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 ،،، يبألوار لل إىل ... َا َناتُع العطاء و احلناى إىل

 كاىحسي تزتُيت وتعلُوٍ ، وٍ الشهُد الذٌ رحل وتزن فُنا حة العلن والعلواء ، والذٌ أأتروح  إىل

 يل هي أجل أى أًفع دَين ووطين ،،،،،حمفش  وخري هشجع 

 أهدهاها ؛ أحنين أللثل ألداهم الشهُد الُها  تسثح اتنه الشهُد وسوجح الشهُد وأأهٍ احلنىًح الصاتزج احمل إىل

 ,,, والعافُح تالصحح اهلل

اب محُد الذٌ تزجن أروع هعاًٍ التضحُح طارق دَ /صدَك طفىليت وأخٍ الكثري الشهُد المائد إىل

 تعولُته الفدائُح الثطىلُح،،،، هي أجل دَنه ووطنه والفداء

 سهُل دراسيت صدَمٍ احلثُة الشهُد اجملاهد / أشزف عثد السالم احلُح ووالدَه الكزميني  ،،،،، إىل

 اسح عنهن ،،،الدر الذَي حتولىا هعٍ الصعاب وشغلتنً سوجيت الغالُح وأوالدٌ لزج عُين اىل

 ،،،، وَزضً حية ملا اهلل وفمهنإخىاًٍ وأخىاتٍ  اىل

 مل تلدهن أهٍ أصدلائٍ األعشاء،،،، الذَي أشمائٍإىل 

 ،،،، املماوهح الثاسلح و إىل أرواح الشهداء إىلو  األسريو ألصاًا  إىل لدسنا احلشَي

 حملزرَي ،،،،،اىل األسزي واألسرياخ الماتعني خلف المضثاى ، واألسزي واألسرياخ ا

 وهىاصالً  يل تالدعاء ،،، هشاركاً وهىجهاً جباًيب ولف هي كل إىل

 جناح هذا اجلهد ،،،،إكل هي ساهن يف  إىل

 ،،،،هذا حبثٍ أهدٌ 

 



 

 

 ج 

 شكر وتقدير
ػًف (. 11  : المجادلػة)  [  َيْرَفِع اَّللهُ الهِذيَن آَمـُوا ِمـُؽْم َوالهِذيَن ُأوُتوا اْلِعْؾَم َدَرَجاٍت    ]   : قاؿ تعالى  عى

سىفً  ٍيفً  البصرم اٍلحى ٍف ًعٍمرىافى ٍبًف اٍلحيصى مَّ  عف أبي الدرداء ، عى مىٍيػًو ، قىاؿى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ى المَّوي عى
مَّـى :  سى وَم َةودنُْد ْ)كى ُُ ينوَز ن َْقَيينَةن َِ ُيوززن دنُ  ْقُّهودندنْ َِ زن وَ ُُ َةودنُْد َْقُعلن َقُعلنةن َن َِ ، فنينوَر لنود دنَ  ْقُّهودندنْ َن  َِ وَ  (ةن

 . ركاه المنجنيقي
حمد الشاكريف المتكاضعيف هلل رب العالميف الذم قدرنا أف نسير عمػى ططػى معمػـ  هلل الحمد

البشرية محمد صمى اهلل عميو كسمـ كعمى درب العمماء ، كجعؿ مف أسرتي مف سار عمػى نيػق قا ػد 
 آلػو كعمػى كسػمـ عميػو اهلل صػمى محمػدـ عمػى كأسػم كأصػمي ،الغػر المحجمػيف كقضػى مػش الشػيداء

 بعد، أما الديف يكـ إلى بإحساف كمف تبعيـ الطاىريف الطيبيف كصحبو

 لػي كيسػر المتكاضػش العمػؿ ىػذا إنجػاز ىعمػ أعػانني الػذم فضػمو كأشػكر  كثيران   اهلل أحمد بداية
َ   َشنَؽرَ  َوَمنن] كجػؿ اهلل عػز لقػكؿ امتثػاالن  ،قػكة كال منػي حػكؿ غيػر مػف طريقػو   [لِـَْػِسنه َيْشنُؽرُ  َفننِكه

 (  40 :النمؿ)

 يقكؿ الشاعر:
 زقووووووووووز  ككوووووووووو   ز يوووووووووو   وووووووووو     ووووووووووم 

 ز فكيووووو   نووووور ْقكطوووووث فووووو  ْقوووووكظ  ْزقك ووووور  

   
 قةوووووووووَ  كووووووووو   عووووووووود ْقيوووووووووز     ةي وووووووووْر

 زةع رفوووووووَ  وووووووَقعَز َوووووووُ ْزَووووووو  ْقُّووووووو ر  

   
 زةووووووووووووَق      كوووووووووووو  َليوووووووووووو  زطَقةووووووووووووَ

 زفيووووووووووووو   عدووووووووووووود  ْزقزفوووووووووووووَِ  ليووووووووووووو   

   
أشػػكر المػػكلى جػػؿ فػػي عػػبله أف أتػػـ لػػي ىػػذا البحػػث فػػي ظػػؿ الظػػركؼ  أف إال يسػػعني ال

نَ  َيْقنـَُؽْم َِّ ه ] :الصعبة، كالذم كاف مف كراءه الكثير مف أىؿ الفضػؿ ، لقكلػو تعػالى ْْ َٓ َتـَْسنُوا اْلَػ َو

نرٌ  ِِ فػي إنجػاز ىػذه  . كاعترافنػا منػي لمػف كػاف لػو الفضػؿ بعػد اهلل( 237)البقػرة :  [اَّللهَ يَِ  َتْعَؿُؾنوَ  َي
،  ك يو   َةو  دنوَُالرسالة ، يتقدـ الباحث بطػالص الشػكر كالتقػدير إلػى أسػتاذه الفاضػؿ الػدكتكر / 

المشػػرؼ عمػػػى الرسػػػالة ، كالػػػذم كجػػدت فيػػػو أسػػػتاذنا معطػػػاءن سػػػطيان ، فمػػو مػػػف الباحػػػث جزيػػػؿ الشػػػكر 
 افر الصحة كالعافية .  كالعرفاف ، كجزاه اهلل عني كعف العمـ كطبلبو طير الجزاء ، كمتعو اهلل بك 

 



 

 

 د 

 بأسمى محممة كرد باقة أقدـك  ، إلى الجامعة اإلسبلمية االمتناف كعظيـ بالشكر أتقدـكما  

كأطص بالذكر أستاذم القدير/  ،اإلسبلمية جامعةال في النفس عمـ قسـ ألسرة كالعرفاف الشكر كممات
 أتقدـ أف يسعدني كما الرسالة ،، كالذم كاف لتكجيياتو األثر في اطراج ىذه  ََطف َ ةَُ ْأل َ

لتفضميـ بتحكيـ أداة البحث كما أبدكه مف أفكار   ْقسَدة ْقةن ةيُبالشكر كالتقدير كاالحتراـ إلى 
جميش األسرل  إلى بجزيؿ الشكر أتقدـ كما، د. سةير  ز مكأطص بالذكر  نيرة كمبلحظات قيمة

 جبلؿ صقر،عبد الناصر فركانة،  :كأطص بالذكركزارة شؤكف األسرل كالمحرريف  في المحرريف
كأطص منيـ :منصكر  كاألسرل المحرريف في مكتب أحرار الضفة عمي حمس، ،محمد الديراكم

كما  ،لما كاف ليـ مف فضؿ في الكصكؿ ألفراد العينة كتطبيؽ أداة الدراسة  رياف، أيمف الشراكنة
م الزمني منذ شركعي في إعداد صديقي األخ الفاضؿ/ أكـر جكدة، كالذ إلى كعرفاني شكرمأتكجو ب

 كما ،لذم ساعدني في تطبيؽ االستبانة، كاحسف الديراكم إسماعيؿالططة ، ككذلؾ األخ الفاضؿ /

زالة لمصعاب تذليؿ مف بذلكه لما ْألن َِ ز  كَئ  ْق ريةم زَز   إلى كالعرفاف بالتقدير أتقدـك   كا 

الذيف كاصمكا  الكريمة  سر    فْرد لجميش متنافكاال الشكر بجزيؿ أتقدـكما  ،لممعنكيات كرفش لمعقبات
كما أطص بالشكر أطي الحبيب محمد عمى كقكفو إلى جانبي طكاؿ فترة الدعاء لي بكؿ طير ، 

 .الرسالة ىذه إتماـ في ساعدني مف جميش إلى الشكر مكصكؿك دراستي، 

 العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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 ةلنص ْقدْرسم
 كفسيم َز   دَ  َقةسَكدة ْ َ ةََيم قدى ْألسرى ْقةنرييُ"  فيم زفَِ ْ نْرر"ْقزندة ْق"

عمى كصؼ كتحميؿ كاقش األسرل الفمسطينييف المحرريف في "صفقة كفاء  الدراسةىذه  تركز 
، ك التي تتضمف تساؤالت لمدراسة ، مف حيث شعكرىـ بالكحدة النفسيةـ2011األحرار " لمعاـ 

الشعكر بالكحػدة النفسية كالمساندة االجتماعية لدل األسرل  فة مستكلكفركض تيدؼ إلى معر 
 .الفمسطينييف المحرريف في صفقة )كفػػاء األحػػرار(

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الكحدة النفسية كالمساندة االجتماعية ، كما 
ية كالمساندة االجتماعية يمكف ىدفت إلى الكشؼ عما إذا كاف يكجد فركؽ في مستكل الكحدة النفس

أف تعزل إلى بعض المتغيرات الديمغرافية مثؿ )العمر، الحالة االجتماعية عند االعتقاؿ، الحالة 
 ، مكاف التحرر، المستكل التعميمي، مدة االعتقاؿ(.االعتقاؿاالجتماعية الحالية، عدد مرات 

 - َووْرِْ  ْقدْرسم:
 ق الكصفي التحميمي.استطدـ الباحث المنيةكدج ْقدْرسم: 
مف صفقة "كفاء  ان محرر  ان فمسطيني ان ( أسير 42تككنت عينة الدراسة االستطبلعية مف )َيكم ْقدْرسم: 

 ان ( أسير 179األحرار" كذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة، كما تككنت العينة الفعمية مف )
 ."ألحرارافاء ك مف صفقة " ان محرر   ان فمسطيني

  -: دْز  ْقدْرسم 
  -لتحقيؽ أىداؼ الدراسة: تيفالتالي األداتيفقاـ الباحث بإعػػػداد 

 .استبانة الكحدة النفسية 
 .استبانة المساندة االجتماعية 

 ْ سَقي  ْ ن َئيم ْق   ْس ندةدَ ْق َنث ف  ْق نيث ةُ ك َئج ْقدْرسم:
 .متكسطات الحسابية كالنسب الم كيةالتكرارات كال -1
 .معامؿ ارتباط بيرسكف -2
 معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف . -3
 معامؿ ارتباط ألفا كركنباخ . -4



 

 

 و 

 تحميؿ التبايف.  -5
 

  -ك َئج ْقدْرسم:
  -تكصمت الدراسة إلى النتا ق التالية :

 في درجات الكحدة النفسية كأبعادىا( p-value>0.05ذات داللة احصا ية ) ال  تكجد فركؽ -1
 . ع غزةلدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطا

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية في درجات مقياس المساندة االجتماعية كبعديو لدل  -2
األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية 
 )العمر، الحالة االجتماعية عند االعتقاؿ، الحالة االجتماعية الحالية، عدد مرات األسر، مكاف

 التحرر، المستكل التعميمي، مدة االعتقاؿ(.

تكجد عبلقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصا ية بيف مستكل الكحدة النفسية كمستكل المساندة  -3
 .لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة االجتماعية

ية كأبعادىا في درجات الكحدة النفس( p-value<0.01تكجد فركؽ ذات داللة احصا ية ) -4
لدل األسرل المحرريف في  )االغتراب كالعزلة، العجز االجتماعي، فقداف االتصاؿ كالتكاصؿ(

صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير مكاف التحرر )مبعد، غير مبعد(، لصالح 
 .غير المبعديفاألسرل المحرريف 
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 ْقف   ْألز 
 نلفيم ْقدْرسم

   -ةيدةم :
 ، كأحداثو ككقا عو يعيشو الذم االجتماعي الكاقش طبلؿ مفتتحدد صحة اإلنساف النفسية 

 تعرض إف أما ، صحتو النفسية عمى إيجابنا ذلؾ سينعكس كاإلشباع األمف تكافرت عناصر فطالما
 السمبي عميو. مردكده لذلؾ يككف فسكؼ التكتر كمصادر لمطكؼ

 حيف بنفسو كاعتداده االجتماعي كالتقدير باألمف الفرد شعكر ازدياد إلى جحرا أشار كقد
 ,Neria) نريا دراسة نتا ق بينت إلى بيا، كما نفسو كيكحد شطصيتيا يتقمص قكية لجماعة ينتمي

)راجح،  لؤلسرل النفسية المعاناة زيادة يؤدم كالنفسي االجتماعي الدعـ ضعؼ أف إلى( 2002
1995 :117.) 

 بشكؿ كالمسممكف كأشكالو، إجراءاتو اطتبلؼ رغـ القدـ منذ متبعة طريقة االعتقاؿأف فنجد 
 األب كمطاطبة بالقصص، ممي ة الزنزانات فجدراف األسر مرارة ذاقكا قد األرض كجو عمى عاـ 
 المجتمش ف ات جميش تناكلت الظاىرة كىذه كمرارتيا عمقميا ذاقكا ككـ القضباف طمؼ مف كالزكج
 .ذلؾ مف تستثنى لـ المرأة حتى ةبير كك ةصغير 

 طبلؿ مسيرتيـ النضالية الطكيمة أف يسطركا صفحات مشرقة مفمف كاستطاع األسرل 
أضافكا صفحات ناصعة حيث سجمكا تجارب جماعية كفردية نمكذجية، كقد النضاؿ طمؼ القضباف 

 مجمميا تجربة را دةتاريخ سجناء الحرية في العالـ، كلقد شٌكمت الحركة الكطنية األسيرة ب في
كالفكرية،  ضاىت في مستكل أدا يا كبرامجيا مدارس فكرية متعددة، كعمى كافة الصعد السياسية

المبدع  كالمناضؿ العنيد، كالكاتب ،الثقافية كالفنية، التنظيمية كالديمقراطية، فطرجت القا د الفذ
شكؿ قد كما  قكد الثكرة الحقيقي،كالشاعر الرا ش، كىي ستبقى ماضيان كحاضران مدرسة أثبتت أنيا ك 

كالقكانيف الطاصة،  األسرل مجتمعان طاصان بيـ ذا عادات كتقاليد سامية تحكمو مجمكعة مف المكا ح
كحب الجماعة كالكحدة  فيك مجتمش تسكده اإلطكة كالتكافؿ االجتماعي كالصداقة كالتسامح كالتبلحـ

كنفو طارج األسر، كتعاممكا  كا أف يعيشكا فيالكطنية المتينة في أركع صكرىا، مجتمش كالذم حمم
أجؿ تحسيف شركطو  مف مش السجف عمى أنو أمر كاقش، كبالتالي يجب التكيؼ معو كالنضاؿ

نسانيتيـ كحقكقيـ األساسية، عمى  كتغيير ظركفو بما ينسجـ كتكجياتيـ النضالية كصكنان لكرامتيـ كا 
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مف الدراسات أف رحمة المعاناة تبدأ عف اعتقاؿ  أنو استراحة المقاتؿ، كلقد أثبتت الكثير عتبارا
 (.4: 2005 ،)الفي األسير

بالكحدة النفسية يمثؿ إحدل المشكبلت اليامة في حياة اإلنساف المعاصر؛ نظران  إف الشعكر
ألف ىذه المشكمة تعتبر بمثابة نقطة البداية لكثير مف المشكبلت التي يتعرض ليا الفرد، كيتصدر 

، فضبل عف اإلحساس بالعجز نتيجة االنعزاؿ ىذه المشكبلت ال شعكر الذاتي بعدـ السعادة، كالتشاـؤ
االجتماعي كاالنفعالي، كمف ىذا المنطمؽ يتبيف أف الشعكر بالكحدة النفسية شعكر نفسي أليـ قد 

 (.102 :1993 )النياؿ، يككف مس كال عف شتى أشكاؿ المعاناة

مؤلـ، كنتاج تجربة ذاتية مف شدة الحساسية أف الشعكر بالكحدة النفسية ىك شعكر ك كما 
،فالكحدة النفسية ىي شعكر الفرد بكجكد فجكة نفسية تباعد بينو كبيف أشطاص كمكضكعات مجالو 
النفسي إلى درجة يشعر فييا الفرد بافتقاد التقبؿ كالحب مف جانب اآلطريف، بحيث يترتب عمى ذلؾ 

ت مرة كمشبعة مش أم مف األشطاص كمكضكعاحرماف الفرد مف أىمية االنطراط في عبلقات مث
 (.9 :1988قشقكش، الكسط الذم يعيش فيو كيمارسو )

ف الشعكر بالكحدة النفسية ىك شعكر مؤلـ، كنتاج تجربة ذاتية مف شدة الحساسية ، أكما 
كشعكر الفرد بأنو غير مرغكب فيو كمنفصؿ عف اآلطريف، كأف ىذا الشعكر ناتق عف الغياب 

كىك شعكر مصحكب بأعراض الضغط النفسي  ،ات االجتماعية المشبعةالمدرؾ لمعبلق
Rokach,1988:53)). 

كالشطص الكحيد ىك ذلؾ الشطص الذم يشعر بأنو غير منسجـ مش مف حكلو كأنو محتاج 
، كال يكجد مف يشاركو أفكاره كاىتماماتو ، كمف يشعر ان ألصدقاء، كيغمب عميو اإلحساس بأنو كحيد

ة، ك يشعر بإىماؿ اآلطريف لو، ك ال يكجد مف يفيمو كأنو طجكؿ، كأف الناس معو بالكد كالصداق
اضطراب العبلقة بيف األفراد كبعدىـ عف بعضيـ البعض  (.275 :1993منشغمكف عنو )عطا، 

يعتبر مف أىـ العكامؿ التي تؤدم إلى الشعكر بالكحدة النفسية. كال شؾ أف الكاقش الفمسطيني مميء 
كاألحداث الصادمة التي تتمثؿ في استطداـ قكات االحتبلؿ لكافة أشكاؿ  بالضغكطات النفسية

االنتياكات المتمثمة في القتؿ كاألسر كالتشريد كىدـ المنازؿ كالحصار كالتي مست كافة مناحي 
الحياة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية مما أدل إلى العديد مف االضطرابات النفسية لدل 

كبما أف تجربة السجف كما بيا جعمت الكثير يشعركف بالتباعد  (.84 :2005 الكثيريف )الطضرم،
كبالكحدة النفسية التي أحسيا الباحث مف طبلؿ أطبار األسرل كمعاناتيـ كمف ركايات األسرل بعد 

نما بقيت كمازالت ، كلربما تجربة الاإلفراج عنيـ ، كقد كانت  لمكحدة النفسية ليست قميمة األثر ، كا 
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مساندة كالدعـ االجتماعي سكاء مف األىؿ أك المحيطيف أك مف المجتمش لتجعمو مبلذان أك جاءت ال
 سياجان قد يطفؼ مف الكحدة النفسية لدل األسرل المحرريف . 

 :  ةُّ لم ْقدْرسم
 :اؤؿ الر يس التالي كالذم ينص عمىتتحدد مشكمة الدراسة في التس

 ؟ قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر مَقةسَكدة ْ َ ةََي ةَ َ  م ْقزندة ْقكفسيم 

 : الر يس األس مة الفرعية التالية كينبثؽ عف التساؤؿ

 ؟األسرل محررم صفقة كفاء االحرار بالكحدة النفسية  لدل شعكرالما مستكل  .1

 ما مستكل المساندة االجتماعية  لدل األسرل محررم صفقة كفاء االحرار؟ .2

صا ية في درجات مقياس الكحدة النفسية كأبعاده لدل األسرل ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إح .3
المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية )العمر، 
الحالة االجتماعية عند االعتقاؿ، الحالة االجتماعية الحالية، عدد مرات األسر، مكاف 

 اؿ(؟التحرر، المستكل التعميمي، مدة االعتق

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية في درجات مقياس المساندة االجتماعية كأبعاده لدل  .4
األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية 
)العمر، الحالة االجتماعية عند االعتقاؿ، الحالة االجتماعية الحالية، عدد مرات األسر، 

 لتحرر، المستكل التعميمي، مدة االعتقاؿ(؟مكاف ا

ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصا ية بيف الكحدة النفسية كالمساندة االجتماعية لدل األسرل  .5
 المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة؟

  هدْف ْقدْرسم: 
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

رل المحرريف بالكحدة النفسية كعبلقتيا بالمساندة مستكل شعكر األسالتعرؼ عمى  .3
 .االجتماعية

طبيعة العبلقة بيف الكحدة النفسية كالمساندة االجتماعية لدل األسرل محررم صفقة معرفة  .1
 األحرار.كفاء 
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المساندة ك  كفاء األحرارمحررم صفقة مف  النفسية لدل األسرلالكحدة  الفركؽ بيففيـ  .1
 األسير.عمر  لمتغير عزلاالجتماعية ت

ك المساندة  كفاء األحرارمحررم صفقة  مف الكحدة النفسية لدل األسرل الفركؽ بيف تحديد .4
 .لمتغير سنكات االعتقاؿ عزلاالجتماعية ت

ك المساندة  كفاء األحرارعبلقة الكحدة النفسية لدل األسرل محررم صفقة الكشؼ عف  .5
  .لمتغير عدد مرات األسر عزلاالجتماعية ت

ك المساندة  كفاء األحراربلقة الكحدة النفسية لدل األسرل محررم صفقة ع معرفة .6
 االجتماعية.لمتغير الحالة  عزلاالجتماعية ت

ك المساندة  كفاء األحرارالتعرؼ عمى عبلقة الكحدة النفسية لدل األسرل محررم صفقة  .7
 لمتغير مكاف السكف. عزلاالجتماعية ت

  هةيم ْقدْرسم:
 ي النقاط التالية:تكمف أىمية الدراسة ف

تعكس لنا أىمية الدراسة حجـ مشكمة االسرل الفمسطينييف كالذيف تعرضكا لمتعذيب في  .1
عمى صحتيـ النفسية كعبلقاتيـ  االعتقاؿالسجكف اإلسرا يمية كتأثير أساليب التعذيب كمدة 

 .االجتماعية

في ىذه المرحمة مف ينتظر أف يستفيد مف ىذه الدراسة العاممكف في برامق اإلرشاد كالتطكير  .2
نتا ق البحث في بناء طططيـ اإلرشادية مف طبلؿ التعرؼ عمى سمكؾ األسرل كمدل 

يجابا عمييـ .  شعكرىـ بالكحدة النفسية كالعكامؿ التي تؤثر سمبان كا 

تكمف أىميتيا في طبيعة المكضكع كحساسيتو كآثاره عمى أعماؽ الشطصية كاآلثار التي  .3
 مش الكاقش الطارجي الذم سيتعامؿ معو المحرر بعد التحرر.يتركيا عمى مستكل التأقمـ 

ندرة الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع اإلنساني الياـ كذلؾ حسب عمـ الباحث مما دفعو  .4
 لمقياـ بيذه الدراسة ليضيؼ بذلؾ لبنو لمكتبة الجامعة كالدارس الفمسطيني كالعربي.

انية بطبيعة المشاكؿ التي يعاني منيا المعتقؿ قد تفيد نتا جيا العامميف في المجاالت اإلنس .5
 ككيفية التعامؿ مش مشاكمو بناءن عمى فيمنا لو.
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قد تفيد العامميف في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالعامميف في مجاؿ الصحة النفسية عف طبيعة  .6
 معاناة السجيف المحرر.

الفرد كتكجييو بناءن  مف طاقات باالستفادةتفيد نتا جيا العامميف في مجاؿ اإلرشاد كالتكجيو  .7
عمى إمكانياتو ألجؿ تحقيؽ ذاتو كالنيكض بيا كأيضان النيكض بالمجتمش الذم يعتبر 

 األسير المحرر عضكان فيو.

قد تفيد في كضش اطار معرفي لبلعتقاؿ عامة، كلتجربة السجف لكي يستطمص منيا الفكا د  .8
؛ لتصبح اطاران معرفيان أماـ كالعبر، كالنظريات السياسية كاألمنية في المقاكمة كالصمكد

البحاث كاألجياؿ، كلكحة معرفية تذكارية لؤلجياؿ البلحقة عف الصمكد كالتحمؿ في تجارب 
 السجف كتجارب المساندة المجتمعية .

 :ة طلنَ  ْقدْرسم
بكجكد فجكه نفسية تباعد بينو كبيف المحيطيف بو  فردالكيقصد بيا شعكر  ْقزندة ْقكفسيم: -1

شعكره  إلىالدطكؿ في عبلقة مشبعة ذات معنى معيـ، مما يؤدم  أكاالنطراط  إمكانيةنتيجة افتقاده 
ىماؿبعدـ التقبؿ كالنبذ   (.213: 2005، كآطركفبو )النبياني  إحاطتيـلو بالرغـ مف  اآلطريف كا 

  زيعرفدَ ْق َنث  َْرئيَ :

األطريف ، كعدـ بالكحدة مف طبلؿ فقداف األلفة المتبادلة مش  سيركىي حالة مف شعكر األ
قدرتو عمى االندماج االجتماعي مش المحيطيف بو مف )أسرة _ أصدقاء _ مجتمش ( كذلؾ النقطاعو 

كيقاس بالدرجة الكمية عمى  فترة طكيمة عنيـ كعف ثقافتيـ بسبب االعتقاؿ القسرم لفترة طكيمة 
 . المقياس المعد لذلؾ

مف أفراد أك  ة كدعـ البي ة المحيطة بو، سكاءتعني متطمبات الفرد بمساند :ْقةسَكدة ْ َ ةََيم 
حداث الحياة الضاغطة التي يتعرض ليا ،تمكنو مف المشاركة االجتماعية أجماعات تطفؼ مف 

 (.58 :2005، الفعالة في مكاجيو ىذه األحداث كالتكيؼ معيا )الشاعر
 : زيعرف ْق َنث ْقةسَكدة ْ َ ةََيم  َْرئيَ  

 المساعدة المادية، في جميش الجكانب مف طبلؿ تقديـمساندة األسير المحرر  ىيك 
االجتماعي الذم يحتاجو، مما يساعده عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي مش  كالتقدير كالمعنكية،
كالرضا عف حجـ الدعـ كالمساندة الذم يقدمو لو األىؿ كاألصدقاء كالمجتمش كالمؤسسات  المجتمش ،

 . الكمية عمى المقياس المعد لذلؾ كيقاس بالدرجة الحككمية كالمجتمعية
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 ْألسير ْقةنرر: -3

كىك المكاطف الفمسطيني الذم تعرض لمسجف لمدة طكيمة بتيمة تتعمؽ بمقاكمة االحتبلؿ االسرا يمي 
بشتى الطرؽ كالكسا ؿ كلـ يقضي مدة محككميتو في السجكف كالمعتقبلت االسرا يمية كمكث في 

ج عنو أك تـ تحريره بمكجب اتفاقية تبادؿ أسرل مش السجف لمدة تزيد عف طمس سنكات كأفر 
سرا يؿ مف طبلؿ كسيط  .دكلي المقاكمة الفمسطينية كا 

 ةنددْ  ْقدْرسم:
 أجريت الدراسة ضمف المحددات التالية:

لغالبية ا ألف تـ تطبيؽ الدراسة عمى األسرل المحرريف مف الذككر كذلؾ: ْقةندد ْق ُّر  .1
 رات المحررات بغزة لـ تتكازل عينتيف مش الذككر .، كألف األسي العظمى مف الذككر

 الذيف حرركا إلى: سكؼ  تطبؽ الدراسة عمى االسرل  المحرريف ة َك ْقةندد ْق .2
كذلؾ كالطارج ، محافظات غزة كالذيف أبعدكا الى قطاع غزة كلـ تشمؿ المحافظات األطرل 

اقت الحركة كأعاقت بسبب الظركؼ األمنية كالحكاجز التي كضعتيا االحتبلؿ كالتي أع
 إمكانية الكصكؿ لؤلسرل المحرريف في أماكف أطرل.

 5ستشمؿ العينة المعتقميف المحرريف الذيف أمضكا فترة سجف ما بيف : ْقةندد ْقزةَك  .3
 .2013-2011سنة  كالمفرج عنيـ، سنة 20سنكات إلى ما فكؽ 

المحرريف في األسرل ككر دكف اإلناث مف مجتمش تناكلت ىذه الدراسة الذ : ْقكَز دندةْق .4
 صفقة كفاء األحرار.

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 ار النظريـاإلط

 

 

 ْقة نث ْألز : ْقزندة ْقكفسيم. 
 ْقة نث ْق َك : ْقةسَكدة ْ َ ةََيم. 
 ْقة نث ْق َقث:  فيَ    َد  ْألسرى. 
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 : ْقة نث ْألز 
 (Loneliness)ْقزندة ْقكفسيم 

 -ةيدةم :
يز بتغيرات سياسية، كاقتصادية، كثقافية متباينة أدت إلى تعقد نحف نعيش في عصر يتم

أساليب التكافؽ، كأصبح ىذا التغير مف العبلمات الجكىرية التي تميز سمات ىذا العصر، كالذم 
بدكره يعرض الفرد إلى أنماط مف مكاقؼ الحياة، كالتي تتضمف عناصر الضغط، كالتكتر، 

فريسة لضركب شتى مف االضطرابات االنفعالية كالنفسية  كاالنفصاؿ، كنتيجة لذلؾ أصبح الفرد
 التي تصيب صحتو النفسية كالعقمية فتدفعو إلى االنزكاء ، كالعزلة كالشعكر بالكحدة النفسية )النياؿ،

1993.) 

كتبعا لذلؾ فقد شاع في مجاؿ عمـ النفس استطداـ عديد مف المصطمحات التي تقؼ أك 
 و ىذا اإلنساف مف مشاكؿ كاضطرابات نفسية. تصكر حقيقة ما يعايشو أك يعيش

، depression، كاالكت اب  solitudeكاالنعزاؿ   alienationكأصبح كؿ مف االغتراب 
، يمثؿ ظاىرة نفسية تتطمب مزيدا مف جيد الباحثيف apathyكالعزلة كفتكر الشعكر، أك البلمباالة 

ؿ منيا كمسبباتو كمصاحباتو كسبؿ كتفكيرىـ بيدؼ سبر غكرىا حتى يتسنى الكشؼ عف طبيعة ك
 (.187: 1983التطفيؼ قدر اإلمكاف مما يمكف أف يترتب عميو مف نكاتق كأثار )قشقكش، 

 (. كركمكاتش mijus kovec .1979كيفترض كؿ مف ميجا سككفيؾ )
(Rokach, 1987 أف الشعكر بالكحدة النفسية ليس مرضا اجتماعين ) ا، بؿ ىك حالة تطبرىا ا عصرين

ا كيجب أف نحصؿ ا يعنى أف لنا كجكدن نو ككننا بشرن أ كيفترضكف، رية منذ فجر التاريخ نات البشالكا 
نو طالما أف اإلنساف مكجكد، فميس أة كبذلؾ نككف كحيديف، كىذا يعنى عمى حقنا مف تجربة الحيا

 .لو مفر مف طبرة الشعكر بالكحدة النفسية 

 -م:ةفدز  ْقزندة ْقكفسيم ف  ةعََ  ْقلغم ْقعر ي
تعددت المناحي المستطدمة في تعريؼ معنى الكحدة النفسية، فمف كجية نظر معاجـ المغة 
العربية ييقصد بالكحدة عمى المستكل النفسي االنفراد كيتردد ىذا المعنى بصكر مطتمفة في كثير مف 

، نفراداالىذه المعاجـ، فيرل كؿه مف أبي منصكر األزىرم كمحمد أبي بكر الرازم أف الكحدة تعني 
كالرجؿ الكحيد يقصد بو: الرجؿ المنفرد بنفسو أك المنفرد برأيو كما ذكر البستاني كتكحد الرجؿ أم 

 (.960(، )البستاني، د.ت: 3844(، )األزىرم، د.ت: 712-711 :1953 انفرد برأيو )الرازم،
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 كىكذا، تتحدث ىذه المعاجـ عف الكحدة بمعنى االنفراد كعممية إرادية، حيث يحدث في
بعض األحياف أف يعمد الفرد إلى اعتزاؿ الناس بمحض إرادتو كاالطتبلء بنفسو مش فكرة أك مكضكع 
ما كال يعترم الفرد عند ذو أم إحساس أك شعكر بالضيؽ أك التكتر بسبب ككنو كحيدان بيد أف ىذا 

الكحشة المعنى يطتمؼ عما يتضمف مصطمح اإلحساس بالكحدة النفسية ألف الكحدة النفسية ترتبط ب
 كىذا ما أكدتو معاجـ المغة العربية.

كقد ربط بعض عمماء المغة بيف مفيكـ )الكحدة( كمفيكـ )الكحشة( مثؿ العالـ "الفيركز 
أبادم" كالعالـ "الجكىرم" إال أف العالـ الجكىرم لـ يقؼ عند حد الربط بيف مفيـك االنفراد بالنفس 

الكحشة أم "االنقطاع عف الناس كبعد القمكب عف كلكف أيضان يربط اإلحساس بالكحدة كاإلحساس ب
 (".450(، )ابف منظكر، د.ت:343المكدات )أبادم، د.ت: 

 ةفدز  ْقزندة ْقكفسيم ف  ْقةعََ  ْألَك يم
المعاجـ األجنبية كانت أكثر تحديدان لمفيكـ الكحدة النفسية مف المعاجـ العربية حيث اتفؽ 

" Lonelinessإلى أف مصطمح "كحدة نفسية   Larouseكؿٌّ مف "نيمسكف" كزمبل و ك"الركس" 
. كىي صفة يقصد بيا منفرد .. متكحد .. كحيد، مف غير رفيؽ ليس Loneييشتؽ مف الصفة 

بككنو  دـ تشير في جممتيا إلى إحساس الفر عضكان متفاعبلن في "ًشمة" أك جماعة. كىي مفاىي
ا الفرد بالكحدة ام االنفصاؿ أك العزلة عف كىي حالة يشعر فييبلن أك منعزالن عف أبناء جنسو، منفص

، كاالغتراب Lonesomeاآلطريف، كىي حالة يصاحبيا معاناة الفرد لكثير مف ضركب الكحشة 
Alienation كاالغتماـ ،Dejection كاالكت اب ،Depression مف جراء االحساس بككنو كحيدان ،

ة كبيف احساس الفرد بالتعاسة إال أف "الركس" ربط في معجمو بيف مفيكـ الكحدة النفسي
Miserable  مف جٌراء اضطرار الفرد الى اعتزاؿ الناس بسبب شعكره بافتقاد الرفيؽ أك الصديؽ
 (.190-189 :1983)قشقكش، 

 كُّأة ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم:
قد تنشأ الكحدة النفسية عف الشعكر بالرفض، أك سكء الفيـ أك االنفصاؿ أك المرض أك 

ساكية، إال إف ىناؾ سمات شطصية بعينيا تعمؿ عمى زيادة مستكل الشعكر بالكحدة المكاقؼ المأ
النفسية. كتتضمف ىذه السمات الميارات االجتماعية الضعيفة، كالمكاقؼ السمبية، كضعؼ الثقة 

 بالنفًس، كعدـ الشعكر باألماف، كأيضان انعداـ الثقة باآلطريف.
(Mckinley Health Center, Website). 
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يعد الشعكر بالكحدة النفسية مف الظكاىر االجتماعية اليامة التي قد تظير في جميش  كما
مراحؿ عمر اإلنساف مف الطفكلة إلى الكيكلة، في مشكمة عاـ قد تصيب الفرد في مراحؿ العمر 

، إال أف الشباب عمى Emotional Attachmentنتيجة فقد الفرد لبلتصاؿ كاالحتكاؾ االنفعالي 
أكثر عرضة لمشعكر بالعزلة، كالكحدة كذلؾ ألف مياـ التطكر الر يسية تتطمب  كجو الطصكص

انسبلخ الشباب مف التعمؽ باآلباء، كتككيف عبلقات جديدة مش أفراد مف نفس جنسيـ أك الجنس 
 اآلطر أك جماعة الرفاؽ  كنتا ق ىذه العممية تكلد الشعكر بالعزلة كالكحدة.

أف الكحدة النفسية  Rubenstein And Shaverفر" مف "ركبنشتيف كشا كقد افترض كؿه 
التي يتعرض ليا المراىؽ ليا جذكر في مرحمة الطفكلة أم أف تعرضو في سنكات عمريو األكلى 
إلى طبرة االنفصاؿ عف الكالديف أك فقد أحدىما أك النبذ كاإلىماؿ مف العكامؿ المس كلة لمشاعر 

حقة كتظير ىذه المؤشرات بجبلء عندما ينفصؿ الطفؿ الكحدة التي تؤثر عميو في سنكات حياتو البل
عف كالديو كطاصة األـ. كيضير ىذه إلى تأكيد أىمية العبلقة القا مة بيف اآلباء كاألبناء في مراحؿ 

 (.12:  1996عمرىـ المبكرة كذلؾ لما يتضمنو دكر اآلباء في مراحؿ عمرىـ المتتالية)الحربي، 
" في مسح Rubenstein And Shaver كبنشتيف كشافر "كىذا ما أيدتو دراسة كؿٍّ مف ر 

أجرياه في مدينتيف مطتمفتيف في الكاليات المتحدة االمريكية حيث تبيف أف األبناء الذيف أدرككا 
ا إلى آلبا يـ بأنيـ مصدر لؤلمف كالثقة لـ يطبركا الكحدة النفسية لدل األبناء كأف الذيف تعرضك 

عمى أعمى مستكيات الشعكر بالكحدة النفسية كقد فسر الباحثاف كا صماالنفصاؿ عف أحد األبكيف ح
نتا جيما عمى أف قمؽ االنفصاؿ المزمف يترؾ الفرد كىك عمى ىاكية السقكط في براثف الكحدة 

 (.13:  1996النفسية )الحربي، 
فترة انتقالية مف أططر مراحؿ العمر لما يتعرض فييا األسير  سجفأف فترة ال زيع  ر ْق َنث

ألسيرة بشكؿ طاص إلى عدة صراعات مف أجؿ بناء شطصية مستقمة عمادىا الثقة بالنفس كا
 كالبحث عف ىكية يحقؽ فييا األسير ذاتو.

بأبنا يـ كاالنطراط  أنو يجب عمى األسرل المحرريف أف يكطدكا عبلقاتيـ يرى ْق َنثكىكذا 
مشعكر بالكحدة النفسية. كىذا ما ، كزرع الثقة في أنفسيـ أكثر، مما يقمؿ مف تعرضيـ لفي المجتمش

 أثبتتو كثير مف الدراسات.   
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  كْزع ْقزندة ْقكفسيم:
 (.198-192: 1988)قشكش،   س   ُّيزش ْقزندة ْقكفسيم  قد    م  كْزع رئيسيم زه :

 ْقزندة ْقكفسيم ْألزقيم: .1
دد كبير كىي اضطراب في إحدل سمات الشطصية المرتبطة باالنسحاب االنفعالي، كيؤثر في ع

 مف صكر كأشكاؿ السمكؾ االجتماعي، كىذا النكع ينقسـ إلى قسميف،
 )أ( الكحدة النفسية الناتجة عف تطمؼ نما ي في الشطصية:

 كيقصد بو تباطؤ أك تطمؼ في التتابش الطبيعي لنمك الشطصية.    
 )ب( الكحدة النفسية الناتجة عف قصكر في السمكؾ:

أك قصكر في الكظا ؼ النفسية التي تحكـ عممية التفاعبلت كىذا النكع يرتبط بعجز        
 الشطصية المتبادلة.

 ْقزندة ْقكفسيم ْق َكزيم: .2
في بي تو، كيترتب عميو حرماف  ثلية في جانب الفرد لتغيير ما يحدكىي تمثؿ استجابة انفعا

فتقاد الفرد الفرد مف االنطراط في عبلقات ىامة كانت متاحة لديو قبؿ حدكث ىذا التغيير، كمش ا
ليذه العبلقة يصبح غير قادر عمى أف يفي بمتطمبات بعض األدكار كالممارسات اليامة في حياتو، 

 كىذا يرتبط بثبلثة محكات ىي:
 نتيجة تمزؽ مفاجئ في البي ة االجتماعية لمفرد. -أ 
 تحدث فجأة كاستجابة لحرماف مفاجئ. -ب 
 فرد.تسكف عندما يتغير المكقؼ المؤلـ الذم طرأ عمى حياة ال -ج 
زديم: .3  ْقزندة ْقكفسيم ْقَز

يعدىا بعض الفبلسفة أنيا حالة إنسانية طبيعية يتعذر اليركب منيا، إال أف الكحدة النفسية 
الكجكدية يمكف أف تعكس كذلؾ فترة ما مف فترة النماء النفسي ألف طبرة اإلحساس بالكحدة النفسية 

مكانات ابتكاريلفر تميؿ في بعض الحاالت إلى أف تحرر ما قد يككف لدل ا قؿ ة يد مف طاقات كا 
)الدسكقي،  التقدـ التكنكلكجي الذم يعتبره الباحثكف مصدران لئلحساس بالكحدة النفسية الكجكدية

1996 :6). 
 

: 1994)حسيف،  ز ُّير دْرسَ   نرى  قد  ُ ْقزندة ْقكفسيم  ر  ط  َضطْر  ْق نم ْقكفسيم:
190) 
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ظاىرة معقدة ترتبط بعكامؿ كثيرة بعضيا شطصي " أف الكحدة النفسية Wiessفيذكر "كيس 
 كبعضيا اجتماعي كتظير نتا جيا في شكميف:

 كيبدك في شكؿ حزف. ( عاـ:1
 ( طاص:  كيبدك في شكؿ انفعاالت سالبة.2

" Wiess ةَ  ُ  عض ْقدْرسَ  ْألنرى  د ذ ر   ُ هكَ   يسيةَ  آنر ذ ره   ٌّ ةُ "زيس 
 َيُ ةُ ْقزندة ه :( زيُّيْرُ فيه  قد كز 1973زفَيس )

 :Emotionalْقزندة ْقكفسيم )ْقعَطفيم(  .1
 كىي تنتق عف نقص العبلقات الكثيقة كالكدكدة مش شطص آطر.

 :Socialْقزندة ْ َ ةََيم  .2
كىي تنتق عف نقص في نسيق العبلقات االجتماعية التي يككف الفرد فييا جزءن مف مجمكعة 

ة كىذا النكع مف الكحدة يكجو األشطاص الذيف مف األصدقاء يشترككف في االىتمامات كاألنشط
 ( 122: 1988ينتقمكف إلى بي ة جديدة )طضر كالشناكم، 

ةر )1993) زيذ ر  ٌ  ةُ ْقكيَ  َ ر َز (  ُ يزكج  د  س  ْقزندة ْقكفسيم  قد    م 1989( َز
  كْزع زه :

ة الفرد كالتي تتضمف فترات مف الكحدة عمى الرغـ مف حيا ْقزندة ْقكفسيم ْقعَ رة: .1
 االجتماعية تتسـ بالتكافؽ كالمكاءمة.

كفييا يتمتش الفرد بعبلقات اجتماعية طيبة في الماضي القريب   ْقزندة ْقكفسيم ْق نزقيم: .2
المستجدة كالطبلؽ، أك كفاة نفسية حديثان نتيجة لبعض الظركؼ كلكنيـ يشعركف بالكحدة ال

 شطص عزيز.
ترات طكيمة تصؿ إلى حد السنيف، كفييا يشعر كالتي تستمر لف ْقزندة ْقكفسيم ْقةزةكم: .3

 الفرد بأف نكع مف أنكاع الرضا فيما يتعمؽ بعبلقاتو االجتماعية.

كفي الكاقش فإف النكعيف األكلييف شا عاف كلكنيما ال يصبلف إلى حد التطكر لمدطكؿ في 
لعزلة االنفعالية ـ يتضح أف الكحدة النفسية ىي نتاج اثفسية المزمنة، كمف نطاؽ دا رة الكحدة الن

ككذلؾ االجتماعية كتتراكح مف ككنيا عابرة إلى أف تصؿ إلى حد الكحدة النفسية المزمنة )النياؿ، 
 (.43: 1989، جابر كعمر، 1993

 :Rokach ةَ َكَ ر ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم َكد رز َ ش 
 نفسية كىي:مف أربعة عناصر أساسية لمشعكر بالكحدة ال تككفينمكذجان فيي ترل أف ىناؾ 
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 :Self-alienationْ  ْر  ْقذْ   .1
، كاالنفصاؿ عف اآلطريف Emptiness & Self Voidكىك شعكر الفرد بالفراغ الداطمي 

 .Depersonalizationكاغتراب الفرد عف نفسو كىكيتو كالحط مف قدر الذات 
 :Interpersonal Isolationْقعزقم ْق يكُّن يم  .2

كحيدان انفعاليان كجغرافيان كاجتماعيان، كشعكر الفرد بعدـ  كيتمثؿ ذلؾ في مشاعر ككف الفرد
االنتماء، كنقص في العبلقات ذات المعنى لديو حيث يتككف العنصر األطير مف غياب المكدة 

Absence Of Intimacy   دراؾ الفرد لبلغتراب االجتماعي ، Perceived So Alienationكا 
 .Abandonmentكالشعكر باإلىماؿ كاليجر 

 :Agony  ز ْرع َكيف  ق .3
 Emotional Upheavalكالثكراف االنفعالي  Turmoil Innerكتتمثؿ في اليياج الداطمي 

، كاالرتباؾ، Defenselessnessلمفرد كسرعة الحساسية، كالغضب، كفقداف القدرة عمى الدفاع  
 شعركفالذيف ي، الذيف يستيدؼ ليـ األفراد Numbness، كالبلمباالة Confusionكاالضطراب 

  بالكحدة النفسية.
م ْقضَ طم  .4 َز  :Distress Reactionردزد ْألفعَ  ْقةَز

كيككف ذلؾ نتاج مزيد مف األلـ ك المعاناة مف الطبرة المعايشة لمشعكر بالكحدة النفسية 
 .ألفراد الشاعركف بالكحدة النفسيةاكالمتضمنة لبلضطراب، كاأللـ الذم يعايشو 

(Rokatch, 1988: 541-542) 
 م قن رة ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم زه :سيفيد زضع    م   عَد  سَ Weiss"زيس"   ةَ
 ْقعَطفم:/ْق عد ْألز   .1

لى التأييد  حيث يحتاج األفراد دكمان إلى الصداقة العاطفية الحميمة مف أشطاص مقربيف، كا 
فتقد األفراد االجتماعي، كيتكلد الشعكر بالكحدة النفسية نتيجة عدـ إشباع تمؾ الحاجات كعندنا ي

 الشعكر بالعاطفة مف قبؿ اآلطريف.
 فيدُْ ْألة   ز )ْقيأس ْزإلن َط(:/ ْق عد ْق َك   .2

كىك شعكر الفرد بالقمؽ المرتفش، كالضغط النفسي عند التكقش الحتياجات ال تتحقؽ مما يكلد 
 الشعكر بالكحدة النفسية.
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 ْقةظَهر ْ َ ةََيم: / ْق عد ْق َقث .3
بالكحدة النفسية يقؼ حا بلن أماـ تككيف الصداقات مش اآلطريف مما يكلد  كىك أف شعكر الفرد

الشعكر باالكت اب كيجعؿ الفرد مستيدفان لئلدماف، كانحراؼ المراىقيف كسمككيـ سمككان يتسـ بالعنؼ 
 (.Wiess, 1987: 10كالعدكاف)

 ز ذق  كَد  ُ " ُّيزش"  د زضع  ر عم ة زكَ  قلُّعزر  َقزندة ْقكفسيم زه :
 إحساس الفرد بالضجر نتيجة افتقاد التقبؿ كالتكاد كالحب مف اآلطريف. (1
تباعد بينو كبيف أشطاص الكسط  Psychological Gapإحساس الفرد بكجكد فجكة نفسية  (2

 المحيط بو يصاحبيا أك يترتب عمييا افتقاد الفرد ألشطاص يستطيش أف يثؽ فييـ.
إلحساس بالممؿ كاالجتياد كانعداـ القدرة معاناة الفرد لعدد مف األعراض العصبية مثؿ: ا (3

 عمى تركيز االنتباه كاالستغراؽ في أحبلـ اليقظة.
إحساس الفرد بافتقاد الميارات االجتماعية البلزمة النطراطو في عبلقات مشبعة مثمرة مش  (4

  (.19 -3: 1988اآلطريف )قشقكش 

ل  ْ َ   ةَع:ْقفرث  يُ ةفدز  ْقزندة ْقكفسيم ف  ةََ  َل  ْقكفس َز
كجية نظر الباحثيف في ىذيف المجاليف بطصكص  Turnrrs( 1960) لطص تيرنرز

الكحدة النفسية فقاؿ "إف الشطص يعتبر كحيدان مف كجية نظر عمـ النفس عندما يعي أك يشعر 
بعزلتو في كحدتو، كيبدك مكت بان أك ميمكمان مف جراء احساسو بالكحدة كيترتب عمى ىذا االحساس 

كيبدك ببل رفيؽ أك صديؽ كيشعر تبعان لذلؾ كما لك  ،د بنفسو أك يبتعد عف المجتمشأف ينأل الفر 
. أما بالنسبة لعمماء االجتماع Spiriually isolatedكاف مقفران مف الكجية النفسية أك المعنكية 

فيتحدد المفيكـ بمدل عزلة الفرد اجتماعيان عف اآلطريف، أم في ضكء مدل إشباع حاجة الفرد إلى 
نطراط في عبلقات اجتماعية مش اآلطريف، كذلؾ مف طبلؿ ارتباطو كتفاعمو مش ىؤالء اآلطريف اال

 (.190ـ: 1989كتكاصمو بيـ" )قشكش،

 ْقزندة ْقكفسيم َكد َلةَِ ْقكفس:
 كمكستكاز Perlman and Peplau كبيرلماف كبيبمكم Sermatيرل كؿٌّ مف سيرمات 

Moustkas كجكردف Jordon فسية ىي: الشعكر بالحرماف ينشأ عندما يحدث طمؿ بأف الكحدة الن
في شبكة العبلقات االجتماعية لمفرد التي كانت لديو في كقت ما أك التي يكد أف تككف لديو كيؤدم 

)العباسي،  (،132.131: 1988ىذا الطمؿ في الشعكر بالفراغ العاطفي )طضر كالشناكم، 
1999،) (18 :Moustakas, 1961: 41. ) 
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  Ami, Roktach كرككاتش  Leiderman كليدرماف  Lynch لينتشكؿه مف كما عٌرؼ 
بأنيا: "حالة يشعر فييا الفرد بالكحدة أم باالنفصاؿ عف اآلطر يتكطى حالة يصاحبيا معاناة األفراد 

، Dejection، كاالغتماـ Alienation، كاالغتراب Lonesomeلكثير مف ضركب الكحشة 
 ,Lynch)) (،19: 1999، اء احساسو بالكحدة" )العباسي، مف جرٌ Depressionكاالكت اب 

1977: 41( ،Roktach, 1988: 531.) 

الكحدة بأنيا: "عبارة عف حيمة تكافقية مرتدة تنقؿ الفرد مف  Flandersبينما يرل فبلندرز 
مثالية مف  قؿالتو البشرية إلى حالة أحالة يعايش فييا ضغطان نفسيان مف كجكد نقص في اتصا

 (.132: 1988ؿ البشرم سكاء في الكـ أك النكع" )طضر كالشناكم، االتصا

ف اآلطريف كاالستمتاع بالجمكس عكترل شقير الكحدة النفسية بأنيا: "الرغبة في االبتعاد 
منعزالن عنيـ مش صعكبة التكدد إلييـ، كصعكبة التمسؾ بيـ بجانب الشعكر بالنقص كعدـ الثقة 

الدطكؿ في عبلقات اجتماعية قكية مش اآلطريف كال يتفاعؿ  بالنفس، كأنو غير محبكب عاجز عف
معيـ بشكؿ إيجابي كمقبكؿ كىك شطص ال يثؽ بنفسو كغالبان ما يشعر بالكحدة حتى في كجو 

 (.1933 :126-127اآلطريف" )شقير، 

( تعريؼ الكحدة النفسية عمى أنيا: طبرة غير سارة 1999) كقد تناكؿ أبك بكر مرسي
ية كفي شبكة قة بيف الكاقش كعالـ الذات كتنبئ عف عجز في الميارات االجتماعتضطرب فييا العبل
كمشكبلت تدكر حكؿ نقص األصدقاء  ة، كيصاحبيا أعراض سيككسكماتيالعبلقات االجتماعية

كالدؼء في العبلقات كمف ثـ افتقاد الرابطة الكجدانية مش الكسيط المحيط ، مما يؤثر عمى األداء 
 (.98: 2001 )الدىاف، افؽ العاـ لمفردالسيككلكجي كالتك 

 نفسية تباعد فجكة بكجكد الفرد شعكر بأنيا النفسية الكحدة10)  2003:)  حمادة كما يعرؼ
 أك كيفية، كمية بصكرة االجتماعية عبلقاتو  في طمؿ لحدكث كذلؾ بو، المحيط الكسط كبيف بينو
 شعكره باإلىماؿ، إلى إضافة ريف،اآلط مش كمرضية مشبعة عبلقات في الدطكؿ عمى قدرتو كعدـ
 .كاالنزكاء بالكحدة الشعكر إلى بو يؤدم مما التقبؿ كعدـ

 اإلنسانية يطبرىا الحياة ظكاىر مف ظاىرة النفسية ( الكحدة10:  2005)  كما تعرفيا جكدة
 تقتصر ال منيا، مفر ال حياتية حقيقة فيي كاألسى، كالضيؽ باأللـ كتتسبب لو ما، بشكؿ اإلنساف
 . كالمسنكف كالراشدكف، كالمراىقكف، األطفاؿ، منيا يعاني رأت، معينة،  كما عمرية ف ة عمى

الكحدة النفسية تبدأ مش اإلنساف منذ الطفكلة عندما يبدأ ( 98-97: 2001)  الدىاف كيذكر
احتياجو لبلتصاؿ باآلطريف كتؤثر في طبرتو كنمكه كتصؿ إلى أىميتيا القصكل في نمكه مش بداية 
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مو يكاجو إحساسو بالكحدة حمة المراىقة ، فالطفؿ يقابؿ العديد مف المكاقؼ في حياتو مما يجعمر 
فالطفؿ الذم يتركو كالداه ألسباب اضطرارية بالمنزؿ أك الطفؿ الذم يجبر عمى الجمكس  ،النفسية

عف  في حجرتو كحيدان كعقاب مف كالديو ، أك الطفؿ الذم يقضي فترة العبلج في المستشفى بعيدان 
كالديو يمر بطبره الكحدة النفسية ،كذلؾ ذىاب الطفؿ ألكؿ مرة إلى المدرسة أك الطفؿ الذم ليس 

 لديو أصدقاء أك الطفؿ الذم يشعر بأنو غير معركؼ بيف زمبل و كمدرسيو بالمدرسة .

شعكر  ىك بالكحدة النفسية الشعكر ( أف( Rokach , 531:1988رككاتش ترل بينما ىذا
 الفجة الحساسية شدة مف الشعكر ناتق كىذا ، متفرد كبشكؿ ذاتيان  مطبرة ذاتية جربةت كنتاج مؤلـ

 عف اآلطريف كمنفصؿ فيو مرغكب غير كالشعكر بأنو ، الجميش عف كبعيد حيد ك بأنو الفرد كشعكر
 لمعبلقات االجتماعية المدرؾ الغياب عف ناتق الشعكر أيضا أف ىذا كترل ، الشديد باأللـ كمقيكر ،
 النفسي . الضغط بأعراض شعكر مصحكب كىك مشبعةال

 اآلطريف عف االبتعاد الرغبة في بأنو النفسية بالكحدة الشعكر 2000 :162)) شقير كتعرؼ
 بالنقص الشعكر بجانب بيـ، كصعكبة التمسؾ التكدد صعكبة مش عنيـ منعزالن  بالجمكس كاالستمتاع

 .بالنفس الثقة كعدـ

تعريؼ الكحدة النفسية حيف يعرفيا بأنيا حالة يشعر فييا  كيتفؽ عمر مش قشقكش كعطا في
الفرد بالتباعد عف اآلطريف، كعدـ فيـ اآلطريف لو مش عدـ قدرتو عمى الدطكؿ في عبلقات مشبعة 
مش اآلطريف مش إحساس الفرد بالممؿ كالضجر عند التقا و بالجماعة في محيطو االجتماعي 

 .( 12-13: 2008كالنفسي )عابد، 

رؼ أبك بكر مرسى الكحدة النفسية عمى أنيا طبرة غير سارة تضطرب فييا العبلقة كما ع
بيف الكاقش كعالـ الذات كتنبئ عند عجز في الميارات االجتماعية كفى شبكة العبلقات االجتماعية، 
كيصاحبيا أعراض سيككسكماتية كمشكبلت تدكر حكؿ نقص األصدقاء كالدؼء في العبلقات كمف 

ابطة الكجدانية مش الكسيط المحيط، مما يؤثر عمى األداء السيككلكجي كالتكافؽ العاـ ثـ افتقاد الر 
 (.98: 2001لمفرد. )الدىاف، 

الكحدة النفسية بأنيا طبرة غير سارة تحدث عندما تتعرض  perlnan & pelpauكقد عرؼ 
: 2002باقي، شبكة العبلقات االجتماعية لمفرد ألم اضطراب سكاء كاف كميا أك كيفيا. )عبد ال

85.) 

( الشعكر بالكحدة النفسية بأنو شعكر مؤلـ ناتق عف 17: 1999كيعرؼ الدردير كعبد اهلل )
 افتقاد التقبؿ كالحب كالفيـ مف قبؿ اآلطريف كعدـ الثقة في كفاءتو االجتماعية.
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و الكحدة النفسية بأنيا حالة كجدانية يككف فييا الفرد كاعيا بأن ledermanكيعرؼ ليدرماف  
 (365: 2002منفصؿ عمى اآلطريف مش معايشتو لحاجة غامضة إلييـ. )الحسيف، 

( الشعكر بالكحدة النفسية بأنو يمثؿ حالة يطبرىا الفرد تنشأ 104: 2006كتعرؼ جكدة )
أساسا عف قصكر في العبلقات االجتماعية لمفرد مش اآلطريف، مما يجعؿ الشعكر باأللـ كالمعانة 

ىماؿ اآلطريف.بسبب إحساسو بعدـ تقب  ؿ كا 

( الشعكر بالكحدة النفسية بأنو يمثؿ إحدل المشكبلت المعبرة 191: 2002كتعرؼ مبركؾ )
 عف األسى الناتق عف عدـ الرضا بالعبلقات االجتماعية غير المشبعة، كقمة العبلقات االجتماعية.

االجتماعية  فتقاد المياراتإة النفسية بأنو إحساس الفرد بكتعرؼ الحسيني الشعكر بالكحد
زمة لبلنحراؼ في عبلقات مشبعة مش اآلطريف، كىك ما يمثؿ البعد االجتماعي لمشعكر بالكحدة بلال

فتقاد النفسية، كما يعكس إحساس الفرد باالغتراب كالشعكر بإىماؿ اآلطريف لو، باإلضافة إلى ا
 (.14: 2008. )عابد، الصحبة كاأللفة مش اآلطريف

( الكحدة النفسية بأنيا طبرة ذاتية تعكس شعكر 37: 1999)يعرؼ الشرعة كأبك دركيش. 
 الفرد بالميؿ نحك االبتعاد عف اآلطريف كتدني العبلقات االجتماعية المتبادلة.

( الكحدة النفسية بأنيا إحساس الفرد بعدـ التقبؿ مف المحيطيف 130: 2005كيعرؼ تفاحة )
الذم يترتب عميو الشعكر بالتكتر كالرغبة في  بو، كافتقاد الحب كالكد كالمساندة مف جانبيـ األمر
 العزلة كاالنطكاء كقطش العبلقات االجتماعية معيـ. 

( الشعكر بالكحدة النفسية بأنو شعكر الفرد بالنبذ كالعزلة 6: 2005كما تعرؼ شيبي )
حساسو بعدـ كفاءتو إلى جانب شعكره بعدـ الثقة في نفسو كعدـ تقدير اآلطريف آل و را كالرفض، كا 

 كانعداـ القدرة لديو عمى االرتباط العاطفي كاالجتماعي .

( إف الشعكر بالكحدة النفسية ىي حالة يطبرىا الفرد تنشأ 782: 2005كما ترل جكدة )
أساسا عف قصكر في العبلقات االجتماعية لمفرد مش اآلطريف، مما يجعؿ الفرد يشعر باأللـ 

 كالمعاناة. 

( إف الشعكر بالكحدة النفسية يمثؿ إحدل 16: 1996)( مش مطيمر 3: 2005يتفؽ شيبي )
المشكبلت النفسية اليامة التي يمكف أف يتعرض ليا الفرد في أم مرحمة عمرية، كتعتبر ىذه بداية 
لكثير مف المشكبلت التي يمكف أف يعانييا كيعيشيا كيشكك منيا، كيعد الشعكر بالكحدة النفسية مف 

 ي تنتشر بيف األطفاؿ كالمراىقيف كالشباب. الظكاىر االجتماعية اليامة، الت
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( الشعكر بالكحدة النفسية يتمثؿ في شعكر الفرد بكجكد فجكة نفسية 20: 2002كترل طكج )
تباعد بينو كبيف أشطاص كمكضكعات بحالو النفسي إلى درجة يشعر فييا الفرد بافتقاد التقبؿ 

طتبلط مش أفراد المجتمش الذم يعيش كالحب مف جانب اآلطريف، كيترتب عمى ذلؾ حرمانو مف اال
 فيو كالذم مف طبللو يمارس دكره بشكؿ طبيعي.

حالة نفسية قد تنتق عف كجكد ثغرة بيف العبلقات    lonelinessكتمثؿ الشعكر بالكحدة 
( حيث 121: 1988الكاقعية لمفرد كبيف ما يتطمش إليو ىذا الفرد مف عبلقات. )طضر كالشناكم، 

ة مف أىـ المشكبلت في حياة اإلنساف، كتعدد ىذه المشكبلت الشعكر الذاتي بعدـ تعد الكحدة النفسي
السعادة كالتشاـؤ كاإلحساس بالعجز كالدكنية كنتيجة حتمية لما يعانيو الفرد  مف نقص في العبلقات 
 القكية كالكدكدة مف قبؿ المحيطيف بو، األمر الذم يترتب عميو عدـ التمتش بالصحة النفسية السميمة

 (.125: 2005لعدـ الشعكر باألمف كاالنتماء كالكالء. )تفاحة، 

لعؿ مف أىـ العكاقب النفسية كاالجتماعية لمشعكر بالكحدة النفسية أف يصبح الفرد أكثر 
استيدافا لئلصابة باالضطرابات النفسية مثؿ االكت اب كالقمؽ كمشاعر الممؿ كالسأـ كانطفاض تقدير 

تكتر كالطجؿ الشديد عند التصرؼ الكؼء، إضافة إلى العديد مف الذات، كما قد يعانى مف ال
المشكبلت السمككية رغبة في لفت أنظار اآلطريف نظرا لشعكره بالتجاىؿ كالكحدة كاالنعزاؿ  )تفاحة، 

2005 :125). 

 ْقكفسيم: قلزندة ْقكظريَ  ْقةفسرة
نيا أدطمت أ ثلنظرم، حيالتي تفتقر إلى الجانب ايعتبر مفيـك الكحدة النفسية أحد الظكاىر 

إلى مجاالت الفمسفة كعمـ االجتماع، كتعالق مش االكت اب. عممان بأف مفيكـ الكحدة النفسية مفيكمان 
مستقبلن كلو طصا ص منفردة، كفيما يمي عرض لبعض النظريات النفسية التي تناكلت ظاىرة الكحدة 

 النفسية:
دم ْقكظر ْق نليليم: .1  َز

حيث يرل أصحاب  Freudالتحميؿ النفسي كعمى رأسيـ فركيد يتزعـ ىذه النظرية رجاؿ 
ىذه النظرية )الكحدة النفسية( بأنيا ذات طصا ص مرضية كيرجعكنيا إلى التأثيرات المبكرة التي 

 (.5: 2000مر بيا الفرد )عبد الكىاب، 
أكؿ مف قاـ بتحميؿ عممي عف الكحدة كفرؽ بيف الشطص الذم  Zelboorgكيعتبر زيمبكرج 

ابو شيكر مؤقت بالكحدة النفسية، كالشطص الكحيد. فالشعكر المؤقت بالكحدة النفسية أمر ينت
طبيعي كحالة عقمية عابرة، كتنتق عف فقداف شطص معيف. أما الكحدة المزمنة في استجابة لفقداف 
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 الحب أك شعكر الفرد بأنو شطص غير مرغكب فيو كال فا دة منو، مما يؤدم إلى االكت اب كاالنييار
العصبي. كتعكد جذكر الكحدة إلى الميد، حيث يتعمـ الطفؿ الكظا ؼ التي تجعمو محبكبان كمرغكبان 

 (.36: 1420فيو )العباسي، 
مش زيمبكرج أف جذكر الكحدة في حالة الكبار تعكد إلى الطفكلة،  Sullivanكيتفؽ سكليفاف 

جعؿ الطفؿ يظير رغبتو في حيث افترض إف ىناؾ حاجة حافزة لؤللفة اإلنسانية كىذه الحاجة ت
االتصاؿ باآلطريف، كيحتاج الفرد قبؿ المراىقة إلى صديؽ يتبادؿ معو المعمكمات، كاألطفاؿ الذيف 
تنقصيـ الميارات االجتماعية بسبب التفاعؿ الطاطئ مش كالدييـ أثناء الطفكلة كيككف مف الصعب 

فرد في إشباع الحاجة إلى األيلفة قبؿ عمييـ أف يككف ليـ أصدقاء فيما بعد. كقد تؤدم عدـ قدرة ال
المراىقة إلى الكحدة الكامنة المفاج ة. كما اتفقا سكليفاف مش زيمبكرج في إرجاع أصؿ الكحدة إلى 

 (.37: 1420اآلثار الضارة لمكقؼ عطؼ األمكمة في مرحمة مبكرة )العباسي، 
 قلزندة ْقكفسيم: مْقكظريم ْقظَهْر ي .2

الشعكر بالكحدة النفسية ينشأ مف التناقض بيف حقيقة الذات  اتفؽ اصحاب ىذه  النظرية أف
 (.5: 2000الداطمية لمفرد كالذات الكاضحة لآلطريف )عبد الكىاب،

في نظريتو بأف العبلج المتمركز حكؿ العميؿ عف الكحدة النفسية  Rogers"فيرل ركجرز 
تجعمو يتصرؼ بطريقة محددة بأف سبب الكحدة النفسية ىك ضغكط المجتمش الكاقش عمى الفرد كالتي 

 كمتفؽ عمييا اجتماعيان.

  س َ  زة َدر ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم:
حالة نفسية قد تنتق عف كجكد ثغرة بيف العبلقات  Lonelinessيمثؿ الشعكر بالكحدة 

 (.122: 1988الكاقعية لمفرد كبيف ما يتطمش إليو مف عبلقات )طضر كالشناكم، 
متعددة، بعضيا يعكد لطبيعة األشطاص أنفسيـ، كيعكد البعض  الكحدة النفسية ليا أسباب

 (.190: 1994اآلطر الضطرابات كمية ككيفية في شكؿ العبلقات االجتماعية )حسيف، 
كلقد اطتمفت آراء الباحثيف كتباينت حكؿ المس كؿ عف الكحدة النفسية ىؿ ىك الفرد نفسو أك البي ة 

 أـ كبلىما.
  ُ ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم ية ُ  ُ كعززه  قد: Wiess( 1974نيث يرى زيس )

  المكاقؼ االجتماعيةSituational. 
  الفركؽ الفرديةIndividual  أك ما يعرؼ بمجمكعة الطصا ص الشطصيةPersonal 

Characters  كالتي تساعد عمى شعكر األفراد بالكحدة النفسية مثؿ الطجؿ كاالنطكاء، كالعصبية
 (190: 1994لدل كؿ فرد )حسيف، مش كجكد اطتبلفات فردية 
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 ُ ْقزندة ْقكفسيم ه  ك يَم قلنََم  َقُّعزر  َ ك ةَِ، فل   فرد  Roy (1997) ف  نيُ يرى
    م نَََ  كفسيم:

 .الحاجة لمحب كالمشاركة الكجدانية 
 .الحاجة إلى كجكد طرؼ آطر يتفيـ المشاعر كاألحاسيس المطتمفة 
 تياج إليو.الحاجة لكجكد مف يشعر بالمرء باالح 

كفي حالة عدـ إشباع ىذه الحاجات الثبلث يشعر الفرد بالفراغ، كقد ينشأ ىذا الشعكر 
بالكحدة كنتيجة لنقص الميارات االجتماعية لمتكاصؿ مش اآلطريف، كمف ثـ، يمـز االىتماـ بيذا 

 كر بالكحدة.التكاصؿ الكجداني منذ الطفكلة لتنمية قدرات األفراد عمى التعامؿ مش العزلة دكف الشع
كما أف الشعكر بالكحدة يعكد إلى أساليب التنش ة االجتماعية غير السكية مثؿ القسكة 

 كالتفرقة في المعاممة بيف األطكة كطاصة بيف الذككر كاإلناث. 
عبلقة الحميمة بيف الطفؿ كأمو دكر في تجنبو لمكحدة العمى أف  "Hill"كقد أكدت دراسة ىيؿ 

 :ليةفي النقاط التا النفسية
يعكد إلى العكامؿ البي ية التي نشأ فييا الفرد كتككنت فييا شطصيتو مف جية كمف جية  .1

 أطرل ميكؿ كاىتمامات الفرد كنكع الدراسة أك التطصص الذم ينتمي إليو.
االنفصاؿ عف العا مة كاالغتراب كالممؿ كاالكت اب كاإلحباط كالقمؽ كالسأـ كىذا ما أكدتو  .2

كدراسة بالكتزياف  "Rubenstien And Shaver"( 1980كشافر ) دراسة كؿٌّ مف ركبنشتيف
لسكف   (.41: 1989)جابر كعمر،  "Paloutzian And Ellison"كا 

سرم الذم يعيش فيو ممثبلن في مستكل التعميـ لمكالديف دـ الرضا عف بي تو كعف اإلطار األع .3
 يو كأطكتو.كمستكل دطؿ األسرة كعدد أفرادىا كنكعية العبلقات بيف الفرد ككالد

إف الشعكر بالكحدة النفسية يعكد إلى بعض سمات شطصية الفرد حيث يمكف أف يصؼ بأنو  .4
طجكؿ كسمبي أك أنو أقؿ تعاطفان كمشاركة كاستجابة لمشاعر كحاجات اآلطريف، كيقيمكف 
أنفسيـ عمى نحك أكثر سمبية كىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف جكنز كرفاقو كالتي كاف ىدفيا 

 لعكامؿ المسببة الستمرارية اإلحساس بالكحدة النفسية لدل الطبلب الجامعييف.الكشؼ عف ا
عدـ قدرة الفرد عمى االنطراط في عبلقات مشبعة مش اآلطريف كعدـ عمى كسب األصدقاء أك  .5

قمة عددىـ مما يجعمو أكثر قمقان أك عصبية فيككف غير محبكب مف اآلطريف كىذا ينطبؽ مش 
 ة النفسية.لمكحد Gallupتعرؼ جالكب 
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، كاعتقاده أف األحداث الطارجية تتحكـ  .6 نزعة الفرد لمشؾ في دكافش الناس، كشعكره بالتشاـؤ
في حياتو، كىذه مف ضمف التأثيرات األكثر انتشاران لئلحساس بالكحدة النفسية التي تكصؿ 

 في دراستو. Jonesإلييا جكنز 
كطريقة إدراكو ليذه العبلقات ىذه استجابة الفرد لممكاقؼ الطاصة بالعبلقات الشطصية  .7

 كتقكيمو ليا.
حدكث انفصاـ في عرل العبلقات االجتماعية كاطتبلؿ في التكافؽ االجتماعي تظير تبعان  .8

 لذلؾ األمراض النفسية كالعقمية كاالنحرافات السمككية.
كما يرجش الشعكر بالكحدة النفسية إلى مصدر طكؼ مف الماضي فتتبدؿ مطاكؼ الطفكلة  .9

ديدة تظير في سف المراىقة كىي طبرات أكثر اتصاالن بطبراتو الناضجة كالطكؼ بمطاكؼ ج
مف الكحدة أك الطكؼ مف الغرباء أك المكاقؼ االجتماعية التي قد يتعرض ليا كىذا ما 

في نتا ق دراستو أنو عندما يفتقر الطفؿ إلى الميارات االجتماعية  Rubinتكصؿ لو ركبف 
( 43: 1989بالكحدة النفسية مشكمة مزمنة )جابر؛ عمر،  فمف المحتمؿ أف يصبح احساسو

 (.122: 1988( )طضر كالشناكم، 16: 1996)الحربي، 

 ن َئص ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم:
 يشير العديد مف الباحثيف في ىذا المجاؿ كمنيـ الباحثاف بيبمكل كبيرلماف

 Peplau and Perlman:عمى كجكد طاصيتيف لمكحدة كىما ، 
 تعتبر طبرة غير سارة مثميا مثؿ الحاالت الكجدانية غير السارة كاالكت اب كالقمؽ. أف الكحدة .1
كىي تمثؿ إدراكان ذاتيان  Social Isolationأف الكحدة كمفيكـ تطتمؼ عف االنعزاؿ االجتماعي  .2

فقد تككف ىذه  Social Networkلمفرد عف كجكد نكاقص لمفرد في نسيق عبلقاتو االجتماعية 
تككف نكعية مثؿ )نقص المحبة  ة مثبلن )ال يكجد عدد كاًؼ مف األصدقاء( أك قدالنكاقص كمي

 (.121: 1988أك األلفة مش اآلطريف( )طضر كالشناكم، 

 ْ ن  ف  يُ ْألفْرد ف  ةْزَدم ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم:
ىذه يميؿ األفراد الذيف يعانكف مف الكحدة في االنطراط في سمككيات متعددة بينما تعد بعض 
 السمككيات فعالة كبناءه في التكافؽ، نجد أف البعض اآلطر ىدامان قاسيان كمف ىذه السمككيات:

 البكاء كالنكـ، التفكير لفترات طكيمة، مشاىدة التمفاز. .1
( أف القمؽ المصاحب لمشعكر بالكحدة يمنش 1961) Moustkazالقمؽ حيث يرل مكستكاز  .2

 م لو.األفراد مف تقبؿ الشعكر بالكحدة كالتصد
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السمكؾ اإلدماني بما في ذلؾ مف إدماف الطمكر أك اإلفراط في تناكؿ الطعاـ كشرب  .3
 الميسًكرات، كغير ذلؾ.

الشعكر باالكت اب كالغضب فبدالن مف التأمؿ الذاتي كالتكاصؿ مش اآلطريف، كقد لجأ بعض  .4
 المصابيف بالكحدة إلى إتباع سمككيات ال أطبلقية كغير مقبكلة اجتماعيان.

 حجاـ عف التعامؿ مش اآلطريف أك عف المشاركة في المحافؿ االجتماعية.اإل .5
 ةَ  َقكس م قلسلز يَ  ْقفّعَقم فة  : 

العزلة النشطة: لممارسة بعض األنشطة البناءة كالقراءة أك العمؿ أك الكتابة، أك إجراء  .1
 بعض التماريف الرياضية، أك ممارسة اليكايات.

 التصاؿ باألصدقاء أك تبادؿ الزيارات مش الغير.االتصاالت االجتماعية: كمنيا ا .2
 Rokach :محاكلة االستمتاع بالكقت: يتضمف ذلؾ إنفاؽ بعض األمكاؿ أك التسكؽ ) .3

1988:3.) 
أف ىذه السمككيات الفعالة كاف يستطدميا كيستغميا األسرل ككانت سمككيات  زيرى ْق َنث

 بشكؿ ايجابي كمفيد.األسرل ايجابية كاستغمكا كاستثمركا الكحدة النفسية 

 :كفسيَ   ديُنة ز ُّن يم قألفْرد ْقْقةظَهر ْق
اىتمت بعض الدراسات بتحديد بعض سمات الشطصية التي ترتبط بالكحدة النفسية، 

 كتتمطص ىذه الدراسات في التالي:
 Sermatكسيرمات  Pilkonis and Zimbardoكجد كؿٌّ مف بمكككنيس كزيمباردك  .1

اد الذيف يطبركف مشاعر الكحدة النفسية يميمكف إلى الطجؿ، أف األفر  Cutronaككاتركنا 
 (.42: 1989االنطكاء، كيقؿ ميميـ لممطاطرة االجتماعية )جابر كعمر، 

أف الكحدة  Russell, Peplau and Cutronaكجد كؿٌّ مف راسؿ، بيبمكم، ككاتركنا  .2
 (.42: 1989النفسية عادة ما ترتبط بانطفاض تقدير الذات )جابر كعمر، 

أف الذيف  Cutrona (1986)كدراسة  Warren (1982)أكدت دراسة كؿه مف كارف  .3
يشعركف بالكحدة النفسية يعانكف مف نقص في الميارات االجتماعية، كيتصفكف بالسمبية مش 
انطفاض في تككيد الذات، كتقديرىا، كارتفاع الطجؿ، كعدـ الكعي بالذات، كصعكبة تككيف 

 أصدقاء جدد.
( أف الشطص الكحيد نفسيان يعاني مف الحساسية الزا دة 1989ماف )تشير دراسة سمي .4

كيعاني مف نقص الثقة بالنفس، كنقص تقدير الذات كتجنب إقامة عبلقات بسبب القمؽ 
 كالطكؼ مف الحصكؿ عمى تغذية راجعة سمبية.
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أف الشعكر بالكحدة النفسية مف حيث أنيا حالة  Loodwheeler (1983)أظيرت دراسة  .5
صاحبيا أك يترتب عمييا كثير مف ألكاف التكتر كالضيؽ كالشعكر بالنقص لدل كؿ نفسية ي

 (.129-128: 1983مف يشعر بيا )شقير، 
إف الذيف يشعركف بالكحدة يعانكف مف عدـ القدرة عمى كشؼ أفكار مشاعر اآلطريف مما  .6

 (.23: 1996يعيؽ نمك العبلقات كالحفاظ عمييا بصكرة طبيعية. )الحربي، 
 :بػػػػػػػػػػالذيف يعانكف مف الشعكر بالكحدة ألفراد يتسـ ا .7

 تككيف مشاعر سمبية تجاه الغير. -أ
 أكثر سمبية كغير قادريف عمى االستجابة أثناء التفاعبلت االجتماعية. -ب
 في بعض األحياف يستشيركف ردكد أفعاؿ سمبية مش الغير. -ج
الجتماعية؛ كغالبان ما ييصاحب ىذا الشعكر بالطجؿ كالقمؽ كعدـ االرتياح في المكاقؼ ا -د

 الشعكر اإلحساس بالكبت كتجنب اآلطريف.
 الشعكر باالكت اب كعدـ القدرة عمى التفاعؿ االجتماعي. -ق

ككؿ ذلؾ يجعؿ األمر أكثر صعكبة لمشطص الذم يعاني مف الشعكر بالكحدة أف ييقيـ 
 (.http://www.mckinley,uiuc.eduعبلقات اجتماعية ميرضية لمحد مف الشعكر بالكحدة )

 ْق ْزفث ْزق  يف ةع ْقزندة ْقكفسيم:
أنو حتى يستطيش الفرد الذم يعاني مف تجربة  Rokach (1988)ترل إيمي رككاتش 

الكحدة النفسية أف يمارس حياتو بشكؿ أفضؿ عميو أف يتكافؽ كيتكيؼ مش الكحدة النفسية كأف 
ى جكانب إيجابية كذلؾ يتطمب المركر بعدة مراحؿ الجكانب السمبية لمكحدة النفسية إل يحاكؿ تحكيؿ

 كىي:

  ز  : ْق ْزفث ْزق  يف ةع ْقزندة ْقكفسيم: 
 كىذا يتطمب اتطاذ قراران بالتصدم ليا بشجاعة عف طريؽ مزاكلة األنشطة التالية:

انجاز األعماؿ كالمياـ اليكمية كمنيا الذىاب لمعمؿ أك المدرسة، أك االعتناء باألطفاؿ،  -أ 
 االلتحاؽ بكظا ؼ إضافية، كغير ذلؾ. كأيضان 

 تطكير الذات الذم يحدث متزامنان مش كربما عقب االلتزاـ بالمياـ اليكمية. -ب 
مزاكلة األنشطة في أكقات الفراغ مثؿ المشي لفترات طكيمة، كقراءة الكتب كالركايات ...  -ج 

 (.Rokach, 1988:3) كغيرىا
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   َكيَ : ْقعزقم ْق أةليم:

مية كاحدة مف أىـ العكامؿ التي تسيـ في نجاح التكافؽ مش الشعكر بالكحدة تعد العزلة التأم
النفسية. فبينما تعتبر الكحدة النفسية تجربة شعكرية مؤلمة ك)دا مان( ال تمقى ترحابان مف أكل ؾ الذيف 
يشعركف بيا، نجد أف العزلة تعبر عف تجربة مطتمفة تمامان. حيث إف انفراد المرء بذاتو في حالة 

لعزلة يتيح لو فرصة لميدكء كاستعادة النشاط، فتتيح ىذه العزلة لمفرد الفرصة الستيعاب ما يتمقاه ا
مف معمكمات مف المحيط الطارجي كبعكس الكحدة الشعكرية، غالبان ما يشار إلى العزلة باعتبارىا 

عطاء الفرد حيزان مف الكقت ل متفكير كالتأمؿ تجربة ايجابية مف ثمارىا تجديد الطاقة كالمكارد، كا 
 كاإلبداع، أك حتى لمجرد االستمتاع بالراحة. كيندرج ىذا العامؿ "العزلة التأممية" ثبلثة بنكد كىي:

َُزقم: .1   نزي  ْإلنسَس  َقزندة  قد ةَرد 

تستمـز إعادة تشكيؿ الكحدة الشعكرية إلى مجرد عزلة التغيير الكاعي لممفاىيـ كالمدركات 
ش يؤثر مثؿ ىذا التغير في الحالة الشعكرية لمفرد، كمف ثـ يسيـ في الطاصة بمكقؼ بعينو. كبالطب

 التطفيؼ مف حدة الشعكر بالكحدة، إف لـ يكف لمتطمص منيا تمامان.

 ْإلنسَس  َقطةأكيكم ْزقكظر  قد ْقنيَة  كظرة  يََ يم ةُ  عض فْزئد ْقعزقم: .2

ما صادفيـ مف تجارب،  فقد قاـ األفراد بدراسة ىذه المكاقؼ كتككيف مكاقؼ ايجابية إزاء
 فأصبحكا أكثر تفاؤالن كأمبلن كعمؿ ذلؾ عمى زيادة إحساسيـ بالثقة في قدراتيـ عمى العيش كالحياة.

   زيُ َ  َ  نةيةم ةع ْقذْ  ْزق نث َُ ْقيدْر  ْقذْ يم ْق َةكم: .3

ات يجمش ىذا البند كافة األنشطة المتضمنة في بند التأمؿ الذاتي، كبطاصة التعرؼ عمى الذ
سبار أغكار الركح كالنفس البشرية.  مف جديد كا 

إف الكحدة النفسية تجربة شعكرية بارزة يتكاصؿ فييا الفرد مش ذاتو. كمف طبلؿ ىذا التكاصؿ 
يستطيش أف يستكشؼ حقيقة كجكده، كحياتو كأىدافو كالمغزل مف كجكده، كطبيعة عبلقاتو باآلطريف. 

كحدة يصؿ بو إلى إدراؾ ذاتو كاآلطريف بشكؿ أكثر أم أنو مف طبلؿ ىذه التجربة الشعكر بال
 (.Rokach, 1988:3كضكحان كصحة )

ََدة  ُّ ي  ْقة َدر ْق   ية ُ ْقلَِز  قيدَ:   َق َ : ْقةرنلم ْ ك يَقيم زْ 

قد يحتاج الفرد في ىذه المرحمة بعض الكقت لتقييـ ذاتو، كلتقييـ المكاقؼ، كلعمؿ التغيرات 
 ، كسمككو. تشتمؿ ىذه المرحمة عمى عنصريف أساسييف:الضركرية في أسمكب حياتو
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يترتب عمى التغييرات الذاتية تغيرات أطرل في اإلدراؾ كالسمات، بما في ذلؾ تحديد األىداؼ  .1
في الحياة، كانتياء مرحمة الصراع الداطمي كاكتساب مزيد مف الثقة بالنفس. لذا فإف الرغبة في 

 ية في ىذه المرحمة.التغيير كاإلصرار عميو في غاية األىم

ؿ ىذه التفاعبلت كمف أىـ اأف التغيرات في التفاعبلت االجتماعية يشير إلى التغيرات في أشك .2
عناصر ىذه المرحمة يتمثؿ في اإليماف كتنمية النزعة الدينية، حيث أعتبر الكثير مف األفراد 

كة، كالسبلـ الداطمي الذيف يمركف بيذه التجربة أف اإليماف ىك المصدر الذم يستمدكف منو الق
 (.Rokach, 1988:3مش النفس )

 ْر عَ : ةرنلم ْق ْز   ةع ْقغير )  َةم َسزر ْق ْز   ْ َ ةََ (:

الكحدة النفسية تجربة شعكرية مؤلمة لمغاية تبدأ مف عدـ إشباع الحاجة  Weissاعتبر كيس 
 لنفسية النابش مف:لتككيف عبلقات حميمة مش اآلطريف. كيمكف عبلج ىذا النكع مف الكحدة ا

الحاجة إلى الدؼء كاالىتماـ كالتكاصؿ كتككيف عبلقات حمية عف طريؽ إعادة بناء شبكة  .1
 اجتماعية كعبلقات حميمة فٌعالة مش اآلطريف، كي تحؿ محؿ العبلقات المحبطة السابقة.

الطد  دكر األسرة في التغمب عمى الشعكر بالكحدة حيث يمكف لؤلسرة أف تمعب دكران مباشران في .2
مف الشعكر بالكحدة مف طبلؿ إتاحة الفرصة لمتفاعؿ االجتماعي. كقد تشجش األسرة مف يشعر 
بالكحدة مف أفرادىا عمى تنمية عبلقاتو مش الغير لمتكصؿ إلى الشعكر باالنتماء أك لتككيف 
مصادر جديدة لمدعـ االجتماعي. كمف أمثمة أنشطة التكاصؿ االجتماعي كاالتصاالت الياتفية 

 (.Rokach 1988:3األصدقاء. كتبادؿ الزيارات كغيرىا، )ب
 ْقطرث ْقفعَقم ف  ْقند ةُ ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم:

إف الحد مف الشعكر بالكحدة النفسية يتطمب أف يككف الفرد عمى كعي تاـ باألسباب الحقيقية 
م يتمثؿ في كراء شعكره بالكحدة النفسية، كىنا يبرز دكر النضق الشطصي الصحيح لمفرد كالذ

التكازف بيف إشباع حاجات الفرد في إقامة عبلقات مش الغير مف ناحية كتككيف قاعدة آمنة لمشعكر 
بالرضا عف الذات مف ناحية أطرل، كىذا بتطمب أف يتطذ الفرد عدة ططكات لمحد مف الشعكر 

 بالكحدة النفسية منيا:

تيدؼ إلى الكصكؿ لمرحمة مف  التعامؿ مش تجربة الكحدة النفسية باعتبارىا طبرة شعكرية .1
 النضق النفسي.
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إف االطتبلء بالذات بمقدكره اإلسياـ في معرفة الفرد لذاتو، كىك األمر الذم قد يزيد مف  .2
 قدرتو عمى تككيف عبلقات حميمة مش اآلطريف.

 البحث عف األسباب المؤدية لمكحدة النفسية بدالن مف إلقاء المكـ عمى الذات. .3

 اآلطريف. تككيف مكاقؼ حسنة مف .4

 االىتماـ بإثراء الصداقات بدالن مف البحث عف شريؾ حياة متسـ بالركمانسية. .5

تحميؿ المكاقؼ االجتماعية المنطكية عمى مطاطر يعتبر مناسبان لتقرير ما إذا كاف النفش  .6
 (Rokach, 1988) المحتمؿ منيا جدير بالمطاطرة
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 (Social Support) يمْقةسَكدة ْ َ ةََ :ْقة نث ْق َك 

 ْقةيدةم: 
تعد المساندة االجتماعية ظاىرة اجتماعية قديمة منذ قدـ اإلنساف نفسو، كلـ ييتـ بيا 
الباحثكف إال مؤطرا بعد ما الحظكه مف أثار ىامة ليا في مكاقؼ الشدة ك االجتياد النفسي كما تقدـ 

كىي مصدر مف مصادر األمف ، ضغط ك الشدا د ك المكاقؼ العصبيةبو مف تطفيؼ لنتا ق ال
، عندما يشعر أف ىناؾ ما ييدده ك يشعر أف جو الفرد مف عالمو الذم يعيش فيوالنفسي الذم يحتا

طاقتو قد استنفذت أك أجيدت، كأنو عاجز عف مكاجية الططر أك يحمؿ ما يقش عميو مف إجياد 
 ( .137: 2004كأنو يحتاج إلي مد عكف ك مساعدة اآلطريف )المدىكف، 

تعتبر المساندة االجتماعية مف المتغيرات التي يطتمؼ عمييا الباحثكف حكؿ تعريفيا ،فقد ك 
تناكؿ عمماء االجتماع ىذا المفيكـ في إطار العبلقات االجتماعية كمصطمح المساندة االجتماعية 

 مضاداتنو أ ماعية بينما يحدده البعض عمىيطمؽ عميو البعض مسمى المكارد أك اإلمكانيات االجت
اجتماعية  كيعرؼ ككىيف المساندة االجتماعية تعني متطمبات الفرد بمساندة كدعـ البي ة المحيطة 

حداث الحياة الضاغطة التي يتعرض ليا ،تمكنو مف أمف أفراد أك جماعات  تطفؼ مف  بو، سكاء
ي المشاركة االجتماعية الفعالة في مكاجيو ىذه األحداث كالتكيؼ معيا كيرل آطركف بأنيا تعن

، كيرل ييـ في الكقكؼ بجانبو عند الحاجةأحساس الفرد بكجكد البعض المقربيف منو كالذيف يثؽ ف
سارسكف بأنيا تعنى إحساس الفرد بكجكد بعض المقربيف منو كالذيف يثؽ فييـ في الكقكؼ بجانبو 

الذيف  كاألصدقاء عند الحاجة كىي رضا الفرد عند الدعـ المادم كالمعنكم الذم يقدـ مف األسرة،
 (.58 :2005 ،يقفكف بجانبو عند الحاجة إلييـ )الشاعر

ىي اعتقاد الفرد إف اآلطريف يحبكنو ك يقدركنو ك يرغبكنو ك يعتبركنو ذك قيمة كأيضا 
 ( .143:2004 )المدىكف،

الذم  الفاعؿ االجتماعي الدعـ مصادر مف ىاما مصدرا االجتماعية المساندة تعتبر كبذلؾ
 إدراؾ الفرد كيفية في عنيا الرضا كمستكل االجتماعية المساندة حجـ يؤثر ثحي اإلنساف، يحتاجو
 في دكرا ىاما تمعب كما الضغكط، ىذه مش كتعاممو مكاجيتيا كأساليب المطتمفة، الحياة لضغكط
 في أثر الصادمة، كذات األحداث شدة عف الناتجة المعاناة مستكل كطفض النفسي، األمف إشباع
: 2000كاالكت اب )عمي،  القمؽ،  المثاؿ سبيؿ عمى منيا التي المرضية األعراض حدة تطفيؼ
14). 
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  عريف ْقةسَكدة ْ َ ةََيم:
 : ْقةسَكدة ْ َ ةََيم قغزيَ

مساندة عكانو ككاتفو كأسنده.  ( جاء تعريؼ المساندة )سانده(366: 2المعجـ الكسيط )ج
، فيي تعني ما يقدمو المجتمش مف كىك مصطمح اجتماعي حديث استطدـ في العبلقات االجتماعية

مساندة كمؤازرة كدعـ لمفرد، فيي إذان مجمكع األنشطة كالعبلقات سكاء الرسمية اك غير الرسمية 
كالتي تيتـ بتقديـ الدعـ كالمساندة لؤلفراد داطؿ المجتمش بحسب ما يستطيش كؿ فرد كبحسب مكقعو 

 بالنسبة لمف يحتاج لذلؾ الدعـ .

  :يم ْ ط نيَ  كدة ْ َ ةََْقةسَ

( بأنيا النظاـ الذم يتضمف الركابط االجتماعية طكيمة 19: 1998كما يعٌرفيا عبد الرزاؽ )
المدل كالثابتة بمجمكعة مف الناس، يمكف االعتماد عمييـ كالكثكؽ بيـ ليمنحكا الفرد السنىد 

 العاطفي، كيقدمكا لو العكف كيككف مبلذان لو كقت الشدة.

 مف بكثير مفيكـ أضيؽ االجتماعية المساندة أف" (3: 1994) لرحمفا كعبد الشناكم كيرل
 األفراد إدراؾ عمى تقديرىا االجتماعية في المساندة تعتمد حيث االجتماعية، العبلقات شبكة مفيـك

 فييـ يثقكف الذم األشطاص عمى أكل ؾ تشتمؿ التي األطر باعتبارىا االجتماعية لشبكاتيـ
 .بو عبلقاتيـ عمى كيستندكف

 لتكجياتيـ تبعان  تناكليا طريقة في الباحثكف اطتمؼ التي المفاىيـ مف االجتماعية المساندة إفٌ 
فصاغكا  ، االجتماعية لمعبلقات تناكليـ إطار في المفيـك هذا االجتماع عمماء تناكؿ فقد ،النظرية

لظيكر الذم يعتبر البداية الحقيقية  Social networkمصطمح شبكة العبلقات االجتماعية 
 Social Integration ، كالتكامؿ االجتماعيSocial Supportمصطمح المساندة االجتماعية 

كالذم يشير إلى كـ العبلقات االجتماعية كالتي تتميز بنكعو مف الطصكصية كالعبلقة الزكجية أك ما 
 (.House et al, 1988: 294يتعمؽ بالنسب كدرجة اندماج الفرد في بي تو االجتماعية )

( إلى أف المساندة االجتماعية ىي الشعكر الذاتي باالنتماء 9 :2005) يشير عميك 
بداء المساندة الكجدانية كالعاطفية في المكاقؼ الصعبة.  كاإلحساس بالقبكؿ، كالحب، كا 

( أف المساندة االجتماعية تعني مدة 143: 2004)  المدىكف Sarasonكيرل ساراسكف 
حبكه ، كيعتقد أنو في كسعيـ أف يعتنكا بو كيد أف يثؽ فييـفر أشطاص يمكف لمفر كجكد أك تكا

 جانبو عند الحاجة.بكيعتبركه ذك قيمة ، كيقفكا 
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( إلى أف المساندة االجتماعية 197: 2000)كتشير أسماء السرسي كأماني عبد المقصكد 
يدؼ إلى اإلمكانات االجتماعية المتاحة لمفرد كالتي يمكف أف يستطدميا في أكقات الضيؽ كت:ىي 

 المساندة. يمقتتدعيـ صحة كرفاىية م

 األشطاص مجمكعة "( المساندة االجتماعية بأنيا86: 2001) كىريدم كيعرؼ رضكاف
 . لمفرد االجتماعية العبلقات شبكة مف جزءنا يمثمكف الذيف

( مش ما أشار إلى جاكبسكف 4 :1994كيتفؽ كؿ مف الشناكم كعبد الرحمف )
Jaccobson دة االجتماعية ىي "كجكد عدد كاًؼ مف األشطاص في حياة الفرد في أف المسان

يمكنو الرجكع إلييـ كقت الحاجة، كأف يككف لدل ىذا الفرد درجة مف الرضا عف المساندة المقدمة 
 لو".

( المساندة االجتماعية بأنيا "التقكيـ Martine Habra, 2005: 9كتعرؼ مارتيف ىبرا )
دراكو أنو ذك قيمة كمحبكب كلديو أشطاص  المعرفي لككف الفرد متصؿ بشكؿ ثابت باآلطريف كا 
 يقدمكف لو المساعدة عند الضركرة".

 ُ هكَ     م ةفَهي  قلةسَكدة ْ َ ةََيم ( 10: 2005)عمي،  Barreraكيرل باريرا 
 ه :
ك كيقصد بو العبلقات كالركابط االجتماعية التي يقيميا الفرد مش اآلطريف ذ ْقغةر ْ َ ةََ : -1

 األىمية في بي تو االجتماعية.

كتتمثؿ في القياـ بعممية تقكيـ معرفي لمعبلقات الثابتة مش ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ْقةدر م:  -2
 اآلطريف.

كتتمثؿ في األعماؿ التي قدميا اآلطركف بيدؼ مساعدة شطص معيف.   ْقةسَكدة ْقفعليم: -3
ي المساندة المدركة كالمساندة الفعمية أك كمف ىذه المفاىيـ يتضح أف ىناؾ شكميف لممساندة كى

المتمقاه ، كال شؾ أف المساندة المدركة ليا تأثير أكبر عمى صحة الفرد النفسية كالعقمية ألنيا تتعمؽ 
حساسو النفسي بالمساندة مف قبؿ اآلطريف.  بإدراؾ الفرد ذاتو كشعكره بالحب كالتقدير، كا 

 ماعية كما يبدك يشتمؿ عمى مككنيف ر يسييف، أكليما:كيتضح مما سبؽ؛ أف مفيـك المساندة االجت

 إدراؾ الفرد أف ىناؾ أشطاص في حياتو يمكف أف يرجش إلييـ عند الحاجة. -1

: 2000عبد المقصكد،  كتاحة لو كاعتقاده بكفايتيا )السرسي رضاه عف ىذه المساندة الم -2
197.) 
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ثيرىا عمى ىذيف المككنيف، كلقد كجد أف لمطصا ص الشطصية التي يتسـ بيا الفرد تأ
فاألفراد الذيف يتصفكف بطصا ص نفسية ايجابية )الفاعمية الذاتية، التمكف، تقدير الذات المرتفش( 
يككنكف أكثر قدرة عمى الحصكؿ كاالستفادة مف مصادر المساندة االجتماعية المحيطة بيـ، بينما 

الذات المنطفض، االنطكا ية( يككنكف  كجد أف األفراد الذيف يتصفكف بطصا ص نفسية سمبية )تقدير
أقؿ قدرة عمى الحصكؿ كاالستفادة مف مصادر المساندة االجتماعية المقدمة ليـ )عبد الرازؽ، 

1998 :17.) 

كما أف الطتبلؼ المرحمة العمرية التي يمر بيا الفرد دكره في اطتبلؼ مصادر المساندة 
تككف المساندة متمثمة في األسرة أك مف يقـك  االجتماعية كرضا الفرد عنيا، ففي مرحمة الطفكلة

مقاميا في مرحمة المراىقة تتمثؿ المساندة في األصدقاء كاألسرة، كفي مرحمة الرشد تتمثؿ المساندة 
 (.108: 1997في الزكج أك الزكجة كعبلقات العمؿ كاألبناء )مطيمر، 

  هةيم ْقةسَكدة ْ َ ةََيم:
اؾ الفرد لكجكد أفراد ييتمكف بو كيساعدكنو عند ( أف مجرد إدر 162: 1998) يرل فايد

 احتياجو ليـ يعبر مطففان لمضغكط كالظركؼ  التي قد يتعرض ليا اإلنساف في حياتو.

كتعتبر المساندة االجتماعية مصدر ىاـ مف مصادر األمف النفسي لدل األفراد العادييف، 
ساىـ في تكافقيـ النفسي االجتماعي كعامؿ مف عكامؿ إشباع احتياجاتيـ الشطصية كاالجتماعية، كت

 (.183: 2002)عكاطؼ صالح، 

( إلى أف المساندة 16: 1998) كعف أىمية المساندة االجتماعية يشير عبد الرازؽ
االجتماعية تقكـ بيا حماية كتقدير الشطص لذاتو كتشجيعو عمى مقاكمة الضغكط التي تفرضيا 

 عميو أحداث الحياة المؤلمة.

مف الباحثيف عمى الدكر الفاعؿ الذم تمعبو المساندة االجتماعية في دعـ  كما يؤكد الكثير
الصحة النفسية كالعقمية لمفرد، حيث تساىـ في تكافقو االيجابي كنمكه الشطصي، فيرل كًؿ مف 

( .أف المساندة االجتماعية تعبر مصدر مف مصادر 138: 2004ممككس كطكلة يحيى )المدىكف، 
 الي كالصحة النفسية .التكافؽ كالتكيؼ االنفع

( أف غياب اك انطفاض مستكل المساندة االجتماعية قد يؤدم إلى 16: 2005كيؤكد عمي )
كثير مف المشكبلت كمنيا ظيكر االستجابات السمبية في مكاجية أحداث الحياة الضاغطة، فيصبح 

ير الذات كالطجؿ الفرد أكثر عرضة لئلصابة باالضطرابات النفسية كالقمؽ كاالكت اب، كانطفاض تقد
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، كبالعكس فإف الفرد يتمتش بمساندة اجتماعية تتميز بالمكدة كالقبكؿ مف اآلطريف منذ أكا ؿ الشديد
، كأكثر مقاكمة لئلحباط، ف نفسو كأقؿ عرضة لمضغكط النفسيةحياتو، فإنو سيصبح شطصان كاثقان م

 قادران عمى حؿ مشكبلتو بشكؿ إيجابي. 

( المساندة االجتماعية إحدل العكامؿ التي تساعد عمى 306: 2002) كيعتبر عبد العاؿ
حداث التكافؽ بكافة أشكالو ، كال سيما التكافؽ االجتماعي  تقكية السمككيات المرغكبة لدل الفرد، كا 
بيف الفرد كالجماعة التي ينتمي إلييا، فيي تقي الفرد مف القمؽ كالضغكط االجتماعية كالمـك 

 ناتق عف بعض األططاء التي قد يرتكبيا.كاإلحساس باألسؼ كالندـ ال

( أف كثيران مف الباحثيف يركف أف المساندة 4: 1994كيذكر الشناكم كعبد الرحمف )
االجتماعية ليا دكراف أساسياف في حياة الفرد: دكر إنما ي كدكر كقا ي ، ففي الدكر اإلنما ي: 

ي: فإف المساندة االجتماعية تساعد يككف األشطاص ممف يفتقدكف ىذه العبلقات ، كفي الدكر الكقا 
عمى مكاجية أحداث الحياة الضاغطة بأساليب إيجابية كفٌعالة ، فاألشطاص الذيف يمركف بأحداث 
مؤلمة تتفاكت استجاباتيـ لتمؾ األحداث تبعان لتكفر المساندة كالعبلقات االجتماعية الجيدة ، حيث 

مقدار المساندة االجتماعية كمان كنكعان ، فحجـ يزداد احتماؿ التعرض الضطرابات نفسية كمما نقص 
المساندة كمستكل الرضا عنيا لو دكره المؤثر في كيفية إدراؾ الفرد لضغكط الحياة المطتمفة 

 كأساليب مكجيتو كتعاممو معيا.

  مترابطة أسرة كسط ينشأ الذم الفرد أف إلى (Sarsson et al)كآطركف  سارسكف كيشير
صفات  كلدييـ المسؤكلية ، تحمؿى عم قادريف اأفرادن  يصبحكف أفرادىا، بيف كاأللفة المكدة تسكد

النفسية  المعاناة مف كتقميؿ ، االحباط مقاكمة عمي الفرد قدرة مف تزيد المساندة نجد أف لذا قيادية ،
نيا االجتماعية، حياتو في في  تساىـ كما النفسية االضطرابات مف الشفاء في ميما دكران  تمعب كا 
األحداث  عف الناتجة اآلثار مف الفرد تقي ككذلؾ ،لمفرد الشطصي كالنمك ،االيجابي افؽالتك 

في  اطذىما ينبغي ميميف عنصريف ىناؾ كعميو، فإف اآلثار ىذه  حدة مف تطفؼ كأنيا الضاغطة،
عمييـ  يعتمد أف يمكف حياتو ، في االشطاص مف كافيا عددا ىناؾ أف الفرد إدراؾ كىما: االعتبار

دراؾ الحاجة ، عند ككفاءة  كفاية في كاعتقاده لو ، المتاحة المساندة ىذه عف الرضا درجة الفرد كا 
الطصا ص  عمى االكؿ المقاـ في كيعتمداف ببعضيما مرتبطاف العنصراف كىذاف المساندة ، كقكة

 (. 569:  1998الرازؽ ، )عبد الفرد بيا يتسـ التي الشطصية
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سكف كالشناكم عمى أىمية المساندة االجتماعية في مش كؿ مف سارا ي فث ْق َنثكىنا 
ط الحياتية كالتغمب تدعيـ كتقدير الذات كتقدير األسير المحرر لذاتو كقدرتو عمى مكاجية الضغك 

ما سرة ليا دكرىا المؤثر في شطصية الفرد إما سمبن ف األأعمييا كطاصة   ا .يجابن إا كا 

ىا في بناء الشطصية القيادية كالقادرة عمى أف السنكات الطمس األكلى ليا دكر  زيرى ْق َنث
 تحمؿ المس كلية .

( أف المساندة االجتماعية تتككف مف بعديف ر يسييف ىما 36: 2005) بينما يرل عمي
 .Tangible Support، كالمساندة المممكسة Emotional Supportالمساندة العاطفية 

ة كىي: المكدة ، التكامؿ ( ستة أبعاد لممساندة االجتماعي22: 1996)كناقش حسف 
 االجتماعي، الرعاية، القيمة، الترابط، التكجيو.

( مف طبلؿ التصنيفات المطتمفة ألبعاد المساندة االجتماعية 37: 2005) كيستطمص عمي
 إلى تقسيميا لطمسة أبعاد ر يسية ىي:

 ْقةسَكدة ْ َ ةََيم:  عَد 

دْكيم: -1  رد باالستقرار كالراحة النفسية.كالتي تؤدم إلى احساس الف ْقةسَكدة ْقَز

كيتمثؿ في المشاركة المادية، كالكجدانية في المكاقؼ الصعبة التي  ْق  َة  ْ َ ةََ : -2
 يتعرض ليا الفرد.

كتظير في دعـ شبكة العبلقات االجتماعية لمفرد حتى يشعر بالكفاءة ةسَكدة ْق يدير:  -3
 الشطصية ، كتقدير الذات.

 كتتمثؿ في تقديـ العكف المادم. :ْقةسَكدة ْقةَقيم -4

 كتظير في عمميات التكجيو كاالرشاد. ْقةسَكدة ْقةعرفيم: -5

 ْ َ ةََيم: ْقةسَكدة  ُّ َ 

 اآلطريف، مف الشطص يتمقاىا التي االنفعالية الرعاية أنكاع كافة كتشمؿ :ْ كفعَقيم ْقةسَكدة -1
 . كالمؤازرة كالمعاضدة طؼكالتعا كالقبكؿ ، كالثقة ، الرعاية، عمى تشتمؿ كالتي

 امكانياتو مش يتناسب بعمؿ المسند الشطص إلحاؽ طبلؿ  مف تككف كالتي :ْألدْئيم ْقةسَكدة -2
 اك النقكد ببعض تزكيده طريؽ عف مشكبلتو الفرد يحؿ أف محاكلة عمى تشمؿ ككما كقدراتو ،
 .المممكسة اليدايا
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 كتعميـ كالمفيدة ، الجيدة كالمعمكمات نصا حال طبلؿ مف تككف كالتي : َقةعلزةَ  ْقةسَكدة -3
عطا و المشكبلت ، حؿ ميارة  اك صعب مكقؼ عبكر في كتساعده تفيده أف يمكف معمكمات كا 
 (.23: 1994 الرحمف، كعبد )الشناكم، الططر كقت في قرار اتطاذ

 كأداء ، المطيرة بالسنة كالعمؿ الكريـ القرآف قراءة في تتمثؿ كالتي :ْقرزنيم ْقةسَكدة -4
 كمكاجية الصادمة المكاقؼ احتماؿ مف الفرد تمكف كالتي ، اإليمانية الرفقة كمش العبادات
 (.19: 1983 )عمكاف، نفسي برضا الططر

 الشدة كقت في البعض لبعضيـ األصدقاء يقدمو ما عمى تنطكم كالتي :ْ َ ةََيم ْقةسَكدة -5
 .(62: 2006، )دياب

 -:ةنزريُ ف  ْ َ ةََيم قةسَكدةْ  كْزع (  قدDuckدْ  ) زيُّير

 . اليكمية الحياة أعباء تحمؿ عمى المساعدة بيا كيقصد :ْقةَديم ْقةسَكدة -1

 . صحتيا كتأكيد الشطصية اآلراء تصديؽ عمى كتشمؿ :ْقكفسيم ْقةسَكدة -2

إلى  عبلقة كمف ألطر ظرؼ مف يتفاكتاف أنيما الإ المساندة مف النكعيف ىاذيف أىمية كرغـ
 .(64: 1996)دسكقي، أطرل

 :فئَ  ه  ر ع   قد ْ َ ةََيم ( ْقةسَكدةKohen & Weles, 1985ززقيز )  زهيُ زي كف

 مش التعامؿ آلية كتفيـ تحديد في يساعد المساندة مف النكع كىذا : َقةعلزةَ  ْقةسَكدة -1
  ..معرفيال كالتكجيو التقدير كمساندة النصح أحيانا عمييا كيطمؽ الضاغطة، المشكمة أحداث

 مقدر الشطص ىذا بأف معمكمات ، شكؿ في يككف المساندة مف النكع كىذا :ْق يدير ةسَكدة -2
كطبراتيـ،  الذاتية لقيمتيـ مقدركف أنيـ لؤلشطاص ننقؿ بأف الذات تقدير كيتحسف كمقبكؿ،
 يشار المساندة مف النكع كىذا شطصية ، أططاء أك صعكبات أم مف بالرغـ مقبكلكف كأنيـ

 تقدير كمساندة التعبيرية ، كالمساندة النفسية ، المساندة :مثؿ مطتمفة بمسميات ايضن أ وليإ
 . الكثيقة كالمساندة التنفس، كمساندة الذات ،

 البلزمة، كالطدمات المادية كاالمكانات المالي العكف تقديـ ىعم كتشتمؿ :ْإلَْرئيم ْقةسَكدة -3
 أك ،االجرا ية لممشكبلت المباشر الحؿ ريؽط عف الضغط تطفيؼ في العكف ىذا يساعد كقد
 الراحة، أك االسترطاء: مثؿ لؤلنشطة ، العكف أك لمطدمة المتمقي لمفرد الكقت إتاحة طريؽ عف

 المساندة المادية، المساندة العكف ،  :مثؿ مسميات ، احيانن أ االجرا ية المساندة عمى كيطمؽ
 . المممكسة
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 كالتركيح ، الفراغ نشطةأ في طريفاآل مش الكقت بعض ءقضا كتشتمؿ :ْ َ ةََيم ْق ن م -4
 مش كاالتصاؿ االنتماء ىلإ الحاجة تشبش أنيا حيث مف الضغكط تطفؼ قد المساندة كىذه

 تيسير طريؽ عف كأ ،بالمشكبلت االنشغاؿ عف الفرد عمى إبعاد المساعدة ككذلؾ اآلطريف،
 االنتشار مساندة بأنيا احيانن أ المساندة مف النكع ىذا إلى كيشار المكجبة ، الكجدانية الجكانب
 (.41-40: 1994  كعبد الرحمف، )الشناكم، كاالنتماء

 -: زه  كْزع  َدة  أنذ كدَ  دق  ْ َ ةََيم قلةسَكدة   كيفه ف  (Haws)هَزس  ْزَُّر

 قشيتك  أف يمكف أك الشطص يتمقاىا التي االنفعالية الرعاية ىعم كتشتمؿ :ْ كفعَقيم ْقةسَكدة -1
 . كالتعاطؼ كالقبكؿ ، كالثقة ، الرعاية ، ىعم تشتمؿ التي اآلطريف ، ك مف يتمقاىا أف

 مف يتمقاىا أف يتكقش أك الفرد تمقاىاي التي المساندة ىعم تشتمؿ كالتي :ْألدْئيم ْقةسَكدة -2
 . بالماؿ مساندتو ككذلؾ ، امكانياتو مش يتناسب بعمؿ إلحاقو طبلؿ مف اآلطريف،

 مف الفرد يتمقاىا أف يتكقش أك يتمقاىا التي المساندة ىعم تنطكم كالتي : َقةعلزةَ  دةْقةسَك -3
 حؿ إلى تؤدم ميارة تعميـ أك كمفيدة ، جديدة معمكمات أك نصا ح إعطا و طبلؿ مف اآلطريف
 .ضاغط مكقؼ أك مشكمة

 كقت عضالب لبعضيـ االصدقاء يقدمو أف يمكف ما ىعم تنطكم كالتي :ْأل د َِ ةسَكدة -4
 (16: 1998الرازؽ، )عبد الشدة

 : زه  كْزع  ر عم  ف  ْ َ ةََيم ( ْقةسَكدةJekensَك يز )  َة  ز د

دْكيم ْقةسَكدة -1  كمشاركتيـ معو ، الناس كقكؼ في اإلنساف يجدىا نفسية مساندة كىي :ْقَز
 فيجد الضراء ، في كالشفقة المكاساة عبارات كفي السراء ، في كالثناء عميو ، أفراحو كأحزانو لو
 لو مكاساتيـ في كيجد المتبادؿ ، كالحب كالتقبؿ، ، كالتقدير لو كاالستحساف، الناس تين ة في

تفاؤلية  بطريقة صابوأ فيما التفكير عمى كالتشجيش كالجزع ، كالقمؽ مشاعر التكتر مف التطفيؼ
 . اسكالن نفسو مش بالثقة يشعر يجعمو مما اهلل كقدره ، بقضاء رضا فييا ،

 حيف كممات في االنساف يجدىا ، يضان أ نفسية مساندة كىي :ْإلدْر يم  ز ْقةعكزيم ْقةسَكدة -2
 كالتقدير االستحساف فيجد الضراء، في كالشفقة المكاساة عبارات كفي السراء، في عميو الثناء

 .لو بمكاساتيـ كالقمؽ التكتر مشاعر مف كالتطفيؼ لو تين تيـ في كالتقبؿ كالتفاؤؿ
 كاالرشاد النصح ىعم تقـك عقمية فكرية مساندة كىي :ْقةعلزةَ يم  ز ْق   يريم ْقةسَكدة -3

 كتجعمو مكضكعية، كاقعية بطريقة المكقؼ فيـ ىعم االنساف تساعد التي المعمكمات كتقديـ
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 الفشؿ تحمؿ ىكعم النجاح مكاصمة عمى قدرة فيزداد، الفشؿ كأ النجاح بعكامؿ تبصرنا كثرأ
: 2005)فايد، . نجاح إلى الفشؿ تحكيؿ ىعم يساعده ما النصا ح في يجد قد بؿ ، حباطكاإل
20) 

 كيحصؿ المكقؼ، في كفاعمو مباشرة مساندة كىي :ْقعةليم ْقةسَكدة  ز ْقةَديم ْقةسَكدة -4
 كتحمؿ الجيد، بذؿ في مشاركتو ، أك كاألدكات باألمكاؿ لو الناس مساعدة مف االنساف عمييا

 أك ىدايا صكرة في المادية المساندة كتقدـ الطسا ر، كتقميؿ المسؤكلية ، يؼكتطف المكقؼ ،
 يطفؼ أك السراء في الفرح يزيد عمؿ في التطكع أك عينية شياءأ أك مييسرة قركض أك منح

 .197): 2000)مرسي، الضراء في كاأللـ التكتر
 : ف    ة   َدة  ُّ َ     أنذ ْ َ ةََيم ْقةسَكدة  ُ ْرض  زذ ر 

 التي كالمؤازرة ، بالراحة الشعكر كاظيار كاالىتماـ التقبؿ في المتمثمة :ْقةعكزيم ْقةسَكدة -1
 .مؤلمة كأ ضاغطة بأحداث مركره حيف كطاصة ، المحيطيف مف الفرد يتمقاىا

 مف الفرد يتمقاىا عينية( التي ، المادية )نقدية كالمساعدات الطدمات تقديـ :ْقةَديم ْقةسَكدة -2
 . كالمؤلمة الصعبة المكاقؼ كمكاجية الحياة عباءأ تحمؿ ىعم يعينو مما اآلطريف،

 قبؿ مف لمفرد االستشارات كتقديـ النصيحة عطاءا  ك  التكجيو في تتمثؿ :ْقةعرفيم ْقةسَكدة -3
 . تكاجيو التي المشكبلت كحؿ الصعبة المكاقؼ اجتياز ىعم مما يعينو فيو المحيطيف

 كجكدىـ حيث مف طريفاآل مف الفرد يتمقاىا التي المساعدات كافة :ْ َ ةََيم ْقةسَكدة -4
 (.96: 2008 )راضي، كأحزانو افراحو لو كمشاركتيـ كالمحف، الشدا د، كقاتأ في لجكاره

 -:ْ َ ةََيم ْقةسَكدة زظَئف
ا أف لممساندة كظيفتيف كرن ا( إلى كؿ مف شكماكر كبركنيؿ ذ21-20: 1996حسف ) يشير

لحفاظ عمى الصحة الجسمية كالنفسية كالعقمية ، ككظا ؼ تطفيؼ أك الكقاية ىما: كظا ؼ مساندة ا
 مف اآلثار النفسية السمبية ألحداث الحياة الضاغطة، كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:

 زظَئف ةسَكدة ْقنفَظ َلد ْق نم ْقَسةيم ْزقكفسيم ْزقعيليم: -1

ية كالنفسية كالعقمية كتشير ىذه الكظا ؼ إلى الحفاظ عمى الكحدة الكمية لمصحة الجسم
حساسو بالراحة النفسية كاالطم ناف في حياتو كتنقسـ ىذه  كصكالن إلى تعزيز كتقكية سعادة المتمقي كا 

 الكظا ؼ إلى ما يمي:
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  Satisfaction of affliative need:ُّْ َع نَََ  ْ ك ةَِ  .  

الندماج معيـ، فالمساندة االجتماعية يمكف أف تشبش حاجات األفراد لبلتصاؿ باآلطريف كا
مما يطفؼ مف التأثير الضار لمعزلة كالكحدة النفسية، كمف طبلليا يستطيش األفراد الحصكؿ عمى 
مشاعر االنتماء التي تشبش حاجات االنتماء لدييـ، كالمكارد المرتبطة بيذه الكظيفة يمكف أف تشمؿ 

 المكدة(. -االىتماـ  -الفيـ  -الحب  -) تعبيرات الرعاية 
 :Self-identity maintenance and enhancementَفظم َلد ْقدزيم ْقذْ يم ز يزيةدَْقةن -   

الذات تتككف مف مجمكعة مف ىكيات متباينة ، كمف طبلؿ التفاعؿ االجتماعي مش كىنا 
، كما أف األفراد يقٌيمكف كيكضحكف سبان بذلؾ كعيو بذاتو االجتماعيةاآلطريف تنمك شطصية الفرد مكت

بمقارنة آرا يـ كمعتقداتيـ باآلطريف كيككف ذلؾ عف طريؽ التغذية الراجعة المرتبطة  نظـ معتقداتيـ
، لمكصكؿ إلى اتفاؽ في اآلراء مكؾ المبل ـ في المكاقؼ المطتمفةبمظاىر الذات كنماذج الس
 (.65: 2006)دياب،  ككجيات النظر مش اآلطريف.

 :Self-esteem enhancement يزيم  يدير ْقذْ   . ج

حساسو بكفاءتو الشطصية كذلؾ يمكف لمم ساندة االجتماعية أف تقكم شعكر الفرد بقيمتو كا 
 عف طريؽ تأكيد كتثبيت القيمة كاالستحساف كالمدح كتعبيرات االحتراـ لممتمقي.

كىذه الكظا ؼ الثبلث ترتبط بطبيعة مساندة الذات الطاصة بيذه المظاىر أم أنو إذا تمقى 
ـ شعكران باألمف كتدٌعـ تقديرات الذات لدييـ كتقكية ىكيتيـ الذاتية األفراد مساندة مستمرة تكفر لي

 فيصبحكف أقؿ تعرضان لعكامؿ الضغط مقارنة باألفراد الذيف لف يتمقكا مثؿ ىذه المساندة.
 . زظَئف ْق نفيف  ز ْقز َيم ةُ ْآل َر ْقكفسيم ْقسل يم ألندْث ْقنيَة ْقضَ طم:2

ط أك الكقاية مف اآلثار النفسية السمبية ألحداث كتقكـ ىذه الكظا ؼ عمى تطفيؼ الضغ
الحياة الضاغطة مف طبلؿ تعميـ الفرد األسمكب األمثؿ لمكاجية الضغكط كالمشكبلت بأساليب 

 -ايجابية تمنش آثارىا السمبية كتنقسـ ىذه الكظا ؼ إلى:
 :Cognitive Appraisalْق ييي  ْقةعرف   .1

التقييـ األكلي ، يشير إلى : تفسير الفرد لعكامؿ كينقسـ إلى تقييـ أكلي ، كتقيـ ثانكم ف
الضغط المحتممة ، كتستطيش المساندة في ىذه المرحمة تكسيش التفسير الفردم لمحدث كتحسيف فيمو 
بكضكح أكبر، كتشمؿ المساندة في ىذه المرحمة معمكمات لفظية عف الحدث كاالستجابة النمكذجية 

لو يظير التقييـ الثانكم ، كالذم يشير الى تقييـ األفراد لو ، فإذا فٌسر الحدث عمى أنو تيديد 
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لمصادر المكاجية المتاحة كتستطيش المساندة في ىذه المرحمة أف تكسش عدد اطتيارات المكاجية 
كتكفير استراتيجيات مكاجية نمكذجية انفعالية سمككية كتكفر المعمكمات البلزمة لممكاجية كأساليب 

 (20 :1996)حسف،  حؿ المشكبلت.
 :The specificity model of supportْقكةزذج ْقكَز  قلةسَكدة  .2

تقكـ المساندة االجتماعية في ىذا النمكذج بكظيفة مباشرة بإمداد  المتمقي بالمصادر 
 المطمكبة لمكاجية الحاجات النكعية التي تثيرىا عكامؿ الضغط.

 :Cognitive adaptationْق  يف ْقةعرف   .3

مميات ليكاجيكا األحداث التي تيددىـ بطريقة معرفية كىي :)البحث يمر األفراد بثبلث ع
عف معنى الحدث الضاغط ، محاكلة استعادة السيطرة عمى حياتيـ كمكاجية الحدث ، كتقكية تقدير 

 الذات(.

كالمساندة يمكف أف تمعب دكران ميمان في كؿ عممية مف ىذه العمميات كذلؾ عف طريؽ تزكيد 
بلزمة عف ىذا الحدث كأساليب مكاجيتو كطرؽ السيطرة عميو باإلضافة إلى الفرد بالمعمكمات ال

 .(21: 1996)حسف،  دعمو بالمحافظة عمى تقكية تقديره لذاتو
 -ْ َ ةََيم : قلةسَكدة ْقسلز يَ   كةَط

 :ىي االجتماعية لممساندة ( أربعة أنماط مف السمككيات85: 2001رضكاف كىريدم،  (يحدد
د ْقةسَكدةأ.   .Empathyكالتعاطؼ  :ْكيمْقَز

 .صغيرة ميمة أك عمؿ أداء في كالمساعدة :ْإلَْرئيم  ز ْألدْئيم ْقةسَكدة  . 

 . حؿ مشكمة في المساعدة أك ميارة أك تعميـ أك معمكمات إعطاء مثؿ : ْقةعرفيم ْقةسَكدة . ج

 ، كىذه دا وتقكيـ أ عمى تساعده معمكمات الشطص إعطاء في كتتمثؿ : ْق يزيةيم ْقةسَكدة . د
 األنماط األربعة لممساندة ترتبط بعضيا ببعض.
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 :ْ َ ةََيم ْقةسَكدة فسر  ْق   ْزقكةَذج ْقكظريَ 

 :ْ َ ةََيم ْقةسَكدة فسر  ْق   ْقكظريَ  : ز   

دْك  ْق علث كظريم -1  : ْقَز

 كضح(، لقد أPolpyبكلبي ) نظرية ىي الكجداني التعمؽ لدراسة كالطرؽ المناىق أفضؿ مف
 عف طريؽ اكتسابو يمكف الذم االجتماعي التفاعؿ إلى بحاجة كىـ يكلدكف األطفاؿ أف بكلبي
 الحناف، كتشعرىـ بمشاعر أطفاليا تزكد فاألـ ، األـ مش كطاصة الكبار مش كالتفاعبلت التعمؽ
 الراحة أف يكفؿ شأنو مف كىذا بحناف، صدرىا إلى بضمو لمرضيش استجاباتيا طبلؿ مف بالمكدة

 سمكؾ يقتصر البلحؽ كال كالتعديؿ التكيؼ مف نكع الى يقكد أف االتصاؿ ىذا شأف كمف لمرضيش،
 كيمتد يعتمد بؿ كالطفؿ فحسب، الكالديف بيف الكجدانية الركابط نمك يمعبو الذم الدكر عمى التعمؽ
 الذيف ألفرادا فأ بكلبي افترض محددة ، كقد نياية لو ليس التعمؽ فسمكؾ بغيره، الراشد عبلقة ليشمؿ
 الذيف أكل ؾ مف أنفسيـ عمى كاعتمادنا كثر أمنناأ ليككنكا طريفاآل مش طبيعية تعمؽ بركابط يقكمكف
 كاألضرار المطاطر مف لمعديد عرضة يصبح الفرد الركابط ىذه إعاقة فعند الركابط، ىذه يفتقدكف
 عمى تركز النظرية أف بكلبي أكضح اآلطريف، حيث عف كابتعاده عزلتو إلى تؤدم التي البي ية

 الفرد، ليا يتعرض قد التي النفسية لتجنب االضطرابات المتاحة االجتماعية المساندة استطداـ
 (.89: 2005)الشاعر،   منيا كالتطفيؼ

دْكيم ْقةنكم كظريم -2  : ْقَز

ـ مف ل( أف الفرد عرضة لؤلJoldsmeth & Alanskyكاالنسكي ) سميث، جكلد يعتقد
كلذلؾ  لو مريحة غير أجكاء يطمؽ قد كالذم ، الجسمية االحتياجات أك غضبال أك الطكؼ طبلؿ
الحصكؿ  اجؿ مف االحتياجات كتكفير انفعاالتو إشباع مف باآلطريف االلتصاؽ إلى الفرد يسعى
بقرب  لمبقاء السعي بيف التفريؽ يجب كىنا لمتعمؽ أساسية صفة ىي المقاكمة كىذه الراحة ، عمى

رابطة  كتككف العاـ، الشكؿ في االىتماـ كجذب االعتماديات كبيف بيـ، عمؽكالت بعينيـ، أشطاص
 (.14: 1992)راتر،   التعمؽ ممثؿ مف بالقرب لمبقاء السعي عمى تنطكم التعمؽ

 -  سَ  ْقةسَكدة ْ َ ةََيم: 
يتمكف المجتمش مف تقديـ المؤازرة كالدعـ لمفرد ، كتتعاطؼ معو ك تمده بالمعكنة النفسية 

ا الفرد مف ره، كمف طبلؿ ىذا التطكر الذم مر بنا يمكف أف نقسـ المساندة التي يحتاجيكتؤاز 
 -:مجتمعو إلى قسميف ىما
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 ْأل َر (. -ةسَكدة َْ ةََيم ةُ )ْألسرة  -1

 ف  ْقعة (. ةُ ْقرؤسَِ  -ةََيم ةُ )ْقزة ِ ةسَكدة َْ  -2

 ْأل َر (. -ةسَكدة َْ ةََيم ةُ )ْألسرة  - ز   

 -ْألسريم:ْقةسَكدة  - 

كىي كحدة اجتماعية تتككف مف شطص كاحد أك مف مجمكعة أشطاص بينيـ تكافؿ 
عمى الرجاؿ،  كيعرفيا ميردكؾ:  طفيو أطفاؿ أك نساء أك اقتصرت فق اقتصادم منزلي سكاء كاف

بأنيا عبارة عف جماعة اجتماعية تتميز بمكاف إقامة مشترؾ كتعاكف اقتصادم ، ككظيفة تكاثرية، 
، كتتككف األسرة عمى ة جنسية شرعية يعترؼ بيا المجتمشنيف مف أعضا يا عمى عبلقكيكجد اث

 (.391 :1978)حسف،  كأنثى بالغة كطفؿ األقؿ مف ذكر بالغ

كتعد األسرة مف أىـ الجماعات االنسانية تأثيران في الفرد، كيمكف أف تصنؼ األسرة عمى 
الزكج كالزكجة كاألكالد المباشريف ، كمنيا عدة أشكاؿ منيا األسرة النككية كىي التي تتألؼ مف 

األسرة الممتدة كىي التي تنظـ عدة أسر زكاجية في أسرة كاحدة كتربط بينيا قرابة كيعيشكف في 
 مكاف كاحد كيككف بينيـ تعاكف اقتصادم، كمف حيث االنتساب الشطصي فيناؾ نكعاف مف األسر:

يه/ -1 كسبو القيـ كالعادات كالتقاليد كالمعايير كىي التي يكلد بيا االنساف كت  سرة ْق َز
 االجتماعية.

 كىي التي تتككف عف طريؽ الزكاج كاالنجاب.  سرة ْق كَس / -2

فاألسرة ىي مف تقدـ الدعـ لمطفؿ منذ طفكلتو لذا فقد اىتـ عمماء النفس بيذا المجاؿ كتعد 
ىي مف يساىـ في تنظيـ ىي الكحدة األساسية كالتي مف طبلليا تنشأ التجمعات االجتماعية ، ك 

، كقد لحؽ بيا تغيرات في نظاميا البنا ي كالكظيفي، كيساىـ في تنظيـ سمكؾ الفرد، كقد سمكؾ الفرد
لحؽ بيا تغيرات في نظاميا البنا ي كالكظيفي ، فاألسرة في جميش النظـ كاالتساؽ التي يتككف منيا 

 (.393 -390: 1978حسف، ) ساند فيما بينيا تساندان كظيفيان البناء االجتماعي ك تت

 ةسَكدة ْأل َر : - 

، قش في الدرجة التالية بعد األسرة( أف المساندة مف األقارب ت393: 1978يشير حسف )
، بمعنى أنو مسؿ القرابي األبكمحيث أنو مف حيث محكر القرابة فيناؾ أسر تقـك عمى قاعدة التس

، فيك ـ عمى قاعدة التسمسؿ مف جية األـتقك ، كىناؾ أسرة إلى أسرة أبيو كيصبح عضكان فييا ينتمي
ممتحؽ بأسرة تككف األـ ىي مف تربطو بو عبلقة القرابة. كىـ كذلؾ كؿ مف لو صمة بالفرد سكاء 
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كاف مف قبؿ األب أك قبؿ األـ سكاء كاف عـ اك عمة ، أك طاؿ أك طالة ، أك أحد أبناءىـ كىـ 
في حاجة مساعدة كمساندة لو مف قبميـ فيـ مف يعدكف مف المجتمش الذم يحتؾ فيو الفرد ، كيككف 

َويِاْلَوالَِدْيِن ]يشارككنو في أفراحو كأحزانو كقد أمر اهلل باإلحساف لؤلقارب كفي ذلؾ قاؿ تعالى: 

يحرصكف عمى أف يككنكا قريبيف ( ، كىـ مف يزكركنو دا مان ك 36: )النساء [َِّْحَساًكا َويِِذي اْلُؼْرَيى
قارب تكافؿ فمنيـ مف يقدـ لو المساعدة عند الضا قة المالية كمف يمجأ ليـ . ، كما يككف بيف األمنو

(، كىك كذلؾ في حاجة إلى االحتراـ 177: )البقرة [َوآَتى اْدَاَل َعَذ ُحبِِّه َذِوي اْلُؼْرَيى]قاؿ تعالى: 
 كالتقدير مف قبميـ كالذم يعد مساندة اجتماعية لو.

 ةظَهر ْقةسَكدة ْ َ ةََيم:

 قدَ  ْقكفس  ْزقرزح ْقةعكزيم:ْ -1

كيعد الدعـ النفسي مف العكامؿ الضركرية في عمميو المساندة االجتماعية ، فكؿ فرد لو 
سماتو كشطصيتو المميزة ، كلو حاجات نفسيو تميزه عف غيره ، إذ ال بد مف مراعاة ىذه الظركؼ 

لفرد كشطصيتو الفريدة ( "أف لكؿ فرد عالمو الطاص ا76: 2005لمفرد كفي ىذا يقكؿ زىراف )
المميزة عف باقي األفراد كلو حاجاتو كقدراتو كميكلو ، كىك يطتمؼ عمف سكاه بسبب سماتو المكركثة 

 كطصا صو المكتسبة.

كالفرد يعيش في جماعة يتفاعؿ معيا كيتأثر بيا كيؤثر فييا ، كىذا المجتمش ىك اإلطار 
قيدتو كثقافتو ، كىك مف يمده بالعكف ، فالمجتمش الذم يعيش فيو كيأطذ منو تعاليمو كقيمو كلغتو كع

بيذا المعنى يقدـ المساندة لمفرد في ضكء مجمكعة مف المتغيرات ، أىميا مفيكـ الفركؽ الفردية ، 
حيث يتـ تقديـ الدعـ بحسب ما يحتاج لو ، كأفراد المجتمش بما فييـ اآلباء كاألميات كالزكجة 

مؿ كؿ أكل ؾ مطالبيف بمراعاة الفركؽ التي ينبغي التعامؿ في كاألقارب كالزمبلء كالرؤساء في الع
 ضك يا كفقان لمظركؼ الطاصة بكؿ حالة.

ذا أشبش العامؿ النفسي لدل الفرد فإنو يؤثر بذلؾ عمى ركحو المعنكية كتككف في حالة مف  كا 
مف ( إلى أنو 896: 1962. كقد أشار كاطسكف، كآطركف )االرتفاع التي تزيد معدالت االنتاج
كشركط العمؿ   -كاألماف في العمؿ   -طكؿ مدة الطدمة   -أسباب رفش الركح المعنكية:  األجكر 

 كالعبلقات االجتماعية.   -فرص التقدـ   -كالبي ة المحيطة 
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 ُّرزط  يدي  ْقةسَكدة ْ َ ةََيم:
كاف ( أف لممساندة االجتماعية تأثيراتيا المطتمفة عمى المتمقي سكاء 30: 2005) يرل عمي

حساس سمبان أك ايجابان فقد تمثؿ عب ان عميو كفي أحياف أطرل يمكف أف تؤدم إلى مشاعر سمبية أك ا
ذا شعر المتمقي أنيا لـ تقدـ في مكعدىا أك أف كمية المساندة تزيد عف فإباإلرىاؽ البدني أك النفسي 

 ف المشكبلت.المعدؿ الذم يطمبو أك انيا كانت في كقت غير مناسب فقد يسبب لو الكثير م

فإف ىناؾ بعض الشركط التي يجب أف تتكافر في عمميو المساندة االجتماعية لكي  كعميو؛
 .كذات تأثير إيجابي عمى المتمقي  تككف فاعمة

 -(:32: 2005، َل )ةُ  ه   ل  ْقُّرزط يذ ر 

زيادة في عتداؿ حيث أف الإند تقديـ المساندة االجتماعية البد كأف تككف بفع ةيم ْقةسَكدة:  - 1
 ك سمبيتو كبالتالي ينطفض تقديره لذاتو.أة قد يؤدم إلى اعتمادية المتمقي كمية المساند

ف مف الميارة االجتماعية تقديـ المساندة إ ْن يَر ْق ز ي  ْقةكَس  ق يدي  ْقةسَكدة: - 2
ت ال ذا قدمت في كقإثيرىا ايجابيان عمى المتمقي أما االجتماعية في كقتيا المناسب فيككف تأ

 يحتاج إلييا المتمقي أك بعد فكات األكاف فأنيا قد ال تعني لو شي ان كقد تسبب لو المشكبلت.
ف مصدر المساندة االجتماعية كالمتمثمة في الزكج أك الزكجة كاألسرة إ ة در ْقةسَكدة: - 3

ية كاألقارب كالجيراف كزمبلء العمؿ كزمبلء الدراسة كاألفراد الذيف يكفركف الرعاية الصح
كالنفسية ، كالمرشد النفسي، كعمماء الديف ، كال بد أف تتكفر فييـ بعض الطصا ص كالتي 
تتمثؿ في: المركنة ك النضق كالفيـ الكامؿ لطبيعة المشكمة التي يمر بيا المتمقي حتى 

 .(85: 2001)رضكاف، ىريدم،  يساىمكا بفاعمية في تقديـ المساندة لو.

ا تعدد مصادر المساندة االجتماعية لدل المتمقي مما قد يساىـ يبكيقصد    َفم ْقةسَكدة: - 4
 سريعا في حؿ مشكمتو التي يمر بيا كيساعده عمى تططي األزمات المطتمفة في حياتو.

كتتمثؿ في القدرة كالميارة كالفيـ لدل مناحي المساندة في تقديميا بما يتناسب  كزع ْقةسَكدة: - 5
 يعة المساندة التي تقدـ إليو كتتناسب مش تصرفاتو كسمككياتو.مش ما يدركو كيرغبو المتمقي لطب

فالمساندة االجتماعية يمكف تقبميا بشكؿ أفضؿ في حالة التشابو  ْق َُّ ه ْزقفد  ْقة عَطف: - 6
 ذا كانت الظركؼ التي يمراف بيا متشابية.إجتماعي لممانح كالمتمقي كبطاصة النفسي كاال

عند تقديـ المساندة االجتماعية لمحررم صفقة كفاء  عمى أىمية الشركط زيؤ د ْق َنث
األحرار، فبلبد مف الفيـ الكامؿ لمطصا ص النفسية المكجكدة لدل األسرل المحرريف ، كالتفاعؿ 
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معيـ بمركنة كتفيـ لظركفيـ الصعبة التي عايشكىا طمؼ القضباف مف ظمـ كقير لمذات كعمى 
القدرة عمى تكجيييـ لكي يتحقؽ ليـ قدر كاؼ مف مطالبيـ ، تكفر الميارة العالية كالطبرة البارعة ، ك 

 كاحتياجاتيـ التي كانت مسمكبة قيرا كبذلؾ يتكفر لدييـ قدر كاؼ مف الصحة النفسية المناسبة . 
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   :ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ف  ْإلس 
د ْق َنثلقد  ية أف ىذا المصطمح مف طبلؿ تتبعو لمعرض التاريطي لممساندة االجتماع َز

يعد مفيكما مف مفاىيـ ديننا اإلسبلمي الحنيؼ حيث جاء تحت مصطمح التكافؿ االجتماعي، فنجد 
أف القرآف الكريـ كالسنة النبكية قد حثا عمى التعاكف كالتكافؿ االجتماعي، كعاش المسممكف عمى 

ٌد ره ] ى:ىدل القرآف متكافميف متراحميف كمف ذلؾ قكلو تعال َؿه اِر ُّمح اء َعَذ الُْؽػه ُسوُل اَّللهِ َوالهِذيَن َمَعُه َأِشده

 (.29 :الفتح) [ُرََحَاء َيْقـَُفمْ 

َ  اْدُْمِمـُوَ  َِّْخَوةٌ ]: ىكقكلو تعال فيذه اآليات تتضمف معاني الكد  (10 :الحجرات) [َِّكه
كاف لمقسكة في قمكبيـ كاإلطاء كالرحمة، كالتساند كالتعاطؼ حيث يكاسي كؿ مسمـ أطاه المسمـ فبل م

كال تظير الشدة إال مش أعداء اهلل كمف طبلؿ تدبر الباحث لبعض آيات القرآف الكريـ كاألحاديث 
 النبكية اتضح لو أنيا حممت في مضامينيا أبعاد المساندة االجتماعية التي كردت في التراث

يث النبكية في مجاؿ التكافؿ بؿ إف ىناؾ أبعاد كثيرة تتضمنيا اآليات كاألحاد ،الغربي االجتماعي
االجتماعي لـ ترد في التراث الغربي، كمف ذلؾ بعض اآليات التي تحث المسمميف عمى تبادؿ 
المساندة االجتماعية فيما بينيـ كمف طبلؿ تكضيح أبعاد المساندة االجتماعية في ضكء الكتاب 

 -كالسنة المطيرة :

 -ْقةسَكدة ْقعَطفيم : -1

لقاء السبلـ يتضمف (86 :النساء) [قِّقُتم يِتَِحقهٍة َفَحقحوْا يَِلْحَسَن ِمـَْفآَوََِّذا ُح ]: ىقاؿ تعال ، كا 
ُقوْا َواْذُكُروْا ]: ىاألمف كالطمأنينة في نفس المتمقي كقكلو تعال ُؿوْا يَِحبِْ  اَّللِّ ََجِقعاً َوَٓ َتَػره

ِِ َواْعَت

 (.103 :آؿ عمراف) [لهَف َيْْيَ ُقُؾويُِؽْم َفَلْصبَْحُتم يِـِْعَؿتِِه َِّْخَواكاً كِْعَؿَت اَّللِّ َعَؾْقُؽْم َِّْذ ُكـُتْم َأْعَداء َفلَ 

الركابط التي تكلد في النفس المحبة كاالحتراـ كالتآلؼ ، فإذا ما أحس  لفإطكة الديف مف أقك 
المسمـ بيـ أك كقش في ضا قة فإنو يمجأ إلطكانو المسمميف فيعاضدكه كيساندكه، فعف عبد اهلل بف 

ْقةسل   نز ْقةسل    )عمر رضي اهلل عنيما، قاؿ: "أف رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ، قاؿ: 
، كمف كاف في حاجة أطيو كاف اهلل في حاجتو، كمف فرج عف مسمـ كربة فرج اهلل (يظلةه ز  يسلةه

 (.419 :2007)البطارم، عنو كربة مف كربات يـك القيامة، كمف ستر مسمما ستره اهلل يـك القيامة"

فبيف الرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ حاؿ أفراد المجتمش في تماسكيـ كتكافميـ بصكرة تمثيمية 
ف ألـ بعضك أذم  را عة، فيـ كالجسد الكاحد ، يعمؿ كؿ عضك فيو لصالح باقي األعضاء، كا 
 ساندتو جميش األعضاء بالسير كاأللـ أللمو، فعف النعماف بف بشير قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمي اهلل
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ة   ْقةؤةكيُ ف   ْزده  ز ْرنةد  ز عَطفد   ة   ْقَسد ْقْزند  ذْ ُّْ    ةكه )عميو كسمـ: 
 (.974 :2007)النيسابكرم،  (َضز  دَْ  قه سَئر ْقَسد  َقسدر ْزقنةيم

 ْقةسَكدة  َقك ُ ْزإلرَُّد: -2

رسز   ْقديُ ْقك ينم،  لكَ قةُ يَ)فعف تميـ الدارم أف النبي صمي اهلل عميو كسمـ، قاؿ: 
َة د   .(46 :2007)النيسابكرم، أطرجو مسمـ (ْهلل،  َ : هلل زق  َ ه زرسزقه زألئةم ْقةسلةيُ َز

فيذه المساندة كاجبة كليست اطتيارية حيث تعد أساسا مف أسس التكافؿ االجتماعي، بيف 
 أفراد كجماعات المجتمش اإلسبلمي، كمف ذلؾ الدعكة إلى الطير كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف

ْرِ َوَيْلُمُروَ  يِاْدَْعُروِف َوَيـَْفْوَ  َعِن ادُْـَْؽِر َوُأوَلئَِك ]: ىالمنكر، قاؿ تعال ٌة َيْدُعوَ  َََِّل اْْلَ ُهُم َوْلتَُؽْن ِمـُْؽْم ُأمه

 (.104)آؿ عمراف  [اْدُْػؾُِحو َ 

ٍة ُأْخِرَجْت لِؾـهاِس َتْلُمُروَ  يِ ]: ىكقكلو تعال اْدَْعُروِف َوَتـَْفْوَ  َعِن اْدُـَْؽِر َوُتْمِمـُوَ  ُكـُْتْم َخْرَ ُأمه

 ( .110 :)آؿ عمراف [يِاَّللهِ

 -ْقةسَكدة ْ كفعَقيم:  -3

ىـ فراد الذيف كرد ذكر مف المعاناة التي تحيط بأم مف األف ليا دكر كبير في التطفيؼ أحيث 
ُقْ  َما َأْكَػْؼُتْم ِمْن َخْرٍ َفؾِْؾَوالَِدْيِن ] :ا قاؿ تعالىلى مساندتيـ مادين إمر في اآليات الكريمة بؿ يمتد األ

بِق ِ   (.215)البقرة: [َوَما َتْػَعُؾوا ِمْن َخْرٍ َفنِ ه اَّللهَ يِِه َعؾِقمٌ ۗ  َواْْلَْقَريَِْي َواْلَقَتاَمٰى َواْدََساكِِْي َواْيِن السه

جؿ مساعدة أة مف ريف عمييا فافترض ركف الزكالزامية لمقادإنو جعؿ تمؾ المساندة إبؿ 
كمساندة الفقراء كالمحتاجيف كمف تركيما كىك قادر عمى اطراجيا جاحدا بيا فيك كافر فأم مساندة 

َدَقاُت لِْؾُػَؼَراء َواْدََساكِِْي ] :فراد كالمجتمعات قاؿ تعالىميـ في حياة األتعدؿ ىذا البعد ال ِه َ  ال َِّكه

َن اَّللِّ َواَّللُّ َعؾِقَواْلَعاِمؾَِْي َعَؾقَْفا َواْدَُملهػَ  ًة مِّ َْ بِقِ  َفِري َقاِب َواْلَغاِرِمَْي َوِِف َسبِقِ  اَّللِّ َواْيِن السه ْم َوِِف الرِّ ٌم ِة ُقُؾوُُبُ

 (.60 :)التكبة [َحؽِقمٌ 

 -ْقةسَكدة ْقةَقيم : -4

اِعَػُه َلُه َولَ ]: ىيقكؿ تعال َْ (. 11.)الحديد.[ُه َأْجٌر َكِريمٌ َمْن َذا الهِذي ُيْؼِرُض اَّللهَ َقْرًضا َحَسـًا َفقُ
كالقرض ىك أف يقدـ المسمـ ألطيو المسمـ الدعـ المادم الذم يحتاج إليو، ثـ يقكـ بإعادتو عندما 
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ُقوا َخْرٌ لَُؽْم َِّْ  ]: ىيتيسر لو ذلؾ كفي ىذا يقكؿ اهلل تعال ده َِ ٍة َوَأْ  َت ٍة َفـَظَِرٌة َََِّل َمقَْْسَ َوَِّْ  َكاَ  ُذو ُعْْسَ

 (.280: )البقرة [ـُْتْم َتْعَؾُؿو َ كُ 

أم أف المسمـ الذم ساند آطاه المسمـ بمبمغ مف الماؿ عميو أف ينتظر يسره، كال يضيؽ 
عميو، كفي ىذا تفريق لكربتو كجبلء ليمو كسيناؿ األجر كالثكاب، فعف أبي ىريرة: قاؿ: قاؿ رسكؿ 

ْقدكيَ، كفس ْهلل َكه  ر م ةُ  ر   ةُ كفس َُ ةسل   ر م ةُ  ر )اهلل صمي اهلل عميو كسمـ: 
يز  ْقييَةم، زةُ يسر َلد ةعسر يسر ْهلل َليه ف  ْقدكيَ ْزآلنرة، زةُ س ر َلد ةسل  ف  

)أطرجو  (ْقدكيَ س ر ْهلل َليه ف  ْقدكيَ ْزآلنرة ْزهلل ف  َزُ ْقع د ةَ  َُ ْقع د ف  َزُ  نيه
 (.1011 :2007النيسابكرم )مسمـ، 

كثيرة تناكؿ أبعاد المساندة االجتماعية، كمنيا المساندة العاطفية، ككما كردت أحاديث 
بي ىريرة قاؿ: إف رسكؿ اهلل أرشاد، فعف كالمساندة العممية، كالمساندة المالية، كالمكدة كالنصح كاال

نث ْقةسل  َلد ْقةسل  س ،  ي  ةَ هُ يَ رسز  ْهلل  َ  " ْذْ ) :صمي اهلل عميو كسمـ: قاؿ
يه، ْزذْ دََ  فأَ ه، ْزذْ ْس ك ن  فأك ُ قه، ْزذْ َطس فنةد ْهلل فُّة ه، قيي ه فسل  َل

ة ال أنيا مكافإ( 1011: 2007كرل،طرجو مسمـ )النيسابأ (ْزذْ ةرض فعده، ْزذْ ةَ  فَ  عه
 ة كجزاء عظيـ مف اهلل لقاء ما قدـ لذلؾ الشطص المعسر عندما فرج ىمو ككشؼ غمو.أتعدليا مكاف

 -:ْق يدير ْزقة َكم -5

كفيو يشعر المتمقي لممساندة مف طبلؿ ىذه المساندة بمكانتو بيف أفراد المجتمش كأنو مقدر 
كمحتـر لشطصو دكف النظر إلى عكامؿ النقص التي يفتقدىا كعندما يشعر الفرد بأنو صاحب مكانة 

مى ا عا كبالتالي يعمؿ جاىدن يجابين إ، ك ييككف عف ذاتو مفيكما بتقدير المجتمش مف حكلو ىكيحظ
سرتو أك جيمو بيكيتو، فيحصؿ كؿ أؿ النقص الذم قدر لو كحرمانو مف ترسيخ ىذا المفيـك كتجاى

سبلـ ا في حرص اإلمف المتمقي كالمعطي ليذا البعد عمى تقدير كاحتراـ المجتمش، كيظير ذلؾ جمين 
قاؿ أف حساف إليو كاألجكر المترتبة عمى مف أحسف إليو، فعف أبي ىريرة عمى مشاعر اليتيـ كاإل

نير  ي  ف  ْقةسلةيُ  ي  فيه ي ي  ينسُ ْقيه زُّر  ي  ف  )اهلل عميو كسمـ قاؿ:  ىالنبي صم
ككذلؾ ما  ،(645 :2006، ياطرجو ابف ماجة )القزكين (ْقةسلةيُ  ي  فيه ي ي  يسَِ ْقيه

ةُ ةسُ )ف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ : قاؿ: أمامة أ يبأحمد في مسنده عف أطرجو االماـ أ
  هلل  َُ قه ف     ُّعرة ةر  َليدَ يده نسكَ  زةُ ْنسُ ْقد  س ي ي   ق  يةسنه  َلد ر 

 (ي يةم ْز ي ي  َكده  ك  ْكَ زهز ف  ْقَكم  دَ يُ  زفرث  يُ ْ  عيه ْقس َ م ْزقزسطد
 (. 21132مسند االنصار، رقـ الحديث،  يحمد )الشيبانى ، د.ت. باقأطرجو أ
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مف كؿ ما يؤدم إلى اضطراب العبلقات، كيضعؼ المساندة كحرص اإلسبلـ عمى الكقاية 
فقاؿ رسكؿ اهلل  االجتماعية، فحـر التباغض كالتحاسد كالتدابر، كشجش عمى الحب كالتكاد كالتعاكف،

ز   نَسدْز ز   كََُّْز ز    َ ضْز ز   دْ رْز ز  ي يع  عض   َلد  يع )صمي اهلل عميو كسمـ: 
ْزكَ : ْقةسل   نز ْقةسل    يظلةه ز  ينيره ز  ينذقه، ْق يز  هَ هكَ  عض ز زكْز َ َد ْهلل  ن

ز َُّر  قد  دره   ث ةْر   نس  ْةرئ ةُ ْقُّر  ُ يدَر  نَه ْقةسل  فزث    م    ْقةسل  
رضه  (.203:2000)مرسي،  (َلد ْقةسل  نْر ، دةه زةَقه َز

ندة االجتماعية كيكتفي بيذه أف اآليات كاألحاديث كثيرة في أبعاد المسا زيرى ْق َنث
 مف ىذا العرض المكجز لممساندة االجتماعية في ديننا االسبلمي هدف ْق َنثشارة، كقد اإل

إلى تكضيح شمكؿ ىذا الديف لكؿ جكانب الككف كالحياة ، فقد نظـ العبلقات االجتماعية  الحنيؼ،
كف ذلؾ في إطار الشريعة كأمرنا بالتكافؿ كالتراحـ كالتآزر بكؿ صكره كأشكالو، شرط أف يك

السمحاء، كعميو فإف اإلسبلـ قد أصؿ مبدأ المساندة االجتماعية ، كدعا إلييا بكؿ أبعادىا مف أجؿ 
ف كاف قد حـر مف ا مطم نن ا آمنن أف يعيش الفرد المسمـ تحت ىذه المظمة االجتماعية سعيدن  ا، حتى كا 

بزكغ نكره عمى اإلنسانية كؿ ما قدمو سبلـ قد سبؽ منذ تو كلـ يعرؼ نسبو، كبذلؾ يككف اإلأسر 
كاسؿ، كككب، كساراسكف، كىاكس، كغيرىـ في العصر الحديث مف دراسات عف المساندة 

ا في ا يكمين االجتماعية، فقد عرؼ المسممكف األكا ؿ المساندة بأبعادىا المطتمفة كطبقكىا سمككن 
 حياتيـ.
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 ْقة نث ْق َقث
  فيَ    َد  ْألسرى

Exchange of Prisoners Deals) ) 
 ةيدةم:

لقد سطر المعتقمكف الفمسطينيكف أركع شيادات العز كالكرامة كالصمكد أماـ جبلدييـ 
تعرض الشعب   رض فمسطيف،أحتبلؿ اإلسرا يمي عمى كسجانييـ. كطاصة بعد قياـ دكلة اال

ـ السيطرة الفمسطيني لعمميات قمش كحشية كزج باآلالؼ مف أبنا و في المعتقبلت. كبعد إحكا
اإلسرا يمية عمى ارض فمسطيف االنتدابية، كانطبلؽ الثكرة الفمسطينية المعاصرة، كانت االعتقاالت 
كالسجكف كطكض المعارؾ مش السجانيف كالجبلديف اإلسرا يمييف ىي العنكاف األكؿ لطكض معركة 

، كحرمكا مف أبسط التحرر مف االحتبلؿ كظممو. لقد تعرض المعتقميف الفمسطينييف لمتعذيب الشديد
الحقكؽ كالكاجبات التي كفمتيا المكاثيؽ الدكلية لؤلسرل في الحركب كالصراعات، كمكرست بحقيـ 

مركز الميزاف لحقكؽ ) كبحؽ عا بلتيـ أعماؿ ترقى إلى جرا ـ الحرب كالجرا ـ ضد اإلنسانية
 . (2005اإلنساف، 

كثيؽ بتاريخ الصراع الطكيؿ مش كيرتبط تاريخ الحركة الكطنية الفمسطينية األسيرة بشكؿ 
عمى ارض فمسطيف االنتدابية،  1948الحركة الصييكنية كالحقان مش دكلة إسرا يؿ التي قامت عاـ 

كالذم نتق عنو تيجير ثمثي الشعب الفمسطيني مف أرضو بعممية تطيير عرقي منظمة، قامت بيا 
العالمية، كصكالن إلى احتبلؿ ما تبقى الميميشيات الصييكنية كالمتعاكنيف معيا مف دكؿ االمبريالية 

عمى يد دكلة إسرا يؿ، كالتي ما تزاؿ تحتؿ ىذه األرض حتى يكمنا ىذا.  1967مف فمسطيف عاـ 
كرغـ ما تكبده الشعب الفمسطيني بشرا حو المطتمفة مف كيبلت السجكف كاالعتقاؿ، إال أف تاريخ 

في تاريخ الثكرة الفمسطينية المعاصرة كتصدييا  الحركة الكطنية األسيرة كاف كما زاؿ، عامبلن مؤثران 
لبلحتبلؿ كقكل الظمـ التي تآمرت عمى فمسطيف كشعبيا األصيؿ ، كبالرغـ مف صعكبة الظركؼ 
كالفظا ش التي ارتكبت بحؽ الفمسطينييف في السجكف، فقد اعتبر الكثير مف المراقبيف كالميتميف 

الفمسطينية األسيرة تجربة حافمة بالعطاء، إذ حكؿ  بالصراع اإلسرا يمي الفمسطيني تجربة الحركة
الشعب الفمسطيني السجكف إلى مدارس فكرية كتنظيمية رغـ قسكة الحياة االعتقالية ككحشية 
السجاف. كقد ساىـ في ذلؾ صدؽ االنتماء عند األسرل لقضيتيـ الكطنية، كتمكف األسرل مف 

الؼ الككادر التنظيمية المنظمة كم ات القادة تحكيؿ ىذه السجكف إلى قبلع ثكرية تىطٌرج منيا آ
السياسييف الذيف استطاعكا أف يرسمكا طريؽ شعبيـ إلى الحرية كاالستقبلؿ كالذيف طططكا لططؼ 
جنكد إسرا يمييف مف أجؿ تحرير االسرل كتبيض السجكف مف طبلؿ الصفقات كلكف الصفقات  تتـ 
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مقاكمة مف طبلليا تبيض السجكف بشكؿ كامؿ كفؽ شركط مش االحتبلؿ االسرا يمي ال تستطيش ال
 ، مكقش انترنت(.جمعية نادم االسير الفمسطيني)

لـ تكف عممية تبادؿ صفقة "كفاء األحرار"، ىي األكلى في تاريخ الثكرة الفمسطينية 
المعاصرة، كما نتمنى أف ال تكف األطيرة ، حيث سبقيا العديد مف صفقات التبادؿ، مما يؤكد عمى 

ططؼ كأسر اإلسرا يمييف بيدؼ تحرير األسرل الفمسطينييف كالعرب، ىي ثقافة متجذرة  أف ثقافة
لدل فصا ؿ الثكرة الفمسطينية عمى اطتبلؼ مسمياتيـ كتكجياتيـ ، ك ىي جزء أساسي مف أدبياتيا 

، كاف تاريخ الفصا ؿ الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية حافؿ 1967كفمسفتيا، كنشاطاتيا منذ العاـ 
عديد مف محاكالت أسر كططؼ الجنكد اإلسرا يمييف، كالتي بعضيا كتب ليا النجاح كتكجت بال

بصفقات تبادؿ كبعضيا اآلطر لـ تكمؿ بالنجاح ألسباب مكضكعية كذاتية عديدة ، كفي مرات 
عديدة ىاجمت قكات االحتبلؿ المكاف المحتجز فيو مكاطنييا كجنكدىا مما أدل إلى مقتؿ كاصابة 

 .(8: 2010كاستشياد الطاطفيف )فركانة، ـ العديد مني
األسرل مف سجكف االحتبلؿ،  في تحريرأقكل الكسا ؿ ف ططؼ الجنكد ىي أ ْق َنث يرى

الجنكد لمبادلتيـ باألسرل، كأف  كنرل أف فسمفة المقاكمة الجديدة في ابتكار حفر األنفاؽ لططؼ
السجف، كيطضعكف ألسكأ الظركؼ  األسرل الذيف يعيشكف في مقابر األرقاـ كيتجرعكف مف مرارة

، اإلسرا يميجنكد االحتبلؿ لفتمؾ الكسا ؿ الجديدة لممقاكمة أثرت عمى األمف النفسي  االعتقالية،
في ك مف عمميات ططؼ جديدة ليـ كىـ فكؽ دباباتيـ  كاإلرباؾ، كالطكؼ كأطذ يسكدىـ القمؽ كالتكتر

.كما حصؿ مش الجندم االسرا يمي جمعاد قاكمة مكاقعيـ أك كىـ عمى أبراج المراقبة التي تراقب الم
شاليط الذم طيطؼ كىك عمى متف دبابة مطكرة جاءت مف أجؿ القتؿ كالدمار لمشعب الفمسطيني 

 المحتؿ.

  فَ    َد  ْألسرى:
العاـ  ذمن اإلسرا يميمجمؿ كعدد الصفقات التي تمت مش االحتبلؿ  ْق َنثعرض ي
  عربيان كفمسطينيان.   2013حتي 1948

عمميات تبادؿ مش مصر كاألردف كسكريا كلبناف، ” إسرا يؿ ” أجرت  1948 عد نر  ََ    - 1
جنديا، كمش  (673)أيدم األردنييف  جنديا إسرا يميان، كفى (156)حيث كاف في أيدم المصرييف 

مصريان،  (1098)فكانت تحتجز ” إسرا يؿ ” جنكد، أما  (8)جنديان، كمش لبناف  (48)السكرييف 
 (5021)سكريان ك (57)لبنانيان،  (36)أردنيان،  (17)يمنيان،  (24)سكدانيان،  (25)سعكديان،  (28)

إسرا يمييف عمى انفراد ،  فمسطينيان. كقد نفذت حككمة االحتبلؿ عمميات التبادؿ مش كؿ دكلة تحتجز
الثالث ، كمش لبناف في الفترة ما بيف  27 -2 - 1949فعقدت صفقة الفالكجة مش مصر بتاريخ 
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 21 -7 - 1949، ككانت الصفقة األطيرة مش سكريا بتاريخ  1949مف مارس كالرابش ابريؿ عاـ 
 .، مكقش انترنت(الصحي مكينميمركز )
أسرت القكات المصرية عشرة مبلحيف إسرا يمييف عمى متف  1954س  ة ر  30  َريخ  – 2

يناير  1أطمؽ سراح العشرة في  مجمس األمف في قناة السكيس، كبعد تدطؿ (بت جاليـ)السفينة 
1955 . 

أسر السكريكف طمسة جنكد إسرا يمييف تكجيكا إلى  1954ف  ُّدر ديسة ر ةُ ََ   – 3
في سجنو بسكريا كيدعى )اكرل ايبلف( كفى  مرتفعات الجكالف في ميمة طاصة، كقد انتحر أحدىـ

ر مكزس، يعقكب ليند، جاد أرجعت جثتو إلسرا يؿ، كاألربعة اآلطركف ىـ : ما ي 1955يناير  14
شيران،  15بعد أسر داـ  1956مارس  30ما ير يعقكبى ، كقد ارجعكا إلسرا يؿ في  كستمنس،

، مكقش مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات) ( أسيران سكريان 41كأفرجت إسرا يؿ في المقابؿ عف )
 .انترنت(

، كأطمؽ بمكجبيا  1957فبراير  5يخ بدأت الصفقة الرابعة كانتيت بتار  1957يكَير  21ف   – 4
كقد ارجعكا إلى مصر  1956في حرب عاـ ” إسرا يؿ ” مصرم كانت قد أسرتيـ  (5500)سراح 

مش جنكد مصرييف آطريف مقابؿ إفراج مصر عف أربعة جنكد إسرا يمييف كانت قد أسرتيـ في نفس 
 الحرب.

عيف ”ش سكرية شماؿ كيبكتس سيطر جنكد مف لكاء جكالني عمى مكاق 1961ةَرس  17ف   – 5
مجمة البيادر السياسية ) ، كقد أسر السكريكف جندييف إسرا يمييف طبلؿ اليجكـ كارجعكا الحقان “جيؼ

 . : مكقش انترنت(2013
جرت عممية تبادؿ بيف إسرا يؿ كسكريا كتـ بمكجبيا إطبلؽ سراح  1963ديسة ر  21ف   - 6
 ( أسيران سكريان.15كمدنيان إسرا يميان مقابؿ ) ( جنديان 11)

( جنديان إسرا يميان، منيـ 15سقط بأيدم القكات العربية ) 1967ف  نر  نزيْرُ )يزكيز( ََ   - 7
ككماندكس بحرم أسركا طبلؿ ىجكميـ عمى ميناء  ( بأيدم المصرييف بينيـ ستة مف أعضاء11)

بأيدم  (2كرييف، ك )اإلسكندرية، كىناؾ طياراف كالبقية أعضاء في شبكة تجسس، ككاحد بأيدم الس
جنديان مصريان باإلضافة  (4338)” إسرا يؿ ” العراقييف ككاحد في أيدم المبنانييف، بينما سقط في يد 

مدنييف  (205)جنديان سكريان ك (367)مدنيان ، ك (366)جنديان أردنيان ك (533)مدنيان ك (899)إلى 
، كما  1968يناير  23ت بتاريخ كانتي 1967يكنيك  15سكرييف. كقد بدأت عممية التبادؿ في 

أفرج مجمؿ عمميات تبادؿ األسرل عربيان كفمسطينيا طبلؿ عممية التبادؿ عف طياريف إسرا يمييف في 
 H3كجدعكف دركر، كقد كقعا في األسر بعد أف قصفا مطار  -العراؽ كىما: يتسحاؽ جكالف
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فرجت دنيان . كمش السكرييف أ( أر 428في غرب العراؽ، كأفرجت إسرا يؿ مقابؿ ذلؾ عف ) العسكرم
( سكريان مقابؿ طيار كجثث ثبلثة جنكد إسرا يمييف آطريف، كمف 572عف )” حككمة إسرا يؿ ” 

ايمى )الشيير  اإلسرا يميتسميـ جثة الجاسكس  –كلحتى اآلف  –الجدير ذكره أف دمشؽ رفضت 
 . 1968الذم أعدـ شنقان في دمشؽ عاـ  (ككىيف

أسيران ،  (12)ت عممية تبادؿ مش األردف، حيث أفرجت إسرا يؿ عف جر  1968  ري   2ف   - 8
بينما سممت األردف إلسرا يؿ جثة جندم كاف قد قتؿ في معركة الكرامة، بينما الزاؿ جندياف آطراف 

 .، مكقش انترنت(مجمة البياف) مفقكداف حتى اآلف كتابكتاف يحتكياف عمى تراب
عممية تبادؿ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كحككمة جرت أكؿ  1968يزقيز  32ف   َريخ  - 9

الجبية )االحتبلؿ اإلسرا يمي ، كذلؾ بعد نجاح مقاتميف فمسطينييف ينتمكف إلحدل فصا ؿ المنظمة 
 بقيادة الرفيؽ المناضؿ يكسؼ الرضيش كالرفيقة ليمى طالد (الشعبية لتحرير فمسطيف

كالتي كانت متجية مف ركما إلى تؿ أبيب  باطتطاؼ طا رة إسرا يمية تابعة لشركة العاؿ ،
كأجبرت عمى التكجو إلى الجزا ر الشقيقة كاليبكط ىناؾ كبداطميا أكثر مف ما ة راكبان ، ككانت أكؿ 

 طا رة إسرا يمية تطتطؼ محدثة بذلؾ نقمة نكعية جديدة في أساليب النضاؿ الفمسطيني ،

ب األحمر الدكلي كأفرج عف الركاب كتـ إبراـ الصفقة مش دكلة االحتبلؿ مف طبلؿ الصمي
أسيران فمسطينيان مف ذكم األحكاـ العالية مف ضمنيـ أسرل فمسطينييف كانكا قد أسركا  (37)مقابؿ 

 . ، مكقش انترنت(المكسكعة الحرة كيكيبيديا) ـ 1967قبؿ العاـ 
دة ليمى بقيا (الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف)ططفت مجمكعة مف  1969ف  كدَيم ْقعَ   – 10

طالد طا رة العاؿ اإلسرا يمية ككاف مطالب الطاطفيف اإلفراج عف األسرل في سجكف االحتبلؿ 
ليمى طالد،  اإلسرا يمي كحطت الطا رة في بريطانيا كاستشيد الرفيؽ باتريؾ اكرغكيممك بينما تـ اعتقاؿ

ت عممية تبادؿ أطمؽ كبعدىا تـ اطتطاؼ طا رة بريطانية مف قبؿ مجمكعة تتبش لنفس التنظيـ كأجري
 بمكجبيا سراح المناضمة ليمى طالد .

جنديان إسرا يميان ككقش ثبلثة آطركف بأيدم  (12)كقش بأيدم المصرييف  1970ف   دْيم ََ   – 11
مارس  29، كفى مصابان  أرجعت مصر إلسرا يؿ طياران  1970أغسطس  16السكرييف، كفى 

عف عدد محدكد جدان مف الجنكد كالمدنييف أفرجت مصر عف جندم آطر مقابؿ اإلفراج  1971
 المصرييف.

جرت عممية جديدة بيف احدل فصا ؿ منظمة التحرير الفمسطينية  1971يكَير  28  َريخ  – 12
اإلسرا يمي ،ككانت عبارة عف عممية  االحتبلؿفتح( كحككمة  –حركة التحرير الكطني الفمسطيني)
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محمكد بكر )سراح األسير الفمسطيني ” اسرا يؿ ”  ، حيث أطمقت بمكجبيادؿ أسير مقابؿ أسيرتبا
كالذم اطتطفتو حركة فتح في  (مقابؿ إطبلؽ سراح الجندم اإلسرا يمي )شمك يؿ فايز (حجازم

. كمف الجدير ذكره أف حجازم يعتبر أكؿ أسير فمسطيني في الثكرة الفمسطينية ـ1969أكاطر العاـ 
 18 -1 - 1965، كقد اعتقؿ بتاريخ  1965عاـ  المعاصرة بعد انطبلقتيا في األكؿ مف يناير

كما كحكـ عميو آنذاؾ باإلعداـ كلكف الحكـ ” فتح ” ككاف أكؿ مف كجيت إليو تيمة االنتماء لحركة 
” حجازم ” لـ ينفذ ، كأجريت عممية التبادؿ في رأس الناقكرة برعاية الصميب األحمر كتكجو بعدىا 

، كيقيـ آلف في مدينة  1994لفمسطينية بعد اتفاؽ أكسمك عاـ الى لبناف كعاد إلى غزة مش القكات ا
 راـ اهلل.

عف “ إسرا يؿ” جرت عممية تبادؿ مش سكريا، حيث أفرجت    1973زف   ْزئ  آذْر ََ   – 13
طمسة ضباط سكرييف كانت قد اطتطفتيـ مف جنكب لبناف طبلؿ ميمة استطبلع عسكرية، إضافة 

الشعب السكرم، سابقان، السيد كماؿ كنق أبك صالح ، مقابؿ إلى المناضؿ المرحكـ عضك مجمس 
 إطبلؽ سراح أربعة طياريف إسرا يمييف كانكا بحكزة السكرييف.

 –أفرجت سكريا عف ثبلثة طياريف إسرا يمييف كىـ : جدعكف ماجيف  1973يزكيز  3ف   - 14
سر، كأفرجت إسرا يؿ بكعاز ايتاف ، بعد أف احتجزكا لمدة ثبلث سنكات في األ –بنحاس نحماني 

 أسيران سكريان . (46)مقابميـ عف 

( 68جنديان إسرا يميان ، كمش سكريا ) (242)، كقش بأيدم المصرييف    1973زف  نر  ََ   -15
جنكد، بينما كقش في  (4)جنديان، مف بينيـ ثبلثة أسركا طبلؿ فترة كقؼ إطبلؽ النار، كمش لبناف 

طبلؿ كقؼ إطبلؽ النار، بؿ أغمبيـ  (99) طنان مصريان منيـجنديان كمكا(8372)أيدم إسرا يؿ 
الساحؽ ىـ مكاطنكف مصريكف أسرتيـ إسرا يؿ عندما دطمت لشرقي القناة حيث احتمت بعض القرل 

عراقيان ،  (13)مف المغرب، ك (6)سكريان، ك (392)كحممت رجاليا كشبابيا أسرل مف بيكتيـ . ك 
حيث أطمقت مصر  1973نكفمبر  22ك  1973مبر نكف 15كقد تمت الصفقة مش مصر بيف 

جنديان كضابطان إسرا يميان ، مقابؿ أف أطمقت إسرا يؿ سراح ما تحتجز لدييا مف جنكد  (242)سراح 
 كضباط مصرييف .

كفي ىذه  مش سكرياتمت صفقة التبادؿ  1974يزكيز  6زن د  1974يزكيز  1ةُ  – 16
ستة مغاربة كعشرة عراقييف مقابؿ إطبلؽ سراح سكريا ( سكريان ك 392الصفقة أفرجت إسرا يؿ عف )

 ( أسيران إسرا يميا.68)
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أسيران مصريان كفمسطينيا مقابؿ إطبلؽ سراح  (65)أفرجت إسرا يؿ عف  1974زف  آذْر  – 17
 جاسكسيف إسرا يمييف كانا محتجزيف في مصر .

، كأفرجت إسرا يؿ  جنديان  (39)أرجعت مصر إلسرا يؿ جثث كرفات  1975  ري   4زف   – 18
 .(15: 2010)فركانة، أسيران مف سجكنيا  (92)بالمقابؿ عف 

” عممية النكرس ” جرت عممية تبادؿ الميطاني أك كما سميت  1979ةَرس  14  َريخ  - 19
القيادة العامة كىي –حيث أطمقت الجبية الشعبية كمنظمة التحرير الفمسطينية ،” إسرا يؿ ” بيف 

ة التحرير الفمسطينية سراح جندم إسرا يمي كانت قد أسرتو في عممية إحدل فصا ؿ المنظم
حينما تـ مياجمة شاحنة إسرا يمية في كميف قرب صكر كىك ليس  1978أبريؿ  5الميطاني بتاريخ 

بعيدان عف مطيـ الرشيدية فقتؿ آنذاؾ أربعة جنكد إسرا يمييف كأسر كاحد مف قكات االحتياط ىك 
( معتقبلن مف كافة فصا ؿ الثكرة الفمسطينية 76جت إسرا يؿ بالمقابؿ عف ))أبراىاـ عمراـ(، كأفر 

عفيفة حنا )( فتاة فمسطينية منيف كانت المناضمة الشييرة 12ككانكا في سجكنيا، مف ضمنيـ )
الككالة )مف بيت ساحكر التي تكفيت قبؿ سنكات ، ككذلؾ األسيرة رسمية عكدة كغيرىف (بنكرة

 . ، مكقش انترنت(اءالعربية السكرية لؤلنب

ميدم بسيسك ” أطمقت حككمة االحتبلؿ اإلسرا يمي سراح المعتقؿ  1980ف ْرير  13ف   – 20
التي ” أمينة داككد المفتي ” ، مقابؿ إطبلؽ سراح المكاطنة األردنية ”كلياـ نصار “ك ” أبك عمي”

 رير الكطنيعممت جاسكسة لصالح المكساد اإلسرا يمي حيث كانت محتجزة لدل حركة التح

فتح ، كتمت عممية التبادؿ في قبرص كبإشراؼ المجنة الدكلية لمصميب  –الفمسطيني 
ـ كتنتمي ألسرة  1939كلدت في احدل ضكاحي عماف الراقية عاـ ” المفتي ” األحمر . ييذكر أف 

ر شركسية مسممة لكنيا تيكدت كتزكجت طياران ييكديا في النمسا كرحمت معو إلسرا يؿ كتعتبر أشي
 جاسكسة عربية عممت لصالح المكساد .

عممية تبادؿ جديدة ما بيف حككمة االحتبلؿ اإلسرا يمي كحركة   1983كزفة ر  23ف   – 21
إحدل فصا ؿ منظمة التحرير الفمسطينية حيث أطمقت  –فتح  –التحرير الكطني الفمسطيني 

 معتقؿ (4700)ىـ إسرا يؿ سراح جميش معتقمي معتقؿ أنصار في الجنكب المبناني كعدد

أسيران مف السجكف اإلسرا يمية مقابؿ إطبلؽ سراح ستة جنكد إسرا يمييف  (65)فمسطيني كلبناني ، ك
مف قكات )الناحاؿ( الطاصة أسركا في منطقة بحمدكف في لبناف مف قبؿ منظمة التحرير الفمسطينية 

ركبيف  –رافي حزاف  –ع داني جمبك  –كىـ الياىك افكتفكؿ  1982سبتمبر  4بتاريخ  (حركة فتح)
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آفي ككرنفمد، فيما أسرت الجبية الشعبية القيادة العامة جندييف  –ابراىاـ مكنتبميسكي  –ككىيف 
 آطريف ، كتيعتبر ىذه العممية ىي األضطـ في تاريخ عمميات التبادؿ .

 –جيؿ فكجيؿ )ثبلثة جنكد مف جنكدىا ىـ : ” إسرا يؿ ” ـ أعادت  1984يزكيز  26زف   - 22
كطمس جثث لجنكد آطريف كانكا قد أسركا مف قبؿ سكريا ، مقابؿ  (يكناثانشمـك –ار يؿ ليبرماف 
 (13)معتقؿ لبناني مف المقاكمة الكطنية المبنانية ك (85)جندم سكرم ك (291)اإلفراج عف 

)بشرط بقا يـ في الجكالف  1973معتقبلن عربيان مف الجكالف السكرم المحتؿ معتقميف منذ العاـ 
 جنديان . (74)المحتؿ(، كرفات 

القيادة العامة،  -عممية تبادؿ مش الجبية الشعبية” إسرا يؿ ” ـ أجرت  1985ةَيز  20ف   - 23
كأطمقت إسرا يؿ ” عممية الجميؿ ”كىي إحدل فصا ؿ منظمة التحرير الفمسطينية ، كالتي سميت ب 

أسير كانكا  (883)طتمفة، منيـ أسيران كانكا محتجزيف في سجكنيا الم (1155)بمكجبيا سراح 
أسيران كانكا قد ططفكا  (118)محتجزيف في السجكف المقامة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ، ك 

( معتقبلن 154مش حركة فتح ، ك ) 1983مف معتقؿ أنصار في الجنكب المبناني أثناء تبادؿ العاـ 
جنكب لبناف،  االنسحاب اإلسرا يمي مف كانكا قد نقمكا مف معتقؿ أنصار إلى معتقؿ عتميت أثناء

كىك ييكدم مف  (حازم يشام)مقابؿ ثبلثة جنكد كانكا بقبضة الجبية الشعبية كىـ الرقيب أكؿ 
حينما كاف يقكد إحدل  1982يكنيك  11أصؿ عراقي كقد اسر طبلؿ معركة السمطاف يعقكب في 

ريقيا فأطمقت عمييا  مجمكعة مف الدبابات ضمف رتؿ مف الدبابات اإلسرا يمية ، فضمت دبابتو ط
القيادة العامة قذا ؼ آر بي جي مما أدل إلصابتيا كبعدىا شاىدكا جنديان يفر مف  –الجبية الشعبية 

 (يكسؼ عزكف كنسيـ شاليـ)داطميا فتمكنكا مف أسره كنقمو لمكاف آطر ، كالجندياف اآلطراف ىما 
 4كقد أسرا في بحمدكف بمبناف بتاريخ  أحدىما مف أصؿ ىنغارم كاآلطر ييكدم مف أصؿ مصرم ،

، مش ستة جنكد آطريف كانكا بحكزة حركة فتح كأطمؽ سراحيـ ضمف عممية تبادؿ  1982سبتمبر 
، حيث أف مجمكعة مشتركة مف حركة فتح كمف الجبية الشعبية تمكنت مف  1983لؤلسرل عاـ 

عممية  تبادؿ شيدىا الصراع العربي أسر ثمانية جنكد إسرا يمييف . كتعتبر عممية التبادؿ ىذه أعظـ 
اإلسرا يمي كأكثرىا زطمان ، كتمت كفقان لمشركط كالمعايير الفمسطينية ، كالفصا ؿ الفمسطينية ىي 

بسببيا أك األحكاـ التي صدرت  اعتقمكاالتي اطتارت األسماء بغض النظر عف طبيعة التيـ التي 
طكاعية عف الجية التي يرغبكف  االطتيار بحقيـ أك مكاف سكناىـ كجنسياتيـ ، ككاف ليـ حرية

 .، مكقش انترنت(مكقش شمس)التكجو إلييا بعد التحرر 
لبنانيان مف سجف عتميت،  (119)عف ” إسرا يؿ ” أفرجت   1985س  ة ر  11  َريخ  - 24

معتقبلن ،  (1132)ـ إلى  1985يكنيك  4ليرتفش بذلؾ عدد المعتقميف المبنانييف المفرج عنيـ منذ 



 

 

55 

رىينة أمريكية كانكا قد احتجزكا مف عمى متف طا رة بكينغ  (39)لؾ مقابؿ إطبلؽ سراح كذ
في يكنيك مف العاـ ذاتو، كاحتجزتيـ منظمة أطمقت عمى  (األمريكية التابعة لشركة )تى دبميك إم

 ، كما أفرجت ميميشيا جيش لبناف الجنكبي )المتعاكنة مش إسرا يؿ( عف” الجياد اإلسبلمي ” نفسيا 
أيضان بتسميـ رفات تسعة مقاتميف مف ” إسرا يؿ ” معتقبلن لبنانيان مف سجف الطياـ، كقامت  (51)

 حزب اهلل.

 21، األكلى تمت في ” إسرا يؿ “ قد شيد عمميتي تبادؿ بيف حزب اهلل ك 1991 َُ ْقعَ   – 25
نيـ امرأتاف ، معتقبلن مف معتقؿ الطياـ بي 25بمكجبيا عف ” إسرا يؿ ” ، كأفرجت 1991يناير 

معتقبلن مف معتقؿ الطياـ مقابؿ  51عف ” إسرا يؿ ” كأفرجت  1991سبتمبر  21كالثانية بتاريخ 
 استعادتيا لجثة جندم إسرا يمي كانت محتجزة لدل حزب اهلل.

مف بيت ” سمير أسعد ”استممت إسرا يؿ جثة الجندم الدرزم  1991 س  ة ر 13  َريخ  – 26
إحدل فصا ؿ منظمة التحرير  (الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف) جف كالتي كانت تحتجزىا

” ، في مقابؿ سماح إسرا يؿ بعكدة أحد مبعدم الجبية كىك النقابي  1983الفمسطينية منذ العاـ 
 . 1986مف أبك ديس كالذم أبعدتو إسرا يؿ في العاـ ” عمي عبد اهلل أبك ىبلؿ 

عف أستاذ الرياضيات في “ الجياد اإلسبلمي” ة أفرجت حرك 1991    ز ر 21  َريخ  – 27
معتقبلن لبنانيا  (15)، في مقابؿ إطبلؽ إسرا يؿ سراح “جيسى تيرتر” الجامعة األمريكية في بيركت 

 مف معتقؿ الطياـ. (14)بينيـ 

، أيرجعت إلسرا يؿ رفات الجندييف )يكسؼ بينيؾ كرحاميـ  1996يزقيز  21  َريخ  – 28
لبنانيان استشيدكا في اشتباكات مش القكات (132)سرا يؿ في المقابؿ عف رفات الشيخ(، كأفرجت إ

جنديان مف جيش  (17)سراح ” حزب اهلل” اإلسرا يمية إلى السمطات المبنانية، كما أطمقت منظمة 
مف معتقؿ الطياـ، كقد ” حزب اهلل” معتقبلن مف منظمة  (45)لبناف الجنكبي، كأطمؽ األطير سراح 

 ة بكساطة ألمانية .تمت العممي
جرت اتفاقية تبادؿ ما بيف حككمة االحتبلؿ اإلسرا يمي كما بيف الحككمة  1997 ف  ْقعَ  – 29

األردنية كأطمقت بمكجبيا الحككمة األردنية سراح عمبلء المكساد اإلسرا يمي الذيف اعتقمتيـ قكات 
ر يس المكتب ” طالد مشعؿ ”  األمف األردنية بعد محاكلتيـ الفاشمة الغتياؿ القا د الفمسطيني

” أحمد ياسيف ” ، فيما أطمقت حككمة االحتبلؿ سراح الشيخ الشييد ” حماس” السياسي لحركة 
ككاف يقضي حكمان بالسجف  1989مؤسس حركة حماس ، كالذم كاف معتقبلن في سجكنيا منذ العاـ 

 .، مكقش انترنت(أحرار لدراسات األسرل كحقكؽ اإلنساف)مدل الحياة 
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جثة لشيداء لبنانييف  (40)قامت السمطات اإلسرا يمية بإعادة  1998يزكيز  26ف   - 30
طبلؽ سراح  معتقميف كانكا محتجزيف في السجكف اإلسرا يمية في  10معتقبلن لبنانيان )منيـ  (60)كا 

مف المقابر  (شييدان  38)، كقد تـ إطراج جثث  (آطريف مف سجف الطياـ 50فمسطيف المحتمة ك 
نجؿ السيد حسف نصر اهلل ” ىادل نصر اهلل” ف مف مشرحة أبك كبير ، إحداىما جثة الشييد كجثتي

يميا ” رفات الرقيب ” حزب اهلل ” األميف العاـ لمنظمة حزب اهلل. كبالمقابؿ سمـ  مف كحدة ” إيتامارا 
 (11) الككماندكز اإلسرا يمي في سبلح البحرية في القسـ العسكرم في مطار المد كالذم قتؿ معو

جنديان كضابطان إسرا يميان آطريف مف الككماندكز البحرم اإلسرا يمي طبلؿ تنفيذىـ ميمة طاصة في 
 لبناف .

عمار حسيف )عف رفات عنصريف مف حزب اهلل ىما ” إسرا يؿ ” أفرجت  2003ف  ْقعَ   – 31
الذم كاف  (ينباكـ، مقابؿ السماح لمكسيط األلماني بزيارة العقيد )إلحناف تان (حمكد كغساف زعتر

 محتجزان لدل منظمة حزب اهلل المبنانية .
كحككمة االحتبلؿ ” حزب اهلل” صفقة تبادؿ جديدة ما بيف منظمة  2004يكَير  29ف   – 32

معتقبلن فمسطينيان كلبنانيان  (462)بمكجبيا عف ”إسرا يؿ ” اإلسرا يمي عبر الكسيط األلماني ، أفرجت 
أسيران فمسطينيان . كمف بيف األسرل العرب  (431)ك (مكاطف ألماني)أسيران عربيان ك (30)منيـ 

الذم اطتطفو ” عبد الكريـ عبيد ” الشيخ “ حزب اهلل”( لبنانيان ، كاف أشيرىـ القيادم في 24)
الذم اطتطفو اإلسرا يميكف في العاـ “ مصطفى ديراني“ ، ك 1989اإلسرا يميكف مف لبناف في العاـ 

رب ، كلـ يكف مف ضمنيـ أم أسير مصرم أك أردني أك مف الجكالف أسرل ع (6)، ك 1994
أربعة )مكاطنان لبنانيان، كالكشؼ عف مصير ” تسعة كطمسيف ” السكرية المحتمة  كما أعادت جثث 

” اسرا يؿ ” لبناف كغرب البقاع . ك أفرجت  مفقكدان لبنانيان كتسميـ طرا ط األلغاـ في جنكب (كعشريف
ستيفاف مارؾ( ، الذم اتيمتو باالنتماء لحزب اهلل كأنو كاف ينكم )األلماني  طبلليا عف المكاطف

 القياـ بعممية ضد إسرا يؿ .

فمسطينيان كما أشرنا آنفان ، كتـ اطتيار ىؤالء  (431)عف ” اسرا يؿ ” أفرجت ” الصفقة ”كفي اطار 
الضفة الغربية كقطاع غزة ، حيث أف جميعيـ كانكا مف  ، (المعايير إلسرا يمية)الفمسطينييف كفقان ؿ

 (أسيران  20باستثناء )( ، كأف جميش مف أفرج عنيـ 1948كاستبعد أسرل القدس كأسرل الداطؿ )
معتقبلن إداريان كالباقكف  (60)كانكا قد اعتقمكا طبلؿ انتفاضة األقصى ، كما أف القا مة تضمنت 

دامى أكمف ذكم األحكاـ العالية أك شارفت محككمياتيـ عمى االنتياء ، كلـ تتضمف القا مة أسرل ق
عف ” حزب اهلل”. كبالمقابؿ أفرج  (األيادم الممططة بالدماء)ب  االحتبلؿممف تكصفيـ سمطات 

آدم )جنكد إسرا يمييف ىـ :  (3)كرفات ” إلحناف تانينباـك ” قا د في الجيش اإلسرا يمي ىك العقيد 
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كاحتجزت منظمة  2000كانكا قد قتمكا في أكتكبر الذيف  (الدرزم عمرسكيد –بيني أفراىاـ  –أفيتاـ 
 .، مكقش انترنت(مكقش شمس)حزب اهلل جثامينيـ ” 

” رفضت أف تتضمف ىذه الصفقة إطبلؽ سراح األسير المبناني ” إسرا يؿ ” كمف الجدير ذكره أف 
ـ ، كربطت ذلؾ بمعرفة مصير الطيار  1979 إبريؿ 22الذم كاف معتقبلن منذ “ سمير القنطار
 ـ . 1986الذم أسقطت طا رتو فكؽ األراضي المبنانية عاـ ” ركف آراد ” اإلسرا يمي 

 (عزاـ عزاـ)أفرجت الحككمة المصرية عف الجاسكس اإلسرا يمي  2004ديسة ر  5  َريخ  - 33
طبلب مصرييف كانكا معتقميف لدييا . ككفقان ليذه  (6)، كبالمقابؿ أفرجت الحككمة اإلسرا يمية عف 

ديسمبر 28اإلسرا يمية ، أطمقت إسرا يؿ بتاريخ  –ة التبادلية التي سميت بالتفاىمات المصرية العممي
باستثناء معتقؿ )معتقبلن فمسطينيان كانكا قد اعتقمكا طبلؿ انتفاضة األقصى  (165)سراح  2004

ا يؿ معتقبلن كانكا معتقميف بسبب دطكليـ إسر  (52)، منيـ  (1999كاحد كاف قد أعتقؿ في العاـ 
 بدكف تصريح عمؿ ، كالباقكف مف ذكم األحكاـ الطفيفة كممف شارفت محككمياتيـ عمى االنتياء .

عممية تبادؿ محدكدة جرت ما بيف حزب اهلل، كحككمة االحتبلؿ  2007   ز ر  15  َريخ  - 34
أنو  جثة أحد مكاطنييا كيدعى )غبر يؿ( كتقكؿ” إسرا يؿ ” اإلسرا يمي ، حيث استعادت بمكجبيا 

مدني مف الييكد الفبلشا ك صياد جرفتو مياه البحر إلى الشكاطئ المبنانية ككصؿ أليدم حزب اهلل ، 
كمحمد  (فيما استعاد حزب اهلل جثتي مقاتميف مف حزب اهلل ىما محمد يكسؼ عسيمي )ذك الفقار

 دمشقية المذاف استشيدا طبلؿ حرب تمكز  مف العاـ الماضي ، كأفرجت سمطات االحتبلؿ
يدعكت )اإلسرا يمي عف المكاطف حسف عقيؿ الذم اعتقمتو القكات اإلسرا يمية طبلؿ حرب تمكز 

 .، مكقش انترنت(أحرنكت
كتعيده  (نسيـ نسر)تطمؽ سراح األسير المبناني ” إسرا يؿ ”  2008ف  ْق َةُ ةُ يزكيز  – 35

، ” حزب اهلل ” إلى لبناف بعد أف أمضى في السجف ست سنكات أتيـ فييا بالتجسس لصالح 
أعاد إلسرا يؿ أشبلء لجثث تعكد ألربعة جنكد إسرا يمييف قتمكا طبلؿ حرب ” حزب اهلل ” كبالمقابؿ 
ـ ، كنيقمت تمؾ األشبلء داطؿ أكياس صغيرة ككضعت في النعش الذم نقؿ الى  2006تمكز عاـ 

رل بيف حزب اهلل إسرا يؿ . كقدر آنذاؾ بأف ىذه العممية ىي مقدمة تمييدية لصفقة تبادؿ كب
، يتـ بمكجبيا إعادة الجندييف اإلسرا يمييف األسيريف لدل حزب اهلل كاإلفراج عف األسير “ إسرا يؿ“ك

 سمير قنطار كأسرل لبنانييف آطريف ، كىذا ما تـ فعبلن في كقت الحؽ مف نفس العاـ .
اإلسرا يمي  جرت صفقة تبادؿ جديدة ما بيف حككمة االحتبلؿ 2008يزقيز  15  َريخ  - 36

” كمنظمة حزب اهلل المبنانية ، كأطمؽ بمكجبيا سراح عميد األسرل العرب عمكمان األسير المبناني 
، كأربعة أسرل لبنانييف آطريف كانكا قد  1979أبريؿ  22الذم كاف معتقبلن منذ “ سمير القنطار
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ييدان فمسطينيان ش (199)جثاميف ؿ ” حزب اهلل” ، كما كاستعاد  2006اعتقمكا في حرب تمكز 
 ” مقابر األرقاـ”كلبنانيان كعربيان ، كانت محتجزة لدل االحتبلؿ في ما ييعرؼ ب 

، ككانا  (أييكد غكلد فاسير ، إلداد ريجيؼ)الجندييف اإلسرا يمييف ” إسرا يؿ ” كبالمقابؿ استعادت 
الثاني عشر في عداد المكتى ، حيث تـ أسرىما ضمف عممية عسكرية لمنظمة حزب اهلل تمت في 

،  2008أغسطس  6. كفي مرحمة الحقة كبعد أقؿ مف شير، كتحديدان في  2006مف تمكز عاـ 
أطمقت سمطات االحتبلؿ سراح طمسة أطفاؿ فمسطينييف كانكا معتقميف لدييا كيقضكف أحكامان طفيفة 

 كذلؾ كبادرة حسف نية تجاه األميف العاـ لؤلمـ المتحدة .

سرا يؿ تفرج عف عشريف أسيرة فمسطينية مف الضفة الغربية كقطاع إ :2009   ز ر  1ف   – 37
المأسكر لدل الفصا ؿ الفمسطينية بقطاع ” شاليط ”غزة ، مقابؿ الحصكؿ عمى معمكمات عف حالة 

لمدة دقيقتيف ، كمصكر ” فيديك ” ، مف طبلؿ حصكليا عمى شريط  2006حزيراف  25غزة منذ 
ىذه جزء مف ” شريط الفيديك” جديدة، كاعتبرت صفقة كىك بصحة ” شاليط ” حديثان ييظير 

 .، مكقش انترنت(المكسكعة الحرة كيكيبيديا العبرية)مفاكضات إلتماـ الصفقة الكبرل

" كالتي  وفاء األحرارصفقة التبادؿ األطيرة  كالتي أطمؽ عمييا صفقة "  -18-10-2011  -38
اآلسرة  اإلسبلـ( ية الناصر صبلح الديف، جيشاـ، ألك )كتا ب القس تمت ما بيف الفصا ؿ الفمسطينية

ية قد تـ بمكجبيا إطبلؽ سراح لمجندم اإلسرا يمي" جمعاد شاليط " كالحككمة اإلسرا يمية برعاية مصر 
، 2006يكنيك/حزيراف  26شاليط" كالذم كاف محتجزان لدل الفصا ؿ الفمسطينية في قطاع غزة منذ "

 ( أسير كأسيرة عمى مرحمتيف، كانكا محتجزيف في1027سراح )في مقابؿ أف أطمقت" إسرا يؿ "
، أحرار لدراسات األسرل كحقكؽ اإلنساف) ( أسيرة33( أسيران ، ك)994سجكنيا كمعتقبلتيا، منيـ )

 .مكقش انترنت(
 كالجكالف 48طاع غزة كالقدس كمف اؿقالصفقة أسرل مف الضفة الغربية ك  كضٌمت

 كة الجياد اإلسبلمي كالجبيتيف الشعبية كالديمكقراطية.كمسيحييف، كمف فتح كحماس كحر  كالدكريات
غالبية األسرل المحرريف الذيف أطمؽ سراحيـ  في ىذه  الصفقة ىـ مف أصحاب 
المحككميات العالية، كمعظميـ حصمكا عمى أحكاـ بالسجف المؤبد لعدة مرات، فيما بمغ أقؿ حكـ 

مش صفقة تتشابو " وفاء األحرارصفقة " أف يرى ْق َنثحيث عاـ  15لممحرريف مف األسرل الرجاؿ
كالتي تمت كفقا لمشركط  1985التي أطمؽ عمييا صفقة " عممية الجميؿ " كالتي حدثت في العاـ 

، فشممت أسرل أجانب كعرب ، أسرل مف بيعدان فمسطينيان كقكميان كأمميان الفمسطينية كتميزت باكتسابيا 
كما  ، الضفة الغربية كقطاع غزة ، كلـ ييستىثفى أحده كالقدس، باإلضافة إلى أسرل مف  48فمسطينيي 

ير كؿ أسير لـ يتـ إبعاد أم أسير قسران  كدكف قيكد أك اشتراطات أمنية في تحديد الجية ، حيث طي
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أنيا  "وفاء األحرار"، كقد تميزت صفحة التي يرغب التكجو إلييا كاإلقامة فييا بعد تحرره مف السجف
كليس طارج فمسطيف فكاف الططؼ كالتبادؿ عمى األراضي  تمت عمى األراضي الفمسطينية

 .الفمسطينية

كىنا نسجؿ اعتزازنا بمجمؿ صفقات التبادؿ التي حدثت باعتبارىا انتصارات تسجؿ لصالح 
 .الذيف نفذكا عممية "الكىـ المتبدد"، كالشيداء كشيداءىا القضية الفمسطينية كمقاكمتيا

ْ نْرر " زه   ر    عض ْآل َر َلد زة ئد  ف  ْقسَزُ كظرة ْألسرى ْقةنرريُ ق فيم "زفَِ 
 ْزقةع ي   ْإلسْرئيليم .

 -ةيدةووم: 
" األكلى في تاريخ الثكرة الفمسطينية المعاصرة التي تمت كبنجاح  وفاء األحرارتعتبر صفقة "

فصا ؿ فكؽ األراضي الفمسطينية ، لتضاؼ لسمسمة عمميات التبادؿ العديدة كالرا عة التي نفذتيا 
 المقاكمة الفمسطينية منذ  الصراع الفمسطيني االسرا يمي .

( أف إنجاز تمؾ 2012ك يقكؿ المطتص في شؤكف األسرل كالمحرريف عبد الناصر فركانة )
الصفقة تستطيش فصا ؿ المقاكمة الفمسطينية أف تسجؿ كبفطر لشعبيا كلنفسيا  في سجميا الساطش 

  -ثبلث انتصارات عظيمة كرا عة كىي :
قدرتيا عمى أسر الجندم االسرا يمي "شاليط" عبر تنفيذ عممية فدا ية ْ ك  َر ْألز :  -1

، كىك عمى متف دبابة عسكرية ضمف قكات عسكرية ميحتمة غزةنكعية، عمى حدكد قطاع 
تيثبت أف المقاكـ الفمسطيني كبإمكانياتو زة بيدؼ القتؿ كالدمار.  كالذم جاءت لقطاع غ

يماف  المتكاضعة، كقدراتو المحدكدة يمتمؾ ما ال يمتمكو جنكد االحتبلؿ ، ألنو يتسمح بعقيدة كا 
رادة قكية آمنت بحتمية ىزيمة االحتبلؿ .  باهلل عز كجؿ كا 

نجاح المقاكمة الفمسطينية الفا ؽ في إطفا و ألكثر مف طمس سنكات ْ ك  َر ْق َك  :  -2
ربش كىي عبارة عف شريط كـ م 360متكاصمة في مساحة ضيقة كصغيرة جدان  ال تتجاكز 

ساحمي اسمو " قطاع غزة " ، بالرغـ مما تمتمكو " إسرا يؿ " مف تكنكلكجيا حديثة ، كقدرات 
 عسكرية كأمنية متطكرة .

: يتمثؿ في صمكد الفصا ؿ اآلسرة، كعدـ رضكطيا إلمبلءات كضغكطات ْ ك  َر ْق َقث -3
لية " في إطار صفقة مشرفة كفمت االحتبلؿ كأجيزتو المطتمفة ، كنجاحيا في فرض " التباد

تحرير م ات مف األسرل لـ يكف باإلمكاف تحريرىـ إال بيذه الطريقة ، بالرغـ مما يمكف أف 
طفاقات ، كالتي ال تقمؿ مف شأف " الصفقة " عمى اإلطبلؽ  ك ال  ييسجؿ ىنا مف مبلحظات كا 
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كعظمتيا ، كلف يطفئ بريقيا  يقمؿ مف تقديرنا لمصفقة كانتصاراتيا الثبلث ، كلـ يطدش مكانتيا 
عمى اعتبارىا انجازان كطنيا لؤلسرل كانتصارا لمشعب الفمسطيني كمقاكمتو المجاىدة الباسمة 

 .(مكقش انترنت :2012)فركانة، 
أف صفقة كفاء األحرار تعتبر انتصاران لؤلسرل المحرريف كعممت عمى  يرى ْق َنثكىنا 

انت ممبية لرغباتيـ ألف األسرل  قبؿ االفراج عنيـ كانكا احتراـ انسانيتيـ  كتقدير تضحياتيـ  كك
 َْرهَ يعشكف في أسكء مكاف في الككف كىك االعتقاؿ كىك المكت البطيء. كمف طبلؿ مقابمة 

كالذم قضى في  تحدث األسير المحرر )ـ . ر( (،5)انظر ممحؽ رقـ  مش  بعض األسرل ْق َنث
متدرج يتمنى االنساف كأحيانا اىمو لك أنو استشيد أف السجف إعداـ ، ان عام 20السجف أكثر مف 

"  9223كارتاح مف ىذا العذاب، كىذا يؤكد صدؽ بعد مساندة األىؿ كاألصدقاء كالذم كانت نسبتو 
كىذا يدؿ عمى أف األسير كاألىؿ يعانكف مف كيبلت السجكف كالنتا ق تنعكس سمبية أيضا عمى 

جف أك المعتقؿ. كيضيؼ سلكجكد أبنا يـ في اليعشكنيا  أسرة األسير جراء المعاناة التي
األسير)ـ.ر( أثناء المقابمة أف الصفقة أرجعت األمؿ لؤلسرل كعممت عمى إرجاع شرياف الحياة في 
تحريرىـ مف السجف. كيضيؼ األسير يككف معزكؿ عف العالـ الطارجي كيككف ككأنو طمؼ التاريخ 

عتقاؿ كأف مسيرة الحياة في الطارج تسير مف أك طمؼ الشمس كيشعر بأف الحياة تتكقؼ داطؿ اال
نجاب كبناء كحياة أسرية  ....الخ ، أما في السجف فالحياة تتكقؼ   زكاج كا 

كيقكؿ  األسير المحرر )ـ.ر( مف طبلؿ المقابمة معو أيضا: عندما تنظر الى األسرل 
جف كجدرانو كؿ القدامى ترل أنيـ أمكات يسيركف في الفكرة أك ساحة السجف كقد ترؾ بيـ الس

اليمكـ كااللـ كالمعاناة.... كعندما يطرج االنساف مف االعتقاؿ كأنو طرج مف القبر كالمكت 
 الزؤاـ....

أحد االسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار  (.دـند المقابمة  مش األسير المحرر )ك ع
 قاؿ : أشعر أنني كلدت مف جديد .

أحد القادة المحرريف كىك مف  (ر المحرر)ك .عكأيضا عندما  أجريت مقابمة  مش األسي
سنة قاؿ: الصفقة بالنسبة لؤلسرل را عة بؿ في   20األسرل القدامى كقضى في السجف أكثر مف 

قمة الركعة كىي مشرفة أف تتحرر مف السجف كأنت محككـ مدل الحياة كالمؤبد كلؾ في السجف 
كأبعدكنا الى الصكماؿ  أك السكداف اك عاما. كيضيؼ لك حررنا مف السجف  34عاما كالبعض  20

 الغابات االستكا ية لكاف ممتاز لنا .
 عاـ، 20كعند مقابمتي مش األسير المحرر)ج. ص( كالذم قضي طمؼ القضباف أكثر مف 

ج كأب لثبلثة مف األبناء ، قاؿ : في البداية كاف لدينا كحدة نفسية أكؿ ما طرجنا مف السجف، ك كمتز 
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في المجتمش كالمشاركة في المناسبات االجتماعية ، كعدـ جمكسي في البيت كلكف بعد االنطراط 
مف المساندة االجتماعية مف اآلطريف، أصبحت أنا أقدـ المساندة االجتماعية لآلطريف  تقديـ أنتظر

ت التي تحدث مش أىؿ كزكجة األسرل، كأيضان نجد تقديران اجتماعيان مف طبلؿ حؿ بعض المشكبل
 و كىذا ما يساعدنا في تقديـ بعض المساندة االجتماعية لآلطريف.المجتمش كمؤسسات

أف األسير  الذم يطرج مف المكت البطيء كمف قاع الب ر كمف طمؼ   ي ضُ قل َنثلذلؾ 
الشمس ىؿ ترل أنو سيتحدث عف شركط الصفقة جيدة اـ ال ؟ فإنو يبحث فقط عف أبسط حقكقو 

امنياتيـ كاحترمت انسانيتيـ كمشاعرىـ فمـ تكف كىي الحرية  كلكف الصفقة حققت طمكحاتيـ ك 
سرا يؿ عممية سيمة ؛ فقد حاكلت الدكلة  عمميةي المفاكضات غير المباشرة بيف فصا ؿ المقاكمة كا 
العبرية مف طبلؿ العديد مف الكسا ؿ الضغطى باتجاه تحرير شاليط  بأقؿ ثمف ممكف ، غير أف 

لمفاكض الصييكني سبيبلن آطر غير المكافقة عمى المقاكمة تمسكت بأغمب شركًطيا ، كلـ يجد ا
غالبية شركط الفصا ؿ اآلسرة لمجندم االسرا يمي ، كأيضا الفصا ؿ الفمسطينية تعرؼ جيدان المعاناة 

 كاأللـ  كالحسرة الذم يتجرعكف مرارتو األسرل كذكييـ . 
،فأجاب األسير أما تأثير الصفقة عمى األسرل الذيف لـ يحرركا بالصفقة كبقكا في السجف 

أثناء المقابمة معو : جزء منيـ كانت  الصفقة محبطة ليـ كشعكرىـ باأللـ ، ككانت  (أ. ش)المحرر
ىناؾ مأساة كبيرة عمى كثير مف األسرل الذيف لـ يدرج أسماءىـ ضمف الصفقة ، فمنيـ مف اعترتو 

ؾ بالمقاكمة كأىدافيا حالة نفسية ، كمنيـ مف اعتزؿ األسرل المنكم االفراج عنيـ كمنيـ مف شك
كمنيـ مف فقد األمؿ نيا يا  باإلفراج عنو ، كىذا يدؿ عمى شدة العذاب كمرارة السجف كظمـ السجاف 

ك أف الجزء األطر مف   (كالحياة الممي ة بالمعاناة كاأللـ داطؿ المعتقؿ .  كأضاؼ المحرر)أ . ش
ـ طيب جدا تجاه المفرج عنيـ ، األسرل الذيف بقكا في داطؿ السجكف كاف العديد منيـ شعكرى

كلكنيا ممزكجة باآلالـ كالحزف كالقير كالعذاب لبقا يـ في السجكف كال يكجد لدييـ اآلف سكل االمؿ 
 باهلل عز كجؿ كمف ثـ المقاكمة.

. د( طبلؿ المقابمة معو : أف المفاكضات الفمسطينية مش العدك  ـكيضيؼ المحرر)
األدنى مف مطالب األسرل الفمسطينييف ، كحقكقيـ ، فكانت  اإلسرا يمي  عجزت عف تكفير الحد  

مف طبلؿ عمميات أسر جنكد إسرا يمييف ، طريقنا أنجح لتحرير األسرل  -تجربة المقاكمة 
الفمسطينييف، كالتي كاف منيا عممية أسر شاليط ؛ حيث كانت العممية نكعية بكؿ المقاييس، ككانت 

بلؿ طريقة التنفيذ كسرعتو، كاإلجراءات األمنية المعقدة التي عبلمة فارقة في عمؿ المقاكمة، مف ط
 صاحبت عممية األسر كاإلطفاء، كتسميـ الجندم األسير ضمف صفقة التبادؿ.
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أف األسير الذم يطرج مف السجف كالذم ىك بمثابة مكت  ةَ س ث ير  ْق َنثكتأكيدا عمى 
بعد عف أىمو  ، كلـ تكتمؿ فرحتو بطيء فيككف فقط كؿ مراده ىك التنفس مف الحرية حتى لك أ

فمراده قد تتحقؽ باإلفراج عنو كتحقيؽ أدنى  حقكقو االنسانية التي حرمو االحتبلؿ منيا كىي 
 الحرية.
ما عف أثر الصفقة عمى األسرل القابعيف بالسجكف االسرا يمية فقد تباينت أراءىـ  كردكد أ

ة فيي بادرة طير عف صفقات قد تحدث فعميـ في ىذا االتجاه ، أنو طالما تحققت ىذه الصفق
 بالمستقبؿ  ،كتجدد األمؿ لدييـ بأنو الشي مستحيؿ كالثقة باهلل ثـ بالمقاكمة كرجاليا.

السجكف باإلفراج عف ب لسر راء األطرل أظيرت مش فرحة األكعمي عكس ذلؾ فاف اآل
راج عنيـ قد يككف ىناؾ شعكر ممزكج باأللـ كالحسرة فمنيـ ظف أف األمؿ باإلف فأإطكانيـ إال 

الصفقة كقد  ىنكات طكيمة، حيث عمقكا آماليـ عم، طاصة األسرل المحككميف بمؤبدات كسبعيداى 
 عندما لـ تدرج اسما يـ ضمف الصفقة، فإصابتيـ بحالة حزف كعزلة كعثرات نفسية مؤقتة. اطتفى

لرضا عف أف الصفقة حققت طمكحات كثيرة كزادت األمؿ كالتفاؤؿ كا  ز نيْر يرى ْق َنث
الحياة لدل األسرل المحرريف كذكييـ، الذيف ساندكىـ بالسجف كطارج السجف، مف طبلؿ االتصاؿ 
كالتكاصؿ، ككانكا ينظركا ألبنا يـ بعيف مف األمؿ كاالنتظار. كطففت لدييـ الشعكر بالعزلة 

ف أفرج عة  األثار معاناآإال أف  بعض  كاالغتراب كالعجز االجتماعي، نيـ بقيت سير النفسية كا 
فاألسرل المحرريف في الصفقة بحاجة    5122مستمرة حيث أف الكحدة النفسية  حصمت عمى نسبة 

لممساندة االجتماعية بقدر أكبر حتى تصؿ نسبة الكحدة النفسية لكضعيا الطبيعي ،كما كاف ظاىرا 
طؿ الزنازيف، في نتا ق دراستي. أما األسرل القابعيف بالسجكف كالذيف يتجرعكف كيبلت العذاب دا

فمش حزنيـ لكجكدىـ بسجكف، كأف الصفقة لـ تشمميـ، إال أف حبيـ لمتضحية مف أجؿ الكطف 
يماني ردكد فعميـ التي باتت قد تككف جديرة بمفت االنتباه  ىـ بقضاء اهلل كقدره كاف كاضحا عمكا 

 الييا كلـ ييأسكا طالما ىناؾ مقاكمة بيذه القكة.
الصفقة كانت انتصارا لممقاكمة كلمشعب الفمسطيني،  بؿ أف  يرى ْق َنثكمف جانب آطر 

لمعالـ العربي كاالسبلمي بأكممو، لتحقيؽ ما لـ تستطش تحقيقو الدكؿ العظمي بكسر الكياف 
 الصييكني ككشؼ كؿ أكاذيبو.
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 ْقف   ْق َقث
 ْقدْرسَ  ْقسَ يم

ت اىتمت في مكضكع ، كىي دراسامحاكردراسات السابقة إلى ثبلث ال ي كف ْق َنث
تناكلت الكحدة النفسية ، كدراسات عيةثت في مكضكع المساندة االجتما، كدراسات تحدالكحدة النفسية

 .الحديث إلى القديــ ترتيبيـ مف كتكالمساندة االجتماعية معان، 

  الدراسات التي اىتمت بمكضكع الكحدة النفسية: أكالن. 

  دراسات حكؿ المساندة االجتماعية: ثانيان . 

  ة النفسية كالمساندة االجتماعية: دراسات تناكلت الكحدثالثان. 

 -:ةزضزع ْقزندة ْقكفسيم  ْه ة ْرسَ  ْق   ْقد: ز    
عمى الدراسات السابقة التي تتعمؽ بمكضكع الكحدة النفسية فقد تبيف اف  ْط ع ْق َنثبعد 

ىناؾ عدد مف الدراسات المتنكعة التي اىتمت بمكضكع الكحدة النفسية مف حيث عبلقتيا بمتغيرات 
دراسة قد  ْق َنث ق  يَداب كالمسنيف كلكف مطتمفة، كفى مراحؿ عمرية مطتمفة كالطفكلة كالشب

 طصصت لدراسة الكحدة النفسية لدل االسرل المحرريف في صفقة كفاء االحرار.
 بعرض ما تكصمت اليو مف دراسات تناكلت الكحدة النفسية: سزف ييز  ْق َنثلذلؾ 

ْقكفسيم " ضعف ْق ديُ ْزقيلث ْز   ئَ  ْزقُّعزر  َقزندة  :(  عكْز2011ُدْرسم ْقُّدر  ) -1
 ةك ئَ  قلةيز  ْ ك نَريم "  

ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة ضعؼ التديف كالقمؽ كاالكت اب كالشعكر بالكحدة النفسية 
( 307، ك تككنت عينة الدراسة مف ف تيف ف ة العينة العامة كشممت عدد)منب ات لمميكؿ االنتحاريةك

عية كالف ة األطرل ىي ف ة عينة دراسة حالة كشممت طالبا كطالبة مف مرحمتي التعميـ الثانكية كالجام
( فردا ممف أقدمكا عمى محاكالت االنتحار كالذم تـ التكصؿ إلييـ عف طريؽ مستشفيات 28)

كتـ تطبيؽ  ،كآطركف تـ التكصؿ إلييـ عف طريؽ المعارؼ ، الصحة النفسية كالمكدعيف بالسجكف
ة بحيث تـ تطبيؽ مقياس مستكل التديف كمقياس أدكات الدراسة المستطدمة عمى العينات المستيدف

االضطرابات النفسية لكؿ مف )القمؽ، االكت اب كالشعكر بالكحدة النفسية( كمقياس الميكؿ االنتحارية 
عمى عينة الدراسة العامة كطبؽ مقياسي مستكل التديف كمقياس الميكؿ االنتحارية عمى عينة دراسة 

أف ضعؼ التديف كاالكت اب كالشعكر بالكحدة النفسية مؤشرات  الحالة، كلقد أظيرت نتا ق الدراسة
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كقد تـ التحقؽ مف فركض الدراسة الحالية حيث ، نتحارقداـ الفرد أك ميمو إلى اإليمكف التنبؤ بيا إل
أثبتت نتا ق الدراسة انو تكجد عبلقة دالة إحصا يا بيف ضعؼ التديف كالميكؿ االنتحارية طبقا 

ت الديمكغرافية )الجنس، المستكل االقتصادم كالمستكل التعميمي( لدل أفراد لبلطتبلؼ في المتغيرا
عينة الدراسة كتكجد عبلقة دالة إحصا يا بيف االضطرابات النفسية )القمؽ، االكت اب كالشعكر 
بالكحدة النفسية ( كالميكؿ االنتحارية  طبقا لبلطتبلؼ في المتغيرات الديمكغرافية )الجنس، المستكل 

ادم كالمستكل التعميمي( لدل أفراد عينة الدراسة، كما أظيرت نتا ق الدراسة انو تكجد فركؽ االقتص
ذات داللة إحصا ية في ضعؼ التديف بيف األفراد الذيف سبؽ ليـ ممارسة الميكؿ االنتحارية كاألفراد 

لميكؿ الذيف لـ يسبؽ ليـ ممارسة الميكؿ االنتحارية لصالح األفراد الذيف سبؽ ليـ ممارسة ا
 االنتحارية.

(  عكْزُ "  ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم ز سَقي  َزز ْقعَز ْقة عل  2009دْرسم  ُ  ديث ) -2
 قدى َيكم ةُ ط   ْقةرنلم ْق َكزيم  َقعَ ةم ْقةيدسيم " 

تيدؼ الدراسة الى  التعرؼ عمى مستكم الشعكر بكؿ مف الكحدة النفسية كأساليب عزك 
حمة الثانكية في المدارس الحككمية التابعة إلدارة الربة كالتعميـ العجز المتعمـ لدم طبلب المر 

طالب مف طبلب المرحمة الثانكية بقسمييا  500بالعاصمة المقدسة ، تككنت عينة الدراسة مف 
، تكصمت الدراسة الى اىـ ان طالب 417الشرعي كالطبيعي، ككاف عدد العينة في صكرتيا النيا ية 

 النتا ق التالية : 

 تكم الشعكر بالكحدة النفسية لدم طبلب المرحمة الثانكية كاف بدرجة ضعيفةأف مس -1

 أف مستكم أساليب عزك العجز المتعمـ لدم طبلب المرحمة الثانكية كاف بدرجة ضعيفة -2

ال تكجد فركؽ دالة إحصا يا بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة حكؿ الشعكر بالكحدة  -3
نكية كفقا لمتغيرات ) العمر ، التطصص ، الصؼ الدراسي، النفسية لدم طبلب المرحمة الثا
 عدد أفراد األسرة، نكع السكف. 

تكجد فركؽ دالة إحصا يا بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة حكؿ الشعكر بالكحدة  -4
النفسية لدم طبلب المرحمة الثانكية كفقا لمتغير)الكضش االجتماعي( لصالح الذيف يعيشكف 

 غير)الكضش االقتصادم( لصالح الذيف كضش أسرىـ االقتصادم معتدؿ.مش أسرىـ ، كت
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(  عكْزُ "  ندْث ْقنيَة ْقضَ طم ز سَقي  ةْزَد دَ ْزقُّعزر 2007دْرسم َ د ْقْرزث ) -3
  َقزندة ْقكفسيم قدى َيكم ةُ ط   زطَق َ  ْقََةعم  ة ر ْزقسعزديم "

اة كالكحدة النفسية لدل عينة مف تيدؼ الدراسة الحالية إلى نقص العبلقة بيف ضغكط الحي
الطبلب المصريف كالسعكدييف كأساليب مكاجية تمؾ الضغكط ككيفية التنبؤ بيا ، تككنت عينة 

( طالب كطالبة مف طبلب السنكات النيا ية بالجامعة لكؿ مف العينة 600الدراسة الكمية مف )
( سنة  22265عمرم قدره ) سنة بمتكسط 25- 20المصرية كالسعكدية كتراكحت أعمارىـ ما بيف 

(. كقد ضمت ىذه العينة مجمكعتيف ر يسيتيف ىما ، تككنت عينة الدراسة 1226كانحراؼ معيارم )
( طالبا كطالبة مف طبلب جامعتي الزقازيؽ كقناة السكيس فرع اإلسماعيمية، 332المصرية مف )

ت البنات ككميات ( طالبا كطالبة مف طبلب كميا268كتككنت عينة الدراسة السعكدية مف )
 المعمميف بمنطقة أبيا ك عرعر ، اظيرت الدراسة اىـ النتا ق كىي : 

( كمتكسط 151كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف متكسط درجات الذككر المصرييف ) ف= .1
( في إدراؾ أحداث الحياة الضاغطة األسرية كاالقتصادية 149درجات الذككر السعكدييف ) ف=

( كالفركؽ لصالح 0205غكط العبلقة بالجنس األطر عند مستكل )( كض0201عند مستكل )
الذككر المصرييف بينما كانت الفركؽ في إدراؾ أحداث الحياة الضاغطة المتعمقة بالمستقبؿ 

( لصالح الذككر السعكدييف، بينما لـ تكجد فركؽ بيف أفراد العينتيف 0201الميني عند مستكل )
ألكاديمية، كذلؾ كجدت فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف في إدراؾ أحداث الحياة الضاغطة ا

متكسط درجات أفراد العينتيف مف الذككر في أساليب مكاجية أحداث الحياة الضاغطة ) العمؿ 
مف طبلؿ الحدث كااللتفات إلى اتجاىات كأنشطة أطرل كالتجنب كاإلنكار كالعبلقات 

 ( لصالح الذككر السعكدييف .0201االجتماعية كتنمية الكفاءة الذاتية ( عند مستكل )
( في إدراؾ 119كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف متكسط درجات اإلناث المصريات ) ف= .2

( كضغكط العبلقة بالجنس 0201أحداث الحياة الضاغطة األسرية كاالقتصادية عند مستكل )
لة ( لصالح اإلناث المصريات بينما لـ تكجد فركؽ ذات دال0205األطر عند مستكل )

إحصا ية بيف متكسط درجات أفراد العينتيف مف اإلناث في إدراؾ أحداث الحياة الضاغطة 
المتعمقة بالمستقبؿ الميني كاألكاديمية. كذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف متكسط 
درجات أفراد العينتيف مف اإلناث في أساليب مكاجية أحداث الحياة )العمؿ مف طبلؿ الحدث، 

إلى اتجاىات كأنشطة أطرل كالتجنب كاإلنكار كالعبلقات االجتماعية كتنمية الكفاءة االلتفاؼ 
 .( لصالح اإلناث السعكديات0201الذاتية ( عند مستكل )
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(."ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم َز   دَ  سةَ  ْقُّن يم قدى 2006دْرسم ُّي   ، ْقَزهرة ) -4
 َيكم ةُ طَق َ  ََةعم    ْقيرى  ة م ْقة رةم "

قتيا بسمات الشطصية ؼ ىذه الدراسة الى الكشؼ عف الشعكر بالكحدة النفسية كعبلكتيد
 ا لممقياس المعد كفقا لنظرية اريكسكف كدراسة االثر المحتمؿ لكؿ مف متغير )العمر،قن كف

( عمى المتغيرات االطرل لدل عينة مف طالبات جامعة اـ القرل، يض التطصص، المستكل الدراس
ة )الكحدة النفسية كسمات ة المنيق الكصفي االرتباطي بيف متغيرات الدراسكقد استطدمت الباحث

( كما استطدمت الباحثة المنيق الكصفي )السببي المقارف(. كذلؾ باستطداـ اطتبار تحميؿ الشطصية
التطصص،  كذلؾ لممقارنة بيف المجمكعات في متغير )العمر، التبايف العاممي )الثنا ي االتجاه(

سة ( كاثر ذلؾ عمى متغيرات محكر االىتماـ ) الكحدة النفسية ، سمات الشطصية(. المستكل الدرا
طالبة( مف التطصصات العممية كاالدبية بطريقة عشكا ية منيا  400كقد قامت الباحثة باطتيار )

ق ، حيث 1424( طالبة مف التطصص العممي لعاـ 200( طالبة مف التطصص االدبي ك)200)
( كمقياس اريكسكف لسمات الشطصية كالذم 2004 ،ة النفسية )المزركعؽ مقياس الكحدتـ تطبي
 -( ككشفت الدراسة عف النتا ق التالية :2002 ،كقننو عمى البي ة العربية )عثمافعربو 

 .يكجد ارتباط سالب بيف الكحدة النفسية كسمات الشطصية  -1

 يكجد ارتباط سالب بيف الكحدة النفسية كاالحساس باالستقبلؿ . -2

 ارتباط سالب بيف الكحدة النفسية كاالحساس بالمبادأة.يكجد  -3

 يكجد ارتباط سالب بيف الكحدة النفسية كاالحساس باإلنجاز . -4

لمستكل كجكد فركؽ ذات داللة احصا ية في درجة الشعكر بالكحدة النفسية كفقا لمتغير ا -5
 . األدبيةقسامالدراسي كالتطصص لصالح األ

رجة سمات الشطصية كفقا لمتغير المستكل الدراسي تكجد فركؽ ذات دالة احصا ية في د -6
 دبية . قساـ األلصالح األالتطصص 

(  عكْزُ "  ْقطةأكيكم ْقكفسيم َز   دَ  َقزندة ْقكفسيم قدى َيكم ةُ 2005دْرسم ْقدقي  ) -5
 طل م ْقََةعم " 

ة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة المكجكدة بيف اإلحساس بالطمأنينة النفسي
كالشعكر بالكحدة النفسية في أكساط طمبة جامعة الممؾ سعكد بالرياض، كمدل كجكد فركؽ بيف 
الذككر كاإلناث، أك طمبة الكميات العممية كالنظرية في اإلحساس بالطمأنينة النفسية كالكحدة 
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عينة  النفسية، كمف اجؿ تحقيؽ ذلؾ فقد تـ تطبيؽ مقياسي الطمأنينة النفسية كالكحدة النفسية عمى
 (، طالب كطالبة في سنتيـ الجامعية األكلى. 288قصديو مككنة مف )

كلقد قاـ الباحث باستطداـ ثبلثة أساليب إحصا ية، ىي: معامؿ بيرسكف، كاطتبار ت، كتحميؿ 
 : لفركض السبعة، كقد أظيرت النتا قالتبايف الثنا ي  لفحص ا

الطمأنينة النفسية كالشعكر بالكحدة ( بيف اإلحساس ب0252كجكد عبلقة ايجابية دالة بمغت ) .1
النفسية، كما كجد أف ىناؾ فركقا دالة بيف طمبة التطصصات العممية كاألدبية حيث اتضح 

 أف طمبة الكميات العممية أكثر إحساسا بالطمأنينة.
كجكد فركؽ دالة بيف الطبلب كالطالبات في درجة الشعكر بالكحدة النفسية حيث اظير أف  .2

را بالكحدة مف اإلناث، أما عمى مستكل التفاعؿ بيف الجنس كالتطصص الذككر أكثر شعك 
 فمـ تظير الدراسة تفاعبل داال عمى الشعكر الطمأنينة النفسية أك الكحدة النفسية. 

دْرسم ق عض ْقعْزة  ْقةر  طم  َقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم   "(  عكْزُ 2003نةَدة ) دْرسم -6
 زة  زز َقم ْقغزث. " قد  ْقة يََديُ ةُ ةعلة  ْقيطَع ْقن 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى بعض العكامؿ المرتبطة في الشعكر في الكحدة النفسية 
لدم المتقاعديف مف معممي الحككمة كككالة الغكث، مثؿ اتجاىات األسرة نحك المتقاعد كاالنبساط 

معمما متقاعدا  200اسة مف كالعصابية كالذىانية كالجاذبية كالعمؿ بعد التقاعد، كتككنت عينة الدر 
نصفيـ مف متقاعدم الحككمة كالنصؼ اآلطر مف متقاعدم الككالة، ككانت االداة عبارة عف 

مف  –مف إعداد الباحث ، كمقياس اتجاىات األسرة نحك المتقاعد  –استمارة جمش بيانيات أكلية 
(، كاستطبار 1998قي )مف إعداد مجدم الدسك  –إعداد الباحث، كمقياس الشعكر بالكحدة النفسية 

 (.، ك تكصؿ البحث إلى ما يمي:1989مف إعداد صبلح الديف أبك ناىية )  -آيزنؾ لمشطصية 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف العامميف كغير العامميف مف المعمميف المتقاعديف في  -1
 مستكم الشعكر بالكحدة النفسية.

ف مف معممي الحككمة كالمتقاعديف مف معممي كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف المتقاعدي -2
 الككالة في مستكم الشعكر بالكحدة النفسية لصالح المتقاعديف مف معممي الحككمة.

كجكد عبلقة ارتباط سالبة كدالة إحصا يا بيف الكحدة النفسية مف جانب كالمغيرات التالية:  -3
 .اعية، مف جانب آطرالجاذبية االجتم –االنبساط   -اتجاىات األسرة نحك المتقاعد 

كجكد عبلقة ارتباط مكجبة كدالة إحصا يا بيف الكحدة النفسية مف جانب كالمتغيرات التالية:  -4
 الذىانية، مف جانب آطر. –العصابية 
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كقد بيف تحميؿ االنحدار أف اتجاىات األسرة نحك المتقاعد كانت أكبر مفسر لمشعكر بالكحدة  -5
كمة أك ككالة(، ثـ االنبساط ثـ العصابية. ىذا كلـ تشر النفسية تبله مكاف العمؿ السابؽ )حك

 الذىانية كالجاذبية االجتماعية إلى أم تفسير لمشعكر بالكحدة النفسية.
 ( :  عكْزُ : " ْقنَ  َز   ه     ةُ ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم 2002دْرسم نزج ) -7

  ةديكم ة م ْقة رةم " .ز سَقي  ْقةعَةلم ْقْزقديم قدى َيكم ةُ طَق َ  ْقةرنلم ْقة زسطم 

 : تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف: هدْف ْقدْرسم

 العبلقة بيف كؿ مف الطجؿ كالشعكر بالكحدة النفسية كأساليب المعاممة الكالدية. -1

 الفركؽ في الطجؿ كالشعكر بالكحدة النفسية نتيجة الطتبلؼ العمر الزمني. -2

نيث  ة مف طالبات المرحمة المتكسطة بمدينة مكة المكرمةطالب (484شممت عينة الدراسة )  قدز 
  ز ل  ْقدْرسم  قد ْقك َئج ْق َقيم :

تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة ذات داللة إحصا ية بيف الطجؿ كالشعكر بالكحدة النفسية لدل  -1
 عينة مف طالبات المرحمة المتكسطة بمدينة مكة المكرمة.

ة إحصا ية بيف )األسمكب العقابي( لؤلب كالطجؿ لدل تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة ذات دالل -2
كبيف )األسمكب العقابي( لؤلـ كالطجؿ لدل العينة  (،0.05العينة الكمية عند مستكل داللة )

(،كبيف )أسمكب سحب الحب(لؤلب كلؤلـ كالطجؿ لدل العينة 0.01) الكمية عند مستكل داللة
قة ارتباطيو سالبة ذات داللة إحصا ية كما تكجد عبل (،0.001الكمية عند مستكل داللة )

بيف)أسمكب التكجيو كاإلرشاد( لؤلب كلؤلـ كالطجؿ لدل العينة الكمية عند مستكل 
 (.0.01داللة)

ال تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصا ية بيف)األسمكب العقابي( لؤلب كلؤلـ كالشعكر  -3
بمدينة مكة المكرمة ،كما ال تكجد بالكحدة النفسية لدل عينة مف طالبات المرحمة المتكسطة 

عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصا ية بيف )أسمكب سحب الحب( لؤلب كالشعكر بالكحدة 
النفسية لدل العينة الكمية بينما تكجد عبلقة ارتباطيو سالبة ذات داللة إحصا ية بيف)أسمكب 

(، 0.01تكل داللة)سحب الحب( لؤلـ كالشعكر بالكحدة النفسية لدل العينة الكمية عند مس
كما تكجد عبلقة ارتباطيو سالبة ذات داللة إحصا ية بيف )أسمكب التكجيو كاإلرشاد( لؤلب 

 (.0.001كلبلـ كالشعكر بالكحدة النفسية لدل العينة الكمية عند مستكل داللة )
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية في الدرجات التي حصمت عمييا أفراد العينة مف طالبات  -4
 ة المتكسطة في مقياس الطجؿ ترجش لمتغير العمر.المرحم

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية في الدرجات التي حصمت عمييا أفراد العينة مف طالبات  -5
 المرحمة المتكسطة في مقياس الشعكر بالكحدة النفسية ترجش لمتغير العمر.

َيكم ةُ ْقةْرهييُ ( "ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم ز ز يد ْقذْ  قدى 2001دْرسم ْقغَةد  ) -8
 َدة (". –ْقةنرزةيُ ةُ ْألسرة ز ير ْقةنرزةيُ ف  ةديك   )ة م ْقة رةم 

اليدؼ مف الدراسة  معرفة العبلقة كالفركؽ بيف الشعكر بالكحدة النفسية كتككيد الذات لدل 
في عينتي الدراسة مف المراىقيف المحركميف أسرينا كغير المحركميف ، استطدـ الباحث المنيق الكص

( مف غير 70( مف المحركميف ك)70( مراىقا منيـ )140االرتباطي المقارف ، تككنت العينة مف )
  -المحركميف ، تكصمت الدراسة إلى النتا ق التالية : 

تكجد فركؽ دالة بيف مجمكعتي الدراسة عمى مقياس الشعكر بالكحدة النفسية لصالح عينة  -1
 المحركميف . 

تكجد فركؽ دالة احصا ية بيف مجمكعتي الدراسة في الدرجة الكمية لمقياس تككيد الذات  -2
 لصالح غير المحركميف )األسكياء (. 

يكجد ارتباط داؿ بيف متغيرات الدراسة لدل المجمكعتيف بالنسبة لمقياس تككيد الذات في  -3
 نتي الدراسة .  حيف أف االرتباط غير داؿ بيف تككيد الذات كالشعكر بالكحدة لدل عي

(  عكْزُ "  فََليم ْإلرَُّد ْقسلز   ْقةعرف  قنفض ن رة ْقُّعزر 2001دْرسم ْقس يع  ) -9
  َقزندة ْقكفسيم قدى طَق َ  ْقةرنلم ْقََةعيم " 

تيدؼ الدراسة إلى تصميـ برنامق إرشاد سمككي معرفي لطفض أك إزالة الشعكر بالكحدة 
المصمـ في طفض الشعكر بالكحدة النفسية ، كتككنت عينة النفسية ك اطتيار مدل فاعمية البرنامق 

جامعة أـ القرل مف كافة التطصصات ، –طالبة مف طالبات المرحمة الجامعية  30الدراسة مف 
 تكصمت الدراسة إلى النتا ق التالية 

_أف األسمكب المستطدـ بالبرنامق  اإلرشادم كىك اإلرشاد السمككي المعرفي أدل إلى طفض حدة 1
 .شعكر بالكحدة النفسية لدل عينة مف طالبات جامعة أـ القرل ال

_ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف درجات أفراد العينة الكمية لمبحث عمى مقياس اإلحساس 2
 .بالكحدة النفسية المستطدـ لصالح التطبيؽ البعدم  



 

 

73 

 :  ْقةسَكدة ْ َ ةََيم نز دْرسَ  :  َكيَ  
ُْ "  ْق   م ْقكفسيم ْزقةسَكدة ْ َ ةََيم ْز   ئَ  قدى (  عكز 2012دْرسم ْقسيد )  -1

 َيكم ةُ ط   ْقةرنلم ْق َكزيم ْقة ضرريُ ز ير ْقة ضرريُ ةُ ْقسيز   ةنَفظم َدة " 

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل كؿ مف الصبلبة النفسية كالمساندة االجتماعية 
ة المتضرريف كغير المتضرريف مف السيكؿ بمحافظة كاالكت اب لدل عينة مف طبلب المرحمة الثانكي

جدة ، استطدـ الباحث المنيق الكصفي االرتباطي المقارف ، تـ إجراء الدراسة عمى عينة قدرىا 
( طالبا مف غير 211( طالبا مف الطبلب المتضرريف مف السيكؿ ك )201( طالبا منيـ )412)

 ة ، تكصمت الدراسة الى اىـ النتا ق التالية : المتضرريف مف طبلب المدارس الثانكية بمحافظة جد

كاف مستكل الصبلبة النفسية لدل المتضرريف متكسطا حيث تراكحت االستجابات بيف  -1
( كاف أكثر إبعاد الصبلبة النفسية تأثيرا لدل المتضرريف 99291( بمتكسط قدره)107_78)

لنفسية لدل غير المتضرريف ىك االلتزاـ ثـ التحدم ثـ التحكـ كما كاف مستكل الصبلبة ا
 .(103268متكسطا بمقدار )

كاف مستكل المساندة االجتماعية لدل المتضرريف متكسطا حيث تراكحت االستجابات بيف  -2
( لمطبلب المتضرريف كأنا أكثر ا بعاد المساندة االجتماعية تأثيرا لدل المتضرريف 78_57)

بعد المساندة االجتماعية مف قبؿ األصدقاء  ىك بعد المساندة االجتماعية مف قبؿ األسرة ثـ 
ثـ بعد الشعكر بالرضا الذاتي عف المساندة االجتماعية ثـ بعد المساندة االجتماعية مف قبؿ 
الحككمة كما كاف مستكل المساندة االجتماعية متكسطا لدل غير المتضرريف حيث تراكحت 

 .( ككاف لؤلبعاد الترتيب نفسو 78-57االستجابات بيف )

( ككذلؾ لدل غير 112295كاف مستكل االكت اب متكسطا لدل المتضرريف بمتكسط ) -3
 .( لصالح الطبلب المتضرريف111209)المتضرريف بمتكسط 

( بيف درجات طبلب المرحمة الثانكية 0205تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة دالة إحصا يا عند ) -4
ـ عمى بة النفسية كبيف درجاتيالمتضرريف كغير المتضرريف مف السيكؿ عمى مقياس الصبل

 .مقياس المساندة االجتماعية

ال تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصا ية بيف درجات طبلب المرحمة الثانكية المتضرريف  -5
كبيف درجاتيـ عمى مقياس كغير المتضرريف مف السيكؿ عمى مقياس الصبلبة النفسية 

 .االكت اب
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ْقةسَكدة ْ َ ةََيم َز   دةَ  َألف َر ْق َي كيم قدى (  عكْزُ " 2012دْرسم دْكيَ  ) -2
 َيكم ةُ ط   ْق ف ْألز  ةُ ْقةرنلم ْق َكزيم " 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف المساندة االجتماعية كاألفكار البلعقبلنية 
كطالبة مف طبلب  ان ( طالب400لدل عينة مف طبلب المرحمة الثانكية، كتككنت عينة الدراسة مف )

( طالب مف مدرسة جماؿ عبد الناصر الثانكية بالفيكـ يتراكح العمر 200المرحمة الثانكية بكاقش )
( سنة كال يكجد بيف جميش أفراد العينة عاىات جسمية، كقد تـ اطتيار 16-15الزمني ليـ ما بيف )

كا ية ثـ طبؽ عمى أفراد ىاتيف المدرستيف بطريقة عشكا ية، كما تـ اطتيار العينتيف بطريقة عش
العينة مقياساف ىما: مقياس المساندة االجتماعية مف إعداد الباحثة، كمقياس األفكار البلعقبلنية 

( كاعده لمبي ة العربية )معتز سيد عبد اهلل كحمد السيد عبد 1983لؤلطفاؿ كالمراىقيف )ليكبر كالير 
ا يمي: كجكد عبلقة ارتباطيو سالبة دالة ( كطمصت الدراسة إلى عدة نتا ق أىميا م2002 ،الرحمف

( بيف المساندة االجتماعية كاألفكار البلعقبلنية لدل كؿ مف الذككر 0201إحصا ية عند مستكل )
كاإلناث، فيما عدا أفكار االعتمادية التي ارتبطت ايجابيا بالمساندة االجتماعية لدل الذككر، في 

عاج لمشاكؿ اآلطريف، كابتغاء الحمكؿ الكاممة ايجابيا حيف ارتبطت كؿ مف أفكار االعتمادية، االنز 
بالمساندة االجتماعية لدل اإلناث، كما تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية عند 

( بيف الذككر كاإلناث في المساندة االجتماعية كجاءت الفركؽ في اتجاه عينة 0201مستكل )
( بيف الذككر كاإلناث في 0201 ية عند مستكل )اإلناث، كما كجدت فركؽ ذات داللة إحصا

األفكار البلعقبلنية، كجاءت الفركؽ في اتجاه عينة الذككر. كقد نكقشت ىذه النتا ق في ضكء نتا ق 
 الدراسات السابقة، كاإلطار النظرم لمدراسة مش طرح عدد مف التكصيات كالمقترحات. 

َ   دَ  َألةُ ْقكفس  قدى َيكم ةُ  ( ."ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز 2011  ز طَق  ،َل  ) -3
 ْقط   ْقكَزنيُ ز ير ْقكَزنيُ ةُ ْقندزد ْقَكز يم  ةكطيم ََْزُ " .

ىدفت الدراسة الى  التعرؼ عمى مستكل كؿ مف المساندة االجتماعية كاالمف النفسي، 
النفسي، كاالمف  الدرجة الكمية ( –كالتحقؽ مف كجكد عبلقة بيف المساندة االجتماعية )االبعاد 
كاالمف النفسي،  الدرجة الكمية ( –كالتحقؽ مف كجكد فركؽ في المساندة االجتماعية )االبعاد 

استطدـ الباحث المنيق الكصفي ،فيك يتناسب مش طبيعة الدراسة ، كتـ اجراء الدراسة عمى عينة 
 ان طالب (200( طالب مف النازحيف مف الحدكد الجنكبية ، ك)200منيـ ) طالب، (400مككنة مف )

مف المدارس الثانكية في االدارة العامة لمتربية كالتعميـ بمنطقة جازاف ، اظيرت  مف غير النازحيف،
  -الدراسة النتا ق  : 
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بمغ مستكل جميش ابعاد المساندة االجتماعية اعمى مف المتكسط ، حيث تراكحت متكسطات  -1
يف تراكحت متكسطات ( لدل الطبلب النازحيف ، في ح2279( ك2239االستجابات بيف )
 ( لدل غير النازحيف .2277( ك)2245االستجابات بيف )

ككانت اكثر أبعاد مقياس المساندة االجتماعية شيكعا ىك بعد المساندة مف قبؿ الحككمة ، 
كيميو بعد المساندة مف قبؿ االسرة ، ثـ بعيد الشعكر بالرضا عف المساندة االجتماعية ، 

 ؿ االصدقاء كالزمبلء كالجيراف .كأطيرا بعد المساندة مف قب

%( ، كبمغ لدل الطبلب غير  93بمغت نسبة االمف النفسي لدل الطبلب النازحيف ) -2
 %(.9825النازحيف بنسبة )

( بيف درجات 0201تكجد عبلقة ارتباطية سالبة عكسية ذات داللة احصا ية عند مستكل ) -3
ف النفسي لدل الطبلب النازحيف الدرجة الكمية ( كاالم –المساندة االجتماعية )االبعاد 

 كالطبلب غير النازحيف مف الحدكد الجنكبية بمنطقة جازاف  . 

( في الدرجة الكمية عمى مقياس 0201تكجد فركؽ ذات داللة احصا ية عند مستكل ) -4
المساندة االجتماعية كجميش أبعادىا بيف الطبلب النازحيف كالطبلب غير النازحيف ،ما عدا 

 مف قبؿ الحككمة ( فالفرؽ لصالح الطبلب النازحيف . بيعد )المساندة 
 

َُ ، هيَ ) -4   (  عكْزُ "ْقرضَ ْقزْزَ  َز   ه  َقةسَكدة ْ َ ةََيم قدى َيكم 2010ْقنَر
َ   ََةعم     ْقيرى " ةُ ْقطَق َ  ْقة زَز

كشؼ العبلقة بيف الرضا الزكاجي كالمساندة االجتماعية لدل الطالبات  إلىتيدؼ الدراسة 
متزكجات بجامعة اـ القرل ، كما تيدؼ الى التنبؤ بالرضا الزكاجي مف طبلؿ مصادر المساندة ال

( مف الطالبات المتزكجات بجامعة اـ القرل ، كلقد 207االجتماعية ، كتككنت العينة النيا ية مف )
 استطدمت الدراسة المنيق الكصفي ، حيث اظيرت الدراسة اىـ النتا ق التالية : 

 بيف الرضا الزكاجي كالمساندة االجتماعية لدل  إحصا ياة ارتباطية مكجبة دالة كجكد عبلق
 افراد العينة . 

  ، تكجد امكانية لمتنبؤ بالرضا الزكاجي مف طبلؿ مصادر المساندة االجتماعية )االىؿ
( كىذا يعني أف 02586االصدقاء ،الزكج ( حيث بمغت قيمة مربش معامؿ االرتباط المعدؿ )

 رضا الزكاجي يتأثر بمصادر المساندة االجتماعية . % مف ال58
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  كجكد فركؽ ذات داللة احصا ية الرضا الزكاجي بيف مرتفعات كمنطفضات المساندة
 االجتماعية لصالح مرتفعات المساندة . 

  ، عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصا ية في الرضا الزكاجي تعزل الطتبلؼ )مدة الزكاج
 دراسية ( لدل أفراد العينة .عدد االبناء ،المرحمة ال

(  عكْزُ "  ْقةسَكدة ْ َ ةََيم زفعَقيم ْقذْ  ز سَقي  2009دْرسم ةنةد ز ْنرزُ ) -5
 ْق عَة  ةع ْقضغزط ْقكفسيم قدى َيكم ةُ ةعَزك   َضَِ هيئم ْق دريس  َقََةعم " 

كؿ مف ىدفت الدراسة إلى التنبؤ بأسمكب حؿ المشكمة في التعامؿ مش الضغكط النفسية مف 
المساندة االجتماعية كفعالية الذات ، كالكشؼ عف بعض العكامؿ الدينامية الكامنة المس كلة عف 

( معيدا 1000ارتفاع الدرجة عمى مقياس المساندة االجتماعية كفعالية الذات، كتككنت العينة مف )
اإلكمينيكية ،  كمدرسا مساعدا مف جامعتي قناة السكيس كطنطا، كتـ اطتيار حالتيف منيـ لمدراسة

 كأسفرت النتا ق عف: 

عدـ كجد فركؽ بيف اليي ة المعاكنة )معيد .مدرس مساعد ( في كؿ مف فعالية الذات كأساليب  .1
 التعامؿ مش الضغكط النفيسة )حؿ المشكمة ، التماس المساندة، األساليب السمبية ( 

يضا عدـ كجكد فركؽ بيف تكجد فركؽ دالة بينيـ في المساندة االجتماعية لصالح المعيديف كأ .2
اليي ة المعاكنة )جية العمؿ . العريش / طنطا( في كؿ مف المساندة االجتماعية كفعالية الذات 

 كأساليب التعامؿ مش الضغكط النفسية )حؿ المشكمة، التماس المساندة(

تكجد فركؽ دالة بيف اليي ة المعاكنة )جية العمؿ : العريش / طنطا( في األساليب السمبية 
في التعامؿ مش الضغكط النفسية لصالح اليي ة المعاكنة )بطنطا( كال يمكف التنبؤ بأسمكب حؿ 
المشكمة في التعامؿ مش الضغكط النفسية مش كؿ مف المساندة االجتماعية كفعالية الذات ، كيكجد 

الذات لدل بعض التعامؿ الدينامية الكامنة المس كلة عف ارتفاع مستكل المساندة االجتماعية كفعالية 
ىي ة التدريس، كالتي تمعب دكرا فعاال في اطتيار أفضؿ األساليب االيجابية في التعامؿ مش 

 الضغكط النفسية .         
 

 

 

 

 

 



 

 

75 

(  عكْزُ " ْ نَذ ْقيْرر َز   ه     ةُ فََليم ْقذْ  ْزقةسَكدة 2008دْرسم ْقع ي   ) -6
 ْقطَئف " ْ َ ةََيم قدى َيكم ةُ ْقةرُّديُ ْقط  ييُ  ةنَفظم

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى اثر اتطاذ القرار كعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات كالمساندة 
االجتماعية لدل عينة مف المرشديف الطبلبييف بمحافظة الطا ؼ ، حيث  استطدـ الباحث المنيق 

ا مف ( مرشد242الكصفي لمبلءمتو لطبيعة الدراسة ، تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تككنت مف )
 المرشديف الطبلبييف الذيف يعممكف بمدارس التعميـ العاـ الحككمي بمحافظة الطا ؼ.

استطدـ الباحث اطتبار اتطاذ القرار اعداد عبدكف )د.ت(، كمقياس فاعمية الذات اعداد 
 (.2008( كمقياس المساندة االجتماعية مف اعداد الباحث )2001)

( بيف كؿ 0201حصا ية عند مستكل داللة )تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة ا
درجات كؿ مف درجات القدرة عمى اتطاذ القرار ككؿ مف اتطاذ القرار ككؿ مف درجات فاعمية الذات 

( 0.323( كالمساندة مف جانب اكلياء االمكر )02396( ،كالمساندة مف جانب المدرسة )02428)
( ، كالدرجة 3283لطبلبي عف المساندة )( كرضا المرشد ا02369كالمساندة مف جانب المعمميف )

 (.02393الكمية لممساندة االجتماعية )

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصا ية كفقا لمكاف العمؿ كلسنكات الطبرة .كلمراتب سكاء درجات 
القدرة عمى اتطاذ القرار اك متكسطات درجات المساندة االجتماعية في جميش المحاكر لدل 

 المرشديف الطبلبييف .

تكجد امكانية لمتنبؤ بالقدرة عمى اتطاذ القرار لدل المرشديف الطبلبييف مف طبلؿ كؿ مف 
كىذا يعني اف  0،893فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية . حيث بمغت قيمة مربش معامؿ االرتباط 

 % مف القدرة عمى اتطاذ القرار تعتمد عمى فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية. 89،3
(   يدير ْقذْ  ْزقةسَكدة ْ َ ةََيم قد  َيكم ةُ ةَدزق  2008َة   ) دْرسم -7

 ْقدزيم زةعرزف  ْقدزيم ةُ ْقذ زر ْز كَث  ةكطيم ة م " 

تيدؼ الدراسة الحالية إلي كشؼ العبلقة بيف تقدير الذات كالمساندة االجتماعية لدم عينة 
مقيميف في مؤسسات اجتماعية كعينة مف مجيكلي كمجيكالت اليكية المحتضنيف لدم أسر بديمة كال

مف معركفي كمعركفات اليكية كمعرفة الفركؽ بيف أفراد العينة في درجات تقدير الذات كالمساندة 
( مراىقان 525الجنس( ، تككنت العينة النيا ية مف ) –االجتماعية باطتبلؼ متغيرم )مكاف االقامة 

( 105لمقيمييف في المؤسسات االجتماعية، )( مف مجيكلي كمجيكالت اليكية ا180كمراىقة منيـ )
( مف معركفي كمعركفات 240مف مجيكلي كمجيكالت اليكية المحتضنيف لدم أسر بديمة ك )
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عداد الدريني كآطركف )داليكية ت( ، كمقايس  -، تـ تطبيؽ كبل مف مقاييس تقدير الذات كا 
عداد أسماء السرسي كأماني عبد المقصكد  ت( ، تكصمت الدراسة إلى  –)د المساندة االجتماعية كا 

 النتا ق التالية :

تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة كدالة إحصا يا بيف تقدير الذات كالمساندة االجتماعية لدم عينات  .1
البحث مف مجيكلي اليكية في األسر البديمة كالمؤسسات االجتماعية كمعركفي اليكية ذككرا 

 كاناثا في منطقة مكة المكرمة.
ت داللة إحصا ية بيف معركفي اليكية كمجيكلي اليكية في تقدير الذات تبعا تكجد فركؽ ذا .2

 لمكاف االقامة في منطقة مكة المكرمة لصالح مجيكلي اليكية المحتضنيف لدم األسر البديمة.
تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف الذككر كاالناث في متكسط درجة تقدير الذات كذلؾ في  .3

اليكية كمجيكلي اليكية في األسر البديمة كالمؤسسات االجتماعية عينات البحث مف معركفي 
في منطقة مكة المكرمة حيث كاف لصالح الذككر المحتضنيف لدم أسر بديمة مقارنة باإلناث 

 المحتضنات.
تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف معركفي اليكية كمجيكلي اليكية في المساندة االجتماعية  .4

 ي منطقة مكة المكرمة لصالح مجيكلي اليكية المحتضنيف لدم أسر بديمة.تبعا لمكاف االقامة ف
ْقةسَكدة ْ َ ةََيم َز   دةَ  َألةُ ْقكفس  قدى  هَق   "( 2008دْرسم ْقسةير  ) -8

 "ْق يز  ْقةدةرة ن   ْقعدْزُ ْإلسْرئيل  َلد ةنَفظَ   زة 

ألمف النفسي لدل أىالي ىدؼ الدراسة التعرؼ عمى العبلقة بيف المساندة االجتماعية كا
البيكت المدمرة في العدكاف األطير عمى محافظات غزة، كذلؾ تيدؼ الدراسة عمى التعرؼ عمى 
التفاكت في النسب الم كية لمجاالت مقياسي المساندة االجتماعية كاألمف النفسي لدل أىالي البيكت 

فيـ مف الذككر، كالنصؼ ، نصان ( مكاطن200المدمرة في محافظات غزة، كشممت عينة الدراسة )
األطر مف اإلناث كاستطدمت الباحثة مقياس المساندة االجتماعية، إعداد الباحثة، كمقياس األمف 

 النفسي، إعداد: الباحثة، كأظيرت نتا ق الدراسة :
أف أكثر مجاالت مقياس المساندة االجتماعية شيكعا ىك الرضا عف المساندة، ككزنيا النسبي  .1

% كيميو مجاؿ المساندة المادية، 83المساندة المعنكية، ككزنيا النسبي %، كيميو مجاؿ 86
%، كاف مستكل المساندة االجتماعية لدل أىالي ىذه البيكت مرتفش حيث 73ككزنو النسبي 

 %.80بمغت الدرجة الكمية لممقياس 
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ب أف أكثر مجاالت مقياس األمف النفسي شيكعا ىك المكاجية الكاقعية لؤلمكر كعدـ اليرك   .2
%كيميو الشعكر بالكفاءة كالقدرة عمى حؿ المشكبلت كتممؾ زماـ 63منيا، ككزنيا النسبي 

 % .60األمكر كالنجاح، ككزنيا النسبي 
أف مستكل األمف النفسي لدل أىالي ىذه البيكت مكضش الدراسة منطفض، حيث بمغت الدرجة  .3

 %. 50.67الكمية لممقياس 
الكمية لمقياسي المساندة االجتماعية كاألمف النفسي  كجكد عبلقة ارتباط مكجبة بيف الدرجة  .4

كما أظيرت نتا ق الدراسة كجكد فركؽ معنكية بيف الجنسيف في الدرجة الكمية لمقياس األمف 
النفسي لصالح اإلناث ككجكد فركؽ معنكية بيف الجنسيف في الدرجة الكمية لمقياس المساندة 

 االجتماعية لصالح اإلناث.
 عكْزُ " ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ْقةدر م َز   دَ  َزدة ْقنيَة قدى َيكم ( 2007ْقدةَ   ) -9

 ةُ ْقةسكيُ " 

استيدفت الدراسة معرفة طبيعة العبلقة بيف المساندة االجتماعية المدركة كجكدة الحياة لدل المسنيف 
اس مقي –استمارة جميش البيانات  –كالمسنات المقيميف بيف ذكييـ ، ككاف المنيق االرتباطي 

( مسنا كمسنة 96مقياس جكدة الحياة ، تككنت عينة الدراسة مف ) –المساندة االجتماعية المدركة 
( ذككر 45( مسنا كمسنة )85( مف اإلناث ممف يقيمكف بيف ذكييـ ك )25( مف الذككر ك )71)
عاـ ، أسفرت  85_60( إناث ممف يقكمكف في دار المسنيف تراكحت أعمار أفراد العينة مف 40)
 لدراسة الحالية عمى مجمكعة مف النتا ق أىميا :ا

 فيكجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف الذككر كاإلناث المسنيف المقيميف بيف ذكييـ  -1
 المساندة االجتماعية لصالح الذككر.

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف الذككر كاإلناث المسنيف المقيميف بدكر المسنيف  -2
 عية المدركة.في المساندة االجتما

كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف الذككر كاإلناث مف المسنيف المقيميف بيف ذكييـ في  -3
  جكدة الحياة لصالح الذككر.

دزر ْقةسَكدة ْ َ ةََيم  ة غير زسيط  يُ ْألندْث ْقضَ طم "( 2006دْرسم ديَ  ) -10
 ْزق نم ْقكفسيم قلةْرهييُ ْقكفسيُ"

دكر المساندة االجتماعية كمتغير كسيط في األحداث  ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى
كطالبة  ان ( طالب550الضاغطة كالصحة النفسية لممراىقيف الفمسطينييف، عينة الدراسة تككنت مف )
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مرم ( سنة كبمتكسط ع19( إلى )سنة 15ية كتراكحت أعمارىـ بيف )مف طمبة المرحمة الثانك 
%( بينما شكؿ  48،9الذككر في العينة نسبة ) ( حيث شكؿ0،60سنة( كبانحراؼ معيار ) 16،3)

%( ، استطدمت الدراسة المنيق الكصفي ، ككانت أىـ نتا ق  51،1اإلناث في العينة نسبة )
 الدراسة:

 يتعرض المراىقيف الفمسطينييف ألنماط متعددة مف األحداث الضاغطة. -1

تعرض ليا المراىقكف تكجد عبلقة عكسية دالة إحصا يان بيف درجات األحداث الضاغطة التي  -2
 كالمساندة االجتماعية:

تكجد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصا ية بيف متكسط درجات منطفضي األحداث الضاغطة  -3
كمتكسط درجات مرتفعي األحداث الضاغطة بالنسبة لحجـ المساندة االجتماعية لدم 

 .المراىقيف كالفركؽ كانت لصالح منطفضي األحداث الضاغطة

ة دالة إحصا يا بيف درجات الصحة النفسية لممراىقيف كلدرجات المساندة تكجد عبلقة طردي -4
 .االجتماعية

( ضغزط ْقنيَة ْزقض ط ْقةدر  قلنَ   ْقذْ يم ْزقةسَكدة 2005دْرسم فَيد ) -11
 ْ َ ةََيم  ةك ئَ   َألَْرض ْقسي زسزةَ يم قدى َيكم  ير   ليكي يم 

كؿ مف ضغكط الحياة كالضبط المدرؾ ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد ما إذا كاف 
لمحاالت الذاتية كالمساندة االجتماعية تعمؿ كعكامؿ استيدفت في نشأة األعراض السيككسكماتية، 

( سنة، 55( ك )25( ذكرا، تراكحت أعمارىـ بيف )416طبؽ عمى عينة غير إكمينيكية قكاميا )
( سنة، أسفرت النتا ق عما 10240)( سنة، بانحراؼ معيارم مقداره 42237بمتكسط عمرم مقداره )

 يمي:

 .عراض السيككسكماتية كضغكط الحياةتكجد عبلقة مكجبة جكىرية بيف األ -1

تكجد عبلقة سالبة جكىرية بيف األعراض السيككسكماتية ككؿ مف الضبط المدرؾ لمحاالت  -2
 الذاتية كالمساندة االجتماعية .

مساندة االجتماعية كضغكط الحياة تنبئ بشكؿ جكىرم كؿ مف الضبط لمحاالت الذاتية كال -3
 باألعراض السيككسكماتية .
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تكجد فركؽ جكىرية بيف منطفضي كمرتفعي األعراض السيككسكماتية مف ذكل الضغكط  -4
المرتفعة في كؿ مف الضبط المدرؾ لمحاالت الذاتية كالمساندة االجتماعية في صالح منطفضي 

 .األعراض السيككسكماتية مف ذكل الضغكط المرتفعة 
ْقةسَكدة ْ َ ةََيم  ةَ يدر دَ ْقةعز يُ نر يَ "  عكْزُ :(2004) دْرسم ْقةدهزُ -12

 ."ظَ   زة َز   دَ   ن د  ْقكفسيم ةنَف

ىدفت الدراسة الحالية إلي كشؼ العبلقة بيف المساندة االجتماعية التي يتمقاىا المعكقيف 
ماعية كمتغير نفسي اجتماعي في حركيا ك صحتيـ النفسية ك ذلؾ لمتأكد مف دكر المساندة االجت

 تطفيض درجة التكتر ك القمؽ ك الطجؿ ك االنطكاء.

ك قد قاـ الباحث بإعداد استبانة المساندة االجتماعية ك قاـ بتطبيقيا عمي عينة الدراسة 
( معاؽ حركيا ك قد استطدـ األساليب اإلحصا ية التالية ، المتكسط الحسابي ، 140المككنة مف )
 معيارم ، اطتبارات ، كمعامؿ االرتباط .االنحراؼ ال

 ك قد تكصمت الدراسة إلي النتا ق التالية : -

 . كجكد عبلقة ايجابية دالة بيف المساندة االجتماعية ك الصحة النفسية.1

. كجكد فركؽ في متكسط درجات المساندة االجتماعية ك الصحة النفسية لصالح افراد المجمكعة 2
 األكلي.

 تكقعات الذككر ك اإلناث في المساندة االجتماعية ك الصحة النفسية.. كجكد فركؽ م3

 . كجكد فركؽ في متكسط درجات الصحة النفسية لصالح أفراد المجمكعة األكلي.4

 سنة. 30. كجكد فركؽ في متكسط درجات الصحة النفسية لصالح الذيف تزيد أعمارىـ مف5
َيم َز   دَ  َق ْزفث ْقزْزَ   "ْقةسَكدة ْ َ ةَ :(  عكْز2004ُدْرسم ْقنزق  ) -13

 ) دْرسم ةيَركم ةُ ةكظزر ْقندةم ْ َ ةََيم ( قألسرة ندي م ْق  زيُ"

تيدؼ الدراسة الى تحديد نكع العبلقة بيف المساندة االجتماعية كالتكافؽ الزكاجي لؤلسرة 
حيث يعتبر  حديثة التككيف، كاتساقا مف نكع الدراسة فاف المنيق المستطدـ ىك المسح االجتماعي

مف المناىق المناسبة لذلؾ النكع مف الدراسات كلقد اطتار الباحث المسح االجتماعي بالعينة ، 
 ( أسرة متزكجيف كلدييـ أطفاؿ، كاظيرت الدراسة النتا ق التالية : 20تككنت عينة الدراسة مف )
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ب .1 عاد التكافؽ اتضح مف نتا ق البحث باف ىناؾ عبلقة ايجابية بيف المساندة االجتماعية كا 
العبلقات –التكافؽ األسرل  –النضق االنفعالي -الزكاجي لكؿ مف )االطتيار الزكاجي 

 – Harderالتكافؽ الجنسي(. كىذه النتا ق تتفؽ مش نتا ق دراسة ) جيف ىارد  –االجتماعية 
كدراسة محمد بيكمي طميؿ ( كالتي  -  Carterكدراسة كارتر  – Hall, wكدراسة كلياـ ىاؿ 

حت أف الحالة الزكاجية كاالطتبار الزكاجي كالتكافؽ الشطصي يساعد عمى السعادة في أكض
 الحياة الزكجية كالتقدير الذاتي عف رضا الزكجة عف دكرىا .

اتضح مف نتا ق البحث أيضا باف ىناؾ ارتباط في زيادة المساندة المادية كالتكافؽ الزكاجي كقد  .2
تعامؿ في الحياة األسرية التي تؤدل إلى تحقيؽ يككف راجش إلى كعى الزكجيف بأسمكب ال

 االستقرار في الحياة الزكجية .

اتضح مف نتا ق البحث أف العبلقة بيف المساندة الكجدانية كالتكافؽ الزكجي يرجش إلى العبلقات  .3
الشطصية لمساعدة الزكجيف عمى فيـ بعضيـ البعض عمى أساس مف المطالطة كالدراسة 

مية دكر المساندة الكجدانية في الشعكر بالرضا عف الحياة كجانب ميـ كتبرز ىذه النتيجة أى
 مف جكانب الصحة النفسية لمفرد في تحقيؽ االستقرار لمحياة الزكجية.

ْقعزقم ْ َ ةََيم َز   دَ  َقةدَْر  ْ َ ةََيم ْزقةسَكدة "( 2002دْرسم  َقُ ) -14
 ْ َ ةََيم قدى ْقُّ َ  ْقََةع  " 

لتعرؼ عمى لعزلة االجتماعية كعبلقتيا بالميارات االجتماعية كالمساندة ىدفت الدراسة الى ا
االجتماعية لدل الشباب الجامعي ، كتـ اطتيار عينة الدراسة مف طبلب الفرقة األكلى بجامعة 

( طالبا 325الزقازيؽ بمغت عينة الدراسة بعد استبعاد الذيف لـ يستكممكا اإلجابة عمى االطتبارات )
( مقسمة إلى ) ف = 184ب جامعة الزقازيؽ، ككانت عينة طبلب الكميات العممية )كطالبة مف طبل

، أما عينة الكميات  90مف الذككر (، ) ف = 94 مف اإلناث ( مف طبلب كميتي اليندسة كالعمـك
مف اإلناث ( مف  90مف الذككر (، ) ف = 51( مقسمة إلى ) ف 141النظرية فقد بمغ عددىا )

 ارة ، اظيرت الدراسة ما يمي: كميتي اآلداب كالتج

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف طبلب الكميات العممية كطبلب الكميات النظرية مف  .1
الجنسيف في العزلة االجتماعية كالميارات االجتماعية كالمساندة االجتماعية ببعدييما "المساندة 

 األسرية، كمساندة األصدقاء .
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بيف الجنسيف في بعض إبعاد الميارات االجتماعية كمنيا كجدت فركؽ ذات داللة إحصا ية  .2
الضبط االنفعالي كالتعبير االجتماعي كالضبط االجتماعي، كالدرجة الكمية لمميارات 

 االجتماعية، كذلؾ لصالح الذككر كالحساسية االجتماعية لصالح اإلناث .

درجة الكمية لممساندة كجدت فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف الجنسيف في مساندة األصدقاء كال .3
 االجتماعية كالفركؽ لصالح اإلناث . 

ال يكجد تفاعؿ داال إحصا يا بيف متغيرم الجنس كالتطصص في تأثيرىما المشترؾ عمى العزلة  .4
 االجتماعية كالميارات االجتماعية كالمساندة االجتماعية بإبعادىا المطتمفة . 

كفسيم ز ز يد ْقذْ  قدى َيكم ةُ ( "ْقُّعزر  َقزندة ْق2001)  ر  ْهلل ْقغَةد ، -15
 َدة (". –ْقةْرهييُ ْقةنرزةيُ ةُ ْ سرة ز ير ْقةنرزةيُ ف  ةديك   )ة م ْقة رةم 

ىدفت الدراسة الى  معرفة العبلقة كالفركؽ بيف الشعكر بالكحدة النفسية كتككيد الذات لدل 
طدـ الباحث المنيق الكصفي ، استالمحركميف أسرينا كغير المحركميفعينتي الدراسة مف المراىقيف 

( مف غير 70( مف المحركميف ك)70( مراىقا منيـ )140االرتباطي المقارف ، كتككنت العينة مف )
  -المحركميف، تكصمت الدراسة الى النتا ق التالية : 

تكجد فركؽ دالة بيف مجمكعتي الدراسة عمى مقياس الشعكر بالكحدة النفسية لصالح عينة  -1
  المحركميف.

فركؽ دالة احصا ية بيف مجمكعتي الدراسة في الدرجة الكمية لمقياس تككيد الذات  تكجد -2
 لصالح غير المحركميف )االسكياء(. 

يكجد ارتباط داؿ بيف متغيرات الدراسة لدل المجمكعتيف بالنسبة لمقياس تككيد الذات في  -3
 لدراسة.  حيف أف االرتباط غير داؿ بيف تككيد الذات كالشعكر بالكحدة لدل عينتي ا
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 :  دْرسَ   كَزق  ْقزندة ْقكفسيم ْزقةسَكدة ْ َ ةََيم:  َق َ  
" ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز يدير ْقذْ  ْزقزندة  :(  عكْز2011ُدْرسم ْقكََر ْزنرزُ ) -1

ْقكفسيم َز   دةَ  َق ن ي  ْأل َدية  ْزقةس زى ْقدْرس  ْزقَكس قدى طل م  ليم ْقعلز  
 م " ْق ر زيم ف  ََةعم ةؤ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف ) المساندة االجتماعية، تقدير الذات، الكحدة النفسية ( 
كعبلقتيما بكؿ مف )التحصيؿ الدراسي، الجنس، المستكل الدراسي( ، كتككنت عينة الدراسة مف 

 -2007( طالبة، مف جامعة مؤتة لمعاـ الدراسي 213( طالبا ك)87( طالب كطالبة منيـ )300)
ـ كطبؽ عمى أفراد الدراسة ثبلثة مقاييس ىي المساندة االجتماعية كتقدير الذات كالكحدة  2008

النفيسة، كلئلجابة عف أس مة الدراسة تـ استطداـ المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كمعامبلت 
تا ق االرتباط كاطتبار )ت( لفركؽ األكساط كتحميؿ التبايف الثنا ي، حيث اظيرت الدراسة اىـ الن

 كىي: 

( بيف )المساندة االجتماعية، تقدير a=0.05دلت النتا ق عمى كجكد ارتباط داؿ إحصا يا ) .1
( بيف a=0.01الذات، الكحدة النفسية ( كالتحصيؿ الدراسي ككجكد ارتباط داؿ إحصا يا )
 .)المساندة االجتماعية، تقدير الذات(، ) المساندة االجتماعية، الكحدة النفسية ( 

د فرؽ داؿ إحصا يا في )المساندة االجتماعية، تقدير الذات، الكحدة النفسية ( يعزل عدـ كجك  .2
( في )المساندة االجتماعية، تقدير الذات(تعزل a=0.05لمجنس، ككجكد فركؽ دالة إحصا يا )

 إلى المستكل الدراسي.
باستطداـ كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصا يا في الكحدة النفسية تعزل إلى المستكل الدراسي ، ك   .3

( في )المساندة a=0.05تحميؿ التبايف الثنا ي كجد أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصا ية )
االجتماعية، تقدير الذات( لدل طمبة كمية العمكـ التربكية في جامعة مؤتة تعزل إلى الجنس 

 .كالمستكل الدراسي
فركؽ ذات داللة لـ يكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية تعزل إلى التفاعؿ بينيما، كعدـ كجكد  .4

( في الكحدة النفسية لدل طمبة كمية العمكـ التربكية في جامعة مؤتة تعزل a=0.05إحصا ية )
 إلى الجنس أك المستكل الدراسي أك التفاعؿ فيما بينيما.
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" ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم َز   ه  َ   ئَ  ْزقعزقم ْزقةسَكدة   .(2009دْرسم ْقعَسة  ) -2
 م  ُّني يم َلد َيكم ةُ طل م ََةعم دةُّث " ْ َ ةََيم دْرس

تيدؼ الدراسة إلى تعرؼ الفركؽ بيف الطمبة الجامعيف القاطنيف في الريؼ كأقرانيـ القانطيف 
في المدينة في درجة الشعكر بالكحدة النفسية ككؿ مف العزلة االجتماعية. االكت اب، المساندة 

لبا كطالبة مف الطمبة الدارسيف في جامعة ( طا486االجتماعية، كتككنت عينة الدراسة مف )
( طالبا كطالبة مف القاطنيف في 227( مف الطمبة القاطنيف في الريؼ ك)259دمشؽ، بكاقش )

 ( سنة، كلقد كشفت الدراسة عف النتا ق التالية :24-19المدف. تراكحت أعمارىـ بيف )

عيف القاطنيف في الريؼ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف متكسطات درجات الطمبة الجام .1
كأقرانيـ القاطنيف في المدينة في كؿ مف الشعكر بالكحدة النفسية كالمساندة االجتماعية 
كاالكت اب كالعزلة االجتماعية لصالح طمبة الريؼ. ككذلؾ كجكد فركؽ دالة لصالح اإلناث 

 مقارنة بالذككر.
ؿ مف االكت اب كالعزلة، بينما كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف الشعكر بالكحدة النفسية كك .2

 أظيرت النتا ق عبلقة ارتباطيو سالبة بيف الشعكر بالكحدة النفسية كالمساندة االجتماعية .
فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف متكسطات درجات الطمبة الجامعيف الذيف يعانكف الكحدة  .3

عزلة كضعؼ المساندة النفسية كأقرانيـ الذيف ال يعانكف ىذا الشعكر في كؿ مف االكت اب كال
 االجتماعية لصالح الطمبة الذيف يعانكف.

(. "ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم َز   ه  ة غير  ْقةسَكدة ْزقع  َ  2005ْقك دَك  ْزنرزُ ) -3
 ْ َ ةََيم :دْرسم ةيدْكيم  َق نلي  ْقعَةل  قعيكم ةُ طل م ََةعم ْقسلطَُ  َ زس".

الكحدة النفسية كتبادؿ العبلقات االجتماعية تيدؼ الدراسة الى معرفة مستكل الشعكر ب
، كتبادؿ  العبلقات قة بيف )الشعكر بالكحدة النفسيةكالمساندة االجتماعية، كمعرفة طبيعة العبل

بؽ مقياس الشعكر بالكحدة ، طعية( كالكشؼ عف البنية العامميةاالجتماعية ،كالمساندة االجتما
( طالبا 254ية ، كمقياس المساندة االجتماعية كعمى )، كمقياس تبادؿ العبلقات االجتماعالنفسية

، كبعد التحقؽ مف صدؽ المحتكل 2003/2004كطالبة مف جامعة السمطاف قابكس لمعاـ الدراسي 
كركنباخ لؤلدكات ، كشفت التحميبلت االحصا ية  اىـ النتا ق التي  –كالصدؽ العاممي كمعامؿ ألفا 

الحسابي لمشعكر بالكحدة النفسية ، كمرتفش في تبادؿ تدؿ، عف كجكد مستكل قريب مف المتكسط 
العبلقات االجتماعية كالمساندة االجتماعية ، اما االرتباطات فكانت سالبة كدالة بيف الشعكر 
بالكحدة النفسية ، ككؿ مف متغير تبادؿ العبلقات االجتماعية كالمساندة االجتماعية ، كمكجبة كدالة 
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ؿ العبلقات االجتماعية كالمساندة االجتماعية ، كاما التحميؿ العاممي بيف تبادؿ العبلقات بيف تباد
فقد كشؼ عف عامؿ ثنا ي القطب يضـ الشعكر بالكحدة النفسية مقابؿ تبادؿ العبلقات االجتماعية، 

 كاطر احادم يضـ المساندة االجتماعية . 

 َقُّعزر  َقزندة   ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ْقةدر م ز َ   دَ" عكْزُ  (:2002دْرسم  َك  ) -4
 ".ةيُ ف  ةؤسسَ   يْزِ ْزسر ط يعيمْقكفسيم ز ْ   ئَ  قد  ْقةسكيُ ز ْقةسكَ  ْقةيي

ىدفت الدراسة الحالية إلي الكقكؼ عمي عبلقة المساندة االجتماعية المدركة بكؿ مف 
سر دكر ايكاء ك ا فيالشعكر بالكحدة النفسية ك االكت اب لدم المسنيف ك المسنات المقيميف 

( مسف ك مسنة يعيشكف في دكر إيكاء ك اسر طبيعية 100طبيعية. كتككنت عينة الدراسة مف )
عاما كتـ تطبيؽ مقاييس المساند االجتماعية المدركة. كمقياس 74-60تراكحت األعمار ما بيف 

 الشعكر بالكحدة النفسية ،ك قا مة لبلكت اب.

 ة طبيعية لممساندة ت الذيف يعيشكف في بيك قد تبيف مف النتا ق أف إدراؾ المسنيف ك المسنا
 ،بإبعادىا المطتمفة( .أكبر كأفضؿ مف المسنيف كالمسنات الذيف يقيمكف في دكر اإليكاءاالجتماعية )

 كاف إدراؾ الشعكر بالكحدة النفسية ك االكت اب يتزايد لدم المسنيف كالمسنات في دكر اإليكاء.
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 م:ْق عيي  َلد ْقدْرسَ  ْقسَ ي
 :دْرسَ  ْقةنزر ْألز / ْقزندة ْقكفسيم- 

مف طبلؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة يتضح لمباحث مدل أىمية مكضكع الكحدة 
النفسية لما ليا مف آثار سمبية عمى مطتمؼ جكانب الشطصية لدل الفرد كفي مطتمؼ مراحؿ حياتو، 

عاـ ، كمف طبلؿ  ىذا العرض يمكف  كالتي اىتمت  بمكضكع الشعكر بالكحدة النفسية لؤلفراد بشكؿ
 تسجيؿ الممحكظات التالية : 

لقد ىدفت الدراسات السابقة في ىذا المحكر الى مجمكعة مف االىداؼ ، فمقد ىدفت كؿ 
( الى معرفة العبلقة كالفركؽ بيف الشعكر بالكحدة النفسية كتككيد الذات 2001مف، دراسة الغامدم )

 ف المحركميف أسرينا كغير المحركميف، بينما ىدفت دراسة طكجلدل عينتي الدراسة مف المراىقي
إلى الكشؼ عف العبلقة بيف كؿ مف الطجؿ كالشعكر بالكحدة النفسية كأساليب المعاممة  (2002)

( تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى بعض العكامؿ المرتبطة 2003الكالدية ، بينما دراسة حمادة )
ة لدم المتقاعديف مف معممي الحككمة كككالة الغكث، حيث اف دراسة في الشعكر في الكحدة النفسي

تيدؼ إلى معرفة مدل معاناة األطفاؿ مف مشاعر الكحدة النفسية كالحساسية  (2003السبيعي )
االجتماعية ك معرفة االطتبلؼ بيف تبلميذ المدارس الحككمية كاألجنبية ، كمف جيتيا ، ىدفت 

شؼ عف طبيعة العبلقة المكجكدة بيف اإلحساس بالطمأنينة النفسية ( إلى الك2005دراسة الدليـ )
كالشعكر بالكحدة النفسية في أكساط طمبة جامعة الممؾ سعكد بالرياض، كلقد ىدفت دراسة شيبي، 

( الى الكشؼ عف الشعكر بالكحدة النفسية كعبلقتيا بسمات الشطصية كفقا 2006الجكىرة )
يكسكف كدراسة االثر المحتمؿ لكؿ مف متغير )العمر ،التطصص، لممقياس المعد  ك كفقا لنظرية ار 

المستكل الدراسي ( عمى المتغيرات االطرل لدل عينة مف طالبات جامعة اـ القرل، حيث اف دراسة 
( تيدؼ الدراسة الحالية إلى نقص العبلقة بيف ضغكط الحياة كالكحدة النفسية 2007عبد الرازؽ )

 كالسعكدييف كأساليب مكاجية تمؾ الضغكط ككيفية التنبؤ بيا ،  لدل عينة مف الطبلب المصريف

( الى  التعرؼ عمى مستكم الشعكر بكؿ مف الكحدة النفسية 2009كما ىدفت دراسة بف صديؽ )
كأساليب عزك العجز المتعمـ لدم طبلب المرحمة الثانكية في المدارس الحككمية التابعة إلدارة الربة 

( ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة 2011سة ، بينما دراسة الشيرم )كالتعميـ بالعاصمة المقد
 ضعؼ التديف كالقمؽ كاالكت اب كالشعكر بالكحدة النفسية كمنب ات لمميكؿ االنتحارية . 

كلقد اطتمؼ مجتمش الدراسة في كؿ مف الدراسات المكجكدة ككذلؾ اطتمػؼ أيضػا طبيعػة العينػة التػي 
كاف اقؿ عينة مف عينات الدراسات السابقة ىي عينػة دراسػة السػبيعي شممتيا تمؾ الدراسات ، حيث 
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طالبة مف طالبات المرحمة الجامعية ، كأما أكثرىػا ىػي عينػة دراسػة  30( عينة الدراسة مف 2001)
 طالبة مف المرحمة المتكسطة . 484( كبمغت 2003طكج )

كلقد استطدمت غالبية كىناؾ اطتبلؼ أيضا في المنيق المستطدـ في الدراسات السابقة ، 
 .يق الكصفي التحميميالدراسات السابقة المن

 زر ْق َك / ْقةسَكدة ْ َ ةََيم:ْقةن- 

، كجد تعدد في الدراسات التي شممت  ْق َنث  َ   عرضدَمف طبلؿ عرض الدراسات التي 
زيزضُ مكضكع المساندة االجتماعية كما الحظ ذلؾ مف طبلؿ مجتمش الدراسة كعينة الدراسة 

 ذلؾ فيما يمي:  ْق َنث

الى التعرؼ عمى العزلة االجتماعية كعبلقتيا بالميارات  (2002دْرسم  َقُ )لقد ركزت 
الى ( 2004دْرسم ْقنزق  )االجتماعية كالمساندة االجتماعية لدل الشباب الجامعي، بينما ركزت  

ديثة التككيف، كاكضحت تحديد نكع العبلقة بيف المساندة االجتماعية كالتكافؽ الزكاجي لؤلسرة ح
إلي كشؼ العبلقة بيف المساندة االجتماعية التي يتمقاىا المعكقيف حركيا  (2004ْقةدهزُ )دراسة 

ك صحتيـ النفسية ك ذلؾ لمتأكد مف دكر المساندة االجتماعية كمتغير نفسي اجتماعي في تطفيض 
إلى تحديد ما إذا ( 2005) دْرسم فَيددرجة التكتر ك القمؽ ك الطجؿ ك االنطكاء، بينما ركزت 

كاف كؿ مف ضغكط الحياة كالضبط المدرؾ لمحاالت الذاتية كالمساندة االجتماعية تعمؿ كعكامؿ 
ىدفت الدراسة الى التعرؼ  (2006دْرسم ديَ  )ما أ، أة األعراض السيككسكماتيةاستيدفت في نش

لصحة النفسية لممراىقيف عمى دكر المساندة االجتماعية كمتغير كسيط في األحداث الضاغطة كا
استيدفت الدراسة معرفة طبيعة العبلقة بيف  (2007ْقدةَ   ) كمف ناحيتيا دراسة، الفمسطينييف

، ككذلؾ المساندة االجتماعية المدركة كجكدة الحياة لدل المسنيف كالمسنات المقيميف بيف ذكييـ 
ندة االجتماعية كاألمف النفسي ىدفت الى التعرؼ عمى العبلقة بيف المسا( 2008دْرسم ْقسةير  )

(  2008دْرسم َة   )لدل أىالي البيكت المدمرة في العدكاف األطير عمى محافظات غزة، كركزت 
إلي كشؼ العبلقة بيف تقدير الذات كالمساندة االجتماعية لدم عينة مف مجيكلي كمجيكالت اليكية 

عينة مف معركفي كمعركفات اليكية المحتضنيف لدم أسر بديمة كالمقيميف في مؤسسات اجتماعية ك 
ىدفت الى التعرؼ عمى  (2008دْرسم ْقع ي   )كمعرفة الفركؽ بيف أفراد العينة ، مف ناحيتيا  

اثر اتطاذ القرار كعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية لدل عينة مف المرشديف 
ىدفت  إلى التنبؤ بأسمكب  (2009)دْرسم ةنةد ز ْنرزُ ف أحيث الطبلبييف بمحافظة الطا ؼ، 

حؿ المشكمة في التعامؿ مش الضغكط النفسية مف كؿ مف المساندة االجتماعية كفعالية الذات ، مف 
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َُ ، هيَ )جيتيا دراسة  تيدؼ الى كشؼ العبلقة بيف الرضا الزكاجي كالمساندة    (2010ْقنَر
ىدفت إلى  ( 2012دْرسم دْكيَ  ) االجتماعية لدل الطالبات المتزكجات بجامعة اـ القرل ، ك

الكشؼ عف العبلقة بيف المساندة االجتماعية كاألفكار البلعقبلنية لدل عينة مف طبلب المرحمة 
تيدؼ  إلى التعرؼ عمى مستكل كؿ مف الصبلبة  ( 2012دْرسم ْقسيد ) الثانكية، ككذلؾ 

حمة الثانكية المتضرريف كغير النفسية كالمساندة االجتماعية كاالكت اب لدل عينة مف طبلب المر 
 المتضرريف مف السيكؿ بمحافظة جدة . 

دْرسم ك ( 2006دْرسم ديَ  )ك( 2002دْرسم  َقُ )حيث ركزت كؿ مف دراسة 
َُ، هيَ )2008ْقع ي   ) دْرسم دْكيَ  ك  ( 2012دْرسم ْقسيد )ك  ( 2010( ز ْقنَر

د العينة فييا ككذلؾ اطتمؼ مجتمش عمى الطبلب في عينات الدراسات، حيث تفاكتت أعدا( 2012)
دْرسم ْقنزق  الدراسة منيـ شمؿ مجتمش الدراسة طمبة المدارس كمنيـ طمبة الجامعات، أما 

دْرسم شممت عمى مكاطنيف عادييف متزكجيف، أما ( 2008دْرسم ْقسةير  )ك ( 2004)
عينات شممت عيناتيـ عمى ( 2007ْقدةَ   )ك  (2005دْرسم فَيد )ك ( 2004ْقةدهزُ )

تككنت مف ( 2009دْرسم ةنةد ز ْنرزُ )، يف كباطتبلؼ طبيعة االعاقة بينيـمطتمفة مف المعاق
مت عمييـ تطبيؽ المعيديف كالمدرسيف في الجامعات. كلقد اطتمفت العينات في تعدادىا كالتي شم

مستطدـ في يق ال، كما كاف ىناؾ اطتبلؼ في األدكات المتبعة لمدراسة ككذلؾ المناألدكات لمدراسات
 .الدراسات السابقة

 :َْقةنزر ْق َقث/ ْقدْرسَ  ْق    كَزق  ةزضزع ْقزندة ْقكفسيم ْزقةسَكدة ْ َ ةََيم ةع-  

الدراسات  ي يُ ْق َنثمف طبلؿ عرض ىذا المحكر لمدراسات السابقة كاف اليدؼ منو أف 
 االجتماعية.التي اىتمت في مكضكعي الكحدة النفسية ك المساندة 

فت ىذه الدراسات إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الكحدة النفسية ك المساندة حيث ىد
 ( ، كدراسة النبياني كاطركف2002) االجتماعية كطبيعة االرتباط بينيما كمنيا: دراسة غانـ

(. فيذه الدراسات اىتمت 2011) ( كدراسة النجار كاطركف2009) ( ك دراسة العاسمي2005)
 ،، كمكاف السكف، الحالة االجتماعية، كالعمر الزمني، كغيرىابعينات متنكعة مف حيث الجنس

 كلكنيا اتفقت بدراسة المتغيرات األساسية كىي الكحدة النفسية كالمساندة االجتماعية.
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ْقسَ يم ْق      ْقدْرسَ  ةُ ن   َرض ْقةنَزر ْق   م فإُ ْقدْرسم ْقنَقيم   فث ةع 
  -َرضدَ ف   كدَ:

 النفسية كالمساندة االجتماعية كمتغيرات أساسية في الدراسة. تناكلت مكضكع الكحدة -1
 .دة النفسية كالمساندة االجتماعيةتتفؽ مش بعض الدراسات في تناكليا العبلقة بيف الكح -2

 ْ  س فَدة ةُ دْرسَ  هذه ْقةنَزر:َْزك - 
 .لمستطدـ كفي نكعية عينة الدراسةمف الدراسات السابقة في المنيق ا ْس فَد ْق َنث -1
مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي تصػػػػميـ اسػػػػتبانة الكحػػػػدة النفسػػػػية كالمسػػػػاندة  ْسوووو فَد ْق َنووووث -2

 االجتماعية ككضش أبعاد لكؿ استبانة.

 :َةَ   ةيز ْقدْرسم ْقنَقيم َُ ْقدْرسَ  ْقسَ يم ف   كوود - 
تدرس العبلقة بيف الكحدة النفسية كالمساندة االجتماعية لدل األسرل المحرريف في صفقة "كفاء  -1

األحػػرار"  مػػف  طػػبلؿ المقارنػػة بػػيف الجػػانبيف النظػػرم كالعممػػي كالتكامػػؿ بينيمػػا ، فػػي حػػيف لػػـ 
 .سرل المحرريفيسبؽ في حدكد عمـ الباحث كأف درست العبلقة بيف المتغيريف األساسيف لؤل

اىتمػت الدراسػة بقيػاس أثػر بعػض المتغيػرات الديمغرافيػة عمػى مسػتكل الكحػدة النفسػية كالمسػاندة  -2
اعيػػة مثػػؿ )العمػػر، الحالػػة االجتماعيػػة عنػػد االعتقػػاؿ، الحالػػة االجتماعيػػة الحاليػػة، عػػدد االجتم

 مرات األسر، مكاف التحرر، المستكل التعميمي، مدة االعتقاؿ(.
  الدراسة.في ىذه الدراسة مقاييس مف إعداده لقياس متغيرات  ْس ند  ْق َنث -3

 فرضيَ  ْقدْرسم:
بيف الكحدة النفسية كالمساندة االجتماعية لدل األسرل ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصا ية  .1

 .المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية في درجات مقياس الكحدة النفسية كأبعاده لدل األسرل  .2

ر، المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية )العم
الحالة االجتماعية عند االعتقاؿ، الحالة االجتماعية الحالية، عدد مرات األسر، مكاف التحرر، 

 المستكل التعميمي، مدة االعتقاؿ(.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية في درجات مقياس المساندة االجتماعية كأبعاده لدل  .3

لممتغيرات الديمغرافية التالية األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل 
)العمر، الحالة االجتماعية عند االعتقاؿ، الحالة االجتماعية الحالية، عدد مرات األسر، مكاف 

 التحرر، المستكل التعميمي، مدة االعتقاؿ(.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 منهجية وإجراءات الدراسة

 

 ةيدةم. 
 ةكدج ْقدْرسم. 
 يكم ْقدْرسم  .ةَ ةع َز
 ْرسم دْز  ْقد. 
    َ   ْدْ   ْقدْرسمدث ز. 
 ْألسَقي  ْإلن َئيم. 
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 ْقف   ْقْر ع
َْرِْ  ْقدْرسم  ةكدَيم زْ 

 ةيدةم:
يعرض ىذا الفصؿ اإلجراءات كالططكات المنيجية التي تمت في مجاؿ الدراسة الميدانية، 

فةن إلى حيث يتناكؿ منيق الدراسة، كمجتمش الدراسة، كالعينة التي طبقت عمييا الدراسة، إضا
، كاألساليب اإلحصا ية التي استطدمت في بنا يا ات المستطدمة في الدراسة كططكاتتكضيح األدك 

 تحميؿ البيانات لمتكصؿ إلى النتا ق كمف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، كفيما يمي تفاصيؿ ما تقدـ:

 ةكدج ْقدْرسم:
 مف تمكنو معمكمات مىع الحصكؿ في لتساعده الباحث يطتارىا التي البحثية الطريقة كىك 
 (.82: 2003 كاألستاذ، األغا) مصادرىا مف البحث أس مة إجابة

 :استطدـ الباحث المنيق الكصفي التحميمي. ْقةكدج ْقةس ند  -
 بمكضكع المتعمقة السابقة كالدراسات الكتب كالمراجش العممية في المتمثمة :ْق َكزيم ْقة َدر -

 أثراء في أنيا  ساىمت ْق َنث يرى المتطصصة،  ة كالمينيةالعممي كالمجبلت كالدكريات الدراسة
 األسس عمى تـ التعرؼ الدراسة، في الثانكية المجكء لممصادر طبلؿ كمف عممي، بشكؿ الدراسة
 التي المستجدات آطر عف عاـ تصكر أطذ الدراسات، ككذلؾ كتابة في السميمة العممية كالطرؽ
 .الدراسة مجاؿ في كتحدث حدثت

االستبانة كأداة  طريؽ عف األكلية كالمعمكمات البيانات عمى الحصكؿ تـ ر ْألزقيم:ْقة َد-
                            .SPSS باستطداـ  برنامق  كتحميميا الغرض ليذا تصميميا طصيصان  ر يسية لمدراسة التي تـ

 ةَ ةع ْقدْرسم: 
 " فيكفاء األحرار"فقة يتككف مجتمش الدراسة الكمي مف جميش األسرل المحرريف في ص

حصا ية إل ان . كفقان محرر  ان أسير  337لذيف كصمكا إلى قطاع غزة كالبالغ عددىـ ، كا2011 أكتكبر
 .2012-2011كزارة شؤكف األسرل كالمحرريف لمعاـ 

 َيكم ْقدْرسم: 
 تنقسـ عينة الدراسة إلى نكعيف:

ر مف صفقة كفاء األحرا ان حرر م ان ( أسير 42بأطذ عينة بحجـ )  َ  ْق َنث َيكم ْس ط َيم:-1
مترية لمقاييس الدراسة، كالمتمثمة في الصدؽ كالثبات لمقياس بيدؼ التحقؽ مف الطصا ص السيكك 

 الكحدة النفسية كمقياس المساندة االجتماعية.
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 ْقعيكم ْقفعليم:-2

مف األسرل الذيف تـ األفراج  ان محرر  ان أسير  (179)بأطذ عينة عشكا ية بحجـ   َ  ْق َنث
، حيث تمثؿ نسبة العينة 2011نيـ مف طبلؿ صفقة تبادؿ األسرل )كفاء األحرار( لعاـ ع

مبعد مف  (167)منيـ ، (337كالبالغ عددىـ ) إلى قطاع غزةالمحرركف %. كىـ األسرل 53.1
كلمتعرؼ عمى  .((4)انظر ممحؽ رقـ ) حرركا إلى مكاف سكناىـ (170)الضفة إلى قطاع غزة، ك

 مف طبلؿ التالي: يتضحجتماعية ألفراد العينة سكؼ كاالالطصا ص السكانية 
 ززيع  فْرد ْقعيكم نس  ْقفئَ  ْقعةريم : 

سنة،  40-30% مف أفراد العينة تتراكح أعمارىـ مف 44.1تبيف مف طبلؿ النتا ق أف 
سنة فأقؿ، كتتضح  30% أعمارىـ 27.9سنة، في حيف تبيف أف  40% أعمارىـ أكبر مف 27.9ك

 بلؿ الجدكؿ التالي:النتا ق مف ط
 (  ززيع  فْرد ْقعيكم نس  ْقفئَ  ْقعةريم1.4َدز  )

 % N ْقعةر

 27.9 50 فأ   سكم  30

 44.1 79 سكم 40-30 ةُ

 27.9 50 سكم 40 ةُ    ر

 100.0 179 ْقةَةزع

 : َززيع  فْرد ْقعيكم نس  ْقنَقم ْ َ ةََيم     ْ َ يَ  زنَقي  

% مف أفراد العينة كانكا غير متزكجيف عند االعتقاؿ، أما 50.8تبيف مف طبلؿ النتا ق أف 
% فقط مف أفراد العينة غير متزكجيف، كتتضح النتا ق مف طبلؿ الشكؿ 2.2حاليان فقد تبيف أف 

 التالي:

 (  ززيع ْقعيكم نس  ْقنَقم ْ َ ةََيم2.4) َدز 

 ْقنَقم ْ َ ةََيم
  ير ة ززج ة ززج

N % N % 
 50.8 91 49.2 88 قبؿ االعتقاؿ 
 2.2 4 97.8 175 بعد التحرر
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  ززيع  فْرد ْقعيكم نس  َدد ةْر  ْ َ يَ :

% مف أفراد العينة تعرضكا لبلعتقاؿ مرة كاحدة، بينما 59.2تبيف مف طبلؿ النتا ق أف 
% تعرضكا لبلعتقاؿ ثبلث مرات فأكثر، كيتضح 9.5% تعرضكا لبلعتقاؿ مرتيف، في حيف 31.3

 جدكؿ التالي:ذلؾ مف طبلؿ ال
 (  ززيع  فْرد ْقعيكم نس  َدد ةْر  ْ َ يَ 3.4َدز  )

 % N َدد ةْر  ْ َ يَ 

 59.2 106 ْزندة ةرة

 31.3 56 ةر يُ

 9.5 17 فأ  ر ةْر    ث

 100.0 179 ْقةَةزع

  ززيع  فْرد ْقعيكم نس  ة َُ ْق نرر:

ـ إلى مكاف سكناىـ كىك % مف أفراد العينة تـ تحررى59.2تبيف مف طبلؿ النتا ق أف 
% مف األسرل المحرريف تـ إبعادىـ مف الضفة الغربية إلى قطاع غزة، 40.8قطاع غزة، بينما 

 مبعديف، كيتضح ذلؾ مف طبلؿ الجدكؿ التالي:
 (  ززيع  فْرد ْقعيكم نس   ةَ ُ ْق نرر 4.4َدز  )

 % N ة َُ ْق نرر

 40.8 73 ة عد )ةُ ْقضفم  قد  طَع  زة(

 59.2 106 ُ س كَه ) طَع  زة( قد ة َ

 100.0 179 ْقةَةزع

  ززيع  فْرد ْقعيكم نس  ْقةس زى ْق علية :

% مف األسرل المحرريف حاصميف عمى شيادة الثانكية 52.0تبيف مف طبلؿ النتا ق أف 
% حاصميف عمى 19.0% حاصميف عمى شيادة الدبمكـ المتكسط، ك 25.7العامة فأقؿ، بينما 

% فقط مف األسرل المحرريف حاصميف عمى 3.4ية )بكالكريكس(، في حيف الشيادة الجامع
 شيادات عميا، كتتضح النتا ق مف طبلؿ الجدكؿ التالي:
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 (  ززيع  فْرد ْقعيكم نس  ْقةس زى ْق علية 5.4َدز  )

 % N ْقةس زى ْق علية 

 52.0 93      ز ََةم  َكزيم

 25.7 46 د لز 

 19.0 34   َقزريزس

 3.4 6 يََل دْرسَ 

 100.0 179 ْقةَةزع

  ززيع ْقعيكم نس  ةدة ْ َ يَ :

سنكات،   5% مف أفراد العينة كانت مدة اعتقاليـ أقؿ مف 8.4تبيف مف طبلؿ النتا ق بأف 
% 33.5سنكات(، ك 10إلى أقؿ مف  5% مف أفراد العينة تراكحت مدة اعتقاليـ بيف )44.1بينما  

% مف أفراد 14.0سنة(، في حيف لكحظ بأف  15 -10قاليـ بيف )مف أفراد العينة تراكحت مدة اعت
 سنة،  كتتضح النتا ق مف طبلؿ الجدكؿ التالي: 15العينة كانت مدة اعتقاليـ أكثر مف 

 (  ززيع  فْرد ْقعيكم نس  ةدة ْ َ يَ 6.4َدز  )

 % N ةدة ْ َ يَ 

 8.4 15 سكْز  5 ةُ    

 44.1 79 سكْز  10 قد      ةُ   5

 33.5 60 سكم 15 –سكْز   10

 14.0 25 سكم 15 ةُ    ر

 100.0 179 ْقةَةزع

 ْقدْرسم:  دْز 
  ف.يداتأاستطدـ الباحث 
 الباحث( إعداداستبانة الكحدة النفسية ) -1
 الباحث( إعداداستبانة المساندة االجتماعية ) -2
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 :ْس  َكم ْقزندة ْقكفسيم ز  : 
 ططكات التالية:بتصميـ األداة كفقان لم  َ  ْق َنثكقد 
النظرية كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الكحدة  األطرباالطبلع عمى   َ  ْق َنث -أ 

 النفسية بالبحث كالدراسة.
عمى مجمكعة مقاييس لمكحدة النفسية كمنيا مقياس الشعكر بالكحدة النفسية  ْطلع ْق َنث -ب 

 إبراىيـ إعدادة النفسية مف ( كمقياس الشعكر بالكحد1985عبد الرقيب البحيرم ) إعدادمف 
 (.1988قشقكش)

كاالطبلع عمى بعض مقاييس  اإلسبلميةبزيارة معمؿ عمـ النفس في الجامعة   َ  ْق َنث -ج 
 الكحدة النفسية كأطذ العبارات التي تتناسب مش الف ة المستيدفة .

عمى مجمكعة مف الكتب المتطصصة في الكحدة النفسية كمنيا كتاب باسـ  ْطلع ْق َنث -د 
 .سىمك  العجز النفسي كعامؿ كسيط "لممؤلؼ، / رشاد عمى عبد العزيز"

سرل المحرريف لكضش بعض الفقرات التي تقيس بشكؿ مباشر مش بعض األ ْق َنث ق يدْ -ق 
 متغيرات الدراسة ككضكح كسيكلة الفقرات.

بصياغة التعريؼ اإلجرا ي لمكحدة النفسية كبناء عميو بدأ بصياغة فقرات   َ  ْق َنث -ك 
 بانة.االست

كالتعديبلت  اداتاإلرشبعرض االستبانة عمى المشرؼ كالذل بدكره كضش   َ  ْق َنث -ز 
طرج االستبانة في لت، كبعدىا كجيو المشرؼ إلى المحكميف لتحكيـ االستبانة طيرةاأل

 ت ثبلثة مستكيات بعد . حيث كانت االستبانة ليا طمس مستكيات فأصبحالجيدةصكرتيا 
 .عرضيا عمى المحكميف

االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف أصحاب الطبرة في ىذا المجاؿ  ْق َنث َرض -ح 
منتمية، الغير تبانة، حيث تـ حذؼ بعض الفقرات كقامكا بتعديؿ كحذؼ بعض فقرات االس

فقرات غير  5تـ حذؼ ، حيث فقرة  30استبانة الكحدة النفسية حيث كاف عدد فقرات 
 فقرة . 25ت االستبانة منتمية مف قبؿ المحكميف ليصبح عدد فقرا

عمى عينة مف طبلؿ تطبيقيا عمى التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا  َة  ْق َنث -ط 
ت األداة في يارىـ بشكؿ عشكا ي، كصيغاطتتـ  ان،محرر  ان ( أسير 42استطبلعية قكاميا )

 صكرتيا النيا ية.
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 ْس  َكم ْقةسَكدة ْ َ ةََيم: َكيَ : 

 -:التاليةقان لمططكات بتصميـ األداة كف  َ  ْق َنثكقد 

النظرية كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع المساندة  األطرباالطبلع عمى   َ  ْق َنث -أ 
 االجتماعية بالبحث كالدراسة.

باالطبلع عمى مجمكعة مقاييس لممساندة االجتماعية كمنيا مقياس   َ  ْق َنثكما  -ب 
( كمقياس المساندة االجتماعية 2005المساندة االجتماعية الذل اعده د. درداح الشاعر)

 أسماء إعداد(، كمقياس المساندة االجتماعية مف 2008أ. كفاء عابد ) أعدتوالذل 
محمد  إعداد(، كمقياس المساندة االجتماعية 1998السرسى كأماني عبد المقصكد )

 الشناكم.
مقاييس كاالطبلع عمى بعض  اإلسبلميةبزيارة معمؿ عمـ النفس في الجامعة   َ  ْق َنث -ج 

 المساندة االجتماعية كمنيا مقياس المساندة االجتماعية  ألسماء السرسى كأماني مقصكد.
بصياغة التعريؼ اإلجرا ي لممساندة االجتماعية كبناءن عميو بدأ بصياغة فقرات   َ  ْق َنث -د 

 االستبانة.
مف قطاع غزة  األحرارالمحرريف في صفقة كفاء  األسرلمش بعض  ْق َنث ق يدْ -ق 

قطاع غزة  لكضش بعض الفقرات التي تناسب مقياس  إلىبعديف مف الضفة الغربية كالم
 المساندة االجتماعية لدييـ كسيكلة تطبيؽ االستبانة بما يتناسب مش كاقعيـ الذل يعيشكنو.

 كالتعديبلت  كاإلرشادلنصح بعرض االستبانة عمى المشرؼ كالذل بدكره كضش ا  َ  ْق َنث -ك 
تـ تعديؿ مستكيات لى المحكميف لتحكيـ االستبانة كبعدىا مف ثـ كجيني المشرؼ إك 

 عمى الف ة المستيدفة. اإلجابةثبلثة مستكيات لتسييؿ  إلىاالستبانة مف طمس مستكيات 
بعرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف في قسـ عمـ النفس كالبحث   َ  ْق َنثثـ  -ز 

حذؼ  كأيضاتماعية، لمساندة االجالعممي حيث قامكا بتعديؿ كحذؼ بعض فقرات استبانة ا
فقرة  30منتمية، كلقد كاف عدد فقرات استبانة المساندة االجتماعية الغير بعض الفقرات 
فقرات مف قبؿ المحكميف ليصبح بذلؾ عدد فقرات استبانة المساندة  5فتـ حذؼ 
 فقرة. 25االجتماعية 

( 42تطبلعية قكاميا )عمى التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا عمى عينة اس َة  ْق َنث -ح 
 األداة في صكرتيا النيا ية. ان اطتارىـ بشكؿ عشكا ي، كصيغتمحرر  ان أسير 
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  دث ز  َ   دْز  ْقدْرسم:

مف صفقة كفاء  ان محرر  ان ( أسير 42تـ تكزيش االستبانات عمى عينة استطبلعية بمغ حجميا )
قتيف كىي صدؽ المحكميف بحساب الصدؽ بطري  َ  ْق َنث، كلمتحقؽ مف صدؽ المقاييس راألحرا

لفا كركنباخ كمعامؿ أكصدؽ االتساؽ الداطمي، كما تـ حساب الثبات عف طريؽ حساب معامؿ 
 الثبات بطريقة التجز ة النصفية، كقد تـ ذلؾ كما يمي:

  دث ةييَس ْقزندة ْقكفسيم:  ز  :

  دث ْقةن ةيُ: 2.1

كبلن  في التدريسية ةاليي  أعضاء مف المحكميف مف مجمكعة عمى المقياس ْق َنث َرض
 العمـك في مطتصيف كعمى جامعة األقصى{ -جامعة القدس المفتكحة  -اإلسبلمية مف }الجامعة

انظر ) المحكميف السادة آلراء ْق َنث ْس ََ  كقد )تطصص عمـ نفس( كالبحث العممي، اإلنسانية
 في تسجيميا عدب مقترحاتيـ ضكء في كتعديؿ حذؼ مف يمـز ما بإجراء كقاـ ،(1الممحؽ رقـ )

االستطبلعية،  العينة عمى تطبيقو ليتـ النيا ية صكرتو في المقياس طرج إعداده، كبذلؾ تـ نمكذج
 في صكرتيا قبؿ النيا ية.

 :  Internal consistency دث ْ  سَث ْقدْنل   2.2

تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد عمى حده كالدرجة الكمية لكؿ بعد 
حده، كما تـ حساب معامبلت االرتباط لبيرسكف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس الكحدة  عمى

النفسية كالدرجة الكمية لممقياس، كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لكؿ بعد عمى 
(: مدل 1.6بالدرجة الكمية لممقياس. كيكضح الجدكؿ ) األبعادحده، ككذلؾ لمعرفة مدل ارتباط 

 ارتباط أبعاد المقياس بالدرجة الكمية لممقياس:
م ْق ليم قلةييَس  (ْقزندة ْقكفسيم)(: ةعَة   ْ ر  َط  يُ   عَد ةييَس 7.4َدز  )  ْزقدَر

 ْقييةم ْ ن ةَقيم ةعَة  ْ ر  َط   عَد ةييَس ْقزندة ْقكفسيم

 **0.001 859. ْقعزقم ْز   ْر 

 **0.001 814. ْقعَز ْ َ ةََ 

 **0.001 824.   َ  ْزق ْز  ْ  

    0.05عند  إحصا يا* دالة   0.01عند  إحصا يا** دالة 
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ بأف أبعاد مقياس الكحدة النفسية تتمتش بمعامبلت ارتباط قكية 
(، كىذا يدؿ عمى أف 0.859 – 0.814كدالة إحصا يا، حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف )

مطم ف إلى   َع  ْق َنثكحدة النفسية تتمتش بدرجة جيدة مف الصدؽ، بحيث أبعاد مقياس ال
ليا ثبلث أبعاد،  مقياس الكحدة النفسيةعمى أفراد عينة الدراسة. كبما أف المقياس صبلحية تطبيؽ 

فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف فقرات كؿ بعد مف األبعاد الثبلثة كالدرجة الكمية لكؿ بعد عمى 
 يتضح ذلؾ مف طبلؿ الجداكؿ التالية:حده، ك 

م ْق ليم قل عد(ْقعزقم ْز   ْر  )( ةعَة   ْ ر  َط  يُ فيْر   عد 8.4َدز  )  ْزقدَر

ر   
ةعَة    فيْر   عد ْقعزقم ْز   ْر  ْقفيرة

 ْ ر  َط
ْقييةم 
 ْ ن ةَقيم

ةس زى 
 ْقد قم

 ** 0.001 0.749 أشعر في العزلة عمى الرغـ مف كجكدم مش اآلطريف 1

 ** 0.001 0.449 أرغب في أف تككف عبلقتي مش اآلطريف محدكدة 2

 ** 0.001 0.747 الكاقش يفرض عمٌى العيش بعزلة عف الناس 3

 * 0.001 0.403 لـ ألتقي بعد طركجي مف السجف بإنساف أستطيش أف أثؽ بو 4

 ** 0.001 0.794 أفضؿ أف أعيش لكحدم 5

 // 0.67 0.099- تماعيةأرغب في المشاركات االج 6

 ** 0.001 0.670 أشعر بصعكبة في االندماج مش المحيطيف بي 7

 ** 0.001 0.735 أفضؿ العيش بعيد عف الناس 8

 إحصا ياغير دالة  \\         0.05عند  إحصا يا* دالة         0.01عند  إحصا يا** دالة 

)العزلة كاالغتراب( تتمتش بمعامبلت يتبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات البعد األكؿ 
، حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف 0.01ارتباط قكية كدالة إحصا يا عند مستكل داللة أقؿ مف 

( كىذا يدؿ عمى أف البعد األكؿ كفقراتو يتمتش بمعامؿ صدؽ عالي. ما عدا 0.794 –0.403)
 مقياس.لذلؾ تـ حذفيا مف البعد كالير دالة ( فيي غ6الفقرة رقـ )

 

 

 



 

 

98 

م ْق ليم قل عد(ْقعَز ْ َ ةََ  )( ةعَة   ْ ر  َط  يُ فيْر  ْق عد ْق َك  9.4َدز  )  ْزقدَر

ةعَة    فيْر   عد ْقعَز ْ َ ةََ  ْقر  
 ْ ر  َط

ْقييةم 
 ْ ن ةَقيم

ةس زى 
 ْقد قم

 ** 0.001 750. اشعر بأني عمى طبلؼ مش مف حكلي 9
 ** 0.001 471. يش أف أتحدث معو في مشاكمي الطاصةأشعر أنو ال يكجد مف استط 10
 ** 0.001 662. أجد صعكبة في تككيف صداقات جديدة 11
 ** 0.001 543. أشعر بأف كؿ إنساف ييتـ بمصالحو الطاصة 12
 ** 0.001 510. أجد أف المجتمش أصبح مفككا 13
 ** 0.001 411. يسيؿ عمى مشاركة اآلطريف في أفراحيـ كأحزانيـ 14
 ** 0.001 358. أشعر دا ما بالطجؿ في المكاقؼ االجتماعية 15

 إحصا ياغير دالة  \\         0.05عند  إحصا يا* دالة         0.01عند  إحصا يا** دالة 

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات البعد الثاني )العجز االجتماعي( تتمتش بمعامبلت ارتباط 
، حيث 0.05كعند مستكل داللة أقؿ مف  0.01تكل داللة أقؿ مف قكية كدالة إحصا يا عند مس

(، كىذا يدؿ عمى البعد الثاني كفقراتو يتمتش 0.750 -0.358تراكحت معامبلت االرتباط بيف )
 بمعامؿ صدؽ عالي. 

م ْق ليم قل عد (فيدُْ ْ   َ  ْزق ْز  )( ةعَة   ْ ر  َط  يُ فيْر   عد 10.4َدز  )  ْزقدَر

ةعَة    فيْر   عد فيدُْ ْ   َ  ْزق ْز   ةر   ْقفير 
 ْ ر  َط

ْقييةم 
 ْ ن ةَقيم

ةس زى 
 ْقد قم

 ** 0.001 0.744 ال استطيش أف أتطمص مف شعكرم بالكحدة 16
 // 0.09 0.251 أنسجـ مش مف حكلي مف الناس بسيكلة 17
 ** 0.001 0.515 أعجز الكصكؿ إلى األصدقاء عندما أحتاج الييـ 18
 ** 0.001 0.390 ىناؾ أشطاصا يمكنني المجكء الييـ عندما أريد 19
 ** 0.001 0.697 أشعر أف اآلطريف انقطعت زياراتيـ لي 20
 ** 0.001 0.477 اتمتش بمكىبة عالية في إدارة الحكار مش اآلطريف 21
 ** 0.001 0.615 اعتقد أف الحب الصادؽ قد أصبح نادرا في ىذه األياـ 22
 ** 0.001 0.697 ل عبلقة فاترة مش البعضتكجد لد 23
 ** 0.001 0.597 اآلطريفأشعر بعدـ االىتماـ مف  24
 ** 0.001 0.754 أجد صعكبة في التعبير عف الرأم 25

 إحصا ياغير دالة  \\         0.05عند  إحصا يا* دالة         0.01عند  إحصا يا** دالة 
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( يتمتش فيدُْ ْ   َ  ْزق ْز  بعد الثالث )يتبيف مف الجدكؿ السابؽ بأف فقرات ال
، حيث تراكحت معامبلت 0.01بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصا يا عند مستكل داللة أقؿ مف 

(، كىذا يدؿ عمى أف البعد الثالث كفقراتو يتمتش بمعامؿ صدؽ 0.754 -0.390االرتباط بيف )
 تـ حذفيا مف البعد كالمقياس.( فيي غير دالة فمذلؾ 17عالي، ما عدا الفقرة رقـ )

  رزك َخ: –: ْق  َ   طرييم  قفَ 1-3

، كبعد ان محرر  ان ( أسير 42تـ تطبيؽ مقياس الكحدة النفسية عمى عينة استطبلعية قكاميا )
تطبيؽ المقياس تـ احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس الثبات، حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ 

 ىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتش بمعامؿ ثبات مرتفش.ك  0.86لممقياس الكمي يساكم 

)العزلة  كبما أف المقياس لديو ثبلث أبعاد، فقد بمغ معامؿ الفا كركنباخ لمبعد األكؿ
، 0.84، كمعامؿ ألفا كركنباخ لمبعد الثاني )العجز االجتماعي( يساكم 0.83( يساكم كاالغتراب

كالثبات الكمي ، 0.89قداف االتصاؿ كالتكاصؿ( يساكم كمعامؿ ألفا كركنباخ لمبعد  الثالث )ف
 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:كىذا معامؿ ثبات داؿ كمقبكؿ ،  0.86لممقياس = 

 ( ةعَة   قفَ  رزك َخ قةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده11.4َدز  )
 ةعَة   قفَ  رزك َخ َدد ْقفيْر  ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده

 0.83 7 غترابالعزلة كاال
 0.84 7 العجز االجتماعي

 0.89 9 فقداف االتصاؿ كالتكاصؿ 
 0.86 23 المقياس الكمي

 :  Split Half Methods: ْق  َ   طرييم ْق َزئم ْقك فيم 1-4

، كبعد ان محرر  ان ( أسير 42تـ تطبيؽ مقياس الكحدة النفسية عمى عينة استطبلعية قكاميا )
بات بطريقة التجز ة النصفية، حيث تـ قسمة بنكد المقياس إلى نصفيف تطبيؽ المقياس تـ حساب الث

ككذلؾ بنكد كؿ بعد إلى قسميف، حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات النصؼ األكؿ 
كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياس ككذلؾ لكؿ بعد عمى حده، فقد بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف 

براكف المعدلة أصبح معامؿ الثبات  -ؿ استطداـ معادلة سبيرماف ، كمجا0.82لممقياس الكمي 
 – 0.77النصفية ألبعاد المقياس بيف ) التجز ة( ، حيث تراكحت معامبلت الثبات بطريقة 0.90)

(، 1.11، كما في الجدكؿ )س بفقراتو يتمتش بمعامؿ ثبات عاؿو (، مما سبؽ يتبيف أف المقيا0.93



 

 

300 

ىذا المقياس  َْ ةد ْق َنث، كبذلؾ أعبلهس لقياس األبعاد المذككرة مما يشير إلى صبلحية المقيا
 كأداة لجمش البيانات كلئلجابة عمى فركض كتساؤالت الدراسة.

 (: ةعَة   ْق  َ   طرييم ْق َزئم ْقك فيم قةييَس ْقزند ْقكفسيم12.4َدز  )
 عدقمةعَة  ْق  َ   طرييم س يرةَُ  ْرزُ ْقة ةعَة  ْر  َط  يرسزُ ْأل عَد
 0.79 0.65 ْقعزقم ْز   ْر 
 0.78 0.64 ْقعَز ْ َ ةََ 

 0.82 0.70 فيدُْ ْ   َ  ْزق ْز   
م ْق ليمْق  0.90 0.82 دَر

  دث ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم: َكيَ : 

  دث ْقةن ةيُ:

كبلن  في التدريسية اليي ة أعضاء مف المحكميف مف مجمكعة عمى المقياس ْق َنث َرض
 العمـك في مطتصيف كعمى جامعة األقصى{ -جامعة القدس المفتكحة  -اإلسبلمية لجامعةمف } ا
 المحكميف كقاـ السادة آلراء ْق َنث ْس ََ  كقد )تطصص عمـ نفس( كالبحث العممي، اإلنسانية
 إعداده، كبذلؾ تـ نمكذج في تسجيميا بعد مقترحاتيـ ضكء في كتعديؿ حذؼ مف يمـز ما بإجراء
 االستطبلعية، في صكرتيا قبؿ النيا ية. العينة عمى تطبيقو ليتـ النيا ية صكرتو في سالمقيا طرج
 :  Internal consistency دث ْ  سَث ْقدْنل  2.3

تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد عمى حده كالدرجة الكمية لكؿ بعد 
رجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس المساندة عمى حده، كما تـ حساب معامبلت االرتباط لبيرسكف بيف د

االجتماعية كالدرجة الكمية لممقياس، كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لكؿ بعد عمى 
(: مدل 12.4بالدرجة الكمية لممقياس. كيكضح الجدكؿ ) األبعادحده، ككذلؾ لمعرفة مدل ارتباط 

 س:ارتباط أبعاد المقياس بالدرجة الكمية لممقيا
م ْق ليم (ْقةسَكدة ْ َ ةََيم )(: ةعَة   ْ ر  َط  يُ   عَد ةييَس 13.4َدز  ) ْزقدَر

 قلةييَس 
 ْقييةم ْ ن ةَقيم ةعَة  ْ ر  َط   عَد ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم

 **0.001 0.949 المساندة االجتماعية كالتقدير االجتماعي
 **0.001 0.817 كاألصدقاءمساندة األىؿ 

    0.05عند  إحصا يا* دالة             0.01عند  إحصا يادالة ** 



 

 

303 

تتمتش بمعامبلت ارتباط  مساندة االجتماعيةسابؽ بأف أبعاد مقياس اليتبيف مف الجدكؿ ال
كىذا يدؿ عمى أف  (،0.94 – 0.81)قكية كدالة إحصا يا، حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف 

مطم ف إلى   َع  ْق َنثتتمتش بدرجة جيدة مف الصدؽ، بحيث أبعاد مقياس المساندة االجتماعية 
صبلحية تطبيؽ المقياس عمى أفراد عينة الدراسة. كبما أف مقياس المساندة االجتماعية لو بعديف، 
فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف فقرات كؿ بعد مف األبعاد كالدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حده، 

 كؿ التالية:كيتضح ذلؾ مف طبلؿ الجدا

 (ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ْزق يدير ْ َ ةََ )( ةعَة   ْ ر  َط  يُ فيْر   عد 14.4َدز  )
م ْق ليم قل عد  ْزقدَر

ر   
ةعَة    فيْر   عد ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ْزق يدير ْ َ ةََ  ْقفيرة

 ْ ر  َط
ْقييةم 
 ْ ن ةَقيم

ةس زى 
 ْقد قم

 ** 0.001 0.518 ىمكمي إلىأجد مف يستمش  26
 ** 0.001 0.662 أشعر بالرضا كالفطر لحفاكة الناس بي 27
 ** 0.001 0.765 أنا راض عما أتمقاه مف اىتما 28
 ** 0.001 0.810 أجد مف يقدر تضحياتي 29
 ** 0.001 0.823 اآلطريفأشعر أنني محط ثقة  30
 ** 0.001 0.503 أجد أف الناس الزالكا أكفياء 31
 ** 0.001 0.668 اآلطريف يقدركننيأشعر أف  32
 ** 0.001 0.679 يجرم تكريمي في المناسبات 33
 ** 0.001 0.601 كفرت الحككمة لي كظيفة مناسبة تساعدني عمى أعباء الحياة 34

35 
يزكرني باستمرار مندكبيف عف مؤسسات كجيات مطتمفة 

 لبلطم ناف عمى.
0.501 0.001 ** 

 ** 0.001 0.497 في حؽ األسير المحرر أشعر باف الحككمة مقصرة 36
 ** 0.001 0.457 أرل أف المؤسسات التي تدعـ األسرل عبارة عف شعارات 37
 ** 0.001 0.665 المساعدات المادية التي أتمقاىا ال تفي باحتياجاتي الحياتية 38
 // 0.19 0.201 أفضؿ األعماؿ الحرة عف الكظا ؼ الحككمية 39
 // 0.25 0.171 تماـ بي كأسير محرر بالشكؿ الذم كنت أتكقعوأشعر بقمة االى 40
 ** 0.001 685. بنظر الناس لي باحتراـ كتقدير 41

 إحصا ياغير دالة  \\         0.05عند  إحصا يا* دالة         0.01عند  إحصا يا** دالة 

م ْزق يدير ْقةسَكدة ْ َ ةََييتبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات البعد األكؿ )
، حيث 0.01( تتمتش بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصا يا عند مستكل داللة أقؿ مف ْ َ ةََ 
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( كىذا يدؿ عمى أف البعد األكؿ كفقراتو يتمتش 0.794 –0.403تراكحت معامبلت االرتباط بيف )
تـ حذفيما  ( فيما غير داالت إحصا يان، فمذلؾ40، 39بمعامؿ صدؽ عالي. ما عدا الفقرات رقـ )

 مف البعد كالمقياس.
م  (ةسَكدة ْأله  ْزأل د َِ)( ةعَة   ْ ر  َط  يُ فيْر  ْق عد ْق َك  15.4َدز  ) ْزقدَر

 ْق ليم قل عد

 ْقييةم ْ ن ةَقيم ةعَة   ْ ر  َط فيْر   عد ةسَكدة ْأله  ْزأل د َِ ْقر  
ةس زى 
 ْقد قم

 ** 0.001 750. أشعر بالراحة كاالطم ناف داطؿ األسرة 42

43 
يبادلني أصدقا ي كأقاربي الزيارات في المناسبات 

 االجتماعية
.471 0.001 ** 

 ** 0.001 662. اجد أف أصدقا ي يشاطركني أحزاني كأفراحي 44
 ** 0.001 543. أحصؿ عمى التقدير كالتعاطؼ مف األقارب كاألصدقاء 45
 ** 0.001 510. أحتق لكقت طكيؿ لبلندماج مش زكجتي كأكالدم 46
 ** 0.001 411. كأقاربي بي يطفؼ عني الضيؽ كاأللـ أسرتيإحساس  47

48 
أشعر أف أسرتي تحاكؿ أف تعكضني عف سنكات 

 الحرماف
.358 0.001 ** 

 ** 0.001 0.457 األىؿ يكفركف لي كؿ ما أحتاجو لراحتي 49
 // 0.15 0.201 أىميبالدؼء النفسي كأنا بيف  اإلحساسينقصني  50

 إحصا ياغير دالة  \\         0.05عند  إحصا يا* دالة         0.01عند  إحصا يا** دالة 

( تتمتش ةسَكدة ْأله  ْزأل د َِيتبيف مف الجدكؿ السابؽ بأف فقرات البعد الثاني )
، حيث تراكحت معامبلت 0.01بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصا يا عند مستكل داللة أقؿ مف 

(، كىذا يدؿ عمى البعد الثاني كفقراتو يتمتش بمعامؿ صدؽ عالي. 0.750 -0.358بيف )االرتباط 
 ( فيي غير دالة فمذلؾ يجب حذفيا مف البعد كالمقياس.50ما عدا الفقرة رقـ )

  رزك َخ: –: ْق  َ   طرييم  قفَ 1-3

، ان محرر  ان ( أسير 42تـ تطبيؽ مقياس المساندة االجتماعية عمى عينة استطبلعية قكاميا )
كبعد تطبيؽ المقياس تـ احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس الثبات، حيث كجد أف قيمة ألفا 

 كىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتش بمعامؿ ثبات مرتفش. 0.86كركنباخ لممقياس الكمي يساكم 
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المساندة كركنباخ لمبعد األكؿ )  لفاأ، فقد بمغ معامؿ يف اثنيفدعبي ل كبما أف المقياس لديو
ةسَكدة ْأله  ، كمعامؿ ألفا كركنباخ لمبعد الثاني ) 0.83االجتماعية كالتقدير االجتماعي( يساكم 

 :التالي، كما ىك مكضح في الجدكؿ 0.84( يساكم ْزأل د َِ

 َديد عز  (ْقةسَكدة ْ َ ةََيم )( ةعَة   قفَ  رزك َخ قةييَس16.4َدز  )

 ةعَة   قفَ  رزك َخ دد ْقفيْر َ ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز  عَده

 0.83 14 المساندة االجتماعية كالتقدير االجتماعي

 0.84 8 كاألصدقاءمساندة األىؿ 

 0.86 22 المقياس الكمي

 :  Split Half Methods: ْق  َ   طرييم ْق َزئم ْقك فيم 1-4

، ان محرر  ان أسير ( 42عمى عينة استطبلعية قكاميا ) مساندة االجتماعيةتـ تطبيؽ مقياس ال
كبعد تطبيؽ المقياس تـ حساب الثبات بطريقة التجز ة النصفية، حيث تـ قسمة بنكد المقياس إلى 
نصفيف ككذلؾ بنكد كؿ بعد إلى قسميف، حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات 

معامؿ  النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياس ككذلؾ لكؿ بعد عمى حده، فقد بمغ
براكف المعدلة أصبح  -، كمجاؿ استطداـ معادلة سبيرماف 0.82ارتباط بيرسكف لممقياس الكمي 

النصفية ألبعاد المقياس  التجز ة(، حيث تراكحت معامبلت الثبات بطريقة 0.90معامؿ الثبات )
في (، مما سبؽ يتبيف أف المقياس بفقراتو يتمتش بمعامؿ ثبات عالي، كما 0.93 – 0.77بيف )

َْ ةد ، كبذلؾ أعبله، مما يشير إلى صبلحية المقياس لقياس األبعاد المذككرة التاليالجدكؿ 
 ىذا المقياس كأداة لجمش البيانات كلئلجابة عمى فركض كتساؤالت الدراسة. ْق َنث

 (: ةعَة   ْق  َ   طرييم ْق َزئم ْقك فيم قةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم17.4َدز  )

ةعَة  ْق  َ   طرييم س يرةَُ  ْرزُ  ر  َط  يرسزُةعَة  ْ ْأل عَد
 ْقةعدقم

 0.79 0.65 المساندة االجتماعية كالتقدير االجتماعي

 0.78 0.64 كاألصدقاءمساندة األىؿ 

 0.90 0.82 درجة الكميةال
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   ْألسَقي  ْإلن َئيم:
 Statisticalبتفريغ كتحميؿ النتا ق مف طبلؿ برنامق التحميؿ اإلحصا ي  َ  ْق َنث

Package for the Social Sciences  (SPSS 20.0) كقد تـ استطداـ األساليب ،
 اإلحصا ية التالية:

 النسبة الم كية كالمتكسط الحسابي.   ن َِْ  ز فيم ةكدَ: -1

كيفيد في معرفة مقدار النسبة الم كية لمقاييس  ْقة زسط ْقنسَ   ْقكس   )ْقززُ ْقكس  (: -2
 الدراسة.

لمعرفة ثبات فقرات المقاييس. كاالنحراؼ  (:Cronbach's Alphaك َخ )ةعَة   قفَ  رز  -3
 زيفيد ْق َنثالمعيارم يستطدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي بيدؼ معرفة تكرار ف ات متغير ما 

 في كصؼ متغيرات الدراسة.

كيستعمؿ لمتأكد مف أف :  (Split half methods)ةعَة  ْق  َ   طرييم ْق َزئم ْقك فيم  -4
 لدييا درجات ثبات مرتفعة. المقاييس

لمتحقؽ مف صدؽ  (:Person Correlation Coefficientةعَة  ْر  َط  يرسزُ )  -5
االتساؽ الداطمي بيف فقرات االطتبار كالدرجة الكمية لممقاييس كلقياس درجة االرتباط. يستطدـ 

 ىذا االطتبار لدراسة العبلقة بيف المتغيرات.
 كشؼ داللة الفركؽ بيف متكسطات عينتيف مستقمتيف.: لْن  َر ) ( قعيك يُ ةس لي يُ -6

لبياف داللة الفركؽ ببف متكسطات ثبلث  (:One-Way ANOVA نلي  ْق  َيُ ْألنَد  )  -7
 عينات فأكثر.

لمعرفة اتجاه الفركؽ كداللتيا بيف ف ات كؿ متغير مف متغيرات العكامؿ  :LSDْن  َر  -8
 الديمغرافية كتأثيرىا عمى أبعاد المقاييس.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها

 
 

    ك َئج ز سَؤ   ْقدْرسم – ز. 
   َفرضيَ  ْقدْرسم – َكي. 
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 ْقف   ْقنَةس
 َرض ك َئج ْقدْرسم ز فسيرهَ

 ةيدةم:
لمنتا ق التي تـ الحصكؿ عمييا باستطداـ أدكات الدراسة كالمعالجات  ان فيما يمي عرض

ا ألس مة الدراسة كفرضياتيا، كسيتـ عرض النتا ق الطاصة بتساؤالت الدراسة ثـ اإلحصا ية كفق
 عرض النتا ق الطاصة بفرضيات الدراسة.  

  سَؤ   ْقدْرسم:ك َئج :  ز   

  َِْق سَؤ  ْألز : ةَ ةس زى ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زف
 ْألنْرر ف   طَع  زة؟

زى ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ةس لمتعرؼ عمى 
بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ   َ  ْق َنث، ْألنْرر ف   طَع  زة

الدرجة الكمية لممقياس، كيتضح ذلؾ مف طبلؿ الجدكؿ رب ض بعد مف األبعاد الثبلث ليذا المقياس 
 التالي:

ة زسطَ  ْقنسَ يم ْز كنْرفَ  ْقةعيَريم ْزألزْزُ ْقكس يم قةييَس ْقزندة ( ْق1.5َدز  )
 ْقكفسيم ز  عَده

َدد  ْأل عَد
م ْق ليم ْقفيْر   ْق ر ي  ْقززُ ْقكس   % ْ كنْرف ْقةعيَر  ْقة زسط ْقدَر

 3 43.0 2.16 9.0 21 7 ْقعزقم ْز   ْر 

 2 53.5 1.90 11.2 21 7 ْقعَز ْ َ ةََ 

 1 55.8 2.63 15.1 27 9   َ  ْزق ْز  فيدُْ ْ  

م ْق ليم قلزندة ْقكفسيم  51.2 5.24 35.3 69 23 ْقدَر
 

 .100يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتق في 

المحرريف مف  تبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الكزف النسبي لمكحدة النفسية لدل األسرل
درجة، كانحراؼ معيارم  35.3% بمتكسط حسابي 51.2صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة بمغ 
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كفاء األحرار في قطاع غزة لدييـ مستكل  درجة، أم أف األسرل المحرريف مف صفقة 5.24
لى مف متكسط مف الكحدة النفسية. أما بالنسبة ألبعاد مقياس الكحدة النفسية فقد احتؿ المرتبة األك 

% بعد فقداف االتصاؿ كالتكاصؿ، يميو العجز االجتماعي بكزف 55.8حيث األىمية كبكزف نسبي 
%، كيأتي بالمرتبة األطيرة مف حيث األىمية بعد العزلة االجتماعية بكزف نسبي 53.5نسبي 
43.0.% 

 %51.5 فأعادية أم  أكأف نسبة الكحدة النفسية عالية كليس بسيطة  يع  ر ْق َنثكىنا 
األسير  أفمرشح لمزيادة كىنا إذا زادت نسبة الكحدة النفسية كأطذت باالزدياد فيذا مؤشر عمى 

المحرر عرضة لبلضطرابات النفسية كاالكت اب ، حيث أف االكت اب ىك عبارة عف مزيق مف 
مشاعر الحزف كالكحدة كالشعكر بالعجز عف مكاجية مشاكؿ الحياة . فينا األسرل المحرريف بحاجة 

دعـ النفسي كالمساندة االجتماعية مف قبؿ األسرة كالمجتمش كاألصدقاء كحتى تصبح الكحدة لم
% لكي ال يككف ططر عمى الصحة النفسية العامة  لؤلسير المحرر كلكي 50النفسية اقؿ مف 

تككف الكحدة النفسية لدييـ بكضعيا الطبيعي  كال تأطذ باالزدياد فتؤثر عمى الصحة النفسية العامة 
 فرد . لم

  َِْق سَؤ  ْق َك : ةَ ةس زى ْقةسَكدة ْ َ ةََيم قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زف
 ْألنْرر ف   طَع  زة؟

مستكل المساندة االجتماعية لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار لمتعرؼ عمى 
سبي لكؿ بعد مف بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف الن  َ  ْق َنث، في قطاع غزة

 أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لممقياس، كيتضح ذلؾ مف طبلؿ الجدكؿ التالي:
( ي يُ ْقة زسطَ  ْقنسَ يم ْز كنْرفَ  ْقةعيَريم ْزألزْزُ ْقكس يم قةييَس 2.5َدز  )

 ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز  عَده

َدد  ْأل عَد
م ْق ليم ْقفيْر   ْق ر ي  قززُ ْقكس  ْ ْ كنْرف ْقةعيَر  ْقة زسط ْقدَر

 2 73.9 3.84 31.0 42 14 ْقةسَكدة ْقةَ ةعيم ْزق يدير ْ َ ةََ 

 1 92.3 2.23 22.2 24 8 ْزأل د َِ ْأله ةسَكدة 

م ْق ليم قلةسَكدة ْ َ ةََيم  80.7 4.84 53.2 66 22 ْقدَر
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م ْق ليم ق     عد    ضر  ي   نسَ  ْقززُ ْقكس    يسةم ْقزسط ْقنسَ   ق    عد َلد ْقدَر
 100ْقكَ ج ف  

تبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الكزف النسبي لدرجة المساندة االجتماعية لدل األسرل 
درجة،  53.2% بمتكسط حسابي 80.7المحرريف مف صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة بمغ 

طاع غزة األسرل المحرريف مف صفقة كفاء األحرار في ق أفدرجة، أم  4.84كانحراؼ معيارم 
 لدييـ مساندة اجتماعية بدرجة كبيرة.

أما بالنسبة لبعدم مقياس المساندة االجتماعية فقد كجد أف الكزف النسبي لمساندة األىؿ 
% أم أف أىؿ كأصدقاء األسرم يساندكف األسرل بدرجة كبيرة 92.3كاألصدقاء لؤلسرل المحرريف 

جتماعي لؤلسرل المحرريف الذم بمغ الكزف النسبي جدان، يميو درجة المساندة المجتمعية كالتقدير اال
 %.73.9لو 

أف درجة المساندة المجتمعية كالتقدير االجتماعي لؤلسرل المحرريف أقؿ  ي ضُ قل َنثكىنا 
بكثير مف مساندة األىؿ كاألصدقاء ، كىنا يعني أف التفاعؿ االجتماعي كاالندماج الجيد كالمتيف مش 

المحرر يشعر  لصحة النفسية لؤلسير المحرر، ألفأثره الكبير عمى اكاألصدقاء؛ لو  األىؿجماعة 
. كذلؾ مما راـ الكافي مف ناحية أطرلباالنتماء كاألىمية كالقيمة مف ناحية كالمكدة كالمحبة كاالحت

. أما %92،3بيرة كعالية جدا كىي بنسبة يحتؿ درجة ك كاألصدقاء األىؿيجعؿ  بعد مساندة 
االجتماعية كالتقدير االجتماعي  فكانت أقؿ ألنيا كقتية بالنسبة لممحرريف  كال  بالنسبة لبعد المساندة

يكجد بيا استمرارية كما األىؿ كاألصدقاء، فقد يشعر األسير المحرر بالتقصير في ىذا البعد فيؤدم 
شعكره بالعجز االجتماعي إلدراكو عكس ما كاف يتكقعو مف حيث عمؽ عبلقاتو مش األطريف  إلى

دا مة بسبب التصدع أك الفجكة التي  أكبح غير متاح بالنسبة لو سكاء كاف بصكرة مؤقتة فقد أص
طرأت عمى عبلقتو  باألطريف. مف طبلؿ عدـ تكفير الكظيفة المناسبة لو أك لـ يأطذ حقو التنظيمي 

مف القيادم الذم كاف عميو في السابؽ، أك أمكر تتعمؽ بالمسكف كاالستقرار ، أك االىتماـ المؤقت 
عطاءه إنصافوالمؤسسات الحككمية كالمجتمعية كعدـ   حقكقو كما كاف يتكقش كيرغب بأف تكفيرىا كا 

 .     لو بالصكرة المطمكبة كالمتكاف ة
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  َكيَ : فرضيَ  ْقدْرسم:
  ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده  َ د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر ْقفرض ْألز :    َز

 فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قلة غيْر  ْقديةغْرفيم ْق َقيم  قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف 
)ْقعةر، ْقنَقم ْ َ ةََيم َكد ْ َ يَ ، ْقنَقم ْ َ ةََيم ْقنَقيم، َدد ةْر  ْألسر، ة َُ 

 :، زسي    كَز     ة غير  فرضيم ةس يلمْق نرر، ْقةس زى ْق علية ، ةدة ْ َ يَ (

د فرزث ذْ  د قم  ن -1 َ  ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده قدى ْألسرى    َز  َئيم ف  دَر
 ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقعةر.

 One -Wayاطتبار تحميؿ التبايف األحادم ) استطداـالفرضية تـ ىذه  صحة كالطتبار
ANOVAالمحرريف في صفقة  ( لدراسة الفركقات في درجات الكحدة النفسية كأبعاده لدل األسرل

 40سنة، أكبر مف  40 -30سنة فأقؿ، مف  30كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير العمر )
 سنة(، كالنتا ق المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف طبلؿ الجدكؿ التالي:

( يزضُ ك َئج  نلي  ْق  َيُ ْألنَد  ق ُّف ْقفرزث ف    عَد ةييَس ْقزندة 3.5َدز  )
 عَده قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقعةرْقكفسيم ز  

 ة در ْق  َيُ ْأل عَد
 ةَةزع
 ْقةر عَ 

 َ  دَر
 ْقنريم

 ة زسط
 ْقةنسز م F يةم  ْقةر عَ 

 ةس زى
 ْقد قم

P-Value 

ْقعزقم 
 ْز   ْر 

 027. 2 0.053 بيف المجمكعات
 4.755 176 827.373 كعاتداطؿ المجم 0.994// 0.01

 178 827.426 المجمكع
 

ْقعَز 
 ْ َ ةََ 

 933. 2 1.866 بيف المجمكعات
 3.655 176 635.975 داطؿ المجمكعات 0.775// 0.26

  178 637.840 المجمكع
فيدُْ 
  َ   ْ
 ْزق ْز  

 14.786 2 29.572 بيف المجمكعات
 6.869 176 1195.271 داطؿ المجمكعات 0.119// 2.15

 178 1224.843 المجمكع
 

ةييَس 
ْقزندة 
 ْقكفسيم

 9.365 2 18.730 بيف المجمكعات
 27.674 176 4815.263 داطؿ المجمكعات 0.713// 0.34

  178 4833.993 المجمكع

  ياإحصاغير دالة  \\          0.05عند  إحصا يا* دالة          0.01عند  إحصا يا** دالة 
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-p) إحصا يةجكىرية ذات داللة  تبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ
value>0.05 )لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار  في درجات الكحدة النفسية كأبعادىا

سنة(، كىذا  40سنة، أكبر مف  40 -30سنة فأقؿ، مف  30في قطاع غزة تعزل لمتغير العمر )
لمحرريف مف صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة بكافة أعمارىـ يعانكف مف نفس يعني أف األسرل ا

المستكل مف الكحدة النفسية كأبعادىا )العزلة كاالغتراب، العجز االجتماعي، فقداف االتصاؿ 
 كالتكاصؿ(.
أف األسرل المحرريف بكافة أعمارىـ يعانكف بنفس الكحدة النفسية حيث  يفسر ْق َنثكىنا 
ث أثناء مقابمتو عدد ليس بقميؿ مف األسرل المحرريف تبيف بأنيـ يعيشكف نفس الظركؼ تبيف لمباح

في غرفة السجف كنفس المعاممة كال يكجد ازدكاجية في معايير المعاممة مف قبؿ السجاف اإلسرا يمي 
كىذا ما يجعؿ جميش األسرل المحرريف يعانكف، كأيضا غرؼ التحقيؽ ككذلؾ غرؼ االعتقاؿ 

فبل يعفى أحد لكبر سنو أك صغر سنو فالكؿ يعمؿ معاممة ، عدد الصباحي كالمسا ي كطابكر ال
سي ة مف االحتبلؿ اإلسرا يمي لكافة األعمار ككؿ األسرل يمركف بنفس الظركؼ النفسية الصعبة 

صحة الفرضية بأف األسرل بكافة األعمار  يؤ د ْق َنثفمف طبلؿ ىذا العرض  ،داطؿ السجف
 دة النفسية.يعانكف بنفس الكح

َ  ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده قدى ْألسرى  -2 د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر    َز
ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقنَقم ْ َ ةََيم َكد 

 ْ َ يَ .
في اطتبار "ت" لعينتيف مستقميف لدراسة الفركقات  استطداـىذه الفرضية تـ  طتبار صحةال

درجات مقياس الكحدة النفسية كأبعاده لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة 
تعزل لمتغير الحالة االجتماعية عند االعتقاؿ )أعزب، متزكج(، كالنتا ق المتعمقة بيذه الفرضية 

 مكضحة مف طبلؿ الجدكؿ التالي:
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ف  ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده قدى ْألسرى  (: ك َئج ْن  َر " " قدْرسم ْقفرزث4.5َدز  )
 ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقنَقم ْ َ ةََيم َكد ْ َ يَ 

 ْأل عَد
 (N=88ة ززج ) (N=91)  َز 

  يةم " "
 ةس زى ْقد قم
p-value كنْرف ْقةعيَر  ْقة زسط ْ كنْرف ْقةعيَر  ْقة زسط ْ 

 //4260. 0.80- 2.090 9.16 2.236 8.90 ْز   ْر  ْقعزقم
 //3220. 0.99- 1.767 11.40 2.030 11.11 ْقعَز ْ َ ةََ 
فيدُْ ْ   َ  

 ْزق ْز  
14.99 2.497 15.15 2.785 -0.41 .6860// 

م ْق ليم  ْقدَر
 قلزندة ْقكفسيم

35.03 5.551 35.68 4.930 -0.83 .4060// 

 إحصا ياغير دالة  \\         0.05عند  إحصا يا* دالة         0.01عند  إحصا يا** دالة 

   إحصا يةتبيف مف طبلؿ النتا ق عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة (p-value>0.05 ) في
لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل  درجات الكحدة النفسية كأبعادىا
ية عند االعتقاؿ )أعزب، متزكج(، كىذا يعني أف األسرل المحرريف لمتغير العمر الحالة االجتماع

متزكجيف عند االعتقاؿ يعانكف بنفس الفي صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة المتزكجيف منيـ كغير 
الدرجة مف الكحدة النفسية كأبعادىا )العزلة كاالغتراب، العجز االجتماعي، فقداف االتصاؿ 

 كالتكاصؿ(.
أف األسرل يمركف بنفس الظركؼ القاسية داطؿ السجف، فالمتزكج يشعر  َنثيفسر ْق كىنا 

بالكحدة النفسية إلحساسو بكجكد فجكة نفسية تباعد بينو كبيف أشطاص الكسط الذم كاف يحيط بو 
كىك الزكجة كاألبناء كاألسرة الممتدة مف أباء كأميات كأجداد، حيث أف الثقة بيـ كانت عالية كانتقؿ 

متزكج يكجد اللسجف فسكؼ يكجد فجكة بينو كبيف اآلطريف، ككذلؾ األسير األعزب غير إلى مكاف ا
لديو إحساس بافتقاد الميارات االجتماعية البلزمة النطراطو في عبلقات مشبعة مثمرة مش اآلطريف 

 في اإلطار النظرم بشكؿ أكثر. مكضح( كما ىك 1988 ،كما كصفيا )قشقكش
سير األعزب يكجد لديو إحساس بالفجكة كافتقاد الميارات أيضا أف األ يفسر ْق َنثكىنا 

 االجتماعية المشبعة التي كاف يمارسيا مش إطكتو في األسرة كمش كالديو كأجداده كاألعماـ.
فينا تتشابو الظركؼ )األعزب كالمتزكج( مف طبلؿ ظركؼ السجف القاسية أك البنية األسرية 

 كالزكجية. 
( أف األسرل غير المتزكجيف كبعد تحررىـ مف 2008ؽ )كتكضح نتا ق دراسة أبك إسحا

 عالـ القيد فإف أكؿ شيء يبحثكف عنو ىك الزكاج كاالستقرار.
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َ  ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده قدى ْألسرى  -3 د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر    َز
ة ْزندة، ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير َدد ةْر  ْألسر )ةر 

 ةر يُ،   ث ةْر  فأ  ر(.
 طتبار صحةال
( لدراسة One -Way ANOVAىذه الفرضية تـ إيجاد اطتبار تحميؿ التبايف األحادم ) 

الفركقات في درجات الكحدة النفسية كأبعاده لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في 
تيف، ثبلث مرات فأكثر(، كالنتا ق المتعمقة قطاع غزة تعزل لمتغير عدد مرات األسر )مرة كاحدة، مر 

 بيذه الفرضية مكضحة مف طبلؿ الجدكؿ التالي:
( ك َئج  نلي  ْق  َيُ ْألنَد  ق ُّف ْقفرزث ف    عَد ةييَس ْقزندة ْقكفسيم 5.5َدز  )

 ز  عَده قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير َدد ةْر  ْألسر

 ة در ْق  َيُ عَدْأل 
 ةَةزع

 ْقةر عَ 

 َ  دَر

 ْقنريم

 ة زسط

 ْقةر عَ 
 F يةم 

 ْقةنسز م

 ةس زى

 ْقد قم

p-value 

 ْقعزقم ْز   ْر 

 8.095 2 16.189 بيف المجمكعات

 4.639 176 816.532 داطؿ المجمكعات 0.178// 1.75

 178 832.722 المجمكع
 

ْقعَز 
 ْ َ ةََ 

 573. 2 1.146 اتبيف المجمكع

 3.655 176 643.348 داطؿ المجمكعات 0.855// 0.16

 178 644.494 المجمكع
 

فيدُْ ْ   َ  
 ْزق ْز  

 0.764 2 1.529 بيف المجمكعات

 6.982 176 1228.764 داطؿ المجمكعات 0.896// 0.11

 178 1230.292 المجمكع
 

م ْق ليم  ْقدَر
 قلزندة ْقكفسيم

 3.424 2 6.848 مجمكعاتبيف ال

 27.700 176 4875.129 داطؿ المجمكعات  0.884// 0.12

  178 4881.976 المجمكع

 إحصا ياغير دالة  \\          0.05عند  إحصا يا* دالة          0.01عند  إحصا يا** دالة 
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  إحصػػػػػػػػا يةجكىريػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػة  تبػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف طػػػػػػػػبلؿ الجػػػػػػػػدكؿ السػػػػػػػػابؽ عػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػكد فػػػػػػػػركؽ  
(p-value>0.05 )لػػدل األسػػرل المحػػرريف فػػي صػػفقة كفػػاء  فػػي درجػػات الكحػػدة النفسػػية كأبعادىػػا

األحػػرار فػػي قطػػاع غػػزة تعػػزل لمتغيػػر عػػدد مػػرات األسػػر )مػػرة كاحػػدة، مػػرتيف، ثػػبلث مػػرات فػػأكثر(، 
 اطتبلؼ عدد مػرات أسػرىـكىذا يعني أف األسرل المحرريف مف صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة ب

مف نفس المستكل مف الكحدة النفسية كأبعادىا )العزلة كاالغتراب، العجز االجتمػاعي، فقػداف  يعانكف
 االتصاؿ كالتكاصؿ(.

كعزلة كعجز اجتماعي فقداف كتكاصؿ  اغترابأف عناصر الكحدة النفسية مف  يفسر ْق َنثكىنا 
الشطص الذم ىي نفسيا التي تتكرر كؿ عممية اعتقاؿ كفى كؿ مرة ، فينا يتضح لمباحث أف 

 يعتقؿ مرة كاحدة أك أكثر يمر بنفس المحكات التي تجعمو يشعر بالكحدة النفسية.
َ  ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده قدى ْألسرى  -4 د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر    َز

) ة عد،  ير  ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ة َُ ْق نرر
 ة عد(.

ىذه الفرضية تـ إيجاد اطتبار "ت" لعينتيف مستقميف لدراسة الفركقات في درجات  صحة رطتباال
مقياس الكحدة النفسية كأبعاده لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل 
لمتغير مكاف التحرر )مبعد، غير مبعد(، كالنتا ق المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف طبلؿ 

 لتالي:الجدكؿ ا
(: ك َئج ْن  َر " " قدْرسم ْقفرزث ف  ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده قدى ْألسرى 6.5َدز  )

 ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ة َُ  ْق نرر

 ْأل عَد
 (N=106 ير ة عد ) (N= 73) ة عد

  يةم " "
ةس زى 
 ْقد قم

p-value 
ْ كنْرف  ْقة زسط

ْ كنْرف  ْقة زسط ْقةعيَر 
 ْقةعيَر 

 0.001** 4.79- 2.499 9.58 1.177 8.25 ْقعزقم ْز   ْر 

 0.001** 4.26- 2.103 11.69 1.334 10.60 ْقعَز ْ َ ةََ 

 0.002** 3.19- 2.905 15.54 1.991 14.37 فيدُْ ْ   َ  ْزق ْز  

م ْق ليم قلزندة ْقكفسيم  0.001** 5.40- 5.923 36.82 2.957 33.20 ْقدَر

 إحصا ياغير دالة  \\         0.05عند  إحصا يا* دالة         0.01عند  إحصا يا** دالة 
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   إحصا يةتبيف مف طبلؿ النتا ق كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة (p-value<0.01 ) في
 كاصؿ()االغتراب كالعزلة، العجز االجتماعي، فقداف االتصاؿ كالتدرجات الكحدة النفسية كأبعادىا 

لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير مكاف التحرر )مبعد، 
مبعديف أعمى المبعديف فقد كجد أف متكسطات غير الغير مبعد(، لصالح األسرل المحرريف غير 

عادىا كأبمف المبعديف، كىذا يعني أف األسرل المحرريف الغير مبعديف يعانكف مف الكحدة النفسية 
 )االغتراب كالعزلة، العجز االجتماعي، فقداف االتصاؿ كالتكاصؿ( أكثر مف األسرل المبعديف.

كقش الباحث أف األسرل المحرريف تعتبر ىذه النتيجة مطالفة لتكقعات الباحث حيث كاف يت
فسر يقؿ مف األسرل المحرريف المبعديف كىنا أنكف مف الكحدة النفسية كأبعادىا مبعديف يعاالغير 
المحرريف المبعديف بمرحمة متقدمة مف مراحؿ التكافؽ كالتكيؼ مش  لقد مركا األسر  ـنيأ ْق َنث

بما في ذلؾ تحديد كالسمات ،  الكحدة النفسية مف طبلؿ التغيرات الذاتية كتغيرات أطرل في اإلدراؾ
 س.األىداؼ في الحياة كانتياء مرحمة الصراع الداطمي كاكتساب مزيد مف الثقة بالنف

كأيضا التغيرات في التفاعبلت االجتماعية يشير إلى التغيرات في أشكاؿ ىذه التفاعبلت 
كاإليماف كتنمية النزعة الدينية ىك المصدر الذم يستمدكف منو القكة كالسبلـ الداطمي مش النفس 

يعيشكا فيو ا بالكاقش ألنيـ لـ  ك المبعديف إلى قطاع غزة لـ يتفاجأف األسرل المحرريف  زيع يد ْق َنث
بدكف حكاجز أك مداىمات لمبيكت  ،شيء بؿ أنيـ يعيشكف في قطاع غزة مف قبؿ كلـ يتغير عمييـ

كما يحدث في الضفة الغربية، كأيضا األسير المحرر المبعد يعمؿ  اإلسرا يميمف قبؿ االحتبلؿ 
طبلؿ المقاء  عمى إثبات لمذات مف طبلؿ فتح مشاريش استثمارية تساعده عمى أعباء الحياة حيث مف

كما كانكا يتعممكف مف  كاإلنجازالعمؿ كيحبكف مش عدد كبير منيـ تبيف أنيـ يمتازكف بعقمية عممية 
 أسرتيـ كثقافتيـ.
قؿ أتراكح أعمارىـ إلى يالمحرريف المبعديف إلى قطاع غزة أف األسرل  يفسر ْق َنثككما 

كىذا ما يطفض مف ، كا أسرةنش أسنة كقد تزكجكا مف قطاع غزة ك  40-30سنة أك مف  30مف 
الشعكر بالكحدة النفسية كذلؾ بقكة العبلقات االجتماعية كالركابط األسرية داطؿ األسر الفمسطينية، 

، ككما أف معظـ األسرل المبعديف مسطيني طابش التماسؾ األسر حيث يغمب عمى المجتمش الفم
 المتزكجيف أحضركا زكجاتيـ لمعيش معيـ في قطاع غزة.

جدكا اىتمامان كدعمان كبيران كمركز مف قبؿ المؤسسات الحككمية كالمجتمعية مف كأيضان ك 
طبلؿ تأميف سكف ليـ، كالتكاصؿ معيـ، كتعزيز كتطكير العبلقات االجتماعية مش أصدقا يـ 

 األسرل المحرريف مف سكاف قطاع غزة كالذيف كانكا معيـ في المعتقبلت اإلسرا يمية.
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د فرزث ذْ  د قم  ن -5 َ  ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده قدى ْألسرى    َز  َئيم ف  دَر
ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقةس زى ْق علية  ) َكزيم 

 ََةم  ز    ، د لز ،   َقزريزس، دْرسَ  َليَ(.
 One -Wayىذه الفرضية تـ إيجاد اطتبار تحميؿ التبايف األحادم ) طتبار صحةال
ANOVA لدراسة الفركقات في درجات الكحدة النفسية كأبعاده لدل األسرل المحرريف في صفقة )

كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير المستكل التعميمي )ثانكية عامة أك أقؿ، دبمكـ، 
 بكالكريكس، دراسات عميا(، كالنتا ق المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف طبلؿ الجدكؿ التالي:

ك َئج  نلي  ْق  َيُ ْألنَد  ق ُّف ْقفرزث ف    عَد ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده ( 7.5َدز  )
 ْق علية قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقةس زى 

 ة در ْق  َيُ ْأل عَد
 ةَةزع

 ْقةر عَ 

 َ  دَر

 ْقنريم

 ة زسط

 ْقةر عَ 
 ْقةنسز م F يةم 

 ةس زى

 ْقد قم
p-value 

ْقعزقم 
 ْز   ْر 

 5.392 3 16.176 بيف المجمكعات

 4.669 175 812.362 داطؿ المجمكعات 0.329// 1.16

 178 828.538 المجمكع
 

ْقعَز 
 ْ َ ةََ 

 9.076 3 27.227 بيف المجمكعات

 3.530 175 614.168 داطؿ المجمكعات 0.056// 2.57

 178 641.395 المجمكع
 

فيدُْ ْ   َ  
 ْزق ْز  

 8.604 3 25.811 بيف المجمكعات

 6.901 175 1200.713 داطؿ المجمكعات 0.294// 1.25

 178 1226.525 المجمكع
 

م ْق ليم  ْقدَر
 قلزندة ْقكفسيم

 46.967 3 140.900 بيف المجمكعات

 27.232 175 4738.323 داطؿ المجمكعات 0.164// 1.73

  178 4879.223 المجمكع

 إحصا ياغير دالة  \\          0.05عند  إحصا يا* دالة          0.01عند  إحصا يا** دالة 
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-p) إحصا يةجكىرية ذات داللة  تبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ 
value>0.05 )لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في درجات الكحدة النفسية كأبعادىا 

، بكالكريكس، دراسات عميا(،  في قطاع غزة لمتغير المستكل التعميمي )ثانكية عامة أك أقؿ، دبمـك
 اطتبلؼ مستكل تعميميـكىذا يعني أف األسرل المحرريف مف صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة ب

ي، فقداف يعانكف مف نفس المستكل مف الكحدة النفسية كأبعادىا )العزلة كاالغتراب، العجز االجتماع
 االتصاؿ كالتكاصؿ(.
في ضكء ما تكصمت لو معظـ الدراسات النفسية، حيث انو المعركؼ في  يفسر ْق َنث

يؤدياف إلى تطفيؼ  (I.Q)دراسات الطب النفسي بأف ارتفاع المستكل التعميمي كارتفاع نسبة الذكاء 
 كف عمى مستكل عاؿو المحرر الذم يك فاألسير (.111: 2003حدة المشكبلت النفسية )الجريسي، 

، بثقافة ة تفكير كسمككو كشطصيتو بشكؿ عاـمف العمـ كالكعي كالمعرفة فإف ذلؾ يؤثر عمى طريق
معنى أنو تذكب الفكارؽ المعرفية حيث يتطكر أماـ فكر النضاؿ كفكر المقاكمة حيث تصبح 

سمية، فالمعتقؿ ىك الر الثقافة المعرفة النضالية كثقافة األسر )السجف( ىي تعكيض لثقافة القمـ ك 
 طرج عقكالن فذة تحمؿ درجة ماجستير النضاؿ، كدكتكراه الحرية . مدرسة كىك جامعة تي 

 ( حيث:2006كما اتفقت نتا ق الدراسة الحالية مش دراسة البطش )

استطاع األسرل الفمسطينييف إنشاء مجتمش تحكمو لكا ح كقكانيف كصمت أحيانان إصدار حكـ  -1
 .لبعض العمبلء اإلعداـ

استطاع السجناء الفمسطينييف عمؿ نكع مف الثقافة الطاصة عنكانيا الكعي السياسي كالتنظيمي  -2
في كؿ المجاالت، كاعتبر المعتقميف كجكدىـ في السجف مرحمة نضاؿ أطرل مف طبلؿ عمؿ 

 مجمكعات لمتابعة العمؿ التنظيمي فكر تحريرىـ مف السجف.

عقد جمسات لمتنظيمات كدكرات تؤىميـ عمميان كاف الكعي كالتثقيؼ داطؿ السجكف مف طبلؿ  -3
 كاجتماعيان كثقافيان.

 اإلضراباتتمكف األسرل فرض قضيتيـ عمى الساحة الفمسطينية كالعربية كالدكلية مف طبلؿ  -4
 عف الطعاـ كمف طبلؿ ططؼ المقاكمة لمجنكد كالتنسيؽ مش األسرل في كيفية إبراـ الصفقات.
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د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم -6 َ  ةييَس ْقزندة ْقكفسيم ز  عَده قدى ْألسرى     َز ف  دَر
 5)    ةُ  ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ةدة ْ َ يَ 

 سكم(. 15سكم،    ر ةُ  15-10سكْز ،  10    ةُ  -5سكْز ، 
 One -Wayلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ إيجاد اطتبار تحميؿ التبايف األحادم )

ANOVA لدراسة الفركقات في درجات الكحدة النفسية كأبعاده لدل األسرل المحرريف في صفقة )
 10أقؿ مف  -5سنكات،  5كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير مدة االعتقاؿ )أقؿ مف 

سنة(، كالنتا ق المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف طبلؿ  15سنة، أكثر مف  15-10سنكات، 
 الجدكؿ التالي:

( يزضُ ك َئج  نلي  ْق  َيُ ْألنَد  ق ُّف ْقفرزث ف    عَد ةييَس ْقزندة ْقكفسيم 8.5َدز  )
 ز  عَده قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ةدة ْ َ يَ 

 ة در ْق  َيُ ْأل عَد
 ةَةزع

 ْقةر عَ 

 َ  دَر

 ْقنريم

 ة زسط

 ْقةر عَ 
 F يةم 

 ْقةنسز م

 ىةس ز 

 ْقد قم

p-value 

ْقعزقم 
 ْز   ْر 

 12.905 3 38.714 بيف المجمكعات

 4.537 175 794.007 داطؿ المجمكعات 0.039* 2.84

 178 832.722 المجمكع
 

ْقعَز 
 ْ َ ةََ 

 2.291 3 6.873 بيف المجمكعات

 3.644 175 637.621 داطؿ المجمكعات 0.597// 0.63

 178 644.494 المجمكع
 

فيدُْ ْ   َ  
 ْزق ْز  

 31.439 3 94.317 بيف المجمكعات

 6.491 175 1135.975 داطؿ المجمكعات 0.003** 4.84

 178 1230.292 المجمكع
 

م ْق ليم  ْقدَر
 قلزندة ْقكفسيم

 75.439 3 226.317 بيف المجمكعات

 26.604 175 4655.659 داطؿ المجمكعات 0.040* 2.84

  178 4881.976 المجمكع

 إحصا ياغير دالة  \\          0.05عند  إحصا يا* دالة          0.01عند  إحصا يا** دالة 
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 تبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ: 
 إحصا يةجكىرية ذات داللة  عدـ كجكد فركؽ (p-value>0.05 ) في درجات العجز

في قطاع غزة تعزل لمتغير مدة االعتقاؿ لدل األسرل المحرريف في صفقة األحرار  االجتماعي
سنة(، كىذا يعني أف  15سنة، أكثر مف  15-10سنكات،  10أقؿ مف  -5سنكات،  5)أقؿ مف 

يعانكف مف  اطتبلؼ عدد سنكات اعتقاليـاألسرل المحرريف مف صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة ب
 نفس المستكل مف العجز االجتماعي(.

  إحصا يةداللة جكىرية ذات  كجكد فركؽ (f-value=2.84, p-value=0.039 ) في درجات
لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير مدة  العزلة كاالغتراب

سنة(، ك  15سنة، أكثر مف  15-10سنكات، مف  10أقؿ مف  -5سنكات،  5االعتقاؿ )أقؿ مف 
بيف أف األسرل المحرريف الذيف مدة اعتقاليـ أقؿ مف لكشؼ الفركؽ فقد ت LSDتـ استعماؿ اطتبار

سنكات يعانكف مف العزلة كاالغتراب أكثر مف األسرل الذيف مدة اعتقاليـ أكثر مف ذلؾ، في  5
 حيف لـ يبلحظ كجكد أم فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف المجمكعات األطرل.

 إحصا يةجكىرية ذات داللة  كجكد فركؽ (f-value=4.84, p-value=0.003 ) في درجات
لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل  فقداف االتصاؿ كالتكاصؿ

سنة، أكثر مف  15-10سنكات، مف  10أقؿ مف  -5سنكات،  5لمتغير مدة االعتقاؿ )أقؿ مف 
مدة لكشؼ الفركؽ فقد تبيف أف األسرل المحرريف الذيف  LSDسنة(، ك تـ استعماؿ اطتبار 15

سنة( يعانكف مف فقداف االتصاؿ كالتكاصؿ أقؿ مف األسرل الذيف مدة  15-10اعتقاليـ )مف 
سنكات(، في حيف لـ يبلحظ كجكد أم فركؽ ذات  10أقؿ مف  -5سنكات،  5اعتقاليـ )أقؿ مف 

 داللة إحصا ية بيف المجمكعات األطرل.
 إحصا يةجكىرية ذات داللة  كجكد فركؽ (f-value=2.84, p-value=0.040 ) في درجات

لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير مدة  الكحدة النفسية
سنة(، ك  15سنة، أكثر مف  15-10سنكات، مف  10أقؿ مف  -5سنكات،  5االعتقاؿ )أقؿ مف 
قاليـ أقؿ مف لكشؼ الفركؽ فقد تبيف أف األسرل المحرريف الذيف مدة اعت LSDتـ استعماؿ اطتبار

سنة،  15-10سنكات يعانكف مف العزلة كاالغتراب أكثر مف األسرل الذيف مدة اعتقاليـ )مف  5
سنة(، في حيف لـ يبلحظ كجكد أم فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف المجمكعات  15أكثر مف 

 أف ىذه النتيجة اتفقت مش بعض الدراسات السابقة حيث أف الذم يفسر ْق َنثاألطرل. كىنا 
قضى أقؿ مف طمس سنكات يعانكف مف العزلة كاالغتراب أكثر مف غيرىـ  بسبب عدـ تكيفيـ مش 
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ظركؼ السجف الجديدة التي طرأت عمييـ كأف ارتباطيـ باألسرة كالمجتمش لـ ينقطش طكيبل كىذا 
 يؤثر عمى عبلقاتيـ مش اآلطريف .

العالية أكثر م األحكاـ ( أف األسرل المحرريف ذك 2004كما أشارت نتا ق دراسة الطبلع )
شعكران باالنتماء كأكثر تكافقان مف الف ة التي أمضت في السجف فترات قميمة، بينما اتفقت ىذه الدراسة 

(، أف األسرل المحرريف األكثر تعميمان كالمحككميف لفترات ,.1997Qouta,et alأيضان مف دراسة )
 أطكؿ يتكيفكف باستطداـ إعادة التقييـ.

أف األسرل المحرريف أصحاب األحكاـ العالية لدييـ القدرة عمى التكيؼ  َنثيرى ْق كىنا 
النفسي كاالجتماعي أكثر مف أألسرل المحرريف الذيف قضكا فترات قميمة في المعتقبلت كالسجكف 

 ، أمبلن في أف صفقات الحرية تعقد دا ما بطصكص األحكاـ العالية اإلسرا يمية
ْقزندة   عد قل عرف  قد ْ ََه ْقفرزث ف  ْق عديم  لةيَركَ ق LSD ( ك َئج ْن  َر9.5َدز  )

 ةدة ْ َ يَ  زد ق دَ  َقكس م قة غير ْقكفسيم

 5    ةُ  ْقة زسط ةدة ْ َ يَ  ْق عد
 سكْز 

    ةُ 
 سكْز  10

-10ةُ 
 سكم 15

   ر ةُ 
 سكم 15

 العزلة كاالغتراب

 *2.03 *1.25 *1.19 1 10.27 سنكات 5أقؿ مف 

 //0.48 //0.06 1 - 9.08 سنكات 10أقؿ مف 

 //0.78 1 - - 9.02 سنة 10-15

 1 - - - 8.24 سنة 15أكثر مف 

 

فقداف االتصاؿ 
 كالتكاصؿ

 //1.25 **2.00 //0.51 1 16.13 سنكات 5أقؿ مف 

 //0.73 **1.49 1 - 15.62 سنكات 10أقؿ مف 

 //0.75- 1 - - 14.14 سنة 10-15

 1 - - - 14.89 سنة 15أكثر مف 

الدرجة الكمية 
 لمكحدة النفسية

 **3.88 **3.76 //2.24 1 38.13 سنكات 5أقؿ مف 

 //1.64 //1.52 1 - 35.90 سنكات 10أقؿ مف 

 0.12 1 - - 34.38 سنة 10-15

 1 - - - 34.26 سنة 15أكثر مف 

 إحصا ياير دالة غ \\          0.05عند  إحصا يا* دالة          0.01عند  إحصا يا** دالة 
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  ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم  َ د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر ْقفرض ْق َك :    َز
ز عديه قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قلة غيْر  ْقديةغْرفيم 

، َدد ةْر  ْألسر، ْق َقيم )ْقعةر، ْقنَقم ْ َ ةََيم َكد ْ َ يَ ، ْقنَقم ْ َ ةََيم ْقنَقيم
 . زسي    كَز     ة غير  فرضيم ةس يلم:ْقةس زى ْق علية ، ةدة ْ َ يَ (ة َُ ْق نرر، 

َ  ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز عديه قدى  -1 د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر    َز
، سكم فأ   30ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقعةر )

 سكم(. 40سكم،    ر ةُ  40 -30ةُ 
 One -Wayىذه الفرضية تـ إيجاد اطتبار تحميؿ التبايف األحادم ) طتبار صحةال
ANOVA لدراسة الفركقات في درجات المساندة االجتماعية كبعديو لدل األسرل المحرريف في )

سنة، أكبر  40 -30سنة فأقؿ، مف  30صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير العمر )
 سنة(، كالنتا ق المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف طبلؿ الجدكؿ التالي: 40مف 

( يزضُ ك َئج  نلي  ْق  َيُ ْألنَد  ق ُّف ْقفرزث ف    عَد ةييَس ْقةسَكدة 10.5َدز  )
 ْ َ ةََيم ز عديه قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقعةر

 ةَةزع ة در ْق  َيُ ْأل عَد
 ْقةر عَ 

 َ  دَر
 ْقنريم

 ة زسط
 ْقةنسز م F يةم  ْقةر عَ 

 ةس زى
 p-value ْقد قم

ْقةسَكدة ْقةَ ةعيم 
 ْزق يدير ْ َ ةََ 

 5.432 2 10.865 بيف المجمكعات
 14.809 176 2576.763 داطؿ المجمكعات 0.693// 0.37

 178 2587.627 المجمكع
 

 ْأله ةسَكدة 
 ْزأل د َِ

 3.666 2 7.333 بيف المجمكعات
 5.031 176 875.478 داطؿ المجمكعات 0.484// 0.73

 178 882.810 المجمكع
 

م ْق ليم  ْقدَر
 قلةسَكدة ْ َ ةََيم

 3.836 2 7.671 بيف المجمكعات
 23.570 176 4101.210 داطؿ المجمكعات 0.850// 0.16

   178 4108.881 المجمكع

 إحصا ياغير دالة  \\          0.05عند  إحصا يا* دالة          0.01عند  إحصا يا** دالة 

 إحصا يةجكىرية ذات داللة  تبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ
(p-value>0.05 )لدل األسرل المحرريف في صفقة  في درجات المساندة االجتماعية كبعدييا

 40سنة، أكبر مف  40 -30سنة فأقؿ، مف  30ار في قطاع غزة تعزل لمتغير العمر )كفاء األحر 
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سنة(، كىذا يعني أف األسرل المحرريف مف صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة بكافة أعمارىـ لدييـ 
)المساندة المجتمعية كالتقدير االجتماعي، مساندة  المساندة االجتماعية كبعدييانفس المستكل مف 

 كاألصدقاء(. األىؿ
تقديـ المساندة االجتماعية غير مرتبطة بعمر األسير المحرر فالمجتمش  يفسر ْق َنثكىنا 

الفمسطيني يقدر تضحيات األسرل المحرريف بكافة ف اتيـ العمرية كىذا يدؿ عمى التقدير االجتماعي 
 الذم ينالو كيشعر بو األسرل المحرريف بجميش أعمارىـ. 

د فرزث ذْ  د   -2 َ  ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز عديه قدى    َز قم  ن َئيم ف  دَر
ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقنَقم ْ َ ةََيم َكد 

 ْ َ يَ  ) َز ، ة ززج(.
لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ إيجاد اطتبار "ت" لعينتيف مستقميف لدراسة الفركقات في 

المساندة االجتماعية كبعديو لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في درجات مقياس 
قطاع غزة تعزل لمتغير الحالة االجتماعية عند االعتقاؿ )أعزب، متزكج(، كالنتا ق المتعمقة بيذه 

 الفرضية مكضحة مف طبلؿ الجدكؿ التالي:
كدة ْ َ ةََيم ز عديه قدى (: ك َئج ْن  َر " " قدْرسم ْقفرزث ف  ةييَس ْقةس11.5ََدز  )

 ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقنَقم ْ َ ةََيم َكد ْ َ يَ 

 ْأل عَد
 (N=88ة ززج ) (N=91)  َز 

  يةم " "
ةس زى 
 ْقد قم

p-value 
ْ كنْرف  ْقة زسط

ْ كنْرف  ْقة زسط ْقةعيَر 
 ْقةعيَر 

م ْزق يدير ْقةسَكدة ْقةَ ةعي
 ْ َ ةََ 

30.69 4.268 31.37 3.355 -1.18 .2410// 

 //8460. 200. 2.276 22.13 2.205 22.19 ْزأل د َِ ْأله ةسَكدة 
م ْق ليم قلةسَكدة ْ َ ةََيم  //5010. 0.67- 4.553 53.49 5.137 53.00 ْقدَر

 إحصا ياغير دالة  \\         0.05عند  إحصا يا* دالة         0.01عند  إحصا يا** دالة 

   إحصا يةتبيف مف طبلؿ النتا ق عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة (p-value>0.05 ) في
لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة  درجات المساندة االجتماعية كبعدييا

أف األسرل المحرريف تعزل لمتغير الحالة االجتماعية عند االعتقاؿ )أعزب، متزكج(، كىذا يعني 
في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة المتزكجيف منيـ كالغير متزكجيف عند االعتقاؿ لدييـ نفس 
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الدرجة مف المساندة االجتماعية كبعدييا )المساندة المجتمعية كالتقدير االجتماعي، مساندة األىؿ 
 كاألصدقاء(.

تتفؽ مش  ىذه الدراسة  نجد ت ؿ االطبلع عمى بعض الدراساذلؾ مف طبل زيفسر ْق َنث
قدـ لو مساندة اجتماعية مف قبؿ األب كاألـ األسير األعزب يي ف إحيث نتا ق الدراسات السابقة، 

أف األسير  زيرى ْق َنثكاإلطكة أما األسير المتزكج فيقدـ لو المساندة مف قبؿ الزكجة كاألبناء 
 ة كؿه حسب الحالة االجتماعية .األعزب كاألسير المتزكج يقدـ ليـ المساندة االجتماعي

َ  ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز عديه قدى  -3 د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر    َز
ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقنَقم ْ َ ةََيم 

 ْقنَقيم ) َز ، ة ززج(.
نتيف مستقميف لدراسة الفركقات في لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ إيجاد اطتبار "ت" لعي

درجات مقياس المساندة االجتماعية كبعديو لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في 
قطاع غزة تعزل لمتغير الحالة االجتماعية الحالية )أعزب، متزكج(، كالنتا ق المتعمقة بيذه الفرضية 

 مكضحة مف طبلؿ الجدكؿ التالي:
ْن  َر " " قدْرسم ْقفرزث ف  ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز عديه قدى (: ك َئج 12.5َدز  )

 ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقنَقم ْ َ ةََيم ْقنَقيم

 ْأل عَد
 (N=175ة ززج ) (N=4)  َز 

  يةم " "
ةس زى 
 ْقد قم

p-value 
ْ كنْرف  ْقة زسط

نْرف ْ ك ْقة زسط ْقةعيَر 
 ْقةعيَر 

 0.405// 0.97 3.698 31.11 7.974 27.25 ْقةسَكدة ْقةَ ةعيم ْزق يدير ْ َ ةََ 
 0.313// 1.01 2.220 22.18 2.728 21.04 ْزأل د َِ ْأله ةسَكدة 

م ْق ليم قلةسَكدة ْ َ ةََيم  0.363// 0.91 4.741 53.29 8.926 51.06 ْقدَر

 إحصا ياغير دالة  \\         0.05عند  إحصا يا* دالة         0.01عند  إحصا يا** دالة 

( p-value>0.05) إحصا يةتبيف مف طبلؿ النتا ق عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة 
لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع  في درجات المساندة االجتماعية كبعدييا

)أعزب، متزكج(، كىذا يعني أف األسرل المحرريف في  غزة تعزل لمتغير الحالة االجتماعية الحالية
صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة المتزكجيف منيـ كالغير متزكجيف لدييـ نفس الدرجة مف المساندة 

 االجتماعية كأبعادىا )المساندة المجتمعية كالتقدير االجتماعي، مساندة األىؿ كاألصدقاء(.
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األعزب كالمتزكج يقدـ لو نفس المساندة االجتماعية أف األسير المحرر  يفسر ْق َنثكىنا 
تحت بند المساندة المجتمعية كالتقدير االجتماعي مف قبؿ المجتمش كمؤسساتو  حيث تقدـ لو 
الميزات حسب معايير تطص جميش األسرل المحرريف أك حسب مدة الحكـ الذم قضاه في السجف 

رر األعزب كالمتزكج بدرجات متفاكتة في الدرجة كأيضا مساندة األىؿ كاألصدقاء تقدـ لؤلسير المح
 كليس في النكع .

َ   يَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز عديه قدى  -4 د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر    َز
ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير َدد ةْر  ْألسر )ةرة 

 ْزندة، ةر يُ،   ث ةْر  فأ  ر(.
 One -Wayعمى ىذه الفرضية تـ إيجاد اطتبار تحميؿ التبايف األحادم ) لئلجابة

ANOVA لدراسة الفركقات في درجات المساندة االجتماعية كبعديو لدل األسرل المحرريف في )
صفقة األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير عدد مرات األسر )مرة كاحدة، مرتيف، ثبلث مرات 

 ذه الفرضية مكضحة مف طبلؿ الجدكؿ التالي:فأكثر(، كالنتا ق المتعمقة بي
( يزضُ ك َئج  نلي  ْق  َيُ ْألنَد  ق ُّف ْقفرزث ف    عَد ةييَس ْقةسَكدة 13.5َدز  )

ْ َ ةََيم ز عديه قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير 
 َدد ةْر  ْألسر

 ةَةزع ة در ْق  َيُ ْأل عَد
 ْقةر عَ 

َ د  َر
 ْقنريم

 ة زسط
 ْقةر عَ 

 F يةم 
 ْقةنسز م

 ةس زى
 ْقد قم

p-value 

ْقةسَكدة ْقةَ ةعيم 
 ْزق يدير ْ َ ةََ 

 21.604 2 43.208 بيف المجمكعات
 14.686 176 2584.699 داطؿ المجمكعات 0.232// 1.47

 178 2627.907 المجمكع
 

 ْأله ةسَكدة 
 ْزأل د َِ

 2.112 2 4.224 تبيف المجمكعا
 5.004 176 880.634 داطؿ المجمكعات 0.656// 0.42

 178 884.858 المجمكع
 

م ْق ليم  ْقدَر
 قلةسَكدة ْ َ ةََيم

 21.687 2 43.373 بيف المجمكعات
 23.441 176 4125.680 داطؿ المجمكعات 0.398// 0.93

 178 4169.053 المجمكع
 

 إحصا ياغير دالة  \\          0.05عند  إحصا يا* دالة          0.01عند  إحصا يا** دالة 
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  إحصا يةجكىرية ذات داللة  تبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ  
(p-value>0.05 )لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء  في درجات المساندة االجتماعية كبعدييا

رات األسر )مرة كاحدة، مرتيف، ثبلث مرات فأكثر(، كىذا األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير عدد م
لدييـ  اطتبلؼ عدد مرات أسرىـيعني أف األسرل المحرريف مف صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة ب

نفس المستكل مف المساندة االجتماعية كبعدييا )المساندة المجتمعية كالتقدير االجتماعي، مساندة 
لى إيـ نفس الدرجة مف المساندة يرجش أف األسرل المحرريف لدي نثزيفسر ْق َاألىؿ كاألصدقاء(. 

 ،صدقاء كالمجتمش كمؤسساتو في كؿ مرة مف مرات االعتقاؿىؿ كاألتقديـ المساندة االجتماعية مف األ
ـ تقديرىـ مف المجتمش كيرجش كىنا في تحررىـ مف االعتقاؿ األطير يكضح أف األسرل المحرريف لي

 .كقضيتيـالغالي كالنفيس مف أجؿ كطنيـ برل المحرييف األس ضحيةتإلى ذلؾ 
َ  ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز عديه قدى  -5 د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر    َز

)ة عد،  ير  ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ة َُ ْق نرر
 ة عد(.

ر "ت" لعينتيف مستقميف لدراسة الفركقات في درجات لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ إيجاد اطتبا
مقياس المساندة االجتماعية كبعديو لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة 
تعزل لمتغير مكاف التحرر )مبعد، غير مبعد(، كالنتا ق المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف طبلؿ 

 الجدكؿ التالي:
  َر " " قدْرسم ْقفرزث ف  ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز عديه قدى (: ك َئج ْن14.5َدز  )

 ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ة َُ ْق نرر

 ْأل عَد
 ((N=175ة ززج  (N=4)  َز 

  يةم " "
ةس زى 
 ْقد قم

p-value 
ْ كنْرف  ْقة زسط

ْ كنْرف  ْقة زسط ْقةعيَر 
 ْقةعيَر 

 0.742// 0.33 4.089 30.94 3.477 31.14 ْقةسَكدة ْقةَ ةعيم ْزق يدير ْ َ ةََ 

 0.249// 1.158 2.228 21.99 2.227 22.39 ْزأل د َِ ْأله ةسَكدة 

م ْق ليم قلةسَكدة ْ َ ةََيم  0.415// 0.82 4.827 53.00 4.869 53.60 ْقدَر

 إحصا ياغير دالة  \\         0.05عند  اإحصا ي* دالة         0.01عند  إحصا يا** دالة 
( p-value>0.05) إحصا يةتبيف مف طبلؿ النتا ق عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة  

لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع  في درجات المساندة االجتماعية كبعدييا
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أف األسرل المحرريف في صفقة  غزة تعزل لمتغير مكاف التحرر )مبعد، غير مبعد(، كىذا يعني
مبعديف لدييـ نفس الدرجة مف المساندة االجتماعية الغير األحرار في قطاع غزة المبعديف ك كفاء 

 كبعدييا )المساندة المجتمعية كالتقدير االجتماعي، مساندة األىؿ كاألصدقاء(.
ة المبعديف األحرار في قطاع غز أف األسرل المحرريف في صفقة كفاء  يفسر ْق َنثكىنا 

مبعديف لدييـ نفس الدرجة مف المساندة االجتماعية كبعدييا )المساندة المجتمعية كالتقدير الغير ك 
ُ ْق َنثكىنا  اء(االجتماعي، مساندة األىؿ كاألصدق أف المساندة االجتماعية ببعدييا تقدـ  يَر

ساتو  ، كأيضا مف لؤلسرل المحرييف المبعديف كالغير مبعديف بنفس الدرجة مف المجتمش كمؤس
 األىؿ كاألصدقاء .

َ  ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز عديه قدى  -6 د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر    َز
ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقةس زى ْق علية  

 ) َكزيم ََةم  ز    ، د لز ،   َقزريزس، دْرسَ  َليَ(.
 One -Wayذه الفرضية تـ إيجاد اطتبار تحميؿ التبايف األحادم )ىصحة  طتبارال
ANOVA لدراسة الفركقات في درجات المساندة االجتماعية كبعديو لدل األسرل المحرريف في )

صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير المستكل التعميمي )ثانكية عامة أك أقؿ، دبمكـ، 
 نتا ق المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف طبلؿ الجدكؿ التالي:بكالكريكس، دراسات عميا(، كال

( يزضُ ك َئج  نلي  ْق  َيُ ْألنَد  ق ُّف ْقفرزث ف    عَد ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم 15.5َدز  )
 ز عديه قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ْقةس زى ْق علية 

 ةَةزع يُة در ْق  َ ْأل عَد
 ْقةر عَ 

 َ  دَر
 ْقنريم

 ة زسط
 ْقةر عَ 

 F يةم 
 ْقةنسز م

 ةس زى
 p-value ْقد قم

ْقةسَكدة ْقةَ ةعيم 
 ْزق يدير ْ َ ةََ 

 16.677 3 50.030 بيف المجمكعات
 14.809 175 2576.824 داطؿ المجمكعات 0.340// 1.13

 178 2626.854 المجمكع
 

 ْأله ةسَكدة 
  د َِْزأل

 1.738 3 5.213 بيف المجمكعات
 5.051 175 878.924 داطؿ المجمكعات 0.794// 0.34

  178 884.137 المجمكع
م ْق ليم  ْقدَر

 قلةسَكدة ْ َ ةََيم

 22.466 3 67.398 بيف المجمكعات
 23.572 175 4101.596 داطؿ المجمكعات 0.416// 0.95

 178 4168.994 المجمكع
 

 إحصا ياغير دالة  \\          0.05عند  إحصا يا* دالة          0.01عند  إحصا يادالة  **
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 إحصا يةجكىرية ذات داللة  تبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ 
(p-value>0.05 )لدل األسرل المحرريف في صفقة  في درجات المساندة االجتماعية كبعدييا

، بكالكريكس، كفاء األحرار في قطاع غزة  لمتغير المستكل التعميمي )ثانكية عامة أك أقؿ، دبمـك
اطتبلؼ دراسات عميا(، كىذا يعني أف األسرل المحرريف مف صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة ب

يعانكف مف نفس المستكل مف المساندة االجتماعية كبعدييا )المساندة المجتمعية  مستكل تعميميـ
 اندة األىؿ كاألصدقاء(.كالتقدير االجتماعي، مس

أف المستكل  نجدمف طبلؿ االطبلع عمى بعض الدراسات السابقة  يفسر ْق َنثكىنا 
فالمعيار ىك تقديـ المساندة االجتماعية  ،ليس معيار في تقديـ المساندة االجتماعية يالتعميم

بغض النظر  ،كالتي تجعميـ راضيف عنيا ،  طمبات كاحتياجات األسرل المحرريفالمناسبة مف مت
عف مستكاىـ التعميمي فيـ جميعا بحاجة الستقرار نفسي كاجتماعي ككظيفي يجعميـ قادريف عمى 

 أعباء الحياة .تحمؿ 
َ  ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ز  عَدهَ قدى  -7 د فرزث ذْ  د قم  ن َئيم ف  دَر    َز

دة ْ َ يَ  )    ةُ ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ة
 سكم(. 15سكم،    ر ةُ  15-10سكْز ،  10    ةُ  -5سكْز ،  5

 One -Wayىذه الفرضية تـ إيجاد اطتبار تحميؿ التبايف األحادم ) طتبار صحةال
ANOVA لدراسة الفركقات في درجات المساندة االجتماعية كبعدييا لدل األسرل المحرريف في )

 10أقؿ مف  -5سنكات،  5ع غزة تعزل لمتغير مدة االعتقاؿ )أقؿ مف صفقة كفاء األحرار في قطا
سنة(، كالنتا ق المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف طبلؿ  15سنة، أكثر مف  15-10سنكات، 

 الجدكؿ التالي:
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( يزضُ ك َئج  نلي  ْق  َيُ ْألنَد  ق ُّف ْقفرزث ف    عَد ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم 16.5َدز  )
 ز عديدَ قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة  عزى قة غير ةدة ْ َ يَ 

 ة در ْق  َيُ ْأل عَد
 ةَةزع
 ْقةر عَ 

 َ  دَر
 ْقنريم

 ة زسط
 ْقةر عَ 

 F يةم 
 ْقةنسز م

 ةس زى
-p ْقد قم

value 

ْقةسَكدة ْقةَ ةعيم 
 ْزق يدير ْ َ ةََ 

 6.918 3 20.753 بيف المجمكعات
 14.898 175 2607.154 داطؿ المجمكعات 0.708// 0.46

 178 2627.907 المجمكع
 

 ْزأل د َِ ْأله ةسَكدة 
 3.973 3 11.919 بيف المجمكعات

 4.988 175 872.939 داطؿ المجمكعات 0.497// 0.80
 178 884.858 المجمكع

 
م ْق ليم قلةسَكدة  ْقدَر

 ْ َ ةََيم

 13.452 3 40.355 جمكعاتبيف الم
 23.593 175 4128.698 داطؿ المجمكعات 0.635// 0.57

 178 4169.053 المجمكع
 

 إحصا ياغير دالة  \\          0.05عند  إحصا يا* دالة          0.01عند  إحصا يا** دالة 

 تبيف مف طبلؿ الجدكؿ السابؽ: 
في درجات المساندة ( p-value>0.05) إحصا يةجكىرية ذات داللة  عدـ كجكد فركؽ

لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة تعزل لمتغير مدة  االجتماعية كبعدييا
سنة(، كىذا  15سنة، أكثر مف  15-10سنكات،  10أقؿ مف  -5سنكات،  5االعتقاؿ )أقؿ مف 

 اطتبلؼ عدد سنكات اعتقاليـب يعني أف األسرل المحرريف مف صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة
يعانكف مف نفس المستكل مف المساندة االجتماعية كبعدييا المساندة المجتمعية كالتقدير االجتماعي، 

 مساندة األىؿ كاألصدقاء(. 
ي اىتمت باألسرل الدراسات التنتا ق النتيجة اتفقت مش بعض ىذه أف  يفسر ْق َنثك ىنا 

،  35قد أجابكا عمى فقرة  األحرارل المحرريف في صفقة كفاء ف غالبية األسر إالمحرييف ، حيث 
بالسالب، كىذا يدؿ عمى  أف   َدهَ ْق َنثمف فقرات استبانة المساندة االجتماعية التي  37

 األسرل بمطتمؼ مدة اعتقاليـ بحاجة لتقديـ المساندة االجتماعية بنفس النكع كالدرجة . 
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  ْد َ  م ذ د قم  ن َئيم  يُ ةس زى ْقزندة ْقكفسيم زةس زى  ْقفرض ْق َقث:    َز
 ْقةسَكدة ْ َ ةََيم قدى ْألسرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زة.

إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف لدراسة العبلقة بيف درجات تـ الطتبار صحة ىذه الفرضية 
لدل  (Pearson’s Correlation Coefficient)الكحدة النفسية كدرجات المساندة االجتماعية 

األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة، كالنتا ق المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة 
 مف طبلؿ الجدكؿ التالي:

َ  ةييَس  ْقزندة ْقكفسيم 17.5َدز  ) ( يزضُ ةعَة   ْر  َط  يرسزُ قدْرسم ْقع  م  يُ دَر
 سرى ْقةنرريُ ف   فيم زفَِ ْألنْرر ف   طَع  زةز ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم قدى ْأل

 ْأل عَد
 ْقعزقم

 ْز   ْر 
 ْقعَز

 ْ َ ةََ 

 فيدُْ
 َ   ْ 
 ْزق ْز  

 ْقزندة
 ْقكفسيم

ْقةسَكدة ْقةَ ةعيم 
 ْزق يدير ْ َ ةََ 

 -0.26 -0.18 -0.30 -0.19 ةعَة  ْ ر  َط
 **0010. *0180. **0010. *0110. ةس زى ْقد قم

 ْزأل د َِ ْأله  ةسَكدة
 -0.35 -0.22 -0.31 -0.33 ةعَة  ْ ر  َط
 **0010. **0010. **0010. **0010. ةس زى ْقد قم

م ْق ليم قلةسَكدة  ْقدَر
 ْ َ ةََيم

 -0.33 -0.21 -0.36 -0.29 ةعَة  ْ ر  َط
 **0010. **0040. **0010. **0010. ةس زى ْقد قم

 إحصا ياغير دالة  \\          0.05عند  إحصا يا* دالة          0.01عند  إحصا يا** دالة 

 يل :  يُ ةُ ن   ْقك َئج ْقةزضنم ف  ْقَدز  ْقسَ ث ةَ 

  ذات داللة إحصا ية عند  عكسية متكسطةكجكد عبلقةα  =0.01  بيف درجات مقياس المساندة
ز االجتماعي، فقداف االتصاؿ االجتماعية كمقياس الكحدة النفسية كأبعادىا )العزلة كاالغتراب، العج

كالتكاصؿ( لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة ، كىذا يدؿ عمى أنو كمما 
زاد مستكل المساندة االجتماعية أدل ذلؾ إلى انطفاض في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية كأبعادىا 

لتكاصؿ( لدل األسرل المحرريف في صفقة )العزلة كاالغتراب، العجز االجتماعي، فقداف االتصاؿ كا
 كفاء األحرار في قطاع غزة كالعكس صحيح.

  ةَ  َقكس م أل عَد ْقةسَكدة ْ َ ةََيم:

   ذات داللة إحصا ية عند  عكسية متكسطةكجكد عبلقةα  =0.01  بيف درجات مقياس
العزلة كاالغتراب، العجز المساندة المجتمعية كالتقدير االجتماعي كمقياس الكحدة النفسية كأبعادىا )
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االجتماعي، فقداف االتصاؿ كالتكاصؿ( لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع 
غزة ، كىذا يدؿ عمى أنو كمما زاد مستكل المساندة المجتمعية كالتقدير االجتماعي أدل ذلؾ إلى 

غتراب، العجز االجتماعي، فقداف انطفاض في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية كأبعادىا )العزلة كاال
االتصاؿ كالتكاصؿ( لدل األسرل المحرريف في صفقة كفاء األحرار في قطاع غزة كالعكس 

 صحيح.
   كجكد عبلقة عكسية متكسطة ذات داللة إحصا ية عندα  =0.01  بيف درجات مقياس مساندة

داف االتصاؿ كالتكاصؿ( لدل األىؿ كاألصدقاء كأبعادىا )العزلة كاالغتراب، العجز االجتماعي، فق
األحرار في قطاع غزة ، كىذا يدؿ عمى أنو كمما زاد مستكل  كفاء األسرل المحرريف في صفقة

كاألصدقاء أدل ذلؾ إلى انطفاض في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية كأبعادىا  األىؿ مساندة
 األسرل المحرريف في صفقة)العزلة كاالغتراب، العجز االجتماعي، فقداف االتصاؿ كالتكاصؿ( لدل 

 األحرار في قطاع غزة كالعكس صحيح. كفاء
مف طبلؿ اإلطار النظرم الذم تـ عرضو في الفصؿ الثاني الذم تبيف فيو  زيفسر ْق َنث

مدل أىمية المساندة االجتماعية في المحافظة عمى الصحة النفسية كالبدنية لمفرد، كتكفيرىا نكعان 
مف الكقكع فريسة لؤلمراض كاالضطرابات النفسية كالتي يعتبر الشعكر  مف الكقاية كالحماية لمشطص

بالكحدة النفسية كاحدا منيا، كما أف ىناؾ العديد مف الدراسات التي أثبتت أف ىناؾ عبلقة ارتباطيو 
عكسية بيف المساندة االجتماعية كالشعكر بالكحدة النفسية، كاف الشعكر بالكحدة النفسية ينطفض 

مظاىر كأبعاد المساندة االجتماعية في المجتمش الذم يعيش فيو الفرد ، كأيضا كمما  كمما ازدادت
كانت العبلقات االجتماعية قكية بيف األفراد حيث أف مساندة اآلطريف لمفرد ككقكفيـ إلى جانبو عند 

يطفؼ عنو مشاعر األلـ كالضيؽ، كيساعده عمى مكاجية المكاقؼ الصعبة  ،معينة مكاجيتو لمشكمة
 المشكبلت التي تعترضو.ك 

فالمساندة االجتماعية التي يتمقيا الفرد مف اآلطريف تعد عامبل ىامان في صحتو النفسية كمف 
ثـ يمكف التنبؤ انو في ظؿ غياب المساندة االجتماعية أك انطفاضيا قد تنشأ االضطرابات النفسية 

 (.126 :2001، كتظير الكحدة النفسية لديو )تفاحة

سير المحرر أف أسرتو كأقاربو كالمجتمش الذم يعيش فيو ييتـ بو ، كيحاكؿ فعندما يجد األ
إلى  التطفيؼ عنو كأف يكفر لو كؿ ما يحتاجو مف مساعدة ، كتقديـ العكف كالرعاية لو  ، باإلضافة

 ىامان مف عكامؿ طفض حدة الشعكر بالكحدة ، يعتبر ذلؾ عامبلن اىتماـ المؤسسات األىمية بو
 النفسية.
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ف أف األسير المحرر ال يجد  االىتماـ الكافي مف المؤسسات التي مف أىدافيا طدمة في حي
األسرل المحرريف حيث تبيف ذلؾ لمباحث مف طبلؿ أس مة االستبانة التي كاف فييا سؤاؿ يقكؿ 
)أرل أف المؤسسات التي تدعـ األسرل عبارة عف شعارات ( فكانت إجابة غالبية األسرل المحرريف 

كىنا يجب عمى المؤسسات التي تيتـ بقضية األسرل المحرريف أف  ،لسؤاؿ باإليجابعمى ىذا ا
يجابيتساعد كتقدـ كؿ ما ىك مفيد   ليطفؼ مف حدة معاناة األسرل المحرريف مف الكحدة النفسية. كا 

( 2005 كقد جاءت نتا ق ىذه الدراسة متفقة مش ما تكصمت إليو كؿ مف دراسة )تفاحة،
( كالتي بينت أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف Rauch. 1993( كدراسة )2002كدراسة )غانـ، 

الشعكر بالكحدة النفسية كالمساندة االجتماعية، فكمما كاف ىناؾ عبلقات اجتماعية طيبة كمساندة 
 اجتماعية كاىتماـ كرعاية يعتبر ذلؾ عامبل كاقيا مف الشعكر بالكحدة النفسية كالعكس صحيح.

 :  ََ  َلد ْقك َئجو عيي
 النتا ق السابقة كتفسيرىا في ضكء النقاط التالية: جماؿإيمكف 

لقضيتيـ الفمسطينية العادلة كىذا ما يطفؼ مف الشعكر  نتماءارييف لدييـ أف األسرل المح -1
 بالكحدة النفسية أك االضطرابات النفسية.

كزارات تقديـ المساندة االجتماعية لؤلسرل المحرريف مف قبؿ المجتمش مف مؤسسات كنقابات ك  -2
كأشطاص يجعميـ فطكريف بما قدمكه لمكطف مف تضحيات كقضاء زىرات شبابيـ طمؼ قضباف 

 السجكف.
سرل المحرريف بكافة أطيافيـ السياسية كمعتقداتيـ الفكرية مف المبلحظ أف جميش األ -3

قاسية  عتقاؿانيـ يعيشكف ظركؼ مف الكحدة النفسية بنفس الدرجة ألكاأليدكلكجية يعانكف 
 كسا ؿ االتصاؿ كالتكاصؿ مش األىؿ كالمجتمش .حقكقيـ كمنيا تفقدىـ أبسط كصعبة ك 

 أف األسرل ي ز ع ْق َنث، حيث كاف ز فدَ ْق َنثمطالفة لتكقعات  جاءتبعض النتا ق  -4
، يعانكف مف الكحدة النفسية أكثر مف األسرل المحرريف لى قطاع غزةإالمحرريف المبعدكف 

أف االستبانة كالمقياس لو دكر ىاـ في  يؤ د ْق َنثكبيذا الذيف حرركا إلى مكاف سكناىـ ، 
 إطراج النتيجة الحقيقية كالصادقة .

إف طبيعة البي ة الفمسطينية كاأليدكلكجية الثقافية لممجتمش الفمسطيني ، تساعد في التطفيؼ مف  -5
 الكحدة النفسية لدل األسرل المحرريف كمف تطكر المساندة االجتماعية مف طبلؿ الترابط
االجتماعي كاالندماج األسرم كذلؾ لعيشيـ في أسر فمسطينية ممتدة كنككية قريبة مف بعضيا 
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البعض ، كيعتبر التقدير االجتماعي كالمساندة االجتماعية مف أساسيات الثقافة المجتمعية 
 الفمسطينية.

 في أذىاف كتفكير األسرل راسطةثار السجف آأنو ما زالت  يرى ْق َنثمف طبلؿ ما سبؽ  -6
المحرريف كتؤثر عمى عادتيـ كسمككيـ كعمى نفسيتيـ كعبلقاتيـ األسرية كاالجتماعية 

ف بتقديـ شي ا مف الكاجب بالرغـ مف ذلؾ يشعركف  بالفطر كاالنتماء ألنيـ يشعرك  كالمجتمعية، 
ف كاف الثمف زىرة شبابيـ كسنكات طكيمة مف  تجاهاالكطني  كطنيـ كقضيتيـ العادلة ، كا 

أنو يجب استمرارية تقديـ المساندة االجتماعية  ييز  ْق َنثالقضباف ؛ كلذلؾ أعمارىـ طمؼ 
عطاءه حقو  لؤلسرل المحرريف ، مف طبلؿ األسرة كالمجتمش ، كمؤسساتو كالحككمة ، كا 
االجتماعي كالكظيفي ؛ ككؿ ىذا يحد مف درجة الكحدة النفسية التي نسعى بأال تككف مسيطرة 

 عمى األسير المحرر.
مف التجربة الذم عاشكىا األسرل المحرريف كرغـ قكة مرارتيا كقسكة ظركفيا كليالييا إال  بالرغـ -7

 صقمت فتمؾ التجربة  اإليجابيأف األسرل المحرريف استفادكا مف الكحدة النفسية ، بالتكجو 
شطصياتيـ كعززت انتما يـ كغرست فييـ المبادئ كالسمات النبيمة الرا عة ، فطرجت منيـ 

 فذ ، كالمناضؿ العنيد ، كالكاتب الرا ش كالشاعر المبدع ، كالمجاىد الصادؽ كالمطمص.القا د ال
 

 ْق ز يَ  ْزقةي رنَ :
 ::  ز يَ  ْقدْرسم ز 

 :ِ ْقك َئج ْق    ز   قدَ  ةَ يل يز   ْق َنث ف  ضز 
طراجيـ مف الحالة النفسية التي مركا بيا .1  عمؿ دكرات طاصة لمرقي باألسرل المحرريف كا 

طبلليا التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ النفسية التي مر بيا األسرل داطؿ السجكف كالعمؿ  كمف
 عمى حميا .

تنفيذ برامق دعـ نفسي كاجتماعي طاصة باألسرل المحرريف لحؿ المشكبلت النفسية  .2
 كاالجتماعية التي يمركف بيا .

 ل الفمسطينييف. قرار مادة ضمف اطار مادة التربية الكطنية يتـ فييا تناكؿ قضية األسر إ .3
كجكب تعزيز أكضاع األسرل المحرريف مف طبلؿ منحيـ امتيازات ضمف االطار المعقكؿ  .4

 في مؤسسات الحككمة كمؤسسات المجتمش المدني . 
عية القياـ بعمؿ لقاءات تثقيفية كتكعية ألىؿ األسرل المحرريف لتدعيـ العبلقات االجتما .5

 ف . سرل المحرريككيفية التعامؿ الناجح مش األ
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 تكفير فرصة عمؿ لؤلسير المحرر حسب قدراتو ،كمؤىبلتو لتكفر لو حياة كريمة . .6
إشراؾ األسير المحرر في األدكار القيادية المجتمعية ، ليزيد مف فرصة تكاصمو بالمجتمش  .7

 فيو. نطراطكاال
 

 -ةي رنَ  ْقدْرسم :-:كيَ   َ
 -أف ىناؾ مجمكعة مف المقترحات البحثية  كىي : يرى ْق َنث

 المحرريف . دكر المؤسسات االجتماعية في تحسيف الصحة النفسية لؤلسرل .1
 التكيؼ لؤلسرل المحرريف . ستراتيجياتالتكا ية الشطصية كالمحددات االح .2
 برنامق إرشادم مقترح لتطفيؼ الكحدة النفسية لدل األسرل المحرريف . .3
 األسرل المحرريف . شطصية األبعاد النفسية كااليدلكجية لدل .4
 .لؤلسرل المحرريف  عتقاليةاالتجربة بلبة النفسية كعبلقتيا باللصا .5
 التفكير األطبلقي لؤلسرل المحرريف كعبلقتو باالنتماء السياسي لؤلسير.  .6

 :دْرسمقل عز َ  ْق
اعترضت طريقو، كالتي  يأثناء إعداد ىذه الدراسة العديد مف الصعكبات كالعقبات الت ْزَه ْق َنث
 .في كثير مف األحياف ْق َنث  رهَثتسببت في 

  كمف ىذه الصعكبات ما يتعمؽ بعينة الدراسة، كذلؾ لما  تتميز بو ىذه العينة مف
 طصكصية عف غيرىا ، فيي تطتمؼ عف عينات الطمبة سكاء في المدراس أك الجامعات.

  مناطؽ مطتمفة مف محافظات غزة  إلى يذه  ْق َنثكما أف عند تطبيؽ االستبانة، كاف
، كفي تمؾ الفترة كاف كقكد السيارات مقطكع، مما اف سكف األسرل المحرريفا مكالتي فيي

 .كالتكاليؼ المبذكلة في سبيؿ ذلؾ زاد مف الكقت كالجيد
 كلعدة ساعات في اليكـ كاف مفف تكرار انقطاع التيار الكيربا يباإلضافة لما سبؽ فإ ، 

 .ْزَد  ْق َنثأىـ الصعكبات التي 

طراج  ْق َنث   ةُغيرىا الكثير، إال أف بالرغـ مف ىذه الصعكبات ك  مف التغمب عمييا كا 
 ىذا العمؿ في صكرتو النيا ية .
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الطمأنينة النفسية كعبلقتيا بالكحدة النفسية لدل عينة مف طمبة  .(2005الدليـ، فيد ) .30
: 18ية كالدراسات اإلسبلمية، مجمد ، العمكـ التربك ةَلم ََةعم ْقةل  سعزدالجامعة. 

 الرياض.، 1العدد

المساندة االجتماعية المدركة كعبلقتيا بجكدة  .(2011الدماصي، إسماعيؿ السيد، كآطركف ) .31
،  22القاىرة ،مجمد -مصر ،ةَلم  ليم ْق ر يم ، ََةعم  كدَ الحياة لدل عينة مف المسنيف.

 .  334،ص ص  85العدد 

لكحدة النفسية لدل كؿ مف الطفؿ العادم كالمتطمؼ عقميا كاألصـ، ا .(2001الدىاف، منى ) .32
 ( .125ص -97، )ص1، العدد 11، المجمد دْرسَ  كفسيم

الضاغطة  األحداثدكر المساندة االجتماعية كمتغير كسيط بيف  .(2006، مركاف )دياب .33
 غزة .– يةاإلسبلم، كمية التربية ، الجامعة  رسَقم ةََس يركالصحة النفسية لممراىقيف، 

"، )ترجمة: ممدكحة سبلمة(، مكتبة ْقنرةَُ ةُ ْأل :  ََدة  ييي " .(1991راتر، مايكؿ ) .34
 األنجمك المصرية، القاىرة .

 ، بيركت: اليمامة لمطباعة كالنشر.ةن َر ْق نَحالرازم، محمد بف أبى بكر )د . ت(.  .35

المساندة االجتماعية  ـ(. العبلقة بيف2001)باف جاب اهلل كىريدم، عادؿ محمد.رضكاف، شع .36
، العدد ةَلم َل  ْقكفس ككؿ مف مظاىر االكت اب كتقدير الذات كالرضا عف الحياة .

 . 104-72الثامف كالطمسكف، القاىرة ، ص 
يه  (.2005سبلـ )زىراف ، حامد عبد ال .37  ، القاىرة : عالـ الكتب .ْقكفس  ْزإلرَُّدْق َز

تعذيب لدل المحرريف الفمسطينييف كعبلقتيا . اآلثار بعيدة المدل لم(2001)الزير، محمد  .38
 . الجامعة اإلسبلمية . غزة .  رسَقم ةََس ير  ير ةكُّزرةببعض المتغيرات . 

فاعمية اإلرشاد السمككي المعرفي لطفض طبرة الشعكر بالكحدة  .(2001السبيعي ، سممى ) .39
القرل،  أـمعة ، جارسَقم ةََس ير  ير ةكُّزرةالنفسية لدل طالبات المرحمة الجامعية ، 

 مكة المكرمة .

الكحدة النفسية كالحساسية االجتماعية لدل أطفاؿ المرحمة  .(2003السبيعي، ىدل ) .40
، المجمة العممية،  ةَلم  ليم ْق ر يماالبتدا ية في المدارس الحككمية كاألجنبية بدكلة قطر . 

 ، جامعة قطر ، قطر . 1،العدد  19المجمد 
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" ، مكتبة  ةييَس ْقةسَكدة ْ َ ةََيم" (.1998كد، أماني )كعبد المقص أسماءالسرسي ،  .41
 المصرية ، القاىرة  األنجمك

ـ(. مدل فاعمية أسمكب العبلج النفسي الجمعي غير المكجو في 1989سميماف، عمى السيد ) .42
 -15، )ص نزث ْقةؤ ةر ْقنَةس قعل  ْقكفس ف  ة رتطفيؼ معاناة الكحدة النفسية . 

 (.40ص

المساندة االجتماعية كعبلقتيا باألمف النفسي لدل أىالي البيكت  .(2010)، نجاح السميرم .43
ةَلم ََةعم ْقكََح  .2008ديسمبر -عمى محافظات غزة اإلسرا يميالمدمرة طبلؿ العدكاف 

 .2168ص  -2151فمسطيف ،ص ، 8،العدد  24مجمد  ،ْإلكسَكيمقلعلز  

جتماعية كاالكت اب لدل عينة مف الصبلبة النفسية كالمساندة اال .(2012سيد، الحسيف ) .44
رسَقم طبلب المرحمة الثانكية المتضرريف كغير المتضرريف مف السيكؿ بمحافظة جدة، 

 القرل، مكة المكرمة . أـ، جامعة ةََس ير  ير ةكُّزرة

" اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة  .(2005درداح حسف ) الشاعر، .45
رسَقم د  زْره ؿ مف المساندة االجتماعية كقيمة الحياة لدييـ" ، نحك المطاطرة كعبلقتيا بك

 ، جامعة األقصى البرنامق المشترؾ.  ير ةكُّزرة

دراسة مقارنة في تقدير الذات ك الشعكر بالكحدة لدل  .(1999الشرعة كأبك دركيش ) .46
طكة غير متعاطيف مف نفس األسرة في األردف،  زث ةَلم ةر ز ْق نالمتعاطيف لممطدرات كا 

 ( .55ص -25، جامعة قطر، العدد السادس عشر، السنة الثامنة، )صْق ر زيم

، مكتبة النيضة العربية، 3، الطبعة ْقُّن يم ْقسزيم ْزقةضطر م .(2002شقير، زينب ) .47
 القاىرة .

ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ْزق نم ْقكفسيم "  .(1994الشناكم ، محمد كعبد الرحمف ، السيد ) .48
 " ، الطبعة األكلى ، مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة. سَ   ط يييمةْرَعم كظريم زدْر –

ضعؼ التديف كالقمؽ كاالكت اب كالشعكر بالكحدة النفسية منب ات  .(2011الشيرم، محمد ) .49
محمد بف سعكد اإلسبلمية،  اإلماـ، جامعة رسَقم ةََس ير  ير ةكُّزرةلمميكؿ االنتحارية ، 

 الرياض .

الشعكر بالكحدة النفسية كعبلقتيا بسمات  .(2005بد القادر )شيبي، الجكىرة بنت ع .50
 ، جامعة أـ القرل. رسَقم ةََس يرالشطصية لدل عينة مف جامعة أـ القرل بمكة المكرمة، 
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ـ(. العزلة االجتماعية كعبلقتيا بالميارات االجتماعية 2002صالح، عكاطؼ حسيف صالح ) .51
، 12، المجمد ةَلم  ليم ْق ر يم   كدَ كالمساندة االجتماعية لدل الشباب الجامعي.

 .229-179: 53العدد

. التكافؽ النفسي كاالجتماعي كعبلقتو باالنتماء لدل األسرل (2004)الطبلع ، عبد الرؤكؼ  .52
. جامعة  رسَقم ةََس ير  ير ةكُّزرةالفمسطينييف المحرريف مف السجكف اإلسرا يمية . 
 . غزة .  األقصى البرنامق المشترؾ مش جامعة عيف شمس

عبلقة الشعكر بالكحدة النفسية لدل زكجات الشيداء بكؿ مف المساندة  .(2008، كفاء )عابد .53
 غزة.–اإلسبلميةكمية التربية الجامعة  ،رسَقم ةََس ير، االجتماعية كااللتزاـ الديني

الشعكر بالكحدة النفسية كعبلقتو باالكت اب كالعزلة كالمساندة  .(2009العاسمي، رياض ) .54
ةَلم ْ نَد ْقََةعَ  جتماعية دراسة تشطيصية عمى عينة مف طمبة جامعة دمشؽ . اال

ل  ْقكفس ، الجمعية العممية لكميات التربية في الجامعات 2، العدد 7، المجمد  ْقعر يم َز
 العربية ،جامعة دمشؽ ، سكريا .

لدل (. الحرماف كعبلقتو بالشعكر بالكحدة النفسية 1999العباسي، عبمة بنت حسيف ) .55
رسَقم ةََس ير  ير المراىقات المقيمات بدكر الرعاية االجتماعية بالمنطقة الغربية، 

 ، جامعة الممؾ عبد العزيز المدينة المنكرة.ةكُّزرة

َ  ف  َل  ْقكفس ْ َ ةََ  .(2002عبد الباقي، سمكل ) .56 ، مركز اإلسكندرية ةزضَز
 لمكتاب.

ة كأساليب مكاجيتيا بالكحدة النفسية أحداث الحياة الضاغط .(2007عبد الرازؽ ،عماد ) .57
، ْقةؤ ةر ْقسكز  ْق َقث َُّرلدل عينة مف طبلب كطالبات الجامعة بمصر كالسعكدية .

 . 518ص -423ص .1النفسي مف أجؿ التربية المستدامة، مصر،  مجمد اإلرشاد

اة المساندة االجتماعية كمتغير كسيط في العبلقة بيف المعان .(1998عبد الرزاؽ، عماد ) .58
، القاىرة: رابطة 8مجمد  2، العدد دْرسَ  كفسيم ةَلماالقتصادية كالطبلفات الزكجية، 
 األطصا ييف النفسييف المصرية.

"المساندة االجتماعية كمتغير كسيط في العبلقة بيف  .(1998عبد الرزاؽ، عماد عمى ) .59
ثالث عشر، ، العدد الةَلم دْرسَ  كفسيمالمعاناة االقتصادية كالطبلفات الزكجية"، 

 .39ص -13ص
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(. فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية كتقدير 2002جيد )عبد العاؿ، السيد محمد عبد الم .60
ةَلم َل  ْقكفس كالمرحمة االبتدا ية .  األطفاؿالذات لدل عينة مف معممي كمعممات رياض 

 .352-291:  2،ج13، المجمد  ْإلكسَكيمْقةعَ ر ْزقعلز  

ْن  َر ْقُّعزر  َقزندة ْقكفسيم قألطفَ  )دقي  (. 2000د المقصكد )عبد الكىاب، أماني عب .61
 . القاىرة: مكتبة األنجمك .ْقةييَس(

اتطاذ القرار كعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية  .(2008العتيبي، ىشاـ ) .62
معة ، جارسَقم ةََس ير  ير ةكُّزرة، مرشديف الطبلبييف بمحافظة الطا ؼلدل عينة مف ال

 القرل، مكة المكرمة. أـ

تقدير الذات كعبلقتو بالكحدة النفسية كاالكت اب لدل طبلب  (.1993محمكد ) ،عطا .63
 . دْرسَ  كفسيمةَلم  الجامعة،

، الطبعة الرابعة دار ْإلس  ْق  َف  ْ َ ةََ  ف   .(1983عمكاف، عبد اهلل ناصح ) .64
 السبلـ، حمب .

الحياة الضاغطة كعبلقتيما  كأحداثندة االجتماعية (. المسا2000عمى ، عمى عبد السبلـ ) .65
،كالمقيميف في المدف  أسرىـبالتكافؽ مش الحياة الجامعية لدل طبلب الجامعة المقيميف مش 

، العدد الثالث كالطمسكف ، السنة الرابعة ، اليي ة المصرية  ةَلم َل  ْقكفسالجامعية . 
 (.22ص – 6العامة لمكتاب )ص

( الشعكر بالكحدة النفسية كتككيد الذات لدل عينة مف المراىقيف 2001) الغامدم، غراـ .66
رسَقم ةََس ير جدة(، –المحركميف مف األسرة كغير المحركميف في مدينتي )مكة المكرمة

 القرل، مكة المكرمة . أـ، جامعة  ير ةكُّزرة

ة النفسية المساندة االجتماعية المدركة كعبلقتيا بالشعكر بالكحد .(2002محمد حسف ) غانـ، .67
ةَلم دْرسَ   كاالكت اب لدل المسنيف كالمسنات المقيميف في مؤسسات إيكاء كأسر طبيعية ،

 ، مصر، القاىرة.   89ص – 35،ص ،ص 3، عدد 1، مجمدَر يم ف  َل  ْقكفس

"ضغكط الحياة كالضبط المدرؾ لمحاالت الذاتية كالمساندة  (.2005فايد، حسيف عمى ) .68
،  نث ةكُّزر عراض السيككسكماتية لدل عينة غير اكمينيكية"،االجتماعية كمنب ات باأل

 .89ص -35ص
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. نريم ْألسرى ةَ  يُ  فيَ  ْق  َد  ْزقعةليم ْقسلةيم .(2010فركانة، عبد الناصر ) .69
 ، فمسطيف . غزة

 .المكتبة العممية. سكُ ْ ُ ةََم(. 2006القزكيني، محمد بف زيد ) .70

يم ْقةر (. 1989قشقكش، إبراىيـ ) .71 ، الطبعة الثالثة ، القاىرة : مكتبة األنجمك  ْهيمسي زقَز
 المصرية .

. حكلية كمية التربية، ن رة ْإلنسَس  َقزندة ْقكفسيمـ(. 1983قشقكش، إبراىيـ زكي ) .72
 ( .218ص -187العدد الثاني ، )ص

كعبلقتيا ببعض المتغيرات"،  األسرل"الضغكطات النفسية لدل زكجات . (2005باسـ) الفي، .73
 بغزة . اإلسبلمية.الجامعة  يررسَقم ةََس 

تقييـ الذات كعبلقتو بكؿ مف الشعكر بالكحدة النفسية كاالكت اب لدل  .(2002مبركؾ، عزة ) .74
 -185، المجمد األكؿ، العدد الثاني، )صدْرسَ  َر يم ف  َل  ْقكفسالمسنيف، 

 (.209ص

 سى، سكسف عمكم مك ، محمد عمي مصطفى؛ حسيب، عبدالمنعـ عبداهلل؛ مصطفىمحمد .75
المساندة االجتماعية ك فعالية الذات ك أساليب التعامؿ مش الضغكط النفسية لدل . )2009)

كمية  - ةَلم ْق نزث ْقكفسيم ْزق ر زيم عينة مف معاكني أعضاء ىي ة التدريس بالجامعة.
 .،3، ع 24مصر ، مق  -التربية جامعة المنكفية 

اندة االجتماعية : متغيرات كسيطة في (. الصبلبة النفسية كالمس1997، عماد محمد )مطيمر .76
ْقةَلم ْقة ريم العبلقة بيف ضغكط الحياة كأعراض االكت اب لدل الشباب الجامعي. 

 103، المجمد السابش، العدد السابش عشر ، مكتبة األنجمك المصرية )ص قلدْرسَ  ْقكفسيم
 ( .138ص –

المتقاعديف العامميف كغير الشعكر بالكحدة النفسية لدل المسنيف  .(1996مطيمر، ىشاـ ) .77
 . 2، عدد  2، جامعة حمكاف، مجمد دْرسَ   ر زيم ْزَ ةََيمالعامميف، 

" المساندة االجتماعية كما يدركيا المعكقيف حركيا بمحافظة  .(2004المدىكف، عبد الكريـ ) .78
النفسي ، العدد  اإلرشاد، مركز  ْقكفس  ْإلرَُّدةَلم غزة كعبلقتيا بصحتيـ النفسية " ، 

 .173 -137الثامف عشر، ص 
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 ْإلس  ةسئزقيم ْقفرد ف   –ْقسعَدة ز كةيم ْق نم ْقكفسيم "  .(2006مرسى، كماؿ ) .79
ل  ْقكفس  دار النشر لمجامعات ، القاىرة. األكؿ، الجزء َز

(. المعتقمكف الفمسطينيكف في السجكف اإلسرا يمية، 2005مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف ) .80
 سطيف.فم –، غزة سلسم  يَرير

الشعكر بالكحدة النفسية كعبلقتيا بسمات الشطصية لدل عينة مف  .(2006المزركع، ليمى ) .81
القرل، مكة  أـ، جامعة رسَقم ةََس ير  ير ةكُّزرةطمبات جامعة أـ القرل بمكة المكرمة، 

 المكرمة .

المساندة االجتماعية كفعالية الذات كأساليب  .(2009محمد عمي، كآطركف ) مصطفى، .82
ةَلم مؿ مش الضغكط النفسية لدل عينة مف معاكني أعضاء ىي ة التدريس بالجامعة .التعا

 ،كمية التربية جامعة المنكفية، مصر.  3،العدد 24،مجمد ْق نزث ْقكفسيم ْزق ر زيم

الشعكر بالكحدة النفسية كعبلقتو بمتغيرم المساندة  .(2005) آطركفالنبياني، ىبلؿ ك  .83
ة ميدانية بالتحميؿ العاممي لعينة مف طمبة جامعة السمطاف دراس كالعبلقات االجتماعية:

 لممعمكمات، الككيت . األعمى، المجمس 76، العدد 19، المجمد ْقةَلم ْق ر زيمقابكس، 

المساندة االجتماعية كتقدير الذات كالكحدة النفسية  .(2011كآطركف ) النجار، نبيؿ، .84
كالجنس لدل طمبة كمية العمكـ التربكية في  كعبلقتيا بالتحصيؿ األكاديمي كالمستكل الدراسي

، سمسمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، المجمد  ةَلم ةؤ م قل نزث ْزقدْرسَ جامعة مؤتة، 
 ،جامعة مؤتة، األردف . 1، العدد 26

بناء مقاييس الكحدة النفسية لدل مجمكعات عمرية متباينة مف  .(1993النياؿ، مايسة ) .85
، اليي ة المصرية العامة لمكتاب، 25، العدد ةَلم َل  ْقكفسة قطر، أطفاؿ المدارس بدكل

 ( .117ص -102)ص

، ةَلم ْإلرَُّد ْقكفس طبرة األسى التالية لفقداف الجنيف األكؿ،  .(1998النياؿ، مايسة ) .86
 (.207ص -11،)ص18العدد 

ركت: . بيْقََةع ْق نيُـ(. 2007الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ ) أبىالنيسابكرم ،  .87
 المكتبة العصرية .

، )ترجمة احمد زكى  ةيَديُ َل  ْقكفس ْقكظريم ْزق ط يييم .(1962) طركفكآكاطسف ،  .88
 ( ، القاىرة : دار المعارؼ .كآطركف
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 قائمة املالحق
 

 .(  سةَِ ْقةن ةي1ُ)ةلنث ر   
 .( ْ س  َكم ف   زر دَ ْألزقيم2)ةلنث ر   
 .م( ْ س  َكم ف   زر دَ ْقكدَئي3)ةلنث ر   
 .ْن َئيم َدد ْ سرى ْقةنرريُ ف   فيم "زفَِ ْألنْرر" (4)ةلنث ر   
 .ْقةيَ    ْقُّن يم( 5ةلنث ر   )
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 (1ةلنث ر   )
  سةَِ ْقةن ةيُ 

 
 ْقََةعم ْس  ْقةن   ـ
 الجامعة اإلسبلمية أ.د . فؤاد عمي العاجز   
 جامعة القدس المفتكحة أ.د زياد عمي الجرجاكم    
 الجامعة اإلسبلمية د . سمير قكتو      أ. 
 الجامعة اإلسبلمية د.عاطؼ األغا 
 جامعة األقصى د. محمد الشريؼ         
 جامعة األقصى د. درداح الشاعر         
 الجامعة اإلسبلمية د. طتاـ السحار           
 الجامعة اإلسبلمية د. جميؿ الطيراكم     
 جامعة القدس المفتكحة د . طالد عمي إصميح   
 جامعة األقصى د. نعيـ العبادلة         
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 (2ةلنث ر   )
 ف   زر دَ ْألزقيمْ س  َكم 

 ْس  َكم ْقزندة ْقكفسيم
 غــــــشة -الجاهعة اإلسالهية

 عوادة الدراســـات العـليــــا

 كليـــــــــــــــة الـتـزبـيــــــــة  

 ن الـنـفــــــــــسقســـن عـلــــــ

 
   

  س  ْهلل ْقرنةُ ْقرني 
 

 حفظو اهلل ........................السيد الدكتكر/ ........................
 

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو    
 ْس  َكمْقةزضزع :  ن ي  

                               
بكمية التربية بالجامعػة عمـ النفس تير مف قسـ يقكـ الباحث بإجراء دراسة لنيؿ درجة الماجس 

 "ْقزندة ْقكفسيم َز   دَ  َقةسَكدة ْ َ ةََيوم قودى ْ سورى ْقةنورييُ " اإلسبلمية بغزة بعنكاف 
  . "ْ نْرر   فيم زفَِ 

ْقزنودة ْقكفسويم َز   دوَ  َقةسوَكدة كقد استدعى ذلؾ قياـ الباحث بإعداد اسػتبانتيف لمتعػرؼ عمػى 
 . يمْ َ ةََ

الكحدة النفسية ك المساندة كلقد كضش الباحث مجمكعة مف الفقرات التي تنتمي إلى   
أكافؽ بشدة، أكافؽ، ، كسيككف لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة طمس استجابات كىي :) االجتماعية

 ( . ،أعارض بشدة أعارض محايد،
 التالية:النقاط  كبناءن عمى ما تقدـ يرجك الباحث مف سيادتكـ إبداء آرا كـ حكؿ 

 مدل انتماء كؿ فقرة مف فقرات االستبانة لممجاالت المذككرة . -3
 كضكح الفقرات كقكة صياغتيا مش إجراء التعديؿ البلـز في المكاف المطصص أماـ كؿ فقرة . -1
 إبداء مبلحظاتكـ كاقتراحاتكـ العامة عمى االستبانة . -1

 ف تعاكنكـ                                                                  شاكريف لكـ عمى حس                               
 الباحث                                                                                   

 دنَقد ديَ  نةي                                                                             
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 -ْق يَكَ  ْقُّن يم: ز   : 
 

        .سنة 40( أكبر مف     سنة )  40-30( مف    سنة   )   30( أصغر مف    )   :ْقعةر
 سنة  15-10(     )  سنة10-5(   )    سنكات  5أقؿ مف (      )ْ َ يَ :ةدة 

 .        سنة 15)     ( أكثر مف 
 ، )    ( ثبلث مرات فاكثر.   مرتيف (    )،   مرة كاحدة ( )   : َدد ةْر  ْألسر
  )    ( أطرل. ( متزكج     : )    ( أعزب ) م َكد ْ َ يَ ْقنَقم ْ َ ةََي

 متزكج      )    ( أعزب     )    ( أطرل. )     (ْقنَقم ْ َ ةََيم ْقنَقيم: 
 غير مبعد) الى مكاف سكنؾ (. )    (  مبعد: )     ( ة َُ ْق نرر 

فقداف األلفة  مف طبلؿكىي حالة مف شعكر الفرد بالكحدة  -:ْق عريف ْ َْرئ  قلزندة ْقكفسيم : َكيَ  
 –أصدقاء  –االجتماعي مش المحيطيف بو مف )أسرة عمى االندماج  دلة مش االطريف ، كعدـ قدرتوالمتبا

 . طكيمةعنيـ كعف ثقافتيـ بسبب االعتقاؿ القسرم لفترة كذلؾ النقطاعو فترة طكيمة  مجتمش (
  ْقزندة ْقكفسيم ْس  َكم 

 ير  ةك ةيم ْقفيرة ْقر  
 ةك ةيم

 ير  ةكَس م
 ةكَس م

 

 العشلة واالغتزاب             

     .اآلطريف مش مف كجكدم الرغـ عمي عزلة في بأني اشعر .1
     .أرغب دا ما أف تككف عبلقتي مش االطريف محدكدة .2
     .بعزلة عف الناس اصبح الكاقش يفرض عميى العيش  .3
     .لـ ألتقي بعد طركجي مف السجف بإنساف أستطيش اف أثؽ بو  .4
     .   أجد صعكبة كبيرة في شغؿ كقت فراغي في أمكر مفيدة .5
     .لكحدم اآلطركف يتركني أف أفضؿ .6
     .  االجتماعية المشاركات مف أفضؿ االنسحاب .7
     . آطر  ءالحب أكثر مف أم شيأشعر بأنني في حاجة الى  .8
     . أشعر بصعكبة في االندماج مش المحيطيف بي   .9

     .أفضؿ العيش في مكاف بعيد عف الناس  .11
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 ْقعَوووز ْ َ ةََ          
     .حكلي مف مش طبلؼ عمي بأني اشعر .11
     .ة شعر أنو ال يكجد مف أستطيش أف أتحدث معو في مشاكمي الطاصأ .12
     .أجد صعكبة في تككيف صداقات جديدة .13
     .شعر أنني شطصية اجتماعية كانبساطيةأ .14
     .أشعر أف كؿ انساف ييتـ اآلف بمصالحو الطاصة فقط  .15
     .أصبح مفكؾ  شأجد أف المجتم .16
     .ني أىرب مف اآلطريف نبأ شعرأ .17
     .يـي أفراحيـ كأحزانشاركة اآلطريف فيسيؿ عمى م .18
     .ما بالطجؿ في المكاقؼ االجتماعيةشعر دا أ .19
     . أفضؿ دا ما الجك الذم يسكده اليدكء .21
  والتواصل االتصال فقدان                      

     .ال أستطيش أف أتطمص مف شعكرم بالكحدة .21
22. .      أعاني  دا ما مف قمة النـك
     شطص منسجـ مش مف حكلي مف الناس . أنا .23
     أستطيش الكصكؿ إلى األصدقاء عندما أحتاج الييـ . .24
     ىناؾ أشطاص يمكنني المجكء الييـ عندما أريد  . .25
     .لي زياراتيـ انقطعت اآلطريف أف أشعر .26
     أتمتش بمكىبة عالية في إدارة الحكار مش االطريف. .27
     .قد أف الحب الصادؽ قد أصبح عممة نادرة في ىذه األياـ.عتأ .28
     تكجد لدم عبلقة مميزة مش البعض .   .29
     أشعر بعدـ االىتماـ مف اآلطريف . .31
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  ْقةسَكدة ْ َ ةََيم ْس  َكم 
 

كانب مف كىي مساندة االسير المحرر في جميش الج -ْق عريف ْ َْرئ  قلةسَكدة ْ َ ةََيم :
طبلؿ تقديـ لو المساعدة المادية كالمعنكية كالتقدير االجتماعي الذم يحتاجو ، مما يساعده عمى 
التكيؼ النفسي كاالجتماعي مش المجتمش ، كالرضا عف حجـ الدعـ كالمساندة الذم يقدمو لو االىؿ 

 .كاالصدقاء كالمجتمش كالحككمة بمؤسساتيا
 

 

 ةك ةيم رةووووووووووووووووووووووْقفي ْقر  
  ير
 ةك ةيم

 ةكَس م
 ير 
 ةكَس م

 ْقةسَكدة ْقةَ ةعيم ْزق يدير ْ َ ةََ             
     أجد مف يستمش إلى ىمكمي. .1
     أشعر بالرضا كالفطر لحفاكة الناس بي. .2
     أنا راضو عما أتمقاه مف اىتماـ. .3
     أجد مف يقدر تضحياتي. .4
     .اآلطريفة أشعر أنني محط ثق .5
     كنت أتكقش أف يككف الدعـ مف المجتمش أكثر مف ذلؾ. .6
     أجد أف الناس ال زالكا أكفياء. .7
     أشعر أف اآلطريف يقدركنني . .8
     يكثر تكريمي في مناسبات متعددة . .9

     أجد صعكبة في حرية التعبير عف الرأم . .11
     .ناسبة تساعدني عمى أعباء الحياةم تكفر لي الحككمة كظيفة .11
12. .      يزكرني باستمرار مندكبيف عف مؤسسات كجيات مطتمفة لبلطم ناف عميى
     أشعر أف الحككمة في كثير مف األحياف تقصر في حؽ األسير المحرر . .13

     مف طبلؿ الكاقش أجد المؤسسات التي تدعـ األسرل عبارة عف شعارات . 14.

     المساعدات المادية التي أتمقاىا ال تفي باحتياجاتي الحياتية . 15.
     ألجأ الى األعماؿ الحرة ىربان مف الكظا ؼ الحككمية  .  .16

     .أشعر بعدـ االىتماـ بي كأسير محرر بالشكؿ الذم كنت أتكقعو    17.
     .كتقدير باحتراـ لي الناس ينظر .18
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 واألصدقاء األهل مساندة                                             

     أشعر بالراحة كاالطم ناف داطؿ األسرة .  .19
     .المساعدة المعنكية التي أتمقاىا مف األصدقاء كافية  .21
     . يأصدقا ك  رص عمى تبادؿ الزيارات مش زمبل يحأ .21
     أجد أف اصدقا ي يشاطركني أحزاني كأفراحي . .22
     أحصؿ عمى التقدير كالتعاطؼ مف الزمبلء األصدقاء . .23
     أصبحكا أصدقا ي مشغكلكف في حياتيـ  . .24
     أحتاج لكقت طكيؿ لبلندماج مش زكجتي كأكالدم  . .25
     .أقاربي بي يطفؼ عني الضيؽ كاأللـأسرتي ك  إحساس .26
     .  كات الحرماف أشعر أف أسرتي تحاكؿ أف تعكضني عف سن .27
     يكفر لي األىؿ كؿ ما أحتاجو لراحتي . .28
     أفكر بالزكاج مف ثانية الف زكجتي االكلى ال تفيمني  . .29
     ي كأنا بيف أىمي . ينقصني االحساس  بالدؼء النفس .31

 

 واهلل ويل التوفيق
                                                                                                                                               

 

 ْق َنث /
 نووَقد ديوووَ  نةيوود
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 ( 3ةلنث ر   )
 ف   زر دَ ْقكدَئيم س  َكمْ 

 ْس  َكم ْقزندة ْقكفسيم
  س  ْهلل ْقرنةُ ْقرني 

  

 ألسير ْقةنرر...    ْ ْقفَض  /  ن 

   لسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،ا

 
ْقزندة ْقكفسيم َز   دَ  َقةسَكدة ْ َ ةََيم قدى )يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف 

ى األسرل الفمسطينييف المحرريف في" . دراسة مطبقة عم("نْرر فيم زفَِ ْأل "ْألسرى ْقةنرريُ 
كىي جزء مف بحث لنيؿ درجة ، إليوصفقة كفاء األحرار" المقيميف في قطاع غزة كالمبعديف 

الماجستير في عمـ النفس بالجامعة االسبلمية، لذلؾ نأمؿ منؾ بعد قراءة االستبانة قراءة متأنية 
 اإلجابة عمييا بما يناسبؾ .

عطا نا مف كقتؾ الثميف كرأيؾ المفيد في إثراء  ـشاكريف كمقدريف مساىمتك اإليجابية كا 
 العممية.الممارسة المينية 

 مان بأف ىذه البيانات كالمعمكمات التي تتفضمكف بيا سكؼ تستطدـ لمبحث العممي فقط .عم

 
 ةع نَقص ْقُّ ر ْزق يدير        

 ْق َنث           
 نَقد ديَ  نةيد 
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 -ْق يَكَ  ْقُّن يم:
 

   .سنة 40)    ( أكبر مف  سنة  40-30)   ( مف         فأقؿسنة  30 )   (      : ْقعةر

  . )    ( أطرل        )   ( متزكج    )    ( أعزب  :م َكد ْ َ يَ ْ َ ةََيْقنَقم 

 )    ( أطرل .             )   ( أعزب          متزكج       )    (       ْقنَقم ْ َ ةََيم ْقنَقيم: 

 )    ( ثبلث مرات فاكثر.              مرتيف(    )            مرة كاحدة (  )                   :َدد ةْر  ْألسر

 )الى مكاف سكنؾ( . غير مبعد )    (                مبعد)    (                    : ة َُ ْق نرر 

 ( دراسات عميا.    )    ( بكالكريكس ) )   ( دبمـك  ثانكية عامة أك أقؿ  (    )                ْقةس زى ْق علية : 

 .        سنة 15سنة )    ( أكثر مف  15-10(     )  سنة10أقؿ مف  -5(   )    سنكات  5أقؿ مف  (    )     :ةدة ْ َ يَ 
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 ْس  َكم ْقزندة ْقكفسيم:
  ََرض  قد ند ةَ   ْزفث رةوووْقفي ْقر  

    .اآلطريف مش مف كجكدم الرغـ عمي العزلة في  أشعر .1
    .ريف محدكدةأرغب في أف تككف عبلقتي مش االط .2
    .الكاقش يفرض عميى العيش بعزلة عف الناس  .3
    .بعد طركجي مف السجف بإنساف أستطيش أف أثؽ بو  لـ ألتؽو  .4
    .لكحدم أجمس أف أفضؿ .5
    .  االجتماعية أرغب في المشاركات .6
    . أشعر بصعكبة في االندماج مش المحيطيف بي   .7
       .يد عف الناس أفضؿ العيش بع .8
    .اآلطريف مش طبلؼ ىعم بأني شعرأ .9
    شعر أنو ال يكجد مف أستطيش أف أتحدث معو في مشاكمي الطاصة أ .11
    .أجد صعكبة في تككيف صداقات جديدة .11
    .أشعر بأف كؿ انساف ييتـ بمصالحو الطاصة  .12
    .أصبح مفككان  شأجد أف المجتم .13

    .مشاركة اآلطريف في أفراحيـ كأحزانيـ يسيؿ عميٌ  .1   4
    .أشعر دا ما بالطجؿ في المكاقؼ االجتماعية .15
    .  ال أستطيش أف أتطمص مف شعكرم بالكحدة  .16
    .بسيكلةأنسجـ مش مف حكلي مف الناس  .17
    أعجز الكصكؿ إلى األصدقاء عندما أحتاج الييـ . .18
    يمكنني المجكء الييـ عندما أريد  . ان اصىناؾ أشط .19
    .لي زياراتيـ انقطعت اآلطريف أف أشعر .21
    أتمتش بمكىبة عالية في إدارة الحكار مش االطريف. .21
    أعتقد أف الحب الصادؽ قد أصبح  نادران في ىذه األياـ. .22
    تكجد لدم عبلقة فاترة مش البعض .   .23
    ـ االىتماـ مف اآلطريف .أشعر بعد .24
    أجد صعكبة في التعبير عف الرأم .25

 
 
 
 



 

 

354 

 ْس  َكم ْقةسَكدة ْ َ ةََيم:
  ََرض  قد ند ةَ   ْزفث رةوووْقفي ْقر  

    أجد مف يستمش إلى ىمكمي.  -3
    أشعر بالرضا كالفطر لحفاكة الناس بي.  -1
    أنا راضو عما أتمقاه مف اىتماـ.  -1
    ر تضحياتي.أجد مف يقد  -4
    أشعر أنني محط ثقة االطريف.  -5
    أجد أف الناس ال زالكا أكفياء.  -6
    أشعر بأف اآلطريف يقدركنني.  -7
    يجرم تكريمي في المناسبات.  -8
    كفرت الحككمة لي كظيفة مناسبة تساعدني عمى أعباء الحياة.  -9

.يزكرني باستمرار مندكبيف عف مؤسسات كجيات مطتمفة لبل  -30     طم ناف عميى
    أشعر بأف الحككمة  مقصرة في حؽ األسير المحرر.  -33
    أرل أف المؤسسات التي تدعـ األسرل عبارة عف شعارات.   -31
    المساعدات المادية التي أتمقاىا ال تفي باحتياجاتي الحياتية.  -31
    أفضؿ األعماؿ الحرة عف الكظا ؼ الحككمية.   -34
    .كأسير محرر بالشكؿ الذم كنت أتكقعوأشعر بقمة االىتماـ بي   -35
    .كتقدير حتراـبا لي الناس ينظر  -36
    أشعر بالراحة كاالطم ناف داطؿ األسرة.   -37
    .كأقاربي الزيارات في المناسبات االجتماعية ييبادلني أصدقا   -38
    أجد أف اصدقا ي يشاطركني أحزاني كأفراحي.  -39
    ألقارب كاألصدقاء.أحصؿ عمى التقدير كالتعاطؼ مف ا  -10
    أحتاج لكقت طكيؿ لبلندماج مش زكجتي كأكالدم.  -13
    .أقاربي بي يطفؼ عني الضيؽ كاأللـأسرتي ك  إحساس  -11
    . أشعر أف أسرتي تحاكؿ أف تعكضني عف سنكات الحرماف  -11
    األىؿ يكفركف لي كؿ ما أحتاجو لراحتي.  -14
    أىمي .  ي كأنا بيفينقصني االحساس  بالدؼء النفس  -15
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 (4ةلنث ر   )
 ْن َئيم َدد ْ سرى ْقةنرريُ ف   فيم "زفَِ ْألنْرر"

 
 ْقعدد   كيف ْألسرى  .
 169 فراج الى مكاف سكناىـ .قطاع غزة كاإل عدد األسرل المحرريف مف  .1
 167  .مف الضفة الغربية كالقدس مبعدكف الى قطاع غزةعدد األسرل المحرريف   .2
 1 مف قطاع غزة مبعد لمطارج .ريف عدد األسرل المحر   .3
 40 مف الضفة الغربية ابعاد لمطارج  عدد األسرل المحرريف   .4
 650 مف الضفة الغربية االفراج الى مكاف سكناىـ .عدد األسرل المحرريف   .5

 1027 ْقةَةزع

 المصدر: كزارة شؤكف األسرل كالمحرريف
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 (5ةلنث ر   )
 ْقُّن يم ْقةيَ   

 

 ْقةيَ     

 . 2012مقابمة مش األسير المحرر كليد عقؿ،  ديسمبر   .1

 .2013مقابمة مش األسير المحرر منصكر رياف، سبتمبر   .2

 .2013مقابمة مش األسير المحرر محمد الديراكم، أغسطس   .3

 .2013مقابمة مش األسير المحرر أيمف الشراكنة، اكتكبر   .4

 .2013جبلؿ صقر ، نكفمبر  مقابمة مش األسير المحرر  .5

 



 

 

I 

Abstract 
Psychological Loneliness & it’s Relation to Social Support of Ex-

Prisoners by" Wafaa Al-Ahrar" Deal 

Concentrated this research to describe and analyze the reality of 

Palestinian prisoners editors at "" for Wafaa Al-Ahrar deal the year 2011 , 

in terms of their sense of loneliness psychological , which includes 

questions for study and assignments designed to determine the level of 

loneliness psychological and social support to the Palestinian prisoners 

editors in a deal (Wafaa Al-Ahrar). 

 

This study aimed to detect the relationship between the loneliness 

psychological and social support , also aimed to detect whether there are 

differences in the level of unity psychological and social support can be 

attributed to some demographic variables (such as age, marital status at the 

arrest, marital status current , number of times detention , place of freedom, 

educational level, duration of detention) . 

 

Study procedures: - 

Methodology: The researcher used the descriptive analytical approach. 

The study sample: pilot study sample consisted of 42 Palestinian prisoners 

editor of a deal " Wafaa Al-Ahrar " and in order to verify the validity and 

reliability study tools , and the actual sample consisted of 179 Palestinian 

prisoners, editor of the deal " in fulfillment of the free. 

 

Tools of the study: - 

The researcher has prepared the following tools to achieve the objectives of 

the study: - 

o Psychological loneliness scale. 
o Social support scale. 

Statistical methods used by the researcher in the verification of the results 

of the study: 

1 – Frequencies and arithmetic averages and percentages. 

2 - Pearson correlation coefficient 

3 - Spearman correlation coefficient Brown . 

4 - Cronbach's alpha correlation coefficient . 

5 - Analysis of variance . 

 



 

 

II 

Results of the study: - 

The study found the following results: - 

1- There are no statistically significant differences in degrees of a scale of 

social support and dimensions have released prisoners in a deal in 

fulfillment of the Liberals in the Gaza Strip due to the variables of 

demographic following (age, marital status upon arrest, marital status 

current , the number of times families, place of liberation , educational 

level, duration of detention ) . 

 

2- There is a reverse correlation statistically significant between the 

psychological unit level and the level of social supports to the ex - 

detainees in a deal that the fulfillment of the Liberals in the Gaza Strip. 

 

3- There are statistically significant differences (p-value <0.01) in degrees 

of unity and psychological dimensions (alienation and isolation, social 

deficits, loss of communication) has released prisoners in a deal in 

fulfillment of the Liberals in the Gaza Strip due to the variable place of 

liberation (deportee, is deportee), in favor of ex detainees others deportees.
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