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 إهـــداء
والدّي الكريمين شمعة العمر إلى من علماني معنى الحب والحياة والعطاء والمثابرة إلى 

 التي ال تنطفئ...
إلى من ساندوني ووفقوا بجانبي وزودوني بالعزيمة واإلرادة إلى إخواني... إلى فراشات 

 الربيع وشقيقات الروح أخواتي...
إلى رفيق العمر وَتوأم الروح منبع الحب والوفاء، من كان عوناا لي في مسيرتي العلمية 

وعقبات، من شد من عزيمتي ومنحني القوة واإلرادة والمثابرة  بكل ما حملت من متاعب
إلى زوجي الغالي... إلى قرة عيني الذي دعمني بتشجيعه رغم صغر سنة ولدي 

 الحبيب...
إلى شهداء فلسطين الحبيبة الذين طهروا بدمائهم خبث هذه األرض، وأناروا لنا الطرق 

 ... السرمدي وضربوا لنا أروع مثال لبطوالت الفداء
إلى األسرى الذين ضحوا بحريتهم من أجل عزة الوطن وصبروا على نار األسر وظلمة 

 الليالي، وصدهم القيد عن االجتماع بأهلهم إلى هؤالء األسود خلف القضبان...
 إلى زوجات األسرى الصابرات المثابرات رغم كل المعاناة والصعوبات ....

 تى دعاء ...إلى كل من دعمني ولو بفكرة أو كلمة أو ح
 إلى هؤالء جميعاا أهدي ثمرة تعبي وجهدي المتواضع ...

 
 الباحثة: سمر أديب عابد

 

 
 



 

 أ

 
 
 
 
 

 إقرار

نها نتيجة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستي هذه أقر أنا معدّ  ر، وا 
و أي جزء ن هذه الرسالة، أحيثما ورد، وا  ت اإلشارة إليه ما تمأبحاثي الخاصة، باستثناء 

 ألي جامعة أو معهد آخر. درجة علمية ُعليا منها، لم يقدم لنيل أيّ 
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 شكر وتقدير

 ألتّمه لوال توفيق اهلل عزوجل وفضله. الحمد هلل على ما وفقني فيه إلتمام هذا العمل الذي ما كنت   
هيئة أعضاء الدراسات العليا وقسم اإلرشاد النفسي والتربوي و س كلية لشكر الجزيل لجامعة القدأتوجه با
 لما قدموه لي من تسهيل في إتمام هذه الدراسة. التدريس

 

على هذه الرسالة على ما للدكتور الفاضل كمال سالمة المشرف متنان كما وأتقدم بجزيل الشكر واال   
 عم، وما بذله من جهد إلتمام هذه الرسالة.منحني من د

 

متنان إلى الدكتور عفيف زيدان والدكتور عمر الريماوي والدكتور إياد واالكما وأتقدم بجزيل الشكر     
 على ما قدموه لي من دعم ومساندة ونصائح وتوجيهات.ياد الفي ز الحالق واألستاذ 

 

 زاهم اهلل كل خير.وأتقدم بالشكر ألعضاء لجنة التحكيم لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة فجكما    
 

جميعة الشبان المسيحية، لتعاونهم معي، و  على- اهللرام  –وأتقدم بالشكر لنادي األسير الفلسطيني    
 التجريبية. هذه الدراسةعلى ما بذلوه من تذليل للصعوبات أثناء إجراء 

 

ولدي و  ،فك اهلل أسرهكمال دراستي الذي كان السبب وراء إوأخص بالشكر زوجي الغالي كما    
، وصديقاتي الغاليات فلهم جزيل الشكر خوتي وأخواتيي ووالدتي الكريمة حفظهما اهلل وا  ، ووالدالحبيب

 والعرفان.
 

فلهم جزيل اص لزمالئي وزميالتي الذين كان لهم الفضل في مساعدتي ومساندتي، خوالشكر ال   
 الشكر والتقدير.

 

إتمام هذه الرسالة وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم وساعد ولو بدعم صغير ففي    
 حتى ترى النور.

 سمر عابد
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 الملخص
 
وتطبيقه في خفض مج إرشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية برناهدفت الدراسة الحالية إلى بناء    

في محافظة وقياس فاعليته، حتالل اإلسرائيلي، سية لدى زوجات األسرى في سجون االالضغوط النف
 م.  6132رام اهلل والبيرة للعام 

زوجة أسير في سجون اإلحتالل ( 2011)من تكون مجتمع الدراسة . المنهج التجريبي مواستخد   
( زوجة أسير 36)، والضابطة ( زوجة أسير للمجموعة31) قوامها تم اختيار عينة الدراسةاإلسرائيلي، 

 .التي طبق عليها البرنامج اإلرشاديللمجموعة التجريبية 
 الفيعداد استبانة الضغوط النفسية من إ :: األولىخدمت أداتيناست، ولتحقيق أهداف الدراسة   
من التحقق بعد  الباحثة،من إعداد  برنامج إرشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية :الثانية(، و 6110)

 .األدوات المستخدمة بالطرق المناسبة تصدق وثبا
الذي يستند إلى  البرنامج اإلرشادي اعليةفدالة إحصائياا في مدى  وجود فروق أظهرت النتائج   

 حتالل اإلسرائيليلدى زوجات األسرى في سجون االالضغوط النفسية  النظرية اإلنسانية في خفض
عدم وجود فروق دالة كما أظهرت النتائج  .بالمجموعة الضابطةمقارنة  ،ولصالح المجموعة التجريبية

الضغوط النفسية  الذي يستند إلى النظرية اإلنسانية في خفض البرنامج اإلرشادي اعليةفإحصائياا في 
، ولكن عدد سنوات اعتقال الزوجتغير متعزى ل حتالل اإلسرائيليلدى زوجات األسرى في سجون اال

عدم وجود فروق دالة إحصائياا و  عدد السنوات األكبر في االعتقال. لصالح تبين وجود فروق لألبعاد
لدى الضغوط النفسية  لذي يستند إلى النظرية اإلنسانية في خفضا البرنامج اإلرشادي اعليةففي مدى 

وعدد مجموعة ال اختالفيعزى للتفاعل بين كل من  حتالل اإلسرائيليزوجات األسرى في سجون اال
وكانت الفروق لصالح عدد  ،الضغوطات النفسية ، وكذلك لألبعاد ما عدا ُبعدالزوج سنوات اعتقال

 السنوات األكبر في المجموعة التجريبية.
أوصت الدراسة بضرورة توظيف واستخدام البرنامج اإلرشادي المستخدم في  ،وبناءا على النتائج   

 في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي. الدراسة الحالية لمواجهة الضغوط النفسية لدى زوجات األسرى
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The Effectiveness of Counseling Program which is based on the 

Humanistic Theory in Reducing the Psychological Stress among Wives of 

Detainees in the Israeli Occupation Prisons 
 

Prepared by: Samar Adeeb Ali Abed 

Supervised by: Dr. Kamal Salameh 

 

Abstract 
 

This study has aimed to create and implement a counseling program; which is based on the 

humanistic theory, for the purpose of reducing psychological stress among the wives of 

detainees in the Israeli occupation prisons, and measure its effectiveness in Ramallah and 

Al-Bireh governorate for the year 2016. 

 

The experimental approach was used. The study population consisted of (6500) wives of 

detainees in the Israeli occupation prisons, and the study sample was selected and consisted 

of (18) detainees wives who constituted the control group, and (12) detainees wives who 

constituted the experimental group on which the counseling program was applied. 

 

For achieving the study objectives, two tools were used: the first tool is the psychological 

stress questionnaire; prepared by Lafi (2005), and the second tool is a counseling program 

which is based on the humanistic theory; prepared by the researcher, after verifying the 

validity and reliability of the used tools by the appropriate methods.  

 

 

The results have revealed that there are statistically significant differences with regards to 

the degree of effectiveness of the counseling program; which is based on the humanistic 

theory, in reducing the psychological stress among the wives of detainees in the Israeli 

occupation prisons, in favor of the experimental group in comparison with the control 

group. The results have also indicated that there are no statistically significant differences 

with regards to the degree of the effectiveness of the counseling program; which is based 

on the humanistic theory, in reducing the psychological stress among the wives of 

detainees in the Israeli occupation prisons to be attributed to the variable of the number of 

the husband’s detention years. However, it appeared that there are differences in the 

dimension in favor of the greatest number of detention years.  
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Moreover, there are no statistically significant differences in the degree of the effectiveness 

of the counseling program; which is based on the humanistic theory, in reducing the 

psychological stress among the wives of detainees in the Israeli occupation prisons to be 

attributed to the interaction between the different types of groups and the number of 

husband’s detention years, as well as the dimensions expect for the dimension of 

psychological stress, and the differences were in favor of the greater number of detention 

years in the experimental group.  

 

According to the results, the study has recommended that it is necessary to use the 

counseling program; that is used in this study, to overcome the psychological stress which 

the wives of detainees in the Israeli prisons suffer from.  
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 :الفصل األول
 مشكلتهاخلفية الدراسة و 

 
 المقدمة  3.3

 

شكلت قضية احتالل فلسطين محوراا أساسياا في تاريخ الصراع العربي مع اإلحتالل اإلسرائيلي،    
له لألرض وتشريد الشعب الفلسطيني عن أرضه في عام وواصل اإلحتالل اإلسرائيلي من خالل احتال

. حيث شكلت ، ال زالت تمارس عمليات القتل والتشريد، والهدم، وحرق الحقول، واإلعتقاالت3141
عملية اإلعتقال أحد األعمدة الرئيسية للسياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى طمس معالم الهوية الفلسطينية 

لى يومنا هذا، في محاولة منها لخنق المجتمع الفلسطيني  3141منذ عام   سياسياا واقتصادياا وا 
 (.6133، وق اإلنسان)الضمير لرعاية األسير وحق واجتماعياا ونفسياا وقتل نموه وديمومته

 

ن سألت عن أعمارهم، فأعمارهم إن كنت تسأل عنهم، فهم حماة وطن "    ما زلنا نبحث عنه، وا 
أحالمهم تتمحور حول حرية أرضهم وشعبهم، فإن تحرر الوطن تتساوى مع عمر جراحك النازفة. 
نسيم الكرامة بعيداا عن تلك القضبان التي تغتصب سنين شبابهم،  والشعب تحرروا هم أيضاا، واستنشقوا

 (.61: 6133" )عبد الرحمن، وتسرق فرحة عائالتهم
 

ن قضية األسرى المعتقلين تمس كل أسرة فلسطينية، وتفاصيلها ماثلة تحت كل سقف بأ ،ويرى قراقع   
وكم من أسير حرمته ! ل السجون، فكم من أسير قضى في أقبية الموت البطئ اإلسرائيلي داخفلسطيني
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زنازين اإلحتالل من ممارسة حياته بشكل طبيعي كسائر بني البشر بعيداا عن مسلسالت القهر والظلم 
أروقة العزل وكم من طفل فلسطيني أفاق على الحياة عابساا فاقداا لجناحي والديه مكبالا في  !المجحف

على ال إنسانية اإلسرائيلي! وكم من حلم دفنت تفاصيله تحت ركام المعاناة في أكثر الشواهد سطوعاا 
بداعه في البطش والتنكيل!   (.6131)ذوقان، اإلحتالل وا 

 

تنتهي عند اعتقال األسير، بل تبدأ رحلة جديدة تنعكس بشكل مباشر على أسرته  ن المعاناة الإ    
األسرة في بداية األمر في وضع ال تحسد عليه فمن المشاعر االبتدائية التي يواجهها أفراد التي تصبح 
الخوف ليس فقط على األسير، بل من أجل أنفسهم ومصيرهم المرتقب كذلك، وكلما مر و  هو الخوف،

وكذلك  ،بداخلهم ، والغضب، والذنب، والعدوان والحزن سينموغتراب، واالالوقت فإن الشعور بالعزلة
الضغوط النفسجسمية الناتجة عن تغيير األدوار القسري ضمن البناء األسري والحاجة لقيام أحد 

 األم (، وهذه المشاعر ستمر بها األسرة في نوبات شديدة صعوداا /األبوين بملء الدور المزدوج )األب
ب والندم )سرمك، لى اليأس إلى الغضتتجاذب أفراد العائلة تفاعالت تتراوح من األمل إ وهبوطاا 
3110.) 

 

تنعكس الضغوطات المختلفة التي تتعرض لها  ، إذويؤثر األسر على زوجة األسير الفلسطيني    
قتصادي، وهذه الضغوطات ناتجة عن اشر على وضعها النفسي والصحي واالجتماعي واالبشكل مب

طالما بقي زوجها أسيراا فإن سطينية لصدمة مميزة تظل نتائجها متفاعلة في وجدان وسلوك المرأة الف
غتراب عن ها ومع اآلخرين ويجعلها تشعر باالاستمرار هذا التفاعل يعيق تكيفها النفسي مع ذات

 (.6110 الفي،) جتماعيةعي في التنشئة االمجتمعها ويعيق دورها الطبي
 

لحظة الشوق اهلل لهن أن يعشن ظروفاا أقوى من قدرة تحملهن ويتمنين كلما تحين  رهن نساء قدف   
هن  ،أطفالهنداخلهن وفي عيون بعبء يثقل صدروهن ومن حرمان يعيش  ن منواالحتياج أن يتخلص

زلن متمسكات وثابتات أمام كل  حتالل اإلسرائيلي الالتي ماالات األسرى والمعتقلين في سجون ازوج
فحياة زوجات األسرى ال تقل معاناة عن أزواجهن  ،تهنارضن له من مشاكل تزيد من معانيتع ما

مين حياة ألوالدهن وتربيتهم حيث يواجهن ظروفاا صعبة من تأ السجون،األسرى القابعين خلف 
 اا صعب اا حياتهن مشوار  من بعد سوء لتجعل اا تي تزداد سوءالتهم إلى مواجهة معتركات الحياة ئوتنش

 (.6111، اليوم )وكالة فلسطين والمعتقلين فراج عن كافة األسرىينتهي باإل
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من زوجات أسرى الحرب، وجد أنهن يعانين الكثير من  لمجموعات، Hall وفي دراسة لهال   
األعراض النفسية والجسمية الشديدة المتزايدة أهمها الشعور بالوحدة، وغموض الدور، والغضب 

نتحارية خطيرة، ئي، واألرق والقلق، وأفكار االتلقاة، والبكاء يالكامن، والنشاط الجنسي، والكوابيس الليل
 (.6110الربو، والتهاب القولون التشنجي )الفي،  كذلك كن يعانين من الصداع النصفي، وحاالت

 

تمثل بالفزع والخوف أثناء عملية تو عتقاله، بدأ معاناة زوجة األسير من لحظة ات ،في رأي الباحثةو    
قيه الحقا من عملية بحث حتالل، وما تالمن تهديدات من قبل جنود االرض له عتقال زوجها، وما تتعا

يدافع عن زوجها، وبعدها سياسات التفتيش المهين أثناء القدوم لحضور محاكم زوجها،  عن محام  
وتزيد معاناتها إذا كان لديها أطفال وما  األصل.زيارات هذا إن سمح لها بالزيارة في وكذلك أثناء ال

تجاههم واتجاه تربيتهم دون وجود األب، وال ننسى معاناتها التي تالحقها من اليات عليها من مسؤو 
وقد  .ظل غياب زوجها قارب المتمثلة في مراقبة خروجها من المنزل فين األالمجتمع وممن حولها م

وتتجدد معاناتها في  لدى األسير أب وأم كبار في السن. تنصب عليها المزيد من المسؤوليات إن كان
حتياجات أوالدها وكذلك حمل مسؤولية تأمين كل الضغوط التي تتعرض لها من وضعها االقتصادي وتا

احتياجات زوجها في األسر، كل ذلك يؤدي بزوجة األسير إلى أن تعاني من الضغوط النفسية التي 
 تؤثر بشكل واضح على حياتها وتنشئة أوالدها.

 

مثل هذه  رشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية لخفضقتراح برنامج إبا الحالية الدراسة وتقوم   
أسير تعاني  أي ليها زوجةالتي تحتاج إ -في حدود معرفة الباحثة - هذه البرامج لقلة الضغوط، نظراا 

 تها مع غياب الزوج، ولقد تناولنامن ضغوط نفسية تشكلت لديها بسبب ما القته من صعوبات في حيا
باتت تشكل مشكلة حقيقية  ،قضية مهمة في المجتمع الفلسطيني تضم شريحة واسعة من المجتمع

ذه الدراسة لعلها تساهم بشكل ولو شجع الباحثة على هالتخفيف منها ومعالجتها، مما يجب السعي في 
 لتي ال تقلتعمل على التخفيف من معاناة هذه الفئة ا وفي تقديم التوصيات التي ،الةفي نتائج فع يسير

المقام  في ينعكسة نفسية عالية ومعنويات عالية ستتمتع بصح فزوجة   تضحياتها عن األسير نفسه.
لى األول على زوجها األسير وعلى نفسيته، وعلى تنشئة أطفالها التنشئة الجيدة والسليمة، وتنعكس ع

مشكلة ملحة  تت وأصبحولقد أصبح األسر مشكلة ال يخلو منها بي مجتمعها وعالقاتها االجتماعية.
بما ترميه عليها من أعباء في القضية الفلسطينية، ومشكلة تؤرق كل زوجة وتزيد من ضغوطها النفسية 

هذا الدور كونها زوجة أسير، وما وقد كان الدافع الرئيسي وراء هذه الدراسة معايشة الباحثة  وأثقال.



 

5 

تمية في إلحقاق نظراا لقدرتها الح يوازيها القته من مرارة هذه التجربة فقد كانت صدمة ال يوجد ما
دراسة فقط  تفكانت هذه الدراسة ليس ،قتصادي على األسير وزوجتهالضرر النفسي واالجتماعي واال

 تطرق أيتولم بل عبارة عن اقتراح لحل مشكلة قائمة بحد ذاتها  بعادهاف هذه المشكلة وأوصفية تص
للمساعدة في التخفيف من هذه المشكلة ومساندة زوجة قتراحات دراسة بعمل مثل هذه البرامج واال

 األسير.
 

 مشكلة الدراسة 6.3
 

فـــي رشـــادي يســـتند إلـــى النظريـــة اإلنســـانية برنـــامج إستقصـــاء فاعليـــة االغـــرض مـــن هـــذه الدراســـة  إنّ    
 حتالل اإلسرائيلي.ى في سجون االالضغوط النفسية لدى زوجات األسر  خفض

يسـاعد  رشادي يستند إلـى النظريـة اإلنسـانيةفي الحاجة إلى بناء برنامج إراسة حيث تكمن مشكلة الد   
 .سرائيليإلحتالل اسية لدى زوجات األسرى في سجون االالضغوط النف في خفض

 

 أسئلة الدراسة 1.3
 

 عن األسئلة اآلتية:جابة تسعى هذه الدراسة إلى اإل
 اإلحتالل اإلسرائيلي؟ما هو مستوى الضغوط النفسية لدى زوجات األسرى في سجون  .1
مــا فاعليــة برنــامج إرشــادي يســـتند إلــى النظريــة اإلنســانية فــي خفـــض الضــغوط النفســية لــدى أفـــراد  .3

 المجموعة التجريبية؟ 

هـــــل تختلـــــف فاعليـــــة البرنـــــامج اإلرشـــــاد اإلنســـــاني الجمعـــــي فـــــي مواجهـــــة الضـــــغوط النفســـــية بـــــين  .2
 لزوج؟المجموعتين التجريبية والضابطة باختالف سنوات اعتقال ا

هــــل تختلــــف فاعليــــة البرنــــامج اإلرشــــادي اإلنســــاني الجمعــــي فــــي مواجهــــة الضــــغوط النفســــية بــــين  .4
 المجموعتين التجريبية والضابطة باختالف المجموعة، وسنوات اعتقال الزوج، والتفاعل بينهما؟
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 الدراسة هدافأ 4.3
 

 تهدف الدراسة إلى:   
 األسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي.النفسية لدى زوجات الضغوط  التعرف إلى مستوى .3
بناء برنامج ارشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية يساعد في خفض الضغوط النفسية لدى زوجات  .6

 األسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي.
لنظرية اإلنسانية من أجل خفض حدة الضغوط لى امدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي يستند إ .1

 االحتالل اإلسرائيلي.ألسرى في سجون زوجات االنفسية لدى 
 

 أهمية الدراسة 1.3
 

 المحاور اآلتية: الدراسة أهميتها من تستمد هذه    
لدى زوجات األسرى، وهذا ينطوي تكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية خفض الضغوط النفسية  .3

ندرة على أهمية كبيرة من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية، فمن الناحية النظرية نالحظ 
الدراسات السابقة التي تناولت الضغوط النفسية لدى زوجات األسرى في سجون اإلحتالل 

هذه الدراسة ناحية التطبيقية فإن بالدراسة خاصة العربية في حد علم الباحثة، ومن ال اإلسرائيلي
التي يمكن إستخدامها في النظرية اإلنسانية  على عدد من فنياتتحاول تقديم إطار إرشادي يستند 

وقد حاولت هذه الدراسة تحديد مدى فاعلية اإلرشاد  خفض الضغوط النفسية لدى زوجات األسرى.
لدى زوجات األسرى في سجون مستند إلى النظرية اإلنسانية في خفض الضغوط النفسية ال

بإلقاء الضوء بشكل عملي على التدخالت اإلرشادية األكثر وتمثل ذلك:  اإلحتالل اإلسرائيلي
ثارة الوعي لدى الباحثين بأهمية اإلمناسبة في خفض الضغوط النفسية،   لتفات لهذه المشكلة.وا 

والضغوط  ،سرىالفلسطيني وهم األب من الشع التي تناولت فئة مهمة تعد من الدراسات المهمة .6
 سرى.التي تتعرض لها زوجات األ

غوط النفسية لدى زوجات الض حد علم الباحثة التي تستهدف خفضهذه الدراسة الوحيدة في  .1
 .برنامج إرشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية األسرى من خالل

التي قد يستفاد منها في إعداد مناهج حقوق معاناة زوجة األسير الفلسطيني،  هذه الدراسة وثقت .4
 وإلثراء المكتبة العربية الفلسطينية. اإلنسان،
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رشادية الالزمة، وقد الفئة المستهدفة ووضع البرامج اإلقد يستفاد من هذه الدراسة في فهم سلوك  .0
 هيل األسرى المحررين وزوجاتهم.عد المؤسسات التي تقوم برعاية وتأتسا

عتبرت هذه سرى وزوجاتهم بشكل خاص، وابتسليط الضوء على مشكلة األهذه الدراسة  تسهم .2
ب الفلسطيني إضافة حتالل اإلسرائيلي بحق هذه الفئة من الشعلجرائم اال المعلومات والنتائج توثيقاا 

 خرى.إلى جرائمه األ
 
 فرضيات الدراسة 2.3

 

 لى اختبار الفرضيات اآلتية:سعت الدراسة إ  
 

             بين متوسطات ( α ≤ 0.05)مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الفرضية األولى: 
موعتين التجريبية المج بين الضغوط النفسية في القياس البعدي سرى على أداةدرجات زوجات األ

 .لبرنامج اإلرشاديوالضابطة تعزى إلى ا
 

بين متوسطات ( α ≤ 0.05) مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الفرضية الثانية: 
المجموعتين التجريبية  بين الضغوط النفسية في القياس البعدي أداةسرى على درجات زوجات األ
 .عتقالسنوات االإلى والضابطة تعزى 

 

( بين متوسطات α ≤ 0.05لة )حصائية عند مستوى الدالذات داللة إال توجد فروق الفرضية الثالثة: 
على أداة الضغوط النفسية في القياس البعدي بين المجموعتين التجريبية  درجات زوجات األسرى

 والتفاعل بينهما. ،عتقالوسنوات اال ،تعزى إلى المجموعة والضابطة

 

  :مصطلحات الدراسة 7.3
 

بأنه برنامج إرشادي مخطط ومنظم في ضوء أسس  (:6116) عرفه زهران :اإلرشاديالبرنامج    
ي تحقيق ، بهدف مساعدتهم فوجماعياا  علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة، فردياا 

ختيار الواعي والمتعقل، ولتحقيق التوافق النفسي، ويقوم بتخطيطه وتنفيذه لجنة النمو السوي والقيام باال
 مؤهلين. وفريق من المسؤولين ال
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يستند جلسة إرشادية،  عشرة يتكون من اثنتيبرنامج مخطط ومنظم  نهبأ :إجرائياا  البرنامج ويعرف   
حتالل إذ جات األسرى في سجون االعلى زو  الذي طبقو  ،نسانيةى استراتجيات ومهارات النظرية اإللإ

، بهدف تحقيق الضغوط النفسية والتحكم فيها وبالتالي مواجهة الحياة اليومية بفاعلية دربن على خفض
 نفسية.تماعي والوصول إلى الصحة الجالتوافق النفسي واال

 

فعالي تنشأ من ناالبأنها حالة من التوتر Lazarus (6111 )س و عرفها الزار : ةالنفسي الضغوط   
فيها اضطرابات في الوظائف الفسيولوجية والبيولوجية وعدم كفاية الوظائف  المواقف التي يحدث

 المعرفية الالزمة لمواجهتها.
 

رى في زوجات األس) بأنه الدرجة التي حصل عليها المفحوص :جرائياا إ الضغوط النفسية عرفوت    
 الدراسة.ستخدمت في هذه التي ا ( على أداة الضغوط النفسيةسجون االحتالل اإلسرائيلية

 

يعانين من الضغوط النفسية  الزوجات الفلسطينيات اللواتيهن  (تعريفه إجرائياا )زوجات األسرى:    
حتالل اإلسرائيلي حتى وقت تطبيق الدراسة، المتواجدات الستمرار أسر أزواجهن في سجون اال نظراا 

 .في محافظة رام اهلل والبيرة
 

  :الدراسة محددات 1.3

 (.6132-6130)العام هذه الدراسة في  طبقتالحدود الزمانية: 
 هذه الدراسة محافظة رام اهلل في الضفة الغربية. تناولتالحدود المكانية: 

 حتالل اإلسرائيلي.زوجات األسرى في سجون اال تناولتالحد النوعي: 
 الدراسة في حدود المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة. : التزمتالحدود المفاهيمية
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 فصل الثانيال
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 األدب النظري 3.6

 

 مشكالت زوجات األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي 3.3.6
 

 نبذة عن األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي:
 

( األسير على أنه الشخص الذي تم اعتقاله من قبل السلطات 6110يعرف الفي )تعريف األسير:   
 اإلسرائيلية نتيجة مقاومته لالحتالل على خلفية سياسية أو تنظيمية أو أمنية أو عسكرية.

 

( األسير على أنه ذلك الشخص الذي اعتقل من قبل االحتالل الصهيوني 6117ويعرف شهوان )   
الذي اعتقل على خلفية سياسية أو تنظيمية أو عسكرية )أمنية من وجهة نظر االحتالل اإلسرائيلي( 

 بدون محكمة(، ولم يتم تحرره بعد.)مهما كانت الئحة اتهامه أو حتى المحكوم إدارياا 
 

بلغ عدد األسرى إحصائيات حول األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي:    
( أسير فلسطيني، موزعين 2111) 6130الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي حتى نهاية عام 

ن ومركز توقيف إلى جانب معتقلي عتصيون وحوارة التابعين لقيادة جيش االحتالل، ( سج66على )
عاماا، موزعين على ثالثة سجون  31( قاصراا: وهم أدنى من عمر 601( أسيرة، و)61من بينهم )

( أسيراا إدارياا وهم: من تم 411وهي: مجدو وعوفر وهشارون، كما وبلغ عدد األسرى اإلداريين )
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جن بال تهمة، حيث يحتجز األسير دون محاكمة ودون إعطائه أو محاميه أي مجال عقابهم بالس
للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة، واستناد قرارات االعتقال اإلداري إلى ما يسمى بالملف السري، 

( أسيراا 617الذي تقدمه أجهزة المخابرات االحتاللية، ومن بينهم األسرى الشهداء وقد بلغ عددهم )
د وهم: الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم، وكذلك الذين استشهدوا داخل السجون نتيجة االهمال الطبي شهي

المتعمد، أو نتيجة عمليات القمع داخل السجون، وهناك عدد استشهدوا بعد تحررهم بأسابيع، وكذلك 
أمراض مزمنة،  ( أسيراا يعانون من311( أسير، بينهم )211منبينهم األسرى المرضى وقد بلغ عددهم )

وهناك عدد منهم يقبعون في عيادة سجن الرملة، كما وبلغ عدد األسرى المحريين المعاد اعتقالهم 
( أسيراا، وقد تم إعادة األحكام السابقة لهم تحت ما يسمى 21ضمن صفقة وفاء األحرار أكثر من )

 (.6130بالملف السري ) نادي األسير، 
 

 ن:مشكالت زوجات األسرى الفلسطينيي
 

إن األسر عند سلطات االحتالل سياسة ممنهجة، فال فرق لديها بين شاب ومسن، أو بين مريض أو   
معافى، أو بين قاصر وامرأة، فاالعتداء على كل شرائح ومكونات الشعب الفلسطيني، فمن لم يقع 

السجن  فريسة للسجن والسجان، كان له عزيز ينتظره عند بوابة السجن قضى زهرة شبابه في ظلمات
 (.6111وتحت ظلم السجانين )صالح وعيتابي، 

 

وتكمن أهمية قضية األسرى الفلسطينيين في بعدها اإلنساني، فعملية األسر ال تقتصر آثارها على    
آالف األسرى الذين سلبت حريتهم، ولكنها تطال اآلالف من زوجاتهم أيضاا، فهن يعانين نفسياا 

هم، فهي تضحي في السلم كما في الحرب، وتدفع ثمناا لتحرير الوطن، واجتماعياا واقتصادياا جراء غياب
 (.6117فرحلة معاناة زوجات األسرى طويلة وشاقة ومحفوفة بالمخاطر والصعاب )بعلوشة، 

 

 ويمكن تلخيص أهم مشكالت زوجات األسرى الفلسطينيين فيما يلي:
 

ترويع الزوجة وأطفالها: غالباا ما ال يجد جنود االحتالل اإلسرائيلي الشخص المستهدف لديهم،   -3
فيقومون باحتجاز أحد أفراد أسرته كرهينة لحين تسليم نفسه، ويتم تهديد النساء بقتلهن أو قتل 

الذين  أطفالهن أو بهدم البناية التي يسكنون فيها مهما كان حجمها بغض النظر عن باقي السكان
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يقطنونها والذين ليس لهم عالقة بالشخص المعني باألسر، تنفيذاا لسياسة العقاب الجماعي ويتم 
 (.6110ذلك إن لم تتعاون األسرة في إرشاد الجنود إلى مكان اختباء من يريدون أسره )الفي، 

 

نيام، حيث يصطحب ويحدث عادةا اقتحام المنازل العتقال األسير في منتصف الليل وأفراد األسرة    
جنود االحتالل الكالب وهم يرتدون األقنعة السوداء على وجوههم ويشهرون البنادق في وجه أفراد 
األسرة، وعادةا ما يرافق االقتحام تخريب لمحتويات المنزل والتفتيش الدقيق، مما يثير حالة من 

سية والجسمية ألفراد الخوف والهلع وعدم الشعور باألمان، ما ينعكس سلباا على الصحة النف
األسرة، وشعور الزوجة بالعجز الكامل واختالط الفهم والمشاعر، وعدم القدرة على التصرف حينما 

 (.6114يتعرض الزوج لإلذالل واإلهانة واالعتقال )أبو بكر وآخرون، 
 

الحرمان من الزيارة: ال يمكن لزوجة األسير من زيارة زوجها إال بعد الحصول على تصاريح   -6
اصة لهذا الشأن من سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن طريق التنسيق مع الصليب األحمر، خ

وكثيراا ما تمنع الزوجات واألبناء من الحصول على تلك التصاريح كما يدعي الطرف اإلسرائيلي 
ألسباب أمنية دون إبداء هذه األسباب ويفسرونها على أن الشخص الممنوع يمثل خطراا على أمن 

وعلى تواجده داخل "أراضيهم" وأحياناا ينجح الصليب األحمر وبعد عدة شهور من  الدولة،
الحصول على تصاريح لزيارة األسرى في السجون اإلسرائيلية، وعند سفر الزوجة واألبناء لساعات 
طويلة وشاقة وقطع بعض الحواجز العسكرية، تُفاَجأ الزوجة بأن األسير في العزل االنفرادي ومن 

وز الزيارة، وبهذه الطريقة تمنع العشرات من زوجات األسرى من زيارة أزواجهن لسنوات ثم ال تج
طويلة "لتلك األسباب األمنية" وفي هذا ممارسة علنية للضغط النفسي على زوجة األسير وأبنائه 

 (.6110وعلى األسير نفسه من أجل كسر إرادته )الفي، 
 

ن الحرمان من زيارة األسير له نتائج     وخيمة على كال الطرفين، ألن حرمان أي طرف معناه وا 
حرمان الطرف اآلخر، وهذا يشكل معاناة مركبة تثقل كاهل األسرى وذويهم، ويؤدي إلى فقدان 

 (. 6131التواصل بينهما، ما يجعلهما في حالة قلق وترقب دائمين )المدهون، 
 

ائيلة إلى استخدام زوجات تهديد وتعذيب واعتقال الزوجات: عمدت سلطات االحتالل اإلسر   -1
األسرى وسيلة ضاغطة على األسرى النتزاع االعترافات، فقامت باعتقالهن وتهديدهن وهدم 

 (.6111بيوتهن، وفرض اإلقامة الجبرية عليهن ومنعهن من الحركة والتنقل و السفر )صالح، 
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نما التهديد ولم تكتف سلطات االحتالل بالضغط على األسرى من خالل اعتقال الزوجات و     ا 
باغتصابهن، ولم يكن الهدف من هذا انتزاع االعتراف فقط بل كان الهدف االستراتيجي التدمير 

 (.6133النفسي للفرد الفلسطيني خاصة والمجتمع عامة )أبو اسحق، 
 

زيادة المعاناة االقتصادية: تجد زوجة األسير نفسها فجاة مسؤولة عن أسرة لديها متطلبات   -4
واحتياجات مادية، ما يجعلها تقوم بأدوار اجتماعية واقتصادية غير متوقعة، فهي تقوم بممارسة 
 أدوار جديدة مختلفة عن األدوار التقليدية لها مثل المحافظة وحماية األطفال وتنظيم المأكل
والمشرب لألسرة ما يزيد من األعباء النفسية عليها ويجعلها عرضة للتوتر، كذلك مسؤليات عن 
الزوج األسير من خالل متابعة أوضاعه مع المؤسسات المعنية وتوفير المصاريف المادية له 

 (.6131)حسنين، 
 

هديد بالطالق كما أن الصعوبات االقتصادية كانت من أبرز العوامل في ارتفاع معدالت الت    
خاصة إذا كانت الزوجات شديدات االعتماد على الزوج اقتصادياا، كما أن الضغوطات 
االقتصادية والبطالة تسبب الكثير من اإلحباط واليأس، والشعور بالوهن والضعف، ما يؤدي إلى 

 (.6114توتر في العالقات األسرية )أبو بكر وآخرون، 
 

ألسير ظروفاا اجتماعية صعبة إذا كان األسير يقضي حكماا الضغوط االجتماعية: تواجه زوجة ا  -0
عالياا في السجن، فقد لوحظ في السنوات األخيرة تزايد حاالت الطالق بين زوجات األسرى، وقد 
يعود ذلك إلى ضغوطات من أهل الزوج أو الزوجة، أو صعوبات اقتصادية أو نفسية أو سياسية، 

ن وال يوجد لديها أبناء، ويرغب أهلها بتزويجها مرة أخرى وفي حالة إذا كانت الزوجة صغيرة الس
 (. 6111على اعتبار أن ذلك ال يخالف الشرع )الشريف، 

 

كما تجد زوجات األسرى أنفسهن يعشن حياة مزدوجة، فهن ال يتمتعن بالحرية الكاملة، ال بين    
جدران السجن مع أزواجهن، وال في الخارج داخل المجتمع الواسع، إذ يشعرن بقيود اجتماعية على 
تحركاتهن، ويتحملن الضغوط االجتماعية واالقتصادية كافة، والحزن على فراق األزواج، 

ورهن بالعجز لعدم قدرتهن على التكيف ومواجهة الخوف وعدم األمان، ومواجهة مشاكل وشع
 (.Girshick, 1992ترتيب حياة األسرة مرة أخرى )
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اضطراب البنية األسرية: خاصة عند األسير المتزوج، فاألسير يتسبب بإعادة توزيع إلزامي داخل   -2
عادة تنظيم المه ام، فيؤدي ابتعاد األب إلى قيام الزوجة بمهامه األسرة، ما يترتب عليه توترات وا 

على مستوى العمل لتأمين مورد الرزق وتوفير احتياجات األسرة من كل النواحي، مثل التسوق 
واالهتمام بمدارس األوالد ومشكالتهم والعالقة مع المحيط، ومن ناحية أخرى تقوم الزوجة بدور 

مين احتياجاته من خالل التنسيق مع أهل زوجات نشط لمساعدة الزوج للتحرر من األسر، أو لتأ
األسرى اآلخرين، واالتصال بمراكز حقوق اإلنسان والمؤسسات المعنية، ينعكس هذا كله على 
الدور الحقيقي للزوجة والمتمثل بتربية األوالد والعناية في البيت، كذلك األمر بالنسبة لألطفال 

تحمل بعض المهام الوالدية لمواجهة الوضع الصغار الذين اضطروا إلى تحمل غياب األب و 
الجديد في الوقت الذي يقضي فيه األوالد اآلخرون أوقاتهم في ظل كنف والدهم بالمرح والسعادة، 
هذا االنفصال القهري الذي تسبب فيه االحتالل ال يمنع عن الطفل مشاعر األلم والقلق والخوف 

وعند نائها نتيجة هذه األوضاع من ناحية أخرى، والتهميش من ناحية، وزيادة قلق الزوجة على أب
تحرر األسير ال يمكن أن تعود األشياء على سابق عهدها بسهولة، فقد ترفض الزوجة استعادة 
دورها السابق، ويمكن أن تبرز نزاعات حول توزيع األدوار بين الزوجين، كذلك األمر بالنسبة 

 غياب األب، األوالد الذين كبروا وعانوا بعيداا  للطفل الذي ال يمكن أن ينسى معاناته خالل فترة
عنه قد يبتعدوا عن األب وال يتقبلوا وجوده بعد غيابه الطويل، وقد يرفض هؤالء األطفال أن يكونوا 

 (.6111)فياض،  أطفاالا أو قد يرفضون أن يكبروا أو يتصرفون كما هم أصغر سناا 
 

المشكالت الصحية: نظراا لحالة الخوف الدائم التي تعيشها فإن هذا يؤدي إلى مزيد من التوتر   -7
والقلق ما ينعكس سلباا على صحتها النفسية والجسمية، فتبدأ تعاني من األمراض الجسدية مثل 

الجسمية من أهم  وتعتبر الصحة(، 6131الضغط والسكري والعصبية الزائدة واألرق ) حسنين، 
التي تدل على التكيف لدى اإلنسان، فهناك الكثير من األعراض السيكوسوماتية والتي مؤشرات ال

تعبر عن حالة سوء التكيف ألنها أمراض تتداخل في تكوينها عوامل نفسية ضاغطة مثل 
ما يؤدي إلى مع بعضها الخوف وغير ذلك، وهذه العوامل تتداخل و الحزن، و التوتر، و الغضب، 

عضوية ويكون منشؤها نفسياا، فالصحة الجسمية من المالمح الهامة لتكيف حدوث اضطرابات 
 (.3110)صبحي،  اإلنسان مع الواقع الذي يعيشه
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 برامج اإلرشاديةال 6.3.6
 

 تعريف البرنامج اإلرشادي:
 

( البرنامج اإلرشادي بأنه: برنامج علمي مخطط ومنظم لتقديم مجموعة من 3114) يعرف زهران   
اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة، فردياا أو جماعياا للمسترشدين داخل األسرة وخارجها بهدف الخدمات 

مساعدتهم في تحقيق النمو السوي، وتحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي والتربوي واالجتماعي 
 بشكل سليم، بحيث يقوم بإعداده وتخطيطه وتنفيذه فريق من المختصين في العمل اإلرشادي.

 

( البرنامج اإلرشادي بأنه عبارة عن مجموعة منظمة ومرتبطة ببعضها 6117) ويعرف الزهيري   
البعض من موارد وأفراد ومواد أولية، وتسهيالت وعمليات، وضعت لتساعد مجموعة من األفراد أو فرد 

 ما في الحصول على حاجة معينة في التوجيه أو اإلرشاد أو العالج.
 

( بأنه مجموعة من الخطوات المحددة والمنظمة تستند في أساسها على 6114) ويعرفه حسين   
نظريات وفنيات ومبادئ اإلرشاد النفسي، وتتضمن مجموعة من المعلومات والخبرات واألنشطة 
كسابهم  المختلفة التي تقدم لألفراد خالل فترة زمنية محددة، بهدف مساعدتهم في تعديل سلوكياتهم وا 

يدة تؤدي بهم إلى تحقيق التوافق النفسي وتساعدهم على التغلب على مشكالتهم سلوكيات ومهارات جد
 اليومية.

 
 أهداف البرنامج اإلرشادي:

 

 ( أن البرامج اإلرشادية  تسعى إلى تحقيق األهداف اآلتية:6133) أكد العاسمي   
دراكها بموضوعية معرفة الذات: تهدف البرامج اإلرشادية إلى مساعدة المسترشد في فهم نفسه،   -3 وا 

 ومن دون تحيز، وذلك لمواجهة نقاط الضعف في الذات بشجاعة وحملها على التغير اإليجابي.
تحقيق الصحة النفسية: ويعني ذلك تصالح المسترشد بين ذاته وخبراته بطريقة ينتج عنها الشعور   -6

 ومتسقة.بالرضا والسعادة في تفاعله مع البيئة المحيطة به في ضوء شخصية متكاملة 
تحقيق التوافق الشخصي والنفسي واالجتماعي واألكاديمي والمهني: فجميع برامج اإلرشاد النفسي   -1

تسعى إلى تحقيق هدف ما لدى المسترشد، فبعضها يركز على الجانب الشخصي عند 
المسترشدين الذين يعانون من مشكلة في التواصل والتفاعل االجتماعي الجيد، وبعضها يسعى إلى 
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ق التوافق بين المسترشد ومهنته، وآخر يتناول نقاط الضعف في الجانب األكاديمي ويسعى تحقي
 من خالل البرنامج إلى تنميتها بطريقة إيجابية وفعالة.

تفعيل الذات: يعد تفعيل الذات لدى المسترشد هدفاا أسمى يسعى المرشد النفسي لتحقيقه، وقلّما   -4
ة من الدوافع والحاجات الملحة التي يريد أن يشبعها في يصل إليه؛ ألن لدى الفرد السوي مجموع

وبظروف  ،المحبطحياته اليومية وال يستطيع إشباعها ألسباب كثيرة، منها ما يتعلق بقوة الموقف 
الفرد االجتماعية والثقافية، ومنها ما يتعلق بقضايا ذاتية، فإذا كان هذا األمر بالنسبة لألشخاص 

ية شديدة، لذلك نفسالعاديين، فكيف يكون األمر بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من مشكالت 
مكانات ه وليس بطريقة فإن تفعيل الذات يعني تحقيق الفرد أقصى درجة ممكنة تسمح بها قدراته وا 

 تحقيق الكل أو ال شئ.
 

 طبيعة بناء البرامج اإلرشادية وأسسها:
 

أن طبيعة هذه البرامج اإلرشادية  (3116) في هنري وماير (Perlamn) ترى "هلين برلمان"   
إجرائية بشكل منهجي، وترتكز على أساس علمي، وهذا اإلجراء المنهجي للتدخل اإلرشادي يقوم على 

 أساسيين:افتراضين 
وثانيهما: أن السلوك يمكن ضبطه  أولهما: أن السلوك السوي والشاذ للفرد يمكن فهمه والتنبؤ به.

والتحكم فيه إذا توافرت شروط المساعدة المناسبة، والوسائل واألنشطة النفسية المعينة على ذلك، والتي 
دد لمنع السلوك ذات تركيب محيقوم المرشد النفسي عامداا بإدخالها في خبرة الفرد بوصفها وسائل 

    .المضطرب أو عالجه
 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما طبيعة السلوك الذي يكون موضوع البرنامج اإلرشادي الذي يتجه إليه 
( بالقول: إن السلوك الذي تتصدى له Blocker) التدخل اإلرشادي؟ ويجيب عن هذا السؤال "بلوكر"

وار والعالقات االجتماعية القائمة بين الفرد واآلخرين، ومهام النمو، البرامج اإلرشادية يتضمن األد
وأساليب التوافق، حيث يبرز مفهوم الدور باعتباره أساساا مهماا لدراسة السلوك والتحكم فيه؛ فالفرد في 

 (.6111أية لحظة من لحظات حياته إنما يقوم بدور ما سواء أكان واعياا بذلك أم غير واع  )سليمان، 
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( أن بناء البرامج اإلرشادية يقوم على مجموعة من األسس ال يمكن االستغناء 6114) بين حريم   
 عنها عند تصميم أي برنامج إرشادي أو عالجي، وأهم هذه األسس: 

العمر الزمني لألفراد المشاركين، والخصائص النمائية للمرحلة العمرية التي يمرون بها ومطالبها   -3
البرنامج الذي يصلح مع األطفال ال يصلح مع المراهقين أو البالغين، وذلك  النمائية، حيث أن

 الختالف العمر والخصائص النمائية.
 مراعاة الفروق بين الجنسين.  -6
 األخذ بعين االعتبار نوع المشكلة وطبيعتها.  -1
مكانية تطبيقه، وتعميم الفائدة منه، ومراعاته لإلمكانات المتاحة.  -4  واقعية البرنامج، وا 

 
 التخطيط للبرامج اإلرشادية:

 

ويقصد به قرار يتخذه المرشد النفسي أو فريق اإلرشاد في شكل اختبار األدوات واالستراتيجيات،    
وتوظيف اإلمكانيات، وتحديد طرق ومعايير التقويم والتنسيق بينها، ومن خالل التنسيق يسعى المرشد 

 لإلجابة عن التساؤالت التالية:
التركيز على األهداف المطلوب تحقيقها. كيف نعمل: تحديد األنشطة واإلجراءات التي ماذا نعمل؟ 

يتضمنها البرنامج. متى نعمل؟ تحديد الفترة الزمنية للبرنامج. أين نعمل؟ مكان تطبيق البرنامج. من 
ي يقوم بالعمل؟ المرشد لوحده أم فريق إرشادي؟ وهل يمكن إشراك القائمين على تربية المسترشد ف

البرنامج؟ ما اإلمكانيات المتاحة؟ ما الصعوبات أو الظروف التي تؤثر سلباا على تنفيذ البرنامج؟ 
 (.6111)سعفان،  وكيف يمكن تفاديها؟ وما البدائل المتاحة؟

 
 إجراءات تطبيق البرامج اإلرشادية:

 

 ( على النحو اآلتي:6110) وقد حددها صديق
 

الترتيبات النهائية التي يقوم بها المرشد قبل البدء في تنفيذ البرنامج، اإلجراءات التمهيدية: حيث أوالا: 
 من خالل:

تدريب القائمين على التنفيذ: حيث يعتمد المرشد في برنامجه على فريق عمل يشمل تخصصات   -3
مختلفة ومتنوعة، مثل: طبيب بشري، وأخصائي نفسي، وكذلك أخصائي اجتماعي، وأخصائي 
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األمر الذي يتطلب منه ضرورة إمداداهم بكافة المعلومات التي عالج طبيعي، وممرضة، 
يحتاجونها من أجل أن يؤدوا مهمة تطبيق البرنامج اإلرشادي، باإلضافة إلى تدريبهم على التعامل 
مع مادة البرنامج اإلرشادي الذي سيقومون بتطبيقه. وذلك لضمان قدر مناسب من الكفاءة يؤدي 

 كنة.بالتالي إلى أفضل نتائج مم
تحديد ميزانية البرنامج وجهة التمويل: حيث يتم تحديد ميزانية البرنامج، وهل سيتم تمويله من قبل   -6

 أحد الجهات أو المؤسسات العلمية أو سيتم تمويله ذاتياا من قبل المرشد نفسه؟
اصة إعداد التجهيزات الالزمة: يحتاج البرنامج اإلرشادي إلى مكان مالئم يطبق فيه، وتجهيزات خ  -1

يجهز بها هذا المكان ليالئم أغراض البرنامج، باإلضافة إلى األدوات والمعدات التي يستخدمها 
المرشد من وسائل شرح وأجهزة عرض وبعض األجهزة التدريبية البسيطة، وينتهي المرشد من 
ى إعداد هذه التجهيزات قبل البدء في تطبيق البرنامج اإلرشادي. ويقوم بإجراء بعض التجارب عل

 تلك األدوات للتأكد من صالحيتها ألداء دورها المطلوب في البرنامج اإلرشادي.
 

ثانياا: التطبيق الفعلي: حيث يبدأ في تطبيق برنامجه على النحو المنصوص عليه في التصميم 
 وباألسلوب الذي اختاره وحدده بشكل مسبق، وذلك كاآلتي:

يه مادة البرنامج إلى المجموعة اإلرشادية مباشرة األسلوب المباشر أو غير المباشر: حيث يتم توج  -3
 أو بطريقة غير مباشرة، باستخدام بعض األساليب والفنيات المختلفة.

التطبيق الجماعي أو الفردي للبرنامج: بحيث يوجه المرشد مادة البرنامج إلى المجموعة اإلرشادية   -6
العمل مع جماعات خاصة في  بشكل جماعي أو فردي وفقاا لطبيعة المشكلة؛ ألنه من المفيد

المشكالت التي تطلب حلها تفاعالا ومشاركة بين األفراد، في حين تحتاج بعض المشكالت األخرى 
إلى التطبيق الفردي. أما اختيار الفنيات اإلرشادية المستخدمة في البرنامج فإنها تخضع لمجموعة 

 الشروط اآلتية:
 الخلفية العلمية للمرشد.  -3
 المشكلة التي يتعرض البرنامج لحلها.خصائص وطبيعة   -6
 طبيعة وخصائص المجموعة اإلرشادية في البرنامج.  -1
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 تنفيذ البرنامج اإلرشادي:
 

 (  أن تنفيذ البرنامج يحتاج إلى اتخاذ اإلجراءات والتدابير اآلتية:6116) ذكر زهران   
 

 ضمان تعاون جميع أعضاء فريق اإلرشاد المسؤولين، للعمل على نجاحه وتحقيق أهدافه.  -3
 تحديد االختصاصات بين األخصائين والعاملين.  -6
 تحديد خطة زمنية للتنفيذ وتقديم خدمات اإلرشاد.  -1
تحديد كيفية بدء عملية التنفيذ، وتحديد زمن البدء بدقة وحكمة، ألن نجاح الخطوات األولى في   -4

 التنفيذ يتوقف عليه نجاح الخطوات التالية.
تحديد اجتماعات دورية لفريق العمل اإلرشادي للتحقق من حسن سيره والصعوبات التي تواجه   -0

 البرامج.
استخدام الوسائل المتطورة، واتباع الطرق الحديثة، واالستفادة من إمكانات التطور العلمي   -2

 والتكنولوجي الحديث في تنفيذ البرنامج.
 

 اإلرشاد الجمعي:
 

  :تعريف اإلرشاد الجمعي
 

بأنه إرشاد عدد من المسترشدين الذين يحسن أن تتشابه مشكالتهم  (3114زهران )عرفه    
 .في فصليحدث في جماعة أو  واضطراباتهم معا في جماعات صغيرة، كما

 

بأن اإلرشاد ( 3117) بو عيطةأ ليه فيالمشار إGazda (3171 ) وآخرون وقد عرف جازدا     
عملية تفاعل ديناميكية موجه نحو تغيير التفكير والسلوك، على مستوى الشعور أو  هو :الجمعي

الوعي، وهو متضمن لوظائف العالج االختياري عن طريق التوجه نحو الواقع والتنفيس، والثقة 
 .الهتمام والتفاهم والتقبل والدعمالمتبادلة وا

 

فاإلرشاد الجمعي عملية مهنية، تفاعلية بين المرشد ومجموعة مسترشدين يعملون على التعبير عن    
ذاتهم ومشكالتهم، أثناء الجلسة اإلرشادية، ويمتازون بأنهم يعانون من مشكلة واحدة، ويساهمون كذلك 

ت االجتماعية أثناء وجودهم معا لدعم بعضهم البعض أثناء حديثهم عن مشكالتهم، ويتعلمون المهارا
مرات مع مرشد هم والحديث معهم، ويجلسون معا عدة يلإحول كيفية التعامل مع اآلخرين واإلصغاء 
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رشاد الجمعي بالقائد، ويتفقون على أهداف محددة ويعملون خالل الجلسات على عادة ما يسمى في اإل
ويعملون على تحمل  إنجاز األهداف المتفق عليها، كما يتفقون على معايير منذ الجلسة األولى

 (.6136)أبو أسعد واألزايدة،  ولية تنفيذهامسؤ 
 

 أهداف اإلرشاد الجمعي:
 

ن أهداف المجموعة اإلرشادية متعددة منها ما هو خاص بالفرد ( أ6131) يرى زيدان، وشواقفة   
 أنه إالللمرشد التربوي، ومنها ما هو خاص بالجماعة، ويؤثر على نوع هذه األهداف الخلفية النظرية 

 وبشكل عام فإن أهداف اإلرشاد الجمعي هي:
 بحل مشكالتهم في وقت مبكر. مساعدة األفراد  -3
مساعدة المسترشدين على تعلم وتعميم تجربتهم اإلرشادية وتطبيق ذلك في مهارات الحياة   -6

 اليومية.
 النمو االجتماعي والعاطفي والفكري لدى األفراد. تحسين  -1
 قدرات الفرد ومهاراته للتعامل مع أزمات الحياة وكيفية التعامل معها. تنمية  -4

 
 :اإلعداد لإلرشاد الجمعي

 

بشكل  د التهيئة لعملية اإلرشاد الجمعييجب على المرش( أنه 3116) وضح كل من سمارة، ونمر   
 مناسب:

وطبيعة المشاكل المراد معالجتها، كما  اإلرشاد الجمعييحدد األهداف المراد تحقيقها في عملية   -3
يجب أن يحدد المكان والزمان المناسبين بحيث تكون عملية اإلرشاد في مكان هادئ مناسب 

 لجميع المشتركين.
، مسترشداا  (37-2)وقد يكون العدد األمثل بين  ،مسترشداا ( 30-1) يتراوح عدد المشتركين بين  -6

 كلما كان أفضل.وكلما كان عدد األعضاء المشتركين أقل 
 ن وتدور حول جانب محدد معروف لدى الجميع.مشكالت التي يعاني منها المسترشدو تتشابه ال  -1
ضمام مع المجموعة واالستفادة من جراء مقابلة شخصية مع كل فرد لمعرفة مدى مناسبته لالنإ  -4

 هدافها.أ
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وعمل اختبارات للتأكد من مدى رشاد، إجراء عملية تعارف شاملة بين األفراد قبل البدء بعملية اإل  -0
 .لة لدى جميع األفرادتشابه المشك

 
 رشاد الجماعي:مهارات وفنيات اإل 

 

القيادة الناجحة تتطلب مهارات خاصة بقيادة المجموعة، ن ( إ6131) وشواقفة زيدان،بين كل من    
 ومن هذه المهارات:

 اللفظية وغير اللفظية لكل مسترشد  سائلاإلصغاء الفعال: ويتضمن االستماع واالنتباه الكامل للر   -3
 من أعضاء الجماعة.

 بطريقة وكلمات أوضح. الصياغة: وتتضمن إعادة حديث المسترشدإعادة   -6
 .ن األمور الغامضة في حديث المسترشدستيضاح عالتوضيح: ويعني اال  -1
 التلخيص: ويعني اإللمام بالعناصر الهامة التي احتواها النقاش أو الجلسة.  -4
 على معرفة آفاق جديدة وبدائل أخرى. التفسير: ويستخدم لمساعدة المسترشد  -0
 المواجهة: وهي وسيلة لتحدي األعضاء إللقاء نظرة صادقة على أنفسهم.  -2
 التسهيل: وهي وسيلة إلثراء خبرة األعضاء ومساعدتهم للوصول إلى أهدافهم.  -7
ية والنفسية، فالعمل ضمن أن يحمي األعضاء من المخاطر الجسم الحماية: على المرشد  -1

المجموعة ال يخلو من المخاطر لذا على القائد أن يتدخل إذا ما أحس بوجود ضرر نفسي أو 
 جسمي ألحد األعضاء بسبب المناقشة.

وأين وكم  ولكن يجب أن يعرف متى ،كشف معلومات عن نفسه مرشدكشف الذات: على ال  -1
لى أي مدى يكشف؟  وكيف وا 

ال يرغب بوجوده ضمن  الصمت معاني كثيرة فقد يكون المسترشد قد يحمل التعامل مع الصمت: -31
نهم يفكرون أن يفعل شئ، أو إ تظرون من المرشدن األعضاء ينالمجموعة، إنه قد أصابه الملل، إ

أن يبقي حالة الصمت على ما هي عليه لفترة من  حدث في المجموعة، وهنا على المرشدبما ي
 حول سبب الصمت. الزمن ثم يثير نقاشاا 

 ليه وفهمه.أنه تم االستماع إ س المشاعر: من خالله يفهم المسترشدعك -33
 الدعم: ويعني تقديم التشجيع والتعزيز ألفراد المجموعة. -36
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تعليم األعضاء كيف  ، وعلى المرشدما يحدث مإلى تقيي لتقييم: بعد كل جلسة يحتاج المرشدا -31
 يقيمون أنفسم.

 : وهي تساعد على تطوير البدائل في التفكير أو الفعل.االقتراحات -34
 النمذجة: وهي طريقة لتعليم األعضاء على مهارات عديدة. -30
 .بعضهم مباشرة وليس من خالل المرشدالربط: ويتضمن تشجيع األعضاء مع -32
لوقف السلوكيات السلبية ضمن المجموعة ولكن بدون  التجميد: ويشير إلى تدخل المرشد -37

 مهاجمة للشخص، بل التركيز على سلوك محدد.
متى وكيف ينهي عمله مع األفراد والمجموعات، لذا يجب  إنهاء العمل: يجب أن يعرف المرشد -31

نهاء المجموعة.عليه أن يعي المهارات الالزمة إلغ  الق وا 
 

 ز وماسلو()روجر  النظرية اإلنسانية 1.3.6
 Carl Rogersنظرية كارل روجرز أواًل: 

 

هتمت بدراسة الذات كمفتاح ( من أشهر النظريات التي اCarl Rogers) نظرية كارل روجرز تعدّ    
وبأنها المجموع الكلي لكل ما يستطيع الفرد  ،نها كينونة الفردهم الشخصية، وهي تنظر للذات على ألف

إلى أن بنية الذات تتكون نتيجة  مشيراا  (،3111 )اليعقوب، وقدراتهه، جسده وسماته أن يدعي أنه ل
ذاته،  تجاهات التي يكونها الفرد عن نفسه وتتصف بهالبيئة، حيث األفكار والمشاعر واالالتفاعل مع ا

جتماعي واتجاهات الوالدين وتقييماتها ومواقف وخبرات والتي هي نتاج التنشئة االجتماعية والتفاعل اال
ة واجتماعية وانفعالية يمر بها الفرد مثل: خبرات النجاح، الفشل، والدور االجتماعي، إدراكي

 (.3112 )سرحان، والصراعواالقتصادي، ومواقف اإلحباط 
 

وتتكون الذات عند روجرز من الذات المدركة التي تشمل المدركات والتصورات التي تحدد    
في وصف الفرد لذاته كما يتصورها هو، ومن الذات االجتماعية  خصائص الذات، كما تنعكس إجرائياا 

 ن اآلخرين في المجتمع يتصورونها،التي تشمل التصورات والمدركات التي تحدد الصورة التي يعتقد أ
الذات المثالية التي تتضمن المدركات  مثلها الفرد خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وأخيراا والتي يت

 (.3117 زهران،)عليها ص الذي يود أن يكون لتي تحدد الصورة المثالية للشخوالتصورات ا
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 :للنظرية العامة الفلسفة
 

 العناصر لديه فإن مشكلته كانت مهما نهوا   الفرد بأهمية يماناإل على النظرية هذه فلسفة تقوم   
، خيرة البشرية الطبيعة نوا   بنفسه مشاكله على التغلب على تساعده التي شخصيته تمكونا في الطيبة
فإن الفلسفة األساسية هنا للمرشد هي احترام الفرد ، بنفسه مصيره تقرير على قادر العادي والفرد

العزة، وعبد الهادي، )ليكون جديراا باالحترام وأهليته والعمل على توجيه الذات توجيهاا صحيحاا 
3111.) 

 
 اإلضطراب النفسي:

 

، الفرد عندما يفشل في استيعاب وتنظيم الخبرات الحسية التي يمر بهااالضطراب النفسي ينتج    
طريقة إلى الفشل في تنمية المفهوم الواقعي للذات، ووضع الخطط التي تتالءم معه، لذا أفضل اضافة 

، حيث بينت الدراسات أن مفهوم برأي روجرز لتغيير السلوك هي تنمية مفهوم ذات واقعي موجب
 (.6111)جامعة القدس المفتوحة، عقلياا بعيداا عن الواقع لدى المرضى الذات يكون مشوهاا 

 

ن أهم عامل في الشخصية من وجهة نظر روجرز هو مفهوم الذات    فإن أي إحباط يعوق لذلك  ،وا 
أو فالحرمان  ،عنه تقييم سئ للذات ونقص احترام الذاتويهدد اشباع الحاجات األساسية للفرد ينتج 

اإلحباط في اضطراب الشخصية ال يكون اال إذا ارتبط بمفهوم الذات وفكرة الفرد عن نفسه، وأكثر ما 
ولكنه يكون موجهاا إلى يؤدي إلى اإلضطراب النفسي هو التهديد الذي يمكن أن يأخذ أشكال مختلفة 

خبرات التي يمر بها، ونظام تبعاا إلدراكاتنا المختلفة لل بناء الذات، ومفهومه عن ذواتنا، ويحدث التهديد
عن  يوجه عملية االنتقادات للخبرات، فإذا كان نظام القيم لدينا مأخوذالقيم الذي يحمله الفرد والذي 

عن األصالة فإننا نستمر في الضياع أو الشعور بعدم التفرد، أي أننا ال نكون اآلخرين وليس ناتجاا 
 (.6111)الزيود،  أصحاب ذواتنا
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 نيكات العالجية:التك األساليب أو
 

  في نظرية روجرز فيما يلي: ات العالجيةك( أهم األساليب والتكني6111) أوضح الزيود  
لقد خالف روجرز نظرية العالج النفسي التي تستخدم التشخيص كأسلوب : التشخيص عدم -3

وال يستخدم المرشد  اإلرشاديوغير مهم للتفاعل  فهو يعتبره ضاراا  اإلرشادضروري في بداية مراحل 
 ، ألن التركيز على الشخص وليس المشكلة.نواع االختباراتأأي نوع من 

حالم وال يعمل على تفسير األو أبتفسير دالالت التداعي  المرشدحيث ال يقوم : عدم التفسير -6
الروجري غير موجه للتأويل وال للتفسير بل يدرك ذلك من خالل  فاإلرشاد المسترشدتصرفات 

التي ظهرت من خاللها  المسترشدوبذلك يعكس مشاعر  المرشدعكس المشاعر التي يقوم بها 
 .العالقة بينهما

 لفةاأل جو ضياع ذلك في ألن القدوة مبدأ يعتبره وال للمسترشد النصح يقدم ال: النصح تقديم عدم -1
 .اإلرشادية الجلسة في

 التي المشكله يعيش المسترشد ذلك يجعل حيث معينة، بنتائج الوعد وعدم الطمأنينة تقديم عدم -4
 .لفرضياتا بطرح له ويسمح منها يعاني

 على االهتمام يكون بل ماضيه أو الفرد حياة وتاريخ للمشكلة خلقية قيمة أي روجرز يضع ال -0
 .اآلن بها يعيش التي والكيفية المسترشد

 للمسترشد ذلك يترك بل للمسترشد الشخصية عن معلومات أي بجمع الروجري المرشد يقوم ال -2
 .نفسه عن لمعلوماتا من شاء ما يحضر وأن شاء عما فيتحدث

 .للمسترشد االنفعالي الجانب على بل المنطقي وأ العقلي الجانب على يركز ال الروجري المرشد -7
 .المشكلة نبشأ قرار لىإ المسترشد توصل بعد الإ المقابلة نهاءإ يتم ال -1
 

 وفق نظرية روجرز:اإلرشاد الجمعي  أهداف
 

 ( أهم هذه األهداف بما يلي:6131) لخص زيدان وشواقفة
 ستقاللية للفرد.إحداث درجة عالية من التكامل واال  -3
 وليس على مشاكله.التركيز على الشخص   -6
 مشاكله التي يواجهها والتي سيواجهها.مساعدة المسترشد في عمليات ومكافحة   -1
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 الفرد ليصبح شخصاا عامالا فاعالا. مناخ يوصل إلى مساعدة رتوفي  -4
 جتماعية.وروها من خالل عمليات التنشئة االخلع األقنعة التي يرتديها األفراد والتي ط  -0
 

 :رشاديةاإل  العالقة في ساسيةاأل الجوانب
 

ها روجرز في االجوانب األساسية في العالقة اإلرشادية كا ير  (6111) بين أبو أسعد وعربيات    
 النقاط التالية:

 وال ومتماسكاا  متكامالا  المرشد يكون نأ يجب كما هو، كما المسترشد المرشد يتقبل أن يجب: التقبل -3
 .تناقض عنده يوجد

 في المسترشد ويساعد ويتفهمه الخاص المسترشد عالم في نفسه يجعل نأ المرشد على: التفهم -6
 .بداخله يطويه وما ذاته، عماقأ عن الكشف

 مكنونات عن للمرشد يكشف هذا فإن الكالم، من بكثير همأ المرشد عند االستماع إن: االستماع -1
 .بها يكون التي الحالة وأ بها يتلفظ التي فاظلاأل لخال من المسترشد

 .روجرز برأي النظرية هذه في رشاديةاإل عالقةلل ساساا أ التعاطف إن: التعاطف -4
 الشعورعلى  لتساعده هو كما المسترشد تقبل وهي: المشروط غير الدافىء يجابياإل االحترام -0

 .شاديةاإلر  الجلسة في الذات فتح لىإ يؤدي ما، التعاملفي  والحرية باأللفة
 في والتلقائية الوضوح لىإ المسترشدب تؤدي بوضوح المرشد تعامل وطريقة: (الحقيقة عدم) الزيف -2

 .التعبير
 المسترشد يساعد ما ،للمسترشد المرشد احترام رشاديةاإل العالقة في المهمة موراأل من: االحترام -7

 .، أي عدم تقييم سلوك المسترشد ايجاباا أو سلباا وتقييمها ذاته لىإ الوصول في
 فينفعل مشاكله، عرض وأ لحل ليست رشاديةاإل الجلسة أنّ  لىإ االنتباه المرشد على يجب: الفورية -1

 .المسترشد حديث نتيجة لدالذي يتو  شعوره ويعرض الحديث خالل
 .الواقعي التفكير لىإ المسترشد توصيل المرشد على: الواقعية -1

 له، وينقلها المسترشد يراها كما المسترشد وبيئة وسلوكيات بأفكار المرشد يعلم أن: المواجهة -31
 .تروقه التي فاظلألا ستخدامبا للمسترشد الفرصة ترك لىإ باإلضافة
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 Abraham Maslowنظرية أبراهام ماسلو ثانيًا: 
  

ت الفيزيولوجية الدوافع يمكن تصويرها بشكل هرمي، بحيث تقع في قاعدته الحاجا افترض ماسلو أنّ    
الذي قصد به الحاجات رية العليا وحاجات تحقيق الذات، الحاجات الحضا األساسية، وفي قمته

حاجاتهم الفيزيولوجية اإليجابية للصحة النفسية، فالذين يتمتعون بالصحة النفسية هم الذين حققوا إشباع 
 (.6111 ،)تاللوة نتماء والحب وتقدير الذات، حتى وصلوا إلى مرتبة تحقيق الذاتواألمن واال

 
 الفلسفة التي تقوم عليها النظرية:

 

من أهم العلماء الذين تحدثوا عن  يعتبر ماسلوأنه ( 6111) المقصود ذكر السريسي وعبد   
الحاجات، من خالل هرمه الشهير الذي وزع الحاجات من خالله، حيث تدرج في هذا الهرم بداية من 

 ويشمل هذا الهرم الحاجات موزعة كالتالي: ،الحاجات الفسيولوجية، وينتهي بتحقيق الذات
الطعام، والماء،  :مثل ،كل ما من شأنه المحافظة على حياة اإلنسان: وهي الحاجات الفسيولوجية -3

، في المقابل إشباعها يضمن االنتقال إلى ن إشباعها يكون الموت هو النتيجة، وبدو والهواء
 .تالي وهو إشباع الحاجة إلى األمنالمستوى ال

، فالفرد للفرد شباع الحاجات الفسيولوجيةإ: وهي من الحاجات التي تتوقف على حاجات األمن -6
 .يعيق شعوره باألمنيعمل على تجنب كل شئ 

ها ، وعدم إشباعحاجات الحب واإلنتماء: وهي متبادلة بين األفراد، تقوم على مبدأ األخذ والعطاء -1
 .يؤدي بالفرد للوحدة والعزلة

حترام الذات والكفاءة الشخصية واستحسان م والتقدير: وترتبط هذه الحاجة باحتراحاجات اال -4
 خرين، وعدم إشباع هذه الحاجة يؤدي إلى عدم فاعلية الفرد وعدم مشاركته لخآخرين.اآل

اته ومواهبه وقدراته يق الذات: وهي سعي الفرد للوصول إلى درجة متقدمة من تحقيق إمكانيتحق -0
حيث أن ماسلو قسم الحاجات بشكل هرمي ذي مستويات  للوصول بها إلى الوحدة والتكامل.

، )الفسيولوجية، واألمن( ذه الحاجات قسمين هامين هما: الحاجات األساسيةمتدرجة، وتتضمن ه
التي جتماعية، )الحب واالنتماء، تقدير الذات، تحقيق الذات(، وتأخذ الصفة اال والحاجات النفسية

 .جتماعيةالسماها ماسلو بالحاجات النفسية ا
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 منها: ،هناك حاجات أخرى تحدث عنها ماسلو( أن 6111) بين أحمدو 
، وهدفها هنا ليس نفعا ولكن تهدف لتحقيق رفية: والتي تهدف لتحقيق المعرفةالحاجات المع -2

المتعة، ولها دور في التكيف، وتساعد في إشباع الحاجات األساسية والتغلب على المشكالت 
 والعقبات.

شباع كل حاجاته -7 ، وهذا ما الحاجات الجمالية: وهي المرحلة التي يصل بها الفرد إلى تحقيق وا 
بشكل لحاجات الفطرية حسب ماسلو وتوجد يساعده على التمتع بقيم الكون الجمالية، وهي من ا

 ذاته من األفراد. واضح عند من يفعل
 

التي تعني قدرة الفرد صطلح آخر هو اإلنسانية الكاملة، الذات بم ولقد استبدل ماسلو مفهوم تفعيل   
 (.6111 ،أحمد)والسمو ى التجريد، والحب، عل

 

ضح من تنظيم ولقد قسم ماسلو هرم الحاجات على أساس نظرته للفرد بأنه كل متكامل منتظم، ويت   
نه نظمها على حسب قوة هذه الحاجات وفاعليتها، فكل من هذه الحاجات ال أ ماسلو لهذه الحاجات

 (.3171 )برقاوي، قبلها في الترتيب الهرميتظهر إال إذا أشبعت الحاجة التي 
 

ذواتهم،  ي تساعد األفراد على تقدير وتفعيلإلى عدد من الوسائل الت (Maslow)ماسلو وأشار    
 راكوهي: استيعاب الخبرة بنشاط وتركيز تام، واإلحساس بالمسؤولية واألمان، ومساعدة األفراد على إد

وليس وفقاا آلراء ستجابة للموقف في ضوء دوافعه الداخلية وحاجاته إمكاناتهم، وتشجيع الفرد على اال
، ومساعدة الفرد كي يكون على دراية كافية بنفسه، وأن ينفتح على نفسه، وفهم دفاعاته مع اآلخرين

 (.6116محمد، )عنها تشجيعه على التعبير 
 

 الضغوط النفسية 4.3.6
 

 :تعريف الضغوط النفسية
 

 تعددت التعريفات للضغوط النفسية منها: 
 

)سواء النفسية أو الجسدية( أثناء وبعد تعرضه لحدث أو  حالة الفرد تشير الضغوط النفسية إلى   
 (.Goldman, 1984) ألحداث ضاغطة
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بأنها حالة من التوتر االنفعالي تنشأ من المواقف التي يحدث Lazarus (6111 )ويعرفها الزارس    
المعرفية الالزمة فيها اضطرابات في الوظائف الفسيولوجية والبيولوجية وعدم كفاية الوظائف 

 .لمواجهتها
 

ديدة، الضغط النفسي عبارة عن أي تغير داخل الجسم أو خارجه يمكن أن ينتج استجابة انفعالية ش   
، المرض، الصراعات كظروف العمل، السفر كافةا  مجريات الحياة المختلفةوتمثل البيئة الخارجية 

ل التغيرات العضوية واإلصابة باألمراض أو الخ وما يحدث من تغيرات في داخل الجسم مثالمختلفة...
 (.6111 )إبراهيم وابراهيم، ت الهرمونيةاألرق، أو التغيرا

 

ويعرف الضغط النفسي بأنه حالة يتعرض فيها اإلنسان لصعوبات بدنية مستمرة، مادية ومعنوية    
 )الخولي، التوافقغلب عليه إلعادة وجسمية ونفسية وتشكل هذه الصعوبات إجهاداا ال يمكن الت

3172.) 
 

 مصادر الضغوط النفسية:
 

 ،مجموعات مصادر الضغوط إلى ثالث (3111) كما ورد عند عبد الخالق ورس وكوهيناقسم الز    
 تتمثل في:

 

(: وهي الحوادث التي يتعرض لها الفرد بشكل مفاجئ Aground Accidents) الحوادث الجانحة -3
الكوارث الطبيعية، كالزالزل  ، ومثال ذلكرأعداد كبيرة من البشوعنيف، ومن الممكن أن تؤثر على 

 والعواصف والبراكين.
(: وهي ضواغط تؤثر في عدد قليل من األفراد، Personal Stressors) الضواغط الشخصية -6

وتكون قوية وشديدة، وتتطلب من الفرد مواجهة وتكيف عاليين، ومثالها: األمراض العضوية 
 أو عقلية. أمراض عصابيةمات النفسية، ووجود دالمشكالت النفسية كالصواألمراض المزمنة، و 

 

التي تتمثل في األحداث اليومية ذات الشدة (: Background Stressors) الضواغط العامة -1
اراا سلبية المنخفضة، ولكنها متكررة يومياا، ولذلك فهي تفرض تهديداا مباشراا، ويترتب عليها آث

 .تراكمية
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 هي: ،مصادر ةأن أهم مصادر الضغوط النفسية يتمثل في ثالث (3116) الحفنيويرى     
 

(: وهو يحدث عندما يحال بين الشخص وبين ما يسعى إلى تحقيقه، كما Frsturation) اإلحباط -3
 مثل: ،)في حد ذاته( ينشأ)بدوره( من مصادر متعددة أن اإلحباط

 لخ.الزالزل...إارث طبيعية، الحرائق، عوائق خارجية: المجاعات، كو  -
 لخ.ة، قصور في الشخصية، مرض جسمي...إعاقات بدنيعوائق داخلية: إ -

 

ندما يعجز الفرد عن)الحسم( في ويحدث ع ،(: وهو أحد مصادر الضغطConflict) الصراع -6
 ختيار بين حاجتين أو هدفين لكل منهما قيمة، والصراع متعدد األشكال.اال

 

 (Inner(: وهو من أهم مصادر الضغوط، وقد يكون هذا الضغط داخلياا Pressure) الضغوط -1
pressure)، والمثل العليا التي تحث الفرد على أن يتحمل من أجل تحقيق  ،الطموحات :مثل

 .دف معين يصبو إلى تحقيقهه
 

 وتظهر في بيئات مختلفة على النحو التالي: ،ن مصادر الضغوط متنوعة( أ3111) الرشيدييرى و    
 

رة، وبرودة، الضغوط البيئية: وتكون في الوسط الذي يعيش فيه الناس من غالف جوي، ودرجة حرا -3
الموارد الطبيعية، والكوارث الطبيعية، وضغوطات السكن والمساكن،  وطبيعة التضاريس، وشح

 والتلوث.
فات مل على ضغوط المجموعات والتشكيالت االجتماعية، والخالتجتماعية: وتشالضغوط اال -6

، والجيران، قلة نصيب الفرد من الرفاهية االجتماعية، التفاوت األسرية، وعدد أفراد األسرة
 الحضاري، وضغوط األحداث الشاقة في الحياة.

 

قتصادية للفرد، وهذه الظروف تسبب ة: وتتمثل في األحداث والظروف االقتصاديالضغوط اال -1
نتاج، والتفاوت الطبقي وفقدان والفقر، وانخفاض اإليد: البطالة، للفرد ومن هذا التهد واضحاا  تهديداا 
 للثروة.

 

الضغوط السياسية: تنشأ الضغوط السياسية من ظروف متعددة منها: عدم الرضا عن الحكم،  -4
عدم الرضا والشعور  على أنه الضغط هناويعرف  حزبية،والصراعات السياسية، والصراعات ال

 مع األوضاع السياسية القائمة. بالوطأة الناتج عن عدم القدرة على التكيف
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، وقواعد العمل الضاغطة، وعدم الرضا عن العمل، بالشقاق مع الزمالءالمهنية: وتتعلق  الضغوط -0
والمرتب، والتمييز غير المبرر، ومعنى الضغط هنا: الشعور بالوطأة والعبء، والثقل الناشئ من 

 .ا الفرد في مهنته وعملهالتي يواجههمهنة الفرد، ومجموعة الصعوبات المباشرة وغير المباشرة 
 

 :أعراض الضغوط النفسية
 

فسيولوجية ونفسية  اا وآثار  اا تشير الدراسات النفسية والطبية المختلفة إلى أن للضغوط النفسية أعراض   
وسلوكية وانفعالية ومعرفية، وتظهر هذه األعراض مع استمرار المصادر المسببة لها، ومن أهم هذه 

 األعراض:
 

ط هي: اضطراب الجهاز األعراض الفسيولوجية: األعراض الفسيولوجية المرتبطة بالضغو  -3
سهال، واإلمساك المزمن، وارتفاع ضغط الدم، والصداع النفسي، وانتشار األمراض الهضمي، واإل

الجلدية، وتضخم الغدة الدرقية، والبول السكري، والتشنج العضلي، والتهاب المفاصل الروماتزمي، 
 (.6112 البدور،) والميل للتقيؤ والغثيان بات الغذاء كفقدان الشهية، أو الشره والبدانة،واضطرا

 

األعراض النفسية: إن اآلثار النفسية المترتبة على الضغوط تتمثل في اضطراب إدراك الفرد، وعدم  -6
وضوح مفهوم الذات لديه، كما أن ذاكرته تضعف وتصاب بالتشتت ويصبح عرضة لإلصابة 

رد إلى الغضب (، وتكرار الضغوط الشديدة يؤدي بالف6111 )عبد القادر، النفسي والعقليلمرض با
(، كما وترتبط الضغوط النفسية Lazarus, 1966) كتئاب والخجل والغيرةوالخوف والشعور باال

هية الذات، وخفض األنا والميل ضطراب األداء وخفضه، وتشوش السمع والحركات الزائدة، وكرابا
 (.6111 )عبد القادر، اض والرغبة في النوموكثرة الشكوى من األمر  غتراب،لال

 

األعراض السلوكية: وتتمثل في تغيرات في الشهية، واضطرابات األكل، وزيادة في تناول الكحول  -1
والعقاقير والتدخين المفرط، والتململ، ولقلق المتميز بحركات عصبية، وقضم األظافر، ووسواس 

 (.6111 )شيخاني، ر بالمللوالقلق، والشعو  المرض،
العدوانية و سرعة الغضب، و العصبية، و تقلب المزاج، و نفعال، األعراض االنفعالية: وهي: سرعة اال -4

 سرعة البكاءو  كتئاب،سي، واالالشعور باالستنزاف االنفعالي أو االحتراق النفو واللجوء إلى العنف، 
 (.6111 )عسكر،
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الصعوبة في اتخاذ و الصعوبة في التركيز، و األعراض الفكرية أو الذهنية: وتتمثل في: النسيان،  -0
استحواذ و ذاكرة ضعيفة أو الصعوبة في استرجاع األحداث، و االضطراب في التفكير، و القرارات، 

نجاز المهام بدرجة عالو انخفاض في اإلنتاجية أو دافعية منخفضة، و فكرة واحدة على الفرد،  ية من ا 
؛ 6111)شيخاني،  ائبة، والتشوش واإلرتباكالتحفظ، تزايد عدد األخطاء، إصدار أحكام غير ص

 (.6111 عسكر،و 
 

لوم و خآخرين، ية: وهي: عدم الثقة غير المبررة في لاألعراض الخاصة بالعالقات الشخص -2
 اا تبني سلوكو تصيد أخطاء اآلخرين، و ها قبل فترة وجيزة، ونسيان المواعيد أو الغاؤ اآلخرين، 

 والتفاعل مع اآلخرين بشكل آلي،تجاهل اآلخرين، و في العالقات مع اآلخرين،  اا دفاعي اا واتجاه
 (.6111 )عسكر، شخصي، تفاعل يكتنفه البرودغياب االهتمام الو 

 
 النظريات المفسرة للضغوط النفسية:

 

 (:Seley) نظرية هانز سيليأوالا: 
يتعرض في حياته لعدد من الضغوط النفسية، وأنه يمتلك ( أن كل شخص Selye) سيلي رأى      

، وأن مقداراا مناسباا من الضغوط النفسية تؤدي إلى كمية من الطاقة ليستعملها مع الضغوط النفسية
اضطراب التوازن الجسمي، ورأى أيضاا أن التعرض المستمر المتكرر للضغوط يؤدي إلى تأثيرات 

 يلي ثالث مراحل أساسية لمواجهة الضغوط النفسية كاآلتي:، ويحدد سسلبية على حياة األفراد
: وتعد هذه المرحلة خط الدفاع األول لضبط الضغط النفسي، وتبدأ بمجرد إدراك (Alarm) التنبيه -3

عيد، و  ؛Selye, 1983) اجتماعياا  أكان نفسياا أم الكائن الحي بوجود مصدر ضغط، سواءا 
6110.) 

مصدر الضغط النفسي، حيث يفرز الجسم  مرحلة مواجهةوهي (: Resistance) المقاومة -6
، ولكن عند انشغال تساعد على المقاومة، وتظهر تغيرات واستجابات تدل على التكيف هرمونات

يجعله أكثر حساسية لمصادر الضغط األخرى، الفرد مع مصدر الضغط النفسي فسيولوجياا ونفسياا 
 (.Atwater, 1990) مصادر الضغط النفسي وتحدث له اضطرابات نتيجة المحاوالت لمواجهة
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قد تنهك، ويحدث الطاقة الالزمة للتكيف وفي هذه المرحلة فإن (: Exhaustion) اإلنهاك -1
غير قادر على حماية وجوده تحت المستويات العالية والمستمرة النهائي؛ مما يجعل الفرد نهيار اال

 (.Berry, 1998) ، وقد يؤدي ذلك إلى الوفاةمن الضغط النفسي
 

 (: Richard Lazarus) نظرية رتشارد الزاورسثانياا: 
من جانب على التقييم الذهني ورد الفعل  (Richard Lazarus) انصب اهتمام ريتشارد الزاروس   

( على أن الضغط يحدث نتيجة Walter Cannon) الفرد للمواقف الضاغطة، واتفق مع والتر كانون
ومن ثم م الذهني من جانب الفرد، والبيئة المحيطة، وأكد بصورة خاصة على التقيي للتفاعل بين الفرد

الحكم على الموقف المواجه وتصنيفه، مشيراا إلى أن الموقف الضاغط ربما يكون ضاغطاا لشخص وال 
لعالقة على أن الضغوط افي كتاباته وتقييمه للدراسات ذات  يكون ضاغطاا لشخص آخر، مؤكداا 

نما يستدل عليها من ردود الفعل، أو من وا  الجوانب النفسية ال يمكن قياسها بصورة مباشرة،  الناتجة عن
تجاه مصادر الضغوط ليس رد فعل  إلى أن رد الفعل معرفتها للمواقف التي يمر بها الفرد، مشيراا 

يف وفسيولوجي: كغير محدد، بل عملية معقدة يتداخل بها أكثر من عامل نفسي  اا بسيط اا بيولوجي
الفعل؟ وعلى الرغم من ذلك يظل ظرف؟ وما طبيعة رد  يدرك الفرد المثير أو الموقف؟ وتحت أي

 (.6111)عسكر،  مفهوم رد الفعل العام للضغوط عنصراا يمكن أخذه باإلعتبار بدرجة عالية من الثقة
 
 
 

 نفعالية السلوكية:النظرية العقالنية االثالثاا: 
ئم على نظرية النفسي القانفعالي السلوكي بأنه شكل من أشكال اإلرشاد يعرف اإلرشاد العقالني اال   

( وفنياته المختلفة، والتي تركز على دور Albert Eliss) ليسلبرت أنفعالي ألالعالج العقالني اال
ضطربة، كما تؤكد على أن الالعقالنية في نشأة التعاسة والبؤس اإلنساني والسلوكيات المالمعتقدات 

تنشأ بدرجة كبيرة من المعارف والمعتقدات وليس من األحداث، وتقوم هذه النظرية على  نفعاالتاال
فطرية على أن يكونوا عقالنيين أو غير عقالنيين وهم  االفتراض اآلتي: أن الناس يولدون ولديهم نزعة

 (.6114)زهران،  عرضة للمشاعر السلبية، ومن هنا تنشأ األمراض النفسية
النظرية، وتشمل هذه خطوات العملية اإلرشادية في هذه Eliss (6111 ) سألبرت أليوحدد     

 وهي: ،توضح كيفية تطور المشكلةالتي و لبرت أليس أ ذجنمو الخطوات على 
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 (A)-((Activating Event وتشير إلى خبرة منشطة  ،)هنا واآلن(، مثل: وفاة، وطالق، )حادثة(
ضطراب السلوكي أو الضغط الحادثة في حد ذاتها ال تحدث اال ورسوب، والخبرة المنشطة أو

 النفسي.
 (B)-(Belief)  وتشير إلى نظام المعتقدات، حيث ُتدرك الخبرة المنشطة في ضوء نظام المعتقدات

)هذه أحداث محتمل حدوثها في الحياة(، أو ال  ونظام المعتقدات قد يكون عقالنياا  لدى الفرد،
 غير متوقعة(.)هذه أحداث  عقالنية

 (C)-(Consequence)  ة عن رسالة )استجابة انفعالية( أي المشاعر الناتج تشير إلى النتيجةو
)حزن،  (، أو ال عقالنيةاا ا، إصالح، رضا اا )صبر  (، وقد تكون عقالنيةB) الذات حول المرحلة

 (.وتوتر، وقلق
 تطور المشكلة، أما الخطوات أن الخطوات األولى الثالث توضح كيفية إلى (6111) يشير العنزي    

 هي:عالجها و األخرى فتبين مراحل 
 (D)- (Dispute)  التي تتم بين المعالج والمريض.أي تفنيد ومواجهة تلك األفكار الالعقالنية 
 (E)- (Effect) والتي يتم يطرأ على االنفعاالت والسلوك عند المعالجة التغيير أو التأثير الذي ،

 عقالنية محل األفكار الالعقالنية وهذا يصاحبه سلوك سوي وصحة نفسية.فكار فيها إحالل إ
 

 تجاه المعرفي:اا: نظرية االرابع
والتي ترى أن تفكير الفرد هو المسؤول عن انفعاالته وسلوكه، " Beck" صاحب هذه النظرية بيك   

 أخطاء معرفية وانفعالية، إلى وأن اإلرشاد المعرفي أي إعادة تنظيم استراتيجيات التفكير التي أدت
ين الداخل ن عدم اإلتفاق بجة عن النظام المعرفي الداخلي، وا  نفعالية ناتويؤكد بيك أن ردود الفعل اال

ضطرابات النفسية، والعمل يكون على التفكير بشكل واقعي لحل المشكالت والخارج يؤدي لحدوث اال
 (.6111وأبو أسعد،  غرير،لا) ضطراباتاإلدراكي لتلك اال الة التشوهحالناتجة عن 

 

 تجاه السلوكي:خامساا: نظرية اال
كيون أهمية كبيرة لعملية يركز السلوكيون على دور البيئة في بناء شخصية الفرد، كما أولى السلو   

تجاه_ الضغط النفسي _ الذي يعد من رواد هذا اال(Skiner) التعلم في تشكيل السلوك، ويرى سكنر
في حياة الفرد، وهو ينتج عن تفاعل الفرد مع البيئة وال يمكن ألحد تجنب بأنه أحد المكونات الطبيعية 
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، فمعظم األفراد يواجهون الضغط بفاعلية إلى الدرجة التي تفوق شدته وقدرتهم على الضغط النفسي
 (.3111والشخص، )السرطاوي،  اته البيئية عليهمالمواجهة، فيشعرون بتأثير 

 

 سادساا: نظرية العجز المتعلم:
أن تعرض الفرد لحالة العجز يجعل سلوكه غير " Seligmanويرى صاحب هذه النظرية سليجمان "   

وهذا يمثل ردة  المزعج بمعنى أن الفرد ال يقوم بأية محاولة أو استجابة تخلصه من الوضع تكيفي،
ن حالة العجز فعل غير تكيفية، وترى هذه النظرية أن الضغط النفسي نتاج للشعور  بالعجز المتعلم، وا 

فقدان القدرة المتعلم تؤدي إلى آثار تعليمية ودافعية وانفعالية، مثل عزوف الفرد عن المبادرة والمحاولة، 
، )الغرير، وأبو أسعد تجابات انفعالية سلبيةما يؤدي السحكم والسيطرة على مجريات األمور على الت
6111.) 

 
 تعقيب على األدب النظري

 

الذي بذلك بتفعيل تقدير الذات،  ىهتمت بالدرجة األولما سبق أن النظرية اإلنسانية قد ايتضح م   
لذاته كلما تمتع بصحة  د يتمتع بثقة بنفسه وتقدير وتفعيليحقق الصحة النفسية للفرد، فكلما كان الفر 

رشاد الجماعي، ة اإلنسانية اإليضطرابات، وقد دعمت النظر النفسية واال خالية من كل المشكالتنفسية 
في هرم الحاجات   رشاد الجماعي، وقد وضح ماسلوي اإلفقد وضع روجرز أهم الفنيات المتبعة ف

 الية، وكل ما سبق بهذاع لتمتع بصحة نفسيةلشباع الحاجات حسب ترتيبها في الهرم ضرورة إ
على عينة الدراسة، ويتضح مما سبق أن الضغوط رشادي الذي طبق ص يدعم البرنامج اإلالخصو 

 ونفسياا  النفسية تعبر عن مواقف وظروف صعبة وحرجة يتعرض لها اإلنسان ويتفاعل معها فسيولوجياا 
انت تجربة األسر من التجارب الصعبة بهدف إما مقاومتها أو التكيف معها، ولما ك واجتماعياا  وانفعالياا 

على األسير وزوجته من ضغوط تمارس على األسير نفسه من  اا بالغ اا التي تترك أثر ، في حياة اإلنسان
ومن مصاعب الحياة بغيابه والتي  ،وضغوط أخرى تتعرض لها زوجته من المجتمع ،قبل المحتل

 تربية أوالدها وتنشئتهم.ستنعكس بشكل سلبي على نفسية األسير وزوجته وعلى سير 
 

 الجماعي اإلنساني في تصوراته ومبادئه وأهدافه يعد أسلوباا  الحظت الباحثة مما سبق أن اإلرشاد   
حتالل اإلسرائيلي، وذلك من ت األسرى الفلسطينيين في سجون االيتناسب مع واقع زوجا إرشادياا مهماا 

عتقال الزوج، من الحياتية والنفسية الناتجة عن اط خالل مساعدة زوجات األسرى في مواجهة الضغو 
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والتعامل معها بشكل إيجابي، من خالل ألسرى على التكيف لمواجهة الضغوط خالل مساعدة زوجات ا
الذات، وذلك  ، وتفعيلوتقدير واحترام الذات ،وتعزيز مفهوم الذات ،شباع الحاجات العلياوا   ،تأكيد الذات

ندماج في المجتمع والمضي نحو تحقيق أهداف سامية تحقق ن واالنعكس على التعامل مع اآلخريي
وما يعتري الطريق من  ،لصعوباتها لتفاتوالمضي في خضم الحياة دون اإل التقدم نحو األفضل

 عقبات.
 

لمختلفة التي تترك انعكاسات سلبية على الصحة الباحثة من خالل دراستها أن الضغوط ا تتوقع   
جتماعي عندما يقدم الدعم النفسي واالات األسرى، سيتم تخفيفها لمدى على زوجوربما طويلة ا النفسية

 اإلرشادي المناسب. ك التدخللوكذ
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 الدراسات السابقة 6.6
 

 الدراسات التي تناولت زوجات األسرى 3.6.6
 

إلى محاولة التعرف على الشعور بالوحدة النفسية لدى أمهات فقدن  (3117) دراسة الخرافيهدفت    
ستشهاد أو األسر أثناء العدوان العراقي على دولة ل ظروف وفاة غير طبيعية سواء باالظأزواجهن في 

وأمهات فقدن أزواجهن في ظروف وفاة طبيعية في نفس الفترة، والتعرف على أثر مشاعر الكويت، 
، أجريت تعاني منها تلك األمهات على التوافق الشخصي واالجتماعي ألطفالهن الوحدة النفسية التي

( 06) ( سيدة كويتية ينتمين إلى ثالث مجموعات: األولى أرامل شهداء06) الدراسة على عينة من
، والثالثة تمثل أرامل فقدن أزواجهن بالموت في ظل ظروف ( زوجة31) زوجات أسرى والثانية ،أرملة

( أرملة، استخدمت الباحثة مقياس الشعور بالوحدة 34) عددهن أثناء الغزو العراقي وفاة طبيعية
، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: واختبار الشخصية لألطفال

دة نه كلما ارتفع شعور األم بالوحوا  زوجات الشهداء يعانين من مشاعر الوحدة بدرجة أكبر من غيرهن، 
 النفسية انخفض مستوى التوافق الشخصي لألطفال.

 
( في الصعاب التي تعرضت لها زوجات أسرى Alkhurinej, 2003بحثت دراسة الخورينج )   

الكويتيين، وكيف أثر فقدان األزواج على حياتهن، وقد تم بحث مشاكل الصحة النفسية، والمواضيع 
على هذا التعديل، استخدمت الدراسة استمارة اإلبالغ الذاتي، المتعلقة باألمومة وتأثير الثقافة الكويتية 

ومدرج برافورد الجسدي، واستمارة متطورة لبحث العوامل التي تؤثر على تعديل سلوك الزوجات، بينت 
الدراسة بأن هناك عالقات هامة بين العوامل مثل العمر، التعليم، الوظيفة، ظروف الحياة، والثقافة مع 

عد فقدان الزوج، وأوصت الدراسة بتقديم المزيد من الخدمات والتدخالت لتلبية مستوى التكيف ب
 احتياجاتهن.

  
سرى قة الضغوط النفسية لدى زوجات األإلى الكشف عن عال (6110) دراسة الفيوسعت    

لمستوى ، ومستواها التعليمي ،واسيرسرائيلي بعمر زوجة األالل اإلالفلسطينيين في سجون االحت
كونت عينة الدراسة من ت، ومستوى التزامها بالقيم الدينية ،بنائهاأوعدد  ،االجتماعي واالقتصادي لها

استخدم  وقدواعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، ، زوجة( 11) صلي كله ويبلغالمجتمع األ



 

37 

يين في سجون سرى الفلسطينس الضغوطات النفسية لدى زوجات األ: مقياالباحث المقاييس التالية
يعد مستوى ومن أبرز النتائج: لتزام بالقيم الدينية، ومقياس اال ،عداد الباحثإسرائيلي من تالل اإلاالح

صعيد السيكولوجي ال ما علىأ سرى الفلسطينيين متوسطة،زوجات األ لدى يالنفسية العاملالضغوطات 
االجتماعي ما على الصعيد أ ،لمتوسط على الصعيد النفسجسمي، ويعد دون افهو فوق المتوسط

ى الضغوطات النفسية لدى زوجات في مستو  حصائياا إداله عدم وجود فروق ، واالقتصادي فهو متوسط
فروق وجود  لتزام الزوجة بالقيم الدينية،وعدد األبناء وا عمر الزوجةلعامل سرى الفلسطينيين تعزى األ

لى إسرى الفلسطينيين تعزى زوجات األى الضغوطات النفسية لدى في مستو حصائية اللة إذات د
 .توى االجتماعي واالقتصادي للزوجةلمسا
 

( الضغوط وزيادتها بين زوجات أسرى الحرب ومشاركة Dekel, 2007دراسة ديكل ) وتفحصت   
أزواجهن في تخفيف هذه االضطرابات وكيفية التعامل مع نتائجها، وقد شارك في هذه الدراسة نوعان 

( زوجة من شرائح أخرى، وقد أكدت 74( زوجة من زوجات أسرى الحرب و)17) من الزوجات منهم
النتائج أن زوجات أسرى الحرب قد سّجلن مستويات عالية الضغوط وزيادة أكثر من زوجات الفصائل 
األخرى، وأيضاا مستويات مرتفعة من التجنب والقلق واالنطوار االجتماعي وتجنب المشاركة اإليجابية 

 في المجتمع.
    
عالقة االرتباط بين كل من متوسطات درجات مقياس  ( التعرف إلى6111) دراسة علوانوهدفت    

متوسطات  والوحدة النفسية لدى عينة الدراسة، مع التعرف على الفروق المعنوية فيالرضى عن الحياة 
شهاد والوضع ستالنفسية تبعاا لمتغيرات تاريخ االعن الحياة والوحدة  درجات كل من مقياس الرضا

 والمستوى التعليمي والمهنة والخلفية الثقافية ومحافظات غزة، تكونت عينة الدراسة من االقتصادي
عن الحياة إعداد الباحث، ومقياس  الرضا( زوجة شهيد في محافظات غزة، واستخدم مقياس 633)

وجود عالقة سلبية بين كل من متوسطات الوحدة النفسية إعداد الباحث، أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 
درجات مقياس الرضا عن الحياة والوحدة النفسية، ووجود عالقة موجبة غير دالة بين مجالي التقدير 

جتماعية تبعا لمتغير تاريخ الوجود فروق جوهرية في مجال العالقات ااالجتماعي والشعور باإلهمال، 
وجود فروق و لمتغير المهنة لصالح الزوجة التي ال تعمل،  وتبعاا  ولىاالستشهاد لصالح االنتفاضة األ

ال توجد ولصالح االنتفاضة الثانية،  لمتغير االستشهاد جوهرية في مجال االستقرار االجتماعي تبعاا 
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ستشهاد، ال الجتماعي تبعاا لمتغير تاريخ الالفروق جوهرية في مجاالت السعادة والطمأنينة والتقدير ا
، ال توجد فروق ي مجاالت مقياس الوحدة النفسية تبعاا لمتغير تاريخ االستشهادتوجد فروق جوهرية ف

ال توجد فروق جوهرية في لمتغير المستوى االقتصادي،  جوهرية في مجالي السعادة والطمأنينة تبعاا 
وال توجد فروق جوهرية والدرجة الكلية،  االجتماعية واالستقرار االجتماعيمجاالت السعادة والعالقات 
الزوجة  وجود فروق جوهرية في مجال السعادة تبعاا لمتغير المهنة لصالحو في مجال نقص األصدقاء، 

تصور لبرنامج مقترح من منظور العالج األسري في خدمة الفرد ل التي ال تعمل، وتوصلت الدراسة
 .للتخفيف من حدة المشكالت االجتماعية والنفسية لزوجات األسرى

 
( تعتبر تجربة األسر في الحرب Solomon,et al., 2009دراسة سلمون وآخرون ) واعتبرت   

تجربة صدمة يمكن أن يكون لها آثار مؤذية على كل من أسرى الحرب وزوجاتهم حيث هدفت هذه 
( والتمييز بين أسرى الحرب السابقين PTSD) الدراسة إلى بحث العالقة بين أعراض ما بعد الصدمة

( ومجموعة ضابطة للمقارنة، أظهرت النتائج أن أسرى الحرب 16) ( وزوجاتهم311) كورمن الذ
( أكثر من المجموعة الضابطة، إال أن PTSD) السابقين وزوجاتهم قد تبنوا أعراض ما بعد الصدمة

 الزوجات أظهرن حالة الذوبان فقط أكثر من زوجات المجموعة الضابطة.
    
جتماعية والنفسية التي تواجه زوجات المشكالت اال بدراسة التعرف إلى (6131) ذوقاندراسة وقام    

تكونت ووضع تصور مقترح لعالجها من منظور العالج األسري في خدمة الفرد، األسرى الفلسطينيين، 
ممن تنطبق عليهن شروط المجال البشري وممن توافرت لديهن الرغبة في  ( زوجة أسير70العينة من )

( 41) ، بالضافة إلى عينة مكونة من( زوجة من محافظة نابلس311حث من أصل )التعاون مع البا
استبيان لألخصائين أخصائي اجتماعي يعملون في مجال رعاية أهالي األسرى، استخدم الباحث 

أهالي األسرى، واستبيان لزوجات األسرى الفلسطينيين في السجون االجتماعيين العاملين بمجال رعاية 
ضطراب نيين من مشكالت اجتماعية تتمثل بان زوجات األسرى يعاأظهرت النتائج أاإلسرائيلية، 

كما وأظهرت النتائج أنهن  وعالقتها بالجيران والمجتمع المحلي،عالقتها مع أبنائها وأهل زوجها 
ن الراتب الذي تأخذه وا   ،يعانيين من مشكالت اقتصادية تتمثل في ارتفاع األسعار مع ثبات الدخل

ن مصروفات الزوج األسير تستنزف ، وا  سير من وزارة األسرى غير كافي لسد حاجات أسرتهازوجة األ
يعانيين من مشكالت صحية بعد اعتقال زوجها، وأنهن نتائج أن الزوجات لدخل األسرة، وبينت ا



 

39 

من تتمثل بمشكلة القلق على زوجها األسير وعلى أبنائها ومشكلة الخوف  يعانيين من مشكالت نفسية
ومشكلة الشعور بالنقص لغياب زوجها، بل زوجها األسير المجهول وخوفها على مستقبل أوالدها مستق

 .ومشكلة الميل إلى الوحدة والعزلة لدى زوجات األسرى
 

التعرف إلى السمات المميزة لزوجات األسرى وغير األسرى  (6131) نجمدراسة وحاولت    
من زوجات األسرى وغير ( 621ة من )الفلسطينيين في ضوء بعض المتغيرات، تكونت عينة الدراس

 ، واستخدمت الباحثة أداة الدراسة وهي اختبار أيزنك للشخصية سرى، تم اختيارهم بطريقة عشوائيةاأل
EPQ ُبعد  إنّ  توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: أبو ناهية(، )تعريب وتقنين صالح الدين

جاذبية االنبساط واالنطواء حصل على أعلى نسبة مئوية ويليه على التوالي بعد العصابية والكذب أو ال
مات الشخصية في بعد االنبساط وجود فرق بين تقدير أفراد عينة الدراسة لسجتماعية وبعد الذهانية، اال
بعد الذهانية الكذب لمتغير زوجات األسرى وغير األسرى لصالح زوجات األسرى، وفي  نطواء تبعاا واال

فأكثر، أما ( 11عد الكذب لصالح الفئة العمرية )توجد فروق ذات داللة إحصائية في بال توجد فروق، 
ية في ُبعد توجد فروق ذات داللة إحصائلمتغير العمر،  فال توجد فروق تبعاا باقي أبعاد الشخصية 

لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الشهادة األقل من الثانوية، وال توجد فروق في  العصابية تبعاا 
وق ذات داللة إحصائية في ُبعد االنبساط توجد فر لمي، لمتغير المؤهل الع األبعاد الثالثة األخرى تبعاا 

جتماعية عد الكذب أو الجاذبية االوب (،1-3)األوالد من نطواء، وبعد العصبية لصالح فئة عدد واال
ال توجد فروق لمتغير عدد األبناء،  لذهانية تبعاا فأكثر، وال توجد فروق في بعد ا 4لصالح فئة األوالد 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في لمتغير درجة القرابة،  لشخصية تبعاا حصائية في أبعاد اذات داللة إ
سنوات فأكثر، وال توجد فروق ( 31متغير سنوات الزواج لصالح فئة )ل جتماعية تبعاا بعد الجاذبية اال

 لمتغير سنوات الزواج. في باقي أبعاد الشخصية تبعاا 
 
إلى البحث في خبرة ( Reeves & Heptinstall, 2011) وهيبتنستول زدراسة ريفيوهدفت    

تكونت عينة  خالل مرحلتينالبيانات الكمية وقد تم جمع وتجارب زوجات األسرى من حيث أعمارهن، 
عاماا، وقد ركزت الدراسة على حياة وتجارب عشر  (64-31) ( امرأة تتراوح أعمارهن62) الدراسة من

ة التي نساء مع أطفالهن من خالل المقابالت والرواية، وقد بحثت هذه الدراسة حاجات الدعم المتوقع
رشاد السجن وغيرها من تتلقاها الزوجات الشابات وكيف يتم استقبالهن من قبل مص لحة رعاية وا 
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المؤسسات التشريعية والتطوعية والشبكات االجتماعية والعائلية، ومن خالل المقابالت تبين بأن النساء 
اجتماعي وحماية عائلية أكثر من أجل زيادة مقدرتهن على التكيف،  األصغر سناا بحاجة إلى دعم

 ات.وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي لدى الزوج
 

دراسات تتعلق ببرامج إرشادية تعاملت مع الضغوط النفسية، ومنها ما يستند إلى النظرية  6.6.6
 اإلنسانية

 

( التعرف إلى فاعلية برنامج للتحكم في الضغوط النفسية لدى Diana, 1998هدفت دراسة ديانا )   
المرحلة الثانوية، وقسمت العينة إلى ( مراهقاا في 04عينة من المراهقين، وقد تألفت عينة الدراسة من )

مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة، وقد استخدم الباحث في دراسته برنامجاا إرشادياا وفق استراتيجية 
المواجهة وأسلوب التحكم المعرفي ومهارة االسترخاء. وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى انخفاض 

ة، وأكدت على دور مهارة االسترخاء والمواجهة الضغوط النفسية لدى طالب المجموعة التجريبي
 المعرفية في مواجهة الضغوط النفسية.

 
التعرف إلى مصادر الضغوط لدى  (Deanda et al., 2000)حاولت دراسة ديندا وآخرين    

طالب المدارس العليا وأساليب المواجهة لديهم وأثر كل من الجنس والعرق على مصادر الضغوط 
( تلميذاا من تالميذ الصف العاشر والحادي عشر 111ة، وتكونت عينة الدراسة من )وأساليب المواجه

 -استبانة مصادر الضغوط-في منطقة لوس أنجلوس، واستخدمت الباحثة استبانة قلق الحالة أو السمة
واستبانة استراتيجيات المواجهة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: يعاني التالميذ من مستويات 

الية من القلق تفوق المعايير المحددة ألعمارهم، كما سجلوا مستويات عالية من الضغط من مصادر ع
الضغوط اليومية وعكست مصادر الضغوط في تكرارها التركيز على مصادر الضغوط المتعلقة 
باألهداف والمستقبل تليها مصادر الضغوط التي تتعلق بالمواد الدراسية، ال يوجد تأثير الختالف 
ن الطالب البيض يعانون أكثر من الطالب األفارقة واألمريكان  الجنس على درجة الضغوط النفسية وا 
ن الطالب الالتين يعانون من  والالتين من مصادر الضغوط الشخصية والضغوط المتعلقة بالمدرسة وا 

جيات المواجهة الضغوط العائلية أكثر من نظائرهم في المجموعات العرقية األخرى، التكرار في استراتي
اإلناث التي استخدمت كانت منخفضة واستخدم الذكور استراتيجيات مواجهة متكيفة غالباا أكثر من 

خالفات عرقية أو عائلية، االختالفات الجنسية والعرقية كانت موجودة فقط في استراتيجيات  بدون
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ين الطالب الذين سجلوا المواجهة بين الطالب الذين سجلوا مستويات عالية ومتوسطة من الضغوط وب
 مستويات منخفضة.

 
( التعرف إلى الضغوط ووسائل التكيف Raetz & Teresa, 2000وهدفت دراسة ريتز وتيريزا )    

معها وعالقتها بجنس الفرد، أجراها على عينة من طلبة السنة األولى بجامعة جورجيا األمريكية بلغ 
تائج إلى عدم وجود فروق بين الجنسين بخصوص ( من الطالب والطالبات، أشارت الن611عددهم )

ن هناك فروقاا جوهرية بين الجنسين في استخدام وسائل التكيف مع الضغوط، كما  إدراكهم للضغوط، وا 
أن هناك اختالفاا في وسائل التكيف بين الجنسين يعود إلى األدوار التقليدية التي تميز الذكور عن 

 اإلناث في مواجهة الضغوط.
  

( إلى التعرف إلى طرق التعامل مع الضغوطات النفسية Marcos, 2004ت دراسة ماركوس )وسع   
التي يستخدمها الطلبة في الجامعات اليونانية في ضوء متغيرات الجنس والتخصص األكاديمي والسنة 

 ( طالباا وطالبة، واستخدمت استبانة استراتيجيات التعامل مع241الدراسية، واشتملت الدراسة على )
الضغوط المطورة من قبل الباحث، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق في استراتيجيات التعامل مع 
الضغوط النفسية بين الطلبة تبعاا لمتغيرات التخصص الدراسي لصالح طلبة الكليات العلمية، وتبعاا 

يجيات التعامل مع لمتغير السنة الدراسية لصالح طلبة السنوات المتقدمة، ولعدم وجود فروق في استرات
 الضغوط تبعاا لمتغير الجنس.

 
إلى معرفة مستوى الضغوط النفسية ومصادرها وعالقتها  (6117) إسحاق أبيدراسة وسعت    

ببعض المتغيرات األخرى والسيطرة عليها، كما وهدفت إلى التحقق من مدى فعالية برنامج إرشادي 
مكانية  دارتها، وا  توظيفه الحقاا على مستوى واسع في البيئة الفلسطينية، نفسي للتخفيف من الضغوط وا 

وقد استخدم الباحث المنهج البنائي التجريبي في دراسته، وقد تكونت عينة الدراسة من عينة 
( من طالبات الصف العاشر من مدارس ثانوية بطريقة عشوائية، والعينة 334استطالعية تكونت من )

( طالبة للمجموعة الضابطة، وقد استخدم 36عة التجريبية و )( طالبة للمجمو 36الفعلية مكونة من )
الباحث األدوات التالية في دراسته: مقياس الضغوط النفسية، والبرنامج اإلرشادي من إعداد الباحث، 

ن مصادر الضغوط النفسية، األسرية، السياسية، الشخصية، إ وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
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وجود فروق بي بشكل عام، فلسطيني بل تجتاح الشارع الفلسطيني والعر لطالب الاليست خاصة ب
جوهرية في الدراجات بين القياسيين القبلي والبعدي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية في ُبعد كل 

درجة الكلية ، والضغوط الشخصية، والةمن الضغوط الدراسية، والضغوط السياسية، والضغوط األسري
وية بعد انخفض مستوى الضغوط النفسية ومصادرها لدى طالبات المرحلة الثانبعدي، لصالح القياس ال

وجود فروق جوهرية في متوسطات الدرجات بين طالبات المجموعتين تطبيق البرنامج اإلرشادي، 
، ةالتجريبية والضابطة في القياس البعدي على ُبعد كل من الضغوط الدراسية، والسياسية، واألسري

عدم وجود فروق جوهرية بين درجات ابطة، والنتيجة الكلية لصالح طالبات المجموعة الضوالشخصية، 
غوط النفسية طالبات المجموعة التجريبية في القياسسين البعدي والتتبعي على أبعاد مقياس الض

 نخفاض الدرجات على هذه المقاييس بعد انتهاء تطبيق البرنامج بشهر ونصف.األربعة، فقد استمر ا
 
فاعلية برنامج إرشادي جمعي يستند إلى  التعرف إلى( 6111نجيب )و هدفت دراسة الطحان    

ضطرابات السيكوسوماتية وتقدير الذات لدى النساء في كل من مستوى االالنظرية اإلنسانية في 
سنة من ( 41-60ة من الالتي تراوحت أعمارهن من )مرأ( ا11راسة من )فلسطين، وتألفت عينة الد

: قدس وضواحيها، تم توزيع أفراد عينة الدراسة توزيعاا عشوائياا إلى مجموعتين متساويتينمدينة ال
مرأة، واستخدم الباحث مقياس قائمة كورنل ( ا30( امرأة، وضابطة مكونة من )30تجريبية مكونة من )

ه للتعرف الجديدة للنواحي العصابية والسيكوسوماتية، ومقياس تقدير الذات قبل تطبيق البرنامج وبعد
ابات السيكوسوماتية وتقدير الذات، وقد توصلت ضطر االعلى فاعلية البرنامج في كل من مستوى 

بطة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضاالدراسة إلى 
ذات داللة وجود فروق تبار البعدي لمقياس تقدير الذات وهو لصالح المجموعة التجريبية، و خاال

إحصائية في المجموعة التجريبية بين درجات المتزوجات وغير المتزوجات لصالح المتزوجات على 
وعتين التجريبية والضابطة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المج ذات،مقياس تقدير ال

لصالح المجموعة وماتية ختبار البعدي لقائمة كورنل الجديدة للنواحي العصابية والسيكوسعلى اال
إحصائية في المجموعة التجريبية بين المتزوجات وغير  ةعدم وجود فروق ذات داللالتجريبية، و 

 المتزوجات على قائمة كورنل الجديدة للنواحي العصابية والسيكوسوماتية.
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تحديد أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى الشباب  (6111) دراسة األحمد ومريموحاولت    
الجامعي، وتحديد ما إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في األساليب تعزى إلى المتغيرات 

(  636التالية: الجنس )ذكور، إناث(، والتخصص العلمي في الكلية )تربية،علوم(، تكونت العينة من )
بالطريقة العشوائية، وقد استخدم مقياس أساليب التعامل مع المواقف طالباا وطالبة، جرى اختيارهم 
( نموذج الراشدين، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تتلخص Mossالضاغطة الذي طوره موس )

كالت، وأسلوب البحث عن أسلوب حل المش وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في استخدام في:
ستخدام األساليب التالية: ة التربية وطلبة كلية العلوم في ابين طلبة كلي وجود فروق دالةالمكافآت، 

وجود فروق و الفروق لصالح طلبة كلية التربية، التقويم اإليجابي، والبحث عن التوجيه والمساعدة، وهذه
ناث كلية العلوم في ادالة بين إناث كلي لصالح ستخدام أسلوب التقويم اإليجابي، والفروق ة التربية وا 

 ستسالم، والفروق لصالح إناث كلية العلوم.ة، وفي استخدام أسلوب التقبل واالإناث التربي
 

التعرف إلى مستوى تقدير الذات لدى معلمي وكالة الغوث الدولية،  (6111دراسة تاللوة )وهدفت     
ل لى معرفة االستراتيجيات التي يستخدمونها في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة، وا  ى بحث العالقة وا 

لى تحديد مدى أثر بعض المتغيرات: الجنس، والمؤهل  بين هذه االستراتيجيات وتقدير الذات، وا 
العلمي، وسنوات الخبرة، والمنطقة التعليمية، والحالة المعيشية، على كل من تقدير الذات واسترتيجيات 

لغوث الدولية في الضفة ( من معلمي ومعلمات مدارس وكالة ا110المواجهة، تكونت العينة من )
%( من 30(، تم اختيارهم بطريقة عشوائية بما نسبته )6111-6117الغربية في العام الدراسي )

المجتمع الكلي للدراسة، استخدم الباحث استبانة تقدي الذات واستبانة استرتيجيات مواجهة أحداث 
وجود عالقة إيجابية دالة  تالية:الحياة الضاغطة من أعداد الباحث، وتوصلت الدراسة إلى النتائج ال

كانت درجة تقدير الذات يات مواجهة أحداث الحياة الضاغطة، بين كل من تقدير الذات واستراتج
عد بُ بر األثر على تقدير الذات، وبينما جتماعية واالنفعالية أكن مرتفعة، تبين أن لبعد الذات االللمعلمي

ستراتيجيات أحداث يجية االسترخاء أكبر األثر على االذات الجسمية كان عديم األثر، كان السترات
 حصائياا نت عديمة األثر، عدم وجود فروق دالة إالحياة الضاغطة، بينما استراتيجية حل المشكلة كا

بين متوسطات درجات تقدير الذات على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى لتقدير الذات تعزى 
طقة التعليمية، والتفاعالت وسنوات الخبرة، والحالة المعيشية، والمن المؤهل العلمي،و لمتغيرات الجنس، 

ستراتيجيات مواجهة أحداث الحياة الضاغطة على  توجود فروق بين متوسطات درجات االبينها، 



 

44 

وجود فروق لة المعيشية، والمنطقة التعليمية، و الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى تعزى لمتغيرات الحا
لصالح الذين مؤهالتهم  المؤهل العلمي على استراتيجية البحث عن الدعم االجتماعي تعزى لمتغير
وجود فروق في استراتيجية المواجهة الفعالة بين الذين مؤهالتهم دبلوم والذين مؤهالتهم بكالوريوس، و 

 بكالوريوس لصالح الذين مؤهالتهم دبلوم.
 

ية مجموعات المواجهة وفق نظرية روجرز ( إلى التحقق من فاعل6133وسعت دراسة العاسمي )   
بمصاحبة تدريبات االسترخاء العضلي والتغذية الراجعة البيولوجية للمؤشرات الفيزيولوجية )ضغط الدم 
ودقات القلب( في خفض حدة الضغوط النفسية الناشئة عن مهنة التعليم لدى معلمي المرحلة اإلعدادية 

اا ومعلمة يعانون من الضغوط النفسية حيث قسموا إلى ( معلم16والثانوية، تكونت العينة من )
(، استخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية من 32( وضابطة )32مجموعتين متكافئتين تجريبية )

إعداد الباحث، ومقياس القلق )سمة(، ومقياس مفهوم الذات،وجهاز ضغط الدم ودقات القلب 
( جلسة من إعداد الباحث. 36امج إرشادي من )اإللكتروني لقياس المؤشرات الفيزيولوجية، وبرن

أظهرت النتائج فاعلية البرنامج في تخفيض حدة الضغوط النفسية والقلق كسمة، وتحسين مفهوم 
الذات، وانخفاض في المؤشرات الفيزيولوجية المصاحبة للضغط النفسي لدى أفراد المجموعة التجريبية 

ء تطبيق البرنامج، وكذلك بقي أثر البرنامج اإلرشادي في مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة بعد انتها
 إحداث التحسن في بعض المتغيرات داالا بعد شهرين من المتابعة.

 
التعرف إلى مستوى الضغط النفسي ومستوى التكيف، لدى النساء ( 6133) دراسة غانموحاولت    

الضفة الغربية، كما وهدفت إلى  في الحمل األول، المراجعات في عيادات وكالة الغوث الدولية وسط
التعرف على أثر المتغيرات على مستوى الضغط النفسي ومستوى التكيف، استخدمت الباحثة المنهج 
الوصفي التحليل، استخدمت استبانة خاصة بالضغوط النفسية تناولت ستة مجاالت للضغوط النفسية 

الي والمعرفي من إعداد الباحثة، وهي: المجال السلوكي، الجسمي، االنفعالي، االجتماعي، الم
واستخدمت استبانة خاصة بأساليب التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة وتناولت ثالثة أساليب للتكيف 
هي: التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية، طبقت أدوات القياس على عينة مكونة 

واتي توجهن لعيادات وسط الضفة الغربية خالل ( من النساء الحوامل )الحمل األول( الل373من )
معدل مستوى الضغوط النفسية كانت  (. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:6131-6133)
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متوسطة، هناك اختالف في مستوى الضغوطات  النفسية الستة والتي كانت بالترتيب: الضغوط 
ن معدل مستوى ة فالجسمية، ة، المالية، االجتماعيالسلوكية، المعرفية، االنفعالي التكيف متوسط، وا 

 في آليات التكيف والتي كانت بالترتيب: مستوى التفاعل اإليجابي، مستوى التصرفات اا ختالفهناك ا
بين مستويات الضغوط الجسمية  يوجد فروق ذات داللة إحصائيةالسلوكية فمستوى التفاعل السلبي، 

وجود داللة ( سنة، 10-11ر لصالح الفئة العمرية )ير العمعرفية واالجتماعية واالنفعالية ومتغوالم
، لصالح إحصائية في مستوى الضغوط السلوكية والمالية واالجتماعية مع متغير وجود أمراض مزمنة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الضغوط الجسمية واالجتماعية من يعاني من أمراض مزمنة، 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ي لم يتلقين دعم من أزواجهن، و للواتوالمالية لصالح المبحوثات ا

من لم تلتحق بأي مؤسسة تعليمية،  الضغوط المعرفية والسلوكية مع متغير المستوى التعليمي لصالح
حصائية بين الضغوط االنفعالية ومتغير العمل لصالح من ال يعملن ووجود فروق فروق ذات داللة إ

حصائية بين الضغوط ط السلوكية لصالح من يعملن، ووجود فروق ذات داللة إوالضغو من المبحوثات 
، ومتغير الحصول على شيكل( 3011) السلوكية ومتغير الدخل الشهري لصالح من دخلهن أقل من

حصائية بين وثات اللواتي لم يحصلن على دورات، عدم وجود داللة إدورات تثقيفية لصالح المبح
حصائية بين مستوى التكيف لتكيف الكلية مع متغيرات الدراسة، وجود داللة إاالدرجة الكلية ألساليب 

ح من لم يشاركن في دورات تدريبية، التفاعلي اإليجابي مع متغير الحصول على دورات تثقيفية لصال
حصائية بين أساليب التكيف السلوكية ومتغير تغير العالقة الجنسية مع الزوج لصالح وجود داللة إ

 ت ازوجهن.المبحوثا
 
تقصي فاعلية برنامج إرشادي في مواجهة الضغوط النفسية لدى  (6136) دراسة الحمدوحاولت    

طلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة المفرق في األردن، استخدم الباحث استراتيجية حل المشكلة، 
والتحصن ضد الضغوط النفسية، في البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي، وأعد الباحث مقياس 

( طالباا من طلبة الصف العاشر األساسي، وقد قسمت 64راسة من )الضغوط النفسية، تألفت عينة الد
( طالباا، ومجموعة ضابطة تضم 32عينة الدراسة إلى ثالثة مجموعات، مجموعتين تجريبتين تضم )

حصائية بين المتوسطات وجد فروق ذات داللة إت( طالب، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1)
ة التجريبية األولى التي تعرضت نفسية لدى طلبة الصف المجموعالحسابية لدرجات الضغوط ال

ستراتيجية التحصن ضد الضغوط النفسية، وطلبة المجموعة الضابطة التي لم تتعرض لهذا البرنامج، ال
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حصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجات ذات داللة إتوجد فروق لصالح المجموعة التجريبية األولى، 
طلبة المجموعة التجريبية الثانية التي تعرضت الستراتيجية حل المشكالت،  الضغوط النفسية لدى

صالح المجموعة التجريبية الثانية، ال توجد وطلبة المجموعة الضابطة التي لم تتعرض لهذا البرنامج ل
ة حصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجات الضغوط النفسية لدى طلبة المجموعفروق ذات داللة إ

ستراتيجية التحصين ضد الضغوط النفسية، المجموعة التجريبية ة األولى التي تعرضت الالتجريبي
تي تعرضت الستراتيجية حل المشكلة، توصلت هذه الدراسة إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي في الثانية ال

اتيجية مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة المجموعة التجريبية األولى والثانية، وذلك باستخدام استر 
 التحصين ضد الضغوط النفسية واستراتيجية حل المشكالت.

 
التعرف إلى مستوى الصالبة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية  (6136دراسة العبدلي )وهدفت    

المتفوقين دراسياا والعاديين، وكذلك التعرف على ترتيب استخدام أساليب مواجهة الضغوط النفسية، 
معرفة العالقة بين الصالبة النفسية وأساليب مواجهة الضغوط، وكذلك التحقق من وهدفت الدراسة إلى 

وجود فروق بين الطالب المتفوقين العاديين في الصالبة النفسية في أساليب مواجهة الضغوط النفسية، 
 ( من طالب التعليم الثانوي، تم اختيارهم عشوائياا طبقياا موزعين على611تكونت عينة الدراسة من )

مكتبي الشرق والغرب، واستخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، استخدم مقياس الصالبة 
(، 6111(، ومقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية إعداد الهاللي )6112النفسية إعداد مخيمر )

المتفوقين ن مستوى الصالبة النفسية وأبعادها لدى الطلبة إ وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
ن وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة بين غالبية أساليب مواجهة الضغوط م، أعلى منه لدى العاديين

الطالب المتفوقين من جهة أخرى لدى  ، التحدي()االلتزام، التحكم جهة والصالبة النفسية وأبعادها
بين الطالب المتفوقين والعاديين في درجات أبعاد الصالبة  ق دالة إحصائياا وجود فرو ، وكذلك العاديين
ووجدت فروق حقيقية بين المتفوقين والعاديين في ، الكلية للصالبة لصالح المتفوقين النفسية والدرجة

التنفيس  ، االستسالم،منطقي، تحمل المسؤولية)التحليل ال مواجهة الصالبة النفسية باستثناءأساليب 
 النفعالي(.ا
 

بناء برنامج إرشاد جمعي، وتقصي فاعليته في تنمية  (6131) دراسة هياجنة والشكيريوحاولت    
مفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات صعوبات التعلم في الحلقة الثانية من التعليم األساسي بمنطقة 
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تعلم في الصفين الشرقية في سلطنة ُعمان. تكونت عينة الدراسة من جميع طالبات صعوبات ال
من مدرسة سيح العافية للتعليم األساسي، تم  ( طالبة،61الخامس والسادس األساسي والبالغ عددهم )

توزيعهن عشوائياا إلى مجموعتين متساويتين: تجريبية وضابطة، تلقى أفراد المجموعة التجريبية برنامج 
حول الفرد(، بينما لم يتلق أفراد المجموعة إرشاد جمعي قائم على النظرية اإلنسانية )اإلرشاد المتمركز 

الضابطة أية معالجة، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات مفهوم الذات 
األكاديمي بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، لصالح أفراد المجموعة التجريبية على كل من 

 القياسين البعدي والمتابعة.
 

إلى دراسة استراتيجية التعامل مع الضغوط النفسية لدى  (6131) دراسة اليماني والزعبيوسعت    
لمتغير الجنس والمعدل التراكمي  عينة من طلبة البكالوريوس في كليات التربية في األردن تبعاا 

ة وطالبة اختبروا بالطريقة العشوائي طالباا ( 414) دراسي، واشتملت عينة الدراسة علىوالمستوى ال
، واستخدمت استبانة استراتيجيات التعامل مع الضغط بلمتغير السنة الدراسية للطال الطبقية تبعاا 

وجود تنوع في استخدام  :راسة إلى النتائج التاليةوقد توصلت هذه الد، ألغراض الدراسة النفسي المطورة
حصائية إق ذات داللة عدم وجود فرو ، لضغط النفسي بدرجة متوسطة وعاليةاستراتيجيات التعامل مع ا

وجود فروق ذات ، لمتغير الجنس والمعدل التراكمي اا في استراتيجيات التوافق مع الضغط النفسي تبع
لدراسي لصالح لمتغير المستوى ا حصائية في استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية تبعاا إداللة 

 .طلبة السنة الرابعة
 

 تعقيب على الدراسات السابقة 1.6.6
تعاملت إرشادية الدراسات التي تتعلق ببرامج  لسابقة سواءا استعرضت الباحثة العديد من الدراسات ا   

، وأخرى تستند إلى نظريات مختلفة مع الضغوط النفسية، حيث منها ما يستند إلى النظرية اإلنسانية
تلك الدراسات ، وقد كانت تناولت زوجات األسرى وما يواجهن من مشاكل واضطرابات نفسيةوأخرى 

أن الضغوط  إلى حديثة نسبياا مما يؤكد على أهمية هذا الموضوع، وتوصلت معظم الدراسات السابقة
النفسية تؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والبدنية على الفرد وخاصة زوجة األسير، ومن خالل 

رشادي العالج ضمن برنامج إتناولت  -علمهاحدود  في -دراسة هذه الدراسات لم تجد الباحثة وال 
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ة لدى زوجات األسرى الفلسطينيين. وسوف تقوم الضغوط النفسي يستند إلى النظرية اإلنسانية لخفض
 الباحثة بإستعراض هذه الدراسات من عدة جوانب:

 

كتناولها لمصادر من جوانب وأبعاد متنوعة، تناولت بعض الدراسات السابقة الضغوط النفسية  -3
 ,.Deanda et alبدراسة ديندا وآخرين )الضغوط النفسية لدى طالب المدراس العليا كما جاء 

تكيف لدى النساء في ( مستوى الضغط النفسي ومستوى ال6133دراسة غانم )وتناولت ، (2000
وتيريزا كما جاء بدراسة ريتز وسائل التكيف مع الضغوط النفسية وأخرى تناولت ، الحمل األول

(Raetz & Teresa, 2000) مع الضغوط ، كما ركزت دراسات أخرى على أساليب التعامل
 وتناولت دراسة(، 6136ودراسة العبدلي ) (6111جاء بدراسة األحمد ومريم ) النفسية كما
طرق التعامل مع الضغوط النفسية التي يستخدمها الطلبة في في ( Marcos, 2004ماركوس )

ء بدراسة مع الضغوط النفسية كما جاعلى استراتيجية التعامل  ركزتأخرى و الجامعات اليونانية، 
(، أما الدراسة الحالية فقد ركزت على خفض 6111( و دراسة تاللوة )6131بي )اليماني والزع

 رى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي.الضغوط النفسية لدى زوجات األس
 

 أوفي خفض تناولت بعض الدراسات السابقة فاعلية برامج ارشادية تستند إلى النظرية اإلنسانية  -6
التعرف على فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى المتغيرات المختلفة،  أو تنمية عدد منمواجهة 

ي كل من مستوى االضطرابات السيكوسوماتية وتقدير الذات كما جاء بدراسة النظرية اإلنسانية ف
( على التحقق من فاعلية مجموعات 6133وركزت دراسة العاسمي )(، 6111الطحان ونجيب )

في خفض حدة الضغوط النفسية لدى معلمي المرحلة اإلعدادية المواجهة وفق نظرية روجرز 
إرشادي قائم على ( تقصي فاعلية برنامج 6131الشكيري )هياجنة و وتناولت دراسة والثانوية، 

لدى طالبات النظرية اإلنسانية ) اإلرشاد المتمركز حول الفرد( في تنمية مفهوم الذات األكاديمي 
 صعوبات التعلم.

 

كإحدى تشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي استخدمت البرامج اإلرشادية  -1
(، 6117ودراسة أبي إسحاق )(، Diana, 1998وذلك كما في دراسة ديانا )أدوات الدراسة 
، أما الدراسة الحالية استخدمت برنامج ارشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية (6136ودراسة الحمد )

 (.6110إلى إستبيان من إعداد الفي )من إعداد الباحثة، باإلضافة 
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زوجات أسرى محافظات أخرى راسات طبقت على أما من حيث مجتمع الدراسة فقد كان هناك د -4
أخرى طبقت  ت، ودراسا(6131(، ودراسة نجم )6131، ودراسة ذوقان )(6110كدراسة الفي )

(، ودراسة 3117زوجات أسرى حروب قامت في بلدان عربية أو أوروبية كدراسة الخرافي )على 
سلمون وآخرون (، ودراسة Dekel, 2007(، ودراسة ديكل )Alkhurinj, 2003) الخورينج

(Solomon, et al., 2009ودراسة ريفيز ،) ( وهيبتنستولReeves & Heptinstall, 2011 ،)
في محافظات  ( فقد تناولت مجتمع دراسي تكون من زوجات الشهداء6111علوان )أما دراسة 

 غزة، أما الدراسة الحالية فقد طبقت على زوجات األسرى من محافظة رام اهلل والبيرة.
 

حيث   -حسب علم الباحثة  -وقد تميزت الدراسة الحالية بأنها األولى من نوعها في فلسطين  -0
سية لوحظ عدم وجود دراسات سابقة تناولت اإلرشاد االنساني وفاعليته في مواجهة الضغوط النف

لدى زوجات األسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي، وقامت بطرح موضوع لم يتم دراسته بشكل 
نما بشكل  موسع، ولم تفرد له اال القليل من الدراسات، حيث تناولت الموضوع ليس بشكل طرح وا 
رشادات لزوجات األسرى لمواجهة ما يعانين منه من ضغوط نفسية بسبب بعد  حلول وعالجات وا 

ج، وذلك بزرع الثقة في نفوسهن بتحقيق الذات وتلبية الحاجات بطرق ومهارات تحقق الراحة الزو 
النفسية لهن، كما تميزت بقياسها ألثر متغير عدد سنوات اعتقال الزوج باالضافة للبرنامج 
اإلرشادي المستند على النظرية اإلنسانية والتفاعل بينهما في مواجهة الضغوط النفسية لدى زوجات 

 ألسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي.ا
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 لثالفصل الثا
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 تصميم الدراسة 1.1
 متغيرات الدراسة 2.1
 المعالجات اإلحصائية 7.1
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 الفصل الثالث
 واإلجراءاتالطريقة 

 
عداد أدوات الّدراسة والتحّقق من صدقها مألفراد الّدراسة وطريقة اختياره هذا الفصل وصفاا يتناول     ، وا 

وثباتها، باإلضافة إلى إجراءات الّدراسة وتصميمها، والمعالجات اإلحصائّية المستخدمة الستخالص 
يستند إلى النظرية فاعلية برنامج إرشادي دراسة ال سيكون هدفها واختبار فرضّياتها، وبذلك نتائج

ا تتطلب سرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ممالضغوط النفسية لدى زوجات األ لخفض اإلنسانية
وتطبيق البرنامج عليها، ومن أجل  لذين ما زالوا في سجون االحتاللسرى ااختيار عينة من زوجات األ

الدراسة، وللحصول على هذه المعلومات كان ال بد من التحقق من صحة الفروض التي تقوم عليها 
 من خاللها تتحقق أهداف الدراسة. توافر األدوات المناسبة التي

 
 مجتمع الدراسة 3.1

 

ن االحتالل ومسجلين لدى وزارة ن في سجو يالقابع ىسر زوجات األجميع  تكون مجتمع الدراسة من   
 المعتقلين ي الدراسة الحالية، حيث بلغ عددوالمتضمنة ف ،سيرحمر ونادي االسرى والصليب األاأل
 ( سجناا 31ن على )، موزعي6134نادي األسير الفلسطيني لعام حصائية إحسب  ( معتقالا 2011)

 .بين قصيرة ومدى الحياةحكامهم أتتفاوت ، ومعتقالا 
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 عينة الدراسة 6.1
 

متزوجة من  سيدة( 11) الدراسة تتكون منجتمع من م أفراد الدراسة بأخذ عينة قصديةأختير    
 بطريقة عشوائية إلى مجموعتين إحداهما ضابطةوزعن اهلل في فترة تطبيق الدراسة،  محافظة رام
 (:3.1جدول رقم )، ( زوجة36تكونت من )واألخرى تجريبية  ( زوجة31تكونت من )

 :والضابطة( توزيع عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية 3.1جدول )
 

 العدد المجموعة

  31 تجريبية

 31 ةضابط

 13 المجموع
 

 أدوات الدراسة 1.1
 

 األدوات اآلتية: ةالباحث استخدمتأسئلتها واختبار فرضياتها  ولإلجابة عن ،مع أهداف الدراسة انسجاماا 
 ( .6110) الفي عدادإ ين،لدى زوجات األسرى الفلسطيني ضغوط النفسيةستبانة ال -3   
 (.عداد الباحثةمن إ) الجمعي اإلنساني البرنامج اإلرشادي -6   
 
 :ستبانة الضغوط النفسيةإ -3

 

التي (، 6110) باسم الفي دراسة فيالمستخدم باستخدام استبيان الضغوط النفسية  الباحثة قامت   
على األبعاد زعة وهي مو  ،االت الضغوط النفسيةجوهذه الفقرات تمثل م ،( فقرة311)بلغ عدد فقراتها 

، (71-46) : الفقراتالنفسجسمية االضطرابات، (43-3: الفقرات )الضغوط النفسية اآلتية:
مراجعة األدب التربوي  ، باالضافة الى(311-73) : الفقراتالضغوطات االجتماعية واالقتصادية

 .داةيبين األ( 6ت السابقة، والملحق رقم )والدراسا
 وذلك على النحو اآلتي:  ،االستبانة بطريقة ليكرت السلم الخماسياالستجابة على وتكون    
لها  أبداا ، لها درجتان نادراا ، رجاتلها ثالث د حياناا أ، لها أربع درجات غالباا ، لها خمس درجات دائماا )

 .(درجة واحدة
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لتأكد من صدق لوذلك  محكمين من ذوي اإلختصاص،ة على الداقامت الباحثة بعرض األوقد    
 (.4) ، ملحق رقماألداةوثبات 

 
 صدق أداة الضغوط النفسية:

 

 في البيئة هاصدق تم التحقق من، راسة الحاليةفي الد تي استخدمتداة الضغوط النفسية الأ   
بالتأكد من ذلك من خالل عرض المقياس على  الفي، حيث قام (6110) الفية الفلسطينية في دراس

وقد بلغ  رشاد النفسي،ختصاص في التربية وعلم النفس واإلمجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واال
ض الدراسة وقياس ما حيث استفاد من مقترحاتهم حول مالءمة األداة ألغرا عددهم تسعة محكمين،

غراض الدراسة األداة مع أ موالصدق التمييزي، لتتالءلداخلي، تساق ا، واستخدم االوضعت لقياسه
 وقياس ما وضعت لقياسه.

 
 داة الضغوط النفسية:أثبات 

 

( للضغوط النفسية والتي تم تطبيقها في فلسطين )قطاع 6110) الباحثة باستخدام أداة الفي قامت    
النفسية لدى زوجات األسرى : الضغوطات كانت بعنوانغزة( على زوجات األسرى في دراسته والتي 

راج بالتحقق من ثبات األداة من خالل استخ قام الباحث، وقد الفلسطينيين وعالقتها ببعض المتغيرات
رتباط بطريقة بيرسون، والتي بلغت النصفية واستخراج معامل اال معامل الثبات عن طريق التجزئة

 (، حيث حسب1.21عامل الثبات الكلي )بلغ م(، وبعد التصحيح باستخدام معادلة سبيرمان 1.07)
(، ومن هنا قامت الباحثة 1.24الذي بلغ )، لفاالثبات كرونباخ أمعامل الثبات باستخدام معادلة 

أداة الضغوط النفسية على زوجات األسرى في الضفة الغربية )محافظة رام اهلل والبيرة( كما  باعتماد
أو أي تغير في ظروف المعتقلين الفلسطينيين  ،نيةهي لعدم وجود تغير جوهري على الحالة الفلسطي

 .أثناء تطبيق هذه الدراسة
 
 :برنامج اإلرشادي الجمعيال -6

 

 بتنفيذه ةالباحث قامتالذي  ،(3) رقم جمعي، الملحق نسانيإبإعداد برنامج إرشادي  ةالباحث قامت   
ات ستراتيجيإلى توظيف بعض االسانية باإلضافة نإلى النظرية اإل والذي استندسرى على زوجات األ



 

54 

البرنامج إلى مساعدة  يهدفو نسانية والحاجات النفسية في هذا البرنامج، مفاهيم النظرية اإلو  والفنيات
تعزيز مواجهة مستوى الضغوط النفسية، وتعزيز استخدامهم لمجموعة من  سرى فيزوجات األ

، تعزيز مفهوم الذات، وتقدير الذاتالعليا، و شباع الحاجات إ، مثل )مهارة مهارات واالستراتيجاتال
لجمعية إلى األدب والدراسات المتصلة بمجموعة من البرامج اإلرشادية ا ، وذلك استناداا واحترام الذات(

ي في تنمية مستوى ( والتي تناولت أثر برنامج إرشادي جمع6133) السفاسفة :مثل دراسة كل من
( حول فاعلية 6111) ودراسة الطحان ونجيبطلبة مؤتة، جتماعية لدى عينة من مفهوم الذات اال

ضطرابات السيكوسوماتية رية اإلنسانية في كل من مستوى االبرنامج إرشادي جمعي يستند إلى النظ
( حول فاعلية برنامج 6131) في فلسطين، ودراسة هياجنة والشكيريوتقدير الذات لدى النساء 

 األكاديمي لذوي صعوبات التعلم األكاديمية، ودراسة سالمةإرشادي جمعي في تنمية مفهوم الذات 
( حول فاعلية برنامج إرشادي جمعي سلوكي معرفي في تعزيز األمن النفسي ومهارات التكيف 6111)

 .النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية
 

درجة ( من حملة 1ملحق رقم ) محكمين،ال مجموعة منالبرنامج على  بعرض ةالباحث قامت   
للتأكد والعاملين في مجال اإلرشاد لنفس، وذوي الخبرة، والماجستير في اإلرشاد التربوي وعلم ا هالدكتورا

، للحكم على مدى مالءمة القدس من فاعلية وصدق البرنامج وسالمة بنائه، وذلك في جامعة
برنامج واعتمد اللمالحظات المحكمين،  بإدخال تعديالت على البرنامج وفقاا  ةالباحث قامتلجلسات، و ا

التنفيس االنفعالي، االسترخاء، التغذية  نساني وهي:لجمعي على بعض أساليب اإلرشاد اإلاإلرشادي ا
 التخيل، التداعي الحر، سرد القصص، االتصال الفعال، حل المشكالت، توكيد الذات، الراجعة،

 .البيتية األنشطة، والواجبات
 

 تطبيق الدراسةإجراءات  4.1
 

 الخطوات التالية في إجراءات التطبيق: الباحثة اتبعترنامج بصورته النهائية، بعد إعداد وتطوير الب   
 

من العام  ثانيج ونهايته في الفصل الدراسي البتحديد زمن بداية تطبيق البرنام ةالباحث قامت -
 .6132 -6130الدراسي الجامعي 

 

 ( دقيقة.70عشرة جلسة، ومدة كل جلسة ) اثنتيعدد الجلسات اإلرشادية  بلغ -
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رسمية من الجهات تحديد مكان تطبيق البرنامج، والعمل على الحصول على الموافقات التم  -
 (.0ملحق رقم ) نادي األسير الفلسطيني،المختصة في 

 
 

موعة تجريبية، مجموعة مججموعتين )أفراد الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة إلى م اختيار وتوزيع تم -
وبهذا يكون ( امرأة، 31والمجموعة الضابطة )، ( امرأة36) د أفراد المجموعة التجريبيةعد بلغضابطة( 

 سرائيلية.المعتقالت والسجون اإلب اسرى الذين ما زالو من زوجات األمرأة ا( 11) العدد اإلجمالي
 

ة )قياس تطبيق أدوات الدراسة للمرة األولى على كل من المجموعة الضابطة والمجوعة التجريبي تم -
أدوات الدراسة بعد التأكد من صدقها  ةالباحث استخدمت، و فراد المجموعتينأقبلي( والتأكد من تكافؤ 

 ببنائه. ةالباحث قامت، والبرنامج اإلرشادي الذي وثباتها، وهي استبانة الضغوط النفسية
 

 ياثنتمن خالل  رشادي الذي يستند إلى النظرية اإلنسانيةالبرنامج اإل تلقتالمجموعة التجريبية  -
 (.3عشرة جلسة، ملحق رقم )

 

لسة مع كل جلسة على تقديم المحتوى واألهداف، ومن ثم النشاطات وعرض لما تم في الج اشتملت -
ذلك نقاش  تليراد تعليمه للمشاركين، ومن ثم تقديم تمريناا توضيحياا للجزء الم تمو مناقشته مع النساء، 

المشاركون واجباا بيتياا ليكون بمثابة تطبيق واقعي عملي لما تم تعلمه في  أعطي ، وأخيراا جماعي
يز الواجب البيتي مع النساء لتقديم التغذية الراجعة وتعز  الباحثة ناقشتع بداية كل جلسة الجلسة، وم

 تقدمهم.
 

ى المجموعتين التجريبية تطبيق أدوات الدراسة عل أعيدتطبيق البرنامج اإلرشادي،  اإلنتهاء منبعد  -
 .()قياس بعدي والضابطة

 

 تصميم الدراسة 1.1
 

 لمجموعتين تجريبية وضابطة مع قياسين قبلي وبعدي. التجريبية هذه الدراسة من الدراسات دتع -
 

 على التوزيع العشوائي لمجموعتين ضابطة واألخرى تجريبية. ةالباحث عملت -
 

 بتطبيق االختبار القبلي على كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية. ةالباحث قامت -
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 .على المجموعة التجريبية –دي البرنامج اإلرشا –المعالجة  ةالباحثأدخلت  -
 

 .الضابطة والتجريبيةن المجموعتين االختبار البعدي على كل م طبق -
 بعد شهر طبق اإلختبار التتبعي على المجموعة التجريبية. -
 

 التصميم على النحو اآلتي: أصبحوبهذا 
 

R   O1    T     O1 
R   O2            O2 

 
 متغيرات الدراسة 2.1

 

 عبارة عن المعالجة.، وهو ةاإلنساني رشادي الذي يستند إلى النظريةالمتغيرات المستقلة: البرنامج اإل -
 نفسية لدى زوجات األسرى.الضغوط ال المتغير التابع: -
 المتغير الوسيط: سنوات اعتقال الزوج. -
 

 المعالجات اإلحصائية 7.1
 

وذلك  ،(SPSS)ستخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية بافرضيات الدراسة اختبرت    
نحرافات األعداد والمتوسطات الحسابية واالتم استخراج  باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:

وتم فحص فرضيات الدراسة باستخدام تحليل ، لدى أفراد العينة واستجاباتهم على المقياسالمعيارية 
  .(ANCOVAالتغاير الثالثي )
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 الفرضياتنتائج  3.4
 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 3.3.4
 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 6.3.4
 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 1.3.4
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 الفصل الرابع:
 نتائج الدراسة

 
أثـــر التـــي هـــدفت إلـــى استقصـــاء ، إليهـــا الدراســـة تيتنـــاول هـــذا الفصـــل عرضـــاا للنتـــائج التـــي توصـــل   

لــدى زوجــات  الضــغوط النفســيةلخفــض  ةاإلنســانيالــذي يســتند إلــى النظريــة البرنــامج اإلرشــادي اســتخدام 
 بــاختالفهــذه الفاعليــة تختلــف  تمــا إذا كانــ وكــذلك معرفــة ،حــتالل اإلســرائيلياألســرى فــي ســجون اال

 والتفاعل بينهما. عدد سنوات اعتقال الزوجو  المجموعة
  بعاا للمتغيرات التابعة كما يلي:ت للنتائج ثم ،للفرضيات وفيما يأتي عرض

بـــين ( α ≤ 0.05)مســـتوى الداللـــة ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد الفرضـــية األولـــى:    

مــوعتين المج بــين ســرى علــى أداة الضــغوط النفســية فــي القيــاس البعــديدرجــات زوجــات األمتوســطات 

  .لبرنامج اإلرشاديتعزى إلى االتجريبية والضابطة 

بـــين ( α ≤ 0.05) مســـتوى الداللـــةال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد الفرضـــية الثانيـــة:    

المجمــوعتين  بــين ســرى علــى أداة الضــغوط النفســية فــي القيــاس البعــديدرجــات زوجــات األمتوســطات 

 عتقال.سنوات اال لمتغيرالتجريبية والضابطة تعزى 

( بين α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )لثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إالفرضية ا   
متوسطات درجات زوجات األسرى على أداة الضغوط النفسية في القياس البعدي بين المجموعتين 

 عتقال والتفاعل بينهما.وسنوات اال جريبية والضابطة تعزى إلى المجموعةالت
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نحرافــات المعياريــة الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية واال تقامــ هــذه الفرضــياتعــن  ولإلجابــة   

 حتالل اإلسرائيلي.لدى زوجات األسرى في سجون اال الضغوط النفسيةمقياس على 

فــي العينتــين  المقيــاس متوســطات اعتمــدتواالنحرافــات المعياريــة، ولحســاب المتوســطات الحســابية     

وذلــك  اإلرشــادي اإلنســاني الجمعــي فــي مواجهــة الضــغوط النفســيةالبرنــامج الضــابطة والتجريبيــة علــى 

 (:3.4) كما في الجدولو ، عدد سنوات اعتقال الزوجالمجموعة و بحسب 

في زوجات األسرى  الستجاباتاألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (:3.4) جدول
عدد سنوات اعتقال و  مجموعةالحسب  فسية،المجموعتين الضابطة والتجريبية على أداة الضغوط الن

 في االختبارين القبلي والبعدي الزوج

 الدرجات البعدية الدرجات القبلية  األبعاد

سنوات  طريقة ال
 االعتقال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  العدد المعياري

 الحسابي
االنحراف 
 العدد المعياري

الضغوطات 
المجموعة  النفسية

 ضابطةال

 8 1.16 3.48 8 1.61 3.74 0قل منأ
0-31 3.67 1.11 4 3.41 1.36 4 

 6 1.76 2.98 6 1.71 3.10 31كثر من أ
 18 1.01 3.30 18 1.06 3.51 المجموع

المجموعة 
 التجريبية

 5 1.11 2.10 5 1.41 2.93 0قل منأ
0-31 3.89 1.31 3 2.07 1.31 3 

 4 1.21 2.44 4 1.16 3.22 31كثر من أ
 12 1.42 2.21 12 1.22 3.27 المجموع

 المجموع

 13 1.77 2.95 13 1.04 3.43 0قل منأ
0-31 3.77 1.37 7 2.83 1.76 7 

 10 1.76 2.76 10 1.73 3.15 31كثر من أ
 30 1.76 2.86 30 1.01 3.41 المجموع

رابات طضاال
المجموعة  النفسجسمية

 ضابطةال

 8 1.42 2.27 8 1.06 2.52 0قل منأ
0-31 2.28 1.44 4 2.01 1.43 4 

 6 1.11 1.55 6 1.14 1.67 31كثر من أ
 18 1.06 1.97 18 1.07 2.18 المجموع

 5 1.40 1.68 5 1.26 2.29 0قل منأالمجموعة 
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 3 1.67 1.70 3 1.67 2.93 31-0 التجريبية
 4 1.64 1.66 4 1.46 2.31 31كثر من أ

 12 1.16 1.68 12 1.01 2.46 المجموع

 المجموع

 13 1.01 2.05 13 1.00 2.43 0قل منأ
0-31 2.56 1.41 7 1.88 1.17 7 

 10 1.16 1.60 10 1.41 1.93 31كثر من أ
 30 1.47 1.86 30 1.02 2.29 المجموع

الضغوطات 
المجموعة  االجتماعية

 ضابطةال

 8 1.74 2.43 8 1.13 2.69 0قل منأ
0-31 2.61 1.37 4 2.34 1.63 4 

 6 1.11 1.57 6 1.11 1.69 31كثر من أ
 18 1.22 2.13 18 1.71 2.34 المجموع

المجموعة 
 التجريبية

 5 1.16 1.84 5 1.02 2.02 0قل منأ
0-31 3.14 1.01 3 2.15 1.11 3 

 4 1.66 1.55 4 1.02 1.98 31كثر من أ
 12 1.10 1.82 12 1.73 2.29 المجموع

 المجموع

 13 1.27 2.20 13 1.77 2.43 0قل منأ
0-31 2.84 1.46 7 2.26 1.60 7 

 10 1.16 1.56 10 1.41 1.81 31كثر من أ
 30 1.07 2.00 30 1.73 2.32 المجموع

 الدرجة الكلية
المجموعة 

 ضابطةال

 8 1.17 2.81 8 1.46 3.07 0قل منأ
0-31 2.95 1.34 4 2.68 1.34 4 

 6 1.40 2.14 6 1.41 2.26 31كثر من أ
 18 1.42 2.56 18 1.03 2.77 المجموع

المجموعة 
 التجريبية

 5 1.10 1.90 5 1.07 2.45 0قل منأ
0-31 2.29 1.07 3 1.99 1.63 3 

 4 1.12 1.95 4 1.11 3.03 31كثر من أ
 12 1.11 1.94 12 1.02 2.60 المجموع

 المجموع

 13 1.01 2.46 13 1.00 2.83 0قل منأ
0-31 2.67 1.41 7 2.38 1.41 7 

 10 1.43 2.07 10 1.04 2.57 31كثر من أ
 30 1.01 2.31 30 1.01 2.70 المجموع
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الســــتجابات أن هنـــــاك فروقـــــاا ظاهريــــة فــــي المتوسطـــــات الحســــابية  (3.4) يتضــــح لنــــا مــــن الجـــــدول   
وســنوات  ،والدرجــة الكليــة ،ومجــاالت الدراســة ،المجموعــةالزوجــات علــى أداة الضــغوط النفســية حســب 

 االعتقال.
ذات داللـة إحصـائية عنـد  للزوجـاتولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسـابية    

ئج كمـا فـي (، وكانـت النتـاANCOVAم اختبـار تحليـل التغـاير الثالثـي )، اسـتخد(α ≤ 0.05) المستوى
 (:6.4) الجدول

 مقياسفي  لمتوسطات العينة( ANCOVAنتائج اختبار تحليل التغاير الثالثي ) (:6.4) جدول
 والتفاعل بينها وعدد سنوات اعتقال الزوجطريقة الحسب الضغوط النفسية 

 األبعاد
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 الضغوطات
 النفسية

 1.000 38.157 3.363 1 3.363 االختبار القبلي
 1.000 70.069 6.175 1 6.175 المجموعة

 1.032 3.995 1.352 2 1.704 عدد سنوات االعتقال
عدد ×  المجموعة

 سنوات االعتقال
1.806 2 1.403 4.570 1.021 

 1.088 23 2.027 الخطأ
  

مجموع ال  15.166 29 
   

االضطرابات 
 النفسجسمية

 1.000 64.289 2.857 1 2.857 االختبار القبلي
 1.000 36.191 1.608 1 1.608 المجموعة

 1.048 3.463 1.154 2 1.308 عدد سنوات االعتقال
عدد ×  المجموعة

 سنوات االعتقال
1.205 2 1.102 2.301 1.123 

 1.044 23 1.022 الخطأ
  

 29 6.292 المجموع 
   

الضغوطات 
 االجتماعية

 1.000 103.172 4.495 1 4.495 االختبار القبلي
 1.001 14.409 1.628 1 1.628 المجموعة

 1.024 4.397 1.192 2 1.383 عدد سنوات االعتقال
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عدد ×  المجموعة
 سنوات االعتقال

1.243 2 1.121 2.786 1.083 

 1.044 23 1.002 الخطأ
  

 29 9.546 المجموع 
   

الكليةالدرجة   1.004 10.277 1.918 1 1.918 االختبار القبلي 
 1.000 19.708 1.760 1 1.760 المجموعة

 1.087 2.714 1.242 2 1.485 عدد سنوات االعتقال
عدد ×  المجموعة

 سنوات االعتقال
1.060 2 1.030 1.335 1.719 

 1.089 23 2.054 الخطأ
  

 29 7.351 المجموع 
   

 (α ≤ 0.05) المستوى* دالة عند 

 نتائج الفرضيات 3.4
 نتائج تباعاا:اللنتائج الفرضيات، وتعرض كل فرضية و  يلي عرض  وفيما 

 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 3.3.4
( بين متوسطات درجات زوجات α ≤ 0.05)مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى  بين في القياس البعديسرى على أداة الضغوط النفسية األ
 إلى البرنامج اإلرشادي.

 فـيدرحـات الزوجـات  اتأن قيمـة )ف( المحسـوبة للفـرق بـين متوسـط( 6.4)يتضح لنا من الجـــدول    
الضــغوط النفســية لــدى زوجــات األســرى فــي للدرجــة الكليــة علــى أداة  المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة
ــــــة اإلحصــــــائية 19.708هــــــي )مجموعــــــة ال بحســــــب ســــــجون االحــــــتالل اإلســــــرائيلي ( وأن قيمــــــة الدالل

مـا يـدل أن هنـاك فروقـاا ذات داللـة إحصـائية م ،(α ≤ 0.05) (، وهـي أقـل مـن مسـتوى الداللـة0.000)
المجموعـة  فـيمتوسطات الزوجات المجموعة الضابطة مقارنة مع  فيالزوجات درجات  متوسطاتبين 

األمــر الــذي يقودنــا إلــى االســتنتاج أن هنــاك أثــراا وكــذلك لجميــع األبعــاد، ، )البرنامج اإلرشــادي(التجريبيــة
لــدى زوجــات  فــي مواجهــة الضــغوط النفســية (α ≤ 0.05كبيــراا ذا داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة)

 .برنامج اإلرشاديليعزى ل حتالل اإلسرائيلياألسرى في سجون اال
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المتوسطات الحسابية المعدلـة  حسبتين الضابطة والتجريبية، ولمعرفة مصدر الفروق بين المجموعت   
 (:1.4) ، كما في الجدولالضغوط النفسيةواألخطاء المعيارية البعدية لمتغير 

 مجموعةالحسب ضغوط النفسية للالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  (:1.4جدول )
بعاداأل مجموعةال  المتوسط الحسابي  

 الخطأ المعياري المعدل

 1.074 3.221 الضابطة الضغوطات النفسية
 1.088 2.254 التجريبية 

االضطرابات 
 النفسجسمية

 1.053 2.045 الضابطة
 1.065 1.521 التجريبية

الضغوطات 
 االجتماعية

 1.051 2.106 الضابطة
 1.062 1.801 التجريبية

 1.074 2.519 الضابطة الكليةالدرجة 
 1.090 1.999 التجريبية

( 2.519للمجموعـة الضـابطة هـو ) للدرجـة الكليـة أن المتوسـط المعـدل (1.4)يتبين لنا من الجدول    
ـــروهـــو أ ـــة  كب ـــامج اإلرشـــادي اإلنســـاني  باســـتخدام) للدرجـــة الكليـــةمـــن متوســـط المجموعـــة التجريبي البرن

مـــا يـــدل علـــى أن الفـــروق بـــين المجمـــوعتين كانـــت لصـــالح المجموعـــة م(، 1.99)( الـــذي بلـــغ الجمعـــي
فــــي مواجهــــة  البرنـــامج اإلرشــــادي اإلنســــاني الجمعـــي ، حيــــث تبـــين أنــــه يوجــــد أثـــر الســــتخدامالتجريبيـــة

ولصـــالح  مجموعـــةليعـــزى ل حـــتالل اإلســـرائيليلـــدى زوجـــات األســـرى فـــي ســـجون اال الضـــغوط النفســـية
 المجموعة التجريبية، وكذلك لجميع المجاالت.

 
 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 6.3.4

( بــين متوســطات درجــات α ≤ 0.05)مســتوى الداللــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد    
المجموعتين التجريبية والضـابطة  بين سرى على أداة الضغوط النفسية في القياس البعديزوجات األ

 عتقال.سنوات االلمتغير تعزى 
المجمـوعتين  فـي الزوجـات اتأن قيمة )ف( المحسوبة للفرق بين متوسـط( 6.4) من الجدوليتضح    

 الضــــغوط النفســــية أداة علــــى( البرنـــامج اإلرشــــادي اإلنســــاني الجمعـــي باســــتخدامالضـــابطة والتجريبيــــة )
وأن قيمــة الداللــة اإلحصــائية  ،(2.714هــي ) للدرجــة الكليــة اعتقــال الــزوجعــدد ســنوات بحســب متغيــر 
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. ممـا يشــير إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة (α ≤ 0.05(، وهـي أكبـر مـن مسـتوى الداللـة )0.087)
لـدى  فـي مواجهـة الضـغوط النفسـية البرنـامج اإلرشـادي اإلنسـاني الجمعـي سـتخداما فاعليةإحصائية في 

ولكـن تبــين  .عــدد سـنوات اعتقـال الــزوجيعـزى لمتغيـر  حـتالل اإلســرائيلياالزوجـات األسـرى فــي سـجون 
 (:4.4)كما في الجدول الدراسة، وهي  أداة وجود فروق في أبعاد

حسب ضغوط النفسية للالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  (:4.4جدول )
 الزوجمتغير سنوات اعتقال 

المتوسط الحسابي  سنوات االعتقال البعد
 الخطأ المعياري المعدل

 0.085 2.851 سنوات 0أقل من  الضغوطات النفسية

 0.122 2.463 سنوات 31-0من 

 0.101 2.897 سنوات 31أكثر من 

االضطرابات 
 النفسجسمية

 0.061 1.894 سنوات 0أقل من 

 0.085 1.626 سنوات 31-0من 

 0.073 1.830 سنوات 31 أكثر من

الضغوطات 
 االجتماعية

 0.060 2.108 سنوات 0أقل من 

 0.090 1.826 سنوات 31-0من 

 0.076 1.927 سنوات 31أكثر من 

 
 0ألقـــل مـــن الســـنوات االعتقـــال للدرجـــة الكليـــة أن المتوســـط المعـــدل ( 4.4)يتبـــين لنـــا مـــن الجـــدول    

سنوات، حيث تبـين أنـه يوجـد فاعليـة  31يليه أكثر من ، سنوات( 31-0)من من متوسط  كبرأسنوات 
لـدى زوجـات األسـرى فـي  فـي مواجهـة الضـغوط النفسـية البرنامج اإلرشادي اإلنساني الجمعي الستخدام
 31ســنوات، ومــن ثــم أكثــر مــن  0لعــدد ســنوات االعتقــال ألقــل مــن يعــزى  حــتالل اإلســرائيليســجون اال
 سنوات.
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 بالفرضية الثالثةالنتائج المتعلقة  1.3.4
( بــين متوســطات درجــات α ≤ 0.05حصــائية عنــد مســتوى الداللــة )إال توجــد فــروق ذات داللــة 

بطة زوجات األسرى على أداة الضغوط النفسية في القياس البعدي بين المجموعتين التجريبية والضـا
 عتقال والتفاعل بينهما.تعزى إلى المجموعة وسنوات اال

 في الزوجات اتللفرق بين متوسطللدرجة الكلية أن قيمة )ف( المحسوبة  (6.4)من الجدول يتضح    
الضـغوط  علـى أداة( اإلنسـاني الجمعـي البرنـامج اإلرشـادي باسـتخدامالمجموعتين الضابطة والتجريبيـة )

( وأن قيمــة الداللــة 0.335هــي ) عــدد ســنوات اعتقــال الــزوجو  مجموعــةالبحســب التفاعــل بــين  النفســية
ممـا يشــير إلـى عـدم  .(α ≤ 0.05(، وهي أكبر من مسـتوى الداللـة )0.719) للدرجة الكلية اإلحصائية

في مواجهـة الضـغوط  البرنامج اإلرشادي اإلنساني الجمعي فاعليةوجود فروق ذات داللة إحصائية في 
سنوات وعدد  مجموعةاليعزى للتفاعل بين  حتالل اإلسرائيليلدى زوجات األسرى في سجون اال النفسية

 (:0.4)كما في الجدول الضغوطات النفسية، وهو  ما عدا ُبعد بعادوكذلك لأل ،اعتقال الزوج
 

حسب لضغوط النفسية لالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  :(1.4جدول )
 الضغوطات النفسية التفاعل بين المجموعة وعدد سنوات االعتقال لُبعد

ُبعدال  
اعتقال الزوج عدد سنوات  

المتوسط الحسابي 
 المعدل

 الخطأ المعياري

 الضابطة
 1.112 3.237 سنوات0أقل من 

 1.152 3.212 سنوات 31-0من 
 1.127 3.213 سنوات 31أكثر من 

 المجموعة التجريبية
 1.145 2.466 سنوات0أقل من 

 1.181 1.715 سنوات 31-0من 
 1.150 2.581 سنوات 31أكثر من 

للمجموعـة سـنوات  31سـنوات االعقـال أكثـر مـن ل أن المتوسـط المعـدل (0.4)يتبين لنا من الجـدول    
أكثـر مـن ممـا يـدل علـى أن الفـروق كانـت لصـالح ، بـين المسـتويات كبـراأل( وهـو 2.58هـو ) التجريبية

 سنوات في المجموعة التجريبية. 31
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 خامسالفصل ال
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
يتناول هذا الفصل عرضاا لمناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتعليق عليها وربطها بنتائج    

ليها الباحثة من لك الخروج بالتوصيات التي توصلت إإليها الدراسة وكذالدراسات السابقة التي تطرقت 
 خالل نتائج الدراسة.

 

 مناقشة النتائج 3.1
 بالفرضية األولىمناقشة النتائج المتعلقة  3.3.1

( بين متوسطات درجات زوجات α ≤ 0.05)مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى  بين سرى على أداة الضغوط النفسية في القياس البعدياأل

 إلى البرنامج اإلرشادي.
ى، وبعد دراسة هذه الفروق في درجات المجموعة من خالل عرض النتائج المتعلقة بالفرضية األول   

ذات داللة ، أشارت النتائج إلى وجود فروق التجريبية قبل وبعد حضور جلسات البرنامج اإلرشادي
الضغوط النفسية والدرجة الكلية للضغوط النفسية بين القياسين القبلي والبعدي  أداة إحصائية في أبعاد

وهذا التحسن يظهر على لصالح القياس البعدي، )البرنامج اإلرشادي(  لدى أفراد المجموعة التجريبية
أن للبرنامج اإلرشادي أثراا وبداللة  أفراد المجموعة التجريبية مقاساا باألداة المستخدمة، مما يعني

 نفسية.حصائية في مواجهة الضغوط الإ
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، فقد لى التفريغ النفسيع لسات من فعاليات ساعدت الزوجاتذلك إلى ما تضمنته الجوقد يعزى    
 التي ساعدتهن على التعبير عن مشاعرهن وانفعاالتهن سواءا استراتيجية التداعي الحر  استخدمت

ذاتها في استكشاف  زوجةالمرآة التي دعمت ال فنية ، باإلضافة إلى فعاليةاإليجابية السلبية منها أم
، مما كن يركزن فقط على نقاط الضعف لديهن لزوجاتخاصة النواحي اإليجابية في شخصيتها، فا

لدى  عادة توجيه الذات وتنظيمها واستبصار كينونتهاضافة إلى فنية إباإلسلباا على مشاعرهن،  انعكس
التي شخصيتهن وقدراتهن الهائلة على تحمل المسؤوليات مما ساعدهن على الفخر بذواتهن و  الزوجات

يضفي للزوجة راحة نفسية  وهذا بحد ذاته ،عنهنن أزواجهن الغائبو  كان من المفترض أن يتحملها
 سترخاء التي استخدمتباإلضافة إلى تمارين اال تخفف من تلك الضغوط النفسية التي تعاني منها،

ن الضغوطات النفسية على خفض التوتر الجسدي، حيث إمن مساعدة أنفسهن  لتمكين الزوجات
سدي، مما يُكن أكثر عرضة للتوتر العضلي والجعلى الجسد، وبالتالي  واالنفعاالت السلبية كلها تؤثر

سترخاء لخفض التوتر ومن هنا هدفت تمارين اال فسجسمية.النيعرضهن لإلصابة باإلضطرابات 
لتعرف بخطوات حل المشكلة اضافة إلى اإل، بالعضلي عندهن الذي ينعكس عليهن بالراحة النفسية

الزوجات  االتي تسهم في اكتساب بعض المهارات التي تتسلح بهوكيفية استخدامها من قبل الزوجات، 
من الضغوط النفسية، منخفضة لوصول إلى درجة الستخدامها فيما يواجهن من مشكالت، وبالتالي ا

فوائد بعيدة التي تتضمن  الذاتيإرشادية تعتبر أحد أشكال أساليب الضبط ستراتيجية حيث إنها كا
والكفاءة والتمكن، فالهدف األول لمهارة حل المدى لضبط الذات، كاالستقاللية ومرونة التصرف 

هو زيادة الوعي باالستجابة العقلية حتى يتمكن الفرد من التكيف مع مواقف الحياة الجديدة المشكالت 
ة بسبب غياب وما يتعرضن له من مشكالت عديدزوجات األسرى والشعور بالراحة النفسية وال سيما 

استخدام فعاليات مختلفة ساعدت الزوجات على كما تعتقد الباحثة أن ، كاملة المسؤولياتالزوج وتحمل 
 أكيد الذاتع تقديرهن لذواتهن من خالل نظرتهن اإليجابية ألنفسهن ومن خالل التعرف على مهارة ترف

 ،وآرائك وحقوقك دون التعدي على حقوق وخصوصية اآلخرينبحيث تدافع عن أفكارك ومشاعرك 
بأن شاعرهن، فتقبل اآلخرين يؤدي إلى الشعور باألمان والمقدرة على التعبير عن م اا وذلك يعطي شعور 

األمر الذي يزيد من العالقات االجتماعية لدى  ،الشخص وجد من يفهمه ويشعر به ويتقبله دون شروط
 .ضغوط النفسية لديهنالزوجات وانخفاض مستوى ال

من فاعلية برنامج ( 3002) ونجيب الطحان الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسةوتتفق نتائج    
( التي استندت للنظرية 3012) هياجنة والشكيري، ودراسة ارشادي يستند إلى النظرية اإلنسانية
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كما ، ونجاحه في تحقيق أهداف الدراسةاإلنسانية وتوصلت نتائجها إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي 
ختالف النظرية التي واتفقت باقي الدراسات مع الدراسة الحالية في فاعلية البرنامج اإلرشادي مع ا

إلى فاعلية برنامج إرشادي معرفي  حيث توصلت نتائجها ،(3013كدراسة الحمد )، استندت إليها
(، Diana,1998) دياناودراسة (، 3011) العاسميودراسة  في مواجهة الضغوط النفسية، سلوكي

ختالف النظرية المستندة عليها وباختالف فاعلية البرامج اإلرشادية با بينتوغيرها من الدراسات التي 
 الذي يقوم البرنامج بعالجه أو تخفيفه أو مواجهته. اإلضطراب

يجابياا في مواجهة الضغوط النفسية لدى زوجات األسرى إ رشادي أثراا يتضح من ذلك أن للبرنامج اإل   
نفسية، حيث توجد فروق ذات داللة )أداة( الضغوط ال في أبعاد استبانةفي سجون االحتالل اإلسرائيلي 

للضغوط بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد حصائية في أبعاد الضغوط النفسية والدرجة الكلية إ
 برنامج اإلرشادي( ولصالح القياس البعدي.ال) المجموعة التجريبية

 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 6.3.1

( بين متوسطات درجـات زوجـات α ≤ 0.05)مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة تعـزى  بـين سرى على أداة الضغوط النفسية في القيـاس البعـدياأل

 عتقال.سنوات االلمتغير 
ـــائج     ـــة إحصـــائية فـــي أظهـــرت النت ـــةعـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل ـــامج اإلرشـــادي  ســـتخداما فاعلي البرن

 حـتالل اإلسـرائيليلـدى زوجـات األسـرى فـي سـجون اال فـي مواجهـة الضـغوط النفسـية اإلنساني الجمعـي
، حيـث تبـين أنـه الدراسـة أداة ولكن تبين وجود فروق فـي أبعـاد .اعتقال الزوجعدد سنوات يعزى لمتغير 
لـدى زوجـات  في مواجهة الضـغوط النفسـية البرنامج اإلرشادي اإلنساني الجمعي الستخداميوجد فاعلية 

سـنوات، ومـن ثـم أكثـر  0لعدد سنوات االعتقال ألقل من يعزى  حتالل اإلسرائيلياألسرى في سجون اال
 سنوات. 31من 
وجود فروق في أبعاد أداة الدراسـة التـي تعـزى لمتغيـر عـدد سـنوات اعتقـال الـزوج  ى ذلك إلىوقد يعز    

هــي مـــدة قليلــة تســـتطيع الزوجـــة هــو أن الزوجـــات اللــواتي كـــان حكــم أزواجهـــن أقــل مـــن خمــس ســـنوات 
التكيف مع هذه المدة واالنتظار لوقت محدود وبالتالي فترة غياب الـزوج سـتكون فتـرة قصـيرة وذلـك يبـث 

 علـى مصـير زوجهــا حيـث يسـهل معرفــة مصـيره، وبالتـالي ســتعاني األمـن فـي نفــس الزوجـة وعـدم القلــق
، أما الزوجات اللـواتي حكـم أزواجهـن مجرشاد النفسي حسب البرنامن الضغوط بنسبة أقل وتستجيب لإل
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لنفســـية مـــن الضـــغوط ا بنســـبة أكبـــر ات هـــي مـــدة طويلـــة، حيـــث يعـــانينســـنو  31 -0بمـــدة تتـــراوح بـــين 
لقلقهــن علــى مصــير ويعــود ذلــك  ،رشــاد فــي البرنــامج كــان لــه النصــيب األقــلواســتجابتهن للفعاليــات واإل

مــا الزوجــات ، أية كبيــرة علــيهن ولمــدة طويلــةوبالتــالي وقــوع مســؤول ،أزواجهــن وطــول مــدة غيــابهم عــنهن
حصـلت علــى نســبة متوســطة بــين مــن اللـواتي حصــل أزواجهــن علــى حكــم بـأكثر مــن عشــر ســنوات فقــد 

ســنوات، وتعــزو الباحثــة ذلــك  31 -0بــين  مــن خمــس ســنوات، ومــن حكــم أزواجهــن حكــم أزواجهــن أقــل
وضـــعهن واســـتجابتهن للبرنـــامج ل عتيـــاد الزوجـــات علـــى تحمـــل المســـؤولية مـــع غيـــاب الـــزوج وتكـــيفهنال

هن لمـــن يســـمعهن ويشـــاركهن بحاجـــة لـــذلك الفتقـــار وذلـــك لكـــونهن  ،اإلرشـــادي بمـــا يحويـــه مـــن فعاليـــات
، وهــذا يــدل مــن زوجــات عــانين نفــس مشــكلتهن كــونهن قــد اســتفدن مــن خبــرات مــن ســبقنبمشــاعرهن، و 

اعتقـال سـنوات ن عـدد ، وا  جعلى فاعلية البرنامج اإلرشادي بغـض النظـر عـن عـدد سـنوات اعتقـال الـزو 
مقدار الضغوط النفسية التي يعانين منها، ويؤثر في مدى استجابتهن لفعاليات البرنامج الزوج يؤثر في 

اخــــتالف نســــبة انخفــــاض الضــــغوط النفســــية لــــدى اإلرشــــادي، واخــــتالف عــــدد ســــنوات االعتقــــال يحــــدد 
 الزوجات.

 
 نتائج المتعلقة بالفرضية الثالثةمناقشة ال 1.3.1

( بــين متوســطات درجــات α ≤ 0.05حصــائية عنــد مســتوى الداللــة )إال توجــد فــروق ذات داللــة 
زوجات األسرى على أداة الضغوط النفسية في القياس البعدي بين المجموعتين التجريبية والضـابطة 

 عتقال والتفاعل بينهما.سنوات االتعزى إلى المجموعة و 
لفحـص الفـروق بـين متوسـطات التحصـيل فـي االختبـار البعـدي نتائج تحليل التغاير الثالثـي أظهرت    

عدم وجود فروق ذات  ، وفق التفاعل بين متغيرات البرنامج اإلرشادي وعدد سنوات اعتقال الزوج،الكلي
لــدى  فــي مواجهــة الضــغوط النفســية البرنــامج اإلرشــادي اإلنســاني الجمعــي فاعليــةداللــة إحصــائية فــي 

وعــدد ســنوات اعتقــال  مجموعــةاليعــزى للتفاعــل بــين  حــتالل اإلســرائيليزوجــات األســرى فــي ســجون اال
ت علـى ويمكـن تفسـير النتيجـة السـابقة التـي دلّـ ،الضـغوطات النفسـية وكذلك لألبعاد ما عـدا ُبعـد ،الزوج

ما عدا ُبعد الضغوط النفسية، إلـى  تفاعل بين البرنامج اإلرشادي وعدد سنوات اعتقال الزوج عدم وجود
أن البرنامج اإلرشادي الجمعي اإلنساني وما قدم فيه من معلومات وفعاليات وخدمات إرشادية للزوجات 

ولعــــب  ،كحــــل المشــــكالت ،ســــتراتيجيات اإلرشــــادية المســــتخدمة فــــي النظريــــة اإلنســــانيةمســــتنداا إلــــى اال
وغيرهـا لـه دور كبيـر فـي مواجهـة الضـغوط النفسـية  ،البيتـيواألنشـطة والواجـب  ،وتوكيد الـذات ،األدوار
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ت النتـائج أن هـذه البعـد هـو أكثـر األبعـاد الـذي ظهـر حيـث أ ،مـا عـدا ُبعـد الضـغوط النفسـيةبكافة أبعاده 
وخاصــة مــن كــان تعــاني منــه الزوجــات ويحصــل علــى أقــل نســبة مــن انخفــاض أعراضــه لــدى الزوجــات 

ال أنهـا إنه مهما تكيفـت الزوجـة مـع وضـعها إوذلك  ،سنوات 31 عدد سنوات اعتقال أزواجهن أكثر من
ن فاعليـــة خــالل ســـنوات غيــاب زوجهـــا، وا  ســتعاني مـــن ضــغوط نفســـية بســـبب مــا تمـــر بــه مـــن أحـــداث 

علـيهن الدراسـة  للزوجات اللواتي طبقـت لزوجاالبرنامج اإلرشادي ال يتأثر باختالف عدد سنوات اعتقال 
 ال بنسب قليلة.إ
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 توصيات الدراسة 6.1
 توصي الباحثة بالتوصيات اآلتية: ،في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها   
االستفادة من البرنامج اإلرشادي في هـذه الدراسـة لمواجهـة الضـغوط النفسـية لـدى زوجـات األسـرى  -3

مــن ة وتعميمــه علــى المؤسســات المعنيــة باألســرى وأهلهــم لالســتفاد كافــة، محافظــات فلســطينفــي 
ــــات المســــتخدماالســــتفادة مــــن األســــاليب اإل، و تطبيقــــه ــــل رشــــادية والفني ة فــــي هــــذه الدراســــة مــــن قب

 ض ومواجهة الضغوط النفسية لدى زوجات األسرى.فين النفسيين لخاألخصائي
فـي  بهـدف دعـم دورهـن واالجتماعيـة والقانونيـة لزوجـات األسـرى توعية الصـحية والنفسـيةضرورة ال -6

 المجتمع.
يقـوم بخفـض  هتـوفير فـرص التعلـيم والعمـل الـذي بـدور األسرى في المجتمع من خالل  تدمج زوجا -1

 الضغوط النفسية لديهن.
مــن قبــل مؤسســات حقــوق اإلنســان  زم لزوجــات األســرى وأبنــائهنتــوفير الــدعم النفســي والطبــي الــال -4

 ومراكز اإلرشاد النفسي.
مجتمـع الفلسـطيني خاصـة مـع فـي الجراء المزيد من الدراسـات التـي توثـق معانـاة زوجـات األسـرى إ -0

 حتالل اإلسرائيلي.وجود اال
تســاهم فــي مواجهــة الضــغوط النفســية رشــادية ن الدراســات التــي تشــمل علــى بــرامج إإجــراء المزيــد مــ -2

أطـر ونظريــات متنوعــة تختلـف عــن الدراســة  ، وذلـك إســتناداا إلــىالتـي تعــاني منهـا زوجــات األســرى
 الحالية.
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الكتاب الجامع في االضطرابات النفسية -موسوعة الطب النفسي(. 3116). الحفني، عبد المنعم
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(3ملحق رقم )  
 البرنامج اإلرشادي

 
األسرى تضمن تقديم خدمات إرشادية لزوجات هو برنامج مخطط ومنظم يتعريف بالبرنامج:     

ستراتيجيات واألساليب والفنيات اإلرشادية المستخدمة جون اإلسرائيلية، مستنداا إلى االالمعتقلين في الس
عادة توجيه الذات، و سترخاء، ، والتنفيس االنفعالي، والتخيل، واالرية اإلنسانية كالمناقشةفي النظ ا 

، عكس المشاعرو وحل المشكالت،  ،لحر، وسرد القصة، وتقبل المشاعروالتغذية الراجعة، والتداعي ا
  البيتي. والواجب

 
 أهداف البرنامج اإلرشادي:

 :ي في هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتيةيسعى البرنامج اإلرشاد   
عينة من زوجات برنامج يستند إلى النظرية اإلنسانية لخفض الضغوط النفسية لدى اختبار فاعلية  -3

األسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي، بعد تطبيق مقياس الضغوط النفسية، وذلك باستخدام 
 فنيات واستراتيجيات مستمدة من النظرية اإلنسانية.

لتجريبية( المكونة من زوجات )المجموعة ا خفض الضغوط النفسية لدى المجموعة اإلرشادية -6
األسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي، من خالل تدريبهن على بعض الفنيات واألساليب 

 من خالل:في جلسات هذا البرنامج اإلرشادي الجمعي استناداا إلى النظرية اإلنسانية، المتضمنة 
 وآثارها على الفرد. ومصادرها وأسبابهامساعدة الزوجات على معرفة مفهوم الضغوط النفسية  -
 ومجتمعهن. على القيام بأدوراهن تجاه أسرتهن وأبنائهنتبصير وتدريب الزوجات  -
 تدريب الزوجات ومساعدتهن على تعزيز الثقة بالنفس واحترام وتفعيل الذات. -
إعطاء الزوجات الفرصة المناسبة للتعبير عن أنفسهن وما يواجهن من ظروف قاسية بسبب  -

 .اعتقال الزوج
 حول ما يواجهن من صعوبات. هنمشاعر و  هناح المجال أمام الزوجات لتبادل الخبراتافس -
إعطاء فرصة للزوجات للحديث عن مواطن القوة والضعف في أنفسهن وشخصياتهن ومدى  -

 قدرتهن على المواجهة من أجل التغيير.
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عالقات اجتماعية ، وكيفية االتصال بهم، وبناء تمكين الزوجات من تحقيق اإلندماج مع اآلخرين -
 المتبادل. ناجحة قائمة على الحب واإلحترام

أو العقاب  تشجيع الزوجات على الحديث عن مشاكلهن بدون خجل أو خوف، وبدون توقع النبذ -
 أو الوصمة من اآلخرين.

 .في خفض الضغوط النفسيةستراتيجيات التي تستند إلى النظرية اإلنسانية توظيف اإل -
، انفعاالتهن والتحكم بها الذي يحقق اإلتزان اإلنفعالي السوي للشخصدريبهن على ضبط ت -

  .ويجعلهن متوافقات نفسياا مع الذات واآلخرين
ل المشكالت، الذي يساعد في التقليل من أسباب الضغوط النفسية، فيحقق تدريبهن على أسلوب ح -

يرية في حياتهن، وفي على إتخاذ القرارات المص اللية واستقرار في حياتهن يساعدهنلهن استق
 تحمل كافة مسؤولياتهن.

 

ساب المجموعة اإلرشادية المطبق عليها هذا البرنامج بعض الفنيات واألساليب المستمدة من كا -1
اإلرشاد الجمعي والنظرية اإلنسانية التي تساعدهن على مواجهة المواقف واألفكار التي تسبب 

 الوقوع فيها.الضغوط النفسية لديهن في المستقبل، وتجنب 
 

 مصادر بناء محتوى البرنامج اإلرشادي: 
والدراسات استعانت الباحثة في تطوير وبناء البرنامج اإلرشادي باألدب المتصل بموضوع الدراسة،  -3

( والتي تناولت أثر برنامج إرشادي جمعي في تنمية 6133) دراسة السفاسفة ذات الصلة، مثل
 عينة من طلبة جامعة مؤتة، ودراسة الطحان ونجيبجتماعية لدى ات االمستوى مفهوم الذ

رية اإلنسانية في كل من مستوى ( حول فاعلية برنامج إرشادي جمعي يستند إلى النظ6111)
 ضطرابات السيكوسوماتية وتقدير الذات لدى النساء في فلسطين، ودراسة هياجنة والشكيرياال
هوم الذات األكاديمي لذوي صعوبات ( حول فاعلية برنامج إرشادي جمعي في تنمية مف6131)

( حول فاعلية برنامج إرشادي جمعي سلوكي معرفي في 6111) التعلم األكاديمية، ودراسة سالمة
 ودراسة العاسميي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، تعزيز األمن النفسي ومهارات التكيف النفس

المتمركز على العميل والتغذية الراجعة ( حول فاعلية برنامج إرشادي قائم على اإلرشاد 6133)
البيولوجية في تخفيض درجة الضغط النفسي والقلق كسمة، وتحسين مفهوم الذات لدى عينة من 

( حول فاعلية برناج تدريبي سلوكي معرفي في مجابهة الضغوط 6133) غربي المعلمين، ودراسة
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( حول فاعلية برنامج 6131) اميلريالنفسية المهنية لدى العاملين بالقطاع الصحي، ودراسة ا
 رشادي جمعي في خفض القلق االجتماعي لدى المعاقين جسمياا في سلطنة عمان.إ

آراء أخصائيين في اإلرشاد النفسي في مجال األسرى وذويهم، وأراء مدرسيين أكادميين في مجال  -6
 (.1والتربوي بخصوص هذا البرنامج ملحق رقم )اإلرشاد النفسي 

 
 البرنامج اإلرشادي: عامة التي تم مراعاتها أثناء تطبيقاالعتبارات ال

 حترام.ات األسرى على أساس من الثقة واالتدعيم العالقة المهنية بين الباحثة وزوج -3
 استخدام اللغة السهلة والبسيطة التي تالئم إدراك زوجات األسرى. -6
 فيها.اتباع األساليب المستندة للنظرية اإلنسانية في الجلسات والتنوع  -1
 تحديد إجراءات تطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي من حيث عدد الجلسات وأهدافها. -4
اصة، وبشكل يمكن أن يحدث تأثيراا يحقق األهداف العامة والخالمدى الزمني لكل جلسة بشكل   -0

 سرى.إيجابياا على زوجات األ
 

 األسس التي يقوم عليها البرنامج اإلرشادي:
وقد استخدم أسلوب اإلرشاد النفسي بمعناه يستند أي برنامج إرشادي إلى أساس نظري ينطلق منه،    

على اإلرشاد الجمعي الذي يستخدم الواسع بإستخدام اآلليات والفنيات الحديثة في اإلرشاد باإلعتماد 
 نظريات اإلرشاد وحاجاتها. 

لبرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة الحالية، لإلستناد إليها في اتم اختيار النظرية اإلنسانية    
 تفسير روجرز لها، وماسلو.وذلك حسب 

يقوم البرنامج اإلرشادي على مجموعة من األسس: العامة، والنفسية، والفسيولوجية، واإلجتماعية    
 ، من أهمها:والفلسفية واألخالقية

 التخفيف من حدتها.مراعاة حجم المعاناة والمشكلة لدى األفراد، وقابلية  -3
األخذ بالحسبان الفروق الفردية بين المشاركين في القدرات العقلية واإلنفعالية، واإلجتماعية، ممن  -6

التوتر  يتميزون بتدني مستوى الثقة بالنفسن والعمل على توفير ظروف آمنة بعيدة عن أجواء
 فسية.لق والتهديد، وتنمية جو من الثقة، والخفيف من حدة الضغوط النوالق
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ر على مراعة التغيرات والظروف النفسية واإلجتماعية والسياسية التي تنتاب المشاركين، والتي تؤث -1
 أدائهم أثناء عملية تطبيق البرنامج.

األخذ بالحسبان الواقع المجتمعي والظروف البيئية، والمؤثرات السائدة في المجتمع وخاصة  -4
 اإلستثنائية منها.

في زيادة تقدير بعض القصص الهادفة، والمواقف المؤثرة، التي تسهم تضمنت الجلسات اإلرشادية  -0
 الذات، والخفض من الضغوط النفسية.

، مع مراعاة الطبيعة اإلنسانية واحترامها، مراعاة اإللتزام بالدستور األخالقي لعملية اإلرشاد النفسي -2
وميزه عن سائر والنظر إلى أن اهلل خلق اإلنسان على الفطرة السليمة وأنه بطبعه خير، 

 المخلوقات بالعقل والتفكير، وخلقه في أحسن صورة.
 

 :الفنيات المستخدمة
ت البرنامج في جلسا انيةي الذي يستند إلى النظرية اإلنسأسلوب اإلرشاد الجمعاستخدمت الباحثة    

يجابي بين زوجات األسرى والمرشدة وتبادل فيما يهيئه من تفاعل إ من أهميتهتكاإلرشادي، حيث 
للخبرات والبحث في الحاجات النفسية لديهن، وبين زوجة األسير وأعضاء الجماعة معاا والتعبير عن 

 الذات مما ُيساعد في مواجهة المشكالت.
، وبعض الفنيات العامة التي كما استخدمت بعض الفنيات اإلرشادية المستمدة من النظرية اإلنسانية   

 تتناسب مع طبيعة البرنامج اإلرشادي:
ة التي يعبر عنها بفنية تتلخص في ضرورة أن يتقبل المرشد المشاعر الموجتقبل المشاعر:  -

المشاعر السالبة بشرط أال تتم مقابلة المشاعر الموجبة  المسترشد بالكيفية نفسها التي يتقبل بها
الشخصية ال يقل وال يزيد قدراا عن باإلستحسان أو المدح بل يتم تقبل المشاعر الموجبة كجانب من 

التقبل الكامل للمشاعر يصل المسترشد إلى مرحلة اإلستبصار وفهم المشاعر السالبة، وفي ظل 
 (.6111عياش، نباا مهماا في العملية اإلرشادية الكلية )الذات، ويمثل هذا اإلستبصار جا

 لمسترشد أو إعادة محتوى ما يقولهاوهي تعني تكرار المقاطع األخيرة التي يقولها عكس المشاعر:  -
لمسترشد أو جانب مما يقوله بنبرة صوت تبين للمسترشد فهم المرشد اأو تكرار ما يقوله لمسترشد ا
ستهجان أي إعادة صياغة مشاعر المسترشد في كلمات تعكس ولكن دون استحسان أو ا، له

يحاول المرشد أن يعرض للمسترشد مرآة لفظية تمكن المسترشد من أن يرى ذاته جوهرها، حيث 
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 بدرجة أكثر وضوحاا، تفيد في التخلص من الصراعات اإلنفعالية التي تكون مدمرة لتحقيق الذات
 (.6111)عياش، 

األسلوب المحاضرة والحوار والمناقشة: تعد إحدى وسائل اإلرشاد النفسي الجماعي، حيث يرتكز هذا  -
عادة التعلم، حيث يعتمد على إلقاء محاضرات على أفراد المجموعة ويتخللها مناقشات  على التعلم وا 

 (.6111سري، وحوارات، وهذا يهدف إلى تغيير اإلتجاه لدى أفراد المجموعة )
سلوب يحقق مزيداا من اإليجابية والتفاعل بين أفراد المجموعة، ويؤدي إلى حيوية ونشاط وهذا األ

 (.6131الطرق الصحيحة للمناقشة والحوار )أبو غزالة، تعاوني وتنمية 
وأحاسيسه وردود فعله تجاه المواقف التنفيس اإلنفعالي: هذه الفنية تتعرض لمشاعر المسترشد  -

 .(6111، ه السابقة خاصة ما يتعلق منها بمشكالته )سريوالمثيرات المختلفة، وخبرات
عملية يتم من خاللها تكوين صورة أو صور ذهنية لحدث أو موقف في مخلية الفرد التخيل:  -

 (.6113رتر، تكون مثل هذه الصور )سا مستخدماا الكلمات أو األصوات التي تحفز
المصاحبة للتوتر، ويتكون من  توقف كامل لكل اإلنقباضات والتقلصات العضليةاإلسترخاء:  -

 أساليب وتمارين مختلفة تهدف إلى توجيه المسترشد ليسترخي ويسيطر على التوتر العضلي لديه
 (.3114بتدرج منتظم )إبراهيم، 

)الذات الواقعية، والمدركة،  على تحقيق التوافق بين أقسام الذات مساعدة الفردادة توجيه الذات: إع -
على إعادة توجيه  لذات، مما يساعد الفردول إلى حالة السواء وتحقيق اللوص واإلجتماعية، والمثالية(

 ذاته والقدرة على استبصار كينونته.
التعزيز الموجب: يقوم عل اثبة الفرد على السلوك السوي والمرغوب به مما يعززه ويدعمه ويثبته  -

، يؤدي إلى رضى تكرار نفس السلوك في حال تكراره، وقد يكون الثواب مادياا أو معنوياا يدفعه إلى و 
 (.6110الفرد عندما يقوم بالسلوك المرغوب )زهران، 

بخلده دون حذف أو اختيار، فإذا أطلق كل ما يجول  هو أن يعبر المسترشد عنالتداعي الحر:  -
دون تقييد شعوري أو إرادي فإنه ال يلبس أن يكشف بالتدريج عن المحتويات  المسترشد حوافزه

 (.3111)مرسي،  عن كبتهالالشعورية المسؤولة 
لعب األدوار: إعطاء المسترشد دوراا لتحديد هدف فعلي محدد، مثل القيام بدور مهنة معينة كوسيلة  -

 (.6116لإلرشاد، وذلك عن طريق إعداد خطة مسبقة )أبو عطية، 
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على المرشد ساعده ى حل المشكلة وليس تقديم الحل، فيعل مسترشدحل المشكالت: هي مساعدة ال -
 .يقوم بالتنفيذ مسترشدلخطة الموضوعة لحل المشكلة والعمل ا

لينفذه خارج الواجب البيتي: ما يكلف به المسترشد في الجلسة اإلرشادية من كتابة أو ممارسة  -
أو الجلسات اإلرشادية التالية، وذلك بهدف استمرارية ممارسة  الجلسة، ليتم مناقشته في الجلسة

 (.6117اكتساب المهارات ) العطية، و 
التلخيص: تقديم أهم األسس والنقاط الهامة التي دارت في الجلسة اإلرشادية كتغذية راجعة، ويمكن  -

 (.6112هذا من خالل الجلسة أو في نهايتها )عبد الباقي،  أن يتم
 

 البرنامج اإلرشادي:تقويم 
، وعمل التقويم التكويني: قيمت كل جلسة من جلسات البرنامج من خالل سؤال األعضاء عن رأيهن -

 تغذية راجعة لما تم خالل كل جلسة.
طبقت أدواة الدراسة المتمثلة في مقياس الضغوط النفسية، على كل من المجموعة تقويم قبلي:  -

 يذ البرنامج اإلرشادي للتحقق من تجانس المجموعات.قبل البدء في تنف التجريبية والضابطة
، بعد تطبيق البرنامج طبقت أداة الدراسة على أفراد المجموعة التجريبية والضابطةتقويم بعدي:  -

 اإلرشادي، للتأكد من أن البرنامج البرنامج اإلرشادي حقق أهدافه المرجوة.
على  اإلرشادي بنحو شهر، تم تطبيق أداة الدراسة: بعد اإلنتهاء من تطبيق البرنامج تقويم تتبعي -

 المجموعة التجريبية، بهدف متابعة استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي.
 محتويات الجلسات اإلرشادية:
 اإلرشادية على اإلجراءات اآلتية:احتوت كل جلسة من الجلسات 

 الجلسة السابقة. ، ومن ثم مراجعة وتلخيصألعضاء، والتعريف بأهداف الجلسةالترحيب با -3
 مناقشة الواجب البيتي السابق. -6
جراء التدريبات والنشاطات الالزمة. -1  مناقشة موضوع وهدف الجلسة، وا 
نهاء الجلسة. -4  تلخيص الجلسة، وتحديد الواجب البيتي القادم، وا 
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 مراحل تطبيق البرنامج:
، وتوضيح الهدف من الفلسطينيمرحلة ما قبل البرنامج: تم فيها مقابلة المسؤول في نادي األسير  -3

جراءاتها وتطبيقها، وشروطها، كما تم اإلتفاق مع  المسؤول في نادي األسير حول الدراسة، وا 
جراء قياس قبلي للمجموعة التجريبية والضابطة، وتهيئة أعضاء  المكان، ووقت تنفيذ البرنامج، وا 

المجموعة التجريبية للمشاركة في البرنامج، وأخذ الموافقة الشفهية المبدئية من أعضاء المجموعة 
اإلرشادي، كما تم في هذه المرحلة اإلتفاق النهائي مع أعضاء  التجريبية للمشاركة في البرنامج

 رشادية على الجدول الزمني لتطبيق البرنامج اإلرشادي.المجموعة اإل
ء العالقة اإلرشادية، والتعرف بالهدف العام للبرنامج، واإلتفاق على رحلة البدء: تم فيها بنام -6

تنظم سلوك األعضاء داخل المجموعة، وتطبيق القياس القبلي أخالقيات مهنية شروط البرنامج، و 
 على المجموعتين الضابطة والتجريبية.

 النفسية، ومصادرها وأسبابها.تم فيها التعرف على مفهوم الضغوط مرحلة اإلنتقال:  -1
ى آثار وأعراض الضغوط النفسية على الفرد، والذي تم التعرف فيها علمرحلة البناء )العمل(:  -4

تقدمهن في الحياة واكمال دورهن يسبب الضيق والتوتر وبعض المشكالت للزوجات التي تعيق 
األساسية والحاجات العليا لدنيا على القدر المطلوب، وتكوين صورة أولية عن أهم الحاجات ا

وزيادة وعيهن ، وبيان أهمية كل حاجة وطرق إشباعها وتحقيقها، حسب تقسيمات هرم ماسلو
دراك الجوانب اإليجابية في  الشخصية وفي المجتمع، بأنفسهن وفهمهن لها، إضافة إلى فهم وا 

حترام اآلخرين حترامها وا  إلندماج مع اآلخرين في ، وزيادة الترابط واوكذلك زيادة الوعي بالذات وا 
، إضافة إلى كيفية تحديد المحيط والمجتمع، وتعزيز الثقة بالذات والشعور بالكفاية الشخصية

األهداف وتحقيقها، وكيفية التغلب على العقبات والمشكالت التي تعترض طريقهن، وأخيرَا 
 تعريفهن على الحاجات الجمالية والمعرفية، وكيفية التمتع بها.

: تم فيها إنهاء البرنامج اإلرشادي وتقييمه، والتحقق من فاعليته، بتطبيق القياس اإلنهاءمرحلة  -0
 لبعدي على المجموعتين الضابطة والتجريبية.ا

تم فيها إجراء قياس المتابعة للمجموعة التجريبية للتحقق من استمرارية مرحلة ما بعد البرنامج:  -2
 فاعلية البرنامج اإلرشادي.
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 رئية للبرنامج:الحدود اإلج
( جلسة إرشادية جماعية ألعضاء المجموعة 36) يتكون البرنامج اإلرشادي من الحدود الزمانية:
 ( دقيقة. 70) مدة الجلسةع بواقع جلستين أسبوعياا، ( أسابي2) التجريبية، لمدة

بمركز نادي  –جلسات البرنامج اإلرشادي في مكان مالئم في محافظة رام اهلل  نفذت الحدود المكانية:
 األسير الفلسطيني في مدينة رام اهلل.

زوجات األسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي من محافظة تكونت عينة الدراسة من الحدود البشرية: 
 ( زوجة للمجموعة التجريبية.36( زوجة للمجموعة الضابطة، و )31رام اهلل والبيرة، بواقع )

 
 جلسات البرنامج اإلرشادي

 األولىالجلسة 
 "التعارف وأهداف البرنامج"

 األهداف:
 إتاحة المجال للتعارف بين أعضاء المجموعة والمرشدة. -3
 اإلرشادي وأهدافه العامة والخاصة. عضاء المجموعة بالبرنامجتعريف أ -6
 مناقشة توقعات أعضاء المجموعة من الجلسات. -1
 القياس القبلي. -4

 
 األساليب والفنيات المستخدمة:

 ، اإلستماعوالمناقشةالمحاضرة 
 

 إجراءات الجلسة:
 (: )التعارف بين األعضاء والمرشدة(3إجراء)

تقوم المرشدة بالترحيب بأعضاء المجموعة، وتعرف بنفسها وبطبيعة عملها، ثم تعطي وصفاا    
وتطلب المرشدة من الزوجات أن يتعرفن إلى بعضهن  الجلسة ونشاطاتها،و  البرنامج مختصراا ألهداف

البعض من خالل التمرين التالي: )تختار كل زوجة زميلة لها من أعضاء المجموعة وتقوم كل زوجة 
من الزوجتين بتقديم نفسها لألخرى والتعريف بنفسها كما تشاء، وبعد أن تنهي الزوجات التعارف تطلب 
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ف عن أنفسهن أمام الجميع، ويطلب منهن الحديث عن هوايتهن المرشدة من أعضاء المجموعة التعري
 وأهدافهن وميولهن، وذلك بهدف كسر الجمود(.

 (: )التعرف بمحاور البرنامج اإلرشادي التدريبي ومفهوم اإلرشاد الجمعي(6إجراء)
م بتقديم لتزامها بأخالقيات العمل اإلرشادي، ثم تقو دة عن دورها في المجموعة، وتؤكد اتتحدث المرش   

مجموعة من األخالقيات المهنية لتنظيم سلوكيات جميع األعضاء داخل المجموعة وتتضمن المعايير 
 اآلتية:

 المحافظة على سرية كل ما يقال أو يحدث داخل المجموعة. -3
نسحاب من المجموعة ولكن ليس له الحق في عدم المشاركة في النشاطات كل فرد له الحق في اال -6

 نشاطات داخل المجموعة أو خارجها.أو جزء من هذه ال
 يمنع الشجار أو المجادالت أثناء الجلسات. -1
 حترام فنية اإلصغاء بين المشاركين.ا -4
 عدم التغيب عن حضور الجلسات. -0
 لتزام بالقيام بما يطلب منهم.اال -2

 

 وهي تتلخص بما يلي: ،تقوم المرشدة بتقديم نبذة عن محتويات البرنامج وأهدافه
عضاء ومساعدتهم على الضغوط النفسية بمصادرها وأسبابها وأعراضها، وتدريب األشرح مفهوم  -3

 عدهم على التخفيف من حدة األعراض كاالسترخاء والتداعي الحر.كتساب مهارات وفنيات تساا
حترامها وتعزيز الثقة بالذات كيد الذات، والسمو نحو تقديرها واالوصول باألعضاء إلى مرحلة تأ -6

 لديهم.
 نخراط في المجتمع وتبادل المحبة مع اآلخرين.األعضاء على االاعدة مس -1
 اكتساب خبرات ومهارات تساعد األعضاء على حل المشكالت. -4
مناقشة مواضيع مختلفة لتحسين فاعلية األعضاء بهدف تسهيل حياتهم وتعزيز الثقة بالذات  -0

 وبالتالي قدرتهم على مواجهة الضغوط النفسية.
بواقع جلستين كل  قة،( دقي70) ( جلسة مدة كل جلسة36) اللقاءات على مدارسوف تستمر هذه    

 أسبوع.
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 (: )مناقشة توقعات األعضاء من عملية اإلرشاد الجمعي(1إجراء)
تناقش المرشدة مع أعضاء المجموعة توقعاتهم من عملية اإلرشاد الجمعي، ومدى واقعية أهدافهم    

ن تحقيقها، والعوامل المساعدة في ذلك، باإلضافة إلى معايير وصحتها، وتعريفهم بالتوقعات الممك
 وخصائص وأساليب اإلرشاد الجمعي اإلنساني.

 (: )القياس القبلي(4) إجراء
لى زوجات األسرى المشاركات تقوم المرشدة بتوزيع أداة مقياس الضغوط النفسية الخاصة بالدراسة ع

 .ستجابتهنلفحص ا
 والواجب(: )إنهاء الجلسة (1) إجراء

تطلب المرشدة من كل عضوة تسجيل مالحظاتها وانطباعها بصدق وحرية عن مشاركتها في الواجب: 
 الجلسة األولى تمهيداا للجلسة الثانية.

تفاق بالتعاون مع أعضاء المجموعة على تحديد مرشدة الجلسة بتلخيص ما سبق، واالتنهي ال اإلنهاء:
لتزم بالمواعيد والمواظبة على الحضور، وتقوم بتحية ضرورة االات، وتؤكد على موعد ومكان اللقاء

 األعضاء وتعلن عن نهاية الجلسة.
 الجلسة الثانية

 )مفهومها، مصادرها، وأسبابها(" على الضغوط النفسية "التعرف
 األهداف:

 التعرف على مفهوم الضغوط النفسية. -3
 التعرف على مصادر الضغوط النفسية وأسبابها. -6
 

 والفنيات المستخدمة:األساليب 
 ، الواجب البيتي.التداعي الحر، التساؤل والمواجهةالمحاضرة والمناقشة، التنفيس اإلنفعالي، 

 
 إجراءات الجلسة:

 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة، وشكرهم على الحضور(3إجراء)
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئلة األعضاء(6إجراء)
 لضغوط النفسية((: )التعرف على مفهوم ا1إجراء)
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تسأل المرشدة عن مفهوم الضغوط النفسية، وتقوم بسماع اإلجابة من بعض األعضاء، ويتم مناقشة    
في عدم  اا رئيسي اا عتبارها سببال موضحة مفهوم الضغوط النفسية باذلك، ثم تجيب المرشدة عن السؤ 

ن مواجهة هذه الضغوط يحسن من أداء األفراد في  الراحة النفسية وعدم عيش الحياة بشكل طبيعي، وا 
يجابية في ضح المرشدة أن الفرد لديه عناصر إحياتهم والشعور بالراحة والعيش بشكل طبيعي، تو 

ة خيرة والفرد قادر ن الطبيعة البشريعلى التغلب على مشاكله بنفسه، وا   مكونات شخصيته التي تساعده
 على تقرير مصيره بنفسه.

 
 (: )التعرف على مصادر الضغوط النفسية وأسبابها(4إجراء)

الضواغط و توضح المرشدة أهم مصادر الضغوط النفسية وأسبابها ومن أهمها: الحوادث الجانحة،    
قتصادية، ، االوالضغوط )البيئية، االجتماعيةالصراع، و اإلحباط، و الضواغط العامة، و الشخصية، 

نفعالي أثناء اا لألعضاء للتنفيس االالسياسية، المهنية(، ويتم مناقشة هذه المصادر، وترك الباب مفتوح
الحديث عن مصادر الضغوط النفسية، وتقوم المرشدة باإلصغاء الجيد لكل عضوة، وترك الباب 

أمام المسترشدة للتعبير عن مشاعرها أثناء حديثها عن مصادر الضغوط النفسية بالنسبة لها  اا مفتوح
والتعبير الصادق لوصف مشكلتها بكل أريحية وحرية) ما يسمى بالتداعي الحر(، كما وتقوم المرشدة 

 أثناء حديث كل عضوة بالتساؤل والمواجهة لها من أجل التعمق في المشكلة وفهمها أكثر.
 
 (: )إنهاء الجلسة والواجب(1راء)إج

 تكليف األعضاء بكتابة أهم مصادر وأسباب الضغوط النفسية التي سببت لهم هذه الضغوط.الواجب: 
تكليف األعضاء بقراءة سورة يوسف من القرآن الكريم، والتأمل في معانيها وما فيها من معاني للصبر 

 واألمل.
جراء حوار مع أعضاء المجموعة فيما عرض في  تنهي المرشدة الجلسة بتلخيص مااإلنهاء:  سبق، وا 

الجلسة، مع إثابة اإلجابات واألفكار الصحيحة وتشجيعها، وتقوم بتحية األعضاء وشكرهم، وتعلن عن 
 نهاية الجلسة.
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 الجلسة الثالثة
 "التعرف على أعراض الضغوط النفسية وآثارها على حياة الفرد"

 األهداف:
 ار الضغوط النفسية على الفرد.التعرف على أعراض وآث -3
 التدريب على أساليب وفنيات تساعد على التخفيف من أعراض وآثار الضغوط النفسية. -6
 

 مستخدمة:األساليب والفنيات ال
 المحاضرة والمناقشة، الحوار الّفعال، التغذية الراجعة، اإلسترخاء، عكس المشاعر، الواجب البيتي.

 
 إجراءات الجلسة:

 )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرهم على الحضور((: 3إجراء)
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئلة األعضاء(6إجراء)
 (: )التعرف على أعراض وآثار الضغوط النفسية على الفرد(1إجراء)

تطلب المرشدة من أعضاء المجموعة كتابة أهم أعراض الضغوط النفسية التي تعاني منها الزوجة    
ويتم مناقشة ذلك مع باقي  ،حياتها، ثم تطلب من بعض األعضاء قراءة ما كتبتوالتي تؤثر على 

األعضاء، وتترك المرشدة الحرية لألعضاء من أجل الحديث عن أعراض الضغوط النفسية التي تعاني 
وتستخدم سبب تلك األعراض، المشكالت والخبرات الخاصة التي ت منها كل عضوة، والحديث عن

ثم تقدم المرشدة التغذية الراجعة الالزمة لمشاعر لتشعر المسترشدة باالهتمام، المرشدة فنية عكس ا
 لذلك.

 
ط النفسية، (: )التدريب على أساليب وفنيات تساعد على التخفيف من أعراض وآثار الضغو 4إجراء)

 سترخاء(كالحوار الفّعال، واال
يتم تقسيم األعضاء لمجموعات كل مجموعة تتكون من عضوين حيث يقوم كل عضو بالحوار مع    

اآلخر بشأن األعراض التي يعاني منها والتي أثرت على حياته وكيف أثرت، ويتم ذلك من خالل سرد 
القصة من تجربة وخبرة العضوة ومناقشة ذلك مع باقي األعضاء من أجل اإلطالع على خبرات 
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قتراح ووضع حلول لحل مشكالتهم وذلك من والذي يفتح المجال بين األعضاء الآلخرين وتجارب ا
 خالل الحوار والمناقشة فيما بينهم.

 بعد ذلك يتم مناقشة ذلك وتزويدهم من قبل المرشدة بالتغذية الراجعة.
وتر سترخاء المتدرج والمنتظم الذي يساعد على التخفيف من التيتم تدريب األعضاء على االثم 
 نقباضات والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر.لضغط، كما ويساعد على استرخاء االوا
 

 (: )إنهاء الجلسة والواجب(1إجراء)
سترخاء في البيت كلما تعرضوا للضغوط، وتعليمها لمن الطلب من األعضاء تطبيق مهارة االالواجب: 

 حولهم من أهل الزوج خاصة.
مناقشته في الجلسة، وتقوم بتحية األعضاء وتشكرهم، وتعلن نهاية  تلخص المرشدة ما تماإلنهاء: 
 الجلسة.

 
 الجلسة الرابعة

 "التعرف على الحاجات الفسيولوجية"
 األهداف:

 التعرف على هرم ماسلو للحاجات. -3
 والطرق الالزمة لذلك. تهاار دوا   التعرف على أهم الحاجات الفسيولوجية، وأهمية إشباعها -6
 

 المستخدمة: األساليب والفنيات
 المحاضرة والمناقشة، العصف الذهني، التغذية الراجعة، الواجب البيتي.

 
 إجراءات الجلسة:

 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرهم على الحضور(3إجراء)
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئلة األعضاء(6إجراء)
 (: )التعرف على هرم ماسلو للحاجات(1إجراء)
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ن الهرم يقسم إلى حاجات ت وتوضيحه لألعضاء، حيث إماسلو للحاجا رح هرمتقوم المرشدة بش   
حترام وتحقيق االتقدير و النتماء و )اال )الحاجات الفسيولوجية والحاجة لألمن( وحاجات عليا أساسية دنيا

الحاجات شباع حاجات العليا لها عالقة بالقيم وا  ن الحاجات الدنيا أساسية في حياة الفرد والالذات(، وا  
قناعهم أن فقدان بعض هذه الحاجات األساسية في األعضاء بتلك الحاجات وا   النفسية، يتم مناقشة

شباع الحاجات الخاصة باالحترام والتقدير وتحقيق أو الثاني فإنه يمكن تعويضها في إالمستوى األول 
 الذات، وفق مبدأ التسامي.

 
 شباعها والطرق الالزمة لذلك(ية، وأهمية إهم الحاجات الفسيولوج(: )التعرف على أ4إجراء)

يتم توضيح الحاجات الفسيولوجية حسب هرم ماسلو لألعضاء وهي الحاجات التي من شأنها    
المحافظة على حياة اإلنسان مثل الطعام والماء والهواء، وبدون إشباع الحاجات يؤدي باإلنسان للموت 

ن كل زوجة ، حيث إالحاجات والطرق الالزمة لذلكأو عدم السواء، يتم توضيح أهمية إشباع هذه 
تحقق إشباعها بطرق مختلفة وذلك لنفسها وألفراد عائلتها، وما يترتب على ذلك من شعورها بالثقة 

 بالنفس وأحياناا الشعور بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقها.
العصف الذهني يتم طرح طرق وأساليب تساعد في إشباع وتعويض هذه الحاجات عن طريق    

لألعضاء، بمناقشة هذه الطرق واألساليب والخروج بأهم هذه الطرق وأكثرها نجاحاا في حياة األعضاء 
 لك من قبل المرشدة.قديم التغذية الراجعة الالزمة لذالتي كانت ضمن تجاربهم وخباراتهم، ويتم ت

 
 (: )إنهاء الجلسة والواجب(1إجراء)

من أعضاء المجموعة بتطبيق ما تم تعلمه في الجلسة بشكل فعلي في في النهاية يتم الطلب الواجب: 
 حياتهم اليومية.

الطلب من األعضاء ترتيب جدول يبين فيه ترتيب الحاجات حسب هرم ماسلو، وأهميتها بالنسبة    
شباعها في حياة حياة العضو، وبيان كل حاجة وأثر إلهم وترتيبها حسب أولويات كل حاجة في 

 العضو.
يتم مناقشة ما تم عرضه في الجلسة مع تلخيص للجلسة، عن طريق الحوار والتساؤل من هاء: اإلن

ثراؤ قبل المرشدة مع األعضاء، ويتم تشجيع  ها، ثم تقوم بتحية أعضاء األفكار واإلجابات الصحيحة وا 
 المجموعة وتشكرهم وتنهي الجلسة.
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 الجلسة الخامسة
 نتماء""تحقيق األمن والحب واال 

 األهداف:
 مساعدة أعضاء المجموعة على تحقيق األمن والشعور به في حياتهم. -3
 للمجتمع، وتبادل الحب مع اآلخرين.لألسرة و مساعدة أعضاء المجموعة على تعزيز االنتماء  -6
 

 األساليب والفنيات المستخدمة:
 التغذية الراجعة، الواجب البيتي.المحاضرة والمناقشة، الحوار الفّعال، تقبل المشاعر، 

 
 إجراءات الجلسة:

 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرهم على الحضور(.3إجراء)
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئلة األعضاء(.6إجراء)
 (: )مساعدة أعضاء المجموعة على تحقيق األمن والشعور به في حياتهم(1إجراء)

ن الفرد يعمل ولوجية وأن الشعور باألمن مبني على تحقيق إشباع الحاجات فسيتوضح المرشدة أ   
على تجنب كل شئ يعيق شعوره باألمن، ويتم فتح حوار مع األعضاء عن معيقات الشعور باألمن 

وعدم لحاجة يؤدي بالفرد للشعور بالخوف بالنسبة لهم، وتوضح المرشدة أن عدم إشباع هذه ا
 ستقرار.اال
 

للمجتمع، وتبادل الحب مع و  لألسرة نتماءعدة أعضاء المجموعة على تعزيز اال (: )مسا4إجراء)
 اآلخرين(

ن كل فرد بحاجة توضح المرشدة مدى أهمية انتماء الفرد ل    لجماعة وللمجتمع وأسرته ووطنه، وا 
بدأ األخذ والعطاء وذلك بأن الحب نتماء والشعور بالحب مع اآلخرين ويتم ذلك حسب مللشعور باال

ه لغيره ليكون هناك عالقات قوية بين الفرد لمقابل إعطاؤ اآلخرين يجب عليه با كما يحتاجه الفرد من
شباع هذه الحاجة يتم بإعطاءوغيره، والحب يعزز اال القليل من التنازل  نتماء عند الفرد، وا 

حترام حرية اآلخرين تدخل في حريات اآلخرين ولكن يجب ان حرية الفرد ال تعني الوالتضحيات، وا  
الناس، وتزيد من شعور الفرد  نتماء الفرد ويزيد من تبادل المحبة معاوكذلك آراءهم، وهذا يزيد من قوة 
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شباع هذه الحاجة تؤدي بالفرد إلى الشعور بالوحدة والعزلة، ماج بمحيطه وشعوره باألمن، وعدم إندباال
نتماء حبة اآلخرين لها وعدم شعورها باالويتم الطلب من األعضاء ذكر موقف جعلها تشعر بعدم م

ثم يتم مناقشة الموقف مع األعضاء ويتم مع حرص المرشدة على تقبل مشاعر المسترشدة، لمحيطها، 
ن تبدي رأيها في دورها اتجاه محيطها، لك، ثم تطلب المرشدة من كل عضوة أتقديم التغذية الراجعة لذ

ذية وبذلك يقدم نماذج ألدوار زوجات األسرى تجاه المحيط ومجتمعهن، ويتم مناقشة ذلك وتقديم التغ
 الراجعة.

 
 (: )إنهاء الجلسة والواجب(1إجراء)

تكلف المرشدة أعضاء المجموعة بالقيام بأعمال تساعد على زيادة المحبة بمن حولهم وخاصة الواجب: 
أسرتهم، وأن يقوموا بتطبيق ما تعلموه في حياتهم اليومية وأن يعملوا جاهدين ليكون لهم دور فعال في 

 مجتمعهم.
مرشدة ما عرض في الجلسة، وتطلب من األعضاء تقديم تقييم للجلسة بجملة تلخص الاإلنهاء: 

 واحدة، ويتم تحية األعضاء وتشكرهم، وتعلن عن نهاية الجلسة.
 

 الجلسة السادسة
 حترام والتقدير للذات واآلخرين""تحقيق اال

 أهداف الجلسة:
 حترام الذات وتقديرها.تحقيق ا -3
 احترام وتقدير اآلخرين.مساعدة وتدريب أعضاء المجموعة على  -6
 

 األساليب والفنيات المستخدمة:
المحاضرة والمناقشة، إعادة توجيه الذات، التساؤل، لعب وعكس األدوار، التغذية الراجعة، الواجب 

 البيتي.
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 إجراءات الجلسة:
 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرهم على الحضور(3إجراء)
 وأسئلة األعضاء( (: )مناقشة الواجب البيتي،6إجراء)

تناقش المرشدة مع أعضاء المجموعة الواجب السابق وتعطي بعض األمثلة والتغذية الراجعة، تطلب    
 من األعضاء أن يناقشوا بعضهم البعض في المواقف واألعمال التي قاموا بها.

 
 (: )تحقيق احترام الذات وتقديرها(1إجراء)

كينونة الفرد)جسده وسماته وقدراته( وتتكون نتيجة تفاعل وهو: يتم توضيح ومناقشة مفهوم الذات    
تجاهات تماعي( حيث األفكار والمشاعر واالجلفرد مع بيئته) نتيجة التنشئة االجتماعية والتفاعل االا

التي يكونها الفرد عن نفسه وتتصف بها ذاته، وتوضيح أن الذات تنقسم لعدة أقسام: الذات الواقعية 
قدرة العضوة على إدراك قدراتها عضوة في الحاضر، والذات المدركة وهي موهي ما تكون عليه ال

جتماعية وهو ما يتوقعه المجتمع من العضوة حسب رؤيته لها تها الكامنة والدفينة، والذات االمكاناوا  
ورؤيتها لنفسها، والذات المثالية وهي الوصول للكمال المنشود من خالل استبصار المدركات 

مساعدة األعضاء على تحقيق التوافق ود أن يكون عليها، تقوم المرشدة بص الذي يوالتصورات للشخ
عادة توجيه لذات، مما يساعد المسترشدات على إول إلى حالة السواء وتحقيق ابين أقسام الذات للوص

 استخدامها(.ذواتهن والقدرة على استبصار كينونتهن)وهذه تعتبر فنية يجب على المرشدة 
طرق تحقيق احترام الذات وتقديرها، عن طريق الكفاءة الشخصية والقدرة على تحمل  يتم مناقشة   

ن كل زوجة قادرة على القيام بأمور شتى من تلقاء الحياة الموكلة لزوجة األسير، وا   المسؤولية في أمور
ن هذه الزوجة عظيمة بشخصيتها وقدرتها الهائلة على تحمل المسؤوليات مساعدة وا  نفسها دون أي 

التي كان من المفترض أن يتحملها زوجها الغائب عنها، وعلى كل زوجة أن تفخر بنفسها وأن تكافئ 
 نفسها على عظمتها.

 
 (: )مساعدة وتدريب أعضاء المجموعة على احترام وتقدير اآلخرين(4إجراء)

ن سان اآلخرين مثل احترام ستحشة أنه يجب على اإلنسان احترام واويتم توضيح ومناق    الذات، وا 
حترام المتبادل للنفس واآلخرين، والحياة قائمة على المشاركة وتقبل اآلخرين وعلى الحياة تقوم على اال

في مجتمعه وال يكون ذلك إال بتقبل اآلخرين ومشاركتهم، والتقديم لخآخرين  الفرد أن يكون فعاالا 
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إلى تجاوز مؤقت لبعض  هذا يؤديواحترامهم وبالتالي يؤدي إلى احترام وتقدير الذات ال محالة، و 
 ساسية.الحاجات األ

سأل ن تو)ب(، ويتم الطلب من العضو )أ( أ ثم يتم توزيع األعضاء إلى مجموعات زوجية )أ(   
ما أمنيتك في المستقبل؟ ما الذي تحبينه في مجتمعك؟ ما الذي ال تحبينه العضو )ب( األسئلة التالية: 

نتهاء من اإلجابة عن هذه األسئلة ُتعكس األدوار، بحيث وبعد االمعك؟ بماذا تشعرين اآلن؟ في مجت
نتهاء يتم مناقشة كل مجموعة من المجموعات الثنائية لعضوة)ب( العضوة)أ( تجيب، بعد االتسأل ا

باألسئلة التالية: هل أمنيتك متشابهة مع زميلتك التي تبادلت األدوار معها؟ هل اتفقت أم اختلفت فيما 
 هينه في المجتمع معها؟ ويتم مناقشة اإلجابات وتقديم التغذية الراجعة الالزمة. تحبينه أو تكر 

ثم يتم توضيح أن كل إنسان له نظرته الخاصة به حول مشاعره وتفكيره وأمنياته، وقد يحدث    
التشابه مع اآلخرين، ولكن يظل كل شخص بمشاعره وآراءه وتفكيره ونظرته الخاصة به وتقبله كما 

 يحدث راحة نفسية لذات الفرد. هو، وهذا
 

 (: )إنهاء الجلسة والواجب(1إجراء)
تكلف المرشدة أعضاء المجموعة بتطبيق ما تعلموه من خالل الجلسات في حياتهم بشكل الواجب: 

 واحترامها. فتخار بالذات دائماا واال على أساس إمكاناتهم فعلي، ومحاولة تقبل اآلخرين واحترامهم
جراء حوار مع أعضاء المجموعة مع إثابة تقوم اإلنهاء:  المرشدة بتلخيص ما تم عرضه بالجلسة وا 

 وتشجيع اإلجابات واألفكار الصحيحة، ثم تحيي األعضاء وتشكرهم، وتعلن عن نهاية الجلسة.
 

 الجلسة السابعة
 "الوعي بالذات"

 هدف الجلسة:
 تنمية الوعي اإليجابي بالذات لدى أعضاء المجموعة.

 
 والفنيات المستخدمة:األساليب 

 المحاضرة والمناقشة، التخيل، الرسم، التمثيل، التغذية الراجعة، الواجب البيتي.
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 إجراءات الجلسة:
 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرهم على الحضور(3إجراء)
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئلة األعضاء(6إجراء)
 لدى أعضاء المجموعة((: )تنمية الوعي اإليجابي بالذات 1إجراء)

 اا يجابيع مواجهة مشكالته ويمكن أن يكون إيتم توضيح أن الفرد بطبعه يتحمل المسؤولية ويستطي   
، وعلى اإلنسان أن يتقبل ذاته ويفهمها ليصل إلى و إنسان كامل غير مجزأ، وأن الفرد شخص أاا ومبدع

 السواء، وينمي إيجابيات ذاته.
من أعضاء المجموعة أن تتخيل بأن كل واحدة منهن مرشحة لتكون  تطلب المرشدة من كل عضوة   

ختيار يجب أن تعمل حملة دعائية صادقة تبين وي في بلدتها، وحتى يقع عليها االرئيسة للمجلس القر 
فيها قدراتها وصفاتها التي تميزها وتجعلها محبوبة عند أهل بلدتها، وتتمثل هذه الحملة الدعائية بالرسم 

 أو التمثيل وذلك حسب رغبة العضوة. أو الكتابة
نتهاء من التعبير عن الحملة الدعائية يتم الطلب من كل عضوة أن تقدم نفسها بالطريقة التي بعد اال   

 اختارتها لحملتها الدعائية.
 نتهاء من ذلك تقوم العضوات بمناقشتها ومحاورتها ويتم تقديم التغذية الراجعة لها.بعد اال   

كل العضوات أنفسهن يتم تقديم التغذية الراجعة، مع التأكيد أن لكل إنسان قدراته وصفاته بعد أن تقدم 
 ن ولكنه ال يدرك ذلك أحياناا.ته الحيوية التي يراها فيه اآلخرو ومهارا

 
 (: )إنهاء الجلسة والواجب البيتي(4إجراء)

تي لم تكن تدركها قبل تكليف كل عضوة بأن تسجل الصفات التي ميزتها عند اآلخرين والالواجب: 
 الجلسة، وما الذي عكسه ذلك على شخصيتها ونفسيتها.

مجموعة أن تبدي كل تقوم المرشدة بتلخيص ما عرض في الجلسة، ثم تطلب من أعضاء الاإلنهاء: 
 رأيها بذاتها، وتحيي األعضاء وتشكرهم، وتعلن عن نهاية الجلسة.زوجة منهن 
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 الجلسة الثامنة
 "تحقيق الذات"

 هدف الجلسة:
 تحقيق الذات لدى أعضاء المجموعة.

 
 األساليب والفنيات المستخدمة:

التغذية الراجعة، اإلنصات الجيد، التمثيل، المحاضرة والمناقشة، القصة، تقبل وعكس المشاعر، 
 الواجب البيتي.

 
 إجراءات الجلسة:

 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرهم على الحضور(3إجراء)
 )مناقشة الواجب البيتي وأسئلة األعضاء( (:6إجراء)
 (: )تحقيق الذات لدى أعضاء المجموعة(1إجراء)

ين، وذلك بأخذ بمبدأ تقبل نسجام سلوك الفرد مع ذاته واآلخر يتم توضيح أن تحقيق الذات يكون با   
 اآلخرين، وتقبل ذلك.عن لذات و عن اآلخرين، والرضا التام االذات وتقبل 

قصة لزوجة أسير لديها مشاعر وأحاديث ذاتية سلبية حول ذاتها ومدى قدرتها على سرد أو)عرض(    
مع مراعاة أن تقوم المرشدة بتوظيف فنيات تقبل تحمل المسؤوليات مع غياب زوجها،  النجاح في

عضاء تعلم هذه الفنيات في حياتهن المشاعر وعكسها وتوضيحها أثناء سرد القصة، والطلب من األ
 العملية.

نتهاء من عرض القصة يتم الطلب من إحدى العضوات تمثيل دور المرشدة وعضوة أخرى بعد اال   
نصات النشط ، ويتم الطلب من باقي العضوات اإلدور الزوجة التي دارت حولها أحداث القصة
 لمناقشة الحوار الذي دار بين المرشدة والزوجة.

إبداء آرائهن ن يطلب من باقي أعضاء المجموعة من أداء األدوار من قبل العضوي نتهاءبعد اال   
 ستماع لهن يتم تقديم التغذية الراجعة المناسبة.حول الحوار، بعد اال
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 (: )إنهاء الجلسة والواجب البيتي(4إجراء)
فأنا ال الطلب من أعضاء المجموعة الترديد في بيتها الجمل التالية: مهما تكلم عني اآلخرين الواجب: 

 حترام مع تكرار الجملة عدة مرات يومياا.بالتقدير واالأزال جديرة 
 الطلب من األعضاء الحوار مع الذات لتحقيق التوافق والرضا للذات واآلخرين والتأمل في ذلك.

تلخص المرشدة ما تم عرضه ومناقشته في الجلسة، ثم تحيي أعضاء المجموعة وتشكرهن، اإلنهاء: 
 وتعلن نهاية الجلسة.

 
 عةالجلسة التاس

 "إدراك الجوانب اإليجابية في الشخصية"
 هدف الجلسة:

 مساعدة أعضاء المجموعة على إدراك الجوانب اإليجابية في شخصية الفرد.
 

 األساليب والفنيات المستخدمة:
 المرآة، التساؤل، الحوار الفّعال، التغذية الراجعة، الواجب البيتي.

 
 إجراءات الجلسة:

 المجموعة وشكرهم على الحضور((: )الترحيب بأعضاء 3إجراء)
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئلة األعضاء(6إجراء)
 (: )مساعدة أعضاء المجموعة على إدراك الجوانب اإليجابية في شخصية الفرد(1إجراء)

يتم الطلب من كل عضوة النظر في المرآة لصورتها الداخلية وليست الخارجية وسؤالها: هل أنت    
هل تحبين الشخص الذي رأيت صورته في المرآة؟ ولماذا؟ وكيف يمكن أن تكونين  سعيدة بما رأيت؟

شخصية مميزة؟ ماهي الصفات اإليجابية في شخصيتك؟ ما هي الصفات السلبية في شخصيتك 
وترغبين في تغيرها؟ ويتم مناقشة إيجابات كل عضوة مع األعضاء وتقديم التغذية الراجعة المناسبة 

 لها.
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 )إنهاء الجلسة والواجب البيتي((: 4إجراء)
الجوانب اإليجابية  يتم تكليف أعضاء المجموعة بتطبيق ما تعلمنه في حياتهن اليومية بتنمية الواجب: 

 في الشخصية وتغيير الجوانب السلبية فيها وتصحيحها.
عن تلخص المرشدة ما تم عرضه ومناقشته في الجلسة، وتحيي األعضاء وتشكرهم، وتعلن اإلنهاء: 

 نهاية الجلسة.
 

 الجلسة العاشرة
 "إدراك الجوانب اإليجابية في المجتمع"

   هدف الجلسة:
 مساعدة أعضاء المجموعة على إدراك الجوانب اإليجابية في المجتمع.

 
 األساليب والفنيات المستخدمة:

 المحاضرة، الرسم، المناقشة، الحوار الفّعال، التغذية الراجعة، الواجب البيتي.
 

 إجراءات الجلسة:
 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرهم على الحضور(3إجراء)
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئلة األعضاء(6إجراء)
 (: )مساعدة أعضاء المجموعة على إدراك الجوانب اإليجابية في المجتمع(1إجراء)

قد تنسجم مع الذات وقد  يتم توضيح أن الخبرات التي تمر بها زوجات األسرى من أحداث وتجارب   
ال تنسجم مع الذات وال مع القيم االجتماعية وهذ يؤدي إلى حالة عدم الرضا وعدم التوافق مع الذات 

 والمجتمع.
يتم الطلب من كل عضوة من أعضاء المجموعة التمثيل برسم أشكال أو رموز أو صورة لها معنى    

 حبه أو تكرهه.في حياتهن ضمن المجتمع المحيط سواء كان شيئاا ت
 ثم يتم الطلب من كل عضوة أن تشرح رسمتها، ولماذا هذه الرموز لها معنى في حياتها.   
تم عملية المناقشة والحوار لما دار في الجلسة مع بعد االنتهاء من جميع أعضاء المجموعة تثم    

 تقديم التغذية الراجعة.
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 (: )إنهاء الجلسة والواجب البيتي(4إجراء)
الطلب من أعضاء المجموعة تطبيق ما تعلمنه في حياتهن اليومية، وتسجيل ما تراه كل الواجب: 

 عضوة من جوانب إيجابية في حياتها وفي مجتمعها المحيط لم تكن تدركها من قبل.
 تقوم المرشدة بتلخيص الجلسة، وتحيي األعضاء وتشكرهم، وتعلن عن نهاية الجلسة.اإلنهاء: 

 
 ةالجلسة الحادية عشر 

 "التعرف على الحاجات المعرفية والجمالية"
 أهداف الجلسة:

 مساعدة أعضاء المجموعة في تحقيق المتعة المعرفية. -3
 التغلب على المشكالت والعقبات، والتدريب على أسلوب حل المشكالت. -6
 التمتع بقيم الكون الجمالية. -1
 

 األساليب والفنيات المستخدمة:
 المشكالت، التغذية الراجعة، الواجب البيتي.المحاضرة والمناقشة، اسلوب حل 

 
 إجراءات الجلسة:

 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرهم على الحضور(3إجراء)
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئلة األعضاء(6إجراء)
 (: )مساعدة أعضاء المجموعة في تحقيق المتعة المعرفية(1إجراء)

تتمثل في معرفة البيئة المحيطة واستكشافها، ومعرفة النظام توضح المرشدة أن الحاجات المعرفية    
الذي يفسر مجريات األحداث التي تدور في العالم المحيط به، ليتسنى للفرد معرفة األساليب المالئمة 

ن تحقيق هذه الحاجة في هذه المرحلة تصبح هي عبارة البيئة، وا  إلشباع حاجته هذه، والتكيف مع هذه 
 د يسعى لتحقيقها بعيداا عن إشباع حاجته.عن قيمة عند الفر 

ثم تقوم المرشدة بمناقشة ذلك مع أعضاء المجموعة وفتح حوار في ذلك، ثم تقديم التغذية الراجعة    
 المناسبة.
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 (: )التغلب على المشكالت والعقبات، والتدريب على أسلوب حل المشكالت(4إجراء)
تساعد في التغلب على المشكالت والعقبات التي تواجه  تبين المرشدة أن إشباع الحاجات األساسية   

 الذية على أسلوب حل المشكالت الفرد في حياته اليومية، تقوم المرشدة بتدريب أعضاء المجموع
ن هذا األسلوب هو أحد أشكال أساليب الضبط الذاتي التي لها وره يعتمد على الفرد بذاته، حيث إدب
حل  ستقاللية ومرونة التصرف والكفاءة والتمكين، والهدف منكاالائد بعيدة المدى لضبط الذات، فو 

 ستجابة العقلية التي تمكن الفرد من التكيف مع مواقف الحياة الجديدة.المشكالت هو زيادة الوعي باال
سلوب هي مساعدة العضو على حل المشكلة وليس ضيح أن مهمة المرشدة بحسب هذا األيتم تو    

تقديم الحل، فتساعده على عمل الخطة الموضوعة لحل المشكلة والعضو يقوم بالتنفيذ، ولتحقيق ذلك 
 يتم توضيح خطوات حل المشكلة والمهارات المتبعة: 

 .حساس الشخص بوجود مشكلة، يدفعه ذلك إليجاد حل ناجحالوعي بوجود المشكلة: وهو إ -3
 يد المشكلة: بتعريفها وجمع المعلومات عنها.تحد -6
عدد  إليجاد حلول للمشكلة، فكلما زاد توليد البدائل المحتملة كحلول للمشكلة، وذلك بالتفكير -1

 البدائل زاد احتمال أن يكون الحل األنسب بينها.
وسلبياته تحديد الحلول المقبولة وترتيبها حسب أولويتها، ووزن كل بديل من حيث إيجابياته  -4

 ومقارنته مع البدائل األخرى من أجل اختيار البديل المناسب.
 

 (: )التمتع بقيم الكون الجمالية(1إجراء)
تقوم المرشدة بتوضيح أن الحاجة الجمالية تتمثل في تقبل ما هو إيجابي وجميل والنفور من كل ما    

ن التوتر الذي يصيب اإلنسان عندما هو سلبي، والنظر لألمور بالمنظور اإليجابي دائماا، والتخلص م
بتعاد عن الفوضى وعدم احتمال القبح والميل يسعى الفرد إلى الميل للنظام واالال يكمل عمله، ودائماا 

التام والراحة، والتمتع  فرد إلى الوصول إلى الشعور بالرضاإلى ما هو متناسق، وهذه األمور تسعى بال
ويستحسن كل األمور  ركها من قبل، فيرى كل شئ في حياته جميالا بقيم الكون الجمالية التي لم يكن يد
 تناقش المرشدة ذلك مع األعضاء وتقدم التغذية الراجعة المناسبة.و فيشرق وجهه وتعم السعادة عليه، 
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 (: )إنهاء الجلسة والواجبات البيتية(2إجراء)
لجمالية في الكون، وتطبيق ما تطلب المرشدة من األعضاء التمتع بالقيم المعرفية وا(: 3الواجب)

 تعلمنه في الجلسة في حياتهن اليومية بشكل فعلي. 
ستخدام أسلوب حل على ممارسة مهارة حل المشكالت با الطلب من األعضاء التدريب(: 6الواجب)

 المشكالت ومواجهتها في حياتهن اليومية ومع اآلخرين. 
وتحيي األعضاء وتشكرهم، وتعلن عن إنهاء تقوم المرشدة بتلخيص ما دار في الجلسة، اإلنهاء: 
 الجلسة.

 
 ةالجلسة الثانية عشر 

 )تقييم البرنامج(" "جلسة ختامية
 أهداف الجلسة:

 التأكيد على التدريب على جميع المهارات التي تم تعلمها طيلة البرنامج. -3
 تقييم البرنامج اإلرشادي. -6
 إنهاء البرنامج اإلرشادي. -1
 القياس البعدي. -4
 

 والفنيات المستخدمة:األساليب 
 التعزيز الموجب.، والحوار المناقشة

 
 إجراءات الجلسة:

 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرهم على الحضور(3إجراء)
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئلة األعضاء(6إجراء)
 (: )التأكيد على التدريب على المهارات في البرنامج(1إجراء)
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في الجلسة الختامية النهائية على مراجعة التدريبات والمهارات التي تم تدريب  ةؤكد المرشدت   
 .األعضاء عليها من بداية البرنامج

مع أعضاء المجموعة أي أعمال غير منتهية تتعلق بموضوع المهارات التدريبية  ةناقش المرشدت    
ه التدريبات والصعوبات في ستفسارات أعضاء المجموعة وأسئلتهم ومستوى األداء لهذاجيب على تو 

نقل التدريب على تو  ،ستمرار في التطبيق مستقبالا األداء اإليجابي وتشجيعهم على االتطبيقها وتعزيز 
، نتماءكيد الذات وتعزيز وتعميق االأعية في الحياة وتطوير الشخصية وتالمهارات الى المواقف الواق
 ومواجهة الضغوط النفسية.

 
 البرنامج التدريبي(تقييم (: )4إجراء)

بالتعاون مع أعضاء المجموعة بتقييم كل ما تم تعلمه والتدريب عليه خالل البرنامج  ةقوم المرشدت    
ستفادة والمشاعر حول مدى اال ةوالمرشد عضاءالتدريبي اإلرشادي وتقديم التغذية الراجعة من األ

 .على المهاراتالخاصة والعمل الجماعي وتحقيق األهداف المرجوة من التعلم 
تحدث عن البرنامج التدريبي وتطبيق البرنامج تللمجموعة و  ةوقائد ربةكمد امشاعره ةقدم المرشدت   
 نتهاء البرنامج التدريبي.االتدريبات وتطبيقها حتى بعد ستمرار في شجع الجميع على االتو 

 المرات القادمة.ستفيد منها في تعليها حتى  نكتابة مالحظاته لزوجاتمن ا ةطلب المرشدت   
 

 إنهاء البرنامج التدريبي((: )1إجراء)
 قتراح وسيلة معينة للتواصل.اادي التدريبي بمناقشة حرة عامة و البرنامج اإلرش ةنهي المرشدت   
 

  القياس البعدي((: )2إجراء)
ات المشارك زوجاتالخاصة بالدراسة على ال ضغوط النفسيةالمقياس بتوزيع أداة  ةقوم المرشدت   
 .نستجاباتهاص لفح
، في التدريبات والتطبيق نوجهده نلتزامهافي البرنامج و  نعلى مشاركته زوجاتال ةشكر المرشدت   
 .نهي الجلسةتو  زوجاتحيي التو 
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 (6ملحق رقم )
 استبانة الضغوط النفسية

 
 ..الكريمة.أختي زوجة األسير.

برنامج إرشادي جمعي إنساني في مواجهة "فاعلية  تقوم الباحثة بإجراء دراسة علمية بعنوان:   
للحصول على درجة حتالل اإلسرائيلي" سية لدى زوجات األسرى في سجون االالضغوط النف

ة معدة لقياس هذه الضغوطات. نرجو ستخدام أدا، ويتم ذلك باالنفسي والتربويالماجستير في اإلرشاد 
التعاون إلنجاح هذه الدراسة والتي يستفاد منها في مواجهة هذه الضغوطات وتوثيق معاناة المرأة  منكن

فلسطينية ودراسة السبل لمساعدتها، ولتحقيق الهدف من الدراسة يوضع بين أيديكن مجموعة من ال
علماا بأن  ،( أمام كل فقرة بما ينطبق عليك  )شارة جو توخي الدقة في اإلجابة، بوضع إالفقرات أر 

 إجاباتكن ستكون سرية ولن يطلع عليها أحد، وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

 
سنوات        أكثر من عشر  31-1من          أقل من خمس سنوات :سنوات اعتقال الزوج

 .     سنوات
 

 الباحثة: سمر عابد.
 

دائم العبارة الرقم
 اً 

أح غالباً 
 ياناً 

 أبداً  نادراً 

      .باإلرهاق والتعب عند بذل أي جهد بسيط أشعر 3
      .أعاني من القلق على مصير زوجي 6
      .البكاء التلقائي تنتابني نوبات كثيرة من 1
      .أجد صعوبة في تذكر األشياء 4
      .يؤلمني كثرة بكاء أطفالي على أبيهم 0
      .نتيجة غيابه أشعر بالحرمان من حنان الزوج 2
      .بالقلق على مستقبل أطفاليأشعر  7
      .الناس أشعر بعدم الثقة في 1



 

110 

      .الحياة ال معنى لها بالنسبة لي 1
      .تحدثني نفسي باالنفصال عن زوجي 31
      .أشعر بالخوف عند الخروج من المنزل 33
      .أعاني من كثرة تقلب المزاج 36
      .تجرح مشاعري بسهولة 31
      .يضايقني عدم تقدير الناس لمعاناتي 34
      .يضايقني عدم إمكانية زيارة زوجي 30
      .أشعر بأنني أقل حظاا من اآلخرين 32
      .أعاني من زيادة المسؤولية 37
      .أعاني من الملل 31
      .زوجي لعدم وجود المناسبات واألعياد في أشعر بالضيق 31
      .فقدان األمل من إمكانية تحرر زوجي قريباا ب أشعر 61
      .أشعر بأن اآلخرين يراقبونني ويتحدثون عني 63
      .أشعر بضيق الخلق 66
      .أعاني من كبت المشاعر وعدم مصارحة اآلخرين 61
      .اتخاذ القرارات عليّ يصعب  64
       .عليهمعتمادي شعر أن اآلخرين يتضايقون مني الأ 60
      .أشعر بتنامي الحزن على فراق زوجي 62
      .أجد صعوبة في االستغراق في النوم 67
      .واإلحباط يأستنتابني مشاعر ال 61
      .لدي قلق على صحتي 61
      .أشعر بعدم الراحة كلما فكرت في الجنس 11
      .أشعر بأن مجرى حياتي قد تغير 13
      .زيادة في الشهية للطعاملدي  16
      .أشياء كثيرة تذكرني باعتقال زوجي 11
      .من المهدئاتكثيراا أتناول  14
       .أعاني من تكرار األحالم المزعجة والكوابيس 10
      .أشعر بالغضب ألنني تركت وحيدة 12
      .أعاني من مشاعر الوحدة الشديدة 17
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      .األمان في ظل غياب زوجيأشعر بعدم  11
      .أشعر بمستقبل مظلم 11
      .لدي نقصان في الشهية للطعام 41
      .ألوم زوجي كثيراا ألنه وضعنا في هذا الموقف 43
      .أعاني من الصداع 46
      .أشعر باأللم في القلب والصدر 41
      .أشعر برعشة وارتجاف في بعض أجزاء جسمي 44
      .أشعر بألم في أسفل الظهر 40
      .أشعر بغثيان واضطراب في المعدة 42
      .أشعر باأللم في العضالت 47
      .أشعر بنوبات من البرودة في جسمي 41
      .أشعر بالتنميل في بعض أجزاء جسمي 41
      .م الطعامضأجد صعوبة في ه 01
      .على الجلدأعاني من ظهور عالمات غريبة  03
      .أعاني من ضيق التنفس بسبب اعتقال زوجي 06
      .شعر بالوهن والضعف العام في جسميأ 01
      .شعر بزيادة الرغبة الجنسيةأ 04
      .ن ارتفاع ضغط الدم بسبب اعتقال زوجيأعاني م 00
      .من عدم انتظام الدورة الشهريةأعاني  02
      .في الوزن بسبب اعتقال زوجي نقصانأعاني من  07
      .إمساكأعاني من  01
      .نوبات من السخونة في جسميأشعر ب 01
      .عتقال زوجيعاني من السكري بسبب اأ 21
      .عتقال زوجيالوزن بسبب ا أعاني من زيادة 23
      .ضطراب القولون العصبيأعاني من ا 26
      .الرغبة الجنسيةشعر بنقصان أ 21
      .إسهالأعاني من  24
      .زيادة التعرقأعاني من  20
      .عاني من نوبات إغماء متكررةأ 22
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      .زيادة ضربات القلب بسبب اعتقال زوجيأشعر ب 27
       .شعر بجفاف الفمأ 21
      .آالم المفاصلأعاني من  21
      .أعاني من انخفاض نسبة الدم 71
      .الذي أقيم فيه أعاني من ضيق المكان 73
      .غير كافيةلي  المساندة االجتماعية 76
      .التي أعيش معها أعاني من سوء معاملة أفراد األسرة 71
      .األهل قيوداا عند الخروج يفرض عليّ  74
      .يمنعني األهل من إكمال تعليمي 70
      .الخروج للعمليمنعني األهل من  72
      .يضايقني بكاء اآلخرين على غياب زوجي 77
      .أخجل من الناس عند خروجي من المنزل 71
      .أشعر بالعزلة عن أفراد أسرتي 71
أعـــــاني مـــــن ضـــــغوطات األهـــــل بطلـــــب االنفصـــــال عـــــن  11

 .زوجي
     

      .يضايقني االلتزام بالحجاب لوجود أسالفي 13
ـــــي مســـــاعدة مـــــن  أشـــــعر 16 ـــــدما تقـــــدم ل وكـــــأني متســـــولة عن

 .اآلخرين
     

      .تزيد معاناتي بسبب قلق أهلي عليّ  11
      .ن أجلس بمفرديو ال يدعني اآلخر  14
      .يمنعني األهل من زيارة زوجي في سجنه 10
      .وجود اآلخرين في بيتناضيق لوال الخجلأشعر ب 12
      .الناس ليضايقني كثرة زيارة ت 17
      .أعاني من عدم امتالك دور اجتماعي مقبول 11
      .أعاني من عدم وجود متنفس اجتماعي مالئم 11
      .سكن خاصم إلى أرغب في االنتقال مع أوالدي 11
      .يضايقني استئذاني من أفراد أسرة زوجي 13
      .أرفض مشاركة اآلخرين في المناسبات 16
      .نحصل عليه من مساعدات مالية ال يسد حاجاتنا ما 11
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      .أعاني من تراكم الديون 14
      .ال أستطيع دفع الفواتير الرسمية 10
      .ال أستطيع شراء المواد األساسية 12
      .دخلللأعتمد على المؤسسات كمصدر  17
      .أجد صعوبة في تغطية نفقات زوجي في سجنه 11
      .ال يساعدني أحد في اإلنفاق على أوالدي 11

      .ال أجد عمالا لتغطية نفقاتي 311
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 (1ملحق رقم )

 وعناوين المحكمين للبرنامج اإلرشاديأسماء 
 
 

 جامعة القدس  د. نبيل عبد الهادي
 جامعة القدس . فدوى حلبيةد

 جامعة القدس د. عمر الريماوي
 جامعة القدس شقيرسمير د. 

 جامعة القدس د. سهير الصباح
 جامعة القدس د. إياد الحالق
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 (4) ملحق رقم

 ستبانة الضغوط النفسيةال وين المحكميناأسماء وعن
 

 جامعة القدس د. محسن عدس
 جامعة القدس د. ابراهيم عرمان
 جامعة القدس د. عمر الريماوي
 القدس جامعة د. إياد الحالق

 جامعة القدس براهيم الصليبيد. إ
 جامعة القدس د. فدوى حلبية

 جامعة القدس . نبيل عبد الهاديد
 جامعة القدس د. سمير شقير
 جامعة القدس د. زياد قباجة

 جامعة القدس د. سهير الصباح
 جامعة القدس عفيف زيداند. 
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 (1ملحق رقم )

 كتاب تسهيل مهمة
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 فهرس المالحق:

 
 11 ............................................................ اإلرشادي البرنامج :(3) رقم ملحق

 311 .................................................... النفسية الضغوط استبانة :(6) رقم ملحق

 334 ................................اإلرشادي للبرنامج المحكمين وعناوين أسماء :(1) رقم ملحق

 330 ........................ النفسية الضغوط الستبانة المحكمين وعناوين أسماء :(4) رقم ملحق

 332 ......................................................... مهمة تسهيل كتاب :(1) رقم ملحق
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 فهرس الجداول: 
  

 06 ...................... :والضابطة التجريبية المجموعتين على الدراسة عينة توزيع( 3.1) جدول

 في األسرى زوجات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات األعداد(: 3.4) جدول
 المجموعة حسب النفسية، الضغوط أداة على والتجريبية الضابطة المجموعتين

 01 ..................... والبعدي القبلي االختبارين في الزوج اعتقال سنوات وعدد

 مقياس في العينة لمتوسطات( ANCOVA) الثالثي التغاير تحليل اختبار نتائج(: 6.4) جدول
 23 .... بينها والتفاعل الزوج اعتقال سنوات وعدد الطريقة حسب النفسية الضغوط

 حسب النفسية للضغوط البعدية المعيارية واألخطاء المعدلة الحسابية المتوسطات(: 1.4) جدول
 21 ................................................................... المجموعة

حسب للضغوط النفسية المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  (:4.4جدول )
 24..................................................متغير سنوات اعتقال الزوج

 

 حسب النفسية للضغوط البعدية المعيارية واألخطاء المعدلة الحسابية المتوسطات(: 1.4) جدول
 20 ........ النفسية الضغوطات لُبعد االعتقال سنوات وعدد المجموعة بين التفاعل
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