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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل درجة الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين
املبعدين �إىل قطاع غزة وعالقته بقلق امل�ستقبل ،و�إىل التعرف �إىل الفروق الفردية بني
�أفراد العينة يف م�ستوى الر�ضا عن احلياة لديهم ،وكذلك الك�شف عن الفروق الفردية يف
م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى �أفراد العينة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم املنهج الو�صفي
التحليلي ،وتكون جمتمع الدرا�سة من الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة جميعهم
�ضمن �إطار اتفاقية �صفقة وفاء الأحرار ،والبالغ عددهم (� )153أ�سرياً ،اختريت عينة طبقية
بلغت (� )103أ�رسى ،لتطبيق �أدوات الدرا�سة عليهم ،وهي ا�ستبانة الر�ضا عن احلياة من
�إعداد الباحثني مكونة من ( )79عبارة ،موزعة �إىل �سبعة جماالت �أ�سا�سية ،وا�ستبانة قلق
امل�ستقبل من �إعداد الباحثني مكونة من ( )46عبارة ،و�أظهرت النتائج ما ي�أتي:
�1 .1إن درجة الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة بلغت
ن�سبته ( ، )%77.45وهي ن�سبة متو�سطة.
2 .2ح�صل جمال الر�ضا عن العالقات االجتماعية باملرتبة الأوىل بني جماالت الر�ضا
عن احلياة ،وبوزن ن�سبي بلغ نحو ( ، )%84.38يليه جمال التقدير االجتماعي ،وبوزن ن�سبي
بلغ ( ، )%83.93يليه جمال الر�ضا عن الأمور الدينية ،وبوزن ن�سبي ( ، )%82.11يليه
جمال ال�سعادة ،وبوزن ن�سبي ( ، )%78.31يليه جمال الر�ضا عن احلياة االقت�صادية ،وبوزن
ن�سبي ( ، )%75.69يليه جمال الطم�أنينة ،وبوزن ن�سبي ( ، )%71.04و�أخرياً جمال الر�ضا
عن احلياة ال�صحية وبوزن ن�سبي بلغ (. )%67.49
�3 .3إن درجة القلق من امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة بلغت
ما ن�سبته ( ،. )%62.38وهي ن�سبة منخف�ضة.
�4 .4أظهرت النتائج �أنه ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائي ًا بني الر�ضا عن احلياة وقلق
امل�ستقبل لدى �أفراد العينة من الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة.
�5 .5أظهرت النتائج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة الر�ضا عن احلياة
لدى �أفراد العينة تعزى ملتغريات( :العمر ،وعدد مرات االعتقال ،و�سنوات االعتقال ،واحلالة
االجتماعية) .بنما توجد فروق يف درجة الر�ضا عن احلياة ،تبع ًا ملتغري االنتماء ال�سيا�سي،
ول�صالح حركة حما�س.
�6 .6أظهرت النتائج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة قلق امل�ستقبل
لدى �أفراد العينة تعزى ملتغريات( :العمر ،عدد مرات االعتقال� ،سنوات االعتقال ،احلالة
االجتماعية) .بنما توجد فروق يف درجة القلق تبع ًا ملتغري االنتماء ال�سيا�سي ،ول�صالح
حركة فتح.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�إجراء املزيد من الدرا�سات التي تبحث يف درجة الر�ضا عن
احلياة ،وعالقتها ببع�ض املتغريات الأخرى.
الكلمات املفتاحية :الر�ضا عن احلياة ،قلق امل�ستقبل ،الأ�رسى املحررين ،قطاع غزة.
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Identifying Life Satisfaction of Released Prisoners Deported
to Gaza Strip and its Relationship with Future Anxiety

Abstract:
This study aims to identify life satisfaction of released prisoners deported
to Gaza Strip and its relationship with future anxiety.It also aims to identify
the personal differences among released prisoners deported to Gaza strip
in life satisfaction, and identify the personal differences among released
prisoners deported to Gaza strip in future anxiety.To achieve the aims of
this study objectives analytical descriptive approach was used.The study
population are the 153 prisoners who are released and deported to the Gaza
Strip according to the agreement of Loyalty to Freemen (Wafa El- Ahrar) .
The study sample was of 103 prisoners who were selected by stratified
sample and applied the study tools on them.The study tools were a measure
of life satisfaction prepared by the researchers, which includes 79 items
distributed on seven domains and future anxiety, which includes 46 items.
The study results show the following:
1. Life satisfaction level of released prisoners deported to the Gaza Strip is
(77.45%) , and this is a medium precentage.
2. Relations are arragned as follows: Social relation domain with (84.38%)
, recognition social domain with (83.93%) , the satisfaction domain with
(82.11%) , the happiness domain (78.31%) , life satisfaction domain with
(75.69%) , reassurance domain with (71.04%) , and finally health life
satisfaction domain with (67.49%) .
3. Future anxiety level of released prisoners deported to Gaza Strip is
(62.38%) which is the least among other domains.
4. The study results show that there are no statistically significant
relationships between life satisfaction and future anxiety among released
prisoners deported Gaza Strip.
5. The study results show that there were no statistical differences significant
differences in life satisfaction among released prisoners deported to Gaza
Strip due to age, number of arrests, years of arrest, marital status.But there are
differences due to political affiliation, and in this case to Hamas Movement.
6. The study results show that there were no statistical significant differences
in future anxiety for released prisoners deported to Gaza Strip due to
age, number of arrests, years of arrest, and marital status, but there are
differences due to political affiliation, and in this case Fath Movement.
Researchers recommend doing more studies about the satisfaction of
deported prisoners and its relation with other variables.
Key words; Identify life satisfaction, deported prisoners, Gaza Strip,
future anxiety
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 -1مقدمة:
مهمة تدلل على متتع الفرد بال�صحة النف�سية ال�سليمة،
يعد الر�ضا عن احلياة عالمة ّ
و�أن ر�ضا الفرد عن احلياة يعني حتم�سه وتوجهه نحو احلياة وامل�ستقبل ،وهو �أق�صى ما
يطمح �إليه الفرد العاقل الرا�شد ،وذلك بهدف جتنب الإحباطات ،وال�رصاعات النف�سية والقلق
الذي ينتابه نتيجة انفعاالته املختلفة بناء على املواقف التي مير بها ال�شخ�ص ،وال ميكن
للحياة �أن ت�سري على وترية واحدة ،بل تعرتيها بع�ض ال�صعاب التي تنغ�ص على الإن�سان
�سعادته ،وجتعله يعي�ش مهموم ًا لفرتة ما قد تطول �أو تق�رص.
وي�شري منو الفرد �إىل �سل�سلة متوا�صلة من التغريات التي تت�ضح لدى الأفراد ب�شكل
متميز كلما تقدموا يف مراحل العمر وم�ؤثرات احلياة ب�شتى �أنواعها (زهران. )22 :1997 ،
و قد مر الأ�رسى املحررون املبعدون �إىل قطاع غزة على الأقل يف ثالث مراحل حا�سمة،
الأوىل خالل حياتهم بني �أهلهم وذويهم ،والثانية بني ق�ضبان االحتالل الإ�رسائيلي ،والثالثة
مرحلة الإفراج والإبعاد �إىل قطاع غزة.وعلى الرغم من �أن قطاع غزة وال�ضفة الغربية جزء ال
يتجز�أ من فل�سطني ف�إن هناك اختالف ًا يف �أمناط احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية االقت�صادية،
لذا يعتقد الباحثون �أن م�ستوى الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع
غزة ،قد تغري باختالف املراحل الثالث التي مروا بها.
ولطاملا �أن الر�ضا عن احلياة ميثل حالة تقبل الفرد لذاته نحو �أ�سلوب احلياة التي
يحياها يف املجال احليوي املحيط به ،ويكون متوافق ًا مع نف�سه ومع املحيطني ،وي�شعر
بقيمته ،وقادراً على التكيف مع امل�شكالت التي تواجهه ،والتي ت�ؤثر على �سعادته وير�ضى
بحياته وما فيها من متناق�ضات تكون �أحيانا �سلبية ،و�أحيانا �أخرى �إيجابية (تفاحه،
. )270 :2009
و ميثل الر�ضا عن احلياة عملية تقومي الفرد لنوعية احلياة التي يعي�شها طبق ًا لن�سقه
القيمي ،كما يعتمد هذا التقومي على مقارنة الفرد لظروف حياته بامل�ستوى الأمثل الذي
يعتقد �أنه منا�سب حلياته (الد�سوقي. )162 :2000 ،
أثر �إيجابي حمفز على ا�ستمرار الإنتاجية ورفع م�ستوى الطموح
وللر�ضا عن احلياة � ٌ
والتطلعات امل�ستقبلية ،حيث ي�شار �إىل �أن ال�شخ�ص الرا�ضي عن حياته يتمتع ب�صحة
نف�سية و�سعادة وطم�أنينة وراحة ،كما �أنه �أكرث قدرة على التكيف ال�شخ�صي والتكيف
االجتماعي ،ح�سب ما �أ�شارت بع�ض الدرا�سات مثل :درا�سة (الد�سوقي ، )1999 ،ودرا�سة
(املالكي. )2011 ،
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وهذا ال يعني �أن الرا�ضني عن حياتهم ال يعانون من اخلوف والقلق ،وال�رصاع
وامل�شاعر ال�سلبية ،لكن ما مييز ال�شخ�ص الرا�ضي هو طريقته يف مواجهة هذه امل�شاعر،
حيث �إنه يواجه ال�رصاعات والإحباطات التي يتعر�ض لها باحلكمة ،وبعيداً عن العداوة
واخلوف والرتدد والتوتر (عبد اخلالق. )194 :2003 ،
وت�أ�سي ًا على ما �سبق ف�إن الر�ضا عن احلياة يجعل ال�شخ�ص �أكرث قدرة على مواجهة
املواقف التي تعرت�ضه يف حياته اليومية ،و�أن الر�ضا عن احلياة يجعل الفرد �أقل قلق ًا وتوتراً،
وبخا�صة �أن القلق يف حد ذاته ظاهرة طبيعية و�إح�سا�س و�شعور وتفاعل مقبول ومتوقع
حتت ظروف معينة و�أحيان ًا يكون للقلق وظائف حيوية ت�ساعد على الن�شاط وحفظ احلياة
لكن قد ي�شكل القلق م�شكلة بالن�سبة للفرد حني يحدث القلق دون �سبب ظاهر �أو مفهوم.
وي�شهد ع�رصنا احلايل العديد من التحوالت االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية،
جتعل الفرد ينتظر الغد با�ستغراب وترقب ،وبخا�صة يف ظل احلروب وال�رصاعات ،مما يزيد
من الأعباء وال�صعوبات التي نواجهها يف حياتنا التي من �ش�أنها �أن تثري القلق.
وي�شكل القلق من امل�ستقبل خطراً على �صحة الأفراد وتفاعالتهم ،و�إنتاجيتهم حيث
يظهر القلق من امل�ستقبل نتيجة احلياة ال�صعبة واملعقدة ،وتزايد �ضغوط احلياة ومطالب
املعي�شة ،وقد يكون هذا القلق مرتفع ًا ي�ؤدي �إىل اختالل توازن الفرد ،وهذا له �أثر �سلبي على
�سلوك الفرد وقدراته العقلية واجل�سمية (ال�سبعاوي. )2 :2009 ،
و يعد التفكري يف امل�ستقبل عام ًال ي�سبب القلق للفرد ،وي�ساعد يف ذلك خربات الفرد
املا�ضية امل�ؤملة ،و�ضغوط احلياة الع�رصية ،وطموح الإن�سان ،و�سعيه امل�ستمر نحو حتقيق
ذاته ،و�إيجاد معنى لوجوده (العناين. )120 :2000 ،
وجميع الب�رش بال ا�ستثناء مروا بخربة تنطوي على القلق يف رحلة حتقيقهم لوجودهم،
ولهذا يعد القلق جزءاً من احلياة اليومية للإن�سان ،وهو خربة �إن�سانية متيز الإن�سان مبا
هو �إن�سان ،وخربة القلق لها م�ستويات تبد�أ من امل�ستوى ال�سوي و�صو ًال �إىل القلق املر�ضي،
ولذلك يبقى الإن�سان يكابد القلق باعتباره �أحد �رشوط وجوده ()Allessander, 1996: 106
.
و ي�ستخل�ص الباحثون �أن اخلربات ال�سابقة ،واملواقف التي يتعر�ض لها الفرد هي
ال�سبب يف قلقه من امل�ستقبل ،ويعتقد الباحثون �أي�ضا �أن الأ�رسى املحررين ،الذين �سبق لهم
�أن اعتقلوا ،ولو ملرة واحدة على الأقل قد يكونون عر�ضة لقلق امل�ستقبل يف ظل خربة الوقوع
يف االعتقال لدى قوات االحتالل الإ�رسائيلي ،وذلك يف غمرة الأحداث التي متر بهم يومي ًا
�سواء كانت يف قطاع غزة �أم يف ال�ضفة الغربية.
357

د .سمير كامل مخيمر
د .سمير إبراهيم العبسي
أ .دعاء شعبان أبو عبيد

الرضا عن احلياة وعالقته بقلق املستقبل
لدى األسرى احملررين املبعدين إلى قطاع غزة

وقد �أ�سفرت �صفقة وفاء الأحرار عن تبادل للأ�رسى بني احلكومة يف قطاع غزة،
و�سلطات االحتالل ،كان من بني بنود تلك ال�صفقة �إبعاد بع�ض الأ�رسى �إىل قطاع غزة،
�أو �إىل بلدان �أخرى ،وهذا الأمر ترتب عليه زيادة يف معاناة الأ�رسى الذين ق�ضوا زهرات
�شبابهم داخل الأ�رس يف �سجون االحتالل ،وقد كانوا ينتظرون اللحظة احلا�سمة التي يفرج
فيها عنهم؛ حتى يعود الواحد منهم �إىل بيته ،و�أ�رسته ومكان �إقامته وقد �أمعن االحتالل يف
معاقبة الأ�رسى من خالل تعذيبهم و�شبحهم يف �أقبية ال�سجون ،وب�صور �شتى منها :حرمانهم
من زيارات �أهليهم وذويهم ،وحرمانهم من الطعام وال�رشاب ،وحرمانهم من الدواء ،ومما زاد
الأمر �صعوبة �إبعادهم �إىل قطاع غزة ،وهذا الإبعاد زاد من قلق الأ�سري ،وجعله ينظر بعني
الريبة والرتقب ملا ينتظره من م�ستقبل جمهول ،حيث �إنه �سيبعد �إىل منطقة �سكنية جديدة،
و�سيكون بني �أهل غري �أهله ،مما ي�ضعه �أمام حتديات جديدة ،تتطلب منه �إعادة النظر يف
حياته وم�ستقبله ،من هنا جاءت هذه الدرا�سة لكي تك�شف اللثام عن درجة الر�ضا عن احلياة
وعالقتها بقلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املبعدين �إىل قطاع غزة.

 -2مشكلة الدراسة:
تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة على الت�سا�ؤل الرئي�س الآتي:

هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05 ≤ α
بني الر�ضا عن احلياة وقلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل
قطاع غزة؟
وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل �صيغت الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1 .1ما درجة الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة؟
2 .2ما درجة قلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف درجة

الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة تعزى ملتغريات( :العمر،
واالنتماء ال�سيا�سي ،وعدد مرات االعتقال ،و�سنوات االعتقال ،واحلالة االجتماعية) ؟

4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف درجة قلق
امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة تعزى ملتغريات( :العمر ،واالنتماء
ال�سيا�سي ،وعدد مرات االعتقال ،و�سنوات االعتقال ،واحلالة االجتماعية) ؟
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 -3أهمية الدراسة:
 -1األهمية النظرية:
1 .1تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من كونها تهتم بفئة الأ�رسى ،ال�سيما �أنها �إحدى فئات
ال�شعب الفل�سطيني التي عانت من ويالت االحتالل الإ�رسائيلي على مر �سنوات عدة.
2 .2تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من كونها تهتم بفئة الأ�رسى املحررين يف حماولة
للوقوف على درجة الر�ضا عن احلياة لديهم خا�صة ،و�أنهم فقدوا �أغلى ما ميلكون �أال وهي
احلرية ،بعد �أن نالوها ،بعيداً عن �أهلهم و�أبنائهم و�أ�رسهم.
3 .3كما تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنها حتاول التعرف �إىل قلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى
املحررين وبخا�صة و�أنهم ما زالوا يعي�شون هاج�س االعتقال ،وهذا قلق مالزم للنف�س
الب�رشية ،فكيف �ستكون درجة القلق من امل�ستقبل لدى فئة الأ�رسى التي ق�ضت فرتة من
حياتهم داخل �سجون االحتالل.
4 .4ومن املمكن �أن تكون الدرا�سة احلالية مبثابة م�ؤ�رش قادر على التنب�ؤ بدرجة قلق
امل�ستقبل لدى الأ�رسى الذين ما زالوا رهن االعتقال.
5 .5كما تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف قلة الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة
خا�صة يف البيئة الفل�سطينية؛ حيث تع ّد هذه الدرا�سة من الدرا�سات البكر التي اهتمت بدرا�سة
درجة الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى ،وقلق امل�ستقبل لديهم.ومن خالل هذه العالقة ميكن
�صياغة بع�ض التو�صيات واملقرتحات التي من �ش�أنها �أن تعزز لدى الأ�رسى الإقبال على
احلياة وامل�ستقبل بحالة من الر�ضا والإيجابية.
 -2األهمية التطبيقية:

من املحتمل �أن ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة احلالية العديد من الفئات وهم:
♦ ♦املر�شدون النف�سيون :حيث من املحتمل �أن ت�سهم نتائج الدرا�سة يف معرفة

درجة كل من الر�ضا عن احلياة وقلق امل�ستقبل ،مما يتيح الفر�صة للعاملني يف ميدان
الإر�شاد لت�صميم الربامج الإر�شادية املنا�سبة مل�ساعدة الأ�رسى على حتقيق التوافق النف�سي
واالجتماعي لديهم.
♦ ♦الأ�رسى املحررون :حيث �إن الدرا�سة �ستحاول اقرتاح بع�ض التو�صيات التي من
�ش�أنها �أن تعزز �إقبال فئة الأ�رسى املحررين نحو امل�ستقبل واحلياة ب�إيجابية.
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♦ ♦وزارة �شئون الأ�رسى واملحررون :من خالل و�ضع �صناع القرار يف وزارة �شئون
الأ�رسى واملحررين على حقيقة م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى فئة الأ�رسى املحررين املبعدين
�إىل قطاع غزة.
♦ ♦الباحثون واملهتمون :حيث من املحتمل �أن تخرج الدرا�سة بنتائج مفيدة
للمتخ�ص�صني يف جمال الإر�شاد النف�سي وال�صحة النف�سية ،و�إن هذه النتائج قد يبنى على
�أ�سا�سها بع�ض الربامج الإر�شادية ،والتي ت�سهم يف حتقيق املزيد من ال�صحة النف�سية لديهم.

 -4أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1التعرف �إىل طبيعة العالقة بني درجة الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين

املبعدين �إىل قطاع غزة بقلق امل�ستقبل لديهم.

2 .2التعرف �إىل درجة الر�ضا عن احلياة ،وقلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين
املبعدين �إىل قطاع غزة.
3 .3التعرف �إىل �أثر بع�ض املتغريات املت�صلة بالأ�رسى املحررين مثل( :العمر ،واالنتماء
ال�سيا�سي ،وعدد مرات االعتقال ،و�سنوات االعتقال ،واحلالة االجتماعية) يف درجة الر�ضا
عن احلياة ،وقلق امل�ستقبل.

 -5املصطلحات:
◄◄الر�ضا عن احلياة:
يرى تفاحة (� )275 :2009أن الر�ضا عن احلياة يع ّد �سمة نف�سية تتكون لدى الفرد من
خالل تقوميه لنوعية احلياة التي يعي�شها يف �ضوء ما لديه من م�شاعر و�أحا�سي�س واجتاهات،
وقدرة على التعامل مع البيئة املحيطة به ،وما ي�شعر به من حماية وتلبية حلاجاته ب�صورة
مر�ضية له ،وقناعته مبا يقدم �إليه والإح�سا�س بالتقدير واالعرتاف.
ويعرف الباحثون الر�ضا عن احلياة مفاهيميا :ب�أنه تقدير الأ�سري املحرر لنوعية احلياة
التي يعي�شها يف قطاع غزة طبق ًا لن�سقه القيمي ،وم�ستوى هذا الر�ضا يعرب عنه من خالل
(ال�سعادة ،والر�ضا عن العالقات االجتماعية ،والتقدير االجتماعي ،والطم�أنينة ،واحلياة
االقت�صادية ،واحلياة ال�صحية ،والر�ضا عن احلياة والأمور الدينية) .
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ويعرف الباحثون الر�ضا عن احلياة �إجرائياً:
ب�أنه الدرجة التي يح�صل عليها �أفراد العينة على ا�ستبانه الر�ضا عن احلياة املعدة
لهذا الغر�ض.

◄◄القلق وقلق امل�ستقبل:
عرف فرويد ( )Freudالقلق على �أنه نتاج ال�رصاع بني عنا�رص ال�شخ�صية الثالثة :الهو
والأنا ،والأنا الأعلى ،فهو بذلك �شعور غام�ض غري �سار باخلوف والتحفيز والتوتر م�صحوب
ببع�ض الأعرا�ض اجل�سمية ،وهو رد فعل حلالة معينة �أو خطر ما (العنزي. )54 :2010 ،
والقلق عند فراج ( )219 :2006هو �شعور عام بالفزع واخلوف من �رش مرتقب،
وكارثة تو�شك �أن حتدث ،والقلق ا�ستجابة لتهديد غري حمدد.كثرياً ما ي�صدر عن ال�رصاعات
الال�شعورية ،وم�شاعر عدم الأمن والنزاعات الغريزية املمنوعة املنبعثة من داخل النف�س،
ويف احلالتني يهيئ اجل�سم �إمكاناته ملواجه التهديد ،فتتوتر الع�ضالت ،ويت�سارع ال ّنف�س
ونب�ضات القلب.
وعرفت عبد الباقي ( )170 :1993قلق امل�ستقبل ب�أنه مزيج من الرعب والأمل بالن�سبة
للم�ستقبل واالكتئاب والأفكار الو�سوا�سية وقلق املوت والي�أ�س ب�صورة غري مقبولة.
ويعرف الباحثون :قلق امل�ستقبل مفاهيمياً :ب�أنه �شعور الأ�رسى املحررين املبعدين
�إىل قطاع غزة باخلوف من امل�ستقبل ،وعدم اال�ستقرار ،وعدم القدرة على مواجهة م�صاعب
التغريات االجتماعية وال�سيا�سية والأمنية املتوقع حدوثها يف امل�ستقبل مع التوقعات
ال�سلبية ملا يحمله امل�ستقبل ،وهذا ي�سبب لهم حالة من االكتئاب والت�شا�ؤم والي�أ�س قد ت�صل
�إىل حالة اال�ضطراب.
ويعرف الباحثون قلق امل�ستقبل �إجرائياً :الدرجة التي يح�صل عليها �أفراد عينة الدرا�سة
على ا�ستبانة قلق امل�ستقبل املعدة خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض.

◄◄الأ�رسى املحررون املبعدون �إىل قطاع غزة:
جميع الأفراد الذين �أفرج عنهم من قبل �سلطات االحتالل� ،ضمن �صفقة وفاء
الأحرار ،والتي متت مع احلكومة يف غزة ،ويف �ضوئها �أبعد (� )153أ�سرياً �إىل قطاع غزة
بتاريخ 2011 /10 /11م.
قطاع غزة� :رشيط �ساحلي من �أر�ض فل�سطني ،م�ساحته حوايل (360كم ، )2ميتد من
مدينة رفح على احلدود امل�رصية الفل�سطينية جنوباً� ،إىل قرية بيت حانون �شماالً.و هو
البقعة التي بقيت من ال�ساحل الفل�سطيني بعد نكبة فل�سطني عام 1948م ،والتي احتلها
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اليهود عام 1967م ،وظلوا فيها حتى جميء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام 1994م.
حل�س (. )25 :1995

 -6حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�سة باحلدود الآتية:
♦ ♦حدود زمنية� :أجريت الدرا�سة النظرية وامليدانية يف العام الدرا�سي /2013

.2014
♦

♦حدود مكانية :طبقت الدرا�سة على الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة.

♦ ♦حدود ب�رشية :تتمثل بعينة من الأ�رسى املحررين من �سجون االحتالل الإ�رسائيلي
املبعدين �إىل قطاع غزة يف �صفقة وفاء الأحرار.

 -7الدراسات السابقة:
اطلع الباحثون على �أدبيات الدرا�سة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،وهي:
الر�ضا عن احلياة ،وقلق امل�ستقبل ،والأ�رسى ،وفيما ي�أتي عر�ض لأهمها:
أوالً -الدراسات املتعلقة بالرضا عن احلياة:
�أجرت خوج ( )2011درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة بني معنى احلياة وم�ستوى
الر�ضا عنها لدى طالبات اجلامعة باململكة العربية ال�سعودية ،وتكونت عينة الدرا�سة من
 247طالبة من طالبات كلية الرتبية بجامعة حائل باململكة العربية ال�سعودية ،و�أظهرت
النتائج �أن هناك عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا بني �أبعاد مقيا�س معنى احلياة ومقيا�س
الر�ضا عن احلياة لدى طالبات اجلامعة ،و�صاغت الباحثة معادلة التنب�ؤ بالر�ضا عن احلياة
من �أبعاد معنى احلياة :الدين ،و�سمو الذات ،وتقبل الذات.
و قامت املالكي ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة بني فعاليات الأنا
كما افرت�ضها �إيرك�سون وبني الر�ضا عن احلياة على عينة من ال�سعوديات العامالت وغري
العامالت وبلغ عددهن  ،272من �أعمار خمتلفة ،وم�ستويات تعليمية خمتلفة ،وكانت �أهم
النتائج �أن هناك عالقة ارتباطية قوية دالة بني درجات الفعاليات مع بع�ضها بع�ض ًا وبني
الدرجة الكلية للفعاليات ،كما تبني وجود عالقة ارتباطية بني الدرجة الكلية لفعاليات
الأنا والدرجة الكلية للر�ضا عن احلياة ،و�أظهرت النتائج �أن هناك فروق ًا جوهرية يف درجة
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الر�ضا عن احلياة لدى ال�سعوديات عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري امل�ستوى التعليمي ،واختالف
املهنة للعامالت ،واحلالة االجتماعية ل�صالح العازبات.
�أجرى تفاحة ( )2009درا�سة هدفت �إىل معرفة دور البيئة (الأ�رسة ،دور الرعاية) ،
وما تعك�سه من �أثر على كل من ال�صالبة النف�سية والر�ضا عن احلياة ،والفروق بني اجلن�سني،
وبلغت عينة الدرا�سة نحو  120فرداً ،من م�سني حمافظتي ال�رشقية والدقهلية� ،أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة الكلية للر�ضا عن احلياة وال�صالبة
النف�سية تعزى ملتغري الإقامة ل�صالح املقيمني يف دور الرعاية ،وظهرت فروق تعزى ملتغري
اجلن�س ول�صالح الذكور ،وتبني وجود عالقة موجبة بني ال�صالبة النف�سية و�أبعادها مع
الر�ضا عن احلياة ب�أبعاده ،و�أظهرت النتائج �أن بعد التفاعل االجتماعي ميثل �أهم �أبعاد
وم�ؤ�رشات الر�ضا عن احلياة لدى امل�سنني وجاء يف مقدمة العوامل.
و�أجرى علوان ( )2007بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة االرتباطية بني
متو�سطات درجات مقيا�س الر�ضا عن احلياة والوحدة النف�سية على عينة من زوجات ال�شهداء
الفل�سطينيني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )211زوجة ،و�أ�سفرت النتائج عن وجود عالقة
�سالبة دالة بني كل من متو�سطات درجات مقيا�س الر�ضا عن احلياة ،والوحدة النف�سية ،كما
تبني وجود عالقة موجبة غري دالة بني جمايل التقدير االجتماعي وال�شعور بالإهمال.كما
تبني وجود فروق جوهرية يف جمال العالقات االجتماعية تبع ًا ملتغري تاريخ اال�ست�شهاد،
ل�صالح االنتفا�ضة الأوىل ،ووجود فروق جوهرية يف جمال اال�ستقرار االجتماعي تبعا
ملتغري تاريخ اال�ست�شهاد ل�صالح االنتفا�ضة الثانية.
ثانياً -الدراسات املتعلقة بقلق املستقبل:
�أجرت خمي�س ( )2012درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل عالقة جودة احلياة بالر�ضا
الوظيفي وقلق امل�ستقبل ،والتعرف �إىل الفروق بني املعلمات ح�سب �سنوات اخلربة لديهن،
و�أظهرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بني جودة احلياة والر�ضا الوظيفي لدى
املعلمات ،و�أنه يوجد ارتباط �سالب دال �إح�صائي ًا بني جودة احلياة وقلق امل�ستقبل لدى
املعلمات.و�أظهرت النتائج عن وجود فروق ًا دالة �إح�صائي ًا بني درجات جودة احلياة بني
املعلمات تعزى ملتغري اخلربة ول�صالح ذوات اخلربة �أكرث من � 10سنوات ،وتبني وجود
فروق يف جودة احلياة دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري م�ستوى الر�ضا الوظيفي ل�صالح الر�ضا
املرتفع.و�أظهرت النتائج �أن هناك فروق ًا يف قلق امل�ستقبل لدى املعلمات تعزى ملتغري
�سنوات اخلربة ،و�أظهرت النتائج �أن منخف�ضات قلق امل�ستقبل يتمتعن ب�أعلى درجات جودة
احلياة.
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و�أجرى الإمامي ( )2009درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل طبيعة العالقة بني �سمة
التفا�ؤل والت�شا�ؤم وقلق امل�ستقبل لدى اجلالية العربية يف الدمنارك ،وقد طبقت الدرا�سة
على عينة ع�شوائية من �شباب اجلالية العربية بلغت ( )110من ال�شباب وال�شابات ،و�أ�سفرت
النتائج عن عدم وجود فروق بني �سمة التفا�ؤل والت�شا�ؤم لأفراد عينة الدرا�سة ،ومتتع عينة
الدرا�سة من اجلن�سني بحالة من اال�ستقرار الن�سبي نحو امل�ستقبل.
وقام بلكيالين ( )2009بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل مفهوم الذات وتقديرها لدى
اجلالية العربية مبدينة �أو�سلو وعالقتها بقلق امل�ستقبل لديهم ،وطبق هذا البحث على عينة
مكونة من (� )110أفراد من املقيمني العرب يف مدينة �أو�سلو الرنويجية ،وبواقع ( )60فرداً
من الذكور و ( )50فرداً من الإناث� ،أعمارهم بني ( )50 -20عاماً.وقد تبني من البحث
�أن هناك عالقة تبادلية بني تقدير الذات وقلق امل�ستقبل� ،إذ يكون �أحدهما متغرياً م�ستق ًال
والآخر تابع ًا والعك�س �صحيح ،و�إن �أفراد العينة لهم تقدير ذات عال ،و�أن �أفراد عينة البحث
تظهر لديهم حالة قلق من امل�ستقبل ،كما تبني وجود عالقة ارتباطية عك�سية بني تقدير
الذات وقلق امل�ستقبل لأفراد العينة.
و �أجرى �شند والأنور ( )2006درا�سة هدفت �إىل حتديد طبيعة العالقة بني قلق
امل�ستقبل وال�ضغوط النف�سية لدى �رشائح مهنية خمتلفة ،وحتديد بع�ض الفروق الفردية
بينهم ،وتكونت العينة من ( )200موظف وموظفة.و�أظهرت النتائج �أن هناك عالقة موجبة
دالة �إح�صائي ًا بني قلق امل�ستقبل وال�ضغوط النف�سية ،و�أظهرت النتائج �أن هناك فروق ًا دالة
�إح�صائي ًا تعزى ملتغري اجلن�س يف كل من ال�ضغوط النف�سية وقلق امل�ستقبل ،كما �أن هناك
فروق ًا دالة �إح�صائي ًا بني العاملني يف احلكومة ،والعاملني يف القطاع اخلا�ص يف قلق
امل�ستقبل وال�ضغوط النف�سية ل�صالح العاملني يف القطاع اخلا�ص ،و�أظهرت النتائج ارتفاع
قلق امل�ستقبل وال�ضغوط النف�سية لدى العاملني يف القطاع اخلا�ص عن باقي ال�رشائح
املهنية الأخرى.
قام ) Eysenck (2006بدرا�سة ،بعنوان« :القلق واالكتئاب وت�أثريهما على املا�ضي
واحلا�رض وامل�ستقبل».وهدفت �إىل معرفة متى حدثت هذه الأحداث ال�سلبية للفرد ،هل هي
يف املا�ضي؟ �أو احلا�رض؟ �أو امل�ستقبل؟ وعالقتها بالقلق واالكتئاب ،حيث طبقت هذه
الدرا�سة على عينة مكونة من ثالثة جمموعات هي :املجموعة الأوىل مكونة من جمموعة
من املراهقني تراوحت �أعمارهم من (� )17 -13سنة ،واملجموعة الثانية مكونة من ال�شباب
تراوحت �أعمارهم من (� )29 -18سنة ،واملجموعة الثالثة مكونة من ال�شباب �أعمارهم يف
�سن الثالثينيات.
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و�أظهرت النتائج �أن ال�شعور باالكتئاب له عالقة بالأحداث التي وقعت يف املا�ضي
�أكرب من عالقته بالأحداث التي من املتوقع حدوثها يف امل�ستقبل ،و�أن ال�شعور بالقلق له
عالقة بالأحداث التي من املتوقع حدوثها يف امل�ستقبل �أكرب بكثري من الأحداث التي وقعت
يف املا�ضي.
ثالثاً  -الدراسات املتعلقة باألسرى:
قام �أبو �إ�سحاق ( )2008بدرا�سة هدفت التعرف �إىل فعالية الذات لدى الأ�رسى
الفل�سطينيني املحررين من ال�سجون الإ�رسائيلية يف املحافظات اجلنوبية بقطاع غزة
وعالقتها ببع�ض املتغريات.و تكونت عينة الدرا�سة من (� )180أ�سرياً حمررا من الذكور،
و�أظهرت الدرا�سة :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى فعالة الذات بني متو�سطي
درجات الذين �أم�ضوا �أقل من خم�سة �سنوات يف �سجون االحتالل ،وجمموعة الذين �أم�ضوا
�أكرث من خم�سة �سنوات يف �سجون االحتالل وذلك ل�صالح املجموعة الأوىل.وتوجد فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي املتزوجني ،وغري املتزوجني يف م�ستوى فعالية الذات،
وذلك ل�صالح جمموعة املتزوجني ،حيث �إن الزواج يعطي املحرر ا�ستقرارا انفعاليا.
�أجرى الطالع ( )2004درا�سة هدفت �إىل حتديد درجة التوافق النف�سي واالجتماعي
لدى الأ�رسى الفل�سطينيني املحررين من ال�سجون الإ�رسائيلية من جهة ،وعالقته بدرجة
�شعورهم باالنتماء من جهة �أخرى ،وذلك يف �ضوء متغريات ال�سكن ،وم�ستوى التعليم ،وفرتة
االعتقال ،واملهنة.و تكونت عينة الدرا�سة من (� )200أ�سري حمرر ،ومن ( )200فرداً ممن مل
يتعر�ضوا لالعتقال �سابقاً.و �أظهرت نتائج الدرا�سة :عدم وجود فروق يف التوافق النف�سي
واالجتماعي بني الأ�رسى ،وبني الذين مل يتعر�ضوا للأ�رس من قبل ،و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا
�أن الأ�رسى املحررين لديهم توافق اجتماعي يفوق الذين مل يتعر�ضوا للأ�رس.و �أن �شعور
الأ�رسى باالنتماء �أكرب من الذين مل يتعر�ضوا للأ�رس ،و�أن هناك عالقة �إيجابية بني التوافق
النف�سي واالجتماعي وال�شعور باالنتماء لدى الأ�رسى.و �أو�ضحت الدرا�سة �أن ذوي الأحكام
العالية ،وذوي التعليم اجلامعي واملوظفني هم �أكرث توافقاً ،مقارنة بالأ�رسى املحررين
الذين �أم�ضوا يف الأ�رس �أقل من خم�س �سنوات من ذوي امل�ستوى التعليمي الأ�سا�سي والعمال،
و�أن الأ�رسى املحررين ذوي الأحكام العالية �أكرث �شعوراً باالنتماء من الفئة التي �أم�ضت يف
الأ�رس فرتات قليلة.
و قام الطالع ( )2000بدرا�سة ال�ضغوط النف�سية وعالقتها بالأمرا�ض ال�سيكو�سوماتية
لدى الأ�رسى الفل�سطينيني املحررين من ال�سجون الإ�رسائيلية.و تكونت عينة الدرا�سة من
(� )540أ�سرياً حمررا من ال�سجون الإ�رسائيلية من �سكان قطاع غزة.و �أظهرت نتائج الدرا�سة:
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�أن هناك انت�شاراً للأمرا�ض ال�سيكو�سوماتية لدى الأ�رسى املحررين من ال�سجون الإ�رسائيلية
بن�سبة ( ، )%25.57و�أن هناك �أمرا�ض ًا نف�سية خمتلفة بن�سبة  ،%76كما ك�شفت الدرا�سة عن
وجود عالقة ارتباطية بني ال�ضغوط النف�سية للأ�رسى والأمرا�ض ال�سيكو�سوماتية.
و �أجرى �أبو هني ( )1991درا�سة هدفت التعرف �إىل جمموعة اال�ضطرابات النف�سية
لدى الأ�رسى املعتقلني ال�سيا�سيني يف قطاع غزة ،والتعرف �إىل الآثار النف�سية التي يخلفها
االعتقال.و تراوحت فرتة االعتقال ما بني (� )7 -2سنوات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()127
�أ�سرياً حمرراً ترتاوح �أعمارهم بني (� )40 -19سنة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة� :أن ال�شك وعدم
االطمئنان كانت من �أعلى الأمرا�ض النف�سية التي يعاين منها ال�سجناء الفل�سطينيني ،حيث
ظهرت هذه ال�سمة ب�شكل مرتفع لدى  %46من العينة ،و%32من العينة يعانون من الأعرا�ض
ال�سيكو�سوماتية ،و%18من العينة تعاين من القلق �إ�ضافة �إىل  %17تعاين من االكتئاب.

تعقيب على الدراسات السابقة:
مهمة جديرة
يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة �أنها تناولت متغريات نف�سية وتربوية ّ
بالبحث يف املجال النف�سي والرتبوي؛ حيث �أظهرت �أهمية الر�ضا عن احلياة لدى فئات
خمتلفة ،وك�شفت عن عالقة الر�ضا عن احلياة ببع�ض املتغريات مثل قلق امل�ستقبل� ،أحداث
احلياة ال�ضاغطة ،الوحدة النف�سية ،تقدير الذات.
وك�شفت هذه الدرا�سات عن عالقة قلق امل�ستقبل ببع�ض املتغريات ،مثل معنى احلياة،
وفاعلية الذات وم�ستوى الطموح ،ومتغريات ثقافية خمتلفة ،وال�ضغوط النف�سية ،والتفا�ؤل
والت�شا�ؤم.و منها درا�سة (�أبو �إ�سحاق ، )2008 ،و (الطالع. )2004 ،
اختلفت الدرا�سات ال�سابقة من حيث العينة ،فاهتم الباحثون بالعديد من ال�رشائح
منها :امل�سنني ،طلبة اجلامعات ،بع�ض املهنيني� ،أكادمييني ،وغريها.
ا�ستفاد الباحثون من الدرا�سات ال�سابقة يف �صياغة م�شكلة الدرا�سة وت�سا�ؤالتها ،ويف
بناء� ،أدوات الدرا�سة احلالية و�إعدادها ،والتعرف �إىل �أبعاد الر�ضا عن احلياة ،و�صياغة
عبارات ا�ستبانة قلق امل�ستقبل.
وتتفق الدرا�سة احلالية من حيث املتغريات ،مع درا�سة خمي�س (« : )2012جودة
احلياة وعالقتها بقلق امل�ستقبل».لكن تكمن خ�صو�صية الدرا�سة احلالية يف �أنها تتبنى
�أبعاداً للر�ضا عن احلياة ،وتتمثل يف( :ال�سعادة ،والر�ضا عن العالقات االجتماعية ،والتقدير
االجتماعي ،والطم�أنينة ،واحلياة االقت�صادية ،واحلياة ال�صحية ،والر�ضا عن احلياة والأمور
الدينية) .
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والحظ الباحثون بعد مراجعة الأدب ال�سيكولوجي ندرة الدرا�سات الفل�سطينية التي
تناولت متغريات الدرا�سة احلالية معا ،وهما (الر�ضا عن احلياة ،وقلق امل�ستقبل) لدى
الأ�رسي فكانت هذه الدار�سة مبثابة �أول درا�سة تربط بني املتغريين ال�سابقني؛ مما يربز
�أهميتها البحثية ،كما ميكن �أن تكون انطالق ًة لبداية جهد بحثي منظم يف جمال الأ�رسى،
املهمة يف املجتمع.
ومن خمتلف اجلوانب ،ثم �إعداد مقايي�س نف�سية وتربوية لهذه ال�رشيحة
ّ

إجراءات الدراسة:
منهجية الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ،ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة
احلالية.
جمتمع الدراسة:
يتمثل جمتمع الدرا�سة احلالية بجميع الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة،
�ضمن �إطار �صفقة تبادل الأ�رسى املعروفة با�سم «وفاء الأحرار» ،والبالغ عددهم نحو 167
حمرراً ،حيث و�صل منهم �إىل قطاع غزة� 163 ،أ�سرياً حمرراً ،وبقي منهم يف قطاع غزة حتى
تاريخ  /1فرباير ،2013 /حوايل � 153أ�سرياً حمرراً.
عينة الدراسة:
♦ ♦العينة اال�ستطالعية :اختار الباحثون � 30أ�سرياً حمرراً مبعداً �إىل قطاع غزة
بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،كعينة ا�ستطالعية ،من خارج عينة الدرا�سة الفعلية ،وذلك
لتقنني �أدوات الدرا�سة ،والتعرف �إىل �صدقها وثباتها.
♦ ♦العينة الفعلية :اختار الباحثون عينة طبقية بلغ قوامها (� )120أ�سرياً حمرراً مبعداً
�إىل قطاع غزة �ضمن �صفقة وفاء الأحرار ،طبقت �أدوات الدرا�سة عليهم وا�ستطاعوا ا�سرتداد
نحو ( )103ا�ستبانة �صحيحة قابلة للتحليل الإح�صائي ،وعليه ف�إن ن�سبة اال�سرتداد بلغت
نحو  ،%85.8وهي ن�سبة مقبولة ،وعليه ف�إن عينة الدرا�سة بلغت  %67.3من جمتمع الدرا�سة
الأ�صلي.
وصف عينة الدراسة:
اجلدول الآتي يو�ضح �صفات عينة الدرا�سة ،من حيث العمر ،واالنتماء ال�سيا�سي ،وعدد
مرات االعتقال ،وعدد �سنوات االعتقال ،واحلالة االجتماعية.
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الجدول ()1
يبين لنا عينة الدراسة حسب متغيراتهم الشخصية

البيان
العمر

التكرار

الن�سبة املئوية

املتغريات
�أقل من  30عام

11

10.70

 40 – 31عام

57

55.30

�أكرث من  40عام

35

34.00

103

100.0

حركة فتح

12

11.70

حركة حما�س

91

88.30

103

100.0

مرة واحدة

65

63.10

مرتان

28

27.20

ثالث مرات ف�أكرث

10

9.70

103

100.0

� 5سنوات ف�أقل

8

7.80

� 10 – 6سنوات

53

51.50

� 15 – 11سنة

25

24.30

�أكرث من � 15سنة

17

16.50

103

100.0

متزوج قبل التحرر

29

28.20

متزوج بعد التحرر

74

71.80

103

100.0

الإجمايل
االنتماء ال�سيا�سي

الإجمايل
عدد مرات االعتقال

الإجمايل

�سنوات االعتقال

الإجمايل
احلالة االجتماعية

الإجمايل

أداة الدراسة:
ا�ستعانت الدرا�سة احلالية باال�ستبانه �أداة �أ�سا�سية للدرا�سة ،بهدف التو�صل �إىل �إجابات
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لت�سا�ؤالت الدرا�سة ،والتحقق من فرو�ضها ،وكانت اال�ستبانة عبارة عن ثالثة حماور
�أ�سا�سية وهي:
◄◄�أوالً -حمور البيانات ال�شخ�صية :وتكونت من عدد من املتغريات ،وهي :العمر،
واالنتماء ال�سيا�سي ،وعدد مرات االعتقال ،وعدد �سنوات االعتقال ،واحلالة االجتماعية.

◄◄ثانياً -ا�ستبانة الر�ضا عن احلياة:
Ú Úخطوات بناء اال�ستبانة:
مت االطالع على �أدبيات الدرا�سة ،والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة باملو�ضوع ،منها:
(خمي�س ، )2012 ،و (املالكي ، )2011 ،و (تفاحة ، )2009 ،و ( ، )Eysennck, 2006كما
ا�ستطلعت �آراء جمموعة من الأ�رسى حول �آرائهم حول مظاهر الر�ضا عن احلياة ويف �ضوء
ذلك حددت املجاالت التي تتكون منها اال�ستبانة ،وا�شتقت العبارات؛ وا�شتملت اال�ستبانة
ب�صورتها الأولية على ( )79عبارة ،موزعة على �سبعة جماالت �أ�سا�سية وهي كالآتي:
الجدول ()2
يبين لنا مجاالت االستبانة وفقراتها

البيان

م�سل�سل

عدد الفقرات

املجال الأول

جمال ال�سعادة

13

املجال الثاين

جمال الر�ضا عن العالقات االجتماعية

14

املجال الثالث

جمال التقدير االجتماعي

8

املجال الرابع

جمال الطم�أنينة

14

املجال اخلام�س

جمال الر�ضا عن احلياة االقت�صادية

10

املجال ال�ساد�س

جمال الر�ضا عن احلياة ال�صحية

10

املجال ال�سابع

جمال الر�ضا عن الأمور الدينية

10

املجموع

الر�ضا عن احلياة

79

�Ú Úصدق اال�ستبانة:
مت التحقق من �صدق اال�ستبانة بالطرق الآتية:
�1 .1صدق املحكمني:
ُعر�ضت اال�ستبانه يف �صورتها الأولية على جمموعة من �أ�ساتذة علم النف�س ،وال�صحة
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النف�سية ،وذلك لتعديل ما يرونه منا�سب ًا على عبارات اال�ستبانة� ،إما باحلذف ،و�إما بالإ�ضافة،
و�إما بالتعديل ،وقد كانت ن�سبة موافقة املحكمني على عبارات اال�ستبانة ال تقل عن (، )%95
كما �صيغت بع�ض العبارات لت�صبح �أكرث و�ضوحاً؛ مما يعني �أن اال�ستبانة �صاحلة للتطبيق
على عينة الدرا�سة.
ومن �أجل احل�صول على ت�ساوي �أوزان فقرات اال�ستبانة� ،أعطيت تقديرات (،3 ،2 ،1
 )5 ،4ملقيا�س خما�سي الدرجات (موافق ب�شدة ،موافق ،موافق �إىل حد ما ،غري موافق ،غري
موافق ب�شدة)  ,وترتاوح الدرجة الكلية للمقيا�س بني ( )395 – 79درجة.

2 .2ال�صدق العاملي: )Internal Validity( :
اعتمد الباحثون العينة اال�ستطالعية يف احت�ساب �صدق ال�صدق العاملي ،والبالغ
عددها نحو (� )30أ�سرياً حمرراً مبعداً �إىل قطاع غزة �ضمن �صفقة وفاء الأحرار ،وكانت
نتائج ال�صدق العاملي كما هو مبني باجلدول الآتي:
الجدول ()3
يبين لنا نتائج الصدق العاملي لفقرات مقياس الرضا عن الحياة

م.

معامل االرتباط

قيمة

)(Sig.

م .معامل االرتباط قيمة

)(Sig.

م.

معامل االرتباط

قيمة

)(Sig.

�أوالً :جمال ال�سعادة
1

0.658

0.000

10

0.578

0.000

9

0.672

0.000

2

0.794

0.000

11

0.654

0.000

10

0.620

0.000

3

0.807

0.000

12

0.721

0.000

11

0.757

0.000

4

0.636

0.000

13

0.629

0.000

12

0.513

0.001

5

0.640

0.000

14

0.386

0.012

13

0.366

0.015

6

0.685

0.000

ثالثاً :جمال التقدير االجتماعي

14

0.460

0.003

7

0.724

0.000

1

0.378

0.014

خام�ساً :الر�ضا عن احلياة االقت�صادية

8

0.768

0.000

2

0.700

0.000

1

0.653

0.000

9

0.585

0.000

3

0.720

0.000

2

0.310

0.045

10

0.409

0.000

4

0.791

0.000

3

0.690

0.000

11

0.650

0.000

5

0.727

0.000

4

0.488

0.001

12

0.718

0.000

6

0.750

0.000

5

0.383

0.012
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م.

معامل االرتباط

7

0.559

0.000

6

0.745

0.000

ثانياً :جمال الر�ضا عن العالقات االجتماعية 8

0.514

0.000

7

0.722

0.000

8

0.385

0.008

0.437

0.004

9

0.320

0.014

0.000

10

0.628

0.000

�ساد�ساً :جمال الر�ضا عن احلياة ال�صحية

13

0.551

قيمة

)(Sig.

0.000

م .معامل االرتباط قيمة

)(Sig.

م.

معامل االرتباط

قيمة

)(Sig.

1

0.696

0.000

2

0.500

0.001

1

3

0.763

0.000

2

0.522

4

0.397

0.009

3

0.531

0.000

رابعاً :جمال الطم�أنينة

5

0.562

0.000

4

0.377

0.014

1

0.350

0.012

6

0.576

0.000

5

0.351

0.023

2

0.646

0.000

7

0.486

0.001

6

0.466

0.002

3

0.849

0.000

8

0.594

0.000

7

0.440

0.004

4

0.484

0.001

9

0.560

0.000

8

0.361

0.017

5

0.430

0.004

6

0.535

0.000

1

0.698

0.000

6

0.733

0.000

7

0.575

0.000

2

0.640

0.000

7

0.795

0.000

8

0.580

0.000

3

0.538

0.000

8

0.607

0.000

9

0605

0.000

4

0.594

0.000

9

0.523

0.000

10

0.509

0.000

5

0.656

0.000

10

0.760

0.000

�سابعاً :جمال الر�ضا عن الأمور الدينية

دالة عند مستوى 0.05

دالة عند مستوى 0.01

من خالل اجلدول ( )3يتبني لنا �أن جميع فقرات ا�ستبانة الر�ضا عن احلياة تتمتع
بدرجات �صدق عاملي منا�سبة عند م�ستوى الداللة ( ، )0.05وهناك فقرات حظيت ب�صدق
عاملي داخلي عند م�ستوى داللة ( ، )0.01حيث يبني لنا اجلدول (� )3أن جميع قيم )(Sig.
االحتمالية �أقل من م�ستوى الداللة  ،0.05مبعنى �أن جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة  ،0.05وهذا دليل على �صدق الفقرات ،وقدرتها على قيا�س الر�ضا عن
احلياة ،وقدرتها على قيا�س جماالت الر�ضا عن احلياة.

�3 .3صدق بناء ا�ستبانة الر�ضا عن احلياة (: )External Validity
ح�سب الباحثون �صدق بناء ا�ستبانة الر�ضا عن احلياة ،واجلدول الآتي يبني لنا نتائج
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�صدق بناء ا�ستبانة الر�ضا عن احلياة:
الجدول ()4
يبين لنا نتائج صدق بناء مجاالت استبانة الرضا عن الحياة

معامل االرتباط

قيمة )(Sig.

املجال الأول

جمال ال�سعادة

0.719

0.000

املجال الثاين

جمال الر�ضا عن العالقات االجتماعية

0.743

0.000

املجال الثالث

جمال التقدير االجتماعي

0.668

0.000

املجال الرابع

جمال الطم�أنينة

0.754

0.000

املجال اخلام�س

جمال الر�ضا عن احلياة االقت�صادية

0.624

0.000

املجال ال�ساد�س

جمال الر�ضا عن احلياة ال�صحية

0.616

0.000

املجال ال�سابع

جمال الر�ضا عن الأمور الدينية

0.667

0.000

البيان

م�سل�سل

دالة عند مستوى 0.05

النتيجة

دالة عند مستوى 0.01

اجلدول ( )4يبني �أن جميع قيم ) (Sig.االحتمالية كانت �أقل من م�ستوى الداللة ،0.01
مبعنى �أن معامالت االرتباط دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة  ،0.01وهذا يدل على �أن
مقيا�س الر�ضا عن احلياة يتمتع ب�صدق بناء منا�سب.
Ú

Úثبات اال�ستبانة (: )Reliability

للت�أكد من ثبات اال�ستبانة ،طبق الباحثون اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية عددها
( )30من الأ�رسى املحررين ،من خارج عينة الدرا�سة ،ومن ثم ا�ستخدموا الطرق الآتية:

1 .1طريقة التجزئة الن�صفية

(: )Split- Half Coefficient

ح�سب الباحثون معامل االرتباط بني الدرجات الفردية والزوجية ،وكانت النتائج كما
تظهر يف اجلدول (: )5
الجدول ()5
يبين لنا معامالت الثبات وفقاً لطريقة التجزئة النصفية

البيان

م�سل�سل

االرتباط

الت�صحيح

املجال الأول

جمال ال�سعادة

0.788

0.882

0.000

املجال الثاين

جمال الر�ضا عن العالقات االجتماعية

0.522

0.686

0.000
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البيان

م�سل�سل

قيمة

االرتباط

الت�صحيح

املجال الثالث

جمال التقدير االجتماعي

0.625

0.769

0.000

املجال الرابع

جمال الطم�أنينة

0.472

0.641

0.000

املجال اخلام�س

جمال الر�ضا عن احلياة االقت�صادية

0.413

0.585

0.000

املجال ال�ساد�س

جمال الر�ضا عن احلياة ال�صحية

0.354

0.523

0.000

املجال ال�سابع

جمال الر�ضا عن الأمور الدينية

0.698

0.822

0.000

)(Sig.

من خالل اجلدول ( )5يتبني لنا �أن جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى داللة ( ، )0.01حيث كانت جميع قيم ) (Sig.االحتمالية �أقل من م�ستوى الداللة
( ، )0.01مما يدل على �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

2 .2طريقة معادلة كرونباخ �ألفا (: )Cronbach›s Alpha Coefficient
ح�سب الباحثون بح�ساب معامل �ألفا كرونباخ ،واجلدول ( )6يبني لنا نتائج الثبات
وفق ًا لطريقة معامالت �ألفا كرونباخ:
الجدول ()6
يبين لنا معامالت الثبات وفقاً لطريقة ألفا كرونباخ

�ألفا كرونباخ

معدل الثبات

البيان

م�سل�سل
املجال الأول

جمال ال�سعادة

0.895

94.60

املجال الثاين

جمال الر�ضا عن العالقات االجتماعية

0.794

89.11

املجال الثالث

جمال التقدير االجتماعي

0.818

90.44

املجال الرابع

جمال الطم�أنينة

0.694

83.31

املجال اخلام�س

جمال الر�ضا عن احلياة االقت�صادية

0.703

83.85

املجال ال�ساد�س

جمال الر�ضا عن احلياة ال�صحية

0.701

83.73

املجال ال�سابع

جمال الر�ضا عن الأمور الدينية

0.859

92.68

0.888

94.00

مقيا�س الر�ضا عن احلياة

من خالل اجلدول ( )6يتبني لنا �أن معامالت كرونباخ �ألفا كانت مرتفعة لكل جمال
من جماالت اال�ستبانة ،وللدرجة الكلية للمقيا�س ،حيث تراوحت معامالت كرونباخ �ألفا ما
بني ( ، )0.895 – 0.694وبلغ معامل �ألفا كرونباخ للدرجة الكلية ال�ستبانة الر�ضا عن
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احلياة  ،0.888وهو معدل مرتفع ،وهو ي�شري �إىل �صالحية اال�ستبانة.

◄◄ثالثاً -ا�سبانة قلق امل�ستقبل:
Ú Úخطوات بناء اال�ستبانة:
مت االطالع على �أدبيات الدرا�سة ،وعدد من مقايي�س قلق امل�ستقبل ،وبع�ض الدرا�سات
ال�سابقة ذات ال�صلة ،منها :درا�سة (خمي�س ، )2012 ،و (الأمامي ، )2009 ،و (بلكياين،
 ، )2009كما ا�ستطلعت �آراء جمموعة من الأ�رسى حول �أ�سباب ،ومظاهر قلق امل�ستقبل لدى
الأ�رسى املحررين ،وا�شتملت اال�ستبانة ب�صورتها الأولية على ( )50عبارة.
Ú

�Úصدق اال�ستبانة:

مت التحقق من �صدق اال�ستبانة بالطرق الآتية:
�1 .1صدق املحكمني :عر�ضت اال�ستبانة ب�صورتها الأولية على جمموعة من املحكمني
من ذوي االخت�صا�ص يف جمال علم النف�س وال�صحة النف�سية؛ لإبداء �آرائهم حول عبارات
اال�ستبانة ،و�إمكانية تعديل ال�صياغة� ،أو بحذف عبارات� ،أو �إ�ضافة عبارات جديدة لال�ستبانة،
وبناء على �آرائهم مت حذف ( )4عبارات ،وع ّدلت ( )3عبارات ،وبناء عليه �أبقيت العبارات
التي ح�صلت على اتفاق ( )%95ف�أكرث من �آراء املحكمني ،ف�أ�صبحت اال�ستبانة يف �صورتها
النهائية تتكون من ( )46عبارة .ومن �أجل احل�صول على ت�ساوي �أوزان عبارات اال�ستبانة،
�أعطيت تقديرات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1ملقيا�س خما�سي الدرجات( :دائما ،غالبا ،نادرا� ،أحيانا،
�أبدا)  ،وترتاوح درجة ا�ستبانة قلة امل�ستقبل بني ( )230 -46درجة.

2 .2ال�صدق العاملي لقلق امل�ستقبل:
مت تطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة الفعلية ،تكونت من
(� )30أ�سرياً من الأ�رسى املحررين ،واجلدول ( )7يبني لنا نتائج ال�صدق العاملي ال�ستبانة
قلق امل�ستقبل:
الجدول ()7
يبين لنا نتائج الصدق العاملي لعبارات استبانة قلق المستقبل

م.

معامل االرتباط

قيمة

م.

)(Sig.

معامل االرتباط

قيمة

)(Sig.

1

0.641

0.000

24

0.565

0.000

2

0.721

0.000

25

0.691

0.000
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م.

معامل االرتباط

قيمة

م.

)(Sig.

معامل االرتباط

قيمة

)(Sig.

3

0.257

0.006

26

0.541

0.000

4

0.569

0.000

27

0.612

0.000

5

0.356

0.000

28

0.573

0.000

6

0.673

0.000

29

0.763

0.000

7

0.694

0.000

30

0.378

0.000

8

0.651

0.000

31

0.490

0.000

9

0.727

0.000

32

0.527

0.000

10

0.210

0.026

33

0.259

0.006

11

0.455

0.000

34

0.253

0.007

12

0.321

0.001

35

0.211

0.026

13

0.248

0.000

36

0.386

0.000

14

0.499

0.000

37

0.348

0.000

15

0.377

0.000

38

0.332

0.000

16

0.492

0.000

39

0.403

0.000

17

0.498

0.000

40

0.437

0.000

18

0.504

0.000

41

0.213

0.024

19

0.421

0.000

42

0.531

0.000

20

0.244

0.018

43

0.561

0.000

21

0.550

0.000

44

0.572

0.000

22

0.265

0.005

45

0.566

0.000

23

0.541

0.000

46

0.328

0.000

دالة عند مستوى 0.05

دالة عند مستوى 0.01

من خالل اجلدول ( )7يتبني لنا �أن معظم فقرات ا�ستبانة قلق امل�ستقبل حتظى
بارتباط مرتفع دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة  ،0.01كما نالحظ ب�أن هناك عبارات
حتظى بارتباط دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة .0.05
3 .3ثبات ا�ستبانه قلق امل�ستقبل :مت ح�ساب ثبات اال�ستبانة با�ستخدام الطرق التالية:
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 طريقة التجزئة الن�صفية :قام الباحثون بح�ساب معامل االرتباط بني �إجابات
العبارات الفردية ،والعبارات الزوجية ،وبلغ معامل الثبات الكلي ( )0.79؛ مما يدل على �أن
اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.


طريقة معامل �ألفا كرونباخ (: )Cronbach›s Alpha Coefficient

ح�سب الباحثون معامل كرونباخ �ألفا؛ لقيا�س الثبات؛ حيث بلغ معدل الثبات (،)0.9 3
وهو معامل ثبات عال ي�شري �إىل �صالحية اال�ستبانة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج اإلجابة على تساؤل الدراسة الرئيس:

ما عالقة الر�ضا عن احلياة بقلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين
املبعدين �إىل قطاع غزة؟
وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل ا�ستخدم الباحثون اختبار بري�سون للتعرف �إىل
طبيعة العالقة بني الر�ضا عن احلياة وقلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين املبعدين
�إىل قطاع غزة.
الجدول ()8
يبين اختبار بيرسون للعالقة بين الرضا عن الحياة ،وقلق المستقبل لدى األسرى المحررين المبعدين

املتغريات
قلق امل�ستقبل

الر�ضا عن احلياة
معامل االرتباط
قيمة )(Sig.

 //0.1750.077

)// Correlation coefficient isn’t sign at (α ≤ 0.05

من خالل اجلدول ال�سابق رقم ( )8يتبني لنا �أن قيمة ) (Sig.االحتمالية كانت
( ، )0.077وهي �أكرب من م�ستوى الداللة  ،0.05مبعنى �أن معامل االرتباط بني الر�ضا عن
احلياة ،وقلق امل�ستقبل لدى �أفراد العينة من الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة غري
دالة �إح�صائياً.
مبعنى �أنه ال توجد عالقة ارتباطية بني الر�ضا عن احلياة وقلق امل�ستقبل لدى �أفراد
العينة من الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة.
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على �أي حال ف�إن معامل االرتباط كان ( )0.175 -وهي عالقة �سالبة بني الر�ضا
عن احلياة وقلق امل�ستقبل ،لكنها غري دالة �إح�صائياً ،حيث �إن معامل االرتباط �ضعيف جداً.
ويرى الباحثون �أنه من الطبيعي �أن تكون العالقة �سالبة بني الر�ضا عن احلياة ،وقلق
امل�ستقبل ،حيث �إن حتقيق الر�ضا عن احلياة يجعل الفرد �أكرث قدرة على التكيف االجتماعي،
و�أن ال�شخ�ص الرا�ضي عن حياته يكون �أكرث عقالنية يف تفكريه وتوجهه نحو احلياة
وامل�ستقبل ،كذلك ميكن القول ب�أن الفرد الرا�ضي عن حياته �إذا تعر�ض خلربة �سابقة �أو
�صدمة نف�سية �أو ج�سمية ،ف�إنه ي�ستطيع التعامل مع املواقف وال�صدمات واال�ضطرابات ،وال
ي�شعر بالتوتر �أو اخلوف ،لكن �شعوره يكون �إيجابي ًا بحيث يقوم بردة فعل منا�سبة ،بعيداً عن
التهور.
و اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة (خمي�س )2012 ،والتي �أكدت على
وجود عالقة �سالبة دالة �إح�صائي ًا بني جودة احلياة وقلق امل�ستقبل ،ويعزو الباحثون �سبب
االختالف �إىل �أبعاد جودة احلياة حيث كانت الأبعاد عبارة عن :تقدير ال�سعادة ،وتقدير
الن�ضج ال�شخ�صي ،الر�ضا عن احلياة ،والأمل يف احلياة ،ومعنى احلياة ،وفئة الدرا�سة كانت
من معلمات ريا�ض الأطفال ،فكانت العالقة �ضعيفة نظراً لبع�ض الظروف التي قي�ست يف
مقيا�س الر�ضا عن احلياة وقلق امل�ستقبل.
و�سيقوم الباحثون باختبار العالقة بني جماالت الر�ضا عن احلياة ،وقلق امل�ستقبل،

من خالل الإجابة على ال�س�ؤال الآتي:

ما عالقة جماالت الر�ضا عن احلياة بالدرجة الكلية لقلق امل�ستقبل
لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة؟
واجلدول الآتي ( )9يبني نتائج معامالت االرتباط بني جماالت الر�ضا عن احلياة،
والدرجة الكلية لقلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة:
الجدول ()9
معامالت االرتباط بين مجاالت الرضا عن الحياة والدرجة الكلية الستبانه قلق المستقبل

قلق امل�ستقبل

املحاور

معامل االرتباط

قيمة

النتيجة

)(Sig.

املجال الأول

ال�سعادة

0.429 -

0.000

Sign at 0.01

املجال الثاين

الر�ضا عن العالقات االجتماعية

//0.144 -

0.148

//

Not Sign

املجال الثالث

التقدير االجتماعي

//0.143 -

0.151

//

Not Sign
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قلق امل�ستقبل

املحاور

معامل االرتباط

قيمة

النتيجة

)(Sig.

املجال الرابع

الطم�أنينة

//0.001 -

0.993

//

Not Sign

املجال اخلام�س

الر�ضا عن احلياة االقت�صادية

//0.039 -

0.697

//

Not Sign

املجال ال�ساد�س

الر�ضا عن احلياة ال�صحية

//0.023 -

0.581

//

Not Sign

املجال ال�سابع

الر�ضا عن الأمور الدينية

//0.055 -

0.581

//

Not Sign

من خالل اجلدول ال�سابق رقم ( )9يتبني ما يلي:
توجد عالقة �سالبة دالة �إح�صائي ًا بني م�ستوى ال�سعادة لدى الأ�رسى املحررين
املبعدين �إىل قطاع غزة وقلق امل�ستقبل ،حيث كان معامل االرتباط ( ، )0.429 -مبعنى
�أن االرتباط دال �إح�صائياً ،وهذه نتيجة منطقية حيث كلما زادت ال�سعادة احلا�رضة للفرد
يقل لديه القلق من امل�ستقبل ،ويرى الباحثون �أن �سعادة الأ�رسى بالإفراج عنهم جعلتهم
يظهرون م�ستويات منخف�ضة من القلق.
وال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا بني كل من الر�ضا عن العالقات االجتماعية والتقدير
االجتماعي والر�ضا عن احلياة االقت�صادية والر�ضا عن احلياة ال�صحية والر�ضا عن الأمور
الدينية من ناحية وقلق امل�ستقبل من ناحية �أخرى لدى �أفراد العينة من الأ�رسى املحررين
املبعدين �إىل قطاع غزة ،وت�أتي هذه النتيجة للداللة على �أن م�ستوى العالقات االجتماعية
مل يت�أثر مب�ستوى قلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة ،وكذلك مل
يت�أثر التقدير االجتماعي بقلق امل�ستقبل ،ويرجع ذلك �إىل درجة احلفاوة والرتحيب والتكرمي
التي وجدها الأ�رسى يف قطاع غزة.و مل يت�أثر الر�ضا عن احلياة االقت�صادية وال�صحية
بدرجة قلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة.كما �أن مت�سك الأ�سري
بدينه يجعله ي�شعر بالر�ضا والطم�أنينة ،وال يقلق على امل�ستقبل فهو يعمل ،وير�ضى مبا
ت�أتي به الأقدار ،وبنف�س را�ضية.
ومل تظهر عالقة دالة �إح�صائي ًا بني �شعور الأ�رسى املحررين بالطم�أنينة وقلق
امل�ستقبل لديهم.

◄◄نتائج ال�س�ؤال الفرعي الأول :ما درجة الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى
املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال اخترب الباحثون قيمة ( )tللعينة الواحدة ،وم�ستوى الداللة
قيمة ) (Sig.االحتمالية وترتيب جماالت الر�ضا عن احلياة ،واجلدول ( )12يبني النتيجة:
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الجدول ()10
يبين المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار ( )tوالترتيب لمجاالت الرضا عن الحياة

البيان

املجال

املتو�سط احل�سابي الوزن الن�سبي قيمة

()t

قيمة

)(Sig.

الرتتيب

الأول

جمال ال�سعادة.

3.9156

78.312

15.010

0.00

4

الثاين

جمال الر�ضا عن العالقات االجتماعية.

4.219

84.38

25.87

0.00

1

الثالث

جمال التقدير االجتماعي.

4.1966

83.932

21.43

0.00

2

الرابع

جمال الطم�أنينة.

3.552

71.04

11.52

0.00

6

اخلام�س جمال الر�ضا عن احلياة االقت�صادية.

3.7845

75.69

15.87

0.00

5

ال�ساد�س جمال الر�ضا عن احلياة ال�صحية.

3.3748

67.496

5.75

0.00

7

4.1058

82.116

16.88

0.00

3

3.8724

77.45

21.19

0.00

ال�سابع

جمال الر�ضا عن الأمور الدينية.
الدرجة الكلية للر�ضا عن احلياة

T table at (df= 102, α ≤ 0.05) = 1.98

مع مالحظة �أنه و�ضعت معايري للحكم على درجة الر�ضا عن احلياة� ،أو (درجة قلق
امل�ستقبل) لدى الأ�رسى املحررين:
1 .1ف�إذا ح�صل �أفراد عينة الأ�رسى على ن�سبة ( )%80فما فوق ،ف�إن ن�سبة ر�ضاهم عن
احلياة� ،أو قلق امل�ستقبل تكون مرتفعة.
2 .2و�إذا ح�صل �أفراد عينة الأ�رسى على ن�سبة ( ،)%79 -70ف�إن ن�سبة ر�ضاهم عن
احلياة� ،أو قلق امل�ستقبل تكون متو�سطة.
3 .3و �إذا ح�صل �أفراد عينة الأ�رسى على ن�سبة �أقل من ( ،)%69ف�إن ن�سبة ر�ضاهم عن
احلياة� ،أو قلق امل�ستقبل تكون �ضعيفة.
من خالل اجلدول ( )10يتبني لنا �أن درجة الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين
املبعدين �إىل قطاع غزة كانت (متو�سطة)  ،وبلغت ما ن�سبته  ،%77.45كذلك ميكن مالحظة
�أن قيمة ) (Sig.االحتمالية كانت �أقل من م�ستوى الداللة  ،0.05مبعنى �أن ( )tاملح�سوبة
كانت �أكرب من قيمة ( )tاجلدولية ،وهذا يدل على �أن املتو�سط احل�سابي دال �إح�صائياً ،وميكن
�أن نالحظ �أن قيمة االختبار كانت موجبة ،مبعنى �أن العينة توافق على حمتوى ،وجماالت
الر�ضا عن احلياة.
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الرضا عن احلياة وعالقته بقلق املستقبل
لدى األسرى احملررين املبعدين إلى قطاع غزة

وتختلف نتيجة الدرا�سة احلالية عن نتيجة درا�سة (�سليمان ، )2003 ،التي �أكد فيها
على �أن درجة الر�ضا عن احلياة لدى مبعدي ال�ضفة الغربية كانت بن�سبة .%62.8

ومن خالل اجلدول ال�سابق ميكن �أن نالحظ �أي�ضاً ما ي�أتي:
1 .1حظي جمال الر�ضا عن العالقات االجتماعية لدى الأ�رسى املحررين املبعدين

�إىل قطاع غزة على املرتبة الأوىل ،حيث بلغ متو�سط ا�ستجاباتهم نحو ( ، )4.219وعليه
ف�إن الوزن الن�سبي لال�ستجابات بلغ  ،%84.38وهو معدل (مرتفع)  ،وهذا ي�ؤكد �أن الأ�رسى
املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة يتمتعون بعالقات اجتماعية منا�سبة ،ويرجع ذلك �إىل
كونهم فئة �ضحت من �أجل الكل الفل�سطيني ،و�أن اجلميع من حولهم يعاملهم معاملة ح�سنة،
مما انعك�س على م�ستوى عالقاتهم االجتماعية.
وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة (تفاحة )2009 ،حيث بني �أن �أكرث
العوامل امل�ؤثرة يف م�ستوى الر�ضا عن احلياة عامل التفاعل االجتماعي.
2 .2وحظي جمال الر�ضا عن التقدير االجتماعي على املرتبة الثانية حيث بلغ متو�سط
ا�ستجابات العينة ( ، )4.1966وهو معدل مرتفع ،وعليه ف�إن الوزن الن�سبي بلغ ما يقارب
من  ،%84وهي ن�سبة مرتفعة كذلك ،تعك�س حجم التقدير الذي يحظى به الأ�سري الفل�سطيني،
ويعزو الباحثون ارتفاع م�ستوى التقدير االجتماعي للأ�سري ب�أنه ناجت عن الكرم واحلفاوة
التي تلقاها الأ�سري املحرر ب�صفة عامة ،والأ�سري املحرر املبعد �إىل قطاع غزة ب�صفة خا�صة
واملعاملة يف قطاع غزة �سواء على امل�ستوى الر�سمي كامل�ؤ�س�سات ،والهيئات� ،أم على
امل�ستوى ال�شعبي ،من املواطنني.
�3 .3أما املرتبة الثالثة فكانت ملجال الر�ضا عن الأمور الدينية ،وكان متو�سط ا�ستجابات
العينة على جميع فقرات حمور الر�ضا عن الأمور الدينية مرتفع ًا وبلغ ( ، )4.1058وعليه
ف�إن الوزن الن�سبي بلغ نحو  ،%82.116وهو معدل مرتفع ،وهي نتيجة منطقية ،ال�سيما �أن
ال�شعب الفل�سطيني يتمتع بالتزام ديني مرتفع ن�سبياً ،وخا�صة الأ�رسى.
4 .4وكان جمال ال�سعادة يف املرتبة الرابعة ،حيث بلغ متو�سط اال�ستجابات على هذا
املجال نحو ( ، )3.9156وعليه ف�إن الوزن الن�سبي يبلغ  ،%78.31وهي ن�سبة متو�سطة،
وهي تعك�س �سعادة الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة ،وذلك بانت�صارهم على
�سجانيهم ،وحتقيق �أحد �أمنياتهم� ،أال وهي الإفراج.
�5 .5أما املرتبة اخلام�سة فكانت ملجال الر�ضا عن احلياة االقت�صادية ،حيث بلغ
متو�سط اال�ستجابات لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة يف �صفقة وفاء الأحرار
نحو ( ، )3.7845وعليه ف�إن الوزن الن�سبي  ،%75.69وهو معدل متو�سط ،،ولعل ذلك يرجع
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�إىل طبيعة املميزات االقت�صادية التي منحت للأ�رسى بعد خروجهم ،حيث منح كل واحد
منهم �سيارة ومنزل ،ومتت م�ساعدته يف الزواج ،وتوفري له وظيفة ،و�أكدت العينة املبحوثة
�أنهم ميتلكون مميزات اقت�صادية ،رغم الظروف ال�صعبة يف قطاع غزة ،ال�سيما غالء بع�ض
الب�ضائع ،لكن مقارنة بال�ضفة الغربية تع ّد �أ�سعار الب�ضائع منا�سبة وحتت متناولهم.
6 .6وحظي جمال الطم�أنينة على املرتبة ال�ساد�سة� ،أي ما قبل الأخرية ،حيث بلغ
متو�سط ا�ستجابات العينة على حمتوى هذا املجال نحو ( ، )3.552وعليه ف�إن الوزن
الن�سبي ال�ستجابات العينة يبلغ نحو  ،%71.04وهي ن�سبة متو�سطة ،ولعل الن�سبة جاءت
متو�سطة ب�سبب اخلربات ال�سابقة للأ�رسى حيث �إنهم عا�شوا بع�ض ًا من �سنني حياتهم حتت
الأ�رس ،وبالتايل يبقى الأ�سري غري مطمئن خوف ًا من تكرار هذه اخلربة.
7 .7وحظي جمال الر�ضا عن احلياة ال�صحية يف املرتبة ال�سابعة ،والأخرية بني جماالت
الر�ضا عن احلياة ،حيث بلغ متو�سط ا�ستجابات الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة
�ضمن �صفقة وفاء الأحرار ( ، )3.3748وبلغ الوزن الن�سبي املقابل ما ن�سبته ،%67.5
وهي ن�سبة (منخف�ضة) �إىل حد ما.ويعزو الباحثون �سبب انخفا�ض ن�سبة الر�ضا عن احلياة
ال�صحية ،لأمور عدة منها �ضعف الهياكل ال�صحية يف قطاع غزة ،ونق�ص الكادر ال�صحي يف
القطاع� ،إ�ضافة �إىل قلة الأدوية واملعدات والأجهزة الطبية الالزمة.وب�شكل عام فقد اختلفت
نتيجة الدرا�سة احلالية من حيث جماالت الر�ضا مع نتيجة درا�سة كل من�( :سليمان)2003 ،
 ،و (�أبو هني )1991 ،حيث �أكدت �أن ال�شك وعدم االطمئنان كانت من �أعلى الأمرا�ض النف�سية
التي يعاين منها ال�سجناء الفل�سطينيون ،حيث ظهرت هذه ال�سمة ي�شكل مرتفع لدى ()%46
من �أفراد العينة.بينما اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة (املالكي )2011 ،التي
�أكد فيها �أن الر�ضا عن احلياة لدى ال�سعوديات بلغ ما يقارب من .%80
◄◄نتائج الإجابة على الت�سا�ؤل الفرعي الثاين :ما درجة قلق امل�ستقبل لدى

الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة؟

وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل ا�ستخدم الباحثون ( )tللعينة الواحدة
 )T.Testملعرفة ما �إذا كانت �إجابات املبحوثني بلغت درجة احلياد �أما ال:

(One Sample

الجدول ()11
يبين لنا المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار ( )tوالترتيب الستبانه قلق المستقبل

البيان
ا�ستبانة قلق امل�ستقبل

عدد الفقرات املتو�سط احل�سابي الوزن الن�سبي قيمة
46

3.119

T table at (df= 102, α ≤ 0.05) = 1.98
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62.38

()t

2.26

قيمة

)(Sig.

0.026
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من خالل اجلدول ( )11يتبني �أن قيمة )(Sig.االحتمالية بلغت نحو  0.026وهي �أقل
من م�ستوى الداللة  ،0.05كما �أن قيمة اختبار ( )tاملح�سوبة بلغت  2.26وهي �أكرب من قيمة
( )tاجلدولية ،مما يعني �أن املتو�سط احل�سابي دال �إح�صائياً ،وكانت قيمة اختبار ( )tموجبة
مبعنى �أن العينة توافق على حمتوى فقرات مقيا�س قلق امل�ستقبل ،كما يتبني من اجلدول
ال�سابق (� )11أن متو�سط ا�ستجابات العينة على مقيا�س قلق امل�ستقبل بلغ  ،3.119وعليه
ف�إن الوزن الن�سبي ي�ساوي  ،%62.38وهي ن�سبة منخف�ضة ،مبعنى �أن العينة لديها قلق
م�ستقبل �ضعيف ن�سبياً ،ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن الأ�رسى املحررين املبعدين
�إىل قطاع غزة لديهم �آمال برجوعهم �إىل �أهليهم وذويهم �إىل ال�ضفة الغربية ،مما يعطيهم
�أم ًال يف امل�ستقبل.وتختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (ال�سبعاوي ، )2009 ،و (امل�شيخي،
 ، )2009التي �أ�شارت �إىل �أن درجة قلق امل�ستقبل لدى الطلبة كانت مرتفعة مقارنة بنتائج
الدرا�سة احلالية مع الأخذ بعني االعتبار الفارق يف طبيعة العينة.وتتفق مع نتيجة درا�سة
(�أبو هني )1991 ،حيث �أ�شارت �إىل �أن ( )%18من �أفراد عينة املعتقلني الفل�سطينيني يعانون
من القلق ،و ( )%17يعانون من االكتئاب.و هي ن�سب منخف�ضة.
◄◄نتائج الإجابة عن الفر�ض الفرعي الثالث :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف درجة الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين املبعدين
�إىل قطاع غزة تعزى ملتغريات( :العمر ،واالنتماء ال�سيا�سي ،وعدد مرات االعتقال ،و�سنوات
االعتقال ،واحلالة االجتماعية) .
وللتحقق من هذه الفر�ضية ا�ستخدم الباحثون اختبار حتليل التباين الأحادي (One
 )Way ANOVAملتغريات العمر ،عدد مرات االعتقال ،و�سنوات االعتقال ،وا�ستخدم اختبار
( ، )Independent Samples T testملتغريات االنتماء ال�سيا�سي ،احلالة االجتماعية،
واجلدول التايل يبني نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ح�سب متغري العمر:
الجدول ()12
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في مستوى الرضا عن الحياة حسب متغير العمر

املحور
الر�ضا
عن احلياة

م�صدر التباين

جمموعة املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة

بني املجموعات

0.433

2

0.216

داخل املجموعات

17.373

100

0.174

الإجمايل

17.805

102

F table at (df= 2, 100, α ≤ 0.05) = 3.15
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()F

1.245

قيمة

)(Sig.

0.292
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من خالل اجلدول ال�سابق ( )12يتبني �أن قيمة ( )Fاملح�سوبة بلغت نحو ،1.245
وهي �أقل من قيمة ( )Fاجلدولية ،مبعنى �أنه ال توجد فروق يف متو�سطات تقديرات الأ�رسى
املحررين على ا�ستبانة الر�ضا عن احلياة ح�سب متغري العمر.
ويف�رس الباحثون �أ�سباب عدم وجود فروق ب�أن فئة الأ�رسى املحررين يتمتعون باملزايا
نف�سها ،وال�صفات فهم �أبناء �صفقة واحدة ،و�أن متغري العمر مل ي�ؤثر يف م�ستوى الر�ضا عن
احلياة.و هم جميع ًا عا�شوا الظروف نف�سها ،ولديهم نف�س التجربة االعتقالية نف�سها؛ مما
جعلهم ي�شعرون بالدرجة نف�سها من حيث ر�ضاهم عن احلياة.
واجلدول الآتي يبني نتائج اختبار ت للفروق ح�سب متغري االنتماء ال�سيا�سي:
الجدول ()13
نتائج اختبار ت للفروق في مستوى الرضا عن الحياة حسب متغير االنتماء السياسي

املحور
الر�ضا عن احلياة

االنتماء

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة

حركة فتح

12

3.64

0.7804

حركة حما�س

91

3.903

0.3395

()T

2.08

قيمة

)(Sig.

0.040

T table at (df= 101, α ≤ 0.05) = 1.98

من خالل اجلدول ال�سابق ( )13نالحظ ب�أن قيمة ( )Tاملح�سوبة كانت ()2.08
 ،وهي �أكرب من قيمة ( )Tاجلدولية ،مبعنى �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى الر�ضا عن احلياة لدى �أفراد العينة من الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع
غزة باختالف متغري االنتماء ال�سيا�سي ،ويعزو الباحثون وجود فروق �إىل ا لأو�ضاع
ال�سيا�سية التي مير بها قطاع غزة ،خا�صة �أن هناك انق�سام ًا فل�سطينياً ،و �أ�صبح
قطاع غزة حتت حكم حركة حما�س� ،أما ال�ضفة الغربية فتحت حكم حركة فتح ،وهذا
انعك�س على م�ستوى ر�ضا الأ�رسى ،وكانت تلك الفروق ل�صالح �أ�رسى حركة حما�س،
ولعل ذلك يرجع �إىل �أن احلكم يف قطاع غزة ل�صاحلهم ،وبالتايل ميكنهم التمتع بقدر
�أكرب من الطم�أنينة وال�سعادة والتقدير االجتماعي ،ومنو عالقاتهم االجتماعية يف
القطاع.
واجلدول الآتي يبني نتائج حتليل التباين الأحادي ح�سب متغري عدد مرات
االعتقال:
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الجدول ()14
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في مستوى الرضا عن الحياة حسب متغير عدد مرات االعتقال

م�صدر التباين

املحور
الر�ضا عن احلياة

جمموعة املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة

بني املجموعات

0.694

2

0.347

داخل املجموعات

17.111

100

0.171

الإجمايل

17.805

102

()F

قيمة

2.028

)(Sig.

0.137

F table at (df= 2, 100, α ≤ 0.05) = 3.15

من خالل اجلدول ( )14يبني نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي للفروق يف م�ستوى
الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة ح�سب متغري عدد مرات
االعتقال ،يتبني �أن قيمة ( )Fاملح�سوبة كانت �أقل من قيمة ( )Fاجلدوليه ،مبعنى �أنه ال
توجد فروق جوهرية يف م�ستوى الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل
قطاع غزة ،حيث �إن جميع الأ�رسى يتمتعون مب�ستوى الر�ضا عن احلياة نف�سه رغم اختالفهم
يف عدد مرات االعتقال.ولعل ذلك يرجع �إىل كون هذه الفئة مت�شابهة �إىل حد كبري يف كثري
من الأمور.فهم م�شرتكون يف م�شاعرهم ،و�أحا�سي�سهم ،وثقافاتهم ،وحتملهم امل�س�ؤولية؛ فهم
عا�شوا معا ويالت �سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،وفرحوا بلحظة الإفراج معاً ،لذا كان من
الطبيعي �أن ال تظهر فروق جوهرية يف م�ستوى ر�ضاهم عن احلياة.
واجلدول الآتي يبني نتائج حتليل التباين الأحادي ح�سب متغري عدد �سنوات االعتقال:
الجدول ()15
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في درجة الرضا عن الحياة حسب متغير عدد سنوات االعتقال

م�صدر التباين

املحور
الر�ضا عن احلياة

جمموعة املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة

بني املجموعات

0.938

3

0.313

داخل املجموعات

16.867

99

0.170

الإجمايل

17.805

102

()F

1.835

قيمة

0.146

F table at (df= 3, 99, α ≤ 0.05) = 2.75

من خالل اجلدول ( )15يظهر �أن قيمة ( )Fاملح�سوبة كانت ( )1.835وهي �أقل من
قيمة ( )Fاجلدولية والتي تبلغ  ،2.75وهذا دليل على تقارب العينة يف درجة الر�ضا عن
احلياة ،حيث مل تظهر فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف درجة الر�ضا عن احلياة
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لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة تعزى ملتغري �سنوات االعتقال ،و�أن العينة
رغم اختالف �سنوات اعتقالهم �إال �أنهم �أظهروا درجات متقاربة من الر�ضا عن احلياة ويف
�أبعادها املختلفة.و تختلف نتيجة الدرا�سة احلالية عن نتيجة درا�سة (�أبو ا�سحاق)2008 ،
حيث �أ�شارت �إىل انه كلما زادت فرتة االعتقال ،ف�إن لها مردوداً �سلبي ًا على مفهوم فعالية
الذات لدى املعتقل ،لأنه يق�ضى فرتة طويلة من الأ�رس خلف الق�ضبان ،وهذه تزيد من عزلته،
وقدرته على التفاعل مع الآخرين ،وكذلك ما يجده الأ�سري من معاملة �سيئة من قبل ال�سجان؛
مما يزيد من �شعوره بالعجز ،والدونية ،وعدم القيمة.
واجلدول الآتية يبني نتائج حتليل التباين الأحادي ح�سب متغري احلالة االجتماعية:
الجدول ()16
نتائج اختبار ت للفروق في درجة الرضا عن الحياة حسب متغير الحالة االجتماعية

املحور
الر�ضا عن احلياة

الزواج

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

قبل التحرر

29

3.841

0.5476

بعد التحرر

74

3.8847

0.35825

قيمة ()T

قيمة )(Sig.

0.47

0.636

T table at (df= 101, α ≤ 0.05) = 1.98

من خالل اجلدول ( )16يتبني �أن قيمة ( )Tاملح�سوبة كانت ( ، )0.47وهي �أقل
فروق جوهرية يف درجة
من قيمة ( )Tاجلدولية البالغة نحو  ،1.98مبعنى �أنه ال توجد
ً
الر�ضا عن احلياة لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة رغم اختالفهم يف احلالة
االجتماعية ،و�أن الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة� ،سواء كان الأ�سري متزوج ًا قبل
التحرر� ،أم بعده ،فهم يتمتعون بالدرجة نف�سها من الر�ضا عن احلياة.و تتفق نتيجة الدرا�سة
احلالية مع نتيجة درا�سة (�أبو ا�سحاق )2008 ،التي ت�ؤكد على �أن الزواج يعطي الأ�سري درجة
عالية من اال�ستقرار ،وخا�صة بعد التحرر ،حيث �إن �أول ما يبحث معظم الأ�رسى بعد حتررهم
وانعتاقهم من القيد ،هو الزواج ،والذي ميثل لكل منهم حالة اال�ستقرار االجتماعي ،وتكوين
الأ�رسة ،و�إجناب االطفال.
◄◄نتائج الإجابة على الفر�ض الفرعي الرابع :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف درجة قلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين املبعدين
�إىل قطاع غزة تعزى ملتغري( :العمر ،وعدد مرات االعتقال ،و�سنوات االعتقال ،واحلالة
االجتماعية) .
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وللتحقق من هذه الفر�ضية ا�ستخدم الباحثون اختبار حتليل التباين الأحادي (One

 )Way ANOVAملتغريات :العمر ،وعدد مرات االعتقال ،و�سنوات االعتقال ،و�أ�ستخدم اختبار
( ، )Independent Samples T testملتغريات االنتماء ال�سيا�سي ،واحلالة االجتماعية،
واجلدول الآتي يبني نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ح�سب متغري العمر:
الجدول ()17
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في درجة قلق المستقبل حسب متغير العمر

م�صدر التباين

املحور
قلق امل�ستقبل

جمموعة املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة

بني املجموعات

0.118

2

0.059

داخل املجموعات

29.133

100

0.291

الإجمايل

29.25

102

()F

0.202

قيمة

)(Sig.

0.817

F table at (df= 2, 102, α ≤ 0.05) = 3.15

من خالل اجلدول ( )17يتبني �أن قيمة ( )Fاملح�سوبة كانت  ،0.202وهي �أقل من
قيمة ( )Fاجلدولية عند درجات حرية ( ، )100 ،2وم�ستوى داللة  ،0.05والبالغة نحو
 ،3.15مبعنى �أنه ال توجد فروق يف تقديرات العينة على فقرات ا�ستبانة قلق امل�ستقبل،
والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهذا دليل وا�ضح على �أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة
�إح�صائية يف م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة تبع ًا
ملتغري العمر ،ومن خالل اجلدول ال�سابق يتبني لنا �أن درجة قلق امل�ستقبل لدى العينة
متقارب رغم اختالفهم يف العمر ،ويعتقد الباحثون �أن �أ�سباب عدم وجود فروق ًا جوهرية
بني �أفراد العينة يرجع �إىل �أن العينة تخ�ضع للظروف االجتماعية والنف�سية نف�سها.وظروف
االعتقال نف�سه ،و�أن �أفراد العينة قد تهي�أوا لظروف االعتقال.
واجلدول الآتي يبني نتائج حتليل التباين الأحادي ح�سب متغري االنتماء ال�سيا�سي:
الجدول ()18
نتائج اختبار ت للفروق في مستوى قلق المستقبل حسب االنتماء السياسي

االنتماء ال�سيا�سي

املحور
قلق امل�ستقبل

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة

حركة فتح

12

3.6359

0.5275

حركة حما�س

91

3.0511

0.5007

T table at (df= 101, α ≤ 0.05) = 1.98
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()T

3.78

قيمة

)(Sig.

0.00
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من خالل اجلدول ( )18يتبني �أن قيمة ( )Tاملح�سوبة كانت  3.78وهي �أكرب من
قيمة ( )Tاجلدولية ،مبعنى �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى قلق امل�ستقبل
تعزى ملتغري االنتماء ال�سيا�سي ،ويف�رس الباحثون هذه النتائج من خالل عامل االنق�سام
الفل�سطيني ،والأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية ،والتي كان لها ت�أثري يف م�ستوى قلق امل�ستقبل،
وكانت تلك الفروق ل�صالح �أ�رسى حركة فتح.
واجلدول التايل يبني نتائج حتليل التباين الأحادي ح�سب متغري عدد مرات االعتقال:
الجدول ()19
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في درجة قلق المستقبل حسب عدد مرات االعتقال

املحور
قلق امل�ستقبل

م�صدر التباين

جمموعة املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة

بني املجموعات

0.528

2

0.264

داخل املجموعات

28.723

100

0.287

الإجمايل

29.250

102

()F

0.919

قيمة

)(Sig.

0.402

F table at (df= 2, 100, α ≤ 0.05) = 3.15

من خالل اجلدول ( )19يتبني �أن قيمة ( )Fاملح�سوبة كانت  ،0.919و�أن قيمة
اجلدولية  ،3.15مبعنى �أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف درجة قلق
امل�ستقبل لدى عينة الدرا�سة من �أفراد �صفقة وفاء الأحرار املبعدين �إىل قطاع غزة ح�سب
متغري عدد مرات االعتقال.و تختلف نتيجة الدرا�سة احلالية مع (الطالع )2004 ،حيث
�أ�شارت �إىل �أن الأ�رسى الذين اعتقلوا �أكرب عدد من ال�سنوات ،يتمتعون بدرجة عالية من
التوافق النف�سي واالجتماعي� ،أكرب من غري الذين مل يتم اعتقالهم.
واجلدول الآتي يبني نتائج حتليل التباين الأحادي ح�سب متغري عدد �سنوات االعتقال:
()F

الجدول ()20
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في درجة قلق المستقبل حسب عدد سنوات االعتقال

املحور
قلق امل�ستقبل

م�صدر التباين

جمموعة املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة

بني املجموعات

2.084

3

0.695

داخل املجموعات

27.166

99

0.274

الإجمايل

29.25

102

F table at (df= 3, 99, α ≤ 0.05) = 2.75

387

()F

2.532

قيمة

)(Sig.

0.061

د .سمير كامل مخيمر
د .سمير إبراهيم العبسي
أ .دعاء شعبان أبو عبيد

الرضا عن احلياة وعالقته بقلق املستقبل
لدى األسرى احملررين املبعدين إلى قطاع غزة

اجلدول رقم ( )20يبني لنا نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي للفروق اجلوهرية يف
تقديرات العينة على فقرات ا�ستبانة قلق امل�ستقبل ،والوا�ضح ب�أن قيمة ( )Fاملح�سوبة كانت
 ،2.532وهي �أقل من قيمة ( )Fاجلدولية ،مبعنى �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
درجة قلق امل�ستقبل لدى �أفراد العينة من الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة تعزى
ملتغري �سنوات االعتقال يف �سجون االحتالل.واجلدول الآتي يبني نتائج (اختبار ت) للفروق
ح�سب متغري احلالة االجتماعية:
الجدول ()21
نتائج اختبار ت للفروق في درجة قلق المستقبل حسب الحالة االجتماعية

احلالة االجتماعية

املحور
قلق امل�ستقبل

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة

متزوج قبل التحرر

29

3.2736

0.6174

متزوج بعد التحرر

74

3.0588

0.49

()T

1.853

قيمة

)(Sig.

0.067

T table at (df= 101, α ≤ 0.05) = 1.98

من خالل اجلدول ( )21يتبني �أن قيمة ( )Tاملح�سوبة كانت  ،1.853وهي �أقل من
قيمة ( )Tاجلدولية ،والتي كانت  1.98عند درجات حرية ( ، )101وم�ستوى داللة ،0.05
مبعنى �أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى قلق امل�ستقبل تعزى
ملتغري احلالة االجتماعية متزوج قبل التحرر ومتزوج بعد التحرر .وتع ُّد هذه النتيجة
منطقية ،حيث �إن الزواج يعطي للأ�سري ا�ستقراراً ،وهذا ما ت�ؤكده الثقافة الدينية ،والعرف
االجتماعي ال�سائد يف املجتمع الفل�سطيني ،ولكن اال�ستقرار االجتماعي بالزواج يكون �أكرث
بعد التحرر.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (�أبو �إ�سحاق. )2008 ،

التوصيات:
بناء على نتائج الدرا�سة احلالية ،يقدم الباحثون بع�ض التو�صيات الآتية:
1 .1العمل اجلاد على دمج الأ�رسى املحررين املبعدين �إىل قطاع غزة يف ن�شاطات

املجتمع الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته ملا له من �آثار نف�سية واجتماعية على �شخ�صية الأ�سري.
2 .2العمل على توفري حياة كرمية للأ�رسى املحررين ب�شكل عام وللمبعدين ب�شكل
خا�ص تتنا�سب مع حجم املعاناة والت�ضحية التي قدموها يف �سبيل فل�سطني.
�3 .3رضورة �إثراء املناهج الفل�سطينية بحقوق الأ�رسى وت�ضحياتهم ،وجعل هذه
الت�ضحيات تاريخ ًا يحفظه الأطفال ،ويتوارثونه عرب الأجيال القادمة.
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�4 .4رضورة م�شاركة الأ�رسى املحررين واملبعدين �إىل قطاع غزة يف ندوات وور�ش
عمل لف�ضح ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي �أمام العامل �أجمع ،ال�سيما �أنهم �أ�صحاب خربات،
وجتارب خمتلفة داخل �سجون االحتالل.
�5 .5رضورة و�ضع برامج نف�سية واجتماعية للأ�رسى حديثي التحرر ،وحماولة �إيجاد
برامج وا�سرتاتيجيات تعزز �صمود الأ�رسى الذين ما زالوا رهن االعتقال لدى قوات االحتالل
الإ�رسائيلي.
�6 .6إطالق الفعاليات املناه�ضة لل�سجن وال�سجان الإ�رسائيلي ،كخطوة نحو حترير
باقي الأ�رسى الفل�سطينيني.
7 .7توفري �أخ�صائيني نف�سيني واجتماعيني للك�شف عن م�شكالت الأ�رسى النف�سية
واالجتماعية وعالجها.
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