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 شكر وتقدير
  

ى عالمان إال أخذ عميو الميثاؽ أف ال يكتمو، كما أخذ اهلل عمى الجياؿ أف يتعممكا حت إلىما أتى اهلل تع“
 (رضي اهلل عنو-عمي بن أبي طالب ) .أف يعّممكا" العمماء أخذ عمى

أخص بأسمى عبارات  بعد رحمة بحث كجيد كاجتياد تكممت بإنجاز ىذا البحث، ال يسعني إال أف
نصح كمتابعة " أستاذتي كمشرفتي الفاضمة لما قدمتو مف جيد ك سيير الصباحالتقدير لمدكتكرة "الشكر ك 

 طيمة انجاز ىذا البحث..

السيدة يـ يد العكف إلنجاز ىذا البحث، كنخص بالذكر كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف أسيـ في تقد
مؤسسة لجاف عساؼ، كالسيدة رانية أبك سركر، ك ، كالسيد رامي السيد رياض خنفرميسر عيطاني ك 

كما ال  المحررات لتعبئة االستبياف كلمقابمتيـ األسيراتالمرأة في الخميؿ، لمساعدتيـ لي في تجميع 
 .القػائميف عمى جامعة أبكديس، ككؿ العامميف فييا إلىأنسى أف أتقدـ بالشكر كالتقدير كالثناء 

دم " كالدكتكر نا لي في تحكيـ استبانة البحث كأخص منيـ الدكتكر " نبيؿ عبد الياالذيف كانكا عك  إلى
الدكتكر " محسف عدس"، الذيف ساىمكا بشكؿ كفير في تشجيعي أثناء انجاز ىذا " يكسؼ الطيطي"، ك 

 .البحث

 كالشكر الجزيؿ لمدكتكر الفاضؿ/ يكسؼ الطيطي عمى تفضمو بقبكؿ تدقيؽ الرسػالة

 .لشكر الجزيؿ ألفراد عائمتي جميعا عمى تشجيعيـ كمساعدتيـ لي حتػى أتممت بحثي ىذاكما كأتقدـ با

 

 ...كل الشكر والعرفان

 ميساء خالد عبد الفتاح العزة

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%22
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 مصطمحات الدراسة

 

 فق النفسي:االتو 

أف يغير سمككو ليحدث عبلقة أكثر تكافقا بينو  إلىىك عممية ديناميكية مستمرة ييدؼ بيا الشخص "
 .)11: 1978ة كالثقافية كالنفسية" )فيمي، اإلجتماعيالبيئة الطبيعية ك كبيف 

 لمتوافق النفسي: اإلجرائيالتعريف 

 .ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس التكافؽ النفسي

 :التوافق اإلجتماعي

ابة لمستجدات ة المختمفة كاالستجاإلجتماعي"ىك االستعداد كالقدرة عمى التغيير كالتعامؿ مع الظركؼ 
ة كما تحفؿ بو مف متغيرات اجتماعية جديدة كالقدرة عمى التعايش مع المجتمع اإلجتماعيالحياة 

بعضيـ  األفرادالجديد، الذم سيعيش فيو الفرد: بأفراده كعاداتو كتقاليده كالقكانيف التي تنظـ عبلقات 
 (.33: 2001ببعض" )الصغير، 

 :اإلجتماعيلمتوافق  اإلجرائيالتعريف 

 .اإلجتماعيىك الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس التكافؽ 

 تقدير الذات:
 أكنكاحي القكة التي يمتمكيا  أكف تقدير الذات ىك كعي الشخص بالمزايا أ( 1984"يرل كاميؿ )

ة اإلجتماعيقكة، ارتباطيا دائما بالجكانب نكاحي ال أكيتميز بيا مف كجية نظره كال يقصد بيذا المزايا 
ف الفرد يقـك بتقدير ذاتو أعمى العكس، كما  أكنو جيد أذ قد يقـك الفرد بتقدير ذاتو عمى إاإليجابية 

 (.183:  2011حسيف،  ك عمى أساس النجاحات التي يحققيا" )عبد اليمة

 لتقدير الذات: اإلجرائيالتعريف 

 ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس تقدير الذات.
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 الفمسطينيات المحررات: األسيرات
ائيمي بشتى الطرؽ األسر حتبلؿ مة اإلك اجف بتيمة أمنية تتعمؽ بمقىف السجينات البلتي تعرضف لمس 

 (.2012أبك دقة، ك  كأطمؽ سراحيف بعد قضاء محككميتيف )زقكت

 لألسيرات الفمسطينيات المحررات: اإلجرائيالتعريف 

عنيف بعد كأفرج ف، إليية زمنية حسب التيـ المكجية ف كحكـ عمييف بفتر ماعتقاتي ك ىف النساء الم 
 أك ًاتنظيمي ، أـًسياسياأكاف سكاء قبؿ انتياء محككميتيف،  بالصفقات التبادلية، أك اإلعتقاؿانياء فترة 

 .ًاعسكري أك ًاأمني
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 :الممخص
ف ينة متعرؼ إلى التكافؽ النفسي كاإلجتماعي كعبلقتو بتقدير الذات لدل عالت ىذه الدراسة فىد

كالمستكل  ،لبعض المتغيرات )العمر ًكفقاكالفركؽ في كؿ منيما  ،األسيرات الفمسطينيات المحررات

كبمغ  كمستكل الدخؿ(  ،كمكاف السكف ،كالمحافظة ،كالحالة اإلجتماعية ،كسنكات السجف ،التعميمي

، بيت لحـ، لبيرةكا )راـ اهلل ىي: محافظات عمى ثبلث مكزعات( أسيرة محررة 143الدراسة ) مجتمع

 الخميؿ(.

العشكائية المتيسرة لصعكبة الكصكؿ  بالطريقةاخترف ( أسيرة محررة، ك 62مف ) الدراسة عينةتككنت 

 إلى جميع األسيرات المحررات بسبب معيقات االتصاؿ بيف.

مقياس التكافؽ في ة أداتيف تمثمتا كما استخدمت الدراسالكصفي اإلرتباطي، المنيج  كاستخدمت الدراسة

عمى مجمكعة  ت األدكاتتقدير الذات، إضافة إلى المقابمة، كقد عرضمقياس النفسي كاإلجتماعي، ك 

)الصدؽ كالثبات( مبلئمة ألغراض جمع ، ككانت خصائصيا ذكم االختصاص مف مف المحكميف

 بيانات الدراسة.

ف درجة التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل األسيرات الدراسة، أالتي خرجت بيا ىذه نتائج ال مف أىـ

، اذ بمغ المتكسط الحسابي الستجاباتيف عمى محكر التكافؽ النفسي المحررات كانت متكسطة

(، كما بينت نتائج الدراسة أف درجة تقدير الذات لدل 0.37( بانحراؼ معيارم )3.26كاإلجتماعي )

، حيث بمغ المتكسط الحسابي الستجاباتيف عمى األسيرات الفمسطينيات المحررات كانت متكسطة

 (. 0.26( بانحراؼ معيارم )3.20محكر تقدير الذات )

متكسطات التكافؽ النفسي  داللة إحصائية فيكما تكصمت الدراسة إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات 

الدخؿ،  مستكلك المستكل التعميمي، ك لمعمر،  يرات الفمسطينيات المحررات تعزل كاالجتماعي لدل األس
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فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات التكافؽ النفسي كسنكات السجف، بينما أظيرت النتائج كجكد 

لمحالة اإلجتماعية لصالح األرامؿ، ككانت كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل 

  باختبلؼ مكاف السكف لصالح سكاف المخيمات. ًالفركؽ دالة أيضا

 تقدير الذات تعزل  لمعمر،متكسطات فركؽ ذات داللة احصائية في عدـ كجكد  ًًائج أيضاكأظيرت النت

 مكاف السكف.ك المحافظة، ك مستكل الدخؿ، ك الحالة اإلجتماعية، ك  سنكات السجف،ك المستكل التعميمي، ك 

سي التكافؽ النفدرجتي ( بيف α≤0.0.ال تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )أيضا 

 كاإلجتماعي ك تقدير الذات لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات.

لما ليا مف أىمية في عمى ما جاء بنتائج المنيجية الكمية تـ االستناد إلى المنيجية الكيفية  ًتأكيدا

ممثمة  (Focus Group)كىي مجمكعة التركيز تدعيـ النتائج كتحديدىا لمجمكعة مف عينة الدراسة،

حكؿ العكامؿ النفسية لؤلسيرات الفمسطينيات  ، حيث جاءت نتيجة المقابمةالجماعية في المقاببلت

 .كىذه النتيجة جاءت متشابية مع نتائج السؤاؿ الكمي لمظاىر التكافؽ النفسي ،المحررات )متكسطة(

مع  تتشابيكبذلؾ قد  ،(جتماعية )متكسطةجاءت نتيجة اإلجابة في المقابمة حكؿ العكامؿ اإل ًأيضا 

 .نتائج السؤاؿ الكمي لمظاىر التكافؽ اإلجتماعي

كىذه  ،حكؿ سؤاؿ تقدير الذات لؤلسيرات الفمسطينيات المحررات )مرتفعة( مةكما أف نتيجة المقاب

كيعزل اختبلؼ نتيجة المقابمة عف  ،ر الذاتينتائج السؤاؿ الكمي لمظاىر تقدالنتيجة اختمفت مع 

تقدير الذات لؤلسيرات الفمسطينيات المحررات، لككف نسبة  النتيجة الكمية حسب رأيي الباحثة حكؿ

عدد األسيرات المحررات في مجمكعة التركيز تككف نسبة قميمة، اذا ما قكرنت بنسبة العدد الكمي 

كاف تعبير األسيرات المحررات في المقابمة عف أنفسيف بشكؿ  ًفي المنيجية الكمية، أيضا المأخكذ

 ف في تعبئة اإلستبانة.مكضكعي اذ ما قكرف بتعبيرى
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العمؿ عمى إعداد برامج إرشادية في مجاؿ اإلرشاد النفسي أىمية كخمصت الدراسة إلى تكصية مفادىا 

 ىفمستكل تكافقيف النفسي كاإلجتماعي كتقدير لتحسيف لتدعيـ األسيرات الفمسطينيات المحررات 

 اتيف.ك ذل
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The Adjustment of the Psychological and Social, and Relation of Self-

esteem to the Sample for Women Palestinian Released Detainees. 

Prepared By: Maysa Khaled Al-Azzeh. 

Supervised By: Dr. Saheer Al-Sabah. 

Abstract:- 

This study aimed to know the ajdsment of the physiological and social, and relation of self -esteem 

to the sample for women Palestinian released detainees the individual differences between them 

accordance for this difference (age, educational level, Years of imprisonment, social status, the 

address, and salary). 

The amount of sample size is (143) released detainees divided on three cities (Ramallah, 

Bethlehem, and Hebron). The study sample consist from (62) prisoners and they chose in the 

random way; because it's hard to reach all of them. 

The researcher used descriptive approach to fit the study goals, and, she used two tools to measure 

the ajdsment of psychology and sociology, and interview. those tools presented on the group of 

arbitrators that indicates into the characteristics of validity and reliability its fit for all study data. 

The results of this study indicate into the degree of ajdsment of psychology and sociology for 

released detainees it was average, the arithmetic it was reached for ajdsment of psychology and 

sociology is (3.26) and standard deviation is (0.37), the results of the study indicated the degree of 

self -esteem for released detainees were average and the arithmetic it was reached for (3.20) and 

standard deviation (0.26). 

This study was reached there is no significant differences between the averages of the ajdsment of 

the self-esteem and sociology for released detainee’s due to the age, educational level, salary, 

years of imprisonment, but the results was indicated there is significant differences between the 

averages of the ajdsment of the psychology and sociology for released detainee’s due to for social 

status for widows, and the significant indicate in different addresses for camp residents. The results 

of the study indicated there is no significance level in (α≤0.05) between the ajdsment of 

psychology and sociology, and self- esteem for released detainees. In this work, we have used 

methodology because it's very important to show the results for study sample in focus group it's 

representative in group interviews. The results of interviews about psychological factors for 

released detainees it was average. 

However, the results for methodology like the results for quantum questions. and the result of 

interview about self- esteem it's high, and this result different from quantum question result. The 

reason about difference between interview result and quantum result due to; the number of 

released detainees on focus group it's small percentage if it's comparable in total number 

percentage it got in quantum approach. and, the expression for released detainees in the interview 

more objective comparable from questionnaire. 

By introducing this new perspective in psychological guidance field will be more motivational and 

truthful, more inclusive and accessible to the great majority of researches, in addition, this study's 

results have clear implications for the released detainees to improve the level of self -esteem and 

sociologist 
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 لوالفصل األ 

 خمفية الدراسة واىميتيا

 مقدمة 1.1

بيذه  المجتمع اإلنساني، كليذا تميز اإلنسافكالنفسي مف سمات  اإلجتماعيؿ كاالتصاؿ يعد التكاص
النفسي بيف الفرد كالمجتمع الذم  مكقات. حيث يتطمب ذلؾ التكيؼ كاإلنسجاـالسمة عف بقية المخ

 .إليوينتمي 

مككية التي عد مف مجمكعة اآلليات الست اإلجتماعيصيتي التكافؽ النفسي ك ف خاكعمى ىذا األساس فإ
ذات  ،يةاإلنسان، كىذا بحد ذاتو يشكؿ السمة األساسية إليواتجاه المحيط الذم ينتمي  اإلنسافيتبناىا 

  (.1977ىراف، )ز  إليوتمع الذم ينتمي المج فيكاتجاىاتو التي يتعمميا كيستخدميا  ثقافتوالعبلقة في 

لتكافقية التي يقكـ بيا الفرد اتجاه التصرفات ا مف مجمكعة اإلجتماعيكما يعتبر التكافؽ النفسي ك 
( كما Barito, 1974ك )كبيذا الخصكص يشير باريتالمكاقؼ التي يتعرض ليا في حياتو اليكمية، 

يفعؿ بعكس ، كعندما اإلنسجاـفي عممية التكافؽ ك  عندما يقكـبأف الفرد   (1976يؼ، )تيماشلدل كرد 
 إلىاع بحيث ينص منظكمتو إلىإلعادتو  يموقلردع مف يخرج عف  آلياتوف المجتمع يحرؾ ذلؾ فإ

 اطاره القيمي العاـ 

عد عممية ضركرية في تحقيؽ التكازف ت اإلجتماعيميمة التكافؽ النفسي ك ف عبأعمى غرار ما تقدـ نجد 
 إلىف أك يتعرضكف ألزمات تجعؿ منيـ غير قادريف عمى التكافؽ، كبالتالي يمج الذيف ،األفرادلدل 

كالتكيؼ مع الظركؼ التي  إليوافقيـ ضمف المجتمع الذيف ينتمكف تك  إلىتؤدم إيجاد الظركؼ التي 
 ذلؾ. إلىأدت 

ممثمة  اإلجتماعيالنفسي ك كتحد مف تكافقيـ  األفرادلدل لظركؼ القاسية كالطارئة مشكبلت تخمؽ اكما 
د تأىيميـ ايجاد البرامج االرشادية التي تعي كالسجف كليذا يتطمب منا األسري البطالة كالحركب ك ف
 (.1980 )زىراف، اإلجتماعيلنفسي ك ا

، اإلجتماعيبيذا الخصكص فاف ىناؾ جدلية ارتباطية ما بيف التكافؽ النفسي ك كفي مجاؿ متصؿ 
، بحيث األفرادلدل  عاؿ   ذاتبناء تقدير  إلىلسكم الذم يؤدم فسية ممثمة في السمكؾ انكالصحة ال

 (.1988)الرفاعي،  تجعميـ قادريف عمى ايجاد حياه نفسية سميمة
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، بأف تنظيـ السمكؾ (Kreitner& Kinicki, 2008)ك كنيكي  كبيذا الخصكص، يشير كريتنر
يؤدم ذلؾ إلى في عمميتي التكافؽ اإلجتماعي كالنفسي بحيث  ًكثيقا ًاإلنساني كتشكيمو يرتبط ارتباطا

 مات:، كقد ارتكز ذلؾ عمى ثبلثة مسمًأك ايجابا ًعممية تقدير الذات إما سمبا

 الطبيعة الثقافية كاإلجتماعية لممجتمع. -1
 استدخاؿ ثقافة الفرد مف خبلؿ تفاعمو مع المجتمع. -2
 تشكيؿ الثقافة الجزئية لمفرد كاستخداميا كآليات لمتكافؽ النفسي كاإلجتماعي. -3

 كيتضح مما سبؽ بأف األفراد المذيف يقكمكف بأفعاؿ كنشاطات ترتقي إلى المثؿ العميا كالقيـ الركحية،
 (.1999يككف لدييـ تقدير ذات مرتفع )دكيدار، 

ؿ ب  فراده مف ق  أبيف  اإلعتقاؿكيعاني المجتمع الفمسطيني مف ظركؼ سيئة تتمثؿ في الحصار كالقتؿ ك 
حيث تشير إحصائيات  ،أطيافوكىذه الظاىرة تسكد بشكؿ كبير فيو كبيف جميع  ،ائيمياألسر االحتبلؿ 

بينيـ  ،( أسير7000ل بأنو يقبع في السجكف حكالي )األسر ( الصادرة عف ىيئة شؤكف 2016سنة )
( مف أسرل 367ك) ،( مف المعتقميف اإلدارييف750) إلىإضافة  ،( طفؿ أسير414ك ) ،( أسيرة68)

 (.2016ل، األسر ( مف أسرل القدس )ىيئة شؤؤكف 458قطاع غزة، ك)

اإلرىاؽ النفسي ك سياسة كما تمارس سمطات االحتبلؿ سياسة قمعية داخؿ المعتقبلت ممثمة في 
 األسيراتالتي تككف في غاية الصعكبة، كحرماف ذكم  ضاع الصحيةك األ إلىإضافة  ،العزؿ اإلنفرادم

مف النساء المتزكجات كالمكاتي كف حكامؿ قبؿ اعتقاليف  ًف كثيرااألسرل. حتى إؾ مف زيارتيف ككذل
 (.2010، الغكؿ) مف الكالدة في المستشفيات فحرم

مكرس  بحقيف ك . تيـ بعدةاعتقمكا  األسيرات يـمنل ك األسر ف الكثير مف إف ،ما تقدـعمى غرار 
 . اإلعتقاؿنفسيان كجسديان كىذا بحد ذاتو أثر عمى تكيفيف سمبان بعد تحريرىف مف  ًاضطيادا

عمى تكيفيف  ًًأثناء فترة اعتقاليف قد أثر سمبا في الفمسطينيات األسيراتمنو عانت الذم  فاإلضطياد
في خمؽ أزمة نفسية  ًكىذا بحد ذاتو كاف لو دكران أساسيا ،اإلييكافقيف داخؿ المجتمعات التي ينتمكف كت

 لسمككيف ذم يرتبط ارتباطا كثيقا في أدائيفنفسية كاإلكتئاب كالخكؼ كالقمؽ ال اضطراباتلدييف ك 
 .اليكمي

تو بتقدير الذات في كليذا جاءت ىذه الدراسة لتكضح درجة التكافؽ النفسي كاإلجتماعي كعبلق
خصائص العينة ممثمة بمتغيراتيا، التي تعد ذات أىمية في الكشؼ عنيا كمحاكلة اإلجابة عف سؤاؿ 

   .اشكاليتيا
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 الدراسة مشكمة 1.2

 أك اإلعتقاؿتخمك مف حيث ال تكاد أسرة ظاىرة اإلعتقاالت يعاني المجتمع الفمسطيني اليكـ مف 
شبو  اإلعتقاؿب ةثمممبحؽ الشعب الفمسطيني القمعية التي تمارس ت كىذا يعزل لمممارسا ،التنكيؿ بيا

ل الفمسطينييف األسر أف الكثير مف ك  ،ًتعسفيا يعد اإلعتقاؿف ىذا إف ،كبالتالي .يكمي الذم ال يتكقؼال
بحؽ مكرس  سكاءن  اإلداري" اإلعتقالبـ"كىذا ما يطمؽ عميو  ،يقبعكف في سجكف االحتبلؿ دكف محاكمة

 حتى األطفاؿ. أك ،الرجاؿ ـأالنساء 

كعمى ىذا األساس البد مف دراسة التكافؽ النفسي كاإلجتماعي كعبلقتو بتقدير الذات لدل األسيرات 
األسرى الفمسطينيون في ( في دراستو بعنكاف 2000الفمسطينيات المحررات، كما كرد لدل قراقع )

في مجتمعيـ كىذا يعزل الى عمميات  بأف األسرل ليس لدييـ تكافؽ. السجون اإلسرائيمية بعد أوسمو
  االضطياد كالتعذيب التي مكرست ضدىـ في السجكف اإلسرائيمية.

 

 :تيلدراسة اإلجابة عمى السؤال اآلىذه ا حاولتوعمى ىذا األساس 

الفمسطينيات  األسيراتلدل عينة مف  تقدير الذاتك  اإلجتماعيالتكافؽ النفسي ك  بيف عبلقة ىؿ تكجد
 المحررات؟

 أىمية الدراسة 3.1

 :تكمن أىميتو في ، اذالتي تتعمؽ بالمجتمع الفمسطينيلميمة يعد ىذا المكضكع مف المكاضيع ا

 لمدراسة: تبرز األىمية النظرية

 اإلجتماعيالتكافؽ النفسي ك التي تؤثر عمى  المحررات الفمسطينيات األسيراتالكشؼ عف ظركؼ  .1
 .مف ناحية أخرلكتقدير الذات لدييف مف ناحية، 

 النفسية كاإلجتماعية. ضاعيفأك عمى  إلقاء الضكء .2
العربية  الدراسات في ىذا المجاؿ تعد قميمة كبالتالي يمكف مف خبلؿ ىذه الدراسة أف نثرم المكتبة .3

 في ىذا المجاؿ. 
ستفادة مف يمكف االستفادة مف ىذه الدراسة في دراسات الحقة تككف عمى شاكمتيا، خاصة في اإل .4

  نتائجيا كتكصياتيا.
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 أما من الناحية التطبيقية، فإن أىمية الدراسة تتمثل في:

   يمكف مف خبلؿ نتائج ىذه الدراسة كتكصياتيا أف نستخمص عدة معايير كمؤشرات نستفيد منيا. 1  
 .مع المجتمع ليذه الفئة اإلنسجاـالتكافؽ ك  إلىبناء برامج ارشادية تؤدم في  

لتسميط الضكء  حكر نتائج ىذه الدراسة كتكصياتياعقد كرشات عمؿ كمحاضرات تدكر حكؿ م. 2  
تعانيو بما عمى معاناة األسيرات المحررات نفسيا كاجتماعيا لزيادة الكعي لدل المجتمع الفمسطيني 

  األسيرات بعد خركجيف مف األسر.

 

 أىداف الدراسة 4.1

 :تيجماليا عمى النحك اآليمكف إ، تحقيؽ عدة أىداؼ إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

 الفمسطينيات المحررات. األسيراتلدل عينة مف  اإلجتماعيدرجة التكافؽ النفسي ك  إلىتعرؼ ال .1
 الفمسطينيات المحررات.  األسيراتدرجة تقدير الذات لدل عينة مف  إلىالتعرؼ  .2
لدل األسيرات الفمسطينيات  اإلجتماعيالتكافؽ النفسي ك متكسطات الفركؽ في  إلىالتعرؼ  .3

ك  ،ةاإلجتماعيكالحالة  ،اإلعتقاؿكسنكات  ، كالمستكل التعميمي،ات ) العمرلمتغير  ًتبعا المحررات
 كمستكل الدخؿ(كمكاف السكف،  المحافظة،

 ًتبعا لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تقدير الذاتمتكسطات الفركؽ في  إلىالتعرؼ  .4
كمكاف  ،كالمحافظة ،ةعياإلجتماكالحالة  ،اإلعتقاؿكسنكات  كالمستكل التعميمي، ،لمتغيرات )العمر

 كمستكل الدخؿ(. السكف،
 تقدير الذات لدل عينة مفك  اإلجتماعيالتكافؽ النفسي ك ارتباطية بيف عبلقة تقصي كجكد  .5

 الفمسطينيات المحررات. األسيرات

 أسئمة الدراسة 5.1

 سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:

 ؟الفمسطينيات المحررات األسيراتلدل  كاإلجتماعي لنفسيما درجة التكافؽ ا السؤال األول:

 ؟الفمسطينيات المحررات األسيراتما درجة تقدير الذات لدل  السؤال الثاني:
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لدل األسيرات  كاإلجتماعي النفسي التكافؽ متكسطات بيفجكىرية  فركؽ تكجد ىؿ السؤال الثالث:
 الحالة السجف، سنكات التعميمي، المستكل العمر، لمتغير) تعزلالفمسطينيات المحررات 

 ؟(الدخؿ مستكل السكف، مكاف المحافظة، اإلجتماعية،

لدل األسيرات الفمسطينيات  بيف متكسطات تقدير الذاتجكىرية ىؿ تكجد فركؽ  السؤال الرابع:
الحالة اإلجتماعية، ك سنكات السجف، ك المستكل التعميمي، ك لمعمر،  لمتغيرات تعزل المحررات

 ؟مستكل الدخؿك ف، مكاف السكك  المحافظة،ك 

تقدير الذات لدل ارتباطية بيف التكافؽ النفسي كاإلجتماعي ك  عبلقةىؿ تكجد  السؤال الخامس:
 األسيرات الفمسطينيات المحررات؟

 

 فرضيات الدراسة 6.1

 لئلجابة عمى أسئمة الدراسة، فقد صيغة الفرضيات الصفرية اآلتية:
( بيف α≤0.0.)ت داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ ذا الفرضية األولى:

الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيراتلدل  اإلجتماعيمتكسطات التكافؽ النفسي ك 
 لمتغير العمر.

( α≤0.0.)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الثانية:
الفمسطينيات المحررات تعزل  راتاألسيلدل  اإلجتماعيبيف متكسطات التكافؽ النفسي ك 

 لمتغير المستكل التعميمي.

( بيف α≤0.0.)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الثالثة:
الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيراتلدل  اإلجتماعيمتكسطات التكافؽ النفسي ك 

 لمتغير سنكات السجف.

( α≤0.0.)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ال تكجد فركؽ الفرضية الرابعة:
الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيراتلدل  اإلجتماعيبيف متكسطات التكافؽ النفسي ك 

 ة.اإلجتماعيلمتغير الحالة 
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( α≤0.0.)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الخامسة:
الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيراتلدل  تماعياإلجبيف متكسطات التكافؽ النفسي ك 

 لمتغير المحافظة.

( α≤0.0.)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية السادسة:
الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيراتلدل  اإلجتماعيبيف متكسطات التكافؽ النفسي ك 

 لمتغير مكاف السكف.

( α≤0.0.)د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكج الفرضية السابعة:
الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيراتلدل  اإلجتماعيبيف متكسطات التكافؽ النفسي ك 

 لمتغير مستكل الدخؿ.

( α≤0.0.)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الثامنة:
 الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير العمر. يراتاألسبيف متكسطات تقدير الذات لدل 

( α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية التاسعة:
الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير المستكل  األسيراتبيف متكسطات تقدير الذات لدل 

 التعميمي.

( α≤0.0.)عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  الفرضية العاشرة:
الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير سنكات  األسيراتبيف متكسطات تقدير الذات لدل 

 السجف.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الحادية عشرة:
(.0.0≥α بيف متكسطات تقدير الذات لدل )الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيرات

 ة.اإلجتماعيغير الحالة لمت

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الثانية عشرة:
(.0.0≥α بيف متكسطات تقدير الذات لدل )الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيرات

 لمتغير المحافظة.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الثالثة عشرة:
(.0.0≥α بيف متكسطات تقدير الذات لدل )الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيرات

 لمتغير مكاف السكف.



 
 
 

8 
 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفرضية الرابعة عشرة: 
(.0.0≥α بيف متكسطات تقدير الذات لدل )الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيرات

 لمتغير مستكل الدخؿ.

 الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات عبلقة تكجد ال ضية الخامسة عشرة:الفر 
(.0.0≥α )األسيرات لدل الذات تقدير كدرجة كاإلجتماعي النفسيالتكافؽ   بيف 

 .المحررات الفمسطينيات

 

 حدود الدراسة 7.1

 :تيةنتائجيا بالمحددات اآل تعميـتتحدد الدراسة مف حيث 

 . اإلحتبلؿالفمسطينيات المحررات مف سجكف  األسيراتالحدكد البشرية:  .1
 .2016/2017جراء الدراسة إالحدكد الزمانية: فترة  .2
 كبيت لحـ. ،كالخميؿ كالبيرة، الحدكد المكانية: محافظة راـ اهلل .3
كتقدير الذات لقياس  اإلجتماعيك  : األدكات المستخدمة لقياس التكافؽ النفسياإلجرائيالمحدد  .4

 .ختيرتا استجابة العينة التي
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري 1.2
 الدراسات السابقة 2.2

 دراسات عربية  1.2.2
 دراسات أجنبية  2.2.2

 التعقيب عمى الدراسات السابقة  3.2
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 لفصل الثانيا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 مقدمة 1.2

كتكيفو مع  نسجاـ الفردإلمف المقكمات األساسية ات كتقدير الذ اإلجتماعيالتكافؽ النفسي ك  ُيعد
في تشكيؿ كبناء  فعمميتيف أساسيتيف يعداف الجانبيا، لذلؾ نرل بأف كؿ مف إلييالجماعة التي ينتمي 

 .ة كمعاييرىا كعاداتيا عميواإلجتماعيالذات السميمة ضمف سياؽ المجتمعات التي تفرض ثقافتيا 

خمؽ صحة ت أف التي مف شأنيا ،لو عبلقة جدلية بتقدير الذات جتماعياإلكليذا فإف التكافؽ النفسي ك 
أنيـ غتراب لدييـ خاصة الغربة كاإل إلىيؤدم  األفرادف سكء التكافؽ لدل كلذلؾ فإ ،نفسية متكاممة

 .إليوالذم ينتمكف  اإلجتماعيم ك األسر ضمف السياؽ  اإلنسجاـك  التكافؽغير قادريف عمى  كفيصبح

ممثمة في الضغكط الخارجية كالداخمية التي تتمثؿ بالفقر  ،الفرد يتعرض لياف الصدمات التي إ
إضافة  ،ماألسر كالتفكؾ  ،كالفقداف ،األسرك  ،كالسجف ،الحركب، ك يةاإلنسانك  كالزالزؿ كالككارث الطبيعية

ي مجمكعة العكامؿ التي تؤثر سمبان عمى التكافؽ النفسفي مجمميا تمثؿ ، عدـ االحتراـ كالتقدير إلى
 أكخركج الفرد عف المألكؼ كأف يصبح عدكانيان كىذا بحد ذاتو يؤدم إلى  ،األفرادلدل  اإلجتماعيك 

مما يشكؿ مجمكعة مف االضطرابات النفسية التي تحد سمبان مف نشاطاتو كتفاعمو  ،ًمغتربا أكانعزاليان 
الحد مف التكافؽ  ف فيتئاب كاإلحباط المذاف يعداف عامميف أساسييقد يصاب باالكف ،مع اآلخريف

 (. 1990ي تقدير الذات لديو )كفافي، كتدن اإلجتماعيالنفسي ك 

. كقد تككف اإلنسجاـىناؾ مجمكعة مف المؤثرات الخارجية التي تحد مف التكافؽ ك  ،ذلؾ إلىإضافة 
فإف  ،كعمى ىذا األساس .اإلنسافإنسانية مف فعؿ  أك،تمؾ العكامؿ طبيعية )مف فعؿ الطبيعة(

ممثمة في  ،متشخيصلبمثابة معيقات تحتاج  تعتبركامؿ التي تؤثر سمبان عمى التكافؽ مجمكعة الع
ة ذات العبلقة في ىذا رشاديلكضع البرامج اإل ،ذلؾ إلىاألسباب كالمسببات التي أدت إلى التعرؼ 
في  ، ممثمةن يشير بعض الباحثيف بأف ىناؾ معيقات تقؼ في كجو التكافؽ النفسي ىذاكعمى  .المجاؿ

ة اإلجتماعياضطرابات في الشخصية كمجمكعة مف المعيقات  إلىالنفسية التي تؤدم  ضطراباتاال
 (.2010بآخر )الطبلع،  أكغير قادريف عمى تقبميا بشكؿ  األفرادالسيما إذا كاف 
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الجسدم كالمادم  كالعنؼمف صدمات  ما يكاجيكنوُ  أك األسر أكلمسجف  األفرادكما أف تعرض 
، كليذا يتطمب مف األسرذاتو يؤثر سمبا عمى تكافقيـ مستقبميان حينما يتحرر مف  كالمعنكم فإنو بحد

 اإلنسجاـالتكافؽ ك  ـمف جديد، حتى يتسنى لي ـالمختصيف كالعامميف في ىذا المجاؿ إعادة تأىيمي
 (.2009)فركانة،  إليو الذم ينتمكف اإلجتماعيضمف السياؽ 

لعكامؿ التي تؤثر سمبان عمى التكافؽ النفسي في ضكء ما تقدـ نجد بأف ىناؾ مجمكعة مف ا
ال سيما إذا تعرض الفرد لمجمكعة مف الصدمات التي  ،لمفرد اإلنسجاـكتحد مف التكيؼ ك  اإلجتماعيك 

 التي يتعرض ليا.  ضطراباتتدني مستكل تقدير الذات نتيجة لبل إلىتشكؿ لديو خبرة سيئة مما يؤدم 

 :تعريف التوافق النفسي

ية التي اإلنسانؽ بأنو مجمكعة ردكد األفعاؿ التي يقكـ بيا الفرد اتجاه البيئة الفيزيائية ك ُيعرؼ التكاف
بحيث يتجنب الحيرة كالصراع الذم يحد مف تقبمو مف الناحية النفسية التي تشكؿ  ،اينتمي إليي

 ،بةالنفسية كاإلحباط كاالكتئاب كالغر  ضطراباتمجمكعة مف السمبيات في شخصيتو ممثمة ببعض اال
 اإلييتؤثر في تكيفو كانسجامو مع البيئة التي ينتمي  التي كىي في مجمميا مجمكعة مف الظكاىر

 .(2005 )الحمفي،

 :( 2005)الفي،  كيتطمب التكافؽ مجمكعة مف العكامؿ يمكف طرحيا عمى النحك التالي

 ،ضطراباتعف اإلد كتبعده رتياح الفر إ إلىمف المشكبلت التي تؤدم  خاليةجتماعية كأسرية بيئة إ .1
 .اإلنسجاـفي مجمميا مجمكعة مف المعيقات المسببة لعدـ التكافؽ ك لو التي تشكؿ 

التي بدكرىا تحد  ضطرابات النفسيةيتمتع بصحة نفسية سميمة خالية مف اال ًفرداالتكافؽ يتطمب  .2
 .إليومف مستكل التكافؽ بيف الفرد كسمككو كمجتمعو الذم ينتمي 

 ،كالحركب ،كتدني مستكل الدخؿ ،نحراؼكاإل ،ة كالفقراإلجتماعي تمشكبلبيئة خالية مف ال .3
 كالقمع، كؿ ذلؾ يحد مف مستكل التكافؽ لدل الفرد. ،كالسجف

 

ف ىناؾ عبلقة جدلية مف ناحية المقاربة ما بيف التكافؽ النفسي مف جانب نجد بأ ،عمى غرار ما تقدـ
 . دير عاؿمستكل تق إلىبحيث يؤدم  ،كالسمكؾ السكم مف جانب آخر

عمـ النفس التكافقي كالصحة النفسية بأف ىناؾ بكبيذا الصدد تشير األبحاث كالدراسات المتعمقة 
كقد يستخدـ التكافؽ لتحمؿ الظركؼ  ،اإلييمجمكعة عكامؿ تتعمؽ بالفرد نفسو كالبيئة التي ينتمي 
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كانت أ رد سكاءن ا الفإليية كمجمكعة الظركؼ التي يتعرض األسر الصعبة التي ترتبط في خبرات 
ظركؼ اقتصادية ممثمة في تدني الدخؿ كالفقر كما  ـأ ،م كالعدكانيةاألسر اجتماعية ممثمة في التفكؾ 

يشابو ذلؾ، فيذه الظركؼ تشكؿ في المحصمة النيائية مجمكعة مف الصعكبات كالمعيقات بحيث تقؼ 
صائص التكافؽ )أبك دقة، بصكرة سمبية عمى مجمكعة اآلليات كالميكانيزمات المتعمقة بماىية كخ

2012.) 

جاءت نظرية اذ  ،بعض النظريات في عمـ النفس أف تفسر معنى التكافؽ حاكلتكفي سياؽ متصؿ 
التحميؿ النفسي التي يمثميا فركيد بمكضكع الحيؿ الدفاعية التي تمثؿ في مجمكعيا سمككيات تؤدم 

كىذه السمات سيستخدميا  ،كاالنكار ،قكصكالن ،كاالسقاط ،كالتسامي ،كالتبرير ،التكافؽ المصطنع إلى
 (.1988)الرفاعي،  اإلنسجاـالفرد عندما ال يككف قادران عمى القبكؿ بيا نتيجة لظركؼ ال تساعده في 

كليذا كاف ىناؾ تبايف كاضح في كيفية عرض التكافؽ النفسي بيف النظريات، فعمى سبيؿ المثاؿ 
ة، كنظريات أخرل مثؿ نظرية التعمـ ربطتيا بتشكيؿ ربطت نظرية فركيد التكافؽ النفسي في الشخصي

 السمكؾ عف طريؽ التعمـ كالخبرات، كىذا يحدد ماىية كمبلمح التكافؽ النفسي.

خبلصة القكؿ، ُيعرؼ التكافؽ النفسي بأنو العبلقة المتبادلة بيف الفرد ممثبلن في شخصيتو كاتجاىاتو 
 . سجاـاإلنكأدائو التي تشكؿ منظكمة التكيؼ كالتقبؿ ك 

 أنواع التوافق النفسي:

تجاىات ذات العبلقة بيذا الجانب البد مف تكضيح أنكاع ـ تعريؼ التكافؽ كعرض اآلراء كاإلبعد أف ت
 مف التكافؽ ننوعيحيث تـ استقراء كاستنباط  ،ألدبيات كدراسات عمـ النفس ًكفقاالنفسي التكافؽ 
 حسب اآلتي: كمكضكعي طرحيما بشكؿ عممي يمكف ، كمف ىذه الدراسات،النفسي

دكف أف يككف لديو  ،يمثؿ ىذا النكع مف التكافؽ أف يقكـ الفرد بأداء سمكؾ ما التوافق االختياري: .1
الصراع بأنكاعو كصراع  إلىال يؤدم كىذا النكع مف التكافؽ  ،نكعان مف المعيقات التي تقؼ أمامو

فالفرد يقكـ بذلؾ  ،عاؿ كالسمككياتقداـ كاإلحجاـ الذم بحد ذاتو يشكؿ إعاقة في ممارسة األفاإل
تتشكؿ لديو صحة نفسية  كبالتالي .بناءن عمى قناعاتو كاتجاىاتو دكف أف يككف ىناؾ مؤثران عميو

السكاء كاالعتداؿ دكف الخركج عف النمط العاـ  إلىكيميؿ في سمككو  ،سميمة خالية مف األمراض
 األفرادكنشير بيذا الصدد بأف ىذا التكافؽ لدل ا. إلييالجماعة التي ينتمي  أكلقيـ كثقافة المجتمع 

مستكل تكافؽ عاؿ  لو عبلقة  صابتيـ يككف لدييـا  ي تعرضكا ليا ك بغض النظر عف الظركؼ الت
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بعيديف عف  فكيككنك  ،مما يؤثر إيجابان عمى سمككيـ كأفعاليـ كنشاطاتيـ ،بتقدير ذات مرتفع
 .(2000)جبؿ،  يجابيالنفسية التي تحد مف تكافقيـ بشكؿ إ ضطراباتاال

 ،ضاع التي تؤثر عمى تكافقوك يمثؿ ىذا النكع مف التكافؽ بأف يقكـ الفرد بقبكؿ األ التوافق الجبري: .2
في الصحة  ًامصطنع ًاكىذا بحد ذاتو يشكؿ اتزان ،مة كالمقاربةؿ مجاراتيا بنكع مف المكاءك اكيح

تي يتبعيا الفرد لتشكيؿ سمكؾ جديد الدفاعية ال النفسية لديو، كخير مثاؿ عمى ذلؾ مجمكعة الحيؿ
كقد قدمت نظرية التحميؿ  .يتقبؿ مف خبللو مجمكعة المكاقؼ كالظركؼ التي طرأت عمى حياتو

النفسي مكضكعات تتعمؽ في ىذا المجاؿ الذم يمثؿ مجمكعة األفعاؿ كاآلليات المتّبعة مف قبؿ 
غير عف ذلؾ كلكنو يظير صكرة كالتكافؽ، فقد يككف الفرد غير راض   اإلنسجاـالفرد لتحقيؽ 

 إلىأما إذا رفض الفرد كاقعو الذم يحيط بو فإف ذلؾ يؤدم ، ما يدكر في نفسيتو كذاتوحقيقية ع
 .(1987)اليابط،  نفسية كاإلحباط كاالكتئاب إلضطرابات تعرضو

 
كأشكالو ف مف التكافؽ يشكبلف ماىيتو كمككناتو في تحديد مبلمحو نجد أف الجانبي ،عمى غرار ما تقدـ

كىذا  ،متدنية ـأ ،متكسطة ـأ ،أكانت مرتفعة مف ناحية السمكؾ الفردم مف جانب كتقدير ذاتو سكاءن 
 الفرد لطبيعة المكاقؼ التي يتعرض ليا.  حسب قناعاتيرجع 

 

 معوقات التوافق النفسي:

كعة كقد ُتعد المعكقات التي تحد مف التكافؽ بشكؿ عاـ، كالتكافؽ النفسي بشكؿ خاص متعددة كمتن
ضمف السياؽ الذم  ،عدة عكامؿ تحد مف التكافؽ النفسي إلىأشارت الكثير مف الدراسات كالنظريات 

أىمية التكافؽ  إلىشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرىا أ ،كتأكيدان عمى ما سبؽ .الفرد إليوينتمي 
لفرد حتى يتـ تكافقو بشكؿ ستجابات السمككية التي يقـك بيا امجمكعة مف اإل والنفسي السميـ، بأن

 ،المفاىيـ النفسية التي يتبناىا الفردب التكافؽ يرتبط ارتباطان كثيقان فإف  ،كعمى ىذا األساس .صحيح
 (.2007نتيجة لمحكادث كالككارث التي يتعرض ليا )منظمة الصحة العالمية، 

التكافؽ  إلىي يؤدم بأف التكافؽ النفس ،(2007)ك داىي مف الباحثيف أمثاؿ حشمت  كقد أشار عدد
 ،عندما يكاجيكف العقبات كالمشكبلت كيعممكف عمى حميا بطريقة يقبميا المجتمع األفرادالكظيفي لدل 
 التكافؽ النفسي. إلىدالئؿ صحية نفسية تؤدم  إلىمما يؤدم ذلؾ 

  



 
 
 

14 
 

 :( 2011 ،)عبد اليادي تكمن المعيقات النفسية بثالثة نقاط وعمى ىذا األساس

 

انعزالو  إلىكبالتالي يؤدم ذلؾ  ،عدـ التكافؽ لدل الفرد إلىجتماعية كبيئية تؤدم إكجكد معيقات  .1
 كعدـ انسجامو مع اآلخريف.

كىذا بحد ذاتو يقؼ عائقان أماـ تكيفو في سياؽ الجماعة التي  ،نفسية ضطراباتتعرض الفرد ال .2
 ا.إلييينتمي 

مما يؤثر ذلؾ  ،د كحكادث أخرلحاالت االضطيا أكف لفرد لبعض الحكادث المؤلمة كالسجتعرض ا .3
 سمبان عمى تكيفو النفسي.

 

 :اإلجتماعيالتوافق 

 ،انب التكافؽ بشكؿ عاـ كيرتبط ذلؾ مع التكافؽ النفسيك مف ج ًميماجانبان  اإلجتماعيُيعد التكافؽ 
د ىك المعيار اإليجابي أم مدل تكاج لواأل  :كيقصد بو درجة التكافؽ التي حققيا الفرد كفقان لمعياريف

يشعر ذلؾ الفرد باالنتماء اذ  ،لآلخريف اإلجتماعيالمظاىر كالصفات اإليجابية لديو ممثبلن بالقبكؿ 
كنقصد بو  ،المعيار السمبي فيك ،الثانيلممجتمع مما يؤثر عمى نشاطاتو كفعالياتو في المجتمع. أما

طرؽ سيستخدميا  أكاالنطكاء كالعزلة لعدـ كجكد أساليب  إلىيؤدم الذم  اإلجتماعيسكء التكافؽ 
 (.2006لتحقيؽ التكافؽ )حسيب، 

 

كيشكؿ بذلؾ التكامؿ  ،عندما يقكـ الفرد باالنتماء لمجماعة كيحقؽ مطالبيا اإلجتماعيكيتحقؽ التكافؽ 
بيف الفرد كاآلخريف عندما يحقؽ مطالب البيئة  اإلنسجاـكىذا يشكؿ  ،كالتكافؽ بيف رغباتو كمجتمعو

عندما يتمكف الفرد مف إقامة عبلقات مع االخريف  اإلجتماعييتحقؽ التكافؽ ة. كما اإلجتماعيالمادية 
كيظير ىذا النكع مف التكافؽ عندما ينجح الفرد في تقبؿ القيـ كالمثؿ  ،كينجح في تككيف صداقات

كعندما ينجح أيضان في  ،كما يمتـز بالقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في مجتمعو ،كالعادات السائدة
 (. 2004)الزغكؿ،  اآلخريفلزكاج ك يحظى باحتراـ العمؿ كا
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ف ما بيف جكانب أف الشخص المتكافؽ ىك الذم يستطيع أف يحقؽ التكاز  (Freud) يرل فركيد ك
كيتـ ذلؾ عف  ،(SUPER EGOنا األعمى )األك  ،(EGOنا )األك  ،(IDيك  )الالشخصية الثبلث ك 

نا العميا ضمف القيـ كالقكانيف التي تظير عف طريؽ شباع الغرائز التي يتـ عف طريقيا بناء األطريؽ إ
 (. 2006كىذا بدكره يحقؽ التكازف )البشر، ،ااألن

 

ال يمكف أف يككف متكافؽ نفسيان إال عندما  اإلنسافبأف  (Adler) ر دلأيرل  ،كتأكيدان عمى ما سبؽ
ضطربيف نفسيان ال ة كما أف األشخاص الماإلجتماعييحقؽ طمكحاتو مف خبلؿ تكازنيا مع المعايير 

 إليوة لممجتمع الذم ينتمكف اإلجتماعيألنو يتضارب مع القيـ  ،يمكف أف يككف لدييـ تكافؽ اجتماعي
 (.2005)صالح، 

كالحاسـ في تحديد مبلمح كصفات كخصائص الشخصية  بأف العامؿ األساس (Horny) ىكرنيؤكد كت
النفسية كالخكؼ كالقمؽ مف خبلؿ  باتضطراالذم نعني بو التحرر مف اال ،اإلجتماعيىك التكافؽ 

، مما يشكؿ اإلجتماعيفإف ذلؾ يرتبط ارتباطان كثيقان بالتكافؽ  ،كبالتالي .مرحمة الطفكلة المبكرة
 (.2001شخصية سكية متكافقة مع الناس كالمجتمع )المميجي، 

ة كالتحرر مف القيكد بالصحة النفسي ًكثيقا ارتباطان  ًامرتبط اإلجتماعيُيعد التكافؽ  ،تقدـفي ضكء ما 
التكيؼ اإليجابي ممثبلن بإقامة عبلقات سكية بيف الفرد كالمجتمع الذم ينتمي  إلىيؤدم اذ  ،الذاتية
ز الفرد الصعكبات التي تعرض ليا مف الحكادث ك اشكؿ حالو مف الحرية النفسية، كبذلؾ يتجفي ،إليو

 ي.كالسياس اإلجتماعيالمؤلمة كالسجف كسمب الحرية كاالضطياد 

 يتمثل بعدة نقاط منيا: اإلجتماعيالتوافق يذا المجاؿ بأف بكتشير بعض الدراسات التي تتعمؽ 
كمف  ،الذم يشكؿ في معظمو استجابات لممتغير بحيث تككف إيجابية صحيحة سكية :التكجو السمككي

ر مظاى ( بأفSkinnerكسكينر )، (Thorndikeكثكرندايؾ ) ،(Pavlovبافمكؼ )ركاد ىذا التكجو 
التعامؿ  إلىتشمؿ قدرة الفرد عمى اكتساب عادات كاتجاىات مناسبة تؤدم  اإلجتماعيالتكافؽ 

 (.1990شخصية سكية متكافقة )كفافي،  إلىالصحيح مع اآلخريف كبالتالي يؤدم ذلؾ 

بأف الفرد المتكافؽ اجتماعيان يستجيب لمبيئة  (Rodgers) ز الذم أكد عميو ركجر  :ياإلنسانالجانب 
دراكات التي في مجمميا مجمكعة مف فمف خبلؿ ذلؾ يشكؿ مجمكعة مف اإل مكضكعي،بشكؿ 

مف ناحية كالتكافؽ  اإلجتماعيالتي ترتبط ارتباطان كثيقان مع الجانب  ،االتجاىات نحك الذات المكجبة
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كىذا بحد ذاتو ُيعد مف عبلمات التكافؽ النفسي اإليجابي، كعكس ذلؾ يؤدم  ،النفسي مف ناحية أخرل
 (. 1987السمبي )أبك زيد،  اإلجتماعيالتكافؽ  لىإ

 

ف تحقيؽ الحاجات حسب ي بأاإلنسانركاد الجانب كأحد ( Maslawماسمك )يشير  ،كتأكيدان عمى ذلؾ
نتماء كتحقيؽ الذات بشكؿ اإل يشكؿكىذا بحد ذاتو  ،اإلجتماعيالتكافؽ النفسي ك  إلىُسّممو  يؤدم 

 (.1985إيجابي )مرسي، 

يرتبط بالصحة النفسية ممثبلن في التكافؽ مع  اعتبارهب اإلجتماعيانب الجشطالتي التكافؽ كما يفسر الج
رتباط بحيث يشكؿ اإل ،الحيثيات كالمعطياتمجمكعة  إلىكالنظرة الكمية الشاممة  ،الحاضر كالمستقبؿ

 (.2004المعرفي مع الناحية السمككية )حجازم، 

حؿ مشكبلتو كتخطييا عمى يرتبط في قدرة الفرد  إلجتماعياأف التكافؽ إلى تجاه الكجكدم ك يشير اإل
التخمص مف الصراع الذم يقع بو الفرد بمعنى إيجاد التكازف ما بيف اتجاىات الفرد  إلىمما يؤدم ذلؾ 

 (.1997، ؿعة المكاقؼ التي يتعرض ليا )زيعك اإليجابية كالسمبية كطبي

 ةالكاقعي اإلنسافت كاالفتراضات المتعمقة بطبيعة مجمكعة مف المسمما إلىيشير ف ،التوجو المعرفيأما 
يقكـ عمى نبذ األفكار الخاطئة  اإلجتماعييرل بأف التكافؽ اذ  ،(Ellis)البرت اليس كمف أشير ركاده 

المذاف يؤدياف في المحصمة  ،معرفيان يقكـ عمى بناء الثقة كالتقدير ًكالتشكيشات بحيث يشكؿ جانبا
 (.2006)غانـ،  تماعياإلجالتكافؽ  إلىالنيائية 

 ،أىمية في تحديد آليات التكافؽ بيف الفرد كالمجتمع ذا اإلجتماعيُيعد التكافؽ  ،عمى غرار ما تقدـ
كيجنبو التكترات  ،بينو ك بيف اآلخريف اإلنسجاـقدرة عمى االحتراـ كالتقدير ك  وكىذا بحد ذاتو يكسب

 لتي تؤثر عمى سمككو سمبان. كاالضطرابات التي يتعرض ليا نتيجة لؤلحداث الصادمة ا

 :اإلجتماعيالفرق ما بين التوافق النفسي و 

مف  نينوعال تفسير تمؾ العبلقة ما بيف أك ح اتجاىينفي ضكء ما تـ عرضو سابقان يمكف أف نكضح 
 :(1986)مرعي ك أحمد،  التكافؽ

ال  ،التكافؽ النفسي حداثُيعد ضركريان إل اإلجتماعي بأف التكافؽ لواأل يرل االتجاه  ل:واالتجاه األ 
نتماء كابتعد عف د لمجتمعو ح ظي باحتراـ كتقدير كا  سيما أف الفرد إذا تقبؿ العادات كالتقالي

ضطرابات كالتكترات ككذلؾ ابتعد عف كثير مف اإل ،غترابكاإل ،كالغربة ،كالقمؽ ،النفسية ضطراباتاال
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النظرية الكجكدية التي أكدت عمى  وإليكىذا ما أشارت  ،يسبؽ التكافؽ النفسي اإلجتماعيالتكافؽ ف
 أىمية ىذا الجانب.

ألف  ،سياف كال نستطيع الفصؿ ما بينيما اإلجتماعيفيرل كؿ مف التكافؽ النفسي ك  ،االتجاه الثانيما أ
 إلىمعطياتو بحيث يشكؿ التكامؿ الذم يؤدم ك التكافؽ العاـ في جميع مسمماتو  إلىذلؾ يؤدم 

  النظرية المعرفية كالجشطالتية كنظرية التحميؿ النفسي. إليوما أشارت ا كىذ ،الصحة النفسية المثالية

 إلىف يؤدياف يف اجتماعيجانبيف نفسيي اإلجتماعيمف التكافؽ النفسي ك  ُيعد كؿ ،عطفان عمى ما تقدـ
التاـ كالتكافؽ في ضكء  اإلنسجاـكبذلؾ يتـ  ،األفرادتحقيؽ التكامؿ مف ناحية الصحة النفسية لدل 

 ف. الجانبيىذيف 

 تعريف تقدير الذات:

بد مف تعريؼ لمفيكـ الذات، كي نستطيع أف نفرؽ بيف تقدير قبؿ البدء في تعريؼ تقدير الذات، ال
 الذات كمفيـك الذات، اذ إف مفيكمنا عف ذاتنا يؤدم بنا إلى تقديرنا لذاتنا، بشكؿ ايجابي أك سمبي.

رد نحك نفسو. أما تقدير الذات فيك يتبناىا الف حيث أف مفيكـ الذات، ىك المعمكمات كالصفات التي
 فيـ مكضكعي أك معرفي لمذات ينعكس عمى الثقة بالنفس سكاء أكاف مرتفع أـ منخفض.

كعمى ىذا األساس فإف ىناؾ ارتباطان طرديان ما بيف تقدير الذات كالصحة النفسية، كىذا بحد ذاتو 
بلقة بتقدير الذات المرتفع كقد أشار بذلؾ ركجرز قيمة ليا ع إلىيشعر الفرد بمشاعر إيجابية كيؤدم 

جنب العدكانية ككذلؾ التخمص مف القمؽ كالتكتر كالعصبية كت إلىأىمية تقدير الذات لككنيا تؤدم  إلى
ة كالشخصية التي يعاني اإلجتماعيحؿ مشكبلت الفرد ليؤدم  كبذلؾضطرابات السمككية تبعده عف اإل

 منيا. 

أفرادان لدييـ  أككمما تجد أشخاصان  (Morris Rosenberg) ركزينبيرغ مكريس كبيذا الصدد يشير
زيادة فعاليات نشاطاتيـ كيصبح لدييـ قدرة عمى التكيؼ النفسي  إلىمرتفع كمما أدل ذلؾ  ذات تقدير

 (.1982كيشعركف بالسعادة كالرضى كالعكس صحيح )عباس،  اإلجتماعيك 

، بأنو مجمكعة الصفات السمككية كالمفظية كالحركية يمكف تعريؼ تقدير الذات ،عمى غرار ما تقدـ
محددان بذلؾ  إليوسمبان ضمف سياؽ المجتمع الذم ينتمي  أكيجابان ما إالتي يعبر بيا الفرد عف ذاتو إ

 مجمكعة القيـ كاألفكار التي يعبر بيا الفرد عف نفسو كعف اآلخريف.

 



 
 
 

18 
 

 أنواع تقدير الذات:

كقبؿ الغكص في ىذا المكضكع البد أف نفرؽ  ،باينة مف تقدير الذاتبأنكاع مختمفة كمت األفراديتميز 
أما  ،سمبان  أكنعني بو نظرة الفرد لنفسو كلآلخريف ايجابان  ،فمفيوم الذات بيف مفيكـ الذات كتقديرىا.

 ) قياس كمي كنتائج كمية تقضي إلى درجة لتقدير الذات(،  مقاييساليتمثؿ بما تقيسو ف، الذات تقدير
مان لقياس ىذه الظاىرة عف يمكىذا بحد ذاتو يمنحنا مؤشران  ،تحرير درجة تقدير الذات إلىدؼ التي تي

 طريؽ استخداـ مقاييس لتحديد ىذه الظاىرة. 

كىذا ما  ،ف تمؾ المقاييس حددت السمات كالصفات ألنكاع تقدير الذاتأنجد ب ،في ضكء ما عرض
 ضمف سياؽ ىذا المكضكع. إليوسنتطرؽ 

صكرة ال تستند ب أكك نفسو بصكرة متدنية في اتجاىات الفرد نحالذات قد يككف سمبان فيكـ مف فإ ،لذلؾ
صكرة إيجابية نحك نفسو كىذا ما يكسبو الثقة التي مف خبلليا  احترامو لنفسو، كقد يككف لديو إلى

اتو ازات التي يقكـ بيا مف نجاح في حيكيرتبط ذلؾ بمجمكعة اإلنج ،يتفاعؿ مع المحيط الذم حكلو
 (2010ة كاالقتصادية كالتحصيؿ )البقيعي، اإلجتماعي

كيتحداف نتيجة الظركؼ  ،يرتبطاف ارتباطا كثيقان بالشخصية ،الذاتمفيكـ مف  ننوعاكليذا يكجد 
 أكيجابيان إفرد تصكران عف نفسو إما أف يككف كالعكامؿ التي يتعرض ليا الفرد، التي مف خبلليا يبني ال

 سمبيان. 

 ًأـ ايجابا. ًذاتو، سكاء أكاف سمباالذات، يصؿ إليو الفرد مف خبلؿ مفيكمو عف  كما أف تقدير

 معوقات تقدير الذات:

 ،بأف ىناؾ معكقات تحُد مف تقدير الذات ،تشير األبحاث في مجاؿ النظريات السيككلكجية التحميمية
 األفرادلدل  اإلنسجاـيؼ ك عدـ التك إلىة كالنفسية كالبيئية تؤدم اإلجتماعيكليذا فإف مجمكعة العكامؿ 

 خاصة عندما ال يستطيعكف تحقيؽ حاجتيـ.

نظرية ماسمك )نظرية الحاجات(، أف ىناؾ مجمكعة مف الحاجات األساسية عرضت كبيذا الصدد فقد 
تحقيؽ الذات التي  إلىعدـ الكصكؿ  إلىسدىا يؤدم  أك، فإف عدـ تحقيقيا اإلنسافذات العبلقة ب

ة اإلجتماعيفقد ركزت تمؾ النظرية عمى الحاجات البيكلكجية كالنفسية ك  ،وكضعيا في رأس سمـ ىرميت
كبالذات  ،تحقيؽ الذات، حيث ارتأل بأف عدـ تحقيؽ تمؾ الحاجات إلى ًكصكال ،كالجمالية كالمعرفية

 (.2011إعاقة تحقيؽ الذات )المزني،  إلىيؤدم ذلؾ منيا األساسية 
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عدة جكانب، منيا األساسية )الحاجات  إلىعكقات يمكف تصنيؼ تمؾ الم ،عمى غرار ما تقدـك 
 اإلنجاز إلىكالحاجة  ،كالتكافؽ النفسي ،(اإلجتماعي)التكافؽ  اإلجتماعيؿ البيكلكجية(، كالمجا

 الفرد لتقدير ذاتو.التي تقؼ أماـ  المعكقاتالنجاح، كىذا بحد ذاتو يعد مف ك المعرفة ك 

 ،كالجماعات األفرادما بيف تحقيؽ الحاجات لدل  تباطيةنجد بأف ىناؾ عبلقة ار  ،كتأكيدان عمى ما سبؽ
مع الظركؼ التي  اإلنسجاـممثبلن في التكيؼ كالتكافؽ ك  ،بحيث يرتبط ذلؾ بتشكيؿ السمكؾ السكم

المذاف  ،اإلجتماعيما يستجد مف ظركؼ أخرل تحد مف التكيؼ كالتكافؽ النفسي ك  أك ،تحيط بالفرد
 (. 2008ذات )المنصكرم، ليما عبلقة ارتباطية في تقدير ال

 :وتقدير الذات اإلجتماعينظريات التوافق النفسي و 

ؿ التكافؽ النفسي ك اتن حاكلتمجمكعة مف النظريات السيككلكجية التي  إلىسنشير في ىذا المجاؿ 
ذيف يعانكف مف صعكبات كمحددات في ىذا المجاؿ. كعمى ىذا األساس سيتـ التطرؽ ال األفرادلدل 
 ،نظرية التحميؿ النفسي :الحصر مف أىمياالمثاؿ ال ىذه النظريات عمى سبيؿ  مجمكعة مف إلى
، محدديف بذلؾ األساسيات التي قامت عمييا تمؾ النظريات ةالمعرفيالنظرية ك  ة،السمككيالنظرية ك 

 تي:كيمكف اجماليا عمى النحك اآل

 نظرية التحميل النفسي: -الً أو 

التكافؽ النفسي إلى تفسير ، (Sigmund Freud) فركيدذىب ركاد ىذه النظرية كبالذات سيجمكف 
المرتبطة ارتباطان  ةفي التنظيـ في عمؿ األجيزة النفسية الثبلث اإلنسجاـيتطمب بإعتباره  اإلجتماعي

( كىذا بحد ذاتو يؤدم SUPEREGO، كاؿ أنا األعمى EGO ، كاؿ أناIDكثيقان بالشخصية )اليك  
يشكؿ البنية األساسية لمتكافؽ النفسي بانسجاـ العناصر المككنة بحيث  ،النمك النفسي السميـ إلى

بيف الفرد كالبيئة التي تحيط  اإلنسجاـعدـ التكافؽ ك  إلىلمشخصية، أما إذا كاف عكس ذلؾ فإنو يؤدم 
 (.1982)عباس،  خرلاألنفسية ال اإلضطراباتك لقمؽ إلى ا ًمعرضاالفرد  ككفبو، كبيذا ي

، ((Freudىذه المدرسة فركيد رائدا إليياب سكء التكافؽ النفسي كما يشير كترل ىذه النظرية بأف أسب
التي تشكؿ  ،لى مف حياة الطفؿك خاصة في السنكات الخمسة األ ،السيئة خبرات الطفكلةإلى تعزل 

 (.Fernald & Fernald, 1979النفسي ) اإلنسجاـمحددات ذات عبلقة سمبية عمى التكيؼ ك 

بأف مجمكعة العكامؿ كالظركؼ  (Adler) دلرأسيـ أث لمتحميؿ النفسي كعمى ر حديبينما يؤكد االتجاه ال
خاصة في مجاؿ التكافؽ النفسي، أما  ،ة ليا ارتباط كاضح في نمك الفرد كتككيف شخصيتواإلجتماعي

د مف ىذاإذا كاف ىناؾ مجمكعة مف المعيقات  التكافؽ فإنو يؤدم لشعكر الفرد بالتكتر كالقمؽ  ُتح 
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كبذلؾ يككف سمككو شاذان كيتسـ بالسمبية كفقان لمجمكعة المعايير  ،الدكنيةشعكر بكالكالخكؼ 
 (.1991فراده )الجنابي، لمجتمع كضكابطو التي يفرضيا عمى أممثمة في قيـ ا ،ةاإلجتماعي

 

ساليب التي مف خبلليا يسعى لتحقيؽ يشكؿ مجمكعة مف األفإف الفرد سعى دكمان لمتفكؽ ل ،ذلؾل
الذم ينتمي  اإلجتماعياؽ كالتي تجعؿ منو فردان ناجحان ضمف السي اإلجتماعيطابع أىدافو ذات ال

 (.1978يشكؿ صحة نفسية تساعد عمى تكيفو كتكافقو اجتماعيان )ىكؿ كلندزم،  ، مماإليو

لؤلفراد بأنو ذك  اإلجتماعيفإف الفكر الحديث لمتحميؿ النفسي يفسر التكافؽ  ،كتأكيدان عمى ما سبؽ
ايجابان، فمف خبللو يتـ الشعكر بالثقة  ـأة في تشكيؿ الشخصية سكاء أكاف ذلؾ سمبان عبلقة كطيد

حدكث سكء التكافؽ  إلىالشعكر بالدكنية إذا كاف سمبيان مما يؤدم  أكبالنفس إذا كاف ايجابيان 
(Gorlow & Katkoussky, 1968.) 

رتبط بالصحة النفسي يبأف التكافؽ  (Horney) أكدت ىكرني ،كفي سياؽ متصؿ بيذا المكضكع
شباع الحاجات مف ناحية أخرل، كىذا ال يتـ إال عف طريؽ عممية التنشئة النفسية مف ناحية، كا  

كيبني مف خبلليـ اتجاىات ترتبط  ،ة الثقافية كيقكـ أيضان عمى عبلقة الشخص باآلخريفاإلجتماعي
 (.1990ا، كبذلؾ يتـ تكافقو مع اآلخريف )حن ،بالمشاعر اإليجابية كالمسؤكلية

قامة  اضتفسير التكافؽ النفسي بأنو شعكر الفرد بالر  إلى( Soli fanفاف )يذىب سكلي لتحقيؽ حاجاتو كا 
 إلىضطرابات نفسية تؤدم إ إلىجتماعية مع اآلخريف، أما إذا كاف عكس ذلؾ فإنو يؤدم عبلقات إ

  (.1983سكء التكافؽ النفسي لديو )شمتز، 

مجمكعة مف المرتكزات التي يقكـ عمييا التكافؽ  إلىات النفسية شارت النظريأ ،ا تقدـفي ضكء م
النفسي، كاف مف أىميا تكازف البناء النفسي )اؿ أنا كاؿ ىك كاؿ انا األعمى( كىذا ما أكده فركيد، 

تعد تمؾ المرتكزات مف اذ  ،ةاإلجتماعيكالتركيز عمى عممية سد الحاجات حسب اتجاه ىكرني كالتنشئة 
 في التكافؽ النفسي. مةالميالعناصر 

 ية:اإلنسانالنظرية  -ثانيا  

 ،األفرادسد الحاجات النفسية لدل ب ًاىذه النظرية تفسير التكافؽ النفسي بانو يرتبط ارتباطان كثيق حاكلت
الذم يجعؿ مف  ،كالتكيؼ كالتكافؽ النفسي اإلنسجاـحيث اعتبر ماسمك تمؾ الحاجات ذات أىمية في 

 (.1997، كمجكؿ ية )الزبيدماإلنسانؽ كالتكيؼ مف خبلؿ تحقيؽ حاجاتو الفرد قادرا عمى التكاف
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افؽ بأنو قائـ عمى سد الحاجات كاشباعيا عف طريؽ تحقيؽ ك تفسير الت إلى (Maslow) كيذىب ماسمك
تحقيؽ التكازف المتكامؿ ما بيف  إلىبحيث يؤدم ذلؾ  ،ككذلؾ الحاجات النفسية ،الحاجات الفسيكلكجية

 (.Gage & Berlin, 1988كالتكافؽ المتكامؿ مف جانب آخر ) سدىا مف جانب

لديو القدرة عمى التحكـ بنفسو كالتفاعؿ مع اآلخريف،  اإلنساففيرل أف  ،(Rodgers) أما ركجرز
ة التي تحيط مف حكلو كىذا بحد ذاتو يشكؿ اإلجتماعيممثبلن ذلؾ بالتفاعؿ المستمر بيف ذاتو كالبيئة 

 (1981)القاضي،  إليوبيف المحيط الذم ينتمي كما و تحقيقان لمتكازف ما بين

ف اآلليات التي بحيث يشكؿ منظكمة م ،فإف الفرد يعمؿ بإمكانياتو عمى التكافؽ ،كتفسيران لما سبؽ
ينتمي  معزلة كسكء تكافقو مع المحيط الذ إلىما إذا كاف ذلؾ سمبيان فإنو يؤدم تساعده عمى ذلؾ، أ

 (.1989التكافؽ النفسي )العيسكم،  كىذا ما يطمؽ عميو سكء ،إليو

 يقـك عمى نقطة محكرية مرتبطة بسد ية بأف التكافؽ النفسياإلنسانأشارت النظرية  ،عمى غرار ما سبؽ
 شأنيا أف تشكؿ التكافؽ السميـ.  ية التي مفاإلنسانالحاجات 

 النظرية السموكية: -ثالثا

 وتعمم إلىستجابات التي تؤدم كاإلثيرات أف السمكؾ يقكـ عمى الم إلىيذىب أصحاب ىذه النظرية 
لسمككية بأف ارتباط المثيرات النظرية ا حد ركادأ ،(Skinner) كتشكيمو، كعمى ىذا األساس أشار سكنر

رابطان ذلؾ بالتعزيز الذم يعد مف اآلليات التي  ،بناء السمكؾ النفسي التكافقي باإلستجابات يؤدم إلى
جراءات التي ركزت عمييا فإف مجمكعة اإل ،ليذا .اإلنساف تسرع في تشكيؿ السمكؾ النفسي لدل

لتعمـ  تكزات أساسيةشكؿ مر لة كالخطأ تك اكالكبلسيكي كالمح اإلجرائيالنظرية السمككية كالتعميـ 
بناء الخبرة التي يمكف تعمميا عف طريؽ عممية التنشئة  إلىعف طريؽ التعمـ الذم يؤدم  ،التكافؽ

 (.1989و النظرية السمككية المحدثة )فكنتانا، ة كىذا ما جاءت باإلجتماعي

ككذلؾ مجمكعة  ،التعمـ إلىأيضان بأف مجمكعة االستجابات المشركطة تؤدم  النظرية السمككية كتشير
 (.1984يؾ، نؽ النفسي السميـ )مادالتكاف إلىخطاء التي يرتكبيا الفرد تؤدم في المحصمة النيائية األ

مف التي ستجابات رية السمككية ركزت عمى إرتباط المثيرات باإلبأف النظ نجد ،في ضكء ما تقدـ
تشكيؿ التكافؽ النفسي الصحيح عف طريؽ الخبرة كالتنشئة  إلىكبالتالي يؤدم  ،خبلليا يتـ التعمـ

 ة. اإلجتماعي
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 النظرية المعرفية: -رابعا

كعمى ىذا األساس قامت تعد النظرية المعرفية مف النظريات التي ركزت عمى بناء المعرفة كتشكميا، 
ىذه النظرية عمى ثبلث مرتكزات يمكف اجماليا عمى النحك التالي: البناء الحسي ممثبلن بالحكاس 

دراؾ المعرفي قصيرة المدل كطكيمة المدل، كما أنيا ركزت عمى اإل كالبناء المعرفي كالذاكرة ،الخمس
ككاف مف أشير ىذه النظريات،  ،التخيؿك  ،كاالستدعاء ،في كظيفة الدماغ كالتذكر الذم لو دكر أساس
ة كالتكيؼ كالتكازف متي اعتبرت كؿ مف التمثؿ كالمكاءالمعرفية ال (Jean Piaget) نظرية جاف بياجو

ستعداد لمتعمـ الذم يرتبط بالتكافؽ يتطمب ذلؾ النضج كاإل ، اذالنفسي شركط اساسية في عممية التكيؼ
 (.1992النفسي لدل الفرد )جبريؿ، 

دخاؿ البيئة ستخبلليا ا مف الطريقة التي يتـإلى زت النظرية المعرفية أيضان التكافؽ النفسي كقد ع
كيرتبط ذلؾ بذكاء الفرد كقابميتو العقمية كفقان لئلمكانيات كالقدرات التي تشكؿ  ،المحيطة بكؿ مككناتيا

 إلىكعكس ذلؾ يؤدم التي تشكؿ التكافؽ المتكامؿ  ،ةاإلجتماعيالخبرات الماضية مرتبطة بالتنشئة 
 (.2005ي، كء التكيؼ )الحمفس

الذم يؤدم  ،نجد أف النظرية المعرفية ركزت عمى البناء المعرفي في تشكيؿ السمكؾ ،في ضكء ما تقدـ
 التكافؽ كفقان لمحيثيات كالمعطيات التي قامت عمييا في النمك المعرفي كالنضج كالخبرة. إلى

 : اإلجتماعيالتوافق 

ما بيف التكافؽ اإلجتماعي كالتكافؽ النفسي، بيف الفرد كذاتو، كبيف الفرد كالجماعة إف ىناؾ تداخؿ 
 .ًالتي ينتمي إلييا، فبل يتـ التكافؽ اإلجتماعي دكف أف يككف لدل الفرد تكافؽ نفسي، كبالعكس أيضا

تفسير التكافؽ  حاكلت التي كعمـ النفسالنظريات في كؿ مف عمـ االجتماع ىناؾ العديد مف 
ا مف إليية التي ينتمي اإلجتماعيبيف الفرد كبيئتو  اإلنسجاـالذم مف خبللو يتـ التكيؼ ك  ،جتماعياإل

ة كالنفسية في منظكر اإلجتماعيتباينت النظريات  ،عمى ىذا األساسك جانب، كذاتو مف جانب آخر، 
التكافؽ  جتماع كالنظريات الكظيفية كالصراع، ارتأت بأفنظريات عمـ اإلفة اإلجتماعيالتكافؽ 

نظرية ، أما اإلجتماعيكالثبات  اف كالقياـ بالكظائؼ كفقان لعمميتّي البناءتز يتـ مف خبلؿ اإل اإلجتماعي
، كىذا ما أكدتو يقـك عمى الصراع مف أجؿ إيجاد االتزاف كالتكافؽ اإلجتماعيأف التكافؽ بفتجد  الصراع
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كالتكافؽ مف خبلؿ عممية  إلنسجاـاالتي أكدت عمى  ،((Ralf Dahrendorfرالؼ داىرندكؼ  نظرية
 (. 1979الصراع )تيماشيؼ، 

أف التكافؽ يتـ مف خبلؿ إقامة عبلقات سكية مع اآلخريف، مف  إلىتشير ف ،النظرية السيكولوجيةأما 
المتعددة كفقان لمجمكعة القيـ كالمثؿ كالعادات كالتقاليد السائدة في  اإلجتماعيخبلؿ عممية التفاعؿ 

 إلىإيجاد حياة سعيدة مرتبطة ارتباطان كثيؽ بالصحة النفسية، كما يؤدم  إلىيؤدم كىذا  ،المجتمع
 إليوكىذا بحد ذاتو يشكؿ التكافؽ التاـ بيف الفرد كالمجتمع الذم ينتمي  ،إنجاح الحياة الزكجية كالعمؿ

 (.2004)الزغكؿ، 

ما بيف مراكز  جتماعيا يكازفبأف الشخص المتكافؽ إ (Freud) يرل فركيد ،كفي ضكء ما سبؽ
 إلىالشخصية الثبلث )اؿ أنا األعمى كاؿ أنا كاؿ ىك(، كفقان إلدخاؿ القيـ كالقكانيف بحيث يؤدم ذلؾ 

)البشر،  إليولممجتمع الذم ينتمي  اإلجتماعيإرضاء فكرم لمجانب الغريزم مع الجانب القيمي 
2006.) 

إال عندما تتناسب طمكحاتو كسعادتو مع ال يمكف أف يتـ  اإلجتماعيبأف التكافؽ  (Adler) دلرأكيشير 
كينعكس  ،مف خبلؿ تشكيؿ اتجاىاتو نحك ذلؾ المجتمع إليوة لممجتمع الذم ينتمي اإلجتماعيالقيـ 

 (.2005ذلؾ عمى سمككو كقيمو )صالح، 

يتـ مف خبلؿ مقكمات شخصية الفرد  اإلجتماعيبيذا الصدد بأف التكافؽ  (Horney) ؤكد ىكرنيكت
دخؿ ستالتي مف خبلليا تُ  ،الرشدسف التي يمر بيا مف مرحمة الطفكلة كالمراىقة حتى  كفقان لممراحؿ

المجتمع  وكمف خبلليا يمكف أف يتقبم ،ةاإلجتماعيثؿ لدل الشخص مف خبلؿ عممية التنشئة القيـ كالمُ 
 (.2001ي، يجيرفضو )المم أك

كىذا بحد ذاتو يشكؿ  ،حة النفسيةكالص اإلجتماعيبأف ىناؾ عبلقة بيف التكافؽ  (Ricci) كيرل ريتشي
 (.2004دل الفرد في مجتمعو )حجازم، ل اإلجتماعيالتكافؽ 

ُمتعممة كىي بمثابة استجابات لمتغيرات  اإلنسافف معظـ سمككيات عمى أفيؤكد  ،التوجو السموكيأما 
ا كعمى ىذا األساس أكد كؿ مف بافمكؼ كثركندايؾ إلييمحددة في البيئة التي ينتمي 

متثاؿ لمعادات ة السمككية بأف اإليمنظرّم النظر  (Pavlov، Thorndike and Skinner)ركسكين
 (.1990يعد تكافؽ اجتماعي )كفافي،  كالتقاليد يشكؿ السمكؾ التكافقي مع المجتمع كىذا بحد ذاتو

مف خبلؿ إشباع  ،أف الشخص يستجيب لمبيئة التي تحيط بو إلىفيشير  ،ياإلنسانالتوجو أما 
ماسمك أحد ركاد ىذه ة، كيرل اإلجتماعياجتماعيان لمفرد مع بيئتو  ان كىذا بحد ذاتو يشكؿ تكافق ،حاجاتو
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مة تحقيؽ الذات مرح إلى ًكصكال اإلجتماعيالتكافؽ  إلىشباع الحاجات األساسية يؤدم النظرية باف إ
 (.1987)أبك زيد، 

 

 إلى ًؿ إدراؾ البيئة الكمية كصكاليتـ مف خبل اإلجتماعيفيرل بأف التكافؽ  ،التوجو الجشطالتيأما 
مف كجية – كتشكيؿ سمكؾ يؤدم ،عداد لممستقبؿ كاليركب مف الماضي السيءتقبؿ الحاضر كاإل

 (.2001)حجازم،  ومجتمعالتكافؽ الكمي بيف الفرد ك  إلى-نظرىـ

مف  عياإلجتماأكدت عمى أىمية التكافؽ ف (Elise) ليسالذم تمثؿ في نظرية أ   ،وجو المعرفيالتأما 
تبني أفكار كمعتقدات تؤدم  إلىالتفكير العقبلني بحيث يؤدم  إلىخبلؿ التفكير البلعقبلني كصكالن 

 (.2006بيف الفرد كمجتمعو )غانـ،  اإلجتماعيالتكافؽ  إلى

 ،اإلجتماعية كالنفسية ركزت عمى التكافؽ اإلجتماعينرل بأف النظريات  ،ما سبؽ مف خبلؿ عرض  
استدخاؿ مجمكعة القيـ اإلجتماعية مف قبؿ المجتمع لؤلفراد  فاألولى: نتيينقطتين رئيسبلؿ خمف 

التكازف ما بيف الفرد كالقيـ اإلجتماعية لممجتمع  والثانيةممثبُل ذلؾ في عممية التنشئة اإلجتماعية، 
 الذم ينتمي إليو.

 

 نظريات تقدير الذات:

كتعددت اآلراء كالتيارات التي تدكر حكؿ لقد احتمت الذات مكانة بارزة في النظريات السيككلكجية، 
تفسيرىا  حاكلتكليذا كجدت نظريات كمدارس متعددة  ،مفيكـ فكرة الذات مف ناحية مدلكالتيا كأىميتيا

 (.1998، رمضافك  بشكؿ كاضح كدقيؽ )قطب

في نظرية الذات مف الناحية  ًمتكامبل ًطاراالذم قدـ إ (Rodgers) كأشير مف كتب في ذلؾ ركجرز
عد الذات كتُ  ،المتمركز حكؿ المنتفع رشادباإلظرية كالتطبيقية، كقد أشتير في أسمكبو المعركؼ الن

)عبد  تفسير تقدير الذات حاكلتكعمى ىذا األساس سنقدـ عدة نظريات  ،محكريان في نظريتو ًمفيكما
 .(1982الحافظ، 

 

 :(Rodgersروجرز )نظرية كارل  -ًأوال
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ة تعرؼ إرشادي لتقدير الذات كمف خبللو حدد طريقة تعريفان  (Rodgersركجرز )لقد حدد كارؿ 
ريتو حكؿ الذات في المقالة في تشكيؿ مبلمح نظ المتمركز حكؿ تقدير الذات كقد بدأبالسمكؾ المكجو 

بنى مف خبلليا نظرية في ك  ،التي بنى مف خبلليا بعض اآلراء كاالتجاىات ،(1947)شرىا عاـ التي ن
 ية المتبادلة.اإلنسانات الشخصية كالعبلقارشاد 

لذلؾ بالمسترشد، تتعمؽ ارشادية ستراتيجيات في فكرة الذات تتطمب منو تحديد إ ف الغكصفإ ،كبالتالي
 رشادعتماد عمى اإلذات باإلالنفسي، كمف ىنا بدأ تاريخ نظرية ال رشادفقد ارتكزت ىذه النظرية عمى اإل

المتعمؽ بو )أبك  رشادمعنى نفسو كذاتو كيستجيب لئلالمتمركز حكؿ المنتفع ممثبلن ذلؾ في جعمو يدرؾ 
 (.1987زيد، 

كقد ركزت ىذه النظرية عمى عدة أنكاع ترتبط بمفيـك الذات الذم لو عبلقة بتقدير الذات كمفيـك 
اىرم إلشباع حاجاتو المختمفة نفسو ككؿ بمعنى يستجيب لممجاؿ الظأم فيـ الفرد ل ،الكائف العضكم

، كمفيكـ المجاؿ الظاىرم الذم نعني بو تقديرىا إلىالذات التي تؤدم  قيؽمرحمة تح إلى ًكصكال
 تقديرىا.  إلىمجمكعة الخبرات الشعكرية كالبلشعكرية التي مف خبلليا يككف مفيـك الذات كيؤدم 

 ،ًلبناء فكرة متكاممة يدركيا الفرد عف ذاتو إيجابا ذات في نظريتو يعد المحكر األساسكما أف مفيكـ ال
 ا.إلييتكيفو كانسجامو مع البيئة التي ينتمي  إلىيؤدم ذلؾ مما 

بالرغـ مف  (Freud) طارىا اعتمدت عمى نظرية فركيدإ ( فيRodgersركجرز )ف نظرية إ
 رشاديةختبلؼ معو في بعض الجكانب ، التي كردت لدل الفركيدييف بالرغـ أنو استخدـ اآلليات اإلاإل

 ي. اعتمدتيا نظرية التحميؿ النفسالتي 

 ،بيف الفرد كبيئتو الخارجية اإلنسجاـأىمية في تشكيؿ التكافؽ ك  ا اعتبر التكافؽ النفسي السميـ ذاكم
تقدير  إلىؤدم عمى أىمية مفيكـ الذات باعتبارىا تأكدت  (Rodgers) ف نظرية ركجرزكيتضح أ

 ذات متكاممة متصمة بصحة الفرد النفسية.

 

 

 (:Snygg and Combs)نظرية سينج وكومبس  -ًثانيا
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تشكيؿ سمكؾ سكم  إلىالذم يؤدم  ،ركزت ىذه النظرية عمى مفيـك الذات باعتباره المجاؿ الظاىرم
 إلىكعمى ىذا األساس قسمت ىذه النظرية الذات  ،تقدير ذات مرتفعة إلىلدل الفرد بحيث يؤدم 

 :قسمين

عمى مبلمح الفرد  التي تتضمف كؿ األجزاء في المجاؿ الظاىرم التي تنعكس :الذات الظاىرية .1
 تقدير ذات مرتفع. تشكؿبحيث  ،مف خبلؿ سمككو

كيككف بمثابة خصائص محددة كثابتة لذات  ،الذم يككف مف أجزاء المجاؿ الظاىرم :مفيـك الذات .2
كالذم  ،بالسمكؾ الفردم ًكيرتبط ارتباطان كثيقا اإلنسجاـالفرد كالذم ينعكس عمى العمؿ لمتكيؼ ك 

ذا كاف عكس ذلؾ فإبذات مكج مفيكـ إلىيؤدم  ذات سمبي )أبك زيد، مفيكـ  إلىنو يؤدم ، كا 
1987.) 

 

 :(Vernon) نظرية فرنون -ًثالثا

 ،كىي ركزت عمى عدة مستكيات لمذات ،تعد ىذه النظرية مف النظريات التي أسيمت في تطكير الذات
التي تدكر حكؿ  عدة مستكيات لمذات. كمف خبلؿ تمؾ اآلراء التي جاءت بيا تمؾ النظرية حددتاذ 

ممثبلن بالضبط كالتحكـ  ،مما يؤثر عمى مفيـك الذات لديو ،عمميات الصراع التي تتعمؽ بالفرد نفسو
عدة  إلى (Vernon) كعمى ىذا األساس ينظر فرنكف .المثاليات كالمستكيات العميا إلى ًكصكال

ذلؾ عمى تقدير ذاتو مما ينعكس  ،دراكية تتعمؽ بالذات كتشكؿ مفيـك ذات لدل الفردمستكيات إ
 ،كعبلقة الفرد مع اآلخريف ،ةاإلجتماعيكالمستكل األعمى الذم في مجممو يشكؿ مجمكعة الذكات 

مرحمة تقدير الذات  إلىكالن كص ،كالذات الشعكرية التي يدركيا الفرد السكم كيشعر مف خبلليا بقيمتو
 .العميا

كاقؼ التي تحيط بالفرد لكي تشكؿ الم طبيعةإلى تتحقؽ مف خبلؿ التعرؼ ف ،الذات البصيرةأما 
 ًكصكال ،لكي تككف مفيكـ ذات مرتفع ،ستراتيجية متكاممة مف خبلليا تتضح معالـ الذات األساسيةإ

 تقدير الذات اإليجابية لمفرد. إلى

 

سير  إلى ًفيي في مجمميا مجمكعة مف الطرؽ التي تتصؿ بالعبلج النفسي كصكال ،الذات العميقةأما 
ة تشكيؿ مفيكـ ذات إيجابية ليا عبلقة بتقدير الذات اإليجابي إلىمما يؤدم  ،المكبكتة المكنكنات

 (.2000 اف،)رمض
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النفسي بمفيكـ الذات الذم  اإلنسجاـف ىذه النظرية ربطت التكيؼ كالتكافؽ ك في ضكء ما تقدـ نجد أ
يا تعتمد عمى تفسير مة التي مف خبللميذا بحد ذاتو يعد مف المؤشرات التقدير الذات كى إلىيؤدم 

 الذات بشقييا )مفيـك الذات كتقديرىا(.

 

 

 :(Cooper Smith) نظرية كوبر سميث -ًرابعا

تقدير الذات لدل األطفاؿ في مرحمة ما تفسيرىا  في (Cooper Smithسميث )تمثمت نظرية ككبر 
ت مرتبطان قبؿ المدرسة. كيشير ككبر سميث بأف تقدير الذات يتضمف كؿ مف عمميات تقييـ الذا

ىا كتذىب ىذه النظرية في تفسيرىا لتقدير الذات بأنو يقكـ عمى تعبير الذات كتقدير  ،بمفيـك الذات
مف حيث طمكحاتيـ كسمككيـ  األفراديرتبط ارتباطان كاضحان بمفيكـ الذات لدل  ،بصفتيا تعبيران سمككيان 

ة في اإلجتماعيعمى أىمية التنشئة كدت ىذه النظرية أ فقدالمكاقؼ التي يتعرضكف ليا.  اإليجابي نحك
كالسيككلكجي  اإلجتماعي، كعمى ىذا األساس ربطت الجانبيف ًسمبا أك ًما إيجاباالذات إمفيكـ تشكيؿ 

ضمف حياتيـ  األفرادكعبلقتيما في بنية الذات كتشكيميا كبناءىا نحك طبيعة المكاقؼ التي يتعرض ليا 
 (.1999الذات المرتفع )الخضير، ر التكيؼ العاـ كتقدي إلىاليكمية كصكالن 

 إلىكصكالن  ،يتضح مف نظريات تقدير الذات السابقة بأنيا ركزت عمى بناء الذات كمككناتيا كمسمماتيا
 .متدف   أكتقدير ذات مرتفع  إلىمة التكيؼ التي تؤدم مرح

يث في مناح  أساسية كبالذات نظرية ركجرز كنظرية سم دف تمؾ النظريات تعفإ ،كعمى ىذا األساس
تعريفيما لمفيكـ الذات كتقديرىا كىذا يتناسب مع دراستنا الحالية لككنيا تدرس عينة مف النساء 

ؿ مف خبلؿ أك سنح ،لذلؾ فر حر كمف ثـ  ،المكاتي تعرضف لمكاقؼ نفسية مؤلمة ،المحررات األسيرات
لتحمي ير ذات عاؿ  قدبناء ت إلىقاء الضكء عمى المعايير التي أدت ؿ نتائج ىذه الدراسة تكضيح كا 

 .متدف  أعاؽ مف تكيفيف  تقدير ذات  أك لدييف
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الدراسات السابقة 2.2  

كىذا بحد ذاتو سيفيدنا في  ،تياضطبلع عمى إجراءاتيا كمنيجيلدراسات السابقة ذات أىمية في اإلتعد ا
ي التكافؽ النفسفي مكضكع مجمكعة مف الدراسات كسنقدـ  ،ستفادة مف ناحية نظرية كتطبيقيةاإل

 . كاإلجتماعي لدل األسرل المحرريف

سكؼ تقدـ دراسات  احسب عمـ الباحثة التكجد دراسات سابقة تتعمؽ بتقدير الذات لدل األسرل، لذك 
 ليا عبلقة بتقدير الذات بشكؿ عاـ.

 الدراسات العربية 1.2.2

 دراسات التوافق النفسي واالجتماعي -ًأوال

لمنساء  اإلجتماعيالتوافق النفسي و بدراسة بعنكاف ( 2016قاـ كؿ مف )عبد اليادم كآخركف، 
 الباحثكف قاـ ،. كلتحقيؽ ذلؾائيميةاألسر الفمسطينيات وأقرباء الشيداء المحتجزين في مقابر األرقام 

 ،اإلجتماعيكطبؽ عمييـ مقياس التكافؽ النفسي ك  .( امرأة فمسطينية83)تمثمت فيباختيار عينة 
ىا بأف ىناؾ عبلقة ما بيف درجة القرابة كالتكافؽ النفسي نتيجة مفاد إلىكتكصمت الدراسة 

صت الدراسة بإعداد برامج أك ك  ،كالمستكل التعميمي . كذلؾ كاف ىناؾ فركؽ تعزل لمعمراإلجتماعيك 
 .فلديي اإلجتماعيارشادية ليا عبلقة بزيادة مستكل التكافؽ النفسي ك 

ى األسر لنفسية لما بعد الصدمة لدى مستوى االضطرابات ا( بدراسة بعنكاف 2015قامت صابات )
ائيمية في محافظتي بيت لحم سر اإلسنوات داخل السجون  خمسالمحررين المذين أمضوا أكثر من 

 اإلعتقاؿة كمكاف السكف كعدد سنكات اإلجتماعيالديمغرافية )كالحالة  دكر العكامؿ معرفة ،والخميل
. في مستكل ىذه اإلضطرابات م كالمينة(سر األكفترة الخركج مف السجف كالمستكل التعميمي كالدخؿ 

( 1400مف أصؿ مجتمع الدراسة الذم بمغ ) ًا( أسير 280كلتحقيؽ ذلؾ اختارت عينة عشكائية قكاميا )
 .عمييـ مقياس االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة طبؽ ،ككانت العينة عشكائية طبقية ًاأسير 

بيف متكسطات  داللة الة إحصائية عمى مستكل ذات دالل ًاأف ىناؾ فركقإالى كخمصت الدراسة 
صت الدراسة بإعداد برامج أك كما  ،ماألسر فراد العينة تعزل لممستكل التعميمي كالدخؿ أاستجابة 

 ل المحرريف. األسر ارشادية نفسية لتدعيـ 

لدى  اإلجتماعيالتوافق النفسي و ( التي كانت بعنكاف 2012 ) ما دراسة كؿ مف زقكت كأبك دقةأ
 ،( أسيرة48قاـ الباحثاف باختيار عينة قكاميا ) ،كلتحقيؽ ذلؾ .المحررات في قطاع غزة سيراتاأل

ال  وننتيجة مفادىا بأ إلىكخمصت الدراسة  ،اإلجتماعيطبؽ عمييف استبانة لقياس التكافؽ النفسي ك 
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نو يمي، كما أفي المستكل التعم األسيراتبيف النساء  اإلجتماعييكجد ىناؾ فركؽ في التكافؽ النفسي ك 
مف ناحية العمر كمدة سنكات  األسيراتالنساء في التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل ال يكجد فركؽ 

إعداد كرشات صت الدراسة أك ك  ة.اإلجتماعيكؽ إحصائية في الحالة نو ال يكجد فر كما أ ،السجف
 لدييف. اإلجتماعيالتكافؽ النفسي ك  رفع تكعكية مف خبلليا يمكف

التوافق النفسي وعالقتو باالنتماء الوطني ( بدراسة كانت بعنكاف 2010بلع )قاـ الط كفي سياؽ آخر
كؿ مف معرفة مستكل ى لإىدفت  ،ائيميةاألسر الفمسطينيات المحررات من السجون  األسيراتلدى 

 ،ائيميةسر اإلالفمسطينيات المحررات مف السجكف  األسيراتالتكافؽ النفسي كاالنتماء الكطني لدل 
( 50عمى عينة مككنة مف ) حيث طبقت الدراسة ،نتماء الكطني لدييفتكافؽ النفسي كاإلقة بيف الكالعبل

 .( لـ يتعرضف لؤلسر، كباستخداـ مقياس التكافؽ النفسي كمقياس االنتماء الكطني250)أسيرة ك
سي رتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجة كؿ مف التكافؽ النفكجكد عبلقة إ إلىكتكصمت الدراسة 

ضحت الدراسة عف كجكد فكرؽ ذات داللة إحصائية في أك كما  .األسيراتنتماء الكطني لدل جة اإلكدر 
كالنساء المكاتي لـ يتعرضف لؤلسر ككاف ذلؾ لصالح  األسيراتمجاالت مقاييس التكافؽ النفسي بيف 
النفسي لدل صت الدراسة بكجكد متابعة في تدعيـ التكافؽ أك النساء المكاتي لـ يتعرضف لؤلسر. ك 

 مف خبلؿ التكعية كعقد كرشات عمؿ.  األسيرات

 

في محافظتي بيت  اإلجتماعيرشاد ن لخدمة اإل ى المحررياألسر تقبل ( بدراسة 2010نجاجرة ) سعىك 
إلى تعرؼ الك  اإلجتماعيل المحرريف لئلرشاد األسر معرفة تقبؿ ى لإىدفت الدراسة  ،لحم والخميل

ل المحرريف بطمب كتمقي خدمة االرشاد، كما ىدفت األسر كف تكجو المعكقات كاألسباب التي تحكؿ د
ل األسر تككف مجمع الدراسة مف جميع  .حمكؿ مقترحة لمكاجية تمؾ المعكقاتإلى كضع الدراسة 

ل كالمحرريف كالبالغ األسر المحرريف في محافظتي بيت لحـ كالخميؿ المسجميف لدل كزارة شؤكف 
ً ا( أسير 315كاختار الباحث العينة بطريقة عشكائية بمغ عددىا ) ( في تمؾ المحافظتيف3898عددىـ )
 ،التحميمي صفياستخدـ الباحث المنيج الك . عشكائية طبيعيةككانت ىذه العينة  ،المحافظتيف يمثمكف

كؽ ذات داللة إحصائية في بأنو يكجد فر . أظيرت نتائج الدراسة كطبؽ استبانة لقياس ذلؾ الغرض
صت الدراسة بإجراء مزيد مف الدراسات ذات العبلقة أك ك  األسيراتكاف لصالح رشاد النفسي تقبؿ اإل
 بذلؾ. 
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ى المحررين في األسر عالقة مركز الضبط بالتكيف النفسي لدى بدراسة  (2007أشقر )كقامت 
لى مستكل التكيؼ العاـ لدييـ كما ىدفت حيث ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إ .محافظة رام اهلل والبيرة

ل المحرريف في محافظة راـ اهلل كالبيرة. كلتحقيؽ األسر مستكل مركز الضبط لدل  إلىمتعرؼ أيضان ل
استخدـ المنيج الكصفي التحميمي كاختار ، ز الضبط كالتكيؼ النفسيذلؾ أعدت استبانة لقياس مرك

نو أ إلىكخمصت الدراسة  .كأسيرة فمسطينية. ككانت نكع العينة متيسرة ًا( أسير 140عينة مككنة مف )
ة كمكاف السكف بينما يكجد اإلجتماعيال يكجد فركؽ في مستكل الضبط كالتكيؼ تعزل لمتغير الحالة 

إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات ذات العبلقة في صت الدراسة أك فركؽ تعزل لمستكل التعميمي. ك 
 ذلؾ. 

ى األسر لدى  ياإلجتماعمدى التكيف النفسي و ( بدراسة ىدفت لمتعرؼ عمى 2006قاـ قباجة )
عدة متغيرات كالعمر  إلى، كاستندت الدراسة المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية

ة كالدخؿ األسر ة كالمستكل التعميمي كعدد أفراد اإلجتماعيكالحالة  اإلعتقاؿكعدد مرات  اإلعتقاؿكمدة 
 ًامحرر  ًا( أسير 200لبالغ عددىـ )كبعده. كلتحقيؽ ذلؾ تـ اختيار مجمع الدراسة ا اإلعتقاؿالشيرم قبؿ 

كتكصمت  ،ستبانة لجمع المعمكماتاستخدـ اإل ،ًا( أسير 240كاختار عينة عشكائية طبقية بمغ عددىـ )
نتيجة مفادىا بأنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكيؼ النفسي تعزل لعدد مرات  إلىالدراسة 
انتيت الدراسة بتكصية كاف مفادىا ضركرة العمؿ عمى دمج ة قبمو كبعده. ك اإلجتماعيكالحالة  اإلعتقاؿ

 رشادية. مف خبلؿ كرشات العمؿ كالبرامج اإلل في جماعات األسر 

ل الفمسطينييف مف ناحية األسر تعد تمؾ الدراسات مؤشرات ىامة مف خبلليا تـ الكشؼ عف كضع 
 ليا.أك نبعض المتغيرات التي تـ ت إلىالتكافؽ مع الظركؼ المحيطة، استنادان 

 دراسات تقدير الذات -ًثانيا

، تتعمؽ في ىذه الدراسة كمجتمعيا عمى حسب عمـ الباحثة ال تكجد دراسات سابقة في تقدير الذات
 كعينتيا.

الدراسات األجنبية 2.2.2   

 السجن نزالء لدى واإلجتماعي النفسي التوافق(: بدراسة بعنكاف 2016قاـ الشيخ، كآخركف )
( ذكرا 40. حيث بمغ حجـ العينة )ي وعالقتو ببعض المتغيرات الديمقراطيةبحر  الخرطوم القومي

لدل ( سنة، كتكصمت الدراسة الى أف التكافؽ النفسي كاإلجتماعي 60 -20تتراكح أعمارىـ بيف )
( كال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في التكافؽ 57.4نزالء السجكف يتسـ باإلنخفاض بنسبة )
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عا لعمر النزيؿ كالحالة اإلجتماعية، كتكجد فركؽ ذات داللة احصائية في النفسي كاإلجتماعي تب
 التكافؽ النفسي كاإلجتماعي تبعا لمستكل التعميـ.

 
الظروف الصادمة المادية ( بدراسة كانت بعنكاف Neriar, 2002عمى صعيد آخر قامت نريار )
ب ككانت تقكـ ىذه الدراسة ( مف أسرل الحر 2كشممت عينة الدراسة ) والمعنوية لدى أسرى الحرب

عمى سكء التكافؽ  اسمبي اعمى استخداـ منيج دراسة الحالة كتكصمت ىذه الدراسة بأف ىناؾ أثر 
 اإلجتماعيقكمات لمدعـ مإيجاد ال ةكصت الدراسكأ ،اإلجتماعيلدييـ. كىذا أثر سمبان عمى تكافقيـ 

 لمتخفيؼ مف معاناتيـ.
 

 األسرلتحديد العالقة بين ( ىدفت Sanchez, 2000كفي دراسة أخرل قاـ بيا سانتشيز )
، كاستخدمت أداة المقابمة لمتعرؼ عمى ( أسيرا15كاختارت عينة قكاميا ) واالضطرابات النفسية

ل لدييـ أمراض نفسية تتمثؿ في سكء األسر نتيجة مفادىا بأف  إلىأحكاليـ. كخمصت الدراسة 
 التكافؽ لدييـ.

 
الضغوط لدى أسرى ( بدراسة كانت بعنكاف Solomon, 1998كفي سياؽ آخر قاـ سالمكف )

. كاستخدمت مقاييس ممثمة بالتكافؽ النفسي لدييـ ًا( أسير 164كشممت عينة الدراسة ) الحرب
كأظيرت الدراسة بأف لـ يكف لدييـ تكافؽ عمى المدل الطكيؿ كىذا يعزل لفترة اعتقاليـ طكيمة 

 األمد.
 

حيث أجريت  لمتعرف عمى أسرى الحرب،راسة ىدفت ( في دBersten, 1998كأكدت برستيف )
ناتيـ سيرة كطبقت أداة المقابمة عمييـ كأظيرت النتائج معاكأ ًا( أسير 31الدراسة عمى عينة قكاميا )

 إلىرتبط ذلؾ بالقمؽ النفسي كتغيرات المزاج لدييـ. كخمصت الدراسة ممثمة في سكء التكافؽ حيث إ
 ي التكافؽ النفسي.ليدىـ صعكبات ف نتيجة مفادىا بأف

 
 زوجاتيمعمى أسرى الحرب و  األسرتأثيرات لمتعرف عمى ( ىدفت Dent, 1998أما دراسة دنت )

لحرب مف ( أسيران مف البكسنة كاظيرت نتائج الدراسة معاناة أسرل ا145كتككنت العينة مف )
األدلة عمى عراض السيككسيسيكماتية، كما بينت الدراسة كجكد بعض أمراض نفسية كاالكتئاب كأ

، مما انعكس ذلؾ عمييـ سمبان األسرة لدل اإلجتماعيية كالعبلقات األسر عمى العبلقات  األسرتأثير 
 ضمف سياؽ مجتمعيـ. اإلجتماعيفي تكافقيـ النفسي ك 
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ة التعذيب لمتعرف عمى خبر ( ىدفت Punamaki, 1988كفي دراسة أخرل قاـ بيا بكناماكي )
، حيث قسمت الدراسة ذلؾ بعدة أنكاع ى الفمسطينييناألسر من  عراضوطرق التحمل ومستوى األ

لت الدراسة الطبلب الفمسطينييف ك اكتن اإلعتقاؿمف التعذيب، كالنفسي كالجسدم كالجنسي أثناء فترة 
ناث كتـ اجراء مقاببلت معيـ. كاستخدمت اإلحصاء الكصفي كتكصمت الدراسة  ف أ إلىذككران كا 

السجناء كمستكل األمراض النفسية لدييـ كالقمؽ كالخكؼ ىناؾ عبلقة بيف ما تعرض لو 
  كاالضطرابات النفسية.



 
 
 

33 
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2

لمعايير  ًتتعمؽ بيذا المكضكع، سنحاكؿ التعقيب عمييا كفقا مف دراسات سابقة في ضكء ما عرض
 منيجية ذات صمة في البحث العممي، اذ يمكف ابرازىا عمى النحك اآلتي:

الدراسات السابقة جاءت لتمقي الضكء عمى التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لؤلسرل كاألسيرات،  -1
(، اذ كؿ ، كبريستيفممثمة في دراسة ) عبد اليادم، كالطبلع، كزقكت كأبك دقة، كنجاجرة

دراسة مف ىذه الدراسات، ركزت عمى جانب ىاـ فيما يتعمؽ باألسرل كاألسيرات، كتعد دراستنا 
لدل األسيرات الفمسطينيات التكافؽ النفسي كاإلجتماعي ىدفت إلى دراسة ت التي مف الدراسا
 .لمدراسات السابقة ًاعد امتدادىذا يك ، المحررات

تكافقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة، بأف ما تعانيو األسيرات داخؿ المعتقبلت، مف  -2
 جتماعي عند تحررىف.اضطياد، كتعذيب نفسي، كجسدم، يؤثر عمى تكافقيف النفسي كاإل

أيضا كاف جانب التشابو بيف ىذه الدراسة كبعض الدراسات القميمة السابقة، التي تناكلت  -3
التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات، تكمف في المتغيرات 

اسة زقكت المستقمة، كالعمر كالمستكل التعميمي، كسنكات اإلعتقاؿ، كالحالة اإلجتماعية، كدر 
 (.  2012كأبك دؽ )

كاستفادت ىذه الدراسة مف الدراسات السابقة، بإتباع خطكات اجرائية كمعالجات احصائية،  -4
 مف التقارب كالتشابو. ًفييا نكعا

 عدة جكانب كىي:يكمف في  ،ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ؼختبلجكانب ا اأم  -5
سكؼ تتبع، كصفي التحميمي، بينما دراستنا المنيج ال الدراسات السابقة اتبعت المنيجية:- أ

 .المنيج الكصفي اإلرتباطي
في المجمكعات البؤرية،  ًىذه الدراسة المنيج الكيفي ممثبل تتبع سكؼ إضافة إلى ذلؾ - ب

مغايرة،  كلمخركج بتكصيات الكمية التي تكصمت إلييا الدراسة،لمتأكيد عمى دقة النتائج 
 بعد تحررىف. ًكاجتماعيا ًت، نفسياجراء لما تعانيو األسيرات المحررا

اختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة، أنيا تناكلت تقدير الذات كعبلقتو بالتكافؽ - ت
ليذا سكؼ تختمؼ في نتائجيا  .النفسي كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات

 عف نتائج الدراسات السابقة.
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 المعالجة اإلحصائية -8.3
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 

 مقدمة 1.3
تيارىا، كأدكاتيا كاستخراج كطريقة اخ ،كعينتيا ،كمجتمعيا ،في ىذا الفصؿ منيجية الدراسةسيعرض 

 .، كمعالجاتيا اإلحصائيةمتغيراتيا إلىمعايير الصدؽ كالثبات، ك التطرؽ 

 

 منيجية الدراسة 2.3
 لمبلئمتو ليذه الدراسة، كبيذا الصدد أشار أبك زينةي الدراسة المنيج الكصفي اإلرتباط اتبعت

المتغيرات في الدراسات كبالذات  بأف الدراسات اإلرتباطية التي تمثؿ العبلقة ما بيف (1996)
 اإلرتباطية، تستخدـ المنيج الكصفي اإلرتباطي لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات.

 

 مجتمع الدراسة 3.3
 األسيراتعدد  بمغاذ عمى ثبلث محافظات،  فتكزع( أسيرة محررة 143بمغ مجتمع الدراسة )

( أسيرة محررة، 33بيت لحـ )محافظة في ك ( أسيرة محررة، 56) كالبيرة راـ اهلل محافظة المحررات في
 ( أسيرة محررة.54كفي محافظة الخميؿ )

 

 عينة الدراسة 4.3
المحررات،  األسيراتجميع  إلىالعشكائية المتيسرة، لصعكبة الكصكؿ الدراسة بالطريقة عينة  تاختير 

 ية.خصائص العينة الديمغراف( 1.3الجدكؿ )بسبب معيقات اإلتصاؿ بيف، كفيما يمي يبيف 
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 (: خصائص العينة الديمغرافية1.3جدكؿ )

 القيـ الناقصة النسبة المئكية العدد المتغيرات

 العمر

 12.9 8 سنة 21-15مف 

 24.2 15 سنة 30-26مف  ---
 38.7 24 سنة 40-31مف 
 24.2 15 سنة فما فكؽ 41

 المستكل التعميمي

 35.5 22 ثانكم-ابتدائي

 16.1 10 دبمـك متكسط ---
 43.5 27 بكالكريكس
 4.8 3 فأعمىماجستير 

 1 80.3 49 أعكاـ 5-1مف  سنكات السجف
 19.7 12 فأكثر أعكاـ 6

 ةاإلجتماعيالحالة 
 57.6 34 عزباء

 33.9 20 متزكجة 3
 8.5 5 أرممة

 المحافظة
 57.4 35 راـ اهلل

 21.3 13 بيت لحـ 1
 21.3 13 الخميؿ

 مكاف السكف
 41.9 26 مدينة

 35.5 22 قرية ---
 22.6 14 مخيـ

 مستكل الدخؿ

 37.1 23 شيكؿ فأقؿ 1000

 2000-1001 )مف ---
 شيكؿ(

20 32.3 
( 3000-2001مف )

 شيكؿ
5 8.1 

 22.6 14 شيكؿ فأكثر 3001
 

 أدوات الدراسة 5.3
 ىما:، اعتمدت الدراسة عمى أداتيف

 تقدير الذات.مقياس ك  ماعياإلجتالتكافؽ النفسي ك مقياس  -1
 المقابمة. -2
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 ىي: ،ثبلث أقساـ إلىكقسمت استبانة الدراسة 

 

كىي )العمر، المستكل التعميمي، سنكات السجف، الحالة  ،المتغيرات الديمغرافية ل:والقسم األ 
 ة، المحافظة، مكاف السكف، مستكل الدخؿ(.اإلجتماعي

 

( 12، فالتكافؽ النفسي احتكل عمى )اإلجتماعيي ك احتكل عمى مقياس التكافؽ النفس القسم الثاني:
 (.2005) ىذا المقياس مف إعداد الحمفيك يكارت الخماسي، لفقرة مف النكع المغمؽ حسب مقياس 

 .الخماسي يكارتل( فقرة مف النكع المغمؽ حسب مقياس 14احتكل عمى ) اإلجتماعيكالتكافؽ 

 

( فقرات مف النكع المغمؽ حسب مقياس 10ف )مقياس تقدير الذات المككف متضمف  القسم الثالث:
 (، حيث طبؽ عمى البيئة العربية.ك ىذا المقياس مف إعداد العالـ )ركزنبرجديكارت الخماسي، 

 

كاشتممت عمى ثبلث  ،فتشمؿ عمى مجمكعة مف المقاببلت لبعض أفراد عينة الدراسة داة الثانية:أما األ
 مس.ذلؾ في الفصؿ الخانتائجيا  تناقشأسئمة كس

 

 الدراسةأدوات صدق  3.6
 

عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص عرضت  ،الدراسةكات تحقؽ مف صدؽ أدلم
ىذا مف  .االستبانة بشكميا الحالياخرجت كالخبرة، الذيف أبدكا بعض المبلحظات حكليا، كبناءن عميو 

ا بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف  ناحية، كمف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضن
(Pearson correlationلفقرات الدراسة مع الدرجة الكمية لؤلداة، كذلؾ كما ىك كاضح في الجد )كؿا 
(2.3،  3.3  ،4.3.) 
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 صدق مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي:

 التوافق النفسيلمجال صدق : الًأوال
( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )2.3جدول )

 مع الدرجة الكمية لألداة مقياس التوافق النفسي

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات
1 0.65* 0.000 
2 0.85* 0.000 
3 0.65* 0.000 
4 0.73* 0.000 
5 0.74* 0.000 
6 0.69* 0.000 
7 0.76* 0.000 
8 0.79* 0.000 
9 0.45* 0.000 

10 0.58* 0.000 
11 0.77* 0.000 
12 0.61* 0.000 

 α=0.05* دالة عند مستوى الداللة 

قيـ مصفكفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع  جميعإلى أف ( 2.3)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
الدرجة الكمية لؤلداة كانت دالة إحصائينا، مما يشير إلى اتساؽ داخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ معنا 

 لدل األسيرات المحررات. التكافؽ النفسيقياس في 

 التوافق اإلجتماعيلمجال صدق : الًثانيا
( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )3.3جدول )

 مع الدرجة الكمية لألداة التوافق االجتماعي

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات
1 0.79* 0.000 
2 0.67* 0.000 
3 0.69* 0.000 
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4 0.58* 0.000 
5 0.79* 0.000 
6 0.73* 0.000 
7 0.57* 0.000 
8 0.45* 0.000 
9 0.56* 0.000 

10 0.70* 0.000 
11 0.64* 0.000 
12 0.13 0.327 
13 0.53* 0.000 
14 0.61* 0.000 

 α=0.05* دالة عند مستوى الداللة 

إلى أف غالبية قيـ مصفكفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع ( 3.3)الجدكؿ  تشير المعطيات الكاردة في
الدرجة الكمية لؤلداة كانت دالة إحصائينا، مما يشير إلى اتساؽ داخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ معنا 

اإلطار النظرم الذم بني المقياس  ، عمى ضكءلدل األسيرات المحررات إلجتماعياالتكافؽ في قياس 
 أساسو. عمى

 صدق مقياس تقدير الذات

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )4.3جدول )
 مع الدرجة الكمية لألداة مقياس تقدير الذات

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات
1 0.38* 0.000 
2 0.76* 0.000 
3 0.58* 0.000 
4 0.61* 0.000 
5 0.45* 0.000 
6 0.61* 0.000 
7 0.65* 0.000 
8 0.39* 0.002 
9 0.51* 0.000 
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10 0.64* 0.000 
 α=0.05* دالة عند مستوى الداللة 

أف غالبية قيـ مصفكفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع  إلى( 4.3)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
اتساؽ داخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ معنا  إلىشير الدرجة الكمية لؤلداة كانت دالة إحصائينا، مما ي

اإلطار النظرم الذم بني المقياس عمى  ، عمى ضكءلدل األسيرات المحررات تقدير الذاتفي قياس 
 أساسو.

 

 الدراسة واتدألثبات ال 2.5.3
 Cronbachتـ حساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي كبحساب معادلة الثبات كركنباخ الفا )

Alpha( ككانت الدرجة الكمية لؤلداة ،)تمتع ىذه االداة بثبات يفي  إلى(. كىذه النتيجة تشير 0.95
 (.5.3بأغراض الدراسة، كما ىك كاضح في الجدكؿ )

 

 ( لثبات أداة الدراسةCronbach Alpha(: نتائج معامل كرونباخ ألفا )3.5جدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت المحكر

 0.92 12 62 فؽ النفسيالتكا

 0.90 14 62 اإلجتماعيالتكافؽ 

 0.87 10 62 تقدير الذات

 0.95 36 62 الدرجة الكمية

 

 متغيرات الدراسة 6.3
كىي تمثؿ خصائص العينة الديمغرافية ) العمر،  ،اشتممت ىذه الدراسة عمى المتغيرات المستقمة

 كل الدخؿ(.ة، المحافظة، مكاف السكف، مستالمستكل التعميمي، سنكات السجف، الحالة اإلجتماعي

 كتقدير الذات.  ،أما المتغيرات التابعة فيي التكافؽ النفسي كاإلجتماعي
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 إجراءات الدراسة 7.3

، كبعد أف اكتممت عممية بتطبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسةثـ قامت الباحثة  ، عينة الدراسةحددت 
انات يا بطريقة صحيحة، تبيف أف عدد اإلستببعد إجابتيـ عمي انات مف أفراد العينةتجميع اإلستب
 ( استبانو.62) ىي لحة كالتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائيالمستردة الصا

 

 المعالجة اإلحصائية 8.3

 ً)إعطائيا أرقاما معينة(، كذلؾ تمييدارمزت  ،انات كالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿببعد جمع االست 
ز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ البيانات جيا إلىإلدخاؿ بياناتيا 

كفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات 
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، اختبار "ت"، اختبار تحميؿ التبايف 

( SPSSاختبار تككي، كذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية ) معامؿ ارتباط بيرسكف، حادم،األ
(Statistical Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

 

 المقدمة 1.4

 باألسئمة المتعمقة النتائج عرض 2.4

 بالفرضيات المتعمقة النتائج عرض 3.4
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 الفصل الرابع

 الدراسةنتائج 

 

 مقدمة 1.4
 

ا الباحثة بالنسبة لمكضكع الدراسة كىك إلييلنتائج الدراسة، التي تكصمت  ًيتضمف ىذا الفصؿ عرضا
"، الفمسطينيات المحررات األسيراتوعالقتو بتقدير الذات لدى عينة من  اإلجتماعي"التوافق النفسي و 

كذلؾ مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ 
 الدرجات التالية:اعتمدت عمييا. كمف أجؿ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة 

 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متكسطة

 عمىفأ 3.68 عالية

 

 نتائج األسئمة  2.4
 لوالسؤال األ نتائج  1.2.4

 ؟الفمسطينيات المحررات األسيراتلدى واإلجتماعي ما درجة التوافق النفسي 

لدى واإلجتماعي (: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة التوافق النفسي 1.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات األسيرات

 الدرجة النسبة المئكية االنحراؼ المعيارم تكسط الحسابيالم العدد المتغير
الدرجة الكمية لمتكافؽ 

  النفسي
 متكسطة 63% 0.57 3.15 62
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الدرجة الكمية لمتكافؽ 
 متكسطة %67.0 0.49 3.35 62 اإلجتماعي

الدرجة الكمية لمتكافؽ 
 متكسطة %65.2 0.37 3.26 62 النفسي كاإلجتماعي

 

 األسيراتلدل  كاإلجتماعي أف درجة التكافؽ النفسي إلى( 1.4)ة في الجدكؿ تشير المعطيات الكارد
بمغ المتكسط الحسابي الستجاباتيف عمى محكر التكافؽ النفسي اذ المحررات كانت متكسطة، 

 (.0.37( بانحراؼ معيارم )3.26)كاإلجتماعي 

المئكية لمظاىر التكافؽ  كقد أكجدت الباحثة المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كالنسب
اآلتييف ، في الجدكليف لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات النفسي كأيضا لمظاىر التكافؽ اإلجتماعي

 .( 3.4)( ك2.4)

 سيق النفأىم مظاىر التوافومن 

(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمظاىر التوافق النفسي لدى األسيرات 2.4جدول )
 ينيات المحررات مرتبة حسب األىميةالفمسط

 

المتوسط  لفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 عالية %81.9 1.07 4.10 إنني حساسة أكثر من الالزم 9

تتقمب حالتي المزاجية بين السعادة والحزن  10
 دون سبب ظاىر

 عالية 74.5% 1.36 3.73

 متوسطة %72.9 1.29 3.65 نأشعر بالضيق في معظم األحيا 3

تشغمني األفكار إلى درجة ال استطيع معيا  1
 النوم

 متوسطة 71.0% 1.38 3.55

 متوسطة %64.5 1.41 3.23 أشعر بالراحة النفسية 8

 متوسطة %62.9 1.38 3.15 أشعر باالكتئاب في معظم األحيان 11

 متوسطة %60.0 1.41 3.00 أشعر بالوحدة حتى أثناء وجودي مع الناس 6

 متوسطة %58.7 1.50 2.94 أكون ىادئة في المواقف الحرجة 12



 
 
 

45 
 

 متوسطة %57.1 1.37 2.85 ينتابني اليأس بسيولة 4

 متوسطة %54.8 1.45 2.74 أكون متماسكة في المواقف الحرجة 5

 متوسطة %50.6 1.29 2.53 يضايقني شعوري النقص 2

 منخفضة %44.2 1.20 2.21 أفقد ثقتي بنفسي بسيولة 7

 متوسطة %63 0.57 3.15 الدرجة الكمية لمتوافق النفسي 8
 

، إلى أف درجة التكافؽ النفسي لدل األسيرات (2.4)أشارت المعطيات الكاردة في الجدكؿ  ًأيضا
الفمسطينيات المحررات كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي إلستجاباتيف عمى محكر التكافؽ 

 (.0.57راؼ معيارم )( ، بانح3.15النفسي )

 

لدل األسيرات  ًإلى أف أكثر مظاىر التكافؽ النفسي شيكعا (2.4)لمعطيات الكاردة في الجدكؿ تشير ا
، حيث بمغ المتكسط الحسابي إلجاباتيف  المحررات كانت كجكد حساسية لدييف أكثر مف المزـك

سبب ظاىر، بمتكسط حسابي  (، تبعيا تقمب الحالة المزاجية لدييف بيف السعادة كالحزف دكف4.10)
(، ثـ إنشغاليف باألفكار 3.65(، ثـ شعكرىف بالضيؽ في معظـ األحياف، بمتكسط حسابي )3.73)

، بمتكسط حسابي ) (، ثـ الشعكر بالراحة النفسية، بمتكسط 3.55إلى درجة عدـ استطاعتيف النـك
 (.3.23حسابي )

(، ثـ 2.21نفس بسيكلة، بمتكسط حسابي )ىي فقداف الثقة بال ًفي حيف كانت أقؿ المظاىر شيكعا
(، ثـ أنيف يكف متماسكات في المكاقؼ 2.53المضايقة مف الشعكر بالنقص، بمتكسط حسابي )

(، ثـ اليدكء 2.85(، ثـ شعكرىف باليأس بسيكلة، بمتكسط حسابي )2.74الحرجة، بمتكسط حسابي )
 (.2.94في المكاقؼ الحرجة، بمتكسط حسابي )

 

 :التوافق اإلجتماعي لدى األسيرات الفمسطينيات المحرراتأىم مظاىر ومن 

(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمظاىر التوافق اإلجتماعي لدى 3.4جدول )
 األسيرات الفمسطينيات المحررات مرتبة حسب األىمية

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 الدرجة
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ي اإلجتماعية مع جيراني طيبة عبلقت 3
 لمغاية

 عالية 82.3% 1.06 4.11

 عالية %78.4 1.06 3.92 أتمتع بشعبية اجتماعية بيف أصدقائي 9
 عالية %77.7 1.10 3.89 أنا محبكبة مف اآلخريف 8
أصدقائي يشعركنني بالمكانة اإلجتماعية  4

 التي كنت اتمناىا
 عالية 75.2% 1.20 3.76

14 
 

في ممارسة أنكاع كثيرة مف أجد متعة 
 كسائؿ التركيح كالرحبلت كالحفبلت

 عالية 75.2% 1.30 3.76

 متكسطة %73.2 1.14 3.66 أشعر أف اآلخريف يسرىـ أف أككف معيـ 11
أندمج مع اآلخريف في نشاطاتيـ  1

 اإلجتماعية
 متكسطة 72.9% 1.33 3.65

 ةمتكسط %67.1 1.31 3.35 ال أمانع مقابمة الغرباء 13
أشعر بانسجاـ في العمؿ الذم اذىب  10

 إليو
 متكسطة 66.8% 1.37 3.34

 متكسطة %63.2 1.33 3.16 أصادؽ اآلخريف بسيكلة 7
أفضؿ أف تقتصر حياتي اإلجتماعية  5

 عمى افراد أسرتي
 متكسطة 56.1% 1.66 2.81

اشعر بالحرج عند التعرؼ عمى الناس  2
 ألكؿ مرة

 متكسطة 53.9% 1.39 2.69

 متكسطة %51.9 1.09 2.60 غالبا ال ييتـ برأيي في العمؿ 12
 منخفضة %46.5 1.42 2.32 أكره األنشطة اإلجتماعية 6
 متكسطة  67.0% 0.49 3.35 الدرجة الكمية لمتكافؽ اإلجتماعي 7
 

إلى أف درجة التكافؽ اإلجتماعي لدل األسيرات ( 3.4)أيضا تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
طينيات المحررات كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي إلستجاباتيف عمى محكر التكافؽ الفمس

 ( .0.49(،  بانحراؼ معيارم )3.35اإلجتماعي )
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لدل  ًإلى أف أكثر مظاىر التكافؽ اإلجتماعي شيكعا( 3.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
(، ثـ 4.11طيبة مع الجيراف، بمتكسط حسابي )األسيرات الفمسطينيات المحررات كانت العبلقة ال

(، ثـ إنيف محبكبات مف اآلخريف، 3.92التمتع بشعبية إجتماعية بيف أصدقائيف، بمتكسط حسابي )
(، ثـ أف أصدقائي يشعركنني بالمكانة اإلجتماعية التي كنت اتمناىا، كأنيف 3.89بمتكسط حسابي )

( 3.76التركيح كالرحبلت كالحفبلت، بمتكسط حسابي )يجدف متعة في ممارسة أنكاع كثيرة مف كسائؿ 
 لكؿ منيا.

(، ثـ 2.32ىي كرىيف لمنشاطات اإلجتماعية، بمتكسط حسايب ) ًفي حيف كانت أقؿ المظاىر شيكعا
(، ثـ شعكرىف بالحرج عند 2.60إنو غالبا ال يتـ اإلىتماـ برأييف في العمؿ، بمتكسط حسابي )

أف تقتصر حياتيف (، ثـ أنيف يفضمف 2.69تكسط حسابي )التعرؼ عمى الناس ألكؿ مرة، بم
(، ثـ أنيف يصادقف الناس بسيكلة، بمتكسط 2.81اإلجتماعية عمى أفراد أسرتيف، بمتكسط حسابي )

 (.2.81حسابي )

 

 الثاني السؤال 2.2.4

 ؟الفمسطينيات المحررات األسيراتما درجة تقدير الذات لدى 

 سابية كاإلنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لمظاىر تقدير الذاتكقد أكجدت الباحثة المتكسطات الح
 (.4.4ينيات المحررات في الجدكؿ اآلتي )لدل األسيرات الفمسطكالدرجة الكمية 

 

 :الفمسطينيات المحررات األسيراتأىم مظاىر تقدير الذات لدى ومن 

 األسيراتتقدير الذات لدى  نحرافات المعيارية لمظاىر(: المتوسطات الحسابية، واإل 4.4جدول )
 نيات المحررات مرتبة حسب األىميةالفمسطي

 

 الفقرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 الدرجة المئكية

7 
أشعر بأنني امرأة ذات قيمة عمى 

 عالية %84.8 0.95 4.24 مع غيرم أكاألقؿ بشكؿ متس

 عالية %83.5 0.86 4.18أشعر أنني امتمؾ العديد مف  3
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 الصفات اإليجابية

استطيع القياـ باألمكر التي يقـك بيا  4
 اآلخريف

 عالية 83.2% 0.83 4.16

 عالية %80.6 1.09 4.03 لدم سمكؾ إيجابي تجاه نفسي 10
 عالية %78.4 1.04 3.92 بشكؿ عاـ أنا راضية عف نفسي 1
 عالية 78.4 1.25 3.92 أتمنى أف أكف لنفسي احتراما أكبر 8

عر بعدـ كجكد شيء يجعمني أش 5
 فخكرة بنفسي

 منخفضة 42.9% 1.28 2.15

 منخفضة %38.4 1.11 1.92 اشعر بعدـ كجكدم 2

9 
الشعكر  إلىبشكؿ عاـ أنا أميؿ 

 بأنني فاشمة
 منخفضة 36.8% 1.15 1.84

 منخفضة %34.8 1.05 1.74 أشعر بعدـ فائدتي 6
 متكسطة %64.0 0.26 3.20 الدرجة الكمية لتقدير الذات 7
 

إلى أف درجة تقدير الذات لدل األسيرات المحررات كانت ( 4.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
( بانحراؼ 3.20متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي الستجاباتيف عمى محكر تقدير الذات )

 (.0.26معيارم )

 

 األسيراتالذات لدل  أف أكثر مظاىر تقدير إلى( 4.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
مع غيرىف،  كاقيمة عمى األقؿ بشكؿ متسالفمسطينيات المحررات شيكعا كانت شعكرىف بأنو ذكات 

(، تبعيا الشعكر بأنيف يمتمكف العديد مف الصفات اإليجابية، بمتكسط حسابي 4.24بمتكسط حسابي )
(، ثـ أف 4.16سط حسابي )(، ثـ استطاعتيف القياـ باألمكر التي يقكـ بيا اآلخريف، بمتك 4.18)

 (.4.03لدييف سمكؾ إيجابي تجاه أنفسيف، بمتكسط حسابي )

 

(، ثـ الميؿ 1.74ىي الشعكر بعدـ فائدتيف، بمتكسط حسابي ) ًفي حيف كانت أقؿ المظاىر شيكعا
(، ثـ الشعكر بعدـ الكجكد، بمتكسط حسابي 1.84الشعكر بأنيف فاشبلت، بمتكسط حسابي ) إلى
 (.2.15شعكر بعدـ كجكد شيء يجعميف فخكرات بأنفسيف، بمتكسط حسابي )(، ثـ ال1.92)
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 نتائج فرضيات الدراسة 3.4
 ولىاأل  الفرضية 1.3.4

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  
 عمر.الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير ال األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

بيف  (One Way ANOVA)اختبار تحميؿ المتبايف األحادم  الفرضية األكلى، استخدـ عرضل
متكسطات التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير العمر 

 (.5.4كحسب الجدكؿ )

توافق النفسي ختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات ال(: نتائج إ5.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير العمر األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
التوافق  اإلحصائية

 النفسي

 0.071 3 0.212 بين المجموعات
 0.346 58 20.078 داخل المجموعات 0.893 0.204

  61 20.290 المجموع
التوافق 

 اإلجتماعي

 0.200 3 0.601 بين المجموعات
 0.249 58 14.455 داخل المجموعات 0.497 0.804

  61 15.056 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.084 3 0.251 بين المجموعات

 0.136 58 7.904 داخل المجموعات 0.609 0.614
   61 8.155 المجموع

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  إلى (5.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ
الفمسطينيات المحررات  األسيراتلدل  اإلجتماعي( بيف متكسطات التكافؽ النفسي ك α≤0.0.)الداللة 

ئيا، كبذلؾ ، كىي غير دالة إحصا(0.05مف )ت الداللة اإلحصائية أكبر كاناذ تعزل لمتغير العمر، 
 قبمت الفرضية الصفرية.
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 نيةالثا الفرضية 3.3.4

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير المستوى التعميمي. األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

بيف  (One Way ANOVA)ميؿ المتبايف األحادم لعرض الفرضية الثانية، استخدـ اختبار تح
متكسطات التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير المستكل 

 (.6.4التعميمي كحسب الجدكؿ )

 

ختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات التوافق النفسي (: نتائج إ6.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير المستوى التعميمي سيراتاأللدى  اإلجتماعيو 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

 الداللة اإلحصائية

التكافؽ 
 النفسي

 0.776 3 2.329 بيف المجمكعات
 0.310 58 17.961 داخؿ المجمكعات 0.068 2.507

 61 20.290 المجمكع
 

التكافؽ 
 اإلجتماعي

 0.282 3 0.847 بيف المجمكعات
 0.245 58 14.209 داخؿ المجمكعات 0.336 1.153

 61 15.056 المجمكع
 

الدرجة 
 الكمية

 0.080 3 0.239 بيف المجمكعات
 0.136 58 7.916 داخؿ المجمكعات 0.628 0.583

 61 8.155 المجمكع
 

 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  إلى( 6.4)الكاردة في الجدكؿ تشير المعطيات 
الفمسطينيات المحررات  األسيراتلدل  اإلجتماعي( بيف متكسطات التكافؽ النفسي ك α≤0.0.)الداللة 

، كىي غير دالة 0.05كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف اذ تعزل لمتغير المستكل التعميمي، 
 قبمت الفرضية الصفرية. إحصائيا، كبذلؾ



 
 
 

51 
 

 

 ثالثةالفرضية ال 3.3.4

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير سنوات السجن. األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

ؽ بيف متكسطات التكافؽ النفسي ، لمفرك (T test)لعرض الفرضية الثالثة، استخدـ اختبار )ت( 
كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير سنكات السجف كحسب الجدكؿ 

(7.4.) 

 

 األسيراتلدى  اإلجتماعي(: نتائج اختبار "ت" لمفروق بين متوسطات التوافق النفسي و 7.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير سنوات السجن

 العدد سنكات السجف المجاؿ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

التكافؽ 
 النفسي

( 5-1مف)
 0.553 3.12 49 أعكاـ

59 -1.496 0.140 
 0.552 3.39 12 أعكاـ فأكثر 6

التكافؽ 
 اإلجتماعي

( 5-1مف)
 أعكاـ

49 3.37 0.532 
59 0.498 0.620 

 0.324 3.29 12 أعكاـ فأكثر 6

الدرجة 
 الكمية

( 5-1مف)
 0.384 3.25 49 أعكاـ

59 -0.673 0.504 
 0.291 3.33 12 أعكاـ فأكثر 6

 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  إلى (7.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ
الفمسطينيات المحررات  األسيراتلدل  إلجتماعيا( بيف متكسطات التكافؽ النفسي ك α≤0.0.)الداللة 

، كىي غير دالة إحصائيا، 0.05كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف اذ تعزل لمتغير سنكات السجف، 
 كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية.
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 الرابعة الفرضية 4.3.4

افق النفسي ( بين متوسطات التو α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ة.اإلجتماعيالفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير الحالة  األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

بيف  (One Way ANOVA)لعرض الفرضية الرابعة، استخدـ اختبار تحميؿ المتبايف األحادم 
متكسطات التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير الحالة 

 (.8.4جتماعية كحسب الجدكؿ )اإل

 

(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات التوافق النفسي 8.4جدول )
 ةاإلجتماعيالفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير الحالة  األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 محسكبةال

الداللة 
 اإلحصائية

التكافؽ 
 النفسي

 1.091 2 2.181 بيف المجمكعات
 0.313 56 17.533 داخؿ المجمكعات *0.038 3.483

 58 19.715 المجمكع
 

التكافؽ 
 اإلجتماعي

 0.422 2 0.843 بيف المجمكعات
 0.244 56 13.692 داخؿ المجمكعات 0.188 1.724

 58 14.535 المجمكع
 

الدرجة 
 الكمية

 0.379 2 0.758 بيف المجمكعات
 0.122 56 6.858 داخؿ المجمكعات *0.053 3.096

 58 7.616 المجمكع
 

 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  إلى( 8.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
(.0.0≥α بيف متك ) الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيراتلدل  اإلجتماعيسطات التكافؽ النفسي ك

، كىي دالة إحصائيا، كبذلؾ 0.05ة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف اإلجتماعيلمتغير الحالة 
 رفضت الفرضية الصفرية. فقد كانت الفركؽ في مجاؿ التكافؽ النفسي، كالدرجة الكمية.
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 اإلجتماعياختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في التكافؽ النفسي ك (: نتائج 9.4جدكؿ )
 ة.اإلجتماعيتعزل لمتغير الحالة 

 أرممة متزكجة عزباء ةاإلجتماعيالحالة  المجاؿ

 التكافؽ النفسي
 عزباء

 
0.229 -0.492 

 متزكجة
  

-0.721* 
    أرممة

 الدرجة الكمية
 عزباء

 
-0.005 -0.409* 

 0.404-   تزكجةم
 أرممة

   
 

المحررات  األسيراتأف الفركؽ في التكافؽ النفسي كانت بيف  إلىتشير المقارنات الثنائية البعدية 
 لمكاتي كانت درجة التكافؽ النفسي لدييف أعمى شيء.االمتزكجات، كاألرامؿ، كلصالح األرامؿ 

 

المحررات  األسيراتد كانت الفركؽ بيف فق اإلجتماعيكبالنسبة لمدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي ك 
لدييف أعمى  اإلجتماعيات، كاألرامؿ، كلصالح األرامؿ كالمكاتي كانت درجة التكافؽ النفسي ك أك العزب

 (.10.4شيء، كما ىك كاضح مف خبلؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ )

مفركؽ في التكافؽ النفسي (: األعداد، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية ل10.4جدكؿ )
 ة.اإلجتماعيتعزل لمتغير الحالة  اإلجتماعيك 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد ةاإلجتماعيالحالة  المجاؿ

 التكافؽ النفسي
 0.53 3.19 34 عزباء

 0.62 2.96 20 متزكجة
 0.53 3.68 5 أرممة

 اإلجتماعيالتكافؽ 
 0.54 3.26 34 عزباء

 0.45 3.47 20 متزكجة
 0.19 3.60 5 أرممة
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 الدرجة الكمية
 0.36 3.23 34 عزباء

 0.35 3.23 20 متزكجة
 0.29 3.64 5 أرممة

 

 خامسةالفرضية ال 5.3.4

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 حررات تعزى لمتغير المحافظة.الفمسطينيات الم األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

، لمفركؽ (One Way ANOVA)لعرض الفرضية الخامسة، استخدـ اختبار تحميؿ المتبايف األحادم 
بيف متكسطات التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير 

 (.11.4المحافظة كحسب الجدكؿ )

 

التباين األحادي لمفروق بين متوسطات التوافق النفسي  ختبار تحميل(: نتائج إ11.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير المحافظة األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

       

التكافؽ 
 النفسي

 0.975 2 1.950 بيف المجمكعات
 0.308 58 17.871 داخؿ المجمكعات *0.050 3.165

 60 19.821 المجمكع
 

التكافؽ 
 اإلجتماعي

 0.517 2 1.034 بيف المجمكعات
 0.241 58 14.001 داخؿ المجمكعات 0.127 2.141

 60 15.035 المجمكع
 

الدرجة 
 الكمية

 0.116 2 0.231 بيف المجمكعات
 0.136 58 7.867 اخؿ المجمكعاتد 0.431 0.853

  60 8.099 المجمكع
 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  إلى( 11.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
(.0.0≥α بيف متكسطات التكافؽ النفسي لدل )لمتغير الفمسطينيات المحررات تعزل  األسيرات

، كبذلؾ رفضت الفرضية ً، كىي دالة إحصائيا0.05المحافظة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف 
 .، بينما لـ تكف الفركؽ دالة في التكافؽ اإلجتماعي كالدرجة الكمية لمتكافؽالصفرية

تعزل لمتغير  (: نتائج اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في التكافؽ النفسي12.4جدكؿ )
 المحافظة.

 الخميؿ بيت لحـ راـ اهلل المقارنات المجاؿ

 التكافؽ النفسي
 راـ اهلل

 
-0.129 0.384 

 *0.513   بيت لحـ
 الخميؿ

   
المحررات  األسيراتأف الفركؽ في درجة التكافؽ النفسي كانت بيف  إلىتشير المقارنات الثنائية البعدية 
المحررات في بيت لحـ، كالمكاتي كانت درجة  األسيراتؿ، كلصالح مف محافظة بيت لحـ، كالخمي

التكافؽ النفسي لدييف أعمى شيء، كما ىك كاضح مف خبلؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 
(13.4.) 

(: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق في التوافق النفسي 13.4جدول )
 غير المحافظةتعزى لمت اإلجتماعيو 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المحافظة المجاؿ

 التكافؽ النفسي
 0.51 3.20 35 راـ اهلل

 0.49 3.33 13 بيت لحـ
 0.71 2.81 13 الخميؿ

 اإلجتماعيالتكافؽ 
 0.46 3.26 35 راـ اهلل

 0.42 3.42 13 بيت لحـ
 0.62 3.58 13 الخميؿ

 الدرجة الكمية
 0.29 3.23 35 اهلل راـ

 0.34 3.38 13 بيت لحـ
 0.55 3.22 13 الخميؿ
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 دسةساالفرضية ال 6.3.4

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مكان السكن. األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

بيف  (One Way ANOVA)لسادسة، استخدـ اختبار تحميؿ المتبايف األحادم لعرض الفرضية ا
متكسطات التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير مكاف 

 (.14.4السكف كحسب الجدكؿ )

 

سي ختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات التوافق النف(: نتائج إ14.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مكان السكن األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

التكافؽ 
 النفسي

 1.145 2 2.289 بيف المجمكعات
 0.305 59 18.000 داخؿ المجمكعات *0.029 3.751

 61 20.290 المجمكع
 

التكافؽ 
 اإلجتماعي

 0.197 2 0.394 بيف المجمكعات
 0.249 59 14.662 داخؿ المجمكعات 0.457 0.793

 61 15.056 المجمكع
 

الدرجة 
 الكمية

 0.186 2 0.371 بيف المجمكعات
 0.132 59 7.784 داخؿ المجمكعات 0.253 1.406

 61 8.155 المجمكع
 

 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  إلىتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ 
(.0.0≥α بيف متكسطات التكافؽ النفسي لدل )الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير مكاف  األسيرات
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، كبذلؾ رفضت الفرضية ً، كىي دالة إحصائيا0.05السكف، حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف 
 اإلجتماعي كالدرجة الكمية لمتكافؽ غير دالة. كانت الفركؽ في مجاؿ التكافؽ بينماالصفرية. 

 

ختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في التوافق النفسي تعزى (: نتائج إ15.4جدول )
 لمتغير مكان السكن

 مخيـ قرية ينةمد المقارنات المجاؿ

 التكافؽ النفسي
 *0.457- 0.325-  مدينة
 قرية

  
-0.131 

 مخيـ
   

 

المحررات  األسيراتأف الفركؽ في التكافؽ النفسي كانت بيف  إلىتشير المقارنات الثنائية البعدية 
ة المحررات سكاف المخيمات، كالمكاتي كانت درج األسيراتسكاف المدف، كسكاف المخيمات، كلصالح 

التكافؽ النفسي لدييف أعمى شيء، كما ىك كاضح مف خبلؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 
(16.4.) 

 

(: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق في التوافق النفسي 16.4جدول )
 تعزى لمتغير مكان السكن اإلجتماعيو 

 النحراؼ المعيارما المتكسط الحسابي العدد مكاف السكف المجاؿ

 التكافؽ النفسي
 0.58 2.94 26 مدينة
 0.56 3.26 22 قرية
 0.46 3.39 14 مخيـ

 اإلجتماعيالتكافؽ 
 0.50 3.38 26 مدينة
 0.42 3.42 22 قرية
 0.59 3.21 14 مخيـ

 0.38 3.18 26 مدينة الدرجة الكمية
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 0.36 3.35 22 قرية
 0.34 3.30 14 مخيـ

 

 

 سابعةرضية الالف 7.3.4

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مستوى الدخل. األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

 

بيف  (One Way ANOVA)لعرض الفرضية السابعة، استخدـ اختبار تحميؿ المتبايف األحادم 
التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير مستكل متكسطات 

 (.17.4الدخؿ كحسب الجدكؿ )

 

ختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات التوافق النفسي (: نتائج إ17.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مستوى الدخل األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

 الداللة اإلحصائية

التكافؽ 
 النفسي

 0.138 3 0.414 بيف المجمكعات
 0.343 58 19.875 داخؿ المجمكعات 0.751 0.403

  61 20.290 المجمكع
التكافؽ 

 اإلجتماعي

 0.364 3 1.091 بيف المجمكعات
 0.241 58 13.965 داخؿ المجمكعات 0.222 1.510

  61 15.056 المجمكع
الدرجة 
 الكمية

 0.059 3 0.176 بيف المجمكعات
 0.138 58 7.980 داخؿ المجمكعات 0.735 0.426

  61 8.155 المجمكع
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ئية عند مستكل عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا إلى( 17.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
الفمسطينيات المحررات  األسيراتلدل  اإلجتماعي( بيف متكسطات التكافؽ النفسي ك α≤0.0.)الداللة 

، ً، كىي غيردالة إحصائيا0.05تعزل لمتغير مستكل الدخؿ، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف 
 كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية.

 

 الثامنة الفرضية 8.3.4

( بين متوسطات تقدير الذات لدى α≤0...)ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذ
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير العمر. األسيرات

 

بيف  (One Way ANOVA)لعرض الفرضية الثامنة، استخدـ اختبار تحميؿ المتبايف األحادم 
عزل لمتغير العمر كحسب الجدكؿ متكسطات تقدير الذات لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات ت

(18.4.) 

ختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات تقدير الذات لدى (: نتائج إ18.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير العمر األسيرات

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

 ةالداللة اإلحصائي

 0.000 3 0.000 بيف المجمكعات
 0.076 58 4.394 داخؿ المجمكعات 1.000 0.002

  61 4.394 المجمكع
 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  إلى( 18.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
ات تعزل لمتغير الفمسطينيات المحرر  األسيرات( بيف متكسطات تقدير الذات لدل α≤0.05)الداللة 

، كىي غير دالة إحصائيا، كبذلؾ قبمت 0.05العمر، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف 
 الفرضية الصفرية.
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 تاسعةالالفرضية  9.3.4

( بين متوسطات تقدير الذات لدى α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 زى لمتغير المستوى التعميمي.الفمسطينيات المحررات تع األسيرات

 

بيف  (One Way ANOVA)لعرض الفرضية التاسعة، استخدـ اختبار تحميؿ المتبايف األحادم 
متكسطات تقدير الذات لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير المستكل التعميمي كحسب 

 (.19.4الجدكؿ )

 

ادي لمفروق بين متوسطات تقدير الذات لدى ختبار تحميل التباين األح(: نتائج إ19.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير المستوى التعميمي األسيرات

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.019 3 0.058 بيف المجمكعات
 0.075 58 4.336 داخؿ المجمكعات 0.853 0.261

 61 4.394 المجمكع
 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  إلى( 19.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير  األسيرات( بيف متكسطات تقدير الذات لدل α≤0.0.)الداللة 

، كبذلؾ ً، كىي غير دالة إحصائيا0.05المستكل التعميمي، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف 
 قبمت الفرضية الصفرية.

 

 العاشرة 10.3.4
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( بين متوسطات تقدير الذات لدى α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير سنوات السجن. األسيرات

بيف متكسطات تقدير الذات لدل األسيرات  (Ttest)لعرض الفرضية العاشرة، استخدـ اختبار )ت( 
 (.20.4الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير سنكات السجف كحسب الجدكؿ )

 

الفمسطينيات  األسيرات(: نتائج اختبار "ت" لمفروق بين متوسطات تقدير الذات لدى 20.4جدول )
 المحررات تعزى لمتغير سنوات السجن

 العدد سنكات السجف
المتكسط 

 بيالحسا
االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.28 3.12 49 أعكاـ 5-1مف 
59 0.139 0.890 

 0.22 3.20 12 أعكاـ فأكثر 6مف 
 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  إلى( 20.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير  األسيراتطات تقدير الذات لدل ( بيف متكسα≤0.0.)الداللة 

، كىي غير دالة إحصائيا، كبذلؾ قبمت 0.05سنكات السجف، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف 
 الفرضية الصفرية.

 عشرة: الحاديةالفرضية 11.3.4

متوسطات تقدير الذات لدى ( بين α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ة.اإلجتماعيالفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير الحالة  األسيرات

 

بيف  (One Way ANOVA)لعرض الفرضية الحادية عشرة، استخدـ اختبار تحميؿ المتبايف األحادم 
سب متكسطات تقدير الذات لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير الحالة اإلجتماعية كح

 (.21.4الجدكؿ )

 

(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات تقدير الذات لدى 21.4جدول )
 ةاإلجتماعيالفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير الحالة  األسيرات
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 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.076 2 0.153 المجمكعات بيف
 0.068 56 3.785 داخؿ المجمكعات 0.331 1.129

  58 3.937 المجمكع
 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  إلى( 21.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
ل لمتغير الفمسطينيات المحررات تعز  األسيرات( بيف متكسطات تقدير الذات لدل α≤0.0.)الداللة 
، كىي غير دالة إحصائيا، كبذلؾ 0.05ة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف اإلجتماعيالحالة 

 قبمت الفرضية الصفرية.

 

 عشرة: نيةثاالفرضية ال 12.3.4

( بين متوسطات تقدير الذات لدى α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 المحررات تعزى لمتغير المحافظة.الفمسطينيات  األسيرات

بيف  (One Way ANOVA)لعرض الفرضية الثانية عشرة، استخدـ اختبار تحميؿ المتبايف األحادم 
متكسطات تقدير الذات لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير المحافظة كحسب الجدكؿ 

(22.4.) 

 

دي لمفروق بين متوسطات تقدير الذات لدى (: نتائج اختبار تحميل التباين األحا22.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير المحافظة األسيرات

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

 الداللة اإلحصائية

 0.051 2 0.101 بيف المجمكعات
 0.073 58 4.256 داخؿ المجمكعات 0.51 0.690

  60 4.357 جمكعالم
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عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  إلى( 22.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير  األسيرات( بيف متكسطات تقدير الذات لدل α≤0.0.)الداللة 

حصائيا، كبذلؾ قبمت ، كىي غير دالة إ0.05المحافظة، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف 
 الفرضية الصفرية.

 

 عشرة: ثالثةالفرضية ال 13.3.4

( بين متوسطات تقدير الذات لدى α≤0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مكان السكن. األسيرات

 

بيف  (One Way ANOVA)متبايف األحادم لعرض الفرضية الثالثة عشرة، استخدـ اختبار تحميؿ ال
متكسطات تقدير الذات لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير مكاف السكف كحسب 

 (.23.4الجدكؿ )

 

ختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات تقدير الذات لدى (: نتائج إ23.4جدول )
 ر مكان السكنالفمسطينيات المحررات تعزى لمتغي األسيرات

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.091 2 0.181 بيف المجمكعات
 0.071 59 4.213 داخؿ المجمكعات 0.289 1.269

 61 4.394 المجمكع
 

 

ذات داللة إحصائية عند مستكل  عدـ كجكد فركؽ إلى( 23.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير  األسيرات( بيف متكسطات تقدير الذات لدل α≤0.0.)الداللة 
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، كىي غير دالة إحصائيا، كبذلؾ قبمت 0.05مكاف السكف، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف 
 الفرضية الصفرية.

 

 

 

 الرابعة عشرة الفرضية 14.3.4

( بين متوسطات تقدير الذات لدى α≤0...)د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توج
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مستوى الدخل. األسيرات

بيف  (One Way ANOVA)لعرض الفرضية الرابعة عشرة، استخدـ اختبار تحميؿ المتبايف األحادم 
سطينيات المحررات تعزل لمتغير مستكل الدخؿ كحسب متكسطات تقدير الذات لدل األسيرات الفم

 (.24.4الجدكؿ )

 

ختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات تقدير الذات لدى (: نتائج إ24.4جدول )
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مستوى الدخل األسيرات

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

يمة ؼ ق
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.031 3 0.092 بيف المجمكعات
 0.074 58 4.303 داخؿ المجمكعات 0.746 0.411

  61 4.394 المجمكع
 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  إلى (24.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ
الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير  األسيراتلدل ( بيف متكسطات تقدير الذات α≤0.05)الداللة 

، كىي غير دالة إحصائيا، كبذلؾ قبمت 0.05مستكل الدخؿ، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف 
 الفرضية الصفرية.

 :خامسة عشرةالفرضية ال 15.3.4
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 ( بين التوافق النفسيα≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 واإلجتماعي ودرجة تقدير الذات لدى األسيرات الفمسطينيات المحررات.

لعرض الفرضية الخامسة عشرة، استخدـ معامؿ اإلرتباط بيرسكف لمعبلقة بيف التكافؽ النفسي 
 (.25.4كاإلجتماعي كدرجة تقدير الذات لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات كحسب الجدكؿ )

 

االرتباط بيرسون لمعالقة بين التوافق النفسي واإلجتماعي ودرجة  (: نتائج معامل25.4جدول )
 تقدير الذات لدى األسيرات الفمسطينيات المحررات

 تقدير الذات التكافؽ االجتماعي التكافؽ النفسي  راتالمتغي

 التكافؽ النفسي
 قيمة معامؿ االرتباط

--- 
-0.061 0.073 

 0.572 0.636 الداللة اإلحصائية
ؽ التكاف

 االجتماعي
 0.061- قيمة معامؿ االرتباط

--- 
0.071 

 0.583 0.636 الداللة اإلحصائية

 تقدير الذات
 0.071 0.073 قيمة معامؿ االرتباط

--- 
 0.583 0.572 الداللة اإلحصائية

 

عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل إلى عدـ كجكد  (25.4)لمعطيات الكاردة في الجدكؿ تشير ا
اإلجتماعي كدرجة تقدير الذات لدل األسيرات التكافؽ ( بيف التكافؽ النفسي ك α≤0.0.لة )الدال

، ً، كىي غير دالة إحصائيا0.05الفمسطينيات المحررات، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف 
 كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية.

 

 

  



 
 
 

66 
 

 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتيا

 

 نتائج األسئمةمناقشة  1.5

 مناقشة نتائج التوصيات 2.5

 عرض النتائج المتعمقة بالمقابالت 3.5

 التوصيات 4.5
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 الفصل الخامس

 التوصياتمناقشة النتائج و 

 
 مقدمة:

مقاربة فيما كمقارنة ك ً ك تفسيرا ًتحميبل ،سنعرض مف خبلؿ ىذا الفصؿ مناقشة لنتائج أسئمة الدراسة
مف حيث التشابو  ،تكافؽ نتائج ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة مدل إلىككذلؾ سنتطرؽ  ،بينيا

أىـ  إلىأىـ الخطكط العريضة التي تتعمؽ بنتائج الدراسة ك مف ثـ سنتكصؿ  إلى ًكصكال ،اإلختبلؼك 
 .التكصيات

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 1.5

 لوسؤال األ المناقشة النتائج المتعمقة ب 1.1.5

 ؟الفمسطينيات المحررات األسيراتلدى  واإلجتماعي التوافق النفسي ما درجة

التكافؽ ك  مف خبلؿ عرض نتائج ىذا السؤاؿ تبيف بأف متكسط استجاباتيف عمى محكر التكافؽ النفسي
 ككذلؾ الدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي كاإلجتماعي كانت متكسطة. اإلجتماعي

(، كلذلؾ األسر)فترة  أكالزمنية التي مكثف بيا في المعتقؿ إلى الفترة كىذا يعزل حسب رأم الباحثة 
التعذيب  إلى اإلعتقاؿليس بالمستكل المطمكب، لتعرضيف في فترة  كاإلجتماعي كاف تكافقيف النفسي

كىذا بحد ذاتو يتماشى مع بعض النظريات السيككلكجية التي  ،ائيميسر اإلالنفسي مف قبؿ اإلحتبلؿ 
عمييف  ًجبرافرضت القكانيف التي لسمككي بمعنى اإلمتثاؿ لؤلنظمة ك لنمط اأكدت عمى أىمية تشكيؿ ا

 ًالتي أكدت في مفادىا بأف السمكؾ يعدؿ كفقا ، ك بذلؾ يتماشى مع النظرية السمككيةاألسرفي فترة 
 لممثيرات البيئية التي  تتماشى مع استجابات األفراد.

الشؾ  حاالتإلى ينتميف إليو، كىذا يرجع  معمى تكافقيف ضمف سياؽ المجتمع الذ ًكانعكس أيضا 
كشعكرىف بالحرج عند التعرؼ عمى الناس ألكؿ مرة ، كالصعكبة  التي تنتابيف مف بعض أفراد المجتمع

 . في بناء عبلقات مع اآلخريف قائمة عمى الثقة المتبادلة
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 :من أىم مظاىر التوافق النفسي و 

أف األسيرات الفمسطينيات المحررات كاف لدييف حساسية لتكضح بمظاىر التكافؽ النفسي جاءت نتائج 
لـ يكف لدييف مزاج ك حاالت مزاجية ما بيف السعادة كالحزف دكف سبب ظاىر، ك أكثر مف المزكـ 

أمزجتيف في بعض األحياف بالحزف كالضيؽ كالشعكر بالنقص كشعكرىف باليأس ثابت، حيث امتثمت 
 عدـ اليدكء في المكاقؼ الحرجة.ك 

نتيجة ىذا السؤاؿ حسب رأم الباحثة بأف مجمكعة المكاقؼ النفسية التي تعرضف ليا األسيرات تفسر ك 
عمى مزاجيتيف، حيث أف نتيجة ىذا السؤاؿ ارتبطت في نتيجة التحميؿ النفسي  ًفي السجف أثرت سمبا

ؾ عمى لتمؾ األسيرات المحررات حيث استدخمف الخبرات السابقة في حالة البلشعكر لدييف، انعكس ذل
التي أكدت (Bersten,1998) بريستف مزاجيف غير ثابت، كما تكافقت نتيجة ىذا السؤاؿ مع دراسة

األسيرات كاألسرل يعانكف مف صعكبات في التكافؽ النفسي، اذ ارتبط ذلؾ بالقمؽ في نتائجيا بأف 
 . النفسي كتغييرات المزاج لدييـ

 

 :رات الفمسطينيات المحرراتاألسي أىم مظاىر التوافق اإلجتماعي لدىأيضا من 

تبيف أنيف يشعرف بمكانة إجتماعية مرتفعة بيف اآلخريف مظاىر التكافؽ اإلجتماعي في ضكء نتائج 
ككف يتمتعف في إقامة عبلقات مع اآلخريف، في حيف كف يرفضف المشاركة بنشاطات إجتماعية بشكؿ 

 عاـ كيفضمف أف تقتصر حياتيف اإلجتماعية عمى أفراد أسرىف.

ال سيما أنيف كف يقضيف  .ىذا يعزل حسب رأم الباحثة لطبيعة ظركؼ األسر الذم تعرضف لوك  
نطاؽ العبلقات  ىذا بحد ذاتو حددت المكاتي يشاركنيف غرفة األسر ك بالمعتقؿ مع مجمكعة مف األسيرا

  .اإلجتماعية لدييف

 الثانيبالسؤال  النتائج المتعمقة مناقشة 2.1.5

 ؟الفمسطينيات المحررات األسيراتلدى ما درجة تقدير الذات 

  ، كقدالمحررات لذاتيف متكسط األسيراتحيث أشارت النتائج المرتبطة في ىذا السؤاؿ بأنو كاف تقدير 

، مما جعؿ األسرالنفسية التي تعرضف ليا في فترة إلى الضغكطات يعزل ذلؾ حسب رأم الباحثة ك 
ىذا بحد ذاتو جعميف تقؿ السيئة عمى ذكاتيف، ك رة المعحيث انعكست خب ،لدييف تقدير ذات متكسط

 غير قادرات عمى التمتع بتقدير ذات مرتفع، كأثر ذلؾ عمى نظرتيف ألنفسيف.
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استدخاليا كنمط معرفي إما يؤثر ية التي أكدت عمى أىمية الخبرة ك كيتكافؽ ذلؾ مع النظرية المعرف
قدير الذات ىك ركجرز الذم اعتبر أف تيتماشى أيضا مع نظرية معرفة الفرد، ك  ايجابا عمى أكسمبا 

ىات اإليجابية اآلتية مف حتراـ كالحب، كأف تقدير الذات ينمك مف خبلؿ اإلتجاالحاجة لمتقبؿ كاإل
 . اآلخريف

 :ى األسيرات الفمسطينيات المحرراتمظاىر تقدير الذات لدأىم  ومن 

ؾ إيجابي اتجاه أنفسيف، ككف يتضح مف نتائج ىذا السؤاؿ أف األسيرات المحررات كاف لدييف سمك 
 يشعرف أنيف ذكات قيمة عمى األقؿ بشكؿ متساكم مع غيرىف.

 كأنيف كف يشعرف بعدـ كجكدىف. ،كأنيف كف يشعرف بأنيف فاشبلت في بعض األحياف

 

كىذا يرجع حسب رأم الباحثة إلى نظرة األسيرات ألنفسيف كأنيف يستحقف العيش مثؿ اآلخريف، كأنيف 
يسمكف سمكؾ إيجابي لينيضف بأنفسيف، كفي نفس الكقت ىف يشعرف بعدـ كجكدىف  مف الضركرة أف

تحقيؽ لمكازنة بيف حياتيف اإلجتماعية ك ة ايإلنفصاليف عف الكاقع الذم خرجف إليو بعد تحررىف، ككيف
 أىدافيف التي سكؼ تنيض بيف. 

 

النفسي كاإلجتماعي كتقدير  في ضكء ما سبؽ نشير بأف نتائج األسئمة السابقة، التي تناكلت التكافؽ
، جاءت في مجمؿ نتائجيا بأنيا تركز عمى تمؾ المظاىر التي كانت ليا عبلقة سمبية ًالذات أيضا

 عمى األسيرات المحررات، حيث يعزل ذلؾ لنقطتيف:

عمى التكافؽ  ًاألكلى تتمثؿ في طبيعة كظركؼ األسر الذم تعرضف لو األسيرات، كىذا أثر سمبا
 .لدييف نفسياإلجتماعي كال

الثانية كىي انتقاؿ األسيرات مف بيئة األسر إلى بيئة اجتماعية جديدة متغيرة، كىذا بحد ذاتو كاف لو 
 تأثيرا عمى درجات تقدير الذات لدييف.
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 اقشة النتائج المتعمقة بالفرضياتمن 2.5

 

 األولىالفرضية  1.3.4

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...)حصائية عند مستو الداللة إال توجد فروق ذات داللة 
 .الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير العمر األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

مف خبلؿ عرض النتائج المتعمقة بيذه الفرضية كباستخداـ التحميؿ التبايف األحادم، حيث لـ يتبيف 
 ىناؾ فركؽ في متغير العمر.

المحررات بغض النظر عف أعمارىف فإف ذلؾ ال  سيراتاألكيعزل ذلؾ حسب رأم الباحثة بػأف جميع  
تبعا لمتغير العمر، ال سيما أف  اإلجتماعياختبلؼ في مستكل التكافؽ النفسي ك فركؽ ك  إلىيؤدم 
مما حد ذلؾ مف تكافقيف بغض النظر عف ىذا المتغير،  األسرتعرضف لنفس ظركؼ  األسيراتجميع 

، في نتائجيا بأنو ال تكجد فركؽ (2012سة زقكت كأبك دقة )ك بذلؾ تكافقت نتيجة ىذه الدراسة مع درا
 النفسي كاإلجتماعي تعزل لمتغير العمر.بيف التكافؽ 

 

 

 نيةثاالفرضية ال 2.2.5

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة 
 .تعزى لمتغير المستوى التعميميالفسطينيات المحررات  األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

ذلؾ باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عف  ًمف خبلؿ عرض نتائج ىذه الفرضية ممثبل
كفقا لممتغير المستقؿ لممستكل التعميمي لدل  اإلجتماعيتكافؽ النفسي ك الفركؽ بيف متكسطات ال

 .المحررات األسيرات

بغض النظر عف المتغير  اإلجتماعيت التكافؽ النفسي ك فركقا في درجايتضح بأنو ليس ىناؾ 
في  األسيراتطبيعة الظركؼ التي تعرضف ليا لتشابو المستقؿ كىك المستكل التعميمي كىذا يعزل 

تكافقيف  عمى ًبيئة جديدة متغيرة بالنسبة ليف مما أثر ذلؾ سمبا إلىانتقاليف ىذا مف جانب ك  األسر
 (.2012ىذه الفرضية تتفؽ مع دراسة زقكت كأبك دقة )يتضح بأف ، ك اإلجتماعيالنفسي ك 
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 ثالثةالفرضية ال 3.2.5

 ( بين متوسطات التوافق النفسيα≤0...حصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إ
 .الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير سنوات السجن األسيراتلدى  اإلجتماعي

 األسيراتلدل  اإلجتماعيمتكسطات التكافؽ النفسي ك  إلىمف خبلؿ المعطيات التي تشير 
تحميؿ التبايف األحادم لـ يكجد  بإستخداـك الفمسطينيات المحررات التي تعزل لمتغير سنكات السجف  

غير مختمفة بيف تمؾ  اإلجتماعيذلؾ تككف درجات التكافؽ النفسي ك ، كبًدالة احصائيا ًىناؾ فركقا
 المحررات. األسيراتالنساء 

كىذا  .ة المتشابيةاإلجتماعيالمتشابية لدييف كالبيئة  األسرطبيعة  إلىزل ذلؾ حسب رأم الباحثة كيع
كمراحمو تككف متشابية  اإلعتقاؿنتائج دراستيما بأف  (. الذم أكدا2012أبك دقة )يتفؽ مع زقكت ك 

 ل.األسر لدل جميع 

 

 

 الرابعةالفرضية  4.2.5

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...ستوى الداللة )حصائية عند مال توجد فروق ذات داللة إ
 .ةاإلجتماعيالفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير الحالة  األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

يتضح مف النتائج المتعمقة بيذه الفرضية التي استخدمت اختبار تحميؿ التبايف األحادم بأنو كاف ىناؾ 
 ات لصالح األرامؿ.ك االمحررات األرامؿ كالمطمقات كالعزب اتاألسير ة لدل اإلجتماعيفركؽ بيف الحالة 

 

 أكحيث يعزل السبب في ذلؾ حسب رأم الباحثة أف األرامؿ ليس لدييف مسؤكلية أسرية، مف زكج  
 جتماعية تتمثؿ بنظرة المجتمع لؤلسيرة كصعكبة الزكاج.مسؤكلية إ أكأطفاؿ صغار لمتنشئة، 

، اذ أظيرت ىذه الدراسة بأنو ال يكجد (2012) بك دقةكت كأمع دراسة زقىذه الدراسة تعارضت  
 .تماعيةلحالة اإلجفركؽ احصائية تعزل لمتغير ا
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 خامسةالفرضية ال 5.2.5

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...حصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إ
 .ي لمتغير المحافظةالفمسطينيات المحررات تعز  األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

في سياؽ عرض ىذه النتائج المتعمقة بيذه الفرضية، باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف 
كالذم يعزل لمتغير المحافظة، كجدنا فركؽ لدل متكسطات  اإلجتماعيمتكسطات التكافؽ النفسي ك 

 كاف ذلؾ لصالح محافظة بيت لحـ. اإلجتماعيالتكافؽ النفسي ك 

 

التي تعرضف ليا، ككذلؾ صغر حجـ  اإلعتقاؿذلؾ حسب رأم الباحثة إلختبلؼ ظركؼ كيعزل 
عدـ اإلختبلؼ الكبير في البيئة  إلىمحافظة بيت لحـ مقارنة مع المحافظات االخرل مما يؤدم ذلؾ 

كبير، كىذا بحد ذاتو  اإلجتماعيبيف القرل كالمدينة كالمخيمات في محافظة بيت لحـ، كيككف الدعـ 
  .لدييف اإلجتماعيمفركؽ في طبيعة التكافؽ النفسي ك أدل ل

ال يكجد دراسات تطرقت لمتغير التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل األسيرات المحررات يعزل لمتغير 
 المحافظة.

 

 السادسة الفرضية  6.2.5

نفسي ( بين متوسطات التوافق الα≤0...حصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إ
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مكان السكن. األسيراتلدى  اإلجتماعيو 

المكاتي يقطف في المدف كالقرل  األسيراتتشير معطيات النتائج ليذه الفرضية بأنو يكجد فركؽ بيف 
مات حيث كاف لدييف تكافؽ نفسي المكاتي يقطف في المخي األسيراتكالمخيمات، ككاف ذلؾ لصالح 

 عمى مف الفئتيف.أجة جتماعي بدر ا  ك 

 

يعزل ذلؾ حسب رأم الباحثة لطبيعة المخيمات كما تعانيو مف ظركؼ صعبة مقارنة بالقرل كالمدف  
ذلؾ ألف سكاف المخيمات المكاتي يقطف في المخيمات، ك  األسيراتكبالتالي فإنو ال يكجد تغيرات لدل 

عتبارىـ يؤمنكف بيذا العمؿ ألنو مدنيـ بإة كطنية ألنيـ ميجريف مف قراىـ ك عممي األسريعتبركف 
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تمع بو المخيمات الذم ت اإلجتماعيالتآزر  إلىمدنيـ باإلضافة قراىـ ك  إلىالسبيؿ الكحيد لعكدتيـ 
 .القرلأكثر مف المدف ك 

 

 السابعةالفرضية  7.2.5

( بين متوسطات التوافق النفسي α≤0...حصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إ
 .الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مستوى الدخل األسيراتلدى  جتماعياإلو 

حصائية في متكسطات ضح بأنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إمف خبلؿ عرض نتائج ىذه الفرضية يت
المحررات تعزل لمتغير مستكل الدخؿ ك بذلؾ  األسيراتلدل الفمسطينيات  اإلجتماعيالتكافؽ النفسي ك 

  اإلجتماعيعبلقة في كؿ مف التكافؽ النفسي ك ؿ يتضح بأف ليس لمدخ

لطبيعة الظركؼ التي  األسيراتلدل جميع  ك  اكىذا يعزل حسب رأم الباحثة بأف مستكل الدخؿ متس
 .ف بيايمر 

 

 ثامنةالفرضية ال 8.2.5

( بين α≤0...) حصائية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إ
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير العمر. األسيراتالذات لدى  متوسطات تقدير

حادم الفركؽ بيف متكسطات تقدير الذات لدل مف خبلؿ عرض نتائج إختبار تحميؿ النتائج األ
الفمسطينيات المحررات التي تعزل لمتغير العمر حيث تبيف مف خبلؿ ىذه النتائج عدـ كجكد  األسيرات

ذلؾ الفمسطينيات المحررات ك  األسيراتفي متكسطات تقدير الذات لدل فركؽ ذات داللة احصائية 
كذلؾ عانيف منيا بغض النظر عف العمر ك التي  اإلعتقاؿيعزل حسب رأم الباحثة لطبيعة ظركؼ 

كلذلؾ لـ يكف لمتغير العمر عبلقة  األسريعزل لمجمؿ التغييرات التي كاجينيا بعد عممية التحرر مف 
 .الظركؼ التي عانينيا في المعتقؿ تشابو ت لدييف بسبب في درجات تقدير الذا

 

 التاسعة الفرضية 9.2.5

( بين α≤0...) حصائية عند مستوى الداللةوق ذات داللة احصائية ذات داللة إال توجد فر 
 .الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير المستوى التعميمي األسيراتمتوسطات تقدير الذات لدى 
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فرضية بأنو ال يكجد فركؽ في متكسطات تقدير الذات لؤلسيرات الفمسطينيات تشير نتائج ىذه ال
 المحررات بغض النظر عف المستكل التعميمي.

 األسرالتي عانيف منيا ككذلؾ ايمانيف المطمؽ بأف  األسرطبيعة  إلىكيعزل ذلؾ حسب رأم الباحثة  
 .عمؿ كطني بغض النظر عف المستكل التعميمي لمفرد 

 

 العاشرة رضيةالف 10.2.5

( بين α≤0...) حصائية عند مستوى الداللةوق ذات داللة احصائية ذات داللة إال توجد فر 
 .الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير سنوات السجن األسيراتمتوسطات تقدير الذات لدى 

 األسيراتيتضح مف نتائج ىذه الفرضية عمى اختبار )ت( لمفركؽ بيف متكسطات تقدير الذات لدل 
لدييف في درجة تقدير  ًاالفمسطينيات المحررات بأف متغير سنكات السجف، لـ يتضح أف ىناؾ فركق

 لمتغير سنكات السجف. ًالذات استنادا

كانت  األسيراتنتيجة مفادىا بأف الظركؼ التي تعرضف ليا  إلىكىذا قد يعزل حسب رأم الباحثة  
 أكالقصيرة  األسريف بغض النظر عف فترات متشابية كبالتالي أثرت عمى درجة تقدير الذات لدي

 .النتائج المتعمقة بيذه الفرضية في تحميؿ إليوىذا بحد ذاتو يعد مؤشر ىاـ نستند الطكيمة ك 

 

 الحادية عشرةالفرضية  11.2.5

( بين α≤0...) حصائية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إ
الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير لمتغير الحالة  األسيراتى متوسطات تقدير الذات لد

 .ةاإلجتماعي

ختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات تقدير الذات لدل مف خبلؿ اإلتطبلع عمى نتائج إ
ة، يتضح عدـ كجكد فركؽ اإلجتماعي لممتغير المستقؿ الحالة ًالفمسطينيات المحررات استنادا األسيرات

 ة اإلجتماعيلمحالة  ًمتكسطات تقدير الذات تبعا في

كذلؾ إليمانيف المطمؽ ك  األسرك ىذا يعكد حسب رأم الباحثة لمجمكعة الظركؼ التي ارتبطت في 
 .اإلعتزاز بشخصياتيفباإلفتخار ك كطني لو عبلقة  يعتبر عمؿ األسربأف 
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 عشر نيةثاالفرضية ال 12.2.5

( بين α≤0...) ة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةحصائيال توجد فروق ذات داللة إ
 الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير المحافظة األسيراتمتوسطات تقدير الذات لدى 

حصائية بيف متكسطات ة يتضح عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إمف خبلؿ عرض نتائج ىذه الفرضي
ستخداـ تحميؿ التبايف لمتغير المحافظة إلالفمسطينيات المحررات تعزل  األسيراتتقدير الذات لدل 

اني مف نفس الظركؼ مف اعتقاالت أف جميع محافظات الفمسطينية تع إلىىذا يعزل األحادم، ك 
 .ليذا ال يكجد فركؽ في درجات تقدير الذاتكحصار ك 

 

 :عشرالثالثة الفرضية  13.2.5

( بين α≤0...) الداللةحصائية ذات داللة احصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إ
 .الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مكان السكن األسيراتمتوسطات تقدير الذات لدى 

لدل األسيرات  في ضكء نتائج ىذه الفرضية يتضح أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات تقدير الذات
 .الفمسطينيات المحررات بإختبلؼ مكاف السكف

جميع أماكف السكف القرل كالمدف كالمخيمات تخضع لنفس  أف إلىيعزل ذلؾ حسب رأم الباحثة ك 
 .المحررات متشابو بغض النظر عف أماكف سكنيف األسيراتأف تقدير الذات لدل الظركؼ ك 

 :عشررابعة الفرضية ال 14.2.5

( بين α≤0...) حصائية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إ
 .الفمسطينيات المحررات تعزى لمتغير مستوى الدخل األسيراتلدى  متوسطات تقدير الذات

باستخداـ )ت( يتضح بأف ليس لمدخؿ عبلقة في تقدير الذات مف خبلؿ عرض نتائج ىذه الفرضية ك 
 .ليس لدييف فركؽ في تقدير الذاتالفمسطينيات المحررات ك  األسيراتلدل 
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 األسيراتمستكل الدخؿ حيث أف مجمؿ  ت فيك اعدـ كجكد تف إلىىذا يرجع حسب رأم الباحثة 
سمية كاألىمية التي ترعى ىتماـ مف قبؿ المؤسسات الر االمحررات تعانيف مف دخؿ متدني كعدـ رعاية ك 

 .شؤكنيف

 

 

 الخامسة عشرةالفرضية  15.2.5

( بين التوافق النفسي α≤0...ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 ة تقدير الذات لدى األسيرات الفمسطينيات المحررات.اإلجتماعي ودرجو 

يتضح مف معطيات ىذه الفرضية بأنو ال تكجد عبلقة بيف التكافؽ النفسي كاإلجتماعي كدرجة تقدير 
 الذات لدييف.

النفسي  كافؽحسب رأم الباحثة قد تأثرت بظركؼ األسر كبالتالي لـ يستطعف الت الظكاىرفيذه  
لؾ كاف لدييف تقدير ذات متكسط مما جعميف غير قادرات عمى التفاعؿ بالمستكل المطمكب، ككذ

 .اإلجتماعي كالنفسي في سياؽ المجتمع الذم ينتميف إليو

 يتضح بأف الدراسات السابقة لـ تطرؽ لمعبلقة بيف التكافؽ النفسي كاإلجتماعي كتقدير الذات. 

 

 عرض ومناقشة نتائج المقابالت 3.5
تائج منيجية الكمية ممثمة في عرض كتحميؿ األسئمة كالفرضيات تـ اإلستناد عمى ما جاء بن ًكيداأكت
المنيجية الكيفية لما ليا مف أىمية في تدعيـ النتائج كتحديدىا لمجمكعة مف عينة الدراسة، كىي  إلى

كعمى ىذا األساس سنقكـ بعرض  ،( كفقا ألساسيات البحث العمميFocus groupمجمكعة التركيز )
 .مف عينة الدراسة المحررات المكاتي كف جزءن  األسيراتمف  شرعاستجابات 

ر الذات تقدي كدرجة جتماعيةعكامؿ النفسية كاإلال حكؿ محررات سيراتأجابات عشرة اذ فرغت إ
 مف خركجيف بعد لذكاتيف كتقديرىف االجتماعي ك النفسي تكافقيف في ثرتأالتي  ،لؤلسيرات المحررات

 .األسر

 لديك؟ النفسي التوافق عمى تؤثر التي النفسية العوامل ما: ولاأل  لسؤالا 

 لممقابمة ول(: نتائج السؤال األ 1.5جدول )
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 النفسية العوامل التكرار %
 الخكؼ 10 100%
 الشؾ 10 100%
 باألماف الشعكر عدـ 7 70%
 الدائـ القمؽ 5 50%
 اليكاجس 2 20%

 

 في أثرت التي النفسية بالعكامؿ يتعمؽ فيما راتالمحر  لؤلسيراتكجيت  التي األسئمة تفريغ خبلؿ مف 
 بالخكؼ تتمثؿ كانت تأثيرا، النفسية العكامؿ كثرأف أنفسي بعد خركجيف مف األسر، تبيف ال تكافقيف
 ،منيف( %70) لدل باألماف الشعكر عدـ تبعيا، المحررات األسيرات مف( %100) لدل كذلؾ كالشؾ

 سيراتفي حيف كانت اليكاجس لدل األ ،رراتالمح تاألسيرا مف( %50)لدل الدائـ القمؽ ثـ
 .%(20) بنسبة المحررات

 سمككيف عمى ذلؾ انعكس كقد عتقاؿت في مكاف اإلاألسيرا كاجيتيا التي ظركؼالكىذا يعزل لطبيعة 
 .األسر مف خركجيف بعد

 

 لديك؟ اإلجتماعي التوافق عمى تؤثر التي اإلجتماعية العوامل ما: الثاني السؤال

 لممقابمة الثاني السؤال نتائج(: 2.5) جدول

 اإلجتماعية العوامل التكرار %
 طيبة الجيراف مع العبلقة 8 80%
  االسرة افراد اإلجتماعيةعمى الحياة اقتصار 1 10%
 الغرباء مقابمة في امانع ال 5 50%

 كسائؿ مف كثيرة أنكاع ممارسة في المتعة 10 100%
 كالحفبلت كالرحبلت التركيح

   

 التي اإلجتماعية بالعكامؿ يتعمؽ فيما المحررات سيراتاألكجيت إلى سئمة التـ مف خبلؿ تفريغ األ
 في ًتأثيرا جتماعيةف أكثر العكامؿ اإلأماعي بعد خركجيف مف األسر، تبيف جتاإل تكافقيف في تؤثر
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 كافقيفت في ساعدت التي ساليبسيرات كنكع مف األالتي استخدمتيا األ ،فؽ االجتماعيالتكا
 لدل كذلؾ "كالحفبلت كالرحبلت التركيح كسائؿ مف كثيرة أنكاع ممارسة في المتعة ىي" االجتماعي

 مفسيرات المحررات لدييف الخكؼ األ مف( %50) كانت كلكف المحررات، األسيرات مف( 100%)
كقد ، رراتالمح سيراتمف األ%( 80فيف ) طيبة الجيراف مع عبلقة لدييفأما مف كف  .الغرباء مقابمة

 .المحررات األسيرات مف %(10) لدل فقط األسرة أفراد عمى اإلجتماعية الحياة كاف اقتصار

 

 . المحررات سيراتسر األأعـ كالتعاطؼ كالتقبؿ  األسرم في كالد األسرم لمترابط يعزل كىذا

 

 الثالث: ما مقدار تقديرك لذاتك؟ السؤال

 لممقابمة الثالث السؤال نتائج(: 3.5) جدول

 الذات تقدير مقدار التكرار %
  نفسي عف راضية انا  10 100%
 أكبر احتراـ لنفسي اكف اف اتمنى    7 70%
 نفسي اتجاه ايجابي سمكؾ لدم 8 80%

 بيا يقكـ التي باألمكر القياـ استطيع 10 100%
 االخركف

  

 األسيرات لدل الذات قديربت يتعمؽ فيما المحررات سيراتاألكجيت إلى االسئمة التي  تفريغ خبلؿ مف
 األسيرات مف( %100) لدل النفس عف الرضى فأررات بعد خركجيف مف األسر، تبيف المح
بيا  يقكـ التي مكرالمحررات يستطعف القياـ باأل سيراتمف األ%( 100) ررات، ك ايضا كاف لدلالمح
كبر لنفسيف، كلدل أـ ف يككف لدييف احتراأسيرات المحررات يتمنيف مف األ%( 70) خركف، كلكفاآل
 .نفسيفأيجابي اتجاه إرات المحررات سمكؾ سيمف األ (80%)

 .الكطف اتجاه فعمنو لما بالفخر لشعكرىف يعزل كىذا

 خمس مقاببلت مع األسيرات المحرراتمف العشر مقاببلت، عرض عمى ما سبؽ سكؼ أ ًكتأكيدا

 . الدراسة ىذه جنتائ نثبت خبللو مف ًمعيارا يعتبر ذاتو بحد كىذا كتكثيقيا



 
 
 

79 
 

  

سئمة تتعمؽ ؿ كانت مجمكعة مف األك تمثمت بجانبيف فاألاألسيرات، مى عسئمة عندما عرضت األ
نب الثاني كاف جتماعية في تمؾ الفترة، كالجاو مف مشكبلت نفسية كا  نكما كاجي األسربظركؼ فترة 

مف  ررىفبعد تح فر ذاتيك درجة تقدي اإلجتماعيالنفسي ك  فيسئمة تتعمؽ بتكافقيمثؿ مجمكعة مف األ
 .األسر

 

 ؿك في الجانب األكأجابت  ف نفسياسيرة عاألعبرت  سيرة األولى:األ

الحكـ عمييا ممثمة بالخكؼ كالقمؽ  في فترة التحقيؽ حتى صدكر بأنيا تعرضت لضغكطات نفسية
ة الحكـ كذلؾ عند دخكليا في فتر  ًكانت في انعزاؿ تاـ في تمؾ الفترة مما أثر عمييا سمباك  اإلكتئاب،ك 

تيديدىا  أكتمثؿ ذلؾ في استفزازىا في بعض األحياف ارتبط في ممارسة المحققيف كالسجانيف معيا ك 
أثرت عمييا ائيميف، كؿ تمؾ اإلرىاصات كما قالت سر اإلف مع ك االطمب منيا التع أكفي أحياف أخرل 
عمييا ناىيؾ أنيا كاجيت خاصة قبؿ الحكـ ك  اإلعتقاؿعمى تقديرىا لذاتيا في فترة كعمى سمككيا ك 

 .صعكبات في التكيؼ في غرفة السجف مع الفئة التي كانت تشاركيا في نفس الغرفة

 

ؼ التي عانت منيا حيث كانت ك اجاباتيا عمى األسئمة تمثمت بالمخفقد طرحت إ ما األسيرة الثانية:أ
صابيا، كىذا بحد ذاتو إدراة السجف تدخؿ السجاف في الميؿ عمى األسيرة فأصبح لدييا ىكاجس مف اغت

ما زالت تعاني مف أثر عمى تكافقيا النفسي في فترة التحقيؽ كانعكس ذلؾ في فترة الحكـ، ف ،كما قالت
اآلف ممثمة بالتخيبلت، حيث أف جميع المثيرات التي تتعرض ليا اليكـ كانت ردكد  تمؾ اليكاجس إلى

 .اإلعتقاؿلدييا في فترة ؼ التي شكمت ك ااستجاباتيا نحكىا تنعكس بشكؿ يتصؿ بالمخ

 

جاباتيف عمى األسئمة تدكر حكؿ فترة فكاف مجمؿ إ الثالثة و الرابعة و الخامسة: األسيراتما أ
السابقات كقد تحدثف عف الصعكبات  األسيراتالظركؼ التي عانيف منيا كمثيبلتيف مف ك  اإلعتقاؿ
المعتقؿ ممثمة في عدـ الرعاية ك العناية ة التي يعانيف منيا اليكـ بعد تحريرىف مف اإلجتماعيالنفسية ك 

يجادىف لفرص عمؿ، بسبب اعتبارىف إرىابيات مف قبؿ كذلؾ صعكبة إ، ك لاألسر مف قبؿ مؤسسات 
ؾ أثر سمبا بعض المؤسسات التي ترتبط بأجندات مؤسسات خارجية في تمكيميا، ك بالتالي فإف ذل

ف بنظرة إلييالفئات مف المجتمع ينظركف  ، ال سيما أف ىناؾ بعضاإلجتماعيعمى تكافقيف النفسي ك 
 .مف تعذيب جسدم إليوما تعرضف فييا تساؤؿ كاستغراب حكؿ فترة أسرىف ك 
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حيث أشار البعض منيف أنو ال يرغبف في التعامؿ مع المؤسسات التي ترتبط بتقديـ الخدمات لؤلسرل 
عيش في حياة جديدة فييا مف جانب، إف ىذا يذكرىف بفترة اعتقاليف، كىف يردف نسياف الماضي كال

 .اليدكء كالسكينة

كتقدير الذات  اإلجتماعيعمى التكافؽ النفسي ك  ًأثرت سمبا األسرفي ضكء ما تقدـ نجد بأف ظركؼ 
الفمسطينيات، كبالتالي بعد فترة تحريرىف قاـ البعض منيف بنشاطات لتدعيـ تكافقيف  األسيراتلدل 

تحقيؽ  أكاكماؿ الدراسة  أكبممارسة الرياضة  ًمتمثبل إليوالذم ينتميف  اإلجتماعيضمف السياؽ 
، ككاف لدعـ األىؿ كاألصدقاء أثر في مساعدتيف بتحقيؽ التكافؽ ًىكاياتيف مف حياكة الصكؼ مثبل

 لدييف. اإلجتماعيالنفسي ك 

حباط كاكتئاب مف الكاقع الجديد الذم فرض عمييف بعد فترة تحريرىف، كالبعض منيف أصيب بحالة إ 
نيا ال تشعر ثاؿ، قالت لي إحداىف أسبيؿ الم ؼ مرضية عمىك اف البعض منيف كاف لدييف مخحتى أ

فتح باب المنزؿ، كىذا كاف بمثابة مثير يذكرىا بحالة دخكؿ السجاف، حيث ارتبط ذلؾ  باألماف عند
استجابات غير منطقية ممثمة بخكفيا مف فتح  إلىأدل ذلؾ ك ،  ًبالمكقؼ الجديد الذم يعد طبيعيا

 عمييا. ية بحيث إرتبط مع مثير كاف لو أثر سمبياستدخاؿ بعض المثيرات الحياد إلى الباب، مما أدل

رتباط بافمكؼ اإلشراطية التي ركزت عمى إكبالذات نظرية  ىذا يرتبط في مسممات النظرية السمككية
لسمككات المثير الحيادم مع المثير الطبيعي لكي يشكؿ استجابة شرطية، كىذا شكؿ مجمكع مف ا

 .ؼ المرضيةك االمرتبطة بالمخ

سئمة رتبطت بنتائج أالمحررات نحك أسئمة المقاببلت إ األسيراتجابات ر ما تقدـ نجد بأف إعمى غرا
 :ماؿ ذلؾ بثبلث نقاطيمكف إجك  ،الدراسة كفرضياتيا

ة ذلؾ جتماعي في غالبيتيف بالرغـ مف عدـ عبلقا  مف عدـ تكافؽ نفسي ك  األسيراتلقد عانت  -1
 كذلؾ مستكل التعميـ.بعض المتغيرات كالدخؿ ك في 

كتقديرىف لذاتيف  اإلجتماعيعمى تكافقيف م أثر كاضح األسر كبالذات  اإلجتماعيكاف لمدعـ  -2
 الذم اتصمت نتائجو بنتائج التكفؽ النفسي.

 األسرالمحررات متشابيا مف حيث ظركؼ  األسيراتلدل جميع  األسركانت تجارب  -3
 .ما بينيفنتائج ىذه الدراسة متقاربة فيءت كلذلؾ جا ،معاناتيفك 

 
جماليا مكضكع ىذه الداراسة، كيمكف إبة ثبلث نتائج ذات عبلق إلىفي ضكء النتائج السابقة نصؿ 

 :عمى النحك التالي
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درجة بالمستكل التعميمي عبلقة ف عبلقة لبعض المتغيرات كالدخؿ كمكاف السكف ك لـ يك -1
 لذات.تقدير اك  اإلجتماعيالنفسي ك التكافؽ 

يمثؿ ظركؼ  لوفاأل  ،تفسرىا حسب جانبيفقات ك جاءت نتائج ىذه الدراسة لتكضح تمؾ العبل -2
في مستكل تقدير الذات عبلقة عدـ كجكد  إلىمما أدل ذلؾ  األسيراتالتي عانت مني األسر
بعد تحررىف  األسيراتالصعكبات التي كاجيتيا بعض  الثانيك اإلجتماعيافؽ النفسي ك كالتك 
 .األسرمف 

، اذ في كالنتائج التي كردت في المقابمة كاف ىناؾ تناقض بيف تقدير الذات في النتائج الكمية -3
، كىذا ًكاف عاليا ، بينما في نتائج المقابمةالنتالئج الكمية، كاف مستكل تقدير الذات ) متكسط(

ؿ مف يعزل إلى حيثيات المقابمة، مف حيث العدد، اذ عدد األسيرات المحررات في المقابمة أق
في المقابمة عبرت األسيرات  ًتعبئة اإلستبانة، أيضاعدد المجمؿ كالكامؿ الذم أخذ في ال

  المحررات عف أنفسيف بشكؿ مكضكعي، إذا ما قكرف بتعبيرىف في تعبئة اإلستبانة.
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 التوصيات 4.5

 :ىي ،تقترح الباحثة أربعة تكصيات ،في ضكء النتائج السابقة

 األسيراتاإلرشاد النفسي لتدعيـ  برامج إرشادية في مجاؿ العمؿ عمى إعداد كتطكير -1
بحيث تشمؿ تمؾ  ،كتقدير الذات اإلجتماعيالمحررات كرفع مف مستكل تكافقيف النفسي ك 
 ؼ المرضية لدييف.ك افي المخ ًالبرامج عمى تدريبات في تعديؿ سمككيف ممثبل

ى يصبحف قادرات عمى حت ًالمحررات ماديا األسيراتتطبيؽ برامج تدريب ميني لتمكيف  -2
 مجابية الكاقع الذم يكاجييف.

 اإلجتماعيمؤتمرات حكؿ الكاقع النفسي ك عقد خرل في نتائج ىذه الدراسة كدراسات أتكظيؼ  -3
 المحررات. األسيراتلمخركج بتكصيات لمنيكض بكاقع  ،لؤلسيرات الفمسطينيات

 عبلـ.في كسائؿ اإللؤلسيرات المحررات  اإلجتماعيكاقع النفسي ك التسميط الضكء عمى  -4
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المكتبة  اإلسكندرية: ،فسية وسيكولوجية الشخصيةالصحة الن(. 2000جبؿ، فكزم محمد )
 الجامعية.
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 وتقدير الذات اإلجتماعي(: مقياس التوافق النفسي و 3ممحق )

 (: كتاب تسييل الميمة4ممحق )
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 (1الممحق )

 الت:أسئمة المقاب

 عمى التكافؽ النفسي لديؾ ؟ تؤثرالتي  لعكامؿ النفسيةما ا  -1

 ما العكامؿ اإلجتماعية التي تؤثر عمى التكافؽ اإلجتماعي لديؾ؟  -2

  مقدار تقديرؾ لذاتؾ؟ما   -3
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 (2ممحق)

 أسماء المحكمين

 الجامعة أسماء المحكمين الرقم

 جامعة القدس د. محسف عدس 1

 جامعة القدس المفتكحة د. محمد فرحات 2

 جامعة القدس د. تيسير عبد اهللأ.  3

 جامعة القدس د. نبيؿ عبد اليادم 4

 جامعة بيت لحـ د. عبد المطيؼ أبك سركر 5

 جامعة الخميؿ د. ابرىيـ المصرم 6

 جامعة بيت لحـ د. مازف قطاطك 7

 جامعة الخميؿ د. كامؿ كتمك 8

 جامعة القدس المفتكحة د. راتب أبك رحمة 9

 ـالتربية كالتعمي د. يكسؼ الطيطي 10

 جامعة القدس المفتكحة د. رشدية أبك حديد 11

 التربية كالتعميـ د. ادريس جرادات 12
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 (3ممحق)

 وتقدير الذات اإلجتماعيمقياس التوافق النفسي و 

 

 

 

 جامعة القدس

 الدراسات العميا

 برنامج االرشاد النفسي والتربوي
 ،،لمحررة المحترمة،احضرة األسيرة ا

 بعد:ك  تحية

كعبلقتو بتقدير  اإلجتماعيؾ بتعبئة ىذه االستمارة بيدؼ إجراء دراسة حكؿ التكافؽ النفسي ك نتكجو إلي
الفمسطينيات المحررات، كذلؾ كأحد متطمبات الحصكؿ عمى درجة  األسيراتالذات لدل عينة مف 

 في تخصص اإلرشاد النفسي كالتربكم مف جامعة القدس. الماجستير

، مع تأكيدم بأف إليوما يشير  أكالتامة كال يطمب منؾ كتابة اسمؾ  عمما بأف إجاباتؾ ستحاط بالسرية
 .بيانات الدراسة ىي ألغراض البحث العممي فقط كلف تستخدـ لغير ذلؾ

 ف بتعبئة ىذه االستمارة.ك الذا يرجى منؾ التع

 

 .مع فائق الشكر واالحترام

 

  ميساء خالد العزة الطالبة:                                                             

 الدكتكرة سيير الصباح المشرفة:                                                             
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 ل:ولقسم األ ا

 :حول ما يتناسب مع وضعك ○الرجاء من حضرتك قراءة األسئمة بتمعن، ووضع عالمة دائرة 

 لعمر:ا

  25 - 15. 1  30 -26 .2  40 – 31. 3 فما فكؽ.– 41. 4
 :المستوى التعميمي

  ثانكم -ابتدائي . 1  . دبمـك متكسط2  . بكالكريكس3 . ماجستير فما فكؽ.4
 سنوات السجن:

 أعكاـ 5-1. 1 أعكاـ  10 -6. 2 عاـ  19 -11. 3 عاـ فما فكؽ. 20. 4
 ة:اإلجتماعيالحالة 

  . عزباء1  . متزكجة2  . مطمقة3 . أرممة.4
 المحافظة:

  .محافظة راـ اهلل1  محافظة بيت لحـ .2 محافظة الخميؿ. .3 
 مكان السكن:

  مدينة .1  . قرية2 . مخيـ.3 
 مستوى الدخل:

شيكؿ  3001. 4
 فأكثر.

 

3 .2001 – 3000 
  شيكؿ

2 .1001 –2000 
  شيكؿ

  شيكؿ فأقؿ 1000. 1
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 القسم الثاني:

 عمى ما يعبر عن حالتك في الخانة المناسبة. Xة الرجاء قراءة الجمل اآلتية بتمعن، ثم ضعي عالم

 التوافق النفسي:

افق أو ال 
 بشدة

ال 
افق أو  افقأو  محايد افقأو 

 الرقم الفقرات بشدة

 1 درجة ال أستطيع معيا النوم. إلىتشغمني األفكار      

 2 يضايقني شعوري بالنقص.     

 3 أشعر بالضيق في معظم األحيان.     

 4 اليأس بسيولة.ينتابني      

 5 أكون متماسكة في المواقف الحرجة.     

 6 أشعر بالوحدة حتى أثناء وجودي مع الناس.     

 7 أفقد ثقتي بنفسي بسيولة.     

 8 أشعر بالراحة النفسية.     

 9 إنني حساسة أكثر من الالزم.     

تتقمب حالتي المزاجية بين السعادة و الحزن دون سبب      
 10 اىر.ظ

 11 أشعر باالكتئاب في معظم األحيان.     

 12 أكون ىادئة في المواقف الحرجة.     

 
 :اإلجتماعيالتوافق 

فق أو ال 
 بشدة

ال 
افق أو  افقأو  محايد افقأو 

 الرقم الفقرات بشدة

 1 ة.اإلجتماعيأندمج مع اآلخرين في نشاطاتيم      
 2 ل مرة.وأشعر بالحرج عند التعرف عمى أناس أل      
 3 ة مع جيراني طيبة لمغاية.اإلجتماعيعالقتي      
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ة التي كنت اإلجتماعيأصدقائي يشعرونني بالمكانة 

 4 أتمناىا.

 5 ة عمى أفراد أسرتي.اإلجتماعيأفّضل أن تقتصر حياتي      
 6 ة.اإلجتماعيأكره األنشطة      
 7 أصادق اآلخرين بسيولة.     
 8 وبة من اآلخرين.أنا محب     
 9 أتمتع بشعبية اجتماعية بين أصدقائي.     
 10 .إليوأشعر بانسجام في العمل الذي أذىب      
 11 أشعر أن اآلخرين يسرىم أن أكون معيم.     
 12 غالبا ال ييتم برأيي في العمل.     
 13 ال أمانع مقابمة الغرباء.     

كثيرة من وسائل الترويح و  أجد متعة في ممارسة أنواع     
 14 الرحالت و الحفالت.

 

 تقدير الذات:

افق أو ال 
افق أو  افقأو  محايد افقأو ال  بشدة

 الرقم العبارة بشدة

 1 بشكل عام أنا راضية عن نفسي.     
 2 أشعر بعدم وجودي.      
 3 أشعر أنني أمتمك العديد من الصفات اإليجابية.     
 4 باألمور التي يقوم بيا اآلخرون. أستطيع القيام     
 5 أشعر بعدم وجود شيء يجعمني فخورة بنفسي.     
 6 أشعر بعدم فائدتي.     

أشعر بأنني امرأة ذات قيمة، عمى األقل بشكل      
 7 مع غيري. أومتس

 8 أتمنى أن أكّن لنفسي احتراما أكبر.     
 9 اشمة.الشعور بأنني ف إلىبشكل عام أنا أميل      
 10 لدي سموك إيجابي اتجاه نفسي.     
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 كتاب تسييل الميمة( 4ممحق ) 
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 ولافيـــــرس الجـــــد

 الصفحة عنكاف الجدكؿ رقـ الجدكؿ

 36 خصائص العينة الديمغرافية 1.3

لمصفكفة ارتباط  (Pearson Correlation)نتائج معامؿ اإلرتباط بيرسكف  2.3
 مع الدرجة الكمية لآلداة التكافؽ النفسيفقرات 

38 

لمصفكفة ارتباط  (Pearson Correlation)نتائج معامؿ اإلرتباط بيرسكف  3.3
 مع الدرجة الكمية لآلداة التكافؽ االجتماعيفقرات 

38 

لمصفكفة ارتباط  (Pearson Correlation)نتائج معامؿ اإلرتباط بيرسكف  4.3
 داةمع الدرجة الكمية لآل تقدير الذاتفقرات 

39 

 40 لثبات أداة الدراسة (Cronbach Alpha)نتائج معامؿ كركنباخ ألفا  5.3

 المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لدرجة التكافؽ النفسي 1.4
 لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات كاإلجتماعي

43 

سي لدل المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمظاىر التكافؽ النف 2.4
 األسيرات الفمسطينيات المحررات مرتبة حسب األىمية

44 

المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمظاىر التكافؽ اإلجتماعي لدل  3.4
 األسيرات الفمسطينيات المحررات مرتبة حسب األىمية

45 

سطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمظاىر تقدير الذات لدل المتك  4.4
 سيرات الفمسطينيات المحررات مرتبة حسب األىميةاأل

47 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات التكافؽ النفسي  5.4
 كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمعمر

49 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمفركؽ بيف متكسطات التكافؽ النفسي  6.4
اإلجتماعي لدل األسيرا الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير المستكل ك 

 التعميمي

50 

نتائج اختبار)ت( لمفركؽ بيف متكسطات التكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل  7.4
 األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير سنكات السجف

51 
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سطات التكافؽ النفسي نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متك  8.4
كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير الحالة 

 اإلجتماعية

52 

نتائج اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في التكافؽ النفسي  9.4
 كاإلجتماعي تعزل لمتغير الحالة اإلجتماعية

53 

لمفركؽ في التكافؽ  حرافات المعياريةاألعداد كالمتكسطات الحسابية كاالن 10.4
 النفسي كاإلجتماعي تعزل لمتغير الحالة اإلجتماعية

53 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات التكافؽ النفسي  11.4
 كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير المحافظة

54 

مقارنة الثنائيةالبعدية لمفركؽ في التكافؽ النفسي تعزل نتائج اختبار تككي لم 12.4
 لمتغير المحافظة

55 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمفركؽ في التكافؽ  13.4
 النفسي كاإلجتماعي تعزل لمتغير المحافظة

55 

النفسي نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات التكافؽ  14.4
كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير مكاف 

 السكف

56 

نتائج اختبار تككي لممقارنة الثنائية البعدية لمفركؽ في التكافؽ النفسي تعزل  15.4
 لمتغير السكف

57 

األعداد ك المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمفركؽ في التكافؽ  16.4
 كاإلجتماعي تعزل لمكاف السكفالنفسي 

57 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمفركؽ بيف متكسطات التكافؽ النفسي  17.4
كاإلجتماعي لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير مستكل 

 الدخؿ

58 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات تقدير الذات لدل  18.4
 سيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير العمراأل

59 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمفركؽ بيف متكسطات تقدير الذات لدل  19.4
 األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير مستكل التعميـ

60 
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نتائج اختبار)ت( لمفركؽ بيف متكسطات تقدير الذات لدل األسيرات  20.4
 ينيات المحرراتتعزل لمتغير سنكات السجفالفمسط

61 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات تقدير الذات لدل  21.4
 األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير الحالة اإلجتماعية

61 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات تقدير الذات لدل  22.4
 األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير المحافظة

62 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات تقدير الذات لدل  23.4
 األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير مكاف السكف

63 

ت لدل نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات تقدير الذا 24.4
 األسيرات الفمسطينيات المحررات تعزل لمتغير الدخؿ

64 

نتائج معامؿ اإلرتباط بيرسكف لمعبلقة بيف التكافؽ النفسي كاإلجتماعي  25.4
 كدرجة تقدير الذات لدل األسيرات الفمسطينيات المحررات

65 

ؽ نتائج السؤاؿ االكؿ لممقابمة ما العكامؿ النفسية التي تؤثر عمى التكاف 1.5
 النفسي لدل األسيرات المحررات

76 

نتائج السؤاؿ الثاني لممقابمة ما العكامؿ االجتماعية التي تؤثر عمى التكافؽ  2.5
 االجتماعي لدل األسيرات المحررات

77 

 78 نتائج السؤاؿ الثالث لممقابمة ما مدل تقدير الذات لؤلسيرات المحررات 3.5
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 فيرس المالحق

 

 

 

 

  

 88 المبلحؽ

 89 المقاببلت اسئمة( 1ممحؽ ) 

 90 أسماء المحكميف( 2ممحؽ )

 91 مقياس التكافؽ النفسي كاإلجتماعي كتقدير الذات( 3ممحؽ )

 95 كتاب تسييؿ ميمة( 4ممحؽ ) 
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 فيـــــرس المحتويـــــــات

 رقـ الصفحة المكضػػػػػػػػكع

 أ اإلقرار

 ب الشكر كالتقدير

 ج مصطمحات الدراسة

 ق مخص بالمغة العربيةالم

 ح الممخص بالمغة اإلنجميزية

 1                                               الفصؿ األكؿ: مشكمة الدراسة كخمفيػػػػتػػػيا

 2 مقدمة

 4 مشكمة الدراسة

 4 أىمية الدراسة

 5 أىداؼ الدراسة

 5 أسئمة الدراسة 

 6 فرضيات الدراسة

 8 حدكد الدراسة

 9                                      فصؿ الثاني: اإلطار النظرم كالدراسات السابقةال

 10 مقدمة

 11 تعريؼ التكافؽ النفسي

 12 أنكاع التكافؽ النفسي

 13 معكقات التكافؽ النفسي

 14 التكافؽ اإلجتماعي
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 16 الفرؽ ما بيف التكافؽ النفسي كاإلجتماعيي

 17 تعريؼ تقدير الذات

 18 أنكاع تقدير الذات

 18 معكقات تقدير الذات

 19 نظريات التكافؽ النفسي كاإلجتماعي كتقدير الذات

 24 نظريات تقدير الذات

 28 الدراسات السابقة

 28 الدراسات العربية

 30 الدراسات األجنبية

 33 التعقيب عمى الدراسات السابقة

 34                                                    الفصؿ الثالث: الطريقة كاإلجراءات

 35 مقدمة

 35 منيج الدراسة

 35 مجتمع الدراسة

 35 عينة الدراسة

 36 أدكات الدراسة 

 37 صدؽ أداة الدراسة

 40 ثبات الدراسة

 40 متغيرات الدراسة

 41 اجراءات الدراسة

 41 المعالجات اإلحصائية
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 42                                                ج كمناقشتياالفصؿ الرابع: عرض النتائ

 43 المقدمة

 43 نتائج أسئمة الدراسة

 49 نتائج فرضيات الدراسة

 66                                            الفصؿ الخامس: مناقشة النتائج كالتكصيات

 67 مقدمة

 67 المتعمقة باألسئمة مناقشة النتائج

 70 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضيات

 76 عرض نتائج المقاببلت

 82 التكصيات

 83 المصادر كالمراجع

 83 المراجع العربية

 88 المراجع األجنبية

 89 مبلحؽفيرس ال

 97  فيرس الجداكؿ

 

 


