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لدى زوجات األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 سمر أديب عابد.أ
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For achieving the study objectives, two tools
were used: the first tool is the psychological stress
questionnaire, and the second tool is a counseling
program, which is based on the humanistic theory.
The results have revealed that there are
statistically significant differences regarding the
degree of effectiveness of the counseling program in
reducing the psychological stress among the wives of
detainees in the Israeli occupation prisons.The results
have also indicated that there are no statistically
significant differences with respect to the degree of the
effectiveness of the counseling program in reducing
the psychological stress among the wives of detainees
in the Israeli occupation prisons to be attributed to
the variable of the number of the husband’s detention
years.However, it appeared that there are differences
in the dimension in favor of the greatest number of
detention years.
Moreover, there are no statistically significant
differences in the degree of the effectiveness of the
counseling program in reducing the psychological
stress among the wives of detainees in the Israeli
occupation prisons, these can be attributed to the
interaction between the different types of groups, and
the number of husband’s detention years.As well as the
dimensions expect for the dimension of psychological
stress, and the differences were in favor of the greater
number of detention years in the experimental group.
According to the results, the study has
recommended that it is necessary to use the counseling
program that we highlighted in this study, in order
to reduce the psychological stress that the wives of
detainees in the Israeli prisons suffer from.
Keywords: Psychological stress, Counseling
program, Humanistic theory, detainees wives.

املقدمة
الق�ضية الفل�سطينية ما زالت ق�ضية حمورية يف ال�رصاع
 وما زال االحتالل ميار�س �أ�شكال،العربي مع االحتالل الإ�رسائيلي
وتعد. وعمليات القتل والت�رشيد والهدم واالعتقاالت،العنف كافة
 فق�ضية،عملية االعتقال �إحدى الأعمدة الرئي�سة لل�سيا�سة الإ�رسائيلية
 وتفا�صيلها ماثلة،الأ�رسى واملعتقلني تالم�س كل �أ�رسة فل�سطينية
 وزنازين االحتالل َمنعت الأ�رسى من،حتت كل �سقف فل�سطيني
ومعاناة الأ�رسى ال. )2010 ،ممار�سة حياتهم ب�شكل طبيعي (ذوقان
 بل تبد�أ معاناة �أخرى تنعك�س ب�شكل مبا�رش،تنتهي عند اعتقال الأ�سري
 وكذلك ال�ضغوط، والتي تت�صف باخلوف على الأ�سري،على �أ�رسته
 بالإ�ضافة �إىل الأمرا�ض النف�سج�سمية،النف�سية واالجتماعية عليهم
 والتغيري الق�رسي يف الأدوار �ضمن البناء،الناجتة عن هذه املعاناة
، واحلاجة لقيام �أحد الأبوين مبلء الدور املزدوج (�رسمك،الأ�رسي
 �إذ تنعك�س،وي�ؤثر الأ�رس على زوجة الأ�سري الفل�سطيني. )1995
ال�ضغوطات املختلفة التي تتعر�ض لها ب�شكل مبا�رش على و�ضعها
ويعيق هذا الواقع. واالقت�صادي، واالجتماعي، وال�صحي،النف�سي

:ملخص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل بناء برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل
النظرية الإن�سانية خلف�ض ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى يف
 وطبقت الدرا�سة، ومعرفة مدى فاعليته،�سجون االحتالل الإ�رسائيلي
) زوجة �أ�سري متثل املجموعة18( على عينة ق�صدية مكونة من
 وا�ستخدم،) زوجة �أ�سري متثل املجموعة التجريبية12(  و،ال�ضابطة
 ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت،الباحثان املنهج �شبه التجريبي
.�أداتان
. ا�ستبانة ال�ضغوط النف�سية:الأوىلÚ Ú
. برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل النظرية الإن�سانية:والثانيةÚ Ú
�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف درجة فاعلية
الربنامج الإر�شادي يف خف�ض ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات
 كما �أظهرت النتائج عدم،الأ�رسى ول�صالح املجموعة التجريبية
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف خف�ض ال�ضغوط النف�سية تعزى
 ولكن تبني وجود فروق يف،ملتغري عدد �سنوات اعتقال الزوج
وعدم وجود.الأبعاد ل�صالح عدد ال�سنوات الأقل والأكرث يف االعتقال
فروق دالة �إح�صائي ًا يف درجة فاعلية الربنامج الإر�شادي يف خف�ض
ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى يعزى للتفاعل بني كل من
 وكذلك للأبعاد ما عدا ُبعد، وعدد �سنوات اعتقال الزوج،املجموعة
 وكانت الفروق ل�صالح عدد ال�سنوات الأكرث يف،ال�ضغوطات النف�سية
.املجموعة التجريبية
 �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة توظيف،وبناء على النتائج
ً
الربنامج الإر�شادي امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية وا�ستخدامه
ملواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى يف �سجون االحتالل
.الإ�رسائيلي
، برنامج �إر�شادي، ال�ضغوط النف�سية:الكلمات املفتاحية
. زوجات الأ�رسى،النظرية الإن�سانية
The Effectiveness of Counseling Program based on
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Abstract
This study aimed at building and implementing
a counseling program based on the humanistic theory
of reducing psychological stress among the wives
of detainees in the Israeli occupation prisons, and
measure its effectiveness.
The study sample was selected and consisted
of intentional (18) detainees wives who constituted
the control group, and (12) detainees wives who
constituted the experimental group on which the
counseling program was applied.
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تكيفها النف�سي مع ذاتها ومع الآخرين ،ويعيق دورها الطبيعي يف
التن�شئة االجتماعية (اليف. )2005 ،ويف درا�سة لهال ( ، )Hallوجد
� ّأن زوجات الأ�رسى يعانني كثرياً من الأعرا�ض النف�سية واجل�سمية
ال�شديدة� ،أهمها ال�شعور بالوحدة ،وغمو�ض الدور ،والغ�ضب الكامن
(اليف. )2005 ،
تبد�أ معاناة زوجة الأ�سري من حلظة اعتقاله ،وتزيد معاناتها
�إذا كان لديها �أطفال ،وم�س�ؤولياتها اجتاه تربيتهم ،ومعاناتها من
املجتمع ،وتتجدد معاناتها يف ال�ضغوط التي تتعر�ض لها من حتمل
م�س�ؤولية ت�أمني كل احتياجات �أوالدها ،وكذلك احتياجات زوجها
يف الأ�رس.وهذه احلالة لدى زوجات الأ�رسى متثل حالة ذات بعد
ين تت�صف بوجود حاجات �أ�سا�سية عديدة غري م�شبعة لديهن
�إن�سا ّ
تعيق حتقيق الذات ،وحماولة تناول هذه احلاجات يف الربنامج
فهم �أعمقَ
الإر�شادي الإن�ساين وفق النظرية الإن�سانية ي�ساعد يف ٍ
حلاجات زوجات الأ�رسى الدائمة ،وكيفية �إ�شباعها ،وعلى �أهمية
جتارب وخربات الإن�سان يف مواجهة م�شكالته ،ويف �سعيه لتحقيق
ذاته . ) )Self- actualizationوي َّتفق كل من ما�سلو وكارل روجرز �أن
الف�شل �أو االحباطات التي تعرت�ض طريق حتقيق الذات هو الذي ي�ؤدي
�إىل ظهور الأعرا�ض� ،أو امل�شكالت املر�ضية لديه ،وال�ضغوط النف�سية،
والنظرية الإن�سانية يف الإر�شاد ت�ستهدف م�ساعدة امل�سرت�شد على
النمو النف�سي ال�سوي ،وحماولة تغيري ذات الفرد كي تكون متطابقة
ومتوافقة مع واقع الفرد كما هو عليه يف احلياة لتكون داللة على
ال�صحة النف�سية) النب�أ. )2006 ،
بلغ عدد الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي
فل�سطيني (نادي الأ�سري،
حتى نهاية عام � )6500( 2015أ�سري
ّ
. )2015ويعرف �شهوان ( )2007الأ�سري على �أ ّنه :ذلك ال�شخ�ص
الذي اع ُتقل من قبل االحتالل ال�صهيوين على خلفية �سيا�سية� ،أو
تنظيمية� ،أو ع�سكرية ،مهما كانت الئحة اتهامه� ،أو حتى املحكوم
�إداريا ً (بدون حمكمة)  ،ومل يتم حترره بعد ،وعملية الأ�رس ال تقت�رص
�آثارها على �آالف الأ�رسى ،لك ّنها تطال زوجاتِهم �أي�ضاً ،ف ُه َّن يعانني
نف�سياً ،و�صحيا ،واجتماعياً ،واقت�صادي ًا جراء غيابهم (بعلو�شة،
. )2007وهذا الواقع امل�ستمر الذي تعي�شه زوجة الأ�سري يت�سبب
ب�ضغوط نف�سية هائلة لها ،ويحدث تغرياً داخل اجل�سم �أو خارجه،
ميكن �أن ينتج ا�ستجابة انفعالية �شديدة ،ومتثل البيئة اخلارجية
وجمريات احلياة وال�رصاعات املختلفة كاف ًة مزيداً من ال�ضغوط
النف�سية (�إبراهيم ،وابراهيم. )2003 ،

مصادر الضغوط النفسية:
يرى الر�شيدي (َّ � )1999أن م�صادر ال�ضغوط متنوعة ،وتظهر يف
بيئات خمتلفة على النحو التايل:
Ú Úال�ضغوط البيئية :وتكون يف الو�سط الذي يعي�ش فيه النا�س.
Ú Úال�ضغوط االجتماعية :وت�شتمل على �ضغوط الت�شكيالت
االجتماعية ،والأحداث ال�شاقة يف احلياة.
Ú Úال�ضغوط االقت�صادية :وتتمثل يف الظروف االقت�صادية
للفرد :كالبطالة ،والفقر.
Ú Úال�ضغوط ال�سيا�سية :وتن�ش�أ من عدم القدرة على التكيف مع
الأو�ضاع ال�سيا�سية القائمة.

مل ْهنية :وتتعلق بال�شقاق مع الزمالء ،وقواعد
Ú Úال�ضغوط ا ِ
العمل ال�ضاغطة ،وعدم الر�ضا عن العمل.
Ú Úالربنامج الإر�شادي :يرى هرني وماير (ّ � )1992أن طبيعة
هذه الربامج الإر�شادية �إجرائية ب�شكل منهجي ،وترتكز على �أ�سا�س
علمي ،وهذا الإجراء املنهجي للتدخل الإر�شادي يقوم على افرتا�ضني
�أ�سا�سيني� :أولهما � ّأن ال�سلوك ال�سوي وال�شاذ للفرد ميكن فهمه والتنب�ؤ
به ،وثانيهما � ّأن ال�سلوك ميكن �ضبطه والتحكم فيه �إذا توافرت �رشوط
امل�ساعدة املنا�سبة ،والأن�شطة النف�سية املعينة على ذلك ،والتي يقوم
املر�شد النف�سي عامداً ب�إدخالها يف خربة الفرد بو�صفها و�سائل
ذات تركيب حمدد ملنع ال�سلوك امل�ضطرب� ،أو عالجه (جنم وعدنان،
. )2010

النظريات اإلنسانية:
● ●�أوالً -نظرية كارل روجرز ( : )Carl Rogersاهتمت
بدرا�سة الذات كمفتاح لفهم ال�شخ�صية ،وهي تنظر للذات ب�أ ّنها
املجموع الكلي لكل ما ي�ستطيع الفرد �أن ي ّدعي �أنه له ،لذلك ف�إن
إحباط يهدد �إ�شباع احلاجات الأ�سا�سية للفرد ،ينتج عنه تقييم
� َّأي � ٍ
�سيء للذات ،ونق�ص يف احرتام الذات ،وي�ؤدي �إىل اال�ضطراب النف�سي
الذي يهدد بناء الذات تبع ًا لإدراكاتنا املختلفة للخربات التي منر
بها ،وا�ستناداً �إىل نظرية روجرز ،خل�ص زيدان و�شواقفة ()2010
�أهم �أهداف الإر�شاد الإن�ساين اجلمعي مبا يلي:
�Ú Úإحداث درجة عالية من التكامل واال�ستقاللية للفرد.
Ú Úالرتكيز على ال�شخ�ص ،ولي�س على م�شكالته.
Ú Úم�ساعدة امل�سرت�شد يف مواجهة م�شكالته احلالية
وامل�ستقبلية.
Ú Úتوفري ُمناخ يو�صل �إىل م�ساعدة الفرد لي�صبح �شخ�ص ًا
عام ًال فاعالً.
Ú Úخلع الأقنعة التي يرتديها الأفراد ،والتي طوروها من
خالل عمليات التن�شئة االجتماعية.
● ●ثانياً -نظرية �أبراهام ما�سلو (: )Abraham Maslow
افرت�ض ما�سلو � ّأن الدوافع ميكن ت�صويرها ب�شكل هرمي ،بحيث تقع
يف قاعدته احلاجات الفيزيولوجية الأ�سا�سية (الف�سيولوجية ،والأمن)
 ،ويف قمته احلاجات احل�ضارية العليا (احلب واالنتماء ،تقدير الذات،
حتقيق الذات)  ،وت�أخذ هذه احلاجات ال�صفة التي �أ�سماها ما�سلو
باحلاجات النف�سية االجتماعية ،وق�صد بها احلاجات الإيجابية
لل�صحة النف�سية ،فالذين يتمتعون بال�صحة النف�سية هم الذين حققوا
�إ�شباع حاجاتهم ،وهناك حاجات �أخرى منها :احلاجات املعرفية
ولها دور يف التكيف ،واحلاجات اجلمالية والتي ت�ساعده على التمتع
بقيم الكون اجلمالية (تاللوة. )2009 ،
تعقيب
النظرية الإن�سانية بتناولها ملفهوم الذات واحلاجات ،تدعم
الربنامج الإر�شادي الذي طبق على عينة الدرا�سة ،وت�ساعد يف احلد
تكي ِف
من ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى ،وتعزز من مهارات ُّ
الذات لديهن.
لذلك جاءت الدرا�سة احلالية باقرتاح برنامج �إر�شادي ي�ستند
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�إىل النظرية الإن�سانية خلف�ض مثل هذه ال�ضغوط التي تعاين منها أهداف الدراسة:

زوجة �أي �أ�سري ،نظراً لقلة هذه الربامج  -يف حدود معرفة الباحثني-
 ،وجاءت الأهداف واال�سرتاتيجيات والفنيات املقدمة يف الربنامج
تن�سجم مع جمال م�شكلة الدرا�سة ،وحتديدا جمال ال�ضغوط النف�سية
لدى زوجات الأ�رسى ،وما ي�صاحبها من م�شكالت ،كما �أ ّنها مالئمة
يف عالجها؛ مما �شجع الباحثني على هذه الدرا�سة لعلها ت�سهم ولو
ب�شكل ي�سري يف نتائج فعالة ،ويف تقدمي التو�صيات التي تعمل
على التخفيف من معاناة هذه الفئة التي ال تقل ت�ضحياتها عن
الأ�سري نف�سه.فزوج ٌة تتمتع ب�صحة نف�سية عالية ،ومعنويات عالية،
�سينعك�س يف املقام الأول على زوجها الأ�سري ،وعلى نف�سيته ،كما �أن
معاي�شة �أحد الباحثني هذا الدور كونها زوجة �أ�سري �أ�سهم يف �إثراء
هذه الدرا�سة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها.
� ّإن الغر�ض من هذه الدرا�سة ا�ستق�صاء فاعلية برنامج �إر�شادي
ي�ستند �إىل النظرية الإن�سانية يف خف�ض ال�ضغوط النف�سية لدى
زوجات الأ�رسى يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،ومتحورت م�شكلة
الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
Ú Úال�س�ؤال الأول :ما درجة فاعلية برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل
النظرية الإن�سانية يف خف�ض ال�ضغوط النف�سية لدى �أفراد املجموعة
التجريبية؟
Ú

هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل:
Ú Úدرجة ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي.
Ú Úبناء برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل النظرية الإن�سانية،
ي�ساعد يف خف�ض ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي.

أهمية الدراسة:
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من املحاور الآتية:
Ú Úتكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف �سعيها �إىل خف�ض
ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى ،من الناحية النظرية ،ومن
الناحية التطبيقية ،وذلك لندرة الدرا�سات ال�سابقة يف حدود معرفة
ني يف هذا املجال.
الباحث ِ
Ú Úهذه الدرا�سة حتاول تقدمي �إطار �إر�شادي ي�ستند على
عدد من فنيات النظرية الإن�سانية التي ميكن ا�ستخدامها يف
خف�ض ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى ،ويف و�ضع الربامج
الإر�شادية الالزمة للم�ؤ�س�سات التي تقوم برعاية الأ�رسى املحررين
وزوجاتهم وت�أهيلهم.

Úال�س�ؤال الثاين :هل تختلف درجة فاعلية الربنامج الإر�شاد مصطلحات الدراسة:

الإن�ساين اجلمعي يف مواجهة ال�ضغوط النف�سية بني املجموعتني:
التجريبية  ،وال�ضابطة باختالف �سنوات اعتقال الزوج؟
Ú Úال�س�ؤال الثالث :هل تختلف درجة فاعلية الربنامج
الإر�شادي الإن�ساين اجلمعي يف مواجهة ال�ضغوط النف�سية بني
املجموعتني :التجريبية ،وال�ضابطة باختالف املجموعة ،و�سنوات
اعتقال الزوج ،والتفاعل بينهما؟

فرضيات الدراسة:
�سعت الدرا�سة �إىل اختبار الفر�ضيات الآتية:
Ú Úالفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات درجات زوجات الأ�رسى
على �أداة ال�ضغوط النف�سية ،يف القيا�س البعدي بني املجموعتني:
التجريبية ،وال�ضابطة تعزى �إىل الربنامج الإر�شادي.
Ú Úالفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات درجات زوجات الأ�رسى
على �أداة ال�ضغوط النف�سية ،يف القيا�س البعدي بني املجموعتني:
التجريبية ،وال�ضابطة تعزى �إىل �سنوات االعتقال.
Ú Úالفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات درجات زوجات الأ�رسى
على �أداة ال�ضغوط النف�سية ،يف القيا�س البعدي بني املجموعتني:
التجريبية ،وال�ضابطة تعزى �إىل املجموعة ،و�سنوات االعتقال،
والتفاعل بينهما.
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عرفه زهران ( :)2002ب�أنه "برنامج
◄◄الربنامج الإر�شاديَّ :
�إر�شادي خمطط ومنظم يف �ضوء �أ�س�س علمية لتقدمي اخلدمات
الإر�شادية املبا�رشة وغري املبا�رشة ،فردي ًا وجماعياً ،بهدف
م�ساعدتهم يف حتقيق النمو ال�سوي ،والقيام باالختيار الواعي
واملتعقل ،ولتحقيق التوافق النف�سي ،ويقوم بتخطيطه وتنفيذه
جلنة وفريق من امل�س�ؤولني امل�ؤهلني.ويعرف الربنامج �إجرائياً:
ومنظم يتكون من اثنتي ع�رشة جل�سة �إر�شادية،
ب�أ ّنه
برنامج مخُ َ طَّ طٌ
ٌ
ٌ
ي�ستند �إىل ا�سرتاجتيات ومهارات وفنيات النظرية الإن�سانية ،والذي
طبق على زوجات الأ�رسى يف �سجون االحتالل بهدف خف�ض
ال�ضغوط النف�سية ،والتحكم فيها ،وبالتايل مواجهة احلياة اليومية
بفاعلية ،وحتقيق التوافق النف�سي واالجتماعي ،والو�صول �إىل
ال�صحة النف�سية".
◄◄ال�ضغوط النف�سية :عرفها الزارو�س ()Lazarus, 2003
ب�أ ّنها "حالة من التوتر االنفعايل تن�ش�أ من املواقف التي يحدث فيها
ا�ضطرابات يف الوظائف الف�سيولوجية ،والبيولوجية ،وعدم كفاية
الوظائف املعرفية الالزمة ملواجهتها.وتعرف ال�ضغوط النف�سية
�إجرائياً :ب�أنها الدرجة التي ح�صل عليها املفحو�ص (زوجات
الأ�رسى يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلية) على �أداة ال�ضغوط النف�سية
التي ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة".
◄◄زوجات الأ�رسى :الزوجات الفل�سطينيات اللواتي يعانني
من ال�ضغوط النف�سية نظراً ال�ستمرار �أ�رس �أزواجهن يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي حتى وقت تطبيق الدرا�سة ،واملتواجدات يف
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حمافظة رام اهلل والبرية.

الدراسات السابقة
قام ذوقان ( )2010بدرا�سة للتعرف �إىل امل�شكالت االجتماعية،
والنف�سية التي تواجه زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني ،تكونت العينة
من ( )75زوجة �أ�س ٍري من حمافظة نابل�س ،بالإ�ضافة �إىل عينة
مكونة من (� )48أخ�صائيا اجتماعيا يعملون يف جمال رعاية �أهايل
الأ�رسى ،ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبيان ًا لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني.
�أظهرت النتائج �أن زوجات الأ�رسى يعانني من م�شكالت اجتماعية
تتمثل با�ضطراب عالقتهن مع الأبناء ،و�أهل الزوج ،واملجتمع
املحلي ،ويعانني من م�شكالت اقت�صادية ،ومن م�شكالت �صحية،
وم�شكالت نف�سية تتمثل مب�شكلة القلق على زوجها الأ�سري ،وعلى
م�ستقبل �أبنائها ،وم�شكلة ال�شعور بالنق�ص لغياب زوجها ،وامليل �إىل
الوحدة والعزلة.
�سعت درا�سة اليف (� )2005إىل الك�شف عن عالقة ال�ضغوط
النف�سية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي ،بعمر زوجة الأ�سري ،وم�ستواها التعليمي ،وامل�ستوى
االجتماعي واالقت�صادي لها ،وعدد �أبنائها ،وم�ستوى التزامها
بالقيم الدينية ،تكونت عينة الدرا�سة من املجتمع الأ�صلي ويبلغ
( )93زوجة ،واعتمدت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد
ا�ستخدمت الباحثة املقايي�س التالية :مقيا�س ال�ضغوطات النف�سية
لدى زوجات الأ�رسى من �إعداد الباحثة ،ومقيا�س االلتزام بالقيم
الدينية� ،أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق داله �إح�صائي ًا يف م�ستوى
ال�ضغوطات النف�سية لدى زوجات الأ�رسى ب�شكل عام ،وكانت
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى ال�ضغوطات النف�سية
لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني تعزى �إىل امل�ستوى االجتماعي،
واالقت�صادي للزوجة.
بحثت درا�سة اخلورينج ( )Alkhurinej, 2003يف ال�صعاب
التي تعر�ضت لها زوجات �أ�رسى الكويتيني ،وكيف �أثر فقدان الأزواج
على حياتهن ،وقد بحثت م�شكالت ال�صحة النف�سية ،واملوا�ضيع
املتعلقة بالأمومة وت�أثري الثقافة الكويتية ،ا�ستخدمت الدرا�سة
ا�ستمارة الإبالغ الذاتي ،ومدرج برافورد اجل�سدي ،وا�ستمارة
متطورة لبحث العوامل التي ت�ؤثر على تعديل �سلوك الزوجات.بينت
الدرا�سة ب�أن هناك عالقات مهمة بني العوامل مثل العمر ،التعليم،
الوظيفة ،ظروف احلياة ،والثقافة مع م�ستوى التكيف بعد فقدان
الزوج ،و�أو�صت الدرا�سة بتقدمي مزيد من اخلدمات والتدخالت لتلبية
احتياجاتهن.
هدفت درا�سة ريفيزوهيبتن�ستول (Reeves &Heptinstall,
� )2011إىل البحث يف خربة وجتارب زوجات الأ�رسى من حيث
�أعمارهن ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )26امر�أة ترتاوح �أعمارهن ما
بني ( )24 - 18عاماً ،وقد ركزت الدرا�سة على حياة ،وجتارب ع�رش
ن�ساء مع �أطفالهن من خالل املقابالت والرواية ،وبحثت هذه الدرا�سة
حاجات الدعم املتوقعة التي تتلقاها الزوجات ال�شابات ،وكيف يتم
ا�ستقبالهن من قبل م�صلحة رعاية و�إر�شاد ال�سجن ،وغريها من
امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية ،والتطوعية ،وال�شبكات االجتماعية والعائلية،
ومن خالل املقابالت تبني ب�أن الن�ساء الأ�صغر �سن ًا بحاجة �إىل
دعم اجتماعي ،وحماية عائلية �أكرث من �أجل زيادة مقدرتهن على

التكيف ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة زيادة الوعي لدى الزوجات.
وع ّدت درا�سة �سلمون و�آخرين ()Solomon et al., 2009
جتربة الأ�رس يف احلرب جتربة �صدمة ميكن �أن يكون لها �آثار م�ؤذية
على كل من �أ�رسى احلرب وزوجاتهم ،حيث هدفت هذه الدرا�سة
�إىل بحث العالقة بني �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة ( ، )PTSDوالتمييز
بني �أ�رسى احلرب ال�سابقني من الذكور والبالغ عددهم ()103
وزوجاتهم ( )82وجمموعة �ضابطة للمقارنة� ،أظهرت النتائج �أن
�أ�رسى احلرب ال�سابقني وزوجاتهم قد ظهرت لديهما �أعرا�ض ما بعد
ال�صدمة (� )PTSDأكرث من املجموعة ال�ضابطة.
وتفح�صت درا�سة ديكل ( )Dekel, 2007ال�ضغوط وزيادتها
بني زوجات �أ�رسى احلرب ،وم�شاركة �أزواجهن يف تخفيف هذه
اال�ضطرابات ،وكيفية التعامل مع نتائجها ،وقد �شارك يف هذه
الدرا�سة نوعان من الزوجات منهم ( )87زوجة من زوجات �أ�رسى
احلرب ،و ( )74زوجة من �رشائح �أخرى ،و�أظهرت النتائج � ّأن زوجات
�سجلن م�ستويات عالية من ال�ضغوط ،وبدرجة �أكرث
�أ�رسى احلرب قد ّ
من زوجات ال�رشائح الأخرى ،كما �أظهرت النتائج م�ستويات مرتفعة
من التجنب ،والقلق ،واالنطواء االجتماعي ،وجتنب امل�شاركة
الإيجابية يف املجتمع.
هدفت درا�سة ريتز وترييزا ()Raetz & Teresa, 2000
التعرف �إىل ال�ضغوط ،وو�سائل التكيف معها ،وعالقتها بجن�س
الفرد ،و�أجريت على عينة من طلبة ال�سنة الأوىل بجامعة جورجيا
الأمريكية بلغ عددهم ( )209من الطالب والطالبات� ،أ�شارت النتائج
�إىل عدم وجود فروق بني اجلن�سني بخ�صو�ص �إدراكهم لل�ضغوط ،و� ّأن
هناك فروق ًا جوهرية بني اجلن�سني يف ا�ستخدام و�سائل التكيف مع
ال�ضغوط ،كما �أن هناك اختالف ًا يف و�سائل التكيف بني اجلن�سني
يعود �إىل الأدوار التقليدية التي متيز الذكور عن الإناث يف مواجهة
ال�ضغوط.

دراسات تتعلق بربامج إرشادية
�سعت درا�سة العا�سمي (� )2011إىل التحقق من فاعلية
جمموعات املواجهة وفق نظرية روجرز مب�صاحبة تدريبات
اال�سرتخاء الع�ضلي ،والتغذية الراجعة البيولوجية للم�ؤ�رشات
الفيزيولوجية (�ضغط الدم ودقات القلب) يف خف�ض حدة ال�ضغوط
النف�سية النا�شئة عن مهنة التعليم لدى معلمي املرحلة الإعدادية
والثانوية ،تكونت العينة من ( )32معلم ًا ومعلمة يعانون من
ال�ضغوط النف�سية حيث ق�سموا �إىل جمموعتني متكافئتني :جتريبية
( ، )16و�ضابطة ( ، )16ا�ستخدم الباحث مقيا�س ال�ضغوط النف�سية
من �إعداد الباحث ،ومقيا�س القلق (�سمة)  ،ومقيا�س مفهوم الذات،
وجهاز �ضغط الدم ودقات القلب الإلكرتوين لقيا�س امل�ؤ�رشات
الفيزيولوجية ،وبرنامج �إر�شادي من ( )12جل�سة من �إعداد الباحث.
�أظهرت النتائج فاعلية الربنامج يف تخفي�ض حدة ال�ضغوط النف�سية
والقلق ك�سمة ،وحت�سني مفهوم الذات ،وانخفا�ض يف امل�ؤ�رشات
الفيزيولوجية امل�صاحبة لل�ضغط النف�سي لدى �أفراد املجموعة
التجريبية مقارنة ب�أفراد املجموعة ال�ضابطة بعد انتهاء تطبيق
الربنامج ،وكذلك بقي �أثر الربنامج الإر�شادي يف �إحداث التح�سن يف
بع�ض املتغريات دا ًال بعد �شهرين من املتابعة.
هدفت درا�سة الطحان وجنيب ( )2008التعرف �إىل فاعلية
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فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية في خفض الضغوط النفسية
لدى زوجات األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

أ .سمر أديب عابد
د .كمال عبد احلافظ سالمه

برنامج �إر�شادي جمعي ي�ستند �إىل النظرية الإن�سانية يف كل من
م�ستوى اال�ضطرابات ال�سيكو�سوماتية ،وتقدير الذات لدى الن�ساء يف
فل�سطني ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )30امر�أة من الالتي تراوحت
�أعمارهن من (� )40 - 25سنة� ،إذ وزع �أفراد عينة الدرا�سة توزيع ًا
ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني مت�ساويتني :جتريبية مكونة من ( )15امر�أة،
و�ضابطة مكونة من ( )15امر�أة ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س قائمة
كورنل اجلديدة للنواحي الع�صابية وال�سيكو�سوماتية ،ومقيا�س تقدير
الذات ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على االختبار البعدي
ملقيا�س تقدير الذات ل�صالح املجموعة التجريبية ،ووجود فروق
يف املجموعة التجريبية بني درجات املتزوجات وغري املتزوجات
ل�صالح املتزوجات ،ووجود فروق بني متو�سطات املجموعتني:
التجريبية ،وال�ضابطة على االختبار البعدي لقائمة كورنل اجلديدة
للنواحي الع�صابية وال�سيكو�سوماتية ل�صالح املجموعة التجريبية،
وعدم وجود فروق يف املجموعة التجريبية بني املتزوجات
وغري املتزوجات على قائمة كورنل اجلديدة للنواحي الع�صابية
وال�سيكو�سوماتية.
�سعت درا�سة �أبي �إ�سحاق (� )2007إىل معرفة م�ستوى ال�ضغوط
النف�سية وم�صادرها ،وعالقتها ببع�ض املتغريات الأخرى وال�سيطرة
عليها ،كما هدفت �إىل التحقق من مدى فعالية برنامج �إر�شادي
نف�سي للتخفيف من ال�ضغوط و�إدارتها ،وتكونت عينة الدرا�سة
من )12( :طالبة للمجموعة التجريبية ،و ( )12طالبة للمجموعة
ال�ضابطة ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س ال�ضغوط النف�سية ،والربنامج
الإر�شادي من �إعداد الباحث.وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�صادر
ال�ضغوط النف�سية ،والأ�رسية ،وال�سيا�سية ،وال�شخ�صية ،لي�ست خا�صة
بالطالب الفل�سطيني ،بل جتتاح ال�شارع الفل�سطيني والعربي بعامة،
ووجدت فروق جوهرية يف الدرجات بني القيا�سيني :القبلي ،
والبعدي ل�صالح املجموعة التجريبية يف ُبعدالدرجة الكلية ل�صالح
القيا�س البعدي� ،إذ انخف�ض م�ستوى ال�ضغوط النف�سية وم�صادرها
لدى طالبات املرحلة الثانوية بعد تطبيق الربنامج الإر�شادي.
هدفت درا�سة ديانا ( )Diana, 1998التعرف �إىل فاعلية
برنامج للتحكم يف ال�ضغوط النف�سية لدى عينة من املراهقني ،وقد
ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )54مراهق ًا يف املرحلة الثانوية ،وق�سمت
العينة �إىل جمموعتني :جتريبية  ،و�أخرى �ضابطة ،وقد ا�ستخدم
الباحث يف درا�سته برناجم ًا �إر�شادي ًا وفق ا�سرتاتيجية املواجهة ،
و�أ�سلوب التحكم املعريف ،ومهارة اال�سرتخاء.وقد تو�صلت الدرا�سة
يف نتائجها �إىل انخفا�ض ال�ضغوط النف�سية لدى طالب املجموعة
التجريبية ،و�أكدت على دور مهارة اال�سرتخاء ،واملواجهة املعرفية
يف مواجهة ال�ضغوط النف�سية.
تعقيب على الدراسات السابقة
�سواء
ا�ستعر�ض الباحثان عدداً من الدرا�سات ال�سابقة
ً
الدرا�سات التي تتعلق بربامج �إر�شادية تعاملت مع ال�ضغوط النف�سية،
منها ما ي�ستند �إىل النظرية الإن�سانية ،و�أخرى ت�ستند �إىل نظريات
خمتلفة ،و�أخرى تناولت زوجات الأ�رسى وما يواجهن من م�شكالت
وا�ضطرابات نف�سيةٍ  ،وقد �أكَّ دت الدرا�سات على �أهمية هذا املو�ضوع،
ٍ
وتو�صلت معظم الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أن ال�ضغوط النف�سية ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي على ال�صحة النف�سية والبدنية على الفرد ،وخا�صة
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زوجة الأ�سري ،ومن خالل هذه الدرا�سات مل يجد الباحثان درا�سات -
يف حدود علمها -تناولت العالج �ضمن برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل
النظرية الإن�سانية خلف�ض ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني ،وقد تناولت الدرا�سة احلالية املو�ضوع لي�س ب�شكل
و�صفي فقط ،و�إمنا ب�شكل حلول ،وعالجات ،و�إر�شادات لزوجات
الأ�رسى ملواجهة ما يعانني منه من �ضغوط نف�سية ب�سبب بعد الزوج،
وذلك بزرع الثقة يف نفو�سهن بتحقيق الذات ،وتلبية احلاجات بطرق
ومهارات حتقق الراحة النف�سية لهن.

الطريقة واإلجراءات
♦ ♦جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة من جميع زوجات
الأ�رسى القابعني يف �سجون االحتالل وم�سجلني لدى وزارة الأ�رسى
وال�صليب الأحمر ونادي اال�سري ،واملت�ضمنة يف الدرا�سة احلالية،
حيث بلغ عدد املعتقلني ( )6500معتقل ح�سب �إح�صائية نادي
الأ�سري الفل�سطيني لعام ( ، )2015موزعني على (� )18سجن ًا
ومعتقالً ،تتفاوت �أحكامهم بني ق�صريةٍ  ،ومدى احلياة.
♦ ♦عينة الدرا�سة :مت اختيار �أفراد الدرا�سة ب�أخذ عينة ق�صدية
من جمتمع الدرا�سة تتكون من (� )30سيدة متزوجة من حمافظة رام
اهلل يف فرتة تطبيق الدرا�سة ،ومن ال�سيدات اللواتي مت اختيارهن
من قبل الباحثة امل�شاركة ،ومت توزيعهن على جمموعتني� :إحداهما
�ضابطة تكونت من ( )18زوجة  ،والأخرى جتريبية تكونت من ()12
زوجة ،جدول (: )1
جدول ()1
توزيع عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة:

املجموعة

العدد

جتريبية

12

�ضابطة

18

املجموع

30

أدوات الدراسة:
● ●�أو ًال  -ا�ستبانة ال�ضغوط النف�سية� :إعداد اليف ()2005
 ،التي بلغ عدد فقراتها ( )100فقرة ،وهذه الفقرات موزعة على
الأبعاد الآتية :ال�ضغوط النف�سية :الفقرات ( ، )41 - 1اال�ضطرابات
النف�سج�سمية :الفقرات ( ، )70 - 42ال�ضغوطات االجتماعية
واالقت�صادية :الفقرات ( ، )100 - 71وتكون اال�ستجابة على
اال�ستبانة بطريقة �سلم ليكرت اخلما�سي ،وذلك على النحو الآتي:
(دائم ًا لها خم�س درجات ،غالب ًا لها �أربع درجات� ،أحيان ًا لها ثالث
درجات ،نادراً لها درجتان� ،أبداً لها درجة واحدة) .
�Ú Úصدق �أداة ال�ضغوط النف�سية :قام الباحثان بعر�ض الأداة
على املحكمني من ذوي االخت�صا�ص ،وذلك للت�أكد من �صدق الأداة
وثباتها ،علما �أ ّنه مت ال َّتح ُّقق من �صدقها يف البيئة الفل�سطينية يف
درا�سة اليف ( ، )2005وكانت الأداة مالئمة لأغرا�ض الدرا�سة،
وقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ،وا�ستخدم االت�ساق الداخلي ،وال�صدق
التمييزي ،لتتالءم الأداة مع �أغرا�ض الدرا�سة.
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Ú Úثبات �أداة ال�ضغوط النف�سية :مت التحقق من ثبات الأداة
من خالل ا�ستخراج معامل الثبات عن طريق التجزئة الن�صفية،
وا�ستخراج معامل االرتباط بطريقة بري�سون ،التي بلغت ()0.57
 ،وبعد الت�صحيح با�ستخدام معادلة �سبريمان ،بلغ معامل الثبات
الكلي ( ، )0.63وح�سب معامل الثبات با�ستخدام معادلة الثبات
كرونباخ �ألفا ،الذي بلغ (. )0.64وقام الباحثان باعتماد �أداة
ال�ضغوط النف�سية على زوجات الأ�رسى يف ال�ضفة الغربية (حمافظة
رام اهلل والبرية) كما هي لعدم وجود تغري جوهري على احلالة
الفل�سطينية� ،أو �أي تغري يف ظروف املعتقلني الفل�سطينيني يف �أثناء
تطبيق هذه الدرا�سة.
● ●ثانياً :الربنامج الإر�شادي اجلمعي:
قام الباحثان ب�إعداد برنامج �إر�شادي ا�ستند �إىل النظرية
الإن�سانية ،ويهدف الربنامج �إىل م�ساعدة زوجات الأ�رسى يف مواجهة
ال�ضغوط النف�سية ،وتعزيز ا�ستخدامهم ملجموعة من املهارات ،وذلك
ا�ستناداً �إىل الأدب والدرا�سات ذات ال�صلة ،وقام الباحثان بعر�ض
الربنامج على جمموعة من املحكمني للت�أكد من فاعلية الربنامج
و�صدقه و�سالمة بنائه ،وللحكم على مدى مالءمة اجلل�سات ،وت�ضمن
الربنامج بع�ض �أ�ساليب وفنيات الإر�شاد الإن�ساين ،وهي :التنفي�س
االنفعايل ،واال�سرتخاء ،والتغذية الراجعة ،والتخيل ،والتداعي احلر،
و�رسد الق�ص�ص ،واالت�صال الفعال ،وحل امل�شكالت ،وتوكيد الذات،
والأن�شطة ،والواجبات البيتية.

Ú Úجل�سات الربنامج الإر�شادي :ت�ضمنت مو�ضوعات
اجلل�سات الإر�شادية ما يلي:
 اختبار فاعلية الربنامج يف خف�ض ال�ضغوط النف�سية لدى
عينة من زوجات الأ�رسى.
 التعريف مبحاور الربنامج الإر�شادي التدريبي ،و�رشح
�أهدافه ،كمفهوم ال�ضغوط النف�سية وم�صادرها ،و�أ�سبابها ،و�أعرا�ضها،
و�آثارها على حياة الفرد ،ومفهوم الإر�شاد اجلمعي.
 �رشح الإجراءات والفنيات والقواعد الأخالقية للربنامج،
وتدريب الأع�ضاء وم�ساعدتهم على اكت�ساب املهارات التي ت�ساعدهن
على التخفيف من حدة الأعرا�ض.
 التعرف على مفهوم الذات ،و�إدراك اجلوانب الإيجابية يف
ال�شخ�صية ،ويف املجتمع ،و�رشح مفهوم احلاجات الدنيا والعليا
يف هرم ما�سلو (احلاجات الف�سيولوجية ،الأمن ،احلب واالنتماء،
وحتقيق االحرتام والتقدير للذات والآخرين ،الوعي وتفعيل الذات،
والتعرف �إىل احلاجات املعرفية واجلمالية) .
 تقييم الربنامج :من خالل الت�أكيد على التدريب على جميع
املهارات التي تعلمها طيلة الربنامج ،و�إنهاء الربنامج الإر�شادي،
وتطبيق القيا�س البعدي.
تصميم الدراسة:
�أ�صبح الت�صميم على النحو الآتي:

حمتويات اجللسات اإلرشادية:
الآتية:

O1

احتوت كل جل�سة من اجلل�سات الإر�شادية على الإجراءات

1 .1الرتحيب بالأع�ضاء ،والتعريف ب�أهداف اجلل�سة ،ومن ث ََّم
مراجعة اجلل�سة ال�سابقة وتلخي�صها.
2 .2ا�ستخدام الفنيات املنا�سبة ،ومناق�شة الواجب البيتي ال�سابق.
3 .3مناق�شة مو�ضوع اجلل�سة وهدفها ،و�إجراء التدريبات
والن�شاطات الالزمة.
4 .4تلخي�ص اجلل�سة ،وحتديد الواجب البيتي القادم ،و�إنهاء اجلل�سة.
حدود الربنامج:
Ú Úاحلدود الزمانية واملكانية :تكون الربنامج الإر�شادي
من ( )12جل�سة �إر�شادية جماعية للمجموعة التجريبية ،وملدة ()6
�أ�سابيع ،مدة اجلل�سة ( )75دقيقة ،بواقع جل�ستني �أ�سبوعياً ،وطبقت
يف حمافظة رام اهلل والبرية.
Ú Úاحلدود الب�رشية :تكونت عينة الدرا�سة من زوجات الأ�رسى
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي من حمافظة رام اهلل والبرية،
بواقع ( )18زوجة للمجموعة ال�ضابطة ،و ( )12زوجة للمجموعة
التجريبية.
Ú Úاحلدود املفاهيمية :حتدد الربنامج امل�ستخدم يف الدرا�سة
باملفاهيم وامل�صطلحات الواردة فيها.

O1

R

T

O2 - O2

R

متغريات الدراسة
 املتغريات امل�ستقلة :الربنامج الإر�شادي الذي ي�ستند �إىل
النظرية الإن�سانية ،وهو عبارة عن املعاجلة.
 املتغري التابع :ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى.
 املتغري الو�سيط� :سنوات اعتقال الزوج.
املعاجلات اإلحصائية
اختربت فر�ضيات الدرا�سة با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية
املنا�سبة ،وا�ستخرجت الأعداد ،واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية لدى �أفراد العينة ،وا�ستجاباتهم على املقيا�س ،وفح�صت
فر�ضيات الدرا�سة با�ستخدام حتليل التغاير الثالثي (.)ANCOVA

نتائج الدراسة
قام الباحثان بح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات زوجات الأ�رسى يف املجموعتني :ال�ضابطة
 ،والتجريبية على �أداة ال�ضغوط النف�سية ،وعلى االختبارين :القبلي،
والبعدي كما يف اجلدول ()2
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فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية في خفض الضغوط النفسية
لدى زوجات األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

أ .سمر أديب عابد
د .كمال عبد احلافظ سالمه

جدول (: )2

الدرجات القبلية

املجال

املجموعة

املجال

املجموعة
املجموعة ال�ضابطة

ال�ضغوطات النف�سية

اكرث من  10املجموع اقل من5

املجموعة التجريبية

10 5اكرث من  10املجموع اقل من5

املجموعة ال�ضابطة

10 5-

اال�رضابات النف�سج�سمية

اكرث من  10املجموع اقل من5
10 5اكرث من  10املجموع

املجموعة التجريبية

�سنوات االعتقال
اقل من5
10 5-

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ال�ضغوطات االجتماعية
الدرجة الكلية

العدد
املجموعة ال�ضابطة
املجموعة التجريبية

2.46

0.53

12

1.68

0.32

12

املجموعة ال�ضابطة

2.31

0.42

4

1.66

0.24

4

املجموعة التجريبية

2.93

0.27

3

1.70

0.27

3

�سنوات االعتقال

2.29

0.62

5

1.68

0.45

5

اقل من5

2.18

0.57

18

1.97

0.52

18

10 5-

1.67

0.34

6

1.55

0.39

6

اكرث من  10املجموع اقل من5

2.28

0.44

4

2.01

0.41

4

10 5-

2.52

0.52

8

2.27

0.46

8

اكرث من  10املجموع اقل من5

3.27

0.66

12

2.21

0.46

12

10 5-

3.22

0.82

4

2.44

0.68

4

اكرث من  10املجموع اقل من5

3.89

0.18

3

2.07

0.18

3

2.61

0.17

4

2.34

0.21

4

10 5-

2.93

0.49

5

2.10

0.39

5

2.69

0.81

8

2.43

0.74

8

اكرث من  10املجموع

3.51

0.52

18

3.30

0.50

18

املتو�سط احل�سابي

3.10

0.70

6

2.98

0.72

6

االنحراف املعياري

3.67

0.09

4

3.41

0.12

4

العدد

3.74

0.28

8

3.48

0.32

8

املتو�سط احل�سابي

الدرجات القبلية

االنحراف املعياري

الدرجات البعدية

العدد

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات زوجات األسرى في
المجموعتين الضابطة والتجريبية على أداة الضغوط النفسية ،حسب المجموعة ،وعدد سنوات
اعتقال الزوج في االختبارين القبلي والبعدي.

الدرجات البعدية

1.69

2.34

2.02

3.14

1.98

2.29

3.07

2.95

2.26

2.77

2.45

2.29

3.03

2.60

0.33

0.73

0.56

0.50

0.56

0.71

0.42

0.14

0.40

0.51

0.57

0.57

0.38

0.56

6

18

5

3

4

12

8

4

6

18

5

3

4

12

1.57

2.13

1.84

2.15

1.55

1.82

2.81

2.68

2.14

2.56

1.90

1.99

1.95

1.94

0.39

0.66

0.32

0.30

0.22

0.35

0.37

0.14

0.45

0.46

0.35

0.21

0.36

0.30

6

18

5

3

4

12

8

4

6

18

5

3

4

12

يت�ضح لنا من اجلـدول (� ، )2أن هنـاك فروقـ ًا ظاهرية يف
املتو�سطـات احل�سابية ال�ستجابات زوجات الأ�رسى على �أداة
ال�ضغوط النف�سية بني املجموعتني :ال�ضابطة ،والتجريبية ،وعلى
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املجال
ال�ضغوطات االجتماعية

املجال

م�صدر التباين

ال�ضغوطات النف�سية

عدد �سنوات املجموعة× عدد
املجموعة
االعتقال �سنوات االعتقال

الدرجة الكلية

اخلط�أ
املجموع
املعدل

15.166

29

املجموعة

2.027

23

0.088

املجموعة × عدد
�سنوات االعتقال

0.806

2

0.403

4.570

0.021

0.485

2

0.242

2.714

0.087

0.060

2

0.030

اخلط�أ

0.704

2

0.352

3.995

0.032

1.760

1

1.760

19.708

0.000

2.054

23

0.089

املجموع
املعدل

6.175

1

6.175

70.069

0.000

9.546

29

0.044

عدد �سنوات
االعتقال

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

م�ستوى
متو�سط قيمة ف
الداللة
املربعات املح�سوبة
الإح�صائية

م�صدر التباين

نتائج اختبار تحليل التغاير الثالثي ( )ANCOVAلمتوسطات العينةعلى أداة الضغوط النفسية
للقياس القبلي والبعدي ،حسب المجموعة ،وعدد سنوات اعتقال الزوج والتفاعل بينها.

1.002

23

املجموع
املعدل

جدول (: )3

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

اخلط�أ

عدد �سنوات االعتقال وعلى �أبعاد الأداة ،والدرجة الكلية.
وملعرفة ما �إذا كانت الفروق الظاهرية يف املتو�سطات
احل�سابية ملتو�سطات العينة ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( ، )α≤0.05ا�ستخدم اختبار حتليل التغاير الثالثي (، )ANCOVA
وكانت النتائج كما يف اجلدول (: )3

م�ستوى
متو�سط قيمة ف
الداللة
املربعات املح�سوبة
الإح�صائية

7.351

29

0.335

0.719

* دالة عند المستوى ()α≤ 0.05

نتائج الفرضيات:

اال�ضطرابات النف�سج�سمية

عدد �سنوات املجموعة× عدد
املجموعة
االعتقال �سنوات االعتقال
اخلط�أ
املجموع
املعدل

1.608

1

1.608

36.191

0.000

0.308

2

0.154

3.463

0.048

0.205

2

0.102

2.301

0.123

1.022

23

0.044

6.292

29

ال�ضغوطات االجتماعية

عدد �سنوات املجموعة× عدد
املجموعة
االعتقال �سنوات االعتقال

0.628

1

0.628

14.409

0.001

0.383

2

0.192

4.397

0.024

0.243

2

0.121

2.786

0.083

نتائج الفرضية األوىل ومناقشتها:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (≤α
 )0.05بني متو�سطات درجات زوجات الأ�رسى على �أداة ال�ضغوط
النف�سية يف القيا�س البعدي بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
تعزى �إىل الربنامج الإر�شادي.
يت�ضح لنا من اجلــدول (ّ � )3أن قيمة (ف) املح�سوبة للدرجة
الكلية للفرق بني متو�سطات العينة يف املجموعتني :ال�ضابطة،
والتجريبية على �أداة ال�ضغوط النف�سية بح�سب املجموعة هي
( ، )19.708و�أن قيمة الداللة الإح�صائية ( ، )0.000وهي �أقل
من م�ستوى الداللة ()α≤0.05؛ مما يدل �أن هناك فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات العينة يف املجموعة ال�ضابطة مقارنة
مع متو�سطات العينة يف املجموعة التجريبية؛ الأمر الذي يقودنا
�إىل اال�ستنتاج � ّأن هناك �أثراً ذا داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يعزى ال�ستخدام الربنامج الإر�شادي ،وكذلك جلميع
املجاالت.
وملعرفة م�صدر الفروق بني املجموعتني :ال�ضابطة ،
والتجريبية ،ح�سب الباحثان املتو�سطات احل�سابية املعدلة
والأخطاء املعيارية البعدية ملتغري ال�ضغوط النف�سية ،كما يف
اجلدول (:)4
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فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية في خفض الضغوط النفسية
لدى زوجات األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

أ .سمر أديب عابد
د .كمال عبد احلافظ سالمه

يت�ضح من اجلدول (� ، )3أن قيمة (ف) املح�سوبة للفرق
بني متو�سطات العينة يف املجموعتني :ال�ضابطة ،والتجريبية
(با�ستخدام الربنامج الإر�شادي الإن�ساين اجلمعي) على �أداة ال�ضغوط
النف�سية بح�سب متغري عدد �سنوات اعتقال الزوج هي ( ، )2.714و�أن
قيمة الداللة الإح�صائية ( ، )0.087وهي �أكرب من م�ستوى الداللة
( ، )α≤0.05مما ي�شـري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف �أثر ا�ستخدام الربنامج الإر�شادي تعزى ملتغري عدد �سنوات
اعتقال الزوج.ولكن تبني وجود فروق على جماالت الأداة ،وهي كما
يف اجلدول (:)5

جدول (: )4
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في الضغوط النفسية حسب
المجموعة.

املجال
ال�ضغوطات
النف�سية
اال�ضطرابات
النف�سج�سمية
ال�ضغوطات
االجتماعية
الدرجة الكلية

الطريقة/
املجموعة

املتو�سط احل�سابي
املعدل

اخلط�أ املعياري

ال�ضابطة

3.221

0.074

التجريبية

2.254

0.088

ال�ضابطة

2.045

0.053

التجريبية

1.521

0.065

ال�ضابطة

2.106

0.051

التجريبية

1.801

0.062

ال�ضابطة

2.519

0.074

التجريبية

1.999

0.090

جدول (: )5
المتوسطات الحسابية المعدلة ،واألخطاء المعيارية البعدية في الضغوط النفسية حسب متغير
سنوات اعتقال الزوج.

املجال

يتبني لنا من اجلدول (� )4أن املتو�سط املعدل للدرجة الكلية
للمجموعة ال�ضابطة هو ( ، )2.519وهو �أكرب من متو�سط املجموعة
التجريبية للدرجة الكلية الذي بلغ ( ، )1.99مما يدل على �أن
الفروق بني املجموعتني كانت ل�صالح املجموعة التجريبية ،مما
يعني وجود �أثر ال�ستخدام الربنامج الإر�شادي ،ول�صالح املجموعة
التجريبية ،وكذلك جلميع املجاالت.
وعند مناق�شة النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل ،وبعد
درا�سة هذه الفروق يف درجات املجموعة ال�ضابطة والتجريبية ،فقد
تعزى هذه الفروق �إىل ما ت�ضمنته اجلل�سات من فعاليات �ساعدت
الزوجات على التفريغ النف�سي ،والتعبري عن م�شاعرهن وانفعاالتهن،
ويعود ذلك �إىل ا�ستخدام بع�ض الفنيات كفنية املر�آة ،وفنية �إعادة
توجيه الذات ،وتنظيمها مما ي�ضفي للزوجة راحة نف�سية تخفف
من تلك ال�ضغوط النف�سية التي تعاين منها ،بالإ�ضافة �إىل متارين
اال�سرتخاء خلف�ض التوتر اجل�سدي ،بالإ�ضافة �إىل التعريف بخطوات
حل امل�شكلة وكيفية ا�ستخدامها حتى تتمكن الزوجات من التكيف
مع مواقف احلياة اجلديدة ،وال�شعور بالراحة النف�سية ،ومن خالل
التعرف على مهارة ت�أكيد الذات التي ت�ساعد يف انخفا�ض م�ستوى
ال�ضغوط النف�سية لديهن.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
الطحان وجنيب ( )2008من فاعلية برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل
النظرية الإن�سانية ،ودرا�سة العا�سمي ( ، )2011كما واتفقت باقي
الدرا�سات مع الدرا�سة احلالية يف فاعلية الربنامج الإر�شادي مع
اختالف النظرية التي ا�ستندت �إليها يف برناجمها الإر�شادي يف
مواجهة ال�ضغوط النف�سية ،كدرا�سة :ديانا ( ، )Diana,1998ودرا�سة
�أبي ا�سحق ( ، )2007ودرا�سة ريتز وترييزا (. )2000
النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية ومناقشتها
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سطات درجات زوجات الأ�رسى على �أداة
ال�ضغوط النف�سية يف القيا�س البعدي بني املجموعتني :التجريبية،
وال�ضابطة تعزى ملتغري �سنوات االعتقال.
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ال�ضغوطات
النف�سية

اال�ضطرابات
النف�سج�سمية

ال�ضغوطات
االجتماعية

�سنوات االعتقال

املتو�سط احل�سابي
املعدل

اخلط�أ املعياري

�أقل من �5سنوات

2.851

0.085

من (� )10 - 5سنوات

2.463

0.122

�أكرث من � 10سنوات

2.897

0.101

�أقل من �5سنوات

1.894

0.061

من (� )10 - 5سنوات

1.626

0.085

�أكرث من � 10سنوات

1.830

0.073

�أقل من �5سنوات

2.108

0.060

من (� )10 - 5سنوات

1.826

0.090

�أكرث من � 10سنوات

1.927

0.076

يتبني لنا من اجلدول (� )5أن املتو�سط املعدل لدرجة �سنوات
االعتقال لأقل من (� )5سنوات� ،أكرب من متو�سط من ()10 - 5
�سنوات ،ويليه �أكرث من (� )10سنوات ،حيث تبني �أنه يوجد �أثر
ال�ستخدام الربنامج الإر�شادي يعزى لعدد �سنوات االعتقال لأقل من
(� )5سنوات ،و�أكرث من (� )10سنوات.
وقد تعزى تلك الفروق لدى الزوجات اللواتي كان حكم
�أزواجهن �أقل من خم�س �سنوات ب�أن هذه املدة املنخف�ضة ت�ستطيع
الزوجة التكيف معها لعدم القلق على م�صري زوجها ،وبالتايل
�ستعاين من ال�ضغوط بن�سبة �أقل ،وت�ستجيب للإر�شاد النف�سي ح�سب
الربنامج� ،أما الزوجات اللواتي حكم �أزواجهن مبدة ترتاوح بني (5
 � )10سنوات هي مدة طويلة ،حيث يعانني بن�سبة �أكرب من ال�ضغوطالنف�سية ،وا�ستجابتهن للربنامج كان له الن�صيب الأقل ،ويعود ذلك
عنهن ،وبالتايل
لقلقهن على م�صري �أزواجهن ،وطول مدة غيابهم
ّ
وقوع م�س�ؤولية كبرية عليهن ،فعدد �سنوات اعتقال الزوج ي�ؤثر يف
مقدار ال�ضغوط النف�سية التي يعانني منها.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية بوجود م�شكالت نف�سية،
واجتماعية ،و�ضغوط عامة ت�ؤدي �إىل ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات
الأ�رسى ،مع كل من درا�سة ذوقان ( ، )2010ودرا�سة اليف ()2005
 ،ودرا�سة اخلورينج ( ، )2003ودرا�سة ريفيزوهيبتن�ستول ()2011
 ،ودرا�سة �سلمون ( ، )2009ودرا�سة ديكل (. )2007

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السابع  -ع ( - )22نيسان 2018

النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (≤α
 )0.05بني متو�سطات درجات زوجات الأ�رسى على �أداة ال�ضغوط
النف�سية يف القيا�س البعدي بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
تعزى �إىل املجموعة و�سنوات االعتقال والتفاعل بينهما.
يت�ضح من اجلدول (� )3أن قيمة (ف) املح�سوبة للدرجة الكلية
للفرق بني متو�سطات العينة يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية
على مقيا�س ال�ضغوط النف�سية بح�سب التفاعل بني املجموعة
وعدد �سنوات اعتقال الزوج هي ( ، )0.335و�أن قيمة الداللة
الإح�صائية للدرجة الكلية ( ، )0.719وهي �أكرب من م�ستوى
الداللة ( )α≤ 0.05مما ي�شـري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف �أثر ال�ستخدام الربنامج الإر�شادي يعزى للتفاعل
بني املجموعة وعدد �سنوات اعتقال الزوج.وكذلك للمجاالت ما عدا
جمال ال�ضغوطات النف�سية ،وهو كما يف اجلدول (: )6
جدول (: )6
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في الضغوط النفسية حسب التفاعل
بين المجموعة وعدد سنوات االعتقال لمجال الضغوطات النفسية

املجال

ال�ضابطة

املجموعة
التجريبية

عدد �سنوات الزوجة

املتو�سط احل�سابي
املعدل

اخلط�أ املعياري

�أقل من �5سنوات

3.237

0.112

من � 10 - 5سنوات

3.212

0.152

�أكرث من � 10سنوات

3.213

0.127

�أقل من �5سنوات

2.466

0.145

من � 10 - 5سنوات

1.715

0.181

�أكرث من � 10سنوات

2.581

0.150

يتبني لنا من اجلدول (� )5أن املتو�سط املعدل ل�سنوات االعتقال
�أكرث من (� )10سنوات للمجموعة التجريبية هو ( ، )2.58وهو الأكرب
بني امل�ستويات ،مما يدل على �أن الفروق كانت ل�صالح �أكرث من
(� )10سنوات يف املجموعة التجريبية.
و�أظهرت نتائج حتليل التغاير الثالثي لفح�ص الفروق بني
متو�سطات التح�صيل يف االختبار البعدي الكلي ،وفق التفاعل بني
متغريات الربنامج الإر�شادي ،وعدد �سنوات اعتقال الزوج ،عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف فاعلية الربنامج الإر�شادي
الإن�ساين اجلمعي يف مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي يعزى للتفاعل بني املجموعة
وعدد �سنوات اعتقال الزوج ،وكذلك للأبعاد ما عدا ُبعد ال�ضغوطات
النف�سية ،وميكن تف�سري النتيجة ال�سابقة التي دلّت على عدم وجود
تفاعل بني الربنامج الإر�شادي ،وعدد �سنوات اعتقال الزوج ما عدا
ُبعد ال�ضغوط النف�سية� ،إىل �أن الربنامج الإر�شادي اجلمعي الإن�ساين،
وما قدم فيه من معلومات ،وفعاليات ،وخدمات �إر�شادية للزوجات
م�ستنداً �إىل اال�سرتاتيجيات الإر�شادية امل�ستخدمة يف النظرية
الإن�سانية ،كحل امل�شكالت ،ولعب الأدوار ،وتوكيد الذات ،والأن�شطة
والواجب البيتي ،وغريها له دور كبري يف مواجهة ال�ضغوط النف�سية

بكافة �أبعاده ما عدا ُبعد ال�ضغوط النف�سية� ،إذ �أظهرت النتائج �أن
هذا البعد هو �أكرث الأبعاد الذي تعاين منه الزوجات ،ويح�صل على
�أقل ن�سبة من انخفا�ض �أعرا�ضه لدى الزوجات ،وخا�صة من كان
عدد �سنوات اعتقال �أزواجهن �أكرث من (� )10سنوات ،وذلك �إنه مهما
تكيفت الزوجة مع و�ضعها� ،إال �إنها �ستعاين من �ضغوط نف�سية
ب�سبب ما متر به من �أحداث خالل �سنوات غياب زوجها ،و� ّإن فاعلية
الربنامج الإر�شادي ال يت�أثر باختالف عدد �سنوات اعتقال الزوج
للزوجات اللواتي طبقت عليهن الدرا�سة �إال بن�سب قليلة.

توصيات الدراسة
يف �ضوء �أهداف الدرا�سة ونتائجها ،يو�صي الباحثان
بالتو�صيات الآتية:
5 .5اال�ستفادة من الربنامج الإر�شادي امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة
ملواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى يف حمافظات
فل�سطني كافة ،وتعميمه على امل�ؤ�س�سات املعنية بالأ�رسى
و�أ�رسهم لال�ستفادة منه.
�6 .6رضورة التوعية ال�صحية والنف�سية واالجتماعية والقانونية
لزوجات الأ�رسى بهدف دعم دورهن يف املجتمع.
�7 .7إجراء مزيد من الدرا�سات التي توثق معاناة زوجات الأ�رسى
يف �سجون االحتالل.
�8 .8إجراء مزيد من الدرا�سات التي تبحث يف بناء برامج �إر�شادية
ت�سهم يف مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى،
وذلك ا�ستناداً �إىل �أطر ونظريات متنوعة تختلف عن الدرا�سة
احلالية.

املراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1إبراهيم ،عبد ال�ستار؛ ور�ضوى� ،إبراهيم. )2003(.علم النف�س �أ�س�سه ومعامل
درا�ساته.ط ( )3القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�رصية.
�2 .2أبو �إ�سحق� ،سامي عو�ض. )2007(.فعالية برنامج �إر�شادي لإدارة ال�ضغوط
لدى طالبات املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة.جملة م�ستقبل الرتبية
العربية.164 - 121 ، )45( 13.
3 .3بعلو�شة� ،إخال�ص. )2007(.زوجات الأ�رسى تعاظمت م�س�ؤولياتهن يف ظل
�شعورهن بالغربة.مركز الأ�رسى للدرا�سات والأبحاث الإ�رسائيلية ،فل�سطني.
4 .4تاللوة ،حممود �أحمد. )2009(.تقدير الذات وعالقته با�سرتاتيجيات
مواجهة �أحداث احلياة ال�ضاغطة لدى معلمي وكالة الغوث يف ال�ضفة
الغربية.ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القد�س ،فل�سطني.
5 .5ذوقان ،عرفات. )2010(.امل�شكالت االجتماعية والنف�سية لزوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني وت�صور لربنامج مقرتح ملواجهتها من منظور العالج الأ�رسي
يف خدمة الفرد.ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية اخلدمة االجتماعية،
جمهورية م�رص العربية :جامعة حلوان.
6 .6الر�شيدي ،هارون. )1999(.ال�ضغوط النف�سية -نظرياتها ،برنامج
مل�ساعدة الذات يف عالجه.القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�رصية ،م�رص.
7 .7زهران ،حامد عبد ال�سالم. )2002(.التوجيه والإر�شاد النف�سي.ط (، )3

50

فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية في خفض الضغوط النفسية
لدى زوجات األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

أ .سمر أديب عابد
د .كمال عبد احلافظ سالمه

القاهرة :عامل الكتب ،م�رص.

املالحق

8 .8زيدان� ،سليمان داود؛ و�شواقفة� ،سهيل مو�سى�. )2010(.أ�ساليب الإر�شاد
الرتبوي.عمان :جهينة للن�رش والتوزيع ،الأردن.
ّ

�أداة الدرا�سة

�9 .9رسمك ،ح�سني. )1995(.امل�شكالت النف�سية لأ�رسى احلرب وعائالتهم.
القاهرة :مكتبة مدبويل ،م�رص.
�1010شهوان� ،إ�سالم حممود حممد. )2007(.البناء النف�سي ل�شخ�صية الأ�سري
الفل�سطيني وعالقته ببع�ض املتغريات.ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
1111الطحان ،حممد؛ وجنيب ،مو�سى. )2008(.فاعلية برنامج �إر�شادي
جمعي ي�ستند �إىل النظرية الإن�سانية يف كل من م�ستوى اال�ضطرابات
ال�سيكو�سوماتية وتقدير الذات لدى الن�ساء يف فل�سطني.جملة الب�صائر12 ،
(.230 - 193 ، )2
1212العا�سمي ،ريا�ض. )2011(.فاعلية برنامج �إر�شادي قائم على الإر�شاد
املتمركز على العميل والتغذية الراجعة البيولوجية يف تخفي�ض ال�ضغط
النف�سي والقلق ك�سمة ،وحت�سني مفهوم الذات لدى عينة من املعلمني.جملة
جامعة دم�شق.281 - 219 ، )2 + 1( 27 ،
1313اليف ،با�سم عطية. )2005(.ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني وعالقتها ببع�ض املتغريات ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
فل�سطني -غزة :اجلامعة الإ�سالمية.
1414نادي الأ�سري الفل�سطيني. )2015(.تقرير حول احلركة الأ�سرية يف �سجون
الإحتالل.رام اهلل ،فل�سطني.
1515جنم� ،أمل وعدنان حممد. )2010(.ال�سمات املميزة ل�شخ�صية زوجات
الأ�رسى وغري الأ�رسى الفل�سطينيني يف �ضوء بع�ض املتغريات.ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،فل�سطني -غزة :اجلامعة الإ�سالمية.

الق�سم الأول:
�أختي زوجة الأ�سري...الكرمية.
يقوم الباحثان ب�إجراء درا�سة علمية بعنوان" :فاعلية برنامج
�إر�شادي جمعي �إن�ساين يف مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات
الأ�رسى يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي" ،ويتم ذلك با�ستخدام �أداة
معدة لقيا�س هذه ال�ضغوطات.نرجو منكن التعاون لإجناح هذه
الدرا�سة والتي ي�ستفاد منها يف مواجهة هذه ال�ضغوطات ،وتوثيق
معاناة املر�أة الفل�سطينية ،ودرا�سة ال�سبل مل�ساعدتها ،ولتحقيق
الهدف من الدرا�سة يو�ضع بني �أيديكن جمموعة من الفقرات� ،أرجو
توخي الدقة يف الإجابة ،بو�ضع �إ�شارة (� )أمام كل فقرة مبا ينطبق
عليكِ  ،علم ًا ب�أن �إجاباتكن �ستكون �رسية ولن يطلع عليها �أحد،
و�ست�ستخدم لأغرا�ض البحث العلمي فقط.
�Ú Úسنوات اعتقال الزوج
�أقل من خم�س �سنوات ( )
من� 10 - 5سنوات ( )
�أكرث من � 10سنوات ( )
الباحثان

1616هرني وماير. )1992(.ثالث نظريات يف منو الطفل.ترجمة :هدى قناوي،
القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�رصية ،م�رص.

الق�سم الثاين:

ثانياً  -املراجع األجنبية:
1. Alkhurinej, Anwar (2003) .Wives of Kuwaiti Prisoners of

war Adjustment to Loos.Ph.D.Thesis, University of South
Carolina.
Dekel, Rachel (2007) .Posttraumatic Distress and Growth
Among Wives of Prisoners of War: the contribution of
husbands’ posttraumatic stress disorder and wives’ own
attachment.American Journal of Orthopsychiatry, 77 (3) ,
419- 426.
Diana, D.A.(1998) .The Evolution of Stress Management
Program for middle School Adolescents.Child and
Adolescents Work Journal.15910, 73- 85.
Lazarus, R.S.(2003) .Psychological Stress and Emotion: A
history of changing outlooks.John Wily& Sons, New York.
Raetz, W & Teresa, K (2000) .Stress coping in the first year
student and gender schema ph.D.university of Georgia,
D.A.I.A63/02, 454.
Reeves, Jane & Heptinstall, Tina (2011) .The ones left behind:
the experiences of young mothers with partners in prison.
Journal of the Community Practitioners Health
Solomon, Zahava; dekel, Rachel; Zerach, Gadi; Horesh,
Danny (2009) .Differentiation of the Self and Posttraumatic
Symptomatology among Ex- POWs and their Wives.Marital
and Family Therapy, 35 (1) , 60- 66.
http: //annabaa.org/nbahome/nba84/24.htm.(2006) .84.

2.

الرقم
1
2
3

3.
4.
5.
6.
7.

4
5
6
7
8
9
10

8.

51

11

العبارة
�أ�شعر بالإرهاق والتعب عند بذل
�أي جهد ب�سيط.
�أعاين من القلق على م�صري
زوجي.
تنتابني نوبات كثرية من البكاء
التلقائي.
�أجد �صعوبة يف تذكر الأ�شياء.
ي�ؤملني كرثة بكاء �أطفايل على
�أبيهم.
�أ�شعر باحلرمان من حنان الزوج
نتيجة غيابه.
�أ�شعر بالقلق على م�ستقبل
�أطفايل.
�أ�شعر بعدم الثقة يف النا�س.
احلياة ال معنى لها بالن�سبة يل.
حتدثني نف�سي باالنف�صال عن
زوجي.
�أ�شعر باخلوف عند اخلروج من
املنزل.

دائماً

غالباً

�أحياناً نادرا ً

�أبدا ً

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السابع  -ع ( - )22نيسان 2018

الرقم

العبارة

12

�أعاين من كرثة تقلب املزاج.
جترح م�شاعري ب�سهولة.
ي�ضايقني عدم تقدير النا�س
ملعاناتي.
ي�ضايقني عدم �إمكانية زيارة
زوجي.
�أ�شعر ب�أنني �أقل حظ ًا من
الآخرين.
�أعاين من زيادة امل�س�ؤولية.
�أعاين من امللل.
�أ�شعر بال�ضيق يف املنا�سبات
والأعياد لعدم وجود زوجي.
�أ�شعر بفقدان الأمل من �إمكانية
حترر زوجي قريباً.
�أ�شعر ب�أن الآخرين يراقبونني
ويتحدثون عني.
�أ�شعر ب�ضيق اخللق.
�أعاين من كبت امل�شاعر وعدم
م�صارحة الآخرين.
علي اتخاذ القرارات.
ي�صعب ّ
�أ�شعر �أن الآخرين يت�ضايقون مني
العتمادي عليهم.
�أ�شعر بتنامي احلزن على فراق
زوجي.
�أجد �صعوبة يف اال�ستغراق يف
النوم.
تنتابني م�شاعر الي�أ�س والإحباط.
لدي قلق على �صحتي.
�أ�شعر بعدم الراحة كلما فكرت
يف اجلن�س.
�أ�شعر ب�أن جمرى حياتي قد تغري.
لدي زيادة يف ال�شهية للطعام.
�أ�شياء كثرية تذكرين باعتقال
زوجي.
�أتناول كثرياً من املهدئات.
�أعاين من تكرار الأحالم املزعجة
والكوابي�س.
�أ�شعر بالغ�ضب لأنني تركت
وحيدة.
�أعاين من م�شاعر الوحدة ال�شديدة.
�أ�شعر بعدم الأمان يف ظل غياب
زوجي.
�أ�شعر مب�ستقبل مظلم.
لدي نق�صان يف ال�شهية للطعام.
�ألوم زوجي كثرياً لأنه و�ضعنا يف
هذا املوقف.
�أعاين من ال�صداع.
�أ�شعر بالأمل يف القلب وال�صدر.
�أ�شعر برع�شة وارجتاف يف بع�ض
�أجزاء ج�سمي.
�أ�شعر ب�أمل يف �أ�سفل الظهر.
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العبارة
�أ�شعر بغثيان وا�ضطراب يف
املعدة.
�أ�شعر بالأمل يف الع�ضالت.
�أ�شعر بنوبات من الربودة يف
ج�سمي.
�أ�شعر بالتنميل يف بع�ض �أجزاء
ج�سمي.
�أجد �صعوبة يف ه�ضم الطعام.
�أعاين من ظهور عالمات غريبة
على اجللد.
�أعاين من �ضيق التنف�س ب�سبب
اعتقال زوجي.
�أ�شعر بالوهن وال�ضعف العام يف
ج�سمي.
�أ�شعر بزيادة الرغبة اجلن�سية.
�أعاين من ارتفاع �ضغط الدم
ب�سبب اعتقال زوجي.
�أعاين من عدم انتظام الدورة
ال�شهرية.
�أعاين من نق�صان يف الوزن
ب�سبب اعتقال زوجي.
�أعاين من �إم�ساك.
�أ�شعر بنوبات من ال�سخونة يف
ج�سمي.
�أعاين من ال�سكري ب�سبب اعتقال
زوجي.
�أعاين من زيادة الوزن ب�سبب
اعتقال زوجي.
�أعاين من ا�ضطراب القولون
الع�صبي.
�أ�شعر بنق�صان الرغبة اجلن�سية.
�أعاين من �إ�سهال.
�أعاين من زيادة التعرق.
�أعاين من نوبات �إغماء متكررة.
�أ�شعر بزيادة �رضبات القلب
ب�سبب اعتقال زوجي.
�أ�شعر بجفاف الفم.
�أعاين من �آالم املفا�صل.
�أعاين من انخفا�ض ن�سبة الدم.
�أعاين من �ضيق املكان الذي
�أقيم فيه.
امل�ساندة االجتماعية يل غري
كافية.
�أعاين من �سوء معاملة �أفراد
الأ�رسة التي �أعي�ش معها.
علي الأهل قيوداً عند
يفر�ض ّ
اخلروج.
مينعني الأهل من �إكمال تعليمي.
مينعني الأهل من اخلروج للعمل.
ي�ضايقني بكاء الآخرين على
غياب زوجي.

دائماً

غالباً

�أحياناً نادرا ً

�أبدا ً
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العبارة

دائماً

غالباً

�أحياناً نادرا ً

أ .سمر أديب عابد
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�أبدا ً

�أخجل من النا�س عند خروجي
78
من املنزل.
� 79أ�شعر بالعزلة عن �أفراد �أ�رستي.
�أعاين من �ضغوطات الأهل بطلب
80
االنف�صال عن زوجي.
ي�ضايقني االلتزام باحلجاب
81
لوجود �أ�ساليف.
�أ�شعر وك�أين مت�سولة عندما تقدم
82
يل م�ساعدة من الآخرين.
تزيد معاناتي ب�سبب قلق �أهلي
83
علي.
ّ
ال يدعني الآخرون �أجل�س
84
مبفردي.
مينعني الأهل من زيارة زوجي
85
يف �سجنه.
�أ�شعر باخلجل وال�ضيق لوجود
86
الآخرين يف بيتنا.
 87ت�ضايقني كرثة زيارة النا�س يل.
�أعاين من عدم امتالك دور
88
اجتماعي مقبول.
�أعاين من عدم وجود متنف�س
89
اجتماعي مالئم.
�أرغب يف االنتقال مع �أوالدي �إىل
90
م�سكن خا�ص.
ي�ضايقني ا�ستئذاين من �أفراد
91
�أ�رسة زوجي.
�أرف�ض م�شاركة الآخرين يف
92
املنا�سبات.
ما نح�صل عليه من م�ساعدات
93
مالية ال ي�سد حاجاتنا.
� 94أعاين من تراكم الديون.
 95ال �أ�ستطيع دفع الفواتري الر�سمية.
 96ال �أ�ستطيع �رشاء املواد الأ�سا�سية.
�أعتمد على امل�ؤ�س�سات كم�صدر
97
للدخل.
�أجد �صعوبة يف تغطية نفقات
98
زوجي يف �سجنه.
ال ي�ساعدين �أحد يف الإنفاق على
99
�أوالدي.
 100ال �أجد عم ًال لتغطية نفقاتي.
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