
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  
  غـزة  –اجلـامعـة اإلسالميـــة  

  عمــادة  الدارســـات  العليــا  
  التربيـــــــــــةكليــــــــــــة 

  علـــــم النفــــــس قســــم  
 

  
  

  
  

الس ات امل يزة ل خصية ز جات األ رى وغري 
  األسرى ا فلس يني    ضوء بعض ا تغريات

  
  

  

  

  ةإعداد  لطالب
  نـجـمحممـد أمـل عدنـان 

  
  فراـــإش
  حممد وفائي عالوي احللو: األستاذ الدكتور

  
  


 

  
  م2010 - ـه 1432



  



 

 

  
 

  أ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  
  
  

Gِفَعري اللَّه ينوا الَّذنآم نكُمم ينالَّذأُوتُوا و لْمالْع اتجردS  
  
  
  
  

  ]صـدق اهللا العظيـم[

  )11اآلية: سورة المجادلة(
  

  



 

 

  
 

  ب     

  
  
  
  
  
  
  

 

v إلى األسرى الذين قضوا زهرة شبابهم خلف القضبان وإلى أهليهم. 

v إلى زوجي الغالي. 

v الدي مقلة عينيإلى و. 

v  أنور، محمد، عمر، أحمد، نجم الدين(إلى إخوتي ( 

v إلى أخواتي جميعاً دون استثناء. 

v إلى أبنائي األعزاء . 

v     إلى أهلي الذين لم يقصروا في دعمي والوقوف بجـانبي طيلـة رحلـة
  . العلم

  
  إىل هؤالء مجيعاً أهدي هذا العمل املتواضع

  لوجهه الكرمي أسأل املوىل عز وجل أن جيعله خالصاً
  

  الباحثـة
  أمـل عدنـان نجـم
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  الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وبعد،،،
 وعلَـى  علَـي  َأنْعمتَ الَّتي نعمتَك َأشْكُر َأن َأوزِعني رب...[: امتثاالً لقول الحق سبحانه وتعالى

ياِلدو َأنَل وما َأعاِلحص اهضي تَرلْنخَأدو كتمحي بِرف كادبع يناِلحفإنني أتوجه بالشكر هللا  ]الص
تعالى الذي أنعم علي بنعمٍ ال تعد وال تحصى، ومنها اإلنعام بإتمام هذه الرسالة، وأسأله سـبحانه  

وإن أسأتُ فـذلك مـن    أن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم، فإن أحسنتُ فذلك فضل من اهللا ومنة،
  . نفسي والشيطان، وأعلن الرجوع تائبة إلى اهللا

، فـإنني أتوجـه بخـالص    )من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا: (rوامتثاالً لقول المصطفى محمد 
، على مـا بذلـه   –شكري وتقديري من أستاذي 

  .يه وإرشادمن جهد، وما قدمه من إشراف وتوج
كما وأتوجه بعظيم الشكر والعرفان إلى عضوي لجنة المناقشة، اللذين تفضال بقبول مناقشة هـذا  

  :البحث
 

  .فجزاهما اهللا عني خير الجزاء
وعلـى رأسـها   ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة شؤون األسرى والمحـررين،  

  ووكيل الوزارة لما قدماه ،
  .من عون ومساعدة وتسهيل

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من علمني حرفاً في مسيرة تعليمـي، وأخـص بالـذكر حضـرة     
  .جميل الطهراوي/ عاطف األغا، والدكتور/ الدكتور

ل والشكر والعرفان كذلك إلى كل العاملين بجمعية النور الخيرية كٌل باسمه ولقبـه،  وأتقدم بجزي
  .لما قدموه من دعم ومساعدة في تسهيل ما طلبت منهم إلتمام هذا البحث

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لجمعية واعد لألسرى والمحررين لما بذلوه من جهـد فـي تطبيـق    
  .االستبانة، فلهم كل الشكر والتقدير

  .وكل الشكر والعرفان إلى زوجات األسرى لما قدموه من عون في تطبيق االستبانة
وال يزال الشكر موصوالً لكل من مد لي يد العون والمساعدة إلتمام هذا العمل، وأخص بالـذكر  
العاملين في الصرح األكاديمي الشامخ الجامعة اإلسالمية بغزة التي أفتخر أنني طالبة فيها، وإلى 

  .التي وزمالئي في الكلية الجامعية لما بذلوه من دعم خالل فترة الرسالةكل زمي
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  :ملخص الدراسة باللغة العربية
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى السمات المميزة لزوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين في 

ى، من زوجات األسرى وغير األسر) 263(ضوء بعض المتغيرات، وتكونت عينة الدراسة من 
تم اختيارهم بطريقة عشوائية، واستخدمت الباحثة أداة الدراسة، وهي اختبار أيزنـك للشخصـية   

EPQ )ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المعالجـات  )تعريب وتقنين صالح الدين أبو ناهية ،
" T. Test"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبـار  : (اإلحصائية التالية

  ).وتحليل التباين األحادي
  :وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي

ويليه على التـوالي   73.89أن بعد االنبساط واالنطواء حصل على أعلى نسبة مئوية قدرها  .1
 .بعد العصابية والكذب أو الجاذبية االجتماعية وبعد الذهانية

االنبساط واالنطواء تبعـاً   وجود فرق بين تقدير أفراد عينة الدراسة لسمات الشخصية في بعد .2
لمتغير زوجات األسرى وغير األسرى لصالح زوجات غير األسرى، وفي بعـد العصـابية   

 .لصالح زوجات األسرى، وفي بعد الذهانية والكذب ال توجد فروق
في بعد الكذب لصالح الفئـة  ) α0.05≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

 .، أما باقي أبعاد الشخصية فال توجد فروق تبعاً لمتغير العمرفأكثر 30العمرية 
في بعـد العصـابية تبعـاً    ) α0.05≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الشهادة األقل من الثانوية، وال توجد فروق في األبعـاد  
 .العلميالثالثة األخرى تبعاً لمتغير المؤهل 

في بعد االنبساط واالنطواء، وبعـد  ) α0.05≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5
، وبعد الكذب أو الجاذبية االجتماعية لصـالح فئـة   )3-1(العصابية لصالح فئة عدد األوالد 

 .فأكثر، وال توجد فروق في بعد الذهانية تبعاً لمتغير عدد األبناء 4األوالد 
في أبعاد الشخصية تبعـاً  ) α0.05≤(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فرو .6

 .لمتغير درجة القرابة
في بعد الجاذبية االجتماعية ) α0.05≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7

سنوات فأكثر، وال توجد فروق في بـاقي أبعـاد    10تبعاً لمتغير سنوات الزواج لصالح فئة 
 .شخصية تبعاً لمتغير سنوات الزواجال

  :أهم التوصيات
ومن أهم التوصيات االهتمام بقضية األسرى وأبناء األسرى، والعمل على إعداد برامج لتطـوير  
مهارات وقدرات زوجات األسرى وأبنائهم، إجراء أبحاث ودراسات علـى زوجـات األسـرى،    

ألسرى ودعم زوجات األسرى عبر وإجراء دراسة حالة لزوجة أسير أو لمجموعة من زوجات ا
  .البرامج اإلرشادية والتثقيفية
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Abstract  
This research intends to identify the distinctive characteristics of 
Palestinian women including ordinary women and the wives of detainees in 
light of some variables. The study population consists of 263 randomly 
chosen women: wives of non- detainees and wives  of  detainees. The 
researcher employs the EPQ testing tool (Arabized by Salaheldin Abu 
Nahya). To fulfill the objectives of the research, the researcher used the 
following types of statistical measurement processes : (,Arithmetic Mean  
Standard Deviation, proportionate volume test and Analysis of Variance). 
 

Study Findings: 
1. Extroversion and introversion factors marked the highest percentage at 

73.89%,  followed by  neurosis,  dishonesty,  social attention and 
psychosis. 

2. Significant differences were found among the study population for 
personality characteristics in introversion and extroversion according to 
the type of wife variable (wife of detainee or non-detainee). Differences 
in neurosis dimension favored wives of detainees while no differences 
were reported in psychosis  or dishonesty.   

3. Statistical differences were found at level of significance (0.05≥α) in 
dishonesty favoring the age group of 30 and above, while no significant 
differences were reported in other personality aspects.  

4. Statistical differences were found at level of significance (0.05≥α) in 
neurosis which varied according to education level favoring in particular 
those not holding a high school certificate. However,  no  differences 
were  reported in the other dimensions for this group.   

5. Statistical differences were found at level of significance (0.05≥α) in 
extroversion and introversion, as well as neurosis favoring children aged 
between (1-3); dishonesty and social attention favoring children aged  4 
and above, while no differences occurred in psychosis in the children 
variable.   

6. No statistical differences at level of  significance (0.05≥α) were 
reported for the kinship variable.  
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7. statistical differences at level of significance (0.05≥α) were reported for 
the social attention variable which varied by the length of  marriage 
variable favoring marriages ranging from 10 years and above. However,  
no differences were found in other personality dimensions according to 
length of marriage.  

 

Recommendations: 

Considerable attention should  be paid to the detainees and their families. 
This may include creating programs which aim at  developing skills and 
abilities of detainees' wives and children. Extensive research should  be 
carried out concerning the detainees' wives as well as a case study for one 
wife or a group of wives. Finally, general cultural and awareness programs 
should be implemented for this group.  
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  :المقدمة
م األسر طريقة متبعة منذ القدم رغم اختالف إجراءاته وأشكاله، والمسلمون بشـكل عـا  

على وجه األرض قد ذاقوا مرارة األسر فجدران الزنزانات مليئة بالقصـص، ومخاطبـة األب   
والزوج من خلف القضبان وكم ذاقوا علقمها ومرارتها وهذه الظـاهرة تناولـت جميـع فئـات     

  .المجتمع صغيره وكبيره حتى المرأة لم تستثن من ذلك
يادة معاناة أفراد المجتمع وقد تكون ولألسر أهداف عديدة يسعي إلى تحقيقها العدو منها ز

وهـذه  ) 243-242: 2001القرضـاوي، (للتخلص من بعض العناصر داخل األسر أوخارجـه  
الظاهرة يعاني منها المجتمع الفلسطيني بجميع فئاته وشرائحه دون استثناء حيـث أنهـا سياسـة    

  .اتبعها االحتالل الصهيوني أذاق فيها الشعب الفلسطيني مر العلقم
طاع األسرى وخالل مسيرتهم النضالية الطويلة أن يسطروا صفحات مشرقة مـن  واست
القضبان وسجلوا تجارب جماعية وفردية نموذجية، وأضافوا صفحات ناصعة فـي   النضال خلف
الحرية في العالم، ولقد شكلّت الحركة الوطنية األسـيرة بمجملهـا تجربـة رائـدة      تاريخ سجناء

ها مدارس فكرية متعـددة، وعلـى كافـة الصـعد السياسـية      ضاهت في مستوى أدائها وبرامج
والفكرية، الثقافية والفنية، التنظيمية والديمقراطية، فخرجت القائد الفذ والمناضل العنيد، والكاتـب  

الثـورة الحقيقـي،    المبدع والشاعر الرائع، وهي ستبقى ماضياً وحاضراً مدرسة أثبتت أنها وقود
صاً بهم ذا عادات وتقاليد سامية تحكمه مجموعـة مـن اللـوائح    كما وشكل األسرى مجتمعاً خا

والقوانين الخاصة، فهو مجتمع تسوده اإلخوة والتكافل االجتماعي والصداقة والتسامح والـتالحم  
وحب الجماعة والوحدة الوطنية المتينة في أروع صورها، مجتمع كالذي حلموا أن يعيشوا فـي  

جن على أنه أمر واقع، وبالتالي يجب التكيف معه والنضـال  كنفه خارج األسر، وتعاملوا مع الس
وتوجهـاتهم النضـالية وصـوناً لكـرامتهم      من أجل تحسين شروطه وتغيير ظروفه بما ينسجم

وإنسانيتهم وحقوقهم األساسية، على اعتبار أنه استراحة المقاتل، ولقد أثبتت الكثير من الدراسات 
بـأن المعانـاة ال   ) 4-2005الفي( 1980سير ويري مجلي،أن رحلة المعاناة تبدأ عند اعتقال األ

تنتهي عند اعتقال األسير، بل تبدأ رحلة جديدة تنعكس بشكل مباشرة على أسرته التي تصبح في 
وضع ال تحسد عليه، فمن المشاعر االبتدائية التي يواجهها أفراد األسرة في بدايـة األمـر هـي    

زلة واالغتراب والغضب والـذم والعـدوان والحـزن    الخوف، وكلما مر الوقت فإن الشعور بالع
سينمو ويتفاقم وكذلك الضغوط النفجسمية الناتجة عن تغيير األدوار القسري ضمن البناء األسري 

  ).األب واألم(والحاجة لقيام أحد األبوين بمأل الدور المزدوج 
رتهـا  وقد يؤثر األسر في سمات شخصية أسرة األسير وقد دعم هذا القـول دراسـة أج  

للتعرف على الفروق الفردية بين أبناء األسري وأبناء الشهداء وأقـرانهم فـي   ) 2005الحيان، (
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األسر األخرى، حيث كشفت نتائج الدراسة أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين      
المجموعات الثالثة في مقياس تنسي لمفهوم الذات باستثناء بعد الذات األخالقية حيث أن متوسط 

ات أبناء األسري أعلى من متوسط درجات كل من المجموعتين، وقد يرجع السبب إلـى أن  درج
أسر أبناء األسري قد قامت األم على تنشئة أبنائها التنشئة الصحيحة القائمة على أساليب تربويـة  
اتسمت بغرس األخالق الحميدة حتى ال يشعر ابن األسير بالفرق بينه وبين اآلخرين هذا حسـب  

  ).حيان(احثة رأي الب
كما ويؤثر األسر على زوجة األسير الفلسطيني حيث تنعكس الضغوطات المختلفة التـي  
تتعرض لها بشكل مباشر على وضعها النفسي والصـحي واالجتمـاعي واالقتصـادي، وهـذه     
الضغوطات ناتجة عن صدمة مميزة تظل نتائجها متفاعلة في وجدان وسلوك المرأة الفلسـطينية  

ها أسيراً فإن استمرار هذا التفاعل يعيق تكيفها النفسي مع ذاتها ومـع اآلخـرين   طالما بقي زوج
  . ويجعلها تشعر باالغتراب عن مجتمعها ويعيق دورهـا الطبيعـي فـي التنشـئة االجتماعيـة     

  ).40: 2005الفي، (
  .ويتعاظم دور األم بشكل عام عند جميع األمهات في غياب اآلباء ولو فترة مؤقتة

، دور األم وأهميتـه حيـث لـه    )2002أبو زايـد،  (لدراسات ومنها دراسة فلقد أثبتت ا
النصيب األكبر في نجاح تربية األطفال واستقرارهم وحسن توافقهم وإحساسهم باألمن والسـعادة  
في غياب األب باالستشهاد أو باألسر، فاألم هي صانعة األجيال وهي التـي تحقـق االنسـجام    

أعطنـي  "وذلك إن أحسنت تربيتها ورعايتها، وكما قـال هكسـلي   والتوافق النفسي لدى أبنائها 
  ).221: 2002أبو زايد، " (أمهات صالحات أصنع لك عالماً أفضل

أما عن معاناة األسير فلقد صاغت القوانين اتفاقيات بعد الحرب العالمية األولى والثانيـة  
مع والعـزل والتعـذيب   لضمان حقوق وحماية ضحايا الحرب، ولكن هذا ال يتم تطبيقه حيث الق
  .لألسرى، وهذا يؤثر على نفسية أهالى األسرى، وباألخص على زوجاتهم

وتواجه زوجة األسير ضغوطات منها ما يثار عنها حتى في اإلعالم وفي السينما، حيث 
أن إسرائيل تعرض فيلماً حول الكبت الجنسي لزوجات األسرى، ويظهر زوجة األسير على أنها 

ياً يدفعها للوقوع بقصة حب غير شرعية في غياب الزوج الـذي يـزج بـه    تعيش حرماناً جنس
حيث طالب األسرى بوقف عرض الفيلم لما يتضـمنه مـن   ) المر والرمان(بالسجون، وهو فيلم 

  ).www.22ab.com/showth-ead.php. (إساءة للقضية الفلسطينية
ـ    ) 2007أبو هاني، (ولقد أوصت دراسة    رى ومـا  بالعنايـة بشـريحة زوجـات األس

يتعلق بهم، ومن هذه الدراسة دراسة أبو هاني، حيث أنه أوصى بضـرورة تفعيـل الجمعيـات    
  األهلية لتقوم بدورها في خدمة نساء وأطفال األسـرى والتواصـل معهـم اجتماعيـاً وماديـاً      

  ).13: 2007أبو هاني، (

http://www.22ab.com/showth-ead.php
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حيـث   ومن هذه الدراسات التي أوصت أيضاً باالهتمام باألسرى دراسة أبـو قـاعود،  
أوصى بإعداد برامج واالهتمام بهذه الشريحة، ووضع برامج تأهيلية لألسرى، ونشـر الـوعي   
الكافي بين كافة فئات المجتمع بمعاناة األسير وما يتعرض له داخل المعتقالت، وما تتركـه مـن   

  ).158: 2008أبو قاعود، (آثار عليهم 
جها، وبعده عن األسرة جعـل  واألسر بما وضع على كاهل زوجة األسير من فقدانها لزو

بحاجة إلى حنان، حيث إن بعض الدراسات تحدثت عـن حـدوث   ) إن وجدوا(األطفال واألبناء 
المشكالت السلوكية لدى األطفال المحرومين من بيئتهم األسرية، وكان من نتائج هذه الدراسـات  

يئـتهم األسـرية،   ما تحدث به ياسر إسماعيل، حيث إنه تناول شريحة األطفال المحرومين من ب
وأهم المشكالت السلوكية التي تواجههم، فلقد أظهرت نتائج دراسية أن األطفال الذين حرموا من 
اآلباء بالطالق لديهم مشكالت كثيرة مع أقرانهم بينما حقق األطفال فاقدو آبائهم بـالموت درجـة   

  .)ر: 2009ياسر إسماعيل، . (أقل من المشكالت السلوكية وخاصة مع أقرانهم
وبناء على ما جاء أعاله فإن األبناء واألسرة والزوجة التي تفقد ركناً من أركان البيت فقداناً 

  .مؤقتاً وليس موتاً كاألسر سيؤدي ذلك إلى مشاكل سلوكية كثيرة حسب رأي الباحث إسماعيل
ولقد أثبتت دراسة المزيني ارتفاع مستوى المعاناة النفسـية ألسـر الشـهداء، وكـذلك     

م بالعديد من أعراض األمراض النفسية كاالكتئـاب والوسـواس القهـري والحساسـية     إصابته
  ).280: 2004المزيني، . (التفاعلية

كما أن مستوى المعاناة النفسية لدى أسر األسرى سيكون قريباً حيث أن الفقـدان واحـد   
األسر أطـول  ولكن االسير فقدان يرتبط بالعامل الزمني ومتى سيكون اإلفراج، وكلما كانت مدة 

  .كلما زادت المعاناة النفسية لدى ُأسر األسرى
أن األمهات زوجات المعتقلين قد أصبحن في فتـرة مـا بعـد    ) عليان(كما أثبتت دراسة 

  ).315: 2005عليان، . (األزمة أكثر قلقاً على األبناء من األمهات زوجات الشهداء
عملت في مجـال األسـرى فـي    ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية حيث أن الباحثة 

جمعية النور الخيرية لمدة ثالث سنوات، وهي جمعية تُعنى بفئة األسـري والشـهداء والتعامـل    
المباشر مع زوجات األسري وجدت بأن هذه الشريحة مهمة في المجتمع وال ننقص أيضا أهـل  

وجـدت   وذوي األسري وباألخص أمهات األسري، ولكن بعد اطالع الباحثة وفي حدود علمهـا 
دراسات قد ركزت على أمهات األسري وذويهم ولم تفرد زوجات األسري بحظ وافر، ووجـدت  
أن شخصية زوجة األسير شخصية تحتاج إلى البحث عن معالمها وسـماتها ممـا يـدعو إلـى     

  التساؤل، وهل تنفرد بهذه السمات عن غيرها من زوجات غير األسرى؟؟
هي قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني، إلى جانب أهمية قضية األسرى، فقضيتهم 

دائماً على سلم أولوياته، وبالمقابل فاألسرى دائماً حاضرون بين شعبهم وذويهم،يشاركونهم  وتقف
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والتاريخية، في سـبيل تعزيـز    آالمهم وآمالهم، انطالقاً من شعورهم العالى بالمسؤولية الوطنية
كما أن هذه الشريحة لم تعط حقهـا  ) 2007: فروانة" (الجبهة الفلسطينية وصون الوحدة الوطنية

في البحث وفي تدوين ما يخصها مما دفعني لهذه الدراسة، لعلي أصل إلـى نتـائج وتوصـيات    
  .ألنهن ال يقل جهادهن عن األسري) زوجات األسري(تساعد في دعم هذه الفئة 

  
  :مشكلة الدراسة

  :تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
السمات المميزة لشخصية زوجات األسري وغير األسري الفلسطينيين فـي ضـوء    ما

  بعض المتغيرات؟
  :ويتفرع من السؤال البحثي السابق إلى األسئلة الفرعية التالية

 ما السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينين؟ .1

شخصية تبعاً لمتغيـر زوجـات   هل يختلف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات ال .2
 األسرى وغير األسرى الفلسطينيين؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لسمات شخصية زوجات األسري وغير األسري تعزى  .3
  لعمر الزوجة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لسمات شخصية زوجات األسـري وغيـر األسـري     .4
  الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

د فروق ذات داللة إحصائية لسمات شخصية زوجات األسـري وغيـر األسـري    هل توج .5
  الفلسطينيين تعزى لمتغير عدد األبناء؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لسمات شخصية زوجات األسـري وغيـر األسـري     .6
 الفلسطينيين تعزى لمتغير درجة القرابة؟

سـرى وغيـر األسـرى    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لسمات شخصية زوجات األ .7
  الفلسطينيين تعزى لمتغير سنوات الزواج؟

 :أهداف الدراسة
 :ترمي الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 .التعرف إلى السمات المميزة لشخصية زوجات األسري وغير األسري الفلسطينيين .1

التعرف إلى االختالف في تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات الشخصية لمتغير زوجات  .2
  .وغير األسرىاألسرى 
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التعرف إلى الفروق الجوهرية في سمات شخصية زوجات األسري وغير األسري تبعاً  .3
  .لمتغير عمر الزوجة

التعرف إلى الفروق الجوهرية في سمات شخصية زوجات األسري وغير األسري تبعاً  .4
 .لمتغير المؤهل العلمي

األسري تبعاً  التعرف إلى الفروق الجوهرية في سمات شخصية زوجات األسري وغير .5
 .لمتغير عدد األبناء

التعرف إلى الفروق الجوهرية في سمات شخصية زوجات األسري وغير األسري تبعاً  .6
  . لمتغير القرابة

التعرف إلى الفروق الجوهرية في سمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً  .7
 .لمتغير سنوات الزواج

 
  :أهمية الدراسة

  :نهاتنبع أهمية الدراسة في كو
تعد من الدراسات الهامة التي تتناول فئة هامة من الشعب الفلسطيني لم يتطرق الباحثون  .1

  . لدراسة شخصيتهم من ذي قبل
تعتبر هي الدراسة الوحيدة في حدود علم الباحثة التي تتناول دراسة لسمات شخصية زوجات  .2

  .األسري وغير األسري الفلسطينيين في ضوء بعض المتغيرات
السمات البارزة والمميزة لشخصية زوجات األسري التي قد يستفاد منها في الكشف عن  .3

 . إعداد البرامج اإلرشادية لتدعيمها

  
  مصطلحات الدراسة

 الشخصية :  
تنظيم دينا مي داخل الفرد، له قدر كبير من الثبات والدوام :"لقد عرفها عبد الخالق بأنها 

اكية والنزوعية واالنفعالية والمعرفية والدافعية لمجموعة من الوظائف أوالسمات واألجهزة اإلدر
والجسمية والتي تحدد طريقة الفرد المتميزة في االستجابة للمواقف وأسلوبه الخاص في التكيـف  

  ).6: 1980عبد الخالق، ". (للبيئة وقد ينتج عن هذا األسلوب توافق أوسوء توافق
ـ "وأيضا تعرف بأنها  زة نفسجسـمية تحـدد سـلوكه    تنظيم دينا مي داخل الفرد من أجه

  ).17: 2001المليجي، ". (وتفكيره المميزين له
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سمات جسمية ونفسـية  "وتعرف الباحثة الشخصية، بأنها : التعريف اإلجرائي للشخصية
وانفعالية وإدراكية واجتماعية تميز الشخص عن غيره في االستجابة لمتغيرات البيئـة ليتكيـف   

  ".اًمعها ويكون السلوك فيها ثابت نسبي
 سمات الشخصية:  

السمة أي الخصلة أو الخاصية أو الصـفة ذات  : "عرف الميالدي سمات الشخصية بأنها
دوام نسبي يمكن أن يختلف فيها األفراد فتميز بعضهم عن بعض أي توجد فروق فردية فيها وقد 

واقـف  تكون السمة وراثية أو مكتسبة ويمكن أن تكون جسمية أو معرفية أو انفعالية متعلقـة بم 
  ).6: 2006الميالدي، " (اجتماعية

 حدود الدراسة:  
زوجات األسري الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي وعينة من زوجات : الحد النوعي

  .غير األسري
جميع زوجات األسري الفلسطينيين الموجودين في سـجون   تتناول هذه الدراسة :الحد الزماني

مقارنة مع عدد من زوجـات  ) 2008/2009(االحتالل حتى إجراء هذه الدراسة 
  .غير األسري

  ).محافظة غزة والشمال والجنوب والوسطي(تتناول هذه الدراسة قطاع غزة  :الحد المكاني
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  .الشخصية: أوالً •

  .األسرى في سجون االحتالل ومعاناة زوجات األسرى: ثانياً •
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  :تمهيـد
أكد العلماء على أن دراسة الشخصية أمر مهم لإلنسان بشكل عام ولطالب العلم بشـكل  
  خاص حيث يكون أكثر قدرة على فهم ذاته وتقويمها ودعمهـا بـل ويكـون أكثـر استبصـاراً      
في سمات شخصيته، وبناء عليه ستتناول الباحثة ما يتعلق بالشخصية حيـث سـيتناول مفهـوم    

ية في اللغة واإلصالح ثم ينتقل بعدها إلى نظريات الشخصية المتعـددة ومنهـا نظريـة    الشخص
األنماط ونظرية السمات ونظرية الذات ونظرية التحليل النفسي والنظرية السـلوكية والنظريـة   
اإلنسانية ونظرية األبعاد، ثم سأتطرق إلى أنماط الشخصية في اإلسالم حيث قسمت إلـى ثـالث   

ون، والكافرون، والمنافقون، وبعدها ستتناول الباحثة مبادئ نمـو الشخصـية ثـم    أنماط، المؤمن
ويـري  . محددات الشخصية ثم العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية وطرق قيـاس الشخصـية  

الهاشمي أن الشخصية تنظيم نفسي تتفاعل فيه عناصر فطرية ومكتسبة وشعورية وال شـعورية  
ن غيره من الحيوان، فاإلنسان يشـعر بذاتـه، وتتصـف    وأن شخصية اإلنسان ذات مميزات ع

بالديمومة وهذا ما يضفي عليها صفة الثبات النسبي والشخصية ليست سمة بارزة غالبـة تظهـر   
. الشخص عما حوله فقط بل الشخصية تنظيم يتم بطريقة خاصة لعوامل إدراكية انفعالية سـلوكية 

  ).283-281: 1984الهاشمي، (
  

  :مفهوم الشخصية
  : شخصية في اللغةال

ذو صفات متميزة وإرادة : فالن ذوشخصية قوية: صفات تميز الشخص من غيره ويقال"
  ).475: 1972مصطفي وآخرون، " (وكيان مستقل

  
  :الشخصية في االصطالح

مجموعة من السمات الجسمية والنفسية التي تتفاعل فيمـا بينهـا وتقـرر    " عرفت بأنها
  ).218: 2004جابر، " (اآلخرين ومع نفسهطريقة أوأسلوب تعامل الفرد مع 

التنظيم النفسي اإلنساني المحدد الفريد الذي يتضمن مجموعة ما : "ويعرفها الهاشمي بأنها
يمتلكه ذلك اإلنسان بذاته من استعدادات وقدرات جسمية واجتماعية بأسلوب سلوكي في المواقف 

أنماط سلوكه الثابتة نسـبيا فـي معالجـة    المختلفة في مجال حياته العلمية بحيث نستطيع التنبؤ ب
  ).280: 1984الهاشمي، " (المواقف المتشابهة
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مجموعة الصفات والمزايا الذاتية التي يمتاز بها الشـخص  : "ويعرفها أكرم إبراهيم بأنها
عن غيره سواء أكانت حسنة أوسيئة وهي حصيلة تفاعل مكوناتها المتمثلـة فـي االسـتعدادات    

  ).156: 1998إبراهيم، " (الفطرية والمكتسبةالعقلية والنفسية و
بنية دينامية داخلية تنظم فيها جميـع األجهـزة العضـوية    "بأنها ) توما خوري(وعرفها 

  ). 19: 1996خوري، " (والنفسية بحيث تحدد ما يميز أويمتاز به الفرد من سلوك وأفكار
ابتة نسبيا الجسمية والنفسية ذلك النظام الكامل للنزعات الث"ولقد عرفتها ماجدة مراد بأنها 

  ).9: 2004مراد، " (المميزة لتكيفه مع بيئته المادية واالجتماعية
السمة أي خصلة أوخاصية أوصفة ذات دوام نسـبي  : "ويعرفها عبد المنعم الميالدي بأنها

يمكن أن يختلف فيها األفراد فتميز بعضهم عن بعض أي توجد فروق فردية فيهـا وقـد تكـون    
ثية أومكتسبة ويمكن أن تكون جسمية أومعرفية أوانفعالية أومتعلقة بمواقف اجتماعيـة  السمة ورا

  ).36: 2006الميالدي، " (واألخيرتان هما مجال االهتمام في بحوث الشخصية
" التنظيم الفريد السـتعداد الشـخص للسـلوك فـي المواقـف المختلفـة      "وتعرف بأنها 

  ).152: 1986العيسوي،(
ديدة للشخصية منها تعريف مودتن بـرنس الـذي ينظـر إلـى     وقد وضعت تعريفات ع

الشخصية على أنها كل االستعدادات والنزعات والميول والغرائز والقوي البيولوجيـة الفطريـة   
  .أوالموروثة وهي كل االستعدادات والميول المكتسبة من الخبرة

م عملية التكيـف  في حين يري باودن أن الشخصية تلك الميول الثابتة عند الفرد التي تنظ
  .بينه وبين بيئته

أن الشخصية هي ذلك النظام المتكامل من الميول واالستعدادات  )BURT(ويري بيرت 
الجسمية والعقلية الثابتة نسبيا التي يتحدد بمقتضاها أسلوب الفرد الخاص في التكيف مـع البيئـة   

ت التي تمكننا من التنبؤ بمـا  المادية واالجتماعية أما كاتل فيعرف الشخصية على أنها تلك الصفا
  .سوف يفعله الشخص في موقف معين

ويعرف البورت الشخصية بأنها التنظيم الديناميكي الموجود في الفرد بجميع التكوينـات  
الجسمية والنفسية التي تحدد سماته وسلوكه وتفكيره ويحدد هذا التنظيم أساليب تكيفه مـع البيئـة   

  . المحيطة
على أنها نمط السمات التي تميز الفرد كما يعرف السمة على  ويعرف جلفورد الشخصية

أنها كيفية ثابتة نسبيا تميز الفرد عن غيره من األفراد ويعتبر جلفورد أن السمات التي تدخل فـي  
تكوين الشخصية متعددة وهي تشمل سمات سلوكية وسمات جسمية، ويستخلص جودة بني جـابر  

وإلى الطريقة التي يتم بموجبها تنظيم سمات بحيث تـدل   مما سبق أن الشخصية تشير إلى الفرد
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هذه السمات عليه وعلى نشاطاته كفرد متميز عن غيره كما يشير إلى نمط سلوكه المميز وإلـى  
  )219-217: 2004بني جابر، " (طرق تفكيره التي تحدد تكيف الفرد مع بيئته

هات مختلفة تمثل وجهات ويتحدث جودة بني جابر في الشخصية وتعريفها بأن هناك اتجا
  :نظر متباينة في مظهرها ولكنها تلتقي في تحديد ماهية الشخصية

النظر إلى الشخصية على اعتبار أنها مجموعة من السمات ويقصد بالسمة النفسـية الصـفة     -أ 
الثابتة إلى حد ما والتي تميز أسلوب تصرف الفرد في مواقف الحياة المختلفة مثـل األمانـة   

  .والشجاعة
ر إلى الشخصية على اعتبار أنها محصلة عدة سمات تتفاعل مع بعضها لتعطي الصورة النظ  - ب 

  .النهائية التي تميز تصرفات شخص عن آخر
  .النظر إلى الشخصية على اعتبار أنها أسلوب للتصرف مع مكونات البيئة  -ج 

  
  :محددات الشخصية

ماً في تحديـد مفهـوم   المقصود بالمحددات هنا مجموعة المتغيرات أو المنظومات األكثر حس"
  ".الشخصية ونموها

وأهم محددات الشخصية هي العوامل البيولوجية، أو مـا يسـمى بالمنظومـة البنائيـة،     
  .والعوامل االجتماعية المنظومة االجتماعية

  :المنظومة البنائية: أوالً
ي، المقصود بها بنية الفرد من ناحية األجهزة المختلفة، كالجهاز العصبي، والجهاز الغدد

زوج من الكروموزومات، أحـدهما   23الخ، وفي احتواء خاليا الجسم على .... والجهاز الدوري
  .، وهذا البناء يمثل الجانب البيولوجي)XX(واألنثى ) XY(خاص بتحديد الذكر 

وتحدث في هذا الجانب العالم دارون في نظريته المشهورة عن االنتقاء الطبيعي، والتي أبرز 
ولوجي في المملكة الحيوانية، حيث أثبت أن النمو في الكائن الحي تسـير وفـق   فيها التطور البي

معدالت كمية، وكلما ارتقى الكائن الحي في سلم المملكة الحيوانية، كلما تعـددت كميـاً أعـداد    
الخاليا واألنسجة، مما يشير إلى التعقيد في البناء، أي أن دارون عد البعد الكمـي هـو المحـدد    

لتباينات في وظائف الكائن الحي، والعديد من العلماء ارتكزوا على نظريـة دارون  للخالفات أو ا
في دراسة سلوك الحيوان، خصوصاً علماء نفس المدرسة السلوكية، وحاولوا تعميم ذلـك علـى   

بين اإلنسان وكافـة الكائنـات   ) النوعية(تعلم اإلنسان، إال أنه ثبت وجود بعض التباينات الكيفية 
  :وتم تلخيص هذه التباينات في ثالثة أطرملكة الحيوانية، الحية في الم

المكتوبـة أو  ) اللغـة (اإلنسان هو الكائن الحي في المملكة الحيوانية الذي يتعامـل بـالرمز    .1
 .المرسومة، بينما تعجز جميع الكائنات الحية األخرى عن هذا التواصل
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يع أن يتعامل مـع المحسـوس أو   اإلنسان هو الكائن الوحيد في المملكة الحيوانية الذي يستط .2
العياني، وكذلك يتعامل مع المجرد، بينما الكائنات الحية األخرى ال تتعامل إال مع المحسوس 

 ".العياني فقط"

وهذا الخالف الكيفي أدى باإلنسان إلى أن يتصور المستقبل ويفهم المجرد والمعنوي، فكلمـة  
ز كافة الحيوانات في المملكة الحيوانية عـن  فضيلة مثالً أو شجاعة يفهما اإلنسان، بينما تعج

 .تصور هذه المفاهيم

اإلنسان هو الكائن الوحيد في المملكة الحيوانية، الذي يستطيع أن يسيطر ويتحكم في بيئته أو  .3
يغيرها لصالحه عن طريق العمل اإلنساني، بينما تعجز كل الكائنات الحيـة األخـرى عـن    

 .تتكيف مع البيئة إحداث مثل هذا التغيير، وعليها أن

  
  :المنظومة االجتماعية

المقصود بها المنظومة الثقافية التي يعيشها الفرد وينخرط فيها، كذلك التراث التـاريخي  
والحضاري له، ويشكل هذا التراث التاريخي والحضـاري والثقافـة المعاصـرة للفـرد، نـوع      

، وعليـه ال يمكـن دراسـة    الشخصية التي تراها متباينة من مجتمع آلخر، ومن ثقافة آلخـرى 
الشخصية لطريقة مجردة في المجتمعات المختلفـة، ألنهـا بالضـرورة تعكـس هـذا التـراث       
الحضاري، وهذه الثقافة المعاصرة، وكذا تعكس الظروف البيئية المادية واالجتماعية التي تحـيط  

  .بالفرد
فال يمكن توحد شخصية رجل العصر الحجري بشخصـية رجـل عصـر الموسـيقى     

عاصرة، إذ أن البعد الثقافي مختلف في كل حالة مما يطبع الشخصية في كـل حالـة بطـابع    الم
  .خاص مميز

التطبيـع  (كما ونضيف لهذا البعد نوع التنشئة االجتماعية التي تنخرط فيهـا الشخصـية   
 ، وحاالت التطبيع تبدأ باألسرة وتنتهي بالمؤسسة القانونية والدينية في الدولة، مروراً)االجتماعي

، وكـذلك مؤسسـة   )األفـراد (بالمدرسة كمؤسسة إجتماعية وما يصاحبها من جماعات الرفـاق  
الخ، حيث كل هذه المؤسسات تطبع الشخصية بطابع ... اإلعالم والمؤسسات الحزبية والترفيهية 

  .خاص ومميز يختلف من مجتمع آلخر ومن بيئة ألخرى
االجتماعيـة متفاعلتـان بالضـرورة،    وال بد من اإلشارة إلى أن المنظومتين البنائيـة و 

وتختلف الرؤى في وزن كل منهما وفق اإلطار النظري الذي يختلف فيه المنظرون عند طرحهم 
  :لنظرياتهم في الشخصية، بيد أنه يمكن توزيع معظم نظريات الشخصية وفق اتجاهات ثالثة

 يئيـة والماديـة   يضم النظريات التي تصف الشخصية في ضوء المؤثرات الب: االتجاه األول
 .واالجتماعية، مثل النظريات السلوكية
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 يضم مجموعة النظريات التي تصف الشخصية في ضوء محددات بيولوجيـة  : االتجاه الثاني
كالنظرية البيولوجية، ونظريـات األنمـاط، والنظريـة الجنسـية لفرويـد،      ) بنائية(خاصة 

كلهـا تركـز علـى الحتميـة     و) كاتل(، والعوامل )أولبورت(والنظريات الخاصة بالسمات 
 .البيولوجية البنائية

 يضم مجموعة من النظريات تجمع ما بين االتجـاهين السـابقين، فتصـف    : االتجاه الثالث
التفاعل بين المحددات البيولوجية والمحددات البيئية المادية واالجتماعية والثقافيـة، وتضـم   

وكلها تركز علـى  ) أدلر(ة الجديدة ونظرية الحاجات لماسلو والفرودي) ليفين(نظرية المجال 
التفاعل الدينامي بين كل من المحددات البيولوجيـة البنائيـة والمحـددات البيئيـة الماديـة      

 ).22: 15، 1991داود وآخرون، . (واالجتماعية والثقافية

  :مبادئ نمو الشخصية
هناك مبادئ أساسية يخضع لها نموالشخصية وال تكاد أي نظرية في نمـو الشخصـية   

  :ما يلي) 1979طه، (تتجاهلها من أهم هذه المبادئ كما يراها 
تقسيم نمو الشخصية ليس تقسيماً حاداً وقاطعاً إنما هو مجرد تقسيم اصطالحي لسهولة الفهـم   .1

والدراسة، فليست هناك حدود زمنية فاصلة بين كل مرحلة نمو وأخرى، وإنما تتابع مراحـل  
دأ خصائص النمو لمرحلة سابقة فـي التخلـي عـن    النمو المختلفة بشكل متداخل، بحيث تب

سيادتها لتحل محلها خصائص المرحلة التي تتطوره إليها الشخصية، دون أن يكـون هنـاك   
  .تحديد زمني قاطع

وصول الشخصية إلى مرحلة نمو معينة ال يعني االختفاء الكامل لجميع خصـائص مراحـل    .2
 .النمو السابقة

ة تتناول جوانب الشخصية المختلفة ككـل متكامـل، وال   نمو الشخصية عملية دينامية مستمر .3
 . تسير جميع جوانب الشخصية بنفس السرعة في النمو

نمو الشخصية ال يعني زيادة أو إضافة بالنسبة لجميع جوانب الشخصية بل يعني إضعاف أو  .4
 : حذف بعض الجوانب أثناء عملية النمو مثال

ملية النموليست إضافة دائماً، وال هـي حـذف   حبو الطفل يختفي مع إتقانه المشي، أي أن ع
دائماً، بل هي عملية متكاملة من حذف أو إضعاف وإضـافة أوزيـادة بعـض خصـائص     

  .الشخصية
نمو الشخصية في أساسه عملية تمايز في خصائصها، مما يؤدي في نهاية األمر إلى زيـادة   .5

هـا مـن بقيـة    عدد هذه الخصائص ووضوحها أكثر، وبالتالى تتميز الشخصـية عـن غير  
  )34-33: 1979طه، . (الشخصيات
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  :العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية
 :العوامل الجسمية .1

األفراد يختلفون بعضهم عن بعض في التكوين الجسمي،وهناك من يظن أن هذا االخـتالف  
في المظهر الجسمي كالطول والعرض وضخامة الجسم له عالقة بالشخصية، فلقـد أثبتـت   

جود ارتباط ضئيل جداً، مما يؤكد أن التكوين الجسمي لـه أثـر موجـب،    نتائج الدراسات و
 .ولكنه ضئيل جداً في تحديد مالمح الشخصية وضعيف في تشكيل أبعادها النفسية

 :العوامل النفسية .2
ويطْلَق عليها التكوين النفسي، وعلى الرغم من تعقد محيط الحياة النفسية، وتشعبه وتنوعـه،  

  :ز بين تنظيمين جوهريين في الحياة النفسية لإلنسان، وهماإال أننا يمكن أن نمي
كالقـدرة  (وهو ما يتعلق بالذكاء والقدرات العقلية الخاصـة   ):العقلي(التنظيم اإلدراكي  •

، كما يتضمن العمليات العليـا  )اللغوية، والقدرة الحسابية، والقدرة الفنية، والقدرة العملية
ت العقلية المكتسبة التـي تـرتبط بمواقـف الـتعلم     كالتصور والتخيل والتذكر والمهارا(

  ).واالكتساب
ويتضمن أسس السـلوك البشـري ودوافعـه     ):االنفعالي(التنظيم اإلدراكي والوجداني  •

 .والعواطف والميول واالتجاهات

 :العوامل البيئية .3
حيث إن مركز الطفل في األسرة يؤثر تأثيراً كبيرة على شخصيته، فالطفل األول يختلف عن 
األخير، وكذلك جنس الطفل يؤثر في شخصيته، كذلك تؤثر الظروف األسرية المختلفة فـي  
شخصية الطفل، وخاصة العالقة بين الوالدين، فعالقة الوئام تختلف في تأثيرها على الطفـل  
: عن عالقة الشجار والخالف، ومن بين العوامل البيئية المهمة في تشكيل شخصـية الفـرد  

درجة التعليم، وفرص اكتسـاب المهـارات والخبـرات االجتماعيـة     العامل االقتصادي، و
  .والمعرفية المختلفة

كما يؤثر العمل الذي يؤديه الفرد في سلوكه وعلى اكتسابه للعـادات الفكريـة والحركيـة،    
وأيضاً ما يصاحب كل ذلك من نواحٍ خلفية، فالمهنة لها خلق معين وتقاليـد معينـة، وهـذه    

ا أفراد المهنة، ومن ثم فإنه ينتج عن اتباعها اكتساب صاحبها أسـلوباً  التقاليد يجب أن يتبعه
  ).62-61، 2003صبحي، (). وسلوكاً معيناً في معاملته مع الغير، يؤثر في تشكيل شخصيته

  : وقسم بعض العلماء العوامل المؤثرة في الشخصية إلى
  ):2002الحسين، (العوامل الوراثية والعوامل البيئية كما يراها 
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  :العوامل الوراثية: أوالً
تعتبر من أهم العوامل التي تحدد بشكل واضح معالم شخصية الفرد منذ بدايـة حياتـه،   
فاإلمكانيات التي ستمكنه فيما بعد من استقبال المثيرات واالستجابة لها تدخل في نطاق وراثتـه،  

  :هذا ويمكن تحديد هذه اإلمكانيات فيما يلي
هاز العصبي بطريقة مباشرة فـي تحديـد خصـائص وطبيعـة     يتدخل الج: الجهاز العصبي .1

 .شخصية الفرد

إن نشاط الجهاز الغددي يعتبر من العوامل التي تؤثر في الشخصية تـأثيراً  : الجهاز الغددي .2
ربما يكون أكثر وضوحاً من تأثير الجهاز العصبي، لدرجة أن برمان وأعوانه أطلقوا علـى  

وهم يشيرون بذلك إلى أننا نرث جهـازاً  " دد المصيرالغدد الصماء اسم غدد الشخصية أو غ
 .غددياً يطبع شخصياتنا ويوجهها إلى الخير والشر، إلى الصحة أو المرض

ال شك أن الفرد يتميز عن غيره بذكائه، والذكاء هو القدرة العقلية الفطرية العامـة،  : الذكاء .3
الفرد، واصبح مـن  فهي قدرة موروثة لها دخل كبير في تحديد خصائص وسمات شخصية 
 .الممكن عن طريق اختبارات الذكاء أن نعطي تشخيصاً معقوالً للشخصية

  :العوامل البيئية: ثانياً
  :شأنها شأن العوامل من حيث تأثيرها في الشخصية، ويمكن تحديد العوامل البيئية فيما يلي

 .البيئة الجغرافية .1

 .البيئة التاريخية .2

 .البيئة االجتماعية .3

 .يةالبيئة الثقاف .4

 .البيئة النفسية .5

ومما ال شك فيه أن التغير والتغيير هما في كثير من األحيان في مصـلحة الشخصـية،   
  .ذلك أن التنظيم الذي يتميز بالثبات النسبي والتغير يستطيع أن يضمن لنفسه االستمرارية والنماء

  :ومما سبق يستخلص التالي
 :ئاً يتميز بالمميزات التاليةالشخصية ليست شيئاً يملكه البعض اآلخر، ولكنه شي •

  أي أنها تختلف من شخص إلى آخر(الفردية.( 

 ًتعبر عن صفات الفرد الثابتة نسبيا. 

 تمثل العالقة الديناميكية بين الفرد وبيئته. 

   تمثل الشكل الذي تنتظم فيه استعدادات الفرد التي بدورها تحدد استجاباته في المواقـف
 .المختلفة
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 ليات تنظيم وتكامل بطريقة مستترة ومستمرة وتتمـايز بـالنمو  تتكون الشخصية في عم .
 ).132-131، 2002الحسين، (

  
  :طرق دراسة الشخصية

هناك أدوات ووسائل وطرق عديدة لقياس الشخصية، وهذه التصنيفات تقوم على أسـس  
  :كثيرة منها

 .حسب النظريات التي تكمن وراء الطريقة المستخدمة في القياس .1

 ...).سمات، أفكار، قدرات(صية المراد دراستها حسب مناطق الشخ .2

 ).ورقة وقلم، مادة متشكلة، مادة غامضة(حسب نمط المثير الذي يعرض على المفحوص  .3

وهناك تقسـيمات تشـتمل علـى    ..) اختبار، توجيه(حسب األهداف التي تخدمها االختبارات  .4
 .طرق ذاتية، وطرق موضوعية، وطرق إسقاطية: النواحي التالية

 .أية صورة من التقارير التي يكتبها الفرد عن نفسه: ق الذاتيةالطر

التعبيرية، مواد إدراكية متشكلة إلى حـد مـا أو    –الطرق الموضوعية تشتمل على الحركة 
  .ديناميات تفهيمية

  :والطرق اإلسقاطية
اختبارات الشخصية أكثر األدوات انتشاراً بين علماء الـنفس لكشـف الجوانـب المختلفـة     

  .ية بأبعادها ودينامياتها وتفاعالتهاللشخص
هـي نـوع مـن     -وهي أساساً اختبارات ورقة وقلم-واالختبارات الشائعة لقياس الشخصية 

االستبانة المقنن، وسواء كان المقصد هو قياس الميول أو االتجاهات، فطريقة االختبار تمـد  
  ).ال أدري(أو ) ال(أو ) نعم(النفساني بقائمة من األسئلة والتي يجيب عنها بـ 

وهناك االختبارات األحادية البعد، وهي التي تقيس سمة واحدة أو بعداً واحـداً مـن أبعـاد    
  ).كاالنطواء أو االنبساط(الشخصية 

  ) وهناك اختبارات متعددة األبعاد تستخدم لقياس أكثـر مـن سـمة مـن أبعـاد الشخصـية      
  ).39-38: 2003عباس، (

  :أربع طرق رئيسة لدراسة الشخصيةبأن هناك ) "2005العمرية، (ويذكر 
وتنتهي عادة بتحديـد  ) التحليل العائلي لبناء الشخصية(فهي المعروفة باسم : الطريقة األولى •

 .عدد قليل ما يسمى بعوامل الشخصية، أو أبعاده األساسية

يتابع الباحث أثر عمليات النمو واالكتساب في عوامـل  : الطريقة الثانية الدراسة االرتقائية •
 .شخصية أي في جانب واحد من جوانب التنظيم، أو في عدد من هذه العواملال
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، فيحاول الباحث أن يتبـع هـذه السـمة فـي     "المثابرة"فمثالً يحاول متابعة عامل معين مثل 
مراحل العمر المختلفة، فيوضح كيف يتغير شكلها ليصل في نهاية المطاف إلى وضع صيغة 

 .بالخصائص الكميةدقيقة موجزة لتحديد عالقة العمر 

نسـبة  " الدراسات الشبكية للشخصية"فيجتمعان معاً تحت اسم : أما الطريقتان الثالثة والرابعة •
إلى أن الباحث ينظر هنا إلى الشخصية من خالل شبكات العالقات التي تكتنفها في اللحظـة  

د عواملها الراهنة، وفي الطريقة األولى يهتم الدارسون بالكشف عن مدى تأثر الشخصية ألح
أو طراز بنائها بالتغيرات العضوية التي تطرأ على البيئة الداخلية للفـرد كـالتغيرات فـي    
كيمياء الدم، أو التغييرات المؤقتة التي تصيب مواضع معينة في الجهاز العصبي المركـزي  

ر نتيجة لتناول بعض العقاقير المنبهة أو المخدرة، ويتم في الطريقة الثانية دراسة مـدى تـأث  
الشخصية بمؤثرات البيئة االجتماعية متتبعاً هذه المؤثرات في دوائرها المتفاوتـة االتسـاع،   

" بمعناها المحدود حتى دائرة اإلطـار الحضـاري  ) دائرة األسرة(ابتداءاً من أضيق الدوائر 
  ).100-99: 2005العمرية، (

  
  :نظريات الشخصية

  :نظرية األنماط: أوالً
قف يلجأ فيها إلى خبراته السابقة للتصـرف فـي المواقـف    حيث إن الفرد يتعرض لموا

المختلفة وصنف العلماء الناس إلى أنماط مزاجية وجسمانية ونفسية واجتماعية كثيرة، وستتطرق 
الباحثة إلى أربع من نظريات األنماط أولها تمثل جانبا من حضارة اليونـان والثانيـة والثالثـة    

  ).163: 2006وحويج، أب. (والرابعة من الدراسات الحديثة
  :األنماط المزاجية .1

الناس ألربعة أنمـاط مزاجيـة هـي الـدموي والصـفراوي      ) م.ق 400(صنف هيبوقراط 
والسوداوي والبلغمي وقسمت على أساس المكونات األساسية للعـالم وهـي المـاء والنـار     

، وقيل بأنها قسمت حسب ما يوجد فـي الـدم مـن    )49: 1998حنورة، (والهواء والتراب 
عناصر ومؤدي هذه النظرية أن كل نمط من هذه األنماط يتميـز بسـلوك معـين، فحـاول     
هيبوقراط أن يصف مزاج الناس وكانت فكرته أن الجسم مكون من عناصر أربعة في كـل  
فرد وتكون الغلبة ألحد هذه العناصر فإذا غلب الدم فالصفات المزاجية تفاءل، أمل، دمـوي  

  .المزاج
سواد فإنه حزين، سوداوي، أما إذا غلب عنصر الصفراء فإنـه هـائج   أما إذا غلب عنصر ال

  . أوثائر أو حار المزاج، أما من يغلب عليه النمط البلغمي فهوبليد، خامل
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  .ولكن العلم أثبت خطأ هذه النظرية
  :األنماط الجسمانية .2

فمن العلماء من يقسم األشخاص حسب شكل الوجه ومنهم من يقسمها حسب جغرافية جمجمة 
  .الرأس أوالضخامة والسمنة أوالقصر والطول

  : األنماط النفسية .3
حيـث قسـم النـاس إلـى انطـوائيين      ) 1922(ومن أشهر األنماط ما صنفه كارل يـونج  

، وإلى جانب ذلك رأي أن الوظائف العقلية أربعة التفكير واإلحسـاس واإللهـام   نوانبساطيي
ية، إما أن يكون انطوائيـا أو مفكـراً   والوجدان، وبذلك تصبح هناك ثمانية أنماط من الشخص

ويقول أبوحويج أن تصنيف يونج شـائع  ) 117-115: 2002عيسوي، " (أوانطوائيا وحدسيا
حديثا حيث أن تصنيفه إلى نمطين أحدهما منبسط أو المنطلق والثاني المنطوي أو المـنكمش  

الرئيسي للثاني حـول  ويكون االتجاه الرئيس األول نحو العالم الخارجي بينما يكون التمركز 
ذات الشخص وداخله، ويتميز المنبسط بالمرح وسهولة التعبير وحب الظهور وكثرة الحديث 
واالختالط بينما المنطوي يتميز بالتأمل الذاتي واالنكماش وقلة الحديث والميل إلـى العزلـة   

  .والحساسية المفرطة والحذر
تعتمد على اإلحسـاس الـذاتي    وافترض سبرانجر وجود ستة أنماط محددة من الشخصيات

  :بالقيم
 يهتم أساسا بالمواد العلمية والبحث الموضوعي: النمط النظري.  
 يهتم بالجمال ويميل إلى أن يكون غير عملي: النمط الجمالي. 

 ويهتم بالنواحي اإلنسانية العامة: النمط االجتماعي . 

  ويري الدين في كل شئون الحياة: النمط الديني. 

وقد حـدد شـلدون ثالثـة    ) 1942(ه النظرية عالم النفس األمريكي شلدونومن مؤيدي هذ
  :أنماط
 البدين ويقابله مزاج حشوي وهواجتماعي يحب الطعام، ومعتدل : النمط الجسمي الحشوي

  ).داخلي التركيب(المزاج، ينام بسهولة وال يطيق الليل بسهولة 
 سمي متعالي، عدواني، نشيط، ويقابله مزاج ج: النمط الجسمي الرياضي المعتدل التركيب

 .مباشر، شجاع

  جسمه نحيف ال يتحمل األلم ويميل إلى الحسلسـية، مكبـوت،   ): الدماغي(النمط المخي
 ).2004:14مراد، .(خائف، واع لذاته
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  :االجتماعية طاألنما .4
وترجع في التقسيم إلى توماس وزنانيكي عندما درسا األنمـاط االجتماعيـة فـي محاولـة     "

ن السمات المزاجية والسمات الخلقية حيث أنهما كانا يريان أن المزاج يرجع إلـى  للتفريق بي
عوامل وراثية بينما الخلق يرجع إلى عوامل اجتماعية والناس ينقسمون إلى أنماط اجتماعيـة  

  : معينة نتيجة للتفاعل االجتماعي بينهم وهذه األنماط هي
  .النمط العملي. 1
  .النمط البوهيمي. 2
  .المبتكرالنمط . 3

  :أما ماديا فقد قسم الناس إلي
  .النظريون ويدخل في هذا النمط الفالسفة والمناطقة .1
 .اإلنسانيون ومن بينهم األطباء والقساوسة ورجال الدين .2

  :نقد نظرية األنماط
عند وضع فرد في نمط معين من األنماط السابقة فإننا نفترض أن جميع الصفات المكونة  §

  .وبذلك فإننا نصب األفراد في قوالب جامدة لهذه النمط تنطبق عليه
 .فكرة األنماط قائمة على التعميم، حيث ال تنطبق إلى على قلة §

 ).118-117: 2002العيسوي، . (تنظر فكرة األنماط إلى ناحية واحدة من نواحي الشخصية §

أما عن نظرية األنماط فترى الباحثة أن هذه النظرية ليست مرنة بل تضع النـاس فـي   
ب وال تتناسب مع الظروف البيئية والتقدم الذي يؤثر في شخصية اإلنسان، حيث إن التشـابه  قوال

في نمط وشكل اإلنسان ال يعطي داللة على تشابه في سلوكيات وفي ردة فعل اإلنسان، بـل إن  
هناك اختالفاً وقد يكون واضحاً في التوأم فهنا تشابه في العامل الـوراثي ولكـن لكـل واحـد     

مات هذه الشخصية تختلف اختالفًا كلياً لما لألسرة وجماعة الرفاق من تـأثير، وال  شخصيته وس
  .تتناول جميع جوانب الشخصية

  :نظرية السمات: ثانياً
نظراً لما وجه لنظريه األنماط من انتقادات ظهرت نظريات أخري للتغلب علـى نقـاط   

  .راسة سماتهاالضعف فهناك بعض العلماء يرون أن الحكم على الشخصية يكون بد
وكان من أبسط الطرق وأقدمها وصف شخص ما بمصطلحات معينة لتتعـرف علـى   (

والسمات هي مفاهيم استعداديه تشير إلـى  ) أنماط السلوك التي تصفه، وتسميتها بأسماء السمات
نزعات للفعل أواالستجابة بطرق معينة، ويمكن القول بوجود أنواع كثيرة مـن السـمات مثـل    

لتي تشير إلى أنواع األهداف التي يتجه نحوها السلوك، وسمات القدرة التي تشـير  سمات الدافع ا
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إلى القدرات، والمهارات العامة والخاصة والسمات المزاجية كالنزعة إلى التفـاؤل واالكتئـاب   
  .والنشاط وغيرها

والسمات قد تشير إلى تعبيرات ظاهرة أوسطحية كالعدوانية أو إلى صفات أعمق أوأكثر 
الال كاالعتقادات أوالقدرة على التحكم في التعبير عن الدافع وعلـى أي حـال، والجوانـب    استد

وتقوم نظرية السمات علـى   تالوصفية لنظرية الشخصية تتوقف على لغة السمات أو االستعدادا
  : ما يلي

  . إن السمة هي نزوع لدى الشخص لالستجابة بطريقة معينة نحو نوع من المؤثرات .1
  . عدداً من السمات ومجموعها هو الذي يميز الشخصية إن لدى كل شخص .2
إن كل سمة تنطوي على عدد من العناصر أو الصفات، والصفة أضيق فـي حـدودها مـن     .3

  . السمة واجتماع صفات بينهما ارتباط عال هو الذي يؤكد وجود السمة
  :ولنظرية السمات نمطان ثابتان هما

  ): Alport(نظرية البورت   . أ
أكد أن السمات هي خصائص متكاملة للشخص وأنها تشير إلى ) 2004ت، ألبور(كما ذكرها 

خصائص نفسية عصبية واقعية تحدد كيفية سلوك الشخص ويمكن التعرف عليها من خـالل  
  . المالحظة واالستدالل

ويميز البورت في نظريته بين السمات المشتركة بين مجموعة من اإلفراد والسمات الخاصة 
ره مثال ذلك مقياس القيم أللبورت والذي دفع من أجل قيـاس سـمات   بكل فرد منهم دون غي

قيم نظريـة  "مشتركة معينة بهدف مقارنة شخص أخر على قائمة من القيم المقبولة اجتماعياً 
أما السمات الخاصة فهي التي تخص أفـراداً  " واجتماعية وسياسية واقتصادية وسياسية دينية

دوانان ولكن ينتظر أن يكون كـل مـنهم عـدوانياً    معينين فمثال قد يكون هناك شخصان ع
  . بطريقته الخاصة

واألساس الذي تقوم عليه النظرية هواعتماد السلوك النمطي أوالمنفرد كأساس تعلـم دراسـة   
الشخصية، الشئ الذي يتسق مع توكيده على وحدة سمات الشخص وعلى وحـدة شخصـيته   

  . بوجه عام
ة البورت هوأن السمات ليست وحدات مسـتقلة داخـل   والمظهر األخر الذي تقوم عليه نظري

الفرد ولكنها مجموعة متوافقة من الصفات تتجمع إلحداث اآلثار السلوكية، وعلى ذلك ففعـل  
واحد مركب ال يمكن إرجاعه إلى سمة واحدة منفردة، بل هو دائمـا نتـاج مجموعـة مـن     

  . السمات المتوافقة، تسهم كل سمة منها في بعض مظاهر السلوك
كما ميز البورت بين نوعين من السمات هما الرئيسة أو المركزية والسـمات الثانويـة امـا    
السمات الرئيسية فهي السمات السائدة في التاثير والتي يظهر اثرها على جميع نواحي سلوك 
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الفرد تقريبا مثل وصف الشخص العادل بشخصية عمر بن الخطاب والشجاع بشخصية خالد 
مات الثانوية فهي عبارة عن انماط الستجابة االفراد للمثيرات مـن حـولهم   بن الوليد اما الس

  . والتي رؤي ان تسمى امزجة بدل من اعتبارها سمات
 :نظرية كاتل  . ب

أن البورت هو عميد وواضع نظرية السمات فإن رايموند كاتل هـو  ) 2004جابر، (كما أكد 
كان لخفـض قائمـة    1950في  أحد كبار مخططيها أو مهندسيها ألن الجهد األساسي لكاتل

سمات الشخصية بطريقة منظمة إلى عدد قليل عـن طريـق معالجتـه بواسـطة الطريقـة      
اإلحصائية التي تعرف باسم التحليل العاملي، تعتمد على تحليل معاملة االرتباط بـين ألـوان   

  . السلوك وثيقة الصلة بالشخصية والذي يكشف عنها العديد من طرق المالحظة واالختبارات
 4000بحيث تعتمد أي مقاييس الشخصية تتفق معاً وأيها ال تتفق معاً، وقد بدا كاتل باألصـل  

عن طريق حذف الصـفات التـي تتطـابق أو     171صفة ثم استطاع إرجاع هذا العدد إلى 
تتداخل كثيراً وحذف النادر كذلك، ثم استطاع بناء على الترابط إرجاع هده الصفات إلى عدد 

لسمات وتمكن كاتل من التوصل إلى سمات سـطحية ومركزيـة والسـمات    غير كبير من ا
ومن أمثلـة   0.60السطحية هي التي تم الحصول عليها عن طريق معامالت االرتباط بمعدل 

  : السمات السطحية
-متقلب،متميز-غير شريف،مخلص-االستقامة واإليثار، مقابل الخيانة، وحب النفس، شريف

مقابل الغباء، عميق التفكير، غير عميق التفكير، حكيم، غبـي،  –غير متميز، التفكير المنظم 
الـتحفظ،  -انعزالي، التطفل-خجول، اجتماعي–مقابل الخجل، متفتح -متهتك، التحمس-صارم

  . مسؤول قانونيا-المسؤولية وحب االستطالع، متقيد بالعادات-االقتصاد والترتيب
لنظر إليها على أنها تمثـل مواقـع   مع ان بعض السمات مثل القدرة في مجال معين يمكن ا

أودرجات مختلفة على خط مستقيم يتمثل من الصفر إلى أعلى قيمة ممكنـة، إال أن معظـم   
السمات المزاجية يمكن تمثيلها على شكل قطبين متباعدين بحيث تكون نقطـة الصـفر فـي    

بالقطـب   منتصف المسافة بينهما كما هوالحال لسمتى االبتهاج واالكتئاب فاالبتهـاج تمثـل  
الموجب واالكتئاب بالقطب السالب، وكاتل يفضل مثل هذا الجمع بين السمات المتضادة فـي  

  . ازواج متقابلة كلما كان ذلك ممكناً
وكان هدف كاتل ايجاد عدد محدود من السمات المركزية المستقلة عن بعضها بحيث يمكـن  

في تحديد ست عشـرة مـن    وضعها في اختبار لقياس الشخصيات والتنبؤ بأحوالها وقد نجح
  . السمات وبني اختباره المعروف
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  : النقد الموجه لنظرية السمات
  .وترى الباحثة أن هذا النقد شامل لجوانب القصور في هذه النظرية، حيث تم إجابتها

  . أنها لم تستكمل بعد بحث السمات الممكنة .1
اليهـا الحـث فـي     إن تفاعل السمات مع بعضها لم يصل بعد إلى الموضوعية التي وصـل  .2

السمات نفسها، ألنه عند تجزئة السلوك إلى سمات متفرقة فإنه يصبح مـن الصـعب علينـا    
  . إيجاد طريقة لترتيب السمات بشكل معبر

هناك اعتراض على ربط السمات بالفرد وكأنه يملكها، والسمات ال تكون ثابتة وإنما تتغيـر   .3
جه لنظرية السمات إال أنها سـاهمت فـي   وتتشكل حسب المواقف بالرغم من االنتقادات المو

  . فهم الشخصية واستطاعت أن تتخلص من االصطناع الذي تقع فيه نظرية األنماط
  ).228-225: 2004جابر، (

  
  :نظرية الذات: ثالثاً

عرف العالم كارل روجرز، كصاحب طريقة في العالج النفسـي تعـد أول معارضـة    
  .يل النفسيلألسلوب الفرويدي السائد آنذاك في التحل

  :وأهم المفاهيم التي تؤكدها نظرية روجرز في الذات ما يلي
  .الذي هو الفرد ككل) Organism" (األورجانزم"مفهوم الكائن العضوي أو  .1
 .مفهوم المجال الظاهري الذي هو مجموع الخبرات الفردية أو الخبرة في كلياتها .2

تكون من مجموعة من المدركات الذي ي"مفهوم الذات وهي ذلك الجزء من المجال الظاهري  .3
 .أو بالفرد كمصدر للخبرة والسلوك" األنا"بالذات أو " والقيم المتعلقة

والذات هي ذلك الجزء من المجال الظاهري الذي يتحدد على أساسه السـلوك المميـز   
للفرد، فكما أن إدراكنا للمواقف الخارجية هو الذي يحدد استجاباتنا الخاصة، فإن فكرتنـا عـن   

تنا هي التي تحدد نوع شخصيتنا وكيفية تصرفنا، حيث أن فكرة الشخص عن نفسه هي النواة ذوا
  .الرئيسية التي تقوم عليها شخصيته

وينظر روجرز إلى مفهوم الذات على أنه متطور ناتج عن تفاعل الكائن الحي مع البيئة، 
  .ومفهوم الذات يمكن أن يتغير نتيجة للنضج والتعليم

تنظيم السلوكي االدراكي االنفعالى الـذي يتضـمن اسـتجابات الفـرد     والذات بمعنى ال
  . نحونفسه ككل هذا المفهوم يمثل متغيرات هامة من متغيرات الشخصية

  :طبيعة مفاهيم الذات في تسع عشرة قضية تتلخص في اآلتي" روجرز"وأبرز 
 " الميوجد كل فرد في عالم من الخبرة دائم التغير، ويشكل الفرد مركز هذا الع" .1
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وتشير كلمة الخبرة إلى كل ما يدور بداخل الكائن في أية لحظة وال يعرف هـذا العـالم إالّ   
  .الفرد نفسه أي أنه أحسن مصدر للمعلومات عن نفسه

يستجيب الكائن للمجال كما يمارسه أو يدركه وهذا المجال االدراكي هو الواقع بالنسبة للفرد  .2
 .اته على الظروف الدافعة أو المثيرة للسلوكحيث االستجابة للمثيرات عن طريق خبر

فالكائن الحي بناء منظم على الـدوام  " يستجيب الكائن الحي إلى المجال الظاهري ككل منظم" .3
 .يعقب التغيير في احد اجزائة تغيير في كل جزء آخر

 .الكائن الحي نزعة واحدة أساسية هي إبقاء وتقويه الكائن الحي الذي يعيش الخبرة .4

في أساسه محاولة موجهة نحوهدف هواشباع الحاجات التي يخبرها الكائن الحي في السلوك  .5
 .مجاله كما يدركه

يصاحب االنفعال السلوك الموجة نحوهدف فيسهل له مهمته بوجه عام فترتبط نوع االنفعال " .6
 ".بتلك النواحي من السلوك التي تجد في الطلب وذلك مقابل النواحي االستهالكية للسلوك

 ".لسلوك من خالل اإلطار المرجعي الداخلي للفرد نفسهفهم " .7

 ".يتمايز جزء من المجال اإلدراكي الكلي بالتدريج ليكون الذات" .8

وضـمير  " أنـا "بناء الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة، وهونمط منظم من مدركات وعالقات ال  .9
 .المتكلم مع القيم التي ترتبط بهذه المفاهيم

ت والقيم التي تشكل جزءاً من بناء الذات هي في بعض الحاالت قـيم  القيم المرتبطة بالخبرا .10
يخبرها الكائن الحي بصورة مباشرة، وأحيانا يأخذها عن آخـرين ولكـن تـدرك بصـورة     

 .مشوهة كما لوكانت خبرات بطريقة مباشرة

تتحدث عن االدراك بأنه انتقائي ويتحدد بمحك أساسي هواتساق الخبرة مع صـورة الـذات    .11
  .رد في اثناء عملية االدراكلدى الف

أي لتعـديل السـلوك   " تتسق معظم الطرق التي يختارها الفرد لسلوكه مع مفهومه عن نفسه" .12
 .يجب احداث تغيير في مفهوم لذاته

قد يصل السلوك عن خبرات وحاجات عضوية لم تصل إلى مستوى التعبير الرمزي، وربما  .13
 .ه الحاالت ال يكون السلوك منتميا للفردال يتسق هذا السلوك مع بناء الذات وفي مثل هذ

يبين لنا أن روجرز يبرز وجود جهازين لتنظيم السلوك الذات والكائن  13 – 12من القضية 
  .الحي

نشأ سوء التوافق النفسي حين يمنع الكائن الحي عدداً من خبراته الحسـية والحشـوية ذات   " .14
إلى صور رمزية وإلى عدم انتظامها  الداللة من بلوغ مرتبة الوعي فال تتحول هذه الخبرات

  .في جشطالت بناء الذات فيؤدي إلى التوتر النفسي
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يتوافر التوافق النفسي عندما تصبح الخبرات الحسية والحشوية متمثلة في مستوى رمـزي  " .15
  ". وعلى عالقة ثابتة ومتسق مع مفهوم الذات

  ".أي خبرة ال تتسق مع الذات تدرك على أنها تهديد" .16
عاد أي تهديد للذات يصبح إدراك الخبرات التي ال تتسق مع مفهوم الذات أمرا ممكنـا  عند استب" .17

  ".ويمكن مراجعة بناء الذات بما يسمح من تمثيل هذه الخبرات وجعلها متضمنة في بناء الذات
إدراك الشخص وتقبله لخبراته الحسية والحشوية في شكل منسق ومتكامل فيكون أكثر تفهماً " .18

  ".لآلخرين
دما يدرك الشخص ويتقبل في بناء ذاته المزيد من خبراته العضوية يكتشف أنه يسـتبدل  عن" .19

جهاز القيم الحالى لديه، وهم قائم أساساً على ما استدمجه عن اآلخرين فأعطى لـه صـوراً   
  ).64-57: 1985مرسى، . (رمزية مشوهة بعملية تقييم متصلة ومستمرة

  :أسباب رئيسةانتشرت نظرية كارل روجرز وذلك لثالثة (
 .أنه مدخل فعال لفهم اإلنسان، وقد حقق نتائج ملموسة .1

 .أنه ال يتطلب تدريباً طويالً مرهقاً كما هو الحال في مجال التحليل النفسي .2

 .أنه ينظر إلى الطبيعة اإلنسانية نظرة إيجابية متفائلة .3

  :لنقدورغم هذه اإليجابيات إال أن هناك نقداً موجهاً لنظرية الذات، ومن هذا ا
 .تجاهله الالشعور بعد أن برهن التحليل النفسي على أهميته وحقق قدراً من النجاح .1

رفضه استخدام فئات تشخيصية مثل العصاب أثناء ممارسته العالجية وهي مفاهيم شـاع   .2
 .استخدامها بين المعالجين النفسييين على اختالف اتجاهاتهم

يث إن ثباتها منخفض وال يرجع ذلك إلى تعمـد  يعتمد اعتماداً كلياً على التقارير الذاتية ح .3
  ).572-571: 1986جابر، . (المريض خداع المعالج، وإنما يرجع إلى جهله بنفسه

  

  :نظرية التحليل النفسي: رابعاً
ويري فرويد مؤسس هذه النظرية أن الجهـاز النفسـي يتكـون فرضـيا مـن      

  . الهوواالنا األعلى واالنا
جهاز أو هو متسع الطاقة الحيوية والنفسية التي يولد الفرد مزودا أحد أقسام هذا ال ":ID"الهو •

بها يحتوي على ما هو ثابت في تركيب الجسم فهو يضم الغرائز والدوافع الفطرية الجنسـية  
والعدوانية وهي الصورة البدائية للشخصية قبل ان يتناولـه المجتمـع بالتهـذيب والتحـوير     

عالم صلة مباشرة فيسطر علـى نشـاط مبـدأ اللـذة     وهوجانب ال شعوري ليس بينه وبين ال
  ". surmoi" "الضمير" "واأللم"
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فهو مستودع المثاليـات واألخالقيـات والضـمير والمعـايير      ":Super ego"األنا األعلى  •
االجتماعية والتقاليد والصواب بالخير والحق والعدل والحالل فهو بمثابة سـلطة داخليـة أو   

لى حد كبير، يتأثر نموه بالوالدين والشخصيات المحبوبة فـي  إ يرقيب نفسي وهو الالشعور
  . الحياة العامة ومثل االجتماعية العليا ويتعدل بازدياد وثقافة الفرد وخبراته في المجتمع

مركز الشعور واإلدراك الحسي الخارجي واإلدراك الحسي الداخلي والعمليـات  ": Ego"األنا  •
دي ويتكفل بالدفاع عن الشخصية ويصل إلى توافقهـا  العقلية وهوالمشرف على جهازنا اإلرا

مع البيئة وإحداث التكامل وحل الصراع بين مطالب الهو وبين مطالب األنا األعلـى وبـين   
  .الواقع

فاالنا وجهان وجه يطل على الدوافع الفطرية والغريزية في الهو وآخر يطـل علـى العـالم    
  . الخارجي عن طريق الحواس

بين مطالب الهو والقوى الخارجية من أجل حفظ وتحقيق قيمة الـذات   ووظيفته هي التوفيق
والتوافق االجتماعي وينمو االنا عن طريق الخبرات التربوية التي يتعرض لها الفـرد مـن   

  . الطفولة إلى الرشد
ويؤكد فرويد أن الجهاز النفسي ال بد أن يكون متوازناً حتى يكفل للفرد طريقة سليمة للتعبير 

  ).34-32: 2000باظة، ". (الحيوية الجنسية"ة الليبودية عن الطاق
  


2001 

  . المرحلة الجنسية الفمية-1
  . المرحلة الشرجية-2
  . المرحلة القضيبية-3
  . المرحلة التناسلية الصريحة-4

  . دث ان االنسان يمر بمرحلة من الكمون تقع بين القضية والجنسية الصريحةكما تح
  : وفيما يلي عرض موجز لكن مرحلة من هذه المراحل

 : المرحلة الفمية •
ففي خالل العام األول يكون الفم هو الوسيلة األساسية لالتصال بالعالم لمعرفته فكـل شـئ   

  . تقريباً يمر عبر الفم
األنشطة الفمية مثل عمليات المص والعض تحقق لدى الطفل إشـباعا  ويؤكد فرويد على أن 

جنسياً أكثر منه غذائيا، وحسب فرويد فإنه يرى أن الطفل يتعرض إلـى حـاالت الصـراع    
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خالل كل مرحلة من المراحل الجنسية، والطعام المبكر يمثـل حالـة الحرمـان القياسـي،     
مص سيجعله يميل إلى اشباع حاجاته فـي  والتطرق والمبالغة في إشباع حاجات الطفل إلى ال

  .مستقبل حياته دون عناء وبصورة آلية
فالمبالغة في الحرمان أو اإلشباع في أية مرحلة من المراحل الجنسية سيؤدي إلى التثبيت في 

  .المرحلة، فخصائص نموه في المراحل الالحقة تظل على ما كانت عليه في تلك المرحلة
الفمية االستقاللية أو عدم االستقاللية، ويرى فرويـد أن التثبيـت   والذي يترتب على المرحلة 

في المرحلة الفمية يتجلى عند الناضجين في مبالغتهم في القيام باألنشطة الفمية، كاإلفراط في 
  . وعدم االستقاللية في العالقات االجتماعية. التدخين وكثرة االكل وقضم األظافر

 : المرحلة الشرجية •
الجنسية في هذه المرحلة من خالل عمليات الشد واالرتخاء لعضالت الشـرج   اشباع الغريزة

  . أثناء البراز
وهي تظهر في العام الثاني، والمفهوم العام للسيطرة على عملية البـراز يمكـن أن يصـبح    

  . مصدراً للصراع بين الطفل وأبويه
ال والتطرق في إتقـان  ومن مظاهر التثبت وانعكاسها على االنسان في النصح الميل إلى الكم

العمل والسعي نحو تطبيق القوانين في عمليات النظافة والحاالت المعاكسة فيحـدث عكـس   
  . ذلك حيث اإلهمال والتهاون في النظافة

 : المرحلة القضيبية •
  . فهي الثالثة من مراحل تطور الغريزة الجنسية وينصب اهتمام الطفل على أعضائه الجنسية

قضبية في بداية العام الثالث من عمره، ويرى فرويد أنه بهذه المرحلـة  ويدخل في المرحلة ال
وهي عبارة عن مجموعة من مشاعر الحب والكراهية التي يشـع بهـا   : تظهر عقدة أوديب

الطفل والناتجة عن عالقته بأبويه، حيث يتجه الطفل بحبه نحو أحد والديه من الجنس المغاير 
األب اآلخر الذي هو من نفس جنسه، فالولد يتجه بحبـه   لجنسه وتتجه الكراهية والعقدة نحو

نحو أمه ويشع بالكراهية والغيرة من أبيه ونفس الشيء يقال للبنت حيث تتعلق بأبيها وتشـعر  
  . بالغيرة من أمها

ويرى علماء التحليل النفسي أن آثار عقدة أديب تستمر في حياة االنسان، وهي بمثابـة نـواة   
، )األنـا (ته، وعقدية أديب تمثل جانباً كبيراً في تكوين ذات االنسان ينتظم حولها بناء شخصي

الذي يمثل أوامر األب ونواهيه وبتـأثير  ) األنا األعلى(وكما أن لها تأثيراً على بناء الضمير 
  .عقدة أديب يندفع اإلنسان نحو التسامي لبعض رغباته الغريزية
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  : عقدة الكترا
عند البنات ويتجلى في تعلق البنت بأبيها وشعورها  وهي تعبير عن الصراع الذي يظهر

بالغيرة من أمها ويتم التخلص من عقدتي أديب والكترا عندما يصل الطفـل إلـى الخامسـة أو    
  . السادسة من العمر

وتعاود ظهورهـا فـي   . ويكبت الطفل رغباته إزاء األب من الجنس اآلخر لسنوات عدة
د فرويد إذ تساعد األطفال علـى نقـل اهتمـامهم مـن     المراهقة وهذه فترة الكمون الجنسي عن

  .المواضيع الجنسية إلى االهتمام باألعمال المدرسية
 : المرحلة التناسلية الصريحة

وفيها تبرز رغبة المرأة في منافسة الرجال وهو تعبير عن رغبتها فـي االنتقـام مـن    
  . الرجال وهذه الرغبة انعكاس بما تبقى من عقدة الكترا

في التكيف في المراحل الالحقة هو نتيجة لعدم قدرتها علـى تجـاوز المرحلـة    وفشلها 
القضيبية حيث يؤدي عدم تجاوزها لهذه المرحلة إلى تنامي رغبة التسلط حيث تصـل مشـاعر   

  ) 92-75: 2001الدلفي، .  (الغيرة إلى أوجها فتؤدي إلى االسترجال عند المرأة
  : نقد نظرية فرويد

التي صنفها علماء النفس الديناميكي من الليبدو األنا واألنا األعلى لـيس   إن األجهزة النفسية .1
  . لها وجود مادي متميز

 .المبالغة في التاكيد على أهمية الغريزة .2

آراء فرويد حول عقدة أوديب وإلكترا لم تكن إال من وحي تصورات أساسها الخيال ولـيس   .3
 ).104-103: 2001الدلفي، . (الواقع

ظريته إلى أن اإلنسان يولد شريراً وعدوانياً بطبعه، وأن المجتمع والضغوط نظر فرويد في ن .4
االجتماعية هي عوامل التأديب والتهذيب والواقع أنه ليس هناك دليل على أن اإلنسان يولـد  

يقول بأن اإلنسان يولد علـى الفطـرة،    rورأي الباحثة بأن الرسول محمد (بطبيعته شريراً 
 ).لطهارةوالفطرة تعني النقاء وا

 ).136: 2009مطر، . (من األخطاء األساسية أنه نسب إلى الطفل رغبات شهوية وتدميرية .5

  
  :النظرية السلوكية: خامساً

تؤكد النظرية السلوكية أن الفرد في نموه يكتسب أساليب سلوكية جديدة عن طريق عملية 
ية على أساس مـن البحـوث   التعليم ويحتفظ بها إما بالمحاولة والخطأ أو بالتشريط، بنيت النظر

  .التجريبية المعملية بهدف تفسير السلوك اإلنساني، ومن أوائل علماء هذه النظرية جيمس
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وساهم بافلوف في توضيح عملية االقتران الشرطي وما يتصل بها من تعزيـز التعمـيم   
نتيجة ووضع ثورنديك قانون االثر وال. وقضى واطسون على الذاتية في تفسير الظاهرات النفسية

  ).Hull(هل " وجاء بعد ذلك
والشخصية من وجهة نظر السلوكيين هي التنظيمات أواالساليب السلوكية المتعلمة الثابتة 

مركزاً أساسـياً فـي النظريـة    " العادة"نسبياً التي تميز الفرد عن غيره من الناس وتجعل مفهوم 
  .السلوكية ألنه يعبر عن رابطة بين المثير واالستجابة

  .ة متعلمة ومكتسبة وليست موروثة وعلى هذا فإن بناء الشخصية يمكن أن يتعدل ويتغيروالعاد
وأظهرت النظرية أهمية الدافع أو الباعث وهو مثير قوي بدرجـة كافيـة لـدفع الفـرد     

  :والدافع أنواعوتحريكة إلى السلوك، 
لم، ومنها مـا  يتصل بالعمليات الفسيولوجية مثل الجوع، والعطش، والجنس، واأل :أولى موروث

  ....الحاجة لألمن، االنتماء إلى جماعة: مثل ثانوي مكتسبهو 
وتحدث دوالرد وميللر عن عدة مفاهيم هامة في عمليتي التعليم وهي المثيـر والـدافع والـدليل    
والتعزيز واالستجابة وتتناول مفهوم الصراع والعمليات الالشعورية، وبذلك يكونان قـد زاوجـا   

  ).32-31: 2000باظة، (التعليم وبين نظرية التحليل النفسي بين نظرية هل في 
  :نقد النظرية السلوكية

اعتمدت في نتائج دراساتها على الحمام والفئران، وبذلك قد أنكروا الصـفات والخصـائص    .1
 .المميزة للجنس البشري

 حصروا الناس في مفهومهم للسلوك بالدمى والعرائس، حيث أنهم أكدوا على أن االستجابات .2
 .تستدعيها مثيرات خارجية

 .لم يتم االهتمام بشكل كبير بقضية، لماذا يقوم المعزز بعملية التعزيز .3

وجه لهم النقد في وصفهم لنظرية سكنر بأنها الفاشية في صورة علمية، والفاشية تعني تمجيد  .4
إلى  الدولة والعرق وإقامة حكم مستبد يسيطر على كل أشكال النشاط والنظرية السلوكية تفتقد

: 1998عبـد الـرحمن،   . (الحساسية التي تجعلها تفرق في السلوك بين السجان والسـجين 
583-586.(  

  .كما ترى الباحثة أن هذه النظرية قد ألغت اجتماعية اإلنسان وأنها ال تراعي إنسانية اإلنسان
  

  :النظرية اإلنسانية: سادساً
  : نظريه ماسلو

ها مرتبة ترتيبا هرميا على أساس قوتها وعلى تحدث ماسلو عن حاجات اإلنسان وقال بأن
  .الرغم من أن جميع الحاجات فطرية إال أن بعضها أقوى من البعض اآلخر
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وكلما انخفضت الحاجة من التنظيم الهرمي كانت أكثر قوة، وكلما ارتفعت كانت أضعف 
  .وكانت مميزة لإلنسان بدرجة أكبر

  :والحاجات الدنيا فيما يأتيولقد لخص ماسلو الفروق بين الحاجات العليا 
  .كلما ارتفعت الحاجة كان ظهورها متأخراً في عملية التطور .1
  .الحاجات العليا تحدث متأخرة نسبيا في نمو الفرد .2
وبعض الحاجات العليا لن تظهر حتى يبلغ اإلنسان أواسط عمره، وقد ال تظهر لديـه علـى    .3

  .اإلطالق
  .التي في الحاجات الدنياللحاجات العليا عالقة بالبقاء أقل من تلك  .4
الحاجات العليا ال تتصل اتصاال مباشرة بالبقاء، إال أن إشباعها مرغوب فيه بدرجة أكبر من  .5

  .إشباع الحاجات الدنيا
  .تتطلب الحاجات العليا شروطا مسبقة أكثر من الحاجات الدنيا حتى تبزغ وحتى تشبع .6

ات الخمسة للحاجات في هـذا  والمستويات في هذه النظرية قسمها ماسلو إلى المستوي
  .التنظيم الهرمي

  : الحاجات الفسيولوجية .1
  : وهي الحاجات التي ترتبط ارتباطا مباشراً بالبقاء والتي تشارك فيها الحيوانات األخرى 
  .الحاجة للطعام والماء والجنس واإلخراج والنوم: مثل 

  .فإذا لم تشبع واحدة فإنها تسيطر سيطرة تامة على حياة الفرد

 

 




  

 

 

 

 
 



 

 

 

  30    الدراسـة اإلطار النظري: الثانيالفصـل 
 

  . ويرى ماسلو أن علم النفس غالى في الحديث عن هذه الحاجات
  "ماذا يحدث بعد إشباع الحاجات الفسيولوجية؟"والسؤال الذي أثاره ماسلو هو 

  :حاجات األمن .2
حين تشبع الحاجات الفسيولوجية تبزغ وتظهر حاجات األمن كدوافع مسيطرة، وتشـمل علـى   

النظام واألمن والهدف األول في هذه المرحلة أن ينقضي الشك ويتخلص من الريبة  الحاجة إلى
  .وعدم اليقين في حياته

  :حاجات االنتماء والحب .3
متى ما أشبعت الحاجات الفسيولوجية وحاجات األمن إشباعا أساسياً فإن الفرد يدفع إلى التواد، 

  .لخواءوإذا لم تشبع هذه الحاجات فإن الشخص يشعر بالوحدة وا
  :حاجات التقدير .4

فبعد أن يشبع اإلنسان الحاجات الفسيولوجية واألمن واالنتماء والحب فإن الحاجة للتقدير تسيطر 
على حياته، وهذه المجموعة من الحاجات تتطلب تقديراً من اآلخرين وهذا التقدير يؤدي إلـى  

  .مشاعر الكفاءة والثقة والسداد
  :تحقيق الذات. 5

ت الدنيا إشباعا مناسباً فإن الشخص يصبح في موقف يمكنه من أن يكـون  إذا أشبعت الحاجا
أحد األفراد القالئل الذين يحققون ذواتهم، واألصحاء من الناس هم مـن أشـبعوا حاجـاتهم    
  . األساسية لألمن واالنتماء والحب واالحترام وتقدير الذات واآلن يبحثون عن تحقيق الـذات 

  )606-577 -1990جابر، (
  :نظرية اإلنسانيةنقد ال

ترى الباحثة أنه وبالرغم مما قدم ماسلو، إال أن ما قدمه لم يلتزم المنهج العلمي، فـيمكن    
عـاش فـي    rأن الرسـول  : لإلنسان أن يحقق شيئاً حتى وإن لم يتحقق األمر اآلخر مثال ذلك

عدم إشباع  حصار لثالث أعوام، ورغم ذلك كان مقدراً ومحققاً لذاته هو وجموع المسلمين، رغم
  .حاجاتهم الفسيولوجية والعديد من الحاجات األساسية

يا معشر الشباب، من استطاع الباءة منكم فليتزوج، ومـن  : (في قوله rوحديث الرسول   
أي وقاية له، إذن كالم النبي صلى اهللا عليه وسلم يـدلل  ) لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه وجاء له

ك دون أن يكون قد حقق هذا المدرج الذي تحـدث عنـه ماسـلو    بأنه يمكن أن يحقق اإلنسان ذل
  .بشكل كامل

معارضته لفرويد توضح أنه ينظر إلى اإلنسان بكرامة وإنسـانية، وأن  "ويرى جابر أن   
اإلنسان خير وغير عدواني ويبحث عن الحق والجمال ويسعى لإلتقان أما فرويد فينظر لإلنسان 

  )1990جابر، ". (مع المجتمع على أنه ذا طبيعة حيوانية في صراع
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  :أيزنك –نظرية األبعاد : سابعاً
أن الشخصية كما يتصورها أيزنك عبارة عن تكامـل وتفاعـل   ) 1990عبد اهللا، (ويرى 

ألبعاد ثالثة وهي داخل اإلطار العام لتكوين الشخص الجسمي ويالحظ أن إيزنك يستخدم التكوين 
  .ت الشخصيةأو البناء الجسمي كمتغير أساسي من متغيرا

ويقول بأن الشخصية هي ذلك المجموع الكلي ألنماط السلوك الفعليـة أوالكامنـة لـدى    
الكائن، ونظراً ألنها تتحدد بالوراثة والبيئة فإنها تنبعث وتتطور من خـالل التفاعـل الـوظيفي    

  -:ألربعة قطاعات رئيسية تنتظم فيها تلك األنماط السلوكية
، )المزاج(، والقطاع الوجداني )الخلق(، والقطاع النزوعي )الذكاء(وهي القطاع المعرفي   

  ).التكوين(والقطاع البدني 
وينتهي أيزنك هنا إلى استخالص ثالثة عوامل أو أبعاد رئيسية للشخصية؛ العامل الممتد   

من العصابية إلى قوة األنا والعامل الممتد من االنطواء إلى االنبساط والعامل الممتد من الذهانية 
  .ى السواءإل

وأكد أيزنك أن العصابية االتزان االنفعالى واالنطواء االنبساط هما البعـدان الوحيـدان     
اللذان وجدهما العديد من الباحثين المختلفين مراراً وتكراراً أثناء استخدامهم طرقا عديدة ومختلفة 

د أهمية فـي وصـف   وقد أشار إلى أنه من الممكن االتفاق على أن هذين البعدين هما أكثر األبعا
  .السلوك والتصرف اإلنساني

ويتصور أيزنك تصميم الشخصية بأنها تصميم هرمي، يبدأ من أسفل قاعـدة عريضـة     
تضم وقائع سلوك األفراد وعاداتهم أوعينة كثيرة من هذه الوقائع أو العادات، ثم تـتلخص هـذه   

ـ  ثـم  ) أو السـمات (غرى القاعدة في مستوى أعلى منها عبارة عن عدد محدود من األبعاد الص
  .تتلخص هذه السمات أو تتجمع في مستوى أعلى منها هو مستوى األبعاد الكبرى

مما تقدم يتضح أن اإلطار البنائي لنظرية الشخصية عند إيزنك يعرف عن طريق أبعـاد    
  : الشخصية أو عواملها

صـول االخـتالف   العصابية، االتزان االنفعالي، االنطواء، االنبساط، وهذه األبعاد تمثل أ  
أوالتغاير في وصف الشخصية والسلوك، كما أنها تعتبر متغيرات مستقلة غير مرتبطة، ويتضـح  
هذا التصور لإلطار االيزنكي للشخصية أويكتمل بتصور فكره البعد مع التمثيل لها بأحـد تلـك   

جموعـات  األبعاد الرئيسة للشخصية فاألبعاد ما هي إال أطر تنتظم داخلها مظاهر السلوك فـي م 
متماسكة إلى حد كبير يجمع بين أفراد كل منها جامع االتفاق في سرعة النضج واتجاهـه فهـي   
تزداد معا وتنقص معا وتثبت على قدر معاً، وتسمي المحاور التـي تـدور عليهـا الشخصـية     
أوالسمات التي تتسم بها الشخصية، وهي أسماء متعددة لمسمى واحد والبعد بحكم طبيعتـه هـو   

  .ومستقيم يمتد بين نقطتين، نفرض أننا بصدد أحد األبعاد الصغرىمسافة أ
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معنى ذلك أن هذا البعد يمتد من نقطـة  ) المثابرة(مثل البعد الدال على سمة معينة ولتكن   
تمثل أكبر قدر من المثابرة إلى النقطة التي تمثل أدنى قدر منها، والمسافة بين النقطتين متدرجة، 

متصل كمي له طرفان أحدهما ايجابي واألخر سلبي، وبالتالى فإن األبعاد أي أن البعد عبارة عن 
تمثل أصول االختالف أوالتغاير في وصف الشخصية والسلوك، كما أنها تعد متغيـرات مسـتقلة   

  .غير مترابطة
إن بعد االنبسـاط  :" ويبلور أيزنك هذا التصور في وصفة لبعد االنبساط واالنطواء يقول  

ن طرف قصي إلى طرف قصي آخر ماراً بمنطقة وسطى يكون الناس فيهـا ال  واالنطواء يمتد م
  .هذا وال ذاك وتشير المادة التي تجمعت إلى أن اغلب الناس يقعون في هذه المنطقة الوسطى

بل هوفي الواقـع  ) يونج(وعلى ذلك نرى أيزنك ال يعود إلى نظرية األنماط كما قال بها   
اختبارات موضوعية، وما ابتكره من منهج إحصـائي بـين   يحاول التأليف بفضل ما وضعة من 

نظرية األنماط ونظرية السمات ومن جهة أخرى علماً عن االقتصاد فإنه يقلل بقدر اإلمكان مـن  
  .عدد السمات أوالعوامل الصطفاء العوامل النفسية غير المتداخلة والتي يمكن تعريفها إجرائياً

حصائي الذي استخدم في دراسات أيزنـك، فإنـه   وإذا كان ثمة اعتراض على المنهج اإل  
إذا كانت مهمتنا الرئيسية هـي أن نقـدم   : يعترف بوظيفته في ذلك ويعترف كذلك بقصوره يقول

على األقل حال وقتيا لمشكلة التصنيف في بحوث الشخصية، فإننا نشغل اتوماتيكيا بمشكلة إيجـاد  
تحليل العاملي كطريقة تساعدنا على الحل ألنه األبعاد المناسبة للشخصية، وينبغي أن نتجه الى ال

يرغم الصعاب وأوجه الضعف المعترف بها في تلك الطريقة فإنه ال يوجد في المرحلة الحاليـة  
  .من معرفتنا أية طريقة أخرى يمكن ان تساعدنا في بحثنا

واعتراض ايزنك على النظريات القديمة في تناول المزاج والشخصية بأنها بعيـدة عـن     
تعريف اإلجرائي والضبط التجريبي لدرجة بدا فيها أن التبسيط والطرح جانباً بال هوادة أكثـر  ال

  .ضرورة من محاولة اإلضافة إلى ذلك الخلط
ونموذج تقديم الشخصية عند إيزنك مستمد مباشرة من كتابات علماء النفس مـن أمثـال     

بأساليب القياس النفسـي عامـة   يونج وكرتشمر والبورت ومن الواضح أنهم ليسوا من المهتمين 
  ).13-9، 1990عبداهللا، . (والتحليل العاملي خاصة

  :نقد نظرية أيزنك
واجهت النظرية نقداً عنيفاً، حيث إن الباحثين يذهبون إلى أن الشخصـية نفسـية ومعقـدة،    ( •

 .بحيث ال يمكن أن نصفها أونفهمها على أساس عاملين أو ثالثة فقط

العالقة بين االنبساط واالشتراط أدخله في جدل مع العلماء وقد ثبـت  ما قاله العالم أيزنك في  •
 .ضعف ما قاله بعد ذلك
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تناولها التطبيع االجتماعي، حيث إنه قال أن المنطوين يتعلمون باالشتراط على نحو أسرع من  •
  ).358-357: 1986جابر، ). (المنبسطين، وهذا ال يوجد فيه سند قوي إلصدار تعميمات

  :ية في القرآنأنماط الشخص
كل نظرية من النظريات صنفت الشخصية حسب الصفات واالنماط أوتفسير السـلوك أو  
غيرها من تصنيفات إال أن مرسي وجد تصنيف القرآن للناس على أساس العقيـدة وهـم ثالثـة    

  ).1995مرسي، (المؤمنون، الكافرون والمنافقون كما ذكرها : أنماط
  :المؤمنون: أوالً

ن التي وردت في القرآن الكريم صفنت الى تسعة مجاالت حسب اجتهـاد  فسمات المؤمني
  :العلماء وهي

  ...كاإليمان باهللا واليوم اآلخر ورسله وكتبه ومالئكته والبعث: سمات تتعلق بالعقيدة .1
عبادة اهللا وأداء الفرائض والتوكل واالسـتغفار وغيـر ذلـك مـن     : سمات تتعلق بالعبادات .2

 .عبادات

معاملة الناس بالحسـنى والكـرم والجـود واالحسـان     : قات اإلجتماعيةسمات تتعلق بالعال .3
 .والتعاون والنهي عن المنكر واإلساءة واإلعراض عن اللغو وحب الخير وإغاثة الملهوف

 :سمات تتعلق بالعالقات االسرية .4

إطاعة الوالدين والبر بهما، واالحسان بالوالدين وبذي القربى، وحسن المعاشرة بين األزواج، 
  .ورعاية األسرة واإلنفاق عليها، والتنشئة السليمة لألبناء

الصبر، الحلم، الصدق، العدل، االمانة، الوفاء بالعهد، العفة، التواضع، القـوة  : سمات خلقية .5
  .في الحق، عزة النفس وغيرها

حب اهللا، الخوف من عذاب اهللا، االمل في رحمة اهللا، حب الناس، : سمات انفعالية وعاطفية  .6
 .الغيظ والتحكم في انفعال الغضبكظم 

التفكير في الكون وخلق اهللا، طلب المعرفة والعلم، عدم اتباع الظن، : سمات عقلية ومعرفية  .7
 .وتجري الحقيقة، حرية الفكر والعقيدة

االخالص في العمل واتقانه، السعي بنشاط وجـد فـي سـبيل    : سمات تتعلق بالحياة العملية  .8
 .كسب الرزق

 .لقوة والصحة والنظافة والطهارةا: سمات بدنية  .9

  :ومن اآليات في هذا المجال
 )اِإنَّم نُونْؤمالْم يننُوا الَّذآم بِاللَّه وِلهسرو ثُم وا لَمتَابروا يداهجو اِلهِموبَِأم هِمَأنفُسي وبِيِل فس 

اللَّه لَِئكُأو مه قُوناد15: الحجرات) (الص(  
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 )آموُل نسا الرُأنزَِل بِم هن ِإلَيم هبر نُونْؤمالْمكُلٌّ و نآم بِاللّه هآلِئكَتمو كُتُبِهو هلسرقُ الَ ونُفَر 
نيب دن َأحم هلسقَالُواْ رنَا وعمنَا سَأطَعو انَكنَا غُفْربر كِإلَيو يرص285: البقرة ) (الْم(  

  : ومن الحديث النبوي الشريف
 المـؤمن للمـؤمن   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي موسى رضى اهللا عنه قال

  )متفق عليه. (، وشبك بين أصابعه"كالبنيان يشد بعضه بعضا
 أكمـل المـؤمنين   : "وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  )رواه الترمذي". (خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم إيمانا أحسنهم
 ال يؤمن أحدكم حتـى  : "عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 )متفق عليه" (يحب ألخية ما يحب لنفسه

  :الكافرون: ثانياً
ولقد أشار القرآن الكريم في كثير من اآليات إلى الكافرين ووصـفهم بسـمات رئيسـة    

  :تتلخص في اآلتي) 1995مرسي، (تميزون بها كما ذكرها ي
عدم االيمان بالتوحيد أو الرسل أو اليـوم اآلخـر، وعـدم    : سمات تتعلق بالعقيدة والعبادات .1

  .االيمان بالبعث والحساب
الظلم، العدوان على المؤمنين في تصـرفاتهم،  : سمات تتعلق بالعالقات االجتماعية واألسرية .2

  .قطع صلة االرحام النهي عن المعروف،
نقض العهد، الفجور، واتباع الشهوات، الغرور، والتكبر، الكذب، عدم الوفـاء  : سمات خلقية .3

  .بالعهد
كراهتهم للمؤمنين وحقدهم عليهم وحسدهم لهم على ما أنعم اهللا بـه  : سمات انفعالية وعاطفية .4

  .عليهم
الختم والطبع على قلـوبهم،   جمود التفكير والعجز عن الفهم،والتعقل،: سمات عقلية ومعرفية .5

  .التقليد األعمى لمعتقدات اآلباء وتقاليدهم، وخداع النفس
فالقرآن الكريم يرسم لنا شخصية الكافرين على انهم من لم يؤمنوا بالتوحيد وال الرسل وال الكتب 

ـ    د وال اليوم اآلخر وال الحساب وال الجنة والنار وهم يقلدون آباءهم في عبادة االوثـان، وهـم ق
  .تجمد تفكيرهم وعجزوا عن إدراك حقيقة التوحيد التي يدعو إليها االسالم

  :ومن اآليات الكريمة التي ذكرت الكافرين
 )ا قُْلا يهال َأي ،ونرالْكَاف دبا َأعال مو ،وندبتَع َأنتُم ونابِدا عال مو ،دبَأنَا َأع ابِدا عم   ،ـدتُّمبع

  )سورة الكافرون) (دينِ وِلي دينُكُم لَكُم ،َأعبد ما عابِدون مَأنتُ وال
 )ِإنَّا نَاهيدبِيَل ها السا ِإمرا شَاكِإما و3: اإلنسان) (كَفُور(  
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 )ِإن ينواْ الَّذكَفَر اءوس هِملَيع متَهَأَأنذَر َأم لَم مهرخَ الَ تُنذ ،نُونْؤميتَم لَى اللّهع لَى قُلُوبِهمعو 

هِمعملَى سعو مارِهصةٌ َأبشَاوغ ملَهو ذَابع يم7-6: البقرة( )عظ(  
  :وفي الحديث النبوي الكريم

  ال ترجعوا بعـدي كفـاراً يضـرب    "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال في حجة الوداع
 "بعضكم رقاب بعض

 من قال ألخية يا كافر، فقد باء به أحدهما، ألنه إما أن يصـدق  : "يه وسلموقال صلى اهللا عل
 ".عليه أو يكذب، فإن صدق فهو كافر وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم

  : المنافقون: ثالثاً
هم فئة من الناس ضعاف الشخصية ومترددون لم يستطيعوا أن يتخذوا موقفـا صـريحا   

  :لقرآن الكريم سماتهم المميزة لهم والتي تتلخص في اآلتيمن اإليمان وقد ذكر ا
لم يتخذوا موقفا محدداً في عقيدة التوحيد، فيظهرون االيمان إن : سمات تتعلق بالعقيدة والعبادات .1

 .وجدوا بين المسلمين ويظهرون الشرك إذا وجدوا بين المشركين

عن المعروف يعملون على إثـارة   يأمرون بالمنكر وينهون: سمات تتعلق بالعالقات االجتماعية .2
الفتن والقالقل بين صفوف المسلمين، يخدعون الناس، يحسنون صناعة الكالم، يكثـرون فـي   

 .الحلف لدفع الناس لتصديقهم، يهتمون بمظهرهم لجذب انتباه الناس والتأثير عليهم

بخـل،  ضعف الثقة بالنفس، نقص العهد الرياء، الجـبن، الكـذب، الخـداع، ال   : سمات خلقية .3
 .النفعية، االنتهازية، اتباع األهواء

الخوف من كل من المؤمنين والمشركين، الجـبن والخـوف مـن    : سمات انفعالية وعاطفية .4
 .الموت، يكرهون المسلمين ويحقدهم عليهم

التردد والريبة وعدم القدرة على الحكم أواتخاذ القرار، عـدم القـدرة   : سمات عقلية ومعرفية .5
 .على التفكير السليم

 :ومن آيات القرآن الكريم التي ذكرت المنافقين

 )قُوننَافقَاتُ الْمنَافالْمم وهضعن بضٍ معب ونرْأمنكَرِ يبِالْم نونْهينِ وع وفرعالْم  ـونقْبِضيو 
مهيدواْ َأينَس اللّه مهيفَنَس ِإن ينقنَافالْم مه قُون67: التوبة) (الْفَاس(  

 )ِإن ينقنَافي الْمف كرفَِل الداَألس نلَن النَّارِ مو تَجِد ما لَهير145: النساء) (نَص(  
 )ِشِّرب ينقنَافالْم بَِأن ما لَهذَابع ينا، الَّذَأِليم ذُونتَّخي  رِينـاء  الْكَـافِليـن  َأوونِ مد  يننـْؤمالْم 

بَأيتَغُون مهندةَ عزالْع ةَ فَِإنزالع ا ِللّهيعم139-138: النساء) (ج(  
  :ومن الحديث النبوي الشريف في هذا المقام

 آية المنافق ثـالث :" عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :
  )75-67: 1985مرسي، " (إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان
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ومنهم "األسر ظاهرة قديمة منذ زمن طويل، ولقد عانى منه أسالفنا األوائل وابتلوا بذلك، 

  " اإلمام أحمد بن حنبل، واإلمام البويطي، وسجن شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا سـبع مـرات  
  ).138: 2003لطيف، عبد ال(

وقضية األسرى قضية إنسانية مهمة، فهي ال تقتصر على األسرى الذين يبلـغ عـددهم   
أسيراً فحسب، بل تتعدى إلى آالم وجراح أسرهم وأزواجهم وأبنائهم والمجتمع الذي يتأثر  9600

ميعـاً  بهذه الشريحة، لذا فقضية األسرى من أهم مفاصل القضية الفلسطينية التي يجب أن نقف ج
  .بكل الوسائل واالستراتيجيات لتخليصهم من هذا العذاب والموت البطيء

  :األسر في اللغة
) األسـير (قَتَبه من باب ضرب شده باإلبعاد بوزن اإلزاد وهو القد ومنـه سـمي   ) َأسر(

  ).19الرازي، . (والجمع أسرى وأسارى
  قيده وأخذه أسيراً : أسراً وإساراً –َأسره 

  .ُأسر) ج. (ما يقيد به األسير) اإلسار(
  . ُأسراء وَأسارى وُأسارى) ج. (المأخوذ في الحرب: األسير

  ).1007: 1972مصطفى، وآخرون، (
  :األسير في االصطالح

من قام بعمل سيء فتسـجنه دولتـه   : السجين: "الفرق بين األسير والسجين والمعتقل هو
ى القبض عليه من قبله في أرض المعركة، واالعتقـال  وتعاقبه، واألسير هو من يقاتل العدو ويلق

  ).77: 1995هويدي، " (يتم من العدو لبعض الناس بحجة الخوف من قيامهم بأعمال ضده
ويعرف الفي األسير على أنه الشخص الذي تم اعتقاله من قبل السـلطات اإلسـرائيلية   

  ).8: 2005الفي، (ة أو عسكرية نتيجة مقاومته لالحتالل على خلفية سياسية أو تنظيمية أو أمني
ذلك الشخص الذي تم اعتقالـه مـن قبـْل االحـتالل     "ويعرف شهوان األسير على أنه 

أمنيـة مـن وجهـة نظـر     (الصهيوني الذي اعتقل على خلفية سياسية أو تنظيمية أو عسكرية 
ولـم يـتم   ) بدون محاكمة(مهما كانت الئحة اتهامه أو حتى المحكوم إدارياً ) االحتالل الصهيوني

  ).8: 2007شهوان، . (تحرره بعد
  .وتتبنى الباحثة هذا التعريف ألنه جامع لمعنى األسير
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  :األسرى حقائق وأرقام
راجعت الباحثة التقارير الواردة عن المؤسسات الخاصة بعدد األسرى وخلصت إلـى أن  

  .أسيراً موزعين ما بين الضفة وغزة 9600عدد األسرى يبلغ 
  )1(جدول 

  سرى اإلجماليعدد األ
  غزة  الضفة  عدد األسرى الكلي

9600  8813  787  
حيث أن الجدول السابق يوضح عدد األسرى اإلجمالي وتوزيعه على الضفة وغزة مـا  

وهم أسيراً من غزة، وعدد األسرى ما بين زيادة ونقصـان   787أسيراً من الضفة و 8813بين 
وفي تقريـر  ) 2009األسرى والمحررين، وزارة . (كل يوم حسب آلية اإلفراج واالعتقال عنهم

ألف أسير فـي سـجون    11آخر لوزارة شؤون األسرى والمحررين تؤكد على وجود أكثر من 
  .االحتالل

  )2(جدول 
  األسرى حسب المنطقة حسب نفس المصدر

  إجمالي عدد األسرى  المنطقة
  9400  الضفة الغربية

  1000  قطاع غزة
  470  1948القدس فلسطينيو 

  47  ل العربيةمن الدو
  10917  اإلجمالي

ويتضح من الجدول أن أعلى نسبة في المناطق تعرض أبنائها لالعتقـال هـي منـاطق    
  .ويليها قطاع غزة%) 85.45(الضفة الغربية، حيث بلغت 

  )3(جدول 
  توزيع األسرى وفقاً لطبيعة االعتقال حسب نفس المصدر

  عدد األسرى  نوع الحكم
  4050  دد مختلفةمحكوم بم

  5500  موقوف بانتظار المحاكمة
  620  )دون تهمة(محكوم إداري 

  760  يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد
  10930  اإلجمالي
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حيث أنها تفوق نسـبة األسـرى الـذين    % 50ويتضح من الجدول أن نسبة األسرى الموقوفين 
ا العدو، ليطفئ نار االنتفاضة ولينال من مقاومة حكموا وهذا يدلل على الحرب الشرسة الذي شنه

  .شعبنا البطل
  )4(جدول 

  توزيع األسرى النواب المختطفين حسب نفس المصدر
  العدد  القائمة

  33  حماس –التغيير واإلصالح 
  2  حركة فتح

  1  جبهة شعبية –أبو على مصطفى 
  3  الوزراء السابقون

عرض الحـائط فلـم يبـق حتـى حصـانة      حيث أن االحتالل ضرب بالقوانين الدولية 
  .دبلوماسية للنائب في التشريعي فلقد اعتقله وزجه في غياهب السجون

  )5(جدول 
  توزيع األسيرات حسب نوع الحكم حسب نفس المصدر

  عدد األسيرات  نوع الحكم
  38  محكومة
  23  موقوفة

  4  )دون تهمة(إداري 
  65  اإلجمالي

أن هذا الظلم الواقع على شعبنا قد طال المرأة الفلسطينية ولم يـراع   ويتضح من الجدول
  .الجانب اإلنساني لطبيعة المرأة

  )6(جدول 
  توزيع األسيرات حسب منطقة السكن حسب نفس المصدر

  عدد األسيرات  المنطقة
  3  غزة

  57  الضفة الغربية
  5  48القدس ومناطق ال

  65  اإلجمالي
ن الجدول السابق أن نسبة األسيرات في الضفة الغربية أكثر من األسيرات في ويالحظ م

  .قطاع غزة وذلك نظراً لقربهم منهم في الضفة المحتلة
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  )7(جدول 
  توزيع األطفال حسب الوضع القانوني حسب نفس المصدر حسب نفس المصدر

  العدد  نوع الحكم
  139  محكوم

  246  موقوف وبانتظار المحاكمة
  6  دون تهمةإداري و

  45  رهن التحقيق
  436  اإلجمالي

حيث أنه ثبت تعرض معظم األطفال إلـى  % 55,9ويالحظ أن نسبة األطفال الموقوفين 
التعذيب في سجون االحتالل فلم يراعو براءة الطفولة وهناك أمهات وضعت أطفـاالً فـي هـذه    

  .السجون الظالمة
  )8(جدول 

  ى حسب المدة التي أمضوها حسب نفس المصدرتوزيع األسرى القدام
  فترة االعتقال  عدد المعتقلين

  عاماً 30أمضوا أكثر من   2
  عاماً 25أمضوا أكثر من   12
  عاماً 25عاماً وأقل من  20أمضوا أكثر من   105
  عاماً 20عاماً وأقل من  15أمضوا أكثر من   327
  عاماً 15سنوات وأقل من  10أمضوا أكثر من   450

ممـن  % 72عـام   20عاماً إلـى   15ويتضح مما سبق أن نسبة الذين أمضوا أكثر من 
  .أمضوا مدة حكم تزيد على عشر سنوات

  )9(جدول 
  توزيع األسرى حسب الحالة االجتماعية حسب نفس المصدر

  العدد  الحالة االجتماعية
  7300  أعزب
  3650  متزوج
  10950  اإلجمالي

من األسرى غير متزوجين وأن نسـبة المتـزوجين   % 77,3أن نسبة  ويتضح مما سبق
أسيراً من قطاع غزة والباقي مـن الضـفة الغربيـة    ) 382(من عدد األسرى منهم % 33تشكل 

  .والقدس
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  )10(جدول 
  توزيع األسرى المتزوجين داخل السجون اإلسرائيلية في قطاع غزة حسب المناطق

  خانيونس  فحر  الوسطى  غزة  الشمال  عدد المعتقلين
382  95  89  63  66  69  

ومما سبق يتضح أن أعلى المناطق في قطاع غزة من األسرى المتزوجين هي منطقـة  
  .الشمال ويليها منطقة غزة

  )11(جدول 
  نسبة األسرى حسب شكل التعذيب الذي تعرضوا له حسب نفس المصدر

  %النسبة   شكل التعذيب
  %98  تعرضوا للضرب

  %65  وضعوا في الثالجة
  %90  تعرضوا للشبح

  %94  الوقوف لمدة طويلة
  %95  الحرمان من النوم

ويتضح من الجدول أن االحتالل لم يقصر ولم يألوا جهداً في التلذذ في تعذيب األسـرى  
  .فلم يراعوا إنسانيتهم وال حتى الحقوق الدولية

  )12(جدول 
  وحتى اآلن 1967إجمالي شهداء الحركة األسيرة منذ العام 

  عدد الشهداء  لوفاةسبب ا
  شهيداً 70  التعذيب

  شهيداً 49  اإلهمال الطبي
  شهيداً 71  القتل العمد بعد االعتقال

  شهداء 6  إطالق نار من قبل حراس السجن
  شهيداً 196  اإلجمالي

ويتضح من الجدول أن االحتالل ومنذ زمن بعيد وهو يبتكر ويبتكر ما يؤذي ابنـاء شـعبنا بـل    
  .التقارير أن العديد من األسرى قد استشهدوا بعد تحررهم بأيام وشهور قليلةويطور ولقد أثبتت 

  :سياسة االعتقال اإلسرائيلية
إن سياسة االعتقال اإلسرائيلية المبرمجة ضد المدنيين الفلسـطينيين لهـي أداة شـائعة    

مسماة مستخدمة من قبل القوى االستعمارية واألنظمة االستبدادية واستخدمت كجزء من الحرب ال
، فإسرائيل تواصل اعتقال الرجال والنساء واألطفال وتحرمهم من أدنـى  "الحرب على اإلرهاب"
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حقوقهم األساسية، فسياسة االعتقال قديمة حديثة، ولقد قال قراقع في دراسة متخصصـة حـول   
م، أن هناك فترة غائبة ومجهولـة فـي تـاريخ الحركـة األسـيرة      1948االسرى خالل حرب 

، حيـث يـتم تجاهـل    1967عندما يؤرخ الباحثون هذا التاريخ منذ بداية االحـتالل  الفلسطينية، 
مرحلة هامة وخطيرة ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق المعتقلين خالل النكبة، وما اقترف من 
جرائم حرب وإبادة ضد اإلنسانية، وأشار إلى أن الوقائع تثبت أن المنهجية التي حكمـت سـلوك   

نية المسلحة عند إلقائها القبض على األسرى سواء مدنيين أو عسـكريين هـو   العصابات الصهيو
  )www.alasra.ps. (فرزهم وتصنيفهم ما بين الطرد أو اإلعدام أو االعتقال

واستمرت المعاناة للشعب الفلسطيني ما بين تهجير وأسر وقتل واغتصـاب، واسـتمرت   
سطينيون يوم السابع عشـر مـن كـل    خصص الفل 1974سياسة االعتقال اإلسرائيلي، ففي عام 

أبريل يوماً للتضامن مع األسرى في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، وهو اليوم الذي جرى فيه 
تحرير محمود بكر حجازي أول أسير فلسطيني، وذلك بمبادلتـه بمسـتوطن صـهيوني جـرى     

ـ  وم للتضـامن مـع   اختطافه لهذا الغرض، واعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته هذا الي
  .األسير الفلسطيني في كل عام

ومنذ االحتالل الصهيوني للضفة وقطاع غزة وحتى أيامنا هذه تعرض عشـرات اآلالف  
 1987من ابناء الشعب الفلسطيني لالعتقال والسجن وخاصة خـالل االنتفاضـة األولـى عـام     

  .2000وانتفاضة األقصى عام 
بيرة من الدبابات والعربات المصـفحة مؤلفـة   وعادة ما تشارك قوة عسكرية إسرائيلية ك

من عشرات الجنود المدججين بالسالح وتحاصر المدن والقرى والمخيمات العتقال من تريـد أو  
من تشتبه بمقاومته لالحتالل، حيث يجري محاصرة البيوت الفلسطينية، ويتم اقتحامها، ويعيثـون  

حث عن السالح، أو أية وثـائق قـد تـدين    الفساد في هذه البيوت، ويدمرون محتوياتها بحجة الب
  .المطلوبين، والبدء في التنكيل بكل أفراد األسرة في محاولة لبث الخوف والرعب فيهم

ويجري اعتقال كل مشتبه به وتقيد يداه وتعصب عيناه ثم يتم اقتياده بالقوة إلـى مراكـز   
لية التحقيق معـه النتـزاع   االعتقال والتحقيق، وبعد وصول المعتقل إلى مراكز التوقيف تبدأ عم

االعتراف منه بالقوة بالتهم المسنده له، ويشارك فـي عمليـات التحقيـق رجـال المخـابرات      
وجهاز األمن الداخلي المدرب على مختلف أساليب التحقيـق الوحشـية   " الشين بيت"اإلسرائيلية 

ختلف عـن  وغير اإلنسانية، من ضرب وتعذيب وعزل انفرادي في ظل ظروف نفسية سيئة ال ت
  ).2008أبو عيد، . (أساليب التعذيب النازية والقاسية والفاشية

http://www.alasra.ps
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  :أنواع االعتقال السياسي
 : االعتقال االحترازي المؤقت .1

حيث تلجأ السلطات اإلسرائيلية إلى اعتقال مناضل أو مناضلين محددين قبل مناسبات معينـة  
مؤتمر أو مسـيرة جماهيريـة   ذكرى انطالقة فصيل معين أو قبيل انعقاد " يوم األرض"مثل 

للحيلولة دون قيام هؤالء النشطاء بأي دور محدد، وبالتالي التأثير على الحدث نفسه، وغالبـاً  
ما يكون هذا االعتقال لعدة أيام فقط وال يصحبه تحقيقات جدية إال ما ندر، وهذا يختلف عـن  

 ).2003سالم، . (االعتقال العشوائي الذي يتم إثر انفجار قنبلة مثالً

 : االعتقال اإلداري .2

إليـه ودون تقديمـه إلـى     هو عملية قيام السلطة باعتقال شخص ما دون توجيه تهم محددة"
السلطات اإلسـرائيلية فـي    عمدتفقد ". المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية

إلداري الفلسـطينيين إلـى االعتقـال ا    اآلونة األخيرة إلى تحويل أعداد كبيرة من المواطنين
في بعض األحيان ألربـع عشـر مـرة     وتجديد مدة االعتقال لبعضهم لفترات متتالية وصلت

هذه فمثل القوانين واألعراف الدولية،  متتالية متذرعة بوجود ملفات سرية متجاهلة بذلك كافة
السلطات اإلسرائيلية كإجراء عقابي ضد أشخاص  إليها أاإلجراءات هي إجراءات تعسفية تلج

نـه إجـراء وقـائي    أتدعي السلطات اإلسـرائيلية   في حين. ت ضدهم مخالفات أمنيةلم تثب
 . احترازي

اإلسرائيلية وال زالـت ضـد    إن االعتقال اإلداري هو سياسة قديمة حديثة انتهجتها السلطات
المطبقة في إسرائيل واألراضـي   وتستند إجراءات االعتقال اإلداري. المواطنين الفلسطينيين

الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية  من أنظمة الدفاع لحالة) 111(المادة  المحتلة إلى
 بحق اليهـود والعـرب علـى حـد سـواء      والتي اتخذت في حينه 1945أيلول /في سبتمبر

ولقـد  ". إداريا أثناء االنتداب البريطاني غولدامائير ومشيه دايان ومئير شمغار سبق اعتقالهم"
وبشكل متصاعد منذ السنوات األولى الحـتالل   ئيلية هذه السياسةاستخدمت السلطات االسرا

ان الخط البياني لالعتقال اإلداري بـدأ يسـجل    إال. 1967الضفة الغربية وقطاع غزة عام 
استجابة للضغوطات الداخلية والخارجية وفـي   وذلك 1977انخفاضاً ملموساً مع مطلع عام 

اً من استخدام سياسة االعتقال االداري حيث تم فعلي تخلصت السلطات االسرائيلية 1980عام 
هـو   2/3/1982داري من السجون االسـرائيلية يـوم   إ خر معتقل فلسطينيآإطالق سراح 

جنين، وذلك بعد ان أمضـى فـي االعتقـال     المواطن على عوض الجمال من سكان مدينة
مـا صـدر   و مثول أمام محكمة كأتهمة  اإلداري مدة ست سنوات وتسعة أشهر دون توجيه

  .1984بحقه أمر إقامة جبرية حتى شباط 
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ما عاودت السلطات االسرائيلية لإلعالن عن العـودة لتطبيـق االعتقـال االداري     وسرعان
، وذلك ضمن سياسة القبضة الحديدية في األراضي الفلسـطينية المحتلـة   4/8/1985 بتاريخ

  االسـرائيلية مـن   صـعدت السـلطات   و، 8/12/1987االنتفاضة الفلسطينية في  مع دخول
. السياسة ليطرأ ارتفاع ملحوظ على عـدد المعتقلـين اإلداريـين الفلسـطينيين     استخدام هذه

  ).2003منتديات صوت فلسطين، (
 ": اعتقال التحقيق"االعتقال الثالث  .3

، وغالباً ما تكـون انتمـاء لتنظـيم    "أمنية"أي اعتقال المواطن الفلسطيني للتحقيق معه بتهمة 
جماهيريـة   –إلسرائيل سواء كانت هذه النشاطات عسكرية " معادية"بنشاطات  محدد والقيام

مثل مظاهرات أو مسيرات أو أية أنشطة أخرى ويكفي أن يكون المواطن عضواً في تنظـيم  
لتقديمه لمحكمة حتى لو لم يقم بأية أنشطة ضد دولة إسرائيل، كما يقدم للمحكمة أي شـخص  

 .حتى لو لم يكن عضواً في أي تنظيم فلسطينيإلسرائيل " معادية"يقوم بأنشطة 

ال يصدر قرار االعتقال ضد أي شخص فلسطيني من قبل قائد المنطقة الوسطى كمـا هـو   
الحال باالعتقال اإلداري، ولكنه يصدر عن جهاز المخابرات اإلسرائيلي وبشكل خاص عـن  

حرس الحدود برفقة عـدد  قائد المدينة أو اللواء، وبعد صدور األمر باالعتقال تتوجه قوة من 
حيث تقسـم   -من أفراد المخابرات وتضم بشكل خاص مسؤول المنطقة الجغرافية المحددة 

السلطات اإلسرائيلية المناطق إلى أقاليم جغرافية صغيرة وتعين لكل منها مسـؤوالً يعرفـه   
فـون  المناضلون الفلسطينيون ألنه هو المكلف باستدعائهم بين الحين واآلخر، ولكـن ال يعر 

عنه سوى اسمه الحركي الذي غالباً جداً ما يكون عربياً لإليحاء بأن جهاز المخابرات غيـر  
  .الخ..معاد مثل الكابتن سليمان، أبو نهاد، أبو سامر، وأبو أحمد

  وكمـا  . كما تضم القوة المكلفة باالعتقال أحياناً مسؤول اللواء نفسـه وبعـض المسـاعدين   
إن القوة المكلفة باالعتقال ال تقوم بتنفيذ األوامر المكلفة به إال يروي المعتقلون الفلسطينيون ف

بالليل وتحديداً بعد منتصفه، ونادراً ما تقوم القوة العسكرية بتنفيذ األمر نهاراً وسبب تحديـد  
ساعة متأخرة من الليل للقيام بالمهمة ال يهدف فقط إلى ضمان وجود المعتقل بالبيـت وإنمـا   

  اب المناضل الفلسطيني وجعله يعيش لحظات مـن الرعـب واإلربـاك    يهدف أيضاً إلى إره
لنقله فوراً إلى غرف التحقيق، وهذا ما يفسر إحضار قوة كبيرة من الجيش للقيـام باعتقـال   
  أحد المناضلين والضجة الكبيرة التي يفتعلونها مثـل تكسـير زجـاج الشـبابيك والطـرق      

ثـم التفتـيش االسـتفزازي     -ى البـاب  المتكررة بشدة على األبواب رغم وجود جرس عل
لمحتويات البيت دون مراعاة حرمة أو وجود أطفال نائمين، بعد ذلك يـتم عصـب عينـي    
  المعتقل الفلسطيني ونقله بسيارة الجيب إلى مركز التحقيـق فـي المنطقـة، ويقـوم أفـراد      

أعقـاب  حرس الحدود خالل نقل المعتقل بالتسلية عليه من خالل ضربه باألحذية وطعنـه ب 
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البنادق كما يحلو لهم، وال يعرف المعتقل المعصوب األعين متى يتلقـى الضـربة وال أيـن    
  ).2003سالم، . (ستكون الضربة التالية

  :تعقيب الباحثة على أنواع االعتقال
ويتضح مما سبق أن االعتقال بحد ذاته جريمة ال يراعي فيها العدو إنسانية اإلنسان فيها 

لتي منحنا إياه اهللا، وأقسى أنواع هذا االعتقال كما ورد علـى لسـان أهـالي    ظلم وتقييد للحرية ا
المعتقلين هو االعتقال اإلداري ومبرري في ذلك أن اإلنسان ال يعلم وال يعرف لماذا هو معتقـل  
وبعيد عن أهله وأحبابه حيث ال يحق له وال لمحاميه االطالع على الئحة االتهام بل يقـال بأنـه   

وهذا يتنافى مع ما نصت عليه اتفاقية جنيف واإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان   معتقل إداري، 
  .بعدم احتجاز اإلنسان ونفيه تعسفاً

  

  :التعذيب في السجون اإلسرائيلية
على العديد من االتفاقيات والمواثيق التي تمنع التعذيب، " إسرائيل"لقد وقعت ما تسمى ب

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسـدياً كـان أم   "ه الذي عرفته اتفاقية مناهضة التعذيب بأن
  .عقلياً سواء بقصد الحصول على المعلومات أو اعتراف أو معاقبة على عمل قام به

أربعة عهود دولية لمناهضة التعذيب وهـي اإلعـالن   " إسرائيل"ولقد وقعت ما يسمى ب
العهد الـدولي الخـاص   ) 4المادة (واتفاقية مناهضة التعذيب ) 5المادة (العالمي لحقوق اإلنسان 

  ).32المادة (واتفاقية جنيف ) 7المادة (بالحقوق المدنية والسياسية 
وبناء على ما سبق فإنه ال يجوز التحايل على القانون، وال يجوز التذرع بـأي ظـروف   

  .سواء كان الوقت سلماً أو حرباً
  

  :أشكال التعذيب
  :الفلسطينيين بناء على ظروف وعوامل، أهمها يتحدد شكل التعذيب المستخدم ضد المعتقلين

 مدى خطورة المعتقل. 

 شخصية ضابط األمن اإلسرائيلي وانتماؤه السياسي. 

 جنس المعتقل. 

 مكان االعتقال. 

 مدة التوقيف وموعد المقابلة. 

ويأتي تحديد نوع وشكل التعذيب من الضابط المشرف علـى القضـية، وبمـا يراعـي     
ارت مصادر الدراسة إلى عشرات أشكال التعذيب، ويمكن إجمـال هـذه   العوامل السابقة، وقد أش

  :االشكال التي كانت تستخدم في غالبية مراكز التحقيق اإلسرائيلية، وهي
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 الضرب على كل المواضع كاألذن واألعضاء التناسلية. 

 الحرق بالسجائر. 

  إطالق الكالب تعصيب األعين وربط اليدين والجلوس على الركبتين وطأطأة الراس ومن ثم
 .لنهش مالبس المعتقل

 الصدمات الكهربائية. 

 إهانة كرامة اإلنسان كأن تأتي المخابرات اإلسرائيلية فتنهال على المعتقل بالسب والشتم. 

 الشبح وتعليق المعتقل من رجليه. 

 االغتصاب واللواط أو وضع الزجاجات في فتحة الشرج للمعتقل. 

  لعدة ايامإجالس المعتقل على الكرسي الخشبي. 

 استخدام الماء البارد والساخن واستخدام المكيفات والمراوح. 

 الحرمان من النوم. 

  عند اإلضراب عن الطعام(اإلطعام عنوة.( 

 محاولة الخنق سواء بالحبال أو الماء. 

     ربط المعتقلين مجموعات وسحبهم، حيث يتم إخراج المعتقلين من الزنـازين علـى شـكل
 .لون ويوضعون في صالة تسمى المسلخكما يسميه المعتق) باص(

  58-57: 2007البطش، (قلع األظافر.(  
م، عن 24/6/2009، في تقرير أصدرته يوم "حسام"وكشفت جمعية األسرى والمحررين 

األساليب الوحشية المستخدمة من قبل جنود االحتالل اإلسرائيلي بحـق األسـرى والمعتقلـين،    
  .طريقة تعذيب 200شتى وصلت إلى  وبطرق

تقرير للجنة حقوقية تابعـة لألمـم المتحـدة     في تقريرها، الذي يأتي بعد" حسام"وقالت 
إن إسرائيل تستخدم أساليب تعذيب وحشية تشمل كسـر  " "بأنه يفوق الحدود"وصفت فيه التعذيب 

  ".الخصيتين الظهر وتفسيخ األصابع ودعك
وبموافقة الجهات الرسمية،  ونوهت إلى ارتفاع معدل االنتهاكات اإلسرائيلية بنسبة كبيرة

سرية، تجيز ألفراد جهاز األمن  ، مبادئ توجيهية1987مدللة على ذلك بإصدار إسرائيل في عام 
استخدام الضغط البدني والنفسي على األسرى فـي سـجونها، بقـدر    " الشاباك"العام اإلسرائيلي 

  .لتي يستخدمها رجال مخابراتها، وفق تعبيرها، لكي توفر غطاء قانونياً لعملية التعذيب، ا"معتدل"
شجعت جنودها على ممارسة التعـذيب، بهـدف انتـزاع     ليس هذا فقط إنما: "وأضافت

تمنع المعتقلين الفلسـطينيين مـن مالحقـة المحققـين      اعترافات من األسرى، وفي نفس الوقت
  ".اإلسرائيليين
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سـدي المباشـر   واستعرضت الجمعية عدداً من طرق تعذيب األسرى بدء من اإليالم الج
الضرب باأليدي واألرجل والكوابل، وتكسير العظام، وفقء العينـين، والبتـر،    الذي يشمل ذلك

 واقتالع األسنان، ونحت األظافر، والصدمات الكهربائية، والكَي، وقطع بعض أجـزاء الجسـم،  
ئمـة مـن   دا واإليالم غير المباشر، والمقصود به استخدام أساليب سلبية لجعل المعتقل في حالة

الشعور باأللم، مثل تقييد األيدي واألرجل، والتعليق، وضع المعتقل في مكان ضيق، أو إجبـاره  
  .الشديد أو الحر الشديد على البقاء في وضع معين غير مريح لساعات طويلة، وتعريضه للبرد

وأشارت إلى إتباع سلطات احتالل أسلوب اإلنهاك التام الهادف إلى الوصـول بالمعتقـل   
حالة من التعب واإلجهاد التام، وذلك عن طريق إجبار المعتقل على القيام بأعمـال شـاقة،    إلى

كالجري لمسافات طويلة، أو القيام بتمارين رياضية مركزة، كحمل أوزان ثقيلة، والدوران بهـا،  
النوم أو الطعام والشراب، الذي عادة ما يكون مصحوبا  حتى يصل إلى حالة من عدم القدرة على

  .شاقة ارين رياضيةبتم
في المـاء   ولفتت إلى استخدام االحتالل ألسلوب التخويف وذلك عن طريق غمر المعتقل

ببعض األدوية، التي  لمدة معينة، أو إجباره على شرب كمية كبيرة من السوائل، أو حقن المعتقل
لمعتقـل،  الفسيولوجية في جسم ا تؤدي إلى صعوبة في التنفس، باإلضافة إلى اضطراب العمليات

أماكن مظلمة، أو زنازين قاتمة اللون،  والتعذيب النفسي والجسدي والمتمثل في وضع المعتقل في
االستجواب المستمر، ويـتم مضـايقته داخـل     ومن دون إضاءة، ويحرم من النوم، ويبقى تحت

. يبـه باإلضافة إلى تعرية المعتقل من مالبسه وتعذ ،)العصافير(المعتقل، من قبل معتقلين آخرين 
  .تدمير المعتقل من الناحية الجسدية والنفسية والهدف من هذا النوع من التعذيب

وتطرقت الجمعية في بيانها إلى استخدام أسلوب كسر الظهر، حيث يتم وضـع المعتقـل   
بالكامل مكشوفا لضـابط التحقيـق، وبالتـالي عرضـه      على كرسي صغير جداً، ويكون ظهره

المنطقة األكثر إيالما لإلنسان، وكذلك إجبار المعتقـل   وهي للضرب المبرح في منتصف الظهر،
كالضفدع، األمر الذي يترك أثراً مباشراً علـى العمـود الفقـري     على جلسة القرفصاء والمشي

  .أثناء ذلك استجوابه وسلسلة الظهر، ويتم
الرسـغ مـع تحريـك     وأشارت إلى إتباع أسلوب تفسيخ األصابع بضغط القيود علـى 

ناء خنق الذراع، وعملية تحريك األصابع وشدها، تؤدي إلى سحب الشرايين، وهـذا  األصابع، أث
قد يؤدي إلى شلل اليد، إضافة إلى أسلوب دعك الخصيتين وهي واحدة من أكثر األساليب إيالماً، 

مؤكدا أن هذا األسلوب مورس فـي   وأحياناً إدخال أنبوب معدني داخل العضو التناسلي لألسير،
ات، وأصبح دارجا لدى المحققين اإلسرائيليين واستخدامه كوسيلة ناجعة مع األسرى، بداية الثماني

. عدا عن سكب الماء البارد والساخن على جسد األسير بشكل مفاجئ بشكل يـومي واسـتفزازي  
  ).2009األسرى والمحررين، (
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ة يتضح مما سبق أن االساليب التي استخدمتها وما زالت تستخدمها القـوات اإلسـرائيلي  
أساليب ال تليق بمعاملة األسرى التي تتحدث عنها كل القوانين واألعراف الدولية بل اسـتطاعت  
أن تدوس على هذه القوانين وأن تلقيها عرض البحر وتمارس وتتغطرس على هؤالء األسـرى  
الرجال أصحاب اإلرادة القوية واستطاعت أيضاً أن تحرمهم وتعذبهم لدرجـة أن فقـد بعـض    

من جراء التعذيب أو أصيب باألمراض المزمنة من جراء هذا العدوان الغاشـم   األسرى بصرهم
  .على هؤالء السجناء

. ولقد ترتب على أنواع وأشكال التعذيب نتائج سواء كانت جسـدية ونفسـية أو صـحية   
فاألسرى يعانون سوء الرعاية الصحية واإلهمال المتعمد وظهر ذلك في حـديثي مـع األسـيرة    

ح، حيث أنها وضعت طفلها في السجون ولقد سيقت إلى كشك الوالدة وهـي  المحررة سمر صبي
  .مقيدة بالسالسل فلم يراعوا إنسانية هذه المراة الضعيفة في مثل هذه اللحظات

وبالنسبة للوضع الصحي بعد االطالع على سيرة الحركة األسيرة وجدت أن عدداً مـن  
قد بصره ومنهم من أصيب بمـرض مـزمن،   االسرى قد ماتوا نتيجة اإلهمال الطبي ومنهم من ف

والعديد العديد من األمراض التي تصيب األسرى، ولقد وصلت  إحصائيات مـن مـاتوا داخـل    
  .أسيراً من جراء التعذيب 103السجون إلى 

  
  :أنواع السجون والمعتقالت اإلسرائيلية

 : سجن الرملة .1

الطريـق وأنشـئت سـرايا     كم من هذه2يقع سجن الرملة على طريق الرملة، اللد على بعد 
كـل السـرايات التـي     بان االنتداب البريطاني على فلسطين ومثله مثلإ 1934الرملة عام 

بعد قيام الكيـان  . الصهيونية و قامت بتنفيذها شركة سوليل بونيه، أنشأها االنتداب البريطاني
 1953م مركز للجيش الصهيوني وفي عا تم تحويل سرايا الرملة الى 1948الصهيوني عام 

بان ظاهرة فـدائيي مصـطفى   إالفلسطينيين  تم تخصيص جزء من السرايا كسجن للفدائيين
لـى سـجن   إمباشرة تم تحويل السرايا بكاملهـا   1967بعد االحتالل الصهيوني عام . حافظ

تـم  . الفلسطينيين وخصوصاً من منطقة القدس األسرى مركزي للجنائيين اليهود إضافة إلى
. لمديرية السجون الصهيونيه بهـدف معالجـة األسـرى    السجن تابعةانشاء مستشفى داخل 

حيـث توضـع فيـه األسـيرات الفلسـطينيات       "نفي تريتسا" الحقاً تم انشاء معتقل النساء
فان سـجن الرملـة يعتبـر     1967الناحية التاريخية بعد عام  من .والجنائيات الصهيونيات

خاض األسرى في سـجن   1968ام الطعام ففي مطلع ع السباق في خوض االضرابات عن
مطلبهم الرئيس فيه وقف االعتداء الجسدي ونقلهـم   الرملة اضراباً مفتوحاً عن الطعام وكان
وفـي منتصـف   . األمطار وطفو المجاري المستمر من البركسات والتي كانت عرضة لمياه
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ل الثاني عن الطعام وكان مطلبهم الـرئيس إدخـا   ضرابهمإخاض أسرى الرملة  1968عام 
دخال الدفتر والقلم وهذا إاألحمر تم الموافقة على  الدفتر والقلم وعبر مفاوضات مع الصليب

بالسجون األخرى حيث احتاجت الحركة األسيرة لسـنوات   يسجل سبقاً ألسرى الرملة قياساً
يعتبر سجن الرملة المعبـر الـرئيس   و تحقيق هذا االنجاز طويلة من النضال حتى تسنى لها

أنه عادةً ما يتم وضع األسرى المنقولين من سجن إلى آخر فـي   السجون حيثللحركة بين 
وسجن الرملة يحوى في داخله ستة أقسام  .ارسالهم إلى السجون األخرى الرملة قبل "معبار"

منها عبارة عن سجن قائم بذاته مستقل في أنظمته وظروفه عـن بـاقي األقسـام     كل قسم
 .األخرى

  :سجن الرملة ومن أقسام
فـي   1950وأنشئ السجن عـام  . اللد –في منطقة الرملة " أيالون" يقع سجن :نن أيالوسج

  .الماضي مركزا للشرطة البريطانية كان فيو "تايغرت"مبنى 
" أيـالون "داخـل سـجن    1978منشأ أقيم عام  كانت بداية معتقل نيتسان في: معتقل نيتسان

على اسم المرحوم سجان " تيتسان"ى اسمه إل استبدل 1981وفي عام ". معتقل الرملة"وسمي 
والذي قتل نفس العـام عنـد القيـام    ، حيننئذ الذي كان مدير السجن، غوندار روني نيتسان

  ...معتقالً وسجينًا 740حوالي  يسع هذا المعتقل الستيعاب. بواجبه
األمـن   درجة. هو سجن النساء الوحيد في إسرائيل، 1968أنشئ عام : سجن نيفيه تيرتسا

 سجينة ومعتقلـة مـن إسـرائيل    220وهو مخصص إلقامة ، سجن هي درجة قصوىفي ال
  .والمناطق الفلسطينية

سجن الرملة العشرات من المعتقلين المرضـى   ويرقد في مستشفى :مستشفى سجن الرملة
  خطيـرة وتحتـاج الـى عـالج خـارج       يعانون من أمراض مختلفة حالة بعضـهم   الذين

مـنهم   التي يتلقونها خاصة إن كثيراً من سوء الرعاية الطبيةالسجن واشتكى المعتقلون مراراً
  . إجـراء عـدة عمليـات جراحيـة     جرحى من جراء إصابتهم قبل اعتقالهم ويحتاجون إلى

  م، 1989اإلنتفاضـة األولـى وتحديـداً عـام      وافتتح خالل القسم الغربي وهو قسم العزل
  به فيـه عاليـة جـداً لدرجـة     والرطو ،وهو أحد أماكن العزل الرهيبة ويقع تحت األرض

تتعلق في سـقفه أنابيـب مجـاري     العفن، وتصطف زنازينه على صفين يفصلهما مردوان
 .كريهة والحياة فيـه قاسـية جـداً    األقسام العلوية التي تطفح على الدوام وتنفث منها رائحة

  ).2009الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان، راصد، (
 !!!مقبرة األحياء… معتقل عوفر .2

ومعتقل عوفر واحد من هذه المعتقالت التي تخضع لإلدارة العسكرية وأقيم على أرض تزيد 
دونم في بيتونيا، وأنشئ في عهد اإلنتداب البريطـاني علـى فلسـطين،     400مساحتها عن 
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 .بان اإلدارة األردنية على الضـفة الغربيـة  إوأشرف عليه الجيش األردني في وقت الحق 
م اسـتخدمته  1967الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام  وعندما احتلت اسرائيل

على إسم أحد قادتها ممن قـادوا  " عوفـر"كمعسكر للجيش اإلسرائيلي وأطلق عليه معسكر 
ونتيجـة لألعـداد   ) 1994 – 1987(جيشها في تلك الحروب ، وخالل اإلنتفاضة األولـى  

لى معسكر اعتقال محـاط  إمنه  اًل جزءالهائلة من األسرى والمعتقلين حولت قوات اإلحتال
وبعـد اتفـاق    ...بكتائب من الجيش المدججين بالسالح والعتاد، وزجت فيه آالف المعتقلين

اوسلو وافرازاته وما رافقها من إفراجات سياسية وتقليص عدد المعتقلين عاد وبقى كمعسكر 
   .للجيش اإلسرائيلي فقط

اإلسرائيلية لمناطق السلطة الوطنيـة الفلسـطينية    وخالل إنتفاضة األقصى وبعد اإلجتياحات
في آذار الماضي وإعتقال واختطاف اآلالف من أبناء شعبنا اضطرت سـلطات اإلحـتالل   

إلستيعاب هذه األعداد الهائلة، وتحتجز فيه اآلن ما يزيـد   1/4/2002إلعادة افتتاحه بتاريخ 
لى مـوقعين األول أطلـق   إ فرعن األلف معتقل ويتكون من عشرة أقسام وينقسم معتقل عو

 .السجناء وتتفرع عنه خمسة اقسام من بينها المطبخ المركزي لجميع" أ"عليه 

 : سجن الصرفند .3

يعد هذا المركز، معتقال للتحقيق، ومكاناً لممارسة أنواع مختلفة من التعذيب واالرهاب بحق 
وتقسـم  -داب البريطاني يتألف من بناية كانت تستخدم في عهد االنتو المعتقلين الفلسطينيين

 -و هي مخصصة للتعذيب -الزنازين و تشرف عليها المخابرات-القسم األول  :إلى قسمين
القسـم  . الواحدة ال تتجاوز المتر المربع الواحد، بحيث ال يتمكن المعتقل من النوم و مساحة

المعلومـات  . باختصـار ومجموعة من الغرف، وهي أشـبه بالزنـازين أيضـاً،     -اآلخر 
االسرائيلية تحول دائما  إذ أن السلطات.. هي قليلة وقليلة جداً.. صحيحة عن هذا المعسكرال

كما أن المعتقـل عنـدما   .. دون حضور رجال الصليب األحمر الدولي لزيارة هذا المعسكر
فادات إاال أن .. خروجه منه وكذلك لدى.. يكون معصوب العينين.. لى هذا المعسكرإيجلب 

التعـرف علـى مسـاحة الزنـازين،      لى هذا المعتقل يستطيعونإأحضروا المعتقلين الذين 
ذ إ.. ال يمكن للعقل البشري تصـورها  وأدوات التعذيب التي.. والمعاملة السيئة التي القوها

 لـى هـذا  إدخـالهم  إجميع الذين تـم  وأنها باستمرار تخضع لما جد وابتكر من هذا الفن، 
. جـداً  سرائيل من الخطرين، والخطرينوا بالنسبة إلهم من المعتقلين الذين يعد.. المعسكر 

 ).2009الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان، راصد، (

 ): الجلمة(معتقل كيشون  .4

العام ما بين حيفـا   يقع معتقل كيشون التابع لمصلحة السجون في مفترق جلمة على الطريق
بـه تخفيـه عـن     طـة والناصرة وتنتصب من حوله الجبال وتكاد األشجار الخضراء المحي
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فوق مكاتب . البريطاني في عمارة من عهد االنتداب، يقع المعتقل في الطابق الثاني، األنظار
   .الفصل لمعتقل الشرطة وينقسم إلى قسمين

 معتقلون حتى نهاية :ولاأل. معتقل كيشون مخصص لنوعين من المعتقلين: المعتقلين ميزات

 أمـا .. ن جنائيون بهدف توزيعهم على السجونومحكومو، )موقوفون(اإلجراءات القضائية 

في  النوع الثاني فيشمل معتقلين ومحكومين يبيتون في الجلمة عدة أيام ويدعون إلى المحاكم
 ).2009الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان، راصد، . (منطقة الشمال

 : سجن شطه .5

مـن أيـام الحكـم     في قلعة تايغرت وفي مبنى خـان  1953لقد تم افتتاح هذا السجن عام 
ويقع هذا السجن في غور بيسان جنوبي بحيرة طبريا، حيث الحـرارة المرتفعـة   . العثماني

يحيط بالسجن جدار عـال مـن   . درجة مئوية  40والتي تصل في فصل الصيف ألكثر من 
بـراج سـتة للمراقبـة،    أم يعلوه سياج شـائك و  3,70لى إسمنت المسلح يصل ارتفاعه األ

يطلق عليه سجن جلبوع والـذي   2004لسجن تم بناء سجن جديد في عام وبالقرب من هذا ا
سجين جنائي وأمني  800يتمكن السجن من استيعاب و غلبية فيهاأل ونمنيسرى األيشكل األ

ن على مخالفات مختلفة، ويعتبر المستوى األمني في هذا السـجن علـى   ين وموقوفيمومحك
بحيث استولى سجناء أمنيون علـى  " تمرد شطة"طرأ  1958وفي عام  .درجة أمن قصوى

ألكسندريغر ويوسف شيفاح، وحسـب مصـادر إدارة   : خالل التمرد قتل سجانانوسجانين 
اإلدارة ، األمن: رجل شرطة تقريبا من قطاعات مختلفة 260مصلحة السجون فإنه يعمل به 

 )2010نادي األسير الفلسطيني، (. والعالج

 : سجن كفاريونا .6

كيلو متراً من مدينة طولكرم على طريق نتانيا شمالي تـل   12على بعد يقع سجن كفار يونا 
وهـو  " بيت ليد"باإلضافة إلى " قبر يونا"ويطلق على هذا السجن باسم  –ابيب وجنوبي حيفا 

أحد المراكز العسكرية التي أقامها اإلنتداب البريطـاني وقـد حولتـه سـلطات االحـتالل      
وقد استخدم سجن كفار يونا عام . ز األسرى الفلسطينييناإلسرائيلية الحقا إلى معتقل الحتجا

حيث تم نقلهن إلى سجن نفـي   1968كسجن للمومسات اليهوديات حتى آواخر عام  1967
تم افتتاحه الستقبال األسرى والمعتقلـين   15/12/1968وبتاريخ . ترتسا قرب معتقل الرملة

إذ يقـوم بـدور حلقـة    .. تعارف عليهوال يعتبر هذا السجن معتقال بالمعنى الم. الفلسطينيين
.. الوصل بين السجن والتحقيق، فبعد انتهاء التحقيق مع المعتقلين وقرار تقديمهم للمحاكمـة 

.. غير متشـابهة  -يصار تحويلهم وتوزيعهم على بقية السجون األخرى والغرف والزنازين
معتقلـين،  " 8"ثانيـة  معتقالً، وفي ال" 12"غرف يوضع في األول " 3"مثـالً " د"ففي الشعبة 

معتقالً، في سجن كفاريونا أيضاً، ثالث شعب للسجناء اليهود، وشعبة خاصـة  " 20"والثالثة 
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وفي الشعب األخرى عدد كبير من الموقوفين اإلداريين الذين ينتظرون .. للمحكومين العرب
 ).2007صابرون، . (محاكمتهم

 : سجن بئر السبع المركزي .7

 4حيث تم إنشاء قسم أ، و هو عبـارة عـن    1970بداية عام  فيتم إنشاء سجن بئر السبع، 
م، وداخل كل غرفة تم عمل قسـم حمامـات، وقسـم    8×م32غرف مساحة الغرفة الواحدة 

دورات ميـاه، إضـافة إلـى     4حمامات، و 4 دورات مياه، حيث يوجد في داخل كل غرفة
لسـجن، عمـل قسـم    كذلك تم مع إنشاء ا .المياه مغسلة تحتوي على مجموعة من صنابير

ومن ثم جرى توسيع السجن، حيث تم بنـاء  ، من السجن زنازين انفرادية، في الجزء الغربي
لم تختلف إدارة سجن بئر السبع، . االكسات، والقسم الجديد ج، عدة أقسام داخل السجن، ب،

اإلدارات الصهيونية، من حيث فاشيتها، لكن الشيء الملفت للنظر أن إدارة سـجن   عن باقي
السبع، حاولت إجراء جملة من التجارب على األسرى، من خالل طرح برامج حوارية،  ئرب

لكن األسرى، بحسهم الوطني واألمني، . األدباء الصهاينة، أمثال ساسون تسوميخ مع بعض
كافة السجناء  رحل، واألهداف الدنيئة لتلك الحوارات، مما دفع مديرية السجون لوقفها أفشلوا

فقط، و بعد عـام   إلى باقي السجون والمعتقالت وبقى السجن للجنائيين 1984األمنيين عام 
. العـزل  إلـى قسـم   8+  7تم إنشاء قسم عزل بئر السبع من خالل تحويل قسمي  1987

السـجن، تسـتخدم    األسرى الفلسطينيون، يتواجدون اآلن فقط في قسم العزل، وباقي أقسام
 .علـى مائـة أسـير    ن في سجن السبع ما يربويوجد اآل .للسجناء الجنائيين اليهود والعرب

 )2007منتديات صوت القدس، (

 : المركزي سجن عسقالن .8

لقيادة الجيش البريطاني  كمقر.. أنشىء سجن عسقالن المركزي في عهد االنتداب البريطاني
وداخـل سـرايا   . البريطانية الرسمية في عسقالن ومحيطها وكذلك كسرايا الستقبال الوفود

بعـد هزيمـة عـام    و صص جناحاً من المبنى كمركز تحقيق وتوقيف للثـوار خ.. عسقالن
واالزدياد الملموس في عدد األسـرى،   ..االحتالل وتصاعد المقاومة الوطنية ضد.. م1967

مرسوماً عسكرياً بافتتاح سجن عسقالن المركزي، وقامت  أصدرت قيادة الجيش اإلسرائيلي،
برسم ووضع سيناريوهات االفتتاح والذي يعتبـر   االحتالل أطقم الهندسة البشرية في جيش

افتـتح   .اإلسرائيلية، خاصة وأنه خصص لألحكام العاليـة  األكثر فاشية في تاريخ السجون
و كـان  .. 1970المركزي الستقبال األسرى الفلسطينيين فـي بدايـة عـام     سجن عسقالن
حيـث أن األسـرى   ".. ةالتشريف"دموية، من خالل ما عرف بعد ذلك بتسمية  االفتتاح األكثر

وسط طابورين لدرك السجون من البوابة وصوال إلى غـرف وزنـازين    كانوا يمرون من
يوجد في سجن عسقالن خمسـة  . تنهال على كامل أجزاء أجسادهم السجن، بينما الهراوات
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إضـافة إلـى   ، كذلك قسم زنازين، ويقع شمال أقسام السجن، ح+ د + ج + ب  + أ، أقسام
عـام   وفـي . اباك اإلسرائيلي، للتحقيق مع األسرى الفلسطينيين والعـرب بالش جناح خاص

هذا  ، تم إنشاء قسم العار، والذي يقع في الشمال الغربي من السجن، وكان يوضع في1979
سـجن عسـقالن عـام     منذ افتتاح. ن مع الشاباك وإدارات السجونوالقسم األسرى المتعاون

+ المعتقل مخيطـة   ى، حيث كان يتواجد داخلم، فرض العمل اإلجباري على األسر 1970
طويلـة، تـم مقاطعـة     وعبر نضاالت.. م 1977عام . عمل شبك تمويه للدبابات+ مكوى 

 )2007منتديات صوت القدس، ( .مرافق العمل بشكل كامل

 : نفحة الصحراوي .9

م، ويهدف تخصيصـه  1974أقيم في العام " سجن الموت البطئ"أو كما يسميه الفلسطينييون 
عن مدينة بئـر السـبع،    كم100يبعد . عزل القيادات والكوادر عن باقي األسرى والمعتقلينل

األمريكـي الخـاص    وهو يتكون من بنائين احدهما قديم واآلخر حديث مصمم على الطراز
عشر غرف مساحة  أقسام كل قسم مؤلف من 3مكون من ) الحديث(بالسجناء الجنائيين، هو 

سـم، وتحـيط   120×80م، ولها نافذه تهوية وحيدة بمساحة 2.5 بارتفاع 5×3الواحدة منها 
التزيد مساحتها عن  أمتار والمساحة المخصصة للفورة 6سجن نفحة جدران إسمنتية ترتفع 

السجناء لهذا الحق  متر مربع، أرضها ملساء تؤدي إلى التزحلق ما يحول دون ممارسة100
وجالساً في أحسن األحوال أبوابهـا   ال واقفاًبعض زنازين هذا السجن ال تتسع لإلنسان إ. بأمان

ومـن هـذا السـجن    . سم ويتم إغالقها ليال20ً×20من الصفيح التام في أعالها طاقة بمساحة 
 )2006صندوق العون القانوني، ( .م1980انطلقت شرارة اإلضراب الشهير في العام 

 ): عتليت(سجن كرمل  .10

حام الذي سـاد  سجناً مؤقتاً، بسبب االزد، وكان في الماضي 1985عام " كرمل"افتتح سجن 
وفي السنوات األولى لقيامه كـان السـجناء   ". عتليت"السجون في ذلك الوقت، وسمي سجن 

وانتهت هذه المرحلة عـام   1990يقيمون في الخيام، وقد بدأ االنتقال إلى المباني الثابتة عام 
ت، أو ال تتجـاوز المـدة   وفيه سجناء بالغون يحكم عليهم بالسجن حتى ثالث سنوا. 1991

  سجيناً تقريباً، وهذا هـو   500المتبقية من محكوميتهم ثالث سنوات ويتسع السجن الستيعاب 
. 1999، فـي عـام   )غوندار مشنيه داليا نيـر (سجن الرجال األول التي كانت قائدته امرأة 

  ).2010منتديات نوافذنا، (
 : سجن مجدو .11

 ويتبع منطقة حيفا حيث تقع إلى الشـمال منـه   يقع معتقل مجدو في منطقة مرج بني عامر
الـدافئ   العفولة وجنوباً جنين وشرقاً بيسان وغرباً وادي عارة وقرى المثلث ويتميز بجـوه 
لعبـور   والرطوبة الزائدة ألنه يقع في منطقة غورية وهو حلقة الوصل والطريق الـرئيس 
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ـ  تعتبر منطقة مجـدو و. التجار من جنوب فلسطين وممراً إلى سوريا واألردن شماالً  اًمكان
منطقـة   وقد وقعت فيه معركة قديمة شهيرة بين الفراعنة واألشوريين وذكرت اًقديم اًعسكري

بـين   مجدو في الكتب السماوية عند اليهود والنصارى وأنه ستقع فيـه الملحمـة الكبـرى   
و مجـد  وقد تـم افتتـاح معتقـل   ". هارمجدون"المسلمين واليهود ويطلق على هذه المعركة 

يقيم  مع بدء االنتفاضة حيث كان1988لألسرى األمنيين الفلسطينيين في شهر آذار من عام 
مفتوحـة   ن يهود ولبنانيين ويوجد به ستة أقسام منها خمسة أقساموفيه قبل ذلك أسرى جنائي

اإلسـرائيلي   ويتبع معتقل مجدو لسلطة الجيش. ن فقطاوقسم الغرف ويوجد به غرفت" خيام"
 معـتقالً  700 يبلغ عدد المعتقلين في سجن مجدو نحـو . لسجون اإلسرائيليةوليس مصلحة ا

. اإلداريـين  معظمهم من ذوي األحكام المنخفضة نسبيا باإلضافة إلى عدد مـن المعتقلـين  
 ).2009مؤسسة شهيد فلسطين، (

 : جلبوع .12

  ويقع هذا السجن في غـور بيسـان جنـوبي بحيـرة      2004لقد تم افتتاح هذا السجن عام 
  درجـة   40يا، حيث الحرارة المرتفعة والتي تصل في فصـل الصـيف ألكثـر مـن     طبر

م يعلـوه   3,70سمنت المسلح يصل ارتفاعـه الـى   مئوية، يحيط بالسجن جدار عال من األ
  سياج شائك وابراج ستة للمراقبة، وبالقرب من هذا السجن يوجد سجن شطة والقـائم منـذ   

مون وموقوفـون  ومحك اً هموأمني اًجنائي اًسجين 800يتمكن السجن من استيعاب  .1953عام 
  على مخالفات مختلفة، ويعتبر المستوى األمنـي فـي هـذا السـجن علـى درجـة أمـن        

 5اسير موزعين علـى   600يضم السجن على االغلب اسرى امنيين يبلغ عددهم  .قصوى
    غرفـة ، كـل غرفـه تحتـوي     15وفي كل قسم  اًأسير 120كل قسم يتكون من   اقسام

اسرى ، وكل قسم يحتوي على جميع الفصائل فـتح ، حمـاس، الجهـاد والجبهـة      8لى ع
  والعالقات بين الفصائل جيدة جدا، حيث انـه تـم االتفـاق بـين االسـرى فـي         الشعبية،

بـين    السابق بان االحداث التي تقع بالخارج لن تؤثر على العالقة بينهم، كمـا ان العالقـة  
ان النقل بين االقسام يتم بارادة االسـرى وبالتنسـيق مـع     االسرى واالدراة مستقرة، حتى

 ).2010نادي األسير الفلسطيني، ( .رةااالد

 : تلموند .13

  يقع جنوب الخط الممتد بـين مـدينتي طـولكرم ونتانيـا علـى الطريـق المؤديـة إلـى         
  مؤلـف   وهو قريب من سجن هداريم، وقد شيد خصيصاً لألحداث، وهـو . مدينة الخضيرة

  أمتـار   3حدهما للذكور واآلخـر لإلنـاث، يحيطـه سـور يبلـغ ارتفاعـه       من قسمين أ
صندوق العون القانوني، ( .عاماً 16والمعتقلون فيه هم من األحداث الذين تقل أعمارهم عن 

2006.( 
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 : سجن المسكوبية .14

يقع في مدينة القدس، في القسم الشمالي، ضمن ما يسـمى المعسـكر الروسـي أو سـاحة     
د سلطات االنتداب البريطاني وكان يعرف بالسجن المركزي مخصـص  الروس، أقيم في عه

" اسم المسلخ"للتحقيق .. الذي يستعمل في الغالب.. للتوقيف واالعتقال يطلق على هذا السجن
م "4"سـم وارتفـاع   " 80"صممت الزنازين في السجن بطول متر ونصف المتر، وعرض 

 –غرفا أخرى للتعذيب والتوقيف اإلداري كما أن هناك. والنور الكهربائي ساطع طوال اليوم
. إضافة إلى الغرف التي تستعمل منامة للمعتقلـين .. وغرفة معدة إلجراء الفحوصات الطبية

 ).2007صابرون، (

 : معتقـل الموت البطيء… 3أنصار  .15

 ..ليس مهماً أن تعاصر حقبة زمنية، أو أن تعيش تجربة لتتعرف على جوهرها وتفاصـيلها 
  أو قـد   ...ها مـن خـالل الوسـائل المرئيـة والمسـموعة أو المقـروءة      فقد تتعرف علي

  والكل منا سمع وقـرأ ورأى العديـد مـن المظـاهر     .. يحكى لك عنها من جيل عاصرها
واحـدى   ..النازية والتي مر عليه عقود من الزمن تضاهي أضعاف أعمـار الـبعض منـا   

سـرائيل  إدنى الحقوق اإلنسانية، وتجليات تلك الحقبة كانت معسكرات اإلعتقال التي تفتقر أل
سهلت على جيلنا معرفة واستيعاب تلك التجربة حينما طبقتها فعليـاً مـن خـالل معسـكر     

 3والفلسـطينيون أسـموه أنصـار    " كيتسعوت"اإلعتقال الذي يقع في صحراء النقب وسمي 
ألنـه   هذا يشبه معسكرات اإلعتقال واإلبادة أبان النازية ولم نقل صورة طبق األصـل ، …

 .اضيف عليه ما ابتكرته العقلية الصهيونية من انتهاكات لحقوق اإلنسـان وقمـع لحريتـه   
  ).2010منتديات العفاسي، (
  

  يتضح مما سبق أن هذه السـجون صـممت بشـكل ال يراعـي إنسـانية اإلنسـان، حيـث ال        
بـة  يوجد ماء نظيف إن وجد، وال حتى هواء نقي، بل معظم هذه السجون إما توجـد لهـا رطو  

شديدة ألنها تحت األرض، وإما حارة جداً، وإما شديدة الرطوبة ألنها فـي الصـحراء كنفحـة    
والنقب، وحتى مساحة السجن ال تتالءم مع حجم السجناء داخل الغرفة كل ما سـطر ال يعكـس   
أدنى صورة من صور العيش القاسية حتى ال نظافة وال هواء وال ماء، ومع ذلك كلـه اسـاليب   

علب السردينة التي يعيش فيها األسير، حيث األصوات الصاخبة أو انقطاعه عـن  تعذيب داخل 
العالم الخارجي فال كتاب وال تليفزيون وال حتى وسيلة لالتصال باألهل، كـل هـذه الظـروف    
القاسية تؤثر على نفسية األسير وعلى صحته البدنية، فيكون بذلك أكثر عرضة لألمراض سـواء  

  .الجلدية أو المزمنة
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  :وجـات األسـرىز
إن قضية االسرى قضية معقدة، و آثارها ال تطال األسير فحسب، فرغم معاناة األسـير  
من جوع وعطش ومعاناة صحية وإصابة باألمراض وتضييق وحصار على هذا األسير البطـل  
إال أن القضية ال تنتهي عند هذه المعاناة فحسب، فاألسير يعيش في جماعة قد فقدها منذ لحظـة  

أال وهي األسرة، وأسرة األسير منذ لحظة اسر أبنائها قد فقدت عضواً من أعضـاء هـذه    أسره
األسرة مما أدى إلى التأثير سلباً على حياتهم وعلى معيشتهم حيث الفراق واالشتياق لهذا األسير، 

نا ورغم الظروف والمرارة التي يعيشها االسير إال أن غيابه عن األسرة له التأثير الشديد فكيف ب
إذا كان هذا األسير متزوجاً أي له أسرة أكبر من ذي قبل، فغياب الزوج عن األسرة سيؤدي إلى 
مضاعفة مشاق الحياة على زوجته، فمعاناة زوجة االسير ال تقل فـي أهميتهـا وحجمهـا عـن     
تضحيات األسرى أنفسهم، وتبدأ رحلة العذاب لهذه الزوجة منذ لحظة االعتقال وتـتلخص هـذه   

  :في أبرز مشكالت زوجات األسرى الفلسطينيين فيما يلي المعاناة

  :انتهاكات في مجال زيارات األسرى والتواصل معهم: أوالً
 :المنع من الزيارات )1(

حيث اعتبر مركز األسرى للدراسات أن منع أهالي أسرى قطاع غزة منذ ما يقـارب مـن   
الدولية الخاصة باألسـرى،  أربع سنوات متتالية يشكل انتهاكاً وخروجاً عن أسس االتفاقيات 

وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، فهوعقاب إضافي يضاف ألحكامهم والصـليب األحمـر   
الدولي دائم المطالبة في ضمان الزيارة لكل أهالي األسرى بعيداً عن سياسة المنع تحـت أي  

إدخـال  حجة، واستئناف الزيارة بشكل طبيعي أسبوعياً للموقوف وكل أسبوعين للمحكوم مع 
االحتياجات من مالبس وغذاء وكتب والزيارة على شبك مطالبين بإلغاء الزجـاج العـازل   
وعدم ربط هذا الموضوع بأي حجج أخرى، وأكد المركز أن قلقـاً كبيـراً يسـاور أهـالي     
األسرى على أبناءهم في ظل المنع الذي يفرضه االحتالل علـى الزيـارات والمنـع مـن     

في احتياجاتهم األساسية كالمالبس واألحذية مما يضطر االسـير   الزيارات أحدث نقصاً حاداً
مركـز  . (مع فرض إدارة السجون عليه لشراء هذه االحتياجات من الكانتين بأسعار باهظـة 

  ).2010األسرى للدراسات، 
 ):مباشرة(الحرمان من أي وسيلة تواصل  )2(

لك لألسرى الجنائيين حيث أنه ال يحق لألسرى التواصل بالجوال مع ذويهم في حين يحق ذ
  .فقط
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 :المنع غير المباشر من الزيارة )3(

  اإلجراءات المعمول بها في عملية منح أهـالي األسـرى تصـاريح الزيـارة هـى مـنح       
  التصريح لألقارب من الدرجة األولى األمر الذي يؤدي إلى أن المئـات ال ينـالون حقهـم    

  لوالـدين وأحيانـاً ال يكـون    في الزيارة وباألخص من طالت سنوات سجنهم حيث وفـاة ا 
 .األسير متزوجاً

 :منع بعض األقارب من الدرجة األولى من الزيارة )4(

أعداد كبيرة من األسرى يتم منع بعض ذويهم من الدرجة األولى مثل الزوجة أو األخوة أو 
 .األخوات أو حتى األب واألم، مع أن القوانين كفلت حقهم في الزيارة

 .عام 16سن منع األبناء والبنات فوق  )5(

 :منع كل من سبق اعتقاله )6(

حيث يحرم االحتالل كل من سبق وأن اعتقل لديه ولو على ذمة التحقيق حتى من لـم يـتم   
 .إدانته بأي تهمة

 :تعقيد نظام منح تصاريح الزيارة )7(

حيث أن االحتالل يتبع نظام معقداً في منح التصاريح فأحياناً يمنح التصريح لزوجة األسـير  
 .أشهر، وأحياناً يسمح بالتصريح لزيارة واحدة أو اثنتين كل ستة أشهروحدها كل ستة 

 .تفريق األسرى األقارب من نفس العائلة )8(

 :رحلة من العذاب أثناء التوجه للزيارة )9(

إضافة لما سبق إن األهالي في طريقهم لزيارة األسير وطريق عودتهم يعانون الكثيـر مـن   
  :المشاق، وفيما يلي وصف لبعض هذه المشاق

 الساعات الطويلة في االنتظار على الحواجز العسكرية عند الذهاب واإلياب. 

 االنتظار لساعات طويلة على باب السجن حتى الدخول للزيارة. 

 فرض نظام السفر الجماعي ذهاباً وإياباً مع ما في ذلك من مشاق. 

 عدم توفير استراحات لألهالي عند مدخل السجن في غالب الحاالت. 

 افع ودورات مياه وخدمات أساسية رغم االنتظار لساعات طويلة جداً وبعد عدم وجود من
 .سفر طويل للغاية

    عدم السماح لألهل بأن يأخذوا معهم أية احتياجات أساسية أثناء دخولهم للزيـارة حتـى
 .أو ما شابه) ورق المحارم(

  ـ جون دون احتجاز األهالي طيلة تلك الساعات في ساحات مغلقة تشبه االعتقال أمام الس
 .أية خدمات أو حماية من المطر أو الشمس



 

 

 

  57    الدراسـة اإلطار النظري: الثانيالفصـل 
 

    اضطرار األهالي للسير مسافات طويلة على األقدام حتى الوصول لغرف الزيـارة بعـد
ذلك العناء وفي بعض الحاالت النزول عبر أنفاق طويلة جداً مئات الـدرجات وصـعود   

 .مئات الدرجات بمن فيهم الشيوخ واألطفال في الغالب

 اإلرهاق كثيراً ما أدت إلى سقوط األهالي من كبار السن وإصابتهمرحلة العذاب و. 

قواعد صارمة في التفتيش تصل في حاالت كثيرة لإلهانة والمساس بالحقوق األساسـية   )10(
 :للزائرين مثل

 التفتيش المهين للزوار رغم وجود حاجز زجاجي. 

 عتداء اللفظي وحتى افتعال السجانين أو السجانات والمشاكل مع الزائرين والزائرات واال
 .الجسدي في العديد من الحاالت

 :إشكاالت فنية وإدارية وقت الزيارات )11(

    في كثير من الحاالت ال يتمكن الزائرون واألسير من سماع البعض بسـبب التشـويش
 .والخلل في سماعات الهاتف على الزيارة

  ًـ ) مسموح لثالثة بزيارة األسير(يتم إلزام الزائرين جميعا ن خـالل سـماعة   بالتحدث م
هاتف واحدة يتبادلونها واحداً تلو اآلخر واآلخرون كأنهم ليسوا في الزيارة ال يسـمعون  

 .األسير وال يسمعهم

     إذا كان هناك أسيران من الدرجة األولى في نفس السجن فإنهم  يـزوران علـى نفـس
 .سماعة الهاتف يتبادالنها كذلك

 لو األيدي أمام ناظري ذويهـم الـذين   يتم إدخال بعض األسرى لغرف الزيارة وهم مكب
 .يكونون في انتظارهم

     استمرار صراخ السجانين في الغالب خاصة في الوقت األخير من الزيـارة ممـا يزيـد
 .التشويش الموجود أصالً

   الزيارات تكون أصالً من وراء حاجز بالستيكي محكم اإلغالق حيث ال يتمكن األسـير
 .ه العجوزين أو أطفاله الصغارمن لمس اطراف أصابع والد أو والدت

     ال يتم إدخال األطفال من أبناء االسير ليحتضنهم ولو للحظات نـادرة إال فـي حـاالت
 .صعبة جداً وبعد عملية معقدة من الطلبات واألذونات

أو الجزئي وانعدام أية إمكانية تواصـل مـع األهـالي     حالة االنقطاع عن الزيارة الكامل )12(
ألسرى يفقدون أقرب األقربين إليهم خاصة الوالدين أو سـواهما  جعلت أعداداً كبيرة من ا

دون علم إال بعد أسابيع طويلة ولم يتمكنوا فيها أصالً من رؤية والديهم على فراش الموت 
ولم يتمكنوا من المشاركة في وداعهم االخير ولم يتمكنوا من المشاركة في العزاء أو تلقي 

أقاربه حتى يسمح له باالتصال فإنه يتصـل معزيـاً   العزاء وحتى من علم بخبر وفاة أحد 
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لآلخرين وليس مودعاً وذلك فقط بعد أن تصل األوراق التـي تثبـت الوفـاة أن تمكـن     
 .إحضارها

 :صعوبات وتعقيدات في إرسال وتلقي رسائل البريد )13(

 يتم منع بعض األسرى من حق التواصل مع ذويهم عبر البريد. 

 الوارد(أو ) الصادر(ى إدارة السجن ألسابيع أو شهور غالباً ما يتم تأخير الرسائل لد.( 

 ضياع الرسائل وعدم إلحاقها بالسجين عند نقله لسجن آخر في الغالب. 

 منع الرسائل من السجون حتى األقارب إال بعد تعقيدات مشددة. 

 منع ذلك بالمطلق أحياناً والمنع المطلق بين عموم األسرى. 

 بريدية يمنع األسرى من استالم أي طرود. 

  )2009وزارة االسرى والمحررين، (
يتضح مما سبق أن الضغوطات والمشكالت التي سردت هذا غيض من فيض لما تعانيه زوجـة  
األسير، فالكلمات ال تعبر عن الواقع المرير التي تعيشه هذه الزوجة في ظل غياب زوجها عـن  

  .األسرة
تضاعف دورها وزاد حملها، فهـي  فأسر الزوج سيعيق حتماً دور زوجته الطبيعي، فلقد 

األب وهي األم في نفس الوقت، وهذا طبيعي أن يؤثر على هذه الزوجة، ويضـاعف معاناتهـا،   
ولوال صبر زوجة األسير وتضحيتها وتحملها لزاد ذلك على األسير في أسره مـن ضـغوطات،   

ا يعوق هذه الزوجـة  لذلك فهي تكابد وتصابر رغم المعاناة التي تعيشها وهذا الدور الذي تقوم به
  .في أن تتواصل مع العالم بشكل طبيعي ألنها أثقلت باألعباء

  
  :المشكالت االجتماعية لزوجات األسرى تتمثل في المشكالت اآلتية: ثانيا

أن زوجة األسير زادت مسؤولياتها بعد اعتقال حيث : اضطراب عالقة زوجة األسير بأبنائها  -أ 
تتحمل بمفردها مسؤولية  و، ور األب واألم معا أصبحت تقوم بدور مزدوج هو دوزوجها 

  .رعاية أسرتها
وجود مشكالت متمثلة في أن زوجة وذلك ل: اضطراب عالقة زوجة األسير بأهل الزوج   - ب 

األسير تشعر بحساسية مفرطة للكلمات التي تسمعها من أهل زوجها يلي ذلك رفض أهل 
ا ألسرتها مع طول فترة اسر وقلة مساعدة أهل زوجه، الزوج عمل الزوجة خارج البيت

 . زوجها

صبح أكثر تزوجة األسير ف: اضطراب عالقة زوجة األسير بالجيران والمجتمع المحلي  -ج 
 ) 2010ذوقان، ( .سر زوجهاأعالقاتها مع الجيران بعد في  تحفظاً
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المعاناة االجتماعية ال تقتصر معاناة زوجات األسرى على العبء االقتصادي والنفسي الالتي   - د 
ين منه نتيجة تعذيب أزواجهن بل إن معاناة الزوجات تخلق العديد من المآسي واألزمات يعان

 )2007بعلوشة، (االجتماعية الخطيرة 

اضطراب البيئة األسرية خاصة عند األسير المتزوج فاألسير يتسبب بإعادة توزيع إلزامي   -ه 
عاد األب إلى قيام  داخل األسرة مما يترتب عليه توترات وإعادة تنظيم المهام فيؤدي ابت

الزوجة بمهامه على المستوى العمل لتامين مورد رزق وتوفير احتياجات األسرة من كل 
النواحي مثل التسوق واالهتمام بمدارس األوالد ومشكالتهم والعالقات مع المحيط الخارجي 
ومن ناحية أخرى تقوم الزوجة بدور نشط لمساعدة الزوج للتحرر من األسر أو لتأمين 

تياجاته من خالل التنسيق مع األهل وزوجات األسرى اآلخرين واالتصال بمراكز حقوق اح
 ).2007بعلوشة، (اإلنسان والمؤسسات المعنية 

  :المشكالت االقتصادية لزوجات األسرى: ثالثا
  .ارتفاع األسعار مع ثبات الدخل اثر على الوضع االقتصادي لزوجة األسير وأسرتها  -أ 
  .ة األسير من وزارة األسرى غير كاف لسد احتياجات أسرتهاالراتب الذي تأخذه زوج  - ب 
  .مصرفات الزوج األسير في األسر تستنزف دخل األسرة  -ج 
توفير احتياجات أسرتها لتأخر صرف معاش زوجها عن تضعف قدرة زوجة األسير   - د 

 .األسير

   :تتمثل في المشكالت الصحية لزوجات األسرى :رابعاً
  .سر زوجهاأألسير بالراحة بعد زوجة ا تعد تشعرلم فالنوم قلة   -أ 
  .قلة الخدمات الصحية المقدمة من السلطة الوطنية ألهالي األسرى  - ب 
  .سر زوجهاأزوجة األسير أصبحت اقل طاقة وحيوية من قبل بعد   -ج 
 .سر زوجهاأزوجة األسير أصبحت تشعر بالصداع والدوار بعد   - د 

  :لنفسية لزوجات األسرى تتمثل فياالمشكالت : خامساً
  :مشكلة القلق عند زوجة األسير  - أ 

زوجة األسير ينتابها القلق على زوجها األسير نتيجة لما يمارسه االحتالل من تعذيب بحق 
  .سر زوجهاأوأن زوجة األسير يزداد قلقها على أبنائها مع طول فترة ، األسرى

  :مشكلة الخوف عند زوجة األسير  -ب 
  . أبنائهاو ،زوجها األسيرزوجة األسير تشعر بالخوف من المستقبل المجهول ل

  :مشكلة الشعور بالنقص عند زوجة األسير  - ج 
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وال تجد ، تفتقد صحبة الزوج في المشكالت التي تواجههاو، سر زوجهاأتشعر بالحزن على 
  .سر زوجهاأنفسها سعيدة في األفراح والمناسبات بعد 

  :مشكلة الميل إلى الوحدة واالنعزال عند زوجة األسير  -د 
سر الزوج زاد من شعور الزوجة بالفراغ أوأن ، سر زوجها ورفيق حياتهاتشعر باإلحباط أل

في حين أن زوجة األسير أصبحت تميل إلى العزلة وعدم االختالط باآلخرين بعد ، والوحدة
 )2010ذوقان، ( .سر زوجهاأ
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  دراسا  سابقة: الفصل  لثالث
سمات الشخصية من الموضوعات المهمة في مجال علم النفس لما لها من تـأثير علـى   
طبيعة الفرد وكينونته، وما لها من تأثير في سلوكياته، وفي ردة الفعـل فـي الحـدث المعـين،     

، لذلك قمـت  وأخص بالذكر في دراستي هذه مدى تأثير هذه السمات على شخصية زوجة األسير
  :بالبحث عن عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية، وصنفتها إلى

 .دراسات حول الشخصية -

 .دراسات حول األسرى ومعاناة زوجات األسرى -

  

 
بعض سمات الشخصية وعالقتهـا بـاالغتراب   (بعنوان ) 1989(دراسة زعتر  .1

  ):جامعيالنفسي لدى الشباب ال
  .هدفت الدراسة إلى معرفة بعض سمات االغتراب النفسي لدى الشباب الجامعي

طالباً وطالبة من طالب جامعة الزقازيق، من كليات اآلداب  336وتكونت عينة الدراسة من 
  .والحقوق ككليات نظرية، والعلوم والطب ككليات عملية
قـدير الشخصـية للكبـار، ومقيـاس     وتمثلت أداة الدراسة في مقياس االغتراب، واستبيان ت

  .الشعور بالوحدة النفسية، ومقياس قوة األنا في اختبار الشخصية المتعدد األوجه
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

بـين درجـات    0.01توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عـن مسـتوى    -
العداء، التقدير السـلبي  /العدوان: مناالغتراب النفسي وبين درجات أفراد العينة في كل 

للذات، عدم الكفاية الشخصية، عدم التجاوب االنفعالي، عدم الثبات االنفعـالي، النظـرة   
 .السلبية للحياة

تنتظم مظاهر االغتراب النفسي وسمات الشخصية من ثالثة عوامل نفسية هي العصابية،  -
 .التمركز حول الذات، التقييم السلبي للذات

السمات الشخصية لدى المرأة الفلسطينية (بعنوان ) 1999(و زعنون دراسة أب .2
  ):دراسة مقارنة –العاملة في المجال السياسي 

تهدف الدراسة إلى التعرف على بعض سمات الشخصية المميزة لدى المرأة الفلسطينية التي 
ال السياسـي  والمقارنة بين المرأة الفلسطينية التي تعمل في المج. تعمل في المجال السياسي
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والتي تعمل في غير المجال السياسي، من حيث سماتها الشخصية ومفهومهـا عـن ذاتهـا    
  .واتجاهها نحو المشاركة السياسية

موضوع (وتمثلت أداة الدراسة في بطارية اختبارات احتوت على مقاييس لسمات الشخصية 
تحمل الغموض، الجمـود   السيطرة، –قوة األنا، المسئولية االجتماعية (وهي كالتالي ) البحث

ومقياس أيزنك لقياس بعد االنبساط، وبعد العصابية، وبعد الجاذبية ) الفكري، الضبط الداخلي
  ).ب(لقياس بعد الذكورة وبعد األنوثة وبعد الجاذبية االجتماعية " بيم"، وقائمة )أ(االجتماعية 

بانة المشاركة السياسـية  واست" كسمة"وكذلك حوت البطارية على استبانة المشاركة السياسية 
  .ومن إعداد الباحثة" كاتجاه"

بعد تطبيق األدوات على العينة والتحقق من صدقها وثباتها، ثم التطبيق علـى عينـة مـن    
  . 1998المعلمات الفلسطينيات من محافظات غزة في فبراير 

معلمـة تعمـل فـي    ) 92(معلمة، وقسمت إلى مجموعتين  183وتكونت عينة الدراسة من 
  .معلمة تعمل في غير المجال السياسي) 91(مجال السياسي، وال

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المرأة الفلسطينية التي تعمل في المجال السياسـي   -

 .والتي تعمل في غير المجال السياسي في سمة المشاركة السياسية

صائية بين المرأة الفلسطينية التي تعمـل فـي المجـال    عدم وجود فروق ذات داللة إح -
 .السياسي والتي تعمل في غير المجال السياسي في باقي سمات الشخصية

وبعد إجراء التحليل العاملي وذلك بإيجاد مصفوفة ارتباط تجمع جميع متغيرات الدراسـة   -
تغيـر هـذه   وتحليل المتغيرات بطريقة التدوير المتعامد الذي أفرز ستة عوامـل ولـم ت  

العوامل بعد التدوير المائل لكل من المجموعتين مجموعة العامالت في المجال السياسـي  
 .ومجموعة العامالت في غير المجال السياسي

وأوصى الباحث  باالهتمام بتنشئة الفتاة الفلسطينية منذ نعومة أظفارها على معرفة واجباتها 
ة ومن ثم التنشئة السياسية مع مراعاة البعـد  وتدعيم ذلك من خالل وسائل التنشئة االجتماعي

  .الجندري أثناء عملية التنشئة
سمات الشخصية المميزة لألحداث الجانحين (بعنوان ) 2000(دراسة أبو خاطر  .3

  ).دراسة مقارنة –عن أقرانهم األسوياء في محافظات غزة 
ن عن قرنـائهم  هدفت الدراسة  إلى التعرف على سمات الشخصية المميزة لألحداث الجانحي

  .األسوياء في محافظات غزة
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حدثاً جانحاً من نـزالء   40وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين، المجموعة األولى وتضم 
مؤسسة الربيع للرعاية االجتماعية في غزة، والمجموعة الثانية والتي تم اختيارها من طلبـة  

  .طالب 100فح وعددهم الصف العاشر الذكور في إحدى المدارس الثانوية في محافظة ر
صـالح  . تعريـب وتقنـين د  (االتزان االنفعالي  –وتمثلت األداة في قائمة سمات العصابية 

صالح الـدين  . تعريب وتقنين د(االنفتاح الفكري  –، وقائمة سمات الجمود )الدين أبو ناهية
  .، ومؤشر الجناح من إعداد الباحث)أبو ناهية

  :أهمهاوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 
العدوانية، والبحث عن : أن مجموعة األحداث الجانحين تتميز عن مجموعة األسوياء بسمات

اإلثارة، والجمود الفكري، والذكورة األنوثة، باإلضافة لسمة القلق؛ بينما تميـزت مجموعـة   
تقدير الذات، والسعادة، واالستقالل، والتوجه لإلنجاز، باإلضـافة لسـمة   : األسوياء بسمات

ور بالذنب، وعلى ذلك يمكن القول أن األحداث الجـانحين أيضـاً يتميـزون بضـعف     الشع
  .درجاتهم على هذه األبعاد

دراسة لسمات الشخصية المميـزة ألبنـاء   (بعنوان ) 2000(دراسة حجازي  .4
  ):العائدين والمقيمين في جامعة األزهر بغزة

ء كـل مـن العائـدين    هدفت الدراسة إلى التعرف على سمات الشخصية المميزة لدى أبنـا 
والمقيمين، وتهدف إلى تحديد طبيعة الفروق بينهما في سمات الشخصـية تبعـاً الخـتالف    

  .الجنس، والتخصص، والمعدل األكاديمي، ومكان اإلقامة السابق، ومكان اإلقامة الحالي
) 700(واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وتكونت عينة الدراسة من 

. طالب جامعة األزهر، نصفهم من الطلبة العائدين، والنصف اآلخر من الطلبة المقيمين من
  .من اإلناث) 301(من الذكور و) 399(منهم 

واستخدمت الباحثة مقياس سمات الشخصية المميزة لدى البدو والحضر المقنن على البيئـة  
حيث تعطى لكل سمة فقرة، ) 70(الفلسطينية من إعداد نظمي أبو مصطفى، وهو مكون من 

  .حسب انطباقها على شخصية المفحوص حسب وجهة نظره 10-0درجة من 
  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

: تحديد السمات المميزة لدى أبناء كل من العائدين والمقيمين، وهي عند أبنـاء العائـدين   -
نفس، الصـدق، حسـب   األمانة، كتمان السر، اإلخالص، العزة، الكرم، الوفاء، الثقة بـال 

األمانة، العزة، كتمـان السـر، اإلخـالص،    : النظام، الطيبة، أما عند أبناء المقيمين فهي
 .الطيبة، الوفاء، حب الطبيعة، الكرم، الثقة بالنفس، المودة
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سـمة،  ) 49(وجود فروق في سمات الشخصية لدى كل من أبناء العائدين والمقيمين في  -
حدة البصر، الوفاء، العفو، حب الطبيعـة، المـرح،   : يوهي لصالح أبناء المقيمين، وه

المثابرة، العزة، الحياء، العطاء، حب العمل، الرشاقة، التأقلم، حب المغـامرة، المـودة،   
الكرم، التفاؤل، القناعة، الطموح، التضحية، التدين، الحساسـية، العفـة، القـدرة علـى     

ذوق الفني، الحماس، التفـاهم، التواضـع،   اإلقناع، اإليثار، االنتماء، الفراسة، الرأفة، الت
الثقة بالنفس، كتمان السر، المنافسة، الطيبة، اإلخـالص، الحشـمة، المحافظـة علـى     
المواعيد، النشاط، الحكمة، العدل، الصراحة، سعة الصدر، الفطنة، التعـاون، األمانـة،   

 .اللباقة في التعامل، الصبر، حب النظام
أبناء العائدين والمقيمـين فـي أبعـاد سـمات الشخصـية      وجود فروق دالة إحصائياً لدى  - 

 .وهي لصالح أبناء المقيمين) األخالقي، االجتماعي، االنفعالي، العقلي، الجسمي، الجمالي(
 

الخدمات المقدمة لألطفال الصـم وعالقتهـا   (بعنوان ) 2002(دراسة األشقر  .5
  ).بسماتهم الشخصية بمحافظة غزة

مات الشخصية لألطفال الصم في ضوء بعض المتغيـرات  هدفت الدراسة إلى معرفة أهم س
تلقي الخدمات، من قبل الجنس، العمر الزمني، المستوى االقتصادي، والمستوى الثقافي "هي 

  ".لألسرة
طفالً وطفلة من األطفال الصم المسـجلين فـي مركـز    ) 167(وتكونت عينة الدراسة من 

  .أطفالنا للصم
لقياس أبعاد الشخصية لألطفال الصم وقام بالتأكيـد علـى    وتمثلت أداة الدراسة ببناء مقياس

طفـالً وطفلـة مـن    ) 60(صدقه وثباته من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من 
  .األطفال الصم، وبعد ذلك قام بتطبيق المقياس على األطفال عينة الدراسة

  :ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
لعينة الكلية احتلت المرتبة األولى من ترتيب السمات، وفي المرتبة أن سمة الخجل لدى ا -

الثانية سمة عدم الثقة بالنفس، وفي المرتبة الثانية سمة عدم الثقة بالنفس، وجاءت سـمة  
التشتت وعدم االنتباه لتحتل المرتبة الثالثة، أما سمة الخـوف فجـاءت لتحتـل المرتبـة     

المرتبة الخامسة، أما سمة الشك في اآلخرين فقد  الرابعة، وجاءت سمة حب النفس لتحتل
احتلت المرتبة السادسة، وجاءت سمة االنطواء لتحتل المرتبة قبل األخيرة بوزن نسـبي،  

 .أما السمة األخيرة فكانت سمة الميل للعدوانية
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بعض السمات الشخصية للقيادات الفلسـطينية  (بعنوان ) 2002(دراسة قاسم  .6
  ):ات النفسية واالجتماعيةوعالقتها ببعض المتغير

هدفت الدراسة إلى قياس سمات الشخصية القيادية لدى عينـة مـن القـادة الفلسـطينيين،     
تحقيق الذات، الصحة النفسية، النوع، العمر، االنتمـاء  (والتعرف على مدى تأثير متغيرات 

ـ  ) السياسي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة القيادية، واإلقامة السابقة د سـمات  علـى تحدي
  .الشخصية للقيادات الفلسطينية
مـن  ) 40(مـن الـذكور، و  ) 120(شخصية قيادية منها ) 160(وتكونت عينة الدراسة من 

اإلناث، تم اختيارها بطريقة قصدية عشوائية من بين القيادات الفلسطينية الممثلة في المجلس 
ـ ) 700(الوطني الفلسطيني البالغ عددهم  ى حركتـي حمـاس   شخصية قيادية، باإلضافة إل

  .والجهاد اإلسالمي
، ومقيـاس تحقيـق   )إعداد الباحثة(وتمثلت أداة الدراسة في مقياس سمات الشخصية القيادية 

من إعـداد حامـد زهـران وفيولـت     (، ومقياس الصحة النفسية )من إعداد الباحثة(الذات 
  ).إبراهيم

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
الة بين السمات الشخصية لدى القيادات الفلسطينية من الجنسين في هناك عالقة إيجابية د -

 .عالقتها بالصحة النفسية وتحقيق الذات

توجد فروق ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية بين القيادات الفلسطينية طبقاً لمتغير  - 
حين  في% 96الجنس لصالح القيادات النسائية، حيث بلغ متوسط درجات القيادات النسائية 

 %.93بلغ متوسط درجات الذكور من الشخصيات القيادية 

توجد ارتباطات إيجابية دالة إحصائياً بين كل من سمات الشخصية، وتحقيق الذات والصحة  - 
 .النفسية

سمات الشخصية المميزة للناشـطين فـي   (بعنوان ) 2002(دراسة العجرمي  .7
ـ    دراسـة   –ح انتفاضة األقصى عن أقرانهم غير الناشطين فـي محافظـة رف

  ):مقارنة
هدفت الدراسة إلى التعرف على سمات الشخصية المميزة للناشطين في انتفاضـة األقصـى   
عن أقرانهم غير الناشطين، والتعرف على مدى ارتباط السمات الشخصية لدى مجمـوعتي  

  .الدراسة بمؤشر الفعالية
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ظة رفح، والذين تم طالب من طالب المرحلة الثانوية بمحاف 200وتكونت عينة الدراسة من 
  .اختيارهم من ثالث مدارس ثانوية في المحافظة

االتـزان   –االنطواء، وقائمة سـمات العصـابية    –وتمثلت األداة في قائمة سمات االنبساط 
  .االنفعالي، وقائمة سمات الصرامة العقلية، ومقياس مؤشر الفعالية

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
االجتماعيـة،  (سمات وذلك لصالح النشطاء، وهي  4-1داللة بالنسبة وجود فروق ذات  -

، كما بينت النتـائج أن  0.01، وذلك عند مستوى داللة )التأملية، التوجه لإلنجاز، الذكورة
بالنسبة لسمتي البحث عـن اإلثـارة    0.01هناك فروقاً ذات داللة إحصائياً عند مستوى 

 .واالندفاعية، وذلك لصالح غير النشطاء

ال يوجد ارتباط دال إحصائياً بين سمات الشخصية ومؤشر الفعاليـة، لـدى مجمـوعتي     -
 .الدراسة

التوافق الزواجي وعالقتـه بـبعض سـمات    (بعنوان ) 2002(دراسة اللدعة  .8
  ):الشخصية لدى معلمي ومعلمات القطاع الحكومي في محافظة  غزة

س، نوع السكن، مدة الـزواج،  الجن(هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير بعض المتغيرات 
) 120(على درجة التوافق الزواجي وتألفت عينة الدراسـة مـن   ) قوة األنا، االلتزام الديني

معلمة متزوجة واستخدمت استبانة التوافق الزواجي والتي أعدت مـن  ) 95(معلماً متزوجاً 
س االلتـزام الـديني   قبل الباحثة ومقياس بارون لقوة األنا من إعداد عالء الدين الفافي ومقيا

  .طريقة الشويعر.من إعداد د
وأشارت النتائج إلى أن درجة التوافق الزواجي ألفراد العينة من وجهة نظرهم ولـس مـن   
وجهة نظر أزواجهم كانت جيدة نسبياً، ومفهوم التوافق الزواجي لدى أفراد العينة مكون من 

ية، والنضج االنفعالي والعـاطفي،  االستقرار الزواجي، والمعاملة اإلنسان: تسعة عوامل هي
والرضا والسعادة الزوجية، والعالقات الشخصية الجيدة، وتحمل المسؤولية والتعامـل مـع   
اآلباء واألبناء وكيفية التعامل مع اآلخرين عند التدخل، إضافة إلى قـدرة الزوجيـة علـى    

  .التعامل مع الخالفات الزوجية
داللة إحصائية بين المعلمين والمعلمات في درجة وكذلك بينت النتائج عدم وجود فرق ذات 

  .التوافق الزواجي تُعزى لمتغيرات الجنس، نوع السكن، مدة الزواج
أظهرت النتائج أنه يمكن تفسير التباين في درجة التوافق الزواجي الكلية من قبـل متغيـر   

  .االلتزام الديني لدى أفراد العينة ككل وليس متغير قوة األنا
  .حث بضرورة االهتمام بموضوع التوافق الزواجي والعوامل المؤثرة فيهوأوصى البا
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األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف (بعنوان ) 2003(دراسة الخضري  .9
  ):بمحافظات غزة وعالقته ببعض سمات الشخصية ومتغيرات أخرى

إلسـعاف  هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى األمن النفسي لدى العـاملين بمراكـز ا  
) قـوة األنـا  (و) االلتزام الـديني (الطبية بمحافظات غزة وعالقته ببعض سمات الشخصية و

  ).عدد أفراد األسرة(، )سنوات الخبرة(، )الحالة االجتماعية: (ومتغيرات أخرى
  .من العاملين بمراكز اإلسعاف الطبية بمحافظات غزة) 123(وتكونت عينة الدراسة من 

اختبار األمن النفسي، واختبار االلتزام الديني، واختبار قوة األنـا،   وتمثلت أداة الدراسة في
  .قام بتطبيقها على العاملين بمراكز اإلسعاف الطبية بمحافظات غزة

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها
 .أن العاملين بطواقم اإلسعاف الطبية يشعرون بمستوى متوسط من األمن النفسي -

االلتـزام الـديني،   (ية موجبة بين األمن النفسي ومتغيرات الدراسة وجود عالقة ارتباط -
 .لدى العاملين بطواقم اإلسعاف الطبية) وقوة األنا، ومتغير الحالة االجتماعية، الخبرة

أساليب معاملة الوالدين لألبنـاء وعالقتهـا   : (بعنوان) 2003(دراسة الشاعر .10
 .جامعةبسماتهم الشخصية وتحصيلهم الدراسي لدى طلبة ال

هدفت الدراسة إلى كشف العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية، وكل من سمات الشخصـية  
  .والتحصيل الدراسي لطلبة جامعة األزهر بغزة

  :وتمثلت أداة الدراسة في
 ).1987أبو ناهية، وموسى، (مقياس أساليب المعاملة الوالدية في إعداد شيفر، تعريب  -

  زان االنفعـالي مـن إعـداد أيزنـك وويلسـون، تعريـب       االت –قائمة سمات العصابية  -
 ).2000أبو ناهية، (

  االنبســاط فــي إعــداد أيزنــك وويلســون، تعريــب  –قائمــة ســمات االنطــواء  -
 ).2000أبو ناهية، (

أبـو  (الرقة العقلية من إعداد أيزنك وويلسون، تعريـب   –قائمة سمات الصرامة العقلية  -
 ).2000ناهية، 

  :عدة نتائج من أهمهاوتوصلت الدراسة إلى 
توجد ارتباطات دالة إحصائياً في اساليب المعاملة الوالدية وبعـض سـمات الشخصـية     -

) الرقة العقليـة  –االتزان االنفعالي، الصرامة العقلية  –االنبساط، العصابية  –االنطواء (
 .لدى طلبة جامعة األزهر بغزة
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فضي االستقالل ومرتفعي الـتحكم  توجد فروق دالة إحصائياً بين مرتفعي االستقالل ومنخ -
ومنخفضي في التحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة األزهر بغـزة، ويوجـد تـأثير دال    

) األم(و) األب(إحصائياً لكل من الجنس وإدراك مستوى التقبل واالسـتقالل والـتحكم و  
 .والتفاعل بينهما على درجات الطلبة في قوائم سمات الشخصية الثالثة

وعية اآلباء والمربين بأهمية اتباع اساليب التنشـئة السـوية، وإدراج   وأوصى الباحث بت -
موضوع أساليب المعاملة الوالدية، وسمات الشخصية ضمن المقررات والمناهج الدراسية 
في المدارس والجامعات، وعقد الندوات والمحاضرات وورش العمـل حـول اسـاليب    

التحصيل الدراسـي فـي المجتمـع    المعاملة الوالدية السوية وغير السوية وكذلك حول 
 .الفلسطيني

  ):السمات المميزة لشخصية حفظة القرآن(بعنوان ) 2004(دراسة عبد العاطي .11
هدفت الدراسة إلى التعرف على سمات الشخصية لحفظة القرآن والتعرف على الفروق فـي  

جزاء سمات شخصية حفظة القرآن التي يعزى للمستوى التعليمي والسن ومقدار الحفظ من أ
القرآن والمستوى االقتصادي ومكان السكن، وكذلك الكشف عن الفروق في السمات المميزة 

  .لشخصية حفظة القرآن تُعزى لتفاعل كل من المستوى التعليمي والمستوى االقتصادي
من حفظة القرآن التابعين لوزارة األوقاف والشؤون ) 148(وكانت عينة الدراسة ممثلة من 

  .منتسبين لديوان الحفظةالدينية بغزة وال
  :استخدام الباحث ثالثة مقاييس هي

أبـو ناهيـة،   (االنطواء من إعداد ايزنك وويلسـوم، تعريـب    –قائمة سمات االنبساط  -
2000.( 

أبـو  (الدقة العقلية من إعداد أيزنك وويلسون، تعريـب   –قائمة سمات الصرامة العقلية  -
 ).2000ناهية، 

أبو ناهيـة،  (النفعالي من إعداد أيزنك وويلسون، تعريب قائمة سمات العصابية االتزان ا -
2000.( 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
حب : (ال يوجد عامل عام لسمات الشخصية لحفظة القرآن، بل سبعة عوامل طائفية وهي -

الوسـواس القهـري،    –النفعية  –توهم المرض  –التوجه لإلنجاز، التقدير  –المخاطرة 
  ).المسئولية –القلق، الدوجماتية، التوكيدية  – التأملية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين حفظة القرآن الجامعيين وغير الجامعيين فـي كـل    -
لصالح الجـامعيين،  ) المسؤولية والتوجه لإلنجاز والدوجماتية والشعور بالذنب(من سمة 

ن وغير الجـامعيين فـي   كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين حفظة القرآن الجامعيي
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حب المخاطرة، االندفاعية، العدوانية، البحـث عـن اإلثـارة، الـذكورة،     (كل من سمة 
 .لصالح غير الجامعيين) الوسواس القهري

العالقة بين سـمات الشخصـية ومسـتوى    (بعنوان ) 2004(دراسة الحجوج .12
  ).الطموح في ضوء بعض المتغيرات النفسية

  .بيعة العالقة بين سمات الشخصية ومستوى الطموحهدفت الدراسة إلى الكشف عن ط
معلمـة مـن   ) 193(معلمـاً و ) 194(معلماً ومعلمة، منهم ) 387(تكونت عينة الدراسة من 

التابعة لـوزارة التربيـة والتعلـيم فـي     ) العليا –الدنيا (معلمي ومعلمات المرحلة األساسية 
  .2004-2003محافظات غزة، وذلك للعام الدراسي 

أبـو  (االنطواء إعداد أيزنك وويلسون، تعريـب   –أداة الدراسة في مقياس االنبساط وتمثلت 
أبـو  (االتزان االنفعالي إعداد أيزنك وويلسون، تعريب  –، ومقياس العصابية )2000ناهية، 
عادل (، ومقياس االحتراق النفسي للمعلمين إعداد سيدمان، وزواجر، تعريب )2000ناهية، 

الخارجي للكبار إعـداد نـويكي ودوك،    –، ومقياس الضبط الداخلي )1994عبد اهللا محمد، 
، واسـتبيان مسـتوى الطمـوح    )1987صالح الدين أبو ناهية، ورشاد موسـى،  (تعريب 

  ).1975إعداد كاميليا عبد الفتاح، (للراشدين 
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

االجتماعيـة، والتأمليـة،   : اليـة توجد عالقة ارتباطية موجبة بين سمات الشخصـية الت  -
والمسؤولية، وتقدير الذات، والسعادة، واالستقالل، والنشاط، ومسـتوى الطمـوح لـدى    

 .معلمي المرحلة األساسية في محافظات غزة

االندفاعيـة، والقلـق، وتـوهم    : توجد عالقة ارتباطية سالبة بين سمات الشخصية التالية -
ومستوى الطموح لدى معلمي المرحلة االساسـية  المرض، والشعور بالذنب، والتعبيرية، 

 .في محافظات غزة

ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين سمة حب المخاطرة، والوسـواس القهـري،    -
 .ومستوى الطموح لدى معلمي المرحلة األساسية في محافظات غزة

الخبـرة الصـادمة وعالقتهـا بـأعراض     (بعنـوان  ) 2004(دراسة حجازي .13
  ):وبعض سمات الشخصية لدى أطفال شهداء انتفاضة األقصىاالضطراب 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة ما بين الخبرة الصـادمة واضـطراب مـا بعـد     
  .الصدمة، وبعض سمات الشخصية لدى أطفال شهداء انتفاضة األقصى

  وتكونت عينة البحث من ثالث مجموعات هي أطفال شهداء انتفاضة األقصـى مـن سـن    
  سنة، والثانية من األطفال اليتامى العـاديين، والثالثـة مـن األطفـال العـاديين      ) 9-14(
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طفالً بعد التحقـق مـن صـدق األدوات وثباتهـا وتمتعهـا      ) 176(قوامها ) غير اليتامى(
  .بخصائص سيكوماترية جيدة

وتمثلت فترة أداة الدراسة في مقياس سمات شخصية الطفل والذي أعد من قبـل الباحـث،   
من إعداد برنـامج  ) PTSD(ياس الخبرة الصادمة، واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ومق

  .غزة للصحة النفسية
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين أطفال الشهداء واليتامى والعاديين بالنسبة للخبـرات   -
 .الصادمة

لشهداء، واألطفال اليتـامى، واألطفـال غيـر    ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين أطفال ا -
 ).القلق، واالكتئاب، والعصاب، واالنبساط(اليتامى، بالنسبة لدرجة مستوى 

يوجد فروق في الخبرات الصادمة تبعاً لحالة آباء األطفال حيـث زاد متوسـط الخبـرة     -
ؤهم الصادمة لدى األطفال الذين آباؤهم شهداء، ومتوفون بالنسبة لألطفـال الـذين آبـا   

 .أحياء

وأوصى الباحث بضرورة االهتمام بموضوع الخبرة الصادمة، واضطراب ضغوط ما بعدها 
  .والعوامل المؤثرة فيها

دراسة مقارنـة لـبعض سـمات الشخصـية     (بعنوان ) 2004(دراسة شعت .14
واالتجاهات الدينية لدى طلبة كلية العلوم وكلية الشريعة في الجامعة اإلسالمية 

  ).بغزة
سة إلى التعرف على العالقة بين سمات الشخصية واالتجاهات الدينية لدى طلبة هدفت الدرا

  .كلية العلوم وطلبة كلية الشريعة في الجامعة اإلسالمية بغزة
طالب من ) 110(طالب من كلية العلوم، و) 140(طالب، ) 250(وتكونت عينة الدراسة من 

  .م2003/2004األول للعام  كلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية خالل الفصل الدراسي
وتمثلت أداة الدراسة في مقياس قائمة سمات الصرامة العقلية من إعـداد الـدكتور صـالح    

  .، ومقياس االتجاهات الدينية من إعداد الباحث2000الدين أبو ناهية، 
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن أكثر االتجاهات الدينية تمييزاً لمجموعة طلبة 

ة العلوم عن نظرائهم طلبة كلية الشريعة اتجاه الحياء، فيما تميزت مجموعة طلبة كليـة  كلي
الشجاعة واألمانة ومساعدة اآلخرين، وكانـت أكثـر سـمات    : الشريعة باالتجاهات التالية

 .الشخصية تميزاً لمجموعة طلبة كلية العلوم عن نظرائهم طلبة الشريعة سمة العدوانية
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التوافق الزواجـي وعالقتـه بـبعض سـمات     (نوان بع) 2006(دراسة مكي .15
  ):الشخصية لدى األزواج في محافظات غزة

هدفت هذه الدراسة إلى وضع صورة واضحة وشاملة عـن مسـتوى التوافـق الزواجـي     
لألزواج في محافظات غزة، والتنبؤ بأكثر سمات الشخصـية ارتباطـاً بـالتوافق والرضـا     

  .الزواجي
زوجاً من الذكور موزعين على جميع محافظات قطـاع  ) 203(وتكونت عينة الدراسة من 

  .غزة
  :وتمثلت أداة الدراسة في

بعداً تقـيس جميـع أبعـاد الرضـا الزواجـي       11ويتألف من : مقياس الرضا الزواجي -
 .واالجتماعي تأليف دوجالس شنايدر، تعريب وتقنين فيولال الببالوي

 :عية وهيمقاييس فر 3وقد تم استخدام : مقاييس سمات الشخصية -

 Toughmindedness – Tendemindednessمقياس صالبة التفكير ومرونته   -أ 

 emotional Instability – adjustmentالتوافق / عدم الثبات االنفعالي - ب 

 MMPIمقياس السيطرة من اختبار الشخصية المتعدد األوجه   -ج 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
ي جميع أبعاد التوافق الزواجي لدى األزواج مرتفعي وجود فروق ذات داللة إحصائية ف -

السيطرة ومنخفضي السيطرة، إال في أبعاد التآلفيـة، توجهـات األدوار، والصـراعات    
وقد جاءت اتجاهـات الفـروق فـي صـالح األزواج     ) المتعلقة بأساليب تنشئة األطفال

بعد االتصـال   منخفضي سمة السيطرة على جميع أبعاد مقياس الرضا الزواجي باستثناء
 .الموجه لكل المشكالت فقد كانت الفروق لصالح األزواج مرتفعي سمة السيطرة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد الرضـا الزواجـي لـدى األزواج     -
 .تعزى لمتغير صلة القرابة

  وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميـع أبعـاد الرضـا الزواجـي بـين األزواج       -
  التآلفيـة، الضـيق الكلـي    : (تغير المستوى التعليمي ما عدا في األبعاد التاليـة تعزى لم

  في الزواج، التواصل الوجداني، الخالفـات الماليـة، توجهـات األدوار، الصـراعات     
  مثـال علـى   ) المتعلقة بأساليب تنشئة األطفال، التاريخ العائلي لالضـطراب الزواجـي  

  في البعد االتصـال الموجـه لحـل المشـكالت      ذلك فقد كان هناك فروق دالة إحصائياً
  في المستوى التعليمي للزوج لصالح الـدبلوم وبـين الجـامعي والثـانوي فقـد كانـت       

 .لصالح الجامعي
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التوافق النفسي واالجتمـاعي لـدى طـالب    (بعنوان ) 2006(دراسة منصور .16
مات المرحلة الثانوية القاطنين في المناطق الساخنة بمحافظة رفح وعالقته بس

  ):الشخصية
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى طـالب المرحلـة   
الثانوية بمحافظة رفح وما هي أبعاده، كذلك التعرف على مدى الفروق في أبعـاد سـمات   

الجنس، العمـر،  (تبعاً لمتغيرات ) االنطواء، العصابية، الذهانية، الكذب/ االنبساط(الشخصية 
  ).ف الدراسي، التخصص األكاديمي، مستوى الدخلالص

طالب وطالبة من طالب المرحلة الثانوية الـذين يقطنـون   ) 660(تكونت عينة الدراسة من 
  .المناطق الساخنة بمحافظة رفح

إعداد علي الـديب،  (وتمثلت أدوات البحث في اختبار التوافق النفسي واالجتماعي للراشدين 
  ..E.P.Qللشخصية  ، وكذلك مقياس آيزنك)1988

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
بين كل من مجـاالت التوافـق   ) 0.01(وجود عالقة موجبة دالة  إحصائياً عند مستوى  -

االنطـواء والجاذبيـة   / االنبسـاط (النفسي والتوافق العام وأبعـاد سـمات الشخصـية    
بين كل من مجاالت ) 0.01(، وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً عند مستوى )االجتماعية

 ).العصابية، الذهنية(التوافق النفسي والتوافق العام وأبعاد سمات الشخصية 

وأظهرت وجود فروق بين الطالب والطالبات في بعدي الذهانية والجاذبيـة االجتماعيـة    -
لصالح ذوي الدخل المنخفض، بينما لم تظهر فروق بين الطالب والطالبات فـي بعـدي   

 .نطواء والعصابية تعزى لمتغير مستوى الدخلاال/ االنبساط

دراسة السمات الشخصية المميـزة لألطفـال   (بعنوان ) 2006(دراسة طافش .17
  ):المصابين لمرض الثالسيميا وعالقتها ببعض المتغيرات

هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض السمات الشخصـية المميـزة لألطفـال المصـابين     
  .ظات قطاع غزةبمرض الثالسيميا الكبرى بمحاف

مـن  ) 39(سنة منهم ) 12-9(طفالً تراوحت أعمارهم من ) 74(وتكونت عينة الدراسة من 
  .من اإلناث) 35(الذكور، 

وكانت أداة الدراسة مقياس تقدير الشخصية لألطفال، واستمارة تقدير المستوى االجتمـاعي  
  .االقتصادي لألسرة

  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
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تا االعتمادية وعدم الثبات االنفعالي قد احتلتا المرتبتين األولى والثانيـة للـذكور   أن سم -
على الترتيب، ثـم النظـرة السـلبية    %) 44.3(، %)44.8(واإلناث ككل بأوزان نسبية 

العداء، وعدم التجاوب االنفعـالي، والتقـدير   /للحياة، وعدم الكفاية الشخصية، ثم العدوان
 .السلبي للذات

في سمة التقدير السلبي للذات  0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجود فرو -
 .بين األطفال المصابين بالثالسيميا تُعزى لعامل المستوى التحصيلي

في سمات الشخصية ككـل   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 –مرتفـع  (توى الثقافي للوالدين بين األطفال المصابين بالثالسيميا تُعزى إلى عامل المس

 ).منخفض –متوسط  –مرتفع (والمستوى االقتصادي لألسرة ) منخفض –متوسط 

وأوصى الباحث بوضع برنامج إرشادي يهدف إلى جعل األطفال المصابين بالثالسيميا أكثر 
استقاللية وقدرة وكفاءة على مواجهة مشاكلهم، ووضع برنامج نفسي دينـي يهـدف إلـى    

أطفال الثالسيميا للتغلب على العقبات التي تعوق نموهم الشخصي، وتعـزز أقصـى   معاونة 
وتصـميم  . نمو إلمكاناتهم الشخصية كذلك تنمية وتطوير الجوانب اإليجابية في الشخصـية 

برامج في اإلرشاد الديني والتربوي والنفسي لتعزيز الجوانب االعتقاديـة واإليمانيـة لـدى    
  .المرضى وعائالتهم

  ):Zimmerman) (2006(دراسة .18
هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير سمات الشخصية على قـرار األفـراد فـي تـرك العمـل      
بالمؤسسة، حيث أن التغيرات التي تطرأ على العاملين بالمؤسسة وضعف االنتماء لها تتـرك  
آثاراً سلبية على أداء المؤسسة في كل األحوال، ويعتبر الرضى الـوظيفي مـن المواضـيع    

التي تمت دراستها عبر عقود من الزمن، وقد أرجع الباحثون أسباب عـدم الرضـى    المهمة
الوظيفي والرغبة في ترك العمل إلى عوامل تتعلق ببيئية العمل، ولكـنهم أهملـوا السـمات    
الشخصية وعالقتها بقرار ترك العمل، وقد ركزت الدراسة على ثالث سمات رئيسـة هـي   

  .التقبل واالنفتاح والعصابية
تت الدراسة أن العاملين الذين لديهم نسبة عالية من العصابية أو التنبيه العصبي ممكن أثب -

أن يكون لديهم توجه للتوقف عن العمل ألسباب ال تتعلق بمستوى رضاهم عن ظروفهم 
 .داخل بيئة العمل

كشفت الدراسة عن التأثير المباشر لسمة التقبل واالنفتاح، فاألفراد الـذين لـديهم نسـبة     -
فضة من التقبل واالنفتاح قد يقدمون تحت أي ظرف على االستقالة الغير مخططـة،  منخ

باالستناد إلى نتائج هذه الدراسة، يجب أن تختار المؤسسة المتقدمين للوظائف ممن لديهم 
سمات الشخصية أو الطباع التي تحافظ على ارتباطهم بوظائفهم داخـل المؤسسـة، أي   
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يدة بسبب وجود عالقات واضحة بين سمات الشخصية تختار الموظفين ذوي السمات الج
 .ومستوى أداء الموظفين وتوجيههم لترك العمل

الدراسة توصي المؤسسات باستخدام اختبارات سمات الشخصية في امتحانـات القبـول    -
 .للوظائف

  ):Gemlin) (2005: (دراسة.19
  ).دراسة وصفية(هدفت الدراسة إلى قياس سمات الشخصية المرأة المديرة 

هذه الدراسة الوصفية تكشف عن سمات الشخصية للمرأة المديرة، وكيف أن هذه السـمات  
م في دراسـة لعـالم   1992تختلف عن سمات الشخصية لعمموم الناس، كما تم رصدها عام 

  .مCasta 1992النفس 
امرأة قيادية في مؤسسات مختلفة، هؤالء النساء يتقلدن منصـب   62العينة كانت عبارة عن 

  .رئيس شركة –رئيس دائرة  –م مدير عا
المشتركات أكملن اإلجابة على أداة البحث وهي االستبانة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج 
من أهمها أن النساء القياديات سجلن نسبة عالية في سمة التقبل، االنفتاح، الوعي، الضـبط  

  .نظرية سمات القيادة بينما سجلن نسبة منخفضة في سمة العصابية، وهذه النتائج تتوافق مع
ويمكن توسيع هذه الدراسة لعدد أكبر من المؤسسات من أجل الوصول إلـى المزيـد مـن    
العمومية، أو يمكن إجراء دراسة مقارنة بين سمات الشخصية القيادية للمرأة والرجـل مـن   

  .جهة أخرى
  ):Markus) (2009(دراسة .20

  . ال دراسة ذات بعدينهدفت الدراسة إلى دراسة سمات الشخصية وإنجاب األطف
فسر العلماء من خالل دراسات سابقة تأثير سمات الشخصية على الكثيـر مـن المواقـف    
اإلنسانية، ولكن ارتباط سمات الشخصية باإلنجاب ووجود أطفـال لـم يـتم تفسـيره بعـد      

  .بوضوح
  قام الباحثون في هذه الدراسة بالتركيز على ثالثة أبعـاد فـي سـمات الشخصـية البعـد      

البعد االجتماعي، والبعد الخاص بالنشاط، ومحاولة التنبؤ إن كان وجـود أطفـال    –اطفيالع
سوف يؤثر على سمات الشخصية لألبعاد المذكورة، والتنبؤ كـذلك علـى تـأثير سـمات     
الشخصية بأبعادها الثالث السابقة على الرغبة في إنجاب أطفال، ولذلك تُعتبر هذه الدراسـة  

  .ذات بعدين
سنوات، ونتائج الدراسة  9الذين تم متابعتهم لمدة  839نوا رجاالً ونساء والعدد هو والعينة كا

  :كانت كالتالي
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أشارت الدراسـة أن العاطفـة   : تأثير أبعاد سمات الشخصية على اإلنجاب: البعد األول •
العالية تقلل من احتمال إنجاب األطفال، بينما البعد االجتماعي العالي والنشـاط العـالي   

 .من احتمال إنجاب األطفاليزيد 

أشـارت الدراسـة أن وجـود    : تأثير وجود األطفال على سمات الشخصية: البعد الثاني •
أطفال يزيد العاطفة خاصة في األشخاص الذين لديهم عاطفة قوية من األصـل، ويزيـد   
وجود أطفال كذلك االتجاه االجتماعي لمن لديهم في األساس ميـول اجتماعيـة عاليـة،    

 .تجاه االجتماعي لمن لديهم أسس اجتماعية منخفضةويقلل اال

  ):Hong) (2009(دراسة .21
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين سمات الشخصية والسلوكية غير الصحية لطالب 

  .الجامعات
باستخدام أداة البحث وهي قياسات متعددة للشخصية لعينات مختلفة من طالب الجامعات في 

 –الضـبط   –الوعي (راسة العالقة بين سمات الشخصية الرئيسية مثل والية كاليفورنيا تم د
 –التـدخين  (مع بعض السلوكيات غير الصحية التي يمارسها طلبة الجامعات مثـل  ) التقبل

  ).االنحراف الجنسي –الشراب 
النتائج أظهرت أن الطلبة الذين تظهر عندهم السلوكيات الشاذة كانت لهم سمات الشخصـية  

  :المستخدم وهي كالتالي حسب المقياس
 .الوعي المنخفض •

 .التقبل المنخفض •

 .الضبط المنخفض •

  ):Hakamata) (2009(دراسة .22
هدفت هذه الدراسةإلى معرفة التغير في النوع وتأثيره على العالقة بين سـمات الشخصـية   

  .وعمليات أيض الجلوكوز في الدماغ
عصـاب ووظـائف الـدماغ أن    كشفت الدراسات الحديثة باستخدام التصوير التشخيصي لأل

هناك مناطق محددة في الدماغ قد تكون هي المسئولة عن سمة إثارة القلق، ومعرفـة هـذه   
السمة تتأثر بنوع الجنس، وتعتبر سمة القلق من السمات المـؤثرة جـداً علـى العواطـف     

لقليل والمزاج، ومن المعروف أن تتأثر كثيراً بالفروق بين الجنسين، ومع ذلك ال يعرف إال ا
  .عن االختالفات بين الجنسين في وظائف الدماغ المتصلة بسمة القلق

والهدف من هذه الدراسة هو دراسة الفروق المرتبطة بالنوع في العالقة بين سـمة القلـق   
  أشـخاص أصـحاء    102وعمليات أيض الجلوكوز في الدماغ، وكانـت عينـة الدراسـة    
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لقيـاس عمليـات أيـض    ) f.18(ختبـار  وتم تطبيـق ا ) من اإلناث 37 –من الذكور  65(
وأظهرت نتـائج  ). Harm Avoidance(الجلوكوز، والختيار سمة القلق ثم تطبيق مقياس 

التحليل أن عملية أيض الجلوكوز التي تتم في الجزء األمامي من الدماغ تختلف بين النسـاء  
  .ع الرجالوالرجال، ولها عالقة دالة تؤثر على زيادة سمة القلق في النساء مقارنة م

إن دراسة وظائف الجزء األمامي من الدماغ وبالتحديد عمليات أيض الجلوكوز تفيـد  : ختاماً
  .في منع أو عالج القلق لدى النساء

  ):Guskowska) (2009(دراسة .23
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين ممارسة التمرينات الرياضـية وسـمات الشخصـية    

  .رباتوتغير حالة المزاج للنساء المتد
  :الغرض من الدراسة

اختبار التغير في المزاج والتغير في بعض سمات الشخصية للمرأة المشاركة في برنامج  .1
 .أسبوع 12تدريب رياضي لمدة 

 .لفهم العالقة بين حالة المزاج وسمات الشخصية .2

 .الكتشاف العوامل الشخصية التي يمكن التنبؤ بتأثيرها على حالة المزاج .3

أسبوع من  12ية كشفت أن المزاج العام للعينة المشاركة تحسن بعد مضي اإلجراءات الرئيس
التدريب حيث انخفض التوتر وزاد االتجاه نحو التفاؤل وإثارة النشـاط واإلحسـاس بالثقـة    
والكفاءة الذاتية، وحسب المقاييس المذكورة هناك تحسن واضح بين قياسات سمات الشخصية 

الضـبط والـوعي    -التقبل–ارتفع مقياس سمات االنفتاح  الرئيسية أول ونهاية التدريب حيث
ويتضح كذلك أن حالة المزاج تتالءم مـع التحسـن فـي سـمات     . وانخفض قياس العصبية

  .الشخصية
  ):Schermer) (2010(دراسة .24

  . هدفت الدراسة إلى الكشف عن عالقة االرتباط بين الذكاء وسمات الشخصية
  العام وسمات الشخصية؟هل يوجد عالقة وارتباط بين الذكاء 

هذا هو السؤال الرئيس ومشكلة الدراسة، ولإلجابة على السؤال السابق تم اختيار عينة تتكون 
من األشقاء تم فصل األشقاء في مجموعتين واختبار كل مجموعة على حدة، وكـل   507من 

 ziglerباستخدام مقياس ) من سمات الشخصية 20(مجموعة أكملت مقياس سمات الشخصية 
  .وكذلك أكملت أفراد العينة اختبار الذكاء

نتائج الدراسة أظهرت أن هناك عالقة دالة بين سمات الشخصية والذكاء العام حيث كشـفت  
الدراسة أن األفراد الذين حققوا نسبة ذكاء عالية كان من سمات شخصـياتهم تقبـل الـذات    
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ـ  ية ال تعتبـر عـامالً   الحضور االجتماعي وتحمل المسؤولية، وهذا يعني أن سمات الشخص
  .مستقالً عن الذكاء

  ):Carrea) (2010(دراسة .25
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين سمات الشخصية واستعمال اإلنترنت ألغـراض  

  .شخصية واجتماعية
نظراً للزيادة المتنامية في استخدام المواقع اإللكترونية ألغراض شخصية واجتماعيـة، فـإن   

دمين يمكن أن تشـكل عـامالً مهمـاً يوجـه األفـراد للمشـاركة       سمات الشخصية للمستخ
اإللكترونية، أدبيات الدراسة تقترح وجود بعض سمات الشخصية التي تتعلق باالشتراك عبر 

عينة الدراسة كانوا أفراد ناضـجين  ). االنفتاح –االتزان االنفعالي  –الضبط (اإلنترنت مثل 
هدف من الدراسة هو التحقق مـن العالقـة بـين    تم اختيارهم عن طريق اإلنترنت، وكان ال

االبعاد الثالثة لسمات الشخصية واستخدام اإلنترنت، وإن كانت بعض المتغيرات مثل النـوع  
  .والعمر تلعب دوراً في هذه العملية

وكشفت النتائج عن وجود عالقة دالة بين سمة الضبط واالنفتاح مع االسـتخدام لالنترنـت،   
دالة بين االتزان االنفعالي واستخدام اإلنترنت، وهذه النتـائج اختلفـت   بينما ال توجد عالقة 

باختالف النوع، بينما تعادل الرجال والنساء في النتيجة األولى، واختلفوا في النتيجة الثانيـة  
  .حيث أظهرت الرجال األكثر في االتزان االنفعالي هم األعلى في استخدام اإلنترنت

  ):2002) (الداية(دراسة .26
فت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى التوكل لدى طالبات الجامعة اإلسـالمية، ومـن ثـم    هد

التعرف على العالقة بين التوكل وكل من التفاؤل والتشاؤم، والدافعيـة لإلنجـاز، والـذكاء    
  .االجتماعي

مقياس التفاؤل والتشاؤم، مقياسين للذكاء االجتماعي، مقياس الدافعيـة  : أدوات الدراسة وهي
طالبـة مـن طالبـات    ) 521(جاز، ومقياس التوكل على اهللا، وتكونت عينة الدراسة من لإلن

  .المستوى األول والثاني والثالث والرابع في كليتي العلوم وأصول الدين
 Stepwiseواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي وأسلوب االنحدار المتعدد بطريقة 

  :همهاوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أ
وجود عالقة إيجابية بين كل من التوكل، والذكاء االجتماعي، والتفاؤل والتشاؤم، وعالقة  -

 .سلبية بين التوكل والتشاؤم، كما تبين عدم وجود عالقة بين التوكل والدافعية لإلنجاز

متغيرات التفاؤل والتشاؤم والذكاء االجتماعي وتفاعالتهم فسرت التبـاين فـي درجـة     -
 .هللا عند طالبات الجامعة اإلسالميةالتوكل على ا
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فسرت نفس المتغيرات السابقة وتفاعالتها التباين في درجة التوكل على اهللا عند طالبـات   -
 .كليتي أصول الدين والعلوم بنسب متفاوتة

فسرت نفس المتغيرات أيضاً مع تفاعالتها التباين في درجة التوكل على اهللا عند طالبات  -
 .المستوى األول والثاني

فسر كل من التشاؤم والذكاء االجتماعي وتفاعالتهم التباين في درجة التوكـل علـى اهللا    -
 .عند طالبات المستوى الثالث

 .فسر التفاؤل وتفاعالته التباين في درجة التوكل على اهللا عند طالبات المستوى الرابع -

 .خرجت الدافعية لإلنجاز من جميع معادالت التنبؤ -

تباين المفسرة ذات داللة إحصائية، كما تـم تفسـير النتـائج التـي     ولقد كانت جميع نسب ال
  .توصلت إليها الدراسة في ضوء اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

  
 

الضغوطات النفسية لـدى زوجـات األسـرى    : بعنوان) 2005) (الفي(دراسة  .1
  .ها ببعض المتغيراتالفلسطينيين وعالقت

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن عالقة الضغوطات النفسـية لـدى زوجـات األسـرى     
الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي بعمر زوجـة األسـير، ومسـتواها التعليمـي     

  .والمستوى االجتماعي واالقتصادي لها وعدد أبنائها ومستوى التزامها بالقيم الدينية
  .حث المنهج الوصفي التحليليواستخدم البا

: استخدم الباحث في دراسته أداتين تقيس موضوع الظـاهرة، األولـى  : أداة الدراسة وعينتها
الضغوطات النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين في سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي،    

  .االلتزام بالقيم الدينية: والثانية
األسرى، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، زوجة من زوجات  93وتكونت عينة البحث من 

  :من أهمها
يعد مستوى الضغوطات النفسية العامة لدى زوجات األسرى الفلسطينيين متوسطاً، أمـا   -

على الصعيد السيكولوجي فهو فوق المتوسـط، ويعـد دون المتوسـط علـى الصـعيد      
 .النفسجسمي

أقـل مـن مسـتوى    ف) 0.05(عدم وجود فروق دالة إحصائياً عنـد مسـتوى الداللـة     -
 .الضغوطات النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين تعزى إلى عمر الزوجة
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فأقل فـي مسـتوى الضـغوطات    ) 0.05(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  -
 .النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين تعزى لمستوى تعليم الزوجة

فأقل فـي مسـتوى الضـغوطات    ) 0.05(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  -
النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين تعـزى للمسـتوى االجتمـاعي االقتصـادي     

 .للزوجة

فأقل في مستوى الضغوطات ) 0.05(عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  -
 .النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين تعزى إلى عدد أبناء الزوجة

فأقل في مستوى الضغوطات ) 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى داللة  عدم وجود فروق -
 .النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين تعزى إلى مستوى التزام الزوجة بالقيم الدينية

التوافق النفسي وعالقته بمفهـوم الـذات   : "بعنوان) 2002(دراسة أبو زايد  .2
  ".ألبناء شهداء وأسرى االنتفاضة

ة إللقاء الضوء على التوافق النفسي وعالقته بمفهوم الذات لدى عينة مـن  هدفت هذه الدراس
األطفال الذين فقدوا عائلهم بسبب االستشهاد واألسر في السجون اإلسرائيلية في االنتفاضة، 
والتعرف على الفروق بين مجموعة من أطفال الشهداء واألسـرى فـي التوافـق النفسـي     

ق في التوافق النفسي لدى مرتفعي ومنخفضـي مفهـوم   ومفهوم الذات، والتعرف على الفرو
الذات لدى كل من أبناء الشهداء واالسرى، والتعرف على الفروق فـي التوافـق النفسـي    

  .ومفهوم الذات لدى كل من الجنسين
طفل وطفلة من أبناء الشهداء واألسرى وفاقـدي األب مـن    300وتكونت عينة الدراسة من 

  :عاماً، واستخدم الباحث األدوات التالية 12-11مارهم ما بين كال الجنسين، ممن تتراوح أع
 ".إعداد الباحث"مقياس التوافق النفسي  -

 ".تعديل الباحث) "إعداد عادل األشول(مقياس مفهوم الذات  -

 ".إعداد أحمد زكي صالح"اختبار الذكاء المصور  -

 ".الباحثإعداد "دليل مستوى الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة الفلسطينية  -

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها
شخصي (وجود فروق دالة إحصائياً بين أبناء الشهداء وأبناء األسرى في التوافق النفسي  -

 .لصالح أبناء الشهداء) اجتماعي –

توجد فروق دالة إحصائياً بين أبناء الشهداء وأبناء األسرى وحاضري األب في التوافـق   -
 .لصالح األب) جتماعيا –شخصي (النفسي 
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توجد فروق دالة إحصائياً بين أبناء الشهداء وأبناء األسرى في مفهوم الذات لصالح أبناء  -
 .الشهداء

توجد فروق دالة إحصائياً بين أبناء الشهداء وأبناء األسرى وحاضري األب في مفهـوم   -
 .الذات لصالح حاضري األب

  ، وأوصـى المؤسسـات واألجهـزة    وأوصى الباحث باالهتمام بأسـر األسـرى والشـهداء   
  لالهتمـام  ) الخاصـة (الحكومية باالهتمام بهذه الشريحة، وأوصى أيضاً المؤسسات األهليـة  

  .بهذه الشريحة
البناء النفسي لشخصية األسير الفلسـطيني  : (بعنوان) 2007(دراسة شهوان  .3

  ).وعالقته ببعض المتغيرات
ء النفسي تمايزاً لدى األسـير الفلسـطيني   هدفت هذه الدراسة الكشف عن أكثر مكونات البنا

والكشف عن الفروق الجوهرية في مكونات البناء النفسي لديه التي تختلف باختالف التنظيم 
  .والحالة االجتماعية ونوعية االعتقال والعمر ومدة الحكم وعدد مرات االعتقال

ى خمسـة أبعـاد،   فقرات مقسمة عل) 105(واستخدم الباحث مقياس البناء النفسي مكون من 
  .وهي البعد الجسمي واالنفعالي واالجتماعي والعقلي والروحي من إعداد الباحث

  .أسيراً فلسطينياً، وهم جميع أسرى سجن النقب 502وتكونت عينة الدراسة من 
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

 .لصالح المتزوجين وجود فروق مكونات البناء النفسي في البعد الجسمي لدى العينة ككل -

وجود فروق ذات داللة في مكونات البناء النفسي من حيـث نـوع االعتقـال لصـالح      -
 .المحكومين

وأوصى الباحث بالعمل الفعال والجاد إلبراز قضية األسرى وإعطاء مسـاحة أكبـر فـي    
  .اإلعالم لقضية األسرى، ودعم األسرى واحتضانهم بعد التحرر

أمل بالعالج للسـجناء أصـحاب   : (بعنوان) Ewen Callaway) (2009(دراسة  .4
  ).الشخصية السيكوباتية

تم تعريف الشخصية السيكوباتية في علم النفس بأنها شخصية مضادة للمجتمـع، أي ذلـك   
الفرد الذي يسلك سلوكاً شاذاً ومنحرفاً مع األفراد المحيطين، وهذه الشخصية ال توجد فـي  

  .ة المنحرفة الخطيرة للمجرمينالمجرمين العاديين، بل أنها تميز الشخصي
  أشارت الدراسات السابقة أن مـن سـمات الشخصـية لإلنسـان السـيكوباتي هـو عـدم        
  الشعور بالخوف والميل الشديد للتحدي والقسوة بل يذكرنا بقسـوة الحيوانـات الضـواري،    
  وإن كان هذا ال يعني أنه عديم الشعور والعاطفة، وقد أشارت بعـض الدراسـات السـابقة    
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  ذلك أن التشريح لدماغ أصحاب الشخصية السيكوباتية أثبت أن هنـاك تشـوهاً واضـحاً    ك
لديهم في غدة اللوزة وهي الغدة المسئولة عن منطقة العمليات مثـل الخـوف والعواطـف    

  .األخرى
الختبار مدى وجود سمات الشخصية السيكوباتية في السجناء المنحرفين، قام فريق البحـث  

من السـجناء المـدجانين    125بيق مقياس الشخصية السيكوباتية على في هذه الدراسة بتط
بارتكاب جرائم خطيرة جداً حيث تم تسجيل النقاط المميـزة للشخصـية السـيكوباتية فـي     

  .المقياس المذكور مثل النرجسية واالندفاع والقسوة
 من سمات الشخصية السيكوباتية بمـا يكفـي فعليـاً   % 20وقد سجلت عينة الدراسة وجود 

لتحقيق وجود شخصية سيكوباتية، وهذه النسبة والتي تعتبر النموذجية لسـمات الشخصـية   
  %.1السيكوباتية في عموم األفراد ال يتجاوز 
هل يمكن التدخل جراحياً ألجل معالجـة سـمات   : ويبقى السؤال المطروح في هذه الدراسة

  السيكوباتية لدى المنحرفين؟؟
  

العالقة بين سـمات الشخصـية للسـجينات    : "انبعنو): Mandi L.) (2007(دراسة  .5
  .الشابات واالتجاه نحو الجريمة

ربط العديد من الدراسات السابقة علم األمراض النفسية وعلم السلوك بسمات الشخصية وفي 
هذه الدراسة تم التحقيق مع العالقة بين سمات الشخصية لمجموعة من السجينات الشـابات  

  .والجريمةوبين االتجاه نحو العدوانية 
سـنة،   19و 13فتاة من السجينات الشابات تتراوح أعمارهن بين  122بلغت عينة الدراسة 

وقد أتمهن اإلجابة على فقرات االستبانة لقياس أعراض العدوان واالكتئاب والقلق لـديهن،  
ومن جهة أخرى تم تقييم الشخصية لكل منهن من خالل لقاءات منظمـة لجمـع البيانـات    

  .جتماعية والديموغرافيةالشخصية واال
 –كشفت الدراسة عن وجود نسبة عالية من سمات الشخصـية باألبعـاد الثالثـة العـدوان     

القلق، وتعزو الدراسة تأثر وجود هذه السمات باالتجـاه نحـو الجريمـة لـدى      –االكتئاب 
  .السجينات

مل علـى  سنة والع) 19-13(وتوصي الدراسة بضرورة تفهم هذه المرحلة العمرية للفتيات 
معالجة سمات االكتئاب والعدوان والقلق في محاولة جادة للحد من اتجاه الفتيـات الشـابات   

  .نحو الجريمة
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الفروق في مفهوم الذات والشخصـية لـدى أبنـاء    ): "2005(دراسة الحيان  .6
  ".األسرى وأبناء الشهداء وأقرانهم في األسر األخرى

أبناء األسرى وأبناء الشهداء وأقرانهم فـي   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق بين
  .األسر األخرى

واستخدمت الباحثة مقياس تنس لمفهوم الذات بصورته المتغيرة من إعـداد صـفوت فـرج    
وعبد الفتاح القرشي ومقياس تقدير الشخصية لرونر رونالد وتعريب ممدوح سالمة وتكونت 

على المجموعات الثالث، وقد بلـغ  طالب وطالبة موزعين بالتساوي  300عينة الدراسة من 
عاماً وكشفت نتائج الدراسة عن أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة      15و 7متوسط العمر 

إحصائية بين المجموعات الثالث على مقياس تنس لمفهوم الذات باستثناء الذات األخالقيـة  
إحصـائية   ألبناء األسرى وبالنسبة لمقياس تقدير الشخصية وأنه ال توجد فروق ذات داللـة 

بين المجموعات الثالث باستثناء بعد االعتمادية ألبناء األسر األخرى وبعد التقدير السـلبي  
للذات ألبناء الشهداء لذا نجد أن الفرض األول لم يتحقق وكشفت نتائج الدراسة عن أنـه ال  

  .توجد فروق بين أبناء األسرى والشهداء من حيث المنطقة
تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين "وان بعن): 2008(دراسة أبو قاعود  .7

  ".وعالقتها بالتفكير األخالقي
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التعذيب الذي تعرض له األسرى المحـررين فـي   

وجـيش االحـتالل   " الشـاباك "سجون االحتالل، وذلك على أيدي محققي جهاز األمن العام 
  .ر األخالقي لدى األسرىاإلسرائيلي وعالقة ذلك بمستوى التفكي

حتـى   1994(أسير محرر مـن سـنة    300وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية تتكون من 
من المجتمع األصلي في قطاع غزة، ولجمع المعلومات تـم  % 10من الذكور تمثل ) 2007

استخدام االستبانة كأداة رئيسة وهي تتكون من مقيـاس شـدة التعـذيب، مقيـاس التفكيـر      
ومقياس السلوك الديني، وقد بينت النتائج وجود عالقة عكسية بين شدة التعـذيب   األخالقي،

  .ومدة االعتقال ومستوى التفكير األخالقي
حيث لـم  . وبينت وجود فروق جوهرية بين المستويات التعليمية ومستوى التفكير األخالقي

عدم وجود فـروق  تجد أي عالقة بين السلوك الديني ومقياس التفكير األخالقي، كما لوحظ 
  .جوهرية بين نوع المواطنة ومستوى التفكير األخالقي

استقرار وتغير أساليب المواجهة والشخصية "بعنوان ): 2001(دراسة دحالن  .8
  ".لدى أسرى النضال الفلسطيني المحررين بوصفهما دالة لالعتقال والتحرر

  .وأثر ذلك على األسيرهدفت الدراسة إلى التعرف على خبرات األسر والحياة داخل األسر 
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  :فرداً موزعين على ثالث عينات فرعية هي 270وتكونت عينة الدراسة من 
 .أسيراً محرراً 113عددها ) أسرى محررين حديثاً(عينة تجريبية أولى  .1

 .أسير محرر 100عددها ) أسرى محررين قديماً(عينة تجريبية ثانية  .2

 .فرداً 57ددها وع) أشخاص لم يتم اعتقالهم(عينة تجريبية ضابطة  .3

  :وقد استخدمت الباحثة األدوات التالية
 Toughmindedness – Tendermindednessمقياس صالبة التفكير ومرونته  .1

 Emotional Instability – Adjustmentالتوافق /مقياس عدم الثبات االنفعالي .2

 MMPIاختبار الشخصية المتعدد األوجه  .3

  .التحليل العاملي/  T-test" ت"اختبار : ليةوقد استخدمت المعالجات اإلحصائية التا
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

 .وجود فروق في صالبة التفكير ومرونته لصالح العينة التجريبية األولى .1

 .والبحث عن اإلثارة لصالح العينة التجريبية الثانية .2

 .بية األولىووجود فروق دالة إحصائياً في تقدير الذات لصالح العينة التجري .3

 .والشعور بالذنب لصالح العينة التجريبية األولى .4

 :ووجود فروق ذات دالة إحصائياً لمقياس صالبة التفكير ومرونته في المتغيرات التالية .5

 .التوكيدية لصالح العينة التجريبية األولى -

 .التوجه نحو اإلنجاز لصالح العينة التجريبية األولى -

 .نة التجريبية األولىاألنوثة لصالح العي/ الذكورة -

التوافق خمسة فروق دالة إحصـائياً ثالثـة   / كذلك وجد في مقياس عدم الثبات االنفعالي .6
فروق اتجه الفرق فيهما لصالح العينة التجريبية األولى والفرقان اآلخران اتجـه الفـرق   

 .فيهما لصالح العينة الضابطة

لدى أبناء الشـهداء   وكحالة -القلق كسمة "بعنوان  ):1993(دراسة الخرافي  .9
 ".الكويتيين وأبناء األسرى

الشهداء وأبناء األسرى  وكحالة لدى أبناء –تهدف هذه الدراسة إلى معرفة القلق كسمة 
فرداً  173 وتكونت عينة الدراسة من  الكويتيين بعد فترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت ،

أبناء  75أبناء شهداء ،  98عشر منهم  تراوحت أعمارهم فيما بين الرابعة عشر والسادسة
 –قائمة حالة  للدراسة ،استخدامت الباحثة  أسرى من كال الجنسين يمثلون المجتمع األصلي

كاظم بتعريبها وتقنينها على البيئة الكويتية عام  أمينة. سمة القلق لشبيلرجر والتي قامت د
ال توجد فروق ذات داللة : مة القلقبالنسبة لس: أوالً: نتائج وتوصلت الدراسة إلي عدة م1987

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين . الجنس في درجات سمة القلق إحصائية ترجع لمتغير
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األسرى فقد اتضح أن سمة القلق لدى أبناء الشهداء أعلى منها لدى أبناء  أبناء الشهداء وأبناء
بين الجنس والوضع الوالدي توجد فروق ذات داللة إحصائية ترجع لغير التفاعل  ال. األسرى

داللة  لم تظهر النتائج أي فروق ذات: بالنسبة لحالة القلق : ثانياً ) . شهداء وأبناء أسرى أبناء(
بين  هناك فروق ذات داللة إحصائية. إحصائية ترجع لمتغير الجنس في درجات حالة القلق

أبناء األسرى عنها  لة القلق لدىأبناء الشهداء وأبناء األسرى في درجة حالة القلق اذ ارتفعت حا
. الجنس والوضع الوالدي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير. لدى أبناء الشهداء

العينة في فترة الحقة لمعرفة  وأوصت الباحثة بضرورة إجراء الدراسة مرة أخرى على نفس
  .نفسياتهم تأثير الجلسات اإلرشادية وكذلك تأثير الزمن على

المعوقات التي تحد من الفعالية االجتماعيـة  "بعنوان ): 2010(بو دف دراسة أ.10
  ".لزوجات الشهداء في قطاع غزة وسبل التغلب عليها

هدفت الدراسة إلى معرفة أهم المعوقات التي تحد من الفعالية االجتماعية لزوجات الشهداء 
  .د منهابقطاع غزة، ودرجة شيوعها، وما هي سبل التغلب على المعوقات التي تح

طالباً وطالبة من طلبة الدراسات العليا بكلية التربية للفصل  70وتكونت عينة الدراسة من 
، وقد استخدم الباحث استبانة من إعداده عن المعوقات التي تحد من 2008/2009الثاني 

  .الفعالية االجتماعية لزوجات الشهداء في قطاع غزة وسبل التغلب عليها
  :دة نتائج من أهمهاوتوصلت الدراسة إلى ع

وجود عشرين معوقاً يحد من درجة الفعالية االجتماعية لزوجات الشهداء في قطاع غزة، 
مما يدلل على أنهن يعانين بشكل كبير من الناحية % 75.18وهي تشيع بنسبة بلغت 

االجتماعية والنفسية، وال يتوقع منهن أداء أدوارهن االجتماعية بفعالية في ظل هذه 
والمعوقات، وقد يرجع ذلك إلى تدني مستوى وعي المجتمع بطبيعة الدور المناط  الصعوبات

  .بزوجات الشهداء والذي ال ينبغي أن يتوقف بعد استشهاد أزواجهن
  :وأوصى الباحث ببعض السبل التي تعمل على التغلب على هذه المعوقات ومنها

ع وبيان حرمة التنكر لها توعية أهالي الشهداء بحقوق زوجات الشهداء التي أقرها الشر -
 .أو التقصير في أدائها أو التغول عليها

تبصير أهالي الشهيد بأهمية التعاون والعمل المشترك مع زوجة الشهيد من أجل رعاية  -
 .أبنائه، وبيان أن التصادم واالختالف والتصارع بينهما له آثار سلبية على األبناء

متعلقة بحقوقهن المالية واالجتماعية، حتى ال توعية زوجات الشهداء باألحكام الشرعية ال -
 .يغرر بهن ويخدعن من قبل اآلخرين
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تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لزوجات الشهداء من خالل األخوات المسلمات بشكل  -
عام واألقارب بشكل خاص، مما يكون سبباً في تثبيتهن وتقوية عزيمتهن وتحفيزهن 

 .على مواجهة صعاب الحياة بقوة

  ):2005دراسة الفي، (عن ) Hall )1973ة دراس.11
. تهدف الدراسة إلى دراسة ردود فعل زوجات أسرى الحرب نتيجة غياب الزوج األب

وكانت أهم نتائج . من زوجات أسرى الحرب) 11(أجرى الباحث دراسته على عينة من 
ى النحو أن أفراد العينة يعانين من أعراض نفسية ونفسجسمية مختلفة عل: الدراسة كالتالي

) 8(يعانين من كوابيس متكررة، ) 5(زوجات يعانين من أعراض نفسجمية، ) 9: (التالي
لديهن ) 3(لديهن خوف من االعتداء على األطفال، ) 4(يعانين من نوبات بكاء عفوية، 

حالتان يعانين من عدم القدرة ) 2(حاالت قلق، ) 6(لديهن أرق، ) 7(رهاب من السرطان، 
  .ات، وحالة واحدة لديها حماية زائدة لألطفالعلى اتخاذ القرار

  ):2007دراسة شهوان، (عن ) Liddell )1998دراسة .12
وهي بعنوان األثر السلبي للسجن على أسر األسرى المتزوجين، وهدفت هذه الدراسة 
  للكشف عن األثر السلبي للسجن على أسر األسرى المتزوجين وما قد يؤدي إليه 

ه من معاناة ومشاكل اقتصادية ونفسية واجتماعية ألسرته، فقدان عزيز واالنفصال عن
  وكذلك تناول العالقات التي تنشأ بين طول فترة السجن والدعم االجتماعي والتميز 

زوجات لسجناء أمريكان ) 108(المالحظ على نتائج األلم النفسي، وكانت عينة الدراسة من 
  قد استخدم الباحث تحليل عاماً، و) 62-18(وأفارقة تتراوح أعمارهم ما بين 

  االنحدار المتعدد لتناول فرضيات الدراسة، وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أن طول مدة 
السجن والتميز المالحظ ال يمكن عن طريقه التنبؤ باأللم النفسي الذي تعانيه زوجات 
المعتقلين، أن المشاركات الالتي يعانين من متاعب صحية وجسمية قد عانين من مزاج 

  .مكتئب وقلق ووحدة بدرجة أكبر
  
  :التعقيب على الدر سات السابقة

عرضت الباحثة عدة دراسات ذات صلة باهتمامات الدراسة الحالية، ومعظمها حديثة 
نسبياً، هذا يدلل على أهمية هذا الموضوع، وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تتشابه مع الكثير 

ت وخصائص الشخصية ولمكونات زوجات األسرى أو من الدراسات السابقة في تناولها لمكونا
من فقدت زوجها، إال أنها تختلف مع معظم الدراسات حيث ال يوجد دراسة مشابهة تناولت 
السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى، كما أن الدراسة الحالية تناولت زوجات األسرى، 
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، وسوف تقوم الباحثة وذلك على عكس الدراسات السابقة التي تناولت زوجات الشهداء
  :باستعراض هذه الدراسات من عدة جوانب

  : من حيث الفروض
ولقد ) موجه(وبعضها موجباً ) غير موجه(جاءت الفروض متباينة فبعضها كان صفرياً 

توافقت فروض الدراسة الحالية مع الفروض الصفرية كونها دراسة استطالعية وهذا كما في 
  .راسة شهوان والفيالعديد من الدراسات السابقة كد

  :من حيث الهدف
تعددت أهداف هذه الدراسة فبعضها اهتم بالضغوطات النفسية لدى زوجات األسرى 
كدراسة الفي وبعضها اهتم بمفهوم الذات لدى أبناء األسرى والشهداء كدراسة الحيان وبعضهم 

دراسة ردود  اهتم بالكشف عن األعراض االنفعالية والبدنية لزوجات األسرى، والبعض اهتم
  ).Hall(فعل زوجات أسرى الحرب نتيجة غياب الزوج األب كما في دراسة 

  :من حيث العينة
فقد تشابهت بعض الدراسات السابقة في العينة، حيث درست عينات من السيدات الالتي 
فقدن أزواجهن سواء باالعتقال أو بالموت، واختلفت مع بعض الدراسات في العينة حيث أبناء 

  .وأبناء الشهداء األسرى
  :من حيث األدوات

فقد تعددت األدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة، فاستخدمت بعض الدراسات 
، واستخدم بعضهم االستبانة )دحالن(كما في دراسة  MMPIاختبار الشخصية المتعدد األوجه 

، وبعضهم مقياس ، وهما مقياس لشدة التعذيب ومقياس التفكير األخالقي)قاعود(كما في دراسة 
  ).الحيان(تنس لمفهوم الذات كما في دراسة 

، ولقد )الفي(واستخدام مقياس الضغوطات النفسية لدى زوجات األسرى كما في دراسة 
ظهر جلياً أن أكثر مقياس تم استخدامه هو مقياس أيزنك للشخصية، وهذا يدلل على قوة هذا 

  ).الجحجوح(و) الشوربجي(و) ورمنص(المقياس لقياس الشخصية وكان ذلك في دراسة 
  :من حيث األساليب اإلحصائية

  .تنوعت األساليب اإلحصائية في الدراسات السابقة تبعاً لتنوع أهدافها
حساب المتوسطات الحسابية، ومعامالت االرتباط : ومن األساليب اإلحصائية المستخدمة

استخدم التحليل العاملي،  ، وبعضها)ت(واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين، واختبار 
  .وبعضها استخدم التباين األحادي

  



 

 
 

 

  88    دراسـات سابقـة: الثالثالفصل 
 

  :من حيث النتائج
ارتبطت نتائج الدراسات السابقة باألهداف التي سعت كل دراسة لتحقيقها، وتوصلت هذه 

  :الدراسات إلى مجموعة نتائج مختلفة من أهمها
ة فقد كشفت بأن زوجات أسرى الحرب يعانون من أعراض نفسي) هال(دراسة 

  .ونفسجسمية أهمها اضطرابات النوم والكوابيس الليلية
أظهرت وجود ضغوطات نفسية عامة لدى زوجات األسرى الفلسطينيين ) الفي(ودراسة 

  .متوسطاً، أما على الصعيد السيكولوجي فهو فوق المتوسط
  

  :أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
صل من خالل عرضها للدراسات السابقة العربية واألجنبية لقد قامت الباحثة في هذا الف

بوضع الدراسات المناسبة والتي يوجد بها عالقة مباشرة قد رالمستطاع بدراسة الباحثة من خالل 
عرض دراسات سابقة حيث واجهت الباحثة صعوبة في الحصول على دراسات سابقة تتحدث 

  .في موضوع الدراسة بشكل مباشر
في نوع العينة إال أن الباحثة زادت ) 2005الفي، (راسة الحالية مع دراسة فلقد اتفقت الد

  .أيضاً من نوع العينة) 1973هال، (عليها، واتفقت مع دراسة 
من حيث األداة المستخدمة، ) الجحجوح(ودراسة ) 2006الشوربجي، (واتفقت مع دراسة 

  .وهي اختبار أيزنك للشخصية
بعض الدراسات السابقة في العديد من متغيرات الدراسة كما واتفقت الدراسة الحالية مع 

واتفقت أيضاً ) 2007دحالن، (، وكما في دراسة )2007شهوان، (كمتغير العمر كما في دراسة 
  .معها في متغير المستوى التعليمي

واتفقت الدراسة الحالية في النتائج بوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى مستوى 
بعدم وجود ) 2007شهوان، (، واتفقت مع دراسة )2005الفي، (ما في دراسة تعليم الزوجة ك

  .فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر
  :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

مع أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة في العديد من مالمح الدراسة العامة، 
لدراسة حسب علم الباحثة تُعد من الدراسات األولى التي تقيس سمات شخصية إال أن هذه ا

زوجات األسرى وغير األسرى في المجتمع الفلسطيني، وقد اختلفت الدراسة الحالية مع العديد 
، واختلفت من )2004العجرمي، (من الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة كما في دراسة 

جتمعها األصلي فبعض الدراسات اعتمدت المجتمع األصلي كله كعينة حيث حجم العينة إلى م
للدراسة لصغره أو لضرورته حسب طبيعة الدراسة، كما اختلفت هذه العينات من حيث الفئة 
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المستهدفة فكانت بعض العينات من تالميذ المدارس ومن أسرى محررين وناشطين في انتفاضة 
ه الدراسة بتناولها زوجات األسرى وغير األسرى األقصى من مرشدين تربويين، وتميزت هذ

  .كعينة للدراسة
أما االختالف من حيث األداة فلقد تنوع استخدام الباحثين، فمنهم من استخدم أداة من 
إعداده أو معربة، أو منهم من كيفها مع البيئة، أما بخصوص الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة 

  .نة على البيئة الفلسطينيةباستخدام أداة قياس جاهزة ومقن
وختاماً فإن الدراسة الحالية تتفق مع العديد من الدراسات السابقة، وتختلف مع أخرى، 
ومنها ما لها صلة بالموضوع، ومنها ما هو أقرب إلى الدراسة الحالية، وأدعو اهللا أن ينفعني 

  .بهذه الدراسة وأن تعم الفائدة
  :فروض الدراسة

ظري للدراسة والدراسات السابقة، قامت الباحثة بصياغة فروض الدراسة على بناء على اإلطار الن
 :النحو التالي

يوجد تفاوت في النسب المئوية للسمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى  .1
 .الفلسطينيين

بين متوسطات تقديرات ) α0.05≤(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
 .نة الدراسة لسمات الشخصية تبعاً لمتغير زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيينأفراد عي

بين متوسطات تقديرات ) α0.05≤(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
  .أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً لمتغير العمر

بين متوسطات تقديرات ) α0.05≤(ائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحص .4
  .أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

بين متوسطات تقديرات ) α0.05≤(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5
  .ى وغير األسرى تبعاً لمتغير عدد األبناءأفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسر

بين متوسطات تقديرات ) α0.05≤(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6
  .أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً لمتغير درجة القرابة

بين متوسطات تقديرات ) α0.05≤(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7
أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً لمتغير سنوات 

  .الزواج
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  الفصل  لرابع
  إجراءات الدراسة

بالدرجة األولى  اً إلجراءات الدراسة حيث هدفت هذه الدراسةيتناول هذا الفصل عرض
السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين في ضوء إلى معرفة 

بالتالي فإن هذا الفصل يتناول منهج الدراسة المتبع ووصفاً لمجتمع الدراسة  بعض المتغيرات
  .المعالجات اإلحصائيةأداة الدراسة، و صدق وثباتمن والعينة المستخدمة، والتأكد 

  :منهج الدراسة
السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير  هو معرفة لما كان الهدف من الدراسة

الوصفي التحليلي المنهج  ةالباحث تفقد استخدم، األسرى الفلسطينيين في ضوء بعض المتغيرات
يرها والبحث الوصفي يقوم بوصف ما كل منهج مرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفس"فهو

هو كائن وتفسيره وصفا دقيقا ويعبر تعبيرا كيفيا ويصف الظاهرة ويوضح خصائصها ويعطينا 
حلس، ) (وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة وحجمها وارتباطها مع الظواهر األخري

2006 :157.(   
  :مجتمع الدراسة

بمحافظات وغير األسرى الفلسطينيين  زوجات األسرىتكون مجتمع الدراسة من جميع 
معتقل موزعين حسب المناطق ) 382(م، حيث أن عدد المعتقلين المتزوجين 2010غزة للعام 

  :كالتالي
  خانيونس  رفح  الوسطى  غزة  الشمال  عدد المعتقلين

382  95  89  63  66  69  
  %).40(وعينة الدراسة لزوجات األسرى نسبة مع مجتمع الدراسة حوالي 

   :لدراسةعينة ا
  :تألفت عينة الدراسة من عينتين

   :عينة استطالعية
من زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين بمحافظات ) (40حيث تم تطبيق االستبانة على 

  .بغرض التأكد من صالحية أداة الدراسة واستخدامها لحساب الصدق والثبات، غزة
  :عينة الدراسة

من زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين ) 280(تكونت عينة الدراسة الكلية من 
  . بالطريقة العشوائية الطبقية ةبمحافظات غزة، حيث تم اختيار عينة الدراس
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فيما أصبحت العينة في صورتها ، استبانه لعدم استيفاء الشروط فيها )17(وقد تم استبعاد 
  .ن بمحافظات غزةمن زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيي) 263(النهائية مكونة من 

  :وقد توزعت عينة الدراسة على جميع محافظات قطاع غزة كما هو موضح في الجدول التالي
اشتملت عينة الدراسة على زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين  :الجنس -أوالً

  ).13(بمحافظات غزة، وهي كما يوضحها الجدول 
  

  )13(الجدول رقم 
  ت األسرى وغير األسرى الفلسطينيين بمحافظات غزةتوزيع عينة الدراسة حسب زوجا

 النسب المئوية العدد  المجاالت #

  52.1  137 زوجات األسرى 1
  47.9  126 زوجات غير األسرى 2

  %100  263 العينة الكلية
وبلغ عدد زوجات زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين، فقد اشتملت عينة الدراسة على 

من زوجات غير األسرى ) 126(، و%52.1بلغت النسبة المئوية زوجة و) 137(األسرى 
  %.47.9وبلغت النسبة المئوية 
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زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين واشتملت عينة الدراسة على : العمر -ثانياً
  وقد قامت الباحثة بتقسيم العينة حسب الفئة العمرية، كما يوضحها الجدول ، بمحافظات غزة

  ).14(رقم 
  )14(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
 النسب المئوية العدد  عمر الزوجة #

  4.6  12 20أقل من  1
  45.6  120 30إلى أقل من  20من  2
  49.8  131 فأكثر 30  3

  %100 263 العينة الكلية
ة األقل من زوجات األسرى وغير األسرى للفئة العمري) 12( فقد اشتملت عينة الدراسة على 

 30إلى  20، وبلغ عدد زوجات األسرى وغير األسرى للفئة العمرية من %4.6بنسبة  20من 
 30، وبلغ عدد زوجات األسرى وغير األسرى للفئة العمرية %45.6بنسبة ) 120(

  %. 49.8بنسبة ) 131(فأكثر
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  :المؤهل العلمي لزوجات األسرى وغير األسرى - ثالثاً
وقد ، بمحافظات غزةزوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين على واشتملت عينة الدراسة 

  ).15(قامت الباحثة بتقسيم العينة حسب المؤهل العلمي كما يوضحها الجدول رقم 
  )15(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
 النسب المئوية العدد  المجاالت #

  31.2  82 أقل من الثانوية  1
  27.4 72  الثانوية  2
  41.4 109  جامعية   3

  %100 263 العينة الكلية
فقد اشتملت عينة الدراسة على عدد من زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً لمتغير المؤهل 

من فئة أقل من الثانوية بنسبة ) 82(العلمي، حيث بلغ عدد زوجات األسرى وغير األسرى 
من حملت الشهادات الجامعية ) 109(، و%27.4بنسبة ) 72(، ومن حملت الثانوية 31.2%
  %.41.4بنسبة 
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  :فترة الزواج -رابعاً
وقد ،بمحافظات غزة زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين واشتملت عينة الدراسة على 

  ).16(قامت الباحثة بتقسيم العينة حسب فترة الزواج كما يوضحها الجدول رقم 
  )16(جدول رقم 

  فترة الزواج توزيع عينة الدراسة حسب
 النسب المئوية العدد  المجاالت #

  22.4  59 سنوات  5أقل من  1
  21.3 56  سنوات 5-10 2
  56.3 148  سنوات 10أكثر من   3

  %100 263 العينة الكلية
فقد اشتملت عينة الدراسة على عدد من زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً لمتغير فترة 

سنوات 5حسب الفترة أقل من ) 59(ى وغير األسرى الزواج، حيث بلغ عدد زوجات األسر
سنوات إلى 5حسب الفترة ) 56(، و بلغ عدد زوجات األسرى وغير األسرى % 22.4بنسبة 

سنوات  10حسب الفترة ) 148(، وبلغ عدد زوجات األسرى وغير األسرى % 21.3بنسبة  10
  %. 56.3فأكثر بنسبة 
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  :عدد األبناء - خامساً
وقد ،بمحافظات غزة زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين دراسة على واشتملت عينة ال

  ).17(قامت الباحثة بتقسيم العينة حسب عدد األبناء كما يوضحها الجدول رقم 
  )17( جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب عدد االبناء
 النسب المئوية العدد  المجاالت #

  13.3  35 ال يوجد 1
2 1-3  104 39.5  
  47.1 124  فأكثر 4  3

  %100 263 العينة الكلية
فقد اشتملت عينة الدراسة على عدد من زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً لمتغير عدد األبناء، 

، %13.3من عينة الدراسة بنسبة ) 35(حيث ال يوجد أبناء لزوجات األسرى وغير األسرى 
ن فرد إلى ثالثة أفراد بنسبة حسب م) 104(وبلغ عدد أبناء زوجات األسرى وغير األسرى 

أفراد فأكثر بنسبة  4حسب ) 124(، وبلغ عدد أبناء زوجات األسرى وغير األسرى 39.5%
47.1.%  

  

تكـ
ال

 رار

 األبنـاء
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  :صلة القرابة - مساًداس
وقد ، بمحافظات غزةزوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين واشتملت عينة الدراسة على 

  ).18(قرابة كما يوضحها الجدول رقم قامت الباحثة بتقسيم العينة حسب صلة ال
  )18(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب صلة القرابة
 النسب المئوية العدد  المجاالت

 قريب

  12.5  33  ابن عم
  3.4  9 ابن خال

  3.4  9 ابن عمة 
  4.6  12 ابن خالة 
  3.4  9 من العائلة

  72.6  191  ال يوجد صلة قرابة
  %100 263 العينة الكلية

اشتملت عينة الدراسة على عدد من زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً لمتغير صلة القرابة، 
  %.72.6، في حين ال توجد نسبة قرابة ب %27.4بلغت نسبة القرابة  حيث
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   :E.P.Qللشخصية  Eysenck" أيزنك"اختبار : أداة الدراسة
  ).1989تعريب وتقنين صالح الدين أبو ناهية (

وتم تعديل صياغة الكثير ، بترجمة عبارات االختبار إلى اللغة العربية) هيةأبو نا(قام 
ويعتبر هذا االختبار صورة محسنة لسلسلة من ، منها بما يتفق مع روح الثقافة العربية

 ,.Sybil Bوشاركته في بعضها  Eysenck H.Jاالختبارات لدراسة الشخصية قام بوضعها 

Eysenck.G, االختبارات بمقياس مودزلي الطبي  وبدأت هذه السلسلة منM.M.Q ،مة ئثم قا
أكثر تطوراً أخر مقياساً  1968في عام  Eysenck، ثم قدم ايزنك M.P.Iمودزلي للشخصية 

التي ، Eysenck personatity) E.P.Iمن االختبارات السابقة، وهو قائمة ايزنك للشخصية 
  .شخصيةأضفت تحسينات سيكومترية ضرورية على قائمة مودزلي لل

بوضع اختباره الشهير باسم  Eysenckولتحقيق المزيد من الكفاءة والصالحية قام 
  :ويتميز عن االختبارات التي سبقته بالتالي، E.P.Qللشخصية  Eysenck" ايزنك"استخبار 

وهو اختبار فعال في قياس  Psychoticismيحتوي على اختبار جديد هو اختبار الذهانية  -1
  .هذه السمة

الذي ) الجاذبية االجتماعية( لى إضافة جديدة من خالل تطوير مقياس الكذب يحتوي ع -2
 .آخرونو  Eysenck" ايزنك" أخضع لدراسات عاملية وتجريبية مستفيضة قام بها 

 .أخضعت بنوده لمراجعة مستفيضة وإعادة صياغة وتعديل ومراجعات دقيقة -3

 :تاليفقرة موزعة على النحو ال 90ويتكون من : أبعاد االختبار -4

  : Neuroticism)ع(العصابية   .أ 
، )20(وأرقام العبارات لهذا البعد موضحة في الجدول رقم  عبارة) 23(بعدهذا اليحتوي 

مه متقلباً، ومحبط، وقد يكون ن، والشخص العصابي هو شخص متلهف، قلق، مكتئب
ويعاني من اضطرابات سيكولوجية متنوعة، يتصرف أحياناً بطريقة غير عقالنية، وقد 
تكون صارمة، وحتى في جو االنبساط والمرح، فمن المرجح أن يكون شديد الحساسية، 

بالعصاب  لإلصابةوال المرض النفسي، بل هي االستعداد ، والعصابية ليست هي األخطر
  .في مواقف االنعصاب

  :Psychoticism) ذ(الذهانية   .ب 
، )20(في الجدول رقم وأرقام العبارات لهذا البعد موضحة  عبارة) 25( ويمثل هذا البعد

وال يناسبه أي مكان،  باآلخرينمن يحصل فيها على درجات عالية يكون انعزالياً ال يهتم 
وغالباً ما يكون مزعجاً وقاسياً، وهو شخص متبلد الشعور، وغير حساس، ويسلك سلوكاً 
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ث الغريبة وغير المألوفة و وال يكتر باألشياءعدوانياً حتى مع من يحبهم، ولديه ولع 
  .واألخطاربالعواقب 

  :Extraversion _ Intraversion: االنطواء_ االنبساط   .ج 
وأرقام العبارات لهذا البعد موضحة في الجدول رقم ة عبار) 21(ويتكون هذا البعد من 

ويتميز األول بأنه اجتماعي  ،تظهر التمييز بين الشخص المنبسط والشخص المنطوي )20(
دقاء كثيرون، وعلى العموم فهو شخص منفتح ومندفع يحب الناس ويحب الحفالت وله أص

بينما نجد أن . ويفضل النشاط والحركة وال يخضع مشاعره وانفعاالته للضبط الدقيق
ن بعالمهم الداخلي من خيال ونشاط بدني، وهم غير قادرين نسبياً والمنطويين أناس مشغول

التي تؤدي أهم دور في سلوكه على المشاركة االجتماعية، ونالحظ أن العوامل الذاتية هي 
  .ويجسد فيه إشباعاً

تصرف بطريقة عدوانية وال ينفعل بسهولة وهو ير أن دويخضع مشاعره للضبط الدقيق، وين
  .شخص يعتم عليه ويميل إلى التشاؤم ويعطي قيمة كبيرة للقيم األخالقية

  Social Desirabilityالجاذبية االجتماعية : lie) ك(الكذب   .د 

وأرقام العبارات لهذا البعد موضحة  عبارة من عبارات االستخبار) 21(البعد  ويحتوي هذا
وأوضحت الدراسة العاملية والتجريبية التي أجريت لفحص طبيعة ، )20(في الجدول رقم 

التي ) الجاذبية االجتماعية( هذا المقياس أنه يقيس عامالً مستقراً وثابتاً في الشخصية هو 
إظهار نفسه وتجميلها في أفضل صورة اجتماعية ممكنة، أي أن يحاول الشخص من خاللها 

حفظ  إلىولكنه يهدف  اآلخرينالكذب في هذه الحالة ال يقصد به أيقاع الضرر أو خداع 
  .الذات وتقديرها

وقام معرب االختبار بعرض عبارات المقاييس الفرعية على مجموعة من المحكمين الخبراء 
  .اقهافي علم النفس، والتأكد من اتس

يصحح هذا االختبار بأربعة مفاتيح قام بتصميمها معرب االختبار، وذلك : طريقة التصحيح •
االنطواء، / بتثقيب مفاتيح التصحيح الخاصة بأبعاد االختبار العصابية، الذهانية، االنبساط 

بمربعات سوداء، ثم يوضع  إليهاالمشار  األماكنالجاذبية االجتماعية، وذلك بثقب / والكذب 
، وتعطى درجة واحدة لكل مربع اإلجابةمفتاح التصحيح الخاص بكل مقياس على ورقة 

مسود أو عالمة مع مراعاة وضع درجة المقياس الفرعي في المكان المخصص لها على 
 ).1989:6أبو ناهية، . ( اإلجابةيسار ورقة 

مجتمع األصلي قامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية الختبار أيزنك على عينات من ال
  :للدراسة الحالية
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 :المقياسصدق  -1

بالتقدير أو الحكم الفني من خبراء متخصصين حول مدي مالئمة "يتعلق صدق المقياس 
القياس للصفة أو الخاصية المستهدف قياسها وهنا تظهر أهمية الرؤية االنتقادية ،وذلك 

 ).270:2005ملحم ،" (بهدف الوصول إلي مجاالت التعديل والحذف أو اإلضافة

وقد قامت الباحثة باستشارة بعض المتخصصين في مجال علم النفس حول اختبار موضع 
الدراسة، وأوضحوا أن األداة تم تقنينها على البيئة الفلسطينية ومن الممكن تطبيقها على 

  . العينة
  :صدق االتساق الداخلي •

أبعاد من  بعدبين كل بإيجاد معامل االرتباط  للمقياستم حساب صدق االتساق الداخلي 
  ):19( كما يتضح من الجدول للمقياسوالدرجة الكلية  المقياس

  )19(جدول 

  للمقیاسوالدرجة الكلیة  المقیاسیوضح معامل االرتباط بین كل مجال من مجاالت 

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات  األبعاد #

 0.01  0.544  21 بعد االنبساط واالنطواء 1

 0.01  0.554  23 العصابية بعد 2

 0.01  0.388 25 بعد الذهانية 3

 0.01  0.353  21 بعد الكذب 4

مع الدرجة الكلية  أبعاد اختبار موضع الدراسة دالة إحصائياًأن جميع ) 19(يتضح من الجدول 
  .للمقياس

  ) 20(جدول 
  ذي تنتمي إليهللمجال الالكلية  والدرجةاالختبار االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

 الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

  بعد االنبساط واالنطواء
1  0.393  0.01  5  0.356  0.01  10  0.365  0.01  
14  0.463  0.01  17  0.337  0.05  21  0.371  0.01  
25  0.416  0.01  29  0.313  0.05  32  0.440  0.01  
36  0.364  0.01  40  0.421  0.01  42  0.310  0.05  
45  0.476  0.01  49  0.446  0.01  52  0.443  0.01  
56  0.401  0.01  60  0.317  0.05  64  0.358  0.01  
70  0.449  0.01  82  0.365  0.01  86  0.436  0.01  
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 الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

  بعد العصابية
3  0.364  0.01 7  0.472  0.01 12  0.369  0.01 
15  0.426  0.01 19  0.358  0.01 23  0.504  0.01 
27  0.314  0.05 31  0.359  0.01 34  0.501  0.01 
38  0.374  0.01 41  0.411  0.01 47  0.381  0.01 
54  0.401  0.01 58  0.523  0.01 62  0.478  0.01 
66  0.318  0.05 68  0.367  0.01 72  0.472  0.01 
75  0.478  0.01 77  0.576  0.01 80  0.467  0.01 
84  0.341  0.05 88  0.383  0.01       

  بعد الذهانية
2  0.391  0.01 6  0.302  0.05 9  0.366  0.01 
11  0.319  0.05 18  0.318  0.05 22  0.350  0.01 
26  0.431  0.01 30  0.376  0.01 33  0.491  0.01 
37  0.457  0.01 43  0.375  0.01 46  0.378  0.01 
50  0.470  0.01 53  0.338  0.05 57  0.332  0.05 
61  0.355  0.01 65  0.407  0.01 67  0.345  0.05 
71  0.329  0.05 74  0.305  0.05 76  0.435  0.01 
79  0.411  0.01 83  0.431  0.01 87  0.383  0.01 
90  0.345  0.05             

  بعد الكذب
4  0.311  0.05 8  0.321  0.05 13  0.369  0.01 
16  0.442  0.01 20  0.419  0.01 24  0.568  0.01 
28  0.420  0.01 35  0.341  0.05 39  0.482  0.01 
44  0.396  0.01 48  0.536  0.01 51  0.493  0.01 
55  0.440  0.01 59  0.480  0.01 63  0.435  0.01 
69  0.420  0.01 73  0.301  0.05 78  0.356  0.01 
81  0.393  0.01 85  0.425  0.01 89  0.361  0.01 

ذو داللة إحصائية مع  مرتبطة ارتباطاً فقرات االستبانةأن جميع ) 20(رقم  يتضح من الجدول
  .ةللبعد الذي ينتمي إليه، وهذا يدلل على صدق األداالدرجة الكلية 

  

  :االختبارات ثب -2

من حساب ثبات االختبار من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ والتجزئة م التأكد تولقد 
من زوجات األسرى وغير األسرى، ) 40(النصفية وذلك على عينة استطالعية قوامها 

  ).21(كما يوضحها الجدول رقم  وهي
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  )21(جدول 
اختبار موضع الدراسة كل مجال من مجاالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ليوضح معامل 

  والدرجة الكلية
  التجزئة النصفية معامل ألفا  المجاالت م
  0.76  0.78 بعد االنبساط واالنطواء 1
  0.71  0.74 بعد العصابية  2
  0.71  0.76 بعد الذهانية  3
  0.74  0.77 بعد الكذب  4
  0.83  0.86 الدرجة الكلية لالستبانة **

معامل ألفا والتجزئة النصفية الختبار موضع الدراسة دالة عند أن ) 21(رقم  يتضح من الجدول
  .وهذا يدل على تميز االختبار بدرجة جيدة من الثبات 0.01مستوى 

  :المعالجات اإلحصائية
  :استخدام المعالجات اإلحصائية التاليةلتحقيق أهداف الدراسة تم 

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي -

 .)T )T testاختبار  -

 .تحليل التباين األحادي -
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 .النتائج التي تتعلق بالفرض األول ومناقشتها: أوالً •

  .الفرض الثاني ومناقشتهاالنتائج التي تتعلق ب: ثانياً •

  .النتائج التي تتعلق بالفرض الثالث ومناقشتها: ثالثاً •

 .النتائج التي تتعلق بالفرض الرابع ومناقشتها: رابعاً •

  .النتائج التي تتعلق بالفرض الخامس ومناقشتها: خامساً •

  .النتائج التي تتعلق بالفرض السادس ومناقشتها: سادساً •

  .لق بالفرض السابع ومناقشتهاالنتائج التي تتع: سابعاً •

  .تعليق عام على النتائج •
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  الفصل اخلامس
  نتائج الد اسة ومن قشتها

  
يتناول هذا الفصل عرضاً مفصالً لنتائج الدراسة التي توصلت إليها الباحثة ومناقشتها 

السمات وتفسيرها في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤالتها، والتي كان الهدف منها التعرف إلى 
  .ميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين في ضوء بعض المتغيراتالم

في معالجة بيانات الدراسة وسيتم ) SPSS(ولقد استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي 
  .عرض النتائج التي تم التوصل إليها من قبل الباحثة ومناقشتها وتفسيرها لكل سؤال على حدة

  
  :علق بالفرض األول ومناقشتهاالنتائج التي تت: أوالً

يوجد تفاوت في النسب المئوية للسمات المميزة لشخصية : ينص الفرض األول على ما يلي
  زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين؟

السمات المميزة لشخصية زوجات ولإلجابة على هذا الفرض قامت الباحثة بدراسة 
جاد قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقد تم إياألسرى وغير األسرى الفلسطينيين

  ).22(والوزن النسبي كما يوضحها الجدول 
  )22(الجدول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ألساليب التفكير من وجهة نظر 
  العينة

  البعد #
عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

  73.89  3.59  15.52  21.00 االنبساط واالنطواءبعد  1
  69.48  3.79  15.98  23.00 بعد العصابية 2
  64.24  3.12  13.49  21.00 بعد الكذب 3
 54.60 5.89  49.14 90.00 الدرجة الكلية 4

  16.59  2.95  4.15  25.00 بعد الذهانية 5
الشخصية لدى أفراد العينة، أن هناك تفاوتاً في النسب المئوية لسمات ) 22(ويتضح من الجدول 

  .واحتل بعد االنبساط واالنطواء على المرتبة األولى في حين بعد الذهانية على الترتيب األخير
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  :ويمكن تفسير نتيجة السؤال كما يلي
  .73.89بعد االنبساط واالنطواء حصل على المرتبة األولي بنسبة مئوية قدرها . 1

حيث دورها المناط بها في الحياة كأم وزوجة وأخت ومربية  وقد يرجع السبب إلي طبيعة المرأة
  .و لديها العاطفة والحنان و تحب الناس وتحب المشاركة اإلجتماعية

  69.48بعد العصابية حصل على المرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرها . 2
جانب و قد يرجع ذلك إلي طبيعة المرأة التي تتحمل أكثر من طاقتها و يظهر لديها هذا ال

بصورة واضحة وقد يرجع إلي الخبرات المحدودة لدي النساء و لطبيعة المرأة وسرعة انفعالها 
  .عالوة على ما تواجه النساء الفلسطينيات من ظروف تجعلها تعيش في صراعات وقلق

   64.24بعد الكذب حصل على المرتبة الثالثة بنسبة مئوية . 3
يعتبر الكذب نظاما اجتماعيا وليس سمة مذمومة ألنه  قد يرجع ذلك إلي النظام االجتماعي الذي

ال يقصد به إيقاع الضرر أو خداع اآلخرين ولكنه يهدف إلي حفظ الذات ومن الطبيعي أن 
  .المرأة تحب إظهار نفسها وتجميلها في أفضل صورة اجتماعية

  16.59بعد الذهانية حصل على المرتبة الرابعة بنسبة مئوية . 4
ي الدور المناط بالنساء وهو الذي ساهم في امتالك درجة عالية من العطف وقد يرجع ذلك إل

والشعور باآلخرين ودورها يجعلها أكثر حذرا ألنها تعلم ما هي عواقب األخطار وقد تكون األم 
  .من كثرة المهام منشغلة عن األشياء الغريبة وغير المألوفة

  :تهاالنتائج التي تتعلق بالفرض الثاني ومناقش: ثانياً
 ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "ينص الفرض الثاني على ما يلي

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات الشخصية تبعاً لمتغير زوجات األسرى ) 0.05
 ". وغير األسرى الفلسطينيين

المحسوبة وهي كما " ت"قيمة قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و
  ).23(يوضحها الجدول رقم 

ومستوى الداللة لتقديرات " ت"قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) 23(الجدول رقم 
  أفراد عينة الدراسة لسمات الشخصية تبعاً لمتغير زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين

سمات 
  الشخصية

متوسط ال  العدد نوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوي الداللة "ت"قيمة 

بعد االنبساط 
 واالنطواء

  3.51  14.79  137.00  زوجات األسرى
 0.01دالة عند   3.507

  3.52  16.31  126.00  زوجات غير األسرى

 بعد العصابية
  3.28  16.91  137.00  زوجات األسرى

 0.01دالة عند   4.295
  4.04  14.97  126.00  زوجات غير األسرى
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سمات 
  الشخصية

متوسط ال  العدد نوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوي الداللة "ت"قيمة 

 بعد الذهانية
  3.09  4.35  137.00  زوجات األسرى

غير دالة   1.160
  2.78  3.93  126.00  زوجات غير األسرى إحصائياً

 بعد الكذب
  2.99  13.77  137.00  زوجات األسرى

غير دالة   1.538
  3.24  13.18  126.00  زوجات غير األسرى إحصائياً

 الدرجة الكلية
  6.12  49.82  137.00  زوجات األسرى

غير دالة   1.986
 5.55  48.39  126.00  زوجات غير األسرى إحصائياً

  :يتضح من الجدول ما يلي
  : بعد االنبساط واالنطواء

) 14.79(اتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى بلغت قيمته 
" ت"، واتضح أن قيمة )16.31(رى وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لسمات زوجات غير األس

، وبذلك نرفض الفرض )0.05(وقيمة الداللة أقل من مستوى داللة ) 3.507(المحسوبة تساوي 
 ≤ α(الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

بعد االنبساط واالنطواء  بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات الشخصية في) 0.05
  .تبعاً لمتغير زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين لصالح زوجات غير األسرى

  :بعد العصابية
اتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى بلغت قيمته 

أن ، واتضح )14.97(وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لسمات زوجات غير األسرى ) 16.91(
، وبذلك نرفض )0.05(وقيمة الداللة أقل من مستوى داللة ) 4.295(المحسوبة تساوي " ت"قيمة 

الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات الشخصية في بعد ) α ≥ 0.05(الداللة 

  .لمتغير زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين لصالح زوجات األسرى العصابية تبعاً
  :بعد الذهانية

اتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى بلغت قيمته 
، واتضح أن قيمة )3.93(وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لسمات زوجات غير األسرى ) 4.35(
، وبذلك نقبل )0.05(وقيمة الداللة أكبر من مستوى داللة ) 1.160( المحسوبة تساوي " ت"

الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات الشخصية في بعد ) α ≥ 0.05(الداللة 

  .سرى الفلسطينيينالذهانية تبعاً لمتغير زوجات األسرى وغير األ
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  :بعد الكذب
اتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى بلغت قيمته 

، واتضح أن )13.18(وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لسمات زوجات غير األسرى ) 13.77(
نقبل ، وبذلك )0.05(وقيمة الداللة أكبر من مستوى داللة ) 1.538(المحسوبة تساوي " ت"قيمة 

الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات الشخصية في بعد ) α ≥ 0.05(الداللة 

  .الكذب تبعاً لمتغير زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين
  :الدرجة الكلية

ق أن المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى بلغت قيمته اتضح من الجدول الساب
، واتضح أن )48.39(وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لسمات زوجات غير األسرى ) 49.82(

، وبذلك نقبل )0.05(وقيمة الداللة أكبر من مستوى داللة ) 1.538(المحسوبة تساوي " ت"قيمة 
جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال تو

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات الشخصية تبعاً لمتغير ) α ≥ 0.05(الداللة 
  .زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين

نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد : من خالل نتيجة الفرض السابق
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة ) α ≥ 0.01(ية عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائ

الدراسة لسمات الشخصية في بعد االنبساط واالنطواء تبعاً لمتغير زوجات األسرى وغير 
وكذلك في بعد العصابية تبعاً لمتغير زوجات .األسرى الفلسطينيين لصالح زوجات غير األسرى

لصالح زوجات األسرى وقد يكون الظرف التي تعيش فيه األسرى وغير األسرى الفلسطينيين 
زوجة األسير وما تكابد من معاناة في هذه الدنيا بسبب غياب الزوج واألعباء الملقاة على عاتقها 

  .هو الذي جعلها تؤثر في شخصها
بين ) α ≥ 0.05(في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

راد عينة الدراسة لسمات الشخصية ككل وبعد الذهانية والكذب وقد يرجع متوسطات تقديرات أف
  .ذلك إلي طبيعة المرأة الفلسطينية

  
  :النتائج التي تتعلق بالفرض الثالث ومناقشتها: ثالثاً

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "ينص الفرض الثالث على ما يلي
)α≥0.05 (ات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير بين متوسطات تقدير

  ". األسرى تبعاً لمتغير العمر
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وإلجابة الفرض الثالث استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي كما هو موضح في الجدول 
  .التالي

  )24(جدول 
 ، ومستوى"ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  الداللة تبعا لمتغير العمر

مجموع   مصدر التباين  األبعـاد
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  المربعات

 قيمة
F 

  مستوى الداللة

بعد االنبساط 
  واالنطواء

  15.59  2.00  31.19  بين المجموعات
غير دالة   1.21

 إحصائياً
  12.86  260.00  3344.49  داخل المجموعات

    262.00  3375.67  المجموع

  بعد العصابية
  5.65  2.00  11.30  بين المجموعات

غير دالة   0.39
 إحصائياً

  14.41  260.00  3747.61  داخل المجموعات
    262.00  3758.90  المجموع

  بعد الذهانية
  2.64  2.00  5.29  بين المجموعات

0.30  
غير دالة 

 إحصائياً
  8.73  260.00  2269.93  داخل المجموعات

    262.00  2275.22  المجموع

  بعد الكذب
  47.34  2.00  94.69  بين المجموعات

  9.46  260.00  2459.04  داخل المجموعات 0.01دالة عند   5.01
    262.00  2553.73  المجموع

  الدرجة الكلية
  16.74  2.00  33.48  بين المجموعات

0.48  
غير دالة 

 إحصائياً
  34.82  260.00  9053.60  داخل المجموعات

    262.00  9087.07  مجموعال
  :يتضح من الجدول السابق ما يلي

   :بعد االنبساط واالنطواء
وقيمة الداللة أكبر من مستوى ) 1.21(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات )0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(ية عند مستوى الداللة داللة إحصائ

لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد االنبساط واالنطواء تبعاً لمتغير العمر 
ويتضح من ذلك أن العمر لم يؤثر في النتيجة بالنسبة لبعد االنطواء واالنبساط وال فرق في 

  .العينة
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  :بيةبعد العصا
وقيمةالداللة أكبر من مستوى ) 0.39(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات )0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد العصابية تبعاً لمتغير العمر لسمات
  :بعد الذهانية

أكبر من مستوى  وقيمة الداللة) 0.30(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 
، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات )0.05(داللة 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(ائية عند مستوى الداللة داللة إحص
  .لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد الذهانية تبعاً لمتغير العمر

  :بعد الكذب
وقيمة الداللة أقل من مستوى ) 5.01(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

ذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد فروق ذات ، وب)0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد الكذب تبعاً لمتغير العمر
ة باستخدام األسلوب اإلحصائي شيفية وهي وللكشف عن الفروق في بعد الكذب قامت الباحث

  .كما يوضحها الجدول التالي
  )25(جدول 

  نتائج اختبار شيفية للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في بعد الكذب لمتغير العمر

  الكذب
  فأكثر 31  30-21  20أقل من 

  14.07= 3م  12.84=  2م  13.67=  1م
  -  -  -  العمر
  -  -  0.825  العمر
  -  *1.227  0.402  العمر

بين ) α≥0.05(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد 

الح الفئة فأكثر لص 30والفئة العمرية ) 30-20(الكذب تبعاً لمتغير العمر بين الفئة العمرية من 
فأكثر، وقد يكون ذلك لخوض تجربة أكبر في الحياة فالمرأة كلما مر بها الزمن  30العمرية 

  .نقلت وتعلمت الخبرة من اآلخرين
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    :الدرجة الكلية
الداللة أكبر من مستوى  وقيمة) 0.48(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

لصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات ، وبذلك نقبل الفرض ا)0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد الدرجة الكلية تبعاً لمتغير العمر وهذه 
وي الضغط النفسي تعزي لمتغير عمر النتيجة عكس دراسة الفي حيث توجد فروق في مست

من ) 88(الذي أجري دراسته على عينه مكونة من ) 1998(الزوجة وهذا يتفق مع دراسة ليدال 
زوجات وصديقات ألسري واستنتج أنه ال يمكن عن طريق طول فترة االعتقال التنبؤ بمدي 

جة عوامل رئيسية أهمها تأتير العمر على زوجة األسير،وتعزو الباحثة عدم وجود هذا الفرق نتي
  .الدين والثقافة والدعم لزوجات األسري بكافة أعمارهن

  
  :النتائج التي تتعلق بالفرض الرابع ومناقشتها: رابعاً

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "ينص الفرض الرابع على ما يلي
)α≥0.05 (ات شخصية زوجات األسرى وغير بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسم

  ".األسرى تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
ولإلجابة على الفرض الرابع استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي كما هو موضح في 

  .الجدول التالي
  )26(جدول 

، ومستوى "ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  ختبار الشخصية تبعا لمتغير المؤهل العلميالداللة في ا

مجموع   مصدر التباين  األبعـــاد
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  المربعات

 قيمة
F 

  مستوى الداللة

بعد االنبساط 
  واالنطواء

  25.89  2.00  51.78  بين المجموعات
غير دالة   2.03

  12.78  260.00  3323.89  داخل المجموعات  إحصائياً
    262.00  3375.67  المجموع

  بعد العصابية
  68.17  2.00  136.33  بين المجموعات

  13.93  260.00  3622.57  داخل المجموعات 0.01دالة عند   4.89
    262.00  3758.90  المجموع

  بعد الذهانية
  21.53  2.00  43.06  بين المجموعات

2.51  
غير دالة 

 إحصائياً
  8.59  260.00  2232.15  داخل المجموعات

    262.00  2275.22  المجموع
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مجموع   مصدر التباين  األبعـــاد
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  المربعات

 قيمة
F 

  مستوى الداللة

  بعد الكذب
  21.30  2.00  42.59  بين المجموعات

غير دالة   2.21
 إحصائياً

  9.66  260.00  2511.13  داخل المجموعات
    262.00  2553.73  المجموع

  الدرجة الكلية
  185.87  2.00  371.73  بين المجموعات

  33.52  260.00  8715.34  داخل المجموعات 0.01دالة عند   5.54
    262.00  9087.07  المجموع

  
  :يتضح من الجدول السابق ما يلي

  : بعد االنبساط واالنطواء
وقيمة الداللة أكبر من مستوى ) 2.03(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

وق ذات ، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فر)0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد االنبساط واالنطواء تبعاً لمتغير المؤهل 
  .العلمي

  :بعد العصابية
الداللة أقل من مستوى وقيمة ) 4.89(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد فروق ذات )0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .ميلسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد العصابية تبعاً لمتغير المؤهل العل
وللكشف عن الفروق في بعد العصابية قامت الباحثة باستخدام األسلوب اإلحصائي شيفية وهي 

  .كما يوضحها الجدول التالي
  )27(جدول 

نتائج اختبار شيفية للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في بعد العصابية تبعاً لمتغير المؤهل 
  العلمي

  العصابية
  يةجامع  ثانوية  أقل من الثانوية

  15.26= 3م  15.96=  2م  16.96=  1م
  -  -  -  المؤهل
  -  -  1.005 المؤهل
  -  0.701  *1.707 المؤهل
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بين ) α ≥ 0.05(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد 

لعصابية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي بين حملة الشهادات أقل من الثانوية وحملة الشهادات ا
الجامعية لصالح حملت الشهادة األقل من ثانوية وتري الباحثة أن ذلك قد يعود إلي قلة التعليم 

  .وألن التعليم يمثل ضغطاً جديداً على المرأة ويؤثر أيضا في سمات شخصيتها
  :بعد الذهانية

وقيمة الداللة أكبر من مستوى ) 2.51(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 
، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات )0.05(داللة 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .ية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد الذهانية تبعاً لمتغير المؤهل العلميشخص

  :بعد الكذب
الداللة أكبر من مستوى  وقيمة) 2.21(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات )0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات ) α ≥ 0.05(صائية عند مستوى الداللة داللة إح

  .شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد المؤهل العلمي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
  :الدرجة الكلية

ى الداللة أقل من مستو وقيمة) 5.54(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 
، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد فروق ذات داللة )0.05(داللة 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
  .شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد الدرجة الكلية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

ن الفروق في الدرجة الكلية لالختبار قامت الباحثة باستخدام األسلوب اإلحصائي وللكشف ع
  شيفية وهي كما يوضحها الجدول التالي

  )28(جدول 
نتائج اختبار شيفية للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في الدرجة الكلية الختبار الشخصية 

  تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

  الدرجة الكلية
  جامعية  ثانوية  انويةأقل من الث

  48.04= 3م  48.88=  2م  50.83= 1م
  -  -  -  المؤهل
  -  -  1.954  المؤهل
  -  1.954  2.793  المؤهل
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بين ) α ≥ 0.05(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
األسرى في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير 

الدرجة الكلية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي بين حملت الشهادات أقل من الثانوية وحملة الشهادات 
ويعود ذلك ألن التعليم يمثل ضغطاً جديداً ويؤثر ، الجامعية لصالح حملة الشهادة األقل من ثانوية

ن أن زوجات في شخصية المرأة وفي مميزات هذه الشخصية وهذا ما أكدته دراسة الفي ع
  .األسري األقل حظا في التعليم أقل في الضغط النفسي

  :النتائج التي تتعلق بالفرض الخامس ومناقشتها: خامساً
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "ينص الفرض الخامس على ما يلي

)α ≥ 0.05 (جات األسرى بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زو
  ". وغير األسرى تبعاً لمتغير عدد األبناء

ولإلجابة على الفرض الخامس استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي كما هو موضح في 
  .الجدول التالي

، "ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ) 29(جدول 
  الشخصية تبعا لمتغير عدد األبناءومستوى الداللة في أبعاد اختبار 

  درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  األبعـاد
  الحرية

  متوسط
  المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
  الداللة

بعد االنبساط 
  واالنطواء

  48.06  2.00  96.11  بين المجموعات
دالة عند   3.81

  12.61  260.00  3279.56  داخل المجموعات  0.05
    262.00  3375.67  المجموع

  بعد العصابية
  119.96  2.00  239.92  بين المجموعات

دالة عند   8.86
0.01 

  13.53  260.00  3518.98  داخل المجموعات
    262.00  3758.90  المجموع

  بعد الذهانية
  13.63  2.00  27.25  بين المجموعات

غير دالة   1.58
 إحصائياً

  8.65  260.00  2247.97  داخل المجموعات
    262.00  2275.22  المجموع

  بعد الكذب
  43.27  2.00  86.53  بين المجموعات

دالة عند   4.56
0.01 

  9.49  260.00  2467.19  داخل المجموعات
    262.00  2553.73  المجموع

  الدرجة الكلية
  14.61  2.00  29.22  بين المجموعات

غير دالة   0.42
 إحصائياً

  34.84  260.00  9057.85  داخل المجموعات
    262.00  9087.07  المجموع

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي
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  : بعد االنبساط واالنطواء
أقل من مستوى  وقيمة الداللة) 3.81(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد فروق ذات )0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α≥0.05(عند مستوى الداللة  داللة إحصائية

لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد االنبساط واالنطواء تبعاً لمتغير عدد 
  .األبناء

وللكشف عن الفروق في بعد االنبساط واالنطواء قامت الباحثة باستخدام األسلوب اإلحصائي 
  .حها الجدول التاليشيفية وهي كما يوض

  )30(جدول 
نتائج اختبار شيفية للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في بعد االنبساط واالنطواء تبعاً لمتغير 

  عدد األبناء

  االنبساط واالنطواء
  فأكثر -4  3-1  ال يوجد

  15.63= 3م  14.94=  2م  16.83=  1م
  -  -  -  عدد األبناء
  -  -  *1.886  عدد األبناء

  -  0.687  1.2  ألبناءعدد ا
بين ) α ≥ 0.05(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في 
صالح الذين ال وال يوجد ل) 3-1(الدرجة الكلية تبعاً لمتغير عدد األبناء بين فئة عدد األوالد من 

يوجد عندهم أوالد وذلك لما تتعرض األم لمواقف في الحياة عند تربيتها لألبناء وهي تختلف عن 
  .زوجة األسير التي لم تنجب أو لديها من األبناء أكثرمن أربعة أطفال

  :بعد العصابية
مستوى  وقيمة الداللة أقل من) 8.86(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد فروق ذات )0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد االنطواء تبعاً لمتغير عدد األبناء
الفروق في بعد العصابية قامت الباحثة باستخدام األسلوب اإلحصائي شيفية وهي وللكشف عن 

  .كما يوضحها الجدول التالي
  



 

 
 
 

 

  115    ومناقشتهانتائج الدراسة : الخامسالفصل 
 

  )31(جدول 
نتائج اختبار شيفية للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في بعد العصابية تبعاً لمتغير عدد 

  األبناء

  العصابية
  فأكثر 4  3-1  ال يوجد

  15.61= 3م  17.02=  2م  14.20=  1م
  -  -  -  1م
  -  -  *2.819  2م
  -  *1.406  1.413  3م

بين ) α ≥ 0.05(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في 

وكل من فئة ال يوجد أوالد ) 3-1(ن فئة عدد األوالد من الدرجة الكلية تبعاً لمتغير عدد األبناء بي
وذلك ألن األم تقوم بمهام األب واألم ) 3- 1(أوالد فأكثر لصالح فئة عدد األوالد من  4وفئة 

ويترتب أيضا عليه مهام تكون أقل من المرأة التي لديها أربع أطفال فأكثر وزوجة األسير التي 
أو تتزوج أو تبقي تنتظر زوجها ومن لديها أطفال كثر فستعيش لم تنجب إما أن تعود لبيت أهلها 

مستقلة في بيت تسير أموره وتري الباحثة أن من لديها من طفل لثالثة أطفال تعيش صراعات 
  .تؤثر في شخصها حيث الضغوطات الخارجية والداخلية أكثر من غيرها

  :بعد الذهانية
مستوي الداللة أكبر من  وقيمة) 1.58(تساوي المحسوبة " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد )0.05(مستوى داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ذهانية تبعاً لمتغير عدد األبناء الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد ال
  .وقد يرجع ذلك ألن العلة واحدة

  :بعد الكذب
وقيمة الداللة أقل من مستوى ) 4.56(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد فروق ذات )0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(ى الداللة داللة إحصائية عند مستو

  .لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد الكذب تبعاً لمتغير عدد األبناء
وللكشف عن الفروق في بعد الكذب قامت الباحثة باستخدام األسلوب اإلحصائي شيفية وهي 

  .كما يوضحها الجدول التالي
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  )32(جدول 
  ئج اختبار شيفية للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في بعد الكذب تبعاً لمتغير عدد األبناءنتا

  الكذب
  فأكثر -4  3-1  ال يوجد

  14.10= 3م  12.92=  2م  13.03=  1م
  -  -  -  عدد األبناء
  -  -  0.105  عدد األبناء
  -  *1.174  1.068  عدد األبناء

بين ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات 
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد 

 4أوالد فأكثر لصالح فئة 4و فئة ) 3- 1(الكذب تبعاً لمتغير عدد األبناء بين فئة عدد األوالد من 
عدد كبير من األبناء يفتح مجال لوجود عالقات أوالد فأكثر وتعزو الباحثة ذلك إلي وجود 

اجتماعية أكثر مع العالم الخارجي ومع المجتمع مما يجعلها متميزة عن غيرها من الشرائح 
  .األخرى لزوجات األسري

  :الدرجة الكلية
وقيمة الداللة أكبر من مستوى ) 0.42(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات )0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد الدرجة الكلية تبعاً لمتغير عدد األبناء 
  .دراسة الفى وهذه النتيجة تتفق مع

  
  :النتائج التي تتعلق بالفرض السادس ومناقشتها: سادساً

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "ينص الفرض السادس على ما يلي
)α≥0.05 ( بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير

  . "األسرى تبعاً لمتغير درجة القرابة
ولإلجابة على الفرض السادس قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  .المحسوبة وهي كما يوضحها الجدول التالي" ت " وقيمة 
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  )33(الجدول رقم 
ومستوى الداللة لتقديرات أفراد " ت " قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  خصية تبعاً لمتغير زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيينعينة الدراسة لسمات الش

المتوسط   العدد نوع التطبيق  سمات الشخصية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
مستوي 
 الداللة

بعد االنبساط 
 واالنطواء

  3.21  15.22  72.00  قريب الزوجة
غير دالة   0.817

  3.73  15.63  191.00  ال توجد درجة قرابة إحصائياً

 بعد العصابية
  3.47  16.28  72.00  قريب الزوجة

غير دالة   0.780
  3.90  15.87  191.00  ال توجد درجة قرابة إحصائياً

 بعد الذهانية
  2.93  3.83  72.00  قريب الزوجة

غير دالة   1.064
  2.95  4.27  191.00  ال توجد درجة قرابة إحصائياً

 بعد الكذب
  3.20  13.49  72.00  قريب الزوجة

غير دالة   0.014
  3.10  13.49  191.00  ال توجد درجة قرابة إحصائياً

 الدرجة الكلية
  5.81  48.82  72.00  قريب الزوجة

غير دالة   0.536
 5.93  49.26  191.00  ال توجد درجة قرابة إحصائياً

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي
  : بعد االنبساط واالنطواء

ن المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى وغير األسرى من حيث اتضح من الجدول السابق أ
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى ) 15.22(درجة القرابة بلغت قيمته 

) 0.817(المحسوبة تساوي " ت"، وأن قيمة )15.63(وغير األسرى من حيث عدم وجود قرابة 
بذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض ، و)0.05(وقيمة الداللة أكبر من مستوى داللة 

بين ) α ≥ 0.05(البديل أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً 

  .لمتغير درجة القرابة
  :بعد العصابية

سط الحسابي لسمات زوجات األسرى وغير األسرى من حيث اتضح من الجدول السابق أن المتو
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى ) 16.28(درجة القرابة بلغت قيمته 

) 0.780(المحسوبة تساوي " ت"، وأن قيمة )15.87(وغير األسرى من حيث عدم وجود قرابة 
بل الفرض الصفري ونرفض الفرض ، وبذلك نق)0.05(وقيمة الداللة أكبر من مستوى داللة 

بين ) α ≥ 0.05(البديل أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً 
  .لمتغير درجة القرابة

  :بعد الذهانية
ابي لسمات زوجات األسرى وغير األسرى من حيث اتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحس

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى وغير ) 3.83(درجة القرابة بلغت قيمته 
) 1.064(المحسوبة تساوي " ت"، واتضح أن قيمة )4.27(األسرى من حيث عدم وجود قرابة 

لفرض الصفري ونرفض الفرض ، وبذلك نقبل ا)0.05(وقيمة الداللة أكبر من مستوى داللة 
بين ) α ≥ 0.05(البديل أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً 
  .لمتغير درجة القرابة

  :بعد الكذب
ات زوجات األسرى وغير األسرى من حيث اتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لسم

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى ) 13.49(درجة القرابة بلغت قيمته 
المحسوبة تساوي " ت"، واتضح أن قيمة )13.49(وغير األسرى من حيث عدم وجود قرابة 

الصفري ونرفض ، وبذلك نقبل الفرض )0.05(وقيمة الداللة أكبر من مستوى داللة ) 0.014(
بين ) α ≥ 0.05(الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً 
  .لمتغير درجة القرابة

  :الدرجة الكلية
ت زوجات األسرى وغير األسرى من حيث اتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لسما

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لسمات زوجات األسرى ) 48.82(درجة القرابة بلغت قيمته 
) 0.536(المحسوبة تساوي " ت"، و أن قيمة )49.26(وغير األسرى من حيث عدم وجود قرابة 

ي ونرفض الفرض ، وبذلك نقبل الفرض الصفر)0.05(وقيمة الداللة أكبر من مستوى داللة 
بين متوسطات ) α≥0.05(البديل أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى تبعاً لمتغير درجة 
  .القرابة

له مكانته في الحياة  وتعزو الباحثة ذلك إلي أن المصاب جلل فالزوج سواء كان قريباً أم غريباً
  . وله دور جبار بين األبناء واألسرة، فطالما أنه زوجها وقبلت بذلك إذا فهي تتأثر وتؤثر به
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  :النتائج التي تتعلق بالفرض السابع ومناقشتها: سابعاً
 ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "ينص الفرض السابع على ما يلي

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى بين ) 0.05
  ". تبعاً لمتغير سنوات الزواج

ولإلجابة على الفرض السابع استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي كما هو موضح في الجدول 
  .التالي

  )34(جدول 
، ومستوى "ف"لمربعات وقيمة مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط ا

  الداللة في أبعاد اختبار الشخصية تبعاً لمتغير سنوات الزواج

مجموع   مصدر التباين  األبعـاد
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
  الداللة

بعد االنبساط 
  واالنطواء

  32.56  2.00  65.12  بين المجموعات
2.56  
  

غير دالة 
  12.73  260.00  3310.55  المجموعاتداخل   إحصائياً

    262.00  3375.67  المجموع

  بعد العصابية
  16.40  2.00  32.81  بين المجموعات

1.14  
  

غير دالة 
 إحصائياً

  14.33  260.00  3726.10  داخل المجموعات
    262.00  3758.90  المجموع

  بعد الذهانية
  54.  2.00  1.08  بين المجموعات

0.06  
  

غير دالة 
 حصائياًإ

  8.75  260.00  2274.14  داخل المجموعات
    262.00  2275.22  المجموع

  بعد الكذب
  55.68  2.00  111.36  بين المجموعات

5.93  
  

دال عند 
0.01 

  9.39  260.00  2442.36  داخل المجموعات
    262.00  2553.73  المجموع

  الدرجة الكلية
  14.29  2.00  28.58  بين المجموعات

0.41  
  

غير دالة 
 إحصائياً

  34.84  260.00  9058.49  داخل المجموعات
    262.00  9087.07  المجموع

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي
  :بعد االنبساط واالنطواء

وقيمة الداللة أكبر من ) 2.56(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة  
الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد  ، وبذلك نقبل الفرض)0.05(مستوى داللة 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد االنبساط واالنطواء تبعاً لمتغير 
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زوج بعالقة حميمة ال ينظر إلي عدد سنوات الزواج وقد يعزي ذلك إلي ارتباط الزوجة وال
  .السنوات بينهما فما بالنا إذا كان هناك مصاب أو ابتالء لإلنسان فأول الناس هي زوجته

  :بعد العصابية
وقيمة الداللة أكبر من مستوى ) 1.14(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات  ، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض)0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد العصابية تبعاً لمتغير سنوات الزواج 
  .وهذا البعد كالبعد الذي يسبقه فالمأساة واحدة

  :بعد الذهانية
وقيمة الداللة أكبر من مستوى ) 0.06(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات )0.05(داللة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .خصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد الذهانية تبعاً لمتغير سنوات الزواجش
  :بعد الكذب

وقيمة الداللة أقل من مستوى ) 5.93(المحسوبة تساوي " ف"اتضح من الجدول السابق أن قيمة 
، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد فروق ذات )0.05(داللة 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(ية عند مستوى الداللة داللة إحصائ
  .لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد الكذب تبعاً لمتغير سنوات الزواج

وللكشف عن الفروق في بعد الكذب قامت الباحثة باستخدام األسلوب اإلحصائي شيفية وهي 
  .كما يوضحها الجدول التالي

نتائج اختبار شيفية للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في بعد الكذب تبعاً لمتغير ) 35(ول جد
  سنوات الزواج

  الكذب
  سنوات فأكثر10  سنوات10-5من   سنوات5أقل من 

  14.01= 3م  13.23=  2م  12.42=  1م
  -  -  -  1م
  -  -  0.808  2م
  -  0.781  *1.59  3م

بين ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يتضح من الجدول السابق وجود فروق
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى في بعد 
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 10سنوات فأكثر لصالح  10سنوات و فئة  5الكذب تبعاً لمتغير سنوات الزواج بين فئة أقل من 
  سنوات فأكثر 

الزمن للمرأة وهي متزوجة تصل إلي درجة أعلى في االجتماعيات وتعزو الباحثة أنه مع تقادم 
مع بيت الزوج وبرجع ذلك أيضا إلي الخبرات الواسعة مع طول مدة الزوج مما يدفعها إلي 

  .إبراز الجوانب اإليجابية في الشخصية وإخفاء السلبي حتي تصل إلي تحقيق الذات 
  :الدرجة الكلية

أكبر من مستوى  وقيمة الداللة) 0.41(المحسوبة تساوي " ف" اتضح من الجدول السابق أن قيمة
، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال توجد فروق ذات )0.05(داللة 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .ي الدرجة الكلية تبعاً لمتغير سنوات الزواجلسمات شخصية زوجات األسرى وغير األسرى ف

إلي أن المصاب جلل بغض النظر عن سنوات الزواج، فإن فقد األب  ةوتعزو الباحثة هذه النتيج
  .يترك فراغاً كبيراً ال يمأل إال عند عودته

  

  :خالصة النتائج
  :من خالل العرض السابق لنتائج الدراسة فقد أظهرت النتائج

حصلت في بعد االنبساط والنطواء على أعلى نسبة مئوية، وذلك للدور  أن عينة الدراسة .1
 .المناط بهذه العينة، حيث دورها كأم وزوجة وأخت ومربية

وقد أظهرت النتائج أيضاً وجود فروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة في بعد االنبساط  .2
زوجات األسرى في  واالنطواء لصالح غير زوجات األسرى، وكذلك وجود فروق لصالح

 .بعد العصابية

وقد أظهرت النتائج وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة في بعد الجاذبية االجتماعية تبعاً  .3
 .فأكثر 30لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية 

وأظهرت النتائج وجود فروق بين عينة الدراسة في بعد العصابية تبعاً لمتغير المؤهل  .4
 .العلمي

نتائج أيضاً وجود فروق في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير وأظهرت ال .5
  .عدد األبناء

  



 

 
 
 

 

  122    التوصيـــات
 

  

  التوصيـات
  

  :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة تخرج بالتوصيات التالية
 .االهتمام بقضية األسرى وذويهم في المجتمع الفلسطيني .1

 .س عفوياً أو مؤقتاً بزمن معينتفعيل قضية االسرى بشكل دائم ولي .2

 .تقديم كافة أشكال الدعم النفسي والمعنوي ألسر األسرى .3

 .زيادة االهتمام بالمجال التثقيفي لزوجات األسرى وآبائهم وأمهاتهم .4

 .إحياء قضية األسرى بشكل كبير وبشكل عملي وليس بالشعارات فقط .5

 .المجاالت توفير الدعم بشكل مستمر لزوجة األسير وأبنائه في جميع .6

 .توعية طالب العلم بأهمية هذه الشريحة من األسرى وزوجاتهم وعوائلهم للتركيز عليها .7



 

 
 
 

 

  123    المقترحــات
 

  

  مقرتحـات  لدراسـة
  

استكماالً للجهد الذي بدأته الباحثة، وفي ضوء ما انتهت إليه الدراسة، تقترح الباحثة إجراء 
  :المزيد من الدراسات المنبثقة عنها والتي من أهمها

 .ت الشخصية لدى آباء وأمهات األسرىدراسة سما .1

 .إعداد برنامج لتطوير مهارات وقدرات زوجات األسرى وأبنائهم ومن له عالقة بهم .2

 .إجراء دراسات معمقة حول السجن وأثره على األسرة والمجتمع .3

 .دراسة حالة لزوجة أسير أو لعينة من زوجات األسرى .4

 .دراسة سمات شخصية زوجة الشهيد .5

 .شادية داعمة لزوجات األسرى وأبنائهمإجراء برامج إر .6
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  :المصادر
v القرآن الكريم.  

  :المراجع باللغة العربية
  :الكتـب

، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، 1، طالقاموس المحيط: آبادي، مجد الدين محمد .1
 .بيروت، لبنان

 .، دار الثقافة، عمان2، طعلم النفس الجنائي): 1998(إبراهيم، أكرم  .2

، دار المعارف، القاهرة، لسان العرب): 1900(، جمال الدين أبو الفضل ابن منظور .3
 .مصر

 .، دار اليازوري، عمانالمدخل إلى علم النفس العام): 2006(أبو حويج، مروان  .4

صالح محمد أبو  –، كراسة "اختبار أيزنك للشخصية): "1989(أبو ناهية، صالح الدين  .5
تزان االنفعالي، الطبعة الثانية، مكتبة األنجلو اال –، قائمة سمات العصابية )2000(ناهية 

 .المصرية، القاهرة

، مكتبة األنجلو 1، طاألنماط السلوكية للشخصية): 2000(باظة، آمال عبد السميع  .6
 .المصرية، القاهرة

، 1، طالمعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية): 2007(البطش، جهاد شعبان  .7
 .غزة –سرى والمحررين حسام مكتبة اليازجي وجمعية اال

 .القاهرة –، دار النهضة العربية نظريات الشخصية): 1990(جابر، جابر  .8

نظريات الشخصية البناءة الديناميات والنمو وطرق ): "1986(جابر، جابر عبد الحميد  .9
 .، دار النهضة العربية، القاهرة"البحث والتقويم

 .، دار الثقافة، عمان1، طعلم النفس االجتماعي): 2004(جابر، جودت بني  .10

طريقة لتعذيب االسرى في سجون  200): 2009(جمعية األسرى والمحررين حسام  .11
 .االحتالل

المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعالج ): "2002(الحسيني، أسماء عبد العزيز  .12
 .، دار عالم الكتب، الرياض1، ط"النفسي

، الشخصية بين السواء والمرض): 1991(داود، عزيز والطيب، محمد والعبيدي، ناظم  .13
 .مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة

تطور شخصية اإلنسان والتعامل مع الناس في ضوء ): 2001(الدلفي، محسن علي  .14
 .األردن –عمان  –، دار الفرقان 1، طالتربية وعلم النفس واالجتماع
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 .ث، القاهرة، دار الحديمختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر .15

 .المعتقلون السياسيون في السجون اإلسرائيلية): 2003(سالم، عادل  .16

 .، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة1، ط"اإلنسان وصحته النفسية): "2003(صبحي، سيد  .17

، مكتبة األنجلو 1، طالشخصية والصحة النفسية): 1998(ضمورة، مصري عبد الحميد  .18
 .المصرية، القاهرة

 .، مكتبة الخانجي، القاهرة"الشخصية ومبادئ علم النفس): "1979(طه، فرج  .19

، دار المنهل 1، ط"قياس الشخصية دراسات حاالت عيادية): "2003(عباس، فيصل  .20
 .بيروت، لبنان –اللبناني 

، "أبعاد الشخصية بين علم النفس والقياس النفسي): "1990(عبد اهللا، مجدي  .21
 .اإلسكندرية

 .، مكتبة المجتمع العربي1، طعلم النفس): 2005(العمرية، صالح الدين  .22

، منشأة المعارف، سيكولوجية الشخصية): 2002(عيسوي، عبد الرحمن محمد  .23
 .اإلسكندرية

م على 1948إسرائيل أقامت معسكرات اعتقال خالل حرب ): "2008(قراقع، عيسى  .24
 .(www.alasra.ps)مقال، " الطريقة النازية

 .، دار الثقافة، عمان1، طخل إلى علم النفسالمد) 2004(محمد، محمد جاسم  .25

، عالم 1، طشخصياتنا المعاصرة بين الواقع والدراما التليفزيونية): 2004(مراد، ماجدة  .26
 .الكتب، القاهرة

 –األزهر  –، دار التوفيق 1، طالشخصية السوية): "1985(مرسي، سيد عبد الحميد  .27
 .مصر

، المكتبة اإلسالمية، 2- 1، ج2، طسيطالمعجم الو): 1972(مصطفى، إبراهيم وآخرون  .28
 .استانبول، تركيا

 .، القاهرة، مصر1، ج3، طالمعجم الوسيط): 1985(مصطفى، إبراهيم وآخرون  .29

 .، مكتبة الكلية، غزة2، ط"الصحة النفسية): "2009(مطر، سفيان إسماعيل  .30

الطبعة ، دار المسيرة، القياس والتقويم في التربية وعلم النفس): 2005(ملحم، سامي  .31
 .الثالثة، عمان، األردن

 .، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندريةالشخصية وسماتها): 2006(الميالدي، عبد المنعم  .32

 .، دار الشروق، جدةأصول علم النفس العام): 1984(الهاشمي، عبد الحميد  .33

 .، داتر ميرزا، بيروت، لبنان1، طمقدمة في الحرب والصحة): 1995(هريدي، صالح  .34
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  :الجامعيةالرسائل 
التوافق النفسي وعالقته بمفهوم الذات ألبناء شهداء وأسرى ): "2002(أبو زايد، أحمد  .35

برنامج الدراسات العليا المشترك بين "، جامعة عين شمس رسالة دكتوراة، "االنتفاضة
 ".جامعة عين شمس بالقاهرة و جامعة األقصى بغزة

سي وعالقته بمفهوم الذات ألبناء شهداء التوافق النف): "2002(أبو زايد، أحمد عبد اهللا  .36
، برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعتي عين رسالة دكتوراة" وأسرى االنتفاضة

 .شمس واألقصى

السمات الشخصية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في المجال ): 1999(أبو زعنون، نجوى  .37
 .ر بغزة، كلية التربية، جامعة األزهرسالة ماجستيرالسياسي، 

تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين ): "2008(أبو قاعود، عبد الناصر ذكري  .38
 .، الجامعة اإلسالمية بغزةرسالة ماجستير" وعالقتها بالتفكير األخالقي

، رسالة ماجستير" حقوق األسير المسلم على المسلمين): "2009(أبو هاني، رفيق إبراهيم  .39
 .الجامعة اإلسالمية بغزة

المشكالت السلوكية لدى األطفال المحرومين من بيئتهم ): "2009(عيل، ياسر يوسف إسما .40
 .، الجامعة اإلسالمية بغزةرسالة ماجستير، "االسرية

الخدمات المقدمة لألطفال الصم وعالقتها بسماتهم الشخصية ): 2002(األشقر، عالء الدين  .41
 .سالمية بغزة، كلية التربية، الجامعة اإلرسالة ماجستيربمحافظة غزة، 

دراسة لسمات الشخصية المميزة ألبناء العائدين والمقيمين في ): 2000(حجازي، جولتان  .42
، برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة عين رسالة ماجستيرجامعة األزهر بغزة، 

 .شمس القاهرة وجامعة األقصى بغزة

لشخصية لدى أبناء األسرى الفروق في مفهوم الذات وا): "2005(الحيان، فاطمة فراج  .43
الكويت،  –، جامعة الكويت رسالة ماجستير، "وأبناء الشهداء وأقرانهم في اُألسر اُألخرى

 .4ص

األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة ): "2003(الخضري، جهاد  .44
 ، كلية التربية،رسالة ماجستير، "وعالقته ببعض سمات الشخصية ومتغيرات أخرى

 .الجامعة اإلسالمية بغزة

المشكالت االجتماعية والنفسية لزوجات األسرى الفلسطينيين ): "2010(ذوقان، عرفات  .45
رسالة " وتصور لبرنامج مقترح لمواجهتها في منظور العالج األسري في خدمة الفرد

 .، جامعة حلوان، مصر، عن وكالة معاً اإلخباريةماجستير
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ساليب معاملة الوالدين لالبناء وعالقتها بسماتهم الشخصية أ): 2003(الشاعر، عبد الحميد  .46
، كلية التربية، جامعة األزهر رسالة ماجستيروتحصيلهم الدراسي لدى طلبة الجامعة، 

 .بغزة
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  بسم اهللا الرمحن ال حيم
  
  
  

  حفظها اهللا،،، .................................................................................................: أختي الفاضلة
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  
  

دراسة لسمات شخصية زوجات األسرى وغير : (تقوم الباحثة بإجراء دراسة علمية بعنوان
  ).األسرى الفلسطينيين في ضوء بعض المتغيرات

لدراسة تهدف إلى التعرف إلى السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى وهذه ا
  .في ضوء بعض المتغيرات، ويتم ذلك باستخدام اختبار أيزنك للشخصية

  .نرجو منكم التعاون إلنجاح هذه الدراسة
  

  وبارك اهللا فيكم،،،
  

  الباحثة
  أمـل عدنـان نجـم
  تخصص علم نفس

  غزة –الجامعة اإلسالمية 
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  :بيانات شخصية

 فما فوق 30من  ¨  سنة 30-20من  ¨  20أقل من  ¨  : العمر •

 جامعي فما فوق  ¨  ثانوية عامة   ¨  أقل من الثانوية ¨: المؤهل العلمي •

 سنوات 10أكثر من  ¨  سنوات 10- 5من  ¨  أقل من خمس سنوات  ¨  : مدة الزواج •

 فما فوق  4من  ¨  أبناء  3- 1من  ¨  بدون ¨  : عدد األبناء •

 ._________________: درجة القرابة للزوج •

  
  :اختبار أيزنك للشخصية

) ال(أو كلمة ) نعم(أجيبي عن كل سؤال من األسئلة التالية بوضع دائرة حول كلمة : تعليمات
أجيبي . ليست هناك إجابات صحيحة أو خاطئة، وليست هناك أسئلة خادعة. التي تلي السؤال

  .عنى الدقيق للسؤالبسرعة وال تفكري كثيراً حول الم
  .من فضلك تذكري أن تجيبي على كل األسئلة

 ال نعم هل كل هواياتك كثيرة متنوعة .1

 ال نعم هل تتوقف لكي تفكر في األمور قبل أن تُقدم على عمل أي شيء؟ .2

 ال نعم هل يتقلب مزاجك في أغلب األحيان؟ .3

آخر قام  هل حدث مرة أن قبلت المديح والثناء على شيء كنت تعرف أن شخصاً .4
 ال نعم به؟

 ال نعم هل أنت كثير الكالم؟ .5

 ال نعم هل يقلقك أن تكون عليك ديون؟ .6

 ال نعم هل يحدث أحياناً أن تشعر بالتعاسة بدون سبب؟ .7

فأخذت لنفسك أي شيء أكثر مما ) طماع(هل حدث في أي موقف أن كنت جشع  .8
 ال نعم يخصك؟

 ال نعم هل تغلق بيتك بعناية في الليل؟ .9

 ال نعم أنت أقرب إلى الحيوية؟هل  .10

 ال نعم هل يضايقك كثيراً أن ترى طفالً أو حيوان يتعذب؟ .11

 ال نعم هل تقلق في كثير من األحيان على أمور لم يكن يصح أن تعملها أو أن تقولها؟ .12

 ال نعم إذا وعدت بأن تعمل شيئاً، فهل تحافظ دائماً على وعدك مهما يكن ذلك متعباً لك؟ .13

 ال نعم ادة وتمتع نفسك إذا ذهبت لحفلة مرحة؟هل تنطلق ع .14

 ال نعم هل أنت تتنرفز بسهولة؟ .15



 

 
 
 

 

  134    شخصيةاختبار أيزنك لل

هل حدث أن ألقيت اللوم على شخص آخر لخطأ كنت تعرف أنك المسئول  .16
 ال نعم الحقيقي عنه؟

 ال نعم هل تستمتع بلقاء أشخاص لم تكن تعرفهم من قبل؟ .17

 ال نعم دة؟هل تعتقد أن التأمين على الحياة والممتلكات فكرة جي .18

 ال نعم هل تجرح مشاعرك بسهولة؟ .19

 ال نعم هل كل عاداتك حسنة ومحببة؟ .20

 ال نعم  هل تميل ألن تبقى بعيداً عن األضواء في المناسبات االجتماعية؟ .21

 ال نعم  هل يمكن أن تأخذ عقاقير أو مركبات قد يكون لها آثار غريبة أو خطيرة؟ .22

 ال منع  ؟)طهقان(هل تشعر غالباً بأنك زهقان  .23

حتى لو كان قلماً أو (هل حدث ذات مرة أن أخذت أي شيء يخص غيرك  .24
 ال نعم  ؟)زراراً

 ال نعم  هل تحب الخروج كثيراً؟ .25

 ال نعم  هل تستمتع بإيذاء من تحب؟ .26

 ال نعم  هل يضايقك في أغلب األحيان الشعور بأنك عملت ذنب؟ .27

 ال نعم  ؟هل يحدث أحياناً أن تتكلم عن أشياء أو موضوعات ال تعرفها .28

 ال نعم  هل تفضل القراءة أكثر من مقابلة الناس؟ .29

 ال نعم  هل لك أعداء يريدون إيذاءك؟ .30

 ال نعم  هل تعتبر نفسك شخص غبي؟ .31

 ال نعم  هل لك أصدقاء كثيرون؟ .32

 ال نعم  هل تستمتع بعمل مقالب في اآلخرين قد تؤذيهم في بعض األحيان؟ .33

 ال نعم  هل أنت شايل الهم باستمرار؟ .34

 ال نعم  ا كنت طفالً هل كنت تنفذ ما يطلب منك فوراً ودون تذمر؟عندم .35

 ال نعم  هل تعتبر نفسك شخص بحبوح وما تشيلش هم؟ .36

 ال نعم  هل العادات الحميدة والنظافة لها أهمية كبيرة عندك؟ .37

 ال نعم  هل تقلق على ما يحتمل أن يحدث من أمور سيئة؟ .38

 ال نعم  آخر؟هل حدث أن كسرت أو ضيعت شيئاً يمتكله شخص  .39

 ال نعم  هل تبادر أنت عادة بالتعرف على أصدقاء جدد؟ .40

 ال نعم  هل تعتبر نفسك متوتر أو سهل االستشارة؟ .41

 ال نعم  هل تكون في الغالب صامتاً وأنت مع أشخاص آخرين؟ .42
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 ال نعم  هل تعتقد أن الزواج موضة قديمة ويجب إلغاؤه؟ .43

 ال نعم  هل تتفاخر بنفسك قليالً من حين آلخر؟ .44

 ال نعم  هل يمكنك بسهولة أن تدخل الحيوية على حفلة مملة ودمها ثقيل؟ .45

 ال نعم  ؟هل يضايقك الذين يقودون سياراتهم بحرص شديد .46

 ال نعم  هل تقلق على صحتك؟ .47

 ال نعم  هل حدث أن قلت شيئاً سيئاً أو قبيحاً على أي شخص؟ .48

 ال نعم  هل تحب أن تقول نكت وحكايات مسلية ألصدقائك؟ .49

 ال نعم  ستوي في نظرك معظم األمور بحيث تجد أن لها طعم واحد؟هل ت .50

 ال نعم  عندما كنت طفالً، هل حدث مرة أن كنت متبجحاً مع والديك؟ .51

 ال نعم  هل تحب االختالط بالناس؟ .52

 ال نعم  هل تشعر بالقلق إذا عرفت أن هناك أخطاء في عملك؟ .53

 ال نعم  هل تعاني من قلة النوم؟ .54

 ال نعم  اً قبل األكل؟هل تغسل يديك دائم .55

 ال نعم  هل يكون لديك في معظم األحيان إجابة جاهزة عندما يكلمك اآلخرين؟ .56

 ال نعم  هل تحب أن تصل قبل مواعيدك بوقت كاف؟ .57

 ال نعم  هل تشعر غالباً بالتعب واإلرهاق بدون سبب؟ .58

 ال نعم  هل حدث مرة أنك غشيت في أي لعبة أو سيارة؟ .59

 ال نعم  التي تحتاج إلى السرعة في أدائها؟ هل تحب أن تعلم األشياء .60

 ال نعم  والدتك ست طيبة؟) كانت(هل  .61

 ال نعم  هل تشعر غالباً بأن الحياة مملة جداً؟ .62

 ال نعم  هل حدث أن استغليت أي شخص؟ .63

 ال نعم  هل تتعهد غالباً بالقيام بأعمال أكثر مما يتسع له وقتك؟ .64

 ال نعم  جنبوك؟هل هناك أشخاص كثيرون حريصون على أنهم يت .65

 ال نعم  هل تقلق كثيراً على مظهرك؟ .66

هل تعتقد أن الناس يضيعون وقتاً كثيراً في حماية مستقبلهم بعمليات االدخار  .67
 ال نعم  والتأمين؟

 ال نعم  هل حدث أن تمنيت لو كنت ميتاً؟ .68

 ال نعم  هل تتهرب من الضرائب لو تأكدت أنك لن تضبط إطالقاً؟ .69

 ال نعم  استمرار حيوية حفلة؟ هل يمكنك أن تحافظ على .70



 

 
 
 

 

  136    شخصيةاختبار أيزنك لل

 ال نعم  هل تحاول أال تكون وقحاً مع الناس؟ .71

 ال نعم  هل تقلق لمدة طويلة جداً بعد مرورك بخبرة مخجلة؟ .72

 ال نعم  هل حدث أن أصريت في أي موقف على أن تتصرف بطريقتك الخاصة؟ .73

 ال نعم  عندما تريد السفر بالسيارة فهل تصل غالباً في آخر دقيقة؟ .74

 ال نعم  تعاني من األعصاب؟هل  .75

 ال نعم  هل تنهار صداقاتك بسهولة دون ان تكون أنت السبب؟ .76

 ال نعم  هل تشعر غالباً بالوحدة .77

 ال نعم  هل تفعل غالباً ما تنصح به غيرك؟ .78

 ال نعم  هل تحب أن تعاكس الحيوانات أحياناً؟ .79

 ال نعم  طأ؟هل تجرح مشاعرك بسهولة عندما يجد الناس فيك أو في عملك عيب أو خ .80

 ال نعم  هل حدث مرة أن تأخرت عن موعد أو عن عمل؟ .81

 ال نعم  هل تحب أن تجد الكثير من الهيصة واإلثارة من حولك؟ .82

 ال نعم  هل تحب أن يخاف منك اآلخرون؟ .83

 ال نعم  هل تكون أحياناً مليئاً بالنشاط وأحياناً أخرى خامالً جداً؟ .84

 ال منع  هل تؤجل أحياناً عمل اليوم إلى الغد؟ .85

 ال نعم  هل يراك اآلخرون على أنك مليء بالحيوية والنشاط؟ .86

 ال نعم  هل يكذب عليك الناس كثيراً؟ .87

 ال نعم  هل أنت حساس من ناحية بعض األمور؟ .88

 ال نعم  هل أنت مستعد دائماً لالعتراف بالخطأ إذا بدر منك؟ .89

 ال نعم  هل تشعر بحزن شديد على حيوان وقع في مصيدة؟ .90
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السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين في 
 ضوء بعض المتغيرات
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 واعد لألسرى والمحررينمدير جمعية 

السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين في 
 ضوء بعض المتغيرات



 

 
 
 

 

  140    كتب تسهيل مهمة

  
  

ى الفلسطينيين في السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسر
 ضوء بعض المتغيرات


