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  ضحيةلتلى من وجدوا المعنى األسمى بابحث عن معنى الحياة.... إنا في اللى من سبقو إ

 كرم منا جميعاً. إلى الشيداء األ......بالنفس

عمارىم خلف جدران الغياب..... إلى من أدمى القيد أيدييم إلى من  أ  ى من أفنوا سنواتإل

 .سرانا البواسليعيشون وجع االنتظار أ
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 حرار. لى األسرى األ ..... إلى نور الحياة ..إ
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 ألبناء شعبو.إلنسان المحب  ا ، ذاكعواد

الذي يعيش سنوات السجن المؤبد والذي رد على  بو حنيش  األسير الكاتب كميل أ  أخيلى  إ

 تساؤالت ىذه الدراسة بكتابو الرائع في الجية السابعة. 

 بطال .... على امتداد الوطن.لى المق اومين األإ

  لى جدتي الغالية وراء الغياب السرمدي الموجع.......إ
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 .رغم األلم  ضولى الشعب الصامد في أر .... إاألحبة  زوجي وأطف الي
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درؾ أىمية الكقكؼ عمى دراسة الجكانب اإلنسانية لؤلسرل كا  ، ليذه الدراسةالقكم لدعمو  كالعرفاف.

. كما أتقدـ بجزيؿ لتحدم كالصمكد في كجو االحتبلؿا النضالية في مكاصمةلتعزيز الركح  ،كالمحرريف

، دىـ في إتماـ مناقشة ىذه الدراسةلمناقشة األساتذة األفاضؿ لجيك الشكر كاإلمتناف ألعضاء لجنة ا

كر: : زياد بركات، كما أتكجو بالشكر لؤلستاذ الدكتالدكتكراذ تاألستاذ الدكتكر: عبد محمد عساؼ كاألس

حسني عكض، عميد البحث العممي، ككافة أساتذة كمية الدراسات العميا في جامعة القدس المفتكحة 
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لدل األسرل كالعبلقة بينيما  كالصبلبة النفسيةمعنى الحياة مستكل ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى 
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األسرل الفمسطينييف المحرريف مف  (033)قكاميا عينة  تطبيقياعمىجرل ك  البيانات المتعمقة بالمستجيبيف

بعدما جرل التأكد مف صدقيما كثباتيما كقد جرل استخداـ  ،مف سجكف االحتبلؿ في محافظة نابمس

 ، كبعد تجميعالميسرةـ بالطريقة تـ اختيارىممف المنيج الكصفي االرتباطي لعينة مف األسرل المحرريف 

دخاليا إلى الحاسكب كمعالجتيا إحصائيا باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية  جرل أداة الدراسة ترميزىا كا 

عبلقة مكجبة  أىميا: كجكدمف تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج ك  ،(SPSS)لمعمكـ االجتماعية 

عمى  (2.34)ككجكد درجة استجابة مرتفعة  ،بة النفسيةبيف معنى الحياة كالصبل ذات داللة إحصائية

مصبلبة لعمى الدرجة الكمية  (2.28) ة متكسطةكجكد درجة استجاب، ككذلؾ معنى الحياةل الدرجة الكمية

بيف  (α>0.05)مستكل الداللة  دفركؽ ذات داللة إحصائية عنعدـ كجكد  النتائج كأظيرت ،النفسية

متغيرات )عمر إلى ى الحياة كالصبلبة النفسية تعزل سة في درجة معنمتكسطات استجابات عينة الدرا

مدة ) تعزل لمتغير (α>0.05)مستكل الداللة  فركؽ عند تكجدة(. في حيف كالحالة االجتماعي األسير
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في ضكء نتائج الدراسة اقترحت  .العمياالدراسات ك المدة القصيرة  ( كلصالحكاديميالمستكل األاألسر، ك 

الصبلبة النفسية لؤلسرل المحرريف، تدعيـ العمؿ عمى تعزيز  أىميا: مفكاف مف التكصيات  ان عددالباحثة 

 الشعكر المميء باإلرادة لذكم األحكاـ العالية.

 ، الصالبة النفسية، األسرى الفسطينيين المحررين. معنى الحياة الكممات المفتاحية:
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Abstract

This study aims to find out level meaning of life and psychological toughness and relation 

between them amongthe liberated Palestinian prisoners from occupation prisons in Nablus 

governorate. Also, it aims to identify the differences between some of the  study variables 

(age prisoner, marital status, prison time and academic level) in both the meaning of life and 

its relation with psychological toughness .For achieving the study purpose, a questionnaire 

consists of (97) items distributed on two  domains of meaning of life and psychological 

toughness has been developed, distributed among (180) individuals who have been chosen in 

easy way, gathered, codified, entered the computer and statically processed by using the 

Statistical Package of the Social Science (SPSS). Also, the study tool has been measured for 

reliability and credibility. The study results showed that there are positive significant 

relationship on meaning of life and psychological toughness. Also, the results revealed high 

degree (2.34) of responses on the total degree of meaning of life and moderate degree (2.28) 

of responses on the total degree of psychological toughness. Moreover, the results revealed 

that there are no significant mean differences at (α<0.05) level among the responses means 

about meaning of life and psychological toughness attributed to the (age prisoner, and marital 

status). On the other hand, there were significant mean differences at the (α<0.05) level 

attributed to the variables of (prison time and academic level) in favor of low period and  high 

degrees.In light of the study results, several recommendations have been suggested, the most 

important are supporting and reinforcing the psychological toughness among released 

prisoners' issue in addition to supporting the determination feelings for prisoners of high 

periods .  

.  



 ف

 

Keywords: Meaning of Life, with Psychological Toughness, Liberated 

Palestinian Prisoners.   
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة ومشكمتيا

 المقدمة 1.1

 ،االحتبللية العنصرية السجكفالعديد مف إنشاء  تـ ،لفمسطيف منذ بدايات االحتبلؿ اإلسرائيمي

مكرس في التي ك  ،رةمعتمة كالقذكال ةالضيقبغرفيا  ،التي تفتقر ألدنى مقكمات العيش اإلنساني الكريـ

المكاثيؽ  عميوبما يتنافى مع ما نصت  ،فغياىبيا شتى أصناؼ العذاب كالقسكة بحؽ األسرل الفمسطينيي

 خاض ،لمقاكمة ذلؾ االحتبلؿ كطغيانو عب الفمسطينيؿ تاريخ نضاؿ الشكخبل ،الدكلية كحقكؽ اإلنساف

اب كاأللـ التي تبدأ فييا رحمة العذ ،تجربة األسر القاسية فئاتومختمؼ ب الؼ مف أبناء الشعب الفمسطينياآل

 العتقاؿ.النفسي كالجسدم منذ لحظة ا

سطيني ككنيا قضية إنسانية المؤثرة في حياة الشعب الفمالقضايا أىـ  كتعد قضية األسرل مف

 تعرض أفرادىا لبلعتقاؿقد أف غالبية العائبلت الفمسطينية  إذ ،ىتماـ كالحؿتدعك لبل ،قانكنيةك سياسية 

 بفئاتوكبرغـ ما تكبده الشعب الفمسطيني  ،عمى مدار سنيف الصراع الطكيمة مع االحتبلؿ اإلسرائيمي

قادرة عمى التحدم  زاؿاريخ الحركة األسيرة كانت كما تإال أف ت ،المختمفة مف كيبلت السجكف كاالعتقاؿ

 كالصمكد في كجو غطرسة االحتبلؿ كسجانيو داخؿ قبلع األسر. 
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لممعتقؿ سكاءن مداىمة البيكت اآلمنة بشكؿ إرىابي كمركع أسمكب كينتيج االحتبلؿ اإلسرائيمي 

زرع إلى  ،السياسة المدركسةكما يسعى االحتبلؿ مف خبلؿ ىذه  ،ـؤلىؿ كالمحيطيف بيل كأ)األسير( 

يدخؿ  منذ أف ،كتستمر تمؾ السياسات الممنيجة ،بأنفسيـ يف كزعزعة ثقتيـس المعتقمك الرعب في نف

بسبب  ،التي تتصؼ باإلجرامية ،بمراحؿ التحقيؽ القاسية مركران  ،خر يكـ لو فيواألسير السجف كحتى آ

التي تتعمد فييا إدارة السجكف  ؽما بعد التحقيكمراحؿ  ،بحؽ المعتقميفكافة التعذيب  استخداـ أساليب

 .(3302، )باركد لؤلسرل تعد حقكقان  حرماف األسير مف أدنى مقكمات العيش التي

دىاءن أال أنيا األكثر  ،قؿ كحشيةاستخداـ أساليب تعذيب أ إلى إسرائيؿكفي اآلكنة األخيرة اتجيت 

 كشفتوكما  ،(تسيمؿ)و المحامية كالناشطة الحقكقية كىذا ما أكدت ،كتحقؽ نتائج أكثر مف األساليب األخرل

ألطباء  إسرائيؿأكدت استخداـ  إذ ،أبعد مف ذلؾ بكثير (مارتكف)حقكقية كالطبيبة النفسية الناشطة ال

كقدمكا تقييماتيـ النفسية  (لجاف العزؿ )كأنيـ عممكا كأعضاء فيما يسمى  ،نفسييف في مصمحة السجكف

مما ساىـ في إحداث أضرار  ،االنفرادمالمعتقميف الفمسطينييف في الحبس  التي قادت إليداع عدد مف

 .(3302،العيسى)محققك الشاباؾ  ية أك أكثر مف تمؾ التي تسبب بيانفسية لممعتقميف مشاب

                 كأبك حنيش  (3300) الزبفك  (3303)كمنيا: عيسى السجكف  أدبياتالعديد مف  كتشير

سمسمة مف اإلجراءات التي ب ،في داخؿ سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمية يمرلفمسطيني األسير ا أف (3302)

إلفراغو مف حالة الكعي كتشكيو الحكاس في داخمو  ،تسعى لخمؽ الفكضى كاالرتباؾ في نفس األسير

فراغو مف محتكاه النضالي.لكذلؾ  ،إليصالو لحالة فقداف المعنى  تحطيـ األسير الفمسطيني المقاكـ كا 

مصطمح معنى الحياة مف المفاىيـ التي استحكذت عمى اىتماـ الباحثيف في مجاؿ الصحة  كيعد

 ،بالمعنى الذم تنطكم عميو حياتو ،كتقديره ليا ،كيرتبط لدل اإلنساف بقيمة حياتو كرضاه عف ذاتو ،النفسية

 .(2012،يعًرٍّ)كالدكر الذم يرل انو أىؿ ألدائو في الحياة 
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كيككف  ،معنى كىدؼ لحياتو فإف ذلؾ يخفؼ لديو الشعكر بالضغكط جادإيسعى الفرد نحك ككمما 

اإلنساف كائف ركحي ككف ك  ،الفرد قشة في ميب الريح دكف سعيو إليجاد معنى كأىداؼ ىامة في حياتو

معنى كاليدؼ مف باألمؿ كال إحساسوالبعد الركحي ميـ كضركرم في حياة الفرد كيتكلد لديو مف خبلؿ 

يجابي بمركز الضبط الداخمي كتحسيف مفيكـ الذات كيرتبط ىذا البعد بشكؿ إ ،الحياة حتى المكت

 .(3333،)عبَدكاألمراضكمكاجية ضغكط الحياة الرئيسة  كانخفاض مستكل التعصب كالتكافؽ النفسي

ىي الحياة ذات المعنى التي ينعـ فييا  كالحياة الحقيقية ،في غاية األىميةأف إدراؾ المعنى 

أف األشخاص المذيف يعجزكف عف تحقيؽ ىدؼ في ك  ،النفسيةادة كالنمك الشخصي كالصبلبة بالسع اإلنساف

كعمى النقيض  ،أكثر حاجة لمعبلج النفسي أنيـكما  ،مف القمؽ كاالكتئابالحياة يشعركف بدرجة مرتفعة 

ؿ يشعركف باالستمتاع بالعم ،فاألشخاص الذيف يمكنيـ تحقيؽ أىداؼ ذات معنى في الحياة ،مف ذلؾ

ف معنى  ،بالشخصية السكية كالصحة النفسية يجابيان معنى الحياة يرتبط إك  ، ،كالرضا عف الحياة كالسعادة كا 

 .(3303،)يعًرٍتالحياة مف أىـ المتغيرات التي تنبئ بالسعادة كالنمك الشخصي 

فك  التي  تمؾ التجربة ،القاسية االعتقاؿمف أبناء الشعب الفمسطيني بتجربة  اآلالؼمركر عشرات  ا 

عمى طرفي نقيض كفي  تقعالتجربة التي  أنياكذلؾ  ،مف عظمة كشمكخ اإلنسافيمتحف فييا كؿ ما في 

 بكامؿفيما يقؼ المحققكف في جية ف ،الجكانب تيقكتيف مختمفتيف باالتجاه غير متكافئ ،مكاجية مباشرة

مكانيةقدرتيـ الحاضرة كالكامنة عمى التعذيب كالتنكيؿ كالبطش  يقؼ في الطرؼ  ،متعمد بدـ باردالقتؿ ال كا 

،قاسى)المقابؿ جسد عار أعزؿ مف كؿ سبلح باستثناء ما في النفس مف صبلبة كما في العقؿ مف كعي

0433). 
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 ،عبلقة بمصادر الضغط لشخصيتو كيككف ،سمبيوالط ك ضغلم ان مصدر  الفردما يتعرض لو  يشكؿك 

تمؾ المكاجية عمى الصحة البدنية  ـ تنعكسكمف ث ،كلبلستعداد الشخصي دكر في مكاجية تمؾ المصادر

 .(3334،)عسكر الضغكطا دكر في نكعية االستجابة لمصادر أف شخصية الفرد ليك  ،كالنفسية لو

بكجكد الضغكط مع بقاء  ،عممية التكيؼ السميمة كالجيدة في أكقات الشدةبالصبلبة النفسية تتمثؿ ك 

امتبلؾ الفرد مجمكعة مف ك  ،كالتعاطؼ مع اآلخريف ،لمشكبلتالثقة بالنفس كالقدرة عمى التحكـ كحؿ ا

كالقدرة عمى  ،كمف تمؾ السمات القدرة عمى التحدم ،السمات التي تعمؿ عمى مكاجية مصادر الضغكطات

  .(2014،ر)خُفااللتزاـ كالقدرة عمى  ،التحكـ في األمكر الحياتية

قتيا ببعض أساليب التعذيب الصبلبة النفسية كعبلمكضكع  ،(2014،)انحًوزدراسة كقد تناكلت 

الصبلبة  درجةتعرؼ الى  تمؾ الدراسةىدفت ك  في محافظة الخميؿ. الفمسطينييفاإلسرائيمية ضد األسرل 

ىناؾ، كدرجة التعرض لمتعذيب لدل األسرل  ،النفسية لدل األسرل الفمسطينييف في محافظة الخميؿ

 ،األسرل الفمسطينييف في محافظة الخميؿ كمعرفة أىـ أساليب التعذيب الجسدم كالنفسي المتبعة ضد

كمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ عبلقة بيف الصبلبة النفسية كبيف أساليب التعذيب اإلسرائيمية ضد األسرل 

 الفمسطينييف في محافظة الخميؿ. 

كىي  ،كفصائمو المقاكمةالشعب الفمسطيني معركة التحقيؽ مفركضة ال محالة عمى أبناء كبما أف 

كما أف  ،مف أجؿ كرامتو كحريتو الشعبىذا المعارؾ التي يخكضيا تقؿ خطكرة كأىمية عف  معركة ال

التعاطي مع مرحمة التحقيؽ بغير ركح التحدم التي يفترض حضكرىا في أم معركة سيؤدم إلى آثار 

ثـ عرضكف لبلعتقاؿ كمف مي  فما داـ أبناء الشعب الفمسطيني تحت االحتبلؿ فيـ ،عقباىاسمبية ال يحمد 

إال اإلعداد الكافي  فما عمى أبناء ىذا الشعب ،بأم لحظة (الشاباؾ)دخكؿ التحقيؽ عمى أيدم جياز 

صراران كصمكدان" )جبريف  .(3303،020،كالمبلئـ ليا كيجب أف تككف بمستكل المكاجية تحديان كا 
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ع ككشؼ فيف متبلزميف، ىما: انتزاىدمف أجؿ مكاجية األسرل تضع قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي ك 

كبر قدر ممكف مف األسرار كطرائؽ العمؿ كالتفكير، كضرب الركح المعنكية لؤلسير، بؿ إجياض الركح أ

الكفاحية كالكطنية المتأججة بداخمو، أم تحكيمو مف مناضؿ متكىج معطاء مكافح إلى كائف ميزكـ بائس 

 .(0433)قاسى،ال يثؽ في نفسو كبمكانتو 

ف التييئة كاالستعداد لمعركك  ة التحقيؽ تبدأ مف الخارج عف طريؽ قكاعد العمؿ األمنية في الحركة ا 

عدادىاعبر حث النفس كشحنيا  ،كبالتييئة النفسية المستمرة ،كالتنظيـ لذا  ،لمصمكد في المعركة القادمة كا 

عمى أتـ حتى إذا جاءت معركة التحقيؽ كاف تنمك مع الفرد ، نيىة ال بد مف نية مسبقة لمصمكد كالتحدم

 .(3303،جبرٍٍ)ستعداد النفسي لخكضيااال

 ـمي طكاعية عف كؿ ما حى  إذا تخمى أف اإلنساف(3302)أبوحَُشاألسرل بكتاباتو أحد يشير بذلؾ ك 

 لـ يكف لدييـ سكل قضية ىي حمـ أحبلميـ ،مثبلن كمناضمي حرية فاألسرل ،ككف كمف قتؿ نفسوي مؿٍ كحى 

فإذا ماتت القضية  ،األطفاؿ نجابكالحب كالزكاج كا   ،لعمؿيككف العمـ كاكعمى ىامشيا  ،كنشيد إنشادىـ

بيا عندئذ ال معنى كال قيمة ليامشية ما تبقى مف قضايا شخصية دكف  إيمانيـأك تزعزع  في داخميـ

 القضية األساسية. 

كلؤلسير المحرر القدرة عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي بعد تجربة األسر المريرة، رغـ 

أحيانان، خاصة أف األسير يعكد ليبدأ حياتو في أسرة كمحيط افؽ عممية التكيؼ الصعكبات التي تر 

عادة ترتيب األدكار مرة أخرل الجتماعي، كمع تحرر األسير سيتـ إاجتماعي قد أعاد لو تكازنو النفسي كا

 (.3333، كفؽ منطمقات اجتماعية كأخبلقية )أبك قاعكد



2 

 

لتككف مدرسة في تعميـ البطكلة  ،التي يحتذم بيا لؤلسرل،ىناؾ العديد مف النماذج البطكلية ك 

طاقاتيا في  ست جؿٌ كالصمكد كالتحدم، لما تممكو مف قكة في العزيمة كحكمة في رد الفعؿ تجاه قكة كرى 

فكار األك  قكة اإلرادةسكل جدراف السجف محاكلة النيؿ مف نفس كجسد األسير األعزؿ، الذم ال يممؾ بيف 

 حدل كؿ ضكابط السجف كاألبكاب المكصدة ليعيش األمؿ كيخمؽ المعنى لحياتو.تحمؽ في اآلفاؽ لتتالتي 

ىذه  كمفقميمة كانت فقد حياة األسرل ل يجابيةالجكانب اإلذات لدراسات ا فيما يخٌص  أما

دراسة بحثية لمكاتب  التي تعد ،الجكانب اإلبداعية في تاريخ الحركة الكطنية الفمسطينية األسيرة :الدراسات

 االحتبلؿدراسة األدب الفمسطيني في سجكف كذلؾ ك  ،(3303،حمدكنو)ث في شؤكف األسرل كالباح

تسميط الضكء عمى الجانب المشرؽ مف حياة لبحيث سعت تمؾ الدراسات  (3331،زياد) ،اإلسرائيمي

ية نتاجاتيـ األدبكاإلشادة بإ ،مكانيات لدييـرغـ قمة اإل يـعمى انجازاتيـ كانتصاراتكالتركيز  ،األسرل

كما أف ىناؾ دراسات تناكلت اإلدارة كالتنظيـ لمحركة األسيرة داخؿ المعتقبلت كالسجكف  ،المبيرة

 .(2019،أبك بكر كحمدكنو)مثؿ دراسة  ،اإلسرائيمية

، حيث سمط فييا الضكء عمى زاكية ميمة (3303)قدميا حمدكنو التي حديثة البحثية الدراسة الك 

بما كتب عف األسرل  أظيرت كبشكؿ مختمؼ كغير تقميدم قياسان كالتي  فبقضية األسرل الفمسطينيي

كالسجكف، كقد ذكر الباحث العديد مف إبداعات األسرل كانجازاتيـ كمنيا:بناء التنظيمات كالمؤسسات 

في السجكف لمتنسيؽ فيما بينيـ في السجكف كخارجيا، كاإلضرابات المفتكحة عف الطعاـ،  ةالديمقراطي

بينيـ كبيف إدارة مصمحة السجكف بالرغـ مف قمة إمكانياتيـ، إبداعيـ في أشكاؿ إيجاد معادلة تكازف 

العميا سكاء في الجامعات  تاالتصاؿ كالتكاصؿ داخؿ السجكف كخارجيا، كحصكليـ عمى التعميـ كالدراسا

ة األسرل اإلسرائيمية أك العربية، كذلؾ اإلبداع في البناء الثقافي، كفي التأثير السياسي، كصياغتيـ لكثيق

 التي تحكلت لكثيقة كفاؽ كطني لتحقيؽ الكحدة الكطنية، كأبدعكا في إدخاؿ اليكاتؼ النقالة لداخؿ السجكف



3 

 

نجاب األطفاؿ كتجربة  خراج النطؼ كا  لتكفير االتصاؿ باألىؿ في ظؿ منع الزيارات لسنكات طكيمة، كا 

  غير مسبكقو.

مع نياية  ،كف االحتبلؿ اإلسرائيميعدد األسرل داخؿ سجأف إلى  ،آخر اإلحصائيات تشيرك 

أبرزىا:  ،مركز تكقيؼك  كمعتقبلن  سجنان  (22)مكزعيف عمى قرابة  ،أسير (6000)نحك بمغ قد  ـ2018العاـ

مف  ،غيرىابئر السبع ك ك  عكفر كمجدك كىداريـ كالرممة كعسقبلفك  كالنقب شطوك  جمبكعريمكف ك ك  نفحو

 27))كنكاب مف المجمس التشريعي المنحؿ (8)فتاة كامرأة ك((54ك ةبينيـ فتاة قاصر  ،طفبلن  ((250 بينيـ

 .( 2019،مركز أسرل فمسطيف لمدراسات) ان إداري معتقبلن  (450)ك صحافيان 

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا 2.1

نظران لؤلىمية الكبيرة لمعنى الحياة لؤلسير الفمسطيني كمدل تأثيرىا في حياتو لما بعد اإلفراج 

كاستجابة لمضغكطات النفسية بغية التغمب عمى األزمات  ة النفسية التي تشكؿ تكيفان كعبلقة ذلؾ بالصبلب

 ،مف القضايا الكطنية كاالنسانية األصيمةقضية األسرل  اعتبار أفك الكبيرة  رادةالشخصية كالتحمي باإل

ف الكاجب كم ،ككرامتو مف أجؿ حريتو يناضؿقضية شعب ككنيا  ،التي ال يمكف التنازؿ عنيا أك إىمالياك 

 كما يشعركف ،أنفسيـب يختمجكما  ،يـلقضايا التي تتعمؽ بكاقعبااالىتماـ تجاه األسرل كالمعتقميف الكطني 

كمكاصمة  ،الصمكد كالتحدم كالقدرة عمى في العطاء كالتضحيةعظيمة  إنسانيةقيـ  و مفيحممكن كما ،بو

 . الذم ال ينضب الفمسطيني النضاؿ

 ،كىذا الترابط يجب التأكيد عميو كاالىتماـ بو ،بغيره مرتبط اإلنسافأف  (Adler)آدلريرل كفي ىذا السياؽ 

لحؿ  تكجياتيـ أعظـلتتناغـ مع  كا انفعاالتيـطكعكف البقاء فما عمييـ إال أف ينشدي اف األفرادإذا كف
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حياة لكالتعاكف كالتكافؿ  ،الشخصية الحياةفي مكاصمة  ،األىداؼ كتحقيؽ الغاياتبقصد بمكغ  المشكبلت

 .(0441،آدلر) األرضعمى سطح ىذه  جميعان كالعيشالبشر 

األسير تعزيز قيمة اإلنساف إلى  (3303)البرغكثي كعيسى كأبك غممو :مف األسرل كقد دعا كؿ

يتكجب العمؿ مف أجؿ قضية األسرل كنشرىا عمى نطاؽ كاسع كفي كؿ اتجاه في األسرة  إذ ،كقيمة عميا

يجب أف تدرس في ، إذ كفي كؿ مكاف ة كالمؤسسة كالشارع كالقرية كالمدينةكالعائمة كالمدرسة كالجامع

ب الكطف كالصدؽ مثؿ الشرؼ كح ،كباقي القيـ األخرلالمناىج كأف تزرع في نفكس األطفاؿ منذ كالدتيـ 

 كاألمانة كغيرىا.

تمكىا ما يكبشكؿ يكمي، لحمبلت المداىمة كاالعتقاؿ، ك يتعرضكف الفمسطيني  بناء الشعبأإذ أف 

ف تككف دكف أزج بالسجكف ، كما أف العديد منيـ يي ة، كاستخداـ كافة أشكاؿ العنؼقاسيمف جكالت تحيؽ 

كربما سنكات طكيمة دكف محاكمة تحت مسمى  فيمضي شيكران  ،ىناؾ تيمة كاضحة يحاكـ مف خبلليا

إلى اإلسرائيمي  حيث يسعى اإلحتبلؿيعيشكف في ظركؼ غير إنسانية،  األسرلكما أف السجف اإلدارم، 

ساليب األبكافة قتؿ كؿ ما ىك إنساني داخؿ جداراف األسر، لقتؿ الركح اإلنسانية كالنضالية لدل األسرل 

 كالممارسات الممنيجة ضدىـ.

أف أىمية اإلنساف كمكانتو  قضايا األسرل كالمعتقميف الفمسطينييف ككفاللتفات نحك اجب تك لذا ي

جكىرية  مان يىذا المنطمؽ تأتي ىذه الدراسة لتبلمس قكمف لمآثر ليـ كتقديـ ا اآلخريف بمساعدة ترتبط

كمف  ،كعزيمة عطاءن كىـ األكثر  حقيقييف أبطاالن  األسرلحيث يعد  ،المعطائو اإلنسانيةتترسخ في النفس 

 اآلتي،الرئيسي  السؤاؿيأتي  كمف ىنا ،في كجو القيرصبلبة كقكة  اكازدادك  ،المعنى ايـ كجدك ممعاناتيـ كأل

 كالذم يندرج تحتو مجمكعة مف الفركض: 

 ؟المحرريف في محافظة نابمس سرلاألالصبلبة النفسية لدل ب كعبلقتومعنى الحياة ما مستكل 
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 :أسئمة الدراسة

 تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

 ؟األسرل المحرريف في محافظة نابمسلدل معنى الحياة  ما مستكل السؤال األول:

 ؟األسرل المحرريف في محافظة نابمسلدل الصبلبة النفسية  ما مستكل لسؤال الثاني:ا

األسرل المحرريف في لدل في درجة معنى الحياة  ذات داللة إحصائيةىؿ تكجد فركؽ :الثالثالسؤال 

 ؟كالمستكل األكاديمي ،عمر األسير ،الحالة االجتماعية ،لمتغيرات مدة األسر عزلتي  محافظة نابمس

في  األسرل المحرريفلدل في درجة الصبلبة النفسية ذات داللة إحصائية ىؿ تكجد فركؽ  :الرابعسؤال ال

 ؟المستكل االكاديمي ،عمر األسير ،الحالة االجتماعية ،لمتغيرات مدة األسر عزلتي  محافظة نابمس

األسرل المحرريف لدل ما بيف معنى الحياة كالصبلبة النفسية  ارتباطىؿ تكجد عبلقة  السؤال الخامس:

 في محافظة نابمس؟

 فرضيات الدراسة 3.1

 :اآلتية الفرضيات اختبار إلى الدراسة تسعى

بيف متكسطات  ( α> 0.05) ةإحصائية عند مستكل الدالل داللةتكجد فركؽ ذات  ال :األولىالفرضية 

 ألسر.لمتغير مدة ا عزلتي حكؿ معنى الحياة في محافظة نابمس استجابات األسرل المحرريف 

بيف متكسطات  ( α> 0.05)ة إحصائية عند مستكل الدالل داللةتكجد فركؽ ذات  ال الفرضية الثانية:

 لمتغير الحالة االجتماعية. عزلتي حكؿ معنى الحياة في محافظة نابمس استجابات األسرل المحرريف 
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بيف متكسطات  ( α> 050.)ة إحصائية عند مستكل الدالل داللةتكجد فركؽ ذات  ال :الثالثةالفرضية 

 عزل لمتغير عمر األسير.حكؿ معنى الحياة تي في محافظة نابمس استجابات األسرل المحرريف 

بيف متكسطات  ( α> 0.05)ةإحصائية عند مستكل الدالل داللةتكجد فركؽ ذات  ال :الرابعةالفرضية 

 .المستكل األكاديمي عزل لمتغيرحكؿ معنى الحياة تي في محافظة نابمس استجابات األسرل المحرريف 

بيف متكسطات (α>0.05)ةإحصائية عند مستكل الدالل داللةتكجد فركؽ ذات  ال :الخامسةالفرضية 

 عزل لمتغير مدة األسر.حكؿ الصبلبة النفسية تي في محافظة نابمس استجابات األسرل المحرريف 

بيف متكسطات ( α> 0.05)ةإحصائية عند مستكل الدالل داللةتكجد فركؽ ذات  ال :السادسةالفرضية 

 .عزل لمتغير الحالة االجتماعيةحكؿ الصبلبة النفسية تي في محافظة نابمس استجابات األسرل المحرريف 

بيف متكسطات ( α> 0.05) ةإحصائية عند مستكل الدالل داللةتكجد فركؽ ذات  ال الفرضية السابعة:

 عزل لمتغير عمر األسير.بة النفسية تي حكؿ الصبلفي محافظة نابمس استجابات األسرل المحرريف 

بيف متكسطات  ( α> 0.05)ةإحصائية عند مستكل الدالل داللةتكجد فركؽ ذات  ال الفرضية الثامنة:

 عزل لمتغير المستكل األكاديمي.حكؿ الصبلبة النفسية تي في محافظة نابمس استجابات األسرل المحرريف 

بيف معنى الحياة كالصبلبة  ( α> 0.05)عف مستكل الداللة  دالةارتباط ال تكجد عبلقة  :التاسعةالفرضية 

 األسرل المحرريف في محافظة نابمس.لدل النفسية 

 أىداف الدراسة 4.1

 :اآلتيةتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ  إلىىذه الدراسة  تسعى

 .في محافظة نابمس اإلسرائيميةاألسرل المحرريف مف السجكف معنى الحياة لدل  مستكلمعرفة  .1
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في محافظة  اإلسرائيميةاألسرل المحرريف مف داخؿ السجكف الصبلبة النفسية لدل  مستكلمعرفة  .2

 .نابمس

 ،المستكل االكاديمي ،عمر األسير ،الحالة االجتماعية ،متغيرات مدة األسر في داللة الفركؽمعرفة  .3

 بمعنى الحياة.

 ،المستكل األكاديمي ،عمر األسير ،الحالة االجتماعية ،متغيرات مدة األسر داللة الفركؽ فيمعرفة  .4

 بالصبلبة النفسية. 

 األسرل المحرريف مف داخؿبيف الصبلبة النفسية لدل  بيف معنى الحياة كما معرفة طبيعة العبلقة ما .5

 .في محافظة نابمس السجكف اإلسرائيمية

 أىمية الدراسة 5.1

 يقدركشعب  ،الفمسطينيالشعب  في ماضي كحاضر كمستقبؿ معناىاكقداسة قيمة الحياة  تكمف

كجدكا مف معاناتيـ ك  ،حرة ككريمة حياةيستحقكف  لسر ألكا كيسعى الكتشافو بشتى السبؿ، معنى الحياة

رادتيـ بعزيمتيـ ،المعنى لكاقع في ظؿ معايشة اكمف خبلؿ أقسى الظركؼ، التي ال تميف تحت صمبة ال كا 

كالتي  ،الفمسطيني أبناء الشعببحؽ د مف الجرائـ كارتكابو العديالغير إنسانية كجكد االحتبلؿ كممارساتو 

نما ،ذكرىا ىنا مف خبلؿ ىذه الدراسة ال يتسع أحد الجكانب األساسية في عمى تسميط الضكء  سيجرم كا 

 االعتقاؿعممية ب ءن اابتد ،أال كىي قضية األسرل متميزان  إنسانيان  تاريخ القضية الفمسطينية كالتي تبلمس جانبان 

 أىمية مف ىنا تأتي ،بمرحمة التحرر مف األسر كانتياءن  ،المؤلمةمراحميا كتفاصيميا بكامؿ  يـالقاسية بحق

 الفمسطينييفكمدل ارتباطو بالصبلبة النفسية لدل األسرل  مكضكع معنى الحياةلتتناكؿ ىذه الدراسة 

ي تشكؿ تمؾ السجكف الت ،داخؿ سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمية قضكا سنكات مف عمرىـ الذيفالمحرريف 
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أىمية ىذه الدراسة مف جانبيف مختمفيف  إلىكيمكف النظر  .نفسية تؤثر عمى الصحة العامة لدييـ ضغكطان 

 كما يمي:

 األىمية النظرية:

تمس حياة ك  التي تتعمؽ بالقضايا السياسية كاإلنسانيةمف الدراسات الفمسطينية  ،: تعد ىذه الدراسةأكالن 

 قاسية كصعبة داخؿ سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمية.  ظركفان  عاشكاذيف لا فييالفمسطين يفاألسرل كالمعتقم

قسكة  الذيف عاشكا المحرريف التي يمتمكيا األسرلك الصبلبة النفسية كجكد  أىميةىذه الدراسة  تكضح: ثانيان 

 داخؿ سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي. السيئة عتقاليةالظركؼ االفي مكاجية األسر 

 ،الصبلبة النفسيةك  المحرريفسرل األمابيف معنى الحياة لدل  تكضيح العبلقةسة : تحاكؿ ىذه الدراثالثان 

تعزيز الصحة ك عزز دكر سمك المعنى في الحياة تي  صياغة بعض التكصيات التيمف ف مكٌ يي  األمر الذم

 النفسية المنبثقة مف الصبلبة النفسية.

 عب بكجكد االحتبلؿ، كما يكفره ذلؾ مفمبلمسة الكاقع الفمسطيني الص في : تكمف أىميتيا أيضان رابعان 

 إمكانية إضافة عممية لمباحثيف في مكاضيع الدراسة.

 :األىمية التطبيقية

 إف الجانب اآلخر مف األىمية لمدراسة يكمف في الجانب التطبيقي عمى النحك التالي: 

الصبلبة ك نى الحياة مع مدل قكةمعرفة لتطبيقية مف ناحية  فباألسرل المحرريـ ىذه الدراسة ت: تيأكالن 

 . في حياتيـ النفسية
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كالمؤسسات الحقكقية كالمؤسسات اإلنسانية  ،شؤكف األسرل ييئةبتقديـ الفائدة لـ ىذه الدراسة ت: تيثانيان 

ف الظركؼ الحياتية لؤلسير داخؿ يالتي تيتـ بقضايا األسرل كالمعتقميف في العمؿ عمى المطالبة بتحس

 .ايجابيان  نفسيةاألسر مما ينعكس عمى صحتو ال

لى صحة إكدعميـ مف أجؿ الكصكؿ  كاألسرل المحرركف لتعزيز صمكد األسرل ىذه الدراسة تسعى: ثالثان 

 .نفسية سكية مف خبلؿ الكصؼ كالتحميؿ

ككذلؾ الميتميف مف السياسييف كغيرىـ  ،: كما يمكف لنتائج ىذه الدراسة أف تفيد الباحثيف األكاديمييفرابعان 

 ل كالمعتقميف. في قضايا األسر 

 التعريفات اإلجرائية لممصطمحات 6.1

تمؾ الكيفية التي يدرؾ بيا الفرد خبراتو في الحياة كيعمؿ عمى تنظيميا كتكامميا مع " :معنى الحياة

 (.02 ،3302)صافي،  "احتفاظو الدائـ بكجكد غرض مف الحياة كىدؼ يسعى الى تحقيقو

عمى في محافظة نابمس المحرر جة التي يحصؿ عمييا األسير الدر  ك: ىوالتعريف اإلجرائي لمعنى الحياة

 .المستخدـ في ىذه الدراسة مقياس معنى الحياة

ىي أعتقاد عاـ لدل الفرد في فعاليتو كقدرتو عمى استخداـ كؿ المصادر النفسية : الصالبة النفسية

 (5، 2002)مخيمر، كاالجتماعية المتاحة كي يدرؾ كيفسر كيكاجو أحداث الحياة الضاغطة بفاعمية 

عمى في محافظة نابمس : ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا األسير والتعريف اإلجرائي لمصالبة النفسية

 .المستخدـ في ىذه الدراسة مقياس الصبلبة النفسية
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كأفرج  ،كقضى مدة محككميتو ،كىك األسير أك المعتقؿ الذم تعرض لمسجف كاإلعتقاؿ :األسير المحرر

أك كنتيجة مفاكضات  ،كتبادؿ أسرل ،أك تـ تحريره بمكجب اتفاقية معينة ،ىذه المدةعنو بعد انقضاء 

 .(3304،6،حمدكنوك  )أبك بكرسياسية 

 حدود الدراسة ومحدداتيا 7.1

 تية:الدراسة كفؽ الحدكد كالمحددات اآلتتحدد نتائج 

  ـ 2020 -2019ـ الجامعي عاالىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف  أجريتني: الزمالحد 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري 1.2

 (: (Meaning Of Lifeمعنى الحياة  1.1.2

ليس شيئان منفصبلن عف ك  ،كىك مسألة أخبلقية ،مسألة العيش بأسمكب معيفىك ة نى الحيامع

 كقكةن  ككفرةن  كعمقان  أم أنو يمثؿ سمةن  ،يعيش بيا اإلنسافالحياة جديرة بأف  كلكنو الشيء الذم يجعؿ ،الحياة

 يقة معينوبطر  إدراكياكفي ىذا اإلطار يككف معنى الحياة ىك الحياة ذاتيا كلكف بعد  ،لمحياة عينةن م

 .(3302،)ايجمتكف

 ،نع المعنى دكف كعييمكف لمفرد االنخراط  في صي  إذ ،نع المعنى تمقائيان أك متعمدان يككف صي ك 

نع كيحدث صي  ،أك يمكف أف ينخرط متعمدان في عممية صنع المعنى في مكقفو ،كدكف أف يككف مدركان لذلؾ

ىؽ مع كجكد أفكار غير مرغكب فييا حكؿ مثؿ كجكد حدث مر  ،ختبر الشخصالمعنى التمقائي عندما يي 

أف ىذه التجربة ليست ممتعة إال أنيا قد تساعد الشخص في الكاقع عمى فيـ الحدث مف كبالرغـ  ،الحدث

يجاد المعنى مف خبلؿ معاناتو   .Ackerman, 2018))كا 

 مفيوم معنى الحياة:

ن ،أف معنى الحياة يكمف في إبداء االىتماـ باآلخريفمف الشائع   ،شاء عبلقات المحبة كالكئاـكا 

نسانية مثمىفيما تدعك إليو جميع الديانات السماكية باعتباره قيمة  جد ىذا أيضان كيك   ،اجتماعية كأخبلقية كا 

لحياة مقدمة ايعد معنى كما . (0441،آدلر) المنحىنحك ذاؾ كاإلنسانية بكؿ تكجياتيا كاتجاىاتيا تصبك 

فقد ثبت أف مفيكـ معنى الحياة لدل األفراد  ،التي قد تمـ بالفرد الضغطضركرية لمعالجة كتخفيؼ حالة 
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كما ثبت أف  ،فانعداـ المعنى يسبب االكتئاب كانحطاط الذات ،النفسيةيؤثر في كثير مف الكقائع 

 .(0444،)الرشيدم في نتائج الصحة العامة بالغ كاف لو تأثيره  ،اإلحساس بالتماسؾ

ىك في المساىمة التي  –معنى الحياة  –عنى الحقيقي لمحياة الم" (Adler) كقد عرؼ الفرد آدلر

           " الحقيقي كالخالص في التعاكف معيـ االىتماـفي  كىك أيضان  ،نقـك بيا لمصمحة حياة اآلخريف

سائر المكجكدات مع حياة البشر كعبلقتيا ب ،ايرتبط مفيكـ معنى الحياة في عمكمي. ك (2005،33،آدنر)

 حكليـمف  كبالعالـ المادم ،كانتظاـ عبلقات البشر ببعضيـ البعض ،نظاـ الككف أم ،في العالـ

 .(87، 2012،)معمرية

كالذم يتحدد مف  ،المعنى الخاص لمشخص"أنو ب (3302،02) الكارد في صافي كقد عرفو سعفاف

ة البد مف خبلؿ اتجاىاتو نحك حياتو كرسالتو الخاصة في الحياة أك مينتو التي تعرض عميو مياـ محدد

بإجراء عبلقة  ،ارجكالبد مف تجاكز ذلؾ إلى الخ ،كمعنى الحياة ال يتحقؽ مف خبلؿ تحقيؽ الذات ،تحقيقيا

0444)انرشَدًالكارد لدل   (1987) (Wong )ككنج  (Roker)يعرؼ كؿ مف رككرك  ."مع اآلخر ،30) 

دراؾ األىداؼ مف كجكد اإل ،إدراؾ األمر كالتماسؾ"الحياة أنو  معنى كمتابعة كتحقيؽ األىداؼ  ،نسافكا 

 ".ذات القيمة كمصاحبة ذلؾ بمشاعر االمتبلء كالحيكية

 :(Meaning Theory)  معنىنظرية ال

في الحياة  مؤثران  دكران  حيث ترل أف لممعنى ،النفسمف أىـ النظريات في عمـ  ،تعد نظرية المعنىك 

نظرية عمى افتراض أساسي عف الدافعية التي كتقكـ ال ،باألخص في البعد الركحي مف حياتوك  ،اإلنسانية

فيكتكر  ،التي أسسيا الطبيب النفسي النمساكم ،كما تعد مدرسة العبلج بالمعنى المعنى. إرادةتسمى 
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مفيكـ معنى  ،قدـ فرانكؿ ،عاما13مف  أكثرفمنذ  ،برز االتجاىاتمف أ،(Viktor E. Frankel)فرانكؿ 

 .(3303،)يعًرٍتعندما أسس العبلج بالمعنى  الحياة ألكؿ مرة في التراث العيادم

العبلج النفسي المدرسة الثالثة في العبلج في مدرسة فينا في في ( Frankel)يعتبر أسمكب فرانكؿ

 (Adler)كأسمكب عمـ نفس األفراد لدل آدلر ،(Freud ) عمـ النفس بعد العبلج بالتحميؿ النفسي لدل فركيد

نادرة أثناء فترة الحرب العالمية  إنسانيةبخبرة  (Viktor E. Frankel)فرانكؿ فيكتكر  كقد مر .(1982،انكؿر ف)

بيف معسكرات  متنقبلن  (1945)كظؿ رىف االعتقاؿ حتى عاـ  (1942)الثانية حيث تـ اعتقالو في عاـ 

 ،مف أبيو كأمو كأخيو كزكجتو األكلى الحرية اكتشؼ انو فقد كبلن  إلىكعندما خرج  ،اعتقاؿ نازية عديدة

 .(3332،راَكمف) في غرؼ الغاز حيث قتمكا جميعان 

يجابي كقد كجد الباحثكف أف بمكغ المعنى إارتباط ىك معنى الحياة كالجانب النفسي  بيف كاالرتباط

كيككف ليا تأثير سمبي لمذيف تصيبيـ المعاناة  ،يجابي لمرضا عف الحياةبالتأثير اإل قكيان  ارتباطان يرتبط 

 فٌ(Adler)رلالفكرة األساسية في مدرسة آدك  .(2012،مكاكم) قدانيـ لذلؾ المعنىالناجمة عف ف ،النفسية

البشر أف  (Freud)عمـ النفس ىي أف األفراد في حالة نضاؿ دائـ لتحقيؽ األىداؼ. في حيف يرل فركيد 

ى األىداؼ عم كانت ىذه ىي أف البشر تدفعيـ أىدافيـ سكاءن  (Adler)ماضييـ. فإف رؤية آدلر يحركيـ 

 أنانيان  كاف ىدفان  سكاءن  ،كعي. فإف النفس ليست ساكنو بؿ البد أف تحتشد خمؼ ىدؼمستكل الكعي أك الآل

 .(2012 ،باكدكفكتتحرؾ باستمرار لتحقيؽ ىذا اليدؼ ) ،أك جماعيان 

كدافع المكانة اآلدلرم غير كافييف لتفسير سمكؾ  ،أف مبدأ المذة الفركيدم (Frankl)يرل فرانكؿ ك 

كتحمؿ  الدؤكبىك الذم يمكف أف يجعؿ مف السعي  إنساففي حيف أف معنى الحياة لدل كؿ  ،اإلنساف

ىك  ،بؿ أف اإلنساف الذم يكتشؼ لحياتو معنى كىدفان كالعيش بيا، ا يرفع مف قيمة الحياة المعاناة شيئ

ىذا مف سعادتو  إلى المكانة كالنفكذ دكف أف ينتقص كاالفتقار ،اإلنساف الذم يستطيع أف يتحمؿ ندرة المذة
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فالمسعى الرئيسي لئلنساف ىك تحقيؽ المعنى في الحياة ال تعقب المذة أك تعاظـ  ،أك مف صحتو النفسية

 .(3332،فرانكؿ)  السطكة

ة أساسية في منق مثؿتي نو ظاىرة كجكدية معنى الحياة عمى أ Yalom)) كقد اعتبرت نظرية يالكـ

كيعتبر  ،كالمكت كافتقاد المعنىية ىي الحرية كاالغتراب تحدم اإلنساف كمكاجيتو لقضايا كعناصر كجكد

كيعد استجابة إبداعية في  ،العبلج النفسي معنى الحياة بمثابة كسيمة دفاعية ضد العجز كخكاء المعنى

 .(3302،مكاجية الضغكط فيك اختيار إنساني حر ) صافي

حيث أف  ،تشاؼ المعنىفيما يتعمؽ باك (Frankl) مع فرانكؿ (Yalom)كفي ذلؾ يختمؼ يالـك 

نماال يستطيع أف يخترع معنى لحياتو Frankl) ) مف كجية نظر فرانكؿ اإلنساف فقط عميو أف يكتشفو  كا 

ف االقتصار عمىك  ،ستند إلى مكقفو الدينيت (Frankl) عمى أف آراء فرانكؿ ،(Yalom) كيقكـ نقد يالكـ  ا 

حيث يؤكد ، سؤكلية صنع المعنىميمة اكتشاؼ المعنى يحد مف حرية اإلنساف كيعفيو مف م

كىك في ذلؾ يرسـ مكقؼ الفمسفة  ،المطمقة لئلنساف في تشكيؿ معنى حياتوعمى الحرية   (Yalom)يالـك

مكجكد مف أجؿ ذاتو يصنع ماىيتو مف خبلؿ  اإلنسافخاصة مكقؼ سارتر ككامك حيث اعتبار  ،الكجكدية

ال أف يكتشؼ معنى مييأ  ،معنى لحياتو اإلنساف يخمؽي كبالتال ،كقراراتو التي يتخذىا بممئ إرادتوأفعالو 

 .(3303 ،لو سمفان )معمرية

يرل أف األشخاص الذيف يحققكف ذكاتيـ لدييـ دائما كبشكؿ عممي رسالة في  Maslow)) كماسمك

كالتي تسمى تحقيؽ  ،جكف معيا لتصبح خاصية مميزة لمذاتكبالتالي لدييـ ميمة يحبكنيا كيندم ،الحياة

كالتحقيؽ ىك تحقيؽ المعنى أك التسامي بالذات أك اكتشاؼ الشخص لذاتو أك ما يسمى الحياة  ،الذات

أف األشخاص المحققيف لذكاتيـ  Maslow))كقد أكضح ماسمك  ،مصطمحاتالمتكاممة أك غير ذلؾ مف ال
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كراء  لمسعيكال يجركف  حاجاتيـ األساسية بإشباعكيتمتعكف  ،رسالة تتجاكز ذكاتيـ أكمكرسكف لغاية 

 .(3305،العصار نما يندفعكف نحك القيـ الركحية كالطبيعة العميا لمكجكد ذاتو )اشباعيا كا  

  :العالج بالمعنى

العبلج مف خبلؿ )شديدة ىك كببساطة  ،تعريؼ العبلج بالمعنى ككما عرفو فابرم"كيمكف 

مراض فيك يصمح لبعض لكؿ األ عامان  كيجب األخذ باالعتبار أف العبلج بالمعنى ليس عبلجان  .(المعنى

 .(2004،02،فرانكؿ)"الحاالت كيتعارض مع البعض اآلخر

 أك دليؿ عمى ،عبلمة مرضيةليس معنى الحياة عمى أنو لفرانكؿ  رؤية (2012)كقد جاء في دراسة معمرية 

نما ىك تعبير  ،عدـ السكاء كىك العبلمة األكثر جكىرية في الطبيعة  ،عف الكجكد اإلنسانيصادؽ كا 

ة أك الشعكر بأف كجكد اليدؼ في الحيا إلىأم بما معناه أف كجكد األلـ كالمعاناة كاالفتقار  ،سانيةاإلن

 إليوعندما ننظر  ،كمع ذلؾ فإف ىذا النكع مف المعاناة ،معنى الحياةفيذا يعتبر فقداف ل ،الحياة مجرد عبث

د أنيا عبلمة عمى المرض أك البحث عف معنى لحياتو فإننا ال نج إلىمف حيث ىك دافع يدفع اإلنساف 

نما عمى العكس مف ذلؾ ،عدـ السكاء  ،عمى الصحة النفسية كااليجابية في الحياة يمكف اعتباره دليبلن  ،كا 

الحضكر  إلى ،فيك دليؿ عمى تمسؾ اإلنساف بأف تككف لحياتو قيمة تتجاكز مجرد التكاجد المشبع

 .الفعاؿ اإلنساني اإليجابي

فيي خطكة تمكح باألمؿ  ،عمى طريؽ تطكر العبلج النفسي جيدةطكة العبلج بالمعنى خيمثؿ ك 

عندما قصرت فيميا لئلنساف في ضكء  ،التقميديةإلنسانيتو التي سمبتيا اتجاىات العبلج  اإلنسافالستعادة 

تناسيو أىـ ما يميز اإلنساف ك جتماعي النفسي في أفضؿ الظركؼ أك الحيكاني أك اال كجكده البيكلكجي



33 

 

تحقيؽ معنى يجعؿ حياتو  إلىكما ىك أىـ مف ذلؾ تطمعو الدائـ  ،ريتو كمسؤكليتو عف أفعالوح ،كإنساف

 .(2004،فرانكؿ) ذات قيمة

العالـ الحر بقميؿ مف  إلى كاانتقم ،قضكا بعض الكقت في أفضؿ السجكفإف معظـ األفراد المذيف 

فالباحثيف يشكككف  ،مرضى نفسييف اداألفر فالسجكف ال تجعؿ  ،األمراض النفسية القابمة لمتشخيص سريريان 

فبعض األفراد يمكف أف يؤثر عمييـ السجف  ،ضرر إلىالسجكف تترجـ بشكؿ عاـ  آالـكانت  إذافيما 

الذيف يدخمكف السجكف يجبركف عمى التكيؼ مع نظاـ السجف  اإلفرادأف معظـ  إال ،سمبيا كلمدة طكيمة

 .(Haney, 2002)الركتيني 

ف أف  إدراؾ يمكف بذلؾك  فردية الفرد كشخصية المرء إنما تتعززاف في خضـ معترؾ الحياة كا 

ضكء ما يضفيو عمى معنى  في الحياة كفيعمى محؾ إسيامو الفعاؿ كيمتحف جكىر اإلنساف ليستصفى 

كالمجتمع كالحياة الحياة مف ركنؽ. فتحقيؽ األىداؼ اإليجابية المرتجاة إنما ىك لصالح الفرد 

 .(0441،آدلر)

يز األسرل بالقدرات كاإلمكانيات الشخصية كتكيفكا مع أصعب الظركؼ كصبركا كلذلؾ تم

ما يؤىميـ لمتصدم لممكاقؼ الضاغطة كالتخمص  ،كاالنفعاليةألنيـ امتمككا مف القدرات المعرفية  ،كصمدكا

لتي كلمتعرؼ عمى أىـ المفاىيـ ا .(3303،حمدكنو) أك ما يعطييـ القدرة عمى تجنب آثارىا السمبية ،منيا

 جاءت في نظرية معنى الحياة فيي كالتالي:
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 المفاىيم التي يقوم عمييا العالج بالمعنى

 إف العبلج بالمعنى يقكـ عمى ثبلث دعائـ رئيسية كىي:

 :) حرية االختيار( اإلرادةحرية  - أ

لو  إلنساف يستطيع أف يككفخبرات المعسكر أف افييا بيف تي ( Frankl التي مر بيا فرانكؿ )التجربة  إف

كاف  ،ثبت أف الببلدة يمكف التغمب عميياتي  ،كىناؾ أمثمة كافية كحتى ذات طبيعة بطكلية ،ألفعالو اختيار

حتى في  ،كمف استقبلؿ العقؿ ،فاإلنساف في مقدكره أف يحتفظ ببقية الحرية الركحية ،التييج يمكف قمعو

 .(1982،فرانكؿ) مف الضغط النفسي المادم القاسيةتمؾ الظركؼ 

كرغـ أنو لـ ينكر  ،يعتقد أف عمـ النفس لـ يستطع تقدير الطبيعة متعددة األبعاد لئلنساف( Frankl)كؿ فراك 

أم أف  ،مساحة لحرية اإلرادة ل األفرادفقد أصر عمى أف لد ،أثر الكراثة أك البيئة في تشكيؿ اإلنساف

 في المكاقؼ الصعبة يـكرامت عمى كاحافظيأك أف  ،تبني قيـ معينة أك مسيرة حياة معينة األفراد ختاري

 .(3332،)فرانكؿ

ف ك  ،ليس مادة صمبة مسككبة في شكؿ محدد يتصؼ بالمركنة فيك كاإلنساف  بقميؿ مف  تأثرا 

نو ذك إرادة كليس جزءان مف  ،فاإلنساف مخمكؽ عاقؿ أكجده اهلل عز كجؿ لحكمة ،قد ينكسر الحركة كا 

كيعي نفسو كتصرفاتو كسمككاتو كقادر عمى  ،حكلوإنو يعي ما يدكر  ،الطبيعة كجمادىا أك أشجارىا

 .(3303،اتو كاستعداداتو )الخكاجولو حرية االختيار ضمف خيارات ال محدكدة تتساكل مع قدر  ،صنعيا
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 :المعنى إرادة -ب

" لحكافزه الغريزية كىذا ثانكيان  مبحث عف معنى ىك قكة أكلية في حياتو كليس "تبريران لاإلنساف  فسعي

كيمكف ليذا أف يحدث فقط عندما  ،يد كنكعي مف حيث أنو البد أف يتحقؽ بكاسطة الفرد كحدهالمعنى فر 

 .(1982،فرانكؿ) يشبع إرادة المعنى عنده ىدفان يكتسب ىذا المعنى 

 :معنى الحياة -ج 

كيتحقؽ معنى الحياة لدل األفراد مف  ،األحكاؿإف الحياة ذات معنى تاـ كغير مشركط في كافة 

ركف بو مف مكاقؼ أك مف خبلؿ  ما يم ،أك ما يكتسبكنو مف خبرات مف العالـ المحيط ،اتيـخبلؿ ابتكار 

ف  .(3305،)العصار مصيرية كمكاجيتيـ لتمؾ المكاقؼ  ،ألف يككف المرء سعيدان  تحقيؽ اليدؼ يييئ سببان كا 

 .(2004،فرانكؿ) كتمقائيان  لمسعادة فيك أنيا تنشأ ذاتيان  بعبارة أخرل إذا كاف ىناؾ سببان 

األشخاص لمحد مف  يساىـ فيو الذم العمؿنع المعنى أك تركز األبحاث الحالية أكثر عمى صي ك 

كما يكجد أكثر مف نكع كاحد مف المعنى الذم  ،األحداث العصيبةتمؾ المشكمة أك الضائقة كالتعافي مف 

م يتألؼ مف الذ ،يمكف لمفرد أف يصنعو بما في ذلؾ المعنى العاـ )نظاـ التكجيو العاـ لمشخص(

كذلؾ كيؼ ينظر الشخص لممعتقدات التي لدل المجتمع حكؿ كيفية عمؿ  ،المعتقدات كاألىداؼ كالمشاعر

 ،معيف كيككف مرىقان  مكقؼأما المعنى المكضعي كىك المعنى الذم يأتي في سياؽ بيئة أك  ،األشياء

  .(Ackerman, 2018)كالمعنى المقدر ىك المعنى الذم يعينو الشخص تمقائيا لممكقؼ 

(Frankl) كيصؼ فرانكؿ ندى 3305،انعصار)انوارد مفيكـ اإلنساف مف كجية نظر  يَسة(

الكجكدية كىي: أف الدافع  األساسي في حياة اإلنساف ىك بحثو عف المعنى، فكؿ إنساف ىك كحدة منفردة 

ف اإلنساف بإرادتو القكية ىك الذم يستطيع أف يحقؽ ذاتو   .كلو معنى خاص، كا 
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فكؿ شيء  ،ساف يتمتع بحرية اإلرادة، فبل تحكمو البيئة أك تحد مف نشاطو كفعاليتو الكراثةفاإلن

يرل فيو سعادتو، فاالنساف يتصؼ ما ل ان يمكف تعممو كبالتالي إمكانية التحكـ بأحداث كمجريات حياتو كفق

طبيعتو كتكجيو مف  شأنو شأف الحاجات الغريزية كيختمؼ في بالمركنة كالبحث عف المعنى دافعان أساسيان 

 بمجمكعة مف الطرؽ.، كيمكف اكتشاؼ المعنى إنساف إلى آخر بؿ كلدل نفس الشخص مف مكقؼ آلخر

 :طرق اكتشاف المعنى

 كيمكف اكتشاؼ معنى الحياة مف خبلؿ ثبلث طرؽ كىي:

  :)القيم االبتكارية( اإلتيان بفعل أو عمل -1

تينان يكميان كألنيـ ممزمكف عمى العمؿ، فبل إف الكثير مف الناس يذىبكف الى العمؿ باعتباره رك 

يد لدييـ ىك األجر الذم كالحافز الكحأم قدر مف المتعة في ىذا العمؿ، يحصمكف عمى 

يتقاضكنو، أك في بعض األحياف يستمتعكف بمقاء أصدقائيـ في العمؿ بينما ال يستمتعكف بالعمؿ 

بيف العمؿ كمعنى الحياة إذ أف  قة ماعتقد أف ثمة عبلذاتو، كيصيبيـ اإلحباط كالممؿ منو، كيي 

العمؿ عندما يككف عديـ القيمة تصبح حياة الفرد ببل معنى، كاألشخاص المحققكف لذكاتيـ يركف 

 (.2012أف العمؿ يعني المشاركة في ىدؼ ميـ كذم معنى )معمرية، 

ف العمؿ ىك جزء مف الفرد ،إف الحياة ىي العمؿ بطريقة  كىك امتداد لشخصيتو في الحياة ،كا 

أك فراغ المعنى  ،فالعامؿ ال يشكك الفراغ ،بطريقة بيكلكجية ،فيـ امتداد لحياتو ،معنكية كما ىك حاؿ أبناءه

بشرط كجكد حدكث تكافؽ بيف القدرات كالميكؿ أك الرغبة كالعمؿ عندىا سيحقؽ اإلنساف  ،الحياة في

 .(3303،النجاح تمك النجاح ) الخكاجة
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ة قيمة كمعنى، فمف خبلؿ العمؿ يعبر الفرد عف مشاركتو الفاعمة في بكاسطة العمؿ يضاؼ لمحيا

أك التغيير عمى مستكل المجتمع، كأف تعمؿ مف  يالحياة في سبيؿ التغيير سكاءن عمى مستكل الشخص

 أجؿ قضية كبرل تفيد اآلخريف تمؾ ىي أسمى القيـ كأفضؿ المعاني في الحياة. 

  (:الخبراتيو القيم)بواسطة  -2

فإنيما قدرتاف بديييتاف ككنيـ أكثر الظكاىر إنسانية كىما  ،لتميز ظاىرتي الحب كالضمير نظران 

فاإلنساف يتجاكز ذاتو إلى  ،مظيراف شديدا الكضكح لظاىرة إنسانية فريدة أخرل ىي التسامي عمى الذات

إلنساف ا كينكنةفيـ مكف اإلنساف مف أف يتتي التي كالحب ىك تمؾ القدرة  ،كينكنة إنسانية أخرل أك إلى معنى

 ،معيفالقكة عمى أف يفيـ تماما معنى مكقؼ  ضمير ىك القدرة التي تمنح اإلنسافكال ،اآلخر أك تفردىا

فالتميز الذم تممسو في  ،فإلى جانب األساس المشترؾ بيف الحب كالضمير أال أف ىناؾ اختبلؼ بينيما

أما التميز الذم تممسو في الضمير  ،حبكبت فريدة يمكف أف تكجد في الشخص المالحب يشير إلى إمكانا

 (.3332،فرانكؿككف عمى الفرد أف يشبعيا )يشير إلى ضركرة أك حاجة فريدة قد ي

 :الضمير - أ

لقد منحت  ،درجة جعميا مطمقةل ،تمجيد الحريةلاألمر بيا بعض تيارات الفكر الحديث كصؿ  إف

فإف التأكيد  ،يفية مطمقة كيقينية الخير كالشرحدد بكتي  ،لمضمير الفردم حقكؽ سمطةن عميا لمحكـ األخبلقي

أف الحكـ األخبلقي صحيح لككنو صادران عف تمت ببل مكجب حؽ ك  ،عمى كاجب إتباع الضمير

 .(2002،فيرمالضمير)

يدخؿ الحياة كلديو مجمكعة مف المعاني التي يريد أف يحققيا في حياتو كىك يقرر  إنسافكؿ  ٌإ

بؿ  ،ليس ىناؾ معنى نيائي كامؿ لمحياةمحاكلة تجنبيا كالتيرب منيا "ك  إدراؾ تمؾ المعاني كقبكليا أك
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مالـ يكف  عبثيان  كالسؤاؿ: ما المغزل مف الحياة؟" سيككف سؤاالن  ،المعنى الذم يريده لحياتو إنسافلكؿ 

ى كىذا التفرد لممعنى مف الحياة يسم ،كالمشاكؿ كالتحديات التي تكاجيو ،مقصكرا عمى حياة الفرد الخاصة

. كتتمثؿ الطريقة الثانية في البحث عف (2012،باكدكف) Frankl )كىذا مف كجية نظر فرانكؿ ) ،الضمير

 معنى الحياة مف خبلؿ الحب.

 الحب  -ب

فالحب أكثر مف مجرد إشباع  ،كما يظف بعض عمماء النفس الحب ليس كظيفة طبيعية تمامان 

 عمؿ األفراد عمى كبح جماحفقد  ،ذبتكتحضرت كىي  قد نمت كتطكرت الغرائزك  الدكافعلمعمـ أف  ،لمغريزة

 كاعبر كا كيتكممعضيـ فقد تعممكا كيؼ يببطريقة فضمى مع األفراد تبلئـ كلكي ي ،ليـكميك  يـبعض رغبات

فالغرائز  األفراد االعتناء بأنفسيـ كمظيرىـ كطريقة طعاميـ،  ـكما تعم ،تجريح لممشاعر دكف يـعف انفس

لتحقيؽ الرفاىية  يا األفرادكىي كميا تعكس الجيكد التي تعمم ،الحضارة السائدةالدكافع قد تأقممت مع ك 

 .(3335،آدلر)كالرخاء لمبشر 

كفؽ  ،الحب ليس مجرد ظاىرة ثانكية مصاحبة لمحكافز كالغرائز الجنسيةمف كجية نظر أخرل، فك 

عف الحب في تعبيران الذم يعتبر  ،فالحب ظاىرة أكلية أساسية شأنيا شأف الجنس ،ما يعرؼ بالتسامي

لذلؾ اليفيـ الحب  ،بؿ أنو تعبير مقدس طالما انو أداة لمحب ،عبير برمء مف اإلثـفالجنس ت ،حالة السكية

 .(3303،خبرة الحب )معمريةطريقة تعبير عف بؿ يفيـ أنو  ،عمى انو أثر جانبي لمجنس

 )القيم االتجاىاتية( المعاناةأن تعيش حالة من  -3

فكرة معنى الحياة مف خبلؿ معاناتو مع مجمكعة مف  (Frankl)يكتكر فرانكؿ ف كقد تكلدت لدل

فقد رأل أف معنى  ،في فينا )سجكف النازية( بعد الحرب العالمية الثانية االعتقاؿالمعتقميف في معسكرات 
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ة فيك ال يكجد بالتساؤؿ عف اليدؼ أك الغرض مف الحيا ،الحياة كليد الظركؼ كالعكامؿ المحيطة بالفرد

 .(2015 ،) العصار كلكنو يظير مف خبلؿ استجابات الفرد لممكاقؼ كالمطالب التي تكاجو في الحياة

كاكتماؿ تصكر معنى ( Frankl )إال أف الخبرة الرىيبة كاف ليا أبعد األثر في نضج فكر فرانكؿ 

 ،كة المعاناةكمع غمبة اليأس كقس ،الحياة لديو فمع معايشتو لممكت في كؿ لحظة مف لحظات االعتقاؿ

ببعض القصاصات التي تحتكم عمى أفكاره عف أىمية المعنى في الحياة ( Frankl) احتفظ فرانكؿ

 .( 2004،فراَكم) اإلنسانية كعف كيفية تكظيؼ ىذا المعنى لخدمة الصحة النفسية

ميمة مفركضة  كما لك أنيا ةمعاناالك  األلـفإف عميو أف يتقبؿ  ،فحينما يجد اإلنساف أف مصيره ىك المعاناة

كىي ميمة فريدة كمتميزة كعميو أف يعترؼ بالحقيقة بأنو حتى في المعاناة ىك فريد ككحيد في  ،عميو

 .(1982 ،فرانكؿ) ففرصتو الفريدة تكمف في الطريقة التي يتحمؿ بيا أعباءه كمتاعبو ،الككف

لمكاقؼ التي ؼ الظركؼ أك امف مختم غير متحرريف تماماى  كاككنأف البشر قد يبالرغـ مف 

اختيار طريقة  الشيء الميـ ىك انو يمكنيـ أف إالالعممية  تكاجييـ في حياتيـ الشخصية كحياتيـ

مفاتيح  أفغنية ككفيرة عمى  أدلةحياة فرانكؿ  ، كتعطيلممكقؼ تجابة عمى األقؿ مف خبلؿ اختيارىـاالس

  .(pattakos, 2017) في متناكؿ اليدىي التحرر مف زنزانات السجف الحقيقية كالمتخيمة 

أك عف طريؽ كالعمؿ  اإلبداعإما مف خبلؿ ييكتسب معنى الحياة مف خبلؿ البحث كاالكتشاؼ 

الخبرات كالقيـ كحب الفف أك العمـ أك حب اآلخر فيرتبط ذلؾ بخبرة الحب أك الشكؽ لممعرفة، حتى عندما 

المعنى الذم يجب تحقيقو مف  يحـر االنساف مف تجسيد ابداعاتو كالتكاصؿ مع اآلخر يظؿ أماـ تحدم

 أعمى معاني الحياة قيمة كأكثرىا عمقان أال كىك المعاناة. خبلؿ 
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 أبعاد معنى الحياة

 ما يمي التعرؼ عمى أىميا:كقد تنكعت أبعاد معنى الحياة لدل الباحثيف، كيمكننا في

 (:Motivation) الدافعية-1

طيعكف أف يعطكا معنى فاألشخاص يست ،إف الدافع األكؿ لدل اإلنساف ىك البحث عف المعنى

كعندما تككف خبرات اإلنساف مستحيمة  ،أك معرفة كؿ إنساف لفرديتو ،لحياتيـ بكاسطة إيمانيـ بالقيـ

فالقيـ ال  ،أف يعطي لحياتو معنى بكاسطة الطريقة التي يكاجو بيا الظركؼ الصعبة يستطيع اإلنساف أيضاى 

ففي كؿ مكقؼ يتصرؼ بأخبلقية مف أجؿ أف يرضي نفسو  ،كالقراراتتقكد اإلنساف بؿ تقدـ لو االختيارات 

فالبحث عف المعنى أك إرادة المعنى ىي دافع كراء  ،يحبو أك مف أجؿ إرضاء ربو أك يرضي شخصان 

 .(0443،الكجكد اإلنساني )الزيكد

 (: (Self Realizationتحقيق الذات-2

 االستمرارليـ أم دافع في الحياة يحثيـ عمى  إف األفراد الذيف ال يككف (Adler)كيرل الفرد آدلر

ىذا المكقؼ الذم يمكف أف يكاجو أم فرد ىك أكثر العقبات خطكرة باإلضافة إف  ،بذكاتيـ اىتماميـ غير

 .(2005،آدلر) البشرية قدراتالباآلخريف تتطكر  ىتماـاالفمف خبلؿ  ،إلى خطره عمى تقدـ المجتمع أيضان 

ميمة يحبكنيا كعندىـ  ،كبشكؿ عممي رسالة في الحياة  تيـ لدييـ دائمان الذيف يحققكف ذكا كاألفراد

جديران  ميمان يعتبر ىذا العمؿ أمران  ،كعمى أية حاؿ ،كيتكحدكف معيا كتصبح بالتالي خاصية مميزة لمذات

 معنىكالتحقيؽ ىنا ىك تحقيقان لم (بتحقيؽ الذات)كىذه الحقيقة يمكف تسميتيا  ،عاليةباالستحقاؽ كذا قيمة 

 .(3303،)يعًرٍت
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أم العيش في مجاؿ التكتر القائـ  ،يجب تحقيقيا كقيمان  يعني أف يكاجو معنىن  إنسانان  الفردفككف 

كال يككف الكجكد  ،فاإلنساف يعيش بالمثؿ كالقيـ ،بيف الكاقع كبيف المثاليات التي يتـ العمؿ عمى تحقيقيا

 .(2004،فرانكؿ) امي عمى الذاتفي ضكء التسكاف العيش إال إذا  أصيبلن  اإلنساني

 (:(Self Transcendence التسامي بالذات-3

اآلخر أم االتجاه الدائـ نحك  ،يتميز الكجكد اإلنساني بظاىرة تجاكز الذات أك التسامي بالذات

 مطالب بمكاجيتيا كمطالب أيضان بمعنى أنو منفتح عمى العالـ المميء بكائنات أخرل  ،خارجو الذم

كحتى يككف الكجكد اإلنساني جديران بالثقة عميو العيش بحالة التسامي بالذات أك  ،كالقيـ بتحقيؽ المثؿ

 .(2012 ،كبذلؾ يككف قد حقؽ جكىر الكجكد ) معمرية ،تجاكزىا

ذلؾ أف تحقيؽ الذات  ،كال حتى مقصده األكؿ اإلنساففتحقيؽ الذات ليس ىك الغاية القصكل عند 

كىي الخاصية  ،تعارض مع خاصية تجاكز الذات أك التسامي بالذاتإذا صار غاية في حد ذاتو فإنو ي

 ،فإف تحقيؽ الذات ما ىك إال نتيجة أك أثر لتحقيؽ المعنى ،باإلضافة إلى ذلؾ ،المميزة لمكجكد اإلنساني

ذلؾ أف اإلنساف ال يحقؽ ذاتو إال بمقدار تحقيقو لمعنى في ىذا  ،كينبغي أف يظؿ تحقيؽ الذات ىكذا

فإف  ،مف أف يحقؽ معنى مف المعاني إذا شرع الفرد في تحقيؽ ذاتو بدالن  ،مى العكس مف ذلؾكع ،العالـ

 .(1982،فرانكؿ) تحقيؽ الذات سكؼ يفقد مبرراتو في الحاؿ

كفي  ،أف الرجاؿ يككنكف أقكياء طالما ىـ يدافعكف عف فكرة قكية"كقد قاؿ فركيد في أحد المرات "

 ،باره في كؿ مف معسكر أسرل الحرب اليابانييف كالككرييف الشمالييفالحقيقة فإف ىذا الرأم قد تـ اخت

 قكم يعد عامبلن حياة كحتى تحت الظركؼ الطبيعية فإف التكجو نحك معنى  ،في معسكرات االعتقاؿ كأيضان 

طالة العمم  .(2004،فرانكؿ)ر ف عكامؿ تحسف الصحة كا 
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 (: (Responsibilityالمسؤولية-4

اة تفترض االستجابة لمكاقؼ تمؾ الحياة كينبغي أال تككف االستجابة المسؤكلية تجاه الحي إف

كيظير الكعي بالمسؤكلية كنتيجة لمكعي باليدؼ الشخصي. كيعتقد ماسمك  ،بؿ عممية أك فعمية ،لفظية

Maslow)) كيعتقدكف أف العمؿ عندما يككف عديـ القيمة تصبح  ،أف ثمة عبلقة بيف العمؿ كمعنى الحياة

ف األشخاص المحققيف لذكاتيـ يركف أف العمؿ يعني المشاركة في ىدؼ ميـ  ،ببل معنىحياة الفرد  كا 

 .(2012،)معمريو مرغكب كذا معنى

 إذايفقد أم أساس لتحيؽ الذات  اإلنساففي أف  (Maslow)كيتفؽ فرانكؿ مع كجية نظر ماسمك

ؽ الذات يمكف أف تتـ عمى يعترؼ أف مسألة تحقي ((Maslowكجو اىتمامو المباشر لذلؾ. حيث أف ماسمك

 .(2004،فراَكم)بقضية ىامة االلتزاـأفضؿ كجو مف خبلؿ 

كأف يرل في حياتو أقصى درجة  ،في الحياة ف مسؤكلية الفرد ىي في تحقيؽ قيمو كقيـ مجتمعوإ

عمى ثـ تبعث  ،فمكاجية مشكبلت الحياة كآالميا تبعد عف الحياة الرتابة كالفتكر كالممؿ كالفراغ ،مف المعنى

بؿ أف يككف العمؿ نابعا  ،إف العمؿ كاإلنتاج ال يككف ليدؼ قريب فارغ المعنى ،النشاط كالنمك كالتطكر

 .(3303،اتجاه التفرد كالتميز كاإلبداع )الخكاجو ،مف المسؤكلية تجاه الحياة

ال شؾ في كجكد الشركر كالصعكبات كما أنو ال شؾ في كجكد الككارث كالظمـ كاإلجحاؼ كأنو 

نو إ ،ؿ مميزاتو كعيكبو ىي ممؾ خالص إلنسانيةككالذم يعيش بو اإلنساف،  العالـلكنو  ،ىذا العالـفي 

بطريقة  المشكبلتالكصكؿ بو إلى أحسف األكضاع الممكنة لمكاجية  بيدؼالعمؿ فيو العالـ الذم يتكجب 

يجاد الحمكؿ التي تحقؽ الخير كالرفاىية لآلخريف )آدلر ،صحيحة  .(3335،كا 
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ف اك  كلذلؾ يجب  ،بمسؤكليتو بالتزاموكؿ الكعي  يجعؿ المريض كاعيان  أفلعبلج بالمعنى يحاكؿ ا 

يتحمؿ مسؤكليتو باختياره ألىدافو في  مسئكؿتترؾ لو حرية اتخاذ القرار بشأف إدراكو لنفسو كشخص  أف

جزه عف عأما  ،صيؿكيؤدم تحقيؽ اإلنساف لمعنى الحياة إلى تحقيؽ كجكده األ .(982،فرانكؿ) الحياة

 لى شعكره بحالة تعرؼ باسـ الفراغ الكجكدم أك خكاء المعنى.تحقيؽ معنى لحياتو فيؤدم إ

كيمكف القكؿ أف األفراد الذيف يحققكف ذكاتيـ يسعكف لغاية أك رسالة تتجاكز ذكاتيـ، بحيث تككف 

كالجماؿ كالعدالة كغيرىا تمؾ الغاية أك الرسالة القكة المحركة في تجسيد القيـ العميا الخاصة بالحؽ كالخير 

 لمحياة. العميا الركحية القيـ بمف القيـ، فيؤالء األفراد مشبعكف لحاجاتيـ األساسية، فيندفعكف 

 The Existential Vacuum):)الفراغ الوجودي 

يتطكر عف فقداف المعنى في الكجكد أك فقداف  ،المعنى إرادة إحباطيسمى الفراغ الكجكدم أك 

تمؾ  ،معنى كىدؼ الحياة إدراؾتنتج عف فشؿ في تجربة  نفسيةؿ المفيـك عمى حالة كيد ،معنى الحياة

ف الحياة تكتسب معناىا  ،بالتفرد في اليكية التي تعطي لمفرد شعكران  كانو عندما يبحث الفرد  ،بالمعاناةكا 

مى افتراض كع ،العصاب الكجكدم إلىفإنو يكاجو بإحباط في النتائج التي تعكد في النياية  ،عف المعنى

كتتسـ ظاىرة العصاب الكجكدم باعتقاد أف  ،معرفية كعاطفية كسمككية ،أف مككنات العصاب الكجكدم

كاألفعاؿ  ب الفعؿ الحريسكد أسمكب البلمباالة كالضجر كالسأـ كغيا ،كفي ىذه الحالة ،الحياة ببل معنى

 .( 2012،)معمريواالختيارية 

كاف  ،ككما أسماه فرانكؿ الفراغ الكجكدماتيـ ببل معنى أف حي، كيعاني األغمبية في ىذا العالـ

فيناؾ كثير مف المشاكؿ يجب  ،المعاناة مف ىذا الفراغ الكجكدم ىي نقطة البدء لعمؿ األطباء النفسييف

ف إحباط اإلرادة نحك المعنى ىك إحباط كجكدم  ،مف ذلؾ يجب أف تحؿ كتعالج أف ال يحتفظ بيا كبدالن  كا 
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ف المعاناة ليست دائمان  ،عصابيان  مرضان كىك ليس بالضركرة  ككذلؾ بحث اإلنساف عف  ،مرضية داللةن  كا 

ككذلؾ اىتمامات اإلنساف بمظاىر يأسو مف عدـ جدكل الحياة  ،معنى لكجكده ال ينتج عف حالة مرضية

 .(0443،تعد مثؿ ركحية )الزيكد

 ،كاالقتصادم االجتماعي فقد يستطيع اإلنساف أف يتحمؿ تأجيؿ اإلشباع أك الحرماف النفسي أك 

يصبح  ،كعندما يكتشؼ اإلنساف معنى حياتو ،كلكنو ال يستطيع أف يتحمؿ خمك الحياة مف اليدؼ كالمعنى

 حتى بحياتو نفسيا مف أجؿ الحفاظ عمى ىذا المعنى ،المعاناة كلتقديـ التضحيات لتحمؿ مستعدان 

 .(2012،)معمريو

اة يؤدم إلى الفراغ الكجكدم كيتسبب بالممؿ الذم ينتج عنو إف الفشؿ في إدراؾ المعنى كاليدؼ مف الحي

العديد مف المشكبلت التي تسبب األلـ كالحزف، كأحيانان يظير التعكيض لما ينتج عف إحباط المعنى 

بلليا لتعكيض الحرماف مف خمك القيمة التي يسعى األفراد مف خحسية بالمتعة كبالمقتنيات المادية ال

 كالمعنى في الحياة.

كبالتالي يمكف تعريؼ معنى الحياة: أنيا طريقة الكصكؿ الى اليدؼ أك الغاية التي تجعؿ الحياة 

ذات قيمة، كما أف اكتشاؼ معنى الحياة قد يككف مف خبلؿ االبتكار كالعمؿ أك الخبرات المكتسبو أك مف 

ظركؼ باكتشاؼ أكصنع خبلؿ المعاناة كاأللـ كالتعرض لمظركؼ القاسية، مما يدفع الفرد لمكاجية تمؾ ال

ىدفان ساميان يحتمؿ في سبيؿ تحقيقة ذلؾ األلـ، كما أف الفرد الذم يجابو مشكبلت الحياة دكف ذلؾ المعنى 

يككف عرضة لؤلمراض النفسية، فخمك المعنى كالفراغ يؤدم الى اإلحباط، كاالنساف السكم ىك الذم يبحث 

 عف المعنى الذم يككف دليبلن عمى الصحة النفسية.
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 ومعنى الحياة الوجودية

كتبصر اإلنساف بقدراتو عمى العمؿ  ،ؿ كؿ شيء تبحث عف معنى اإلنسانيةكالكجكدية أكالن كقب

كتنظر إلى الشخصية اإلنسانية عمى أنيا لكحة يقكـ اإلنساف برسميا يكمان بعد يكـ كلكنان  ،كعمى االختيار

كيرل المؤرخكف أف الكجكدية قد  ؿ كعف كؿ الناس،ب ؛كتعتبر الكجكدية اإلنساف مسئكالن عف نفسو ،بعد لكف

كليس إلى  ،جعؿ الفمسفة تتجو إلى اإلنساف نفسوكب ،بدأت بسقراط كبمحاكالتو تشخيص المشاكؿ الفمسفية

الفمسفة مف القكل الككنية كالبحث في كؿ ما ليس إنسانيان  (Socrates)سقراط قد حكؿ ك  ،العالـ الخارجي

 .(3303،)منصكر األشياءى ما عداه مف الكائنات ك كمنو إل كجعميا تتجو إلى اإلنساف

أكليا أف الكجكد اإلنساني يحمؿ في  ،ذا المفيكـيكالحديث عف الكجكدية يقكد إلى دالالت ميمة ل

فقد رأل مفكركا ىذه الفمسفة أف  ،لفيـ اإلنساف كما ىك ،ذاتو معنى الكينكنة كالمكضكعية الكاقعية التجريبية

 ،بذلؾ مطالبو بالحرية كاإلنسانية فاقدان  ،لكجيا كاآللة التي يتعامؿ معياك ح في عصر التكناإلنساف قد أصب

 .(0443،الزيكد) ى لحياتو كاسترجاع كرامتو كإنساففي إيجاد معن اإلنسافكقد حاكلت الكجكدية مساعدة 

 Alpert) مكألبير كاكلكنو يختمؼ عف كجكدية  ،كجكديان  أسمكبان أسمكب فرانكؿ في عمـ النفس  يعدٌ 

Camus) أك جاف بكؿ سارتر (Jean-Pul Sartre)–  إفحيث  –التي تقكـ عمى خمك الحياة مف المعنى 

ف لـ يكف ىذا ك حتى  ،أف لمحياة معنى دائمان  ئؿ بطبيعتو كيستيدؼ إقناع البشرفي عمـ النفس متفا أسمكبو ا 

 .(2012،باكدكف) المعنى كاضحان 

 ،االتجاه الكجكدم اإلنساني في عمـ النفس كالعبلج النفسي إلى كبالرغـ أف العبلج بالمعنى ينتمي

 – كفكىك ما يرفضو الكجكدي -إال أنو يتميز عف معظـ المدارس الكجكدية بكجكد نسؽ نظرم متكامؿ 

 ؛المفاىيـ الكجكديةك أف العبلج بالمعنى كاف األسبؽ في تطكير فنيات خاصة بو تتفؽ  إلىباإلضافة 
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 رئيسيان  كيمعب فييا المعنى دكران  ،سة عبلجية كجكدية تتكامؿ فييا النظرية مع التطبيؽفالعبلج بالمعنى مدر 

 .(2004،فرانكؿ) اإلنسافقيمة حقيقية لحياة  إعطاءفي 

 الماركسية ومعنى الحياة

 مف حيث أنيا تظير نمطان  ليا معنى (التاريخ)أك  –اإلنسانيةيؤمنكف بأف الحياة  -فالماركسيكف 

ف  ،ذا داللة فتبرز فكرة  أنو مف الممكف أف تؤمف بانعداـ معنى  ،لـ يمسو أم كياف أسمى كاف نمطان كا 

كممة معنى يقصد بيا أحيانان ك  ،عف طريؽ فاعؿ محتمؿ إليياالحياة دكف ادعاء أف ىذا المعنى قد نسب 

 العمكـ اإلنسانية فمك لـ يكف في الحياة اإلنسانية أنماطان ذات داللة لتكقفت مجاالت كاممة مف ،شيئان كاحدان 

 .(3302،ايجمتكف)

 الدين ومعنى الحياة

بؿ كانت تدعكا في  ،ككؿ ديف عمى طريقتو الخاصة بتييئة الناس لممكت ،لقد اىتمت كؿ الديانات

كاألخبلؽ  ،كلقد كانت األنظمة األخبلقية القديمة ،ىذا االستعداد نفسو بالذات إلى اكتشاؼ معنى البشرية

 :كأف تمؾ الفمسفة ىي ،كم التناىيتتعتبر أف الحكمة تكمف في القبكؿ بنظاـ لمعالـ يحالتي  الركاقية مثبلن 

 (.2002،فيرم)أف يتعمـ اإلنساف كيؼ يمكت 

عف معنى  مف الممكف أف تككف شعكب ما قبؿ الحداثة أقؿ سؤاالن ف ،حسب إدعاءات ىيدجرك 

 بؿ أيضان  ،ة كانت أقؿ عرضة لمتساؤؿليس فقط ألف معتقداتيـ الديني ،الحياة مقارنة بالشعكب المعاصرة

كيمكف في مثؿ ىذه الظركؼ أف يككف أساس معنى الحياة  ،ممارساتيـ االجتماعية كانت أقؿ إشكالية

فالديف كاألساطير  ،كممارسة األعراؼ االجتماعية القديمة ،يكمف في القياـ بما كاف يفعمو األجداد
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كفكرة إمكانية كجكد معنى لحياة الفرد بالنسبة  ،ؿ أساسيمتكاجداف مف أجؿ تكجيو الفرد فيما ىك ميـ بشك

 .(3302،يجمتكف)إ حد كبير عف معنى حياة اآلخريف إلىلو يختمؼ 

كسؤالو عف  ،كقد يطرح اإلنساف أسئمة كثيرة كصعبة مثؿ سؤالو عف كجكد معنى كىدؼ لمحياة

ف كانت ىنالؾ حياة بعد المكت كغير ذلؾ ،كجكد اهلل ف عدـ كصكلو ،كا  إلى إجابات مقنعة لتمؾ  كا 

إلى جانب عكامؿ أخرل تسيـ في حدكثو مثؿ  ،التساؤالت يفضي إلى الكصكؿ لحالة العصاب الكجكدم

 .(3333،إلى جانب كثرة األحداث الضاغطة التي يتعرض ليا الفرد )عبيد ،االفتقار إلى اإليماف باهلل

 : (Psychological Toughness) الصالبة النفسية 2.1.2

أف ننظر لمصبلبة النفسية عمى أنيا اعتقاد عاـ لدل الفرد في فاعميتو كقدرتو عمى استخداـ يمكف 

(. كما 2010،البيرقدار) كي يدرؾ كيفسر كيكاجو بفاعمية أحداث الحياة الضاغطة ،كؿ المصادر المتاحة

حيث أنيا  ،النفسيكاإلنياؾ  ،أف الصبلبة النفسية مفيدة لمقاكمة الضغكط النفسية( (kobassa أكدت ككبازا

كليذا فالصبلبة النفسية  ،سب الفرد قدران مف المركنةفتكً  ،تعدؿ مف إدراؾ الفرد لؤلحداث كتجعميا أقؿ أثران 

 .(2012،)العبدليككذلؾ الكقاية مف اإلنياؾ النفسي  ،تزيد مف قدراتو لمكاجية الضغكط المختمفة

ب الصبلبة بأنو كزمبلؤىا مركٌ  (kobasa) ككبازالمنظرية الكجكدية لمشخصية فقد عرفت  كاستنادان 

 في مكاجية أحداث الحياة الضاغطة مجمكعة )كككبة( مف سمات الشخصية التي تعمؿ كمصدر مقاكمة

 .(2010،البيرقدار)

 :مفيوم الصالبة النفسية

أثار مفيكـ الصبلبة النفسية انتباه الباحثيف منذ بضعة سنكات مضت قي مجالي الكقاية كالصحة 

لما يمكف اعتبارىا مصدر شخصي أساسي يتيح لمشخص أف يعي الضغط النفسي عمى أنو  ،لعمؿداخؿ ا



02 

 

تمؾ  ،ادر الضغطعدد مصتكما تعمؿ عمى إبقاء الشخص في صحة جيدة بالرغـ مف  ،ال يشكؿ تيديدان 

 .(3301،)يكسفيالتي تحيط بالشخص 

حيث تكصمت مف خبلؿ  (.3302)خُفر،انواردندى)  (Kobasaلى ككبازايعكد مفيكـ الصبلبة النفسية إ

كالتي ىدفت إلى معرفة المتغيرات النفسية التي تكمف كراء احتفاظ  ،دراساتيا العديده ليذا المفيكـ

تعريفات متعددة لمصبلبة  كقد أعطت ،رغـ تعرضيـ لمضغكط ،األشخاص بصحتيـ النفسية كالجسدية

 .النفسية

 الصالبة النفسية اصطالحًا: 

مجمكعة مف السمات الشخصية تعمؿ  :الصبلبة النفسية بأنيا( Kobasa) ازاكقد عرفت ككب

نيا تمثؿ اعتقادان  ،ألحداث الحياة الشاقة كمصد أك ككاؽ لدل الفرد في قدرتو عمى  عامان  أك اتجاىان  كا 

مكاناتو النفسية كالبيئية المتاحة ،استغبلؿ كافة مصادره ر إدراكان غيكي يدرؾ أحداث الحياة الشاقة  ،كا 

نيا تتضمف ثبلثة أبعاد رئيسية ،كيفسرىا بمنطقية كمكضكعية ،مشكه  ،كيتعايش معيا عمى نحك إيجابي. كا 

 .(20، 3303،العبدلي) كالتحدم ،كالتحكـ ،ىي االلتزاـ

مصدر مف  أنياالصبلبة النفسية عمى (3300،02)الكارد لدل اليازجي  يعرؼ المفرجي كالشيرم

قاكمة اآلثار عمى الصحة السمبية لضغكط الحياة كالتخفيؼ مف آثارىا عمى المصادر الشخصية كالذاتية لم

بأنيا خصمة عامة في الشخصية تعمؿ عمى تككينيا  (Funk)فنؾ  يايعرفكما  ،الصحة النفسية كالجسمية

 .لمعززة المحيطة بالفرد منذ الصغركتنميتيا الخبرات البيئية المتنكعة كا

الصبلبة النفسية: بأنيا نمط مف التعاقد النفسي  (2015،13)الكارد لدل الشمرم  ؼ مخيمركعرٌ 

كاعتقاد الفرد أف بإمكانو أف يككف لو تحكـ  ،يمتـز بو الفرد تجاه نفسو كأىدافو كقيمو كاآلخريف مف حكلو
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ف ما يطرأ عمى جكانب حياتو مف تغيير ىك أمر مثير فيما يكاجيو مف أحداث يتحمؿ المسئك  لية عنيا كا 

عا أكثر مف ككنو تيديدان  كضركرم لمنمك  .قة لوكا 

بالمقاكمة عند تمقي الصدمات كيشير مفيـك الصبلبة  أحيانان ما تسمى  :كالصبلبة النفسية ىي

 كقايةعمؿ الصبلبة النفسية حيث ت ؛ترحيب الفرد كتقبمو لمتغيرات أك الضغكط التي يتعرض ليا إلىالنفسية 

نكع مف التحدم  أنياالضغكط عمى تمؾ  إلىعمى ذلؾ ينظر  عبلكةن  ،السيئةكالنفسية ضد العكاقب الجسمية 

 .(2011،37،اليازجي) كليس تيديد الفرد

الصبلبة النفسية: بمجمكعة السمات النفسية كاالجتماعية التي التي يمتمكيا كتعرؼ الباحثة 

ف كج كد تمؾ الشخص كالتي مف خبلليا يمكنو مكاجية الصعكبات كاألزمات التي يتعرض ليا في حياتو، كا 

  .ية لمشخص سكاءن مف الناحية النفسية أك الجسديةالسمات تحقؽ القكة الصح

في أعماؿ العالـ األمريكي سيمفاتكر  ـ(0412)كقد ظيرت التصكرات األكلى لمصبلبة النفسية عاـ 

طمح صعت األساس لمكضقد كالتي  ،في الدكتكراه(Kobasa) األستاذ المشرؼ عمى ككبازا  (Maddi) مادم

 يـضاألفراد يستطيعكف تحقيؽ ذكاتيـ عمى الرغـ مف تعر  ضبلبة النفسية، إذا الحظت أف بعالص

، لذلؾ فقد كانت ترل أنو يجب التركيز عمى األشخاص األسكياء الذيف يشعركف اتكغكطلئلحباطات كالض

أثرىا بتى، كقد اشتقت ككبازا مصطمح الصبلبة النفسية كليس األشخاص المرض بقيمتيـ كيحققكف ذكاتيـ

 (2012بالفكر الفمسفي الكجكدم الذم يرل أف اإلنساف في حالة صيركرة مستمرة )العبدلي، 

 :( (Kobasaنظرية

في دراساتيا حكؿ الصبلبة  (Kobasa) الباحثة ككبازاعميو ركزت  ما إلى( 3334،عسكر)أشار  كقد

ي مقاكمة األزمات الصحية عمى عمى اإلدارييف في المراكز التنفيذية الذيف نجحكا ف فقد ركزت ،النفسية
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كقد بينت ىذه الدراسات أف ىناؾ سمات ثبلث ميزت  ،السمبية لمضغكط عمييـ التأثيراتالرغـ مف كجكد 

 الذيف يتمتعكف بالصبلبة النفسية:

 .االلتزاـدرجة عالية مف  -

 درجة عالية مف التحدم. -

 درجة عالية مف التحكـ.  -

كيشمؿ  ،مف حكلو كاآلخريفيمتـز بو الفرد تجاه نفسو كأىدافو كقيمو كىك نكع مف التعاقد النفسي  االلتزام:

كالتعامؿ بإيجابية مع األحداث  ،كنحك اآلخريف ،االلتزاـ تحمؿ الفرد لممسؤكلية تجاه نفسو كأىدافو

دراكيا بكصفيا مكاقؼ ذات معنى كقدرتو عمى تحكيؿ  ،كتفاعمو مع جكانب الحياة المختمفة ،الضاغطة كا 

 .(3303العبدلي، ) خبرات مفيدة إلىسمبية التجارب ال

و ىك أمر مثير كضركرم لمنمك كىك اعتقاد الشخص أف ما يطرأ مف تغيير عمى جكانب حيات التحدي:

 رفة المصادر النفسية كاالجتماعيةمما يساعده عمى المبادأة كاستكشاؼ البيئة كمع مف ككنو تيديدان  أكثر

 .(2011،)اليازجي بفاعمية  الفرد عمى مكاجية الضغكطالتي تساعد 

إمكانو أف يككف لو تحكـ فيما يمقاه مف أحداث كيتحمؿ كيشير إلى مدل اعتقاد الفرد أف ب التحكم:

كىذا النكع المتصؿ باتخاذ القرار يحسـ طريقة التعامؿ مع المكقؼ  المسؤكلية الشخصية عما يحدث لو.

المكقؼ كظركؼ حدكثو. ذا التحكـ بطبيعة كلذا يرتبط ى ،بتخطيو أك تجنبو أك التعايش معو سكاءن 

  .(3301،)الطاىر



23 

 

كبأنو قادر  ،أم ىك اعتقاد الفرد بأنو قادر عمى التحكـ  في األحداث كالمكاقؼ الضاغطة التي يكاجييا

دراكو أف ىذه الضغكط غير مستمرة ،عمى التعامؿ معيا  ،كتحممو المسؤكلية الشخصية لما يحدث ،كا 

  .مف االستسبلـ كالشعكر بالعجز دالن أحداث الحياة كمكاجيتيا ببالقدرة عمى التأثير  اؿ كلديوفيشعر بأنو فعٌ 

كىذا  ،تككف في حالة نمك مستمرة مع التقدـ في العمر)الئللتزاـ، التحدم، التحكـ( كأبعاد الصبلبة النفسية 

ف قد تعمـ كيؼ كقت ذلؾ يكك  ،فكمما تقدـ الشخص في العمر زادت درجة صبلبتو ((Colerickككلرؾ  رأم

ماط السمكؾ التي تتراكـ في كتعممو ألن ،كذلؾ بمحاكالتو مع النجاح كالفشؿ ،يتعامؿ مع أحداث الحياة

 كما أف لمصبلبة النفسية أدكار تؤدييا كىي كالتالي: .(3300،العيافي) حياتو

 األدوار التي يؤدييا متغير الصالبة النفسية

ف الصبلبة كالكقاية مف األمراض مف خبلؿ تحديدىا رتباط بياال (Kobasa)كقد فسرت ككبازا 

مف خبلؿ تكضيحيا لؤلدكار الفعالة التي يؤدييا ىذا  ،لمخصاؿ المميزة لؤلفراد مرتفعي الصبلبة النفسية

التخفيؼ مف )كاألدكار ىي:  .(3301،)يكسفي المفيكـ لمتقميؿ مف آثار التعرض لؤلحداث الضاغطة

الة المكاجية الفعٌ  ارتباطك  ،كالكقاية مف اإلجياد المزمف ،مبي لؤلحداثاإلجياد الناتج عف اإلدراؾ الس

باإلضافة إلى تدعيـ عمؿ متغيرات  ،التغير المعرفي لؤلحداث الشاقةك  ،لمضغكط كالتكافؽ الصحي معيا

 .(3301،)الطاىر (لمساعدة عمى سبلمة األداء النفسيالمقاكمة كالمتغيرات ا

عف مجمكعة المتغيرات الكاقية التي يمكف أف تقي أك تعدؿ مف البحث  إلىالنفس  عمـكقد اتجو 

كىذه المتغيرات الكاقية قد تككف متغيرات نفسية كقد تككف  ،اآلثار السمبية ألحداث الحياة الضاغطة

العكامؿ  أكالمتغيرات الكاقية بأنيا تمؾ الخصائص الشخصية  (Ruttar)عرؼ راكتر كي ،متغيرات اجتماعية

اث الحياتية الضاغطة عمى مكف أف تخفؼ أك تقمؿ مف كقع التأثير السمبي المتتابع لؤلحدالبيئية التي ي
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متغيرات أسرية )ترابط  ،تقدير الذات العالي( -سمات الشخصية )االستقبللية ،كتمؾ المتغيرات ىي ،ألفرادا

دراؾ الفرد لمدؼء كالكالدية ،األسرة كتماسكيا مكانية كجكد أنظمة لممساندة اال ،كا  فظ جتماعية تشجع كتحكا 

 .(3300،) العيافي قدرة الفرد عمى مكاجية الضغكط

أف األشخاص األكثر  (2012)الكارد لدل العبدلي   (Allerd & Smith) كيؤكد الميرد كسميث

لؤلمراض المدرجة تحت تأثير الضغط بسبب الطريقة اإلدراكية التكيفية كما نتج صبلبة ىـ أكثر مقاكمة 

ف لدييـ أيضان  ،مستكل التحفز الفسيكلكجي عنيا مف انحدار في مجمكعة مف الجمؿ اإليجابية عف الذات  كا 

كىي سمة  لى التفاؤؿالتي ترجع إ (كالسيطرة كالتحدم بااللتزاـ)أكثر مف أكلئؾ األقؿ صبلبة كالتي تعرؼ 

 ف اآلثار الجسدية المتعددة لمضغط.مف شأنيا أف تقي م

ف األفراد الذيف لدييـ مستكل عاؿو  ،سية كالكفاءة الذاتيةبيف الصبلبة النفعبلقة قكية كىناؾ  مف  كا 

فالكفاءة الذاتية  ،بقدرتيـ عمى ذلؾ اعتقادىـك  ،الكفاءة الذاتية يميمكف لسمككيات تؤدم إلى نتائج ناجحة

لئلصابة باألمراض  كالفرد الذم يتمتع بالصبلبة النفسية أقؿ احتماالن  ،بالصبلبة النفسية ترتبط إيجابيان 

 .(3300،العيافي) نتيجة ألحداث الحياة الضاغطةالنفسية كالجسمية 

 (:self efficacy) الفاعمية الذاتية

حيث أشارت ككبازا  ،(Bandura) يتشابو مفيكـ الصبلبة النفسية مع مفيكـ الفاعمية الذاتية لباندكرا

Kobasa))مى استخداـ كؿ المصادر بأف الصبلبة النفسية اعتقاد عاـ لدل الفرد في فعاليتو كقدرتو ع

كقد تكصمت نتائج  ،كي يدرؾ كيفسر كيكاجو بفاعمية أحداث الحياة الضاغطة ،النفسية كالبيئية المتاحة

إلى أف الفاعمية الذاتية كالصبلبة النفسية يعمبلف عمى تخفيؼ كقع األحداث ( Kobasa) دراسة ككبازا

 .(3302،)محمكدلممقاكمة كالصمكد  دران كما يمثبلف مص ،الضاغطة عمى الصحة النفسية كالجسمية
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بيف  كقد ،الفرد لقدرتو كفعاليتو في مكاجية أحداث الحياة إدراؾالذاتية يدؿ عمى  يةكمفيكـ الكفا

 ،بأف الكفاءة في الشخصية اإلنسانية ال تقتصر عمى امتبلكيا ميارات سمككية متنكعة Bandura) )باندكرا 

ف  ،اد بالكفاية الذاتيةبؿ إلى جانب ذلؾ عمى الثقة كاالعتق الفرد بكفايتو الذاتية يؤثر عمى سمككو  إدراؾكا 

 Rutter))كمفيـك الكفاية الذاتية يتشابو مع مفيـك مركز التحكـ أك الضبط لركتر ،كنمط تفكيره كانفعاالتو

 .(3334،عسكر)

 (:Locus of Control)مصدر الضبط 

حيث يعرفو (Rotter) التي كضعيا ركتراعي كتعكد نشأة مركز الضبط الى نظرية التعميـ االجتم

كانت التدعيمات اإليجابية أك  بأنو الطريقة التي يدرؾ بيا الفرد التدعيمات التي تحدث لو في حياتو سكاءن 

أم  ،فبعض األفراد يركف أف ىذه التدعيمات ترتبط بشكؿ مباشر بسمككيـ كقراراتيـ ،التدعيمات السمبية

كعمى استعداد  ،الضبط الداخمي كليذا فيـ ال يتحممكف المسؤكلية بصكرة أكبرذكم االعتقاد في فئة  أنيـ

 .(3302،خنفر) لتحمؿ تبعات سمككيـ

 ،لممكاقؼ الضاغطة كالشاقة تحدد استجابات األفراد ،سمة شخصية فإف مركز الضبط كعميو

كلذلؾ تككف  ،كميةفاألفراد المذيف يتميزكف بالضبط الداخمي يعتقدكف أف لدييـ تحكـ في األحداث الي

كفي المقابؿ الذيف يتميزكف بالضبط الخارجي يعزكف األحداث  ،في حياتيـقراراتيـ كانفعاالتيـ مؤثرة 

 .(3301،)يكسفي خارجة عف تحكميـ كسيطرتيـلعكامؿ 

 حيث ارتبط ؛"ككبازا"مف أىـ النماذج التي اعتمدت عمييا نظرية (Lazarus) يعد نمكذج الزركس

الشعكر لى باإلضافة إ ،كعامؿ األسمكب اإلدراكي المعرفي ،ي: البيئة الداخمية لمفردبثبلث عكامؿ كى
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أف حدكث خبرة األحداث الضاغطة يحددىا مدل إدراؾ  (Lazarus) الزاركسيرل ك  بالتيديد كاإلحباط،

 .(3301،)الطاىر لمتعايش قاببلن  مكقفان  كاعتبار ىذا الحدث ،الفرد لمحدث

الذم يرل أف أحداث (Lazarus)  باإلتجاه المعرفي ؿ الزاركس(Kobasa) كقد تأثرت ككبازا 

ضعيفة كاعتبارىا فتقييـ الفرد لقدراتو بشكؿ سمبي  ،في تحديد أسمكب تكيؼ اإلنساف الحياة الضاغطة ميمة

كما  ،الشعكر باإلحباط إلىيؤدم  كبالتاليأمر يشعره بالتيديد  ،كغير مبلئمة لمتعامؿ مع المكاقؼ الصعبة

في أف الجك األسرم القائـ عمى االحتراـ كالتكاصؿ  (Lazarus) مع الزاركس (Kobasa) ؽ ككبازاتتف

 لممسؤكلية كأكثر قدرةن  يجعؿ الطفؿ يشعر باألماف كالقيمة الذاتية كيجعمو أكثر تحمبلن  ،كالتقدير كالتشجيع

 .(3333،مخيمر) عمى تحقيؽ أىدافو في مراحؿ حياتو

مف النماذج الحديثة في مجاؿ الكقاية مف  ( (Kobasaالمعدؿ لنظرية ككبازا (Funk)نمكذج فنؾ يعد ك   

 كالذم قدمو فنؾ ،كحاكؿ تعديميا (Kobasa) كالذم أعاد النظر في نظرية ككبازا ،اإلصابة باالضطرابات

(Funk) مف خبلؿ دراساتو التي أجراىا بيدؼ بحث العبلقة بيف الصبلبة النفسية ( ـ0443) عاـ في

 .(3301،)يكسفي اؿ مف ناحية كالصحة العقمية مف ناحية أخرلالمعرفي كالتعامؿ الفعٌ  كاإلدراؾ

كالتحكـ بالصحة العقمية  االلتزاـكجكد ارتباط إيجابي ما بيف  إلى (Funk) فنؾ دراسةكتكصمت 

 ،نفعاؿاإلضبط  ،اؿ خاصةن الجيدة مف خبلؿ خفض الشعكر بالتيديد كاستخداـ استراتيجيات التعامؿ الفعٌ 

 إستراتيجيةكاستخداـ  ،بالصحة العقمية مف خبلؿ إدراؾ المكقؼ بأنو أقؿ مشقة ككذلؾ ارتبط التحكـ إيجابيان 

 .(3301،)الطاىرط حؿ المشاكؿ لمتعامؿ مع الضغك 

فإف التركيز ينحصر في عممية عند البحث في شخصية الفرد كعبلقتيا بمصادر الضغكط السمبية 

لذا  ،المصادر كانعكاس ىذه المكاجية عمى الصحة البدنية كالنفسية لمفرداالستعداد الشخصي لمكاجية تمؾ 

 كعية االستجابة لمصادر الضغكطيتفؽ الباحثكف في ىذا المجاؿ عمى أف شخصية الفرد ليا دكر في ن
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كىنا سكؼ نأتي عمى ذكر خصائص األفراد ممف يمتمككف صبلبة نفسية مرتفعة ككذلؾ  .(3334،عسكر)

 الصبلبة في ما يمي:األشخاص منخفضي 

 مرتفعي الصالبة النفسية األفرادخصائص 

اف األفراد  (0435-0430-0433-0424)كمف خبلؿ دراساتيا في األعكاـ (  (Kobasaتكصمت ككبازا

كالقدرة عمى الصمكد كالمقاكمة كلدييـ إنجاز  ،الذيف يتمتعكف بالصبلبة النفسية تميزىـ بعض الخصائص

نيـ أكثر اقتدارا كيميمكف لمسيطرة كالقيادة باإلضافة إلى أنيـ أكما  ،الداخمي أفضؿ كقادركف عمى الضبط

 .(3305،)مقداد ثر مبادأة كنشاط كذك دافعية أفضؿأك

أف الفرد ذك الشخصية الصمبة يتعامؿ بصكرة جادة كفعالة مع  (Robest Fledman)كيرل 

لذلؾ فإنو يستطيع تحكيؿ  ،الضغكط رمصاد كيككف أكثر ميبل لمتفاؤؿ كالتعامؿ المباشر مع ،الضغكط

المرتبطة كبذلؾ فإنو يككف أقؿ عرضة لآلثار كالنتائج السمبية  ،المكاقؼ الضاغطة إلى مكاقؼ أقؿ تيديدان 

 .(3301،)يكسفي بالضغكط

أف أصحاب الصبلبة النفسية المرتفعة لدييـ أعراض نفسية كجسمية قميمة كغير منيكيف  كيبلحظ

القدرة عمى التحمؿ االجتماعي ؿ الذات كيتمتعكف باالنجاز الشخصي كلدييـ كلدييـ تمركز كبير حك 

كما يمكنيـ التغمب عمى  ،كأكثر تكجيا نحك الحياة ،نزعة تفاؤليةكارتفاع الدافعية نحك العمؿ كلدييـ 

 .(3302،)خنفر النفسية كالجسمية كتبلشي اإلجياداالضطرابات 

 خصائص األفراد منخفضي الصالبة النفسية 

كال  ،شعكرىـ بالقيمة كالمعنى لحياتيـ بنقصيتصؼ األشخاص ذك الصبلبة النفسية المنخفضة 

كيتكقعكف التيديد المستمر كالضعؼ في مكاجية األحداث الضاغطة  ،يتفاعمكف مع بيئتيـ بإيجابية
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 أنيـما ك ،كليس لدييـ اعتقاد بضركرة التجديد كاالرتقاء ،كيفضمكف ثبات األحداث في حياتيـ ،المتغيرة

 .(3305،)مقداد سمبيكف في تفاعميـ مع بيئتيـ كعاجزكف عف تحمؿ األثر السيئ لؤلحداث الضاغطة

بأف األشخاص منخفضي الصبلبة يعيشكف شعكرا ( 3301)يكسفي،الكاردة لدل  (Pronsot) كترل

كثر استراتيجيات كما انيـ يطكركف أ ،كما ليـ القابمية لمتأثر بالمكاقؼ الضاغطة كمصادرىا باإلنياؾقكيا 

كبالنياية يصابكف  ،االنفعالييشعركف باإلنياؾ ك  ،مكاجية الضغط )الدفاعية( كالعزؿ كاإلنكار كالرفض

 .النفسي باالحتراؽتدريجيا بما يسمى 

إف تمتع الفرد بالخصائص اإليجابية التي تميزه بالصبلبة النفسية المرتفعة لمكاجية الضغكط 

ليست مشكبلت، تمكف الفرد مف مقاكمة اآلثار السمبية الناتجة عف ظركؼ الحياتية كاعتبارىا تحديات ك 

دا عمى الصحة النفسية كالجسدية لدية، كذلؾ مف خبلؿ جعميا أقؿ تيديك  الحياة الصعبة كضغكطاتيا

 التحكـ الذم يدؿ عمى الصحة النفسية لدل الشخص كالتزامو كمسؤكليتو اتجاه المكاقؼ كاألحداث.

 مسطينيونالف األسرى 3.1.2

 :مفيوم األسير

 (ـ2004)لسنة  (4)مف قانكف دعـ األسرل في السجكف اإلسرائيمية رقـ (1)كيعرؼ األسير حسب المادة

منظكمة القضاء ) في النضاؿ ضد االحتبلؿ". مشاركتوبأنو "كؿ مف يقبع في سجكف االحتبلؿ عمى خمفية 

 (3332، كالتشريع في فمسطيف

مكاطف الذم اعتقمتو قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي بسبب مقاكمتو لبلحتبلؿ عمى ىك الواألسير الفمسطيني : 

كمنيـ مف اعتقمتو أجيزة األمف كالجيش اإلسرائيمي ضمف  ،خمفية سياسية أك تنظيمية أك أمنية أك عسكرية

يني كاألسير الفمسط ،كالمعتقؿ اإلدارم ،ممؼ سرم أك بدكف الئحة اتياـ لتخكفات أك مبررات أمنية كاىية
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 ،حمدكنوك أبك بكر ) ة مشاركتو في النضاؿ ضد االحتبلؿىك كؿ مف يقبع في سجكف االحتبلؿ عمى خمفي

2019). 

ؼ دائرة السجكف اإلسرائيمية األسرل الفمسطينييف تعريفا داخميا باسـ " سجناء امنيكف" كىك عرٌ كتي 

(. كمع سرياف 04 ،05 ،00المصطمح المنصكص عميو في األنظمة الداخمية لسمطة السجكف ) نظاـ رقـ 

ليا  كفقان  ،ف صارمة كمجحفةالمحظة يعامؿ معاممة تخضع لقكانيىذا النظاـ عمى األسير فإنو منذ تمؾ 

كيجرم التعامؿ مع ىذا األسير ضمف  ،يحؽ سمب األسرل غالبية الحقكؽ الممنكحة لمسجناء العادييف

ؽ بالعزؿ (.كأنظمة أخرل تتعم33،33،30كمف ضمف ذلؾ النظاـ الداخمي )نظاـ رقـ  ،أنظمة خاصة

 .(3334،كمكاسى طباجوك  خمايسي) كالحرماف

ىك ذلؾ المقاكـ الفمسطيني الذم قضى مف عمره في سجكف االحتبلؿ مدة مف الزمف األسير المحرر: 

 .(2013،عكده )أك مف خبلؿ عمميات تبادؿ أسرل ،كأطمؽ سراحو كانتياء محككميتو

 :سجون االحتالل اإلسرائيمي

حيث كانت  ،عني السجكف المركزية كالمعتقبلت كمراكز التكقيؼ كالتحقيؽ كالسجكف السريةت

مقسمة إلى سجكف مركزية تخضع لشرطة  (ـ1967)سجكف االحتبلؿ كطيمة السنكات الماضية منذ عاـ 

دارة مصمحة السجكف كىي عبارة عف مباني إسمنتية كمعتقبلت تخضع إلدارة الجيش العسكرم مباشرة  كا 

 .(3304،كفا نباء كالمعمكمات الفمسطينيةاألككالة ) مدججيف بالسبلح نتشر بداخميا جنكدكي

العديد مف  بإنشاء ـ(0423)أيار مايك  15/5فكر إعبلف تأسيسيا في  ،إسرائيؿقامت كلقد 

 15-05المعتقبلت زجت فييا آالؼ الرجاؿ الفمسطينييف ممف كاف بكسعيـ حمؿ السبلح )مف الفئة العمرية
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سقكطيا في أيدم  كالذيف اعتقمكا في أثناء عممية احتبلؿ القرل كالمدف في مختمؼ المناطؽ بعد ،ما(عا

 .(3300،) كبيا كعكاكدهالقكات الييكدية 

كالذم الزاؿ حتى اليكـ يطبؽ عمى ـ 0424لعاـ تطبيؽ قانكف الطكارئ  إلىكقد لجأت إسرائيؿ عمى الفكر  

إصدار العديد مف المكائح كاألنظمة كالقرارات كاألكامر العسكرية باإلضافة إلى  ،األسرل الفمسطينييف

إال أف القكانييف اإلسرائيمية تنافت مع  ،األخرل. كبالرغـ مف اإلتفاقيات الدكلية التي احترمت حقكؽ األسرل

 .(3302،)باركد معاممة األسرل معاممة ال إنسانيةىذه االتفاقيات كأجازت لنفسيا 

عمى يد منظمة  ـ( (1948عتقاؿ منذ بدايات االحتبلؿ الصييكني عاـ بدأت عمميات االلقد 

كالتي عرفت باسـ" األسرل العرب" التي تبيف أليات العمؿ التي  ،إلييا أقدـ الكثائؽ التي تعكدي  ،الياغاناه

 ،لدل القكات الييكدية ،كانكا محاربيف أك مدنييفأ سكاءه  ،يجب اتخاذىا في حاؿ كقكع أسرل عرب

ىذه الكثيقة تفصيبلت آلليات عمؿ يجب اتخاذىا تجاه المعتقميف العرب بغرض التحقيؽ ككيفية نت كتضمٌ 

ما التصفية ،ككاف ىناؾ خياريف ال ثالث ليما ،التعامؿ معيـ كذلؾ منكط بتصديؽ  ،إما إخبلء السبيؿ كا 

الثانية  أما الكثيقةي  .كاردان  لـ تكف أمران  طكيمةو  قضية االحتفاظ باألسرل لفترةو  أفٌ  إذ ؛مف االستخبارات

مثؿ  كانت أكثر تفصيبلن  ،"يسرائيؿ غاليمي"عيا القائد المدني األعمى لمياغاناه آنذاؾ كقد كقٌ  ،لمياغاناه

مكاف؟ )كبيا  التحقيؽ معو كفي أمٌ  في خكؿي عامؿ؟ كمف المي أف يي  ككيؼ يجبي  ،التعريؼ باألسير

 .(2013،كعككاده

بإصدار أكامر عسكرية تـ  إسرائيؿي  فقامتٍ  ،يف الفمسطينييفالمعتقم كمع مضي السنكات ازداد عددي 

كقد أقيمت ىذه السجكف في المدف  ،العديد مف السجكف كالتي تكلت إدارتيا كاإلشراؼ عمييا إنشاءبمكجبيا 

داخؿ مكاقع الجيش  ،كنابمس ،كـركطكل ،كراـ اهلل ،كالخميؿ ،مثؿ غزة ،ة فمسطينيةنيٌ اسك التي بيا تجمعاتي 

لزمف االنتداب البريطاني كاإلدارة األردنية كالمصرية كالتي تحتكم عمى  تعكدي  عسكريةن  انت منشآتو كالتي ك
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 (و0423)عمى أراضي  العديد مف السجكف كبعد نياية السبعينات أنشأت إسرائيؿي  ،لبلعتقاؿ جاىزةو  غرؼو 

 .(3333،) أبك قاعكد (و0412)كأراضي عاـ

مف جياز األمف العاـ )الشيف بيت(  ر كؿو كعبٍ  (ـ0412)ـ منذ عا كقد دأب اإلحتبلؿ اإلسرائيمي

إساءة معاممة أك تعذيب المعتقميف السياسييف الفمسطينييف أثناء كقكات الجيش كشرطة الجيش عمى 

 .(3330،) قراقع منيـ كبيرو  أدل إلى استشياد عددو  األمر الذم  كاالحتجازالتحقيؽ 

 ،في إسرائيؿ قضائيةو  رات عمنية كمف أعمى سمطةو قامت إسرائيؿ بإصدار قرا (ـ0414)عاـ كمذ 

( باستخداـ الضغط السماح لرجاؿ المخابرات )الشيف بيت إلىالعدؿ اإلسرائيمية تدعك  كىي محكمةي 

إضافة إلى قياـ المجنة الكزارية اإلسرائيمية  ،الجسدم كأساليب التعذيب العنيؼ اتجاه المعتقميف الفمسطينييف

 مةو حرٌ مي  كأساليب تحقيؽو  زائدو  جسدمو  بمنح السمطة ) لمشاباؾ ( باستخداـ ضغطو  التي تراقب ) الشاباؾ(

 .(3302،باركد)مف المعتقميف الفمسطينييف  ترافاتو النتزاع اع دكليان 

خبلؿ مسيرتيـ النضالية التاريخية، لبناء  ،كقد سعى األسرل الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية

 ـى بدكرىا بكضع النظاـ الداخمي لؤلسرل لينظٌ  كالتي قامتٍ  ،سطينية األسيرةالكطنية الفم ما يسمى الحركةى 

النضاؿ  حتميةو ل الثمانينات نتيجةو تبمكر فترة كالذم  ،كؿ الجكانب المتعمقة بحياتيـ داخؿ السجفكيدير 

 ارةي إد هي لنظاـ السجف الذم تنفذٌ  مضادو  نظاـو  خمؽي ب ،كمكاجية ىيمنة نظاـ السجف المفركض عمى األسرل

مات مف أجؿ تحقيؽ اإلنجازات كالحقكؽ كالمقك  األسيرةي  الحركةي  كقد ناضمتٍ  ،مصمحة السجكف اإلسرائيمية

 .(3302،)أبك رياف بنيتيا كنظاـ مضاد متٍ التي شكٌ 
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 أساليب ووسائل تعذيب ضد األسرى

 ،كالدكليةاإلسرائيمية المنظمات اإلنساف الفمسطينية كبعض  حقكؽً  لمنظماتً  طكيؿو  كبعد نضاؿو 

كقد أصدرت  ،يف أثناء فترة التحقيؽيعمى األسرل الفمسطين مارسي ضد استخداـ كسائؿ التعذيب التي تي 

ـى  نعتٍ مى  قراران  (ـ0444) عاـالمحكمة العميا اإلسرائيمية  سرل األ بحؽ  البدنية  الكسائؿً  بمكجبو استخدا

)المركز  .مؼ التعذيب لـ ينتيي حتى المحظةالكاقع كمنفذ عمى أرض ىذا القرار لـ يي  ال أفٌ إ ،المعتقميف

  .(3332،الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف

كسائؿ كأساليب التعذيب  كبعد اإلطبلع عمى العديد مف المصادر كالمراجع التي ذكرت العديد مف

 ،بحالشٌ  :منيانذكر ك  مارس في السجكف اإلسرائيمية ضد األسرل الفمسطينييفالتي كانت كما زالت تي 

تسميط اإلضاءة القكية عمى المعتقؿ  ،الحرماف مف النكـ ساعات طكيمة ،مف الطعاـ كالشرابالحرماف 

اليز  ،عفنوو  ذك رائحةو  قذرو  تغطية الرأس كالكجو بغطاءو  ،حرماف المعتقؿ مف قضاء حاجتو ،بشكؿ مباشر

تقؿ عمى إجبار المع ،سكب الماء البارد أك الساخف عمى المعتقؿ ،الحرؽ بأعقاب السجائر ،العنيؼ

حرماف المعتقؿ  ،حاميوحرماف المعتقؿ مف لقاء أىمو كمي  ،طكيمةو  لفتراتو  غير مريحةو  الجمكس في أكضاعو 

ككضع المعتقؿ تحت المكيفات الباردة جدان أك  ،تيديد المعتقؿ كالضغط عميو نفسيان  ،مف النظافة الشخصية

 (.3334)أبك ىبلؿ،  تعريضو لمبرد القارص

 العالمي لحقكؽ اإلنساف كذلؾ في عاـ اإلعبلفى  ،لؤلمـ المتحدة لعامةي ا الجمعيةي  اعتمدتٍ ك 

نسانية عمى اإل كغيريينة كالقاسية لممارسات المي كافة أشكاؿ ابك  ،لمتنديد بالتعذيب دكليو  بتكجوو (و0423)

 االعتراؼ بالكرامة اإلنسانية ىك أساس الحرية كالعدؿ كقد نص ىذا اإلعبلف عمى أفٌ  ،المستكل الدكلي

 .(3303،كالسبلـ في العالـ )عابديف
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إال إذا تكفرت لدييا  يمتمؾ القدرة العالية عمى الصمكد مناضؿو  المخابرات ال تياجـ أمٌ  إفٌ إال 

كيفرغ محتكيات جعبتو أك بعضيا عمى  ،ينكسر فييا ،ناجحة تضمف ليا معو معركةن  ،أسباب قكية لذلؾ

ال ستككف قد خاضت غمار مشركع فاشؿ كيتيح  ،غيره مف ناحيةىيبتيا بنظر المناضؿ ك  مس  ي ،األقؿ كا 

بما يبثو فييـ مف  ،اآلخريف لئلقتداء بوييحٌرض  مف ناحية أخرل بركز نمكذج كفاحي بالصبلبة كالصمكد

 األسرللذا تمجأ إسرائيؿ إلى استخداـ سياسة العزؿ ضد  .(0433،)قاسـ ة كأمؿ بالصمكدعزيمة كقكة كثق

 ر مأساة العزؿ اإلنفرادم مف أصعب الحاالت اإلنسانية عمى السجيف.كتعتب ،كباألخص القيادات

إلية سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية ضد مف أقسى أنكاع العقاب الذم تمجأ  ييعدعزؿ المعتقؿ إٌف 

حـر السجيف كيي  ،كلفترات طكيمة مف الزمف ،فتضعيـ في زنزانات معتمة ضيقة ؛المعتقميف الفمسطينييف

كما حصؿ مع المعتقؿ إبراىيـ الراعي  ،الحقكؽ كقد يؤدم ذلؾ إلى استشياد المعتقؿالمعزكؿ مف أبسط 

 .(3334،مكاسيطباجة ك ك  خمايسي) بعد عزلو تسعة شيكر متكاصمة (ـ0433)الذم تمت تصفيتو في عاـ 

أف ب .األسرللتعزيز صمكد مف كجية نظر الباحثة ميمةن   (3300) البرغكثيلذا تيعد رؤية األسير 

 ىي أف يفترض نفسو في ميمةو  ،قمب كعقؿ المعتقؿ إلىسيمة لمكاجية حالة اليأس التي تتسرب أفضؿ ك 

كأف ال يخشى الضرب كالتعذيب كالحرماف  ،ضميره ال يقبؿ منو التفريط بما ىك مؤتمف عميو كأف   جياديةو 

كيجب أف  ،امة الكطنيةكالشعكر بالكر  االعتزازمف  بكثيرو  مف النكـ كالطعاـ ك... بؿ عميو أف يكاجو الذؿ  

 ما يحممو مف كرامة كشمكخ ككبرياء.كيمثؿ كؿ  ،يشعر أنو رسكؿ شعبو كأمتو

دراسة متعمقة بعنكاف: أساليب التحقيؽ في مراكز االعتقاؿ اإلسرائيمي  (3302) قدمت العيسىكقد 

النتائج منيا، أف  بيف استخداـ نظريات عمـ النفس كاألخبلقية المينية، كقد بينت ىذه الدراسة مجمكعة مف

التعذيب النفسي كالجسدم ال ينفصبلف فاإلنساف كؿ متكامؿ، كما أف التعذيب النفسي يترؾ أثارا بعيدة 

أف أساليب التعذيب التي يستخدميا االحتبلؿ االسرائيمي ىي سياسة  المدل، حيث أكدت الدراسة أيضان 
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ألطباء النفسييف بممارسة التعذيب كذلؾ ممنيجة لتحطيـ اإلنساف كتطكيعو، كذلؾ بمشاركة األطباء كا

بكضع الخطط كاستخداـ نظريات عمـ النفس، كتسخير ما لدييـ مف قكة العمـ كالمعرفة في تحطيـ المعتقؿ 

 كدفاعاتو النفسية.  

بمكضكعيا عف تجربة التعذيب لدل األسرل الفمسطينييف  (3333)كتناكلت دراسة أبك قاعكد

كىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر التعذيب الذم تعرض لو األسرل  كعبلقتيا بالتفكير األخبلقي،

المحرركف في سجكف االحتبلؿ، كعبلقة ذلؾ بمستكل التفكير األخبلقي لدل األسرل، كقد بينت نتائجيا 

عف كجكد فركؽ بيف المستكيات التعميمية كمستكل التفكير األخبلقي، كال تكجد أم عبلقة بيف السمكؾ 

 ياس التفكير األخبلقي، كما أنو ال تكجد فركؽ جكىرية بيف نكع المكاطنة كالتفكير األخبلقي.الديني كمق

كبمفاىيـ  ،معنكيةو  بقكةو أف يتمتع المعتقؿ عمى إف  (0433) قاسـ هأكدتبدم الباحثة تأييدىا لما ك 

فٌ  ،في سياؽ االندماج بالمناضؿ الثكرم كتصقؿتنمك  عميقةو  إنسانيةو  ككف في غرفة المناضؿ حيف ي كا 

 ،كاإلخبلص ،مع كممات الكفاء كيتفاعؿ دكمان القكة كالتماسؾ عميو أف يمتمؾ  كالزنزانةبح كأثناء الشٌ  ؽالتحقي

 ،تسيـ في انتشالو مف حالة اليبكط المعنكم ىائمةو معنكية و  فيذه الكممات تشحنو بطاقةو  ،.... ،كاإليثارية

ستجعؿ منو  ،ا عمى االستعداد المسبؽ لممعاناةالنفس كتنشئتي تربيةي ف ،صمبة تجعؿ منو صخرةن ك 

 .ان حقيقبطبل ن 

كما  ،محككمكف بإنسانيتيـ ككرامتيـ فيـ بشره  ،مف صمكد كبطكلة كصبلبة األسرل كميما أبدل

بؿ  ،تمارسو سمطات االحتبلؿ بحقيـ مف انتياكات ال يشكؿ فقط انتياكان لممكاثيؽ كالقكانيف الدكلية

غبلؿ المشاعر بشرية فيما تحاكؿ فرضو مف "فنكف" التعذيب كالقسكة كاستممارسات تتحدل المخيمة ال

مما يجعؿ مف ،اإلنسانية ألبعد حد. كيضاؼ إلى ىذا كمو السككت العربي كالدكلي الذم يحيط بمعاناتيـ
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 ،يجب تسميط الضكء عمييا تجربة معاناةو  ،يف في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمييتجربة األسرل الفمسطين

 .(3334،)أبك ىبلؿ ككت عنيا ككقفياالس ـكعد

 ،تتصؿ بالعناد كالصبلبة النفسية كنظرة االحتراـ العميؽ لمذات المعتقؿ )األسير(عناصر قكة ك 

لمتضحية بنفسو حتى ال يضحي بغيره  هدستعداأم قكة اإلرادة، كا ،كالبراعة كالذكاء كاالستعداد لمبذؿ

ف فريؽ التحقيؽ مدربكفك  ،كيخكف حظة كجكد ىذه العناصر أك عدـ كجكدىا في شخصية جيدا عمى مبل ا 

لكيفية التعامؿ معو ضمف ظكاىر معينة فيو كجكد فيـ يتفحصكف  ،يخضع لمتحيؽالذم  المعتقؿ )األسير( 

 .(0433،)قاسـ خطة مدركسة

كالسعي الدائـ إلنقاذ حياتيـ مف  ،معالجتيا مف الجذكر البد مف ،قضية األسرل قضية سياسيةك 

 أسرةكعدـ انتظار عكدتيـ بتكابيت المكت أك عمى  ،سالميف كأحبتيـأىميـ  إلىكعكدتيـ خطر السجكف 

بمعنى أف تكضع قضية تحررىـ عمى سمـ األكلكيات لدل السمطة الفمسطينية كالفصائؿ بمختمؼ  ،المرض

كدىـ فمف حؽ الشعب الفمسطيني أف يرل أسراه كقد تحطمت قي ،ة كاإلسبلميةيأطيافيا ككذلؾ القكل العرب

 .(3303،) فراكنو يـ كأحبتيـبيكت إلىكعادكا أحرارا 

كال االحتجاجات  ،فمسطينييفاللـ تردع حاالت المكت التي حدثت في أقبية التحقيؽ لممعتقميف إذ 

الدكلية كانتقادات منظمات حقكؽ اإلنساف حككمة إسرائيؿ عف االستمرار في مكاصمة تعذيب المعتقميف 

متكقع أف تضع اتفاقيات أكسمك حدان نيائيان لسياسة التعذيب التي مارستيا حككمة الفمسطينييف. ككاف مف ال

فإنيا تجرأت بعد  ،إال أف ذلؾ لـ يحدث إطبلقان بؿ استمرت سياسة التعذيب ،إسرائيؿ منذ بداية االحتبلؿ

مة العدؿ في إسرائيؿ كىي محك قضائيةو  بإصدار قرارات عمنية كمف أعمى سمطةو  (ـ1996)مف عاـ  بدءن ذلؾ 

تدعك إلى السماح لرجاؿ المخابرات )الشيف بيت( باستخداـ الضغط الجسدم  كالتي ،العميا اإلسرائيمية

إضافة إلى قياـ المجنة الكزارية اإلسرائيمية التي  ،كأساليب التعذيب العنيؼ اتجاه المعتقميف الفمسطينييف
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دكليان النتزاع  ئد كأساليب تحقيؽ محرمةن بمنح السمطة لمشاباؾ باستخداـ ضغط جسدم زا ،تراقب الشاباؾ

لى استشياد العديد مف األسرل مما أدل إ .(2012،)مركز أبك جياد ترافات مف المعتقميف الفمسطينييفاع

 جراء عمميات التعذيب القاسية بحقيـ.

 :األسرى الشيداء

مف تجريدىا مف  بدالن نجد أف المكت يدعـ الحياة كيعززىا  ،مف خبلؿ التنبو المرير لفنائية األشياءف

اة ىك كالشيء الكحيد الذم يمنحنا القدرة عمى مكاصمة الحي ،مسبقان لممكت بحيث تككف الحياة تكقعان  ،القيمة

كالمناضمكف الفمسطينيكف يمضكف في سبيؿ قضيتـ  .(3302،) ايجمتكف أننا نحمؿ المكت في داخمنا

ؾ شأف الشعكب التي رفضت الخضكع كالقير ة نحك الشيادة حامميف أسمى القيـ، شأنيـ في ذلالكطني

 االحتبلؿ. كطأة تحت

أسير  (332)لى استشياد أكثر مف تمارسيا إسرائيؿ بحؽ األسرل أدت إعمميات التعذيب التي ف

أما اآلخريف فقد  ،استشيدكا أثناء التحقيؽ معيـ (25)منيـ  (ـ0412)منذ االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 

أك نتيجة إطبلؽ النار المباشر مف  االعتقاؿبي أك القتؿ العمد بدـ بارد بعد استشيدكا نتيجة اإلىماؿ الط

 .(3302،باركد) ؿ الجنكد كالحراس كىـ داخؿ السجفقب

بعد  (302)ارتفعت قائمة شيداء الحركة األسيرة في سجكف االحتبلؿ إلى (ـ3303)عاـ  ؿكخبل

يبقكا شيكدان عمى جرائـ االحتبلؿ كاستيتاره كل ،ارتقاء مجمكعة أخرل يضافكف إلى قائمة الشرؼ كالبطكلة

 كنتيجة لممارسات االحتبلؿ القمعية في حؽ األسرل فإف الباب ال يزاؿ مفتكحان  ،بحياة اإلنساف الفمسطيني

 (023)بينيـ  ،كخاصة مع كجكد العشرات مف األسرل المرضى بحالة صحية سيئة ،الرتقاء شيداء جدد

 .(3304،مؤسسة تضامف،رل فمسطيف لمدراسات )مركز أس حالة مرضية مصنفة خطرة
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  :األسرى المرضى واألوضاع الصحية داخل السجون

ما تزاؿ األكضاع الصحية المتعمقة بحياة األسرل في السجكف في ظركؼ سيئة حتى كقتنا الحاضر كىذه 

ي كما جاءت في دراسة لممركز الفمسطين (ـ3332)مجمكعة مف مجمؿ األكضاع الصحية أعدت في عاـ 

 لحقكؽ اإلنساف:

كبعض السجكف ال يكجد فييا طبيب كفي حاؿ كجكد  ،تفتقر السجكف اإلسرائيمية لؤلطباء األخصائييف -

 الطبيب فإف دكامو في السجف ال يتجاكز الساعتيف.

ذا ما  1-0يحتاج المعتقؿ المريض إلى فترة زمنية تمتد مف  - أشير ليتـ عرضو عمى طبيب أخصائي كا 

ة جراحية فيك مجبر عمى االنتظار مدة قد تزيد عف العاميف بغض النظر عف حالتو تقرر لممعتقؿ عممي

 الصحية.

نما تقتصر كصفات العبلج في  ،ال تكفر مصمحة السجكف األدكية المبلئمة لؤلسرل المرضى - كا 

 السجكف عمى الميدئات كالمسكنات.

ا يتسبب في تردم أكضاعيـ ال تراعي إدارة السجكف النظاـ الغذائي الخاص بالمرضى مف األسرل م  -

 الصحية كتدىكرىا.

النقص الحاد في مكاد التنظيؼ  ،االكتظاظ ،الرطكبة ،ظركؼ االحتجاز السيئة مف سكء في التيكية -

 أدت في مجمميا إلى تدىكر األكضاع الصحية بيف األسرل بشكؿ عاـ.

كاإلىماؿ الطبي  ،الطبية كافتقارىا لمعيادات ،كالحديث يطكؿ عف الظركؼ الصحية السيئة داخؿ السجكف

كمف انتشار لمحشرات  ،كالعديد مف المرضى بحاالت صعبة ،الذم أكدل بحياة عدد مف األسرل

كالبرد القارص في الشتاء الذم يتزامف مع النقص في األغطية كالمبلبس الثقيمة كغير ذلؾ  ،كالقكارض

 .(3303،فراكنو)  يتسنى ذكرىا في ىذه الدراسةالكثير مف األمكر ال
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اإلرادة الصمبة  إال أفٌ  ،رغـ أساليب القير التي يمارسيا السجاف اإلسرائيمي عمى األسير الفمسطيني

تمثؿ مممكس، قد حكلت أحبلـ األسرل إلى كاقع  ،التي يتمتع بيا األسير الفمسطيني ،كالعزيمة القكية

لسجكف إلى مدارس كجامعات كنجحكا في تحكيؿ ا ،بحصكليـ عمى الشيادات العممية التي طالما حممكا بيا

 أفضؿ. ليـ مستقببلن  تضمفي  عمـو  كمناراتي 

 :األسرى القدامى

مف مختمؼ المناطؽ الفمسطينية كمف مختمؼ التنظيمات  أسيران  (002)أف ىنالؾ  ؤلـمكمف ال

كىؤالء يطمؽ  ،أكسمك كقياـ السمطة الكطنية الفمسطينيةمعتقمكف منذ ما قبؿ اتفاقية  ،كالفصائؿ الكطنية

ف منيـ عمييـ مصطمح )األسرل القدامى(  مف حياتيـ أكثر مف ربع قرف داخؿ  اأسيرا قد أمضك  (002)كا 

 كتحمبلن  باعتبارىـ أكثر األسرل صبران  السجكف بشكؿ متكاصؿ كىؤالء يطمؽ عمييـ "جنراالت الصبر"

 .(3303،) فراكنو مآثر كبطكالتك  ،كألـ كمعاناة ،فيـ يشكمكف قضية كتاريخ ،لمبطش كالعذاب

 ،شيكخان أـ نساءن، أطفاالن أـ  الن ارج كاكانأ سياسة إسرائيؿ ىي عدـ التفريؽ بيف األسرل سكاءن  إفٌ 

مراعاة لخصكصية  كألكاف التعذيب دكف ،فالجميع يخضع لنفس اإلجراءات كاألساليب القمعية كالكحشية

 .(3302،) باركد المرأة أك الطفؿ

 الفمسطينيات: األسيرات 

بحرمانيف مف الحقكؽ األساسية باإلضافة لمتفتيش  ،في انتياكو لحقكؽ األسيراتؿ يستمر االحتبل

ف أساليب التعذيب كسكء المعاممة  ،كاحتجازىف في ظركؼ غير صحية ،العارم المذؿ كإجراء عقابي كا 

يؤدم عمى المعاناة النفسية كالجسدية. إف التعرض لمضرب كالسب كالشتـ ىك السيناريك الدائـ الذم 

دكف مراعاة ألنكثتيف كاحتياجاتيف الخاصة منذ  ،دمو قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي اتجاه األسيراتتستخ
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بكافة أساليبيا النفسية كالجسدية مثؿ الضرب كالحرماف مف النـك   ،المحظة األكلى كخبلؿ التحقيؽ

انتقاليف إلى غرؼ كال تنتيي تمؾ األساليب المتبعة بحقيف مع انتياء التحقيؽ بؿ تستمر إلى  ،كالترىيب

مف إذالؿ كقمع كمساس بالكرامة كحرمانيف مف الحاجات اإلنسانية  ،فمعاناتيف مستمرة ،التكقيؼ

   ( 3301، الجربكنيك  جرار) كنقص العبلج كاألدكية ،األساسية

لممعاممة بطرؽ غير إنسانية كيتـ تعذيبيف أماـ  األسيراتإلى تعرض  (3302)كتشير دراسة عيسى 

 ،كيتعرضف لئلىماؿ الطبي كخاصة الحكامؿ منيف حيث يكبمف أثناء الكالدة ،كأطفاليف أعيف ذكييف

كفي نفس  أمياتيـنكف مع جكاألطفاؿ الذيف يكلدكف في السجكف يس ،كيحرمف مف زيارة األىؿ ليف

 الظركؼ الغير إنسانية.

قكية مف  تنشأ بيف األسيرات الفمسطينيات مشاعر ،كعمى الرغـ مف ظركؼ االعتقاؿ القاسية

فيناؾ العديد مف األسيرات  ،كالمساندةالتضامف كيعتمدف عمى بعضيف البعض كيعززف صمكدىف بالدعـ 

 عتقاليوبفضؿ التجربة اال ،ممي كالعمميالع كالتقدـالمحررات البلتي خرجف بعزيمة قكية ككاصمف النجاحات 

 .(3303،اد لشؤكف الحركة األسيرة) مركز أبك جي الثقافة كالكعيلدييف  رتٍ كأثٍ  ،التي صقمت شخصيتيف

 :األسرى األطفال

 مثؿ مداىمة البيكت ليبلن  ،يميةة مف االنتياكات كاألساليب التنكيتعرض األطفاؿ األسرل لمجمكع

تكبيؿ كذلؾ  ،رىابيـ كتحقيؽ سياسة الردع لتخكيفيـبيدؼ إ ،ـ كاالعتداء عمييـ بالضرب المبرحالعتقالي

في مراكز التحقيؽ  كاتباعيـ أساليب التعذيب النفسي كالجسدم بحقيـ ،ـأيدييـ كأرجميـ كتعصيب أعيني

قبؿ نقميـ الى السجكف الرئيسية، حيث يعانكا فييا سكء المعيشة كقمة النظافة كسكء الطعاـ كغير ذلؾ مف 

 (3302باركد،) االنتياكات بحقيـ
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التي شددت عمى  ،حقكؽ الطفؿاتفاقية  الدكلية لحقكؽ اإلنساف كتحديدان ات ياالتفاق كعمى الرغـ مف

سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي  إال أفٌ  ،ضركرة تكفير الحماية لحياة األطفاؿ كفرصيـ في النمك كالتطكر

اكـ الكحيدة في العالـ التي تح غدتك  ،عرض الحائط حقكؽ األطفاؿ المحركميف مف حريتيـبً  ضربت

 .(3332،عف األطفاؿ الحركة العالمية لمدفاع) األطفاؿ في المحاكـ العسكرية

كيتعرضكف  ،بانتظار محاكمتيـيبقكف معظـ األطفاؿ الفمسطينييف المعتقميف في السجكف  إفٌ 

 بعض أفٌ  إذ ،االعترافاتكذلؾ مف أجؿ انتزاع  ،كبشكؿ ركتيني لسكء المعاممة كالتعذيب مف قبؿ المحققيف

كينتظر  ،االعترافاتأدلة تعتمد عمى  ـباستخداتـ لعسكرية، تفي المحاكـ االتي ييستندي إلييا اإلدانات 

 .( 3302،)باركد ألدنى مقكمات العيشتفتقر في ظركؼ سيئة  ،األحكاـ إصداراألطفاؿ في السجكف بعد 

 ،حدكث اضطرابات انفعالية إلىإف الشعكر بالعجز يعيؽ النمك النفسي كاالنفعالي لمفرد كيؤدم 

في حالة اعتقاؿ األطفاؿ حيث يعمـ الشعكر بالعجز كيحدث ذلؾ  ،كيحكؿ دكف تطكر المفاىيـ كاإلدراؾ

يمكف  كبما أف العجز متعمـ فإف التغمب عمى العجز كمقاكمتو أيضان  ،كالفشؿ عمى مناحي الحياة كافة

تعممو كىنا تأتي أىمية تقديـ المساعدة كالتدعيـ النفسي كالتثقيؼ كتعميـ الطفؿ معنى إيجابي جديد لمتجربة 

 ،ىناؾ حاجة إلى معنى شخصي لمبقاء عمى قيد الحياة(3302،انعَسي)ة لديو. مما يغير معنى الحيا

 ,Ackerman).  ثار كالتفاني كاالبداع أك المتعةمثؿ اإلي ،بحيث يمكف تحقيؽ المعنى بعدة طرؽ مختمفة

2018) 

 إلىسعييـ بشدة مف خبلؿ  ،التشكؿببدأ يمعنى الحياة كالذم قد  إدراؾفي حياة الطفؿ يمكف ك 

كفي نياية العاـ الخامس مف حياة الطفؿ  ،مف قكتيـ كمف نصيبيـ مف األشياء التي تحيط بيـتحقؽ ال

تمييز كجكد طريقة مستقمة لمعالجة  فكما يمك ،أف ىناؾ نمطان محددان لمسمكؾ قد تبمكر يصبح كاضحان 
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جة المشاكؿ " كيطمؽ عمى ىذه الطريقة المستقمة في معال ،المشاكؿ كالمكاقؼ التي تكاجو ذلؾ الطفؿ

 .(3335،آدلر) التي مف خبللو سكؼ يشكؿ كؿ مفاىيمو كتعريفاتو (Life style )أسمكب الحياة 

 :مقومات صمود األسرى

أف مقكمات الصمكد لدل األسرل الفمسطينييف في  (3304)أبك بكر كحمدكنو يعتقد الباحثاف 

االنتصار عميو يعكد لبلحتراؼ في  كتسجيؿ الكثير مف نقاط ،مكاجية السجاف في السجكف اإلسرائيمية

كالنجاح في تشكيؿ المؤسسات كالييئات كاليياكؿ  ،ككذلؾ القدرة عمى اإلدارة كالتخطيط ،البناء التنظيمي

مف  حدو ككا ،كالضكابط كالمجاف اإلدارية كالخارجية كالثقافية كاألمنية كالمالية كالقضائية كالرياضية كغيرىا

كالمكاجية الدائمة مع إدارة مصمحة السجكف مف أجؿ  ،لداخمية لؤلسرلأىـ عناصر التماسؾ كالقكة ا

 عمييا االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية.  تٍ الحصكؿ عمى الحقكؽ األساسية كاإلنسانية التي نصٌ 

 ان إنسان تجعؿ منوالتي كالقيادية السمات الشخصية تمؾ القدرات ك يمتمؾ األسير ترل الباحثة أف ك 

كما أف  ،أثناء فترة األسرالتي تكاجيو كالجسدية ككامؿ الصعكبات لضغكط النفسية ا يتحدل كيجابو ان قكي

غرس المبادئ في  ، أثران كحمقات النقاش كالتثقيؼ داخؿ الغرؼ كاألقساـ لكجكد مجمكعة الرفاؽ كاألصدقاء

 إدخاؿعؿ في دكر فاكما أف لزيارات األىؿ كاألحبة  ،يعزز الشعكر اإليجابي لؤلسير، مما النبيمة كالقيـ

 .إليوالفرح كالسركر 

 التربية االعتقالية:

كيفية تربية النفس كتنشئتيا عمى  تحقيؽ"بطكالت في أقبية ال"في دراستو  (0433) كقد ذكر قاسـ

كتعمؿ تمؾ العكامؿ مجمكعة عكامؿ لمدعـ كالتحشيد لصمكد المعتقؿ )األسير( االستعداد المسبؽ لممعاناة ب
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الصعاب  تخطىلي صقؿ شخصيتو كالحصكؿ عمى مقكمات الصمكد سير فيمجتمعة عمى مساعدة األ

 كمنيا أىـ ثبلث عكامؿ: ،الشخصية الصدامية كما تعمؿ عمى بمكرة ،كاألزمات

اندماجو بالحزب ك  كالتحاموأم بمقدار انضماـ المناضؿ لمحزب(  االنضماـالتحزيب )العامؿ األكؿ: 

رات برفع كعي المناضؿ بأىداؼ المخا إلىمما يؤدم  ،عاليو كالصداـركح الصمكد بمقدار ما تككف 

إزاء حزبو  كاإلخبلصكتتعمؽ لديو ركح الكفاء  ،ما يدافع عنوما يرتفع كعيو لقضيتو كانتماءه لك ،كأساليبيا

 عف اليمـك الشخصية مقابؿ ىـ الحزب كالرفاؽ.كيتخمى  ،كرفاقو

بعد يكـ بركح  ممية تعبئة داخمية يكمان بحيث يمارس المناضؿ ع ،اخميدالتحشيد الكالعامؿ الثاني: 

نفسية المناضؿ لتككف قد فعمت  فيلى تغيير كيفي التراكمات تتحكؿ مع مركر الكقت إ كتمؾ ،اإلصرار

 فعميا بالصبلبة العالية في لحظة المكاجية.

أك  فيناؾ الكثير مف الرمكز كاألبطاؿ لـ تكسرىـ طكؿ سنيف األسر ،العامؿ الثالث: الطبيعة الشخصية

سار ميما الثكار كاألحرار التي تأبى أنفسيـ اليزيمة كاالنك المتبلكيـ سمات استثنائية يحمميا كؿٌ  ،عذاباتيا

كالشجاعة كالثقة العالية  ،كركح المبادرة كااللتزاـ االنضباط ،ف تمؾ السماتكقاىرة، كمً  قاسيةو  بظركؼو  تٍ مرٌ 

 الدائـ لمتضحية. كاالستعدادبالنفس 

لمبحث في التغير في البناء االجتماعي لؤلسرل السياسييف (3302)أبك رياف  كقد سعت دراسة

كمعرفة ماىية التغير الذم طرأ عمى البنية  .(3333)الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية بعد سنة 

 األيديكلكجية كالثقافية لمجتمع األسرل، كخمصت تمؾ الدراسة إلى أف البناء االجتماعي لؤلسرل السياسييف

تعرض لمعديد مف النكسات في بنية النظاـ المضاد، التي أدت (3333)في السجكف اإلسرائيمية بعد سنة 

إلى حدكث تفكؾ كانييار في البنية المضادة لؤلسرل، كالتي نراىا مف خبلؿ ضعؼ كتراخي كىامشية دكر 

نما تفكؾ "المجنة النضالية العميا" باعتبارىا الجسـ الكحدكم لمحركة األسيرة، الذم أص بح ال يمثؿ األسرل كا 
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إلى أنظمة تنظيمية فئكية داخمية، بحيث أصبح كؿ تنظيـ سياسي يمثؿ نفسو كلو أجنده "نظاـ بديؿ" يفتقد 

ف نظاـ العبلقات االجتماعية ىك نظاـ شخصي تنظيمي فئكم يعزز  إلى الشمكلية كالحياة كاالشتراكية، كا 

  حياة العزلة في صفكؼ األسرل الفمسطينييف.

أف لمشخصية كحدة عضكية مترابطة تمكنيا مف (Alport) د البكرت يكبلحظ األىمية في تأيك 

لمتغيرات  لمتطكر استجابةن  كقابمةن  ،كفعالة كما أف الشخصية نشطةن  ،التطكر كالنمك بأسمكب يمكف التنبؤ بو

يف مختمؼ العكامؿ بكيحددىا البكرت بالتككيف الديناميكي القابؿ لمتغيير نتيجة التفاعؿ  ،في الحياة

 .(3334،) عسكرالمحيطة بالفرد

عمى مستكيات تماسؾ فاعبلف لمتأثير الصبلبة النفسية كالقيادة تتكمف كجية نظرو أخرل، أف 

أف التأثير اإليجابي لمقادة عمى نمك تماسؾ الكحدات  إلىكيشير تأثير التفاعؿ ىذا  ،المجمكعات الصغيرة

فيذا يشير الى أف القادة الفعاليف يشجعكف  ،صبلبة في الكحدة مرتفعةمستكيات اليككف أكبر عندما تككف 

ؽ خاصة في سيا ،التفسيرات اإليجابية لؤلحداث المجيدة أك الضاغطة كيزيدكف تضامف المجمكعة

 .( ,3302bartone) النفسية العالية الصبلبةمستكيات 

كانت تحظى  ،الظركؼ القاسية عمى المقاكمة تحتقدرة ن شجاعة أك  قضية أف تككف أكثر أك أقؿٌ ك 

كيبدأ  ،فعندما يدخؿ أم شخص الى السجف يتجرد مف ىكيتو الشخصية ،عمى أىمية خاصة مف قبؿ الفرد

كال أحد يستطيع أف يصمد أماـ كؿ ىذه  ،بالبحث كالتفكير بقدرتو عمى النضاؿ مع ىذا الكاقع الجديد

نما كجزء مف المجمكعةالتحديات لكح  .(3302،) أبك رياف ده كا 

االحتبلؿ لتحكيؿ المعتقميف  يسع فٌ أ (3303)،كقد ذكر مركز أبك جياد لشؤكف الحركة األسيرة

تفريغيـ مف محتكاىـ الثقافي ل ةمحاكلفي  ،عزليـ عف العالـ الخارجيبكقاـ  أرقاـ إلىالفمسطينييف 

تضحيات مف أجؿ الحركة األسيرة ببرامج مضادة استنزفت الكثير مف ال فكاف رد ،كالسياسي كالفكرم
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لينتزع  ،فسقط العديد مف الشيداء خبلؿ اإلضرابات المفتكحة عف الطعاـ كالتحديات ،فرضيا كتثبيتيا

كمف ثـ الفمسطيني بالنياية حقو في الدفتر كالقمـ كالرسالة كالكتاب كالتقدـ المتحاف الثانكية العامة  ؿالمعتق

 .االنتساب إلى الجامعات كالعديد مف االنتصارات

 :نتصارات األسرىا 

لقد أشارت كؿ النظريات التي اىتمت بدراسة حاجات اإلنساف بيدؼ التعرؼ عمييا كتحديدىا 

إلى أف االبتكار إحدل الحاجات اليامة لدل اإلنساف كتدخؿ ضمف الحاجة إلى  ،كترتيبيا حسب أىميتيا

 (& Jonsonرتز جكنسكف كشكا بينما يرل كؿ مف ((Maslowكما أشار لذلؾ ماسمك ،تحقيؽ الذات

Sehewartz)  اف لو حاجات فكما أف اإلنس ؛االبتكار تعتبر ضمف الحاجات العقمية لئلنساف إلىأف الحاجة

عقمية مثؿ: الحاجة إلى الفيـ كالمعرفة كالحاجة إلى تنمية القدرات  كذلؾ حاجاتو  فإف لو ،جسمية كنفسية

 .(3332،)أبك النصر يواالبتكارية لد

بيا الضرر عف دفع يللكسيمة التخيؿ  كاف أحكج ،يني الذم عاش تجربة قاسيةكلعؿ األسير الفمسط

 ،مما نتج عف ذلؾ التحدم كاالبتكار ،المتاحة لديو اتيي كسيمة لجمب المنفعة عمى قمة اإلمكانف ،نفسو

ذم لمتجديد كاإلبداع المتميز ال ،بتفكيره خارج نطاؽ الزمف بطرؽ غير مألكفة كغير تقميديةر ياألسليخرج 

 .(3303،حمدكنو )تكلد مف المعاناة

أف عدد األطفاؿ )سفراء الحرية( الذيف تـ  ،كيشير األشقر مدير مركز أسرل فمسطيف لمدراسات

طفبلن ليرتفع العدد  (12) إلى و3303إنجابيـ عف طريؽ النطؼ الميربة مف داخؿ السجكف قد كصؿ عاـ 

معنكيان يتجاكز القضباف  ؿ األسرل بذلؾ انتصاران ليسج .(و3304)طفبلن خبلؿ العاـ الحالي  (33)لى إ

 .(3304،)فهسطٍَأوٌالٍٍ كالحدكد كظركؼ السجف القيرية كسنكات الغياب
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لؤلسرل الفمسطينييف داخؿ معتقبلت االحتبلؿ مف أىـ عكالـ الحياة االعتقالية الحياة الثقافية  تعدٌ ك 

في دفع  مركزيان  كقد لعبت العديد مف العكامؿ دكران  ،التي صاغتيا الحركة األسيرة منذ نشأتيا قبؿ عدة عقكد

 ،يعبر عف ثقافة األسرل كانتماءاتيـ الفكرية كالسياسية ،ركاد الحركة األسيرة األكائؿ لخمؽ إطار ثقافي

فراغيـ كزعزعة انتماءاتيـ الفكرية كالحضارية ككذلؾ  ،كيأتي في مقدمة ذلؾ رفض األسرل خطة تجييميـ كا 

بنشر الكعي التنظيمي كالتعبئة الفكرية  ،كاالستفادة مف الكقت األسرالفراغ الناجـ عف ممئ  إلىالحاجة 

كالتثقيؼ بكافة  ،الفكرية كالسياسية بيف مختمؼ التيارات الفمسطينية المختمفة داخؿ السجكفكالمناقشات 

 .(3303،) مركز أبك جياد لشؤكف الحركة األسيرة المجاالت

 :(وم ) أدب السجونااألدب المق

مف  نثران  أك كاف شعران  سكاءن  أدب التجربة اإلعتقالية ىك األدب الذم كتب داخؿ المعتقؿيعد 

يصؼ إذ  ،(فاإلبداع يكلد مف رحـ المعاناة) ،صادقةالة حيٌ التجربة ال خمؽ مفألنو يي  ،أصدؽ أنكاع الكتابة

 كاألحبة األىؿجاه عما يجكؿ في نفسو مف أحاسيس كمشاعر ات كيعبر فيو ،فيو األسير كاقع حياتو

 مركران  ،كما يعبر عف آالمو كمعاناتو ،تي تبلمس القمب بصدقيا كشفافيتياالمشاعر ال تمؾكاألصدقاء 

النضاؿ  في لؤلجياؿ القادمة دركسان  يرفدي  مقاكمان  كطنيان  نتج أدبان ليي  ،ات كحاالت التعذيب التي يتمقاىااإلىانب

 .(3304،) زقكتقيد كاالحتبلؿكيرفض كاقع ال

األسرل في السجكف  أنتجوإلى أف األدب الفمسطيني الذم  (3331)كقد خمصت دراسة زياد 

اليمة كالعزيمة  شحذككيفية  ،كنكازعيايعبر عف نفسية األسير  ألنو؛ مف كسائؿ النضاؿ اإلسرائيمية يعد  

تبلؿ بشتى كلما ليذه الكتابات مف تأثير في تأجيج المقاكمة فقد سعت سمطات االح ،كقت تعرضو لممحف

كفرض  اإلبداعاتكالعمؿ عمى مصادرة تمؾ  ،الكسائؿ منعيا كمحاربة كسائؿ التثقيؼ كمنع امتبلكيا

 حصار ثقافي ضدىا.
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 فكتاب ) حفمة لثائرة...فمسطينيات يكتبف الحياة( يضـ   ؛األدبية اإلبداعاتكلؤلسيرات نصيب مف 

برت قصة رقصة المطر مف أنضج اعت كقد ،نصكصا مفتكحة لثماني أسيرات فمسطينيات محررات

عبرت فييا الركائية عف حالة الفرح  ،دقيقان  كىي قصة قصيرة تصؼ السجف كصفان  ،بنصكص ىذا الكتا

 .(3302،) أحمديا تحت نزكؿ حبات المطر في ساحة " الفكرة" ساحة السجفالطفكلي الذم انتاب

الشيادة كالشيداء، كلمكاتب كىك كتاب عف  (أعكاد البرتقاؿ)(3301)اليكر أما كتاب األسيرك 

 أعاد إحياءقد أنو  .(3302) لؤلسير خندقجي "مسؾ الكفاية"صؼ ركاية كفي ك  .األسير عدة مؤلفات أخرل

 ،ر الماضيةعف الكقائع الجافة التي تحفؿ بيا السي   بعيدان  عمؿ عمى أنسنتوك ، بث فيو الحياةك  ،التاريخ

 كلمكاتب عدة ركايات كمقبلت كقصائد شعرية.

ر ألبطاؿ الذم ركل مف خبللو عدة سي   (3303) لمكاتب األسير أبك طبيخ (درب الصادقيف)كتاب ك 

مف  في قضاء سنكاتو  كاإلقداـتعتبر مذكرات حيو صادقة تنـ عف ركح البطكلة كالتضحية  ،جيادييف أسرل

 ،افية محدكدةيمتمؾ إمكانيات ىائمة في بقعة جغر  مف قبؿ عدكو  ،عمرىـ في ميداف المطاردة كالمبلحقة

 مف الخياؿ األسطكرم. جعمت تمؾ المطاردة ضربان 

حيث أف شخصية صابر تعبر عف شعب  (حكاية صابر) (3303)أما ركاية األسير عيسى 

 ،كاالنكسار المرافقة التي عاشيا بطؿ الركايةبالنكسة  ابتداءن ينمك مع تاريخ القضية الفمسطينية  ،بأكممو

كما يمييا  ،إلى رفض الظمـ بثكرة الحجر لثركات كالتاريخ كاألصالة كصكالن بمرحمة الفساد كنيب ا كمركران 

 ثبت أف ما أخذ بالقكة ال يسترد إال بالقكة. مف حالة الميادنة كاالستسبلـ التي بفشميا تي 

فيحكي فية مشاىد حياتو خمؼ ، (أمير الظؿ)بعنكاف  .(3300)أما كتاب األسير عبد اهلل البرغكثي 

بجمالية اإلجابة عف أسئمة ابنتو  لؤلسير السيرة الذاتيةكيمثؿ ىذا الكتاب  (12) اؿ لمؤبداألسر با جدراف

 دكف تحديد مكعدان لعكدتو. األسر إلىكمضى  ،التي تركيا في السيارة لحظة اعتقالو "تاال"
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 ذم  عف األسير المحرر األديب سمماف جاد اهلل .(3302،أحمد) ككما جاء عمى مدكنة الجزيرة

كالذم قاـ بتأسيس " صدل نفحو"  ـ(0432)اما الذم عمؿ في الصحؼ الفمسطينية قبؿ اعتقالو عاـ ع (22)

نتو كالتي كانت  ،في سجف نفحو  ،معاناة األسرل داخؿ السجكفعف عبارة عف قصص كركايات مدك 

 لزمبلئو. يؼ كتاب " التمرد كالثكرة" كدعـ معنكمكبعدىا قاـ بتأل

تحدث فيو عف  ،عتقالية في المعتقبلت الصييكنيةي التجربة االمقدمة ف .(0431) كتب قاسـك 

 ،كعف نشأة التنظيـ كعبلقة الفصائؿ كاليياكؿ التنظيمية ،ظركؼ االعتقاؿ كالتحقيؽ كعف ظاىرة العمبلء

دارة "بطكالت في أقبية التحقيؽ" الذم  كمف مؤلفاتو أيضان  ،األحداث كمكاجية اإلدارة كدكرىا في التخطيط كا 

كبعض السيناريكىات الحية التي  ،ف خبللو مراحؿ التحقيؽ كأساليب التعذيب المتبعة في التحقيؽيذكر م

 كيشحف ىذا الكتاب القارئ لبلستعداد لممكاجية في تجربة التحقيؽ. ،مرت بتمؾ التجارب

تحدثت عف مرحمة افتتاح سجف النقب  )3أكراؽ سجيف مف أنصار( أما األكراؽ التسجيمية التكثيقية

دارة السجف كالمكاجيات  صراع الذم دار بيف األسرلكال كما يكثؽ المكاجيات  ،التي حصمتكا 

 .(3302،)عبيدحيث يعد كثيقة برقـ متسمسؿ  ،كاالحتجاجات كالشيداء الذيف سقطكا في تمؾ المرحمة

في  األسيرتحكي قصة ما تعرض لو  .(3330)لؤلسير الكاتب اليكدلي  )ستائر العتمة(كركاية 

كيشير الكاتب إلى حالة المد كالجزر كالترىيب كالترغيب كالتخكيؼ في  ،التحقيؽ مراكزاالحتبلؿ ك زنازيف 

عمى األسير مف خبللو، أف تجبر كيصؼ حالة اإلرىاؽ النفسي الذم تحاكؿ المخابرات  ،أقبية التحقيؽ

 كلمكاتب عدة مؤلفات أخرل. ،االعتراؼ

لفمسطينييف ىي أكبر بكثير مف التعبير عنيا أك تناكليا إف التجربة الثقافية كاإلبداعية لممعتقميف ا

 ،كليا نتاجاتيا النكعية ،ألف الحديث يدكر حكؿ ظاىرة منظمة ليا تقاليدىا كتجمياتيا ؛دراسة أكفي بحث 

كقصة كركاية  ما بيف شعرو  ،فيناؾ اآلالؼ مف النصكص األدبية التي كلدت خمؼ القضباف كتنكعت
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ككتب  ةمتخصص ةو معمق ثو ابحكأ ،كحة تشكيمية كمقالة أدبية كسياسية كفكريةكل ،مسرحي ة كنص  كخاطرو 

مركز ) ت في الخارج مراجع في مياديف شتىأصبح ،متكاممة ألفيا نخبة مف مثقفي كمفكرم الحركة األسيرة

 .(3303،أبك جياد لشؤكف الحركة األسيرة

مف جماىير  كاسعةو  الية لقطاعاتو السجكف كالمعتقبلت ليا الصدارة في التعبئة الثكرية كالنضإٌف 

 فاألسير أحيانان  ،فكانت شبيية بالجامعات كالكميات مختمفة التخصصات السياسية كالفكرية كاألدبية ،شعبنا

فيدخؿ السجف ليقضي فترة محككميتو لكثرة االىتمامات كالكاجبات  ،ال يشعر بالكقت كال باألياـ كيؼ تمر

آخريف فصار الكثير  فيخرج األسرل لمجتمعيـ أناسان  ،مـ بعض المغاتفيتزكد فييا بالعمـ كالمعرفة كيتع

 .(3303،جبريف) ية كالشعبية التي قادت االنتفاضةمنيـ مف القيادات الجماىير 

 :تحرير األسرى

أك  ،إما بإنيائو لفترة التكقيؼ أك فترة الحكـ الجائر بحقو ،يتـ إطبلؽ سراح األسرل بطرؽ مختمفة

كقد جرت عدة عمميات لتبادؿ األسرل في أكقات مختمفة عبر سنيف النضاؿ  ،سرلضمف صفقة تبادؿ لؤل

 أك ضمف اتفاؽ بيف طرفيف في إطار مسيرة انت مف أطراؼ عربية أك فمسطينية سكاء ك ،لتحرير األسرل

كالتي قد تحرر مف خبلليا  ،( مف طرؼ كاحدأك تحت ما يسمى )حسف النكايا ،مفاكضات كعممية سياسية

 منذ اليـك األكؿ في األسر كىذا ما يجعمو قادران األمؿ في التحرر يرافؽ األسير  فٌ أ إذمف األسرل. العديد 

 .(3303،) فراكنو ييمو بأم طريقة سيتـ فييا تحرره كال ،عمى الصمكد طكاؿ فترة األسر

نازؿ عنيا ير التخمي أك التال يجكز لؤلس تمثؿ حقكقان  ،الثالثة جنيؼ اتفاقيةإف الحقكؽ المذككرة في 

عاقب عمييا بمكجب أك تعرض حياتو لمخطر جرائـ حرب يي  ،إلنسانية األسير تياكان نإساءة أك ا أمٌ  كتعدٌ 

كاألزماف ال يفقد ففي كؿ األحكاؿ  ،قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كنظاـ ركما لمحكمة الجنايات الدكلية
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نسانيتواألسير حقكقو آل حددت  كقد ،نبغي أف يككف لو مدة معينةفاألسير ي .(3303،)عمكرم دميتو كا 

كفي حالة عدـ  Capture Termination))سرل الحرب حاالت انتياء األسر اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أ

 . (3300،) الفتبلكمفإف ذلؾ يعد جريمة حرب ضد األسرل ،تطبيقيا

ىك  ،سطيني( أف النضاؿ الكطني الفم3303)كأبك غممو  عيسىك البرغكثي كيرل كؿ مف األسرل 

ذا  ،كىك يعرؼ نتائجو الصعبة كمنيا االستشياد أك االعتقاؿ ،عمؿ طكعي يقدـ عميو اإلنساف اعتقؿ  ماكا 

قيادات أف تيتـ بو كتشعر بعذابو كألمو الذم يعانيو بكجكده في المعازؿ القاسية العمى فإف المناضؿ 

 العذاب.  مف كؿ ذلؾ وتخميصك  ،كالصعبة

بمكضكع حرية األسرل ما بيف صفقات التبادؿ كالعممية السممية، (3303)كقد قدـ فركانة دراسة 

كتكمف أىمية ىذه الدراسة بأنيا تتناكؿ مكضكع الحرية الذم يشكؿ ركح طمكح األسير كذكيو، ككذلؾ تؤرخ 

التجارب السابقة بكؿ كسائميا، كتعد ىذه الدراسة شاممة كتقييمية، تتناكؿ محطات النجاح كمف خمفيا 

منيـ قصة كبطكلة كمأساة كمكاقؼ ألـ  الفشؿ كأسبابيا، كما أنيا تتناكؿ أحبلـ كؿ أسير، فمكؿو كمحطات 

 كىـ كحزف كأمؿ كطمكح، عدا عف ذلؾ أف مف كثؽ ىذه الدراسة قد خاض تجربة األسر. 

ىامان  جزءان  يصبحكف ،كمف آماؿ تجربة األسر بما فييا مف عذاباتو  تجاكز األسرل المحرركفأف يكبعد 

في المؤسسات الفمسطينية  ان كمتقدمان بارز  ان بؿ أف لمكثير منيـ دكر  ،يكيان مف النسيج االجتماعي الفمسطينيكح

كتشير الكثير مف الدراسات عمى قدرة األسير المحرر عمى التكيؼ  ،العامة الكطنية أك الخاصة سكاءن 

رافؽ عممية التكيؼ في أحياف رغـ الصعكبات التي قد ت ،النفسي كاالجتماعي بعد تجربة األسر المريرة

 د أعاد تكازنو النفسي كاالجتماعيبدأ حياتو في أسرة كمحيط اجتماعي كقيخاصة أف األسير يعكد ل ،ثيرةك

 .(3333،) أبك قاعكد
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عف المؤسسات الفمسطينية العاممة عمى خدمة األسرل  (3300)كقد قدمت عكده دراسة 

ى معرفة رأم األسرل المحرريف في الخدمات التي تقدميا فقد ىدفت الدراسة إل ،الفمسطينييف المحرريف

مؤسسات فمسطينية رسمية كغير رسمية التي تعمؿ عمى خدمتيـ بعد تحررىـ مف سجكف االحتبلؿ 

اإلسرائيمي، كقد أظيرت الدراسة أف مساىمة كدكر المؤسسات الفمسطينية العاممة عمى خدمة األسرل 

يف ظركؼ حياتيـ كانت غير كافية بفركؽ قميمة في المتكسطات المحرريف في تقديـ الخدمات ليـ كتحس

الحسابية في العديد مف المجاالت األساسية مثؿ المجاؿ االجتماعي، كالنفسي كاالقتصادم كالصحي 

كالتعميمي كالتأىيؿ الميني، كما أظيرت عدـ كجكد فركؽ في المؤسسات الفمسطينية العاممة عمى خدمة 

 يف كضعيـ الحالي.األسرل المحرريف في تحس

 حقوق األسرى في القوانين والمواثيق الدولية

فقد  ،كقؼ معاناة األسرل في العالـ حاكلت الدكؿ عقد معاىدات لتنظيـ حالة األسرل مف أجؿ

ثـ جاءت اتفاقية  ،تضمنت تكفير الحماية ألسرل الحرب نصكصان (و0432)أكردت اتفاقيات الىام لعاـ 

مف قبؿ الدكؿ المتحاربة  كشيدت الحرب العالمية انتياكان  (و0434)قدة عاـ خاصة لحماية األسرل المنع

إلى كضع اتفاقية جديدة ضمف  (و0424) عاـاألمر الذم دفع المجتمع الدكلي  ،ب األسرلذٌ تؿ كعي حيث قي 

في اتفاقية جنيؼ الخاصة بحماية ضحايا المنازعات المسمحة ال تجيز قتؿ األسير كيجب معاممتو 

كعدـ االعتداء عمى كرامتو  ،كأف تتخذ اإلجراءات المناسبة لحمايتو ،يعيا معاممة إنسانيةالظركؼ جم

 .(3300،) الفتبلكم عف القسكة كقضت بمعاممتيـ بعيدان  الشخصية

كيتناكؿ الباب الثاني مف اتفاقية جنيؼ الثالثة الخاصة بأسرل الحرب تحت عنكاف الحماية العامة 

أك ىي عبارة عف مجمكعة مف المبادئ العامة لمحماية عمى الدكلة  ،ـألسرل الحرب جممة مف األحكا

 كالتالي:(3302)اآلسرة التقيد كااللتزاـ بيا. كسيتـ ذكرىا كما جاءت في دراسة مغارم 
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الحؽ في العناية  -0الحؽ في احتراـ شخصية كشرؼ األسير.  -3الحؽ في المعاممة اإلنسانية.-0

الحؽ في -1الحؽ في ممارسة الشعائر الدينية .-5المساكاة في المعاممة.  الحؽ في -2الصحية كالطبية. 

،حؽ األسرل في االتصاؿ بالعالـ الخارجي -3الحؽ في اإلعاشة.  -2،ممارسة األنشطة الذىنية كالبدنية 

 تشغيؿ األسرل. -03،مبلئمة األماكف التي يحتجز فيو األسرل -4

عمى ديناميكية األسرل خمؼ جدراف  ،(3302)أبك رياف دراسة جاء فيترل الباحثة أىمية ما ك 

كنضاليـ مف أجؿ الحياة، في محاكلة تحدم الظمـ كالطغياف، كمحاكلة األسير لفرض كيانو في  السجف،

مف خبلؿ انتياجو لكسائؿ المقاكمة، كذلؾ بسعي األسرل خبلؿ سنكات النضاؿ الطكيمة في  دان أف يككف نً 

ؿ الحركة الكطنية األسيرة التي قامت بكضع نظاـ داخمي لؤلسرل يدير مختمؼ السجكف اإلسرائيمية لتشكي

 القضايا المتعمقة بحياة األسرل داخؿ السجكف.

 الدراسات السابقة 2.2 

 معنى الحياةوعالقتيا بالدراسات التي تناولت موضوع الصالبة النفسية  1.2.2

قتيا بجكدة الحياة لدل طالبات جامعة مكضكع الصبلبة النفسية كعبل (3301) تناكلت دراسة مريـ

كتككنت عينة الدراسة ، المستكل الدراسي، التخصص، المعدؿ التراكمي :كمتغيرات الدراسة ،الممؾ سعكد

بيف  ان إحصائية دالو بلى عدد مف النتائج أىميا: كجكد عبلقة مكجكقد تكصمت الدراسة إطالبة، ( 307)مف 

باستثناء عدـ كجكد عبلقة بيف بعد  ،درجة الكمية ككافة األبعاد الفرعيةالصبلبة النفسية كجكدة الحياة في ال

دارتو ،التحكـ كجكدة الحياة الصحية  ،كجكد مستكل متكسط مف الصبلبة النفسيةك  ،كجكدة شغؿ الكقت كا 

 كمستكل فكؽ المتكسط مف معنى الحياة.
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ضكء معنى  فيالذاتية  التنبؤ بالسعادة ،مكضكع(3302)كما تناكلت دراسة جنيدم كأبك حبلكة 

البحث عف العبلقة  إلىكقد ىدفت الدراسة  ،الحياة كالتفكير اإليجابي في المستقبؿ كالصبلبة النفسية

كالصبلبة النفسية  ،بيف متغيرات معنى الحياة كالتفكير اإليجابي في المستقبؿ ،االرتباطية كمستكل الداللة

المتفكقيف  الطمبةكطالبة مف  ان طالب (033)الدراسة مف كقد تككنت عينة  .في التنبؤ بالسعادة الذاتية

: كجكد عبلقة كمف أىـ نتائج الدراسة ،كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي ،كالمتأخريف دراسيان 

كما تكجد عبلقة  ،بيف السعادة الذاتية كالتفكير اإليجابي في المستقبؿ لدل أفراد العينة مكجبة دالة إحصائيان 

بيف السعادة  ككجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيان  ،بيف معنى الحياة كالسعادة الذاتية إحصائيان ة دالة مكجب

 العينة. أفرادالذاتية كالصبلبة النفسية لدل 

إلى الكشؼ ىدفت قد ك ، معنى الحياة كعبلقتيا بالصبلبة النفسية (3302)صافيتناكلت دراسة ك 

لدل عينة مف طمبة السنة الثالثة في جامعة  ،ة كالصبلبة النفسيةعف العبلقة اإلرتباطية بيف معنى الحيا

حاكؿ الدراسة معرفة كما تي  ،كطالبة طالبان  (120) حيث بمغ أفراد عينة الدراسة ،كمية التربية –دمشؽ 

استخداـ مقياس كتـ  ،كاالختصاص ،عزل إلى متغيرم الجنسالفركؽ في أداء أفراد عينة الدراسة التي تي 

كجكد  كبعد اختبار الفرضيات تـ التكصؿ إلى عدة نتائج منيا: ،كمقياس الصبلبة النفسية ،ةمعنى الحيا

ككذلؾ عدـ  ،بيف معنى الحياة كالصبلبة النفسية(0.05)عند مستكل الداللة ارتباط قكم داؿ إحصائيان 

لمتغير  تبعان  في معنى الحياة كالصبلبة النفسية(0.05)عند مستكل الداللة  إحصائيةكجكد فركؽ دالة 

لمتغير  في معنى الحياة تبعان  ( 0.05)حصائية عند مستكل الداللة إكما أثبت كجكد فركؽ دالة  ،الجنس

في (0.05) عند مستكل الداللة إحصائيةكجكد فركؽ دالة  كأثبت أيضان  ،التخصص لصالح طمبة االقتصاد

 يمة. لمتغير التخصص لصالح طمبة الفنكف الجم الصبلبة النفسية تبعان 
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بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بمعنى الحياة في ضكء التفكير  (3300)محمد كما تناكلت دراسة 

الجكىرم الذم يمكف أف تؤديو الصبلبة  ىدفت ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى فيـ الدكركقد  ،اإليجابي

استخدمت ك  ،عة أسكافجام طمبةمف  (400)كتككنت عينة الدراسة مف  النفسية في صياغة معنى لمحياة.

 :الدراسة إلى كجكد عبلقة طردية بيف الصبلبة النفسية ككؿ مفىذه قد تكصمت ك  ،الباحثة المنيج الكصفي

كما أثبتت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ  ،كالتفكير اإليجابي لدل طبلب الجامعة ،معنى الحياة

حيث كانت جميع قيـ"ت" دالة  ،ابي في اتجاه الذككركالتفكير اإليج ،كمعنى الحياة ،مف: الصبلبة النفسية

 ،مف الصبلبة النفسية كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ كما تبيف أيضان  ،(0.01.)عند مستكل

حيث  ،أدبي( في اتجاه األقساـ العممية ،كالتفكير اإليجابي باختبلؼ التخصص)عممي ،كمعنى الحياة

بيف كؿ مف الصبلبة  ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان  ،(0.01.) كانت جميع قيـ "ت" دالة عند مستكل

 .باختبلؼ مستكيات التفكير اإليجابي ،كمعنى الحياة ،النفسية

 الدراسات التي تناولت معنى الحياة  2.2.2

 ،بمعنى الحياة كعبلقتيا بالرفاه كالسعادة((Williams, 2019 في دراسة حديثة أجرتيا كيميامز

كذلؾ في برطانيا اسة لتكضح األسباب الكامنة كراء السعادة كتحقيؽ معنى الحياة كجاءت ىذه الدر 

 مف مجمكع سكاف المممكة المتحدة( 7.304)كبمغ حجـ العينة  ،لدراسات سابقة بيذا المكضكع استكماالن 

 ،صحيث تـ التركيز في الدراسة األخيرة عمى األنشطة كالمجاالت المختمفة التي يمارسيا الشخص المفحك 

ثبتت النتائج أف ىناؾ عكامؿ مؤثرة في سعادة األشخاص كبالتالي ىناؾ فصؿ مابيف الرفاه كالسعادة حيث أ

بمعنى إذا تـ تكفير الحاجات األساسية لؤلشخاص فإف ذلؾ يحقؽ  ،كمعنى الحياة كلك بشكؿ مؤقت

 السعادة كلكنو ال يحقؽ المعنى. 
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ى الحياة لدل زكجات األسرل في محافظة ميدانية بمكضكع معن (3302) كفي دراسة السعدم

 ،جنيف في ضكء بعض المتغيرات كمنيا العمر كعدد األبناء كالمستكل التعميمي لمزكجة كمدة حكـ الزكج

زكجة أسير ما  (003)كقد بمغت عينة الدراسة  ،حيث استخدمت الباحثة مقياس معنى الحياة مف إعدادىا

الدراسة في محافظة جنيف، كتكصمت نتائج الدراسة بأف معنى  ف مجتمعم (%53)كىي تمثؿ  ،يزاؿ معتقبلن 

الحياة لدل زكجات األسرل الفمسطينييف كاف متكسطان، كأنو ال يكجد فركؽ دالة إحصائيان في ضكء 

 متغيرات الدراسة. 

 طمبةالتي ىدفت لمعرفة العبلقة بيف معنى الحياة كتقدير الذات لدل (3302)كدراسة الصقر

 ،كمعرفة الفركؽ بيف الطبلب كالطالبات في مستكل معنى الحياة كمستكل تقدير الذات ،كيةالمرحمة الثان

ستخدمت الباحثة مقياس كقد ا ،الثاني ثانكم طمبةطالب كطالبة مف  (333)كقد تككنت عينة الدراسة مف 

ى الحياة كقد أظيرت نتائج الدراسة عف كجكد عبلقة مكجبة بيف معن ،معنى الحياة كمقياس تقدير الذات

كما  ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في معنى الحياة في متغير الجنس لصالح اإلناث ،كتقدير الذات

 يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير الذات لصالح الذككر.

بحث العبلقة بيف الذكاء العاطفي  Nastasa&(Cazan،(2014كازاف كناستاسا  دراسةكتناكلت 

حيث يرتبط الذكاء العاطفي بتعديؿ أك نجاح أفضؿ في األكساط  ،الجامعة طمبةة بيف كالرضى عف الحيا

التكتر كاإلرىاؽ كمستكيات بمستكيات أقؿ مف  كترتبط المستكيات العالية مف الذكاء العاطفي ،األكاديمية

يتكسط  كاإلرىاؽ األكاديمي الذم ،فكرة نمكذج الكساطة أدت النتائج إلى ،أعمى مف الرضى عف الحياة

إمكانية تحديد عف بشكؿ عاـ أبرزت نتائج ىذه الدراسة  ،العبلقة بيف الذكاء العاطفي كالرضى عف الحياة

 الطبلب المعرضيف لمخطر فيما يتعمؽ بمستكل اإلرىاؽ العالي أك مستكل الرضى المنخفض عف حياتيـ.
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3301)كدراسة جاب اهلل المتغيرات النفسية مكضكع معنى الحياة كعبلقتو ببعض التي ناقشت (

مف  (020)كتككنت عينة الدراسة مف  ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،لدل المرأة العانس

كقد استخدمت الباحثة مقياس معنى الحياة كمقياس الشعكر بالكحدة النفسية  ،النساء غير المتزكجات

كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى  ،صدقيا كثباتياكأدكات لمدراسة بعد التأكد مف  ،كمقياس الرضا عف الحياة

إلى  كما تكصمت النتائج أيضان  ،كالرضا عف الحياة ،كالشعكر بالكحدة النفسية ،ارتفاع كؿ مف معنى الحياة

دراسي لممرأة العانس سكاء عاممة أك كالمستكل ال ،أف المتغيرات النفسية في الدراسة ال تتأثر بكؿ مف السف

 ماكثة في البيت.

لحياة لدل المراىقيف في كمعنى امكضكع التشكىات المعرفية  (3305)ما تناكلت دراسة العصارك

 ،كىدفت الى معرفة مستكل التشكىات المعرفية كمعنى الحياة لدل المراىقيف في قطاع غزة ،قطاع غزة

مف  (113)كتككنت عينة الدراسة مف  ،قة بيف التشكىات المعرفية كمعنى الحياة لدييـدراسة العبلك 

كما استخدمت مقياس التشكىات المعرفية  ،كقد استخدمت الباحثة المنيج المقارف في دراستياالمراىقيف، 

أف مستكل منخفض ك  أف مستكل التشكىات المعرفيةنتائج الدراسة  كقد أظيرت ،كمقياس معنى الحياة

إحصائية بيف التشكىات  كما بينت كجكد عبلقة عكسية ذات داللة ،بشكؿ عاـ معنى الحياة كاف مرتفعان 

 .عزل لمتغير الجنسلدل المراىقيف في قطاع غزة تي  المعرفية كمعنى الحياة

,3332Nimrod)ًََرودكما أجرل  دراسة بعنكاف : أكقات فراغ المتقاعدف النشطة كالمزايا (

فراد الذيف كمساىمتيا في الرضى عف الحياة، كتناكلت الدراسة عكامؿ األنشطة كالمزايا الترفييية لؤل

تقاعدكا، كما تكشؼ الدراسة مدل مساىمة األنشطة كالمزايا الترفييية في االرتياح العالي في ىذه المرحمة 

متقاعدان في استطبلع  (383)مف الحياة، كاعتمدت الدراسة عمى المقاببلت الشخصية، كبمغ حجـ العينة 

 كبير عمى الرضى عف الحياة.إسرائيمي، كتشير النتائج الى فائدة الترفيو في التأثير ال
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 ،مكضكع قكة الشخصيةعف  (Peterson et al, 2007)كفي دراسة أجراىا بترسكف كآخركف 

كذلؾ عبر  ،مف البالغيف في الكاليات المتحدة (4439)لدل عينة  ،كرضا الحياة ،كالتكجيات نحك السعادة

ككبل النمكذجيف  ،ئة النسخة الكرقيةأخرل سكيسرية كألمانية مف خبلؿ تعب (445) شبكة االنترنت كعينة

ككاف  ،الحب كاألمؿ كالفضكؿ كالحماس ،شمؿ نقاط قكة الشخصية ىي األكثر ارتباطان برضى الحياة

كالمثابرة كانت مف بيف أقكل  ،االمتناف مف بيف أقكل المتنبئيف بالرضى عف الحياة في العينة األمريكية

النمكذجيف ارتبطت نقاط القكة لمشخصية برضى الحياة كفي كبل  ،المتنبئيف في العينة السكيسرية

مما يعني أف أكثر نقاط قكة الشخصية إشباعان ىي تمؾ التي  ،كالتكجيات نحك المتعة كالمشاركة كالمعنى

 تجعؿ الحياة الكاممة ممكنة.

 الدراسات التي تناولت موضوع الصالبة النفسية  3.2.2

الصبلبة النفسية لدل طبلب المدارس الثانكية العميا بمكضكع (Narad, 2018)د انار أما دراسة 

الثانكية العامة بالمدارس  مف طمبة( 200) كتككنت عينة الدراسة مف ،في اليند كتأثير البيئة المنزلية

الذيف يدرسكف في المدارس الخاصة لدييـ الطمبة كقد كشفت الدراسة أف الحككمية كالمدارس الخاصة، 

كما بينت الدراسة  ،نفسية مقارنة بنظرائيـ في المدارس الحككمية صبلبةحدم ك كسيطرة كت ،التزاـ أعمى

كمف بيف النتائج ليذه  ،أكبر في قبكؿ االتجاه مقارنة بنظرائيـ مف اإلناث امتبلؾ الطبلب الذككر تحديان 

 بيئة المنزلية.النفسية لطبلب المدارس الثانكية العميا مع ال الصبلبةالدراسة كجكد عبلقة إيجابية كبيرة بيف 

لى معرفة العبلقة بيف معنى الحياة كالتشكىات المعرفية لدل إ (3303)كىدفت دراسة عكادم 

كمعرفة مستكل معنى الحياة كمستكل التشكىات المعرفية لدل  ،األشخاص المعاقيف في كالية الكادم

كقد ، م في الجزائرفردا مف عدة مؤسسات في كالية الكاد (81)كتككنت عينة الدراسة مف  ،المعاقيف

كقد  ،كما استخدمت مقياس معنى الحياة كمقياس التشكىات المعرفية ،استخدمت المنيج الكصفي التحميمي
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كما أف  ،أظيرت نتائج الدراسة أف أغمبية األشخاص المعاقيف لدييـ مستكل منخفض في معنى الحياة

طية ضعيفة كمكجبة بيف معنى الحياة كما تكجد عبلقة ارتبا ،أغمبيتيـ بمستكل تشكىات معرفية مرتفعة

 كالتشكىات المعرفية لدل األشخاص المعاقيف.

كىي: مقارنة بيف الصبلبة   Kaleybar, 2017)& (Khosroshahidخسركشيد ككميبر كدراسة 

 ،طمبةمف المف ذريتيـ  قدامى المحاربيف كغير المحاربيف النفسية كالمركنة ضد الضغكطات التعميمية بيف

لدل قدامى  ،مقارنة الصبلبة النفسية كالمركنة مع الضغكطات التربكيةكاف ىدؼ ىذه الدراسة  حيث

طالبان مف سبللة  (40)طابان منيـ  (80)كتـ اختيار عينة مككنة مف  ،المحاربيف كالطبلب غير المخضرميف

لدراسة عمى كجكد فركؽ كقد أظيرت نتائج ىذه اطالبان عاديان مف منطقة تبريز في إيراف،  (40)المحاربيف ك

مف  ،المخضرميف كغير المحاربيف الطمبةفي متغيرات الصبلبة النفسية كالمركنة بيف  ،ذات داللة إحصائية

الذيف لدييـ مستكيات عالية  الطمبةكأثبتت الدراسة أف  ،المتكسط في متغيرات الصبلبة النفسية كالمركنة

 ،ظ عمى صحتيـ النفسية في المكاقؼ العصيبة كالمتعبةمف الصبلبة النفسية كالمركنة قادركف عمى الحفا

 كأنيـ أكثر قدرة عمى التكيؼ النفسي.

 طمبةبالقيـ األخبلقية لدل لى إيجاد عبلقة الصبلبة النفسية إ (3302)كىدفت دراسة العامرم 

نتائج  كأظيرت ،طالبان  (303)مف كتككنت عينة الدراسة  ،مسقط كعبرمبمنطقتٌي معيدم العمكـ اإلسبلمية 

كقد بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمقياس  ،الدراسة أف درجة الصبلبة النفسية لدل أفراد العينة عالية

2.30)ة النفسية الصبلب كما  ،كذلؾ درجة القيـ األخبلقية لدل أفراد العينة عالية ،كىي درجة عالية(

 بيف الصبلبة النفسية (a<_0.01)لة أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة دالة احصائيان عند مستكل الدال

كجكد فركؽ ذات أظيرت نتائج الدراسة  كقد ،العمـك اإلسبلمية بمسقط كالقيـ األخبلقية لدل طبلب معيد
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في تقديرات عينة الدراسة حكؿ درجة الصبلبة النفسية بيف (a<_0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 عماف تعزل لمتغير اإللتزاـ. طبلب معيدم العمـك اإلسبلمية بسمطنة

اإلجياد بيف المراىقيف في المدارس فيما يتعمؽ كمكضكعيا،  (Singh, 2016)ككذلؾ دراسة سينغ 

فيما يتعمؽ  ،كىدفت ىذه الدراسة الستقصاء اإلجياد النفسي بيف المراىقيف في المدارس ،بالصبلبة النفسية

ف كبيف االختبلفات في أبعاد كمككنات اإلجياد لدراسة الفركؽ بيف الجنسي بالضيؽ النفسي كأيضان 

كمف أىـ نتائج ىذه مف أربع مدارس في منطقة بنجاب في اليند،  (200) كتككنت العينة مف ،المختمفة

النفسية  الصبلبةجد أف التكتر بيف المراىقيف الذيف يدرسكف في المدارس مرتبط بشكؿ سمبي مع كي  ،الدراسة

 لممراىقيف. 

بعنكاف تأثير الصبلبة النفسية عمى العبلقة بيف ((Jnnifer, 2015 جنيفر أجراىاكالدراسة التي 

مف عمماء  (112)كتككنت العينة  ،اإلجياد الميني كالفعالية الذاتية بيف عمماء النفس في مدرسة جكرجيا

بالكفاءة كمف خبلؿ الدراسة كشؼ االنحدار الخطي المتسمسؿ المتعدد أف اإلجياد الميني ال يرتبط النفس، 

النفسي العبلقة بيف  كخفؼ مف حدة العسر ،أما الصبلبة النفسية قد ارتبطت بالكفاءة الذاتية ،الذاتية

 مع اإلشارة إلى مستكيات الضغط المتزايد لممعمميف األمريكييف. ،اإلجياد الميني كالفعالية الذاتية

التعذيب اإلسرائيمية ضد عف الصبلبة النفسية كعبلقتيا ببعض أساليب  (3302)دراسة الحمكزك 

تعرؼ درجة الصبلبة النفسية لدل حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى  ،األسرل الفمسطينييف في محافظة الخميؿ

لجسدم كدرجة التعرض لمتعذيب كمعرفة أىـ أساليب التعذيب ا ،األسرل الفمسطينييف في محافظة الخميؿ

كمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ عبلقة بيف  ،خميؿالفمسطينييف في محافظة ال كالنفسي المتبعة ضد األسرل

كقد  ،الصبلبة النفسية كبيف أساليب التعذيب اإلسرائيمية ضد األسرل الفمسطينييف في محافظة الخميؿ

 ،مشاركا مف األسرل المحرريف مف السجكف اإلسرائيمية في محافظة الخميؿ(97)تككنت عينة الدراسة مف 
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 ،كقد قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الصبلبة النفسية ،العشكائية البسيطةكقد تـ اختيار العينة بالطريقة 

كقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى أف درجة الصبلبة النفسية لدل األسرل  ،كمقياس أساليب التعذيب

كالذم  كأف أكثر أبعاد الصبلبة النفسية انتشاران  ،المحرريف في محافظة الخميؿ جاءت عمى درجة عالية

  ثـ تبله التحدم كجاء بعد ذلؾ التحكـ. ،االلتزاـمقدمة ىك جاء في ال

 ،عف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بمركز الضبط لدل الطالب الجامعي( 2014)خنفرأما دراسة 

رتباطية مابيف الصبلبة النفسية كمركز الضبط لدل عينة مف فكانت بيدؼ التعرؼ عمى العبلقة اإل

مف طمبة جامعة قاصدم مرباح في الجزائر، كاستخدمت الدراسة  (032)كتككنت عينة الدراسة مف  ،الطمبة

كقد تكصمت نتائجيا إلى أنو ال تكجد فركؽ بيف مركز الضبط كالصبلبة النفسية المنيج الكصفي التحميمي، 

كالطالبات في تقييـ الضغكط  ،كالمبلحظ أنو ال يكجد اختبلؼ بيف الطمبة ،كالجنس ،فيما يخص التخصص

 تي قد يتعرضكف ليا في بيئتيـ الجامعية.النفسية ال

بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بأساليب مكاجية الضغكط النفسية لدل (3303)العبدلي  دراسةك 

ىدفت تمؾ الدراسة ، ك ة المكرمةكالعادييف في مدينة مك عينة مف طبلب المرحمة الثانكية المتفكقيف دراسيان 

 كذلؾ ،كالعادييف المرحمة الثانكية المتفكقيف دراسيان  طمبةلدل فسية لى التعرؼ عمى مستكل الصبلبة النإ

لى معرفة العبلقة بيف إ كما ىدفت أيضان  ،التعرؼ عمى ترتيب استخداـ أساليب مكاجية الضغكط النفسية

المتفكقيف  الطمبةككذلؾ التحقؽ مف كجكد فركؽ بيف  ،الصبلبة النفسية كأساليب مكاجية الضغكط

 المنيج الكصفيالباحث  كقد استخدـ الصبلبة النفسية كفي أساليب مكاجية الضغكط.كالعادييف في 

 تـ اختيارىـ عشكائيان  ،مف طبلب التعميـ الثانكم طالبان  (200)كتـ أخذ عينة مككنة مف  ،المقارف الرتباطيا

لنفسية أف مستكل الصبلبة ا ،مختمفيف. كقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة منطقتيفمكزعيف عمى  ،طبقيا

كما أف النتائج قد دلت عمى كجكد  ،كأبعادىا لدل الطبلب المتفكقيف أعمى منو عند الطبلب العادييف
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 ،التحكـ ،االلتزاـبيف أساليب مكاجية الضغكط مف جية كالصبلبة النفسية كأبعادىا ) ارتباطيوعبلقة 

 .التحدم( مف جية أخرل

النفسي كعبلقتو بالصبلبة النفسية لدل طمبة  فتناكلت مكضكع الضغط(3303)أما دراسة البيرقدار

كمصادره لدل طمبة كمية التربية لى التعرؼ عمى مستكل الضغط النفسي كقد ىدفت الدراسة إ ،كمية التربية

 طالبان  (320)كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كبمغت عينة الدراسة  ،في جامعة المكصؿ

كقد استخدمت الباحثة مقياس الضغط النفس كمقياس  ،مجتمع الدراسةمف  (%02)كىي تمثؿ ،كطالبةن 

انخفاض مستكل الضغط النفسي مقارنة مع الكسط الفرضي تبيف  كمف نتائج الدراسة ،الصبلبة النفسية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  تبيف ككذلؾ قد ،ككذلؾ انخفاض مستكل الصبلبة النفسية لدييـ

كما  ،متغير الجنس لصالح الذككرعزل لكل الضغط النفسي كالصبلبة النفسية تي مستكل الطمبة في مست

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الضغط النفسي كالصبلبة النفسية لصالح أيضان  بينت

 .التخصص العممي

في مكضكع الصبلبة النفسية لدل أميات شيداء انتفاضة األقصى  (2008)راضي أما دراسةك 

لى معرفة عبلقة الصبلبة النفسية بكؿ مف االلتزاـ الديني إ فقد ىدفت ،ببعض المتغيراتكعبلقتيا 

، كالتعرؼ عما إذا في محافظات قطاع غزةكالمساندة االجتماعية لدل أميات شيداء انتفاضة األقصى 

سة مف كاف ىناؾ فركؽ في مستكل الصبلبة النفسية لدييـ، تعزل لبعض المتغيرات، كقد تككنت عينة الدرا

ثبلثة مقاييس كأدكات لمدراسة كىي أـ مف أميات شيداء انتفاضة األقصى، كقد استخدمت الباحثة ( 361)

المنيج مقياس الصبلبة النفسية، كمقياس االلتزاـ الديني كمقياس المساندة االجتماعية، كما استخدمت 

بيف مستكل الصبلبة النفسية كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة  ،نتائج الدراسة مف بيفك  الكصفي التحميمي

 .بة النفسية كالمساندة االجتماعيةكجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف الصبلك  ،كااللتزاـ الديني
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 وبعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة تبين أن الدراسة الحالية:

تناكلت قد ك  ،معنى الحياة كعبلقتو بالصبلبة النفسية ىك مف الدراسات الحديثة نسبيان ب فيما يتعمؽ

 سكاء كاف الصبلبة النفسيةك معنى الحياة العبلقة االرتباطية ما بيف مكضكع السابقة يد مف الدراسات العد

 متغيرات أخرل ترتبط بكبل إلىباإلضافة  ،دراسة كؿ مكضكع بشكؿ منفصؿ يف معان، أكضكعدراسة المك 

 الحياة فقد تناكلت دراسة السعدمكارتباطيا بمعنى  باألسرلما يخص الدراسات المتعمقة فيك  ،المكضكعيف

تكصمت نتائج الدراسة إلى  كقد ،معنى الحياة لدل زكجات األسرل الفمسطينييف في محافظة جنيف( 2017)

كأنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  أف معنى الحياة لدل زكجات األسرل الفمسطينييف كاف متكسطان 

الحالية قد أظيرت أف مستكل معنى الحياة لدل األسرل  أما نتائج الدراسة .في ضكء متغيرات الدراسة

 المحرريف في محافظة نابمس كاف مرتفعان.

ما يخص الدراسات المتعمقة باألسرل كارتباطيا بالصبلبة النفسية، فقد تناكلت دراسة كفي 

ينييف في الصبلبة النفسية كعبلقتيا ببعض أساليب التعذيب اإلسرائيمية ضد األسرل الفمسط (2014)الحمكز

محافظة الخميؿ، كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى أف درجة الصبلبة النفسية لدل األسرل المحرريف في 

أما نتائج الدراسة الحالية قد أظيرت أف مستكل الصبلبة النفسية  جاءت عمى درجة عالية.محافظة الخميؿ 

 لدل األسرل المحرريف في محافظة نابمس كاف متكسطان.

بكجكد ( 2013)كدراسة محمد  (2014)كدراسة صافي  (2016)دراسة مريـ مع لدراسة الحاليةا: تتفؽ أكالن 

ان باستخداـ ف الدراسة الحالية اتفقت معيا أيضكما أ ،بة النفسيةعبلقة ارتباطية مابيف معنى الحياة كالصبل

 أدكات الدراسة، مقياس الصبلبة النفسية كمقياس معنى الحياة.

 في تناكليا متغير المستكل االكاديمي. (2016) مريـ دراسة راسة مع: تتفؽ ىذه الدثانيان 
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مكانية االستعانة  ،سابقة باستخداـ المنيج الكصفي التحميميال: اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات لثان ثا كا 

 .باألساليب اإلحصائية مثؿ معامؿ االرتباط كتحميؿ التبايف

نظرم ليذه الدراسة مستعينة بالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع قامت الباحثة بإثراء اإلطار ال :رابعان 

 ،سات السابقة بكيفية صياغة الفركضكما استفادت الباحثة مف كافة الدرا ،معنى الحياة كالصبلبة النفسية

 .أدكات الدراسة استخداـككيفية 

ف مكضكع معنى الحياة الذم لـ :ن تضيؼ الدراسة الحالية إلى الدراسات التي تتعمؽ باألسرل المحرريخامسا

أك حتى عالمية قد  ة أك عربيةيفبل يكجد أم دراسة فمسطين ،عمى حد عمـ الباحثة ،يتـ التطرؽ إليو مف قبؿ

الصبلبة  بعنكاف:( 3302،فقد تناكلتو دراسة )الحمكز ،أما متغير الصبلبة النفسية ،ىذا المكضكعتناكلت 

أف فقد أظيرت  ،ضد األسرل الفمسطينييف في محافظة الخميؿ النفسية كعبلقتيا ببعض أساليب التعذيب

 درجة الصبلبة النفسية لدل األسرل المحرريف في محافظة الخميؿ جاءت عمى درجة عالية

ىذه كع الدراسة عمى مجتمع األسرل المحرريف. كما تنفرد ضبتناكليا مك  ،فرد الدراسة الحاليةتنسادسان: 

عف غيرىا  دة األسر، كالحالة االجتماعية كعمر األسير كالمستكل االكاديمي(الدراسة بتناكليا لممتغيرات )م

 مف الدراسات.
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 الفصل الثالث
 واإلجراءاتالطريقة 

لدل  بينيما كالعبلقة النفسية الصبلبةك معنى الحياة  : معرفةكىكمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة 

كذلؾ التعرؼ عمى دكر بعض ، في محافظة نابمس سجكف االحتبلؿ مف المحرريفسرل الفمسطينييف األ

فإٌف ىذا  ر، كالحالة االجتماعية لؤلسير، كعمر األسير، كالمستكل األكاديمي(المتغيرات مثؿ )مدة األس

ي كصفان كصفان لمنيج الدراسة، كمجتمعيا كعينة الدراسة كطريقة اختيارىا، كما يعطيتضمف الفصؿ 

 تصدقيا كثباتيا، ككذلؾ ًإجراءىات الدراسة كالمعالجة اإلحصائية التي استخدم مفصبلن ألىدكات الدراسة،

 في استخبلص نتائج الدراسة كتحميميا.

 الدراسة  يةمنيج 3.5

 ،الدراسػة ليػذهالمػنيج المناسػب  باعتبػاره ،الرتبػاطياالتحميمي  المنيج الكصفياستخدمت الدراسة 

عبلقػػػة بػػػيف المتغيػػػرات العبلقػػػة بػػػيف المتغيػػػرات، كيصػػػؼ درجػػػة اليػػػدرس  االرتبػػػاطيألف المػػػنيج الكصػػػفي 

كصػػػؼ العبلقػػػات بػػػيف  االرتبػػػاطيكمػػػف أغػػػراض المػػػنيج ، ـ مقػػػاييس كميػػػةكذلػػػؾ باسػػػتخدا، كصػػػفان كميػػػان 

الكصػػػػفي مػػػػنيج كال ،المتغيػػػػرات، أك اسػػػػتخداـ ىػػػػذه العبلقػػػػات فػػػػي عمػػػػؿ تنبػػػػؤات تتعمػػػػؽ بيػػػػذه المتغيػػػػرات

 بالشكؿ الذم يضمف الدقة كالمكضكعية.الدراسة يحقؽ أىداؼ  االرتباطي

 والعينةمجتمع ال 4.5

في محافظة  سجكف االحتبلؿ مف المحرريفسرل الفمسطينييف األتككف مجتمع الدراسة مف جميع 

لنظـ كالمعمكمات في ىيئة شؤكف دائرة اإحصائيات كذلؾ حسب  ،محرران أسيران  (1163)نابمس كعددىـ 

 . 12/12/2019حتى تاريخ  1/1/2016سرل كالمحرريف، كذلؾ مف تاريخ األ
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سجكف  مف المحرريفسرل الفمسطينييف األمف  (180)عينة الدراسة مف تككنت قد ك  عينة الدراسة: 3.3

يبيف كصؼ ( 1)كالجدكؿ  ،الميسرةالعينة اختيار أفراد العينة بطريقة جرل ك  ،في محافظة نابمس االحتبلؿ

 .عينة الدراسة كخصائصيا الديمكغرافية تبعان لمتغيراتيا المستقمة

عمر األسير، مدة  ،قام والنسب المئويةلمستقمة باألر توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا ا (1)جدول 
 (153)ن=  المستوى األكاديمياألسر والحالة االجتماعية و 

 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير المتغير
عاما 20أقؿ مف  عمر األسير  16 8.9 

عاـ 40-20مف   124 68.9 
عاـ 40أكثر مف   40 22.2 

 %100 180 المجموع
سنكات 5مف  أقؿ مدة األسر  121 67.2 

سنكات 10-5مف   53 29.4 
سنكات 10أكثر مف   6 3.3 

 %100 180 المجمكع

 الحالة االجتماعية 

 47.2 85 أعزب
 48.9 88 متزكج
 3.9 7 غير ذلؾ
 %100 180 المجموع

 المستوى األكاديمي

 12.2 22 أقؿ مف ثانكية عامة
 33.9 61 تانكية عامة فأعمى

كسبكالكري  67 37.2 
 12.2 22 بكالكريكس فأعمى
 4.4 8 دراسات عميا

 %100 180 المجموع

 
تكزيػع عينػة الدراسػة تبعػان لممتغيػرات الديمغرافيػة مػف حيػث مسػتكيات كػؿ متغيػر،  (0)يبيف الجػدكؿ

 كتكراره، كنسبتو المئكية.
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 الدراسة أدوات 4.3

)مقياس معنى الحياة  مقياسي: اـاستخدل جر الدراسة  ضغراألجمع البيانات البلزمة لتحقيؽ 
 مف المحرريفسرل الفمسطينييف األعمى  يقيابلمدراسة التي جرل تط تاك أدك كمقياس الصبلبة النفسية(

 .في محافظة نابمس سجكف االحتبلؿ

في (، 2010المأخكذ عف دراسة )األبيض،يتككف المقياس األكؿ: مقياس )معنى الحياة( إذ 
 :عمى أربعة مجاالت: المجاؿ األكؿ اشتمؿ عمى فقراتفقرة مكزعة  (57)مف  ككفكالم صكرتو األكلية

القبكؿ كالرضى، كالمجاؿ الثاني اشتمؿ عمى فقرات اليدؼ مف الحياة، بينما اشتمؿ المجاؿ الثالث عمى )
 .(فقرات المسئكلية، أما المجاؿ الرابع فقد اشتمؿ عمى فقرات التسامي بالذات

(، في 2002ني: مقياس ) الصبلبة النفسية( المأخكذ عف دراسة )مخيمر، كيتككف المقياس الثا
المجاؿ األكؿ كالذم اشتمؿ عمى )فقرة مكزعة عمى ثبلث مجاالت:  (47)ة كالمككف مف صكرتو األكلي

فقرات االلتزاـ، كالمجاؿ الثاني قد اشتمؿ عمى فقرات التحكـ، أما المجاؿ الثالث فقد اشتمؿ فقرات 
 .(التحدم

 :اآلتية لمخطكات كفقنا كذلؾ المعمكمات، لجمع كاتكأدا المقياسيف تطكيربت الباحثة قام كقد

ككذلؾ الصبلبة النفسية كاألدب النظرم المتعمؽ معنى الحياة بكؿ مف  المتعمؽ النظرم األدب مراجعة. 1

 . سجكف االحتبلؿ مف المحرريفسرل الفمسطينييف األبمكضكع 

 الصبلبة النفسيةمعنى الحياة كمكضكع بحثت في مكضكع  التي كالكتب كالدراسات األبحاث مراجعة.2

 .كالدراسات المتعمقة باألسرل المحرريف

 .  ار مع المتخصصيف في مجاؿ الدراسة. المناقشات كاألفك3

 : ثبلثة أجزاء مف الدراسة أداة تككنت كقد
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بانة حكؿ مكضكع الدراسة المستجيب الذم سيقكـ بتعبئة االست ؼعرٌ ؿ فقرة تي كيشم :األول الجزء
 .كأىدافيا كتحثو عمى االستجابة عمى أسئمتيا

 يبدأ ،الثبلثي ليكرت قياسم خبلؿ مف، معنى الحياةمقياس لفقرة  (53) عمى اشتمؿ :الثاني الجزء
تعطى (نعـ) بالدرجةاألكؿ )معنى الحياة(  لممحكر )ال(  ثـ)درجتاف(،  كتعطى )أحيانان( ثـ درجات،(3)  كي
 )درجة كاحدة( كتعطى 

 المقياس الثانيكيبدأ  فقرة لمقياس الصبلبة النفسية، (45): كالذم اشتمؿ عمى الجزء الثالث
تعطى (تنطبؽ تمامان ) بالدرجة الصبلبة النفسية()  ثـ(، درجتاف) كتعطى )تنطبؽ أحيانان( ثـ درجات،(3)  كي

 كضح ذلؾ:تكالجداكؿ  ،كتعطى درجة كاحدة )ال تنطبؽ أبدان( 

 أداة الدراسة حسب مقياس ليكرت الثالثي  لمحور معنى الحياةمفتاح تصحيح فقرات  (0)جدول 
اتجاه صياغة 

 الفقرة
 ال  أحيانًا  نعم  الفقرات

، 29، 26، 25، 23، 22، 18، 17، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 8، 6، 5، 4، 1 موجبة
30 ،31 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48، 49 ،
50 ،51 

3 2 1 

 3 2 1 52، 40، 39، 38، 32، 28، 27، 24، 21، 20، 19، 14، 9، 7، 3، 2 سالبة 

 

أداة الدراسة حسب مقياس ليكرت الثالثي  لمحور الصالبة مفتاح تصحيح فقرات ( 3)جدول 
 النفسية

اتجاه صياغة 
 الفقرة

تنطبق  الفقرات
 تماماً 

تنطبق 
 أحياناً 

ال 
تنطبق 

 أبداً 
     

، 19، 18، 17، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1 موجبة
21 ،23 ،25 ،26 ،28 ،29 ،30 ،32 ،33 ،35 ،38 ،39 ،41 ،42 ،43 ،
44 

3 2 1 

 3 2 1 45، 40، 37، 36، 34، 31، 27، 24، 22، 20، 16، 7 سالبة 
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 ( 4) فقرة كما يبيف الجدكؿ (42)كقد تككنت األداة مف 

  فقرات االستبانة تبعًا لمجاالتيا (4) جدول

 عدد الفقرات  المحور بمجاالتو  الرقم 

 معنى الحياة

 15 الرضا والقبول 1

 15 اليدف من الحياة 2

 14 المسؤولية 3

 8 التسامي بالذات  4

 52 المجموع            

 الصالبة النفسية

 15 اإللتزام 1

 15 التحكم 2

 15 التحدي 3

 45 المجموع

 97  الكمي لفقرات األداة المجموع

 

 صدق األداة

 مف مجمكعة عمى الدراسة مقياسي عرضمف خبلؿ ذلؾ تحقؽ مف الصدؽ الظاىرم كلم
 مف طمبجرل ال كقد ،شؤكف الدراسات النفسية كالتخصصات األخرل في المختصيف المحكميف
 لممجاؿ مناسبتيا كمدل قرات،الف صياغة حيث مف الدراسة مقياسي فقرات في الرأم إبداء المحكميف

 مكفالمحك   رأل كقد أىميتيا، لعدـ حذفيا كأ صياغتيا أكتعديؿ عمييا بالمكافقة إما فيو، كيضعت الذم
 في الدراسة أداة تككنتكلقد كحذؼ بعضيا في كبل المقياسيف.  ،بضركرة إعادة صياغة بعض الفقرات

حذؼ بعض الفقرات لعدـ صبلحيتيا حسب ؿ، ك يعدت بعدحيث  فقرة (42)ك مقياسيفالنيائية مف  صكرتيا
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 في الدراسة أداة كأصبحت لئلستبانة، الظاىرم الصدؽ تحقؽ قد يككف كبذلؾ رأم أغمبية المحكميف
 (.أ)ممحؽ المكضحة في . النيائية صكرتيا

جرل إعادة صياغة الفقرات  فقد فقرة،( 57)الحياة المككف  معنى مقياس
الفقرات  حذؼ كجرل (1.2.3.5.9.12.13.17.19.20.21.23.24.25.27.35.46.49.50.52.53)
  .(52)لتصبح عدد فقرات المقياس بعد التحكيـ ، (16.29الفقرات ) استبداؿكما تـ  (،7.8.44.45.46)

فقرة، فقد تـ إعادة صياغة الفقرات  (47)أما المقياس الثاني )الصبلبة النفسية( المككف مف 
 حذؼ القفرات (، كما جرل2.3.4.7.8.10.11.13.17.18.19.21.22.27.34.35.36.37.40.43.)
 )ج(.كيكضح ذلؾ الممحؽ  (45)ليصبح عدد فقرات المقياس بعد التحكيـ  (20.41)

 ثبات األداة:

  (5)كالجدكؿ Cronbach’s Alpha ،ألفا كركنباخ معادلة باستخداـكذلؾ  األداة، ثبات معامؿ استخراججرل 

 .كمجاالتيا لدراسةا ألداة الثبات معامبلت يبيف
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 Cronbach’s Alpha ألفا، كرونباخ معادلة باستخدام األداة، ثبات معامل (5)جدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات  المحور بمجاالتو  الرقم 
  معنى الحياة 

 880. 15 الرضا والقبول 1
 800. 15 اليدف من الحياة 2
 850. 14 المسؤولية 3
 860. 8 التسامي بالذات  4

 910. 52 المجموع            
 الصالبة النفسية

 870. 15 اإللتزام 1
 860. 15 التحكـ 2
 850. 15 التحدم 3

 850. 45 المجموع              
 920. 97 الكمي لفقرات األداة  المجموع

 

 800.)ما بيف  كانت بمجاالتو األكؿ )معنى الحياة(  لممقياس الثبات معامبلت أف (5) الجدكؿ مف يتضح

الثاني )الصبلبة  مقياسلممجاؿ الثاني )اليدؼ مف الحياة( كلممجاؿ األكؿ )الرضا كالقبكؿ( كلم (880. -
 بمغ حيف فيلممجاؿ الثالث )التحدم( كالمجاؿ اإلكؿ اإللتزاـ )  870. - 0( 85.النفسية( كانت ما بيف  

 .العممي البحث بأغراض فيتك  لية عا ثبات تمعامبل ىي قيـ ك   (920.)لؤلداة   الكمي الثبات

 يامتغيراتتصميم الدراسة و  5.3

 :تيةاآل المتغيرات الدراسة تصميـ تضمف

 :التابع المتغير  -

في محافظة  سجكف االحتبلؿ مف المحرريفسرل الفمسطينييف األمف المبحكثيف  استجابات في كيتمثؿ
 .لحياةمعنى ا بمقياسعمى فقرات أداة الدراسة التي تتعمؽ  نابمس
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 :التابع المتغير – 

في محافظة  سجكف االحتبلؿ مف المحرريفسرل الفمسطينييف األمف المبحكثيف  استجابات في كيتمثؿ

 الصبلبة النفسية. بمقياسعمى فقرات أداة الدراسة التي تتعمؽ  نابمس

 :المستقمةالمتغيرات  -

 :كتتمثؿ في ما يمي 

 . عامان( 40عامان، كأكثر مف  40 -20عامان، كمف  20 : كلو ثبلث مستكيات ) أقؿ مفعمر األسير -
 . سنكات( 10سنكات، كأكثر مف  10-5سنكات، كمف  5: كلو ثبلث مستكيات ) أقؿ مف مدة األسر -
 . تكيات ) متزكج، كأعزب، كغير ذلؾ(: كلو ثبلث مسالحالة االجتماعية -
انكية عامة فأعمى، كبكالكريكس، أقؿ مف ثانكية عامة، كث: كلو خمسة مستكيات )المستكل األكاديمي -

 .(بكالكريكس فأعمى، كدراسات عمياك 

 الدراسةتنفيذ جراءات إ 6.3

 :اآلتية الخطكات كفؽ الدراسة إجراءىذه

 .االنيائية ابصكرتي الدراسة أداة إعداد -

 تحديد مجتمع الدراسة. -

 .الدراسة عينة أفراد تحديد -

 .ح() ممحؽ ،االختصاص ذات الجيات مكافقة عمى الحصكؿ -

استبانة  (180) استرجاعك  ،استبانة (200) تكزيعب كاسترجاعيا، الدراسة، عينة عمى األداة تكزيعجرل   -

 (33)د استبعبينما  .الدراسة عينة شكمت لتيا كىي لمتحميؿ، صالحة استبانات كجميعياكتحميميا 

 لعدـ صبلحيتيا لمتحميؿ. استبانة
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 االجتماعية لمعمكـ اإلحصائية الرزمة باستخداـ ياإحصائ كمعالجتيا الحاسب إلى البيانات إدخاؿ -

(SPSS.)  
 .المناسبة التكصيات كاقتراح السابقة، الدراسات مع كمقارنتيا كمناقشتيا، كتحميميا النتائج استخراج -

 المعالجات اإلحصائية 7.3

دخػاؿ ترميزىا جرل العينة أفراد إجابات تفريغ بعد  معالجػة تمػت ثػـ الحاسػكب باسػتخداـ البيانػات كا 

 المعالجػػػػات كمػػػػف SPSS))االجتماعيػػػػة  لمعمػػػػكـ اإلحصػػػػائية الرزمػػػػة برنػػػػامج ان باسػػػػتخداـإحصػػػػائي البيانػػػػات

 :المستخدمة اإلحصائية

 لفقػػرات النسػػبي الػػكزف لتقػػدير المعياريػػة، نحرافػػاتكاإل الحسػػابية، كالمتكسػػطات المئكيػػة كالنسػػب التكػػرارات.1
 .االستبانة

لتحديد العبلقة بيف المتغير المستقؿ )معنى الحياة، (Pearson Correlation Matrix)مصفكفة بيرسكف  .2

 كالمتغير التابع )الصبلبة النفسية(.

 .لقياس ثبات االختبار (Alpha-Cronbach)ألفا  – كركنباخ معادلة.3

ة الدراسػػة المسػػتقم بمتغيػػرات، لفحػػص األسػػئمة المتعمقػػة (One-Way ANOVA)األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ .4
 .المستكل األكاديميضياتيا كىي: عمر األسير، كمدة األسر، كالحالة االجتماعية، كفر 

لمفرضيات التي يتـ  المستقمةلممقارنات البعدية لداللة الفركؽ بيف مستكيات المتغيرات (LSD) ختبارا. 5

 .رفضيا

 

 



43 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 3.6

 المتعمقة بفرضيات الدراسةالنتائج  4.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



40 

 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
سرل األلدل  بالصبلبة النفسية اكعبلقتيمعنى الحياة  بشكؿ أساسي لمعرفة تيدؼ ىذه الدراسة 

مف خبلؿ تحقيؽ أىدافيا، كىي التعرؼ  ،في محافظة نابمس سجكف االحتبلؿ مف المحرريفالفمسطينييف 

األسرل المحرريف، كمستكل الصبلبة النفسية لدييـ، كطبيعة العبلقة بينيما ل ل معنى الحياة لدعمى مستك 

مقياسيف  استبانة مؤلفة مفجرل استخداـ جؿ تحقيؽ ذلؾ أكمف ، لؾ التعرؼ إلى دكر بعض المتغيراتكذ

سجكف  فم المحرريفسرل الفمسطينييف األمف  (033)تكزيعيا عمى عينة مؤلفة مف جرل فقرة  (42)ك

 .في محافظة نابمس االحتبلؿ

 بأسئمة الدراسة:النتائج المتعمقة  1.1.4

المحررين في محافظة  سرىاألالصالبة النفسية لدى وعالقتو بمعنى الحياة ما مستوى : يالسؤال الرئيس

 ؟نابمس

 لئلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ استخراج النتائج المتعمقة باألسئمة التالية:

 لمدراسة األولمتعمقة بالسؤال النتائج ال 1.1.4

 ؟األسرى المحررين في محافظة نابمسلدى ما مستوى معنى الحياة  كالذم ينص عمى:

 مقياسلفقرات استخراج المتكس طات الحسابي ة، كاالنحرافات المعياري ة، جرل كلئلجابة عف ىذا الس ؤاؿ، 

تحديد  جرلكلتفسير الدرجات  ،فظة نابمس(األسرل المحرريف في محالدل األكؿ ) معنى الحياة  الدراسة

جرل  كمف ثـى، عميا( المستخدـ في محاكر الدراسة)الحدكد الدنيا كال الثبلثيطكؿ خبليا مقياس ليكرت 
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 ، ثـ تقسيمو عمى عدد خبليا المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية الصحيح أم(3=0-0)المدل .حساب

إلى أقؿ قيمة في المقياس )أك بداية المقياس كىي الكاحد إضافة ىذه القيمة  جرل ( بعد ذلؾ0.66= 2/3)

الصحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما تكزيع المدل عمى ثبلثة 

مستكل  2.33 -1.67مستكل منخفض(، )مف  فاقؿ 1.66أقؿ مف )  معنى الحياةمستكيات لمستكل 

 ع(.مستكل مرتف 3 – 2.34متكسط(، )

فيػػك الكصػػؼ اإلحصػػائي القػػائـ عمػػى تكزيػػع  ،أمػػا األسػػاس الػػذم تػػـ االعتمػػاد عميػػو فػػي تكزيػػع ىػػذه الفئػػات

 (3)      عطػىتي ك  )نعػـ( بالدرجػة يبػدأالػذم ، المتكسػطات بػيف فئػات التػدريج عمػى مقيػاس ليكػرت الثبلثػي

.  فقػػط دةكاحػػ درجػػة كتعطػػى ب )ال( كينتيػػي)ال(  ثػػـ ،درجتػػاف ىكتعطػػ )أحيانػػان( ثػػـ درجػػات، بشػػكؿ متسػػاكو

 :كضح ذلؾت( 7) ك (1)كؿ اكالجد

مستوى معنى الحياة لدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية (6)جدول 
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي األسرى المحررين في محافظة نابمسلدى بمجاالتو 

رقميا في  الفقرةرقـ 
 االستبانة

 الدرجة  النسبة المئكية االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي الفقرات

 مرتفع  80.6 0.37 2.42 اليدؼ مف الحياة 2 1

 متوسط 77.6 0.36 2.33 المسؤكلية 3 2

 متوسط  76.6 0.38 2.30 التسامي بالذات  4 3

 متوسط 75.9 0.31 2.28 الرضا والقبول 1 4

 مرتفع 77.2 0.31 2.34 الدرجة الكمية

 ( درجات 7أقصى درجة لمفقرة )

لدل مستكل معنى الحياة بمجاالتو درجة مجاالت أف درجة  (6)يتضح مف خبلؿ البيانات في الجدكؿ 

 (2.42)ك  (2.28) قد تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف، األسرل المحرريف في محافظة نابمس
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(، كاليدؼ مف الحياة( ك )الرضا كالقبكؿ) ا المجاالتكىم ،جميعيا بيف المتكسطة كالمرتفعة كانتأم 

 .(43.2)بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ  مرتفعة ككانت االستجابة عمى الدرجة الكمية 

مستوى معنى الحياة لدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية (7)جدول 
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي ة نابمساألسرى المحررين في محافظلدى  بفقراتو

 
 الفقرات

رقميا 
في 

 االستبانة

 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المجال  المستوى

 المسؤكلية  مرتفع 87.0 0.67 2.61 اعرؼ ما لدم مف قدرات 15 1

اليدؼ مف  مرتفع 87.0 0.67 2.61 أطكر كأنمي ذاتي ألرتقي بحياتي 6 2
 الحياة

 الرضا كالقبكؿ  مرتفع 87.0 0.69 2.61 اعتز بنفسي ككني أسيران  5 3
أسػػػعى مػػػف أجػػػؿ أف أكػػػكف إنسػػػانان متميػػػزان فػػػي  46 4

 المستقبؿ
اليدؼ مف  مرتفع 85.3 0.71 2.56

 الحياة
أعرؼ أف عمي كاجبات نحك مجتمعي ال بد  10 5

 مف تحقيقيا
اليدؼ مف  مرتفع 85.3 0.73 2.56

 الحياة
 المسؤكلية مرتفع 85.3 0.74 2.56 اإلنجازات التي أحققيا تخمؽ لحياتي معنى 31 6
أتطمع إلى المثؿ العميا مثؿ ) عمؿ الخير،  17 7

 كمساعدة اآلخريف... الخ(
 الرضا كالقبكؿ مرتفع 84.6 0.71 2.54

التسامي  مرتفع 84.6 0.72 2.54 أسعى بكؿ جيدم لتحقيؽ أىدافي في الحياة 8 8
 بالذات 

اليدؼ مف  مرتفع 84.3 0.73 2.53 حياتي فارغة ال معنى ليا 2 9
 الحياة

الخبرات المؤلمة التي تمر بي تجعمني أكاجو  50 10
 الحياة بشكؿ أقكل

اليدؼ مف  مرتفع 84.3 0.75 2.53
 الحياة

 كالقبكؿ الرضا مرتفع 84.0 0.77 2.52 أحاكؿ أف أترؾ كرائي تراثان جيدان  37 11

 الرضا كالقبكؿ مرتفع 83.6 0.72 2.51 حياتي مميئة بالمعاناة الجديرة باالىتماـ  49 13

أسعى لتعمـ ميارات جديدة تساعدني في  16 14
 حياتي العممية

التسامي  مرتفع 83.6 0.72 2.51
 بالذات

المعاناة كاأللـ تكشؼ عف معاني حقيقية في  30 12
 الحياة

 المسؤكلية فعمرت 83.6 0.78 2.51

اليدؼ مف  مرتفع 83.3 0.75 2.50 أتمتع بحياة اجتماعية مع اآلخريف 34 16
 الحياة

 الرضا كالقبكؿ مرتفع 83.3 0.77 2.50 أنا راضو عف حياتي  1 15
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 الرضا كالقبكؿ مرتفع .8.3 0.78 2.50 أؤمف بقيمة كؿ مف يقدـ لي معركفان  41 17

 المسؤكلية مرتفع 82.6 0.73 2.48 ـك بعمؿ ما أفكر في العكاقب قبؿ أف أق 43 19

 المسؤكلية مرتفع 82.6 0.77 2.48 أشعر بأنني شخص ال قيمة لو 39 18

 المسؤكلية مرتفع 82.6 0.78 2.48 أعرؼ ما لدم مف قدرات 15 20

اليدؼ مف  مرتفع 82.3 0.73 2.47 لدم القدرة عمى التأقمـ مع ظركؼ حياتي 48 22
 الحياة

 المسؤكلية مرتفع 82.3 0.78 2.47 قبؿ ذاتي كما ىيأت 11 23

اليدؼ مف  مرتفع 82.3 0.81 2.47 األسر معاناة ليا معنى لدم 26 21
 الحياة

أجد الكثير مف األىداؼ التي تستحؽ  51 24
 االىتماـ

 المسؤكلية مرتفع 82.0 0.73 2.46

مف الميـ بالنسبة لي أف أكرس حياتي ليدؼ  29 25
 ما

 الرضا كالقبكؿ مرتفع 82.0 0.75 2.46

 الرضا كالقبكؿ مرتفع 81.0 0.77 2.43 أبذؿ قصارل جيدم فيما أقـك بو مف أعماؿ 13 26

اليدؼ مف  مرتفع 80.0 0.76 2.40 لدم دافعية عالية اتجاه الحياة 18 27
 الحياة

أبحث عف تحقيؽ قيـ سامية تتجاكز  33 28
 اىتماماتي الشخصية

التسامي  مرتفع 79.3 0.79 2.38
 بالذات

أعتقد أف ال يكجد شيء في حياتي أشعر  3 29
 بااللتزاـ نحكه

 المسؤكلية مرتفع 79.0 0.81 2.37

التسامي  مرتفع 78.6 0.76 2.36 أشارؾ في أم عمؿ تطكعي يفيد اآلخريف 4 30
 بالذات

يفجر الحب عندم العديد مف المعاني التي  35 31
 أعيش مف أجميا

 المسؤكلية فعمرت 78.0 0.80 2.34

 المسؤكلية متكسط  77.0 0.78 2.31 إنني عاجز عف كضع أىداؼ في حياتي 19 32

أشعر أف ما أقـك بو مف أنشطة يمثؿ تحديان  36 33
 شخصيان لي

 الرضا كالقبكؿ متكسط  76.0 0.82 2.28

استثمر أكقات فراغي فيما يسيـ في تحقيؽ  47 34
 أىدافي

 كليةالمسؤ  متكسط  75.6 0.77 2.27

اليدؼ مف  متكسط  75.6 0.83 2.27 أنا أكثر إنجازان في حياتي اآلف  42 36
 الحياة

اليدؼ مف  متكسط  75.6 0.85 2.27 أنا غير راضو عف عبلقاتي االجتماعية 38 35
 الحياة

 الرضا كالقبكؿ متكسط  75.3 0.88 2.26أعتقد أنو ال يستحؽ الحياة مف يعيش لذاتو  25 37
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 فقط

أتجنب المكاقؼ التي تتطمب مساعدة  14 38
 اآلخريف 

اليدؼ مف  متكسط  75.0 0.87 2.25
 الحياة

ينتابني الشغؼ لمعرفة ما يحممو لي كؿ يـك  44 39
 جديد في حياتي

اليدؼ مف  متكسط  74.3 0.83 2.23
 الحياة

 المسؤكلية متكسط  73.6 0.82 2.21 لدم مف اإلمكانات ما يحقؽ طمكحي 23 40

شعر بالتشتت حتى عندما أقـك بعمؿ أشياء أ 40 41
 ممتعة بالنسبة لي

 المسؤكلية متكسط  73.0 0.80 2.19

الكثير مف القرارات  ذعند اتخا زأشعر بالعج 20 42
 المصيرية في حياتي

التسامي  متكسط  72.3 0.76 2.17
 بالذات

 المسؤكلية متكسط  71.6 0.80 2.15 تمضي الحياة عمى نحك كئيب 7 43

اليدؼ مف  متكسط  71.0 0.76 2.13 أرل الحياة مممكءة بمصادر السعادة   22 44
 الحياة

 الرضا كالقبكؿ متكسط  69.3 0.76 2.08 أشعر بالتردد في اختيار أم قرار 32 45

أعتقد أنني ال أعطي األشياء اليامة في  9 46
 حياتي كقتان كافيان 

 الرضا كالقبكؿ متكسط  67.6 0.79 2.03

أعتقد أنني ال أمتمؾ غالبان العديد مف  28 47
 االختيارات في المكاقؼ التي أمر بيا

التسامي  متكسط  67.3 0.81 2.02
 بالذات

 الرضا كالقبكؿ متكسط  65.3 0.73 1.96 أجد العالـ الذم أعيش فيو ممبلن  21 48

 المسؤكلية متكسط  63.3 0.87 1.90 قبؿ  استمتاعي بالحياة أقؿ مف ذم 27 49

 الرضا كالقبكؿ متكسط  61.3 0.81 1.84 أثؽ في اآلخريف بسيكلة  45 50

التسامي  متكسط  61.0 0.75 1.83 ىناؾ بعض المكاقؼ التي أشعر فييا باليأس 24 51
 بالذات

 الرضا كالقبكؿ متكسط  58.3 0.73 1.75 أشعر أف ىذا العالـ خاؿو مف العدالة  52 52

  مرتفع 78.0 0.31 2.34 الدرجة الكمية

 

األسرل المحرريف في لدل فقرات مستكل معنى الحياة ف أ (7)مف خبلؿ البيانات في الجدكؿ  يتضح

جميعيا بيف كانت أم   (3.10)إلى  (1.75) عمييا ما بيفالمتكسطات الحسابية قد تراكحت  محافظة نابمس

، (مف مجاؿ )الرضا كالقبكؿ (أشعر أف ىذا العالـ خاؿو مف العدالة) كىما الفقرات، المتكسط كالمرتفع

 مف مجاالت (مف قدرات عرؼ ما لدمٌ أعتز بنفسي ككني أسيران، ك كر كأنمي ذاتي ألرتقي بحياتي، ك أأطك)
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األسرل لدل مستكل معنى الحياة أف النتيجة ك .) المسئكلية، كالرضا كالقبكؿ، كاليدؼ مف الحياة (

كبسبة مئكية  (2.34)ط الحسابي الذم بمغ المتكسككاف  ،مرتفعان كاف  المحرريف في محافظة نابمس

(78.0). 

 لمدراسة الثاني النتائج المتعمقة بالسؤال  1.2.4

 كالذم ينص عمى:

 ؟األسرى المحررين في محافظة نابمسلدى ما مستوى الصالبة النفسية  

 مقياسقرات لفالمتكس طات الحسابي ة، كاالنحرافات المعياري ة،  تكلئلجابة عف ىذا الس ؤاؿ، استخرج

 جرلكلتفسير الدرجات  ،األسرل المحرريف في محافظة نابمس(لدل )الصبلبة النفسية األكؿ  الدراسة

مستكل منخفض(، )مف  فاقؿ 1.66أقؿ مف )الصبلبة النفسية تكزيع المدل عمى ثبلثة مستكيات لمستكل 

 مستكل مرتفع(. 3 – 2.34مستكل متكسط(، ) 2.33 -1.67

ىػك الكصػؼ اإلحصػائي القػائـ عمػى تكزيػع المتكسػطات بػيف زيػع ىػذه الفئػات فػي تك أف األسػاس  إذ

 ثػػػـ درجػػػات، (3)كتعطػػػى  )تنطبػػػؽ تمامػػػان( بالدرجػػػة يبػػػدأالػػػذم لتػػػدريج عمػػػى مقيػػػاس ليكػػػرت الثبلثػػػي فئػػػات ا

.  فقػط كاحػدة درجػة كتعطػى)ال تنطبػؽ أبػدان (  ثػـ ،درجتػاف كتعطػى )تنطبػؽ أحيانػان( كؿ اكالجػدبشػكؿ متسػاكو

 :كضح ذلؾت (9)ك  (8)
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 الصالبة النفسية مستوى لدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية (8)جدول 
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي األسرى المحررين في محافظة نابمسلدى بمجاالتيا 

رقـ 
 الفقرة

رقميا في 
 االستبانة

حراؼ االن المتكسط الحسابي الفقرات
 المعيارم

 الدرجة  النسبة المئكية

 مرتفع  78.6 0.37 2.36 التحكـ 2 1

 مرتفع  76.6 0.31 2.30 اإللتزاـ 1 2

 متوسط  75.3 0.32 2.26 التحدم 3 3

 متكسط 75.2 0.23 2.28 الدرجة الكمية

 ( درجات 7أقصى درجة لمفقرة )

بمجاالتو  الصبلبة النفسية مستكل درجة االت مجأف درجة  (8)يتضح مف خبلؿ البيانات في الجدكؿ رقـ 

ك  (2.26) قد تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف، األسرل المحرريف في محافظة نابمسلدل 

(، ككانت االستجابة كالتحكـ( ك )التحدم) كىما المجاالت ،جميعيا بيف المتكسطة كالمرتفعة كانت (2.36)

 .(4.48)ة المتكسط الحسابي الذم بمغ بدالل  متكسطةعمى الدرجة الكمية 
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مستوى الصالبة النفسية لدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية (9) جدول
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي األسرى المحررين في محافظة نابمسلدى بفقراتيا 

رقميا في  الفقرات
 االستبانة

توسط الم الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المجال المستوى 

 التحكـ مرتفع 84.6 55. 2.54 أتخذ قراراتي بنفسي 2 1

أخطط ألمكر حياتي كال أتركيا تحت رحمة الصدفة  42 2
 كالحظ كالظركؼ الخارجية

 التحدم مرتفع 83.3 60. 2.50

(  نجاحي في أمكرم  ) عمؿ، دراسة، .... الخ 8 3
 يعتمد عمى مجيكدم كليس عمى الحظ

 التحكـ مرتفع 83.3 62. 2.50

أعتقد أف متعة الحياة تكمف في قدرتي عمى مكاجيػة  3 4
 تحدياتيا

 التحدم مرتفع 83.3 65. 2.50

أبادر بعمؿ أم شيء أعتقد انو يخدـ أسرتي أك  30 5
 مجتمعي

 التحدم مرتفع 83.3 66. 2.50

 اإللتزاـ  مرتفع 82.3 65. 2.47 لدم مبادئ ألتـز بيا 13 6

 اإللتزاـ مرتفع 82.0 69. 2.46 أعتقد أف لحياتي ىدفان أعيش مف أجمو 10 7

 التحدم مرتفع 81.6 61. 2.45 أشعر بالمسؤكلية تجاه اآلخريف 39 8

 اإللتزاـ مرتفع 81.6 65. 2.45 أستطيع التحكـ في امكر حياتي 25 9

 اإللتزاـ مرتفع 81.3 67. 2.44 لبعض المبادئ قيمة الحياة تكمف في كالئي 4 10

 التحكـ مرتفع 81.0 62. 2.43 اىتـ بقضايا الكطف مف خبلؿ مشاركتي فيو 41 11

عندما أضع خططي المستقبمية أككف متأكدان مف  5 12
 قدرتي عمى تنفيذىا

 التحكـ مرتفع 80.6 60. 2.42

لدم حب المغامرة كالرغبة في استكشاؼ ما ما  29 13
 يحيط بي

 التحكـ مرتفع 80.6 66. 2.42

 التحدم مرتفع 80.6 67. 2.42 أقؼ إلى جانب اآلخريف عندما تكاجييـ مشكمة 21 14

التغير ىك سنة الحياة كالميـ ىك القدرة عمى  43 15
 مكاجيتو بنجاح

 اإللتزاـ مرتفع 80.3 66. 2.41

 التحدم مرتفع 80.3 69. 2.41لدم قدرة عمى المثابرة حتى أنتيي مف حؿ أم  15 16
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 تكاجينيمشكمة 

 التحدم مرتفع 80.3 69. 2.41 لدم حب استطبلع كرغبة في معرفة ما ال أعرفو 9 17

 التحدم مرتفع 80.3 73. 2.41 أىتـ بما يجرم مف حكلي مف أحداث  33 18

أبادر في مكاجية المشكبلت ألنني اثؽ في قدرتي  32 19
 عمى حميا

 التحكـ مرتفع 80.0 63. 2.40

أعتقد أف مكاجية المشكبلت اختبار لقكة تحممي  26 20
 عمى المثابرة

 التحكـ مرتفع 79.6 70. 2.39

 اإللتزاـ مرتفع 79.3 57. 2.38 ميما كانت العقبات فإنني أستطيع تحقيؽ أىدافي 1 21

أعتقد أف الحياة التي ال تنطكم عمى تغيير ىي  38 22
 حباة مممة

 التحكـ مرتفع 79.3 62. 2.38

 اإللتزاـ مرتفع 79.3 64. 2.38 أشارؾ في أم نشاط يخدـ المجتمع الذم أعيش فيو 19 23

 التحدم مرتفع 78.6 58. 2.36 المشكبلت تستنفر قدراتي عمى التحدم 18 24

 التحكـ مرتفع 78.3 64. 2.35 أعتقد أف كؿ ما يحدث لي ىي نتيجة تخطيطي 17 25

رة ىي التي تنطكم عمى أعتقد أف الحياة المثي 12 26
 مشكبلت أستطيع اف أكاجييا

 التحدم مرتفع 78.3 70. 2.35

عندما احؿ مشكمة أحد متعة في التحرؾ لحؿ  23 27
 مشكمة أخرل

2.34 .70 78.0
  

 التحكـ مرتفع

 التحكـ متكسط 77.3 77. 2.32 الحياة المستقرة ىي الحياة الممتعة لي 35 28

إلى أسباب تكمف في أعتقد اف الفشؿ يعكد  14 29
 الشخص نفسو

 التحكـ متكسط 77.0 0.66 2.31

 التحكـ متكسط 74.3 73. 2.23 أعتقد أف الحياة فرص كليست عمؿ جاد 11 30

 التحدم متكسط 73.6 68. 2.21 أقتحـ المشكبلت لحميا كال أنتظر حدكثيا 6 31

 اإللتزاـ متكسط  71.3 70. 2.14 أعتقد أف سكء الحظ يعكد إلى سكء التخطيط 28 32

 التحدم متكسط  71.3 78. 2.14 الحياة بكؿ ما فييا ال تستحؽ أف أحياىا 36 33

 اإللتزاـ متكسط  70.6 76. 2.12 أؤمف بالمثؿ الشعبي " قيراط حظ كال فداف شطارة" 37 34

ال يكجد لدم مف األىداؼ ما يدعك لمتمسؾ بيا اك  16 35
 الدفاع عنيا

 اإللتزاـ متكسط  68.6 78. 2.06
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أشعر بالخكؼ مف مكاجية المشكبلت حتى قبؿ أف  45 36
 تحدث

 التحدم متكسط  67.3 74. 2.02

 اإللتزاـ متكسط 67.0 74. 2.01 أكقات حياتي تضيع في أنشطة ال معنى ليا  7 37

اىتمامي بنفسي ال يترؾ لي فرصة لمتفكير في أم  27 38
 شيء آخر

 التحدم متكسط  67.0 75. 2.01

أعتقد أف حياتي تتأثر بقكل خارجية ال سيطرة لي  34 39
 عمييا

 اإللتزاـ متكسط 66.6 71. 2.00

 التحدم متكسط 65.3 74. 1.96 أعتقد أف " البعد عف الناس مكسب" 24 40

أعتقد أف تأثيرم ضعيؼ عمى األحداث التي تقع  31 41
 عمي

 اإللتزاـ متكسط 64.6 72. 1.94

 اإللتزاـ متكسط 63.3 70. 1.90 ب دكران ميمان في حياتيأعتقد أف الحظ يمع 22 42

أتكجس مف تغييرات الحياة فكؿ تغيير قد ينطكم  40 43
 عمى تيديد لي كلحياتي 

 اإللتزاـ متكسط 62.3 68. 1.87

 التحكـ متكسط 62.3 81. 1.87 أغير قيمي كمبادئي إذا دعت الظركؼ لذلؾ 44 44

عمى حياتي مف ظركؼ أشعر بالخكؼ لما قد يطرأ  20 45
 كأىداؼ

 التحكـ متكسط 61.6 67. 1.85

  متكسط 76.0 23. 2.28 الدرجة الكمية 

 

األسرل المحرريف في لدل فقرات مستكل الصبلبة النفسية ف أ (9)مف خبلؿ البيانات في الجدكؿ  يتضح

جميعيا بيف كانت م أ (2.54)إلى  (1.85) عمييا ما بيفالمتكسطات الحسابية قد تراكحت  ،محافظة نابمس

مف مجاؿ  (أشعر بالخكؼ لما قد يطرأ عمى حياتي مف ظركؼ كأىداؼ) كىما الفقرات ،المتكسط كالمرتفع

األسرل لدل مستكل الصبلبة أف النتيجة ك  ،مف مجاؿ )التحكـ( (أتخذ قراراتي بنفسيك)، )التحكـ(

كبنسبة  (2.28)سابي الذم بمغ المتكسط الحكذلؾ بداللة  ،متكسطان كاف  المحرريف في محافظة نابمس

 .(76.2مئكية )
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 لمدراسة الثالث النتائج المتعمقة بالسؤال  1.3.4

 كالذم ينص عمى:

 األسرى المحررين في محافظة نابمسلدى في درجة معنى الحياة  ذات داللة إحصائيةىل توجد فروق 

 ؟توى األكاديميالحالة االجتماعية، والمس ،األسير عمر ومدة األسر، :لمتغيراتعزى ت  

 .الرابعة(ضية الفر لثالثة كاة ضيالفرالثانية، ة ضيالفراألكلى،  ضيةالفر) :ضياتفر ال كالذم تندرج تحتو

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 4.6

 نتائج الفرضية األولى والتي تنص عمى:  1.2.4

وسطات استجابات األسرى بين مت (α> 0.05) إحصائية عند مستوى الداللةداللة  ال توجد فروق ذات

 .مدة األسرالمحررين حول معنى الحياة تعزى لمتغير 

استخدـ تحميؿ التبايف األحػادم،  فقد مدة األسر،جؿ فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغير أمف ك 

 تكضح ذلؾ: (12(، )11(، )10)كنتائج الجداكؿ 

للدرجة  حول معني الحياة دة األسرمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير ( 10جدول )

 الكلية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مدة األسر المحور

سنكات 5أقؿ مف  معنى الحياة  121 2.40 0.29 

سنكات 10-5مف   53 2.19 0.31 

سنكات 10أكثر مف   6 2.36 0.28 

لمجمكعا  180 2.34 0.31 
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( مػدة األسػرالمتكسطات الحسػابية فػي مسػتكيات متغيػر ) كجكد فركؽ في (03) الجدكؿيتضح مف 

اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم كمػا  جػرل، ك كلمعرفػة داللػة الفػركؽ )معنػى الحيػاة(الكمية لمحػكر  ةلمدرج

 .(00) يبيف الجدكؿ

متوسطات استجابات األسرى  نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في (11)جدول 
 مدة األسرعزى لمتغير عنى الحياة ت  المحررين حول م

مجمكع  مصدر التبايف معنى الحياة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل الداللة قيمة)ؼ(

 5.740 0.529 2 1.058 بيف المجمكعات الرضا كالقبكؿ
 

*0.004 
 0920. 177 16.305 داخؿ المجمكعات 

    179 17.363 المجمكع
 8.695 1.154 2 2.307 بيف المجمكعات ةاليدؼ مف الحيا

 
*0.000 

 1330. 177 23.482 داخؿ المجمكعات 

    179 25.790 المجمكع
 9.994 1.219 2 2.439 بيف المجمكعات المسؤكلية

 
*0.000 

 1220. 177 21.597 داخؿ المجمكعات 

    179 24.036 المجمكع
 5.646 0.789 2 1.579 بيف المجمكعات التسامي بالذات 

 
*0.004 

 1400. 177 24.743 داخؿ المجمكعات 

    179 26.321 المجمكع
 9.514 0.860 2 1.721 بيف المجمكعات الدرجة الكمية 

 
*0.000 

 0900. 177 16.007 داخؿ المجمكعات 

    179 17.728 المجمكع
 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
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إحصائية عند  داللةتكجد فركؽ ذات  انو (00)بلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ نبلحظ مف خ

عزل بيف متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ معنى الحياة تي  (α> 0.05) مستكل الداللة

( 0.05) مف أقؿ ةكىذه القيم( 0.000)، فقد بمغت قيمة مستكل الداللة لممحكر األكؿ مدة األسرلمتغير 

 .بمدة األسرالفرضية المتعمقة  ضنرفلذلؾ 

(، الرضا كالقبكؿ(، كالثاني )الرضا كالقبكؿاما بالنسبة لمجاالت الدراسة، فتكجد فركؽ في المجاؿ األكؿ )
 (التسامي بالذات(، كالرابع )اليدؼ مف الحياةكالثالث )

، (13)، ك(12) كؿاكالجد ،LSDاستخداـ اختبار المقارنات البعدية  جرل كلمعرفة لمف تعكد ىذه الفركؽ

 كضح ذلؾ:ت  (16(، ك)15(، ك)14)ك

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 10)جدول 
 لمدرجة الكمية مدة األسرحول معنى الحياة تعزى لمتغير 

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف  سنكات 5أقؿ مف  المتكسط الحسابي المستكل
 040020. *217390. _____ 2.40 سنكات 5أقؿ مف 

 0-17737. _______ _____ 2.19 سنكات 10-5مف 
 10أكثر مف 
 سنكات

2.36 _____ _____ _____ 

 

( سنكات 03-5مف ( كمستكل )سنكات 5أقؿ مف كجكد فركؽ بيف مستكل ) (12)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (. سنكات 5أقؿ مف كلصالح مستكل )
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لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 13)جدول 
 (  الرضا والقبوللممجال األول ) مدة األسرحول معنى الحياة تعزى لمتغير 

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف  سنكات 5أقؿ مف  المتكسط الحسابي المستكل
 0.01726 - *167220. _____ 2.33 سنكات 5أقؿ مف 

 0.18449 - _______ _____ 2.17 سنكات 10-5مف 
 10أكثر مف 
 سنكات

2.35 _____ _____ _____ 

 

( سنكات 03-5مف ( كمستكل )سنكات 5أقؿ مف كجكد فركؽ بيف مستكل ) (13)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (. سنكات 5أقؿ مف كلصالح مستكل )

الفروق حول استجابات األسرى المحررين  لداللة LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 11)جدول 
 (  اليدف من الحياةلممجال الثاني ) مدة األسرحول معنى الحياة تعزى لمتغير 

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف  سنكات 5أقؿ مف  المتكسط الحسابي المستكل
 21304. *24407. _____ 2.50 سنكات 5أقؿ مف 

 03103.- _______ _____ 2.25 سنكات 10-5مف 
 10أكثر مف 
 سنكات

2.28 _____ _____ _____ 

 

( سنكات 03-5مف ( كمستكل )سنكات 5أقؿ مف كجكد فركؽ بيف مستكل ) (14)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.سنكات 5أقؿ مف كلصالح مستكل )

  



035 

 

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 11)جدول 
 (  المسؤوليةلممجال الثالث ) مدة األسرعنى الحياة تعزى لمتغير حول م

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف  سنكات 5أقؿ مف  المتكسط الحسابي المستكل
 007280. *255710. _____ 2.41 سنكات 5أقؿ مف 

 0.24843 - _______ _____ 2.15 سنكات 10-5مف 
 10أكثر مف 
 سنكات

2.40 _____ _____ _____ 

 

( سنكات 03-5مف ( كمستكل )سنكات 5أقؿ مف كجكد فركؽ بيف مستكل ) (15)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (. سنكات 5أقؿ مف كلصالح مستكل )

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 16)جدول 
 (التسامي بالذات) عالرابلممجال  مدة األسرحول معنى الحياة تعزى لمتغير 

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف  سنكات 5أقؿ مف  المتكسط الحسابي المستكل
 11966.- *19441. _____ 2.35 سنكات 5أقؿ مف 

 31407.- _______ _____ 2.16 سنكات 10-5مف 
 10أكثر مف 
 سنكات

2.47 _____ _____ _____ 

 

( سنكات 03-5مف ( كمستكل )سنكات 5أقؿ مف ل )كجكد فركؽ بيف مستك  (16)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (. سنكات 5أقؿ مف كلصالح مستكل )

 نتائج الفرضية الثانية والتي تنص عمى:  2.2.4

بين متوسطات استجابات األسرى  (α> 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة داللةال توجد فروق ذات 
 .اعيةالحالة االجتمعزى لمتغير المحررين حول معنى الحياة ت  

ـ تحميػؿ التبػايف ااستخد جرل الحالة االجتماعية،جؿ فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغير أكمف 
 تكضح ذلؾ: (03(،)02)كنتائج الجداكؿ األحادم، 



031 

 

الحالة االجتماعية حول معني الحياة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير ( 17جدول )

 للدرجة الكلية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد االجتماعيةالحالة  المحور

سنكات 5أقؿ مف  معنى الحياة  85 2.33 0.27 

سنكات 10-5مف   88 2.35 0.34 

سنكات 10أكثر مف   7 2.33 0.38 

لمجمكعا   180 2.34 0.31 

 

( جتماعيػػةالحالػػة اال)كسػػطات الحسػػابية فػػي مسػػتكيات متغيػػركجػػكد فػػركؽ فػػي المت (02) يتضػػح مػػف الجػػدكؿ

 (18)استخداـ تحميؿ التبايف جرل، كلمعرفة داللة الفركؽ )معنى الحياة( لمقياسالكمية  ةلمدرج

  



032 

 

متوسطات استجابات األسرى  نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في (18)جدول 
 الحالة االجتماعيةالمحررين حول معنى الحياة تعزى لمتغير 

مجمكع  فمصدر التباي معنى الحياة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل الداللة قيمة)ؼ(

 0.216 0.021 2 0.042 بيف المجمكعات الرضا كالقبكؿ
 

0.806 
 0980. 177 17.321 داخؿ المجمكعات 

 179 17.363 المجمكع
 0.175 0.025 2 0.051 بيف المجمكعات اليدؼ مف الحياة

 
0.840 

 1450. 177 25.739 اتداخؿ المجمكع 
    179 25.790 المجمكع

 0.385 0.052 2 104. بيف المجمكعات المسؤكلية
 

0.681 
 1350. 177 23.931 داخؿ المجمكعات 

    179 24.036 المجمكع
 0.484 0.072 2 0.143 بيف المجمكعات التسامي بالذات 

 
0.617 

 1480. 177 26.178 داخؿ المجمكعات 
    179 26.321 لمجمكعا

 0.118 0.012 2 023. بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 

0.889 
 0990. 177 17.539 داخؿ المجمكعات 

    179 17.562 المجمكع
 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

صائية عند مستكل تكجد فركؽ ذات دالة إحال  انو (03)نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ 

الحالة بيف متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ معنى الحياة تعزل لمتغير  (α> 0.05) الداللة

 نقبؿلذلؾ ( 0.05)مف  أقؿ ةكىذه القيم (.889) ، فقد بمغت قيمة مستكل الداللة لممحكر األكؿاالجتماعية

 .بالحالة االجتماعيةالفرضية المتعمقة 

اليدؼ مف (، كالثاني )الرضا كالقبكؿتكجد فركؽ في المجاؿ األكؿ )إنو ال ت الدراسة، فاما بالنسبة لمجاال
 .(التسامي بالذاتكالرابع ) كالثالث )المسؤكلية( (،الحياة
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 : والتي تنص عمى الثالثةئج الفرضية نتا 3.2.4

بات األسرى بين متوسطات استجا( α> 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة داللةال توجد فروق ذات 
 .عمر األسيرالمحررين حول معنى الحياة تعزى لمتغير 

اسػػتخدـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم،  فقػػػد عمػػر األسػػػير،كمػػف اجػػػؿ فحػػػص صػػحة الفرضػػػية المتعمقػػػة بمتغيػػػر 
 :تكضح ذلؾ (33(،)04)كنتائج الجداكؿ 

للدرجة عني الحياة حول معمر األسير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير ( 19جدول )

 الكلية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عمر األسير المحور
عامان  20أقؿ مف  معنى الحياة  16 2.21 0.32 

عاـ 40-20مف   124 2.33 0.28 
عاـ 40أكثر مف   40 2.41 0.38 

لمجمكعا  180 2.34 0.31 
 

عمػػػػر حسػػػابية فػػػي مسػػػتكيات متغيػػػر )كجػػػكد فػػػركؽ فػػػػي المتكسػػػطات ال (04) يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ

، ك كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبػايف األحػادم )معنى الحياة( لمقياسالكمية  ة( لمدرجراألسي

 .(20)كما يبيف الجدكؿ 
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متوسطات استجابات األسرى المحررين  نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في (02) جدول
 عمر األسيرتعزى لمتغير  حول معنى الحياة

مجمكع  مصدر التبايف معنى الحياة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل الداللة قيمة)ؼ(

 1.290 0.125 2 0.249 بيف المجمكعات الرضا كالقبكؿ
 

0.278 
 0970. 177 17.113 داخؿ المجمكعات 

    179 17.363 المجمكع
 0.802 0.116 2 0.232 كعاتبيف المجم اليدؼ مف الحياة

 
0.450 

 1440. 177 25.558 داخؿ المجمكعات 
    179 25.790 المجمكع

 3.824 0.498 2 0.996 بيف المجمكعات المسؤكلية
 

*0.024 
 1300. 177 23.040 داخؿ المجمكعات 

    179 24.036 المجمكع
 3.068 0.441 2 0.882 بيف المجمكعات التسامي بالذات 

 
*0.049 

 1440. 177 25.439 داخؿ المجمكعات 
    179 26.321 المجمكع

 2.238 0.217 2 0.433 بيف المجمكعات الدرجة الكمية 
 

0.110 
 0970. 177 17.129 داخؿ المجمكعات 

    179 17.562 المجمكع
 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

إحصائية عند مستكل  داللةال تكجد فركؽ ذات  انو (33)الكاردة في الجدكؿ  نبلحظ مف خبلؿ البيانات

عمر بيف متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ معنى الحياة تعزل لمتغير  (α> 0.05) الداللة

لذلؾ نقبؿ ( 0.05)أكبر مف  ةكىذه القيم( 0.110) األكؿ لممقياس، فقد بمغت قيمة مستكل الداللة األسير

 .عمر األسيربية المتعمقة الفرض

ليدؼ مف ا(، كالثاني )الرضا كالقبكؿتكجد فركؽ في المجاؿ األكؿ )إنو ال اما بالنسبة لمجاالت الدراسة، ف
 (التسامي بالذات(، كالرابع )لمسؤكليةاالثالث )بينما تكجد فركؽ في المجاؿ (، الحياة
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، (22)، ك(21)كؿاكالجد ،LSDنات البعدية استخداـ اختبار المقار  جرل كلمعرفة لمف تعكد ىذه الفركؽ

 كضح ذلؾ:ت

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 01)جدول 
 (  اليدف من الحياة) نيلممجال الثا  عمر األسيرحول معنى الحياة تعزى لمتغير 

 عاـ 40أكثر مف  عاـ 40-20مف  عاـ 20أقؿ مف  المتكسط الحسابي المستكل
 *26161.- 11247.- _____ 2.20 عاـ 20أقؿ مف 

 14914.- _______ _____ 2.31 عاـ 40-20مف 
 _____ _____ _____ 2.46 عاـ 40أكثر مف 

 

( كلصالح عاـ 40أكثر مف ( كمستكل )عاـ 20أقؿ مف كجكد فركؽ بيف مستكل ) (21)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.عاـ 40أكثر مف مستكل )

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 02)جدول 
 (  ؤوليةالسلممجال الثالث ) عمر األسيرحول معنى الحياة تعزى لمتغير 

 عاـ 40أكثر مف  عاـ 40-20مف  عاـ 20أقؿ مف  المتكسط الحسابي المستكل
 *26875.- 15373.- _____ 2.14 عاـ 20أقؿ مف 

 11502.- _______ _____ 2.29 عاـ 40-20مف 
 _____ _____ _____ 2.40 عاـ 40أكثر مف 

 

( كلصالح عاـ 40أكثر مف ( كمستكل )عاـ 20أقؿ مف كجكد فركؽ بيف مستكل ) (22)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.عاـ 40أكثر مف مستكل )
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  نتائج الفرضية الرابعة والتي تنص عمى : 4.2.4

بين متوسطات استجابات األسرى  (α> 0.05) د فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللةال توج  
 .المستوى االكاديميالمحررين حول معنى الحياة تعزى لمتغير 

اسػػػػتخدـ تحميػػػػؿ التبػػػػايف  فقػػػػد  ،المسػػػػتكل االكػػػػاديميجػػػػؿ فحػػػػص صػػػػحة الفرضػػػػية المتعمقػػػػة بمتغيػػػػر أكمػػػػف 
 :تكضح ذلؾ (28، ك)(27(، )26) (35)(،32(،)30) ج الجداكؿكنتائاألحادم، 

 حول معني الحياة المستوى االكاديميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير ( 23جدول )

 للدرجة الكلية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى األكاديمي المحور

 0.30 2.33 22 أقؿ مف ثانكية عامة معنى الحياة
كية عامة فأعمىتان  61 2.27 0.29 

 0.32 2.35 67 بكالكريكس
 0.25 2.36 22 بكالكريكس فأعمى
 0.26 2.72 8 دراسات عميا

لمجمكعا   180 2.34 0.31 
 

)المسػتكل األكػاديمي( كجػكد فػركؽ فػي المتكسػطات الحسػابية فػي مسػتكيات متغير (30)يتضح مف الجػدكؿ 

استخداـ تحميؿ التبايف األحادم كما يبيف  جرل، كلمعرفة داللة الفركؽ ()معنى الحياةالكمية لمحكر  ةلمدرج

 .(32)الجدكؿ 
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متوسطات استجابات األسرى المحررين  نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في (01)جدول 
 المستوى االكاديميحول معنى الحياة تعزى لمتغير 

مجمكع  مصدر التبايف معنى الحياة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل الداللة قيمة)ؼ(

 1.639 0.157 4 0.627 بيف المجمكعات الرضا كالقبكؿ
 

0.166 
 0960. 175 16.736 داخؿ المجمكعات 

    179 17.363 المجمكع
 3.886 0.526 4 2.104 بيف المجمكعات اليدؼ مف الحياة

 
*0.005 

 1350. 175 23.686 داخؿ المجمكعات 
    179 25.790 المجمكع

 3.486 0.443 4 1.774 بيف المجمكعات المسؤكلية
 

*0.009 
 1270. 175 22.262 داخؿ المجمكعات 

    179 24.036 المجمكع
 3.928 0.542 4 2.169 بيف المجمكعات التسامي بالذات 

 
*0.004 

 1380. 175 24.152 داخؿ المجمكعات 
    179 26.321 المجمكع

 4.007 0.368 4 1.474 بيف المجمكعات الدرجة الكمية 
 

*0.004 
 0920. 175 16.089 داخؿ المجمكعات 

    179 17.562 المجمكع
 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

مستكل تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية عند ال  انو (32)نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ 

المستكل بيف متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ معنى الحياة تعزل لمتغير  (α> 0.05) الداللة

 نرفضلذلؾ  (0.05)مف  أقؿ ةكىذه القيم( 0.004) ، فقد بمغت قيمة مستكل الداللة لممحكر األكؿاألكاديمي

 .المستكل االكاديميالفرضية المتعمقة 

جد فركؽ في ك بينما ت(، الرضا كالقبكؿتكجد فركؽ في المجاؿ األكؿ )إنو ال ، فاما بالنسبة لمجاالت الدراسة
 (التسامي بالذات(، كالرابع )المسؤكلية الثالث )المجاؿ  ك(، اليدؼ مف الحياةالثاني )المجاؿ 
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،  (35)كؿ ا، كالجدLSDاستخداـ اختبار المقارنات البعدية  جرلكلمعرفة لمف تعكد ىذه الفركؽ، 

 :يكضح ذلؾ (28)، ك(27)، ك(26)ك

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 01)جدول 
 المستوى األكاديمي لمدرجة الكمية عزى لمتغير حول معنى الحياة ت  

المتكسط  االكاديمي المستكل
 الحسابي

أقؿ مف 
 ثانكية عامة

عامة  ثانكية
 فأعمى

 دراسات عميا ريكس فأعمىبكالك  بكالكريكس

 *0-39532. 0-03671. 0-01885. 05561. _____ 2.33 أقؿ مف ثانكية عامة

عامة فأعمى ثانكية  2.27 _____ _____ .07447-0 .09233-0 .45094-0* 

 *0-37647. -0.01786 _____ _____ _____ 2.35 بكالكريكس

 *0-35861. _____ _____ _____ _____ 2.36 بكالكريكس فأعمى

 _____ _____ _____ _____ _____ 2.72 دراسات عميا

 

 ، ك ثانكيةأقؿ مف ثانكية عامة)كمستكيات   (دراسات عمياكجكد فركؽ بيف مستكل ) (35)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.دراسات عمياكلصالح مستكل ) (بكالكريكس فأعمى ، كبكالكريكس ، كعامة فأعمى

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDلبعدية المقارنات انتائج تحميل  (06)جدول 
   .لممجال الثاني )اليدف من الحياة( المستوى األكاديميعزى لمتغير حول معنى الحياة ت  

المتكسط  االكاديمي المستكل
 الحسابي

أقؿ مف 
 ثانكية عامة

عامة  ثانكية
 فأعمى

 دراسات عميا بكالكريكس فأعمى بكالكريكس

كية عامةأقؿ مف ثان  2.3939 _____ 0.05842 -0.03989 - 0.11212 - 0.45606* 

عامة فأعمى ثانكية  2.3355 _____ _____ -0.09831 - 0.17054 - 0.51448* 

 *0.41617 - 0.07223 - _____ _____ _____ 2.4338 بكالكريكس

 *0.34394 - _____ _____ _____ _____ 2.5061 بكالكريكس فأعمى

 _____ _____ _____ _____ _____ 2.8500 دراسات عميا
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 ، ك ثانكيةأقؿ مف ثانكية عامة)كمستكيات   (دراسات عمياكجكد فركؽ بيف مستكل ) (31)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.دراسات عمياكلصالح مستكل ) (بكالكريكس فأعمى ، كبكالكريكس ، كعامة فأعمى

ة الفروق حول استجابات األسرى المحررين لدالل LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 07)جدول 
   .المستوى األكاديمي لممجال الثالث )المسؤولية (عزى لمتغير حول معنى الحياة ت  

المتكسط  االكاديمي المستكل
 الحسابي

أقؿ مف 
 ثانكية عامة

عامة  ثانكية
 فأعمى

 دراسات عميا بكالكريكس فأعمى بكالكريكس

 *0.42208- 000000. 0.03455- 067970. _____ 2.32 أقؿ مف ثانكية عامة

عامة فأعمى ثانكية  2.26 _____ _____ -0.10252 -0.06797 -0.49005* 

 *0.38753- 034550. _____ _____ _____ 2.36 بكالكريكس

 *0.42208- _____ _____ _____ _____ 2.32 بكالكريكس فأعمى

 _____ _____ _____ _____ _____ 2.75 دراسات عميا

 

 ، ك ثانكيةأقؿ مف ثانكية عامة)كمستكيات   (دراسات عمياكجكد فركؽ بيف مستكل ) (32)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.دراسات عمياكلصالح مستكل ) (بكالكريكس فأعمى ، كبكالكريكس ، كعامة فأعمى

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 08)جدول 
   .(ي لممجال الرابع )التسامي بالذاتالمستوى األكاديمعزى لمتغير ل معنى الحياة ت  حو

المتكسط  االكاديمي المستكل
 الحسابي

أقؿ مف 
 ثانكية عامة

عامة  ثانكية
 فأعمى

 دراسات عميا بكالكريكس فأعمى بكالكريكس

 *0.49006- 0.02273- 012040. 060920. _____ 2.30 أقؿ مف ثانكية عامة

عامة فأعمى انكيةث  2.24 _____ _____ -0.04887 -0.08364 -0.55097* 

 *0.50210- 0.03477- _____ _____ _____ 2.29 بكالكريكس

 *0.46733- _____ _____ _____ _____ 2.32 بكالكريكس فأعمى

 _____ _____ _____ _____ _____ 2.79 دراسات عميا
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 ، ك ثانكيةأقؿ مف ثانكية عامة)كمستكيات   (دراسات عمياستكل )كجكد فركؽ بيف م (33)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.دراسات عمياكلصالح مستكل ) (بكالكريكس فأعمى ، كبكالكريكس ، كعامة فأعمى

 لمدراسة الرابع النتائج المتعمقة بالسؤال  4.1.4

 كالذم ينص عمى:

رى المحررين في األسلدى في درجة الصالبة النفسية  ذات داللة إحصائيةىل توجد فروق 
 ؟ عزى لمتغيرات عمر األسير، ومدة األسر، والحالة االجتماعية، والمستوى األكاديميت   محافظة نابمس

 )الفرضية الخامسة، الفرضية السادسة، الفرضية السابعة، كالفرضية الثامنة(. ياتتندرج تحتو الفرضكالذم 

 والتي تنص عمى :  الخامسةنتائج الفرضية  5.2.4

بين متوسطات استجابات األسرى ( α> 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة داللةوجد فروق ذات ال ت  
 .مدة األسرتعزى لمتغير  الصالبة النفسيةالمحررين حول 

ـ تحميػؿ التبػايف األحػادم،  ااسػتخدجػرل فقد   مدة األسر،جؿ فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغير أكمف 
 :ذلؾ تكضح (30(،)29)كنتائج الجداكؿ 

 حول الصالبة النفسية مدة األسرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير ( 29جدول )

 للدرجة الكلية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مدة األسر المحور

سنكات 5أقؿ مف  الصالبة النفسية  121 2.40 0.29 

سنكات 10-5مف   53 2.18 0.32 

كاتسن 10أكثر مف   6 2.36 0.26 

لمجمكعا   180 2.33 0.31 
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 ةلمدرجػ (مػدة األسػركجكد فركؽ في المتكسطات الحسػابية فػي مسػتكيات متغيػر ) (34)يتضح مف الجدكؿ 

اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم كمػا يبػيف  جػرلكلمعرفػة داللػة الفػركؽ ، (الصػبلبة النفسػية) لمقياسالكمية 

 .(30)الجدكؿ 

متوسطات استجابات األسرى المحررين  تحميل التباين األحادي لداللة الفروق فينتائج  (30جدول )
عزى لمتغير مدة األسرحول الصالبة النفسية ت    

مجمكع  مصدر التبايف الصالبة النفسية
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل الداللة قيمة)ؼ(

 8.545 0.925 2 1.851 بيف المجمكعات اإللتزاـ
 

*0.000 
 1080. 177 19.166 داخؿ المجمكعات 

    179 21.017 المجمكع
       التحكم

 9.394 1.204 2 2.409 بيف المجمكعات
 

*0.000 
 1280. 177 22.692 داخؿ المجمكعات 

    179 25.101 المجمكع
       التحدي

 6.853 0.677 2 1.354 بيف المجمكعات
 

*0.001 
 0990. 177 17.482 عاتداخؿ المجمك  

    179 18.835 المجمكع
       الدرجة الكمية 

 9.902 0.912 2 1.824 بيف المجمكعات
 

*0.000 
 0920. 177 16.302 داخؿ المجمكعات 

    179 18.125 المجمكع
 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

إحصائية عند مستكل  داللةتكجد فركؽ ذات  انو (03)دكؿ نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الج

مدة عزل لمتغير تي  الصبلبة النفسيةبيف متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ  (α> 0.05)الداللة
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 نرفضلذلؾ  (3.35)مف  أقؿ ةكىذه القيم (3.333)، فقد بمغت قيمة مستكل الداللة لممحكر األكؿ األسر

 .األسرمدة الفرضية المتعمقة 

(، التحكـالثاني )ك في المجاؿ (، اإللتزاـتكجد فركؽ في المجاؿ األكؿ )إنو ما بالنسبة لمجاالت الدراسة، فأ
استخداـ اختبار المقارنات البعدية  جرلكلمعرفة لمف تعكد ىذه الفركؽ، ، (التحدمالثالث )كالمجاؿ 

LSDكضح ذلؾ:ت، (34)، ك(33)، ك (03)،(31)كؿ ا، كالجد 

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 31)جدول 
 لمدرجة الكمية. مدة األسرعزى لمتغير ت   الصالبة النفسية حول 

المتكسط  مدة األسر
 الحسابي

 5أقؿ مف 
 سنكات

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف 

سنكات 5أقؿ مف   2.40 _____ .222180* .039580 

سنكات 10-5مف   2.18 _____ _____ -0.18260 

 10أكثر مف 
 سنكات

2.36 _____ _____ _____ 

 

كلصالح  (سنكات 10-5مف )  كمستكم (سنكات 5أقؿ مف كجكد فركؽ بيف مستكل ) (00)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.سنكات 5أقؿ مف مستكل )

ول استجابات األسرى المحررين لداللة الفروق ح LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 30)جدول 
   .(دة األسر لممجال األول )اإللتزاممعزى لمتغير ت   الصالبة النفسية حول 
المتكسط  مدة األسر

 الحسابي
 5أقؿ مف 
 سنكات

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف 

سنكات 5أقؿ مف   2.43 _____ .220480* -0.03361 

سنكات 10-5مف   2.21 _____ _____ -0.25409 

 10أكثر مف 
 سنكات

2.46 _____ _____ _____ 
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كلصالح  (سنكات 10-5مف )  كمستكم (سنكات 5أقؿ مف كجكد فركؽ بيف مستكل ) (03)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.سنكات 5أقؿ مف مستكل )

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 33)جدول 
  مدة األسر لممجال الثاني )التحكم(.عزى لمتغير ت   النفسية الصالبة حول 
المتكسط  مدة األسر

 الحسابي
 5أقؿ مف 
 سنكات

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف 

سنكات 5أقؿ مف   2.46 _____ 0.25487* .127820 

سنكات 10-5مف   2.20 _____ _____ -0.12704 

 10أكثر مف 
 سنكات

2.33 _____ _____ _____ 

 

كلصالح  (سنكات 10-5مف )  كمستكم (سنكات 5أقؿ مف كجكد فركؽ بيف مستكل ) (00)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.سنكات 5أقؿ مف مستكل )

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل ( 31)جدول 
  لث )التحدي (.األسر لممجال الثامدة عزى لمتغير ت   الصالبة النفسية حول 
المتكسط  مدة األسر

 الحسابي
 5أقؿ مف 
 سنكات

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف 

سنكات 5أقؿ مف   2.32 _____ .191180* .024520 

سنكات 10-5مف   2.13 _____ _____ -0.16667 

 10أكثر مف 
 سنكات

2.30 _____ _____ _____ 

 

كلصالح  (سنكات 10-5مف )  كمستكم (سنكات 5أقؿ مف )كجكد فركؽ بيف مستكل  (02)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.سنكات 5أقؿ مف مستكل )
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 والتي تنص عمى:  السادسة نتائج الفرضية 6.2.4

بين متوسطات  (α> 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة داللةال توجد فروق ذات   
 .جتماعيةالحالة االتعزى لمتغير  الصالبة النفسيةاستجابات األسرى المحررين حول 

اسػػتخدـ تحميػػؿ  جػػرل فقػػد ،الحالػػة االجتماعيػػةجػػؿ فحػػص صػػحة الفرضػػية المتعمقػػة بمتغيػػر أكمػػف 

 :تكضح ذلؾ (01)، (05)كنتائج الجداكؿ التبايف األحادم، 

حول الصالبة  الحالة االجتماعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير ( 35جدول )

 للدرجة الكليةالنفسية 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية حورالم

 0.19 2.24 85 أعزب الصالبة النفسية

 0.25 2.31 88 متزكج

 0.18 2.35 7 غير ذلؾ

لمجمكعا  180 2.28 0.23 

 

( الحالػة االجتماعيػةكجػكد فػركؽ فػي المتكسػطات الحسػابية فػي مسػتكيات متغيػر ) (05)يتضح مف الجدكؿ 

اسػػتخداـ تحميػؿ التبػػايف األحػػادم  جػػرل، ك كلمعرفػة داللػػة الفػركؽ (الصػػبلبة النفسػػية)الكميػػة لمحػكر  ةلمدرجػ

 .(01)كما يبيف الجدكؿ 
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متوسطات استجابات األسرى  نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في( 36)جدول 
 يةالحالة االجتماععزى لمتغير ت   الصالبة النفسيةالمحررين حول 

مجمكع  مصدر التبايف الصالبة النفسية
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل الداللة قيمة)ؼ(

 0.158 0.019 2 0.037 بيف المجمكعات اإللتزاـ
 

0.854 
 1190. 177 20.979 داخؿ المجمكعات 

    179 21.017 المجمكع
 0.013 0.002 2 0.004 بيف المجمكعات التحكم

 
0.988 

 1420. 177 25.097 داخؿ المجمكعات 
    179 25.101 المجمكع

 
 التحدي

 0.679 0.072 2 0.143 بيف المجمكعات
 

0.509 
 0.106 177 18.692 داخؿ المجمكعات 

    179 18.835 المجمكع
 0.090 0.009 2 0.018 بيف المجمكعات الدرجة الكمية 

 
0.914 

 1020. 177 18.107 داخؿ المجمكعات 
    179 18.125 المجمكع

 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية عند مستكل ال  انو (01)نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ 

ر عزل لمتغيتي  الصبلبة النفسيةبيف متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ  (α> 0.05) الداللة

 (0.05)مف  كبرأ ةكىذه القيم( 0 (914.الثانيبمغت قيمة مستكل الداللة لممحكر  ، فقدالحالة االجتماعية

 .الحالة االجتماعيةبالفرضية المتعمقة  نقبؿلذلؾ 

الثاني في المجاؿ ك (، اإللتزاـتكجد فركؽ في المجاؿ األكؿ )ال إنو اما بالنسبة لمجاالت الدراسة، ف
 .(التحدمالثالث )المجاؿ ك (، التحكـ)
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 : ج الفرضية السابعة والتي تنص عمىنتائ 7.2.4

بين متوسطات استجابات األسرى  (α> 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة داللةال توجد فروق ذات  
 .عمر األسيرعزى لمتغير ت   الصالبة النفسيةالمحررين حول 

ـ تحميػؿ التبػايف ااسػتخدجػرل  فقػد عمػر األسػير،جؿ فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغيػر أكمف 

 تكضح ذلؾ: (03)ك (02)كنتائج الجداكؿ األحادم، 

عمر األسير حول الصالبة النفسية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير ( 37جدول )

 للدرجة الكلية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عمر األسير المحور

عامان  20ؿ مف أق الصالبة النفسية  16 2.21 0.16 

عاـ 40-20مف   124 2.27 0.21 

عاـ 40أكثر مف   40 2.33 0.28 

لمجمكعا  180 2.28 0.23 

 

 ة( لمدرجػرعمر األسيكجكد فركؽ في المتكسطات الحسابية في مستكيات متغير ) (02)يتضح مف الجدكؿ 

استخداـ تحميؿ التبػايف األحػادم كمػا يبػيف  جرل ، ك كلمعرفة داللة الفركؽ)الصبلبة النفسية(الكمية لمحكر 

 .(38)الجدكؿ 
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متوسطات استجابات األسرى  نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في( 38جدول )
 عمر األسيرعزى لمتغير ت   الصالبة النفسيةالمحررين حول 

مجمكع  مصدر التبايف الصالبة النفسية
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 عاتالمرب

 مستكل الداللة قيمة)ؼ(

 2.341 0.271 2 0.541 بيف المجمكعات اإللتزاـ
 

0.099 
 1160. 177 20.475 داخؿ المجمكعات 

    179 21.017 المجمكع
 2.028 0.281 2 0.562 بيف المجمكعات التحكـ

 
0.135 

 0.139 177 24.538 داخؿ المجمكعات 
    179 25.101 المجمكع

 2.609 0.270 2 0.539 بيف المجمكعات التحدم
 

0.076 
 1030. 177 18.296 داخؿ المجمكعات 

    179 18.835 المجمكع
 2.583 0.257 2 0.514 بيف المجمكعات الدرجة الكمية 

 
0.078 

 1000. 177 17.612 داخؿ المجمكعات 
    179 18.125 المجمكع

 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

إحصائية عند مستكل  داللةال تكجد فركؽ ذات  انو (03) نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ

عمر عزل لمتغير تي  الصبلبة النفسيةبيف متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ (α> 0.05)الداللة

لذلؾ نقبؿ  (3.35)أكبر مف  ةيمكىذه الق( 0780.)، فقد بمغت قيمة مستكل الداللة لممحكر األكؿ األسير

 عمر األسير.بالفرضية المتعمقة 

الثاني في المجاؿ ك (، اإللتزاـتكجد فركؽ في المجاؿ األكؿ )إنو ال اما بالنسبة لمجاالت الدراسة، ف
 .(التحدمالثالث )المجاؿ ك (، التحكـ)
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 : والتي تنص عمىالثامنة  نتائج الفرضية 8.2.4

بين متوسطات استجابات األسرى  (α> 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة لةدال ال توجد فروق ذات   
 .المستوى األكاديميعزى لمتغير ت   الصالبة النفسية المحررين حول 

ـ تحميػؿ التبػايف ااسػتخدجػرل فقػد   ،المسػتكل االكػاديميجؿ فحػص صػحة الفرضػية المتعمقػة بمتغيػر أكمف 
 :تكضح ذلؾ (22(،)20،و)(23(،)20(،)23) ،(39) كنتائج الجداكؿاألحادم، 

المستوى االكاديمي حول الصالبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير ( 39جدول )

 للدرجة الكلية النفسية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى االكاديمي المحور
 0.24 2.27 22 أقؿ مف ثانكية عامة الصالبة النفسية

 0.19 2.26 61 تانكية عامة فأعمى
 0.25 2.27 67 بكالكريكس

 0.19 2.26 22 بكالكريكس فأعمى
 0.26 2.54 8 دراسات عميا

لمجمكعا  180 2.28 0.23 
 

( )المسػتكل األكػاديميكجكد فركؽ في المتكسطات الحسػابية فػي مسػتكيات متغيػر  (04)يتضح مف الجدكؿ 

اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم  جػرل، ك كلمعرفػة داللػة الفػركؽ لصػبلبة النفسػية()ا لمقياسالكمية  ةلمدرج

 .(40)كما يبيف الجدكؿ 
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متوسطات استجابات األسرى  نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في (12)جدول 
 المستوى االكاديميعزى لمتغير المحررين حول معنى الحياة ت  

مجمكع  تبايفمصدر ال الصالبة النفسية
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل الداللة قيمة)ؼ(

 3.078 0.345 4 1.381 بيف المجمكعات اإللتزاـ
 

*0.018 
 1120. 175 19.635 داخؿ المجمكعات 

 179 21.017 المجمكع
 3.084 0.413 4 1.653 بيف المجمكعات التحكـ

 
*0.017 

 1340. 175 23.448 داخؿ المجمكعات 
    179 25.101 المجمكع

 0.339 4 1.356 بيف المجمكعات التحدم
.1000 

3.393 
 

*0.011 
 175 17.480 داخؿ المجمكعات 

 179 18.835 المجمكع
 3.636 0.348 4 1.391 بيف المجمكعات الدرجة الكمية 

 
*0.007 

 0960. 175 16.735 داخؿ المجمكعات 
 179 18.125 المجمكع

 (α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

إحصائية عند مستكل  داللةتكجد فركؽ ذات ال  انو (23)نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ 

α> 0.05) الداللة المستكل عزل لمتغير تي  النفسية بيف متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ(

لذلؾ  (3.35)مف  أقؿ ةكىذه القيم (0073.)قيمة مستكل الداللة لممحكر األكؿ  ، فقد بمغتاالكاديمي

 .المستكل األكاديميبالفرضية المتعمقة  نرفض

(، التحكـالثاني )ك في المجاؿ (، اإللتزاـتكجد فركؽ في المجاؿ األكؿ )إنو اما بالنسبة لمجاالت الدراسة، ف
 (التحدمالثالث )المجاؿ ك 

يكضح (20)، كالجدكؿ LSDاستخداـ اختبار المقارنات البعدية  جرلىذه الفركؽ، كلمعرفة لمف تعكد 
 :ذلؾ
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لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل  (11)جدول 
 لمدرجة الكمية  المستوى االكاديميعزى لمتغير ت   الصالبة النفسيةحول 

المتكسط  األكاديمي المستكل
 الحسابي

أقؿ مف 
 ثانكية عامة

ثانكية عامة 
 فأعمى

 دراسات عميا بكالكريكس فأعمى بكالكريكس

 *0.38864- 0.04343- 0.02201- 048750. _____ 2.32 أقؿ مف ثانكية عامة
عامة فأعمى ثانكية  2.27 _____ _____ -0.07076 -0.09218 -0.43739* 

 *0.36663- 0.02142- _____ _____ _____ 2.34 بكالكريكس
 *0.34520- _____ _____ _____ _____ 2.36 بكالكريكس فأعمى
 _____ _____ _____ _____ _____ 2.71 دراسات عميا

 

عامة  ثانكية ، كأقؿ مف ثانكية عامة( كمستكيات  )دراسات عمياكجكد فركؽ بيف مستكل ) (41)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.دراسات عمياكلصالح مستكل )( بكالكريكس فأعمى ، كبكالكريكس ، كفأعمى

لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل  (10)جدول 
 إللتزام( الممجال األول ) المستوى االكاديميعزى لمتغير ت   الصالبة النفسيةحول 

المتكسط  األكاديمي المستكل
 الحسابي

أقؿ مف 
 ثانكية عامة

ثانكية عامة 
 فأعمى

 دراسات عميا بكالكريكس فأعمى بكالكريكس

 *0.38409- 0.02727- 0.02451- 052660. _____ 2.35 أقؿ مف ثانكية عامة
عامة فأعمى ثانكية  2.30 _____ _____ -0.07717 -0.07993 -0.43675* 

 *0.35958- 0.00276- _____ _____ _____ 2.38 بكالكريكس
 *0.35682- _____ _____ _____ _____ 2.38 بكالكريكس فأعمى
 _____ _____ _____ _____ _____ 2.74 دراسات عميا

 

عامة  ثانكية ، كأقؿ مف ثانكية عامة( كمستكيات  )دراسات عمياكجكد فركؽ بيف مستكل ) (42)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.دراسات عميا( كلصالح مستكل )بكالكريكس فأعمى ، كبكالكريكس ، كفأعمى
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لداللة الفروق حول استجابات األسرى المحررين  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل  (13)جدول 
 لممجال الثاني )التحكم (  المستوى االكاديميعزى لمتغير ت   الصالبة النفسيةحول 

المتكسط  األكاديمي المستكل
 الحسابي

أقؿ مف 
 ثانكية عامة

ثانكية عامة 
 فأعمى

 عميا دراسات بكالكريكس فأعمى بكالكريكس

 *0.38636- 0.11818- 0.01547- 056530. _____ 2.36 أقؿ مف ثانكية عامة
عامة فأعمى ثانكية  2.30 _____ _____ -0.07200 -0.17471 -0.44290* 

 *0.37090- 0.10271- _____ _____ _____ 2.37 بكالكريكس
 0.26818 _____ _____ _____ _____ 2.48 بكالكريكس فأعمى
 _____ _____ _____ _____ _____ 2.75 دراسات عميا

 

عامة  ثانكية ، كأقؿ مف ثانكية عامة( كمستكيات  )دراسات عمياكجكد فركؽ بيف مستكل ) (43)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.دراسات عميا( كلصالح مستكل )بكالكريكس فأعمى ، كبكالكريكس ، كفأعمى

الفروق حول استجابات األسرى المحررين لداللة  LSDالمقارنات البعدية نتائج تحميل  (11)جدول 
 لممجال الثالث )التحدي (  المستوى االكاديميعزى لمتغير ت   الصالبة النفسيةحول 

المتكسط  األكاديمي المستكل
 الحسابي

أقؿ مف 
 ثانكية عامة

ثانكية عامة 
 فأعمى

 دراسات عميا بكالكريكس فأعمى بكالكريكس

 *0.38636- 0.11818 - 0.01547 - 056530. _____ 2.36 أقؿ مف ثانكية عامة
عامة فأعمى ثانكية  2.30 _____ _____ - 0.07200 - 0.17471 -0.44290* 

 *0.37090- 0.10271 - _____ _____ _____ 2.37 بكالكريكس
 *0.26818 _____ _____ _____ _____ 2.48 بكالكريكس فأعمى
 _____ _____ _____ _____ _____ 2.75 دراسات عميا

 

عامة  ثانكية ، كأقؿ مف ثانكية عامة( كمستكيات  )دراسات عمياكجكد فركؽ بيف مستكل ) (44)يبلحظ مف الجدكؿ 

 (.دراسات عميا( كلصالح مستكل )بكالكريكس فأعمى ، كبكالكريكس ، كفأعمى
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 نتائج الفرضية التاسعة  والتي  تنص عمى:  9.0.1

لدى بين معنى الحياة والصالبة النفسية  (α> 0.05)ة ال توجد عالقة ارتباطيو عن مستوى الدالل
 األسرى المحررين في محافظة نابمس.

لمعبلقة  (Pearson Corrolation Matrixاستخداـ مصفكفة بيرسكف ) جرل ،صحة الفرضية الرابعةمف أجؿ 
 (. كالصبلبة النفسية، معنى الحياةالدراسة ) مقياسيمجاالت بيف 

 لنتائج: ىذه ا (24)كيبيف الجدكؿ 

 المقياسبين درجات  (Pearson Correlation Matrix)مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون  (11)جدول 
 (الصالبة النفسيةالثاني ) والمقياس (معنى الحياةاألول )

الصالبة  التحدي التحكم اإللتزام المحور/ المجال
 النفسية

 الرضا والقبول
 **0.872 **0.828 **0.812 **0.759 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 اليدف من الحياة
 **0.873 **0.778 **0.854 **0.763 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 المسؤولية
 **0.888 **0.843 **0.773 **0.833 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة
 **0.829 **0.738 **0.730 **0.813 معامل االرتباط امي بالذاتالتس

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة
معنى الحياة 

 الدرجة الكمية 
 **0.990 **0.910 **0.906 **0.908 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة
 (α=0.05)دال إحصائيًا عند مستوى الداللة *   (α=0.01)**دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

 

عند مستكل الداللة  إحصائيان  داللةذات ارتباط مكجبة قكية  إلى كجكد عبلقة (25)تشير نتائج الجدكؿ 

(α=0.01)  عند مستكل  (990.0)( كمقدارىاالصالبة النفسيةالثاني ) كالمقياس (معنى الحياةاألكؿ ) المقياسبيف

بيف  (α=0.01)عند مستكل الداللة  دالة إحصائيان ارتباط مكجبة قكية  عبلقةكجكد  كذلؾ (.01.0)داللة 
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بمجاالتو )الرضا كالقيكؿ، كاليدؼ مف الحياة، ك المسؤكلية، ك التسامي  (معنى الحياةاألكؿ ) لمقياسا

 بمجاالتو )اإللتزاـ، كالتحكـ، ك التحدم( (الصالبة النفسيةالثاني ) المقياسك  بالذات(
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 سالفصل الخام

 مناقشتياالنتائج و  تفسير
 

 ومناقشتيا سئمة األنتائج  تفسير 3.5

 ومناقشتيا فرضياتالنتائج تفسير  4.5

 والدراسات المقترحة التوصيات 5.5
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 الفصل الخامس
 مناقشتياالنتائج و  تفسير

 الصبلبة النفسية كاة معنى الحي ،فيييدؼ ىذا الفصؿ إلى مناقشة نتائج الدراسة التي بحثت 

مف خبلؿ  ،في محافظة نابمس سجكف االحتبلؿ مف المحرريفسرل الفمسطينييف األلدل كالعبلقة بينيما 

تحقيؽ أىدافيا كىي التعرؼ عمى مستكل معنى الحياة لدل األسرل المحرريف، كمستكل الصبلبة النفسية 

المتغيرات )الديمكغرافية( في مكضكع  التعرؼ إلى دكر بعض، ككذلؾ ـ، كطبيعة العبلقة بينيمالديي

 الدراسة.

 ومناقشتيا النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة تفسير 3.7

التي النتائج تمؾ مناقشة كسيجرم  التساؤالت كالفرضيات،كقد اشتممت الدراسة عمى مجمكعة مف 

 .المختمفةإلبراز أىـ النتائج كالتي ستبنى عمييا التكصيات  ،تكصمت الييا الدراسة

 ومناقشتياالنتائج المتعمقة بالسؤال األول  تفسير 3.3.7

 ؟المحررين في محافظة نابمس سرىاألمعنى الحياة لدى ما مستوى  :كالذم ينص عمى

  األسرل المحرريف في محافظة نابمسلدل أشارت النتائج إلى أف فقرات مستكل معنى الحياة 

أعمى مجاالتيا  حيث كانت ،المتكسط كالمرتفعجميعيا بيف  ككانت (2.61)إلى  (1.75)تراكحت بيف 

(، أشعر أف ىذا العالـ خاؿو مف العدالة) الفقرات أعمىالرضا كالقبكؿ (، كأف ( كأدناىا )اليدؼ مف الحياة)

 .(عرؼ ما لدم مف قدراتأ عتز بنفسي ككني أسيران، ككر كأنمي ذاتي ألرتقي بحياتي، ك أأط)أدناىا ك 

 .مرتفعان كاف  األسرل المحرريف في محافظة نابمسلدل ل معنى الحياة مستك أف تشير ىذه النتيجة ك 
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التي أظيرت أف مستكل معنى الحياة كاف  (4114،العصار)مع نتائج دراسة نتائج الدراسة الحالية كتتفؽ 

 بشكؿ عاـ.   مرتفعان 

التي أظيرت كجكد مستكل فكؽ (3301 ،مريـ)كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

ظيرت أف أغمبية األشخاص المعاقيف التي أ (3303،عكادم)دراسة لمتكسط مف معنى الحياة، كمع نتائج ا

 .لدييـ مستكل منخفض في معنى الحياة

 حياةمعترؾ  تتعزز شخصيتيـ فيسرل داخؿ السجكف األ أفلى كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إ

محاطة باألسكار العالية كاالسبلؾ الشائكة، األسر كاأللـ كالمعاناة في الغرؼ االسمنتية القاسية ال

المغزل و يضفي لماعمى محؾ االسياـ الفعاؿ  ،يمتحفنسانيتيـ جكىر إف كالممارسات الغير إنسانية بحقيـ،

الكضع  يجابو األسرل ،األىداؼ اإليجابية المرتجاه خمؽمف خبلؿ ف ،عمى معنى الحياة مف ركنؽكاليدؼ 

 بالرغـ أنيا ،المتاحة مكاناتاإل ضمفتناسب أفكارىـ كشخصياتيـ لتي احياة كيبتكركف سبؿ الالقاسي 

تعمؿ بمختمؼ الكسائؿ التي  سرل  لتعزيز صمكدىـ كرفع كفاءاتيـاأل سعىي لذا ،اك شبو معدكمة همحدكد

رادة المعنى بالتحدمالمكاجية ك  ،خمؽ الكعي لدييـعمى   .كا 

  اقشتياومن النتائج المتعمقة بالسؤال الثانيتفسير  4.3.7

 ؟ المحررين في محافظة نابمس سرىاألالصالبة النفسية لدى ما مستوى  :كالذم ينص عمى

 األسرل المحرريف في محافظة نابمسلدل فقرات مستكل الصبلبة النفسية إف أشارت النتائج 

كـ( أعمى المجاالت )التحجميعيا بيف المتكسط كالمرتفع كأف كانت ك  (2.54)إلى  (2.85)تركاحت ما بيف 

(، أشعر بالخكؼ لما قد يطرأ عمى حياتي مف ظركؼ كأىداؼ)الفقراتأعمى كأدناىا )كالتحدم(، كاف 

 .(أتخذ قراراتي بنفسي)أدناىا ك 
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 .متكسطان كاف  األسرل المحرريف في محافظة نابمسلدل مستكل الصبلبة أف تشير ىذه النتيجة ك 

متكسط مف الصبلبة كجكد مستكل  التي أظيرت (3301، مريـ)نتائج دراسة كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع 

 النفسية.

المتكسط الحسابي العاـ لمقياس أف التي أظيرت  (2017،العامرم)كتختمؼ مع نتائج دراسة 

التي كشفت عف أف أف درجة الصبلبة  (2014،الحمكز)دراسة ، كمع نتائج  ان مرتفعكاف الصبلبة النفسية 

ظة الخميؿ جاءت عمى درجة عالية، كمع نتائج دراسة النفسية لدل األسرل المحرريف في محاف

التي أظيرت انخفاض مستكل الصبلبة النفسية لدل طمبة كمية التربية في جامعة  (3303،البيرقدار)

 .المكصؿ

المتأصمة في نفكسيـ كاإلنسانية  يتميزكف بالقيـ الثكريةأف األسرل كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى 

فطريؽ  ،سكاءن داخؿ المعتقبلت أك خارجيا لمظركؼ كاالحداث الحياتية الشاقةمة ما يجعميـ أكثر مقاك م

اتجاه نفسو كأىدافو كقيمو  فالتزاـ األسيرة طريؽ طكيؿ كشاؽ كمميء بالمعاناة كاأللـ، ر النضاؿ كالثك 

بمقاكمة االحتبلؿ لمكصكؿ الى كطف في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ يمنحو القكة كالصمكد كاالخريف مف حكلو 

دراكيا بكصفيا مكاقؼ ذات معنى،غطة حداث الضامع األكالتعامؿ بإيجابية  ،بالحرية كالرخاءينعـ   كا 

لى خبرات مفيدة. كما أف إ القاسية كالمؤلمةتحكيؿ التجارب مع جكانب الحياة المختمفة بيتفاعؿ ألسير اك 

المحطة ي استكشاؼ البيئة ، مما يساىـ فكالتطكر لمنمكالتحدم لتغيير جكانب حياتو يعد أمران ضركريا 

ككذلؾ سمة التحكـ  ،غكط بفاعميةضعمى مكاجية ال هكمعرفة المصادر النفسية كاالجتماعية التي تساعد

يحسـ طريقة التعامؿ مع المكقؼ سكاء بتخطيو أك تجنبو أك التعايش  كصعكبات فيما يمقاه مف أحداث

 معو. 
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 ومناقشتيا مدراسةلالثالث النتائج المتعمقة بالسؤال تفسير  3.1.5

 كالذم ينص عمى:

عزى ت   األسرى المحررين في محافظة نابمسلدى ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة معنى الحياة 

 ؟ ، الحالة االجتماعية، والمستوى األكاديميوعمر األسر، مدةاألسرلمتغيرات 

 الفرضية الرابعة(.ك  رضية الثالثةالفرضية الثانية كالفك الفرضية األكلى : )ياتفرضكالذم تندرج تحتو ال

 ومناقشتيا الدراسة بفرضياتالنتائج المتعمقة تفسير  4.7

بيف متكسطات  (α> 0.05)ال تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية عند مستكل الداللة الفرضية األولى:  3.4.7

 عزل لمتغير مدة األسر.استجابات األسرل المحرريف حكؿ معنى الحياة تي 

α> 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة داللةات تكجد فركؽ ذ. 1 بيف متكسطات استجابات األسرل (

 سنكات(  5 عزل لمتغير مدة األسر كلصالح مستكل )أقؿ مفالمحرريف حكؿ معنى الحياة تي 

األسير كمناضؿ يحمؿ عمى كاىمو ىمكـ الكطف كالثكرة بدالن  تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أفك 

تحقيؽ الذات يتعارض مع فإف ذلؾ يحقؽ لحياتو المعنى، كذلؾ أف ، كالشخصيةمف اليمكـ الذاتية 

، حيث أف مسألة تحقيؽ الذات يمكف أف تتـ عمى أفضؿ كجو مف كاالىتماـ باآلخريف التسامي بالذات

ككما قاؿ فركيد " أف  مثؿ القضية الكطنية الفمسطينية كالنضاؿ في سبيميا، خبلؿ االلتزاـ بقضية ىامة

ككمما كانت مدة األسر مدة قصيرة كاف األمؿ ء طالما ىـ يدافعكف عف فكرة قكية، يككنكف أقكيا الرجاؿ

في حياة األسير الذم يقضي مدة طكيمة  ما يككف سببان لمضجر كالسأـ كأكثر ،كالتفاؤؿ أقكل لدل األسير

   الحاصمة عمى أرض الكاقع. اإلخفاقات السياسية ىي 
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بيف (α> 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة  داللةتكجد فركؽ ذات ال  الفرضية الثانية: 2.2.5

 عزل لمتغير الحالة االجتماعية.متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ معنى الحياة تي 

بيف متكسطات استجابات األسرل  (α> 0.05) إحصائية عند مستكل الداللة داللةال تكجد فركؽ ذات . 2

 عزل لمتغير الحالة االجتماعية.تي المحرريف حكؿ معنى الحياة 

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الحياة ذات معنى تاـ كغير مشركط في كافة األحكاؿ، كتحقيؽ 

معنى الحياة لدل األسرل يككف مف خبلؿ ابتكاراتيـ، أك ما يكتسبكنو مف خبرات في البيئة المحيطة بيـ، 

عادة صيرية، فإذا كاف ىناؾ معنى لحياتيـ يحقؽ ليـ السكمف خبلؿ مكاجيتيـ لما يمركف بو مف مكاقؼ م

، كارتباط األسير بالقضية الكبرل السامية كالعظيمة يحقؽ لو المعنى التاـ في الحياة فإنو يككف ذاتيان كتمقائيان 

 فميما كانت الحالة االجتماعية لديو ال ينقص ذلؾ مف قيمة المعنى في حياتو.

بيف  (α> 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة  داللةجد فركؽ ذات ال تك  الثالثة:الفرضية  3.2.5

 عزل لمتغير عمر األسير.متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ معنى الحياة تي 

بيف متكسطات استجابات األسرل  (α> 0.05) إحصائية عند مستكل الداللة داللةال تكجد فركؽ ذات . 3

 غير عمر األسير.عزل لمتالمحرريف حكؿ معنى الحياة تي 

بحث عف المعنى، فاألشخاص لى أف الدافع األكؿ لدل االنساف ىك الذه النتيجة إكتعزك الباحثة ى

مف مجمكعة ك ألتحقيؽ قيمو  يسعى األسيريمنحكا معنى لحياتيـ بكاسطة إيمانيـ بالقيـ، ك أف  يستطيعكا

في حياتو أقصى درجة  أنو يرل إذ، ألخبلقيةبإيمانو العميؽ بالقضايا الكطنية كاإلنسانية كا قيـ في الحياةال

كالمقاكمة ، فالمكاجية مكاجيتو لمشكبلت الحياة المختمفة كآالميا في ظؿ كجكد االحتبلؿمف المعنى، ب
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تبعد عف حياتو الرتابة كالفتكر كالممؿ كالفراغ ثـ تبعث لغطرسة االحتبلؿ كالظركؼ القاسية بشكؿ عاـ 

 حمو العمرية. عمى النشاط كالتطكر بمختمؼ مرا

بيف   (α> 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة  داللةال تكجد فركؽ ذات  الفرضية الرابعة: 4.2.5

 عزل لمتغير المستكل األكاديمي.متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ معنى الحياة تي 

تجابات األسرل بيف متكسطات اس( α> 0.05) إحصائية عند مستكل الداللة داللة.  تكجد فركؽ ذات 4

 كلصالح مستكل )دراسات عميا(. المستكل األكاديميعزل لمتغير المحرريف حكؿ معنى الحياة تي 

التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (3302 ،عائشي)كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

لمتغير المستكل  إحصائية في مستكل االكتئاب لدل الطمبة ذكم االدراؾ اإليجابي لمعنى الحياة تبعان 

التي اظيرت أف المتغيرات النفسية في الدراسة ال تتأثر  (3301،جاب اهلل). كمع نتيجة دراسة األكاديمي

 .األكاديميبالمستكل 

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف اكتشاؼ معنى الحياة يأتي مف خبلؿ االتياف بفعؿ أك عمؿ، 

ف ىذا الفعؿ أك اأم مف خبلؿ االبتكار  لعمؿ ىك امتداد لشخصية األسير في الحياة بطريقة معنكية، كا 

عندىا سيحقؽ األسير النجاح تمك النجاح. لذا يككف بيف القدرات كالميكؿ أك الرغبة،  كد تكافؽبشرط كج

كتحقيؽ النجاح تأثير مباشر عمى حياة األسير فمف خبلؿ التعميـ يحقؽ اليدؼ أك  األكاديميلممستكل 

  المعنى في الحياة.
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 ومناقشتيا لمدراسة الرابع النتائج المتعمقة بالسؤال تفسير  4.1.5

 كالذم ينص عمى:

األسرى المحررين في محافظة لدى في درجة الصالبة النفسية  ذات داللة احصائيةىل توجد فروق 

 ؟ ، والحالة االجتماعية، والمستوى األكاديميمدة األسر، وعمر األسيرعزى لمتغيرات ت   نابمس

 الثامنة(. الفرضية ك  الفرضية السابعة ،الفرضية السادسة، الفرضية الخامسة) يات:تندرج تحتو الفرضلذم كا

بيف  (α> 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة  داللةال تكجد فركؽ ذات  الفرضية الخامسة: 5.2.5

 ر.عزل لمتغير مدة األسمتكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ الصبلبة النفسية تي 

بيف متكسطات استجابات األسرل  (α> 0.05) إحصائية عند مستكل الداللة داللةتكجد فركؽ ذات  .5

 .كلصالح سنكات األسر القميمة  عزل لمتغير مدة األسرالمحرريف حكؿ الصبلبة النفسية تي 

لمظركؼ السيئة الذم يمضي سنكات أقؿ في األسر تحدم األسير كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى 

ككف األسير الذم يمضي ، يختمؼ قميبلن عف األسير الذم يمضي سنكات طكيمة التي تطرأ عمى حياتو

سنكات أقؿ ربما تككف دافعيتو لممكاجية أعمى ككنو يرل نفسو حران بعد فترة قصيرة كيككف األمؿ لديو 

الذيف يعيشكف سنكات  ينفي كجكد الصبلبة النفسية كبقكة كبيرة لدل األسرل متأججان بصكرة كبير، كىذا ال

تعمؿ عمى تككينيا كتنميتيا الخبرات التي ، أحد سمات الصبلبة النفسيةالتحدم فاألسر الطكيمة أك المؤبد 

بناءىا كمنذ ائمة الفمسطينية تعمؿ عمى تربية أعززة المحيطة بالفرد منذ الصغر، فالعالبيئية المتنكعة كالمي 

سرل حب التضحية كالفداء مف البيئة المحيطة بيـ مف ب األبكرة عمى حب الكطف، كما يكتسالطفكلة الم

ليكمية لمشعب الفمسطيني، كىذا المكاجية اليكمية لبلحتبلؿ كسقكط الشيداء كالجرحى، كالعذابات اخبلؿ 
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فإف تمؾ  ،األسر أك طالت سنكات قمتٍ  ماميعمى صقؿ الشخصية المقاكمة لدل األسرل، عمؿ ي كمو

 كالفارؽ يككف فقط باقتراب فجر الحرية.  الصفات ثابتة ال تتزعزع،

بيف  (α> 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة  داللةال تكجد فركؽ ذات  الفرضية السادسة: 6.2.5

 عزل لمتغير الحالة االجتماعية.متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ الصبلبة النفسية تي 

بيف متكسطات استجابات األسرل  (α> 0.05) اللةإحصائية عند مستكل الد داللة. ال تكجد فركؽ ذات 6

 عزل لمتغير الحالة االجتماعية.المحرريف حكؿ الصبلبة النفسية تي 

التزاـ األسير الصبلبة النفسية كىك  سمات، أحد سمة اإللتزاـكتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى 

أف ما يطرأ ناء الشعب الفمسطيني بأكممو ك كالقيـ الكطنية كاألخبلقية اتجاه الكطف كاتجاه العائمة كأب بالمبادئ

، جتماعية ال يؤثر عمى تمؾ القيـ المتأصمة كالراسخة في نفسومف الناحية اإل عمى جكانب حياتو مف تغيير

 بشكؿ إيجابييدركيا ض لو األسير مف تحديات كصعكبات كممارسات كحشية فإف كؿ ما يتعر لذا 

 المصادر االجتماعية أك النفسية في البيئة المحيطة بو.  ال تختمؼ باختبلؼ ،بكصفيا مكاقؼ ذات معنى

بيف  (α> 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة  داللةال تكجد فركؽ ذات  الفرضية السابعة:7.2.5

 عزل لمتغير عمر األسير. متكسطات استجابات األسرل المحرريف حكؿ الصبلبة النفسية تي 

بيف متكسطات استجابات األسرل ( α> 0.05) كل الداللةإحصائية عند مست داللةال تكجد فركؽ ذات 

 عزل لمتغير عمر األسير.المحرريف حكؿ الصبلبة النفسية تي 

حيث أف  ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى ارتباط الصبلبة النفسية بعامؿ البيئة الداخمية لمفرد

صادر، كاألسرل بمختمؼ نساف لمكاجية تمؾ المغطة ميمة في تحديد أسمكب تكيؼ اإلاألحداث الضا

فئاتيـ العمرية تميزىـ بعض الخصائص، كالقدرة عمى الصمكد كالمقاكمة، كلدييـ انجاز أفضؿ كقادركف 
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ثر مبادأة كنشاط عمى الضبط الداخمي، كما أنيـ أكثر قدرةن كميبلن لمسيطرة كالقيادة، باإلضافة إلى أنيـ أك

ف عممية اإلعتقاؿ كاألسر كذك دافعية أفضؿ، ك  قد طالت مختمؼ فئات لتي ينفذىا االحتبلؿ اإلسرائيمي، اا 

ة االجتماعية الفمسطينية ئ، فالتنشمف الذككر أك اإلناث كمف مختمؼ األعمار الشعب الفمسطيني سكاءن 

خمقت الكعي المقاـك قد  ،سياساتة االجرامية كالعنصرية ضالمتكلدة بسبب مقاكمة االحتبلؿ اإلسرائيمي كرف

حية كالمبادئ ككافة المفاىيـ األخبلقية تنغرس في نفكس ، فالبطكلة كحب التضياساتلتمؾ الس ضكالراف

   أفراد الشعب الفمسطيني منذ الصغر كتكبر كتتعاظـ مع التقدـ بالعمر كتزداد ترسخان كعمقان.

بيف  (α> 0.05): ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفرضية الثامنة 8.2.5

 عزل لمتغير المستكل األكاديمي.سرل المحرريف حكؿ الصبلبة النفسية تي اساجابات األ متكسطات

بيف متكسطات استجابات األسرل  (α> 0.05) إحصائية عند مستكل الداللة داللةتكجد فركؽ ذات  .8

 كلصالح مستكل )دراسات عميا(. المستكل االكاديميعزل لمتغير المحرريف حكؿ الصبلبة النفسية  تي 

التي بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (3303)تفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة البيرقداركت

 .في مستكل الضغط النفسي كالصبلبة النفسية لصالح التخصص العممي

ف األفراد  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى كجكد عبلقة قكية بيف الصبلبة النفسية كالكفاءة الذاتية، كا 

كل عاؿ مف الكفاءة الذاتية يميمكف لسمككيات تؤدم الى نتائج ناجحة، كالفرد الذم يتمتع الذيف لدييـ مست

لذلؾ كمما ارتفع المستكل  ،إزاء األحداث الضاغطة كصمكدان  بالصبلبة النفسية يككف أكثر مقاكمةن 

 لؤلسرل، ترتفع الكفاءة الذاتية لدييـ.  األكاديمي

جكف السقد حكلكا عالي مف الثقافة كالعمـ كالمعرفة، فالقدر الب يتمتعكفالفمسطينيكف فاألسرل 

 ،أصبحت مدارس كجامعات تخرج اآلالؼ مف المتعمميف كالمثقفيف مف األسرللمنارتو لمعمـ كالثقافة، حيث 
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مر الذم يرفع مف قيميـ ذاتيـ مف خبلؿ الثقافة كالعمـ األبرفع كفاءتيـ كتحقيؽ ات يمتحديف سكء اإلمكان

 يـ كقكتيـ في مكاجية مختمؼ الظركؼ.كيعمي درجة صبلبت

 ومناقشتيا لمدراسة الخامس النتائج المتعمقة بالسؤال تفسير  5.1.5

 كالذم ينص عمى:

األسرى المحررين في محافظة لدى ىل توجد عالقة ارتباطيو ما بين معنى الحياة والصالبة النفسية 

 نابمس؟

 :التاسعةية تندرج منو الفرضكالذم 

بيف  (α> 0.05)ة عند مستكل الدالل ذات داللة إحصائية: ال تكجد عبلقة ارتباط لتاسعةالفرضية ا 9.2.5

 معنى الحياة كالصبلبة النفسية لدل األسرل المحرريف في محافظة نابمس. 

عند مستكل الداللة ة إحصائي اللةدذات ارتباط مكجبة قكية  عبلقة تبيف مف نتائج الدراسة انو يكجد. 9

(α=0.01) الصبلبة النفسية(ك (نى الحياةبيف )مع(. 

ذات التي أظيرت  كجكد عبلقة مكجبة  (3301،مريـ )كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

التي  (3302 ،جنيدم كأبك حبلكة)بيف الصبلبة النفسية كجكدة الحياة، كمع نتائج دراسة  داللة إحصائية

السعادة الذاتية كالتفكير اإليجابي في المستقبؿ  إحصائية بيف ذات داللةكشفت عف كجكد عبلقة مكجبة 

بيف معنى الحياة كالسعادة الذاتية، ككجكد عبلقة  داللة  إحصائيةلدل أفراد العينة، كما تكجد عبلقة مكجبة 

دراسة إحصائية بيف السعادة الذاتية كالصبلبة النفسية لدل أفراد العينة.كمع نتائج  ذات داللةمكجبة 

بيف ( 0.05) عند مستكل الداللةذا داللة إحصائية كجكد ارتباط قكم كشفت عف  التي(4112،صافي)

كجكد عبلقة طردية  عفالتي كشفت  (.411 ،محمد)دراسة ، كمع نتائج معنى الحياة كالصبلبة النفسية
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، كمع نتيجة كدراسة بيف الصبلبة النفسية ككؿ مف معنى الحياة، كالتفكير اإليجابي لدل طبلب الجامعة

 Peterson et)التي أظيرت كجكد عبلقة مكجبة بيف معنى الحياة كتقدير الذات، كمع نتائج  (3302،صقرال)

al, 2007)أظيرت ارتباط نقاط القكة لمشخصية برضى الحياة كالتكجيات نحك المتعة كالمشاركة  التي

يف الصعكبة النفسية يرت كجكد عبلقة إيجابية كبيرة بأظالتي  ((Narad,2018كالمعنى، كمع نتائج دراسة 

التي أظيرت كجكد  (3302 ،العامرم)لطبلب المدارس الثانكية العميا مع البيئة المنزلية، كمع نتائج دراسة 

بيف الصبلبة النفسية كالقيـ األخبلقية لدل طبلب معيدم العمكـ اإلسبلمية  ذات داللة إحصائيةعبلقة 

يرت اف الصبلبة النفسية قد ارتبطت بالكفاءة الذاتية، التي أظ Jnnifer, 2015))بمسقط، كمع نتائج دراسة 

بيف أساليب مكاجية الضغكط  ارتباطيوكجكد عبلقة التي كشفت عف  (2012 ،العبدلي) دراسة كمع نتائج

، كمع نتائج التحكـ، التحدم( مف جية أخرل ،االلتزاـمف جية كالصبلبة النفسية كأبعادىا )

كد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف مستكل الصبلبة النفسية كااللتزاـ كجالتي كشفت عف  (2008دراسة)راضي،

 .كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف الصبلبة النفسية كالمساندة االجتماعيةك  ،الديني

ظيرت عبلقة ارتباطية ضعيفة التي أ (3303 ،عكادم)كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 ،أبك قاعكد)ية لدل األشخاص المعاقيف، كمع نتائج دراسة كمكجبة بيف معنى الحياة كالتشكىات المعرف

 الديني كمقياس التفكير األخبلقي. أم عبلقة بيف السمكؾـ كجكد التي أظيرت عد (3333

عمى مكاجية سرل األقدرة كىي  ،أف التقاء الصبلبة النفسيةكتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى 

بما يمتمككف مف السمات الشخصية الفريدة كالمتميزة في  ،الضغكط النفسية كاالحداث الصادمة في الحياة

 ،كعمى الضبط الداخمي ،كالقدرة عمى الصمكد كالمقاكمة كالقدرة عمى اإلنجاز ،النفس اإلنسانية اإليجابية

لدييـ  معنى الحياةكذلؾ امتبلكيـ لمسمات القيادية كالمبادرة كالنشاط كغيرىا مف السمات اإليجابية مع 

كتحمميـ  ،اتيـ كاتجاه مجتمعيـك اتجاه ذ لدييـكعي ما يعني ارتفاع ال ،داؼ السامية في حياتيـككجكد األى
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كاالعماؿ ممارسات المف خبلؿ  ،ترجمة لمحياة اليكميةكاليدؼ مما يجعؿ مف ذلؾ المعنى  ،لممسؤلية

كالمجتمع  األسيركانعكاس ذلؾ عمى حياة  ،انيةلما لممعنى مف دكر مؤثر في الحياة اإلنس ،المنظمة

 في سبيؿ التحرر كبناء المجتمع بصكرة أفضؿ. ،بطريقة إيجابية

يسعكف في سبيؿ حرية شعبيـ اإلسرائيمي حتبلؿ اإل دض اليـ المستمرف األسرل بنضيعني أمما 

كبالتالي ينعكس في تمؾ المعركة الصعبة يعزز شخصيتيـ كيمدىـ بالصمكد كالقكة مما  ،الى ىدؼ متميز

لممبادئ كالقيـ  كاألكثر كفاءن  صحتيـ النفسية كالجسدية، فاألسرل ىـ األكثر عطاءن  ذلؾ إيجابيا عمى

 ايا الكبرل يسمك بالنفس الى أعمى القيـ. فالعيش في سبيؿ القضالشخصية كاالجتماعية 

 :والدراسات المقترحة التوصيات 5.7

 :فإف الباحثة تكصي بذلؾ، التي تكصمت الييا الدراسة نتائجالفي ضكء 

 اًل: التوصياتأو 

كلكيات األأف يبقى ممؼ األسرل عمى رأس األسرل كالمحرريف، ك ضايا قل تكفير الدعـ كالمناصرة -

  ، لما يشكمو ذلؾ مف رافعة كطنية ال تشعر األسرل المحرريف بأنيـ ضحايا.الكطنية

لدييـ األسرل كال سيما أف  يـكطمكحات يـتمبي احتياجات ،المحرريفلرعاية األسرل مراكز حقيقية  تكفير -

، كبخاصة لذكم العديد مف الطاقات كاإلمكانات المتميزة التي يجب تكجيييا كاالىتماـ بيا كتنميتيا

 األحكاـ العالية كالمستكل التعميمي المنخفض كالمتكسط.

 ،سرل المحرريف ذكم الشيادات كالكفاءات العممية لمعمؿ بيالتفريغ األ الكظائؼ الحككميةتكفير  -

 .لى االستفادة مف قدراتيـ اإلبداعية كالمينيةباإلضافة إ المجتمعدمجيـ ب بيدؼ
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مساقات كمكاد تدريسية في المدارس كالجامعات  تكفيرتكثيؼ الدراسات المتعمقة بقضايا األسرل. ك  -

 العظيمة.حياتيـ تضل تقديران  ،بطكالتيـ كصمكدىـتتحدث عف 

ككذلؾ تساعد األسير الذم  ،ة بعد التحررحياة كريمب كفير كؿ ما يساعد األسير المحرر عمى العيشت -

 سر بأف يثؽ بالمجتمع الذم يدعمو كيعزز صمكده حتى التحرر. باألمازاؿ يقبع 

 ثانيًا: الدراسات المقترحة:

 تتناكؿ مكضكع األسرل المحرريف مف حيث:

 االنتماء بالمسىؤكلية المجتمعية لؤلسرل.عبلقة  -

 بؿ التغمب عمييا.المشكبلت التي تكاجو األسرل المحرريف كس -

 كالنكاحي النفسية معنى الحياة كعبلقتو بمتغيرات أخرل مثؿ الكضع الصحي لؤلسير كالمكانة الينية  -

إجراء دراسات مشابية عمى محافظات أخرل لممقارنة بيف النتائج كاقتراح البرامج المناسبة لمتغمب عمى  -

 المشكبلت التي تكاجييـ.
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 ، دمشؽ: مؤسسة فمسطيف لمثقافة.الدم من شرايين القسام حكاية.(3303.)جبريف، عمي زاىر

، )دراسة بحثية عف كاقع األسيرات الحركة األسيرة النسوية (.2016)الجربكني، لينا. ك  جرار، خالده

 .، راـ اهلل، فمسطيف(، ىيئة شؤكف األسرل كالمحرريفالفمسطينيات في سجكف االحتبلؿ

. التنبؤ بالسعادة الذاتية عمى ضكء معنى الحياة (2014)سعيد. أبك حبلكة، محمد الك جنيدم، أحمد فكزم 

كالتفكير اإليجابي في المستقبؿ كالصبلبة النفسية لدل عينة مف طبلب الجامعة المتفكقيف كالمتأخريف 

 . 129-1(: 6)4، كمية التربية، جامعة دمنيكر، . مجمة الدراسات التربوية واإلنسانيةدراسيان 

 . فرع فمسطيف.األسرى األطفال الفمسطينيين. (2007) فاع عف األطفاؿ.الحركة العالمية لمد

الي  1981الجوانب اإلبداعية في تاريخ الحركة الوطنية األسيرة في الفترة مابين  .(3308).رأفت حمدكنو،

 .، )دراسة بحثية(. فمسطيف: سمسمة إصدارات كزارة االعبلـ الفمسطينيةم 0211
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الصبلبة النفسية كعبلقتيا ببعض أساليب التعذيب اإلسرائيمية ضد األسرل  .(3302)الحمكز، عايد محمد. 

، جامعة القدس المفتكحة، مؤتمر األسرىالفمسطينييف في محافظة الخميؿ، بحث مقدـ لممشاركة في 

 .3302حزيراف، 35-32فمسطيف:

 ركف. فمسطيف: المكتبة الشعبية ناش –. نابمس وجع بال قرار. (3302)أبك حنيش، كميؿ. 

صرخات من وراء القضبان انتياكات  (.3334)مكاسي، عبد الرؤكؼ. ك طباجة، حساف ك خمايسي، عمر 

، مركز ميزاف لحقكؽ اإلنساف، مؤسسة الرسالة حقوق األسرى الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية

 لمنشر كاإلعبلـ.

 : الدار العربية لمعمكـ.، بيركتمسك الكفاية سيرة سيدة الظالل الحرة. (3302)خندقجي، باسـ. 

الصالبة النفسية وعالقتيا بمركز الضبط لدى الطالب الجامعي بجامعة قاصدي . (3302)خنفر، فتيحو. 

 ، ) دراسة ميدانية غير منشكرة(، جامعة قاصدم مرباح، الجزائر.مرباح ورقمو

 اشركف كمكزعكف.، عماف: دار البداية نعمم النفس العالجي. (3303)الخكاجو، عبد الفتاح محمد. 

الصالبة النفسية لدى أميات شيداء انتفاضة األقصى وعالقتيا ببعض . (3333) راضي، زينب.

 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة. فمسطيفالمتغيرات، 

، عالجيابرنامج لمساعدة الذات في  -الصغوط النفسية طبيعتيا ونظرياتيا. (0444)الرشيدم، ىاركف. 

 القاىرة: مكتبة األنجمك لمنشر.

أبك رياف، نياية محمكد.  التغير في البناء االجتماعي لألسرى السياسيين الفمسطينيين في . (3302)

) رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية اآلداب دائرة العمـك  ،0222 السجون اإلسرائيمية بعد عام

 االجتماعية، جامعة بيرزيت، راـ اهلل، فمسطيف.

 مؤسسة فمسطيف لمثقافة. :، دمشؽ، سكرياعندما يزىر البرتقال. (2011)زبف، عمار. ال
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التجربة األدبية الفمسطينية في المعتقالت اإلسرائيمية، انطولوجيا السرد . (3304). زقكت، ناىض

  ,Web site: http://alantologia.com/blogs Retrieved April 10,2020 .العربي

)رسالة ماجستير  ،0222-1987األدب الفمسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيمي. (3331) زياد، محمكد.

 منشكرة(، جامعة بيرزيت، فمسطيف.

 ، عماف: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.نظريات اإلرشاد والعالج النفسي(.0443).الزيكد، نادر فيمي

، )دراسة ميدانية غير معنى الحياة لدى زوجات األسرى الفمسطينيين. (3302)م، رحاب عارؼ. السعد

 منشكرة في محافظة جنيف(، فمسطيف: جامعة االستقبلؿ.

الصالبة النفسية وعالقتيا بالرضى الوظيفي لدى المعممين بمدارس التربية  .(3305)الشمرم، بدر.

 غير منشكرة(، جامعة اـ القرل، المممكة العربية السعكدية. ، ) رسالة ماجستيرالخاصة بمنطقة حائل

مجمة جامعة معنى الحياة كعبلقتو بالصبلبة النفسية، )دراسة ميدانية منشكرة(،  .(3302)صافي، بياف.

 .38-9(: 8)36 ، كمية التربية، جامعة دمشؽ،البعث

دل طبلب المرحمة الثانكية. )رسالة . معنى الحياة كعبلقتو في تقدير الذات ل(2017)عمي. الصقر، ىاجر 

، كمية التربية، جامعة عيف مجمة البحث العممي في التربيةلمحصكؿ عمى درجة الدكتكراة منشكرة( ، 

 .653-673(: 18)4شمس، مصر، 

جامعة ، مجمة كمية دلتا العموم والتكنموجيا )بحث منشكر( . الصبلبة النفسية،(3301)الطاىر، محمد. 

 .146 -111 (:4) 9جميكرية السكداف، اإلماـ الميدم، 

، 1، الجزءدرب الصادقين حكايات جيادية من بطوالت المقاومة الفمسطينية. (3303) أبك طبيخ، محمد.

 راـ اهلل. فمسطيف: دار الشييد نعماف طحاينو. 

 : مكتبة االنجمك لمنشر.مصر ،العالجات النفسية الوجودية. (3301)طو،عدكم، طو ربيع. 

http://alantologia.com/blogs/15844
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. ورقة قانونية حول مناىضة التعذيب في المواثيق الدولية والواقع الفمسطيني (.3303)صاـ. عابديف، ع

 راـ اهلل: مؤسسة الحؽ.

الصالبة النفسية وعالقتيا بالقيم األخالقية لدى طمبة معاىد العموم  .(3302)العامرم، حمكد بف عامر.

ة العمكـ كاآلداب، جامعة نزكل، سمطنة ، ) رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمياإلسالمية بسمطنة عمان

 عماف. 

الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط النفسية لدى عينة من . (3303).خالدالعبدلي، 

، )رسالة ماجستير غير طالب المرحمة الثانوية المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينة مكة المكرمة

 ربية السعكدية.منشكرة(، جامعة اـ القرل، المممكة الع

، عماف: دار الضغط النفسي ومشكالتو وأثره عمى الصحة النفسية. (3333)عبيد، ماجده بياء الديف. 

 صفاء لمنشر كالتكزيع. 

. بيركت: مركز البناء التنظيمي والفصائمي لألسرى الفمسطينيين في سجن النقب. (3302) ماىر.عبيد، 

 الزيتكنة لمدراسات كاإلستشارات. 

 ، القاىرة: دار الكتاب الحديث.ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا (.3334)مي. عسكر، ع

، التشوىات المعرفية وعالقتيا بمعنى الحياة لدى المراىقين في قطاع غزة. (3305)سبلـ. العصار، إ

 غير منشكرة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة. فمسطيف. )رسالة ماجستير

ألسرل الحرب في القانكف الدكلي كتطبيقاتو عمى السجناء  . المركز القانكني(3303)عمكرم، ياسر.

السياسييف الفمسطينييف. كرقة عمؿ مقدمو إلى اجتماع األمـ المتحدة الدكلي المعني بقضية فمسطيف 

قضية السجناء السياسيين الفمسطينيين في السجون ومراكز االحتجاز اإلسرائيمية التداعيات بعنكاف: 

 .3303نيساف/ابريؿ،  2و0،نيؼ، جالسياسية والقانونية



023 

 

، ) رسالة ماجستٌر عالقة معنى الحياة بالتشوهات لدى األشخاص المعاقين. (3303)عوادي، الحادة. 

 غٌر منشورة(، كلٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة، جامعة الشهٌد حمه الخضر بالوادي، الجزائر.

، عمى خدمة األسرى الفمسطينين المحررينالمؤسسات الفمسطينية العاممة . (3300)عكده، منتيى. 

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.

الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى عينة من الطالب األيتام  (.3300) العيافي، أحمد.

جامعة اـ القرل، ، ) رسالة ماجستير غير منشكرة(، والعاديين بمدينة مكة المكرمة ومحافظة الميث

 المممكة العربية السعكدية.

أساليب التحقيق في مراكز االعتقال اإلسرائيمي بين استخدام . (3302)العيسى، فردكس عبد ربو. 

 ىيئة شؤكف االسرل كالمحرريف، مؤسسة األياـ.  فمسطيف: ،نظريات عمم النفس واألخالقية المينية

 مؤسسة فمسطيف لمثقافة.  :، سكرياحكاية صابر. (2012) عيسى، محمكد.

 ، عماف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.جرائم الحرب وجرائم العدوان. (2011)الفتبلكم، سييؿ حسف. 

)تاريخ  )ترجمة طمعت منصكر(. الككيت: دار القمـ اإلنسان يبحث عن معنى.. (0433) نكؿ، فيكتكر.افر 

 .(1974النشر األصمي 

. ) ترجمة إيماف فكزم(. رادة المعنى أسس وتطبيقات العالج بالمعنىإ. (3332)فرانكؿ، فيكتكر ايميؿ.

 زىراء الشرؽ )تاريخ النشر األصمي ب. د. ت(.القاىرة: دار 

مركز  فمسطيف: ،حرية األسرى ما بين صفقات التبادل والعممية السممية.(3303)فراكنو، عبد الناصر. 

 دراسات األسرل.

 . . بيركت: مركز الزيتكنة ارية يومية تعنى بالشأن الفمسطينيمتابعات إخب. (3303)فمسطيف اليـك

 لمدراسات كاالستشارات.

 ، غزة: فمسطيفطفالً  82أسرى فمسطين: عدد سفراء الحرية ارتفع إلى  (.3304)فمسطيف أكف اليف.

 aly-artf-alhryt-sfra-dd-flstyn-https://felesteen.ps/article/asry :web site

https://felesteen.ps/article/asry-flstyn-dd-sfra-alhryt-artf-aly%20-80-tflaa
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الدار البيصاء: افريقيا  . )ترجمة محمد ىشاـ(.اإلنسان المؤلمو أو معنى الحياة. (3333)فيرم، لكؾ. 

 . )تاريخ النشر األصمي، ب. د. ت(.الشرؽ

، بيركت: لتجربة االعتقالية في المعتقالت الصييونيةا .(0431)قاسـ، عبد الستار كالعمي، عبد الرحيـ. 

 دار األمو.

 ، المركز العربي لمدراسات.بطوالت في أقبية التحقيق. (0433)قاسـ، عبد الستار.

تجربة التعذيب لدى األسرى الفمسطينيين وعالقتيا بالتفكير  .(2008)الناصر زكي.  عبدأبك قاعكد، 

 شكرة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.) رسالة ماجستير غير مناألخالقي، 

، فمسطيف: نادم األسير التعذيب في سجون االحتالل اإلسرائيمي: قانون الموت.(3330)قراقع، عيسى. 

 الفمسطيني.

 لبناف: مؤسسة الدراسات الفمسطينية. -بيركتأسرى بال حراب.  .(3300)كبيا، مصطفى ك عكاكده، كديع. 

البة النفسية وعالقتيا بمعنى الحياة في صوءالتفكير اإليجابي لدى عينة . الص(3300)محمد، زينب. 

 ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية التربية، جامعة أسكاف، مصر.من طالب الجامعة

 ، دسكؽ: دار العمـ كاإليماف.الفاعمية الذاتية وضغوط الحياة. (3302)محمكد، نياد عبد الكىاب. 

 مكتبة االنجمك المصرية. القاىرة، مصر: ،النفسيةاستبيان الصالبة . (2002)مخيمر، عماد محمد. 

تقرير مفصل حول (. 3304) سرل.األمركز أسرل فمسطيف لمدراسات، المؤسسة الدكلية لمتضامف مع 

 بيركت: لبناف. ، 0218اإلعتقاالت وأوضاع األسرى خالل عام

، بحث مقدـ إلى المؤتمر انتصرت عمى القيدإبداعات . (3303)مركز أبك جياد لشؤكف الحركة األسيرة. 

 .ـ3300حزيراف،  35 األكؿ بعنكاف: إبداعات انتصرت عمى القيد، جامعة القدس، فمسطيف،

. األسرى الفمسطينيون في غياىب السجون اإلسرائيمية. (3332)المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف. 

 فمسطيف: مكتبة كمطبعة دار األرقـ.
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 . الصبلبة النفسية كعبلقتيا بجكدة الحياة لدل طالبات جامعة الممؾ سعكد.(3301) مريـ، رجاء محمكد.

 .032-5055(20)، مجمة الدراسات العربية في التربية وعمم النفس)دراسة عممية(. 

المجمة العربية لمعموم ، معنى الحياة مفيكـ أساسي في عمـ النفس اإليجابي .(3303)معمرية، بشير. 

 .032-31(055-02)،، جامعة الحاج لخضر، الجزائرية عمم النفساإلنسانية، كم

، ) رسالة الوضع القانوني لألسرى الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية. (2017)مغارم، ماىر سميـ. 

 ماجستير غير منشكرة(، كمية القانكف كاإلدارة، جامعة األقصى، غزة، فمسطيف.

، )رسالة لدى الطالبات الجامعيات المقيمات بمدينة ورقمو الصالبة النفسية. (3305)مقداد، حناف. 

 ماجستير غير منشكرة(. جامعة قاصدم مرباح، الجزائر.

الطاقة النفسية الفعالة كعبلقتيا بمعنى الحياة لدل الشباب الجامعي المشاركيف  .(3303)مكاكم، صبلح. 

، كمية التربية، جامعة قناة في الزقازيق (، مجمة كمية التربيةيناير، )دراسة تربكية كنفسية35في ثكرة 

 .005-030(215)5السكيس، 

 ، مصر: دار نيضة مصر.الوجودية. (3303). منصكر، أنيس

من قانون دعم األسرى في السجون ( 1) مادة -المقتفي –منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف 

 ، جامعة بيرزيت: معيد الحقكؽ.2004لسنة  (14)اإلسرائيمية رقم 

، النصر، القاىرة: مجمكعة تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمة .(2004)أبك النصر، مدحت. 

 النيؿ العربية.

بيركت، لبناف: معاناة األسير الفمسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيمي،  .(3334) أبك ىبلؿ، فراس.

 مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.

 ، راـ اهلل، فمسطيف: المؤسسة الفمسطينية لئلرشاد القكمي.مةستائر العت(.3330)اليكدلي، كليد. 

 أركقة.عماف: ، أعواد البرتقال. (3301)اليكر، جماؿ. 
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األسرل الفمسطينيكف حقائؽ كأرقاـ، إحصائيات حكؿ .(3304)ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية كفا.

 http://info.wafa.ps   :February 12, 2019, web site Retrivedاألسرل
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. عماف  دية لتخفيف الضغوط النفسية وتنمية الصحة النفسيةاإلستراتيجيات اإلرشا.(3301) يكسفي، حدة.
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 مالحق الرسالة
 

 ( مقياسي الدراسة بصورتيما النيائيةأممحق )

  الدراسة )األداة جاىزة لمتحكيم( يممحق )ب( مقياس

 ممحق )ت( كتاب تحكيم أدوات الدراسة

 ممحق )ث( قائمة بأسماء المحكمين

 راسة بعد التحكيمممحق )ج( التعديالت التي أجريت عمى مقياسي الد

 ممحق )ح( كتاب تسييل ميمة الباحثة
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 النيائية( ماالدراسة ) بصورتي ي( مقياسأممحق )

 جامعة القدس المفتوحة

 والبحث العممي       الدراسات العميا عمادة 

 فك المحترمالسادة 

كعبلقتو بالصبلبة النفسية "معنى الحياة  :األسرل المحرريف البكاسؿ: تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف
كذلؾ الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير مف جامعة  ،لدل األسرل المحرريف في محافظة نابمس"

كتأمؿ الباحثة مف حضرتكـ اإلجابة عف كافة فقرات  ،القدس المفتكحة تخصص اإلرشاد النفسي كالتربكم
كستعامؿ بسرية تامة.  ،البحث العممي فقطستستخدـ ألغراض أف بياناتكـ  عممان  ،االستبانة بكؿ جدية

 شاكريف حسف تعاكنكـ.

 في مربع اإلجابة التي تناسبك: Xالقسم األول: البيانات الشخصية: ضع إشارة 

 عاماً. 62(          أكثر من 5عاماً  62عاماً إلى  42(          من 4عاماً   42(         أقل من 3عمر األسير  -3

 

 32(          أكثر من 5سنوات   32سنوات إلى  7(        من 4سنوات   7من  قلأ       (  3مدة األسر  -4

 سنوات.

 

 (          غير ذلك. 5(         متزوج 4(         أعزب 3الحالة االجتماعية  -5

 

 (        5ثانوية عامة فأعلى   (        4(         أقل من ثانوية عامة  3المؤهل العلمي   -6

 

 (   دراسات عليا.7             (         بكالوريوس فأعلى6بكالوريوس   
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 القسم الثاني: مقياس معنى الحياة
 :عمييا إجابتؾ ( أماـ العبارة التي تنطبؽX)إشارةضع 

 أحياناً  ال نعم العبارة  الترتيب

    أنا راض عف حياتي 0

    حياتي فارغة ال معنى ليا 3

    ال يكجد شيء في حياتي أشعر بااللتزاـ نحكهأعتقد أنو 0

    أشارؾ في أم عمؿ تطكعي يفيد اآلخريف 2

    أعتز بنفسي ككني أسير5

    أطكر كأنمي ذاتي ألرتقي بحياتي 1

    تمضي الحياة عمى نحك كئيب2

    أسعى بكؿ جيدم لتحقيؽ أىدافي في الحياة 3

    اليامة في حياتي كقتان كافيان أعتقد أنني ال أعطي األشياء 4

    أعرؼ أف عمي كاجبات نحك مجتمعي البد مف تحقيقيا 03

    أتقبؿ ذاتي كما ىي 00

    أعمؿ عمى تحسيف حياتي  03

    أبذؿ قصارل جيدم فيما أقـك بو مف أعماؿ00

    أتجنب المكاقؼ التي تتطمب مساعدة اآلخريف 02

    درات أعرؼ ما لدم مف ق05

    أسعى لتعمـ ميارات جديدة تساعدني في حياتي العممية 01

أتطمع إلى المثؿ العميا مثؿ ) عمؿ الخير، مساعدة 02
 االخريف....الخ (

   

    لدم دافعية عالية اتجاه الحياة03

    أنني عاجز عف كضع أىداؼ في حياتي 04
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    ات المصيرية في حياتي أشعر بالعجز عند اتخاذ الكثير مف القرار 33

    أجد العالم الذي أعٌش فٌه ممالً  41

    أرى أن الحٌاة مملوءة بمصادر السعادة  44

    لدي من اإلمكانات ما ٌحقق طموحً  .4

    هناك بعض المواقف التً أشعر فٌها بالٌأس 42

    أعتقد أنه ال ٌستحق الحٌاة من ٌعٌش لذاته فقط  44

    عاناة لها معنى لدي  األسر م 46

    استمتاعً بالحٌاة  أقل من ذي قبل  47

أعتقد أننً ال أمتلك غالباً العدٌد من االختٌارات فً المواقف التً  48
 أمر بها

   

    من المهم بالنسبة لً أن أكرس حٌاتً لهدف ما  49

    المعاناة واأللم تكشف عن معانً حقٌقٌة فً الحٌاة 1.

    ازات التً أحققها تخلق لحٌاتً معنى اإلنج 1.

    أشعر بالتردد فً اتخاذ أي قرار  4.

    أبحث عن تحقٌق قٌم سامٌة تتجاوز اهتماماتً الشخصٌة ..

    أتمتع بحٌاة اجتماعٌة جٌدة مع االخرٌن 2.

    ٌفجر الحب عندي العدٌد من المعانً التً أعٌش من أجلها 4.

    ه من أنشطة ٌمثل تحدٌا شخصٌا لً أشعر أن ما أقوم ب 6.

    أحاول أن أترك ورائً تراًثا جٌداً  7.

    أنا غٌر راض عن عالقاتً االجتماعٌة  8.

    أشعر بأننً شخص ال قٌمة له 9.

    أشعر بالتشتت حتى عندما أقوم بعمل أشٌاء ممتعة بالنسبة لً  21

    أؤمن بقٌمة كل من ٌقدم لً معروفاً  21

    أنا أكثر إنجازاً فً حٌاتً اآلن  24

    أفكر فً العواقب قبل أن أقوم بعمل ما  .2

    ٌنتابنً الشغف لمعرفة ما ٌحمله لً كل ٌوم جدٌد فً حٌاتً 22

    أثق فً اآلخرٌن بسهولة  24

    أسعى من أجل أن أكون إنساناً متمٌزاً فً المستقبل  26
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    ٌسهم فً تحقٌق أهدافً أستثمر أوقات فراغً فٌما  27

    لدي القدرة على التأقلم مع ظروف حٌاتً  28

    حٌاتً ملٌئة بالمعانً الجدٌرة باالحترام 29

    الخبرات المؤلمة التً تمر بً تجعلنً أواجه الحٌاة بشكل أقوى 41

    أجد الكثٌر من األهداف التً تستحق االهتمام 41

    من العدالة  أشعر أن هذا العالم خال 44

 

 القسم الثالث: مقياس الصالبة النفسية 

 ( أماـ العبارة التي تنطبؽ عمييا إجابتؾ:Xضع إشارة )

 

 الترتيب

 

 العبارة

 

تنطبق 
 دائماً 

 

تنطبق 
 أحياناً 

 

ال تنطبق 
 أبداً 

    مهما كانت العقبات فإننً أستطٌع تحقٌق أهدافً 1

    اتخذ قراراتً بنفسً  4

    على مواجهة تحدٌاتها قدرتًمتعة الحٌاة تكمن فً  اعتقد أن .

     لبعض المبادئ  ئًقٌمة الحٌاة تكمن فً وال 2

عندما أضع خططً المستقبلٌة أكون متأكدا من قدرتً على  4
 تنفٌذها

   

    أقتحم المشكالت لحلها وال أنتظر حدوثها 6

    أوقات حٌاتً تضٌع فً أنشطة ال معنى لها 7

دراسة ..ألخ( ٌعتمد على مجهودي  -حً فً أموري )عمل نجا 8
 ولٌس على الحظ 

   

    لدي حب استطالع ورغبة فً معرفة ما ال أعرفه 9

    أعتقد أن لحٌاتً هدفاً أعٌش من أجله 11

    جاد الحٌاة فرص ولٌست عملأعتقد أن  11

ع أعتقد أن الحٌاة المثٌرة هً التً تنطوي على مشكالت استطٌ 14
 أن أواجهها

   

    لدي مبادئ ألتزم بها  .1
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    اعتقد أن الفشل ٌعود إلى أسباب تكمن فً الشخص نفسه 12

    لدي قدرة على المثابرة حتى أنتهً من حل أي مشكلة تواجهنً 14

    ال ٌوجد لدي من األهداف ما ٌدعو للتمسك بها أو الدفاع عنها 16

    نتٌجة تخطٌطً أعتقد أن كل ما ٌحدث لً هو  17

    المشكالت تستنفر قدراتً على التحدي 18

    فً أي نشاط ٌخدم المجتمع الذي أعٌش فٌه أشارك 19

    أشعر بالخوف لما قد ٌطرأ على حٌاتً من ظروف وأحداث 41

    ما تواجههم مشكلة اآلخرٌن عند أقف إلى جانب 41

    ًفً حٌات مهماً أعتقد أن الحظ ٌلعب دوراً  44

    عندما أحل مشكلة أحد متعة فً التحرك لحل مشكلة أخرى .4

    مكسب"أعتقد أن " البعد عن الناس  42

    أستطٌع التحكم فً أمور حٌاتً 44

    أعتقد أن مواجهة المشكالت اختبار لقوة تحملٌعلى المثابرة 46

    اهتمامً بنفسً ال ٌترك لً فرصة للتفكٌر فً أي شًء آخر 47

    أعتقد أن سوء الحظ ٌعود إلى سوء التخطٌط 48

    لدي حب المغامرة والرغبة فً استكشاف ما ٌحٌط بً 49

     أبادر بعمل أي شًء أعتقد أنه ٌخدم أسرتً أو مجتمعً 1.

    أعتقد أن تأثٌري ضعٌف على األحداث التً تقع لً 1.

    على حلها أبادر فً مواجهة المشكالت ألننً أثق فً قدرتً 4.

    أهتم بما ٌجري من حولً من أحداث ..

    علٌهالً تتأثر بقوى خارجٌة ال سٌطرة حٌاتً أعتقد أن  2.

    هً الحٌاة الممتعة بالنسبة لً المستقرةالحٌاة  4.

    أحٌاها الحٌاة بكل ما فٌها ال تستحق أن 6.

      "أؤمن بالمثل الشعبً " قٌراط حظ وال فدان شطارة 7.

    مملةأعتقد أن الحٌاة التً ال تنطوي على تغٌٌر هً حٌاة  8.

    أشعر بالمسئولٌة تجاه اآلخرٌن  9.

أتوجس من تغٌٌرات الحٌاة فكل تغٌٌر قد ٌنطوي على تهدٌد لً  21
 ولحٌاتً
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    من خالل مشاركتً فٌها أهتم بقضاٌا الوطن  21

رحمة الصدفة والحظ أخطط ألمور حٌاتً وال أتركها تحت  24
 والظروف الخارجٌة

   

    التغٌر هو سنة الحٌاة والمهم هو القدرة على مواجهته بنجاح .2

    أغٌر قٌمً ومبادئً إذ دعت الظروف لذلك 22

    أشعر بالخوف من مواجهة المشكالت حتى قبل أن تحدث 24

 

 شكراً لتعاونكم

 

 

 

 

 



013 

 

  (ىزة لمتحكيماألداة جاالدراسة ) يمقياس (بممحق )

 مقياس معنى الحياة

ككتابة  ،( في العمكد المناسب بجانب كؿ فقرةX( أك )يرجى تحكيـ فقرات المقياس بكضع عبلمة )
 التعديؿ المناسب في جانب كؿ فقرة.

 
غير  صالحو الفقرة الترتيب

 صالحة
في حال كانت الفقرة بحاجة إلي 

يرجى كتابة التعديل  ،تعديل
 المقترح

 كؿ: الرضى كالقبكؿ البعد األ
    أنا راض عف حياتي الحالية  1
    أعتز بنفسي 5
    تمضي الحياة عمى نحك قاتـ ككئيب 9
    أتقبؿ أكجو القصكر في نفسي 13
    أعرؼ ما لدم مف قدرات متميزة  17
    لدم دافعية عالية  21
أرل أف الحياة مممكءة بمصادر كثيرة  25

 لمسعادة
   

عاناة في حياتي تجعمني أحقؽ الم 29
 طمكحاتي 

   

مف الميـ بالنسبة لي أف أكرس حياتي  32
 ليدؼ ما 

   

    أتمتع بحياة اجتماعية جيدة  37
    أنا غير راض عف عبلقاتي االجتماعية  41
    أؤمف بقيمة كؿ مف يقدـ لي معركؼ  45
    أثؽ في اآلخريف 49
    اتي أعرؼ كيؼ أتأقمـ مع ظركؼ حي 52
الخبرات المؤلمة التي تمر بي تجعمني  55

 أكاجو الحياة بشكؿ أقكل كأصمب 
   

    أكتشؼ أف ىذا العالـ خاؿ مف العدالة  57
 البعد الثاني: اليدؼ مف الحياة 

    حياتي فارغة ال يممؤىا إال اليأس  2
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    أطكر كأنمي ذاتي ألرتقي بحياتي  6
أىدافي  في أسعى بكؿ جيدم لتحقيؽ  10

 الحياة 
   

أبحث عف أفضؿ األساليب الستغبلؿ  14
 قدراتي كمكاىبي 

   

النجاح في الدراسة أحد أىـ الطرؽ لتحقيؽ  18
 ذاتي 

   

    أنني عاجز عف كضع أىداؼ في حياتي  22
    أستطيع بإمكاناتي أف أحقؽ طمكحاتي 26
    استمتاعي بالحياة أقؿ مف ذم قبؿ  30
    ازات التي أحققيا تخمؽ لحياتي معنىاإلنج 34
يفجر الحب عندم العديد مف المعاني التي  38

 أعيش مف أجميا 
   

    أشعر بأنني شخص ال قيمة لو 42
شباعا في حياتي اآلف  46     أنا أكثر إنجازا كا 
أخطط مف أجؿ أف أككف إنسانا متميزا في  50

 المستقبؿ 
   

    ؼ حياتي أعرؼ كيؼ أتأقمـ مع ظرك  53
أجد الكثير كالجدير مف األىداؼ التي  56

 تستحؽ االىتماـ
   

 البعد الثالث: المسئكلية 
أعتقد أنو ال يكجد شيء في حياتي أشعر  3

 بااللتزاـ الحقيقي نحكه 
   

غالبا ما أؤدم ما عمي مف التزامات مف  7
 تمقاء نفسي

   

أعتقد أنني ال أعطي األشياء اليامة في  11
 ياتي كقتا كافيا ح

   

أبذؿ قصارل جيدم فيما أقـك بو مف  15
 أعماؿ 

   

أحاكؿ تعمـ ميارات جديدة تساعدني في  19
 حياتي العممية 

   

أعجز عف اتخاذ كثير مف القرارات  23
 المصيرية في حياتي 

   

   ىناؾ بعض المكاقؼ التي أشعر فييا  27
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 باليأس التاـ 
غالبا العديد مف  اعتقد أنني ال أمتمؾ 31

 االختيارات في المكاقؼ التي أمر بيا 
   

    أشعر بالحيرة كالتردد في اتخاذ أم القرار  35
أشعر أف ما أقـك بو مف أنشطة يمثؿ  39

 تحديا شخصيا لي 
   

أشعر بالتشتت حتى عندما أقـك بعمؿ  43
 أشياء ممتعة بالنسبة لي 

   

47 
 

ف أقـك بعمؿ دائما أفكر في العكاقب قبؿ أ
 ما 

   

51 
 

أستثمر أكقات فراغي فيما يسيـ في تحقيؽ 
 أىدافي 

   

    حياتي مميئة بالمعاني الجديرة باالحتراـ  54
 البعد الرابع: التسامي بالذات 

    أشارؾ في أم عمؿ تطكعي يفيد اآلخريف 4
    أتبرع بدمي لمف يحتاج لو مف المرضى  8
نحك العالـ البد أعرؼ أف عمي كاجبات  12

 مف تحقيقيا كالكفاء بيا
   

أتجنب المكاقؼ التي تتطمب مساعدة  16
 اآلخريف 

   

20 
 

    أتطمع دائما إلى المثؿ العميا 

    أجد العالـ الذم أعيش فيو ممبل جدا  24
28 
 

أعتقد أنو ال يستحؽ الحياة مف يعيش لذاتو 
 فقط 

   

حقيقية  المعاناة كاأللـ تكشؼ عف معاني 33
 في الحياة 
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 مقياس الصالبة النفسية

غير  صالحة الفقرة الترتيب
 صالحة

في حال كانت الفقرة بحاجة 
الى تعديل يرجى كتابة 

 التعديل المقترح
 البعد األكؿ:االلتزاـ

ميما كانت العقبات فإنني أستطيع تحقيؽ  1
 أىدافي 

   

قيمة الحياة تكمف في كالء الفرد لبعض  4
 مبادئ كالقيـ ال

   

معظـ أكقات حياتي تضيع في أنشطة ال  7
 معنى ليا 

   

أعتقد أف لحياتي ىدفا كمعنى أعيش مف  10
 اجمو

   

لدم قيـ كمبادئ معينة التـز بيا كأحافظ  13
 عمييا 

   

ال يكجد لدم مف األىداؼ يدعك لمتمسؾ بيا  16
 أك الدفاع عنيا 

   

أم نشاط يخدـ ال أتردد في المشاركة في  19
 المجتمع الذم أعيش فيو

   

أبادر بالكقكؼ بجانب اآلخريف عند  22
 مكاجيتيـ ألم مشكمة

   

    أعتقد أف البعد عف الناس غنيمة 25
اىتمامي بنفسي ال يترؾ لي فرصة لمتفكير  28

 في أم شيء آخر
   

أبادر بعمؿ أم شيء أعتقد أنو يخدـ أسرتي  31
 أك مجتمعي

   

كثيران بما يجرم مف حكلي مف قضايا  أىتـ 34
 كأحداث 

   

    الحياة بكؿ ما فييا ال تستحؽ أف نحياىا 37
أشعر بالمسئكلية اتجاه االخريف كأبادر   40

 بمساعدتيـ
   

    أىتـ بقضايا الكطف كأشارؾ فييا كمما امكف  43
   أغير قيمي كمبادئي إذا دعت الظركؼ  46
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 لذلؾ 
 تحكـ البعد الثاني: ال

أتخذ قراراتي بنفسي كال تممى عمي مف  2
 مصدر خارجي 

   

عندما أضع خططي المستقبمية غالبان ما  5
 أككف متأكدان مف قدرتي عمى تنفيذىا 

   

....الخ( ،دراس ،نجاحي في أمكرم )عمؿ 8
يعتمد عمى مجيكدم كليس عمى الحظ أك 

 الصدفة 

   

    الحياة فرص كليست عمؿ ككفاح 11
أعتقد أف الفشؿ يعكد إلى أسباب تكمف في  14

 الشخص نفسو
   

أعتقد أف كؿ ما يحدث لي غالبا ىك نتيجة  17
 تخطيطي 

   

    ال يكجد في الكاقع شيء أسمو الحظ 20
أعتقد أف الصدفة كالحظ يمعباف دكران ىامان  23

 في حياتي 
   

    استطيع التحكـ في مجرل أمكر حياتي  26
    سكء الحظ يعكد إلى سكء التخطيط أعتقد أف 29
أعتقد أف تأثيرم ضعيؼ عمى األحداث  32

 التي تقع لي
   

أعتقد أف حياة األفراد تتأثر بقكل خارجية ال  35
 سيطرة ليـ عمييا

   

أؤمف بالمثؿ الشعبي " قيراط حظ كال فداف  38
 شطارة"

   

أعتقد أف لي تأثير قكم عمى ما يجرم  41
 حكلي مف أحداث

   

أخطط ألمكر حياتي كال أتركيا تحت رحمة  44
 الصدفة كالحظ كالظركؼ الخارجية

   

 البعد الثالث: التحدم 
ثارتيا تكمف في قدرة  3 أعتقد أف متعة الحياة كا 

 الفرد عمى مكاجية تحدياتيا 
   

    أقتحـ المشكبلت لحميا كال أنتظر حدكثيا  6
   ا ال لدم حب استطبلع كرغبة في معرفة م 9
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 أعرفو
أعتقد أف الحياة المثيرة ىي التي تنطكم  12

 عمى مشكبلت أستطيع أف أكاجييا 
   

لدم قدرة عمى المثابرة حتى انتيي مف حؿ  15
 أم مشكمة تكاجيني 

   

المشكبلت تستنفر قكام كقدرتي عمى  18
 التحدم  

   

أشعر بالخكؼ كالتيديد لما قد يطرأ عمى  21
 أحداثحياتي مف ظركؼ ك 

   

عندما أحؿ مشكمة أجد متعة في التحرؾ في  24
 لحؿ مشكمة أخرل

   

أعتقد أف مكاجية المشكبلت اختبار لقكة  27
 تحممي كقدرتي عمى المثابرة 

   

لدم حب المغامرة كالرغبة في استكشاؼ ما  30
 يحيط بي 

   

أبادر في مكاجية المشكبلت ألنني أثؽ في  33
 قدرتي عمى حميا

   

36 
 

الحياة الثابتة كالساكنة ىي الحياة الممتعة 
 بالنسبة لي 

   

39 
 

أعتقد أف الحياة التي ال تنطكم عمى تغيير 
 ىي حياة مممة كركتينية 

   

42 
 

أتكجس مف تغييرات الحياة فكؿ تغير قد 
 ينطكم عمى تيديد لي كلحياتي 

   

45 
 

التغير ىك سنة الحياة كالميـ ىك القدرة عمى 
 و بنجاحمكاجيت

   

أشعر بالخكؼ مف مكاجية المشكبلت حتى  47
 قبؿ حدكثيا 
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 كتاب تحكيم أدوات الدراسة  ممحق )ت(
 مقياس معنى الحياة ومقياس الصالبة النفسية

.  حضرة األستاذ الدكتكر/ الدكتكر: .................  المحتـر

و بالصبلبة النفسية لدل األسرل المحرريف في تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف ) معنى الحياة كعبلقت
محافظة نابمس(. ذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في تخصص اإلرشاد النفسي 
كالتربكم مف جامعة القدس المفتكحة. كلتحقيؽ أغراض ىذه الدراسة قامت الباحثة باستخداـ مقياس معنى 

 اداى إلى األدب النظرم كالدراسات السابقة. الحياة كمقياس الصبلبة النفسية استن

 أحيانان (. ،ال  ،ستككف اإلجابة عميو بطريقة ليكرت ضمف المستكيات ) نعـ عمما أف مقياس معنى الحياة 

 (. أبدان ، أحيانان  ،كمقياس الصبلبة النفسية ستككف أيضان بطريقة ليكرت ضمف المستكيات ) دائما

ذا المجاؿ يسر الباحثة أف تضع بيف أيديكـ ىذه األدكات في صكرتيا كلما تتمتعكف بو مف خبرة في ى
 األكلية راجيف منكـ التكـر بقراءة فقراتيا كتحكيميا مف حيث:

 مدل انتماء الفقرة كمبلئمتيا لمكضكعيا كمجاليا. -1
 شمكلية ككضكح الفقرات كسبلمتيا العممية كالمغكية. -2
 بان.اإلضافة أك الحذؼ أك التعديؿ لما تركنو مناس -3
 أية مبلحظات أك اقتراحات أخرل. -4

خراجيا بصكرة مبلئمة. لذا ترجك  ىذا كسيككف آلرائكـ كتكجيياتكـ األثر الفعاؿ في تطكير األدكات كا 
( في الحقؿ الذم تركنو مناسبان X(أك )الباحثة إبداء رأيكـ في كؿ فقرة مف الفقرات كذلؾ بكضع إشارة )

 إعادة صياغة (. ديؿ، دمج،) حذؼ، إضافة، تعكتدكيف مبلحظاتكـ 
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 بيانات المحكم

 الجامعة الرتبة العممية التخصص اإلسم الرباعي

    

 

 القسم األول: الخصائص الشخصية والديمغرافية لممبحوثين 

أرجو التكرم بإبداء رأيكم العممي بخصوص مدى صالحية استخدام المتغير ومستوياتو في الدراسة 
 الحالية: 

 
 تعميق المحكم اتومستوي المتغير 
A1 5سنوات) ( من  5أقل من مدة األسر 

سنوات ) ( أكثر من  10-سنوات 
 عشر سنوات ) (

 

A2 متزوج ) ( أعزب ) ( أرمل) (  الحالة االجتماعية
 مطمق)  (

 

A3 عام  20عام ) ( من  20أقل من  عمر األسير
عام  40عام ) ( أكثر من  40 –

) ( 

 

A4 ثانوية  ) (من ثانوية عامو أقل المستوى األكاديمي
 ) ( عامة فأعمى) ( بكالوريوس 

دراسات بكالوريوس فأعمى ) ( 
 ) ( عميا
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 قائمة بأسماء المحكمين  (ثممحق )

 الجامعة التي يعمل بيا التخصص الرتبة العممية اسم المحكم الرقم

 س المفتكحة جامعة القد ارشاد نفسي كتربكم إ دكتكر أستاذ محمد أحمد حسف شاىيف 1

 جامعة القدس المفتكحة قياس كتقكيـ دكتكرأستاذ  معزكز جابر جميؿ عبلكنو 2

 جامعة الخميؿ  إرشاد نفسي دكتكر أستاذ إبراىيـ المصرم  3

 جامعة النجاح الكطنية عمـ نفس  أستاذ مساعد فمسطيف إسماعيؿ نزاؿ  4

 عة الخميؿجام عمـ نفس/صحة نفسية أستاذ مشارؾ كامؿ محمد كتمك 5

 جامعة القدس ابكديس عمـ نفس أستاذ مشارؾ عمر طالب أحمد الريماكم 6

 جامعة النجاح الكطنية عمـ نفس اكمينيكي  أستاد مساعد فاخر نبيؿ الخميمي 7

 جامعة القدس المفتكحة  تربية خاصة أستاذ مساعد فخرم مصطفى دكيكات 8
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 بعد التحكيم  الدراسة يممحق )ج( التعديالت التي أجريت عمى مقياس

 أواًل: مقياس معنى الحياة

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل

 عف حياتي  ضأنا را عف حياتي الحالية  ضأنا را

 حياتي فارغة ال معنى ليا حياتي فارغة ال يممؤىا إال اليأس 

 بااللتزاـ نحكه  اعتقد انو ال يكجد شيئ في حياتي اشعر اعتقد انو ال يكجد شيء في حياتي 

 أعتز بنفسي ككني أسير أعتز بنفسي

 الحياة عمى نحك كئيب ضيتم الحياة عمى نحك قاتـ ككئيب  ضيتم

أعرؼ أف عمي كاجبات نحك العالـ البد مف تحقيقيا 
 كالكفاء بيا

 أعرؼ أف عمي كاجبات نحك مجتمعي البد مف تحقيقيا 

 مف قدرات أعرؼ ما لدم  أعرؼ ما لدم مف قدرات متميزة 

 أشعر أف ىذا العالـ خاؿ مف العدالة  أكتشؼ أف ىذا العالـ خاؿ مف العدالة

 أجد الكثير مف األىداؼ التي تستحؽ االىتماـ أجد الكثير كالجدير مف األىداؼ التي تستحؽ االىتماـ

الخبرات المؤلمة التي تمر بي تجعمني أكاجو الحياة 
 بشكؿ أقكل كأصمب

لتي تمر بي تجعمني أكاجو الحياة الخبرات المؤلمة ا
 بشكؿ أقكل 

 لدم القدرة عمى التأقمـ مع ظركؼ حياتي  أعرؼ كيؼ أتأقمـ مع ظركؼ حياتي 

 أثؽ في اآلخريف بسيكلة  أثؽ في اآلخريف 

 أجد العالـ الذم أعيش فيو ممبلن  أجد العالـ الذم أعيش فيو ممبلن جدان 

 المكاقؼ التي أشعر فييا باليأس  ضىناؾ بع يأس التاـ المكاقؼ التي أشعر فييا بال ضىناؾ بع

أتطمع الى المثؿ العميا ) عمؿ الخير، مساعدة  أتطمع دائما الى المثؿ العميا
 االخريف....... الخ(
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 اتقبؿ ذاتي كما ىي   نفسيأتقبؿ أكجو القصكر في 

 جديدة تساعدني في حياتي العممية أسعى لتعمـ ميارات  حياتي تساعدني في  أحاكؿ تعمـ ميارات جديدة في 

أشعر بالعجز عند اتخاذ الكثبر مف القرارات المصيرية  أعجز عف اتخاذ كثير مف القرارات المصيرية في حياتي
 في حياتي

 أم قرارأشعر بالتردد باتخاذ  أشعر بالحيرة كالتردد في اتخاذ أم قرار

شباعان في حياتي اآلف   ثر إنجازان في حياتي اآلف أنا أك أنا أكثر إنجازان كا 

 أسعى مف أجؿ أف أككف إنسانان متميزان في المستقبؿ  أخطط مف أجؿ أف أككف إنسانان متميزان في المستقبؿ 

 األسر معاناة ليا معنى لدم  المعاناة في حياتي تجعمني أحقؽ طمكحاتي 

 صادر السعادة مممكءة بمأرل الحياة  أرل أف الحياة مممكءة بمصادر كثيرة لمسعادة 

 أتمتع بحياة اجتماعية جيدة مع اآلخريف  أتمتع بحياة اجتماعية جيدة 

 لدم دافعية عالية اتجاه الحياة لدم دافعية عالية 

 لدم مف اإلمكانيات ما يحقؽ طمكحي أستطيع بامكانياتي أف أحقؽ طمكحاتي

 

 العدد ارقام الفقرات نوع االجراء

 .1.2.3.5.9.12.13.17.19.20 التعديل
21.23.24.25.27.35.46.49.50.52.53. 

55.56.57. 

23 

 5 7.8.44.45.46 الحذف

 4 16.29 استبدال
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 ثانيا: مقياس الصالبة النفسية

 الفقرة بعد التعديل  الفقرة قبل التعديل

 ئقيمة الحياة تكمف في كالئي لبعض المباد قيمة الحياة تكمف في كالء الفرد لبعض المبادئ كالقيـ 

 أتخذ قراراتي بنفسي أتخذ قراراتي بنفسي كال تممى عمي مف مصدر خارجي

أعتقد أف متعة الحياة كاثارتيا تكمف في قدرة الفرد عمى 
 مكاجية تحدياتيا

 أعتقد أف متعة الحياة تكمف في قدرتي عمى مكاجية تحدياتيا

 ة تكمف في كالئي لبعض المبادئقيمة الحيا كالء الفرد لبعض المبادئ كالقيـ قيمة الحياة تكمف في 

 أكقات حياتي تضيع في أنشطة ال معنى ليا معظـ أكقات حياتي تضيع في أنشطة ال معنى ليا

نجاحي في أمكرم )عمؿ، دراسة،....الخ( يعتمد عمى 
 مجيكدم كليس عمى الحظ أك الصدفة

نجاحي في أمكرم )عمؿ، دراسة....الخ( يعتمد عمى 
 مجيكدم كليس عمى الحظ

 أعتقد أف لحياتي ىدفا أعيش مف أجمو أعتقد أف لحياتي ىدفا كمعنى أعيش مف أجمو

 أعتقد أف الحياة فرص كليست عمؿ جاد الحياة فرص كليست عمؿ ككفاح

 لدم مبادئ التـز بيا لدم قيـ كمبادئ معينة التـز بيا كأحافظ عمييا

 كؿ ما يحدث لي ىك نتيجة تخطيطي أعتقد أف أعتقد أف كؿ ما يحدث لي غالبا ىك نتيجة تخطيطي 

 المشكبلت تستنفر قدراتي عمى التحدم  عمى التحدم المشكبلت تستنفر قكام كقدرتي 

ال اتردد في المشاركة في أم نشاط يخدـ المجتمع الذم 
 أعيش فيو

 أشارؾ في أم نشاط يخدـ المجتمع الذم أعيش فيو

ف ظركؼ أشعر بالخكؼ كالتيديد لما قد يطرأ عمى حياتي م
 كأحداث

 أشعر بالخكؼ لما قد يطرأ عمى حياتي مف ظركؼ كأحداث

 أقؼ الى جانب اآلخريف عندما تكاجييـ مشكمة  أبادر بالكقكؼ بجانب اآلخريف عند مكاجيتيـ ألم مشكمة 

 أعتقد أف الحظ يمعب دكران ميمان في حياتي  أعتقد أف الصدفة كالحظ يمعباف دكرا ىاما في حياتي 

أف مكاجية المشكبلت اختبار لقكة تحممي كقدرتي أعتقد 
 عمى المثابرة

 أعتقد أف مكاجية المشكبلت اختبار لقكة تحممي عمى المثابرة 

 أىتـ بما يجرم حكلي مف أحداث أىتـ كثيرا بما يجرم مف حكلي مف قضايا كأحداث 
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ال سيطرة ليـ أعتقد أف حياة األفراد تتأثر بقكل خارجية 
 عمييا

 حياتي تتأثر بفكة خارجية ال سيطرة لي عمييا أعتقد أف

 الحياة المستقرة ىي الحياة الممتعة بالنسبة لي  الحياة الثابتة كالساكنة ىي الحياة الممتعة بالنسبة لي 

 الحياة بكؿ ما فييا ال تستحؽ أف أحياىا الحياة بكؿ ما فييا ال تستحؽ أف نحياىا

تغيير ىي حياة مممة أعتقد أف الحياة التي ال تنطكم عمى 
 كركتينية

 أعتقد أف الحياة التي ال تنطكم عمى تغيير ىي حياة مممة

 أشعر بالمسئكلية اتجاه اآلخريف أشعر بالمسئكلية اتجاه االخريف كأبادر بمساعدتيـ 

 أىتـ بقضايا الكطف مف خبلؿ مشاركتي فييا  أىتـ بقضايا الكطف كأشارؾ فييا كمما أمكف

 

 العدد رتيب الفقراتت نوع االجراء

 2.3.4.7.8.10.11.13.17.18.19.21 التعديل

22.23.27.34.35.36.37.40.43 

21 

 2 20.41 الحذف
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 ( كتاب تسييل ميمة الباحثةحممحق)

 
 

 


