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 الشكر والتقدير

 :الحمد هللا رب العالميف القائؿ في كتابو العزيز

 ٱ ٻ ٻ

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  چ 

 (19: النمؿ, اآليةسورة ) چ﮵  ﮶  ﮷ ﮸   ﮹  ﮺   
 

لو آوعمى  والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ األنبياء, وأماـ المرسميف,وحجة هللا عمى خمقو أجمعيف,
 ,,,,. ىتدى بيديو إلى يـو الديف وبعدومف دعا بدعوتو وا  ,ووصحب

تقدير إلى الجامعة اإلسبلمية ممثمة في إدارتيا فإنو مف دواعي سروري أف أتقدـ بالشكر وال
عمى إتاحة الفرصة لي أف أحصؿ عمى شيادة الماجستير, ولمجيود التي  افييالعميا وعمادة الدراسات 

 في جميع مراحؿ الدراسة. ةبذلت مف أجؿ تسييؿ ميمة الباحث
التي أشرفت عمى و  ,السحارإسماعيل ختام  :الص الشكر والعرفاف إلى الدكتورةكما أتقدـ بخ

أف كاف موضوع الدراسة فكرة ىذه الدراسة وأمدتني بالدعـ واألفكار فكانت نعـ المرشدة والموجية منذ 
ني عمى السير بخطى ثابتة في ذىني إلى أف خرجت ىذه الدراسة إلى حيز الوجود مما ساعدت مجردة

رشاداتيا القيمة فجزاىا هللا عني خير الجز  ةً مسترشد  اء.بتوجيياتيا وا 
الدكتور: أحمد الحواجري, كما أتوجو بجزيؿ الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة, 

 عمى ما بذلوه مف جيد ثميف في تنقيح ىذه الدراسة كي تصبح عمى أتـ وجو.والدكتورة: سناء أبو دقة, 
ي لوه مف جيد فما بذ ىعم ىالعامميف بوزارة األسر كما وأتقدـ بخالص الشكر والعرفاف إلى 

 ميامي.وتيسير  معمومات ىمساعدتي لمحصوؿ عم
وكما أتقدـ بخالص الشكر والتقدير إلى األسري المحرريف المبعديف إلى غزة الذيف لـ يبخموا 

 بمعموماتيـ ومساعدتيـ لي بالحصوؿ عمي معمومات
وفي الختاـ أتقدـ بخالص شكري وتقديري, إلى كؿ مف ساىـ في أتماـ ىذه الدراسة وكؿ مف 

 ي بمعمومة, وأسأؿ هللا العمي القدير أف يجزييـ عني خير الجزاء.أمدن



 د 
 

 ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الرضا عف الحياة لدى األسػرى المحػرريف المبعػديف إلػى قطػاع  
غػػزة وعبلقتػػو بقمػػؽ المسػػتقبؿ, والتعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف أفػػراد العينػػة فػػي مسػػتوى الرضػػا عػػف 

ييـ, والكشؼ عف الفروؽ الفردية في مستوى قمػؽ المسػتقبؿ لػدى أفػراد العينػة, ولتحقيػؽ أىػداؼ الحياة لد
الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي, وكاف مجتمع الدراسة عبارة عف جميع األسرى المحرريف 

أسػيرًا, بقػي  167المبعديف إلى قطاع غزة ضمف إطار اتفاقية صفقة وفاء األحرار, والبالغ عددىـ نحو 
أسػػػيرًا, لتطبيػػػؽ أدوات  112أسػػػيرًا, تػػػـ اختيػػػار عينػػػة عشػػػوائية بم ػػػت نحػػػو  153مػػػنيـ فػػػي قطػػػاع غػػػزة 

فقػرة  79الدراسة عمييـ والتػي كانػت عبػارة عػف مقيػاس لمرضػا عػف الحيػاة مػف إعػداد الباحثػة مكػوف مػف 
فقػػػرة,  46وف مػػػف موزعػػػة إلػػػى سػػػبعة مجػػػاالت أساسػػػية, ومقيػػػاس قمػػػؽ المسػػػتقبؿ مػػػف إعػػػداد الباحثػػػة مكػػػ

استبانة عمػى عينػة اسػتطبلعية, واسػتخدمت  30ولمتحقؽ مف صدؽ األدوات وثبات نتائجيا, تـ تطبيؽ 
الباحثة العديد مف االختبارات اإلحصائية لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف فروضيا, وأىميػا: 

 Oneحميػؿ التبػايف األحػادي )(, اختبػار تOne Sample T testاختبػار ت لمتوسػط العينػة الواحػدة )

Way ANOVA :وأظيرت النتائج ما يمي ,) 

مسػػػػتوى الرضػػػػا عػػػػف الحيػػػػاة لػػػػدى األسػػػػرى المحػػػػرريف المبعػػػػديف إلػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة بمػػػػغ مػػػػا نسػػػػبتو  -1
77.40.% 

حظػػي مجػػػاؿ الرضػػػا عػػػف العبلقػػػات االجتماعيػػػة بالمرتبػػة األولػػػى بػػػيف مجػػػاالت الرضػػػا عػػػف الحيػػػاة  -2
%, 83.80ميػػو مجػػاؿ التقػػدير االجتماعيػػة وبػػوزف نسػػبي بمػػغ %, ي84.20وبػػوزف نسػػبي بمػػغ نحػػو 

%, يميػػو مجػػاؿ السػػعادة وبػػوزف نسػػبي 82.20يميػػو مجػػاؿ الرضػػا عػػف األمػػور الدينيػػة وبػػوزف نسػػبي 
%, يميو مجاؿ الطمأنينة 75.60%, يميو مجاؿ الرضا عف الحياة االقتصادية بوزف نسبي 77.80

 %.67.60الحياة الصحية وبوزف نسبي بمغ  %, وأخيرًا مجاؿ الرضا عف71.00وبوزف نسبي 
أظيرت النتائج أنػو ال توجػد عبلقػة ذات دالػة إحصػائيًا بػيف الرضػا عػف الحيػاة وقمػؽ المسػتقبؿ لػدى  -3

 أفراد العينة مف األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.
دى أفػػراد أظيػػرت النتػػائج أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى الرضػػا عػػف الحيػػاة لػػ -4

 العينة تعزى لمت ير العمر, عدد مرات االعتقاؿ, سنوات االعتقاؿ, الحالة االجتماعية.
أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى قمػؽ المسػتقبؿ لػدى أفػراد العينػة  -5

 تعزى لمت ير العمر, عدد مرات االعتقاؿ, سنوات االعتقاؿ, الحالة االجتماعية.
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Abstract 

  This study aims to identify life satisfaction at editors prisoners deported to the Gaza 

Strip and it relationship with future anxiety, identify the personal differences among 

editors prisoners deported to Gaza strip on life satisfaction, and identify the personal 

differences among editors prisoners deported to Gaza strip on future anxiety. To achieve 

the study objectives analytical descriptive approach was used. The study population 

consists of all editors prisoners deported to the Gaza Strip who respondents on (Wafa El- 

Ahrar) treaty and numbered 167 prisoners, but (153) of them remained in Gaza strip . 

  The study sample was a 112 prisoners which selected randomly to applied the study 

tools at them. The study tools was a measure of life satisfaction (prepared by the 

researcher), which includes at 79 items distributed on seven domains and future anxiety 

(prepared by the researcher), which includes at 46 items. To verified the questionnaire 

validity and reliability the researcher used exploratory sample, which was about 30 

prisoners. 

  The researcher used many statistical methods to answer study questions, and test 

hypothesis and the most important of it: (one sample t test), (one way ANOVAs), the study 

results show the following: 

- Life satisfaction level at editors prisoners deported to the Gaza Strip (77.40%). 

- Relation social was the first domain with (84.20%), then recognition social domain 

(83.80%), then religious satisfaction domain (82.20%), then happiness domain 

(77.80%), then economic life satisfaction domain (75.60%), then reassurance domain 

(71%), finally health life satisfaction domain (67.60%). 

- Future anxiety level at editors prisoners deported to the Gaza Strip (62.20%). 

- The study results showed that there are no statistically significant relationship between 

life satisfaction and future anxiety among editors prisoners deported to the Gaza Strip. 

- The study results showed that there are no statistical differences significant in life 

satisfaction among editors prisoners deported to the Gaza Strip due to: age, arrest 

number, arrest years, marital status. 

            The study results showed that there are no statistical differences significant in 

future anxiety among editors prisoners deported to the Gaza Strip due to: age, arrest 

number, arrest years, marital status. 
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 الفصل األول
 مدخل إلى الدراسة

 المقدمة:

بل سبيؿ إلى السعادة دونيا, وىي في أبسط صورىا تعني تعد الحرية أغمى ما يممكو الفرد, ف
وال يشعر الفرد  التحرر مف القيود التي تكبؿ االنساف وانتاجو سواء أكانت ىذه القيود مادية أو معنوية.

 الحرية وطعميا إال إذا ُسمبت منو.بأىمية 

اىرة األسر ويعيش الشعب الفمسطيني تحت مرارة االحتبلؿ, وأينما وجد االحتبلؿ تبعتو ظ
وتعد قضية األسرى مف أولويات النضاؿ الفمسطيني, السيما وأف أعدادىـ تتجاوز السالبة لمحرية, 

 .2013الخمسة آالؼ بنياية العاـ 

واألسرى الفمسطينيوف في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي يعانوف مف أبشع مظاىر التعذيب, والتي 
نفسية, لذا فإف العديد مف الباحثيف تناولوا فئة األسرى, مف شأنيا التأثير في صحتيـ العامة وصحتيـ ال

خاصة في مجاؿ عمـ النفس بيدؼ الكشؼ عف تأثير تجربة االعتقاؿ في حالتيـ المزاجية كدراسة 
(, كما أف تجربة 2008(, دراسة )أبو قاعود, 2010(, ودراسة )زقوف وآخروف, 2011)نجـ, 

ر, لذا نجد بأف ىناؾ دراسات أخرى تناولت ذوي األسرى االعتقاؿ تمتد إلى كافة أفراد أسرة األسي
( بيف لحظتي االعتقاؿ واالفراج, أما 2008, بينما فرؽ )عسمية والطبلع, (2005كدراسة )الفي, 
( فدرس العبلقة بيف الوحدة النفسية وعبلقتيا بالمساندة االجتماعية لدى األسرى 2013)عبد الحميد, 

 زة ضمف صفقة وفاء األحرار.المحرريف المبعديف إلى قطاع غ

موضوع الرضا عف الحياة مف الموضوعات اليامة التي تناولتيا العموـ النفسية عمى  يعدو 
أف رضا و  ع الفرد بالصحة النفسية السميمة,اعتبار أف الرضا عف الحياة عبلمة ىامة تدلؿ عمى تمت

ا عف الحياة أقصى ما يطمح إليو الرضو الفرد عف الحياة يعني تحمسو وتوجيو نحو الحياة والمستقبؿ, 
الفرد العاقؿ الراشد, وذلؾ بيدؼ تجنب اإلحباطات والصراعات النفسية والقمؽ الذي ينتابو نتيجة 
انفعاالتو المختمفة بناء عمى المواقؼ التي يمر بيا الشخص, وال يمكف لمحياة أف تسير عمى وتيرة 

ساف سعادتو, وتجعمو يعيش ميموـ لفترة ما قد واحدة, بؿ تعترييا بعض الصعاب التي تن ص عمى اإلن
 تطوؿ وتقصر.
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كما إف ديناميات انتقالية الفرد مف مرحمة إلى أخرى, أو مف موقؼ ما إلى موقؼ آخر ىو 
مزيج مف الثبات والت ير, بقدر ما يتميز التنظيـ البيولوجي والنفسي واالجتماعي في اإلنساف بالثبات 

وبظيور معالـ جديدة تتضح في مدى واسع مف الخصائص النفسية  والت ير وبالمثابرة والمواءمة
 واالجتماعية واالقتصادية والصحية.

ذا كاف نمو الفرد يشير إلى سمسمة موصولة مف الت يرات التي تتضح لدى األفراد بشكؿ  وا 
(, فإف 2: 2011متميز كمما يتقدموف في مراحؿ العمر ومؤثرات الحياة بشتى أنواعيا )الص ير, 

سرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة مروا عمى األقؿ في بثبلث مراحؿ حاسمة خبلؿ حياتيـ األ
األولى بيف أىميـ وذوييـ, والثانية بيف قضباف االحتبلؿ اإلسرائيمي, والثالثة مرحمة اإلفراج واإلبعاد إلى 

 قطاع غزة.

ختبلفًا في أنماط الحياة ورغـ أف قطاع غزة والضفة ال ربية جزءًا مف فمسطيف إال أف ىناؾ ا
السياسية واالجتماعية االقتصادية, لذا تعتقد الباحثة أف مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى 

  ير باختبلؼ المراح الثبلث التي مروا بيا.تالمحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, قد ت

 البعديحياىا في  تقبؿ الفرد لذاتو نحو أسموب الحياة التيوطالما أف الرضا عف الحياة ىي 
ويشعر بقيمتو وقادر عمى التكيؼ مع بو, ويكوف متوافؽ مع نفسو ومع المحيطيف المحيط الحيوي 

: 2009حياتو وما فييا )تفاحو, ومقتنع بطبيعة المشكبلت التي تواجييف والتي تؤثر عمى سعادتو 
270.) 

ستوى الطموح والتطمعات م عولمرضا عف الحياة أثر ايجابي محفز عمى استمرار االنتاجية ورف
المستقبمية, حيث يشار إلى الشخص الراضي عف حياتو بأنو يتمتع بصحة نفسية وسعادة وطمأنينة 

, حسب ما أشارت بعض وراحة, كما أنو أكثر قدرة عمى التكيؼ الشخصي والتكيؼ االجتماعي
دراسة )المالكي, (, و Salokanga et. al, 2009(, ودراسة )1999الدراسات مثؿ دراسة )الدسوقي, 

2011.) 

إذا فتوفر مستوى مناسب مف الرضا عف الحياة لدى الفرد يجعمو أكثر قدرة عمى تقدير ذاتو 
بداء آراءه والدفاع عنيا, كذلؾ يكوف الفرد أكثر قدرة عمى التكيؼ مع اآلخريف وبناء عبلقات  وا 

 اجتماعية مناسبة.
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ضا عف الحياة يتمتع بدرجة عالية مف كذلؾ الشخص الذي لديو مستوى مناسب ومرتفع مف الر 
ض لمضيؽ والتوتر, وىو بذلؾ لديو إرادة قوية في مواجية األزمات ودائمًا الصبر والتحمؿ عند التعر 

متفائؿ حتى في ظؿ المواقؼ الصعبة ويسعى لؤلفضؿ دائمًا ويسعى لمنجاح, والتفكير بايجابية وتكويف 
 (.218: 2008مشاعره )عبلـ, عبلقات اجتماعية سوية, وقادر عمى التحكـ ب

وىذا ال يعني أف الراضوف عف حياتيـ ال يعانوف مف الخوؼ والقمؽ, والصراع والمشاعر 
السمبية, لكف ما يميز الشخص الراضي ىو طريقتو في مواجية ىذه المشاعر, حيث أنو يواجو 

تردد والتوتر )عبد صراعاتو واإلحباطات التي يتعرض ليا بالحكمة وبعيدًا عف العداوة والخوؼ وال
 (.194: 2003الخالؽ, 

وتأسيسًا لما سبؽ فإف الرضا عف الحياة يجعؿ الشخص أكثر قدرة عمى مواجية المواقؼ التي 
في حد تعترضو في حياتو اليومية, وأف الرضا عف الحياة يجعؿ الفرد أقؿ قمقًا وتوترًا, خاصة وأف القمؽ 

حساس وشعور وتفاعؿ مق بوؿ ومتوقع تحت ظروؼ معينة وأحيانًا يكوف لمقمؽ ذاتو ظاىرة طبيعية وا 
وظائؼ حيوية تساعد عمى النشاط وحفظ الحياة لكف قد يشكؿ القمؽ مشكمة بالنسبة لمفرد حيف يكوف 

 القمؽ دوف سببًا ظاىرًا ومفيومًا.

 والقمؽ مف المستقبؿوطالما أف المستقبؿ مجيوؿ حتى المحظة فإنو يبقى مصدر قمؽ لمفرد, 
ويشؿ قدراتو وبالتالي يعيؽ وضع أىدافًا واقعية تتفؽ مع ؤيا الواضحة عف إمكانات الفرد يحجب الر 

 مستوى الطموح التي ينشدىا وتحقؽ لو السعادة والرضا.

فمجرد التفكير بالمستقبؿ يعتبر عامبًل يسبب القمؽ لدى الفرد ويساعد في ذلؾ خبرات الماضي 
يجاد معنى المؤلمة وض وط الحياة العصرية وطموح اإلن ساف وسعيو المستمر نحو تحقيؽ ذاتو وا 

 (.120: 2000لوجوده )العناني, 

وسط ىو الكائف الوحيد  صاحبًا لوجود الفرد, حيث أف اإلنسافويعد قمؽ المستقبؿ قمقًا وجوديًا م
الكائنات الحية األخرى الذي يدرؾ الزمف بوحداتو الثبلث الماضي والحاضر والمستقبؿ, وذلؾ يجعمو 

خبرة ماضية ولحظة حاضرة يسعى لمتوافؽ معيا ولحظة قادمة يخشاىا وال يستطيع رجحًا بيف متأ
 (.335: 2010توقعيا )عبد الحميـ, 
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مة تحقيقيـ لوجودىـ, ولذلؾ يعد حوجميع البشر ببل استثناء مروا بخبرة تنطوي عمى القمؽ في ر 
اإلنساف بما ىو إنساف, وخبرة القمؽ ليا القمؽ جزءًا مف الحياة اليومية لئلنساف وخبرة إنسانية تميز 

مستويات تبدأ مف المستوى السوي وصواًل لمقمؽ المرضي ولذلؾ يبقى اإلنساف يكابد القمؽ باعتباره أحد 
 (.Allessander, 1996: 106شروط وجوده )

مف خبلؿ ما سبؽ نستخمص بأف الخبرات السابقة والمواقؼ التي يتعرض ليا الفرد سببًا في 
مى فرد مف مستقبمو, وتعتقد الباحثة أف األسرى المحرريف والذي سبؽ أف اعتقموا ولو لمرة واحدة عقمؽ ال

المستقبؿ في ظؿ خبرة الوقوع في االعتقاؿ لدى قوات االحتبلؿ  األقؿ قد يكونوا عرضة لقمؽ
وىذا ما , , أو غيرىا مف األحداث التي تمر يوميًا سواء في قطاع غزة أو الضفة ال ربيةاإلسرائيمي

 .(2008(, ونتائج دراسة )عسمية والطبلع, 2010أكدتو نتائج دراسة )زقوت وآخروف, 

لذا تتناوؿ الباحثة في ىذه الدراسة الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى 
الباحثة سبعة أبعاد لقياس مستوى الرضا عف  تقطاع غزة, وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدييـ, وقد وضع

حياة, وىي: السعادة, الطمأنينة, الرضا عف العبلقات االجتماعية, الرضا عف التقدير االجتماعي, ال
 الرضا عف الحياة االقتصادية, الرضا عف الحياة الصحية, الرضا عف األمور الدينية.

 مشكمة الدراسة:

أسفرت صفقة وفاء األحرار عف تبادؿ لؤلسرى بيف الحكومة في قطاع غزة, وسمطات و 
حتبلؿ وكاف مف بيف بنود تمؾ الصفقة إبعاد بعض األسرى إلى قطاع غزة, أو إلى بمداف أخرى, اال

 وتكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس التالي:

( بين الرضا عن الحياة وقمق α ≤ 0.05ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 المبعدين إلى قطاع غزة؟المستقبل لدى األسرى المحررين 

 ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم صياغة األسئمة الفرعية التالية:

 ما مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة؟ -1
 ما مستوى قمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة؟ -2
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في مستوى الرضا عف  (α ≤ 0.05) داللةعند مستوى ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -3
يف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير )العمر, عدد مرات ثالحياة لدى األسرى المحرريف المبعد

 االعتقاؿ, سنوات االعتقاؿ, الحالة االجتماعية(؟.
في مستوى قمؽ المستقبؿ  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -4

رريف المبعديف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير )العمر, عدد مرات االعتقاؿ, لدى األسرى المح
 سنوات االعتقاؿ, الحالة االجتماعية(؟

 أىمية الدراسة:

 تعتبر الدراسة الحالية ميمة من جانبين:

 األىمية النظرية:

تي فئات الشعب الفمسطيني ال أكثر ياتعتبر الدراسة ميمة كونيا تيتـ بفئة األسرى, السيما وأن -1
عانت مف ويبلت االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى مر سنيف االحتبلؿ, كما أف الدراسة تعتبر ميمة 
كونيا تيتـ بفئة األسرى المحرريف في محاولة لموقوؼ عمى مستوى الرضا عف الحياة لدييـ 

عف أىميـ االفراج واجيوا تجربة االبعاد خاصة وأنيـ فقدوا أغمى ما يممؾ اإلنساف الحرية, وبعد 
 أبنائيـ وأسرىـ.و 

تكمف أىمية الدراسة في أنيا تحاوؿ التعرؼ عمى قمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف و  -2
خاصة وأنيـ الزالوا يعيشوف ىاجس االعتقاؿ, كما أف قمؽ مبلـز لمنفس البشرية, فكيؼ 
سيكوف مستوى القمؽ مف المستقبؿ لدى فئة األسرى التي قضت فترة مف حياتيـ داخؿ سجوف 

 بلؿ.االحت
ومف الممكف أف تكوف الدراسة الحالية بمثابة مؤشرًا قادرًا عمى التنبؤ بمستوى قمؽ المستقبؿ  -3

 لدى األسرى الذيف ال زالوا رىف االعتقاؿ.
كما تعتبر الدراسة الحالية ميمة ألنيا تحاوؿ الربط بيف مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى  -4

عبلقة يمكف صياغة بعض التوصيات والمقترحات مع قمؽ المستقبؿ لدييـ, ومف خبلؿ ىذه ال
 التي مف شأنيا تعزيز اقباؿ األسرى نحو الحياة والمستقبؿ.

 وتعتبر الدراسة إضافة عممية في موضوع الرضا عف الحياة, وقمؽ المستقبؿ. -5



7 
 

 األىمية التطبيقية:

 يستفيد من نتائج الدراسة الحالية العديد من الفئات وىم:

ف الدراسة تيتـ بالتعرؼ عمى مستوى الرضا عف الحياة لدييـ ث أف: حياألسرى المحررو  -1
وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ, كما أف الدراسة ستحاوؿ اقتراح بعض التوصيات التي مف شأنيا أف 

 تعزز إقباؿ فئة األسرى المحرريف نحو المستقبؿ والحياة.

ئوف األسرى وزارة شئوف األسرى والمحرريف: مف خبلؿ وضع صناع القرار في وزارة ش -2
والمحرريف عمى مستوى الرضا عف الحياة وقمؽ المستقبؿ لدى فئة األسرى المحرريف المبعديف 
إلى قطاع غزة, السيما وأف ىذه المستويات قد تفيدىـ في خمؽ برامج وتقديـ خدمات لتحقيؽ 
ف مستويات أفضؿ مف الرضا عف الحياة لدى فئة األسرى سواء المحرريف أو الذيف الزالوا رى

 االعتقاؿ.

كما أف نتائج الدراسة الحالية قد تفيد في الكشؼ عف الحالة المزاجية والنفسية لؤلسرى الذيف 
الزالوا تحت قيد االعتقاؿ, بما يفيد صناع القرار في تعزيز صمودىـ وخمؽ سبؿ مف شأنيا 

 تعزيز الصحة النفسية لدييـ.

لممتخصصيف في مجاؿ اإلرشاد النفسي تخرج الدراسة بنتائج مفيدة  قدف: الباحثوف والميتمو  -3
والصحة النفسية, حيث أنيا تيتـ بالتعرؼ عمى جانبيف ميميف ىما الرضا عف الحياة, قمؽ 

 المستقبؿ, حيث أف ىذه النتائج قد يبنى عمى أساسيا بعض البرامج االرشادية.

 أىداف الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ وىي:

 عرؼ عمى مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.الت -1
 التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة. -2
التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف  -3

 يـ.إلى قطاع غزة بقمؽ المستقبؿ لدي
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لدى األسرى المحرريف المبعديف  الفروؽ الفردية في درجة الرضا عف الحياةالتعرؼ عمى أثر  -4
 .لى قطاع غزة باختبلؼ مت يراتيـ الديم رافيةإ

الفروؽ الفردية في درجة قمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى التعرؼ عمى  -5
 .قطاع غزة باختبلؼ مت يراتيـ الشخصية

 اسة:حدود الدر 

 .2013/ 2012 في العاـ الدراسيحدود زمنية: تـ إجراء الدراسة النظرية والميدانية  -

 حدود مكانية: تـ تطبيؽ الدراسة عمى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة. -

 المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة في صفقة وفاء األحرار. حدود بشرية: األسرى -

لتعرؼ عمى مستوى الرضا عف الحياة ومستوى قمؽ المستقبؿ حدود موضوعية: تيتـ الدراسة با -
 والعبلقة بينيما لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.

 مصطمحات الدراسة:

 الرضا عن الحياة:

الرضا عف الحياة: عبارة عف تقييـ الفرد لنوعية الحياة التي يعيشيا طبقًا لنسقو القيمي ويعتمد 
ة الفرد لظروؼ حياتو بالمستوى األمثؿ الذي يعتقد أنو مناسب لحياتو )الدسوقي, ىذا التقييـ عمى مقارن

1999 :162.) 

بأنو تقدير األسير المحرر لنوعية الحياة التي إجرائيًا: تعرؼ الباحثة الرضا عف الحياة و 
ضا يعيشيا في قطاع غزة طبقًا لنسقو القيمي, ومستوى ىذا الرضا يعبر عنو مف خبلؿ )السعادة, الر 

عف العبلقات االجتماعية, التقدير االجتماعي, الطمأنينة, الحياة االقتصادية, الحياة الصحية, الرضا 
, وىو الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيبيف عمى مقياس الرضا عف الحياة عف الحياة واألمور الدينية(
 .المعد خصيصًا ليذه الدراسة
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 قمق المستقبل:

لة انفعالية غير سارة تنتاب الفرد أثناء التفكير في المستقبؿ وتوقع قمؽ المستقبؿ: عبارة عف حا
تيديدًا ما لمستقبمو, والشعور بالتشاؤـ وعدـ الرضا واالطمئناف, والخوؼ والعجز وعدـ تحقيؽ اآلماؿ 
والطموحات المستقبمية والخوؼ مف المشكبلت االجتماعية واالقتصادية المتوقعة في المستقبؿ 

عدـ التركيز والتفكير البل صحيح والتوتر والضيؽ والشعور ببعض األعراض  مصحوبة بشيء مف
 (.14: 2008الجسمية كالصداع والضعؼ العاـ لمجسد ووظائفو )السيد, 

قمؽ المستقبؿ إجرائيًا: بأنو الخوؼ مف المجيوؿ الذي يشعر بو األسرى  تعرؼ الباحثةو 
الخوؼ مف المستقبؿ ومواجية مصاعب الت يرات المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة بعدـ االستقرار و 

االجتماعية والسياسية واألمنية المتوقع حدوثيا في المستقبؿ مع التوقعات السمبية لما يحممو المستقبؿ, 
, وىو الدرجة وىذا ما يسبب حالة مف االكتئاب والتشاؤـ واليأس قد تصؿ إلى حالة االضطراب لدييـ

 .ى مقياس قمؽ المستقبؿ المعد خصيصًا ليذه الدراسةالتي يحصؿ عمييا المستجيبيف عم

 األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة:

ضمف صفقة وفاء األحرار, وتـ ابعادىـ إلى قطاع غزة ىـ جميع األفراد الذيف تـ االفراج عنيـ 
 .167والبالغ عددىـ 2011/ 11/10بتاريخ 
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 الفصل الثاًي

 هفاهين الدراست

 الرضا عن الحياة. :المحور األول

 : قمق المستقبل. المحور الثاني

 : األسرى المحررين.المحور الثالث

 تعقيب عام عمى مفاىيم الدراسة.
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 الفصل الثاني
 مفاىيم الدراسة

 مقدمة:

تناولت الباحثة في ىذا الفصؿ مفاىيـ الدراسة وىي الرضا عف الحياة وقمؽ المستقبؿ لدى 
, حيث 2011/ 11/10قطاع غزة ضمف صفقة وفاء األحرار بتاريخ األسرى المحرريف المبعديف إلى 

اشتمؿ الفصؿ عمى ثبلثة محاور أساسية وىي: المحور األوؿ الرضا عف الحياة, المحور الثاني قمؽ 
 المستقبؿ, المحور الثالث األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.

 .(Life Satisfaction) : الرضا عن الحياةالمحور األول

لقد شيدت الحياة ابتداًء مف منتصؼ القرف العشريف ت يرًا شامبًل وعميقًا اعتمد عمى حدوث 
مجاالت أساسية وىي الصناعة والمعمومات واالتصاالت, ىذه الت يرات ألحقت بحياة  ثثورة في ثبل

أثرًا في الفرد والجماعات ت يرات في األنظمة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والصحية, مما ترؾ 
 األسرة والمجتمع والدولة والعمؿ.

ىذه الت يرات جعمت العمماء والمختصيف بمجاؿ التربية وعمـ النفس يولوف اىتماـ أكثر 
بالشخصية والصحة النفسية وتحقيؽ االيجابية بيما, فانتشرت الدراسات التي تتعمؽ بالرضا عف الحياة 

( أف لعمـ النفس السبؽ 11: 2005دد يرى األشوؿ )وجودتيا ونوعيتيا, والتوجو نحوىا, وفي ىذا الص
في فيـ وتحديد مت يرات وأبعاد الحياة والرضا عنيا, السيما وأنيا الرضا عف الحياة عبارة عف تعبير 

 إدراكي ذاتي لمحياة التي يعيشيا الفرد, فالحياة بالنسبة لئلنساف ىي ما يدركو منيا.

اعات اإلنسانية وغير اإلنسانية, والرضا عف تمؾ وتعتبر األرض مكاف الحياة لؤلفراد والجم
 الحياة يتعمؽ بالعديد مف الجوانب منيا االقتصادية واالجتماعية واألمنية والسياسية.

والرضا عف الحياة مصطمح شائع االستخداـ ويتكررا كثيرًا في حياتنا اليومية, وغالبية الدراسات 
ى فئات تعاني مف مشكبلت نفسية واجتماعية التي اىتمت بمجاؿ الرضا عف الحياة اقتصرت عم

 (.Nadalet et. al, 2005: 428وجسمية )
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ويعتبر الرضا عف الحياة مدى وقدرة الفرد عمى التكيؼ مع المشكبلت التي تواجيو وتؤثر فيو 
وتؤثر عمى سعادتو, فبل بد لمفرد أف يتفاعؿ مع محيطو ومجتمعو وأف يشعر بذاتو السيما وأف العديد 

( أثبتت أف ىناؾ عبلقة موجبة بيف 1998(, ودراسة )الدسوقي, Hong, 1994راسات ومنيا )مف الد
 الرضا عف الحياة وتقدير الذات.

( عمى أف ىناؾ نوعيف مف Sousa and Lyubomirsky, 2001وأكدت دراسة كبًل مف )
بمصطمح  الرضا عف الحياة: الرضا عف الحياة العاـ كنوع مف الرضا الشامؿ لمحياة ككؿ ويعرؼ

(Global Life Satisfactionوال ,) ر( ضا عف مجاالت بعينياLife – Domain Satisfaction ,)
 كالرضا عف العمؿ, الدراسة, الزواج, الدخؿ.

ورضا الفرد عف حياتو يعتمد عمى مقارنة ظروفو بالمستوى المثالي, أي أف الرضا عف الحياة 
د واستجابتو لممؤثرات المحيطة, فسنحاوؿ مف خبلؿ إحساس داخمي نسبي وتظير آثاره عمى سموؾ الفر 

 ىذا الجزء التعرؼ عمى مفيـو الرضا عف الحياة وأبعاده المختمفة.

وييتـ عمـ النفس والمتخصصيف بالرضا عف الحية وضرورة أف يحقؽ الفرد مستوى مناسب 
ء النفسي االيجابي منو نظرًا ألف الرضا عف الحياة يعد مف دالئؿ الصحة النفسية االيجابية واألدا

(, لذلؾ تستخدـ مقاييس الرضا عف Postive Psychological Tunctioningوالمعروؼ باسـ )
 Psychological Well - Being( )Suldo andالحياة كمؤشر مف مؤشرات الرفاىية النفسية )

Huebner, 2006.) 
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 :عن الحياة مفيوم الرضا

 لغًة:

ة: ورضوانا ومرضػا ورضاء رضا وعميو عنوو  وبو يةترض) جيزالو  المعجـ فى الرضا تعريؼ جاء
 (.267: 1990, لمعجـ الوجيزو )ال أىبل رآه أىو ل رضية ويقاؿ وقبمو اختاره أى

عػدـ الت يػر  الرضػا: طيػب الػنفس بمػا يصػيبو ويفوتػو مػععبلمة البركوي رحمو هللا تعػالى: وقاؿ ال
 (.105: 2008, )النابمسي
 :اصطالحاً 

رضا عف الحياة بأنيا مقارنة الفرد لظروفو بالمستوى المثالي الذي يفترضو ال عرؼ الديب
 (.119: 1994لديب, )ا لنفسو وحياتو

الرضا عف الحياة بأنو تقييـ الفرد لنوعية الحياة التي يعيشيا طبقًا لنسقو ويعرؼ الدسوقي 
ألمثؿ الذي يعتقد بأنو مناسب القيمي ويعتمد ىذا التقييـ عمى مقارنة الفرد لظروفو الحياتية بالمستوى ا

 (.63: 1996لدسوقي, )الو ولقدراتو ولمداركو وخبراتو ولحياتو بشكؿ عاـ

ىو شعور الذي يبديو الشخص نحو الحياة  االجتماعية, والعممية والتعميمية, والعائمة نحو الحياة 
 ,Seik) لبضائع المستيمكةاالجتماعية والنقؿ والمواصبلت والعناية الصحية والبيئية والسبلمة العامة وا

2000: 15) 
وعرفت منظمة الصحة العالمية الرضا عف الحياة بأف معتقدات الفرد في موقعو في الحياة 
وأىدافو وتوقعاتو ومعاييره واىتماماتو في ضوء سياؽ ثقافي ومنظومة مف القيـ في المجتمع الذي يعيش 

 (.World Health Organization, 2000فيو الفرد )

( عمى تعريؼ منظمة الصحة العالمية حوؿ مفيوـ الرضا عف 2006العيسى ورشواف ) وعمؽ
الحياة بأنو مفيوـ واسع يتأثر بطريقة مركبة بالصحة الجسمية لمفرد وبحالتو النفسية وباستقبلليتو 

رتبط وعبلقاتو االجتماعية وعبلقتو بكؿ مكونات البيئة التي يعيش فييا وىو بنية نفسية متعددة األبعاد ت
بالعديد مف المت يرات النفسية اليامة كالض وط وتقدير الفرد لذاتو واألمؿ وتعد ىذه البنية مؤشر 

 أساسي لمنجاح والتكيؼ مع الظروؼ المحيطة بالفرد.
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وعرؼ البعض الرضا عف الحياة بأنو حكـ الفرد عمى حياتو مف وجية نظره الخاصة وتقييمو 
عدة جوانب أىميا: تقييـ عاـ لمحياة, وتقييـ محدد حوؿ مواقؼ ليا, ويكوف تقييـ الفرد لحياتو مف 

وموضوعات مثؿ الزواج والعمؿ, الحياة االجتماعية, مستوى السعادة, الفرح, التوتر القمؽ, وغيرىا 
(, وبناء عمى ىذا التقييـ يتـ الحكـ بالرضا أو عدـ الرضا وفؽ درجات مختمفة, 12: 2003)سميماف, 

 وتقييمات مختمفة.

فيوـ الرضا عف الحياة عبارة عف كيفية تقييـ األفراد لحياتيـ بأبعادىا المختمفة, مف خبلؿ وم
الصفات والسمات الشخصية والفروؽ الفردية, وتتأثر تمؾ األبعاد بالعوامؿ الديم رافية والظروؼ البيئية, 

 ,Dienerتقييـ يكوف ذاتيًا )والعوامؿ الثقافية والنضج والواقعية, واالستقبللية التي يتمتع بيا الفرد, وال

2000: 149.) 

( فيعرفاف الرضا عف الحياة بأنو تقبؿ الفرد ولما حققو مف 2001أما رضواف وىريدي )
انجازات في حياتو الماضية والحالية ويفصح ىذا التقبؿ عف نفسو في توافؽ الفرد مع ذاتو ومع 

 .(77: 2001دي, )رضواف وىري اآلخريف, ونظرتو المتفائمة الحياة والمستقبؿ

( أثبتوا مف خبلليا أف الحكـ عمى مستوى الرضا عف 2003وفي دراسة أخرى لدينر وآخروف )
الحياة يعتمد عمى مقارنة الفرد لظروفو بالمستوى المثالي الذي يفترضو الفرد لحياتو, وىذا يعني أف 

الي يضعو الفرد نصب الحكـ عمى مدى رضا الفرد عف شئونو الحالية يعتمد عمى مقارنتو بمستوى مث
عينيو, وىذا المستوى المثالي ليس إجباريًا بؿ ىو عبلمة مميزة لمصحة النفسية حيث يرتبط بالحكـ 

 (.Diener, et. al: 2003: 88الشخصي لمفرد وال يرتبط ببعض الخصائص التي يعتقد أنيا ميمة )

ة ينعكس ايجابًا والرضا عف الحياة ىو أحد مصادر السعادة وأف مستوى الرضا عف الحيا
وسمبًا عمى تصرفات الفرد وسموكو, والرضا عف الحياة شعور الفرد وتقديراتو المعرفية لجودة حياتو 
والذي ربما يعكس تقديره العاـ لمنواحي الحياتية خاصة فيما يتعمؽ بذاتو وأسرتو ومجتمعو )رشواف 

 (.118: 2006وعيسى, 

 - Wellعف الحياة عمى أنو مرادؼ لمرفاىة )( الرضا Korrff, 2006وبينما استخدـ كورؼ )

Being ويرى بأف الرضا عف الحياة إدراؾ شخصي لمدى إشباع حاجات الفرد األساسية باالمتداد مع )
 (.Korrff, 2006: 7إدراكو لنوعية الحياة طواؿ خبراتو الحياتية )
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والمفيـو الشمولي فيؤكد عمى أف الرضا عف الحياة منظور الشخص المتعدد األبعاد  أما بوليت
 الذي يتضمف األبعاد الروحية واالجتماعية والنفسية والبيولوجية, ورضا الفرد عنو ىذه األبعاد وتقبمو ليا

(Polit, 2007: 213). 

وىػو  ,ر األمػور سػواء اآلف أو فػي الماضػيوىو نوع مف التقدير اليادئ والمتأمؿ لمدى حسف سي
: 2007, )عبػد الوىػاب الفػرد ككػؿ أو حكػـ بالرضػا عػف الحيػاةتقدير عقمي لنوعيػة الحيػاة التػي يعيشػيا 

2.) 
 وعرؼ الرضا عف الحياة مف خػبلؿ عػدة أبعػاد حيػث أشػار إلػى أف الرضػا عػف الحيػاة عبػارة عػف

 والطمأنينػػػة, االجتماعيػػػة, العبلقػػػات السػػػعادة,: التاليػػػة المعػػػايير حسػػػب الفػػػرد حيػػػاة لنوعيػػػة عػػػاـ تقػػػدير
 .(48: 2008عمواف, ) االجتماعي ديروالتق االجتماعي, واالستقرار

لنوعيػػة ويػػرى تفاحػػة بػػأف الرضػػا عػػف الحيػػاة تعػػد سػػمة نفسػػية تتكػػوف لػػدى الفػػرد مػػف خػػبلؿ تقييمػػو 
الحياة التي يعيشيا في ضػوء مػا لديػو مػف مشػاعر وأحاسػيس واتجاىػات, وقػدرة عمػى التعامػؿ مػع البيئػة 

رة مرضػػػية لػػػو, وقناعتػػػو بمػػػا يقػػػدـ إليػػػو المحيطػػػة بػػػو, ومػػػا يشػػػعر بػػػو مػػػف حمايػػػة وتمبيػػػة لحاجاتػػػو بصػػػو 
 .(275: 2009نفاحة, )واإلحساس بالتقدير واالعتراؼ

وتػػػـ تعريػػػؼ الرضػػػا عػػػف الحيػػػاة عمػػػى أنػػػو رضػػػا الفػػػرد بقػػػدر مػػػا زود بػػػو مػػػف اإلمكانػػػات العقميػػػة 
حػداث ت يػرر يمكػف  مكانية أف يؤدي ىذا الرضا إلى حؿ الصراعات الداخمية وا  والمعرفية أو االنفعالية وا 
مػػف خبللػػػو إدراؾ واقعػػي لمحيػػػاة التػػػي يعيشػػيا وبتحقيػػػؽ ىػػذا الرضػػػا بحيػػػث ال يقػػـو عمػػػى االستسػػػبلـ أو 

 (1447: 2009الخضوع )طو ولطفي, 
حالػػػة داخميػػػة فػػػي الفػػػرد تظيػػػر فػػػي سػػػموكية واسػػػتجاباتو وتتمثػػػؿ فػػػي السػػػعادة والرضػػا عػػػف الحيػػػاة 

 (.4: 2009, ادة والقناعة )المدىوفوالطمأنينة واالستقرار االجتماعي والتقدير االجتماعي والسع

رؼ الرضا عف الحياة بأنو ما ىو إال مكوف معرفي لمسعادة ويتمثؿ في كؿ ما لدى الفرد عُ و 
مف عمميات إدراكية ومعتقدات وأفكار تتعمؽ بموضوع االتجاه ويشمؿ ما لديو مف حجج تقؼ وراء تقبمو 

مزاجية لمفرد وتحقيقو لذاتو وىو حالة معرفية لموضوع االتجاه يرتبط إلى حد كبير باعتداؿ الحالة ال
 .(52: 2011لمالكي, )ا تعتمد باألساس عمى الحكـ الذاتي لمفرد عمى حياتو
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الرضا عف الحياة بأنو تقدير عاـ لنوعية حياة الفرد حسب المعايير التي  وتعرؼ بسيوني
شكبلت التي تواجيو والتي تؤثر انتقاىا لنفسو, والرضا عف الحياة تعني قدرة الفرد عمى التكيؼ مع الم

 .(75: 2011بسيوني, )في سعادتو

مف خبلؿ التعريفات السابقة التي قد تتشابو فى المعنى البعيد لمرضا عف الحياة وأف اختمفت 
المفردات والمصطمحات التي أستخدميا كؿ باحت او عالـ في تعريفو لمرضا عف الحياة تري الباحثة 

ة مف التقبؿ والسعادة التي يبدييا الفرد اتجاه نواحي الحياة وتنبع ىذه أف الرضا عف الحياة ىو حال
يمانو بعدؿ هللا.  الحالة مف خبلؿ رضا الفرد بما قسمو هللا لو وا 

 العوامل المساعدة في تحقيق الرضا عن الحياة:

 حدد فبلنجاف عوامؿ وأبعاد الرضا عف الحياة في المراحؿ العمرية المختمفة بد دراسة تتبعية
عامًا كالتالي  70إلى  30أجراىا عمى عينات عمرية مختمفة مف الجنسيف تراوحت أعمارىـ ما بيف 

 (:53: 2011)المالكي, 

 األوضاع المريحة مثؿ مسكف جيد, غذاء, دخؿ, مستقبؿ. .1

 الصحة الجسدية وتشمؿ الخمو مف التوتر والقمؽ واألمراض األخرى. .2

 .جدجبالعبلقات االجتماعية والتواصؿ مع األقار  .3

 الجو األسري. .4

 وجود شريؾ في الحياة. .5

 المشاركة في األنشطة الترويحية. .6

 ( عمى أف أبعاد الرضا عف الحياة تتمثؿ باآلتي:104: 2009(, وأحمد )2000واتفؽ الدسوقي )

 مقدار ما يشعر بو الفرد مف سعادة وشعوره بالرضا وارتياح ظروؼ حياتو. السعادة: .1

 لرضا عف النفس والشعور بالبيجة والتفاؤؿ تجاه المستقبؿ.وتتمثؿ با االستقرار النفسي: .2



17 
 

مكاناتو واإلعجاب تجاه سموكو  ير االجتماعي:التقر  .3 وتتمثؿ في ثقة الفرد في قدراتو وا 
 االجتماعي.

 وتعبر عف رضا الفرد وقناعتو بما وصؿ إليو واقتناعو بمستوى حياتو التي يعيشيا. القناعة: .4

وىي وصؼ لسموؾ الفرد بالتسامح والمرح وميمو إلى  الرضا عن الظروف االجتماعية: .5
 الضحؾ وتبادؿ الدعابة وتقبؿ اآلخريف.

وتعني استقرار الفرد االنفعالي والنوـ اليادئ المسترخي والرضا عف الظروؼ  الطمأنينة: .6
 الحياتية وتقبؿ اآلخريف وانتقاداتيـ.

بستة أبعاد أساسية ذكرىا  ( فيرى أف أبعاد الرضا عف الحياة تتمثؿ276: 2009أما تفاحة )
 بما يمي:

قدرة الفرد عمى التفاعؿ واالندماج واالتصاؿ مع اآلخريف, وأف يؤثر فييـ  التفاعل االجتماعي: -1
 ويتأثر بيـ, وأف يدرؾ أنيـ مصدر ثقة وانتماء.

 وىي رضا الفد بما يقدـ إليو مف مساعدة أو عوف وقبوؿ ذاتو والمحيطيف بو. القناعة: -2
ات الفرد االيجابية نحو مستقبؿ حياتو واالستبشار واألمؿ في أف العسر يميو توقع التفاؤل: -3

 اليسر.
التعايش مع األحداث والمواقؼ بالثبات النسبي, مع القدرة عمى ضبط  الثبات االنفعالي: -4

 النفس واستقرار الحالة المزاجية واالعتداؿ في إشباع الحاجات النفسية والبيولوجية.
ىو شعور الفرد بالتقبؿ والحب واالعتراؼ بو, والسماح لو بالمشاركة في  التقدير االجتماعي: -5

 صنع القرارات وحرية التعبير عف الرأي والثناء عمى ما قدمو وما يفعمو.
إدراؾ الفرد لحجـ الرعاية التي تقدـ إليو واإلحساس باألمف وعدـ النبذ واليجر,  الحماية: -6

قمؽ التي قد يتعرض إلييا والمساندة والمواساة وقت وتمبية احتياجتو ومتطمباتو وتخفيؼ حدة ال
 الشدائد واألزمات.

 ( فقد حدد لمرضا عف الحياة أربعة أبعاد أساسية وتتمثؿ باآلتي:751- 750: 2010أما عبد المنعـ )

 السعادة: والسعادة تتطمب الرضا الشامؿ عف الحياة. -1



18 
 

 التديف: االتجاه الذي يتبناه الفرد ويسمكو. -2
 ة: قدرة الفرد عمى التكيؼ والتوافؽ مع ذاتو واآلخريف.تقبؿ الحيا -3
نوعية الحياة: مفيوـ شامؿ يضـ العديد مف جوانب الحياة كما يدركيا الفرد ويتسع ليشمؿ  -4

 النواحي المادية لمحاجات األساسية أو االشباع المعنوي لمفرد. 

 أبعاد الرضا عن الحياة:

 السعادة: -1

شباع البيولوجي واالجتماعي والنفسي لدى الفرد تعتبر السعادة عنصر مف عناصر اإل
والجماعات, وترتبط تمامًا بالصحة النفسية لدى األفراد السيما وأف الصحة النفسية تتحقؽ بشعور الفرد 

 بالسعادة واألمف واالستقرار النفسي.

وتحقيؽ السعادة يعتبر مطمب لكؿ فرد ولكؿ جماعة, وال تأتي السعادة إال بإشباع الحاجات 
 األساسية, فإشباع الحاجات األساسية عند ماسمو مصدر لسعادة الفرد.

( يرى أف السعادة Fordyce, 1998وترتبط السعادة برضا الفرد عف الحياة السيما وأف )
شعور عاـ بالرضا عف الحياة, والسعادة عند سميجماف تحتوي عمى متع ومسرات ليا مكونات حسية 

والسرور والمرح والحيوية والراحة والنشوة, وحقيقة إف السعادة تتكوف مف  وانفعالية واضحة قوية, كاإلثارة
ست عناصر أساسية وىي: )الحكمة والمعرفة, الشجاعة, الحب واإلنسانية, العدالة, ضبط النفس 

: 2011واالعتداؿ, الروحانية والتسامي(, ويمكف الحكـ عمييا مف خبلؿ سموكيات الفرد )المالكي, 
56.) 

ادة شعور ويجب عدـ الخمط بالسعادة كشعور والعوامؿ واألشياء المؤدية لمسعادة, إذًا فالسع
فبالسعادة تتحقؽ الطمأنينة واالستقرار النفسي لدى الفرد , ومع ذلؾ ال يمكف أف نتجاىؿ بأف السعادة 

 الداخمية ىي مفتاح الرضا عف الحياة.

 الرضا عن العالقات االجتماعية: -2

و وعبلقاتو االجتماعية يكوف أكثر نشاطًا وحيوية وتقبؿ لآلخريف, إف الشخص الناجح في حيات
شخص متعاوف مشارؾ في األنشطة االجتماعية, وتشير كافة األبحاث عمى أف الشخص السوي ىو 
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 -أي الذيف يتمتعوف بعبلقات اجتماعية سوية –مف يتمتع بعبلقات اجتماعية سوية وىؤالء األشخاص 
ميزوف بدافعية نحو العمؿ وتقدير قيمتو, والسيطرة عمى القمؽ والتفكير يشعروف برضا عف حياتيـ, ويت

بايجابية وتفاؤؿ والتمتع بشخصية ذات صحة جيدة, فيـ أكثر قدرة عمى تحقيؽ ذاتيـ والتعاوف 
 (.322: 2003والمشاركة مع اآلخريف, والتخطيط الجيد لحياتيـ وطموحاتيـ )عبد الخالؽ, 

ت االجتماعية قد تكوف سبب لمراحة النفسية والتي مف خبلليا قد الباحثة إف لمعبلقا ىكما تر 
 نكوف مفيوـ الذات عف نفس ومف ثـ الشعور بالسعادة والتوصؿ إلى طريؽ المؤدية لمرضا عف الحياة,
والتوازف النفسي وقدرتنا عمى تحقيؽ األىداؼ تعتبر بمثابة الخريطة التي توصمنا إلى سمـ الرضا عف 

 .الحياة

 االجتماعي:التقدير  -3

يبدأ الفرد البحث عف التقدير االجتماعي منذ الطفولة السيما وأف الطفؿ يبحث عف الرعاية 
والحب والعطؼ والحناف, فيبدأ الطفؿ إدراؾ أىمية الجماعة في إشباع حاجات الفرد المختمفة ليعيش 

والتقدير وىذا ما  بأمف وطمأنينة وسعادة, وقد يدخؿ الفرد في منافسة مع غيره لمحصوؿ عمى المحبة
يمكف مبلحظتو لدى الطفؿ داخؿ المنزؿ, والتمميذ داخؿ حجرات الدراسة, والموظؼ داخؿ كياف 

 مؤسستو.

( في دراستو 2003بؿ إف الفرد يبذؿ كافة جيوده ليحظى بتقدير مف حولو, وأشار سميماف )
 أف مستوى الرضا عف الحياة يزداد كمما حظي الفرد بتقدير اجتماعي مرتفع.

كذلؾ نجد أف التقدير االجتماعي لو جانباف: الجانب األوؿ يأتي مف خبلؿ تقدير الفرد لذاتو, 
 والجانب الثاني يأتي مف خبلؿ تقدير اآلخريف لو, ومف الصعب تحقيؽ أي جانب دوف اآلخر.

أىمية التقدير يؤكد عمى و فى الفقرة السابقة سبؽ أف ما تـ طرح فيماوتترجـ الباحثة رأييا 
جتماعي في تحسيف مفيوـ الذات لدى الفرد والذي ينتج عنو اقتناع الفرد بنفسو وتقديرات اآلخريف اال

 .الجيدة لو ومف ثـ اإلحساس بالرضا عف الحياة وتشكيميا مف خبلؿ حالة القبوؿ لمناحي الحياة
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 الطمأنينة: -4

بحانو وتعالى في تعتبر الطمأنينة جانب وبعد مف أبعاد الرضا عف الحياة, وىذا قولو هللا س

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ   چ سورة الفجر 
 .(30- 27)سورة الفجر, 

فالطمأنينة تنعكس عمى الرضا, كما أف الطمأنينة مقرونة بالعمؿ الصالح واإليماف, وىنا يشير 
: 1997ة, وىذا ما أشار إليو )زىراف, البعض إلى أف الطمأنينة ىي الجانب الروحي لمرضا عف الحيا

 ( أف تربية الفرد تربية دينية أخبلقية يعتبر دعامة لسموكو السوي وشعوره باالطمئناف.117

 الرضا عن الحياة االقتصادية: -5

يقترف الحياة االقتصادية بمعدؿ الدخؿ ومستوى األسعار العاـ فكمما زاد الدخؿ زاد رضا الفرد 
المقابؿ كمما انخفضت األسعار يشعر الفرد برضا الحياة, وتشير بعض  عف حياتو االقتصادية في
( أف ىناؾ أثر متوسط لمحياة االقتصادية عمى الرضا عف الحياة, 2003الدراسات ومنيا )سميماف, 

فيما تشير دراسات أخرى أف مستوى الرضا عف الحياة االقتصادية مقترف بظروؼ اآلخريف ومقترف 
 ( أف مستوى الدخؿ ال يؤثر كثيرًا عمى الرضا عف الحياة.2011ي, بالماضي, وأكد )المالك

تكوف عامؿ بالوصوؿ إلى نتيجة أعمى السياؽ أف الحياة االقتصادية قد  تري الباحثة فى ىذا
 الرضا عف الحياة ولكف ليست أساسية بالمقارنة باإليماف بقضاء هللا وقدره وعدلو. بمستوى

 الرضا عن الحياة الصحية: -6

( أف الصحة تعتبر عامبًل مؤثرًا عمى الرضا عف Murrell and Meeks, 2001أشار )
( حيث أشار إلى أف الرضا عف الحياة الصحية لو أثرًا عمى 105: 2003الحياة واتفؽ معيـ سميماف )

( والتي أشار فييا إال أف 2009الرضا العاـ عف الحياة, وىذا ما أكدتو أيضًا نتائج دراسة )الكندري, 
العامة الجيدة لمفرد تمكنو مف بذؿ الجيد لمواجية التوتر وظروؼ الحياة, فالذي يتمتع بصحة الصحة 

 جيدة يمكنو بذؿ الجيد لتحقيؽ طموحو وبالتالي فإف رضاه عف الحياة يتأثر بصحتو.

فالصحة ترتبط بدرجة الرضا عف الحياة وىي واحدة مف أسبابيا الرئيسية, ولكف تجدر اإلشارة 
وجد تعريؼ محدد لمصحة, لكف نجد أف منظمة الصحة العالمية تعرؼ الصحة عمى أنيا إال أنو ال ي
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تكامؿ اإلحساس الجسدي والنفسي واالجتماعي وليست فقط الخمو مف األمراض والعاىات, فالصحة 
 حالة مف اإلحساس االيجابي.

نما تتو  فر كمحصمة والصحة ال تتحقؽ بصورة آلية دوف سعي الفرد نحو امتبلكيا وتحقيقيا وا 
 (.109: 2002فعمية وممموسة لما يقوـ بو الفرد خبلؿ حياتو )رضواف, 

 الرضا عن األحوال واألمور الدينية: -7

إف التقرب مف هللا يزيد مف السعادة واألمف واالستقرار والطمأنينة حيث ربطت العديد مف 
ية كانت أو عربية أظيرت اآليات بيف اإليماف والرضا عف الحياة, حتى أف العديد مف الدراسات أجنب

 ,Seilkنتائجيا أف ىناؾ عبلقة بيف مستوى التديف والرضا عف الحياة, ومف ىذه الدراسات دراسة )

 (.2003(, ودراسة )سميماف, 1988(, ودراسة )الديب, 2000

بأف التديف باألساس مف أىـ الحاجات المشبعة لدى اإلنساف التي تبث عمى  المنعـوأشار عبد 
لرضا عف الحياة واإلحساس بالسعادة, والتديف حاجة نفسية إنسانية موروثة فمعظـ األفراد الشعور با

يمارسوف شكبًل ما مف أشكاؿ التديف, ويمثؿ ليـ محددًا ليويتيـ وسببًا مف أجمو يعيشوف أو في سبيمو 
 .(751: 2010عبد المنعـ, )يموتوف

خوفًا مف المستقبؿ مقبؿ عمى الحياة  فالشخص المتديف المؤمف باهلل يكوف أكثر طمأنينة وأقؿ

 چک  گ  گ  گ    گ    کژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈچرافعًا شعار 

 .(51)سورة التوبة, 

شعر بالرضا أف قوة اإليماف مف أىـ العوامؿ التي تجعؿ اإلنساف ي ىتر  الباحثة مف وجية نظر
ات المشبعة لدي اإلنساف, والتي تبعث في ف قوة اإليماف والتديف مف أىـ الحاجوالتوافؽ مع الحياة أل

النفس الطمأنينة واإلحساس بالرضا ومعني الحياة خاصة أثناء المرور باألزمات. فاإلنساف يعمؿ بقدر 
 ما يستطيع ثـ يفوض األمر هلل والتسميـ لو دوف قمؽ أو خوؼ
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 :الرضا في األسالم

مت  ىت    ختيب  جت     حتيئ  جب  حب  خب  مب  ىب         ىئی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئٹ ٹچ 

ورضوا , وىنا نبلحظ بأف رضا هللا عمى المؤمنيف (119)سورة المائدة,   چيث  حج     مج  جح     ىثيت  جث  مث
 عنو وعمى جنتو التي وىبيـ إياىا وحكمو فييـ وعدلو سبحانو وتعالى.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ و

)سورة التوبة,  چٹ  ڤ  ڤ    ٹ   ٹٿ  ٿ  ٹ    ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

هللا عمى المسمموف األوائؿ السابقوف مف المياجريف ومف ناصرىـ ومف اتبعيـ,  رضواف مفوىنا  ,(100
 ورضوانيـ عمى حكـ هللا وجنتو التي أعدىا ليـ.

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    کٹ ٹ چو

ا رضواف هللا وسكينتو عمى مف بايع , وىن(18)سورة الفتح,  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 الرسوؿ صمى هللا عميو وسمـ تحت الشجرة.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ حيث الرضا  ,(22)المجادلة, وذكر سبحانو وتعالى في سورة 

  ٹٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

  ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 .چڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ   چڃ  چ  

  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀٹ ٹ چ و

 .(8)سورة البينة,  چٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ٹ ٹ چ و

ڱ  ڱ   ڱ  ں    ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ

 .(27)سورة الحديد,  چہ  ہ  ہ  ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻں
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الرضػػػا عػػػف الحيػػػاة ينبػػػع مػػػف خػػػبلؿ رضػػػائنا  إف مفتػػػاح سػػػر مػػػف خػػػبلؿ ممػػػا سػػػبؽ تػػػرى الباحثػػػة 
وترسػـ الباحثػة  ,ءبقضاء هللا وقػدره واإليمػاف الػداخمي بمػا ىػو موجػود واالقتنػاع بمػا كتبػو هللا لنػا واالكتفػا

الرضا بالحيػاة وذلػؾ مػف خػبلؿ عػدة خطػوات أوليػا اإليمػاف بقضػاء هللا وقػدره, واليقػيف بأنػو  الطريؽ إلى
 ,ف الحيػػاة االجتماعيػػة واالقتصػػاديةوتحسػػي ,والتفػػاؤؿ بالحيػػاة وبكػػؿ مػػا ىػػو آت الخيػػر لمػػا كتبػػو هللا لنػػا,

واالجتماعيػػة  العمميػػةوتطػػوير مفيػػـو الػػذات لػػدى الفػػرد وتنظػػيـ الوقػػت وتوزيعػػو عمػػى األنشػػطة العمميػػة و 
 .والترفييية

 النظريات المفسرة لمرضا عن الحياة:

تتعدد النظريات المفسرة لمرضا عف الحياة نظرًا الختبلؼ مفيوميا عند عمماء النفس, ويتفؽ 
عمماء النفس عمى أف الرضا عف الحياة ىو ظاىرة مف ظواىر عمـ النفس االيجابي, لكف تـ تفسيره 

 ه النظريات ما يمي:بأكثر مف نظرية, ومف بيف ىذ

 نظرية التكيف والتعود:

وتعتمد ىذه النظرية باألساس عمى اختبلؼ تصور الفرد تجاه المواقؼ الجديدة في حياتو, 
والذي يعتمد بدوره عمى نمط الشخصية, وردود الفعؿ واألىداؼ التي يسعى ليا األفراد, ثـ العودة إلى 

 ؼ أو المؤثر نتيجة لتعودىـ وتأقميـ.النقطة األساسية التي كانوا عمييا قبؿ الموق

فقد أظيرت بعض الدراسات أف ذوي االحتياجات الخاصة مف المعاقيف يتمتعوف بنفس درجات 
الرضا لدى غيرىـ مف العادييف, وذلؾ نتيجة لتأقمميـ عمى وضعيـ, فالشعور بااليجابية والرضا عف 

فروؽ الفردية, حيث أف بعض األشخاص قد ال يتأثر بدرجات التأقمـ والتعود, مع مراعاة بعض الالحياة 
 (.2002يعودوا إلى نقطة البداية األساسية التي كانوا عمييا قبؿ المؤثر )العش, 

 نظرية الخبرات:

أو يسمييا البعض نظرية الخبرات السارة, وأصحاب ىذا االتجاه يروف بأف الفرد يمكف أف 
ومتعة وسعادة, بما تولده مشاعر السرور مف يحقؽ رضًا عف حياتو عندما تكوف خبراتو فييا سرور 

مشاعر ايجابية تجاه نمط حياتو ومجاالتيا, مع العمـ بأف ىذه الظروؼ ليست مصدر الرضا, بؿ 
يتوقؼ الرضا عمى إدراؾ الفرد مف خبرات ممتعة وغير ممتعة, أو مواقؼ ومؤثرات ممتعة وغير 

 ممتعة.
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ية حسنة تزيد مف تعبيرىـ عف الشعور ولقد تبيف أف مجرد وضع األشخاص في حالة مزاج
بالرضا عف الحياة بشكؿ عاـ, ولقد أظيرت بعض التجارب والبحوث العممية بأف مجرد وضع 
األشخاص في حالة مزاجية عابرة ليا تأثير عمى الحكـ لمرضا عف الحياة, بينما أظيرت دراسات أخرى 

حياة, بينما زادت مستويات الرضا عف بأف التفكير في أحداث سارة ماضية لـ يزد مف الرضا عف ال
 .(47: 2011)المالكي,  الحياة عند التفكير باألحداث ال ير سارة

وىذا يؤكد عمى أف عمميات المقارنة ليا تأثير في الحكـ عمى الرضا عف الحياة, حسب ما 
 ترى نظرية الخبرات السارة.

 النظرية الموضوعية:

عف حياتو عندما يعيش في ظروؼ طيبة, ويشعر  ويرى رواد ىذه النظرية بأف الفرد يرضى 
باألمف والنجاح في تحقيؽ ما يريد مف أىداؼ, فيجد الفرد الصحبة الجيدة ويتزوج بمرأة صالحة, ويسعة 
لتكويف أسرة متماسكة يسودىا المودة والمحبة, وحاصؿ عمى عمؿ جيد, معافاة في بدنو, وبذلؾ فيو 

 (.77: 2007 يتمتع بصحة نفسية ايجابية )السبيعي,

وىناؾ العديد مف الدراسات التي ترى بأف األفراد الذيف يدركوف حقيقة أىدافيـ وغاياتيـ 
 وينجحوف في تحقيقيا يتمتعوف بدرجات مرتفعة مف الرضا عف الحياة.

 نظرية التقييم:

يمكف قياس الشعور بالرضا عف الحياة لدى األفراد حسب ىذه النظرية مف خبلؿ معايير عدة, 
ا ما يعتمد عمى الفرد ومزاجو وثقافتو وقيمو, إذا فالظروؼ المحيطة بالفرد ليا تأثير كبير في ومني

 شعوره بالرضا عف الحياة.

وىناؾ العديد مف الدراسات التي أشارت بوجود فروؽ جوىرية في درجات الرضا عف الحياة 
والتي تركز عمى الحريات والعدالة  لدى األفراد في الثقافات الفردية التي يعتبر فييا الفرد وحدة مستقمة

 (.47: 2011والثقة بالنفس والقدرة عمى تحقيؽ الذات, وتتوفر فييا أساليب الحياة الكريمة )المالكي, 

حيث يقيـ فييا األفراد حياتيـ بناء عمى مشاعرىـ واحتياجاتيـ الفردية, بخبلؼ الثقافة السائد, 
 لشعور بالرضا عف الحياة.وىنا تبرز أىمية العبلقات االجتماعية في ا
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 نظرية الفجوة:

يا أصحاب ىذا االتجاه بالفجوة بيف طموح الفرد وانجازاتو, حيث يعتبروا أف الفرد يرضى يمويس
أما الفرد الذي عف حياتو عند تحقيؽ طموحاتو, أو عندما تكوف إنجازاتو قريبة مف طموحاتو وأىدافو, 

مكاناتو فإنو حتمًا لف يستطيع الوصوؿ إلييا,  يضع لنفسو طموح أعمى مف قدراتو واستعدادتو وخبراتو وا 
 ىذا ما يجعمو ساخطًا متذمرًا مف حياتو, حزينًا عمى الماضي قمقًا مف المستقبؿ.

وىنا يرى أصحاب ىذا االتجاه بأف الفرد عميو وضع طموحات تحت سقؼ إمكانياتو وقدراتو 
ر الفرد بالنجاح والتوفيؽ والكفاءة والقدرة عمى تحقيؽ سواء المادية أو العمقمية والثقافية, فبقدر ما يشع

 (.202: 2000األىداؼ يشعر بالمقابؿ برضا عف حياتو )مرسي, 

 نظرية المقارنة االجتماعية:

( والذي يرى بأف الفرد يشعر بالكفاءة والجدارة والقيمة Easterlinومف أصحاب ىذه النظرية )
قدراتو باآلخريف, مف نفس الثقافة والمستوى, ويتممؾ الفرد ويقدر ذاتو ويحققيا عندما يقارف نفسو و 

شعورًا بالسعادة إذا كانت ظروفو أفضؿ مف المحيطيف بو, فالرضا عف الحياة يعتمد عمى المقارنة بيف 
المعايير الموضوعية أو الفردية أو الثقافية أو االجتماعية أو المادية, مف ناحية وما تـ تحقيقو عمى 

ناحية أخرى, وقد تشمؿ المقارنة بيف األفراد والجمعات المحيطة كالدوؿ أو أرض الواقع مف 
 المجتمعات المختمفة.

فالتفوؽ عمى اآلخريف في جميع المعايير الذاتية واالجتماعية واالقتصادية مف أىـ مصادر 
فراد في الرضا عف الحياة, كذلؾ تعتب عممية المقارنة مع اآلخريف واحدة مف الطرؽ التي يستخدميا األ

 (.48: 2011إرساء مقاييسيـ )المالكي, 

( بأف ىناؾ العديد مف التجارب التي تثبت بأف األفراد تحت ظروؼ 2000ويرى مرسي )
المشقة أو الذيف ليـ تقدير ذات منخفض يختاروف مقارنة أنفسيـ بمف ىـ أقؿ منيـ مكانة لتحسيف 

 صورة الذات لدييـ وتحسيف الصحة النفسية بشكؿ عاـ.
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خبلؿ ما سبؽ ترى الباحثة أنو ال يمكف أف يحقؽ الفرد شعورًا مرتفعًا مف الرضا عف حياتو  مف
إال إذا تكاممت العديد مف العوامؿ الصحية والنفسية والمادية والمعنوية واالجتماية واالقتصادية إضافة 

 اليماف بالقضاء والقدر خير وشره.إلى الحاجة لمتديف, والتقرب مف هللا, وا

لنواحي النفسية ترى الباحثة بأف الفرد إف عاش في ظروؼ طيبة آمنة, وأدرؾ خبراتو ومف ا
السارة, وحقؽ أىدافو وت مب عمى المشكبلت والصعوبات التي تواجيو, وكانت طموحاتو تحت إمكاناتو 

سب وقدراتو, ناجح في دراستو وعممو وأسرتو محققًا لنفسو ومقدرًا لذات, سيشعر بالرضا عف الحياة, وبن
 مررتفعة مع األخذ بعيف االعتبار الفروؽ الفردية بيف األفراد في النسؽ االجتماعي الواحد.

 تعقيب عام عمى المحور األول:

تناولت الباحثة في ىذا المحور مفيوـ الرضا عف الحياة, حيث أنو مف المت يرات النفسية 
ا مف تأثير في توافؽ الفرد وصحتو النفسية, االيجابية التي ازداد االىتماـ بيا في اآلونة األخيرة, لما لي

ولمرضا عف الحياة عدة أبعاد وتتبنى الدراسة الحالية أبعادًا تبلءـ فئة الدراسة وخصوصية المجتمع 
الفمسطيني والتي تمثمت, بالسعادة, الرضا عف العبلقات االجتماعية, التقدير االجتماعي, الطمأنينة, 

 رضا عف الحياة الصحية, الرضا عف األمور الدينية.الرضا عف الحياة االقتصادية, ال

وترى الباحثة بأف الرضا عف الحياة يتحقؽ مف خبلؿ خبرات الفرد السابقة, فإف كانت خبراتو 
نخفض لديو مستوى الرضا سارة, فيكوف راضيًا عف حياتو, ومستوى معيشتو, أما إف كانت غير ذلؾ في

ؿ عرضيا لنظريات والتي رأت أف نظرية الخبرات ىيا التي عف الحياة وىذا ما تبنتو الباحثة مف خبل
 تتاخد الحيز االكبر بواقعنا االجتماعي وبمستوي رضانا عف الحياة, طبقا لممواقؼ السارة التي نمر بيا.

ويشكؿ السجف خبرة سابقة مؤلمة لفئة الدراسة لذا ترى الباحثة مف الضروري التعرؼ عمى 
ئة األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, والذي مف شأنو أف مستوى الرضا عف الحياة لدى ف

يقودنا إلى طبيعة خبرة األسر ووقعيا عمى فئة الدراسة وعمى األسرى الذيف الزالوا قابعيف في سجوف 
, كما تري الباحثة أف مستوي الرضا عف الحياة يتحدد مف خبلؿ االيماف بالقضاء والقدر وكؿ االحتبلؿ

 نا.ماكتبو هللا ل
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ويعتبر مت ير الرضا ىاـ كونو مت يرًا ايجابيًا نسبيًا يساعد الفرد عمى تحقيؽ أىدافو, السيما 
وأنو يحقؽ الرضا مف خبلؿ عقد مقارنات بينو وبيف أقرانو, ومقارنات بيف ما وضع لنفسو مف أىداؼ 

 وما حقؽ مف أىداؼ حتى المحظة.
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 : قمق المستقبلالمحور الثاني

العوامؿ األساسية المؤثرة في شخصية اإلنساف, وىو يعتبر أحد االنفعاالت يعتبر القمؽ مف 
وبناء عمى ذلؾ  اإلنسانية وجزء طبيعي في سموؾ الفرد ولو آثارًا سمبية عمى مجاالت الحياة المختمفة.

الباحثيف والمختصيف, لما لو مف عبلقات  اىتماـكاف القمؽ وال زاؿ أحد الموضوعات اليامة ومحط 
 ببعض المشكبلت النفسية واالجتماعية لدى األفراد والجماعات. مختمفة

( وتعني الضيؽ الذي يحصؿ في القفص الصدري ال إراديًا نتيجة عدـ Angustiaوالقمؽ كممة أصميا )
قدرة البدف عمى الحصوؿ عمى مقادير كافية مف األوكسجيف, ويبلحظ أف الشخص إذا شعر بأنو ميدد 

توقع مكروىًا ما ينطوي عمى نفسو في عزلة وضيؽ وىو إجراء اضطراري يعيش في عالـ معاد لو وي
 (.82- 81: 2002ليحمس نفسو مف العالـ المعادي )األزرؽ, 

 مفيوم القمق:

إف المتتبع لمفيوـ القمؽ لدى الباحثيف والمختصيف يجد تباينًا ممحوظًا في نظرتيـ لمقمؽ, 
لقمؽ, عمى أي حاؿ سنحاوؿ في ىذا الجزء التعرؼ ويرجع ىذا االختبلؼ إلى اختبلؼ مجاالت دراسة ا

 عمى آراء المختصيف حوؿ مفيـو القمؽ:

حساس وشعور وتفاعؿ مقبوؿ ومتوقع تحت  عرؼ عزت القمؽ عمى أنو ظاىرة طبيعية وا 
 .(99: 1982عزت, )ظروؼ معينة

وأضاؼ عزت أف القمؽ قد يكوف وظيفة حيوية تساعد الفرد عمى النشاط بيدؼ حفظ الحياة 
 ويشكؿ القمؽ مشكمة حيف يكوف عبارة عف خوؼ دوف سبب ظاىري أو سبب مفيوـ.

( فعرؼ القمؽ عمى أنو نتاج الصراع بيف عناصر الشخصية الثبلثة اليو Freudأما فرويد )
واألنا واألنا األعمى, فيو بذلؾ شعور غامض غير سار بالخوؼ والتحفيز والتوتر مصحوب ببعض 

 (.54: 2010فعؿ لحالة معينة أو خطر ما )العنزي, األعراض الجسمية, وىو رد 

( فعرفت القمؽ عمى أنو حالة ترجع إلى ثبلثة عناصر أساسية وىي Horneyأما ىورني )
 (.204: 1998الشعور بالعجز, والشعور بالعداوة والشعور بالعزلة )فيمي, 
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المعاممة داخؿ  أف القمؽ يتعمؽ بوجود عدة مصادر رئيسية تكمف في أشكاؿ وىنا يعتقد فيمي
 .(204: 1998)فيمي, األسرة الواحدة

والقمؽ عند زىراف حالة توتر شامؿ ومستمر نتيجة توقع خطر فعمي أو رمزي قد يحدث 
 .(397: 1978)زىراف, ويصاحبيا خوؼ غامض, وأعراض نفسية وجسمية

ض لمثير بأف القمؽ خبرة انفعالية غير سارة يشعر بيا الفرد عندما يتعر  كذلؾ يرى الكفافي
ميدد ومخيؼ, أو عندما يقع في موقؼ صراعي أو احباط حاد, وكثيرًا ما يصاحب ىذه الحالة 
االنفعالية الشعورية بعض المظاىر الفسيولوجية خاصة عندما تكوف نوبة القمب حادة مثؿ زيادة 

لعرؽ ضربات القمؽ وزيادة التنفس وارتفاع ض ط الدـ, إضافة إلى فقداف الشيية وزيادة إفراز ا
)الكفافي, واالرتعاش في األطراؼ كما قد يتأثر إدراؾ الفرد لمموضوعات المحيطة بو في موقؼ القمؽ

1990 :342). 

وتعرؼ الجمعية األمريكية لمطب النفسي القمؽ عمى أنو خوؼ وتوتر وضيؽ ينبع مف توقع 
ب كبًل مف القمؽ خطر ما يكوف مصدره مجيواًل إلى درجة كبيرة ويعد مصدره كذلؾ غير واضح ويصاح

 .(A. P. A, 1994: 435)والخوؼ بعض الت يرات الفسيولوجية لدى الفرد

أما ىاروليندفنؾ فيعرؼ القمؽ بأف حالة مف عدـ االتزاف المستمر تنشأ بسبب وجود صراع 
 .(122: 1997)ىاروليندفنؾ, داخؿ الفرد فيما بيف االستجابات االنفعالية

نو شعور غامض ال يبعث بالسرور بؿ بالتوجس ( القمؽ عمى أ1998ويعرؼ عكاشة )
والخوؼ والتحفز والتوتر مصحوب بإحساس حسمي يعمؿ عمى زيادة النشاط العصبي الئلرادي الذي 

 يأتي في نوبات تتكرر في نفس الفرد وذلؾ مثؿ ضيؽ التنفس, ونبضات القمؽ والصداع.

كحالة, فالقمؽ كسمة عنده  ( فيفرؽ بيف القمؽ كسمو, والقمؽSpielbergerأما سبيمبيرجر )
عبارة عف استعداد سموكي مكتسب في معظمو, يظؿ كامف عند االنساف لتنبييو, ويعمؿ عمى تنشيط 

 المنبيات لديو سواء أكانت تمؾ المنبيات داخمية أو خارجية, فالقمؽ كسمة عبارة عف استعداد.
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موقؼ يدعو لمقمؽ فينشط  أما القمؽ كحالة فيرى أف حالة انفعاؿ مؤقتة يمر بيا اإلنساف في
موقؼ, فيعود جيازه العصبي وتتوتر عضبلتو ويستعد لمواجية الموقؼ وتزوؿ ىذه الحالة بزواؿ ال

 (.27: 2012)القرشي, اإلنساف إلى طبيعتو 

ويعرؼ أبو مصطفى القمؽ عمى أنو خبرة انفعالية غير سارة تحمؿ إشارة خطر مجيوؿ غير 
يرات جسمية ونفسية, وقد ينمو في مرحمة الطفولة محدد ويحتمؿ أف يحدث وتصاحبو ت 

 .(23: 1999)أبومصطفي, المبكرة

بينما تـ تعريؼ القمؽ عمى أنو حالة مرضية تتصؼ بالشعور بالرعب وبوجود عدد مف 
األعراض يشترط توفر ثبلث منيا عمى األقؿ ىي: وجود صعوبة في التركيز وسرعة االنفعاؿ وتوتر 

جيادىا واضطر  , مع بعض األعراض العضوية التي تشير إلى نشاط زائد العضبلت وا  ابات عند النـو
 (15: 2003لمجياز العصبي الئلرادي )حجازي, 

فترى أف القمؽ عبارة عف إشارة إلنذار شخص ما مف حدوث كارثة أو احساس  أما العناني
ز عف الوصوؿ بالضياع في موقؼ شديد الدافعية مع شعور ىذا الشخص بعدـ التركيز والتشتت والعج

 .(111: 2000)العناني, إلى حؿ

حالة مف الخوؼ ال امض المعمـ الذي نشر سحبو حوؿ المرء ويكوف  والقمؽ عند األزرؽ
نتيجة عوامؿ عديدة وتجارب ماضية تركت آثارًا سمبية في حياة اإلنساف, وىو حالة مف عدـ االرتياح 

: 2002)األزرؽ,  وتكوف نتيجة استثارات انفعاليةوفقداف لمتوازف النفسي والبدني تثير صراعات داخمية 
80). 

 تحدث, أف توشؾ وكارثة مرتقب شر مف والخوؼ بالفزع عاـ شعور ىو والقمؽ عند فراج
 األمف عدـ ومشاعر البلشعورية الصراعات عف يصدر ما كثيراً  محدد غير لتيديد استجابة والقمؽ

 لمواجو إمكانياتو الجسـ يييئ الحالتيف وفي النفس داخؿ مف المنبعثة الممنوعة ال ريزية والنزاعات
 .(219: 2006)فراج, القمب ونبضات النفس ويتسارع العضبلت, فتتوتر التيديد,

تعريفًا لمقمؽ بأنو نذير بأف ىناؾ شيئًا ما سيحدث لييدد أمف الفرد وتوازنو حمداني واستخمص ال
  (158: 2011)الحمداني, الخطروطمأنينتو فيو بمثابة جرس االنذار الذي يعد لمواجية 
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أما جودة فتعرؼ القمؽ عمى أنو خبرة انفعالية غير سارة يعاني منيا الفرد عندما يشعر بخوؼ 
 .(139: 2012)جودة, أو تيديد مف شيء ال يستطيع تحديده تحديدًا واضحاً 

طبيعػػي لمحالػػة أف القمػػؽ عبػػارة عػػف  رد فعػػؿ  ىلتعريفػػات السػػابقة فػػأف الباحثػػة تػػر ومػػف خػػبلؿ ا        
المزاجية التي تسيطر عمى الفرد في إطار محدد وقد يصاحبو اضطرابات جسدية معينة بحيػث تتبلشػي 

 .عند وصوؿ الشخص إلى حالة الطمأنينة والتخمص مف المثيرات المسببة لمقمؽ
 :وتصنيفاتو أنواع القمق

ع القمؽ وقد يرجع ذلؾ اختمؼ العديد مف الباحثيف والميتميف بموضوع القمؽ في تصنيفيـ ألنوا 
إلى اختبلفيـ في تحديد مفيوـ دقيؽ لمقمؽ, أو نظرًا الختبلؼ نظرتيـ في القمؽ, وستتعرض الباحثة 

 ألنواع القمؽ وتصنيفاتو بشيء مف التفصيؿ والتفسير:

 ( أف القمؽ بشكؿ عاـ ينقسـ إلى نوعيف ىما:89: 2002يرى األزرؽ )

مف الواقع ومف ظروؼ الحياة اليومية وىذا النوع مف  وىو قمؽ نابع القمق العادي الموضوعي: -1
أنواع القمؽ يمكف تحديد مصدره وحصر مسبباتو ويكوف في ال الب محدود الزماف والمكاف, 

 وينتج عف أسباب خارجية واقعية معقولة.

وىو مبلـز لمفرد لمدة طويمة ويصعب تحديده لكف يمكف االستدالؿ  القمق المرضي "العصابي": -2
سموؾ صاحبو وأسموب حياتو وقد ال يشعر المصاب بآثاره إال بشعور غامض وبعد  عميو مف

 فترة.

فالقمؽ المرضي قمؽ داخمي غامض غير محدد المعالـ تختمؼ شدتو وعمقو مف شخص آلخر 
وىنا نجد أف الفرد يجيؿ مصادر قمقو وال تأتي تصرفاتو وردود أفعالو جوابًا عمى عوامؿ ومسببات 

يديدات غامضة وشاممة وىنا نبلحظ بأف رد الفعؿ يكوف عشوائيًا وبسموؾ فوضوي, معينة, بؿ عمى ت
وقد ال يقضي ىذا السموؾ عمى الحالة بؿ يفاقـ مف آثارىا ويزيد حاالت التوتر لدى الفرد, والقمؽ 

 (.222: 2006المرضي يصبح لدى البعض سموكًا مبلزمًا لمفرد )فراج, 
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لموضوعي في فترة محدودة ثـ ينجمي, وىو مفيد لمفرد ألنو يجعؿ بينما يتعرض الفرد لمقمؽ العادي ا
الفرد أكثر انتباىًا وتركيزًا وقدرة عمى المواجية, وأكثر استعدادًا لمعالجة الظروؼ الطارئة والمواقؼ 

 (.90: 2002التي تيدد الفرد وسبلمتو وأمنو وتوازنو الحيوي واالجتماعي )األزرؽ, 

 :بما يمي (16-15: 2009)القاضي,  ذكرىاقمؽ عمى أنو ثبلثة أنواع ( فصنؼ الFruedأما فرويد )

 إدراؾ عف تنشأ والتي المؤلمة اإلنفعالية الخبرة عف الناشئ القمؽ إلى يشير وىو قمق واقعي: -1
 .يتوقعو كاف خارجي لخطر الشخص

, القمؽ سببا لو يعرؼ وال مجيوال مصدره يكوف الذي القمؽ عف يعبر وىو ي:بقمق عصا -2
 .ضي ال امض, وسبؽ اإلشارة إليوالمر 

 أو بالذنب الفرد شعور عف تنشأ التي المؤلمة االنفعالية الخبرة إلى يشير وىو قمق خمقي: -3
 .األخبلؽ مع يتعارض فعؿ بارتكاب الشخص ىذا لقياـ نظراالخجؿ 

 ( فوضعت تصنيفًا مفصبًل لمقمؽ كالتالي:142: 2012أما جودة )

 :من حيث وعي الفرد بو 

يعي الفرد أسبابو ويمكنو تحديدىا والتصدي ليا ويزوؿ في ال الب بزواؿ تمؾ  ري:قمق شعو  .1
 األسباب.

 ال يدرؾ الفرد مبرراتو ودواعيو رغـ سيطرتو عمى سموكو. قمق الشعوري: .2

 :من حيث شدتو 

 قمؽ بسيط. .1
 قمؽ حاد. .2
 قمؽ مزمف. .3

 :من حيث درجة تأثيره عمى أداء الفرد لواجباتو وميامو 
 قمؽ ميسر. .1
 نشط لؤلداء.قمؽ م .2
 قمؽ مثبط ومضعؼ. .3
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 :من حيث تأثيره عمى توافق الفرد وصحتو النفسية 
 قمؽ عادي واقعي. .1
 قمؽ خمقي ضميري. .2
 قمؽ عصابي. .3
 

وال يمكف لباحث ما دراسة قمؽ المستقبؿ بعيدًا عف القمؽ والتعرؼ عمى أنواعو وتصنيفاتو 
روا أف قمؽ المستقبؿ نوع مف أنواع ومفاىيمو, السيما وأف العديد مف المختصيف وعمماء النفس اعتب

 القمؽ فمنيـ مف ربط بيف القمؽ وقمؽ المستقبؿ ومنيـ مف اىتـ بالتفريؽ بيف القمؽ وقمؽ المستقبؿ.

حيث أشار البعض إال أف ىناؾ فرقًا بيف القمؽ وقمؽ المستقبؿ, فالقمؽ شعور عاـ بالخوؼ 
والخوؼ بشأف التمثيؿ المعرفي لممستقبؿ األكثر  والتيديد وقمؽ المستقبؿ حالة مف االنش اؿ وعدـ الراحة

 ,Zaleskil( )1996بعدًا فاإلنساف عندما ينظر لممستقبؿ يخشى مخاطره وأحداثو, ويؤكد )زاليسكي, 

( أف ىناؾ العديد مف أنواع القمؽ وقمؽ المستقبؿ ىو أحد األنواع, فبالرغـ أف جميع أنواع القمؽ 1996
 ترات قصيرة(, بينما يشير قمؽ المستقبؿ إلى فترات زمنية بعيدة المدى.ليا بعد مستقبمي محدود )أي لف

( أف قمؽ المستقبؿ جزء مف القمؽ العاـ, وأحد أنواع القمؽ فيو يشكؿ 4: 2005وتؤكد الشقير )
خطر في حياة الفرد, والخوؼ مف مجيوؿ ينجـ عف خبرات ماضية وحاضرة يعيشيا الفرد وتجعمو 

لخطر والشعور بعدـ االستقرار وتسبب ىذه الحالة شيئًا مف التشاؤـ واليأس يشعر بعدـ األمف وتوقع ا
 .(4: 2005)الشقير, الذي قد يؤدي إلى اضطراب حقيقي خطير مثؿ "االكتئاب"

إذًا قمؽ المستقبؿ ىو أحد أنواع القمؽ المعروفة والمتعددة ويختمؼ عف باقي أنواع القمؽ في أنو 
 عف توقع خطر ما أو كارثة مستقبمية.يختص بالمدى البعيد, وىو ناتج 

 :مصادر القمق

بعد دراسة أنوع القمؽ وتصنيفاتو, سنتناوؿ مصادر القمؽ لدى األفراد, تمييدًا لمتعرؼ عمى قمؽ 
 المستقبؿ مف حيث المفيـو وأسباب قمؽ المستقبؿ, وآثاره وأعراضو.
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الحياة الواعية تعني القمؽ حيث أشار األزرؽ أنو ال يسمـ مف القمؽ إنساف عمى ظير البسيطة ف
نما الفروؽ بيف األفراد في درجات القمؽ ومصادره وتقبميـ لممؤثرات واستجابتيـ ليا, وردود أفعاليـ  وا 

 (.109: 2002)األزرؽ,  عند وقبؿ وبعد القمؽ

 ( مجموعة مف مصادر القمؽ والتي تمثمت باآلتي:141: 2012وذكرت جودة ) 

ألفراد في مواقؼ معينة تسيطر عمييـ فكرة اإلصابة ببعض األذى أو الضرر الجسدي لبعض ا -1
 األمراض أو القتؿ في الحروب والكوارث.

الرفض أو النبذ: فالخوؼ مف رفض اآلخر لنا ومف أنو ال يبادلنا مشاعر الحب والمودة,  -2
 يجعمنا غير مطمئنيف في المواقؼ االجتماعية.

ا في المواقؼ والخبرات الجديدة مصدرًا عدـ الثقة: ويعد نقص الثقة في أنفسنا أو في غيرن -3
 لمقمؽ.

اإلحباط والصراع: يعد القمؽ محصمة طبيعية لفشمنا سواء أكاف في إرضاء دوافعنا أو تحقيؽ  -4
 طموحاتنا أو في فض المواقؼ االجتماعية.

 االستعداد الوراثي لبعض الحاالت. -5

 االستعداد النفسي: الضعؼ النفسي العاـ. -6

 فالض وط التقنية الناجمة عف الت يرات المتسارعة والعولمة. مواقؼ الحياة الضاغطة, -7

 مشكبلت الطفولة والمراىقة الشيخوخة. -8

 عدـ التطابؽ بيف الذات الواقعية والذات المثالية وعدـ تحقيؽ الذات.  -9

 ( أف مف مصادر القمؽ:116 -111: 2002وأضاؼ األزرؽ )

 ىري.تبني المرء لمعتقدات متناقضة أو مخالفة لسموكو الظا .1

 عدـ قدرة الفرد عمى إطبلؽ العناف لطاقاتو النفسية والبدنية والديناميكية. .2

 مقارنة الفرد لنفسو وخبراتو بخبرات وقدرات اآلخريف مف نفس المستوى. .3
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 تبني الفرد لممشاعر المكبوتة والتخيبلت والتصورات الشاذة, وبعض الذكريات الؤلخبلقية. .4

 ة.األفكار العدوانية والنزعات الجنسي .5

الباحثة أف مصادر القمؽ القمؽ السابقة تعد شاممة لكؿ المصادر التي قد تكوف سبب في  ترىو 
تضيؼ قمؽ األنساف واف الطاقة النفسية المقيدة لدي الفرد والسمبية ليا دور كبير في ازدياد القمؽ وكما 

د في أغمب مواقؼ ماف باهلل يعد مصدرًا لقمؽ الفر الباحثة إلى أف ضعؼ الوازع الديني وضعؼ االي
 عف طريؽ األيماف باهلل وتقويتو. الحياة التي نمر بيا بصفة دائمة ويمكف اف نتجاوزه

 قمق المستقبل:

المستقبؿ مكاف لمتخطيط ووضع األىداؼ وتحقيقيا فبيذا يكوف المستقبؿ ذات نزعة ايجابية 
و المخطط ليا, ويمثؿ قمؽ تحفيزية لمفرد, مع ذلؾ فإف المرء غير متأكد مف قدرتو عمى تحقيؽ أىداف

المستقبؿ أحد أنواع القمؽ التي تشكؿ خطورة في حياة الفرد والتي تمثؿ خوفًا مف مجيوؿ ينجـ عف 
خبرات ماضية وحاضرة يعيشيا الفرد تجعمو يشعر ببل أمف وتوقع األخار وعدـ االستقرار وتسبب لو 

 (.97: 2005ة وعصبية خطيرة )حمزة, حالة مف التشاؤـ واليأس ىذا ما قد ينتج عنو اضطرابات نفسي

 مفيوم قمق المستقبل:

كما تعددت تعريفات القمؽ نجد أف تعريفات قمؽ المستقبؿ أيضًا تعددت وتباينت, نظرًا 
 الختبلؼ نظرات ووجيات رأي الباحثيف فيو ولمفئة المستيدفة, ومف بيف تعريفات قمؽ المستقبؿ ما يمي:

نو مزيج مف الرعب واألمؿ بالنسبة لممستقبؿ واالكتئاب عرفت عبد الباقي قمؽ المستقبؿ بأ
 .(170: 1993)عبد الباقي, واألفكار الوسواسية وقمؽ الموت واليأس بصورة غير مقبولة

حيث أكد عمى أف قمؽ المستقبؿ عبارة عف قمؽ ناتج عف ويتفؽ مع التعريؼ السابؽ معوض 
ستقبؿ ىو الشخص الذي يعاني مف التشاـؤ التفكير في المستقبؿ, فالشخص الذي يعاني مف قمؽ الم

مف المستقبؿ واالكتئاب واألفكار الوسواسية وقمؽ الموت واليأس كما أنو يتميز بحالة مف السمبية 
 .(68: 1996)معوض, واالنطواء والحزف والشؾ والتثبيت والنكوص وعدـ الشعور باألمف
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وعدـ االرتياح المتعمؽ بحوادث أف قمؽ المستقبؿ حالة مف الشعور باالضطراب  ويرى القاسـ
 .(147: 2000)القاسـ, المستقبؿ وانش اؿ الفكر وترقب الشرور

وقمؽ المستقبؿ عند العكايشي عبارة عف حالة مف التحسس الشخصي وحاجة يدرىا الفرد 
تش ؿ تفكيره عمى شكؿ شعور بالضيؽ والتوتر والخواؼ الدائـ وعدـ االرتياح تجاه المثيرات التي يتوقع 

 .(13: 2000)العكايشي,  دوثيا في المستقبؿح

أما الميدي فأشار إلى أف قمؽ المستقبؿ حالة مف التحسس الذي يدركيا المرء عمى شكؿ 
 .(10: 2001)الميدي, شعور مف الخوؼ والتوجس مما تخفيو األياـ المقبمة

وعرفت صبري قمؽ المستقبؿ عمى أنو خوؼ مف شر وخطر مرتقب في المستقبؿ فقمؽ 
 .(60: 2003)صبري, مستقبؿ عبارة عف تكامؿ بيف قمؽ الماضي والحاضرال

فاعتبر أف قمؽ المستقبؿ نوع مف أنواع القمؽ المرتبط بتوقع الفرد لؤلحداث  أما العشري
 .(148: 2004)لعشري,  واألخطار المستقبمية

لفرد مف وقت أما السبعاوي فعرفت قمؽ المستقبؿ عمى أنو حالة انفعالية غير سارة تحدث لدى ا
آلخر تتميز ىذه الحالة بعدة خصائص منيا شعوره بالتوتر والضيؽ والخوؼ الدائـ وعدـ االرتياح 
والكدر وال ـ وفقداف لؤلمف النفسي تجاه المثيرات التي تيدد قيـ الفرد وكيانو ويقترف ذلؾ بتوقع ترقب 

)السبعاوي,  قتة أو سمة مستمرةالخطر المجيوؿ الممكف حدوثو في المستقبؿ وقد تكوف ىذه الحالة مؤ 
2008 :6). 

مف خبلؿ التعريفات السابقة توصمت الباحثة إلي أف قمؽ المستقبؿ ىو حالة نفسية انفعالية 
تمتمؾ الفرد حينما يفكر بما ىو مجيوؿ بال د المقبؿ وتنتج ىذه الحالة عف قمة الوازع الديني وعدـ الثقة 

 وب.بالنفس وقمة اإليماف بما ىو مقدر ومكت
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 أسباب قمق المستقبل:

يعتبر المستقبؿ مصدر مف مصادر القمؽ لدى األفراد عمى اختبلؼ أعمراىـ وميوليـ باعتباره 
صر محطة لتحقيؽ الرغبات والطموحات وتحقيؽ الذات وقمؽ المستقبؿ أصبح ظاىرة واضحة في ع

 (.62: 2004الت يرات )السعود, 

 (:63: 2010عنزي, )الإلى ما يمي ترجع أسباب قمؽ المستقبؿ 

 عدـ القدرة عمى التكيؼ مع المشكبلت العصرية. .1

 عدـ القدرة عمى الفصؿ بيف األمنيات والتوقعات المبنية عمى الواقع. .2

 التفكؾ األسري واالجتماعي. .3

 الشعور بعد االنتماء واالستقرار سواء داخؿ األسرة أو المؤسسة أو المجتمع بصافة عامة. .4

 وقع المستقبؿ وأحداثو.نقص القدرة عمى التكيف وت .5

 الشعور بعدـ األماف واإلحساس بالتشتت. .6

 ( خبرات مؤلمة سابقة, ض وط الحياة المعاصرة, الطموح الزائد.115: 1995وتضيؼ العناني )

 ( أف أسباب قمؽ المستقبؿ يعود إلى العديد مف العوامؿ وأىميا:437: 2001ويضيؼ إلى ذلؾ أحمد )

 الطموح الزائد. .1

 الحاضر. عجز الفرد في .2

 ط ياف الجوانب المادية في الحياة المعاصرة. .3

وقد ينشأ قمؽ المستقبؿ مف األفكار البلعقبلنية وتفسير الظواىر والمواقؼ بطريقة غير 
 (.4: 2005منطقية, وفقداف السيطرة عمى المشاعر )الشقير, 

 :ما يمي (54- 51: 2006)المسعود,  ولقد أضاؼ

 بؿ وعدـ وجود معمومات كافية لبناء األفكار وصياغتيا.نقص القدرة عمى التكيف بالمستق .1
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 الشؾ لدى الفرد بمف يحيط بو وقدراتيـ عمى رعايتو وتقديـ المساعدة. .2

 الخبرات الشخصية المتراكمة, واتجاىات الشخص الحياتية. .3

 تدني مستوى القيـ الروحية واألخبلقية. .4

 الض وط النفسية وعدـ التكيؼ مع اآلخريف والمحيطيف. .5

ى الباحثة أف ىناؾ أسباب أخرى لقمؽ المستقبؿ ومنيا الظروؼ االقتصادية واألمنية وتر 
 ., والقضاء والقدرضعؼ اإليماف باهللالسيئة, الظروؼ الثقافية, ضعؼ الثقة بالنفس, و 

 

 :المستقبل قمقأعراض 

ؽ عند دراسة أعراض القمؽ مف المستقبؿ نبلحظ بأف معظـ الميتميف اىتموا بدراسة أعراض قم
المستقبؿ عمى أنو قمؽ عصابي بعيدًا عف األنواع الثانية, وكاف ىدفيـ مف وراء ذلؾ أف بعض أعراض 
القمؽ العصابي تنطبؽ عمى كافة أنواع القمؽ األخرى, ويرى البعض بأف أعراض القمؽ ال ير عصابي 

ـز الفرد فترات ال تشكؿ أعراضو ىاجسًا لمفرد, لكف القمؽ العصابي ىو مف يترؾ أعراضًا ممحوظة وتبل
أطوؿ, عمى أي حاؿ سأقـو بالتعرؼ عمى أعراض القمؽ التي ذكرىا المختصوف والباحثوف بشيء مف 

 التفصيؿ:

 أواًل: األعراض النفسية:

 ىناك العديد من األعراض النفسية لمقمق ومنيا:

توقع التوتر واالىتياج العصبي: ويتمثؿ في الحساسية المفرطة بالضوضاء وسرعة االستثارة و 
الشرور واألخطار, وفقداف األعصاب ألقؿ وأتفو األسباب فقد يصاب الفرد القمؽ باالنزعاج الشديد 

 (.142: 2012لمجرد طرؽ الباب مف حولو, أو رنيف ىاتفو )جودة, 

شرود الذىف وضعؼ التركيز والنسياف وتواتر األفكار المزعجة, والصعوبة في تنظيـ 
يا, وتجنب المواقؼ االجتماعية وفقداف الشيية وتناقص االىتماـ المعمومات واستدعاءىا واستخدام

 (.142: 2012بالجوانب الترفييية الترويحية, وتناقص التوجو نحو المستقبؿ والحياة )جودة, 
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( الشعور بالخوؼ وعدـ الراحة, وترقب حدوث المكروه, وتشتيت 4: 2000ويضيؼ عثماف )
 واألحبلـ المزعجة, والشعور باالختناؽ وسيطرة مشاعر االكتئاب. االنتباه واألرؽ وعدـ القدرة عمى النوـ

 ثانيًا: أعراض جسمية:

يصاحب القمؽ مف المستقبؿ شحوب الوجو, واتساع حدقة العيف وظيور تعابير الخوؼ وبرودة 
األطراؼ وسرعة نبضات القمب وجفاؼ الحمؽ وعسر اليضـ وآالـ بالمعدة واألمعاء وصعوبة التبوؿ 

عاـ لمجسـ, ونقص الطاقة الحيوية والنشاط وتوتر العضبلت وكثرة النشاط الحركي, ومص والضعؼ ال
 (.114: 2000االبياـ وقضـ األظافر ورمش العينيف )العناني, 

 ( األعراض الجسمية إلى:144- 143: 2012وتصنؼ جودة )

 أعراض مرتبطة بالقمب: كاآلالـ العضمية, ارتفاع ض ط الدـ, وسرعة دقات القمب. -

أعراض مرتبطة بالجياز اليضمي: الشعور ب صة في الحمؽ, عسر اليضـ, ال ثياف والقيء  -
أحيانًا, الم ص الشديد, االسياؿ أو اإلمساؾ, وىذه األعراض قد تتفاقـ وتؤدي إلى قرحة في 

 المعدة.

أعراض مرتبطة بالجياز التناسمي: كثرة التبوؿ واإلحساس بإلحاحو السيما عند األحداث  -
وربما العكس مف ذلؾ كاحتباس البوؿ مصحوبة برغبة شديدة بالتبوؿ, وخمؿ في  الضاغطة,

 وظائؼ األعضاء الجنسية, واضطرابات الطمث, وعدـ انتظاميا.

أعراض مرتبطة بالجياز العضمي والحركي: اآلالـ العضمية بالساقيف, وآالـ بالذراعيف, والظير  -
 وت.والرقبة, واإلنياؾ الجسدي, الرعشة, وارتجاؼ الص

 أعراض جمدية: مثؿ حب الشباب واإلكزيما, والبياؽ والصدفية, وتساقط الشعر. -

 ثالثًا: األعراض المعرفية:

مثؿ التطرؼ في الحكـ عمى المواقؼ واألشخاص, والتصمب )أي مواجية المواقؼ بطريقة 
ية, كالجمود واحدة, وباتجاه واحد(, بناء اتجاىات ومعتقدات حوؿ النفس والحياة والمستقبؿ غير منطق

 (.19: 2009العقائدي, والميؿ لبلعتماد عمى األقوياء, والعجز عف التصرؼ بحرية )المشيخي, 
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وىذا كمو يسبب الحكـ الخاطئ عمى المواقؼ واالنفعاؿ ألتؼ األسباب واتخاذ قرارات ومواقؼ 
 سمبية وال منطقية.

 آثار قمق المستقبل:

قبؿ بأف قمؽ المستقبؿ آثاره سمبية, والمتتبع يجمع الباحثيف والميتميف بموضوع قمؽ المست
( 56- 55: 2009لمفيوـ قمؽ المستقبؿ يجد أف ىناؾ العديد مف اآلثار السمبية لو, وجمع المشيخي )

 ىذه اآلثار بما يمي:

الشعور بالوحدة وعدـ القدرة عمى تحسيف مستوى المعيشة وعدـ القدرة عمى التخطيط لممستقبؿ  -1
 واالعتماد عمى اآلخريف. والجمود وقمة المرونة

 عدـ تحقيؽ الذات, واضطرابات متعددة األشكاؿ وانحراؼ واختبلؿ ثقة الفرد بنفسو. -2

الشعور بالتوتر واالنزعاج واضطرابات النوـ والتركيز والتفكير, وسوء إدراؾ األحداث واالنطواء  -3
 عمى النفس والشعور بالوحدة, واالغتراب.

 .العرضة لبلنييار العقمي والبدني -4

 اليروب مف الماضي والحاضر والتشاـؤ والتعنت واستخداـ صبلبة الرأي في معظـ المواقؼ. -5

 التوقع السمبي لمعظـ األحداث. -6

 التقوقع داخؿ الروتيف والخوؼ مف التجديد. -7

 االلتزاـ بالنشاطات الوقائية. -8

 االعتمادية والعجز والبلعقبلنية. -9

 غيرىا .... .انعداـ الطمأنينة عمى الرزؽ والمكانة والصحة و  -10

 ( آثارًا أخرى وىي:66: 2010وأضاؼ العنزي )

 الشؾ في الكفاءة الشخصية واستخداـ أساليب اإلجبار واإلكراه في التعامؿ مع اآلخريف. -11
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 استخداـ ميكانزمات الدفاع مثؿ النكوص واإلسقاط والتبرير والكبت. -12

 :المستقبل لقمق النظريات المفسرة
واحػد مػنيـ إلػى  ر القمؽ كؿ مف زاويتو الخاصػة, بحيػث سػعى كػؿاختمفت آراء العمماء حوؿ تفسي

آراءه الثانيػة, بعػد تعػديؿ اآلراء  تأكيد موقفو وا عطاء براىيف عمى ذلؾ. انطبلقا مف آراء فرويد األولى ثػـ
 .األولى دخوال بعدد كبير مف النظريات نحاوؿ أف نذكر البعض منيا

 :نظرية فرويد األولى في القمق
ف خػبلؿ  تعاممػو مػع  حػاالت اإلمػراض العصػابية إف معظػـ ىػذه الحػاالت يسػيطر أدرؾ فرويد م

ف يفيػػـ  معنػػى القمػػؽ العصػػابي, وحػػاوؿ إف يصػػؿ إلػػى أؿ فرويػػد عمييػػا القمػػؽ, ومػػف ىػػذا االتجػػاه حػػاو 
تفسير معقوؿ يستطيع إف يفسر بو جميع أنواع القمؽ العصابي وقد أعتمد فرويد في ذلؾ عمى كثير مف 

لبيانػػػػػػػات اإلكمينيكيػػػػػػػة التػػػػػػػي اسػػػػػػػتمدىا مػػػػػػػف خبرتػػػػػػػو الطريفػػػػػػػة فػػػػػػػي عػػػػػػػبلج األمػػػػػػػراض المبلحظػػػػػػػات وا
 .( 16:1989العصابية)نجاتي, 

 وقد ميز فرويد نوعيف مف القمؽ : "القمؽ الموضوعي" و "القمؽ العصابي".
الفػرد  إعػداد وظيفػة الحالة ىذه في القمؽ ويكوف السواء, إلى القمؽ أنواع أقرب :الموضوعي القمق

 (16:2011إزاءه )المصري,  دفاعية أساليب بإتباع أو يتجنبو أو عميو بالقضاء الخطر ىذا لمقابمة
وىو ينشأ نتيجة محاولو المكبوتات اإلفػبلت مػف البلشػعور والنفػاذ إلػى الشػعور  : العصابي القمق

 .(26:2008 ,ىو يقابؿ  اليي ال ريزية )قحطانىوالوعي وىو يرجع إلى عامؿ خارجي, و 
جنسػية أو إحباطيػا ومنعيػا مػف اإلشػباع,  ي فرويد إلى أف القمؽ ينػتج عػف كبػت رغبػةوأخيرا ينتي

عمى قمؽ, ويػتـ ىػذا التحػوؿ بطريقػة فيزيولوجيػة بحتػة,  وحينما تمنع الرغبة الجنسية مف اإلشباع تتحوؿ
 (28:1989, نجاتيالقمؽ عف نطاؽ التحميؿ النفسي لمدة مف الزمف ) وىذا ما أدى إلى إبعاد موضوع

قػػػد ارتكػػػز تحميػػػؿ فرويػػػد لمقمػػػؽ باعتبػػػاره إشػػػارة إنػػػذار لؤلنػػػا بػػػأف تقػػػـو بإتحػػػاد مواقفيػػػا الدفاعيػػػة و 
مستخدمة ميكانزماتيػا الخاصػة ضػد مػا ييػددىا وىػى إمػا أـ تػنجح فػي ذلػؾ أو تسػقط األنػا فريسػة لمقمػؽ 

مؽ العصابي ثـ النفسي وقد قاـ فرويد بتحديد أنواع القمؽ في نوعيف أساسيف وىما القمؽ الموضوعي والق
 .أضاؼ بعد ذلؾ القمؽ الخمقي
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 : مقالق نظرية فرويد الثانية في
يف الموجودة ب عاد فرويد مرة أخرى إلى دراسة القمؽ دراسة تفصيمية دقيقة وبحث عف العبلقةلقد 

 القمؽ الذي يحس بو الفرد حينمابشعور  إلى أف حيث توصؿ فرويد ,القمؽ ونشوء األعراض العصابية
في  لخطر ىو عبارة عف تكرار لشعور القمؽ الذي ىو مف جية توقع حدوث خطر أو صدمةيتوقع ا

 قة.أو حالة صدمة سابقة في صورة محقالمستقبؿ, ومف جية أخرى تكرار الحالة خطر 
القمػؽ ألوؿ  لقد اىتـ فرويد بالبحث فػي حالػة الخطػر األولػى التػي يمػر بيػا والتػي يمكػف أف تثيػرو 

الموضػػوع, يمكػػف مقارنتػػو  ؽ الطفػػؿ الصػػ ير كػرد فعػػؿ عػػف غيػاب األـ وفقػػدافمػرة, فتوصػػؿ إلػػى أف قمػ
وكػػذا بقمػػؽ الخطػػأ الػػذي مصػػدره  أيضػػا بقمػػؽ المصػػاحب لمػػوالدة والػػذي سػػببو ىػػو االنفصػػاؿ عػػف األـ,

 (26:1989,نجاتي)ب وؼ مف فقداف موضوع ميـ وىو القضيالخ
قمػػؽ األوؿ الػػذي يصػػاحب ىػػذا المػػيبلد ىػػي الخطػػر األوؿ الػػذي يتعػػرض لػػو الفػػرد, وال وعمميػػة
افتػراض  ىالقمػؽ التاليػة وليػذا يقػوؿ فرويػد نحػف ميػالوف عمػ النمػوذج األصػمي لكػؿ حػاالت الخطػر ىػو

وجػود عامػؿ تػاريخي  وجود عامؿ تاريخي يجمع بيف إحساسات القمؽ وبػيف تنبيياتػو العصػبية بدقػة, أي
نفترض أف حالػة القمػؽ تنشػأ عػف خبػرة  نايجمع بيف إحساسات القمؽ وبيف تنبيياتو العصبية بدقة, أي أن

التنبيػو ويمثػؿ ىػذا التفريػغ فػي مسػالؾ معينػة, وأف  ما تتضػمف الشػروط الضػرورية يمثػؿ ىػذه الزيػادة فػي
جية مف ىذا الظروؼ. والميبلد بالنسبة إلى اإلنساف خبرة نموذ كدر القمؽ يستمد سمتو الخاصة في ىذه

 (27:1989,نجاتى ) مؽ كأنيا ناشئة مف صدمة الميبلدقاعتبار حاالت الى النوع, ولذلؾ يمثؿ إل
فرويػد لوجػدنا أنػو ىنػاؾ تقػارب مػف وجيػة نظػر اقتصػادية بػيف عمميػة  ولو نمعف النظر في مقولة

 ففي الحالتيف ىناؾ تصاعد في التوتر تحت تأثير فيزيولوجي خارجي عند الميبلد, الميبلد وغياب األـ,
ف لػـ يكػفوبالرجوع عند االنفصاؿ عف األـ ف ىنػاؾ إحسػاس  يما بعد, وىذا االنفصاؿ يولد القمؽ حتػى وا 

إلػػى قمػػؽ إرادي كنتيجػػة ر, إلػػى ال إرادي مػػرتبط بحالػػة الخطػػ بػػالجوع وىػػذا مػػا يسػػمح بػػالمرور مػػف قمػػؽ
 (.24: 2001, )عثمافا األنؼ . وليذا يكوف القمؽ عنصر مف وظائلئلشارة بالخطر
 نظرية أتورانك: 

القمؽ وخبرات االنفصػاؿ حيػث ذىػب إلػى إف أوؿ انفصػاؿ لمطفػؿ عػف أمػو  رانؾ بيف لقد ربط اتو
ىو انفصاؿ الميبلد  والتي تسبب لطفؿ خبرة مؤلمة مما ينتج عنيا قمػؽ يسػتمر معػو فػى حياتػو وتتػوالى 
خبرات االنفصاؿ مع مرور العمر, ويري اتورانؾ أف القمػؽ تتخػد صػورتيف تسػتمراف مػع الفػرد فػى جميػع 
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ي خػػوؼ الحيػػاة ,الخػػوؼ مػػف المػػوت,إف خػػوؼ الحيػػاة ىػػو قمػػؽ مػػف التقػػدـ واالسػػتقبلؿ مراحػػؿ حياتػػو وىػػ
رضػػػاعو ,إمػػا خػػػوؼ المػػوت فيػػػو قمػػؽ مػػػف التػػػوتر  الفػػردي الػػػذي ييػػدد الفػػػرد باالنفصػػاؿ عػػػف عبلقاتػػو وا 

 مىإلي حالة االعتماد عوفقداف الفردية وضياع الفرد في المجموع أو خوفو مف أف يفقد استقبللو الفردي 
 (.21: 2001, )عثمافال ير

 إنمػا لئلنسػاف المشػكمة ىػي  ةاألوديبيػ العقػدة أف قػاؿ المػيبلد صػدمة عػف رانػؾ وقػد تحػدث اتػو 
 فػي وسػعادة بمػذة يػنعـ كػاف والدتػو قبػؿ الطفػؿ أف وذلػؾ لبلشػعور ا في تحرؾ التي فيي صدمة الميبلد

 (.ٍ 216: 2003, الجنة )الرفاعي ىذه مف لو طرد ىي لو فالوالدة الرحـ وميبلده جنة
 نظرية كارن ىورني:

فػي شػدة ىػذه الػدوافع أىػـ مصػدر لمخطػر والػذي بػدوره  لقد اىتمت ىورني بالػدوافع العدوانيػة ورأت
العػدواني, ثػـ  توجيو ىذا العدواف وىذا مػا يػؤدي إلػى كبػت الشػعور يثير القمؽ يتمثؿ في خوؼ الفرد مف

وتػرى ىػورنى .ويسػاعد اآلخػر قمػؽ فكػؿ منيمػا يقػويإلى القمؽ, إذف ىناؾ تفاعؿ متبػادؿ بػيف العػدواف وال
أف الطفؿ الذي ال يشعر بالحب والحناف في سنواتو األولى يميؿ إلػى أظيػار الكػره والعػداء نحػو والديػو, 
ونحػػو األشػػػخاص اآلخػػريف عامػػػة , كمػػا أف يتوقػػػع منػػػو األذى والضػػرر مػػػف اآلخػػريف, ونتيجػػػة لضػػػعفو 

يولد  لة صراع بيف عداوتو اتجاه  الوالديف واالعتماد عمييما مماواعتماديتو عمى والديو فيو يكوف في حا
والخػوؼ بأنػو رد فعػؿ انفعػالي  كػارف ىػورني مػع فرويػد فػي تعريػؼ كػؿ مػف القمػؽولقد اتفقػت  لديو القمؽ

 .(177:2000 ,)ليندا دافيدوؼ لمخطر
 النظرية المعرفية لمقمق:

راضػػات تتركػػز حػػوؿ اإلمكانػػات التػػي يولػػد تقػػوـ النظريػػة المعرفيػػة لػػدي عممائيػػا عمػػى مجموعػػة افت
بيا الفػرد, والتػي مػف خبلليػا يصػبح منطقًيػا أوال منطقًيػا, فنجػد لديػو مػف ناحيػة الميػؿ إلػى تحقيػؽ الػذات 
باالىتماـ باآلخريف, أو قد يصبح مف ناحية أخرى مدمًرا لذاتػو, ويتيػرب مػف المسػئولية ويكػره اآلخػريف, 

ر بيػػا الفػػرد فػػي نفسػػو وفػػي العػػالـ الخػػارجي, ويػػذىب "بيػػؾ" إلػػى أف وىػػذا يتوقػػؼ عمػػى الطريقػػة التػػي يفكػػ
العصػػػابي بشػػػكؿ عػػػاـ يتميػػػز بتقييػػػد االنتبػػػاه, وتقمػػػص الػػػوعي والتجريػػػد االنتقػػػائي, والتشػػػويو والتحريػػػؼ 

 (.53: 2003)سعفاف, 
المعرفيػػة ترجػػع االضػػطراب النفسػػي إلػػى الطريقػػة التػػي يػػدرؾ بيػػا  ةويػػذكر حسػػيف فايػػد أف النظريػػ

الحدث وتفسيره مف خبلؿ خبراتػو وأفكػاره, ويشػار إلػى العمميػات المعرفيػة قصػيرة المػدى بالتوقعػات  الفرد
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Expectations  وأسػػػاليب العػػػزوAttributions  والتقػػػديراتEstimates  بينمػػػا يشػػػار إلػػػى العمميػػػات
السػػموكي المعرفيػػة طويمػػة المػػدى باالعتقػػادات, كمػػا يػػرى عممػػاء النظريػػات المعرفيػػة إلػػى أف االضػػطراب 

ىو نمط مف األفكار الخاطئة أو غير المنطقية التػي تسػبب االسػتجابات السػموكية غيػر التوافقيػة, وفيمػا 
يتعمػػؽ بنشػػأة واسػػتمرار االضػػػطرابات النفسػػية عامػػة والقمػػػؽ خاصػػة, فيعتبػػر نمػػػوذج بيػػؾ أكثػػر النمػػػاذج 

يػة بيػؾ, فجميػع األفػراد لػدييـ المعرفية أصالة وتأثيًرا حيث تمثؿ الصي ة المعرفيػة حجػر الزاويػة فػي نظر 
صػػيغ معرفيػػة تسػػاعدىـ فػػي اسػػتبعاد معمومػػات معينػػة غيػػر متعمقػػة ببيئػػاتيـ واالحتفػػاظ بمعمومػػات أخػػرى 

 (.31: 2001إيجابية )فايد,
تفكيػر الفرد.فطريقػة تفكيػر  فػيويري ببؾ إف االضػطرابات االنفعاليػة تكػوف ناتجػة عػف اضػطراب 

االضػطراب االنفعػالي) حسػيف  فػيداث مف حولػو كميػا عوامػؿ ىامػة وكيؼ يفسر األح  الفرد وما يعتقده
,37:2007) 

 النظرية السموكية:
االسػػػتجابة, والقمػػػؽ ىػػػو الػػػذي يقػػػوـ بميمػػػة ية تتمركػػػز بتحميميػػػا عمػػػى المثيػػػر و أف النظريػػػة السػػػموك

الػدافع نو يتير لدي الفرد طاقة تجعمو يحقؽ أىدافػو فػى ضػؿ المثيػر ألتوافؽ في النظرية السموكية حيث ا
وقد أكدت النظرية السموكية أف القمؽ يصػاحب المواقػؼ أو الظػروؼ التػي يمػر بيػا , تجابة النتيجةواالس

الفرد عف طريؽ اقتراف مثير محايد بمثير مػؤلـ ممػا يحػدث ت يػرات تػؤدي لتعمػيـ االسػتجابات وال يخفػى 
ألنػػا األعمػػى ولكػػف تشػػترؾ صػػراحة أف السػػموكية رفضػػت صػػراحة مفػػاىيـ التحميػػؿ  النفسػػي اليػػو واالنػػا وا

 السػػػموكية مػػػع التحميميػػػة  فػػػي القػػػوؿ أف القمػػػؽ يػػػرتبط بماضػػػي اإلنسػػػاف ومػػػا واجيػػػو مػػػف خبػػػرات )حسػػػيف
2007 :22.) 

 تعمػـ يرجػع إلػى خاصػة القمػؽ واضػطراب عامػة السػموؾ اضػطراب أف "وميمػر دوالرد" أشػار وقػد
 تدعيـ إلى فييا ينشأ التي االجتماعية الظروؼ وتسيـ الفرد فييا تعيش التي البيئة في خاطئة سموكيات

 (.349: 1990, كفافي( وبقائيا استمرارىا عمى والعمؿ السموكيات تمؾ

ويرى السموكيوف بافموؼ وواطسوف بأف القمؽ يقوـ بػدور مػزدوج فيػو مػف ناحيػة يمثػؿ حػافزا ومػف 
ي إلػػى كػػؼ ناحيػػة أخػػرى يعػػد مصػػدر تعزيػػز ودلػػؾ عػػف طريػػؽ خفػػض القمػػؽ وبالتػػالي فػػأف العقػػاب يػػؤد

السموؾ ال ير مرغوب فيو وبذلؾ القمؽ الذي يعد صفة تعزيزيو سمبية تؤدى إلي تعديؿ سػموؾ ولعػؿ أىػـ 
 (.25: 2001, )عثماف مؤلمة تحدد مصدر القمؽ عند الفردما أكده السموكيوف استجابة شرطية 
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 مدرسة الجشطمت: 
نػاقص  جشػطمتؽ كتعبيػر عػف الشناوي  إلى أف أصحاب تمؾ المدرسة يػروف القمػو  أشار اليواري

أو عمؿ لـ يتـ وأف القمؽ يعبر عف عدـ التطابؽ بيف الذات والخبرة, فإذا مر الفرد بخبره ما قد ال تكوف 
ذا كانػػػت ميمػػػة  ميمػػػة عنػػػده  لػػػذلؾ ال يسػػػتطيع أف يعييػػػا ويحػػػاوؿ تجنبيػػػا أو معرفتيػػػا بشػػػكؿ مشػػػوه, وا 

رة قد ال تتفؽ مػع شػروط األىميػة التػي تمػت مػع بالنسبة لو فيحاوؿ أف يدمجيا في ذاتو, ولكف ىذه الخب
الفرد وبذلؾ فإنو ال يستطيع أف يرمز ىذه الخبرة بدقة فػي الػوعي, وقػد يرمزىػا بشػكؿ بػو قصػور  ولػذلؾ 

عػدـ التطػابؽ بػيف الخبػرة  ة الوحيدة لتجنب القمػؽ الناشػئ عػففإف حيؿ الدفاع  النفسي تكوف ىي الوسيم
إلػػى مػػا اسػػماه بقمػػؽ الفػػراغ الػػداخمي وىػػو الػػذي ينشػػأ نتيجػػة انعػػداـ    Franklوالػػذات, وأشػػار  فرانكػػؿ 

 معاني الحياة عند الفرد, وىو نوع مف القمؽ الوجودي. 
ويتضح مما سبؽ أف بتمؾ الرؤية لمدرسة الجشطمت قصور في اسػتعراض األسػباب المؤديػة إلػى 

و القمػػؽ فػػي حػػيف أف ىنػػاؾ القمػػؽ, حيػػث تػػرى أف عػػدـ التطػػابؽ بػػيف الػػذات والخبػػرة ىمػػا السػػبب فػػي حالػػ
 .(196 -172: 1987الشناوي و )اليواري  يرة والمتشعبة المؤدية إلى القمؽاألسباب الكث

 :إيريك فروم القمق عند
كاف لفروـ وجية نظر مختمفة عف باقي المدارس حيث يرى فػرـو أف الطفػؿ يقضػى فتػرة طويمػة  

ماد يفيد بقيود يمتـز بيا حتى ال يفقػد حنانيمػا, مف الزمف معتمدا عمى الكبار وخاصة والديو, وىذا االعت
وبازديػاد نمػػو الطفػؿ يػػزداد تحػػرره واعتمػاده عمػػى نفسػػو, والػذي يولػػد شػعورا بػػالعجز والقمػػؽ نتيجػة مػػا يػػود 
انجػػازه مػػف األعمػػاؿ وعػػدـ اكتمػػاؿ قدراتػػو النجػػاز ىػػذه اإلعمػػاؿ, وىكػػذا يػػرى فػػرـو اف القمػػؽ ينشػػأ عػػف 

 .(23:1989الديف والحاجة إلى االستقرار)نجاتي ,الصراع بيف الحاجة لتقرب لمو 
 المدرسة اإلنسانية:

 أحػد( Kearkigard)كيركيجػار  يقوؿة الوجودي الفمسفة ظيور بداية مع القمؽ عف الحديث بدأ 
 عمػى قمػؽ: القمػؽ إلػى تػؤدي والمخػاطرة بطبعيػا المخػاطرة إلػى يجػر االختيػار إف" الفمسػفة ىذه مؤسسي

 شػبيو وىػذا عمػى, قمػؽ ىػذا و مػف قمػؽ فيػذا .اإلنسػاف اختػاره الػذي الوجػو مػف وقمػؽ عامػة اإلمكانيػات
 (.28: 2002, )تونسي"في ىاوية ينظر حينما المرء يصيب الذي بالدوار

 جزءىو  القمؽ أف يرىحيث أحد أشير رواد المدارس الوجودية  (Rolo May) ويعتبر رولو مي
د لبعض القيـ التي يتمسػؾ بيػا الفػرد وتعتقػد أنيػا وىو عبارة عف توجس بصحبو تيدي اإلنساف وجود مف
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أساسية وتعتبر ماي أف القمؽ أساسيف ىو االستعداد الفطري واألحداث الخاصة التي تستمر عف طريؽ 
, إمػػػا إذا لػػػـ وية أذا تسػػػاوت مػػػع الخطػػػر الموضػػػوعيالػػػتعمـ بأنواعػػػو المختمفػػػة واسػػػتجابة القمػػػؽ تكػػػوف سػػػ

 (.21: 2001, )عثماف يذه الحالة يمكف اعتبارىا غير سويةتتساوي مع الخطر الموضوعي فإنيا ب
 مف الخوؼ القمؽ  ىو أف اإلنسانيوف يرى ولذا الوجودي, لمفكر امتداداً  اإلنسانية المدرسة وتمثؿ

 األساسػي المثيػر فإنػو إنسػانيتو, وليػذا تيػدد أو اإلنسػاف وجػود تيدد أحداث مف يحممو قد وما المستقبؿ
 احتمػاؿ مػف وخوفػو حياتػو أسػموب فػي اختيػار وفشػمو أىدافػو تحقيؽ في الفرد شؿف أف يروف كما لمقمؽ,
 ويعتبر روجرز رائد اإلنسانيوف. يريدىا ىو التي الحياة يحيا أف في الفشؿ حدوث

بيف  يرى "روجرز" أف اإلنساف يشعر بالقمؽ حيف يجد التعارض بيف إمكاناتو وطموحاتو أو حيث
تحػدث عنػدما يكػوف ىنػاؾ  الػذات المثاليػة, وباختصػار فػإف القابميػة لمقمػؽالذات الواقعيػة الممارسػة وبػيف 

 (.29: 2002, )تونسي تعارض بيف ما يعيشو الكائف العضوي وبيف مفيـو الذات
 قمق المستقبل من منظور اإلسالم:

لـ يحظى موضوع قمؽ المستقبؿ أو حتى القمؽ بشكؿ عاـ, باىتماـ عند العمماء والفقياء 
د يرجع ذلؾ إلى أف اإلسبلـ يعتبر أف ما يصيب الفرد المسمـ خيرًا لو وأف هللا سبحانو المسمميف, وق

 وتعالى كتبو عميو.

ک  ک  ک      ک   گ  گ  گ  چ مصداقًا لقولو تعالى:فالببلء والمصيبة مف هللا وذلؾ 

 (.9اىيـ اآلية )(, وفي سورة إبر 49, وذكرت نفس اآلية في سورة البقرة اآلية )(141)سورة األعراؼ,   چ

ک    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کٹ ٹ چ هللا سبحانو وتعالى: فيذا قوؿ 

 .(51)سورة التوبة,  چگ  گ  گ    گ  

﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼ ﮽   ﮾ٹ ٹ چ و ﯁    ﮿ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﯀  

 .(22)سورة الحديد,  چ            

 چڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٹ ٹ چ كما 
 .(11)سورة الت ابف, 
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فمف خبلؿ اإلطبلع عمى اآليات القرآنية السابقة نجد أف اإليماف بالقضاء والقدر شرط مف 
شروط اإليماف, وأف هللا كتب ما قدر لمفرد ولف يصيب الفرد إال ما كتب هللا عميو, وتنطبؽ ىذه اآليات 

ار واألمور ال ير سارة, وىذا الباب األوؿ الذي يوصد في وجو القمؽ, وأشار عمى األمور الس
( أف القمؽ والخوؼ مف المجيوؿ ومف وقوع المصائب والكوارث التي تحؿ 157: 2011)الحمداني, 

 بالفرد المسمـ قضاء مف هللا وقدره فالمؤمف يستقبميا بحمد هللا والثناء عميو والتقرب إلى هللا.

فإف الكوارث التي تحؿ بالفرد ابتبلء مف هللا حيث أف هللا ابتمى األنبياء األكثر قربة منو أما الثاني 

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چ : سبحانو وتعالى, فيذا قوؿ هللا تعالى

 .(87)سورة األنبياء,  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ات عديدة مف القرآف الكريـ, كما ذكرىا نبي هللا محمدًا صمى هللا وقد ذكر هللا االبتبلء في آي
 عميو وسمـ, وأف األنبياء أكثر الناس ببلءًا يمييـ الصالحوف مف عباد هللا عز وجؿ.

امتحاف هللا سبحانو وتعالى وطالب بالصبر وجعؿ الصبر عمى البموى والكوارث أما الباب الثالث ىو 

ۇئ     ۇئې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ې  ېٹ ٹ چ  ومف عـز األمور,

 .(17)سورة لقماف,  چۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  

وىنا يقوؿ هللا سبحانو وتعالى عمى لساف لقماف مخاطبًا ابنو اصبر عمى ما أصابؾ وأف ىذه 
 ار الصبر, السيما وأف الصبر مف عـز األمور.البموى امتحاف مف هللا الختب

ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڦ        ڦ  ڦٹ ٹ چ 

 .(157- 156)سورة البقرة,   چڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڇڇ

نا إليو راجعوف,  وىنا وصؼ مف هللا لمفئة المؤمنة الصالحة بأنيا بحموؿ المصيبة قالوا إنا هللا وا 
 فيؤالء عمييـ صموات مف ربيـ وتتنزؿ عمييـ الرحمة.

ف لـ يصبر المرء  ڳ  ٹ ٹ چ    مى المصائب التي تحؿ بو فيقوؿ فيو ربنا عز وجؿ: عوا 

ے    ھۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ

 .(11)سورة الحج,  چے   ۓ   ۓ ﮲   
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مف ال يصبر عمى بمواه التي ابتبله إياىا هللا سبحانو وىنا تأكيد مف هللا عمى ضعؼ إيماف 
 تعالى, فالصبر عمى االبتبلء مف شيـ المؤمف ومقياسًا إليمانو.و 

واستنادًا عمى ما سبؽ فمف الممكف أف تصيب اإلنساف مصيبة مف أعمالو وضعؼ إيمانو فقاؿ 

 چی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  ٹ ٹ چ هللا سبحانو وتعالى: 
  والصبر عند المصائب, , ويكوف العفو بالرجوع إلى هللا(30)سورة الشورى, 

إذًا فاإلسبلـ اعتبر أف األبواب المؤدية إلى القمؽ والتوتر النفسي لدى اإلنساف تجعمو في حيرة 
اليـو  مف أمره وعدـ االستقرار لكنيا خيرًا لممسمـ عمى كافة األحواؿ, وأف الخوؼ خوؼ مف هللا ومف

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ         ڻڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ اآلخرة, وذلؾ لقولو سبحانو وتعالى: 

(, أو خوؼ مف وعيد هللا وذلؾ مصداقًا لقولو سبحانو وتعالى: 103)سورة ىود,    چھ  ھ  ھ  

, واالستقرار والطمأنينة واألمف نابع مف (14)سورة إبراىيـ,   چڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ
 ر لرسولو صمى هللا عميو وسمـ.التزاـ الفرد بدينو وتعاليـ ربو, وامتثااًل ألوام

ڦ  ٹ ٹ چ كما أف مف خاؼ هللا وقمؽ مف مكره وامتثؿ ألوامره فوعده هللا بالجناف حيث 

 .(46)سورة الرحمف,  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  وقرف هللا سبحانو وتعالى الخوؼ بممذات الحياة فقاؿ سبحانو وتعالى:

 .(40عات, )سورة الناز  چوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  

ېئ  ېئ     ىئ  چ فقاؿ هللا سبحناه وتعالى: فبل يخشى شيئًا  وعمؿ عمبًل صالحاً  ومف خاؼ هللا

 .(112)سورة طو,  چىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  جئ   حئ  مئ  

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ      چ عباد هللا ال خافوف شيئًا غير هللا وقاؿ هللا سبحانو وتعالى مخاطبًا موسى أف 

 .(10سورة النمؿ, ) چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ 

مئ  ىئ  يئ   جب    حئىئ  ی  ی  ی     ی  جئچ وفي نفس المعنى يقوؿ هللا سبحانو وتعالى: 

 .(13)سورة الجف,  چحب  خب  مب  ىب  يب   
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ضي بقضاء هللا وقدره ,القوي بإيمانو, الذاكر هلل, لف تشوب وتؤكد الباحثة عمى إف المؤمف الرا

مب  ىب  يب   چ  لقوؿ هللا تعالي:  هللا وىذا مصادقاً  حياتو القمؽ بؿ العكس تزيده اطمئناف بذكر

, فالمؤمف القوي ال يمكف بأي (28)سورة الرعد,  چىت  يت     جث  مث  ىث  يث     متجت  حت      خت
حاؿ مف األحواؿ اف يستسمـ الضعؼ والخضوع والقمؽ واالضطراب المرضي ولكف نفسو ستبقى ساكنة 

 .وىادئة ومطمئنة وراضيو بما قسميا هللا ليا

 تعقيب عام عمى المحور الثاني قمق المستقبل:

يبقى المستقبؿ رىف المجيوؿ, لكنو مرتبط بخبرات الماضي ووقائع الحاضر, فإف كانت خبرات 
ف كاف الحاضر مميء بالمفاجئات والخبرات الصادمة, فإف ذلؾ يولد لدى الفرد قمقًا  الماضي سيئة وا 

 القريب أو البعيد.وخوفو مف القادـ مستقببًل, سواء المستقبؿ 

كما إف قمؽ المستقبؿ مرىوف بما حققو الفرد مف نجاحات في حياتو, ومدى قدرتو عمى تحقيؽ 
أىدافو, وخبرة األسرة قد تشكؿ خبرة صادمة لدى فئة الدراسة مف األسرى المحرريف, السيما وأنيـ 

 ائيمي وسجانيو.تعرضوا أللواف مختمفة مف التعذيب والتمكيؿ عمى يد قوات االحتبلؿ اإلسر 

لكف الفرد المؤمف بربو يبقى مقببًل عمى الحياة قادرًا عمى المواجية, ألنو مؤمف بأف قضاء هللا 
وقدره ال مفر منيما, وأف هللا ال يكتب لممسمـ إال الخير, وأف كؿ ما يصيب الفرد فيو مف عند هللا, 

 عف غيره, وقمقو اعتيادي وليس قمقًا مرضيًا.وىذا ال يعني أف الفرد المسمـ ال يقمؽ بؿ يكوف قمقو م ايرًا 

والقمؽ المرضي يؤثر سمبًا في توافؽ الفرد النفسي واالجتماعي, حيث أف الفرد القمؽ مف 
 مستقبمو ال يتمتع بصحة نفسية جيدة.

كما رأت الباحثة مف خبلؿ عرضيا لنظريات المفسرة لمقمؽ أف نظرية فرويد االولي ركزت عمي 
 إلى أفالعصابية يسيطر عمييا القمؽ, في حيف ركزت نظرية فرويد التانية عمي أف اف معظـ االمراض 

او صدمة سابقة, أي انو ركز بنظريتو الثانية  يتوقع الخطر القمؽ الذي يحس بو الفرد حينمابشعور 
عمي االمور التفصيمية وكانت اوسع وادؽ مف النظرية االولي, في حيف ركزت نظرية اتورانؾ حيث 

خد يتأف القمؽ  القمؽ يتشكؿ مف اوؿ انفصاؿ لطفؿ عف االـ وىو صدمة الميبلد وكما رأي راي اف
.وتري الباحثة صورتيف تستمراف مع الفرد فى جميع مراحؿ حياتو وىي خوؼ الحياة ,الخوؼ مف الموت
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قدـ اف الخوؼ مف الموت يتعمؽ بدرجة ايماف الفرد ومعتقداتو الدينية في حيف مف المبلحظ أنو كمما ت
ىورني  أنو امر ال بد منو, أما نظريةالفرد بالعمر ازداد خوفو مف الموت بشكؿ نسبي ويبقي الفيصؿ 

والتي مف خبلليا سيؤتر عمي القمؽ ويزيده طبقا لمستوي الدوافع  الدوافع العدوانيةفركزت عمي 
رؾ بيا الفرد الحدث االضطراب النفسي إلى الطريقة التي يدالعدوانية, اما النظرية المعرفية فأرجعت 

, وتري الباحثة اف النظرية المعرفية بما فييا تحتوي عمي طبيعة وتفسيره مف خبلؿ خبراتو وأفكاره
العمميات المعرفية التي يمر بيا أي حدث ومدي ادراؾ الفرد لو حيث يختمؼ ادراؾ كؿ فرد تبعا 

مي. في حيف النظرية السموكية لشخصيتو ونمط حياتو التي اعتاد عميو وطريقة تفكيره ومستواه العم
اتخدت منحي اخر وىو مدي ارتباط المثير باالستجابة والذي يسعي لو الفرد لدرجة مف التوافؽ بينيـ 

 لتحقيؽ االىداؼ.

واخيرا عرضت الباحثة القمؽ مف منظور أسبلمي حيت توصمت الي أف العمماء والفقياء لما 
مي الحنيؼ وديانتنا جعمت كؿ مايصيب الفرد خير لو يتطرقو لموضوع القمؽ نظرا النو الديف االسبل

سواء كاف االمر ايجابي او سمبي فبل مكاف لمقمؽ أذا ادرؾ الفرد اف مسير االمور هللا تعالي واف كؿ 
 مايصيبو فيو خير لو.

وتري الباحثة أف القمؽ مف منظور أسبلمي يجعؿ مف االمر راحة نفسية ويخمصنا مف شوائب 
 بالحياة والقضاء والقدر وىو ىدفنا االسمي بيذه الحياة الفانية.التفكير والرضا 
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 : األسرى المحررينالمحور الثالث

نتيجة األعداد اليائمة التي تعرضت لبلعتقاؿ في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي, وذلؾ كحالة 
فاقية أوسمو بيف طبيعية لوجود االحتبلؿ التي تؤدي لممقاومة وبالتالي لبلعتقاؿ ... وبعد توقيع ات

منظمة التحرير الفمسطينية وحكومة إسرائيؿ, تـ اإلفراج عف أعداد كبيرة مف األسرى في السجوف 
ممحة لضرورة مساعدة  الحاجة اإلسرائيمية, وىنا الحت في األفؽ بوادر االستقرار الفمسطيني وبدأت

يجاد وسائؿ االست قرار ليـ والعودة لحياتيـ ىؤالء األسرى المحرريف في شؽ طريقيـ في الحياة وا 
 .الطبيعية ومشاركتيـ في مسيرة بناء الوطف

ونتيجة لتعثر المفاوضات بيف السمطة الوطنية الفمسطينية وحكومة إسرائيؿ وعدـ اإلفراج عف 
باقي األسرى تـ تشكيؿ وزارة شئوف األسرى والتي تعني بشئوف األسرى وذوييـ والمحرريف منيـ ومع 

)وزارة األسرى  قصى وتضاعؼ أعداد األسرى بشكؿ مطرد أدى ذلؾ إلىاندالع انتفاضة األ
 (:2005والمحرريف, 

 نتائج سمبية عمى األسير.  .1
 .نتائج سمبية عمى أسرة األسير وذوييـ .2
 .نتائج سمبية عمى المجتمع .3

 األسرى في سجون االحتالل:

ية الفمسطينية, السيما تعتبر قضية األسرى مف القضايا المفصمية والمحورية أماـ القيادة السياس
أسيرًا الزالوا يقبعوف في سجوف االحتبلؿ )مركز أسرى فمسطيف  4743وأف ىناؾ ما يقارب مف 

 (.2013لمدراسات, 

% مف األسرى ىـ مف الضفة ال ربية, 83( أف ما يقارب 2012وأوضح عبد الناصر فروانة )
واألراضي الفمسطينية التي احتمت عاـ  % منيـ مف قطاع غزة, بينما النسبة المتبقية مف القدس10وأف 

 .(2013)مركز أسرى فمسطيف لمدراسات,  1948

مف  10طفبًل, دوف السف القانوني, و 193وتشير التقارير أف في سجوف االحتبلؿ أكثر مف 
عميدًا, أي أنيـ قضوا  72معتقؿ إداري, ووصؿ عدد عمداء األسرى نحو  178األسيرات, وأكثر مف 
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سنة, والبقية ىـ مف فئة الشباب عمى  20المعتقبلت والسجوف اإلسرائيمية ألكثر مف  فترات طويمة في
 (.2013حسيف, مقابمة مع أشرؼ األغمب )

وتتبايف التقارير المختصة بأعداد األسرى في سجوف االحتبلؿ لعد أسباب ذكر )فروانة, 
 ة طويمة دوف محاكمة.( أف أىميا سياسة االعتقاؿ اإلداري وقرارات التوقيؼ والسجف لمد2012

وبداية العاـ  2012إلى نياية عاـ  1967والجدير بالذكر أف عدد المذيف تـ اعتقاليـ منذ عاـ 
شييدًا بسبب القتؿ  195ألؼ مواطف(, وبمغ شيداء الحركة األسيرة نحو  700بمغ أكثر مف ) 2013

رًا قضوا نحبيـ بسبب أسي 71العمد أو التعذيب واإلىماؿ الطبي, حيث تشير التقارير أف نحو 
استشيدوا نتيجة  47أسيرًا استشيدوا بسبب القتؿ العمد بعد االعتقاؿ, وأف  77التعذيب, وأف حوالي 

)مؤسسة الضمير لحقوؽ اإلنساف,  اإلىماؿ الطبي وسوء أحواؿ المعيشة داخؿ المعتقبلت اإلسرائيمية
2013.) 

قبؿ شرطة مصمحة السجوف والبالغ  كما أف كافة السجوف والمعتقبلت اإلسرائيمية تدار مف
 ,وىشاروف ,وىداريـ ,وعتميت ,والداموف ,ومجدو ,وجمبوع ,شطةسجنًا وىي: ) 22عددىا أكثر مف 

 ,وايشؿ ,كيدار ,واوىمي ,وعوفر ,ومستشفى الرممة ,ونيتساف ,تريتسا ,ونفيو ,وايموف ,والرممة ,وتمموند
(, أما مراكز التحقيؽ والتوقيؼ فيي عديدة نياميفوب ,وعسقبلف ,والنقب ,ورموف ,ونفحة ,وبئر السبع

 ,وبتاح تكفا ,الجممةمراكز, وىي: ) 10وتتبع أجيزة األمف الداخمي )الشاباؾ(, ويبمغ عددىا نحو 
)مؤسسة الضمير  (وايرز ,وقدوميـ ,وسالـ ,وحوارة ,وعتصيوف ,وبيت ايؿ ,وعسقبلف ,والمسكوبية

 .(2013لحقوؽ اإلنساف, 

 يبيف لنا األسرى في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي: والجدوؿ التالي

 العدد البياف
 4743 مجمؿ عدد األسرى
 178 األسرى اإلدارييف

 10 األسيرات
 193 األطفاؿ األسرى

 12 أعضاء المجمس التشريعي
 167 أسرى القدس
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 191 أسرى الداخؿ
 437 أسرى غزة

 3948 أسرى الضفة ال ربية
 529 اةأسرى محكوميف مدى الحي
 456 سنة 20أسرى محكوميف أكثر مف 
 111 األسرى القدامى قبؿ أوسمو

 72 سنة 20أسرى قضوا أكثر مف 
 23 سنة 25أسرى قضوا أكثر مف 

 (2013)مؤسسة الضمير لحقوؽ اإلنساف, المصدر/ 

 معاناة األسرى في سجون اإلحتالل:

ية والجسػمية وأىػـ ىػذه المشػكبلت يعاني األسرى في سجوف االحتبلؿ كثير مف المشكبلت النفس
حسػػب مػػا ورد فػػي مقابمػػة أجرتيػػا الباحثػػة مػػع أشػػرؼ حسػػيف مػػدي عػػاـ وزارة شػػئوف األسػػرى والمحػػرريف 

 :2013بتاريخ , 

 تكبيؿ األيدي بالقيود, والحرماف مف الحرية. -1
 حرماف األسير مف أبسط حقوقو في القوانيف الدولية, خاصة فيما يتعمؽ بتوفر محاـ دفاع. -2
 الرعاية الصحية لؤلسرى. سوء -3
 سوء الت ذية. -4
 التفتيش المستمر لؤلسرى. -5
 حرماف أىمي األسرى مف الزيارات. -6
 العزؿ االنفرادي. -7
 االعتقاؿ اإلداري. -8
 الحرماف مف النـو لساعات طويمة. -9

 الحرب النفسية عمى األسير. -10
 منع الكنتيف عف بعض األسرى. -11
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 اآلثار النفسية والجسمية لألسر:

ف البػػاحثيف بدراسػػػة اآلثػػػار النفسػػػية والجسػػدية لؤلسػػػر, حيػػػث يعتبرىػػا الػػػبعض بأنيػػػا خبػػػرة اىػػتـ العديػػػد مػػػ
انفعاليػػة غيػػر سػػارة لؤلسػػير وذويػػو, ولؤلسػػرى الفمسػػطينييف حالػػة خاصػػة, حيػػث أنيػػـ يعتبػػروف أف األسػػر 
ـ جػػزءًا مػػف نضػػاليـ وتقػػربيـ إلػػى ربيػػـ, وتحقيقػػًا ألىػػدافيـ الوطنيػػة, فأصػػبح األسػػير مفخػػرة لذويػػو, رغػػ

 المعاناة التي يتمقاىا األسير نفسو, وذويو.

( بػػأف خبػػرة األسػػرة تشػػكؿ صػػدمة نفسػػية لؤلسػػير, وأضػػافت بػػأف لؤلسػػر العديػػد مػػف Neriaوتشػػير نريػػا )
اآلثػار النفسػية منيػا االيجػابي كالتحمػؿ ورفػع مسػػتوى الثقػة بػالنفس, والصػبلبة النفسػية, وتعزيػز أسػػاليب 

التػوتر, وعػدـ القػدرة عمػى التركيػز, والبلمبػاالة, وفقػداف األمػؿ, وتوقػع المواجية, ومنيا السمبي, كالقمؽ و 
 (.Neria, 2002: 174الكوارث والصدمات, واالنعزاؿ )

( بأف لؤلسر نوعيف مف اآلثار, منيا النفسي ومنيا الجسدي, وفرؽ بػيف Sanchezفيما أشار سانشيز )
 .(Sanchez, 2000: 203اآلثار اآلنية واآلثار المستقبمية )

فيمػػا قػػرف أبػػو قػػاعود اآلثػػار النفسػػية والجسػػدية, بالتعػػذيب, حيػػث أكػػد عمػػى أف التعػػذيب مصػػدرًا لآلثػػار 
 (.53: 2008الجسدية والنفسية لدى األسرى الفمسطينييف )أبو قاعود, 

وقاـ أبو قاعود بتقسيـ اآلثار الجسدية إلى مبكرة, ومتأخرة, فيما أشار بأف اآلثػار النفسػية منيػا إدراكػي, 
 منيا انفعالي نفسي.و 

 التركيػػػز, عمػػػى قػػادر وغيػػػر ومرتبػػؾ ومشػػػوش منيػػؾ الضػػػحية فييػػا يكػػػوف التأأأثيرات اإلدراكيأأأة: -1
 اإلدراؾ. وفقداف بالواقع االتصاؿ وفقداف بال ربة شعور ىبلوس مع مف ويعاني

 مػف وال لمضرب سيتعرض متى يعمـ ال الرأس, م طى األسير يكوف حيث التأثيرات االنفعالية: -2
 ألف احتمػػػاالً  حولػػػو مػػػف خطػػػوة أو حركػػػة كػػػؿ لػػػو وتشػػػكؿ لػػػو, يتعػػػرض مػػػا سػػػوؼ شػػػدة الو  أيػػػف

 اكتئػػاب فتػػرة بعػػد ذلػػؾ ويرافػػؽ دائػػـ وقمػػؽ خػػوؼ فػػي حينيػػا يكػػوف عميػػو, فإنػػو يعتػػدى أو يضػػرب
 إلى تؤدي والمفظية والنفسية الجسدية االعتداءات فتكرار. محاولة لبلنتحار ذلؾ يرافؽ قد وحزف

 واإلنسانية. باليوية شعوره فقداف مع لدى األسير الذات تقدير انخفاض
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( بػأف ىنػاؾ نسػب مرتفعػة مػف حػاالت االكتئػاب Ramsay et. alفيما أظيرت دراسة رامسي وآخػروف )
 (.Ramsay et. al, 1994: 59-60لدى األسرى, خاصة الذيف تعرضوا لمتعذيب )

زلػة, نتيجػة اسػترجاع بعػض األحػداث بأف خبرة األسر تولد عدة أمراض نفسية كالكوابيس, والعويضيؼ 
 السابقة, وضعؼ الذاكرة, وعدـ القدرة عمى التركيز, وفقداف اليوية, وانخفاض مفيـو وتقدير الذات.

 احتياجات األسرى داخل السجون اإلسرائيمية:

األسرى في سجوف االحتبلؿ بحاجة لمعديد مف الخدمات والدعـ المادي والمعنوي ويمكف إجماؿ  
 واحتياجاتيـ بما يمي: متطمباتيـ

 الحرية وعناؽ األىؿ. -1
 الرعاية الصحية وال ذاء الصحي السميـ. -2
 حؽ األسير في استكماؿ التعميـ. -3
 حؽ التواصؿ مع األىؿ. -4
 وقؼ االعتقاالت اإلدارية. -5

 ونضيؼ إلى ىذه االحتياجات ما يمي:

 تفعيؿ قضيتيـ في المحاكـ والمحافؿ الدولية. -6
 يمكف ليا تعزيز صمودىـ. توفير كافة المستمزمات التي -7
 توفير كافة احتياجات أىؿ وذوي األسير. -8

 الخدمات التي تقدميا وزارة األسرى:

تقوـ وزارة األسرى بالعديد مف اإلجراءات والخطوات وىدفيا األوؿ واألخير منح األسرى حريتيـ والدفاع 
فػػة لتعزيػػز صػػمودىـ وصػػمود عػػف حقػػوقيـ لكػػف الواقػػع أنيػػا تحػػاوؿ بالقيػػاـ بالعديػػد مػػف اإلجػػراءات الياد

 أىميـ ومف بيف ىذه اإلجراءات والخطوات ما يمي:

 مف الناحية القانونية: توفير محاـ دفاع منذ المحظة األولى لئلعتقاؿ. -1
 مف الناحية المادية: توفير الممبس, الكنتيف, مستمزمات التعميـ, راتب شيري يسد احتياجاتو. -2
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 ير بأىمو, والتواصؿ معيـ, وعقد الزيارات.مف الناحية النفسية: تسييؿ اتصاؿ األس -3

أمػا بالنسػبة لمخػدمات التػي تقػدـ ألسػرتو تسػػييؿ عمميػة تعمػيـ األبنػاء, تػوفير راتػب شػيري, تقػػديـ  
 بعض الرعاية األولية والصحية, التواصؿ مع األسير وعقد الزيارات ليـ.

وفػؽ المعطيػات واإلمكانػات كما وتسػعى الػوزارة جاىػدة بتػوفير كافػة المسػتمزمات لؤلسػرى وأىميػـ  
 المتاحة لموزارة.

 األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة:

إف ممارسات االحػتبلؿ وسياسػاتو ال تتوقػؼ عنػد حػد اعتقػاؿ الفمسػطيني, بػؿ إبعػاده عػف وطنػو,  
, وكػاف أبػرز مظػاىر اإلبعػاد "إبعػاد 1967وأىمو, فمارس االحػتبلؿ اإلسػرائيمي سياسػة اإلبعػاد منػذ عػاـ 

بعػػاد معتقمػػي كنيسػػة الميػػد إلػػى دوؿ  20جموعػػة مػػف األسػػرى لمػػرج الزىػػور", قبػػؿ أكثػػر مػػف م عامػػًا, وا 
 مختمفة, وأخيرًا في صفقة وفاء األحرار, قامت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي بإبعاد عدد منيـ.

قة ( صػف38( بأف الصػراع العربػي االسػرائيمي شػيد نحػو )60: 2013والجدير بالذكر أف )عبد الحميد, 
 تبادؿ, كاف آخرىا صفقة وفاء األحرار.

وفػػي مقابمػػة مػػع األسػػير المحػػرر المبعػػد إلػػى قطػػاع غػػزة محمػػود مػػرداوي أشػػار أف صػػفقة وفػػاء  
تػـ إبعػادىـ إلػى قطػاع غػزة, والبقيػة إلػى عػدة  163أسيرًا محػررًا, مػنيـ  203األحرار شممت إبعاد نحو 

ف ذوي سػػنوات االعتقػػاؿ المرتفعػػة وذوي أحكػػاـ دوؿ منيػػا مصػػر واألردف, وقطػػر, وتركيػػا, ومعظميػػـ مػػ
عامػًا, وكانػت أىػـ أسػباب اإلبعػاد قيػر األسػير ومنعػو مػف  60إلػى  35عالية, وتتراوح أعمارىـ مػا بػيف 

الوصوؿ إلى الحرية الكاممة التػي يتمناىػا وطبيعػة االحػتبلؿ وعدوانيتػو, وأسػباب أخػرى أىميػا أمنيػة, أو 
سرائيمي, والجدير بالذكر أف ىناؾ أكثر مف أسير انتيت فترة إبعادىـ تسجيؿ موقؼ لدى الرأي العاـ اإل

ولػػـ يتسػػنى ليػػـ الرجػػوع إلػػى أىميػػـ, ولعػػؿ أىػػـ سػػبب لػػذلؾ ىػػو تنصػػؿ االحػػتبلؿ لبلتفاقػػات التػػي أبرميػػا, 
)مقابمػػػة مػػػع محمػػػود  واألحػػػداث التػػػي تجػػػري فػػػي جميوريػػػة مصػػػر العربيػػػة راعػػػي اتفاقيػػػة تبػػػادؿ األسػػػرى

 .(2013مرداوي, 
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 حتياجات األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة:ا

نيػاء   تتعدد احتياجات األسػى المبعػديف إلػى قطػاع غػزة, ومػف أىميػا الرجػوع إلػى مبلقػاة األىػؿ وا 
 :(2013)مقابمة مع محمود مرداوي,  فترة اإلبعاد, وىذا ويحتاج األسير المبعد إلى الخدمات التالية

 توفير مسكف مناسب. -1

 جات المادية.توفير االحتيا -2

 االحتضاف مف قبؿ أىؿ قطاع غزة. -3

 االندماج في المجتمع. -4

 توفير راتب شيري يسد احتياجاتيـ ومتطمبات الحياة. -5

والجدير بالذكر أف معظـ ىذه االحتياجات تػـ تمبيتيػا وتسػعى الػوزارة والجيػات المختصػة بتػوفير  
 أفضؿ حياة لؤلسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.

نسػػػػبة إلنيػػػػاء فتػػػػرة اإلبعػػػػاد والرجػػػػوع إلػػػػى الضػػػػفة ال ربيػػػػة فينػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف اإلجػػػػراءات أمػػػػا بال 
والخطػػوات التػػي تقػػـو بيػػا وزارة األسػػرى فػػي ىػػذا الصػػدد حيػػث تتواصػػؿ مػػع الجانػػب المصػػري ضػػامف 
وراعي اتفاقية صفقة التبادؿ, إضافة إلى التواصؿ مع العديد مف المنظمات الحقوقية ذات العبلقػة, كمػا 

 ـ بالمتابعة المستمرة لممؼ األسرى المحرريف المبعديف.تقو 
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 تعقيب عام عمى مفاىيم الدراسة.

تعتبر فئة األسرى مف الفئات التي عاشت سنيف مف الحرماف في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي, 
سة منيـ مف رأى النور بعد معاناة, ومنيـ ال زاؿ يقبع تحت معاناة السجف والسجاف اإلسرائيمي, والدرا

الحالية اىتمت بالتعرؼ عمى الرضا عف الحياة لدى فئة األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, 
وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدييـ, السيما وأف القمؽ يأتي باألساس نتيجة خبرات سابقة, فيؿ خبرة وصدمة 

سير المحرر عف االعتقاؿ لدى األسير المحرر تشكؿ قمقًا مف المستقبؿ, وما ىو مستوى رضا األ
 الحياة التي يعيشيا في اإلبعاد.

اف مفتاح  سر الرضا عف الحياة ينتج مف الطمانئية والقناعة  واالستقرار النفسي وراحة 
النفسية والرضا عف االمور الدينية  حيث تتمتؿ بالبيجة  وثقة الفرد في قدراتو وامكانية وقناعتو  بكؿ 

كؿ أنساف معرض لمقمؽ ولكف يبقي مدي ادراكنا لمقمؽ وقدرتنا ماىو مقدر ومكتوب, وتري الباحثة أف 
عمي التخمص منو  باقصر وقت, فاسباب القمؽ عديدة ومتنوعة منيا عدـ القدرة عمي التكيؼ او 
ضعوط الحياة وخاصة بعصرنا الحديث والتقدـ التكنولوجي ونمط شخصية السائد لدي كؿ فرد ويبقي 

بيعي أذا زاد خبراتنا السارة ورضانا عمي الحياة بشكؿ عاـ والمواقؼ القمؽ يتخد صورتو الي أف مف الط
 بشكؿ خاص سوؼ يخفض مف مستوي القمؽ.

الرضا عف الحياة يعد مفيوـ نسبي بمعنى أنو ال يمكف الحكـ عمى فرد ما أف يتمتع أو ال 
ويتناسب مع  يتمتع, ويكوف رضا الفرد عف حياتو مرتبطًا بشكؿ مباشر بالمستوى الذي يرغبو ويأممو

 حجـ الطموح لديو.

ويبقى طموح الفرد مرىونًا بقدرتو عمى تحقيؽ أىدافو المستقبمية التي رسميا لنفسو, وفي حقيقة 
 والتفكير بشيء مجيوؿ يكوف بجانب مف الحذر.األمر المستقبؿ الزاؿ مجيواًل, 

في ذلؾ خبرات الماضي  لذا فإف التفكير بالمستقبؿ يعتبر عامبًل مسببًا لمقمؽ لدى الفرد ويساعد
يجاد معنى  المؤلمة وض وط الحياة العصرية وطموح اإلنساف وسعيو المستمر نحو تحقيؽ ذاتو وا 
لوجوده, كما إف القمؽ المستقبؿ مف المستقبؿ قمقًا وجوديًا مصاحبًا لوجود الفرد, حيث أف اإلنساف ىو 

بوحداتو الثبلث الماضي والحاضر الكائف الوحيد وسط الكائنات الحية األخرى الذي يدرؾ الزمف 
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والمستقبؿ, وذلؾ يجعمو متأرجحًا بيف خبرة ماضية ولحظة حاضرة يسعى لمتوافؽ معيا ولحظة قادمة 
 يخشاىا وال يستطيع توقعيا.

واألسرى المحرريف عاشوا ماضي األسر األليـ ويتمتعوف بجزأ مف الحرية في الحاضر ويبقى 
 , وفي نفس المقاـ فالمستقبؿ يبقى مجااًل لمتفكير والتدبر.المستقبؿ أماميـ لتحقيؽ أمنياتيـ

فبناء عمى ما سبؽ تعتقد الباحثة أف رضا األسير عف حياتو الحالية قد تعطي انطباعا حوؿ 
مستقبمو لذا تحاوؿ مف خبلؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى عبلقة الرضا عف الحياة بقمؽ المستقبؿ لدى 

 وة اإلفراض الحاضرة وترتقب لحظة العودة لؤلىؿ المستقبمية.فئة عاشت تجارب ماضية وتعيش نش
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 الفصل الثالث

 دراساث سابقت
 

 أواًل: الدراسات المتعمقة بالرضا عن الحياة.

 ثانيًا: الدراسات المتعمقة بقمق المستقبل.

 ثالثًا: الدراسات المتعمقة باألسرى.

 رابعًا: تعقيب عام عمى الدراسات السابقة.

 خامسًا: فروض الدراسة.
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 الفصل الثالث
 دراسات سابقة

 المقدمة:

تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ الدراسات والجيود السابقة المرتبطة بمفاىيـ الدراسة, حيث تـ 
تقسيـ الدراسات إلى ثبلثة محاور أساسية, المحور األوؿ تستعرض مف خبللو الباحثة الدراسات 

ما المحور الثاني يتعمؽ بالدراسات السابقة لقمؽ المستقبؿ, والمحور المتعمقة بالرضا عف الحياة, أ
الثالث ييتـ بالتعرؼ عمى الدراسات السابقة التي تعتني باألسرى, ثـ قامت الباحثة بالتعقيب عمى 

 الدراسات السابقة, ومف ثـ عرضت الباحثة فروض الدراسة.

 أواًل: الدراسات المتعمقة بالرضا عن الحياة.

والمزاج االيجابي ومدي تأأثيره عمأي الرضأا عأن   األىدافتحقيق " :بعنوان ،Frank (2012)دراسة 
 ."الحياة

عمػي عينػة  األىػداؼالرضػا عػف الحيػاة مػع الػذات مػف تحقيػؽ  ىمػد وىدفت الدراسة إلػى معرفػة
ؿ العبلقة الطردية بيف الرضا عف الحياة والرضا عػف الػذات مػف خػبل إلثبات  اً جامعي اً طالب (222)مف 

توقػع لمرضػا عػف  أفضػؿ , و أسػفرت النتػائج عمػى أفالمنشػودة األىػداؼ إلػيالمزاج االيجابي والوصػوؿ 
التػي تحقػؽ االرتيػاح  األىػداؼ إلػيالحياة ىو احتراـ الذات ووجػود المشػاعر االيجابيػة الذاتيػة والوصػوؿ 

 .لتحقيؽ التوازف النفسي

العوامل النفسية واالجتماعية بين األقميات  الرضا عن الحياة و "(، بعنوان: Kenneth2012 ( دراسة
 ".المصابة بداء السكري

 الناحيػػة النفسػػية واالجتماعيػػة بػػيففحػػص العبلقػػة بػػيف  العامػػؿ الصػػحي و  تيػػدؼ الدراسػػة إلػػىو 
وتكونػػت العينػػة مػػف , سػػبانيأيكػػاف مػػف أصػػؿ ر مف األفارقػػة, واألالمشػػاركيف المصػػابيف بػػداء السػػكري مػػ

, وتشػػير أىػػـ النتػػائج فػػي ىػػذه ضػػمف برنػػامج الرعايػػة التعاونيػػة األولػػىـ مشػػارؾ مػػف خػػبلؿ زيػػارتي 142
الدراسػػة إلػػى أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف العامػػؿ الصػػحي والناحيػػة النفسػػية واالجتماعيػػة بػػيف المشػػاركيف بػػداء 
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السػػكري مػػف األفارقػػة, فػػي حػػيف لػػـ تكػػف ىنػػاؾ عبلقػػة قويػػة بػػيف العامػػؿ الصػػحي والعامػػؿ النفسػػي مػػف 
 ؿ أسبانية.األمريكاف مف أصو 

(: التفاؤل والتشاؤم وعالقتيا باالنجاز األكاديمي والرضا عن الحياة لدى 2011دراسة بسيوني )
 عينة من الطالبات الجامعيات بمكة المكرمة.

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التفاؤؿ والتشاؤـ ومت يري االنجاز األكاديمي 
ة المنيج الوصفي بشقيو االرتباطي والمقارف, وتكونت العينة مف والرضا عف الحياة, واستخدمت الباحث

 20طالبة مف كمية التربية لمبنات وينتموف لممستويات التعميمية المختمفة وتتراوح أعمارىف ما بيف  343
عامًا, واستخدمت الباحثة العديد مف المقاييس أىميا مقياس التفاؤؿ/ التشاؤـ إعداد الباحثة,  25إلى 

 لرضا عف الحياة إعداد إيماف شاىيف وسميرة شند, معدالت الطالبات.مقياس ا

وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف درجات الطالبات عمى 
 مقياس التفاؤؿ ودرجاتيف عمى مقياس الرضا عف الحياة.

لتشاؤـ ودرجاتيف عمى وتبيف وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف درجات الطالبات عمى مقياس ا
 مقياس الرضا عف الحياة واالنجاز األكاديمي.

( معنى الحياة وعالقتو بالرضا عنيا لدى طالبات الجامعة بالمممكة العربية 2011دراسة خوج )
 السعودية.

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف معنى الحياة ومستوى الرضا عنيا لدى طالبات 
العربية السعودية, واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي االتباطي, وتكونت عينة الجامعة بالمممكة 

طالبة مف طالبات كمية التربية بجامعة حائؿ بالمممكة العربية السعودية, استخدمت  247الدراسة مف 
 الباحثة مقياس الرضا عف الحياة, مقياس معنى الحياة لتطبيؽ الدراسة واستخبلص النتائج.

ئج بأف ىناؾ عبلقة موجبة دالة إحصائيًا بيف أبعاد مقياس معنى الحياة ومقياس وأظيرت النتا
الرضا عف الحياة لدى طالبات الجامعة, وصاغت الباحثة معادلة التنبؤ بالرضا عف الحياة مف أبعاد 

 معنى الحياة: الديف, سمو الذات, تقبؿ الذات.
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عن الحياة لدى عينة من السعوديات في  األنا وعالقتيا بالرضا (: فاعمية2011دراسة المالكي )
 مدينة مكة المكرمة في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية واالجتماعية.

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف فعاليات األنا كما افترضيا ايركسوف وبيف الرضا 
مف أعمار  ,272عف الحياة عمى عينة مف السعوديات العامبلت وال ير عامبلت وبمغ عددىف 

مختمفة, ومستويات تعميمية مختمفة, ولتحقيؽ غايات الدراسة تـ استخداـ مقياس فاعميات األنا إعداد 
(, 1999(, مقياس الرضا عف الحياة مف إعداد مجدي الدسوقي )1997مارسكتروـ وآخروف )

 واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي.

اطية قوية دالة بيف درجات الفاعميات مع بعضيا وكانت أىـ النتائج أف ىناؾ عبلقة ارتب
البعض وبيف الدرجة الكمية لمفعاليات, كما تبيف وجود عبلقة ارتباطية بيف الدرجة الكمية لفعاليات األنا 

 والدرجة الكمية لمرضا عف الحياة.

وأظيرت النتائج أف ىناؾ فروقًا جوىرية في درجة الرضا عف الحياة لدى السعوديات عينة 
 دراسة تبعًا لمت ير المستوى التعميمي, اختبلؼ المينة لمعامبلت, الحالة االجتماعية لصالح العازبات.ال

التفأاؤل وعالقتأأو بالرضأأا عأن الحيأأاة لأأدى طمبأة مراكأأز تحفأأيظ " :بعنأأوان ،( 2010) دراسأة المغأأراوي
 ".مصرانوالقرآن الكريم بمدينة 

رضػػا عػػف الحيػػاة عنػػد أفػػراد العينػػة, ومعرفػػة الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى درجػػة التفػػاؤؿ وال ىػػدفت
مدى عبلقة التفاؤؿ بالرضا عف الحياة, وكذلؾ إلى تحديد دور المت يرات التي اعتمدتيا الباحثة في ىذه 

طالبػػا وطالبػػة مػػف  (400) تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػفو , الدراسػػة عمػػى درجػػة التفػػاؤؿ والرضػػا عػػف الحيػػاة
 (, وعػػػدد الػػػذكور234دينػػػة مصػػػراتة, حيػػػث كػػػاف عػػػدد اإلنػػػاث)مختمػػػؼ مراكػػػز تحفػػػيظ القػػػرآف الكػػػريـ بم

(, وتـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية, واستخدمت الباحثة االستبانة أداة لجمع البيانػات وقػد 166)
تكونت مف ثبلتة أجزاء: األوؿ خاص بالمعمومات الديموغرافية, والثاني بقيػاس التفػاؤؿ, وىػو مػف إعػداد 

 .عف الحياة مف إعداد نعماف عموافالثالث, خاص بقياس الرضا بدر األنصاري, و 

د فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي سػػمة التفػػاؤؿ وفقػػا لمت يػػر الجػػنس و وجػػسػػفرت النتػػائج عػػف وأ
 ولصالح اإلناث.
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فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مقيػاس التفػاؤؿ تبعػا لمت يػر الحالػة االجتماعيػة وجػود كما تبيف 
لح المتػػزوج, ومػػا بػػيف أعػػزب وأرمػػؿ لصػػالح األعػػزب, ومػػا بػػيف مطمػػؽ وأرمػػؿ مػػا بػػيف متػػزوج وأرمػػؿ لصػػا

لصالح المطمؽ, بينما التوجد داللو إحصائية بيف متزوج وأعزب, ومتزوج ومطمؽ, وأيضا ما بيف أعزب 
 ومطمؽ.

توجػد  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مقياس التفاؤؿ وفقا لمت ير المستوى التعميمي. ال
 .داللة إحصائية في مقياس التفاؤؿ وفقا لمت ير العمؿفروؽ ذات 

فأي  رضا عأن الحيأاةال"عالقة العمل الجيد والحياة بظروف العمل و  :بعنوانSonja (0202 ،)دراسة 

 .أوروبا"

فػي الرضػا  األوروبيػةداخؿ الدوؿ  فراداألاالختبلؼ بيف  ىمدالتعرؼ عمى  تيدؼ الدراسة إلىو 
, وتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف تسػػع دوؿ, حيػػاة جيػػدة إلػػىمػػؿ فػػي الوصػػوؿ جػػودة الع , واسػػياـعػػف الحيػػاة

 يػػرت النتػػائجأظ, و سػػبانيا والمجػػر وبم اريػػاأوألمانيػػا والبرت ػػاؿ و  ,السػػويد المممكػػة المتحػػدة وىولنػػداو منػػدا نف
يختمؼ اخػتبلؼ كبيػر بػيف البمػداف المػذكورة مػع تحسػف نوعيػة الحيػاة  عمى أف مستوى الرضا عف الحياة

االقتصػػػادي  ىػػػو العنصػػػر  واألمػػػفالػػػوظيفي  األمػػػفمثػػػؿ  األمػػػفقضػػػية و  ,ثػػػراء األكثػػػرتمعػػػات فػػػي المج
 .بشكؿ ايجابي األفرادياة ح ىالذي يؤثر عم األساسي

 (: الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين "دراسة مقارنة".2009) تفاح دراسة

رعاية(, وما تعكسو مف أثر عمى كؿ مف وىدؼ الدراسة إلى دور البيئة )األسرة, دور ال
الصبلبة النفسية والرضا عف الحياة, والفروؽ بيف الجنسيف, واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 

فردًا, مف مسني محافظتي الشرقية والدقيمية, وكانت أدوات  120التحميمي, وبم ت عينة الدراسة نحو 
فقرة موزعة  47داد عماد مخيمر وكاف عبارة عف الدراسة عبارة عف مقياس الصبلبة النفسية مف إع

فقرة موزعة عمى ستة أبعاد  36عمى ثبلثة أبعاد, مقياس الرضا عف الحياة إعداد الباحث مكوف مف 
 أساسية.
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أظيرت النتائج تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمرضا عف الحياة 
لصالح المقيميف في دور الرعاية, وظيرت فروؽ تعزى لمت ير والصبلبة النفسية تعزى لمت ير اإلقامة 

 الجنس ولصالح الذكور.

تبيف وجود عبلقة موجبة بيف الصبلبة النفسية وأبعادىا مع الرضا عف الحياة بأبعاده وأظيرت 
النتائج أف بعد التفاعؿ االجتماعي يمثؿ أىـ أبعاد ومؤشرات الرضا عف الحياة لدى المسنيف وجاء في 

 ة العوامؿ.مقدم

التعامل مع  رضا عن الحياة وأساليبالنماط التعمق وعالقتيا ببعنوان " أ (2009) عبد الغنىدراسة 
 ". الضغوط النفسية لدى عينة من منتصف العمر بمدنيتي مكة المكرمة وجدة

الرضػػا عػػف الحيػػاة العبلقػػة بػػيف أنمػػاط التعمػػؽ و  ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة ىػػدفتو 
المسػػػتوى –فػػػي ضػػػوء بعػػػض المت يػػػرات الديموغرافيػػػة"العمر , مػػػع الضػػػ وط النفسػػػية, التعامػػػؿ وأسػػػاليب
 فػيمػف الزوجػات  (620)عمػى  وشػممت العينػة ,عػدد األبنػاء"–عدد سػنوات الػزواج –الجنس –التعميمي 

 ـ اسػػتخداـ مقيػػاس لنيػػريف وآخػػروف,تػػولتحقيػػؽ األىػػداؼ منتصػػؼ العمػػر بمػػدنيتي مكػػة المكرمػػة وجػػدة, 
وصػػمت ومقيػػاس أسػػاليب التعامػػؿ مػػع الضػػ وط النفسػػية لمعنػػزى وت الرضػػا عػػف الحيػػاة لدسػػوقي, ومقيػػاس

وجود عبلقة سمبية ذات داللػة إحصػائية بػيف درجػات أفػراد  :مجموعة مف النتائج كاف أىمياالباحثة إلى 
 العينة عمى أبعاد التعمؽ ولتجنبي وبيف درجاتيـ في مقياس الرضا عف الحياة.

لخفض الضغوط النفسية وتحسين  إرشاديفاعمية برنامج  بعنوان " ،(2009) المدىوندراسة 
 ".مستوى الرضا عن الحياة لدى طمبة جامعة فمسطين بغزة

جػؿ ألػؾ مػف ذرشادي لخفض الض وط النفسية و االتحقؽ مف فاعمية برنامج  إلىالدراسة  ىدفتو 
سػػػاليب مواجيتيػػػا وطػػػرؽ أو  تعػػػرؼ عمػػػى مصػػػادر الضػػػ وط النفسػػػيةوذلػػػؾ بعػػػد ال الطمبػػػة, تعػػػديؿ سػػػموؾ

وتحسيف مستوى الرضا التى تساىـ عى مواجية الض وطات و الت مب عمييا وتبصيرىـ بالحموؿ البديمة  
, وكانػػػت أدوات طالبػػػا وطالبػػػة 200ـ المػػػنيج التجريبػػػى وتكونػػػت العينػػػة مػػػف اسػػػتخدا , وتػػػـعػػػف الحيػػػاة

ومقياس الرضا عف الحياة مف إعػداد , مقياس الحياة الضاغطة مف أعداد زينب شقير الدراسة عبارة عف
توجػػد فػػروؽ دالػػة احصػػائيا فػػى الرضػػا عػػف الحيػػاة لػػدى طمبػػة محمػػد الدسػػوقى, وأظيػػرت النتػػائج أنػػو ال 

ياس التتبعى, كما تبػيف أنػو ال ة فى القيبة المجموعة التجريبية فى القياس البعدى وطمالمجموعة التجريب
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ة فػػػى القيػػػاس يػػػبػػػة المجموعػػػة التجريبضػػػاغطة لػػػدى طمفػػػى مواقػػػؼ الحيػػػاة ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة احصػػػائيا
 ة فى القياس التتبعى.يالبعدى وطمبة المجموعة التجريب

 ".الضاغطة الحياة بأحداث وعالقتو الحياة عن الرضا" بعنوان (،2008) العال أبو دراسة

 فػى فاالقتصادي االجتماعي والمستوى ,النوع بيف الفروؽعمى  التعرؼ إلىىذه الدراسة  وىدفت
 بػيف االرتباطيػة العبلقػة وتحديػد الضػاغطة, الحيػاة أحػداث مقياس وأبعاد الحياة عف الرضا مقياس أبعاد
 بالمرحمة المراىقيف مف عينة لدى الضاغطة الحياة أحداث مقياس وأبعاد الحياة عف الرضا مقياس أبعاد

 المسػػػتوى مقيػػػاس لدراسػػػةا أدوات تطبيػػػؽ وتػػػـ وطالبػػػة طالػػػب( 457) قواميػػػا المنصػػػورة بمدينػػػة الثانويػػػة
 ,(ىيػػوبنر سػػكوت) الحيػػاة عػػف الرضػػا مقيػػاس ,(الشػػخص العزيػػز عبػػد) لؤلسػػرة االقتصػػادي االجتمػػاعي

 .(الباحث إعداد مف) والثانوية اإلعدادية المرحمة الضاغطة الحياة أحداث مقياس

 مجمػػػوعتى درجػػػات متوسػػطات بػػػيف إحصػػػائية داللػػة ذات فػػػروؽ وتوصػػمت الدراسػػػة إلػػى أنػػػو ال
 إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود ,الكميػػة والدرجػػة الحيػػاة عػػف الرضػػا مقيػػاس أبعػػاد فػػى والػػذكور نػػاثاإل

 لصػػػالح( ومػػػنخفض مرتفػػػع) االقتصػػػادى االجتمػػػاعى لممسػػػتوى تبعػػػاً  الطػػػبلب درجػػػات متوسػػػطات بػػػيف
 والدرجػة الحيػاة عػف الرضػا مقيػاس أبعػاد فػى المرتفػع االقتصادى االجتماعى المستوى ذوى مف الطبلب
 الحيػاة أحػداث مقيػاس عمػى الطػبلب درجػات متوسػطى بػيف إحصػائياً  دالػة فروؽ وجود , كما تبيفالكمية

 وكػذلؾ لممقيػاس الفرعيػة األبعػاد في( ومنخفض مرتفع) االقتصادى االجتماعى لممستوى تبعاً  الضاغطة
 تػػائج عمػػى, وأظيػػرت الناالقتصػػادى االجتمػػاعى المسػػتوى منخفضػػى نحػػو الفػػروؽ ووجيػػة الكميػػة الدرجػػة
 عمػػى والطالبػات الطػػبلب عمييػا حصػؿ التػػى الػدرجات بػيف إحصػػائيا ودالػة سػالبة ارتباطيػػو عبلقػة وجػود
 الحيػاة عػف الرضػا مقيػاس عمػى عمييػا حصموا التى والدرجات جية مف الضاغطة الحياة أحداث مقياس

 .أخرى جية مف

قتيا بالرضا عن الحياة لدى "الضغوط وعمميات تحمميا وعال :بعنوان ،(2008) عبد الحميددراسة 
 عينة من معاوني أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة".

بعػًا تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى الفروؽ في الض وط لدى معاوني أعضاء ىيئة التدريس تو 
التعػرؼ عمػػى الفػػروؽ فػي عمميػػات تحمػػؿ الضػػ وط ونػػوع الكميػػة, و , سػػتوى الػوظيفي, والمالخػتبلؼ النػػوع

تكونػػت سػػتوى الػػوظيفي, ونػػوع الكميػػة, و , والمبعػػًا الخػػتبلؼ النػػوعىيئػػة التػػدريس ت لػػدى معػػاوني أعضػػاء
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توجد فروؽ  , وأظيرت النتائج أنو( مف معاوني أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة148عينة الدراسة مف )
ذات داللة إحصائية بيف متوسطات معاوني أعضاء ىيئة التدريس عمى مقياس الض وط الدرجػة الكميػة 

مػا تبػيف أنػو , كاء البعػد االقتصػادي لجانػب الػذكورلجانب اإلناث باسػتثن عًا الختبلؼىا الفرعية تبوأبعاد
دريس تبعػًا الخػتبلؼ نػوع فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معاوني أعضاء ىيئة الت ال

 مستوي الوظيفي., والالكمية

وسػطات درجػػات معػػاوني أعضػػاء توجػػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوأظيػرت النتػػائج أف 
لصػالح الػذكور فػي العمميػات  ىيئة التػدريس عمػى مقيػاس عمميػات تحمػؿ الضػ وط تبعػًا الخػتبلؼ النػوع

اإليجابيػة, وال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات معػاوني أعضػاء ىيئػة التػػدريس 
 الوظيفي. والمستوىالختبلؼ نوع الكمية, تبعًا 

وؽ ذات داللة إحصائية بػيف متوسػطات درجػات معػاوني أعضػاء ىيئػة التػدريس فر وتبيف وجود 
 بعػًا الخػتبلؼ النػوع لصػالح الػذكور, ولػـعمى مقياس الرضا عف الحياة الدرجة الكميػة واألبعػاد الفرعيػة ت

س تبعػًا الخػتبلؼ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معاوني أعضػاء ىيئػة التػدري تظير
 ., ونوع الكميةوظيفيالمستوى ال

 ".النفسية بالوحدة وعالقتو الحياة عن الرضا" بعنوان: ،(2008) عموان دراسة

 درجػػػات متوسػػػطات كػػػؿ بػػػيف االرتباطيػػػة العبلقػػػة عمػػػى التعػػػرؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى حيػػػث ىػػػدفت
 العينػػة وشػػممت التحميمػػي الوصػػفى المػػنيج النفسػػية, واسػػتخدـ الباحػػث والوحػػدة الحيػػاة عػػف الرضػػا مقيػػاس
مػػف  النفسػػية الوحػػدة ومقيػػاس الحيػػاة عػػف الرضػػا مقيػػاس , وكانػػت أدوات الدراسػػة عبػػارة عػػف211 عمػػى

 درجػػات متوسػػطات  مػػف كػػؿ بػػيف دالػػة سػػالبة عبلقػػة وجػػود عػػف النتػػائج , حيػػث أسػػفرت(الباحػػث إعػػداد)
 لتقػديرا مجػالي بػيف دالػة غير موجبة عبلقة وجود النفسية, كما تبيف والوحدة الحياة, عف الرضا مقياس

 تبعػػاً  االجتماعيػػة مجػػاؿ العبلقػػات فػػي جوىريػػة فػػروؽ كمػػا تبػػيف وجػػود. باإلىمػػاؿ والشػػعور االجتمػػاعي
 مجػػػػػاؿ االسػػػػػتقرار فػػػػػي جوىريػػػػػة فػػػػػروؽ وجػػػػػود األولػػػػػى األنتفاضػػػػػة لصػػػػػالح االستشػػػػػياد, تػػػػػاريخ لمت يػػػػػر

 .الثانية االنتفاضة لصالح االستشياد تاريخ لمت ير تبعا االجتماعي
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ينأة مأن المسأنين عومحدداتأو لأدى  أبعاد الرضأا العأام عأن الحيأاة": بعنوان ،(2007) دراسة مبروك
 ".المصريين

المت يػرات  الرضػا العػاـ عػف الحيػاة مػع تحديػد لى التعرؼ عمػى طبيعػة مت يػرإالدراسة  ىدفت و 
وقػػد كشػػػؼ مسػػنًا,  113 وتكونػػت العينػػة مػػػف ,المسػػنيف الػػػذكور المصػػرييف لػػدى عينػػػة مػػف ,المنبئػػة بػػو

ور بػػاألمف, : الشػػعور بالرضػػا, والشػػعالحيػػاة ىػػي ؿ العػػاممي عػػف وجػػود أربعػػة عوامػػؿ لمرضػػا عػػفالتحميػػ
بالرضػػا عػػف الحيػػاة وىػػو تقػػدير  أاالنحػػدار المتعػػدد عػػف أوؿ منبػػ وكشػػؼ تحميػػؿ, واالنسػػجاـ ,والقناعػػة

ط % فػي الرضػا عػف الحيػاة, ثػـ كػاف لمت يػر االنبسػا24حيػث تنبػأ بتبػايف قػدرة  المسف لحالتو الصػحية,
 وأخيػرا جػاء إسػياـ مت يػر ,%(13الثػاني فػي الرضػا عػف الحيػاة )سػمات الشخصػية اإلسػياـ  كسمة مف

كػػاف تأثيرىػػا  ف مت يػػرات العمػر, والمسػػتوى التعميمػي, وسػػمة العصػػابيةأ%(, فػي حػػيف 7درجػة التػػديف )
 .عمى التبايف في الرضا عف الحياة ضئيبلً 

ثقة بالنفس الغوط و ضجتماعية والالمساندة االبعنوان " ،(2003خرون )آدراسة كوكفمان دونا و 
 ".وعالقتيا بالرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعة

وىدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ طبيعػة العبلقػة بػيف المسػاندة االجتماعيػة والضػ وط والثقػة بػالنفس 
مػػف طػػبلب السػػنة األولػػى  94 وتكونػػت العينػػة مػػفبالرضػػا عػػف الحيػػاة لػػدى عينػػة مػػف طمبػػة الجامعػػة, 

عمػػى درجػػات مرتفعػػة مػػف مقيػػاس المسػػاندة  اسػػفرت النتػػائج الدراسػػة بػػأف الطمبػػة الػػذيف حصػػمو أالجامعيػػة و 
قادريف عمى مواجية الض وط وذو مستوى  ايتمتعوا بقوة الشخصية والثقة بالنفس وكانو  ااالجتماعية كانو 

 .عاؿ مف الرضا عف الحياة

الوسطى من  تو بأنماط التعمق في المرحمةبعنوان "الرضا عن الحياة وعالق ،(2002دراسة العش )
 ".مرحمة الرشد

ىده الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوي درجات الرضا عف الحياة لػدى األفػراد األردنيػيف  وىدفت 
( في مجاالت الحياة المختمفة ومعرفة ىؿ ىناؾ درجػات مختمفػة 60-40) في الفئة العمرية الممتدة مف

نػػات مسػػتخدما المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي وقػػد شػػممت عينػػة الدراسػػة فػػي مسػػتوى الرضػػا بػػيف الػػذكور واأل
 عداده,إ مقياس الرضا عف الحياة مف استخدـ الباحث , و أردنيا فرداً  1500
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أف األفػراد األردنيػيف يتمتعػوف بدرجػة عاليػة مػػف أىػـ النتػائج التػي توصػمت إلييػا الدراسػػة  كانػتو 
ذكور يفوقػػػوا اإلنػػػاث فػػػي الرضػػػا عػػػف الحيػػػاة فػػػي النتػػػائج أف الػػػ ا عػػػف الحيػػػاة بشػػػكؿ عػػػاـ وأظيػػػرتالرضػػػ

 مجاالت العبلقات الحميمة واالستجماـ.

 .سنغافورة" فى المتغيرات ببعض وعالقتيا الحياة "مظاىر (، بعنوان:2000) Seik سيك، دراسة

 مف العينة وتكونت سن افورة فى الحياة عف الرضا مظاىر أىـ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 فأ عػف النتػائج سػفرتوأ الباحػث أعػداد مػف الحيػاة عػف الرضػا مقيػاسالباحػث  تخدـواسػ شخص 2187
 المقيػاس أسػئمة عػف اجػابو أ الػديف االشػخاص لػدى الحيػاة عػف لمرضػا المظػاىر أىػـ كانت العائمية الحياة

 .لدييـ الحياة عف الرضا مظاىر قؿأ الماؿ فوأ

 ثانيًا: الدراسات المتعمقة بقمق المستقبل.

(: جودة الحياة وعالقتيا بكل من الرضا الوظيفي وقمق المستقبل لدى 2012) دراسة خميس
 معممات رياض األطفال.

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة جودة الحياة بالرضا الوظيفي وقمؽ المستقبؿ, والفروؽ 
رف, بيف المعممات حسب سنوات الخبرة لدييف, واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي والوصفي المقا

فقرة,  40وكانت أدوات الدراسة عبارة عف مقياس جودة الحياة إعداد الباحثة وكاف عبارة عف مكوف مف 
فقرة, مقياس قمؽ المستقبؿ مف إعداد زينب شقير ومكوف  91مقياس الرضا الوظيفي وكاف عبارة عف 

ف جودة الحياة فقرة, وبعد التطبيؽ والتحميؿ أظيرت النتائج عف وجود عبلقة ارتباطية بي 28مف 
والرضا الوظيفي لدى المعممات, وأظيرت النتائج أنو يوجد ارتباط سالب داؿ إحصائيًا بيف جودة الحياة 

 وقمؽ المستقبؿ لدى المعممات.

أظيرت النتائج عف وجود فروقًا دالة إحصائيًا بيف درجات جودة الحياة بيف المعممات تعزى 
سنوات, وتبيف وجود فروؽ في جودة الحياة دالة  10مف  لمت ير الخبرة ولصالح ذوات الخبرة أكثر

 إحصائيًا تبعًا لمت ير مستوى الرضا الوظيفي لصالح الرضا المرتفع.

وأظيرت النتائج أف ىناؾ فروؽ في قمؽ المستقبؿ لدى المعممات تعزى لمت ير سنوات الخبرة, 
 دة الحياة.وأظيرت النتائج أف منخفضات قمؽ المستقبؿ يتمتعف بأعمى درجات جو 
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(: الدافع لإلنجاز وعالقتو بقمق المستقبل لدى عينة من طالب جامعة أم 2012دراسة القرشي )
 القرى.

وىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف الدافع لئلنجاز وقمؽ المستقبؿ لدى عينة مف طمبة 
دوات الدراسة عبارة جامعة أـ القرى, ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي, وكانت أ

(, 2005(, ومقياس قمؽ المستقبؿ إعداد زينب شقير )1981عف مقياس الدافع لئلنجاز إعداد موسى )
مف الكميات  150مف الكميات العممية و 150طالب منيـ  300وكانت عينة الدراسة عبارة عف 

 النظرية بجامعة أـ القرى.

مبة جامعة أـ القرى متوسط, وأظيرت النتائج وأظيرت النتائج أف مستوى الدافع لئلنجاز لدى ط
 أف مستوى القمؽ مف المستقبؿ لدى العينة مرتفعًا.

وأظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف الدافع لئلنجاز وقمؽ 
مت ير المستقبؿ لدى العينة, وتبيف أنو ال فروؽ جوىرية في درجة الدافع لئلنجاز لدى العينة تعزى ل

التخصص, المستوى الدراسي, وأظيرت النتائج أيضًا عمى أنو ال فروؽ جوىرية في قمؽ المستقبؿ لدى 
 أفراد العينة تعزى لمت ير التخصص, المستوى الدراسي.

(: قمق المستقبل وعالقتو بمعنى الحياة والضغوط النفسية لدى عينة من 2010دراسة عبد الحميم )
 الشباب.

التعرؼ عمى العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ والض وط النفسية ومعنى الحياة  ىدفت الدراسة إلى
طالب وطالبة مف كمية  50لدى الشباب, واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي, وكانت العينة عبارة عف 

( 2002التربية بجامعة عيف شمس, طبؽ عمييـ مقياس قمؽ المستقبؿ مف إعداد سميرة محمد شند )
فقرة, مقياس الض وط النفسية  59( 2008نى الحياة مف إعداد نجوى إبراىيـ )فقرة, مقياس مع 40

 فقرة. 76( 2005إعداد نجبلء عبد المعبود )

أظيرت النتائج أنو ال يوجد عبلقة بيف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى أفراد العينة وشعورىـ 
ى أفراد العينة حيث بمغ بالض وط النفسية, كما لـ تظير عبلقة بيف قمؽ المستقبؿ ومعنى الحياة لد

 (.0.073 -معامؿ االرتباط )
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وتبيف أيضًا أف ىناؾ عبلقة عكسية دالة إحصائيًا بيف الض وط النفسية ومعنى الحياة لدى 
 طمبة الجامعة.

وأظيرت النتائج أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى قمؽ المستقبؿ والض وط 
الجنس, بينما ظيرت الفروؽ بيف الجنسيف في معنى الحياة لصالح النفسية لدى الشباب تعزى لمت ير 

 اإلناث.

 الجاليأأة لشأأباب المسأأتقبل بقمأأق والتشأأاؤم التفأأاؤل سأأمة عالقأأة" بعنأأوان: ،(2009) مأأامياإل دراسأأة
 ".العربية

 المسػتقبؿ قمػؽو  والتشػاؤـ التفاؤؿ سمة بيف العبلقة طبيعة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىده وىدفت 
الدراسػة  طبقػت وقػد ,الرتباطيا الوصفي المنيج حيث استخدـ الباحث الدنمارؾ في يةالعرب اليةالج لدى

 اسػتخدـ, حيػث وشػابة شػاب 110 تمثمت بحوالي العربية الجالية شباب مف عشوائية الدراسة عينةعمى 
 .(لباحثا إعداد مف) المستقبؿ قمؽ ومقياس( الباحث إعداد مف) والتشاؤـ التفاؤؿ سمة مقياس الباحث

 الدراسة عينة ألفراد التشاؤـ سمة ػ التفاؤؿ سمة بيف دالة فروؽ وجود عدـ عمى النتائج وأسفرت 
 .المستقبؿ نحو النسبي االستقرار مف بحالة الجنسيف كبل مف الدراسة عينة أفراد تمتع

لعربية "تقدير الذات وعالقتو بقمق المستقبل لدى الجالية ا :بعنوان ،(2009دراسة بمكيالني ) 
 المقيمة في النرويج _ أوسمو".

وىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مفيػػػـو الػػػذات وتقػػػديرىا لػػػدى الجاليػػػة العربيػػػة بمدنػػػة أوسػػػمو  
فػػرد مػػف المقيمػػيف  110وعبلقتيػػا بقمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدييـ, وتػػـ تطبيػػؽ ىػػذا البحػػث عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف 

( 50 - 20فرد مف اإلناث ما بيف ) 50الذكور فرد مف  60وبواقع العرب في مدينة أوسمو النرويجية, 
 عامًا.

دىما , إذ يكػوف أحػة بيف تقدير الذات وقمؽ المستقبؿعبلقة تبادلي وقد تبيف مف البحث أف ىناؾ 
ف أفػػراد العينػػةمت يػػرًا مسػػتقبًل واآل أفػػراد عينػػة ليػػـ تقػػدير ذات عػػالي, وأف  خػػر تابعػػًا والعكػػس صػػحيح وا 
 وجػود عبلقػة إرتباطيػة عكسػية بػيف تقػدير الػذات ف المسػتقبؿ, كمػا تبػيفحالة قمؽ مػ البحث تظير لدييـ

 وقمؽ المستقبؿ ألفراد العينة.
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 بالجنس وعالقتو التربية كمية طمبة لدى المستقبل قمق" بعنوان( 2009) السبعاوى دراسة
 ".والتخصص

 بشػػكؿ التربيػػة كميػػة طػػبلب لػػدى المسػػتقبؿ قمػػؽ مسػػتوى عمػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة هىػػذ وىػػدفت
, والتخصػػص الجنسبػػ وعبلقتػػو لممسػػتقبؿ قمػػؽ بػػيف العبلقػػة عمػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػدفت كمػػا  العػػاـ

, (وطالبػػػػة طالػػػػب) 578 الدراسػػػػة عينػػػػة شػػػػممت وقػػػػد الرتبػػػػاطيا الوصػػػػفي المػػػػنيج واسػػػػتخدمت الدراسػػػػة
 ذات روؽفػ وجػود عمػى النتػائج سػفرت)الخالػدي(, وأ عػدادإ  مػف المستقبؿ قمؽ مقياس واستخدمت الباحثة

 القيمػػػػة ولصػػػالح المسػػػػتقبؿ قمػػػؽ لمقيػػػػاس النظػػػرى والمتوسػػػػط المتحقػػػؽ  المتوسػػػػط بػػػيف حصػػػػائيةا داللػػػة
 .عاؿ بشكؿ العينة أفراد لدى المستقبؿ قمؽ مستوى أف يعني وىذا المتحققة

ظيػػػػرت النتػػػػائج أف ىنػػػػاؾ عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة دالػػػػة بػػػػيف مت يػػػػر قمػػػػؽ المسػػػػتقبؿ ومت يػػػػر الجػػػػنس وأ
 لـ تكف العبلقة دالة بيف مت ير قمؽ المستقبؿ ومت ير التخصص الدراسي.ولصالح اإلناث, و 

"قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية الذات ومستوى الطموح  بعنوان ،(2009) يدراسة المشيخ
 ".لدى عينة من فئات جامعة الطائف

العبلقة بيف  فعوالكشؼ  ,المستقبؿ وفاعمية الذاتوىدفت الدراسة إلى معرفة  العبلقة بيف قمؽ  
قػاـ , ولتحقيػؽ ذلػؾ بػيف فاعميػة الػذات ومسػتوى الطمػوحالعبلقػة  ستقبؿ ومسػتوى الطمػوح ومعرفػةقمؽ الم

 ,ىرة االجتماعيػػة ووصػػفيا كمػػا وكيفػػاالباحػػث باسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي الػػذي يعتمػػد عمػػى دراسػػة الظػػا
طػبلب  ( طالبػا مػف320) طالبػا مػف طػبلب كميػة العمػوـ (400( طالبا مػنيـ )720) نحووشممت عينة 

إعػداد مػف ومقيػاس فاعميػة الػذات  ,مقياس قمؽ المستقبؿ واستخدـ الباحث ,كمية اآلداب بجامعة الطائؼ
أسػػفرت و  ,(2005)إعػػداد معػػوض وعبػػد العظػػيـ مػػف ومقيػػاس مسػػتوى الطمػػوح  ,(2001عػػادؿ العػػدؿ )

درجػػػات الطػػبلب فػػػي قمػػػؽ  بػػػيفتوجػػػد عبلقػػة سػػػالبة ذات داللػػػة إحصػػائية  :الدراسػػة عمػػػى النتػػائج التاليػػػة
درجػات الطػبلب فػي  درجاتيـ في فاعمية الذات وتوجد عبلقة سالبة ذات داللة إحصائية بػيفالمستقبؿ و 

درجػػات  وتوجػػد عبلقػػة موجبػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف, درجػػاتيـ فػػي مسػػتوى الطمػػوحقمػػؽ المسػػتقبؿ و 
 درجاتيـ في مستوى الطموح.الطبلب في فاعمية الذات و 
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مػػا عػػف نتػػائج , ألػػذكاء العػػاطفي لػػدييـ مزيػػد مػػف االنخفػػاض فػػي جانػػب االرتيػػاح فػػي الحيػػاةمنخفضػػي ا
يػرت أظو  الدراسة فقد أظيرت الدراسة إف ىناؾ زيادة كبيرة في رضا عف الحياة بعد االلتحػاؽ بالجامعػة,

 .الرضا عف الحياة يفيد كبل مف الجامعة والكمية والطالب بعد التحاقو بيا أفالنتائج 

 (: قمق المستقبل وعالقتو بالضغوط النفسية لدى شرائح مينية مختمفة.2006شند واألنور ) دراسة

وىدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العبلقة بيف قمؽ المستقبؿ والض وط النفسية لدى شرائح 
موظفًا وموظفة, واستخدـ  200مينية مختمفة, وتحديد بعض الفروؽ الفردية بينيـ, وتكونت العينة مف 

باحثاف مقياس قمؽ المستقبؿ إعداد سميرة شند, مقياس الض وط النفسية إعداد الباحثيف, مقياس ال
 المستوى االجتماعي واالقتصادي إعداد عبد العزيز الشخص.

أظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة موجبة دالة إحصائيًا بيف قمؽ المستقبؿ والض وط النفسية, 
وأظيرت النتائج أف ىناؾ فروؽ دالة تعزى لمت ير الجنس في كبًل مف الض وط النفسية وقمؽ 
 المستقبؿ, وأف ىناؾ فروقًا بيف العامميف في الحكومة, والعامميف في القطاع الخاص في قمؽ المستقبؿ
والض وط النفسية لصالح العامميف في القطاع الخاص, وأظيرت النتائج ارتفاع قمؽ المستقبؿ 

 والض وط النفسية لدى العامميف في القطاع الخاص عف باقي الشرائح المينية األخرى.

قمق المستقبل ومستوى الطموح وحب االستطالع لأدى طمبأة ، بعنوان: "(0222) محمودو دراسة فراج 
 ."ية من ذوى المستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية المختمفةالترب كمية

التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ وكؿ مف مستوى الطموح ومسػتوى حػب إلى الدراسة دفت وى  
التعرؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ فى , و بة الفرقة الثانية بكمية التربيةاالستطبلع واالرتباط بينيـ لدى طم

تقبؿ ومسػػػتوى الطمػػػوح وحػػػب االسػػػتطبلع بػػػيف عينػػػة البحػػػث مػػػف ذوى المسػػػػتويات كػػػؿ مػػػف قمػػػؽ المسػػػ
مػف أقسػاـ أدبيػة  ياالجتماعية واالقتصادية المختمفة وبيف الذكور واإلناث وأيضًا بيف التخصػص الدراسػ

والجػػػػنس  يالثقػػػاف ياالقتصػػػاد يالتعػػػرؼ عمػػػى التفػػػاعبلت بػػػيف كػػػؿ مػػػف المسػػػتوى االجتمػػػاع, و وعمميػػػة
 عمى قمؽ المستقبؿ ومستوى الطموح وحب االستطبلع. يساوالتخصص الدر 

مقيػػاس مسػػتوى , (2005إعػػداد زينػػب محمػػود شػػقير ) مقيػػاس قمػػؽ المسػػتقبؿواسػػتخدـ الباحثػػاف   
مػف مقيػاس حػب االسػتطبلع , (2004) أماؿ عبد السميع مميجى الطموح لدى المراىقيف والشباب إعداد

 .عداد الباحثيفإ 
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أنػو كممػا  ىطمػوح بمعنػقة عكسية بيف قمػؽ المسػتقبؿ ومسػتوى الوجود عبل وأظيرت النتائج عف
بػيف قمػؽ  وجود عبلقة ارتباطية عكسية دالػة إحصػائياً , وتبيف مؽ المستقبؿ انخفض مستوى الطموحزاد ق

 وتبػيف وجػود ,أنػو كممػا انخفػض قمػؽ المسػتقبؿ زاد حػب االسػتطبلع ىالمستقبؿ وحب االسػتطبلع, بمعنػ
المسػػتويات االجتماعيػػة االقتصػػادية الثقافيػػة المختمفػػة  يف طمبػػة كميػػة التربيػػة ذو بػػي دالػػة إحصػػائياً  فروقػػاً 

 حب االستطبلع لصالح الطمبة مف ذوى المستويات المرتفعة. يمنخفض( فو )مرتفع 

القمأأأأأق واالكتئأأأأأاب وتأثيرىمأأأأأا عمأأأأأى الماضأأأأأي والحاضأأأأأر " :بعنأأأأأوان ،Eysenck (2006)دراسأأأأأة 
 ".والمستقبل

ى حػػدثت ىػػذه االحػػداث السػػمبية لمفػػرد, ىػػؿ فػػي الماضػػي, الحاضػػر, الدراسػػة لمعرفػػة متػػ تىػػدفو 
 موعػاتة عمى عينػة مكونػة مػف ثبلثػة مجطبقت ىذه الدراس, حيث وعبلقتيا بالقمؽ واالكتئاب المستقبؿ,

, ( سػػػنة17 -13مػػػراىقيف تراوحػػػت أعمػػػارىـ مػػػف )المجموعػػػة االولػػػى مكونػػػة مػػػف مجموعػػػة مػػػف ال ىػػػي:
المجموعػػة الثالثػػة مكونػػة , ( سػػنة29 -18باب تراوحػػت أعمػػارىـ مػػف )الشػػالمجموعػػة الثانيػػة مكونػػة مػػف 

 مف الشباب أعمارىـ في سف الثبلثينيات.

عػت فػي الماضػي أكبػر مػف حػداث التػي وقالشعور باالكتئػاب لػو عبلقػة باأل النتائج أف وأظيرت
حػداث التػي مػف الشػعور بػالقمؽ لػو عبلقػة باأل, مف المتوقع حدوثيا فػي المسػتقبؿ حداث التيعبلقتو باأل

 .مف االحداث التي وقعت في الماضيالمتوقع حدوثيا في المستقبؿ أكبر بكثير 

 جامعأة طالب لدى والتشاؤم التفاؤل بسمتى وعالقتو المستقبل قمق" بعنوان: ،(2005)سعود  دراسة
 ".دمشق

 ونػػتوتك الجامعػػة شػػباب عنػػد انتشػػاراً  المسػػتقبؿ قمػػؽ مجػػاالت أكثػػر تحديػػد إلػػى الدراسػػة ىػػدفتو  
 العربيػة والقائمػة( الباحػث عػدادإ  مف) المستقبؿ قمؽ مقياس مستخدماً , (وطالبة طالبا) 2248 مف العينة
 .يدر لسنا األمؿ ومقياس( الخالؽ عبد أحمد إعداد) والتشاؤـ لمتفاؤؿ

 سفرتوأ والذكور, ولصالح اإلناث, اإلناث بيف القمؽ نسبة فى فروؽ وجود عف النتائج وأسفرت 
 .العممية بالكميات مقارنة األنسانية العموـ الكميات فى لمطمبة القمؽ نسبة ارتفاع عف يضاأ النتائج
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 قافيأأةالث المتغيأأرات بأأبعض وعالقتأأو المسأأتقبل قمأأق" بعنأأوان دراسأأة" بعنأأوان( 2002) عشأأرى دراسأأة
 ".ومصر عمان بسمطنة التربية كمية طالب بين مقارنة

 توتكون المستقبؿ قمؽ مستوى فى العممى والتخصص الثقافي المستوى تأثير معرفة إلى الدراسة ىدفتو 
 الوصػػػػفى المػػػػنيج واسػػػػتخدمت الدراسػػػػة عمػػػػاف وسػػػػمطنة مصػػػػر مػػػػف( وطالبػػػػة طالبػػػػا) 104 مػػػػف العينػػػػة

 .التحميمي

 النتػػائج سػػفرتوأ المسػػتقبؿ قمػػؽ عمػػى ثػػرأ ليػػا  جتماعيػػةواال النفسػػية ةيئػػالب أف النتػػائج وأسػػفرت
 ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـ المصػػرية عينػػة عػػف يػػنخفض عمػػاف سػػمطنة عينػػة لػػدى المسػػتقبؿ قمػػؽ اف عمػػى
 .والعممية االدبية التخصصات بيف إحصائية داللة

بعنوان "فعالية اإلرشاد النفسي الديني في تخفيف قمق المستقبل لطمبة  :(2001دراسة دياب )
 الجامعة".

فيػؼ قمػؽ المسػتقبؿ, ىدفت الدراسة إلى التحقؽ عف مدى فاعمية االرشاد النفسػي الػديني فػي تخو 
 58% مػػػف كػػػبل الجنسػػػيف )50( طالػػػب وطالبػػػة وكانػػػت بواقػػػع 116وأجريػػػت الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف )

طالبة( مف طمبة كمية التربية جامعة المنيا, واستخدـ الباحث لدراسػتو مقيػاس قمػؽ المسػتقبؿ  58طالب, 
 مف إعداد الباحث(.)

أفػراد العينػة مػف الػذكور واإلنػاث تعػاني مػف  جميػعأف  وكانت أىـ النتػائج التػي تػـ التوصػؿ إلييػا
 .ؿ لدى الجنسيفظيور نتائج تؤكد تأثير البرنامج النفسي الديني في تخفيؼ قمؽ المستقب قمؽ المستقبؿ,

 ثالثًا: الدراسات المتعمقة باألسرى.

رين (: الوحدة النفسية وعالقتيا بالمساندة االجتماعية لدى األسرى المحر 2013)عبد الحميد دراسة 

 صفقة وفاء األحرار. –

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى وصػػؼ وتحميػػؿ واقػػع األسػػرى الفمسػػطينييف المحػػرريف فػػي صػػفقة وفػػاء األحػػرار, مػػف 
حيث شػعورىـ بالوحػدة النفسػية والمسػاندة االجتماعيػة, كمػا ىػدفت إلػى الكشػؼ عػف العبلقػة بػيف الوحػدة 

اسػتخداـ المػنيج الوصػفي التحميمػي, وكانػت النفسية والمسػاندة االجتماعيػة, ولتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة تػـ 
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أدوات الدراسة عبارة عف, مقياس الوحدة النفسية, مقياس المساندة االجتماعية, طبقت عمى عينة بم ػت 
 ( أسيرًا فمسطينيًا محررًا ضمف صفقة وفاء األحرار.179)

ى المحػرريف أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ فػي درجػات الوحػدة النفسػية وأبعادىػا لػدى األسػر 
تعزى لمت يرات العمر, الحالة االجتماعية عند االعتقاؿ, الحالة االجتماعية الحالية, عدد مرات األسػر, 

 مدة االعتقاؿ, المستوى التعميمي, بينما ظيرت فروؽ في مكاف التحرر, لصالح غير المبعديف.

اس المسػػػاندة كمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج أنػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي درجػػػات مقيػػػ
االجتماعيػػػة وأبعػػػاده تعػػػزى لمت يػػػرات: العمػػػر, الحالػػػة االجتماعيػػػة عنػػػد االعتقػػػاؿ, الحالػػػة االجتماعيػػػة 

 الحالية, عدد مرات األسر, مكاف التحرر, المستوى التعميمي, مدة االعتقاؿ.
دى األسػرى وأظيرت النتائج أنو توجد عبلقة عكسية بيف الوحدة النفسية ومستوى المساندة االجتماعية لػ

 المحرريف في صفقة وفاء األحرار.

"واقع الحيأاة االجتماعيأة لألسأيرات الفمسأطينيات المحأررات فأي ضأوء  :بعنوان ،(2011دراسة نجم )

 السيرة الذاتية".

ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى تشػػػػخيص واقػػػػع الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة لؤلسػػػػيرات الفمسػػػػطينيات التػػػػي ذكػػػػرت 
دوات الدراسػػة عبػػارة عػػف ورشػػة عمػػؿ حػػوؿ الواقػػع االجتمػػاعي مظاىرىػػا فػػي سػػيرتيف الذاتيػػة, وكانػػت أ

مػػف األسػػر, تػػـ توثيػػؽ  فتحػػررىأسػػيرة تػػـ  53لؤلسػػيرات المحػػررات, باإلضػػافة إلػػى السػػيرة الذاتيػػة لعػػدد 
 .ات النسوية التنموية الفمسطينيةلدى جمعية الدراس فحياتي

ر الفتػػاة, لذكوريػػة المجتمػػع وأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة سػػوء نظػػرة المجتمػػع بالشػػكؿ العػػاـ لقضػػية أسػػ
ونظرتػػػػو العنصػػػػرية القاسػػػػية, وسػػػػوء الوضػػػػع االقتصػػػػادي لؤلسػػػػيرات المحػػػػررات وتمثػػػػؿ ذلػػػػؾ بصػػػػعوبة 
الحصػػوؿ عمػػى العمػػؿ, وعػػدـ القػػدرة عمػػى تػػوفير كامػػؿ سػػبؿ العػػيش ألبنػػاء المتزوجػػات مػػنيف, وتقصػػير 

تبػػػار السػػػيرة الذاتيػػػة نمػػػوذج القيػػػادة الفمسػػػطينية فػػػي رعايػػػة األسػػػيرات المحػػػررات, وأوصػػػت الدراسػػػة باع
تدريسػػي يػػدرس مػػف خػػبلؿ مسػػاقات تعميميػػة فػػي المػػدارس كممحػػؽ لمػػادة التربيػػة الوطنيػػة, وحمايػػة حػػؽ 
حقاؽ حقوقيـ كمناضبلت ليـ مساىمة قويػة فػي الثػورة, وتػوفير فرصػة عمػؿ مػف  األسيرات المحررات وا 

لدور األسيرات النضالي مف خبلؿ عمػؿ أجؿ بناء حياة كريمة وفاء لتضحياتيف, وأخيرا إعادة االعتبار 
 .دراسات تبرز الدور النضالي لممرأة األسيرة ليكوف جزء مف التاريخ الفمسطيني



77 
 

السأأمات المميأأزة لشخصأأية زوجأأات األسأأرى وغيأأر األسأأرى الفمسأأطينيين فأأي (: 2010دراسأأة نجأأم )
 ضوء بعض المتغيرات.

األسػػرى وغيػػر األسػػرى الفمسػػطينييف ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى السػػمات المميػػزة لزوجػػات 
فػػي ضػػوء بعػػض المت يػػرات, واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي, وتكونػػت عينػػة الدراسػػة 

(, تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية, واستخدمت الباحثة اختبار أيزنؾ لمشخصية, تعريػب صػبلح 263مف )
 الديف أبو ناىية.

نبسػػػاط واالنطػػػواء حصػػػؿ عمػػػى أعمػػػى نسػػػبة مئويػػػة قػػػدرىا أسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى أف بعػػػد اال
 %(, ويميو بعد العصابية والكذب, أو الجاذبية االجتماعية, فبعد الذىانية.73.89)

بػػيف تقػػدير أفػػراد العينػػة لسػػمات الشخصػػية فػػي بعػػد االنباسػػط كمػػا تبػػيف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة 
صػػالح زوجػػات األسػػرى, فيمػػا لػػـ تظيػػر واالنطػػواء لصػػالح زوجػػات غيػػر األسػػرى, وفػػي بعػػد العصػػابية ل

 فروؽ في بعد الذىانية والكذب.

اآلثأأار النفسأأية والجسأأمية بعيأأدة المأأدى لمتعأأذيب لأأدى ": بعنأأوان ،(2010) دراسأأة زقأأوت وآخأأرون
 ".األسيرات الفمسطينيات المحررات بقطاع غزة

لمتعػػذيب لػػدى  ىػػدفت الدراسػػة الحاليػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف اآلثػػار النفسػػية والجسػػمية بعيػػدة المػػدىو 
األسػػيرات الفمسػػطينيات المحػػررات بقطػػاع غػػزة وعبلقتيػػا بػػبعض المت يػػرات, حيػػث شػػممت عينػػة الدراسػػة 

 ,ة, وقػد تػـ اختيػارىف بطريقػة قصػديةأسيرة محررة في قطػاع غػز  70مف أصؿ  ( أسيرة محررة48عمى )
مقيػاس تػأثير الحػدث, )مقياس شدة التعذيب النفسي والجسػمي, و  وقد أستخدـ الباحث عدة مقاييس منيا

جابػػة عمػػى تسػػاؤالت وذلػػؾ لئل, SCL90 ومقيػػاس األمػػراض الجسػػمية ومقيػػاس قائمػػة مراجعػػة األعػػراض
 ة:وصمت الدراسة إلى النتائج التاليوقد تة, وفرضيات الدراس

% مف األسيرات يعػانيف مػف اضػطرابات الصػدمة وقػد تػـ اسػتخداـ 41.7أشارت النتائج إلى أف 
الصػػػدمة الحاليػػػة لػػػدي األسػػػيرات عمػػػي اعتبػػػار التػػػأثر بالصػػػدمات  أعػػػراضلقيػػػاس مقيػػػاس تػػػأثير الحػػػدث 

, كمػػا توصػػمت الدراسػػة إلػػى أف  2009- 2008الحاليػػة وخاصػػة الحػػرب األخيػػرة عمػػي غػػزة فػػي العػػاـ 
ويميػػػو أعػػػراض  %,40.5جسػػػمانية, فقػػػد احتمػػػت المرتبػػػة األولػػػى  أعمػػػى نسػػػبة كانػػػت لؤلعػػػراض الػػػنفس

%, أعػػػراض العػػػػداوة 31%, أعػػػػراض القمػػػؽ 33.3أعػػػراض االكتئػػػاب  %, ثػػػػـ33.5الوسػػػواس القيػػػري 
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%, 27.2%, أعػػػراض الحساسػػػية التفاعميػػػة 27.7%, أعػػػراض قمػػػؽ الخػػػوؼ 29.4والبارانويػػػا التخيميػػػة 
كمػػػا بينػػػت النتػػػائج وجػػػود عبلقػػػة طرديػػػة بػػػيف التعػػػرض لمتعػػػذيب الجسػػػدي  .%18.8األعػػػراض الذىنيػػػة 

عنيمػػػا, كػػػذلؾ وجػػػدت عبلقػػػة طرديػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف والنفسػػػي واآلثػػػار بعيػػػدة المػػػدى الناتجػػػة 
 .(ؽلتالية )األعراض الجسمانية, القمالتعذيب الجسدي والنفسي والمت يرات ا

 األسير الفمسطيني". "لحظة االعتقال ولحظة اإلفراج لدى :بعنوان ،(2008دراسة عسمية والطالع )

 األسػرى الفمسػطينييف لػدى إلفػراجا ولحظػة االعتقػاؿ لحظػة الفعػؿ ردود معرفػة إلػى ىػدفت
 لحظػة مقياسػي , وباسػتخداـفمسػطينياً  أسػيراً  (60) مػف عينػة عمػى الدراسة أجريت وقد غزة, بمحافظات
 والطبلع. عسمية إعداد مف اإلفراج لحظة ومقياس االعتقاؿ

الصػبلبة  ىػي اعتقالػو لحظػة األسػير لػدى انتشػاًرا الفعػؿ ردود أكثػر أف إلػى الدراسػة وتوصػمت
,وىػي:  اإلفػراج لحظػة الفعػؿ ردود أكثػر وأف والقمػؽ, الضػ وط, وتحمػؿ نفسػية,ال  التفػاؤؿ والتشػاـؤ

 المستقبؿ.و  االجتماعية, والعبلقات

 االعتقاؿ ولحظة المفاجئ االعتقاؿ لحظة بيف دالة وجود فروؽ عدـ الدراسة نتائج أظيرت كما
 اإلفػراج لحظػة بػيف دالػة فػروؽ وجػود عػدـ أيًضػا النتػائج أظيػرتالمجػاالت, و  جميػع فػي المفػاجئ غيػر

 المجاالت. جميع في المفاجئ اإلفراج غير ولحظة المفاجئ

وعالقتيا بالتفكير  نبعنوان "تجربة التعذيب لدى األسري الفمسطينيي ،(2008دراسة أبو قاعود )
 األخالقي".

 وفسػج فػي المحػرريف األسػرى لػو تعػرض الػذي التعػذيب أثػر عػف الكشػؼ إلػى الدراسػة وتيػدؼ
 ذلؾ وعبلقة اإلسرائيمي االحتبلؿ وجيش "الشباؾ العاـ األمف جياز محققي أيدي عمى وذلؾ االحتبلؿ,
 أسػير (300) مػف تتكػوف طبقيػة عشوائية عينة اختيار تـ وقد, األسرى لدى األخبلقي التفكير بمستوى

 ر.محر 

 التفكيػر توىومسػ االعتقػاؿ ومػدة التعػذيب شػدة بػيف عكسػية عبلقػة وجػود النتػائج بينػت وقػد
 تجد لـ حيثي, األخبلق التفكير مستوى  التعميمية المستويات بيف جوىرية فروؽ وجود وبينت األخبلقي
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 نوع بيف جوىرية فروؽ وجود عدـ لوحظ كما األخبلقي, التفكير مقياس  الديني السموؾ بيف عبلقة أي
 .األخبلقي التفكير ومستوى المواطنة

مركأأز الضأأبط واألمأأن النفسأأي وعالقتيمأأا بالرضأأا الأأوظيفي لأأدى " ( بعنأأوان2007دراسأأة إسأأماعيل )

 ".ررين في قطاع غزةلمحاألسرى الفمسطينيين ا

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تحديػػػد مركػػػز الضػػػبط واألمػػػف النفسػػػي وعبلقتيمػػػا بالرضػػػا الػػػوظيفي لػػػدى و 
( أسػير 100وتكونت عينة الدراسػة مػف عينتػيف األولػى ) ,لفمسطينييف المحرريف في قطاع غزةاألسرى ا
( موظؼ مف غير األسرى, مف العامميف في السمطة 100)فكانت عبارة عف  أما العينة الثانيةموظؼ, 

الباحػث مقيػاس مركػز الوطنية الفمسطينية, والذيف مضى عمى عمميـ أكثر مف خمس سنوات, واستخدـ 
 .النفسي, ومقياس الرضا الوظيفي الخارجي ومقياس األمف/ الضبط الداخمي

نتػػائج عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات المػػوظفيف األسػػرى أظيػػرت ال
وال ير أسرى في األمف النفسي, وعدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػط درجػات المػوظفيف 

 .األسرى وال ير أسرى في مركز الضبط حيث أنيـ يميموف إلى الضبط الداخمي

 وعالقتيأا الفمسأطينيين األسأرى زوجأات لأدى النفسأية وطاتالضأغ" بعنأوان ،(2005) دراسأة الفأي

 ".المتغيرات ببعض

 فػي الفمسػطينييف األسػرى زوجػات لػدى النفسػية الضػ وطات عبلقػة عػف الكشػؼ إلػى وىػدفت 
 واالقتصػادي االجتمػاعي والمسػتوى التعميمي ومستواىا األسير زوجة بعمر اإلسرائيمي االحتبلؿ سجوف

 المجتمػع مػف تتكػوف عينػة عمػى الدراسػة واشػتممت, الدينيػة لمقػيـ التزاميػا ومسػتوى أبنائيػا وعػدد ليػا
 .التحميؿ الوصفي المنيج عمى الباحث اعتمد وقد زوجة (93) ويبمغ كمو األصمي

 لدى العامة النفسية الض وطات مستوى يعدومف أبرز النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة: 
 دوف ويعػد المتوسػط فػوؽ فيػو السػيكولوجي الصػعيد عمػى أمػا متوسػًطا, الفمسػطينييف األسػرى زوجػات
 طط.متوس فيو االقتصادي االجتماعي الصعيدى عم أما النفسي, الصعيد عمى المتوسط
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 المسػتوى فػي فأقػؿ ( 0,05 ) داللػة مسػتوى عنػد إحصػائية دالػة فػروؽ وجػود عػدـكمػا تبػيف 
 الزوجة والتزاـ األبناء وعدد الزوجة عمر لعامؿ تعزى الفمسطينية األسرى زوجات لدى النفسية الض وط

 . الدينية بالقيـ

 الضػ ط مسػتوى مػف فأقػؿ ( 0,05 ) داللة مستوى عند إحصائًيا دالة فروؽ وجودوتبيف أيضًا 
 االقتصػادي االجتمػاعي والمسػتوى الزوجػة تعمػيـ لعامػؿ تعػزى الفمسػطينييف األسرى زوجات لدى النفسي
 .لمزوجة

"التوافأأق النفسأأي واالجتمأأاعي وعالقتأأو باالنتمأأاء لأأدى األسأأرى : بعنأأوان ،(2004دراسأأة الطأأالع )

 المحررين من السجون اإلسرائيمية".

ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػي تحديػػػػد درجػػػػة التوافػػػػؽ النفسػػػػي واالجتمػػػػاعي لػػػػدي األسػػػػري الفمسػػػػطينييف   
ي, وقػد تػـ مػف جيػة أخػر  المحرريف مف السجوف اإلسرائيمية مف جية, وعبلقتو بدرجة شػعورىـ باالنتمػاء

)األسػػرى  %( مػػف المجتمػػع األصػػمي3تجريبيػػة نسػػبتيا ) تػػيف لتطبيػػؽ أدوات الدراسػػة إحػػداىااختيػػار عين
%( مػف أسػرى كػؿ محافظػة مػف محافظػات 3(, وبنسػبة )200المسجميف لدى وزارة األسرى(, وعددىـ )

تػـ اسػتخداـ  ( لـ يتعرضوا لؤلسر, ولجمع المعمومات200) قطاع غزة الخمسة, وعينة ضابطة وعددىـ
 .االنتماء الوطني كأدوات لمدراسةمقياس التوافؽ النفسي واالجتماعي ومقياس 

وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ فػي التوافػؽ النفسػي واالجتمػاعي, بػيف األسػرى وبػيف الػذيف لػـ 
يتعرضػػػوا لؤلسػػػر, بينمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج أف األسػػػرى المحػػػرريف لػػػدييـ توافػػػؽ اجتمػػػاعي يفػػػوؽ الػػػذيف لػػػـ 

كبػػر مػػف الػػذيف لػػـ يتعرضػػوا لؤلسػػر وأف ىنػػاؾ أتبػػيف أف شػػعور األسػػرى باالنتمػػاء  تعرضػػوا لؤلسػػر, كمػػاي
 ى.اعي والشعور باالنتماء لدى األسر عبلقة إيجابية بيف التوافؽ النفسي واالجتم

"دراسأأة الظأروف الصأأادمة الماديأة والمعنويأأة لأدى األسأأرى  :بعنأوان، Neria (2002)نريأأا  دراسأة

 الحرب".

دفت الدراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف الظػػػروؼ الصػػػادمة الماديػػػة والمعنويػػػة لػػػدى أسػػػرى الحػػػرب, وىػػػ
 اثنيف مف أسرى الحرب تـ تطبيؽ أدوات الدراس عمييـ.وشممت العينة 
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وأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف اسػػػتخداـ أسػػػاليب ايجابيػػػة لمواجيػػػة الضػػػ وط لػػػو أثػػػره عمػػػى التوفػػػؽ 
ة غيػػر فعالػػة فػػي مواجيػػة الضػػ وط أدى إلػػى توافػػؽ سػػمبي, االيجػػابي, ولكػػف اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات سػػمبي

 كما تبيف أف ضعؼ الدعـ االجتماعي والنفسي أدى إلى زيادة المعاناة النفسية لدى أسرى الحرب.

 والجندي المناضل األسير عمى داخمو والحياة األسر خبرات أثر ":بعنوان( 2001دحالن ) دراسة
 ."النظامي

عمػػػى أثػػػر خبػػػرات األسػػػر والحيػػػاة داخمػػػو عمػػػى األسػػػير المناضػػػؿ وىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ 
( فػردًا 114( فػرد مػوزعيف كمػا يمػي: )270والجندي العادي النظامي, وكانت عينة الدراسة مكونة مف )

( فردًا عينة تجيبية ثانية مف األسرى المحرريف 100كعينة تجريبية أولى مف األسرى المحرريف حديثًا, )
 عينة ضابطة مف أشخاص لـ يعتقموا. ( فرداً 57قديمًا, )

واسػػػتخدمت الدراسػػػة مقيػػػاس صػػػبلبة التفكيػػػر ومرونتػػػو, مقيػػػاس عػػػدـ الثبػػػات االنفعػػػالي, مقيػػػاس 
اختبار الشخصية متعددة األوجو, وبعد تطبيؽ أدوات الدراسة أظيرت النتائج أف عينة األسػررى حػديثي 

الػػػذنب, أمػػػا عينػػػة األسػػػرى المحػػػرريف قػػػديمًا التحػػػرر تميػػػزوا بالتوجػػػو لئلنجػػػاز وتقػػػدير الػػػذات, الشػػػعور ب
 فتميزت بالبحث عف اإلثارة, االنطواء االجتماعي والمسئولية.

كما أظيرت النتائج أف عينة األسرى حديثي التحرر ييميز عف العينة الضابطة بػالقمؽ والشػعور 
 بالذنب المسئولية.

 وعالقتيأا الفمسأطينيين المحأررين لأدى لمتعأذيب المأدى بعيأدة اآلثأار "بعنأوان( 2001ر )الزي دراسة

 ".المتغيرات ببعض

 المحػرريف لػدى والتعػذيب السجف عف الناتجة المدى بعيدة اآلثار عف كشؼ إلى الدراسة ىدفتو 
 العػاـ األمػف جيػاز محققػي أيػدي عمػى والتعػذيب لمسػجف تعرضػوا الػذيف غػزة قطػاع فػي الفمسػطينييف

  واألمػػراض الصػػدمة عػػف النػػاتج باالضػػطراب وعبلقتيػػا اإلسػػرائيمي الػػدفاع وجػػيش" الشػػباؾ"
PTSD مػف محػرر سػجيف (220) مػف تتكػوف طبقية عشوائية عينة اختيار تـ وقد (والجسمية)النفسية 

 وقػد, غػزة قطػاع فػي األصػمي المجتمػع مػف 15% تمثػؿ الػذكور مػف  1999سػنة حتػى 1994 سػنة
 مقيػاس, والجسػمي النفسػي يبالتعػذ شػدة مقيػاس مػف تتكػوف وىػي رئيسػية كػأداة االسػتبانة اسػتخدمت
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 بػيف قويػة ارتباطيػة عبلقة وجود عف النتائج أفادت وقد األعراض مراجعة قائمة مقياس الحدث تأثيرات
 النػاتج االضػطراب مثػؿ عنػو الناتجػة المػدى بعيػدة واآلثار  PTSDوالنفسي الجسدي لمتعذيب التعرض

 .والجسميةواألمراض النفسية  الصدمة عف

 نتيجة البعيد المدى عمى بظيورىا التنبؤ يمكف التي واألمراض األعراض أكثر أف النتائج بينت
 أف النتػائج عمػى ينبػئ ,النفسػي والتعذيب الجسمية واألمراض األعراض ىي الجسمي لمتعذيب التعرض

 البعيػد المػدى أيًضػا وبينػت, الصػدمة عػف النػاتج االضػطراب مػف يعػانوف العينػة أفػراد مػف 35% نسػبة
 أو عبلقػة وجػود عػدـ بينػت كػذلؾ PTSD الصػدمة عػف النػاتج واالضػطراب النفسػية ضاألمػرا بظيور
 ذلػؾ يعػزى النفسػية واألعػراض الصػدمة عػف النػاتج االضػطراب مسػتوى في إحصائية داللة ذات فروؽ
 االجتماعية الحالة األسر, عند التعميمي المستوى األسر, مدة االعتقاؿ, عند المحرر األسير عمر إلى
 .التحرر عمى الوقت ومرور ,األسر عند

الضغوط النفسية وعالقتيا باألمراض السيكوسوماتية لدى األسأرى " :بعنوان ،(2000دراسة الطالع )

 اإلسرائيمية".الفمسطينيين المحررين من السجون 

األسػػرى  ىىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة الضػػ وط النفسػػية وعبلقتيػػا بػػاألمراض السيكوسػػوماتية لػػد 
حػػػرريف مػػػف السػػػجوف اإلسػػػرائيمية, والكشػػػؼ عػػػف اآلثػػػار التػػػي خمفتيػػػا سياسػػػة االحػػػتبلؿ الفمسػػػطينييف الم

القائمػػػة عمػػػى االعتقػػػاؿ والتعػػػذيب ضػػػد الشػػػعب الفمسػػػطيني, ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث 
( 540مقياس األمراض السيكوسوماتية, ومقياس الض وط النفسية لؤلسػر, وتكونػت عينػة الدراسػة مػف )

سػػرى المسػػجميف لػػدى وزارة %( مػػف عػػدد األ5المحػػرريف مػػف السػػجوف اإلسػػرائيمية, بواقػػع )مػػف األسػػرى 
 .األسرى

ر واألمػػػػػراض كشػػػػفت نتػػػػائج الدراسػػػػة عػػػػف وجػػػػود عبلقػػػػػة ارتبػػػػاط بػػػػيف الضػػػػ وط النفسػػػػية لؤلسػػػػ
 ة لدى األسرى المحرريف مف السجوف اإلسرائيمية.السيكوسوماتي

 منيأا التأي يعأاني النفسأية واألمأراض ضأطراباتلال دراسأة" :بعنأوان ،(2000إسأحاق ) أبأو دراسأة
 اإلسرائيمية". السجون في المحررون الفمسطينيون األسرى

 مػف المحػرريف فالفمسػطينيي لؤلسػرى النفسػية االضطراباتىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى 
 وف مػفالمحػرر  األسػرى منيػا يعػاني التػي النفسػية االضػطرابات عمػى التعػرؼو  السػجوف اإلسػرائيمية,
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 مػف الباحػث مجموعػة اسػتخدـ حيػث محػرًرا, (150) قواميػابمػغ  عينػة عمى وذلؾ اإلسرائيمية, السجوف
 تدير وفي قائمةلمقمؽ, إضافة إلى  متوفىم مقياس الباحث وأعد اإلكمينيكية, المقابمة ومنيا االختبارات,
 .PTSD  الحدث تأثير ومقياس بنًدا, 90 مف تتكوفلؤلعراض 

والقمػؽ  النفسػية االضػطرابات مػف يعػانوف العينػة أفػراد مػف %33 أف الدراسػة ئجنتػا وقػد أفػادت
وأف االكتئػاب, حػاالت  مػف فيعػانو  العينػة أفػراد مػف% 18, وأف PTSD صػدمة  عػف النػاتج الشػديد
 أثناء والرىابالنوـ, والكوابيس,  وقمة والدوخاف, الرجفة منيانفسية  جسمية أعراض مف يعانوف % 13

,  واالنسػحاب, وال ضػب, المػزاج, فػي باإلغمػاء, واالضػطراب والشػعور واإلسػياؿ, المعػدة, ـوآال النػـو
 االنتحارية. واألفكار التركيز, والتشويش, وقمة القيرية, والوساوس

ت النفسأية لأدي سنوات األسر وعالقاتيا باالضطرابا" :بعنوان، Sanchez  (2000)سانشيز  دراسة
 ".األسرى

يػد العبلقػة بػػيف األسػر واالضػػطرابات النفسػية, حيػث تػػـ تطبيػؽ الدراسػػة وىػدفت الدراسػة إلػػى تحد
( أسػػيرًا, وأظيػػرت النتػػائج أف طػػوؿ فتػػرة العزلػػة والعمػػر أثنػػاء األسػػر 100عمػػى عينػػة بمػػغ قواميػػا نحػػو )

عوامؿ أساسية مؤثرة في تطور األمراض النفسية, كما بينت نتائج الدراسة أف سوء التوافؽ لدى األسرى 
ضػػػطرابات العقميػػػة, وأنػػػو كممػػا زادت عػػػدد سػػػنوات األسػػػر كممػػا ازداد األسػػػير عرضػػػًة لئلصػػػابة ينبػػؤ باال

 باالضطرابات النفسية.

أسأرى الحأرب األمريكأان فأي  تأأثيرات األسأر عمأى" :بعنأوان ،Bernstein (1998)  برشأتيندراسة 
 الحرب العالمية الثانية وعائالتيم".

حػػرب العالميػػة عمػػى أسػػري الحػػرب األمريكػػاف فػػي ال ىػػدفت الدراسػػة إلػػى دراسػػة تػػأثيرات األسػػرو 
 .( سنة18) ( أسيرا, ومتوسط أعمارىـ31وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا ), الثانية وعائبلتيـ

أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة معانػػاة أسػػرى الحػػرب مػػف سػػوء التوافػػؽ متضػػمنا القمػػؽ النفسػػي وت يػػرات 
عبلقػاتيـ مػع زوجػاتيـ, وبينػت الدراسػة أف ت يػر مزاجية ووجود فجػوات عاطفيػة لػدى أسػرى الحػرب فػي 

%( مف زوجاتيـ, كما أف ال ضب المفاجئ ظيػر 70%( مف األسرى, و)73المزاج كاف واضحا لدى )
%( لدى زوجاتيـ, كما أوضحت نتػائج الدراسػة وجػود صػعوبات فػي 70%( مف األسرى, و )67لدى )

كمػػا أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى انتشػػار  %( مػػف األسػػرى,38التواصػػؿ مػػع المجتمػػع خػػارج المنػػزؿ لػػدى)
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واسع لؤلمراض النفسية لدى األسرى, باإلضافة إلى معانػاتيـ مػف مشػاكؿ فػي األسػرة والعمػؿ واالتصػاؿ 
 .مع اآلخريف

"أثر العالج النفسي ما بعد الصدمة لدي السجناء  :بعنوان ، Yokes(1991)دراسة يوكسل
 .في إسطنبول نالسياسيي

بلج المشػػكبلت النفسػػية التػػي تظيػػر فػػي أعقػػاب الصػػدمة, وتألفػػت عينػػة ىػػدفت الدراسػػة إلػػى عػػ
لمعػبلج النفسػي  ولجئػوا( حالة مف السجناء السياسييف السابقيف الذيف تعرضػوا لمتعػذيب 25الدراسة مف )

( رجػػػبل, وتراوحػػػت أعمػػػارىـ مػػػف 18)( نسػػػاء و7, منيػػػا )اسػػػطنبوؿلػػػدي قسػػػـ الصػػػحة النفسػػػية بجامعػػػة 
عتقػاؿ تراوحػت بػيف شػيريف وخمػس سػنوات, كػؿ أفػراد العينػة تعرضػوا لمتعػذيب ( سنة, فترة اال38_16)

, لػػػـ يتعػػػرض أحػػػدىـ لمشػػػاكؿ عضػػػوية قبػػػؿ ومعظميػػػـ تعػػػرض لمتعػػػذيب الكيربػػػائيالجسػػػدي والنفسػػػي, 
صممت لدراسة الموضػوع, دراسػة بعػض المت يػرات التػي طبقػت  ؿ, استخدمت مقابمة شبو مركبةاالعتقا

)ظػػػروؼ مػػػا قبػػػؿ الصػػػدمة, التعػػػذيب, خبػػػرات السػػػجيف, باإلضػػػافة إلػػػى عمػػػى جميػػػع الحػػػاالت تضػػػمنت 
وأبعػاد (, R-///-D.S.M) ظروؼ ما قبؿ الصػدمة(, أمػا حػوؿ التشػخيص النفسػي فقػد تػـ طبقػا لنمػوذج

 (.B- C- D) مقياس

( منيـ عانوا مف مشكبلت مثؿ: الكمى التيابات مزمنة وجروح, بدأت 7وقد أظيرت النتائج أف )
%(, ونصػػؼ الحػػاالت ظيػػر 76ؿ واسػػتمرت بعػػد اإلفػػراج, وظيػػرت أعػػراض القمػػؽ لػػدى )أثنػػاء االعتقػػا

لدييا الكآبة والحزف, واثناف ظيرت لدييـ مشكبلت عضوية, واثناف ظير لػدييـ اضػطراب عقمػي فعػاؿ, 
%( ظيرت لػدييـ أعػراض نفسػية, اثنػاف مػنيـ ظيػر لديػو اضػطراب عقمػي نمػوذجي, وظيػرت لػدى 20)

 .ترافقة مع أعراض القمؽاثنيف أعراض عضوية م

 رابعًا: تعقيب عام عمى الدراسات السابقة.

قامػػت الباحثػػة بتقسػػيـ الدراسػػات السػػابقة إلػػى ثبلثػػة محػػاور أساسػػية, وىػػي دراسػػات تتعمػػؽ بالرضػػا عػػف 
 الحياة ودراسات تتعمؽ بقمؽ المستقبؿ, ودراسات تتعمؽ بفئة األسرى.

 .المتغيراتأواًل: من حيث 

 ات التي تتعمؽ بالرضا عف الحياة فكانت مف حيث اليدؼ:فعمى مستوى الدراس
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دراسات ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى الرضا عف الحياة لػدى فئػات مختمفػة وبػاختبلؼ بعػض 
المت يػػػرات الشخصػػػية, والكشػػػؼ عػػػف محػػػددات الرضػػػا عػػػف الحيػػػاة, دراسػػػات ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى 

لى التعرؼ عمى تأثير الرضا عف الحيػاة عمػى مظاىر الرضا عف الحياة, وكانت ىناؾ دراسات تيدؼ إ
 األفراد.

دراسات ىدفت إلى الكشؼ عف عبلقة الرضا عف الحياة بػبعض المت يػرات مثػؿ قمػؽ المسػتقبؿ, 
 أحداث الحياة الضاغطة, الوحدة النفسية, تقدير الذات, أنماط التعمؽ.

ة ومنيػػا مت يػػر لمت يػػرات بالرضػػا عػػف الحيػػاوىنػػاؾ دراسػػات ىػػدفت لمكشػػؼ عػػف عبلقػػة بعػػض ا
التفػػاؤؿ والتشػػاؤـ, معنػػى الحيػػاة, فاعميػػات األنػػا, العمػػؿ الجيػػد, الصػػبلبة النفسػػية, أنمػػاط التعمػػؽ, تحمػػؿ 

 الض وط النفسية, المساندة االجتماعية.

( تيػػػدؼ إلػػػى تقصػػػي فاعميػػػة برنػػػامج مقتػػػرح لتحسػػػيف 2009كمػػػا أف ىنػػػاؾ دراسػػػة )المػػػدىوف, 
 مستوى الرضا عف الحياة.

 لمدراسات التي تتعمؽ بقمؽ المستقبؿ فكانت مف حيث اليدؼ تنقسـ إلى:أما بالنسبة 

 دراسات تيدؼ إلى التعرؼ عمى مستوى قمؽ المستقبؿ في ضوء بعض المت يرات الشخصية.

دراسػػات تيػػدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى عبلقػػة قمػػؽ المسػػتقبؿ بػػبعض المت يػػرات, مثػػؿ معنػػى الحيػػاة, 
.فاعمية الذات ومستوى الطموح, مت يرات ث  قافية مختمفة, الض وط النفسية, التفاؤؿ والتشاـؤ

كما أف ىناؾ دراسػات تيػدؼ إلػى التعػرؼ عمػى عبلقػة بعػض المت يػرات بمسػتوى قمػؽ المسػتقبؿ 
 مثؿ جودة الحياة, الدافع لئلنجاز, التفاؤؿ والتشاؤـ, تقدير الذات.

شػػاد فػػي خفػػض كمػػا أف ىنػػاؾ دراسػػات ىػػدفت إلػػى تقصػػي فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى أسػػاس اإلر 
 مستوى قمؽ المستقبؿ.

وكانػػت ىنػػاؾ دراسػػة تيػػدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى القمػػؽ عبػػر الػػزمف الماضػػي, الحاضػػر, 
 المستقبؿ.
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أمػػا الدراسػػات التػػي تتعمػػؽ باألسػػرى, فكانػػت ىنػػاؾ دراسػػات تيػػدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع حيػػاة 
اؿ وردة فعػؿ األسػير عبرىػا, دراسػات األسرى, آثار التعذيب بعيدة المػدنف لحظػة اإلفػراج ولحظػة االعتقػ

ىػػدفت لمتعػػرؼ عمػػى الظػػروؼ الصػػادمة لػػدى األسػػرى, الكشػػؼ عػػف خبػػرات األسػػر كدراسػػة مقارنػػة بػػيف 
 األسير المناضؿ والجندي النظامي, دراسات حاولت المشؼ عف األمراض النفسية لدى األسرى.

يػػػػا التوافػػػؽ النفسػػػػي دراسػػػات تيػػػدؼ إلػػػػى الكشػػػؼ عػػػف طبيػػػػة العبلقػػػة بػػػػيف مت يػػػرات مختمفػػػة من
واالجتماعي لدى األسير وعبلقتيا باالنتماء السياسي, الضبط النفسي واألمػف النفسػي وعبلقتيػا بالرضػا 

 الوظيفي لدى فئة األسرى المحرريف, الض وط النفسية وعبلقتيا باألمراض السيكوسوماتية.

لعػػػبلج النفسػػػي كمػػػا أف ىنػػػاؾ دراسػػػات ىػػػدفت لمتعػػػرؼ عمػػػى فاعميػػػة برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى أسػػػاس ا
 لبعض المظاىر المترتبة عمى األسر.

وكانت ىناؾ دراسة واحػدة تيػتـ بػنفس الفئػة الحاليػة لمدراسػة "أسػرى محػرريف ضػمف صػفقة وفػاء 
( وىػػػدفت إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف العبلقػػػة بػػػيف الوحػػػدة النفسػػػية 2013األحػػػرار", وىػػػي دراسػػػة )عبػػػد الحميػػػد, 

 اء مبعد أو غير مبعد.والمساندة االجتماعية لدى األسرى المحرريف سو 

 ثانيًا: من حيث المنيج:

مف خبلؿ اإلطبلع عمى الدراسات السابقة فكما تباينت مف حيث أىدافيا, فيػي متباينػة ومختمفػة 
مف حيث منيجيا فيناؾ دراسات استعانت بالمنيج الوصفي, دراسات أخرى استعانت بالمنيج الوصػفي 

طي, دراسات استعانت بالمنيج التجريبػي, دراسػات اسػتعانت التحميمي, دراسات استعانت بالمنيج االرتبا
 بالمنيج البنائي.
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 ثالثًا: من حيث العينة:

اختمفػػت الدراسػػات السػػابقة مػػف حيػػث العينػػة, فعمػػى مسػػتوى الدراسػػات التػػي تتعمػػؽ بالرضػػا عػػف 
أكػاديمييف,  الحياة, فاىتـ الباحثوف بالعديد مف الشائح منيا المسنيف, طمبة الجامعػات, بعػض المينيػيف,

 وغيرىا.

أما عمى مستوى دراسػات قمػؽ المسػتقبؿ, فيػي أيضػا كانػت تطبػؽ عمػى فئػات مختمفػة منيػا طمػة 
 فئة المراىقيف, إضافة إلى بعض الفئات األخرى.الجامعات, مينييف, 

أمػػػا عمػػػى مسػػػتوى دراسػػػات األسػػػرى, فيػػػي أيضػػػًا اختمفػػػت مػػػف حيػػػث العينػػػة, فمنيػػػا طبػػػؽ عمػػػى 
ء المناضػػؿ أو الجنػػدي النظػػامي, أسػػرى الحػػرب, ودراسػػات اعتنػػت باألسػػرى األسػػرى فػػي السػػجوف سػػوا

وكانػػت ىنػػاؾ دراسػػة واحػػدة  المحػػرريف, كمػػا أف ىنػػاؾ دراسػػات اعتنػػت بفئػػة أقػػارب األسػػرى كالزوجػػات.
 تيتـ بفئة األسرى المحرريف ضمف ضفقة وفاء األحرار.

 رابعًا: من حيث النتائج.

سػابقة كانػت متباينػة, فعمػى مسػتوى دراسػات الرضػا الحيػاة الحظت الباحثة أف نتائج الدراسػات ال
نبلحظ بأف ىناؾ دراسات أثبتت أف مستوى الرضا كانت مرتفعًا بينما كانػت أظيػرت دراسػات أخػرى أف 
ىناؾ رضا متوسط, ومنيا دراسػات أكػدت عمػى أف مسػتوى الرضػا مػنخفض, وأظيػرت بعػض الدراسػات 

يػاة وبعػض المت يػرات, بينمػا أكػدت دراسػات أخػرى عمػى عف وجػود عبلقػات موجبػة بػيف الرضػا عػف الح
 وجود عبلقة سالبة بيف الرضا عف الحياة وبعض المت يرات.

وعمػػى مسػػتوى دراسػػات قمػػؽ المسػػتقبؿ نبلحػػظ بػػأف ىنػػاؾ دراسػػات أكػػدت عمػػى أف مسػػتوى قمػػؽ 
توسػػط المسػػتقبؿ كػػاف مرتفعػػًا خاصػػة عنػػد طمبػػة الجامعػػات, وأكػػدت دراسػػات أخػػرى بػػأف قمػػؽ المسػػتقبؿ م

 وىناؾ دراسات أكدت عمى أف مستوى قمؽ المستقبؿ كاف منخفضا.

كما الحظنػا بػأف ىنػاؾ دراسػات أثبتػت عػف وجػود عبلقػة بػيف قمػؽ المسػتقبؿ وبعػض المت يػرات, 
 وىناؾ دراسات أظيرت أف ىناؾ عبلقة سالبة بيف قمؽ المستقبؿ وبعض المت يرات.

ر يعػاني مػف بعػض األمػراض النفسػية, وأف أما عمى مستوى دراسات األسرى فػأظيرت أف األسػي
ذوي األسػػرى يتػػأثروف بظػػاىرة األسػػر, كمػػا أظيػػرت نتػػائج بعػػض الدراسػػات أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف تجربػػة 
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األسػػر وبعػػض المت يػػرات مثػػؿ التفكيػػر األخبلقػػي, كمػػا أف الدراسػػات أثبتػػت ىنػػاؾ آثػػارًا لمتعػػذيب قريبػػة 
 وبعيدة المدى.

السػػػػػابقة فػػػػػي عػػػػػدة جوانػػػػػب منيػػػػػا صػػػػػياغة مشػػػػػكمة دراسػػػػػتيا واسػػػػػتفادت الباحثػػػػػة مػػػػػف الدراسػػػػػات 
وتسػػاؤالتيا, كمػػا اسػػتفادت مػػػف البػػرامج المقترحػػة لخفػػػض مسػػتوى قمػػؽ المسػػػتقبؿ أو رفػػع مسػػتوى جػػػودة 

 الحياة والرضا عنيا.

كمػػا اسػػتفادت الباحثػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي بنػػاء مقػػاييس الدراسػػة الحاليػػة, والتعػػرؼ عمػػى 
 ة, وأبعاد قمؽ المستقبؿ التي تبناىا الباحثوف.أبعاد الرضا عف الحيا

وتتفػػؽ الدراسػػة الحاليػػة مػػف بعػػض الدراسػػات فػػي أنيػػا تيػػدؼ لمعرفػػة مسػػتوى الرضػػا عػػف الحيػػاة, 
وتتفؽ مع دراسات أخرى في أنيا تيدؼ لمتعرؼ عمى مستوى قمػؽ المسػتقبؿ, وتتفػؽ مػع دراسػات أخػرى 

 في أنيا تيتـ بفئة األسرى.

اليػػة مػػف حيػػث المت يػػرات: )الرضػػا عػػف الحيػػاة, قمػػؽ المسػػتقبؿ(, مػػع دراسػػة وتتفػػؽ الدراسػػات الح
(: "جػودة 2012(: "قمػؽ المسػتقبؿ وعبلقتػو بمعنػى الحيػاة", دراسػة خمػيس )2010كبًل مف عبد الحميـ )

 الحياة وعبلقتيا بقمؽ المستقبؿ".

مثػػؿ بمػػا يمػػي: لكػػف تكمػػف خصوصػػية الدراسػػة الحاليػػة فػػي أنيػػا تتبنػػى أبعػػاد لمرضػػا عػػف الحيػػاة تت
)السعادة, الرضا عف العبلقػات االجتماعيػة, التقػدير االجتمػاعي, الطمأنينػة, الحيػاة االقتصػادية, الحيػاة 

 الصحية, الرضا عف الحياة واألمور الدينية(.

كمػػا تكمػػف خصوصػػية الدراسػػة الحاليػػة فػػي أنيػػا تيػػدؼ لمكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف الرضػػا الحيػػاة 
 ى فئة األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.وأبعادىا بقمؽ المستقبؿ, لد
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 خامسًا: فروض الدراسة.

( بيف الرضا عف α ≤ 0.05وجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ت -1
 الحياة وقمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.

( في مستوى الرضا عف α ≤ 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -2
 الحياة لدى األسرى المحرريف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير العمر.

( في مستوى الرضا عف α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3
 الحياة لدى األسرى المحرريف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير عدد مرات االعتقاؿ.

( في مستوى الرضا عف α ≤ 0.05لة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروؽ ذات دال -4
 الحياة لدى األسرى المحرريف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير سنوات االعتقاؿ.

في مستوى الرضا عف  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -5
 .لة االجتماعيةالحا إلى قطاع غزة تعزى لمت يرالحياة لدى األسرى المحرريف 

( في مستوى قمؽ المستقبؿ α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -6
 لدى األسرى المحرريف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير العمر.

( في مستوى قمؽ المستقبؿ α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -7
 غزة تعزى لمت ير عدد مرات االعتقاؿ.لدى األسرى المحرريف إلى قطاع 

( في مستوى قمؽ المستقبؿ α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -8
 لدى األسرى المحرريف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير سنوات االعتقاؿ.

( في مستوى قمؽ المستقبؿ α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -9
 لدى األسرى المحرريف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير الحالة االجتماعية.
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

 المقدمة:

اسة الحاليػة بػالتعرؼ عمػى عبلقػة الرضػا عػف الحيػاة لػدى األسػرى المحػرريف المبعػديف تيتـ الدر 
إلػػى قطػػاع غػػزة بقمػػؽ المسػػتقبؿ, ويػػأتي الفصػػؿ الرابػػع لمتعػػرؼ عمػػى إجػػراءات الدراسػػة, حيػػث سيتضػػمف 
التعػػرؼ عمػػى مػػنيج الدراسػػة, مجتمػػع الدراسػػة, عينػػة الدراسػػة, أدوات الدراسػػة, صػػدؽ االسػػتبياف, ثبػػات 

 ياف, وأىـ األساليب اإلحصائية المستخدمة.االستب

 الدراسة: منيج

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي, لمناسبتو لطبيعة الدراسة, حيث 
أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير أف المنيج الوصفي التحميمي عبارة عف  (324: 2000يرى ممحـ )

, وتصويرىا كميًا عف طريؽ جمع بيانات ومعمومات محددةلمنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة العممي ا
خضاعيا لمدراسات الدقيقة.المشكمة مقننة عف الظاىرة أو  , وتصنيفيا وتحميميا وا 

عمى ىذا المنيج لموصوؿ إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية حوؿ مشكمة  اعتمدت ةلذا فإف الباحث
, وباالعتماد عمى مصدريف أساسييف مف راسةالبحث, ولتحقيؽ تصور أفضؿ وأدؽ لمظاىرة موضع الد

 مصادر جمع البيانات وىي:

 التي  تتعمؽ الدوريات والمنشوراتالمجبلت و الكتب و و  بمجموعة مف المراجع ثمتتمو  المصادر الثانوية:
, وأية بدراسة الرضا عف الحياة وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة

مف خبلؿ المجوء  ةنوي الباحثتـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي, و أنيا تسي ةرى الباحثتد مراجع ق
لممصادر الثانوية في الدراسة, التعرؼ عمى األسس والطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسة, وكذلؾ 

 .تحدث في مجاؿ الدراسةاـ عف آخر المستجدات التي حدثت و أخذ تصور ع

انت عبارة عف استبانة مكونة مف مقياس لمرضا عف الحياة, مقياس قمؽ وك المصادر األولية:
عداد الباحثة, وسيتـ التطرؽ إلى تفاصيؿ ىذه المقاييس الحقًا.  المستقبؿ, مف تقنيف وا 
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 مجتمع الدراسة:

يتمثؿ مجتمع الدراسة الحالية بجميع األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, ضمف إطار 
محررًا, حيث وصؿ  167رى المعروفة باسـ "وفاء األحرار", والبالغ عددىـ نحو صفقة تبادؿ األس

, 2013/ فبراير/ 1أسيرًا محررًا, وبقي منيـ في قطاع غزة حتى تاريخ  163منيـ إلى قطاع غزة, 
 10أسيرًا محررًا, وكاف ىناؾ أربعة أسرى رفضوا االبعاد إلى قطاع غزة, كما كاف ىناؾ  153حوالي 

قبؿ تطبيؽ أدوات الدراسة, فمنيـ كاف في رحمة العمرة في الديار الحجازية, غادروا قطاع غزة أسرى قد 
ومنيـ خرج لتمقي العبلج أو مقابمة األىؿ في الخارج, وتحديدًا في جميورية مصر العربية, والمممكة 

 .األردنية, حسب ما أفادت وزارة األسرى وشؤوف المحرريف

 عينة الدراسة:

أسيرًا محررًا مبعدًا إلى قطاع غزة بالطريقة العشوائية  30قامت الباحثة باختيار  طالعية:العينة االست
البسيطة, كعينة استطبلعية, وذلؾ لتقنيف أدوات الدراسة ومقاييسيا, والتعرؼ عمى صدقيا وثبات 

 نتائجيا.

محررًا مبعدًا إلى  ( أسيراً 120قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية بمغ عددىـ نحو ) العينة الفعمية:
عمييـ واستطاعت استرداد نحو  ة وفاء األحرار, وقامت بتطبيؽ أدوات الدراسةقطاع غزة ضمف صفق

%, 93.33استبانة صحيحة قابمة لمتعامؿ اإلحصائي, وعميو فإف نسبة االسترداد بم ت نحو  112
 لدراسة األصمي.% مف مجتمع ا73.20وىي نسبة مقبولة, وعميو فإف عينة الدراسة عبارة عف 

 وصف عينة الدراسة:

, عدد مرات االعتقاؿ, عدد ًا لعينة الدراسة, مف حيث العمرعبارة عف وصف الجدوؿ التالي
 سنوات االعتقاؿ, الحالة االجتماعية.
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 (1جدول رقم )
 متغيراتيم الديمغرافيةعينة الدراسة حسب 

 عتقال، الحالة االجتماعية( )العمر، االنتماء السياسي، عدد مرات االعتقال، سنوات اال
 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البيان

 العمر

 10.70 12 عاـ 30أقؿ مف 

 53.60 60 عاـ 40 – 31

 35.70 40 عاـ فأكثر  40

 100.0 112 اإلجمالي

عدد مرات 
 االعتقاؿ

 60.68 68 مرة واحدة

 29.50 33 مرتاف 

 9.28 11 ثبلث مرات

 100.0 112 اإلجمالي

 سنوات االعتقاؿ

 7.10 8 سنوات فأقؿ 5

 49.10 55 سنوات 01 – 6

 25.90 29 سنة 01 – 00

 17.90 20 سنة 15أكثر مف 

 100.0 112 اإلجمالي

الحالة 
 االجتماعية

 27.70 31 متزوج قبؿ التحرر

 69.60 78 متزوج بعد التحرر

 2.70 3 أعزب

 100.0 112 اإلجمالي

 – 31%( مف العينة تتراوح أعمراىـ ما بيف )53.60ؿ السابؽ يتبيف لنا أف )مف خبلؿ الجدو 
%( منيـ لـ تتجاوز 10.7, بينما كاف )عاماً  40%( منيـ أكثر مف 35.70عامًا(, وكاف ) 40

 عامًا. 30أعمارىـ 

%( منيـ اعتقؿ مرة 60.68ومعظـ أفراد العينة اعتقموا لمرة واحدة عمى األقؿ, حيث كاف )
 %( منيـ اعتقؿ ثبلث مرات فأكثر.9.28%( اعتقؿ مرتاف, بينما كاف )29.50وكاف )واحدة, 

وكاف معظـ األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة ممف أقضوا سنوات اعتقاؿ طويمة, 
سنوات(, في سجوف االحتبلؿ  10 – 6%( قضى مدى تتراوح ما بيف )49.10حيث كاف منيـ )
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%( منيـ 17.90( سنة, بينما كاف )15 - 11يـ قضى مدة )%( من25.90اإلسرائيمي, وكاف )
لـ يقضي في سجوف االحتبلؿ مدة  (%7.10قضى مدة اعتقاؿ تجاوزت الخمسة عشر سنة, وكاف )

 ( سنوات.5)

%( مف عينة الدراسة متزوج قبؿ التحرر, 27.70ومف الجدوؿ السابؽ يتضح لنا أيضًا أف )
 %( منيـ غير متزوج.2.70حرر, وكاف )%( قد تزوجوا بعد الت69.60بينما كاف )

 دوات الدراسة:أ

, بيدؼ التوصؿ إلى إجابات لتساؤالت الدراسة, والتحقؽ مف بعدة أدواتاستعانت الباحثة 
 :ىذه األدوات عبارة عففروضيا, وكانت 

 البيانات الشحصية: استبانة

ات االعتقاؿ, , عدد مرات االعتقاؿ, عدد سنو الت وىي: العمروكاف عبارة عف خمسة تساؤ 
 الحالة االجتماعية.

حيث قامت الباحثة بإعداد مقياس لمرضا عف الحياة مكوف مف  مقياس الرضا عن الحياة:
 سبعة مجاالت أساسية. ( فقرة, موزعة عمى79)

قامت الباحثة بإعداد مقياسًا لقمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف  مقياس قمق المستقبل:
 ( فقرة.46مف صفقة وفاء األحرار, وكاف المقياس عبارة عف )المبعديف إلى قطاع غزة, ض

قامت الباحثة بإجراء عدة مقاببلت شخصية مقننة مع ذوي  المقابالت الشخصية:
 االختصاص, مف وزارة األسرى, وبعض األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.

 وزارة األسرى. –( 2013مقابمة مع األستاذ: أشرؼ حسيف ) -1

 (.2013ع األسير المحرر المبعد إلى قطاع غزة: محمود مرداوي )مقابمة م -2

وقامت الباحثة بالتأكد مف الخصائص السيكومترية لمقياس الرضا عف الحياة, ومقياس قمؽ 
 المستقبؿ, وسنتناوؿ كؿ مقياس عمى حدة:
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 أواًل: مقياس الرضا عن الحياة.

 وصف المقياس:

ي والدراسات السابقة ذات العبلقة بمت ير الرضا عف قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربو 
( فقرة في صورتو األولية, موزعة عمى سبعة 80الحياة, وفئة األسرى, وقامت ببناء مقياس مكوف مف )

مجاالت أساسية, تمثؿ أبعاد الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, وقامت 
( فقرة 79وح فقراتو, ليصبح المقياس في صورتو النيائية مكوف مف )بالتأكد مف صدقو وثباتو, ووض

 موزعة عمى سبعة أبعاد والجدوؿ التالي يصؼ لنا مقياس الرضا عف الحياة:

 (2جدول رقم )
 أبعاده وفقراتو وصف مقياس الرضا عن الحياة

 عدد الفقرات األبعاد م.
 02 مجاؿ السعادة األوؿ البعد

 01 ضا عف العبلقات االجتماعيةمجاؿ الر  الثاني البعد

 8 مجاؿ التقدير االجتماعي الثالث البعد

 01 مجاؿ الطمأنينة الرابع البعد

 01 مجاؿ الرضا عف الحياة االقتصادية الخامس البعد

 01 مجاؿ الرضا عف الحياة الصحية السادس البعد

 01 مجاؿ الرضا عف األمور الدينية السابع البعد

 97 الحياةمقياس الرضا عف 

 

 (:Validityصدق مقياس الرضا عن الحياة )

(, 429: 1995يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو )العساؼ,  المقياسصدؽ 
شموؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية, : كما يقصد بالصدؽ

وف مفيومة لكؿ مف يستخدميا )عبيدات وآخروف ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية, بحيث تك
بتقنيف فقرات االستبانة وذلؾ لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة, وقد تـ  ةالباحث ت(, وقد قام179 :2001

 طريقتيف:التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف ب
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 أواًل: الصدق الظاىري "صدق المحكمين":

األوليػػػػة عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف  رتوفػػػػي صػػػػو  مقيػػػػاس الرضػػػػا عػػػػف الحيػػػػاةبعػػػػرض  ةالباحثػػػػ تقامػػػػ
( أعضاء ىيئػة تدريسػية فػي جامعػة األزىػر, وجامعػة األقصػى, وجامعػة القػدس 7المحكميف تألفت مف )

( أسػماء 5ويوضػح الممحػؽ رقػـ ) العمػـو التربويػة وعمػـ الػنفس واإلحصػاء,المفتوحة, والمتخصصيف فػي 
 وا مشكوريف بتحكيـ أداة الدراسة.الذيف قام المحكميف

إبػػداء آرائيػػـ فػػي مػػدى مبلئمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا وضػػعت  مػػف المحكمػػيف ةالباحثػػ تبػػطم حيػث
نتمػي إليػو, ومػدى كفايػة تدى مناسبة كؿ عبارة لممحػور الػذي ألجمو, ومدى وضوح صياغة العبارات وم

العبارات لت طية كػؿ محػور مػف محػاور مت يػرات الدراسػة األساسػية ىػذا باإلضػافة إلػى اقتػراح مػا يرونػو 
مػػف تعػػديؿ صػػياغة العبػػارات أو حػػذفيا, أو إضػػافة عبػػارات جديػػدة ألداة الدراسػػة, وكػػذلؾ إبػػداء  ياً ضػػرور 

وبػػة مػػف  المبحػػوثيف, إلػػى آرائيػػـ فيمػػا يتعمػػؽ بالبيانػػات األوليػػة )الخصػػائص الشخصػػية والوظيفيػػة( المطم
 االستبانة المستخدمة لقياس ظاىرة ومشكمة الدراسة.س اييجانب مق

بػػإجراء التعػػديبلت  ةالباحثػػ تحظػػات والتوجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػوف قامػػواسػػتنادا إلػػى المبل
وحػذؼ أو إضػافة الػبعض اآلخػر  التي اتفؽ عمييػا معظػـ المحكمػيف, حيػث تػـ تعػديؿ صػياغة العبػارات

 .وعمى ضوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات وتعديؿ بعضيا اآلخر ,منيا

 (:Internal Validity) صدق االتساق الداخمي

اعتمدت الباحثة العينة االستطبلعية في احتساب صدؽ االتساؽ الداخمي والبالغ عددىـ نحو 
( أسيرًا محررًا مبعدًا إلى قطاع غزة ضمف صفقة وفاء األحرار, ويقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي 30)

ساب مدى اتساؽ وصدؽ الفقرة لقياس المحور الذي تنتمي إليو, ويتـ ىذا األمر مف خبلؿ احت
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو ىذه 

 :تساؽ الداخمي كما ىو مبيف بالجدوؿ التاليالفقرات, وكانت نتائج صدؽ اال
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 (3جدول رقم )
ة الكمية لمبعد الذي تنتمي بين كل فقرة من فقرات مقياس الرضا عن الحياة والدرج (.Sig)وقيمة معامالت االرتباط 

 إليو
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م. (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م.

 0.002 0.466** 6 أواًل: مجال السعادة

1 **0.658 0.000 7 **0.440 0.004 

2 **0.794 0.000 8 *0.361 0.017 

3 **0.807 0.000 9 **.672 0.000 

4 **0.636 0.000 10 **0.620 0.000 

5 **0.640 0.000 11 **0.757 0.000 

6 **0.685 0.000 12 **0.513 0.001 

7 **0.724 0.000 13 *0.366 0.015 

8 **0.768 0.000 14 **0.460 0.003 

 خامسًا: الرضا عن الحياة االقتصادية 0.000 0.585** 9

10 **0.409 0.000 1 **0.653 0.000 

11 **0.650 0.000 2 *0.310 0.045 

12 **0.718 0.000 3 **0.690 0.000 

13 **0.551 0.000 4 **0.488 0.001 

 0.012 0.383** 5 ثانيًا: مجال الرضا عن العالقات االجتماعية

1 **0.696 0.000 6 **0.745 0.000 

2 **0.500 0.001 7 **0.722 0.000 

3 **0.763 0.000 8 **0.385 0.008 

4 **0.397 0.009 9 *0.320 0.014 

5 **0.562 0.000 10 **0.628 0.000 

 سادسًا: مجال الرضا عن الحياة الصحية 0.000 0.576** 6
7 **0.486 0.001 1 *0.350 0.012 

8 **0.594 0.000 2 **0.646 0.000 

9 **0.560 0.000 3 **0.849 0.000 

10 **0.578 0.000 4 **0.484 0.001 

11 **0.654 0.000 5 **0.430 0.004 

12 **0.721 0.000 6 **0.535 0.000 

13 **0.629 0.000 7 **0.575 0.000 

14 *0.386 0.012 8 **0.580 0.000 

 0.000 0.605** 9 ثالثًا: مجال التقدير االجتماعي

1 *0.378 0.014 10 **0.509 0.001 

 سابعًا: مجال الرضا عن األمور الدينية 0.000 0.700** 2
3 **0.720 0.000 1 **0.698 0.000 

4 **0.791 0.000 2 **0.640 0.000 

5 **0.727 0.000 3 **0.538 0.000 

6 **0.750 0.000 4 **0.594 0.000 

7 **0.559 0.000 5 **0.656 0.000 

8 **0.514 0.000 6 **0.733 0.000 

 0.000 0.795** 7 رابعًا: مجال الطمأنينة

1 **0.437 0.004 8 **0.706 0.000 
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2 **0.522 0.000 9 **0.523 0.000 

3 **0.531 0.000 10 **0.760 0.000 

4 *0.377 0.014 **Correlation coefficient is sign at (α ≤ 0.01) 

* Correlation coefficient is sign at (α ≤ 0.05)  5 *0.351 0.023 

لحياة تتمتع بصدؽ ( يتبيف لنا أف جميع فقرات مقياس الرضا عف ا3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
, وىناؾ فقرات حظيت بصدؽ اتساؽ داخمي عند 0.05اتساؽ داخمي مناسب عند مستوى الداللة 

( االحتمالية أقؿ مف مستوى .Sig( أف جميع قيـ )3, حيث يبيف لنا الجدوؿ رقـ )0.05مستوى داللة 
, وىذا دليؿ 0.05لة , بمعنى أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى دال0.05الداللة 

 الرضا عف الحياة. أبعادعمى صدؽ الفقرات وقدرتيا عمى قياس الرضا عف الحياة وقدرتيا عمى قياس 

 (:External Validity) الصدق البناء لمقياس الرضا عن الحياة

يقصد بالصدؽ البناء أف تعبر محاور المقياس عف الدرجة الكمية لممقياس, والصدؽ البناء  
ة مبلءمة المجاالت وقدرتيا عمى قياس الدرجة الكمية, ويتـ التعرؼ عمى صدؽ المقياس يعكس درج

البناء مف خبلؿ احتساب معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد مقياس الرضا عف الحياة والدرجة 
الكمية لمرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة وفؽ اتفاؽ صفقة وفاء 

 مرضا عف الحياة:لرار, والجدوؿ التالي يبيف لنا نتائج الصدؽ البناء األح

 (4جدول رقم )
 مقياس الرضا عن الحياة ألبعادنتائج الصدق البناء 

 البيان مسمسل
معامل 
 االرتباط

قيمة 
(Sig.) النتيجة 

 ** 0.000 0.719 مجاؿ السعادة األوؿ البعد

 ** 0.000 0.743 تماعيةمجاؿ الرضا عف العبلقات االج الثاني البعد

 ** 0.000 0.668 مجاؿ التقدير االجتماعي الثالث البعد

 ** 0.000 0.754 مجاؿ الطمأنينة الرابع البعد

 ** 0.000 0.624 مجاؿ الرضا عف الحياة االقتصادية الخامس البعد

 ** 0.000 0.616 مجاؿ الرضا عف الحياة الصحية السادس البعد

 ** 0.000 0.667 لرضا عف األمور الدينيةمجاؿ ا السابع البعد

**Correlation coefficient sign at (α ≤ 0.01) * Correlation coefficient sign at (α ≤ 0.05)  
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( االحتمالية كانت أقؿ مف مستوى الداللة .Sig( يبيف لنا أف جميع قيـ )4الجدوؿ رقـ ) 
, بمعنى أف مقياس الرضا 0.01عند مستوى داللة  , بمعنى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائياً 0.01

 عف الحياة يتمتع بصدؽ بناء مناسب.

 (:Reliability) مقياس الرضا عن الحياةثبات 

يقصد بثبات المقياس استقرار نتائج تحميؿ االستبياف, أي أنو لو قامت الباحثة بتوزيع المقياس 
توافؽ الظروؼ والشروط المواتية, حيث عمى مجتمع الدراسة األصمي ستعطي نفس النتائج, بشرط 

التأكد مف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريبا لو ( بأف ثبات األداة يعني 430: 1995يؤكد العساؼ )
وقامت الباحثة بالتأكد مف ثبات مقياس الرضا عف  .يقيا عمى األشخاص ذاتيـ في أوقاتتكرر تطب

 الية:الحياة مف خبلؿ عدة طرؽ كما ىو مبيف بالجداوؿ الت

 (:Split-Half Coefficient) طريقة التجزئة النصفية

حيث تقوـ ىذه الطريقة عمى أساس إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ الفقرات فردية 
الرتب ومعدؿ الفقرات زوجية الرتب لكؿ محور مف محاور الدراسة ولكؿ مقياس مف مقاييس الدراسة 

يح معامؿ االرتباط مف باستخداـ معادلة سبيرماف براوف ولمدرجة الكمية لبلستبياف, ومف ثـ تصح
( ىو R( حيث )(, وذلؾ باستخداـ المعادلة )Spearman-Brown Coefficientلمتصحيح )

 (:5معامؿ االرتباط, وكانت النتائج كما تظير في الجدوؿ رقـ )

 (5جدول رقم )
 بعاد مقياس الرضا عن الحياة والدرجة الكمية لفقراتأل معامالت الثبات وفقًا لطريقة التجزئة النصفية

معامل  البيان مسمسل
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

قيمة 
(Sig.) 

 0.000 0.882 0.788 مجاؿ السعادة األوؿ البعد

 0.000 0.686 0.522 مجاؿ الرضا عف العبلقات االجتماعية الثاني البعد

 0.000 0.769 0.625 يمجاؿ التقدير االجتماع الثالث البعد

 0.000 0.641 0.472 مجاؿ الطمأنينة الرابع البعد

 0.000 0.585 0.413 مجاؿ الرضا عف الحياة االقتصادية الخامس البعد

 0.000 0.523 0.354 مجاؿ الرضا عف الحياة الصحية السادس البعد

 0.000 0.822 0.698 مجاؿ الرضا عف األمور الدينية السابع البعد

 10111 0.800 0.666 رجة الكمية لمقياس الرضا عف الحياةالد
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( يتبيف لنا أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 5مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
, بمعنى أف أبعاد 0.01( االحتمالية أقؿ مف مستوى الداللة .Sig, حيث كانت جميع قيـ )0.01داللة 

 لكمية لفقراتو تتمتع بثبات مناسب.مقياس الرضا عف الحياة والدرجة ا

 (:Cronbach's Alpha Coefficient) طريقة معامل ألفا كرونباخ

 أبعاد المقياسمف  بعدوتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامبلت ألفا كرونباخ لكؿ 
ات وفقًا ( يبيف لنا نتائج الثب6, والتعرؼ عمى معدالت الثبات, والجدوؿ رقـ )لفقراتوولمدرجة الكمية 

 :لمقياس الرضا عف الحياة, وأبعادع لطريقة معامبلت ألفا كرونباخ

 (6جدول رقم )
 ألبعاد مقياس الرضا عن الحياة والدرجة الكمية لفقراتو معامالت الثبات وفقًا لطريقة معامالت ألفا كرونباخ

معامل ألفا  البيان مسمسل
 كرونباخ

معامل 
 الثبات

 94.60 0.895 مجاؿ السعادة األوؿ البعد

 89.11 0.794 مجاؿ الرضا عف العبلقات االجتماعية الثاني البعد

 90.44 0.818 مجاؿ التقدير االجتماعي الثالث البعد

 83.31 0.694 مجاؿ الطمأنينة الرابع البعد

 83.85 0.703 مجاؿ الرضا عف الحياة االقتصادية الخامس البعد

 83.73 0.701 صحيةمجاؿ الرضا عف الحياة ال السادس البعد

 92.68 0.859 مجاؿ الرضا عف األمور الدينية السابع البعد

 73018 0.848 الدرجة الكمية لمقياس الرضا عف الحياة

* 

مف  بعد( يتبيف لنا أف معامبلت ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكؿ 6مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
, حيث تراوحت معامبلت ألفا كرونباخ ما بيف كمية لفقراتومقياس الرضا عف الحياة والدرجة ال أبعاد

, وىو معدؿ مرتفع يؤكد 0.848 لممقياس(, وبمغ معامؿ ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية 0.895 – 0.694)
يتمتع بثبات مرتفع, كما نبلحظ أف معامبلت الثبات كانت مرتفعة, حيث بمغ معامؿ  المقياسأف 

%, وىي نسبة مرتفعة تؤكد أف 92.08ما نسبتو  ياس الرضا عف الحياةوأبعاد مقالثبات لجميع فقرات 
 يتمتع بثبات مرتفع. المقياس
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 مقياس قمق المستقبل:ثالثًا: 

باالطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع قمؽ قامت الباحثة 
حرريف المبعديف إلى قطاع غزة, ضمف بإعداد مقياسًا لقمؽ المستقبؿ لدى األسرى المالمستقبؿ, وقامت 

وقامت الباحثة بالتأكد مف صدقو وثباتو مف  ( فقرة.46صفقة وفاء األحرار, وكاف المقياس عبارة عف )
 ( أسيرًا محررًا.30خبلؿ تطبيقو عمى عينة استطبلعية بم ت )

 صدق مقياس قمق المستقبل:

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري":

اس قمؽ المستقبؿ في صورتو األولية عمى مجموعة مف عمماء النفس, وأساتذة قامت الباحثة بعرض مقي
الجامعات الفمسطينية, لكسب الصدؽ الظاىري, حيث قامت بتعديؿ وتقنيف فقراتو, وا عادة صياغة 

 بعضيا, وحذؼ البعض اآلخر, حسب مقترحات لجنة التحكيـ.

 :قمق المستقبلصدق االتساق الداخمي لفقرات مقياس 

جة الكمية مقياس قمؽ المستقبؿ والدر بيف كؿ فقرة مف فقرات ساب معامبلت االرتباط وتـ ح
 لمقياس قمؽ المستقبؿ: ( يبيف لنا نتائج صدؽ االتساؽ الداخمي7لفقرتو, والجدوؿ رقـ )

 (7جدول رقم )
 اتو( بين كل فقرة من فقرات مقياس قمق المستقبل والدرجة الكمية لفقر .Sigمعامل االرتباط وقيمة )

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م. (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م.
1 **0.641 0.000 24 **0.565 0.000 

2 **0.721 0.000 25 **0.691 0.000 

3 **0.257 0.006 26 **0.541 0.000 

4 **0.569 0.000 27 **0.612 0.000 

5 **0.356 0.000 28 **0.573 0.000 

6 **0.673 0.000 29 **0.763 0.000 

7 **0.694 0.000 30 **0.378 0.000 

8 **0.651 0.000 31 **0.490 0.000 

9 **0.727 0.000 32 **0.527 0.000 

10 *0.210 0.026 33 **0.259 0.006 

11 **0.455 0.000 34 **0.253 0.007 

12 **0.321 0.001 35 *0.211 0.026 

13 **0.248 0.000 36 **0.386 0.000 

14 **0.499 0.000 37 **0.348 0.000 

15 **0.377 0.000 38 **0.332 0.000 
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16 **0.492 0.000 39 **0.403 0.000 

17 **0.498 0.000 40 **0.437 0.000 

18 **0.504 0.000 41 *0.213 0.024 

19 **0.421 0.000 42 **0.531 0.000 

20 *0.244 0.018 43 **0.561 0.000 

21 **0.550 0.000 44 **0.572 0.000 

22 **0.265 0.005 45 **0.566 0.000 

23 **0.541 0.000 46 **0.328 0.000 

**Correlation coefficient is sign at (α ≤ 0.01) 

* Correlation coefficient is sign at (α ≤ 0.05)  

بارتباط مرتفع داؿ  ( يتبيف لنا أف معظـ فقرات مقياس قمؽ المستقبؿ تحظى7مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
, كما نبلحظ بأف ىناؾ فقرات تحظى بارتباط داؿ إحصائيًا عند 0.01إحصائيًا عند مستوى داللة 

 .0.05مستوى داللة 

 (:Reliability) ثبات االستبيان

مف خبلؿ عدة طرؽ كما ىو مبيف  مقياس قمؽ المستقبؿوقامت الباحثة بالتأكد مف ثبات 
 بالجداوؿ التالية:

 (:Split-Half Coefficient) تجزئة النصفيةطريقة ال

إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ الفقرات فردية الرتب ومعدؿ ب قامت الباحثةحيث 
الفقرات زوجية الرتب لكؿ محور مف محاور الدراسة ولكؿ مقياس مف مقاييس الدراسة ولمدرجة الكمية 

داـ معادلة سبيرماف براوف لمتصحيح لبلستبياف, ومف ثـ تصحيح معامؿ االرتباط مف باستخ
(Spearman-Brown Coefficient( وذلؾ باستخداـ المعادلة ,)( حيث )R ىو معامؿ )

 (:8لنتائج كما تظير في الجدوؿ رقـ )االرتباط, وكانت ا

 (8جدول رقم )
 معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس قمق المستقبل

معامل  البيان
 رتباطاال 

معامل االرتباط 
 المصحح

قيمة 
(Sig.) 

 0.000 0.792 0.655 مقياس قمؽ المستقبؿ
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إحصائيًا عند مستوى داللة  معامؿ االرتباط داؿ( يتبيف لنا أف 8مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
مقياس قمؽ المستقبؿ , بمعنى 0.01( االحتمالية أقؿ مف مستوى الداللة .Sig) ةقيم أف, حيث 0.01

 ات مرتفع.يحظى بثب

 (:Cronbach's Alpha Coefficient) طريقة معامل ألفا كرونباخ

قامت الباحثة باحتساب معامؿ ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية لمقياس قمؽ المستقبؿ, ومعدؿ 
 (:9الثبات وفقًا ليذه الطريقة والنتائج كما بالجدوؿ رقـ )

 (9جدول رقم )
 لمقياس قمق المستقبلمعامل الثبات وفقًا لطريقة ألفا كرونباخ 

 معامل الثبات معامل ألفا كرونباخ البيان
 93.49 0.874 مقياس قمؽ المستقبؿ

* 

( يتبيف لنا أف معامؿ ألفا كرونباخ لمقياس قمؽ المستقبؿ بمغ 9مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
مقياس قمؽ  %, وىو معدؿ مرتفع, يؤكد عمى أف93.49, وعميو فإف معدؿ الثبات يساوي 0.874

 المستقبؿ يتمتع بثبات مرتفع.

 المعالجات اإلحصائية:

مقياس لمرضا  أدوات الدراسة عبارة عفاستعانت الباحثة بالمنيج الوصفي التحميمي, وكانت 
عف الحياة ومقياس لقمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, ولتحقيؽ أىداؼ 

( لتفريغ البيانات وترميزىا إلى الحاسب اآللي وفقًا Microsoft Excel)الدراسة تـ استخداـ برنامج 
أما بالنسبة لتحميؿ البيانات فتـ استخداـ برنامج رزمة التحميؿ اإلحصائي المعروؼ , لسمـ تدرج خماسي

ة (, إلجراء بعض االختبارات المناسبStatistical Package for Social Science( )Spssباسـ )
 :ه االختباراتوكاف أىـ ىذ

 التكرارات والنسب المئوية: ويستخدـ في التعرؼ عمى الخصائص الشخصية لعينة الدراسة. -1
(: وذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع وانخفاض استجابات أفراد العينة عمى Meanالمتوسط الحسابي ) -2

 فقرات ومحاور االستبياف, وىو مفيد لترتيب الفقرات.
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(: وذلؾ لمتعرؼ عمى ثبات Cronbach's Alpha Coefficientاختبار معامؿ ألفا كرونباخ ) -3
 االستبياف واستقرار نتائجو.

 اختبار معامؿ االرتباط بيرسوف لقياس صدؽ االستبياف. -4
 معادلة سبيرماف برواف: لمتعرؼ عمى ثبات االستبياف وفقًا لطريقة التجزئة النصفية. -5
بيانات وما إذا كانت (: لمعرفة نوع الSample K-S-1سمرنوؼ ) –اختبار كولومجروؼ  -6

 تخضع لتوزيعًا طبيعيًا أـ ال.
(: لمعرفة الفرؽ بيف متوسط الفقرة One sample T test( لمتوسط العينة الواحدة )tاختبار ) -7

 والمتوسط الحيادي.
( لمتعرؼ عمى طبيعة الفروؽ Independent samples T testاختبار العينتيف المستقمتيف ) -8

 بيف مجموعتيف ترتيبيتيف.
( لمتحقؽ مف فروض الدراسة والتعرؼ عمى One Way ANOVAحميؿ التبايف األحادي )ت -9

 الفروؽ بيف أكثر مف مجموعتيف ترتيبيتيف.
(: لمتعرؼ عمى طبيعة الفروؽ الفردية ولصالح Scheff'e Testاختبار شفيو لتجانس التبايف ) -10

 أي مجموعة مف عينة البحث.
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 لخامسالفصل ا
 عرض النتائج ومناقشتيا

 المقدمة:

عرض نتائج تحميؿ البيانات ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو, حيث يشمؿ الفصؿ الخامس عمى  
الستبياف, وتحميؿ البيانات واإلجابة عمى تساؤالت سيتضمف أواًل نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور ا

 الدراسة, إضافة إلى التحقؽ مف الفرضيات.

 اختبار التوزيع الطبيعي:

ويقصد باختبار التوزيع الطبيعي لمحاور االستبياف ولمدرجة الكمية ىو التعرؼ عمى طبيعة 
أنيا تخضع لتوزيع طبيعي أو البيانات التي تـ جمعيا مف عينة الدراسة, والحكـ عمى نوعيا مف حيث 

 ال تخضع, وذلؾ لتحديد نوع االختبارات الواجب إجراءىا معممية أو تمؾ االختبارات البلمعممية.

ويعتني الباحثوف بالتحقؽ مف اعتدالية منحنى البيانات, وطبيعتيا لمتحديد االختبارات السميمة 
-1سمرنوؼ ) –اـ اختبار كولمجروؼ التي تعطي نتائج دقيقة, ولتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة باستخد

Sample Kolmogorov-Smirnov ,لتحديد طبيعة البيانات إذا كانت تخضع لتوزيعًا طبيعيًا أـ )
 ال.

سمرنوؼ, واختارات الباحثة ىذا االختبار  –( يستعرض اختبار كولمجروؼ 10والجدوؿ رقـ )
 :مفردة, حيث أظيرت النتائج ما يمي 30بحكـ أف العينة أكثر مف 
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(10جدول رقم )  
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1نتائج اختبار التوزيع الطبيعي )

 (.Sigقيمة ) (Zقيمة ) البيان مسمسل
 0.298 0.975 مجاؿ السعادة األوؿ البعد

 0.178 1.100 مجاؿ الرضا عف العبلقات االجتماعية الثاني البعد

 0.226 1.044 مجاؿ التقدير االجتماعي الثالث البعد

 0.144 1.147 مجاؿ الطمأنينة الرابع البعد

 0.371 0.916 مجاؿ الرضا عف الحياة االقتصادية الخامس البعد

 0.342 0.663 مجاؿ الرضا عف الحياة الصحية السادس البعد

 0.232 1.102 مجاؿ الرضا عف األمور الدينية السابع البعد

 0.169 1.111 مقياس الرضا عف الحياة

 0.204 1.068 لمستقبؿمقياس قمؽ ا

( االحتمالية لجميع المحاور ومقاييس االستبياف .Sig( يتبيف لنا أف قيـ )10مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
, وىذا يدؿ عمى أف البيانات تخضع لتوزيع (sig.05.0), بمعنى أف قيمة 0.05كانت أكبر مف 

 .طبيعي وعمى الباحثة أف تستخدـ االختبارات المعممية

 اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة:

ما عالقة الرضا عن الحياة بقمق المستقبل لدى  اإلجابة عمى تساؤل الدراسة الرئيس:
 األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة؟

 ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ صياغة الفرضية التالية:

( بيف الرضا عف الحياة 05.0ال يوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 وقمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.

ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار بيرسوف لمتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف 
 غزة. الرضا عف الحياة وقمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعيدف إلى قطاع
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 (11جدول رقم )
 بيرسون بين الرضا عن الحياة وقمق المستقبل لدى األسرى المحررين المبعدين معامل االرتباط

R الرضا عن الحياة المحاور
2

 

 0.154 -//  معامل االرتباط قمق المستقبل
 0.105 (.Sigقيمة ) 0.024

// Correlation coefficient isn’t sign at (α ≤ 0.05) 

, وىػي 0.105( االحتماليػة كانػت .Sigلنػا أف قيمػة ) تبيف( 11خبلؿ الجدوؿ السابؽ رقـ ) مف
, بمعنى أف معامؿ االرتباط بيف الرضػا عػف الحيػاة وقمػؽ المسػتقبؿ لػدى 0.05أكبر مف مستوى الداللة 

 أفراد العينة مف األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة غير دالة إحصائيًا.

يوجد عبلقة ارتباطية بػيف الرضػا عػف الحيػاة وقمػؽ المسػتقبؿ لػدى أفػراد العينػة مػف بمعنى أنو ال 
 األسرى المحرريف المبعيدف إلى قطاع غزة.

بػيف الرضػا عػف  ضػعيفة ( وىي عبلقػة سػالبة0.154 -عمى أي حاؿ فإف معامؿ االرتباط كاف )
ضػعيؼ جػدًا, وعميػو فػإف معامػؿ غير دالة إحصائيًا, حيث أف معامػؿ االرتبػاط و الحياة وقمؽ المستقبؿ, 

% مػف ال يػر 2.40, بمعنى أف الت ير في الرضا عػف الحيػاة يفسػر فقػط مػا نسػبتو 0.024التحديد بمغ 
 في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.

الحيػاة  وتفسر الباحثة ىذه النتػائج إلػى أنػو مػف الطبيعػي أف تكػوف عبلقػة سػالبة بػيف الرضػا عػف
وقمؽ المستقبؿ, حيث أف تحقيؽ الرضا عف الحياة يجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى التكيؼ االجتمػاعي, وأف 
الراضي عف حياتو يكوف أكثر عقبلنية في تفكيره وتوجيو نحو الحياة والمستقبؿ, كذلؾ يمكف القوؿ بأف 

جسمية يستكيع التعامؿ مع الفرد الراضي عف حياتو خاصة لـ تعرض لخبرة سابقة أو صدمة نفسية أو 
المواقػػؼ والصػػدمات واالضػػطرابات وقػػد يشػػعر بػػالتوتر والخػػوؼ, لكػػف شػػعوره يكػػوف ايجابيػػًا بحيػػث يقػػوـ 

 بردة فعؿ مناسبة, بعيدًا عف التيور.

وترى الباحثة بأف العبلقة لـ تكف دالة إحصائيًا نظػرًا لخصوصػية الفئػة التػي تعتنػي بيػـ الدراسػة 
المبعػػديف إلػػى قطػػاع غػػزة, حيػػث أف مسػػتوى القمػػؽ جػػاء نتيجػػة لخبػػرات سػػابقة, وىػػـ األسػػرى المحػػرريف 

والخوؼ مف المستقبؿ, لكف مستوى الرضا عف الحياة كاف يرجع لمظروؼ المواتية لدييـ, حيث التحػرر 
مف قبضة االحتبلؿ والعيش بيف أىؿ قطاع غزة, ونيؿ تقديرًا اجتماعيػًا وبنػاء عبلقػات اجتماعيػة سػوية, 
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أظيػػػروا بػػأف لػػػدييـ ظػػػروؼ اقتصػػػادية مناسػػبة, وأنيػػػـ يتمتعػػػوف برضػػا عػػػف األحػػػواؿ واألمػػػور  كمػػا أنيػػػـ
 الدينية.

( والتػي أكػد فييػا أف العبلقػة سػالبة بػيف 2010وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )عبػد الحمػيـ, 
 قمؽ المستقبؿ ومعنى الحياة لدى الشباب الجامعي لكف ىذه العبلقة غير دالة إحصائيًا.

( والتػي أكػد عمػى وجػود عبلقػة سػالبة 2012ينما اختمؼ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )خميس, ب
دالة إحصائيًا بيف جودة الحيػاة وقمػؽ المسػتقبؿ, وتعػزو الباحثػة سػبب االخػتبلؼ الخػتبلؼ األبعػاد التػي 

لشخصػػي, قػػاـ باختيارىػػا لجػػودة الحيػػاة حيػػث كانػػت األبعػػاد عبػػارة عػػف تقػػدير السػػعادة, تقػػدير النضػػج ا
الرضػػػا عػػػف الحيػػػاة, األمػػػؿ فػػػي الحيػػػاة, معنػػػى الحيػػػاة, والفئػػػة والتػػػي كانػػػت عبػػػارة عػػػف معممػػػات ريػػػاض 

 األطفاؿ.

فكانت العبلقػة ضػعيفة نظػرًا لبعػد الظػروؼ التػي تػـ قياسػيا فػي مقيػاس الرضػا عػف الحيػاة وقمػؽ 
 (.10ممزيد انظر الجدوؿ التالي رقـ )المستقبؿ, ول

مف بطبيعتػو راضػي عػػف حياتػو فػي السػراء والضػراء, ويبػدو قمقػًا فطريػػًا كمػا أف الفػرد المسػمـ المػؤ 
مػػػف المسػػػتقبؿ المجيػػػوؿ, والشػػػعب الفمسػػػطيني قػػػد تعػػػرض لمعديػػػد مػػػف الصػػػعاب والحػػػروب, وصػػػدمات 
النفسػػية والجسػػمية واالجتماعيػػة, وىػػذه الصػػدمات أكسػػبتيـ خبػػرة فػػي المواجيػػة لممػػؤثرات عمػػى اخػػتبلؼ 

سػػرى المحػرريف لػػدييـ مسػتوى مرتفػػع مػف الرضػػا عػف الحيػػاة وبم ػت نسػػبتو أنواعيػا سػواء, وعميػػو فػإف األ
%, ولػـ تسػتطيع أبعػاد الرضػا عػف الحيػاة تفسػػير 62.20%, ولػدييـ قمػؽ متوسػط بم ػت نسػبتو 77.40

إلػػى نسػػبة قميمػػة مػػف قمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى أفػػراد العينػػة, فميػػذه األسػػباب لػػـ تكػػف عبلقػػة دالػػة إحصػػائيًا بػػيف 
 رضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, وقمؽ المستقبؿ لدييـ.الدرجة الكمية لم

( يبػيف لنػا نتػائج معػامبلت االرتبػاط بػيف مجػاالت الرضػا عػف الحيػاة 12أما الجدوؿ التالي رقـ )
 والدرجة الكمية لقمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة:
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 (12جدول رقم )
 امل االرتباط بين كل مجال من مجاالت الرضا عن الحياة ومقياس قمق المستقبلمع

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط قمق المستقبل المحاور
 0.000 0.397-** السعادة األول البعد

 0.189 0.125-// الرضا عن العالقات االجتماعية  الثاني البعد

 0.130 0.144-// التقدير االجتماعي الثالث البعد

 0.946 0.006// الطمأنينة الرابع البعد

 0.836 0.020-// الرضا عن الحياة االقتصادية الخامس البعد

 0.653 0.043-// الرضا عن الحياة الصحية السادس البعد

 0.613 0.048-// الرضا عن األمور الدينية السابع البعد

 ( يتبيف لنا ما يمي:12مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

ة سالبة دالة إحصائيًا بيف مستوى السعادة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى ظيرت عبلق
( االحتمالية .Sig( وكانت قيمة )0.397 -قطاع غزة وقمؽ المستقبؿ, حيث كاف معامؿ االرتباط )

, بمعنى أف االرتباط داؿ إحصائيًا, وىذه نتيجة منطقية 0.05, وىي أقؿ مف مستوى الداللة 0.00
ادت السعاد الحاضرة يقؿ القمؽ مف المستقبؿ, وترى الباحثة أف العبلقة بيف السعادة وقمؽ حيث كمما ز 

المستقبؿ لدى أفراد العينة مف األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع كانت سالبة حيث أف سعادة 
 األسرى باإلفراج جعمتيـ يظيروف مستويات منخفضة مف القمؽ.

ئيًا بيف الرضا عف العبلقات االجتماعية وقمؽ المستقبؿ ظيرت عبلقة سالبة غير دالة إحصاو 
 -األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, حيث بمغ معامؿ االرتباط نحو )أفراد العينة مف لدى 

وىي أكبر مف مستوى الداللة  0.189( االحتمالية .Sig( وىو معامؿ منخفض, وكانت قيمة )0.125
دالة إحصائيًا, وتأتي ىذه النتيجة لمداللة عمى أف مستوى العبلقات , بمعنى أنو ال يوجد عبلقة 0.05

االجتماعية ال تؤثر بمستوى القمؽ مف المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, وأف 
 .ت ير في الرضا عف العبلقات االجتماعية لـ يفسر الت ير في قمؽ المستقبؿ

بيف التقدير االجتماعي لدى األسرى المحرريف  ظيرت عبلقة سالبة غير دالة إحصائياً 
(, وىو 0.144 -المبعديف إلى قطاع غزة, وقمؽ المستقبؿ لدييـ حيث بمغ معامؿ االرتباط نحو )

, وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.130( االحتمالية .Sigمعامؿ ارتباط ضعيؼ جدًا, وكانت قيمة )
 , بمعنى أف المعامؿ غير داؿ إحصائيًا.0.05
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وبمغ معامؿ االرتباط بيف الطمأنينة وقمؽ المستقبؿ لدى أفراد العينة مف األسرى المحرريف 
, وىي أكبر مف مستوى 0.946( االحتمالية .Sig( وكانت قيمة )0.006المبعديف إلى قطاع غزة )

جدًا, , بمعنى أنو ال يوجد عبلقة بيف الطمأنينة وقمؽ المستقبؿ, ومعامؿ االرتباط ضعيؼ 0.05الداللة 
يظير بأنو ال عبلقة بيف الطمأنينة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة وقمؽ المستقبؿ 

 لدييـ.

وكانت نتيجة معامؿ االرتباط بيف مجاؿ الرضا عف الحياة االقتصادية وقمؽ المستقبؿ لدى 
ارتباط ضعيؼ (, وىو معامؿ 0.020 -األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة وقمؽ المستقبؿ )

, بمعنى أف معامؿ 0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة  00836( االحتمالية .Sigجدًا, وكانت قيمة )
االرتباط غير داؿ إحصائيًا, لكف يظير أف معامؿ االرتباط كاف سالبًا وغي دااًل, يعكس أف الرضا عف 

 رريف المبعديف إلى قطاع غزة.الحياة االقتصادية لـ تؤثر في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى األسرى المح

وكاف معامؿ االرتباط بيف الرضا عف الحياة الصحية وقمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف 
, وىي أكبر مف مستوى 0.653( االحتمالية .Sig(, وكانت قيمة )0.043 -المبعديف إلى قطاع غزة )

صحية وقمؽ المستقبؿ, وأف معامؿ , بمعنى أنو ال عبلقة بيف مجاؿ الرضا عف الحياة ال0.05الداللة 
االرتباط سالب وضعيؼ جدًا, وال عبلقة بيف الرضا عف الحياة الصحية وقمؽ المستقبؿ لدى األسرى 

 المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة.

(, وكانت 0.048 -كذلؾ كاف معامؿ االرتباط بيف الرضا عف األمور الدينية وقمؽ المستقبؿ )
, بمعنى أف معامؿ االرتباط 0.05, وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.613( االحتمالية .Sigقيمة )

السالب لـ يكف داؿ إحصائيًا, وأنو ال عبلقة بيف مستوى الرضا عف األمور الدينية وقمؽ المستقبؿ لدى 
 أفراد العينة.

يف مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعدما  اإلجابة عمى التساؤل الفرعي األول:
 .إلى قطاع غزة؟

قامت الباحثة بإجراء بعض االختبارات المناسبة, ومنيا: المتوسط ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ 
( لمعينة الواحدة, مستوى tالحسابي الستجابات المبحوثيف, الوزف النسبي لبلستجابات, قيمة اختبار )
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( يبيف لنا 13والجدوؿ رقـ ) الرضا عف الحياة,( االحتمالية وترتيب مجاالت .Sigالداللة قيمة )
 النتائج:

 (13جدول رقم )
 ( والترتيب لمجاالت الرضا عن الحياةtالمتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار )

المتوسط  البيان البعد
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(t) 

قيمة 
(Sig.) الترتيب 

 4 0.002 15.60 77.80 3.89 مجاؿ السعادة. األوؿ

 1 0.008 26.99 84.20 4.21 لرضا عف العبلقات االجتماعية.مجاؿ ا الثاني

 2 0.004 22.47 83.80 4.19 مجاؿ التقدير االجتماعي. الثالث

 6 0.000 12.28 71.00 3.55 مجاؿ الطمأنينة. الرابع

 5 0.034 16.74 75.60 3.78 مجاؿ الرضا عف الحياة االقتصادية. الخامس

 7 0.001 6.25 67.60 3.38 لصحية.مجاؿ الرضا عف الحياة ا السادس

 3 0.001 18.22 82.20 4.11 مجاؿ الرضا عف األمور الدينية. السابع

  0.000 22.41 77.40 3.87 مقياس الرضا عن الحياة

T table at (df= 111, α ≤ 0.05) = 1.96 

يف ( يتبيف لنا أف مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرر 13مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
( .Sig%, كذلؾ يمكف مبلحظة بأف قيمة )77.40المبعديف إلى قطاع غزة متوسطًا وبمغ ما نسبتو 

( t( المحسوبة كانت أكبر مف قيمة )t, بمعنى أف )0.05االحتمالية كانت أقؿ مف مستوى الداللة 
الختبار الجدولية, وىذا يدؿ عمى أف المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا, ويمكف أف نبلحظ بأف قيمة ا

 كانت موجبة بمعنى أف العينة توافؽ عمى محتوى محاور ومجاالت الرضا عف الحياة.

كذلؾ يمكف أف نستنتج بأف مستوى الرضا عف الحياة جاءت بنسبة متوسطة, وأف األسرى  
المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة ضمف صفقة وفاء األحرار يتمتعوف بمستوى جيد مف الرضا عف 

ذلؾ يرجع أنو برغـ اإلبعاد تبقى غزة حضنًا ليـ وأفضؿ بكثير مف ويبلت سجوف حياتيـ, ولعؿ 
 االحتبلؿ اإلسرائيمي.

درجة الرضا عف الحياة (, والتي أكد فييا أف 2003وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )سميماف, 
نة واختبلؼ الختبلؼ العي%, وقد يكوف سبب االختبلؼ 62.8لدى مديي الضفة ال ربية كانت بنسبة 
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, وكانت الضفة ال ربية 2003الظروؼ المواتية في الضفة ال ربية, إضافة إلى أف الدراسة أجريت عاـ 
 غير مستقرة تمامًا مف النواحي االقتصادية والسياسية واألمنية.

 ومف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يمكف أف نبلحظ أيضًا ما يمي:

سرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة الرضا عف العبلقات االجتماعية لدى األ بعدحظي  -1
, وعميو فإف الوزف النسبي 4.21عمى المرتبة األولى, حيث بمغ متوسط استجاباتيـ نحو 

%, وىو معدؿ مرتفع يؤكد عمى أف األسرى المحرريف المبعديف إلى 84.20لبلستجابات بمغ 
فئة ضحت مف أجؿ  قطاع غزة يتمتعوف بعبلقات اجتماعية مبلئمة وقد يرجع ذلؾ إلى كونيـ

الكؿ الفمسطيني, وأف الجميع مف حوليـ يعامميـ معاممة حسنة, مما انعكس عمى مستوى 
عبلقاتيـ االجتماعية, كما تعزو الباحثة ىذه النسبة المرتفعة في مجاؿ العبلقات االجتماعي 
ورضا العينة عف العبلقات االجتماعية نابع مف الوحدة التي عاشيا األسير في سجوف 

 حتبلؿ واالنطبلؽ إلى الحياة االجتماعية مف جديد.اال

ومف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى أوضاع األسرى المحرريف في فترة الدراسة الحظت أنيـ 
يشاركوف في الكثير مف المناسبات االجتماعية والوطنية والتضامنية, ىذا جعميـ أكثر قرب مف 

 بلقات اجتماعية واسعة وطيبة.المواطنيف والمؤسسات األمر الذي جعميـ يتمتعوف بع

( حيث بيف أف أكثر العوامؿ المؤثرة في 2009وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )تفاحة, 
 مستوى الرضا عف الحياة عامؿ التفاعؿ االجتماعي.

( والذي أكد عمى أف األسرى 2013كما تتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )عبد الحميد, 
 %(.80دة ودعـ اجتماعي مرتفع, بمغ ما نسبتو )المحرريف يشعروف بمسان

الرضا عف التقدير االجتماعي عمى المرتبة الثانية حيث بمغ متوسط استجابات  بعدحظي  -2
%, وىي نسبة 84, وىو معدؿ مرتفع وعميو فإف الوزف النسبي بمغ ما يقارب مف 4.19العينة 

سطيني, وتعزو الباحثة ىذه مرتفعة كذلؾ, تعكس حجـ التقدير الذي يحظى بو األسير الفم
النتائج إلى الحفاوة التي يتمقاىا األسير المحرر بصفة عامة واألسير المحرر المبعد إلى قطاع 
غزة بصفة خاصة والمعاممة في قطاع غزة سواء عمى المستوى الرسمي كالمؤسسات والييئات, 

 وعمى المستوى الشعبي, مف المواطنيف.
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الرضا عف األمور الدينية وكاف متوسط استجابات العينة عمى  عدلبأما المرتبة الثالثة فكانت  -3
, وعميو فإف الوزف النسبي بمغ 4.11جميع فقرات محور الرضا عف األمور الدينية مرتفعًا وبمغ 

%, وىو معدؿ مرتفع, وىي نتيجة منطقية السيما وأف الشعب الفمسطيني يتمتع 82.20نحو 
سرى, ولكف يبقى التساؤؿ أنو لـ يحظى بالمرتبة األولى, بالتزاـ ديني مرتفع نسبيًا, خاصة األ

وتفسر الباحثة ذلؾ بأنو ميما كاف التزاـ الشخص مف النواحي الدينية ال يرضى عف نفسو 
بنسب مرتفعة خاصة وأنو ال احد يصؿ إلى حد الكماؿ, فالجميع يعصي ربو, بمعنى آخر أف 

اء بنسبة مناسبة ومرتفعة نسبيًا, حيث أف رضا األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, ج
الفرد المسمـ يرى نفسو مقصرًا مف النواحي الدينية طامعًا بأف يكوف أكثر التزامًا وأكثر قربى 

 مف هللا عز وجؿ.
السعادة ذات المرتبة الرابعة, حيث بمغ متوسط االستجابات عمى جميع فقرات والدرجة  بعدكاف  -4

%, وىي نسبة متوسطة, 77.80يو فإف الوزف النسبي يبمغ , وعم3.89الكمية لممجاؿ نحو 
وجاءت ىذه النسبة مرتفعة, وتعكس سعادة األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة 

 بانتصارىـ عمى سجانيـ, وتحقيؽ أحد أمنياتيـ, أال وىي اإلفراج.

ادة األسرى وتشير الدراسات في عمـ النفس أف مف يحقؽ أمنياتو يكوف سعيدًا, فمعؿ سبب سع
المحرريف نباع مف تحقيؽ بعض أمنياتيـ, كما تشير بعض الدراسات بأف مف يحقؽ عبلقات اجتماعية 

 مناسبة ويحظى بتقدير اجتماعي مناسب يكف سعيدًا ويحقؽ مستوى مرتفع عمى مقاييس السعادة.

إلى عدة وتعز الباحثة سبب ارتفاع الوزف النسبي لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع 
أسباب منيا شعورىـ بتقديرًا اجتماعيًا مف األىؿ في قطاع غزة, شعورىـ بتحقيؽ بعضًا مف أمنياتيـ, 

 والعبلقات االجتماعية التي يتمتعوف بيا.

الرضا عف الحياة االقتصادية, حيث بمغ متوسط االستجابات  لبعدأما المرتبة الخامسة فكانت  -5
, وعميو 3.78قطاع غزة في صفقة وفاء األحرار نحو لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى 

%, وىو معدؿ متوسط, ولعؿ ذلؾ يرجع إلى طبيعة المميزات 75.60فإف الوزف النسبي 
االقتصادية التي تـ منحيا لؤلسرى بعد خروجيـ, حيث تـ تسميميـ سيارة ومنزؿ ووظيفة, وفي 

يث أكدت العينة المبحوثة بأنيـ مجاؿ الرضا عف الحياة االجتماعية جاءت النسبة متوسطة, ح
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يمتمكوف مميزات اقتصادية, رغـ الظروؼ الصعبة في قطاع غزة, السيما غبلء بعض 
 البضائع, لكف مقارنة بالضفة ال ربية تعتبر البضائع مناسبة وتحت متناوليـ.

وىنا تؤكد الباحثة عمى أف األسير المحرر يحظى برضا عف الحياة االقتصادية وأنيـ في 
ظـ يمتمكوف متطمبات الحياة العادية في قطاع غزة, وأف ىذه المتطمبات منحتيـ رضا مناسب حوؿ المع

الوضع االقتصادي, رغـ أف الدراسات النفسية المتعمقة بالرضا عف الحياة االقتصادية تؤكد في ال الب 
, فمو عمى أف الرضا نسبي حيث أف الفرد يود أف يكوف أفضؿ مما ىو عميو, وىي فطرة إنسانية

 امتمكت شيء ما تود أف تمتمؾ أفضؿ منو.

فانطبلقًا مف ىذا المبدأ ترى الباحثة بأف ىذه النتيجة منطقية أف يكوف مستوى الرضا عف 
الحياة االقتصادية متوسط رغـ توفر العديد مف المتطمبات االقتصادية لكافة األسى المحرريف المبعديف 

 ة نظرًا لتمتعيـ بنفس المزايا االقتصادية تقريبًا.إلى قطاع غزة, وجاءت استجاباتيـ متوافق

كاف الطمأنينة ذات المرتبة السادسة وما قبؿ األخيرة, حيث بمغ متوسط استجابات العينة عمى  -6
, وعميو فإف الوزف النسبي الستجابات العينة يبمغ نحو 3.55وفقراتو نحو  البعدمحتوى 
ة تحظى إلى حد ما بالطمأنينة, ولعؿ %, وىي نسبة متوسطة, وتؤكد عمى أف العين70.10

النسبة جاءت متوسطة بسبب الخبرات السابقة لؤلسرى حيث أنيـ عاشوا بعضًا مف سنيف 
حياتيـ تحت األسر, فقد ترجع ىذه النسبة المتوسطة إلى كوف الفرد إذا تعرض لمحنة أو لعقبة 

 مف عقبات الحياة يبقى غير مطمئف مف تكرارىا.

ف تشير بأف مستوى الطمأنينة الذي يحظى بو األسير مرتفع مقارنة بأفراد وىنا تود الباحثة أ
آخريف سبؽ أف تعرضوا لعقبات في حياتيـ لعؿ ذلؾ يرجع إلى شعورىـ بأف االعتقاؿ كاف نتيجة 

 الدفاع عف كرامة األمة وىو واجب ديني وأخبلقي ووطني.

وؼ الحياة أيضًا, ب ض النظر عف لكف يبقى الفرد مف النواحي النفسية قمقًا وغير مطمئف لظر 
طبيعة الخبرات الصادمة السابقة والتجارب النفسية التي يتعرض ليا, كذلؾ جاءت الدراسة بعد تعرض 

( أف 1بعض األسرى لعدة مرات مف االعتقاؿ, حيث أشارنا في الفصؿ الرابع وتحديدًا في الجدوؿ رقـ )
 رًا قد تعرضوا لبلعتقاؿ ألكثر مف مرة.أسي 112أسيرًا مف عينة الدراسة البال ة نحو  44
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كما أف الظروؼ الراىنة في قطاع غزة, تضع الفرد تحت الض ط النفسي مف الحياة المستقبمية 
السيما وأف قطاع غزة تعرض في الفترة األخيرة لحربيف سبقيما انتكاسة االقتتاؿ الداخمي وما تبعو مف 

روض عمى قطاع غزة رغـ خفة حدتو في اآلونة انقساـ عمى الساحة الفمسطينية, والحصار المف
األخيرة, لكف ترى الباحثة أنيا جميعيا أحداث تحد مف طمأنينة الفرد العادي, واألسرى المحرريف 
المبعديف إلى قطاع غزة, أصبحوا جزءًا مف الحياة اليومية في قطاع غزة, وعاشوا الحرب األخيرة عمى 

 القطاع وما لحقو مف دمار.

الرضا عف الحياة الصحية ذات المرتبة السابعة واألخيرة بيف مجاالت مقياس وكاف مجاؿ  -7
الرضا عف الحياة الذي تبنتو الباحثة, حيث بمغ متوسط استجابات األسرى المحرريف المبعديف 

, وبمغ الوزف النسبي المقابؿ ما نسبتو 3.38إلى قطاع غزة ضمف صفقة وفاء األحرار 
لى أف ىناؾ موافقة مف قبؿ العينة عمى محتوى فقرات %, رغـ انخفاض النسبة إ67.60

مجاؿ الرضا عف الحياة الصحية في قطاع غزة, لدى المبحوثيف, لكف النسبة كانت منخفضة 
 إلى حد ما.

وتعزو الباحثة سبب انخفاض نسبة الرضا عف الحياة الصحية, لعدة أمور منيا ضعؼ 
في القطاع, إضافة إلى قمة األدوية والمعدات  اليياكؿ الصحية في قطاع غزة, ونقص الكادر الصحي

واألجيزة الطبية البلزمة, وتشير نتائج التحميؿ أف العينة استجابة بنسب منخفضة عمى بعض الفقرات 
في مجاؿ الرضا عف الحياة الصحية وأىميا أف المؤسسات الصحية في قطاع غزة ال تؤدي دورىا 

مف العينة تخاؼ مف األمراض, ولعؿ عصرنا الذي نعيشو بشكؿ سميـ, وأظيرت النتائج أف ىناؾ نسبة 
 وانتشار األمراض بشكؿ مخيؼ, أثر عمى عينة الدراسة.

ومف خبلؿ اختبلط الباحثة وزياراتيا التي قامت بيا لمقر األسرى المحرريف المبعديف إلى 
 قطاع غزة الحظت أف معظميـ يعاني مف أمراض صحية بسبب االعتقاؿ السابؽ والممارسات

 اإلسرائيمية بحقيـ, فبقي رضاىـ عف الحياة الصحية منخفضًا إلى حد ما.

ونستخمص مما سبؽ أف مستوى رضا األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة عف األحواؿ 
الصحية جاء بنسبة ضعيفة لعدة أسباب منيا سوء األحواؿ الصحية بشكؿ عاـ في قطاع غزة, وخوؼ 
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ضافة إلى أف بعض األسرى, إف لـ يكف أغمبيـ يعاني مف بعض األمراض الفرد مف األمراض فطريًا, إ
 منيا المزمف.

عمى أي حاؿ يمكف التأكيد أيضًا عمى أف الفرد بطبيعتو قمقًا مف األمراض, وىذا طبيعي 
ومنطقي فالمرض يخشاه الجميع ليس األسير فقط, ومف ىنا ترى الباحثة أف النتيجة منطقية وال جدؿ 

 يبقى قمقًا مف األمراض.في أف الفرد 

وبشكؿ عاـ فقد اختمفت نتائج الدراسة الحالية مف حيث تتيب مجاالت الرضا عف الحياة مع 
(, والتي أكد فييا أف مجاؿ الرضا عف الحياة العائمية والرضا عف الحياة 2003نتائج دراسة )سميماف, 

ذات الترتيب األخير, وتعزو الباحثة الدينية حظي بالمرتبة األولى, بينما كاف مجاؿ السبلمة العامة 
سبب االختبلؼ إلى اختبلؼ البيئة واختبلؼ العينة, واختبلؼ الظروؼ المواتية حيث أجريت الدراسة 

 سنوات مع الدراسة الحالية. 10, ىناؾ فرؽ 2003في عاـ 

( والتي أكد فييا أف الرضا عف 2011بينما اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )المالكي, 
%, وقد يرجع ذلؾ إلى طبيعة الحياة في المممكة العربية 80الحياة لدى السعويدات بمغ ما يقارب مف 

 السعودية والرفاىية التي تتمتع بيا السعوديات.

( والذي أكد بأف ىناؾ 2013وفي نفس السياؽ تتفؽ النتيجة مع نتائج دراسة )عبد الحميد, 
: 2008حرريف, وفي نفس السياؽ أكد )أبو قاعود, انخفاض في مستوى الصحة العامة لؤلسرى الم

( أف األسرى الفمسطينييف يتعرضوف لشتى ألواف التعذيب, مما ترؾ لدييـ بعض المشكبلت 51
 واألمراض الصحية, منيا المزمف, ومنيا لو آثارًا مستقبمية متأخرة.

سرى المحرريف ما ىو مستوى قمؽ المستقبؿ لدى األ" اإلجابة عمى التساؤل الفرعي الثاني:
 ".المبعديف إلى قطاع غزة؟

ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ استخدمت الباحثة عدة اختبارات مناسبة ومنيا: المتوسط الحسابي, 
( لمعرفة ما إذا كانت اجابات المبحوثيف One Sample T Testالوزف النسبي اختبار العينة الواحدة )

 ىو مبيف بالجدوؿ التالي: بم ت درجة الحياد أما ال, وكانت النتائج كما
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 (14جدول رقم )
 ( لمقياس قمق المستقبلtالمتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار )

عدد  البيان
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(t) 

قيمة 
(Sig.) 

 0.027 2.24 62.20 3.11 46 مقياس قمؽ المستقبؿ

T table at (df= 111, α ≤ 0.05) = 1.96 

وىي  0.027( االحتمالية بم ت نحو .Sig( يتبيف لنا أف قيمة )14ف خبلؿ الجدوؿ رقـ )م
وىو أكبر مف  2.24( المحسوبة بم ت t, بمعنى كما أف قيمة اختبار )0.05أقؿ مف مستوى الداللة 

ة ( الجدولية, مما يعني أف المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا ولـ يصؿ لدرجة الحياد, وكانت قيمtقيمة )
 ( موجبة بمعنى أف العينة توافؽ عمى محتوى فقرات مقياس قمؽ المستقبؿ.tاختبار )

( أف استجابات العينة عمى مقياس قمؽ المستقبؿ بمغ 15كما يتبيف لنا مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
%, وىي نسبة منخفضة, بمعنى أف العينة لدييا قمؽ 62.20, وعميو فإف الوزف النسبي يساوي 3.11

ضعيؼ نسبيًا, وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة مستقبؿ 
يعتبروف اليوـ أفضؿ مف البارحة وعميو فإف غدًا قد يكوف أفضؿ مف اليوـ, كما أف لدييـ آماؿ حوؿ 

 رجعتيـ إلى أىميـ وذوييـ إلى الضفة ال ربية, مما يعطييـ أمبًل في المستقبؿ.

عاـ ورغـ ضعؼ قمؽ المستقبؿ لدى فئة األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة لكف بشكؿ 
إال أنيـ موافقوف عمى محتوى المحور, وأف استجاباتيـ لـ تصؿ لدرجة الحياد, والجدير بالذكر رغـ كؿ 
ما يدور حوؿ الفرد فإنو يبقى قمقًا نوعًا ما مف حدوث كوارث في المستقبؿ, ولعؿ ىذا قطاع غزة لو 
خصوصية في ذلؾ السيما وأنو يتعرض لمعديد مف العوارض والكوارث, فيبقى توقع حدوث كوارث في 
المستقبؿ موجود في ذىف معظـ المواطنيف القاطنيف في قطاع غزة, واألسرى المحرريف المبعديف إلى 

 قطاع غزة, يشاركوف أىؿ القطاع في ىذا الخوؼ والياجس مف المستقبؿ.

( والتي أكدت الباحثة مف خبلليا أف 2009مع نتائج دراسة )السبعاوي, وتختمؼ ىذه النتيجة 
%, بينما الدراسة الحالية كانت درجة قمؽ 71.261درجة قمؽ المستقبؿ لدى العينة بم ت نحو 

%, وقد يكوف االختبلؼ مرده أف عينة السبعاوي كانت عبارة عف طمبة الجامعة, 62المستقبؿ نحو 
توى أعمى مف قمؽ المستقبؿ, حيث أف المستقبؿ أماميـ أوسع بكثير مف وطبيعي أف يكوف لدييـ مس

مستقبؿ األسرى, السيما وأف األسرى يتمتعوف بحياة االقتصادية وصحية واجتماعية جيدة, إضافة إلى 
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خبرة اإلفراج ولحظتيا التي أعطتيـ توجيًا ايجابيًا نحو الحياة والمستقبؿ, أما الطالب فيبقى قمقاص مف 
 بؿ حيث العمؿ وتكويف األسرة والحياة االجتماعية التي سيحظى بيا.المستق

والتي أكد  (,2009, ولنفس األسباب السابقة فققد اختمفت النتائج مع نتائج دراسة )المشيخي
 %.76فييا عمى أف درجة قمؽ المستقبؿ لدى طمبة جامعة الطائؼ 

قمؽ المستقبؿ لدى طمبة جامعة أـ ( فقد أكد أف 2012وكذلؾ األمر بالنسبة لدراسة )القرشي, 
 %.85القرى بمغ ما يقارب مف 

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " الثالث:الفرعي اإلجابة عمى التساؤل 
(α ≤ 0.05 في مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة تعزى )

 ؟.", سنوات االعتقاؿ, الحالة االجتماعية(عدد مرات االعتقاؿ ,لمت ير )العمر

 ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ صياغة الفرضيات التالية:

( في مستوى الرضا عف α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
 الحياة لدى األسرى المحرريف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير العمر.

 Oneلباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )قامت اولمتحقؽ مف ىذه الفرضية 

Way ANOVA لمتعرؼ عمى الفروؽ في متوسطات تقديرات عينة الدراسة مف األسرى المحرريف )
المبعديف إلى قطاع غزة, والجدوؿ التالي يبيف لنا نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي حسب مت ير 

 العمر:

 (15جدول رقم )
لتباين األحادي لمفروق في مستوى الرضا عن الحياة لدى األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة نتائج تحميل ا

 حسب متغير العمر

 مجموع مصدر التباين المحور
 توسطاتالم

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

مقياس الرضا عن 
 الحياة

 0.302 2 0.605 بين المجموعات

 0.167 109 18.204 اخل المجموعاتد 0.169 1.810

  111 18.808 اإلجمالي

F table at (df= 3, 108, α ≤ 0.05) = 2.70 



120 
 

, 1.810( المحسوبة بم ت نحو Fيتبيف لنا أف قيمة )( 15رقـ )مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ 
, وىي 0.169 ( االحتمالية بم ت نحو.Sig( الجدولية, كما يتبيف لنا أف قيمة )Fوىي أقؿ مف قيمة )

, بمعنى أنو ال فروؽ في متوسطات تقديرات األسرى المحرريف عمى 0.05أكبر مف مستوى الداللة 
 مقياس الرضا عف الحياة حسب مت ير العمر.

وىنا نشير بأنو ال فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى 
ر العمر, وأف األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة باختبلؼ مت ي

 غزة غـ اختبلؼ أعمارىـ إال أنيـ بنفس المستوى مف الرضا عف الحياة.

وتفسر الباحثة أسباب عدـ وجود فروؽ عمى أف فئة األسر المحرريف يتمتعوف بنفس المزايا 
ي مستوى الرضا عف الحياة, ـ يؤثر فولدييـ نفس الصفات فيـ أبناء صفقة واحدة وأف مت ير العمر ل

(, ودراسة 2011(, ونتائج دراسة )المالكي, 2013وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )عبد الحميد, 
(Sonja, 2010.) 

( في مستوى الرضا عف α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
 ر عدد مرات االعتقاؿ.الحياة لدى األسرى المحرريف إلى قطاع غزة تعزى لمت ي

 Oneقامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية 

Way ANOVA لمتعرؼ عمى الفروؽ في متوسطات تقديرات عينة الدراسة مف األسرى المحرريف )
حادي حسب مت ير المبعديف إلى قطاع غزة, والجدوؿ التالي يبيف لنا نتائج اختبار تحميؿ التبايف األ

 عدد مرات االعتقاؿ:

 (16جدول رقم )
نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى الرضا عن الحياة لدى األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة 

 حسب متغير عدد مرات االعتقال

 مصدر التباين المحور
 مجموع

 توسطاتالم
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

 قيمة
(Sig.) 

مقياس الرضا عن 
 الحياة

 0.252 3 0.757 بين المجموعات

 0.167 108 18.051 داخل المجموعات 0.216 1.510

  111 18.808 اإلجمالي

F table at (df= 3, 108, α ≤ 0.05) = 2.70 
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ي ( والذي يبيف لنا نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ ف16جدوؿ رقـ )مف خبلؿ ال
مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة حسب مت ير عدد مرات 

( الجدولية, كذلؾ كانت قيمة F( المحسوبة كانت أقؿ مف قيمة )Fاالعتقاؿ, يتبيف لنا أف قيمة )
(Sig. االحتمالية )ي , بمعنى أنو ال فروقًا جوىرية ف0.05 مستوى الداللة مف روىي أكب 0.216

مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, حيث أف جميع األسرى 
 يتمتعوف بنفس مستوى الرضا عف الحياة رغـ اختبلفيـ في عدد مرات االعتقاؿ.

الفئة متشابية إلى حد كبير حيث أنيـ مف األسرى المحرريف, وتفسر الباحثة ىذه النتيجة كوف 
اع غزة, في نفس الصفقة "صفقة وفاء األحرار", كما أنيـ يتمتعوف بنفس المستوى المبعديف إلى قط

المعيشي في قطاع غزة, ويعيشوف في إطارًا اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا متقارب جدًا, لذا كاف مف 
 الطبيعي أف ال تظير فروقًا جوىرية في مستوى رضاىـ عف الحياة.

في مستوى الرضا عف  (α ≤ 0.05)د مستوى داللة عنال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -3
 .سنوات االعتقاؿ إلى قطاع غزة تعزى لمت يرالحياة لدى األسرى المحرريف 

 Oneقامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية 

Way ANOVAسرى المحرريف ( لمتعرؼ عمى الفروؽ في متوسطات تقديرات عينة الدراسة مف األ
المبعديف إلى قطاع غزة, والجدوؿ التالي يبيف لنا نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي حسب مت ير 

 سنوات االعتقاؿ:

 (17جدول رقم )
نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى الرضا عن الحياة لدى األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة 

 ت االعتقالحسب متغير عدد سنوا

 مجموع مصدر التباين المحور
 توسطاتالم

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

مقياس الرضا عن 
 الحياة

 0.266 3 0.798 بين المجموعات

 0.169 108 18.273 داخل المجموعات 0.200 1.572

  111 19.071 اإلجمالي

F table at (df= 3, 108, α ≤ 0.05) = 2.70 
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وىي أقؿ مف  1.572( المحسوبة كانت F( يظير لنا أف قيمة )17مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
, وىي قيمة أكبر 0.20( االحتمالية .Sig, كما نبلحظ بأف قيمة )2.7( الجدولية والتي تبمغ Fقيمة )

تظير , وىذا دليؿ عمى تقارب العينة في مستوى الرضا عف الحياة, حيث لـ 0.05مف مستوى الداللة 
فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى 
قطاع غزة تعزى لمت ير سنوات االعتقاؿ, وأف العينة رغـ اختبلؼ سنوات اعتقاليـ إال أنيـ أظيروا 

, التقدير االجتماعية, مستويات متقاربة مف الرضا عف الحياة وأبعادىا المختمفة: )السعادة, الطمأنينة
العبلقات االجتماعية, الرضا عف األحواؿ االقتصادية, الرضا عف األحواؿ الصحية, الرضا عف 
ف اختمفوا  األمور الدينية(, وتعتبر الباحثة أف ىذه النتيجة منطقية السيما وأف فئة األسرى المحرريف وا 

حتى أنيـ يزالوف نفس األعماؿ واألفعاؿ, في سنوات اعتقاليـ إال أنيـ اآلف يتمتعوف بنفس المزايا 
ويشاركوف في المناسبات االجتماعية والوطنية مجتمعيف كما أنيـ يتمقوف الدعـ والمساندة والتقدير 
االجتماعي بنفس الكيفية كما أف فئة األسرى والمحرريف متقاربيف مف النواحي االقتصادية والصحية 

 والدينية.

ألسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة صحيح أنيـ اختبلفوا وترى الباحثة أيضًا أف فئة ا
في سنوات االعتقاؿ, إال أنيـ تشابيوا في طريقة التحرر, وتوقيتيا, وظروفيا, مما أثر عمى مستوى 

إلى الجدوؿ رقـ  رضاىـ عف الحياة, فكانوا متقاربيف في مستوى الرضا عف الحياة, كما أنو بالرجوع
 %, وىو معدؿ متوسط.77.40ستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف (, يتبيف لنا أف م11)

في مستوى الرضا عف  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -4
 .الحالة االجتماعية إلى قطاع غزة تعزى لمت يرالحياة لدى األسرى المحرريف 

 Oneاختبار تحميؿ التبايف األحادي ) قامت الباحثة باستخداـولمتحقؽ مف ىذه الفرضية 

Way ANOVA لمتعرؼ عمى الفروؽ في متوسطات تقديرات عينة الدراسة مف األسرى المحرريف )
المبعديف إلى قطاع غزة, والجدوؿ التالي يبيف لنا نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي حسب مت ير 

 الحالة االجتماعية:
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 (18جدول رقم )
باين األحادي لمفروق في مستوى الرضا عن الحياة لدى األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة نتائج تحميل الت

 حسب متغير الحالة االجتماعية

 مجموع مصدر التباين المحور
 توسطاتالم

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

مقياس الرضا عن 
 الحياة

 0.017 2 0.034 بين المجموعات

 0.175 109 19.036 داخل المجموعات 0.906 0.099

  111 19.071 اإلجمالي

F table at (df= 2, 109, α ≤ 0.05) = 3.09 

, وىي أقؿ مف 0.099( المحسوبة كانت F( يتبيف لنا أف قيمة )18مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
, وىي أكبر مف 0.906( االحتمالية .Sig, كما كانت قيمة )3.09( الجدولية البال ة نحو Fقيمة )

, بمعنى أنو لـ تظير فروقًا جوىرية في مستوى الرضا عف الحياة لدى األسرى 0.05مستوى الداللة 
المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة رغـ اختبلفيـ في الحالة االجتماعية, وأف األسرى المحرريف 

حرر, أو حتى لـ يتزوج بعد فيـ المبعديف إلى قطاع غزة, سواء أكاف متزوجًا قبؿ التحرر, أو بعد الت
بنفس المستوى مف الرضا عف الحياة وأبعادىا المختمفة: )السعادة, الطمأنينة, التقدير االجتماعية, 
العبلقات االجتماعية, الرضا عف األحواؿ االقتصادية, الرضا عف األحواؿ الصحية, الرضا عف 

 األمور الدينية(.

فروؽ بيف أفراد العينة رغـ اختبلفيـ في الحالة وترى الباحثة أف النتائج جاءت بدوف 
االجتماعية يرجع إلى أف األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, والزالوا غير متزوجيف ىـ ثبلثة 

 فقط, أما باقي العينة ىـ متزوجيف إما قبؿ التحرر, أو بعد التحرر.

لػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ىػؿ توجػد فػروؽ ذات دال" اإلجابة عمى التساؤل الفرعي الرابأع:
(α ≤ 0.05 في مستوى قمؽ المسػتقبؿ لػدى األسػرى المحػرريف المبعػديف إلػى قطػاع غػزة تعػزى لمت يػر )

 ".)العمر, عدد مرات االعتقاؿ, سنوات االعتقاؿ, الحالة االجتماعية(؟

 ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ صياغة الفرضيات التالية واختبارىا:

 قمؽ المستقبؿفي مستوى  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة ت داللة إحصائية ال توجد فروؽ ذا -1
 .لدى األسرى المحرريف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير العمر
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 Oneقامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية 

Way ANOVAمف األسرى المحرريف  ( لمتعرؼ عمى الفروؽ في متوسطات تقديرات عينة الدراسة
المبعديف إلى قطاع غزة, والجدوؿ التالي يبيف لنا نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي حسب مت ير 

 العمر:

 (19جدول رقم )
نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى قمق المستقبل لدى األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة 

 حسب متغير العمر

 مجموع صدر التباينم المحور
 توسطاتالم

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

 مقياس قمق المستقبل
 0.121 2 0.242 بين المجموعات

 0.275 109 29.922 داخل المجموعات 0.644 0.441

  111 30.164 اإلجمالي

F table at (df= 3, 108, α ≤ 0.05) = 2.70 

, وىي أقؿ مف 0.441( المحسوبة كانت F( يتبيف لنا أف قيمة )19قـ )مف خبلؿ الجدوؿ ر 
, وكانت 2.70, والبال ة نحو 0.05(, ومستوى داللة 109, 2( الجدولية عند درجات حرية )Fقيمة )
, بمعنى أنو ال يوجد فروؽ في 0.05, وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.644( االحتمالية .Sigقيمة )

فقرات مقياس قمؽ المستقبؿ, والدرجة الكمية لممقياس, وىذا دليؿ واضح عمى أنو ال تقديرات العينة عمى 
فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى 

والجدير بالذكر أف مستوى قمؽ المستقبؿ لدى أفراد العينة كاف  قطاع غزة تبعًا لمت ير العمر.
مستوى قمؽ المستقبؿ لدى العينة متقارب رغـ  ومف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف لنا أف%, 62.20

اختبلفيـ في العمر, وتعتقد الباحثة أف أسباب عدـ وجود فروقًا جوىرية بيف أفراد العينة يرجع إلى أف 
ف العينة تخضع لنفس الظروؼ االجتماعية والنفسية, كما أنيـ مف أبناء صفقة واحدة, وخروجيـ م

, كما أف لدييـ نفس 2012السجوف االسرائيمية كاف متزامنًا, وحضروا الحرب األخيرة عمى قطاع غزة 
ويعيشوف في نسؽ يبًا, حيث أنيـ تعرضوا لبلعتقاؿ لمرة واحدة عمى األقؿ الخبرات السابقة تقر 

 .اجتماعي متقارب في قطاع غزة

 في مستوى قمؽ المستقبؿ (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -2
 .لدى األسرى المحرريف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير عدد مرات االعتقاؿ
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 Oneقامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية 

Way ANOVA لمتعرؼ عمى الفروؽ في متوسطات تقديرات عينة الدراسة مف األسرى المحرريف )
بعديف إلى قطاع غزة, والجدوؿ التالي يبيف لنا نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي حسب مت ير الم

 العمر:

 (20جدول رقم )
نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى قمق المستقبل لدى األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة 

 حسب عدد مرات االعتقال

ة مجموع مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

 مقياس قمق المستقبل
 0.179 3 0.537 بين المجموعات

 0.274 108 29.627 داخل المجموعات 0.583 0.653

  111 30.164 اإلجمالي

F table at (df= 3, 108, α ≤ 0.05) = 2.70 

( F, وأف قيمة )0.653( المحسوبة كانت Fأف قيمة ) ( يتبيف لنا20الجدوؿ رقـ )مف خبلؿ 
( الجدولية, كذلؾ تظير لنا النتائج في F( المحسوبة أقؿ مف )F, بمعنى أف قيمة )2.7الجدولية 

, بمعنى أنو ال 0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة  0.583( االحتمالية .Sigالجدوؿ أعبله أف قيمة )
 مستوى قمؽ المستقبؿ لدى عينة الدراسة مف أفراد صفقة وفاء فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في

 األحرار المبعديف إلى قطاع غزة حسب مت ير عدد مرات االعتقاؿ.

وتعزو الباحثة ىذه النتائج إلى أف الخبرات السابقة لدى العينة وصدمة االعتقاؿ لـ تكف ذات 
لو لمرة عاش مرىا, وزاده ذلؾ إصرارًا تأثير في مستوى قمؽ المستقبؿ حيث أف الذي تعرض لبلعتقاؿ و 

مستويات القمؽ متقاربة نظرًا لتشابو التجارب السابقة لدى أفراد العينة, وأف جميع وعزيمة, كما أف 
لنفس األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة رغـ اختبلؼ عدد مرات االعتقاؿ حاليًا يخضعوف 

سنتاف مف تاريخ وأف الدراسة تـ تطبيقيا بعد أكثر مف الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية, 
 التحرر.

 في مستوى قمؽ المستقبؿ (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -3
 .سنوات االعتقاؿ إلى قطاع غزة تعزى لمت يرلدى األسرى المحرريف 
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 Oneالتبايف األحادي ) قامت الباحثة باستخداـ اختبار تحميؿولمتحقؽ مف ىذه الفرضية 

Way ANOVA لمتعرؼ عمى الفروؽ في متوسطات تقديرات عينة الدراسة مف األسرى المحرريف )
المبعديف إلى قطاع غزة, والجدوؿ التالي يبيف لنا نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي حسب مت ير 

 سنوات االعتقاؿ:

 (21جدول رقم )
وق في مستوى قمق المستقبل لدى األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة نتائج تحميل التباين األحادي لمفر 

 حسب عدد سنوات االعتقال

مجموعة  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

 مقياس قمق المستقبل
 0.380 3 1.139 بين المجموعات

 0.269 108 29.025 داخل المجموعات 0.064 1.14

  111 30.164 اإلجمالي

F table at (df= 3, 108, α ≤ 0.05) = 2.70 

( يبيف لنا نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ الجوىرية في تقديرات 21الجدوؿ رقـ )
 , وىي أقؿ مف1.14( المحسوبة كانت Fقيمة )العينة عمى فقرات مقياس قمؽ المستقبؿ, والواضح بأف 

, 0.05, وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.064( االحتمالية .Sig( الجدولية, كما بم ت قيمة )Fقيمة )
وىنا يمكف بمعنى أنو لـ يتبيف فروؽ في متوسطات تقديرات العينة عمى فقرات ومقياس قمؽ المستقبؿ, 

لعينة مف األسرى القوؿ أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى قمؽ المستقبؿ لدى أفراد ا
 المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير سنوات االعتقاؿ في سجوف االحتبلؿ.

وىنا تعتقد الباحثة أف رغـ اختبلؼ عدد سنوات االعتقاؿ, إال أف اإلفراج جاء متزامنًا, وعميو 
نوات لـ يكف فروؽ جوىرية في مستوى قمؽ المستقبؿ, كما أنو رغـ اختبلؼ العينة مف حيث س

 الظروؼ االقتصادية والصحية.يتمتعوف بنفس النسؽ االجتماعي, و االعتقاؿ, إال أنيـ اآلف 

وىنا نود أف نشير بأنو رغـ اختبلؼ سنوات االعتقاؿ لدى األسرى المحرريف إلى أنيـ بنفس 
برات مستوى القمؽ مف المستقبؿ, وأف ىذا التشابو والتقارب بينيـ يرجع لعدة أسباب ومنيا تشابو الخ

 السابقة, وتشابو ظروؼ االعتقاؿ, وظروؼ التحرر, وظروؼ المعيشة الحالية.
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 في مستوى قمؽ المستقبؿ (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -4
 .الحالة االجتماعية إلى قطاع غزة تعزى لمت يرلدى األسرى المحرريف 

 Oneتخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )قامت الباحثة باسولمتحقؽ مف ىذه الفرضية 

Way ANOVA لمتعرؼ عمى الفروؽ في متوسطات تقديرات عينة الدراسة مف األسرى المحرريف )
المبعديف إلى قطاع غزة, والجدوؿ التالي يبيف لنا نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي حسب مت ير 

 الحالة االجتماعية:
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 (22جدول رقم )
ل التباين األحادي لمفروق في مستوى قمق المستقبل لدى األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة نتائج تحمي

 حسب الحالة االجتماعية

مجموعة  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

 مقياس قمق المستقبل
 0.424 2 0.848 بين المجموعات

 0.269 109 29.316 داخل المجموعات 0.211 1.576

  111 30.164 اإلجمالي

F table at (df= 2, 109, α ≤ 0.05) = 3.09 

, وىي أقؿ مف 1.576( المحسوبة كانت F( يتبيف لنا أف قيمة )22مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
, وكانت 0.05(, ومستوى داللة 109, 2عند درجات حرية ) 3.09( الجدولية, والتي كانت Fقيمة )
, بمعنى أنو ال فروؽ في 0.05, وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.211( االحتمالية .Sigقيمة )

 تقديرات العينة عمى مقياس قمؽ المستقبؿ.

ومف ىنا نؤكد عمى عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مستوى قمؽ المستقبؿ 
عديف إلى قطاع غزة تعزى لمت ير الحالة لدى أفراد عينة الدراسة مف األسرى المحرريف المب

 االجتماعية, وأنو رغـ اختبلؼ العينة مف حيث الحالة االجتماعية إال أنيـ بنفس مستوى قمؽ المستقبؿ.

( والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ في مستوى 25وترى الباحثة أف النتائج في الجدوؿ رقـ )
قارب العينة مف حيث الظروؼ المؤثرة والمساىمة في قمؽ المستبقؿ لدى أفراد العينة قد ترجع إلى ت

مستوى قمؽ المستقبؿ, حيث خبرات الماضي متقاربة, واألحداث الحاضرة متشابية لدى أفراد العينة, 
وأنو رغـ اختبلؼ العينة مف حيث الحالة االجتماعية إال أنيـ متقاربيف ومتشابييف في العديد مف 

 ية واالجتماعية.العوامؿ والظروؼ المعيشية والنفس
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 تعقيب عام عمي نتائج الدراسة:.

حاولت الباحثة مف خبلؿ الدراسة الحالية الكشؼ عف العبلقة بيف الرضا عف الحياة وقمؽ 
المستقبؿ لدى عينة مف األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة صفقة وفاء األحرار, واستخدمت 

بعة محاور أساسية, ومقياس قمؽ المستقبؿ مف إعداد ألجؿ ذلؾ مقياس لمرضا عف الحياة ينقسـ إلى س
الباحثة, فتبيف أنو ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية لمرضا عف الحياة 
والدرجة الكمية لقمؽ المستقبؿ ولعؿ ذلؾ يرجع إلى أف الفئة المستيدفة مرت بتجارب وخبرات صادمة 

نت لحظت اإلفراج تحقؽ ليـ رضا عف كؿ ما وصموا إليو, بينما القمؽ لـ ومنيا تجربة االعتقاؿ, فكا
%(, وىذا نابع مف طبيعة 63يتأثر بالرضا عف الحياة كوف القمؽ لدييـ فطري, حيث أنو لـ يتجاوز )

 المجتمعات المسممة, التي تبقى راضية عف حياتيا ألنيا تعمـ بأنو ال يصيب اإلنساف إلى ما كتبو هللا.

النتائج أف ىناؾ عبلقة بيف بعد السعادة والدرجة الكمية لقمؽ المستقبؿ في حيف لـ وأظيرت 
تظير عبلقة بيف األبعاد األخرى لمرضا عف الحياة وقمؽ المستقبؿ, ولعؿ ذلؾ يرجع إلى طبيعة بعد 
السعادة فالسعادة الحاضرة تخفض القمؽ مف المستقبؿ, حيث أف خبرات الماضي ولحظت اإلفراج كاف 

, ولف يكوف المستقبؿ كالبارحة والحاضر, لذا فإف  ليا تأثير في مستوى السعادة, ولـ يعد البارحة كاليـو
خبرة اإلفراج رفعت مستوى السعادة وخفضت مستوى القمؽ مف المستقبؿ لدى العينة حيث كانت 

 العبلقة بيف السعادة وقمؽ المستقبؿ عبلقة سالبة متوسطة.

وجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الرضا عف الحياة لدى األسرى فيما أظيرت النتائج أنو ال ت
المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة تعزى لمت يرات: العمر, عدد مرات االعتقاؿ, سنوات االعتقاؿ, 
الحالة االجتماعية, وفسرت الباحثة ذلؾ بأف الفئة متقاربة ومتشابية بخبرات الماضي, وخبرات 

تصادي واجتماعي وقيمي متقارب جدًا, فمـ تظير فروقًا جوىرية في الحاضر, وتعيش في مستوى اق
 رضاىـ عف الحياة, كما أنيـ عاشوا لحظات األمؿ, والفرح, واألسر مجتمعيف.

وعمى مستوى قمؽ المستقبؿ فمـ تظير فروقًا جوىرية ذات داللة إحصائية في قمؽ المستقبؿ 
ى لمت يرات العمر, عدد مرات االعتقاؿ, سنوات لدى األسرى المحرريف المبعديف إلى قطاع غزة, تعز 

االعتقاؿ, الحالة االجتماعية, ولعؿ ذلؾ يرجع إلى أف الفئة المستيدفة تعيش نفس األوضاع, ومرت 
 بتجارب متشابية منيا األسر, االفراج, االبعاد, وىذا انعكس عمى مستوى قمؽ المستقبؿ لدييـ.
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صمت عمييا الباحثة غير متوقعة, حيث كانت تعتقد وتأسيسًا عمى ما سبؽ فإف النتائج التي ح
بأف ىناؾ مستوى متدني مف الرضا عف الحياة لدى األسرى المحرريف, وأف لدييـ قمقًا مف المستقبؿ 
خاصة ذوي االعتقاؿ ألكثر مف مرة, ولسنوات متعددة إال أف فئة األسرى أظيرت مستويات ونتائج 

, والصمود في تقديرات العينة عمى مقياس الرضا عف الحياة غير ذلؾ, وتفاجئت الباحثة بحجـ التحدي
وقمؽ المستقبؿ, وىذا مرده إلى طبيعة المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ, وطبيعة ىذه الفئة التي يكف ليا 
الجميع كؿ االحتراـ, فيـ بذلوا سنيف الحياة ألجؿ الوطف, والقضية, فمـ يعد األسر خبرة صادمة, ولـ 

مكروىًا, طالما أنيـ يدافعوف عف الكرامة, واإلنسانية, فأسرانا أحرار األرض لـ يعودوا  يعد السجف مكاناً 
صرارًا عمى مواصمة الحياة, مؤمنيف بقدر  قمقيف مف القادـ كوف التجربة وخبرة األسر أعطتيـ تحديًا, وا 

ف كانت بعيدًا عف األىؿ واألحبة.  هللا وقضاءه, مقبميف عمى الحياة وا 

كما نالتيا فئة الدراسة مف ترحيب وتقدير النجازاتيـ جعمتيـ بيف أىميـ وذوييـ,  والحفاوة التي
شطر الوطف  فرؽ بيف الضفة وغزة, ف زة أىؿ, وأحبة والضفةأنيـ يشعروف ويعوف جيدًا بأنو ال 

 والحنيف ليا ال ينقطع, ولعؿ ذلؾ يرجع إلى مستوى التقدير االجتماعي الذي تتمقاه فئة الدراسة.



131 
 

 ئج:النتا

 مف خبلؿ الدراسة النظرية والميدانية تبيف لنا ما يمي:

أظيػرت النتػػائج أف مسػتوى الرضػػا عػػف الحيػاة لػػدى األسػرى المحػػرريف المبعػػديف إلػى قطػػاع غػػزة  .1
 %, وىو مستوى متوسط.77.40تبمغ نحو 

أظيػػػرت النتػػػػائج أف مجػػػاؿ الرضػػػػا عػػػف العبلقػػػػات االجتماعيػػػة حظػػػػي بالمرتبػػػة األولػػػػى وبنسػػػػبة  .2
%, 83.80بينما جاء مجػاؿ التقػدير االجتمػاعي بالمرتبػة الثانيػة وبػوزف نسػبي بمػغ  %,84.20

%, بينمػا 82.20وكاف مجاؿ الرضا عف االمور الدينية بالمرتبػة الثالثػة وبػوزف نسػبي بمػغ نحػو 
%, وكػاف مجػاؿ الرضػا 77.80كاف مجاؿ السعادة ذات المرتبػة الرابعػة وبػوزف نسػبي بمػغ نحػو 

%, وجػػاء بالمرتبػػة مػػا 75.60ية بالمرتبػػة الخامسػػة وبػػوزف نسػػبي بمػػغ نحػػو عػف الحيػػاة االقتصػػاد
%, أما مجاؿ الرضا عف الحياة الصحية 71قبؿ األخيرة مجاؿ الطمأنينة وبوزف نسبي بمغ نحو 

 %.67.60فكاف بالمرتبة األخيرة وبوزف نسبي بمغ نحو 
يف الدرجػػة الكميػػة لمرضػػا عػػف دالػػة إحصػػائيًا بػػ و ال توجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة ذاتأظيػػرت النتػػائج أنػػ .3

الرضػػا عػػف الحيػػاة والدرجػػة  أبعػػادالحيػػاة وقمػػؽ المسػػتقبؿ, وكػػذلؾ تبػػيف أنػػو ال عبلقػػة بػػيف جميػػع 
 ادة وقمؽ المستقبؿ.عالس بعدالكمية لقمؽ المستقبؿ, بينما كانت عبلقة سالبة دالة بيف 

, فػػي الدرجػػة 0.05 أظيػػرت النتػػائج أنػػو ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة .4
الحالػة عدد مرات االعتقػاؿ, سػنوات االعتقػاؿ,  ت يرات: العمر,تعزى لملمرضا عف الحياة  ةالكمي

 االجتماعية.
, فػي الدرجػة 0.05أظيرت النتائج أنو ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة  .5

الحالػػة قػػاؿ, سػػنوات االعتقػػاؿ, الكميػػة لقمػػؽ المسػػتقبؿ تعػػزى لمت يػػرات: العمػػر, عػػدد مػػرات االعت
 االجتماعية.
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 التوصيات:

العمػػؿ الجػػاد عمػػى دمػػج األسػػرى المحػػرريف المبعػػديف إلػػى قطػػاع غػػزة فػػي نشػػاطات ومؤسسػػات  .1
 المجتمع الفمسطيني لما لو مف آثارًا نفسية واجتماعية عمى شخصية األسير.

سػير وخاصػة بعػد انتقالػو مػف القياـ بعمػؿ دورات تثقفيػة الىػالي االسػري لكيفيػة التعامػؿ مػع اال .2
 الحياة العقيمة الي الحرية المطمقة.

العمػػؿ الجػػاد عمػػى تػػوفير حيػػاة كريمػػة لؤلسػػرى المحػػرريف بشػػكؿ عػػاـ ولممبعػػديف بشػػكؿ خػػاص  .3
 تتناسب مع حجـ المعاناة والتضحية التي قدموىا في سبيؿ فمسطيف.

ىػذه التضػحيات تاريخػًا  ضرورة إثػراء المنػاىج الفمسػطينية بحقػوؽ األسػرى وتضػحياتيـ, وجعػؿ .4
 ػقمونو عبر األجياؿ القادمةويتنايحفظو األطفاؿ 

ضػػرورة مشػػاركة األسػػرى المحػػرريف والمبعيػػدف إلػػى قطػػاع غػػزة فػػي نػػدوات وورش عمػػؿ لفضػػح  .5
ممارسػػػات االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي أمػػػاـ العػػػالـ أجمػػػع, السػػػيما وأنيػػػـ أصػػػحاب خبػػػرات وصػػػعاب 

 خؿ سجوف االحتبلؿ.وتجارب مختمفة مف التعذيب واإلىانة دا
ضػػػػرورة وضػػػػع بػػػػرامج نفسػػػػية واجتماعيػػػػة لؤلسػػػػرى حػػػػديثي التحػػػػرر, ومحاولػػػػة إيجػػػػاد بػػػػرامج  .6

واسػػػػػتراتيجيات تعػػػػػزز صػػػػػمود األسػػػػػرى الػػػػػذيف الزالػػػػػوا رىػػػػػف االعتقػػػػػاؿ لػػػػػدى قػػػػػوات االحػػػػػتبلؿ 
 اإلسرائيمي.

 إطػػبلؽ الفعاليػػات المناىضػػة لمسػػجف والسػػجاف اإلسػػرائيمي, كخطػػوة نحػػو تحريػػر بػػاقي األسػػرى .7
 الفمسطينييف.

تػػػوفير أخصػػػائييف نفسػػػييف واجتمػػػاعييف لمكشػػػؼ عػػػف مشػػػكبلت األسػػػرى النفسػػػية واالجتماعيػػػة  .8
 وعبلجيا.

 ضرورة أىتماـ الجامعات بفئة االسري واجراء الدراسات التي تتناسب مع وضع االسير. .9
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 المقترحات:

 في ضوء الدراسة النظرية والعممية تقترح الباحثة ما يمي:

اسػػة مقارنػػة لقمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى األسػػرى المحػػرريف المبعػػديف إلػػى قطػػاع غػػزة, در ضػػرورة إجػػراء  .1
 وغير المبعديف.

 دراسة اآلثار النفسية والجسمية لتجربة األسر وعبلقتيا بقمؽ المستقبؿ لدى األسرى المحرريف. .2
 في ضوء سنوات الحكـ.الض وطات النفسية لدى ذوي األسرى الفمسطينيف  .3
بعػػػػػض المشػػػػػكبلت االنفعاليػػػػػة لؤلسػػػػػري المحػػػػػرريف مثػػػػػؿ"القمؽ,  عمػػػػػؿ برنػػػػػامج ارشػػػػػاد لتخفيػػػػػؼ .4

 األكتئاب, الوحدة النفسية"
ضػػػرورة االىتمػػػاـ باالسػػػري بمجػػػاؿ البحػػػث العممػػػي بالدراسػػػات التػػػي  تتعمػػػؽ بالصػػػبلبة النفسػػػية  .5

 المحرريف.والوحدة النفسية واالكتئاب واالغتراب النفسي لدي االسري 
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 ادلراجعادلصادر و

 
 راجع العربية.أواًل: الم

 ثانيًا: المراجع األجنبية.

 ثالثًا: المواقع اإللكترونية.

 رابعًا: المقابالت الشخصية.
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 المراجعالمصادر و 

 المصادر:

 القرآن الكريم

 المراجع:

 أواًل: المراجع العربية.

 دار المعارؼ, القاىرة. ,لسان العرب(: 1955ابف منظور محمد بف مكـر ) .1

المجمة (: الرضا عف الحياة وعبلقتو باألحداث الضاغطة, 2007) أبو العبل, محمد أشرؼ .2
 , المجمد الرابع واالربعوف, جميورية مصر العربية.العميمة لكمية األداب

(: دراسة مقارنة لسمات الشخصية بيف أبناء البدو والحضر في 1999أبو مصطفى, نظمي ) .3
 رة., القاىمجمة مستقبل التربية العربية ,لفمسطينيةاالبيئة 

(: مركز الضبط واألمف النفسي وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لدي 2007إسماعيؿ, عبد الكريـ ) .4
, كمية التربية بجامعة رسالة ماجستيررريف في قطاع غزة, يف المحياالسري الفمسطين

 االزىر,غزة, فمسطيف.

 , فمسطيف, غزة.تصميم البحث التربوي(: 2003األغا, إحساف واألستاذ, محمود ) .5

سمة التفاؤؿ والتشاؤـ بقمؽ المستقبؿ لشباب الجالية العربية   (: عبلقة2009امي, عباس )اإلم .6
, كمية اآلداب, األكاديمية العربية المفتوحة في رسالة ماجستير, -مدينة البورؾ  -في الدنمارؾ 

 الدنمارؾ.

نجاز (: التفاؤؿ والتشاؤـ وعبلقتيا باال2011بسيوني, سوزاف بنت صدقة بف عبد العزيز ) .7
األكاديمي والرضا عف الحياة لدى عينة مف الطالبات الجامعيات بمكة المكرمة, مركز اإلرشاد 

 , المممكة العربية السعودية.2011, أبريؿ 28, العدد مجمة االرشاد النفسيالنفسي, 
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(: نقدير الذات وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدي الجالية العربية  2008بمكيبلني, ابراىيـ محمد ) .8
 , األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ.رسالة ماجستيرالنرويج, قيمة بمدينة اوسمو في الم

(: الصبلبة النفسية والرضا عف الحياة لدى عينة مف المسنيف "دراسة 2009تفاح, جماؿ السيد ) .9
 , المجمد التاسع, العدد الثالث.مجمة كمية التربيةمقارنة", جامعة اإلسكندرية, 

(: القمؽ واالكتئاب لدى عينة مف المطمقات وال ير مطمقات 2002مة حسف ظاىر )تونسي, عدي .10
, جامعة العرب, مكة المكرمة, المممكة العربية رسالة ماجستيرفي مدينة مكة المكرمة, 

 السعودية.

(: القمؽ واالكتئاب لدي عينة مف المطمقات وال ير مطمقات 2002تونسي, عديمة حسف ظاىر) .11
, كمية التربية بجامعة العرب, مكة المكرمة, المممكة رسالة ماجستير, كرمةمدينة مكة المفي 

 العربية السعودية.

 (.1994الجمعية األمريكية لمطب النفسي ) .12

 , جامعة األقصى.الصحة النفسية(: 2012جودة, آماؿ ) .13

, تحقيؽ: أحمد عبد الصحاح تاج المغة وصحاح العربي(: 1987الجوىري, اسماعيؿ حماد ) .14
 , دار العمـ لممبلييف, بيروت.ال فور

 6(: فروؽ أعراض القمؽ واالكتئاب والمخاوؼ المرضية لدى األطفاؿ )2003حجازي, عائشة ) .15
 جامعة الممؾ سعود. ,رسالة ماجستيرسنة( والمصابيف ببعض األمراض النفسية  12-

, دار يالذكاء العاطفي وديناميات قوة التعمم االجتماع(: 2007حسيف, محمد عبد اليادي ) .16
 الكتاب الجامعي, العيف, اإلمارات العربية المتحدة.

دار الصفاء  ,قمق المستقبل –التمرد  –االغتراب (: 2011الحمداني, اقباؿ محمد رشيد صالح ) .17
 لمنشر والتوزيع عماف.

, مجمة العموم التربوية(: قمؽ المستقبؿ لدى أبناء العامميف بالخارج, 2005حمزة, جماؿ مختار ) .18
 ألوؿ, القاىرة.العدد ا
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(: جودة الحياة وعبلقتيا بكؿ مف الرضا الوظيفي وقمؽ المستقبؿ لدى 2012خميس, ايماف ) .19
المؤتمر العممي الثالث: معممات رياض األطفاؿ, جامعة جرش الخاصة, كمية العموـ التربوية, 

 .رؤى معاصرة -تربية المعمم العربي وتأىيمو 

تو بالرضا عنيا لدى طالبات الجامعة بالمممكة العربية معنى الحياة وعبلق (:2011خوج, حناف ) .20
, المجمد الثالث, العدد الثالث, يونيو مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسيةالسعودية, 

2011. 

 (: مقياس الرضا عف الحياة, مكتبة األنجمو المصرية, القاىرة.1996الدسوقي, مجدي محمد ) .21

دراسة ألبعاد الرضا عف الحياة وعبلقتيا ببعض المت يرات  (:2000الدسوقي, مجدي محمد ) .22
, المجمد الثامف, المجمة النفسية لمدراسات النفسيةالنفسية لدى عينة مف الراشديف كبار السف, 

 .20العدد 

(: فاعمية اإلرشاد النفسي والديني في تخفيؼ قمؽ المستقبؿ 2001دياب, أحمد عاشور محمد ) .23
, العدد األوؿ 15المجمد  ،مجمة البحث في التربية وعمم النفسعة, لدى عينة مف طبلب الجام

 جامعة المنيا.

(: العبلقة بيف التوافؽ والرضا عف الحياة لدى المسنيف وبيف 1988الديب, عمي محمد ) .24
 , العدد السادس, جامعة القاىرة.مجمة عمم النفساستمرارىـ في العمؿ, 

توافق والرضا عن الحياة لدى المسنين وبين العالقة بين ال(: 1994الديب, عمي محمد ) .25
 , الجزء األوؿ, الييئة المصرية لمكتاب, القاىرة.استمرارىم في العمل

(: فاعمية االرشاد النفسي الديني في تخفيؼ قمؽ المستقبؿ لدي 2001) عاشور محمد رباب, .26
, 11العدد, 15, المجمدمجمة التربية وعمم النفس بجامعة الميناعينة مف طبلب الجامعة, 

 جميورية مصر العربية.

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع, غماف األردف.الصحة النفسية(: 2002رضواف, سامر جميؿ ) .27
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(: العبلقة بيف المساندة االجتماعية وكؿ 2001رضواف, شعباف جاد هللا وىريدي, عادؿ محمد ) .28
, السنة 58, العدد فسمجمة عمم النمف مظاىر االكتئاب وتقدير الذات والرضا عف الحياة, 

 , جامعة القاىرة, القاىرة.15

, الطبعة الرابعة, عالـ الكتب, عمم النفس االجتماعي(: 1978زىراف, حامد عبد السبلـ ) .29
 القاىرة.

 , عالـ الكتب, القاىرة.الصحة النفسية والعالج النفسي(: 1997زىراف, حامد عبد السبلـ ) .30

تعذيب لدي المحرريف الفمسطينييف وعبلقتيا ببعض األثار  البعيدة لم :(2001محمد) الزير, .31
 الجامعة االسبلمية ,غزة. ,رسالة ماجستير,  يراتالمت

(: قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية وعبلقتو بالجنس 2009السبعاوي, فضيمو عرفات محمد ) .32
 .مجمة كمية التربية جامعة الموصلوالتخصص الدراسي, 

اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي والعبلج القائـ عمى المعنى (: فاعمية 2003سعفاف, أحمد ) .33
, العدد مجمة كمية التربية جامعة عين شمسفي خفض ال ضب لدى عينة مف طمبة الجامعة, 

(22.) 

, 2004السعود, ناىد شريؼ ) .34 , رسالة دكتوراه(: قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بسمتي التفاؤؿ والتشاـؤ
 جامعة دمشؽ, سوريا.

(: الرضا عف الحياة وعبلقتو بتقدير الذات لدى مديري 2003, عادؿ محمود محمد )سميماف .35
, جامعة رسالة ماجستيرالمدارس الحكومية ومديراتيا في مديريات محافظات فمسطيف الشمالية, 

 النجاح الوطنية, الضفة ال ربية.

 ار الشروؽ ,ترجمة محمد عثماف نجاتي, د ,الكف والعرض والقمق(: 1997سيجموند, فرويد ) .36
 القاىرة, الطبعة الرابعة.

, الطبعة الثانية, دار وائؿ لمنشر والتوزيع, مشكالت المراىقة(: 2008السيد, محمد عمي ) .37
 عماف, األردف.
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(: مشكبلت التقاعد لدى المسنيف وأثرىا عمى الرضا عف الحياة, 2009شعباف, أحمد إيماف ) .38
 , جامعة المنصورة.2009مايو  14, العدد مجمة بحوث التربية النوعية

(: المرونة الفمسطينية وعبلقتيا بالرضا عف الحياة لدي طمبة الجامعات 2012) ىشقورة, يحي .39
 كمية التربية جامعة االزىر ب زة, فمسطيف. , رسالة ماجستير, الفمسطينية بمحافظات غزة

 , مكتبة النيضة المصرية, القاىرة.مقياس قمق المستقبل(: 2005الشقير, زينب ) .40

(: قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بالض وط النفسية 2006شند, سميرة محمد واألنور, محمد إبراىيـ ) .41
, المجمد الثاني, الجزء الثاني, العدد مجمة كمية التربيةلدى شرائح مينية مختمفة, جامعة طنطا, 

 الخامس والثبلثوف.

بلقتيا بقمؽ المستقبؿ (: بعض المعتقدات الخرافية لدى المراىقيف وع2003صبري, إيماف محمد ) .42
 .38, المجمد الثالث عشر, العدد المجمة المصرية لمدراسات النفسيةوالدافعية لئلنجاز, 

(: الض وط النفسية وعبلقتيا باألمراض السيكوماتية لدى األسرى 2000عبد الروؤؼ ) الطبلع, .43
جامعة  , كمية التربيةرسالة ماجستيرالفمسطينييف المحرريف مف السجوف اإلسرائيمية, 

 األقصي,غزة, فمسطيف.

(: التوافؽ النفسي واالجتماعي وعبلقتو باالنتماء لدي األسري 2004عبد الروؤؼ ) الطبلع, .44
, كمية التربية, جامعة االقصي, رسالة دكتوارهالفمسطينييف المحرريف مف السجوف اإلسرائيمية, 

 غزة, فمسطيف.

(: اتجاىات وممارسات طبلب 2009طو, سموى محمد زغموؿ ولطفي, فاتف مصطفى كماؿ ) .45
المؤتمر الجامعة نحو وقت الفراغ وعبلقتو بالرضا عف الحياة, كمية التربية النوعية بالمنصورة, 

لمؤسسات وبرامج التعميـ العالي ا, االعتماد األكاديمي السنوي الدولي األول/ العربي الرابع
 .2009أبريؿ  9- 8الممتدة ما بيف النوعي في مصر والعالـ العربي الواقع والمأموؿ في الفترة 

مجمة (: مسببات القمؽ خبرات الماضي والحاضر ومخاوؼ المستقبؿ, 1993عبد الباقي, سموى ) .46
 , المجمد الثامف, الجزء الثامف والخمسوف, عالـ الكتب, القاىرة.دراسات نفسية تربوية
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والض وط النفسية لدى  (: قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بمعنى الحياة2010عبد الحميـ, أشرؼ محمد ) .47
 .مركز اإلرشاد النفسي، المؤتمر السنوي الخامس عشرعينة مف الشباب, جامعة عيف شمس, 

الوحدة النفسية وعبلقتيا بالمساندة االجتماعية لدى األسرى  (:2013عبد الحميد, خالد دياب ) .48
 مسطيف., الجامعة اإلسبلمية ب زة, فرسالة ماجستيرصفقة وفاء األحرار,  –المحرريف 

(: معدالت السعادة لدى عينات عمرية مختمفة مف المجتمع 2003عبد الخالؽ, أحمد محمد ) .49
 , العدد الرابع.13, المجمد مجمة دراسات نفسيةالكويتي, 

مركز اإلرشاد النفسي، (: الرضا عف الحياة, جامعة عيف شمس, 2010) ىنجو عبد المنعـ,  .50
 .المؤتمر السنوي الخامس عشر

البحث العممي مفيومو وأدواتو (: 2001ف وعدس, عبد الرحمف وآخروف )عبيدات, ذوقا .51
 , دار الفكر لمنشر والطباعة والتوزيع, عماف, األردف.وأساليبو

دارة الضغوط النفسية(: 2001عثماف, فاروؽ السيد ) .52 , الطبعة األولى, دار الفكر القمق وا 
 العربي, القاىرة.

آثارىا, يـو دراسي بعنواف الصدمة النفسية وآثارىا, (: الصدمة النفسية و 2000عثماف, محفوظ ) .53
 , قطاع غزة, فمسطيف.كمية التربية بجامعة األقصى

 , دار القمـ, الكويت.الطب النفسي(: 1982عزت, دري حسيف ) .54

, مكتبة العبيكاف لمنشر المدخل إلى البحث في العموم السموكية(: 1995العساؼ, صالح ) .55
 والتوزيع, الرياض, السعودية.

 (: الرضا عف الحياة وعبلقتو بأنماط التعمؽ في المرحمة2002العش, أكراـ عبد القادر درويش ) .56
 الجامعة االردنية, عماف, األردف. ,رسالة ماجستيرالوسطي مف الرشد, 

(: قمؽ المستقبؿ وعبلقتو ببعض المت يرات الثقافية "دراسة 2004العشري, محمود محي الديف ) .57
المؤتمر السنوي طبلب بعض كميات التربية بمصر وسمطنة عماف, عبر حضارية مقارنة بيف 

 , المجمد األوؿ.الحادي عشر لإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس
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 , مكتبة األنجمو المصرية.الطب النفسي المعاصر (:1998عكاشة, أحمد ) .58

(: قمؽ المستقبؿ وعبلقتو ببعض المت يرات لدى طمبة 2000العكايشي, بشرى أحمد جاسـ ) .59
 , جامعة المستنصرية.رسالة ماجستيرجامعة, ال

(: معدالت السعادة الحقيقية لدى عينة مف طبلب المرحمتيف اإلعدادية 2008عبلـ, سحر ) .60
 (.3(, العدد )18, المجمد )مجمة دراسات نفسيةوالثانوية, 

ة دراسة ميدانية عمي عين-(: الرضا عف الحياة وعبلقتو بالوحدة النفسية 2007عمواف, نعمات ) .61
 )سمسمة الدراسات االنسانية، مجمة الجامعة اإلسالميةمف زوجات الشيداء الفمسطينييف, 

 .2, العدد16مج

, الطبعة الثانية, دار الفكر لمطباعة الصحة النفسية لمطفل(: 1995العناني, حناف عبد الحميد ) .62
 والنشر, عماف, األردف.

 ر الفكر لمطباعة والنشر, األردف., داالصحة النفسية(: 2000العناني, حناف عبد الحميد ) .63

الرفض الوالدي واألفكار  –(: إدراؾ القبوؿ 2010العنزي, خالد بف الحميدي ىدموؿ ) .64
, رسالة ماجستيرالبلعقبلنية وقمؽ المستقبؿ لدى عينة مف طبلب جامعة الحدود الشمالية, 

 جامعة أـ القرى, المممكة العربية السعودية.

(: الذكاء الوجداني وتأثيره عمى 2006 ورشواف, ربيع عبده أحمد )العيسى, جابر محمد عبد هللا .65
, جمة دراسات تربوية واجتماعيةالتوافؽ والرضا عف الحياة واإلنجاز األكاديمي لدى األطفاؿ, ـ

 , العدد الرابع, كمية التربية بجامعة حمواف.12المجمد 

, مؤسسة طيبة عالجيا –ا أسبابي –تشخيصيا –االضطرابات السموكية : )2001فايد, حسيف ) .66
 , القاىرة, جميورية مصر العربية.لمنشر والتوزيع

(: قمؽ المستقبؿ وعبلقتو ببعض المت يرات لدى طبلب كمية 2006فراج, محمد أنور ابراىيـ ) .67
 , جامعة اإلسكندرية, جميورية مصر العربية.رسالة ماجستيرالتربية بجامعة اإلسكندرية, 
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سيرات المحررات بحاجة ممحة إلى حاضنة وطنية وسياسية األ (:2009فروانة, عبد الناصر ) .68
 .شبكة فمسطين المستقبل االعالميةواجتماعية, 

 , الطبعة الخامسة, مكتبة الخانجي, القاىرة.الصحة النفسية(: 1998فيمي, مصطفى ) .69

 , الطبعة األولى, األردف.االضطرابات السموكية(: 2000القاسـ, جماؿ مثقاؿ وآخروف ) .70

(: قمؽ المستقبؿ وعبلقتو بصورة الجسـ ومفيوـ الذات 2009ضي, وفاء محمد احميداف )القا .71
 , الجامعة اإلسبلمية, فمسطيف.رسالة ماجستيرلدى حاالت البتر بعد الحرب عمى غزة, 

(: تجربة التعذيب لدي األسري الفمسطينييف وعبلقتيا بالتفكير 2008قاعود, عبد الناصر ) .72
 , كمية التربية بالجامعة االسبلمية,غزة, فمسطيف.ررسالة ماجستياألخبلقي, 

(: الدافع لئلنجاز وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدى عينة 2012القرشي, محمد بف عابد بف خبتي ) .73
 , جامعة أـ القرى.رسالة ماجستيرمف طبلب جامعة أـ القرى, 

 لمنشر, القاىرة. , دار ىجرالتنشئة الوالدية واألمراض النفسية(: 1990الكفافي, عبلء الديف ) .74

(: الرضا عف الحياة لدى المعوقيف إعاقة عقمية نمائية بسيطة وغير 2009الكندري, ىيفاء ) .75
 , العدد الثاني, جامعة الكويت.37, المجمد مجمة العموم االجتماعيةالمعوقيف عقميًا, 

 اوعبلقتي الفمسطينييف األسرى زوجات لدى النفسية الض وطات: (2005) , باسـ عطيةالفي .76
 ., الجامعة اإلسبلمية ب زة, فمسطيف.رسالة ماجستير, المت يرات ببعض

, ترجمة: سيد الطواب ومحمود الشخصية، الدافعية، واالنفعاالت(: 2000ليندا, دافيدوؼ ) .77
 عمر, دار الدولية لبلستثمارات الثقافية, جميورية مصر العربية.

قتيا بالرضا عف الحياة لدى عينة مف (: فعالية األنا وعبل2011المالكي, رانيا معتوؽ محمد ) .78
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 قائوت ادلالحق
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 الستبيان في صورتو النيائيةا( 1ممحق رقم )
 

 

 موجو لألسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزةاستبيان 

 رة......أخي المحرر/ أختي المحر 

 تحية طيبة وبعد ،،،،،،،، 

تقوـ الباحثة بإعداد دراسة لمتعرؼ عمى مستوى الرضا عف الحياة ومستوى قمؽ المستقبؿ لدى  
األسرى المحرريف المبعديف إلى غزة, بيدؼ الربط بينيما لمتعرؼ عمى العبلقة التي تربط مستوى 

 الرضا عف الحياة بقمؽ المستقبؿ.

كأحد أدوات جمع بيانات الدراسة, لموصوؿ إلى نتائجيا, فاالستبياف ىو  ويأتي ىذا االستبياف 
فقط ألغراض البحث العممي, لذا أرجو مف سيادتكـ التكـر بمنحي إجاباتكـ عمى فقراتو وذلؾ بعد 

 ( أماـ االستجابة التي تتفؽ مع الواقع.Xقراءتيا بتمعف ووضع عبلمة )

 اسية وىي:ويتكوف ىذا االستبياف مف ثبلثة محاور أس

 البيانات الشخصية. -
 مقياس الرضا عف الحياة. -
 مقياس قمؽ المستقبؿ. -
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 أواًل: البيانات الشخصية.

 العمر:
 عاـ 40 – 31  عاـ 30أقؿ مف  
 عاـ 50أكثر مف   عاـ 50 – 41 

 ......................................  عدد مرات االعتقال:

 سنوات االعتقال:
 سنوات 10 – 6  سنوات 5أقؿ مف  
 سنة 15أكثر مف   سنة 15 – 10 

 أعزب  متزوج  الحالة االجتماعية
 إذا كنت متزوج، ىل أنت متزوج:

 بعد التحرر  قبؿ التحرر  
 ثانيًا: مقياس الرضا عن الحياة.

موافق  فقرات مقياس الرضا عن الحياة م.
 موافق بشدة

موافق 
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 جال السعادة:م
      أشعر أني موفؽ في حياتي بشكؿ عاـ. .1
      أشعر باالستقرار واألماف في حياتي. .2
      أنا راضي عف طبيعة حياتي. .3
      أشعر أف ظروفي حياتي الحالية أفضؿ مف ذي قبؿ. .4
      أشير بالبيجة والسرور. .5
      دائمًا ما أكوف مبتسمًا. .6
      ر بالتفاؤؿ دائمًا.أشع .7
      أتوقع حياة مستقبمية سعيدة. .8
      أنظر إلى الجوانب االيجابية مف الحياة والظروؼ اليومية. .9

      بعد العسر يسرًا.أف أؤمف بفكرة  .10
      أشعر بأف حياتي مشرقة ومميئة باألمؿ. .11
      أعيش حاليًا حياة أفضؿ مما كنت أتمنى. .12
      حققت الكثير مف طموحاتي. .13

 مجال الرضا عن العالقات االجتماعية:
      أشارؾ الجميع مف حولي في المناسبات السعيدة وغير سعيدة. .1
      أتمتع بعبلقات اجتماعية واسعة. .2
      لدي عبلقات طيبة مع الجيراف. .3
      .أحاوؿ إضفاء المرح والسعادة في نفوس مف حولي .4
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      أتمتع بعبلقات أسرية مستقرة وسعيدة. .5

6. 
أشارؾ في األنشطة االجتماعية التي تقـو بيا المؤسسات 

 المختمفة والمعنية.
     

      أحزف لحزف اآلخريف وأفرح لفرحيـ. .7
      أتذكر أصدقائي في األسر. .8
      أتمنى السعادة لمف حولي. .9

      لخير عمى فمسطيف وأىميا.أدعو بأف يعـ ا .10
      أتمنى حياة طيبة ألصدقائي األسرى في سجوف االحتبلؿ. .11
      أتواصؿ مف أصدقائي داخؿ السجوف اإلسرائيمية. .12
      .سموكي مع اآلخريف يتسـ بالسرور .13
      سموكي مع اآلخريف يتسـ بالتسامح. .14

 مجال التقدير االجتماعي:
      عر باحتراـ اآلخريف.أش .1
      أجد تقديرًا لمجرد أنني أسير محرر. .2
      الجميع يعاممني معاممة خاصة. .3
      أستطيع اتخاذ القرارات. .4
      أتحمؿ نتائج القرارات التي اقدميا. .5
      أفكاري تناؿ التقدير مف الجميع. .6
      مت ألفضؿ منيا.أعدؿ مف أفكاري ومقترحاتي حاؿ توص .7
      أشعر بالثقة في سموكي االجتماعي. .8

 مجال الطمأنينة:
      أتقبؿ انتقادات اآلخريف. .1
      أناقش اآلخريف بكؿ احتراـ وتقدير. .2
      أشعر دائمًا بثقة عالية. .3
      أؤمف بأفكاري وأحاوؿ الدفاع عنيا. .4
      أناـ نومًا ىادئًا. .5
6. .       أفكر طويبًل قبؿ النـو
      أنا راضي عف انجازاتي في الحياة اليومية. .7
      .المحتمة أفكر بالعودة إلى الضفة ال ربية .8
      أفكر دائمًا باليـو الذي أترؾ قطاع غزة فيو. .9

      أشعر أنني في بمد غير بمدي. .10
      خريف.أشعر بثقة مفرطة تجعمني أنتقد اآل .11

12. 
لو قدر لي أف أعيش حياتي ثانية لف أغير شيئًا مف نمط 

 حياتي.
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      لدي روح معنوية عالية. .13
      مشاعر خيبة األمؿ.مف ال أعاني  .14

 الرضا عن الحياة االقتصادية:
      أتوقع األفضؿ في المستقبؿ حتى في الشؤوف االقتصادية. .1
      مالية مستقرة.الف أموري أتمنى أف تكو  .2
      أنا راضي عف الدخؿ الذي أتمقاه. .3
      أتمنى زيادة في راتبي. .4
      ؾ أراضي وسيارات.متبلاأتمنى  .5
      دخمي مبلئـ لطبيعة مصاريؼ عائمتي. .6
      دخمي يتناسب مع معدؿ األسعار في قطاع غزة. .7
      نعمو. دائمًا ما أشكر هللا عمى .8
      أسكف في بيت مناسب ويبلئمني. .9

10. 
أنظمة العبلوات والتأميف مناسبة وتتفؽ مع الواقع الذي نعيشو 

 في قطاع غزة.
     

 مجال الرضا عن الحياة الصحية:
      أتمتع بصحة جيدة. .1
      أخاؼ مف األمراض. .2
      صحية خفيفة. أعرض نفسي عمى الدكتور بمجرد الشعور بوعكة .3

4. 
المرافؽ الصحية الموجودة في قطاع غزة تؤدي دورىا بشكؿ 

      سميـ.

      أشعر بأف البيئة مموثة وتعرضني لمخطر الصحي. .5
      أحاوؿ تناوؿ غذاء صحي. .6
      أحب متابعة البرامج الصحية عبر وسائؿ اإلعبلـ. .7
      أتمقاىا مف ذوي االختصاص. أقدر جيدًا النصائح الصحية التي .8
      أىتـ بالجانب الصحي. .9

      أتساءؿ كثيرًا عف بعض األمراض التي أخشى أف تصيبني. .10
 مجال الرضا عن األمور الدينية:

      أستمع كثيرًا لمدروس الدينية. .1
      بيـو القيامة.باستمرار أفكر  .2
      ألمور الدينية.أتمنى أف أتفقو مزيدًا في ا .3
      أحاوؿ عدـ اقتراؼ الذنوب. .4
      أسرع بمساءلة نفسي عند اقتراؼ الذنوب. .5
      أحاوؿ الخشوع أثناء تأدية العبادات. .6
      أفكر بالجنة وما فييا والنار وما فييا. .7
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      قراءة القرآف الكريـ. دأشعر بالخشوع عن .8

9. 
ذكر اسـ رسوؿ هللا صمى هللا عميو  دالمحبة عنأشعر بالمودة و 

 وسمـ.
     

      أنا راضي عف مستوى التزامي الديني. .10
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 ثالثًا: قمق المستقبل.

 أبداً  أحياناً  نادراً  غالباً  دائماً  فقرات مقياس قمق المستقبل م.
      أفكر في تطوراتو.و أخشى مف المستقبؿ  .1
      في المستقبؿ. أشعر بأني سأواجو مشاكؿ .2

3. 
أحاوؿ دائمًا التأقمـ مع تطورات الوضع والت يرات التي تطرأ في 

      حياتي.

      التفكير في المستقبؿ يجعمني متشاءـ. .4
      تراودني فكرة أنني سأتعرض لبلعتقاؿ مرة أخرى. .5
      تراودني فكرة أني سأفتقد شخصًا عزيزاً  .6
      ير في المستقبؿ ىو مصدر قمقي.أعتقد أف التفك .7
      أتوقع حدوث كوارث وحروب في المستقبؿ. .8
      أشعر بأف المستقبؿ سيكوف أكثر استقرارًا. .9

      أشعر بطمأنينة بالنسبة لمحياة المستقبمية. .10
      أشعر بأني لف أستطيع تحقيؽ طموحي في المستقبؿ.  .11
      المستقبؿ أماـ اآلخريف.أتجنب الحديث عف  .12
      تراودني آماؿ بتحقيؽ أىدافي المستقبمية. .13
      أشعر أف الحياة مقبمة عمى كوارث جسيمة. .14
      أشعر بأني سيء الحظ. .15
      ينتابني األرؽ ليبًل كمما تأممت المستقبؿ وما سيأتي بو. .16
      تقبؿ غير واضح.يتممكني شعور باإلحباط إذ أف المس .17
      أتوقع أف أسعار المنتجات والخدمات ستزداد في األياـ المقبمة. .18
      تراودني أفكار أني سأصاب بأمراض مزمنة في المستقبؿ. .19
      أرى أف القيـ االجتماعية ترتقي يومًا بعد يومًا في قطاع غزة. .20
      ألىمي.أفكر باليـو الذي سأترؾ غزة وأعود  .21
      أثؽ بقدراتي عمى تحمؿ الصعاب المستقبمية. .22
      أخشى أف تكوف عبلقات اآلخريف معي لمجرد منفعة. .23
      أخشى أف تجبرني ظروفي عمى التعامؿ مع أفراد ال أتفؽ معيـ. .24

25. 
كمما تقدـ بي العمر ال أثؽ بالعبلقات االجتماعية وأشعر أنيا أقؿ 

 مف ذي قبؿ.صدقًا 
     

      أشعر بضيؽ نفس أحيانًا وصدر ضيؽ كمما تأممت المستقبؿ. .26
      يقمقني تدخؿ اآلخريف في حياتي ومصيري. .27
      أخشى أف أفقد أحد أقاربي. .28
      أتوقع حصوؿ خبلفات أسرية مستقببًل. .29
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      مف السيؿ أف استرخي. .30
      .ليني إال ما كتب هللا أؤمف بأنو لف يصيب .31
      أؤمف بالقضاء والقدر خيره وشره. .32
      تراودني أفكارًا بأني سأصبح شخصًا عظيمًا في المستقبؿ. .33

34. 
أرى أف االلتزاـ الديني والتمسؾ بالعادات والقيـ والتقاليد يضمف 

 مستقبؿ آمف لمجميع.
     

      ى تحقيقيا في المستقبؿ.لدي طموحات وأىداؼ واضحة أتمن .35

36. 
أؤمف بالمقولة: اعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبدًا, واعمؿ آلخرتؾ كأنؾ 

 ميت غدًا.
     

      أرى أنو ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس. .37
      أشعر دائمًا بأنو ال حوؿ لي وال قوة. .38
      يدفعني الفشؿ إلى القمؽ والحيرة. .39

40. 
أواجو الفشؿ وأحاوؿ تصحيح األخطاء وعبلج جوانب القصور بيدؼ 

 تحقيؽ أىدافي.
     

      أشعر بزيؼ الحياة وىذا ما يدفعني لمقمؽ. .41
      أشعر بصعوبة تحسيف ظروؼ وتداعيات المستقبؿ. .42
      تجعمني بعيدًا عف تحديد أىدافي المستقبمية. ظروؼ الحياة .43

44. 
عف مستوى معيشتي بوجو عاـ وىذا ما يشعرني باألمؿ في أنا راضي 
 المستقبؿ.

     

      أشعر أف الحياة ببل ىدؼ عقيمة. .45
 

 شكرًا حلسن تعاونكم... .
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 ةث( تسييل ميمة الباح2ممحق رقم )

 وزارة األسرى
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 ( تسييل ميمة الباحثة3ممحق رقم )

 رابطة األسرى والمحررين المبعدين
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 ( قائمة المحكمين4ممحق رقم )

 الصفة اإلسم م.
 عميد الشؤوف األكاديمية بجامعة األقصى الدكتور سمير مخيمر. 1
 قسـ اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى الدكتورة عطاؼ أبو غالي. 2
 لنفسي بجامعة النجاحقسـ اإلرشاد ا .احمد محمود التميميالدكتور  3
 القاىرة عيادة النفسية في .الدكتورة اية عرفات 4
 جامعة القدس المفتوحة األستاذ الدكتور سامي أبو اسحاؽ 5
 كمية التربية بجامعة القدس المفتوحة الدكتور شريؼ حماد 6
 قسـ اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى الدكتور ماىر المجدالوي 7

 

 

 
 


