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 َيْدُعوَنِني ِإَلْيهِ 
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 اإلهداء

 

ي األعزاء أطال اهلل امن زرع بقلبي الحب والحنان نور عيني ودفئ حياتي تاج فوق رأسي والد إلى

 ....بعمرهما

كتف مهجة قلبي  إلى ا  وساندتني كتف يدرب إلىالنور الذي أنار حياتي وشعلة األمل التي رافقتني  إلى

 ...مالك وخليلة روحي ابنتي أجمل مالك من اهلل

  ...وأبنائهم الغاليين على قلبي وأخواتي إخوتي إلى

جامعتي التي دعمتني ورفعت من تقديري لذاتي وكانت لي رمز السعادة جامعة  اإلهداءولن أنسي من 

 ...الخليل الموقرة الممثلة بإدارتها وطاقمها األكاديمي والعاملين فيها.

رشادعلّي من توجيه األخ واألستاذ الفاضل الذي أشرف على رسالتي هذه ولم يبخل  إلى الدكتور  وا 

 ..إبراهيم المصري.

 ...القدس وأبنائها المقدسيين الصامدين في وجه االحتالل. اوطني الغالي فلسطين وعاصمته إلى

 ...والتوجيه. اإلرشادزمالئي وزميالتي الغوالي طلبة الماجستير في قسم إلى 

 

 واهلل ولى التوفيق
 

 رنا سعيد أبو طاعة الباحثة:
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 شكر وتقدير
 

 .باهلل عليه توكلت واليه أنيب إالوما توفيقي 
 

وما مّنه علّي من علم وفائدة ليكن منفعة لي  هرب العالمين على رضا إلى وأخيرا   الشكر أوال  و  الحمد
 اهلل.بإذن  ولغيري

لي مّد و ومن باب من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل، أتقدم بالشكر الى كل من ساندني ووقف بجانبي 
 وأرفقني بالمعلومات القيمة إلتمام رسالتي هذه. ،وعمل على تسهيل األمور لي ،يد العون والمساعدة

أتقدم بالشكر والعرفان الى أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور إبراهيم المصري الذي تشرفت بالعمل معه 
داته العلمية في كل مرحلة لما لوال توجيهاته وارشا ،أمينا   فقد كان ناصحا   ،ولطيب أصله وكرم أخالقه

بزغ هذا العمل ووصل الى هذا النجاح وأضاء في سماء البحث العلمي، داعية من اهلل ان يمنحه 
 الصحة والعافية وان يرفع من قدرة ومراتبه.

لى من وضعت أسمائهم على رسالتي حضرة أعضاء لجنة إكما أتقدم بالشكر والتقدير والشرف لي 
فضلهم بمناقشة رسالتي والتعديل عليها لتكن رسالة علمية مميزه في رسائل البحث المناقشة الكرام لت

بإذن اهلل. العلمي

أشكر الشباب المقدسيين بشكل خاص لدعمهم وسيرهم معي ومساعدتي بالصعوبات التي ايضا  
لسيد سرى بالقدس اواجهتها إلتمام رسالتي هذه في مدينة القدس، وأخص بالشكر رئيس لجنة أهالي األ

لمشاركتي عنوان الرسالة وخاصة موضوع الحبس المنزلي وعواقبه من آثاٍر نفسية  )أمجد أبو عصب(
 واجتماعية.

ونادي األسير  ،كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني بوزارة هيئة شؤون األسرى والمحررين
 ولم يبخلوا عليّ برسالتي هذه  االذين رحبو ،والحركة العالمية للدفاع عن األطفال ،الفلسطيني

 بالمعلومات والمساعدة العلمية.

والشكر أيضا الى حضرة الدكتور عايد الحموز الذي تحمل مرافقتي له ومتابعته في التحليل االحصائي 
 والنتائج.

 
 رنا سعيد أبو طاعةالباحثة: 
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 الملخص بالعربية
 

اآلثار النفسية واالجتماعية وعالقتها بتقدير الذات لدى القاصرين المعتقلين بالحبس 
 المنزلي في مدينة القدس 

 
اآلثار الّنفسية واالجتماعية لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي هدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

 وبينواالجتماعية اآلثار الّنفسية، وبحث العالقة بين درجة تقدير الذات لديهمكذلك و  في مدينة القدس
 تقدير الذاتومتوسطات اعية في متوسطات اآلثار الّنفسية واالجتم تحديد الفروق ، وأيضا  تقدير الذات

لمتغيرات )فترة االعتقال، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ومعدل الدخل الشهري لألسرة،  تبعا  
 . ومكان الحبس(

( قاصرا ، ولعدم التمكن من حصر المجتمع 241ولتحقيق أهداف الدراسة تكون مجتمع الدراسة من )
اآلثار ، واستخدمت الباحثة مقياس قاصرا  ( 111مكونة من ) يةقصد بالكامل طبقت الدراسة على عينة

 . تقدير الذاتمقياس الّنفسية واالجتماعية و 
 وأظهرت النتائج:

أن الدرجة الكلية لآلثار النفسية واالجتماعية من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس  -
المنزلي في مدينة القدس جاءت بدرجة متوسطة، كذلك تبين أن اآلثار النفسية احتلت الترتيب 

 في حين جاءت )اآلثار االجتماعية( في المرتبة الثانية بدرجة متوسطة. ، األول بدرجة مرتفعة

لدرجة الكلية لتقدير الذات لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس أن ا -
 جاءت بدرجة مرتفعة.

لصالح  االعتقال فترةوجود فروق في متوسطات اآلثار النفسية واالجتماعية تبعا  لمتغير  -
وجود (. و ثالثة أشهر، وأكثر من ثالثة شهور –من شهر ويوم )فترة حبسهم المبحوثين الذين 

معدل الدخل الشهري لصالح المبحوثين الذين معدل الدخل الشهري لألسرة فروق تبعا  لمتغير 
، بينما تبين انه ال توجد فروق على بعد )اآلثار شيكل( 1111اقل من  – 2111)ألسرهم 

بعد  ءواألب، باستثنا األممستوى تعليم النفسية(، أيضا تبين انه ال توجد فروق تبعا  لمتغير 
مستويات تعليم آبائهم لصالح المبحوثين الذين وجود فروق  ثار االجتماعية( حيث تبين)اآل
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باستثناء ال توجد فروق تبعا  لمتغير مكان الحبس، ، كذلك تبين انه ثانوي، وجامعي فأعلى()
 .تبين وجود فروق لصالح القاصرين الذين مكان حبسهم )منزلهم( حيثبعد اآلثار النفسية

، مستوى تعليم األب، و تقدير الذات تبعا  لمتغير فترة االعتقال متوسطاتق في فرو  عدم ووجود -
المبحوثين الذين مستوى تعليم  األم، لصالحتبعا  لمتغير مستوى تعليم فروق وجود بينما تبين 

تبعا  لمتغير معدل الدخل الشهري لألسرة، لصالح المبحوثين  وجود فروق، و أمهاتهم )ثانوي(
شيكل،  1111اقل من  – 1111شيكل، و 1111ل الشهري ألسرهم )اقل من الذين معدل الدخ

في حين تبين انه ال توجد فروق في متوسطات تقدير الذات تبعا   .(شيكل فأكثر 1111و
 .مكان الحبسلمتغير 

وبعد اآلثار  وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا  بين الدرجة الكلية لآلثار النفسية واالجتماعية -
وبين تقدير  ؛ بينما تبين انه ال توجد عالقة بين اآلثار النفسيةوبين تقدير الذاتاالجتماعية 

 لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس. الذات
الدعوة إلى إعداد البرامج في تمثلت  ،وفي ضوء هذه النتائج خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات

االرشادية والوقائية والعالجية التي تركز على خفض اآلثار النفسية واالجتماعية لدى القاصرين الذين 
ررين من تشكيل مجموعات الدعم االجتماعي التي تضم األطفال المحو  .تعرضوا للحبس المنزلي

الدعم والتمكين من قبل أفراد المجموعة بتوجيه من  أمورهم وتبادل الخبرات، وعمليات السجون وأولياء
 اختصاصيين نفسيين.
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Psychological and Social Impacts of Minors Detained in Domestic Detention in 

the City of Jerusalem and their Relation to Self-Esteem. 

  This study aimed to identify the psychological and social effects among  minors 

detained in Jerusalem as well as their self-esteem degree , in order to examine the 

relationship between psychological and social effects and with self-esteem ,and  to 

identify the differences in the mean of the psychological and social effects and the 

self-assessment averages according to the variables (  detention period, level of 

father's and,  mother's education, family monthly average income in addition to the 

place of confinement). 

  

In order to achieve the objectives of the study, the study society consists of  (250) 

children, and for the inability to limit the entire society, the researcher targeted a 

sample of (117) underage  of both sexes, The researcher used the psycho-social 

effects scale and the self-assessment scale. 

The results showed 

- The total degree of psychological and social effects from the point of view of 

minors detained in house imprisonment in   Jerusalem city came to a medium 

degree، also showed that the psychological effects came in the first ranked with 

high degree، while the (social effects) came in the second rank with a medium 

degree. 

- The total degree of the minor’s self-esteem who detained in house arrest in 

Jerusalem came with high degree. 

- There are differences in the averages of psychological and social effects according 

to the variable of detention period in favor of the respondents who are imprisoned 

(month, day, three months and more than three months). And the existence of the 

differences according to monthly income variable in faviourte of   respondents who 

have monthly average income with about   (2000 - less than 4000 shekels).  While 

there were no differences according to the variable (social effects) in the level of 
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mother and father, education except the variable of (social effects). There were 

differences in favor of respondents whose parents' education levels (secondary, 

university and higher) It was found that there were no differences according to the 

variable of place of confinement (their home). 

- There were no differences in the of self-esteem degree according to the variable of     

detention period and the level of the father's education, while it was found 

differences   according to the variable of  mother's education, in favor of the 

respondents whose mother level of education was secondary, and there were 

differences according to the average monthly income of the family in favor of the 

respondents whom family  monthly income   (less than 4000 NIS, 4000 - less than 

6000 NIS, and 6000 NIS or more). While it was found that, there were no 

differences in the average self-esteem according to the variable of confinement. 

Place. 

- There was a negative statistically significant relation between the total score of 

psychosocial  , social effects and self-esteem; while it was found that there is no 

relationship between the psychological effects and the self-esteem of minors held in 

house arrest in Jerusalem.   

In light of these results, the researcher came out with a set of recommendations 

which represented in calling for the preparation of preventive, counseling and 

therapeutic programs  which focuses on reducing the psychological and social 

effects of minors who have been subjected to domestic imprisonment and the 

formation of social support groups that include children released from prisons and 

their parents, the experiences exchange, support and empowerment by group 

members under the guidance of psychologists. 
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 مقدمة

عب الفلسطيني في منذ اللحظات األولى لالحتالل العسكري اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، انطلق الش

ثوراته المجيدة على اختالف انتماءاته الدينية والطائفية والحزبية، معلنا للعالم اجمع رفضه لهذا 

مجموعة من السياسات واإلجراءات  اإلسرائيلي لتطبيقسلطات االحتالل االحتالل البغيض، مما دفع 

ومن بين . اعلى تحقيق أهدافه اقدرته وتقليل ةالفلسطيني الثوراتالقمعية التي هدفت إلى تقليص فعالية 

فرض سياسة الحبس السياسات القمعية التي اتبعتها الحكومات اإلسرائيلية على اختالف مسمياتها  أهم

بهدف ثنيهم عن الدفاع عن  بالقدس، هماالمقدسيين، واإلبعاد عن أماكن سكناالطفال المنزلي على 

 .، وتحطيم معنوياتهممدينتهم المقدسة، وعن المسجد األقصى المبارك

القانون الجنائي اإلسرائيلي بنسخته الحالية يحظر فرض عقوبات بالسجن ن أوالجدير ذكره هنا 

عادة اإلدماج،  (.4) على األطفال دون عاما ، وبدال  من ذلك وضعهم في مؤسسات أحداث للتأهيل وا 

نون العقوبات وقانون األحداث سلسلة من التعديالت على قا (الكنيستالبرلمان اإلسرائيلي ) كما أقر

اإلسرائيلي بفرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بتهمة إلقاء الحجارة أو غيرها من األشياء على 

، في حين أّن لآلخرين السيارات أثناء سيرها واحتمالية تعريض حياة الركاب للخطر أو التسبب بأضرار

ة الشخص بإلقاء الحجارة بغرض إيذاء سنة في حال إدان إلى عشرينهذه العقوبة تتضاعف لتصل 

اآلخرين، كما خفضت التعديالت من مستوى سلطة القاضي التقديرية من خالل فرض عقوبة إلزامية 

بحد أدنى ال تقل عن ُخمس العقوبة القصوى المحتملة وتقييد أحكام وقف التنفيذ فقط في ظل وجود 

تعديل قانون التأمين الوطني لحرمان  (كنيستالالبرلمان اإلسرائيلي )كما أقر  ،ظروف وأسباب خاصة

األطفال من مخصصات الضمان االجتماعي في حال إدانتهم بارتكاب جرائم "بدوافع قومية "و"أنشطة 

خالل فترة أسرهم، والسماح لمحاكم األحداث اإلسرائيلية بفرض غرامات  -حسب تعبيرهم– إرهابية"
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في الوقت الذي و  .(دوالر أميركيا   0.5.2قارب على عائالتهم تصل إلى عشرة آالف شيكل )ما ي

ينبغي لهذه التعديالت والقوانين أن تطبق على اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، إال أنها في 

الممارسة العملية وعلى أرض الواقع تستهدف المقدسيين والفلسطينيين في القدس والداخل المحتل 

 .(0245ركة العالمية، مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان والح)

لعمليات إعتقال مستمرة من قبل قوات اإلحتالل  ونيتعرضاألطفال الفلسطينيون حيث أن و       

اعتقلت قوات  إذنتهاك واضح وصارخ لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الشأن، إفي  اإلسرائيلي

للضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي آالف األطفال الفلسطينيين منذ احتاللها اإلسرائيلي اإلحتالل 

محمد أبو )بعد خطف وحرق الطفل المقدسي  م.024القدس، وزادت وتيرة هذه اإلعتقاالت عام 

كما  ،م0245من العام أكتوبر في ، وزادت قوات اإلحتالل شراسة مع انطالق انتفاضة القدس (خضير

ه وممارسة شتى أنواع التعسف عتقالإوارتكبت كثيرا  من االنتهاكات بحق الطفل الفلسطيني من خالل 

وحجزه في المعتقالت  اإلسرائيليةوخالل عملية التحقيق وعرضه على المحاكم  ،هإعتقالضده من بداية 

 .(0243التي فتحت سجون ا جديدة  لألطفال )مركز بيت المقدس للدراسات والبحوث ة اإلسرائيلي

يومية التي تقع على أطفال لم يكتمل وممارسته ال اإلسرائيليبسبب سياسة اإلحتالل و  ،لذا

 للطفل الفلسطيني إلى حدوده القصوى، واالجتماعي تأثر الوضع النفسي فقدبناؤهم النفسي واإلدراكي 

المؤلمة، أبقت األطفال في حالة عرضة  األحداثكل هذا أن استمرار العنف وتبعات إلى يضاف 

 (..022عيتاني، و  بشكل يومي )الحيلة منتهكا  التعليم واللعب والتغذية  علىللخطر، حيث بات حثهم 

 ،التي تتسم بالثبات النسبي الطفل وهذا يترك أثر واضح على تحقيق الصحة النفسية لدى

بالتوافق الشخصي واالجتماعي واالتزان االنفعالي، وأن يتميز بالقدرة  والتي يكون فيها الفرد متمتعا  
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اط أو اليأس والعيش في وفاق وسالم مع نفسه من جهة، والسيطرة على العوامل التي تؤدي إلى اإلحب

 .(.022 ومع غيره في محيط األسرة أو العمل أو المجتمع الخارجي من جهة أخرى )علي وشريت،

ال يستطيع السيطرة على العوامل التي تؤدي إلى فالطفل الذي يتعرض للعنف واإليذاء قد 

التمتع ت نفسية متفاوتة الشدة، مما يؤثر على قدرة سيعاني من اضطرابا وبالتالي اإلحباط أو اليأس،

( العنف واإلساءة Wallace, 2005عرف واالس ) إذ ،بالصحة النفسية ويكون ذا شخصية مضطربة

أو  ،للطفل بأنها ردود األفعال المباشرة وغير المباشرة التي توجه نحو الطفل بهدف إيقاع األذى النفسي

 ليه.أو الجنسي ع ،أو الجسدي ،اللفظي

( هي تلك الشخصية المضطربة السمة 1994والشخصية المضطربة حسب ما يؤكد الحفني )

لم يكن باستطاعة الشخص أن يحتفظ بتوازنه االنفعالي في المواقف التي يعاني منها أقل المعاناة،  إذا

ناهيك عن المواقف الضاغطة بشكل ملحوظ، والشخص المضطرب السمة ال يصاب باالنهيار 

عانى من صراعات  أوالتصرف بصبيانية كلما تعرض لظروف ضاغطة،  إلى، ولكنه ينحو الذهاني

 أوانفعالية، وشخصيته غير مستقرة انفعاليا، فهو سهل االستثارة، وعاجز عن السيطرة على انفعاالته، 

أن تكون شخصية  أوهستيرية، أو شخصية غير ناضجة،  أوقهرية،  أوأن شخصيته عدوانية سلبية، 

 يه.  وسواس

غير  يكونالمضطرب سلوكيا  وانفعاليا   الطفل( أن 0222) إسماعيل يبين ،وفي نفس السياق

قادر على التكيف والتوافق مع المعايير االجتماعية المهددة للسلوك المقبول مما يؤدي إلى تراجع 

أنه يعاني  مستوى الدراسي، والتأثير على عالقاته الشخصية مع المعلمين والزمالء في الصف، كماال

 .المختلفة من مشكالت تتعلق بالصراعات النفسية

الطفل الفلسطيني يتعرض لضغوط نفسية شديدة،  فإن ،(0222وحسب ما يشير أبو دف )

اشكالها الذعر والتجنب والفرار  أهموالتي قد يكون من  ناجمة عن اإلجراءات اإلحتاللية القمعية
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لعنف بحق الشعب الفلسطيني والذي تزايدت وتيرته مع ، إذ يستخدم الجيش أقسى أشكال اوالمقاومة

القصف الهمجي و  االعتقال والحبس المنزلي لألطفال، بداية االنتفاضة األولى، وتجسد ذلك في أعمال

لم اإلسرائيلي والوحشي للبيوت والمنشآت واقتحام المجمعات وبناء جدار الفصل العنصري، فاإلحتالل 

وغير ذلك،  لطائرات والدبابات والقذائف والصواريخ والغازات المختلفةيترك سالحا  إال واستخدمه كا

النفسي و على أيدي جنود اإلحتالل ألصناف من التعذيب الجسدي  يتعرض أطفال فلسطينكذلك 

منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واقتيادهم من منازلهم في ساعات  ،واإلهانة المتكررة خالل فترة إعتقالهم

التي من  ،حيث اإلذالل والوحشية واالمتهان باستخدام أساليب متنوعة ،التحقيق متأخرة إلى مراكز

 أبرزها:

 الضرب على جميع أنحاء الجسم وخاصة في المناطق العليا والرأس. -

 الهز بشكل متكرر األمر الذي يعرض الطفل إلى فقدان الوعي واإلغماء. -

 الحرمان من النوم والطعام وقضاء الحاجة. -

 انة وشتم األطفال بكلمات نابية وبذيئة. اإلذالل واإله -

بالنسبة لألطفال، من أخطر اإلجراءات التي  والحبس المنزلي واالحتجاز والسجن يعتبر التوقيفو 

يمرون بها في إجراءات المحاكمة أمام النظام القضائي، فتتسم خطورة هذا اإلجراء في كونه يمس 

صدور حكم قضائي باتٍّ بقرار اإلدانة، إضافة إلى  الحرية الشخصية للطفل، ويشكل قيدا  عليها قبل

آثاره النفسية واالجتماعية السلبية على و إبعاده قسرا  عن محيط أسرته وقطع اتصاله الطبيعي معهم، 

من  وخاصةيفقد الطفل ثقته بنفسه، وباآلخرين، ويتولد لديه شعور بالخوف والّرعب،  إذالطفل، 

يتكون لديه إحساس باالنتقام مستقبال ، لشعوره أن الظلم وقع عليه األشخاص الذين يمثلون الّسلطة، و 

وهو صغير، فاالحتجاز من هذا المنظور يتناقض مع مبدأ قانوني راسخ كفلته المواثيق الدولية 
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، أال وهو: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" )الحركة العالمية للدفاع كافة والدساتير والتشريعات المحلية

 (. 0243 ،عن األطفال

وما من شك أن مثل هذه الممارسات اإلرهابية في حق أطفال فلسطين، تترك آثارا  وخيمة عليهم 

أشارت نتائج مسح الصحة النفسية واالجتماعية لألطفال الفلسطينيين  إذ، من ناحية نفسية واجتماعية

% إلى 4.5)ين عاما  أن هذه الفئة العمرية تعاني آثارا  نفسية تتراوح ما ب( 42-5) من عمر

من هذه  األكبر نسبةالن أ مركز اإلحصاء الفلسطيني يصدرهالتقرير السنوي الذي  أفاد فقد ،(44.5%

فيما تساوت المعاناة لكل من  (،%44.5) اآلثار، ناجمة عن العصبية الزائدة والصراخ المستمر وبلغت

لكل منهما، ( %..42) الخوف من الوحدة بشكل دائم والخوف من الظالم بشكل دائم وبلغت

تمثلت في  ،وأوضحت أن المعاناة النفسية لدى هؤالء األطفال أفرزت آثارا  سلبية على سلوك هذه الفئة

 .(.022)علي وشريت،  السجائر وتدخين إشعال الحرائق وضرب وشتم اآلخرين

ة بإمكانها التأثير على الصح لحظة االعتقال إن اإلساءة البدنية، واالعتداء على األطفال

سلوكية لديه، وهذه اآلثار قد تظهر مباشرة  مشكالتالنفسية والعاطفية للطفل، وتقود لتطور وظهور 

إذ أن ال، أو بعد سنوات من تعرضه لهذه التجربة، همأي بعد تعرض الطفل لإلساءة واالعتداء واإل

( Withdrawnنسحابية )( واالPassiveات السلبية)الكثير من السلوكات تتراوح بين السلوك

نفسية وعاطفية  مشكالتوالحركة الزائدة التي يعاني منها األطفال، وكذلك هناك  ،والسلوكات العنيفة

، الحاج يحيى، وعرار، وأبو قطيشها تدني اعتبار الذات والثقة بالنفس، والكآبة، والقلق)أهممن 

2111.) 

ن عن نفسه وعن ولقد أكدت دراسات كثيرة في علم النفس وعلم الشخصية أن مفهوم اإلنسا 

ن هذا المفهوم يؤثر على توافق الطفل في مراحل حياته أاآلخرين تتكون في الطفولة وقبل البلوغ، و 
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 لبي، وصاحب مفهوم الذات السيكون إنسان متوافقا   االيجابيالالحقة، فالطفل صاحب مفهوم الذات 

طفولتهم وكونوا مفهوم  يكون إنسان غير متوافق، فاألشخاص الذين شعروا باألمن والطمأنينة في

إيجابي عن ذواتهم سوف تنموا عندهم االستعدادات السلوكية للتوافق في المراهقة والرشد، أما 

األمن تنمو عندهم االستعدادات السلوكية  النعداماألشخاص الذين شعروا بعدم الطمأنينة وتعرضوا 

 .(4222سوقي، د) للتوافق السيء والقلق الزائد

تقدير الفرد لذاته يتأثر بعوامل كثيرة منها ما يتعلق بالفرد نفسه مثل قدراته  نفإ ،وفي ضوء ذلك 

والفرص التي يستطيع أن يستغلها بما يحقق له الفائدة، ومنها ما يتعلق بالبيئة الخارجية؛  هواستعدادات

كانت البيئة  اإذأما تقديره لذاته يزداد،  فإنبداع، كانت البيئة تهيئ للفرد المجال لالنطالق واإل إذاف

، وال يستطيع تحقيق واستعداداتهمحبطة وتضع العوائق أمام الفرد بحيث ال يستطيع أن يستغل قدراته 

 .(4222سليمان، ) تقدير الفرد لذاته ينخفض طموحاته عندئذٍ 

يتقبلونها ويرون فيها القيمة والجدارة و األشخاص الذين يقدرون ذواتهم  فإنخرى، أومن زاوية 

 .(0242محمد، )لذواتنا يتقبلون اآلخرين، فنحن دوما  نرى اآلخرين وفقا  لكيفية رؤيتنا  واالستحقاق

ويعد تقدير الذات حجر الزاوية في الشخصية إذ أن وظيفته األساسية هي السعي لتكامل واتساق  

و يسعى الشخصية، ليكون الفرد متكيفا  مع البيئة التي يعيش فيها، وجعله بهوية تميزه عن اآلخرين. فه

يته في كونه يجدد السلوك أهمالى وحدة وتماسك الشخصية والذي يميز الفرد عن غيره، وتتجلى 

اإلنساني، إذ أنه يؤثر في اآلخرين ليسلكوا سلوكا  يتماشى مع خصائصه، فهو يحدد من جهة أسلوب 

معه، فهو تعامل الفرد مع اآلخرين، كما يؤثر، في ذات الوقت، في تحديد أسلوب تعامل اآلخرين 

 (.0243بو شماله، أ)والتوافق كبيرا  في الصحة النفسية  دورا  يلعب 
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ومن خالل تفاعل االنسان مع البيئة نجده في حاجة دائمة الى عملية موائمة مستمرة بين مكوناته 

الذاتية والظروف الخاصة، حيث بدأت الدراسات في مجال الضغوط النفسية خالل السنوات الحديثة 

ن تجعل الفرد يظل ألى الجوانب االيجابية في الشخصية وعلى المتغيرات التي من شأنها بالتركيز ع

(، كتقدير الذات 0245)آل حمود،  محتفظا  بصحته الجسمية والنفسية أثناء مواجهة الضغوط النفسية

ن المتغيرات االيجابية، والتي قد تتأثر نتيجة الظروف المحيطة، خاصة تلك الناتجة ع أهموهي أحد 

ها الحبس المنزلي ضد االطفال في مدينة أهمممارسات االحتالل اإلسرائيلي والتي قد يكون من 

 القدس.

مما يلحقه الحبس المنزلي على الطفل من آثار وانعكاسات نفسية واجتماعية على الطفل  وانطالقا

قائق والحاجات ية تقدير الذات في السماح للفرد بالتكيف والتطور وتبعا للحهمأل ا  الضحية، ونظر 

لدى القاصرين جاء االهتمام بموضوع االثار النفسية واالجتماعية وعالقتها بتقدير الذات الجديدة، 

ر اثيترك أكبر اآل خاصة وان موضوع الحبس النفسي قد ،المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس

  .على نفسية األطفال وشخصياتهم وتقديرهم لذواتهم
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 دراسة مشكلة ال ..1

، من حيث استهداف بكامله لة حقيقية تمس المجتمع الفلسطينيتعاني مدينة القدس من مشك

صعبة بتطبيق  يةإعتقالووضعهم تحت ظروف  ،وحشية إعتقالبعمليات  كافةفئاته العمرية المجتمع ب

سطينيين سلبي على هؤالء األسرى الفلأثر من ذلك للما  ،أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي عليهم

أصبحت عمليات  إذلهذه الدراسة، الفئة المستهدفة  وخاصة األسرى األطفال القاصرين الذين هم

خبراء  أيديعلى  ،ممنهجة احتالليةتتم من خالل سياسة  ووضعهم ضمن الحبس المنزلي همإعتقال

الفلسطينيين سرى عقاب هؤالء األفي بتداع واختراع الوسائل المتطورة إسرائيليين نفسيين بتطوير وا

حباط الشعب، حيث وخاصة المقدسيين  تهدف هذه السياسات إلى التهجير بالدرجة األولى والتجهيل وا 

لما لهم من دور كبير وأثر على المجتمع الفلسطيني  ،فئة األطفالالفلسطيني من خالل التركيز على 

 .كافة كونهم جيل المستقبل الذي سيواجه هذه السياسات في مراحل حياته

 ء األطفالهؤال إعتقالفي اآلونة األخيرة شهدت مدينة القدس وبشكل ملحوظ عمليات و 

وخاصة بفرض عقوبة ما يدعى  ،الجسدي والنفسي واإليذاءواستهدافهم بالضرب والتنكيل  يينالفلسطين

وما يتبعها من تفاصيل كثيرة ذات أثر نفسي واجتماعي على  ،بالحبس المنزلي لألطفال القاصرين

تحول  االمر الذي قد ينعكس بصورة او بأخرى على تقديرهم ألنفسهم، نتيجة ،رىاألساألطفال هؤالء 

، مدارسهمفي  ممع أصدقائه متواصله ونسجانين، ويفقد يهمالجميل إلى سجن، وأن يكون والد ممنزله

ن أي خلل أو مشكلة يمكن أن أخاصة و ، بال معنى مأن حياته ون، ويشعر م، وأقربائهمومع جيرانه

، وهذا قد يقوده إلى الدخول تقديره لذاتهوق الفرد عن تحقيق تفاعله االجتماعي الطبيعي، وتضعف تعّ 

ما و  النفسية االضطرابات، وقد يكون من ابرز أسباب تلك االضطرابات النفسية واالجتماعيةفي دائرة 

بالحبس  اليوم يسّمىما  يعانيه االطفال من اثار نفسية واجتماعية وانخفاض تقدير الذات الناتجة عن
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، وهكذا تكمن مشكلة الدراسة الذي تنتهجه سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد األطفال المقدسيين المنزليّ 

 :اآلتيفي اإلجابة على السؤال الرئيس 

 المعتقلينلدى القاصرين قدير الذات ت وبين اآلثار الّنفسية واالجتماعيةبين  ارتباطية عالقة هل توجد

 لي في مدينة القدس؟بالحبس المنز 

 

 أسئلة الدراسة ..1

 :ةتياآلانبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية 

تقدير الذات لدى القاصرين وبين اآلثار الّنفسية واالجتماعية  بين ارتباطية عالقة هل توجد -4

 القدس؟بالحبس المنزلي في مدينة  المعتقلين

بالحبس المنزلي في مدينة  المعتقلينصرين اآلثار الّنفسية واالجتماعية لدى القاما مستوى  -0

 القدس؟

بالحبس  المعتقليناآلثار الّنفسية واالجتماعية لدى القاصرين هل توجد فروق في متوسطات  -6

فترة االعتقال، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم تعزى لمتغيرات ) المنزلي في مدينة القدس

 (.س، ومكان الحباألم، ومعدل الدخل الشهري لألسرة

 تقدير الذات لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس؟ما مستوى  -.

بالحبس المنزلي في  المعتقلينلدى القاصرين  تقدير الذاتهل توجد فروق في متوسطات  -5

فترة االعتقال، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ومعدل مدينة القدس تعزى لمتغيرات )

 .(ومكان الحبس ألسرة،لالدخل الشهري 
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 ية الدراسةأهم ..4

القاصرين المعتقلين بالحبس ية هذه الدراسة في اختيارها لمجتمع الدراسة الذي يتألف من أهمتبرز 

، وهو مجتمع لم يتعرض له الباحثون بالدراسة أو البحث فيما يتعلق بدراسة القدس مدينةالمنزلي في 

اآلثار ، فالبحث في بتقدير الذاتبصددها، وعالقة هذه اآلثار التي نحن اآلثار النفسية واالجتماعية 

يعتبر مهما  لما لهذا المتغير من تأثير على تفاعل األطفال وانسجامهم المجتمعي  ةالنفسية واالجتماعي

 .أثر على الحياة بمختلف صورها لذلك منتقديرهم ألنفسهم، وما و 

بالحبس  القاصرين المعتقلينعن الحبس المنزلي لدى االثار النفسية واالجتماعية الناتجة وما دراسة 

لما لهذا الموضوع من تأثير في السلوك العام لألطفال وتوافقهما مع المجتمع  المنزلي في مدينة القدس،

تبحث  التي-الباحثةحسب علم -يتها باعتبارها الدراسة األولى من نوعها أهموتقديرهم ألنفسهم، وتنبع 

من وجهة نظر االطفال القاصرين المعتقلين  بتقدير الذات ية واالجتماعيةفي عالقة اآلثار النفس

 بالحبس المنزلي أنفسهم.

 جانبين اثنين على النحو اآلتي:  ية الدراسة فيأهمتتضح و 

 النظرية: األهمية-أوال

على -ة هذه الدراسة األولى من نوعها في هذا المجال في فلسطين عامة والقدس خاص دتع -

ية يتعلق بمصير جيل من األطفال همتلقي الضوء على موضوع بالغ األ إذثة، حد علم الباح

 م.وطمسه مإلى الفتك به ا  نهار  القاصرين الذين يسعى اإلحتالل اإلسرائيلي ليال  
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 ذات صلة بموضوع أنها ةعتقد الباحثتالتي  متغيراتها يةأهم من الحالية الدراسة يةأهم تأتي -

 متفرقة منها في بعض الدراسات العربية واألجنبية بصور بعضا   والتي تم تناولالحبس المنزلي 

 لنفسية واالجتماعية وتقدير الذات.اآلثار اولم يتم تناول البعض اآلخر مثل متغيري 

توثيقا  لجرائم المحتل ضد الطفولة الفلسطينية وسكان القدس خاصة،  قد تكون هذه الدراسة -

يرفد المكتبة الفلسطينية بدراسة توضح معالم الطريق  ومرجعا  للباحثين في هذا المجال، ورافدا  

 في التعامل مع المحتل.

 

 التطبيقية:  األهمية-ثانياا 

الناتجة عن االستفادة منها في الوقاية من المشكالت  إن ما تسفر عنه نتائج الدراسة يمكن -

نجاح أو الأن ولعل ما يؤكد هذا األمر  ؛ ورسم البرامج اإلرشادية والعالجية.الحبس المنزلي

ما على تهعلى تحقيق قدر من التوافق أو عدم قدر االطفال يتوقف على مدى قدرة  فشلال

، النفسي واالجتماعيالحياة والذي قد يؤدى إلى سوء التوافق هم في اكتشاف عوامل نجاح

 تدني تقدير الذات.وبالتالي إلى 

لمرشدين التربويين بمعلومات أن تساعد هذه الدراسة في تزويد مراكز اإلرشاد وامن الممكن  -

وبيانات عن دور اآلثار النفسية واالجتماعية في تقدير الذات لدى االطفال المعتقلين بالحبس 

 المنزلي.

قد يستفاد منها في توضيح عالقة االثار النفسية واالجتماعية بتقدير الذات لدى القاصرين  -

 المعتقلين بالحبس المنزلي.
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راسات أخرى على الحبس المنزلي، مثل اجراء دراسة على الحبس تتيح هذه الدراسة افاقا لد -

 .المنزلي وأثره النفسي واالجتماعي من وجهة نظر اباء القاصرين

 أهداف الدراسة  ..1

 : تحقيق األهداف اآلتية هذه الدراسة إلى سعت

قاصرين بين اآلثار الّنفسية واالجتماعية وبين تقدير الذات لدى ال رتباطيةاال عالقةال تقصي .4

 .المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس

بالحبس المنزلي في  المعتقليناآلثار الّنفسية واالجتماعية لدى القاصرين  إلى مستوى التعرف .0

 مدينة القدس؟ 

بالحبس  المعتقلينفروق في متوسطات اآلثار الّنفسية واالجتماعية لدى القاصرين التقصي  .6

فترة االعتقال، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم متغيرات ) بحسبالمنزلي في مدينة القدس 

 (.ومكان الحبس لألسرة،األم، ومعدل الدخل الشهري 

 .تقدير الذات لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدسلتعرف إلى مستوى ا ..

زلي في مدينة بالحبس المن المعتقلينفي متوسطات تقدير الذات لدى القاصرين قصي الفروق ت .5

فترة االعتقال، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ومعدل متغيرات ) بحسبالقدس 

 (.ومكان الحبس لألسرة،الدخل الشهري 
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 فرضيات الدراسة 3.9

 :الفرضيات الصفرية اآلتية فقد صيغت( والخامس، والثالث، االوللإلجابة عن األسئلة رقم )

متوسطات  بين (α)≤0.05مستوى الداللة عالقة ذات داللة إحصائية عند د ال توج: الفرضية األولى

بالحبس المنزلي في مدينة  المعتقلينلدى القاصرين  وبين تقدير الذات اآلثار الّنفسية واالجتماعية

 .القدس

متوسطات في  (α)≤0.05مستوى الداللة عند  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الثانية

بالحبس المنزلي في مدينة القدس تعزى لمتغير  المعتقلينّنفسية واالجتماعية لدى القاصرين اآلثار ال

 .فترة االعتقال

في متوسطات  (α)≤0.05مستوى الداللة جد فروق ذات داللة إحصائية عند : ال تو الفرضية الثالثة

مستوى ينة القدس تعزى لنزلي في مدبالحبس الم المعتقليناآلثار الّنفسية واالجتماعية لدى القاصرين 

 .تعليم األب

في متوسطات  (α)≤0.05مستوى الداللة جد فروق ذات داللة إحصائية عند : ال تو الفرضية الرابعة

مستوى س المنزلي في مدينة القدس تعزى لبالحب المعتقليناآلثار الّنفسية واالجتماعية لدى القاصرين 

 .تعليم األم

في متوسطات  (α)≤0.05مستوى الداللة ات داللة إحصائية عند جد فروق ذال تو  :الفرضية الخامسة

بالحبس المنزلي في مدينة القدس تعزى لمتغير  المعتقليناآلثار الّنفسية واالجتماعية لدى القاصرين 

 لألسرة.معدل الدخل الشهري 
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طات في متوس (α)≤0.05مستوى الداللة جد فروق ذات داللة إحصائية عند ال تو  :الفرضية السادسة

مكان لبالحبس المنزلي في مدينة القدس تعزى  المعتقليناآلثار الّنفسية واالجتماعية لدى القاصرين 

 .الحبس

متوسطات في  (α)≤0.05الداللة عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : الفرضية السابعة

 .زى لمتغير فترة االعتقالبالحبس المنزلي في مدينة القدس تع المعتقلينتقدير الذات لدى القاصرين 

في متوسطات  (α)≤0.05الداللة عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : الفرضية الثامنة

بالحبس المنزلي في مدينة القدس تعزى لمتغير مستوى تعليم  المعتقلينتقدير الذات لدى القاصرين 

 .األب

في متوسطات  (α)≤0.05الداللة د مستوى عنال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :التاسعةالفرضية 

بالحبس المنزلي في مدينة القدس تعزى لمتغير مستوى تعليم  المعتقلينتقدير الذات لدى القاصرين 

 .األم

في متوسطات  (α)≤0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :العاشرةالفرضية 

بس المنزلي في مدينة القدس تعزى لمتغير معدل الدخل بالح المعتقلينتقدير الذات لدى القاصرين 

 لألسرة.الشهري 

في ( α)≤0.05الداللة عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :الحادية عشرالفرضية 

بالحبس المنزلي في مدينة القدس تعزى لمتغير مكان  المعتقلينمتوسطات تقدير الذات لدى القاصرين 

 .الحبس
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 الدراسةمصطلحات  ..1

 :(Psychological Effects) اآلثار النفسية

نفسية تترك صداها على  أونتائج تتمخض عن ظاهرة اجتماعية  نهاأب Burt( 1977بيرت )يعرفها 

 الحالة النفسية للفرد لوجود العالقة المتفاعلة بين الظاهرة االجتماعية والظاهرة النفسية. 

في القضايا  األفرادملية تغير في المواقف واالتجاهات عند نتاج لع نهاأب(: 0224) الساعدي ويعرفها

 أو حتى الكاذبة للتغير سلبا   أوالمشوهة  أوالسلوك من خالل )المعلومات( الصحيحة  وأنماطوالقيم 

 بناء على المعلومات التي تتوفر لإلنسان.  كرها   أو، حبا   ،قبوال   أو، ، رفضا  إيجابا  

 اإلنسانالنتائج التي تتمخض عن الظواهر االجتماعية التي يعيشها  نهاأب(: 0225ويعرفها البزاز )كما 

 إلىتقود الفرد إما  أنمن شانها  واضحا   والتي تؤثر في حالته النفسية وتؤثر في شخصيته تأثيرا  

 إلىاالنسحاب من ذلك الوسط والتعرض  إلىأو تقوده  ،االستقرار والتكيف للوسط الذي يعيش فيه

 ت والتداعي نتيجة ألظاهرة االجتماعية التي يتعرض لها.التصدع والتفتي

ويمكن تعريف اآلثار النفسية إجرائيا  في هذه الدراسةة، علةى أنهةا الدرجةة التةي يحصةل عليهةا أفةراد عينةة 

 الدراسة، من خالل استجاباتهم على المقياس المطبق في هذه الدراسة.

 

 Effects Social  االجتماعية:اآلثار 

نتيجة وجود حوادث ووقائع  اإلنسانالنتائج التي يلتمسها  أنهاعلى  Munn, 1981):ن )مونيعرفها 

 بها ومشاهدتها وتسجيلها. اإلحساسيمكن  اآلثارتؤثر في المجتمع والحياة االجتماعية وهذه 
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ويمكةن تعريةةف اآلثةةار االجتماعيةة إجرائيةةا  فةةي هةذه الدراسةةة، علةةى أنهةا الدرجةةة التةةي يحصةل عليهةةا أفةةراد 

 ينة الدراسة، من خالل استجاباتهم على المقياس المطبق في هذه الدراسة.ع

 تقدير الذات: 

يته الشخصية، فاألشخاص الذين لديهم تقدير ذات مرتفع يعتقدون انهم أهميشير إلى حكم الفرد على 

ص الذين ية وانهم جديرون باالحترام والتقدير كما انهم يثقون بصحة أفكارهم، أما األشخاأهمذو قيمة و 

ية في أنفسهم ويعتقدون أن اآلخرين ال يقبلونهم أهملديهم تقدير ذات منخفض، فال يرون قيمة أو 

 (..422أبو جادو، )ويشعرون بالعجز 

الدرجةة التةي يحصةل عليهةا أفةةراد  جرائيةا  فةي هةةذه الدراسةة، علةى أنةهإ تقةدير الةذاتويمكةن تعريةف اآلثةار 

 المطبق في هذه الدراسة. تقدير الذات مقياسلى دراسة، من خالل استجاباتهم ععينة ال

هةةو احتجةةاز الطفةةل بعةةد اإلفةةراج عنةةه مةةن سةةجون االحةةتالل فةةي منزلةةه بشةةكل قسةةري،  :الحــبس المنزلــي

بحيث يوقع األهل على تعهد بعدم خروج ابةنهم مةن المنةزل طةوال فتةرة الحةبس، ومنعةه مةن الةذهاب إلةى 

 سةةةجننةةةه فةةةي المنطقةةةة المحيطةةةة بةةةالمنزل الةةةذي يتحةةةول إلةةةى أو زيةةةارة أقاربةةةه أو اللعةةةب مةةةع أقرا المدرسةةةة

 .(0242األشقر، )

 

 حدود الدراسة ..1

 :اآلتية تتقتصر هذه الدراسة على المحددا

 . مدينة القدسشرقي أجريت هذه الدراسة في حدود  محدد مكاني:

 (.م2113-2111هو الفصل الثاني من العام الدراسي ) محدد زماني:
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المحبوسين منزليا   من الذكور واالناثهذه الدراسة على األطفال القاصرين اقتصرت  محدد بشري:

 .، وتم استثناء االناث لقلة عددهن في مجتمع الدراسةشرقي مدينة القدسفي 

، وتشمل االثار النفسية : المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسةموضوعيمحدد 

 .واالجتماعية، الحبس المنزلي، تقدير الذات

ومقياس  ،مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية ماا وهتماستخد لتانتا الدراسة ال: أدامحدد إجرائي

 .تقدير الذات

 

 

 



19 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري ...

 

 الدراسات السابقة 1.1

 



20 

 

 الفصل الثاني:

 السابقةاإلطار النظري والدراسات 

 اإلطار النظري 1..

 الحبس المنزلي 1....

 مقدمة 1......

 منةةةةةذ بدايةةةةةة اإلحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي لفلسةةةةةطين، والمةةةةةواطن الفلسةةةةةطيني يعةةةةةاني مةةةةةن سياسةةةةةة قمةةةةةع

 لألراضةي اإلسةرائيلي اإلحةتالل علةى طويةل زمةن مةرور مةن الةرغم وعلةى ،بحقةه تمةارس التي اإلسرائيلية

 ضةةد عرفهةةا التةةاريخ قةةوة وأعتةةى شةةعأب اسةةتخدام فةةي لحظةةة تتةةردد لةةم اإلحةةتالل قةةوات أن إال الفلسةةطينية،

 (.0222الشةةعب الفلسةةطيني الةةذي تعةةرض للقتةةل واالضةةطهاد، والتشةةريد، والتنكيةةل، واإلعتقةةال )زعةةول، 

السياسةةةات القمعيةةةة التةةةي اتبعتهةةةا الحكومةةةات اإلسةةةرائيلية علةةةى اخةةةتالف مسةةةمياتها كةةةان  أهةةةمومةةةن بةةةين 

سةةةي المباشةةةر الةةةذي يمةةةارس ضةةةد الشةةةعب أشةةةكال العنةةةف السيا أهةةةميعتبةةةر االعتقةةةال مةةةن  إذ ؛االعتقةةةال

اضةةافة الةةى ذلةةك انتهجةةت سةةلطات االحةةتالل اسةةلوب  .(.024)الحمةةوز،  الفلسةةطيني منةةذ فتةةرات طويلةةة

 الحبس المنزلي.

وطةةرق مةةن شةةأنها التضةةييق  البتةةداع وسةةائلتسةةعى سةةلطات االحةةتالل اإلسةةرائيلي جاهةةدة حيةةث 

حدى هذه والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائ ط بكل المواثيق واالتفاقيات الدولية؛ وا 

الوسةةائل "الحةةبس المنزلةةي" )اإلقامةةة الجبريةةة( والتةةي أصةةبحت سةةيف ا مسةةلط ا علةةى رقةةاب المقدسةةيين، وفةةي 

 .(0242، والمحررينشؤون األسرى  هيئة) عام ا .4مقدمتهم فئة األطفال دون سن 

الحبس المنزلةةةي علةةةى أطفةةةال بةةة أصةةةدرت محةةةاكم االحةةةتالل فةةةي القةةةدس عشةةةرات األحكةةةامحيةةةث 

ويشكل الحبس المنزلي خطرا علةى المسةيرة التعليميةة لألطفةال المقدسةيين، حيةث يحةرم الطفةل ، مقدسيين
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الةةذي صةةدر بحقةةه قةةرار بةةالحبس المنزلةةي مةةن الخةةروج مةةن المنةةزل إال لزيةةارة الطبيةةب بمرافقةةة ولةةي أمةةره، 

  .(.024جندي، ) بذلكوبعد إبالغ السلطات الرسمية 

لضرب تعرض االطفال لذلك  يسبقعلى الحبس فقط، بل  الحبس المنزلييتوقف امر  وال

يشكل األساس للتحول في الهوية  واإلهانةتعرض المعتقل للضرب ، حيث أن لحظة االعتقال واالعتداء

االعتقال والتحقيق من الصعب أن يسمح للشخص ممارسة السيطرة  كما أنوالوعي بحقه الخاص، 

 .(Rosenfeld, 2014) ووقته وأفعاله على ذاته وجسده

العدوان يبدأ على المعتقل منذ اللحظة األولى أن  إلى (.022الرياحي )يبين في هذا السياق و 

إلعتقاله، خاصة وأن عملية اإلعتقال تتم بطريقة عنيفة ومرعبة بدءا  من الشتائم واأللفاظ المسيئة 

وعملية  ؛هين في إجبار المعتقل على التعريللمعتقل إلى العنف الجسدي والسلوك العدائي والم

اإلعتقال تتم بطريقة وحشية إلرباك المعتقل وتخويفه باإلضافة إلى إلحاق األذى الجسدي، وتفريغ 

 .ما يكونون مكبلي األيدي ومعصبي األعين غالبا  الحالة العدوانية في جسد المعتقلين الذين 

ررين من تلك السياسات والممارسات القمعية، وبال شك فقد كان الطفل الفلسطيني أكثر المتض

إن معاناته لم تقتصر على ما يتعرض له من العنف المباشر فقط، فاألطفال الفلسطينيون يعيشون  إذ

الذي يتمثل في استخدام جميع الوسائل القمعية الضاغطة يمة جديدة من العنف اإلسرائيلي، في حالة قد

األمر لم يقتصر على ما يتعرض له هؤالء األطفال  فإنبالتالي و  لألطفال،ضد المدنيين دون استثناء 

إنما أدى ذلك إلى معاناتهم من ضغوط واضطرابات سلوكية ونفسية ناتجة عما دية، من إصابات جس

 (.0243، الحموز)قمعية واعتقال وحبس منزلي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي من سياسات 

االت تتّم عادة دون إنذار مسبق، ودون إبداء ( أن جميع اإلعتق0222ويوضح أبو هالل )

واقتحامات للبيوت، وتفتيشات  ةاهممدأسباب واضحة لإلعتقال، وتصاحبها في معظم األحيان عمليات 
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وتتّم هذه  ،وأمهات الضغط على المعتقلين عبر أفراد أسرهم من زوجات وأطفال ايضا  عارية، يتّم فيها 

و قبيل الفجر، بحيث يكون هدفها إلى جانب اإلعتقال ة ترويع العمليات بمعظمها في منتصف الليل أ

 .المزيد من الفلسطينيين اآلمنين في منازلهم وأحيائهم

تأثر الوضع النفسي  فقد ونتيجة لذلك اضافة الى تعرض هؤالء االطفال للحبس المنزلي،

ته اليومية التي تقع وممارس اإلسرائيلي اإلحتاللللطفل الفلسطيني إلى حدوده القصوى، بسبب سياسة 

 األحداثعلى أطفال لم يكتمل بناؤهم النفسي واإلدراكي، يضاف لكل هذا أن استمرار العنف وتبعات 

المؤلمة، أبقت األطفال في حالة عرضة للخطر، حيث بات حثهم في التعليم واللعب والتغذية منتهكا 

 (..022عيتاني، و )الحيلة  يوميبشكل 

 بالحبس المنزلي الخاصة ةئيلياإلجراءات اإلسرا 1.....1

حكومة اإلحتالل كثفت من حملة اإلعتقاالت  ( أن0245األسرى ) هيئة شؤون جاء في تقرير

وقراها، وطالت اإلعتقاالت مئات المقدسيين، وشكلت الشرطة  أحيائهافي مدينة القدس بكافة 

جات الحارقة( وهي اإلسرائيلية وحدة خاصة أطلق عليها )وحدة مالحقة راشقي الحجارة والزجا

وأشارت الهيئة في تقرير لوحدة الدراسات والتوثيق  المقدسيين والتحقيق معهم. باعتقالمختصة 

م( 0245)بالحبس المنزلي خالل عام  أحكامأن عدد األطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم  إلى

( قرار بالحبس 622، وانه خالل الثالث سنوات األخيرة أصدر اإلحتالل )( طفال  32ما يقارب )

ظاهره مقلقة. وتتمثل تلك الظاهرة بفرض أحكام من قبل المحكمة تقضي  إلىالمنزلي، مما حولها 

في  األسربمكوث الطفل فترات محددة داخل البيت وبتعهد أحد أفراد األسرة مما جعل من بيوت 

من الخروج من  سجانين ومراقبين على أبنائهم ومنعهم إلىالقدس سجونا وحول اآلباء واألمهات 

 .البيت حتى للعالج أو الدراسة
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وبينت الهيئة في تقريرها أن هناك نوعيين من الحبس المنزلي، األول ُيلزم الشخص، سواء 

أكان طفال أم فتاة، رجال أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة 

تمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الطفل في المحددة، والنوع الثاني وهو األصعب من األول ي

، مما يشتت العائلة ويزيد من حالة همابيت أحد األقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكن

النفسية واالجتماعية  المشكالتالقلق لديها وتوتر العالقة ما بين الطفل وأهله، ويخلق العديد من 

تعسفيا  وال أخالقيا  ومخالفة  إجراءالمنزلي" يعتبر  . وأكدت الهيئة بأن "الحبسوأسرتهلدى الشخص 

لقواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. كما ويشكل عقوبة 

جماعية لألسرة بمجموع أفرادها التي تضطر ألن تبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على 

 . لمفروضةحماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط ا

ومن الجدير ذكره أن الجمعيات الحقوقية اإلسرائيلية بما فيها جمعية أطباء حقوق اإلنسان قد 

اتخذت موقفا بعدم اشتغال األطباء في مصلحة السجون، وال في معتقالت التحقيق، ولكن أثبتت 

( إلى أن 0242نتائج الدراسة عكس ذلك تماما  وتؤكد نتائج الدراسة التي قامت بها. )العيسى، 

األطباء النفسيين يمارسون التعذيب ويشاركون في وضع خططه التي تستند إلى عدد من 

النظريات النفسية بدءا  بنظرية التحليل النفسي، واستخدام االختبارات اإلسقاطية للحصول على 

نظرية  اعترافات، مرورا  بنظرية )فستنجر( في التنافر المعرفي والمقارنة االجتماعية وصوال  إلى

العجز المتعلم، وأثبتت الدراسة بأن اختصاصيين وأطباء نفسيين يشرفون على عمليات التعذيب، 

بل يمارسونه بأنفسهم، فدورهم يتمحور حول استخدام ما لديهم من قوة المعرفة، وقوة العلم في 

 تحطيم المعتقل وتحطيم دفاعته النفسية.

في اآلونة  عن مدينة القدسبعاد األطفال وا  سياسة فرض الحبس المنزلي تصاعدت هذا وقد 

الحبس المنزلي على عدد من المقدسين بعد ب ما يعرف مؤخرا سلطات االحتالل فرضتاألخيرة، حيث 
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من استخدام هذه السياسة  األخيرةحيث ضاعف االحتالل خالل الشهور مالية، اإلفراج عنهم بكفاالت 

، في المنازل لفترات قد تطول األطفاليني وخاصة التي يحتجز بموجبها المواطن الفلسط اإلجرامية

حسب ما يقرر االحتالل، وقد يمدد االحتالل الحبس المنزلي لهم لفترات جديدة كما يجدد االعتقال 

 (.0246، للدراسات فلسطين مركز أسرى) لألطفالالمنزلي 

 يست خلفلفهي  ،هو عقوبة أكبر من السجن الفعلي التي نعرفها جميعا   المنزلي:الحبس و 

أنه ال يسمح للمحامي  حتى ،التعليمالطفل وأهله، وتحرم الطفل من حقه في  سياسة تقيدالقضبان ألنها 

إال بعد شهر ونصف من الحبس، وقد  إلى المدرسةبالتقدم للمحكمة بطلب إذن للسماح للطفل بالذهاب 

 .(0243، وني) يضا  أيرفض الطلب 

لى اآلن ال هي إسرائيل، انتهاكات حقوق اإلنسان الدولة األولى في ( أن 0243ويرى وني ) وا 

يوجد إحصاء دقيق لحاالت الحبس المنزلي ألطفال القدس، السيما مع حدوثه بصفة شبه يومية، والتهم 

هذا اإلجراء قاعدة أساسية للتعامل مع األطفال،  االحتالل من فقد اتخذ ،الجاهزة هي مقاومة االحتالل

طويلة قد تصل لعام كامل،  وأهاليهم لفتراتقاب يمارس ضد األطفال وتحول من إجراء بديل إلى ع

لفرض واقع على المقدسيين ضمن محاوالت "تهجيرهم" أو "تدجينهم" للتعامل مع االحتالل  ألنها سياسة

 .على أنه واقع مقبول وكسر صمودهم

القانون الدولي أخالقي، ومخالفة  لقواعد وأحكام  ريغ ا  يإجراء تعسف الحبس المنزلي عديُ لذا 

التي  أفرادهالألسرة بمجموع  جماعية عقوبة شكلياإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. كما و 

من خطر تبعات تجاوزه للشروط  بنهما ةيعلى حما حريصةتضطر ألن تَبقى في حالة استنفار دائم، 

 .(0242وفا، ) المفروضة
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ياسة سوء المعاملة بحق األطفال يشار إلى أن سلطات اإلحتالل ما زالت تمارس سو 

أشارت البيانات والتقارير التي جمعتها الحركة  إذالفلسطينيين وعلى نطاق واسع وبشكل ممنهج، 

%( من 3.)، إلى أن (0245 ،شهري كانون الثاني/ يناير/ حزيران/ يونيو)العالمية للدفاع بين 

بعد إعتقالهم. كما تفيد التقارير بلجوء األطفال الفلسطينيين تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي 

هدف انتزاع اعترافات بالمحققين اإلسرائيليين إلى شبح األطفال وتهديدهم ووضعهم بالحبس االنفرادي 

اطالعه على حقوقه بشكل ب، وال يهتم من بعضهم، وفي معظم الحاالت يحرم الطفل من استشارة محامٍ 

ائيلي على قانون الطوارئ الذي يتيح استخدام سياسة سليم وكاف، وتعتمد سلطات اإلحتالل اإلسر 

 م0222اإلعتقال اإلداري في القدس، وهي سياسة لم تعمدها إسرائيل بحق األطفال المقدسيين منذ عام 

 للتقارير الموثقة من قبل الحركة العالمية للدفاع عن األطفال )مؤسسة الضمير والحركة العالمية وفقا  

 (.0245 ،للدفاع عن االطفال

وتقوم قوات االحتالل بإعتقال عدد من األطفال، وفرض اإلقامات الجبرية  إالال يكاد يمر يوم ف

عليهم بعد إعتقالهم لساعات أو أيام، حيث فرضت محاكم االحتالل الحبس المنزلي على ما يزيد عن 

، ( طفال  405، فرضت الحبس المنزلي على )م(0245- .024) العامين( من األطفال خالل 442)

 (.0243مكتب إعالم األسرى، )المحتلة معظمهم من مدينة القدس 
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  النفسية واالجتماعية للحبس المنزلي اآلثار 1.....1

الجدير ذكره ان عقوبة الحبس المنزلي تةؤدي الةى فقةدان العديةد مةن المهةارات الحياتيةة اليوميةة، 

الحبس المنزلي كةل سةلطات اتخةاذ القةرارات حيث انه اثناء قضاء فترة العقوبة يفقد القاصرين المعتقلين ب

 (.0245العتيبي، )يتكلمون في الوظائف اليومية مثل متى يأكلون، ومتى ينامون، ومتى 

 العتقال(، أن هناك مجموعة من اآلثار النفسية .024) وتبين هيئة شؤون األسرى والمحررين

وما تعرضوا له من إهانات  ها: معاناتهم من أعراض نفسية بسبب صدمات اإلعتقالأهماألطفال 

وتنكيل وتعذيب خالل إعتقالهم، وأن إعتقال األطفال هدفه تدمير شخصية الطفل ونموه الجسماني 

والعقلي والوجداني والقضاء على أحالمه المستقبلية، وأن العديد من األطفال أصيبوا بأعراض نفسية 

لتوتر والخوف الدائم، جراء ما عانوه خالل كاالنزواء وعدم الرغبة في العودة إلى المدارس، والقلق وا

ذالل وما ترك اإلعتقال في نفوسهم من رعب وفزع.  إعتقالهم من تعذيب وا 

التوقيف االحتياطي مس بالحرية الفردية، فهو  ( يعتبر0240ومن سلسلة تقارير حقوق الطفل )

في مكان غريب عنه، ، المكان الطبيعي لوجوده، ويضعه أسرتهيحرم الطفل من أن يكون بين أحضان 

مصلحته تتطلب إبقاءه في وسطه  أنوينتابه شعور بالوحدة والعزلة وفقدان الطمأنينة، في حين 

العائلي، لما يوفره من حماية ورعاية واهتمام وثقة بالنفس، كما أنه يتناقض مع المادة السادسة من 

مساسه  إلىلنمو السليم، باإلضافة وبخاصة الحق الحياة والبقاء وا م(42.2) حقوق الطفل لسنة اتفاقية

ه يؤدي إلى إفساد نفسية فإنوكذلك  ؛بمنظومة حقوق الطفل كالحق في التعليم والرعاية والصحة...الخ

ما اتضح له أن توقيفه كان تعسفيا،  إذاالحدث أثناء فترة توقيفه، ونقمته على المجتمع مستقبال ، 

ع الذي يعيش فيه، بعد خروجه من مركز التوقيف حتى وخاصة أنه ال يستطيع رد اعتباره أمام المجتم

ذلك، من الممكن أن يؤدي التوقيف االحتياطي  إلىباإلضافة  لو صدر بحقه فيما بعد حكم بالبراءة.
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التوقيف  فإنللحدث إلى تسهيل فكرة مخالفة القانون، نتيجة اختالطه بالموقوفين المعتادين، وأخيرا  

شاطه المدرسي أو المهني، ويعرضه ألضرار قد يصعب معها االحتياطي يقطع صلة الحدث بن

  إصالحه أو إعادة تأهيله مستقبال .

كما صعدت سلطات االحتالل من إجراءاتها القمعية، وأحكامها الجائرة وفرض الغرامات المالية 

م( في 0245الباهظة ومعاملتها القاسية بحق األطفال الفلسطينيين منذ اندالع انتفاضة القدس )

إطار إستهدافها الممنهج للطفولة الفلسطينية، حيث أصدرت المحاكم اإلسرائيلية خالل انتفاضة 

 ( قرار بالحبس المنزلي، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا  052القدس نحو )

ناثا   عتبر أجراء  عن السجن وتهدف إلى اإلقامة المنزلية، وهذا ي بديال   تعدّ ، وان هذه القرارات التي وا 

 (.0242)فراونة،  تعسفيا  وال أخالقيا  ومخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني

 فإنطات االحتالل، سياسة الحبس المنزلي الذي تنتهجه سلنه نتيجة لأ( 0243ويبين وني )

 ها:أهم ،ألعراض النفسية التي قد يصابواا في العادة من مجموعة من ناألطفال يعانو 

سيارة شرطة قريبة منه أو منزله  يرى الطفلعلى سبيل المثال عندما  العام:ف الخو  -

 .اإلعتقال الدائم منوالخوف 

كشريط يتكرر لعديد  وتصبح مخيلتهتتعلق بتكرار الحدث في  الطفل:صدمة في نفسية  -

 .من المرات

 شعور الطفل ببيته الذي يجب أن يشعر به باألمان يصبح البيت بالنسبة إلى الطفل -

 .واألم األبكسجن والسجان هو 

قد تستغل في جوانب ال تصب في مصلحة الطفل  مهدورة:وقت طويل وأوقات فراغ  -

 .وغيره اإلنترنتكاإلدمان على 
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وذلك بمنع الطفل من قضاء وقت  مدرسي:إنحدار في التحصيل العلمي للطفل وتسرب  -

وقد  ،لمدرسةطويل في المدرسة ورفض سلطات االحتالل تمديد وقت المكوث في ا

 .يؤدي ذلك في نهاية األمر إلى تسرب بعض األطفال من التعليم

كان الحكم باإلبعاد  إذاضغوط اجتماعية واقتصادية تلقى على كاهل األهل وخصوصا   -

فيجب على األهل البحث عن بيت ألحد األقارب أو األصدقاء  ،عن مكان سكنه

 .ه الفترةالستضافة ابنهم فيه والمشكلة األكبر إن طالت هذ

( أن الصدمات واإلصابات الجسدية والمحن المتتالية على 4220ويستنتج من دراسة عواد )

بل تمتد  ،أطفالنا ليس لها فقط تأثير مباشر على المصاب في فترة الحدث أو الصدمة أو اإلصابة

اكمي وتصدعي ر تر المراحل المستقبلية، إضافة إلى تنقلها عبر األجيال فيكون بذلك أث إلىتأثيراتها 

 والمعرفي لهم. جتماعيواال يفي البناء النفس

هسوء معاملة الطفل و  ( أن0226وتبين الجلبي ) ، وتقييد حركته وحبسه داخل المنزل نتيجة الهما 

والتي قد يكون من  كبيرا   تأثيرا   ،يؤثر على شخصية الطفل المستقبليةفرض عقوبة الحبس المنزلي عليه 

 :هاأهم

: الطفل الذي لم تنم لديه الثقة في نفسه وقدراته ويخاف من المبادرة لنفسضعف الثقة في ا  .4

في القيام بأي  إنجاز، يخاف الفشل ويخاف التأنيب لذا تراه مترددا   أوفي القيام بأي عمل 

على عاتق  الحبس المنزليهذا الخوف متعلم نتيجة العبء الثقيل الذي يتركه  إنعمل. 

 .الطفل
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 أن (ماسلو)ويرى  ،ما تهدد أمنه وسالمته إذاالطفل يشعر باإلحباط  إن: الشعور باإلحباط .0

وعدم إشباع الحاجات الفسيولوجية للطفل يؤثر والحبس المنزلي اإلحباط الناشئ عن التهديد 

 على سلوك الطفل. كبيرا   تأثيرا  

 الطفل يثير من عدوانية الطفل على الحبس المنزليشدة العقاب الذي يوقعه  إنالعدوان:  .6

 وقد يكون رد فعل الطفل اإلمعان في سلوك العدوان على اآلخرين. ،وشراسته

يؤدي إلى شعور الفرد بالقلق الدائم وعدم االستقرار  وتقييد حريتهسوء معاملة الطفل  إنالقلق:  ..

 ،النفسي والتوتر واألزمات والمتاعب والصدمات النفسية والشعور بالذنب والخوف من العقاب

 بالعجز والنقص والصراع الداخلي. عن الشعور فضال  

تتبدى آثارها  الحبس المنزلي: األطفال ضحايا المشكالت النفسية والسلوكية الطويلة األمد .5

وهو اضطراب يظهر في  ،فيما يعرف باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند األطفال

 أن إذ، (الشديد والهلع والسلوك المضطرب ...الخ )الخوفمثل  ،متالزمة من األعراض

المشكالت النفسية والسلوكية الناتجة عن صدمة اإلساءة تظل قائمة ونشطة التأثير على 

 الصحة النفسية للطفل ألنها بقيت كخبرة والصدمة تعيش مع الطفل والطفل يعيش معها.

 ،وتشمل عادات غريبة في األكل والشرب والنوم والسلوك االجتماعي شاذة وغريبة تياسلوك .3

 للمنبهات المؤلمة. أووالعجز عن االستجابة  ،الذهني واضطراب في النمو

 الطفل في الحبس المنزليالمهمة لدعم  تاالستراتيجيا 1.....4

( إلى أن األسيرات واألطفال األسرى الفلسطينيين أكثر من يعانون 0222ذياب ) يشير

وحقوق األسرى، من ظروف احتجاز قاسية تفتقر للحد األدنى من المعايير الدولية لحقوق األطفال 

فاألطفال األسرى سجل من المعاناة يتجاهله القانون الدولي ويمر عنه مرور الكرام من غير 
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أنهم رفضوا الذل والهوان  سوىمساءلة وال حساب، فهؤالء األطفال الفلسطينيون ال ذنب لهم 

 منذنعومةأظافرهم.وشربوا العزة والشجاعة

المعتقلون قبل زجهم في الحبس المنزلي  لى تعرض االطفالإ( 0242ويشير عليان )

 ألشكال من التعذيب الجسمي شملت شبحا  وضربا  وصعقا  بالكهرباء، وحرمانا  من النوم، إضافة

و ايذاء العائلة، والعمل على ممارسة الضغوط أالنفسي من شتم وتهديد باالغتصاب لى التعذيب إ

التقارير االعالمية والحقوقية أن  ائيلية، وتفيداإلسر لتجنيدهم للعمل مع أجهزة األمن ؛ كافة عليهم

 شكاله.أ%( منهم تعرض للتعذيب بمختلف 22)

ومن الحقائق المزعجة أن الغرض من التعذيب هو تدمير الطفل الفلسطيني وتحطيم 

شخصيته، لنشر الخوف والرعب في كل أوساط المجتمع، واألمر األكثر إزعاجا  هو حقيقة وجود 

مرضات يقدمون معرفتهم وخبرتهم الى القائمين على التعذيب لتحقيق أطباء وممرضين وم

الغرض، مع أن التعذيب يمكنه أن يدمر العقل دون الجسم، وما زالت طرق إنجاز هذا الهدف 

 .(0222شهوان، )يوم تتطور يوما يعد 

وأبشع أساليب التعذيب  أعنفن االحتالل الصهيوني مارس وال زال يمارس أوترى الباحثة 

لالعتقال قبل زجهم بالحبس المنزلي، منهم طفال، خاصة الذين تعرضوا لجسدي والنفسي ضد األا

ن أالمعتقلين بالحبس المنزلي، حيث المالحظ ثر البالغ في شخصية هؤالء االطفال مما كان له األ

ف از بارتفاع مستوى القلق والتوتر النفسي والحيرة االنفعالية والخو تطفال تمشخصية هؤالء األ

 الشديد والتمرد والتحدي.

دراسة شخصية هؤالء االطفال من ناحية وأساليب المواجهة لديهم من ناحية  فإنلذلك 

اخرى تعد من الموضوعات التي برزت كنوع من الدراسات الضرورية المهمة حيث يحتل موضوع 

دراسة  الشخصية المكان الهام في الدراسات االنسانية عامة والنفسية خاصة، وتتمحور حول
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االنسان للوصول الى صورة صحيحة بقدر االمكان عن خصائص الشخصية وتكويناتها 

 .(.022)الطالع،  ودينامياتها

على تحقيق بعض من األهداف  الطفل المعتقل بالحبس المنزلييمكن مساعدة حيث 

بل، المهمة في حال إعتقاله أو خروجه من السجن، تتمثل في أحداث التكيف، والتخطيط بالمستق

عادة التقيي  ، واالنتماء وتحمل المسؤولية، والتحكم بالنفس.موا 

المهمة لدعم الطفل في  تاالستراتيجيا عدد من (0246شعبان ) يبين الصدد،وفي هذا 

ها:أهمالحبس المنزلي 

عادة  الطفل المعتقل بالحبس المنزليتقوية مشاعر  .. من خالل احترام الذات والتقدير وا 

 الثقة بالنفس.

من قلق أو  أصابهاعلى فهم مشاعره مهما الطفل المعتقل بالحبس المنزلي ة مساعد .1

للحبس اكتئاب أو اضطراب، وتقبل ذلك خشية تطور أعراض أخرى بعد التعرض 

 .المنزلي

قامه عالقات مع البيئة ا  والسهر على راحته و الطفل المعتقل بالحبس المنزلي عاية ر  .1

 المحيطة به.

المؤسسات والمراكز اإلرشادية  إيجادضرورة العمل على ( ب0222)حسين في حين أوصى 

المساندة والدعم أطفال األسرى وأهاليهم وتقديم و بالحبس المنزلي  ينالمعتقل لاطفباأللالهتمام 

النفسي واالجتماعي للتخفيف من معاناة هؤالء األطفال في شتى المجاالت النفسية والجسمية 

 واالجتماعية.

تتأثر بشكل واضح بالعالقة بين مصادر  الطفلى الباحثة أن شخصية تم ذكره تر  وفي ضوء ما

، ومستويات متمثلة في هذه الدراسة باالحتالل اإلسرائيلي واستخدامه ألسلوب الحبس المنزلي الضغوط
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كمصدر من مصادر الضغوط، قد يكون له تأثير واالعتداء والعنف  الطفل؛تلك الضغوط التي يواجهها 

معروف أن هناك أضرارا  مترتبة على الحبس المنزلي تمتد أثارها و .ية الفردكبير على سمات شخص

على أبعاد مختلفة منها مثال: أثار الحبس المنزلي على من مورس بحقه، وأثار الحبس المنزلي على 

ثار الحبس المنزلي على المجتمع، إال أن ما يهمنا في هذه الدراسة هي تلك اآلثار الناتجة آاألسرة، و 

 على الطفل نفسه. الحبس المنزلي ممارسة عن 

 

 تقدير الذات 1...1

 مقدمة 1..1..

له دوافع   فرض الحبس المنزلي على مئات األطفال في القدس من قبل أجهزة أمن االحتاللان 

النظريات  أهمإلى شخص مريض نفسيا ، ومن ه معضالت نفسية تحّول الطفل يواجه حيثخبيثة، 

بناء على هذه ، و اإلشراط الكالسيكي التي تتدرج في عدة مراحل زمنيةالتي تطبق على األطفال 

النظرية يمر الطفل في الحبس المنزلي على عدة مراحل، يتعرض خاللها إلى عدة نكسات نفسية، 

فالمرحلة األولى التي تمتد من شهر إلى شهرين يكون الطفل في حالة تأهب على مدار الساعة 

عليه، وبعد انتهاء المرحلة  واالعتداءات العتقاله، والتحقيق معه وترقب من قدوم ضباط المخابر 

نطفاء، وهي عدم االكتراث النفسية أو ما يسمى بعلم النفس حالة اال البالدةمرحلة  تأتياألولى 

لمن حولة، وتتحول الساعة البيولوجية في حياة الطفل في الحبس المنزلي بشكل عكسي نوم في 

، بحيث يدخل في من حولهبالليل، ويكون لدى الطفل حالة من الشك  ستيقاظ فيالنهار وسهر وا

مكتب اعالم االسرى، )حالة من الهوس النفسي، وأن من يحيطه سيبلغ عنه أجهزة أمن االحتالل

0243). 
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المنزل على  عن الحبس( الى وجود مجموعة من االضطرابات الناتجة 0242) االشقرويشير

ظنا من األطفال أن ذويهم  توتر والصراخ واالشتباك مع األهلاألطفال تتمثل في العصبية وال

 .، وتدني تقديرهم لذواتهميحبسونهم، فضال عن تهديد المستقبل الدراسي لهؤالء

المتغيرات في سيكولوجية  أهمويعد تقدير الذات من المصطلحات الهامة في علم النفس ومن 

طة على التوافق النفسي واالجتماعي، الشخصية التي تمثل وقاية في مواجهة األحداث الضاغ

ولكن ال بد من االشارة  .(0245ابو مرق، )حياته ويبقى هذا المتغير يؤثر في سلوك الفرد طيلة 

أساسية، وهي: اإلحساس يعتمد على تطوير وتنمية مكونات أن تطوير وتنمية تقدير الذات  الى

اس بالملكات المدرسية، واإلحساس واإلحس اس بالهوية، واإلحساس باالنتماء،باألمن، واإلحس

 .(Dhenin et al, 2004) االجتماعيبالملكات 

( أن تقدير الذات يقع كوسط بين ذات الفرد والواقع االجتماعي  ,4223Zillerيرى زيلر ) لذا

اإليجابية  أوالسلبية،  األحداثالذي يعيشه وهو يعمل على المحافظة على الذات من خالل تلك 

تقدير  فإنرات في بيئة الفرد االجتماعية، وبذلك يرى انه عندما تحدث تغي التي يتعرض لها،

 العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم الفرد لذاته تبعا لذلك. الذات هو

بقيمة نفسه، وعلى إشباع الحاجة لتقدير الذات يؤدي إلى ثقة الفرد بذاته وشعوره  فإن ومن هنا

عجزه عن إشباع تلك الحاجة قد يؤدي به إلى اإلحساس بالدونية والضعف  فإنالعكس من ذلك 

 .(Mooney, 1991)مما ينعكس في شعوره باإلحباط ويؤثر على مستوى أدائه 

 اإلحساس باألمنمن و هل على توفير عنصر األن عدم قدرة األأوفي ضوء ذلك ترى الباحثة 

سرائيلي جائر، قد يكون له مردوده إ أمنىحكم داخل المنزل لدى طفلهم القابع داخل منزله نتيجة 

ثناء فترة هذا الحبس أسرة والطفل من ضغوط السلبي على تقدير الذات لديهم، وما تعانيه األ

 الجائر الذي يؤثر على االسرة بكاملها.
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 مفهوم تقدير الذات وتعريفاته 1...1.1

نفسي، فقد تحدث عن الذات موضوع الذات قديم قدم اإلنسان نفسه، وحديث حداثة أي مفهوم 

كد بعضهم على ثنائية ألمعرفة خفايا الذات البشرية، إذ والنفس الفالسفة القدامى في محاولة منهم 

الروح والجسد، وعلى جانب الخير والشر في هذه الروح، وهذا ما أكده الفيلسوف اليوناني )سقراط( 

م وتجلى ذلك بوضوح في العديد في مقولته "اعرف نفسك"، كما ظهر مصطلح النفس في اإلسال

ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمِة وال ُأْقِسُم ﴿يتها في قوله تعالى هممن اآليات القرآنية، فقد أخذت مأخذ القسم أل

(، وفي مكان آخر أخذت مأخذ الجانب الحسن واآلخر 6)سورة القيامة: أية  ﴾ِبالنَّْفِس اللَّوَّاَمةِ 

)سورة  ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها*َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها﴾  اختيار ما يشاءالقبيح وتمكين الفرد من 

 (.0222)الحلو،  (. آيةالشمس: 

المفاهيم المهمة في علم النفس، فمنذ سنوات عديدة،  أهميعد مفهوم تقدير الذات من و 

، ويرجع الفضل في ذلك إلى والباحثون في اإلنسانيات مهتمون بدراسة النظريات المرتبطة بالذات

( في إدخال هذا المفهوم إلى مجال علم Coly( وكولي )Margret Meedكل من مارجريت ميد )

النفس، فقد افترضت )مارجريت( أن الفرد يأتي إلى مرحلة تكوين مفهومه عن ذاته من خالل 

ين )عبد الوهاب، تعريفه للسلوك الذي ينبغي أن يقوم به، وكذلك من خالل ردة فعله تجاه اآلخر 

0244.) 

ن مفهوم الذات وتقدير الذات وتحقيق الذات جميعها مفاهيم نفسية أ( ب.022ويرى جبر )

اجتماعية معرفية بينها عالقة، فمفهوم الذات يعني فهما  للخصائص والسمات الشخصية كما 

تقدير الذات فهو تقييم  أمايدركها الفرد من خالل خبراته وعالقاته بالبيئتين االجتماعية والفيزيقية، 

وقيمه  أدركهالفرد لهذه الخصائص والسمات والعالقات، وتحقيق الذات يعني كيفية تحقيق ما 

 الفرد.
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وتقدير الذات هو: الحكم السلبي أو اإليجابي، الذي يصدره الفرد على نفسه، والتقييم الذي 

ه )طشطوش والقشار، يضعه الفرد لنفسه، وذلك من خالل نظرته لنفسه أو نظرة اآلخرين ل

0242.) 

 & Orthوتقدير الذات هو: حكم ذاتي على جدارة الشخص يعبر عنه باتجاهاته نحو نفسه )

Trzesniewski & Robins, 2010.) 

هو تقييم موضوعي يضعه الفرد لنفسه يتضمن الثقة بالنفس والرضا عن الذات  :وتقدير الذات

لآلخرين يكون ندا  أنواقتناع الفرد بان لديه القدرة على  وتقبلها ظاهرا وباطنا واالعتزاز باإلنجازات

 .(0243)دبابي، 

نه تقييم الفرد لنفسه بنفسه، بأتقدير الذات ( Cooper Smith) كما وعرف كوبر سميث

ويعمل على المحافظة عليه، ويتضمن الفرد اإليجابية أو السلبية نحو ذاته، كما يوضح مدى 

وناجح وكفء، أي أن تقدير الذات هو حكم الفرد على درجة كفاءته نه قادر ومهم أاعتقاد الفرد ب

 (.0222الشخصية، كما يعبر عن اتجاهات الفرد نفسه ومعتقداته عنها )عبد اهلل والكردي، 

أن تقدير الذات يسمح للفرد بالعمل  ،.Dhenin et al) .022وعرف دهنين وآخرون )

تها دون مثالية، ففي حالة غياب تلك المكونات يجابياا  بكل سلبياتها و  توالمبادرة وتقبل الذا

 األساسية، يصبح من المتوقع غياب لتنمية وتطور تقدير الذات.

نه: اتجاهات الفرد نحو ذاته والتي لها أتقدير الذات بفقد عرف  ،(Rogers) روجرزأما 

 .(0222عبد اهلل والكردي، )مكون سلوكي وآخر انفعالي 

نها أبتعريفات السابقة لتقدير الذات لل هااستعراضخالل ن ترى الباحثة وم ،وفي ضوء ذلك

الطفل المعتقل في التقييم الذي يضعه  هو تقدير الذات أنمتشابهة ومشتركة في معظمها على 

هو ، أو من خالله جوانبها الحسنة والسيئة سلبا   أو إيجابا   إماوكذا تقييمه ، لذاته الحبس المنزلي
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 أواتجاهاته،  أو، وانعكاس ذلك على ثقته بنفسه، اء الحبس المنزلياثن عن نفسه واعتقادهته فكر 

 .تقييمه لنفسه

 

 مكونات تقدير الذات. ....1.1

 : ، هيةلذات يتكون من ثالثة مكونات رئيستقدير ا أن( 0223يرى جرادات )

نسجام إولديه  ،فيها جماعة ويكون مقبوال   إلىينتمي الفرد  أن: ويعني الشعور باالنتماء

 هذه الجماعية. أفرادوافق متبادل مع وت

: ويتوقف على المستوى الذي يستطيع فيه الفرد تحقيق أهدافه التي تحدد الشعور بالكفاءة

نجازهاجل تحقيق هذه األهداف أسلوكه، والكفاح من   .وا 

، فشعور الفرد اآلخرين: وهي إحساس الفرد بقيمته من خالل تفاعله مع الشعور بالقيمة

 ؛ يولد لديه إحساسا بالقيمة على نحو يرفع من تقديره لذاته.اآلخرينلتقليل من قبل باالهتمام وا

وكون االطفال الذين يتعرضوا للحبس المنزلي يقعوا في صراع ذاتي بين شعورهم باالهتمام 

م بطريقة مخالفة لما بصورة قد تفه سجانين أصبحواوبين شعورهم بان األهل  من قبل ذويهم

ك ال بد وان ينعكس على تقديرهم ألنفسهم خاصة وان االسرة التي ينتمي ذل فإنهو متوقع، 

من قبل اليها قد تكون عنصر ضغط عليه بسبب اجبارها له على االلتزام بما يطلب منها 

 من شروط هادفة لتقييد حركته.االحتالل 
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 اتجاهات تقدير الذات 1...4.1

 هي: ،برزت اتجاهات تتناول مفهوم تقدير الذات

عن نفسه متمثلة في الكفاءة، والقوة،  باإليجابية: شعور الفرد ر الذات بوصفه اتجاهاتقدي ..

 واستحقاق الحب. ،واإلعجاب بالذات

 إلىحاجات التقدير  بتصنيف (Maslow: اهتم ماسلو )تقدير الذات بوصفه حاجة .1

 اتجاهين مهمين:

الثقة بالنفس، حاجات التقدير التي تتضمن الرغبة القوية في اإلنجاز والكفاءة، و  . أ

 والقدرة االعتمادية.

في الحصول على الهيبة  حاجات تشترك مع التصنيف األول، ولكنها تتضمن الرغبة . ب

)عبد  اآلخرينواإلعجاب؛ إذ إن الناس لديهم احتياج حقيقي للتقدير من خالل 

 (.0244الوهاب، 

تضمن التقييم يتضمن نظرة الشخص الشاملة لنفسه، والتقدير ي: تقدير الذات بوصفه حالة .1

والحكم على معرفة الذات التي تتضمنها اإليجاب أو السلب، فالتقدير اإليجابي يرتبط 

 (.0222بالصحة النفسية، والتوافق والتقدير السلبي يرتبط باالكتئاب )عبد اهلل والكردي، 

 (Feedback) الراجعةالتغذية  أن: يرى أصحاب هذا االتجاه تقدير الذات بوصفه توقعاا  .4

اإلحساس بالفشل  بين (Adlerدلر )أاإليجابية تؤثر في تقدير الذات، ويربط  أم، بيةالسل

 (Alport) وتقدير الذات وهو ما اسماه عقدة النقص، هذا على عكس ما تصوره البورت

 القوة، والمثابرة. وهو
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الحكم لمعاني الذات المتمثلة في الذات  إصدار: يتمثل في تقدير الذات بوصفه تقييماا  .1

سمية، وهوية الذات، ونطاق الذات، وتصور الذات، ومجموع تلك القيم المدركة يمكن الج

 (.0244)عبد الوهاب، أثناء المحادثة يعبر عنها من خالل المظاهر السلوكية للفرد  أن

 

 ية تقدير الذات ودوره في الحياة:أهم 1...1.1

يرا  عن قيمة الذات ية بالغة، باعتباره تعبأهمأن موضوع تقدير الذات يحظى ب كال ش

والثقة بالذات أو حب الذات، فهو دعامة أساسية لشخصية الفرد على مستوى كيانه الوجودي 

ونشاطه السلوكي واشتغاله المعرفي، وهذا ما يفسر تأثيره على الصحة النفسية للفرد، وعلى أدائه 

 (.0242العام )علوي، 

الحاجات الالزمة للنمو  أهم الحاجة لتقدير الذات تعد من ( إن0224ويرى زهران )

 .واالجتماعي والصحة النفسية للفرد النفسيالنفسي السوي والتوافق 

( أن تقدير الذات نابع عن حاجة أساسية من حاجات اإلنسان .422) ناصرويرى كما 

حيث سلم  ،أشار اليها العديد من المنظرين في مجال علم النفس بوجه عام من أمثال )ماسلو(

 . في قمة هذا السلم ع الحاجة إلى تقدير الذات وتحقيقهاالحاجات وتق

ويمكن اعتبار تقدير الذات دعامة أساسية للشخصية على مستوى رصيدها المعرفي 

من ذلك، قد يؤثر التقدير اإليجابي أو السلبي للذات  أكثروكيانها الوجداني ونشاطها السلوكي، بل 

 (.0242علوي، )اراتها، وعلى نجاحها أو فشلها على حاضرها ومستقبلها، وعلى اختياراتها وقر 

وتعكس قدرة الفرد على إشباع حاجاته النفسية مفهومه عن ذاته، فالكيفية التي يرى بها 

(. 4222سليمان، )ية بالنسبة لصحته النفسية، وفعاليته الشخصية همالفرد نفسه تعد في غاية األ

إلى ثقة الفرد بذاته، وشعوره بقيمة نفسه، حيث أن إشباع تلك الحاجات إلى تقدير الذات يؤدي 
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عجزه عن إشباعها قد يؤدي به إلى اإلحساس  فإنوتالؤمه الشخصي، وعلى العكس من ذلك 

 (.Waller & Goa, 1974بالدونية والضعف مما ينعكس بدوره في شعوره باإلحباط )

والعالقة مع  اآلخرينالعالقة مع الجسد والعالقة مع  إلىوتتوزع مجاالت تقدير الذات 

 سلبا   التأثيرأي خلل أو سوء في تقدير قدرات الذات وكفاءاتها، من شأنه  فإنالعمل،  أواإلنجاز 

كان تقدير الفرد لذاته إيجابيا ،  إذاعلى أداء الفرد، وعلى صحته النفسية، وعلى العكس من ذلك، 

 (.0242علوي، )أدائه زا  في تحسين سيكون عامال  فاعال  وُمحف

المتغيرات التي تساعد الفرد على تحقيق قدر مناسب من الصحة النفسية  مأهومن 

تقدير الذات من الحاجات  إلىالحاجة  (Maslowوالتوافق النفسي تقديره لذاته، فقد عد ماسلو )

األساسية لإلنسان، وصفها في نظريته سلم الحاجات ضمن الحاجات الفردية المعنوية العليا بعد 

مختلف جوانب  درجة تقدير الفرد لذاته تؤثر في أن، كما بين اإلنتماءحاجة الحاجات األساسية و 

 (.0246مجلي، )حياته 

الحب، وهذه كلها عناصر أساسية  أوالثقة  أوتقدير الذات هو تعبير عن القيمة  حيث أن

بقيمة ما، داخل هذا الوجود، حيث يعتبر  واإلحساسلتحقيق التوازن النفسي والشعور بالرضا 

، كان إيجابيا   فإذايحدد مدى التوازن الذي تحققه،  ة حكم تصدره الذات على نفسها وهو الذيبمثاب

يتيح للفرد إمكانية القيام بردود أفعال مناسبة والشعور بالتوافق والسعادة، وهذا ما يمنح للذات القدرة 

كان سلبيا ،  ذاإغير المتوقعة، لكن  واألحداث المشكالتعلى مواجهة صعوبات الحياة، واألزمات و 

اإلحساس بالتشاؤم وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالمعاناة، مما يعيق تواصل  إلىفسيفضي ذلك 

 (.0242)علوي، على الصحة النفسية  اآلخرين، ويؤثر سلبا  الفرد مع 

ُيمكن أن يتعّرض إلى األزمات  وفي ضوء ذلك ترى الباحثة ان الطفل في الحبس المنزلي

 على الّرغم من التدابير االحتياطّية الُمتخذةجة عن ممارسات االحتالل االسرائيلي الناتالُمفاجئة 



40 

 

الطفل ، أو ُمقارنة تعرضه لالعتقال او االبعاد عن اسرته، أو خوفه الدائم من من قبل االسرة

، ه اقل قيمة منهم، واعتقاده أنّ من االطفال مع غيره الحاليلوضعه  المعتقل في الحبس المنزلي

وهذا قد  .أي جديدلدائم للفرد خوفا  من أن الُمحيط، والتأّهب اوالمجتمع  االسرةالثقة بنوايا وعدم 

 يكون له مردوده السلبي على تقدير الذات لديه.

 

 مستويات الذات 1...2.1

 هي: ،الذات تمثل أربعة مستويات أن( 0222يرى عبد اهلل والكردي )

وهي الذات  واألقرباءلتي يعرضها الفرد للمعارف : وهي االعامة أواالجتماعية  الذات-أوالا 

دراكتفق يريدونها بها، وهذا قد ي اآلخرين أنكما يعتقد الشخص   إلىله، ويميل الفرد  اآلخرين وا 

يرونه غير مقبول  اآلخرينكان االنطباع المكون لديه أن  إذايرى نفسه في الصورة السليمة،  أن

 م مرتبط تماما  بالذات االجتماعية.واالحترا باألمن واإلحساس ،اجتماعيا  

تسمى الذات الشعورية التي يدركها الفرد عادة ويعبر عنها  أن: يمكن الواقعية الذات-ثانياا 

مكاناتهالفرد لقدراته  إدراكومعارفه، وهي عبارة عن  ألصدقائه في العالم الخارجي، وهذا  وأدواره وا 

هره الخارجي والقيم والمعتقدات التي يعتنقها وكذلك بطبيعة الحال بذاته الجسمية ومظ يتأثرالمفهوم 

 بمستويات طموحه، ويعبر عنها الفرد لفظيا  أو سلوكيا .

الفرد لذاته، في ضوء تفسيراته الخاصة لسلوكه، فالفرد  إدراكوهي  :اإلدراكية الذات-ثالثاا 

التي  اإلدراكيةلذات ستقرار في اأو اإل، وان درجة الثبات اإلدراكيةالحقيقة  إطاريدرك ذاته في 

ه يستمر فإنه، على أنه شخص غير مرغوب فيه، كون الطفل صورة لذات إذا، فإطارهاتكونت في 

ه يفسر فإن ،ية بمكانهممخالفة ليست من األما وبخ أو اعترض في  إذافي هذا االعتقاد حتى 

 .آلخريناعدم تقبل من  أوهذا االعتراض والتوبيخ مهما كان ضئيال  على أنه سلوك رفض 
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يكون عليها، وهذه  أنالفرد  يأملالذات التي  أو: وهي نوع الشخص المثالية الذات-رابعاا 

 داالرتفاع، طبقا  لمستويات الطموح عن أوقد تكون شديدة االنخفاض  أوالنظرة قد تكون واقعية 

 له.الفرد، وعالقته بقدراته والفرص المتاحة 

 

 تقدير الذات أقسام 1...1.1

 ، هما:قسمين إلىيقسموا تقدير الذات علماء النفس التقدير الذاتي  أن (0222) تاللوهيبين 

، هإنجازات: وهو التقدير الذاتي الذي يكتسبه الشخص خالل التقدير الذاتي المكتسب -

 "أنفيحصل على الرضا بقدر ما أدى من نجاحات، ففكرة التقدير الذاتي المكتسب تقول: 

 ."الذاتي ، ثم يتبعه التقديراإلنجاز يأتي أوال  

على  أساسا   الحس العام لالفتخار بالذات، وليس مبنيا   إلى: ويعود التقدير الذاتي الشامل -

في حياتهم العملية  أخفقوااألشخاص الذين  أنإنجازات معينة، فهو يعني  أومهارة محددة 

غلق في وجوههم باب أُ دفء التقدير الذاتي العام، حتى وان بال يزالون ينعمون 

ثم يتبعه  التقدير الذاتي يكون أوال   "أنففكرة التقدير الذاتي الشامل تقول:  االكتساب،

 ".اإلنجاز

 

 العوامل المؤثرة في تقدير الذات  1...1.1

 هناك عدة عوامل تؤثر في تقدير الذات، منها:

ن كانت (، فهي وا  وتشجيعيلها جانبان: )كفي  األسريةعملية التنشئة  أن: أسرية عوامل-أوالا 

على أن  تعينهفي الوقت نفسه  هافإن ،ط وكف الطفل عن كثير مما يشتهيتقوم على الضب
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تقيم في الطفل بذور  األسريةالتنشئة  فإن، وبالتالي (Hendrick, 2005) يتعلم المزيد

  .المتعاقبةالسلطة الداخلية المتمثلة في الضمير الذي ينمو وينضج خالل مراحل نموه 

أن الذات اإلنسانية يمكن أن تصل إلى ( 0222دي )يرى عبد اهلل والكر  ،وفي هذا السياق

أن الكثير  إذقامت األسرة بدورها المنوط بها،  إذاعلى مراحل النمو النفسي والتقدير المرتفع، أ

من المشكالت التي تواجه األطفال وتؤدي إلى انخفاض تقدير الذات لديهم ترجع ألسباب 

 .ونمو التقدير اإليجابي للذات في األسرة ،مختلفة لها عالقة بأساليب التنشئة االجتماعية

: إسراف في الحماية القائم على التسلط من قبل ومنها الطفولة المبكرة إلىترجع  عوامل-ثانياا 

لحاح الوالدين في استثارة غيرة الوالدين، والتسلط من قبل الغير، والمنافسة مع األخوة،  وا 

 .اإلفزاع أوطة في النظام، والعقاب بالتخويف، ، والصرامة المفر آخرين بأطفالالطفل بمقارنته 

تطور مفهوم تقدير أن  إلى (Atkinson & Homby, 2002) اتكنسون وهومبي ويشير

 دورا  الذات لدى الفرد يبدأ منذ مراحل طفولته األولى، كما يؤدي سلوك الوالدين واتجاهاتهما 

يصبح لتطور تقدير الوقت  في تشكيل مشاعر الطفل حول قيمته وقدراته من داخله، وبمرور

تقدير الذات عند األطفال في  ويتأثرعات األخرى التي يتعامل معها الفرد، امالذات صلة بالج

المهمين في حياتهم، مثل الوالدين والمعلمين  باألشخاصالمرحلة الدراسية بشكل مباشر 

 .واألقران

والفشل،  آلة النجاح: كالعيوب الجسمية، وضناشئة عن المواقف الجارية عوامل-ثالثاا 

، والعجز عن الوفاء بما اآلخرينالرفض من قبل  أوختالف عن الغير، والترفع، الوالشعور با

والذنب،  باإلثم، وصرامة المثل، والشعور األنوثة أوتتطلبه أمور الحياة من صفات الذكورة، 

 (.0244)عبد الوهاب،  نه طفل صغيرأونظرة الغير له على 
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مؤسسات التنشئة اإلجتماعية التي تؤثر في ذات الطفل  أهمالمدرسة  عد: تالمدرسة-رابعاا 

باعتبارها المؤسسة االجتماعية الرسمية التي تقوم بوظائف التربية ونقل  إيجابا   مسلبا  أ سواء  

الثقافة المتطورة وتوفير الظروف المناسبة للنمو جسميا  وانفعاليا  واجتماعيا ، فبدخول الطفل 

عالقات  إلى األسرةمن نطاق العالقات والتفاعالت البسيطة مع أفراد المدرسة يخرج 

 .(0244)المعمرية،  وتفاعالت أكبر وأوسع بين الطفل وزمالئه وبينه وبين مدرسيه

هناك مجموعة من العوامل  فإن ،(Cooper Smith)كوبر سميث وحسب وجهة نظر 

 :(0246)مجلي،  ي حسب ما بينها، ها  في نمو تقدير الذات بشكل عامهمم دورا  التي تلعب 

مقدار االحترام والتقبل والمعاملة التي تتسم باالهتمام الذي يحصل عليه الفرد من قبل  -

 في حياته. المهميناآلخرين 

نجاح الفرد في المناصب التي شغلها في العالم )يقاس النجاح بالناحية المادية ومؤشرات  -

 التقبل االجتماعي(.

، مع العلم بأن النجاح والنفوذ ال مهمةفي الجوانب التي يعتبرها  مدى تحقيق طموح الفرد -

 لكنه يدرك من خالل مصفاة في ضوء األهداف الخاصة والقيم الشخصية.درك مباشرة ي

 .كيفية تفاعل الفرد مع المواقف التي يتعرض فيها للتقليل من قيمته -

 

تكوين تقدير ذات مرتفع أو ( إلى أن هناك نوعان من العوامل المؤدية ل2111ويشير ربعي )

 : ، همامنخفض

أن درجة تقدير الذات لدى الطفل تتحدد بقدر خلوه  فقد تبين: عوامل تتعلق بالفرد نفسه ..

كان الفرد متمتعا  بصحة نفسية جيدة  إذامن القلق أو عدم االستقرار النفسي، بمعنى أنه 
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كان الفرد من النوع  إذاعا ، أما ساعد ذلك على نموه نموا  طبيعيا ، ويكون تقديره لذاته مرتف

 وبالتالي ينخفض تقديره لذاته. ،فكرته عن ذاته تكون منخفضة فإنالقلق غير المستقل 

: وهي متصلة بظروف التنشئة االجتماعية التي تربى ونشأ عوامل تتعلق بالبيئة الخارجية .1

 ومنها:  ،فيها الفرد وكذلك نوع التربية

 العائلة؟ هل يسمح له بالمشاركة في أمور -

 هل يقرر لنفسه ما يريد؟ -

 ما نوع العقاب الذي يفرض عليه؟ -

 نظرة األسرة ألصدقاء الفرد )محبة أو عداوة(؟ -

 

نه بقدر ما تكون اإلجابة على هذه األسئلة موضوعية إيجابية بقدر ما تؤدي إلى أ ،وخالصة القول

بالمشاركة في أمور العائلة  مح لهيس قدفالطفل في الحبس المنزلي  درجة عالية من تقدير الذات.

خاصة فيما يتعلق بمشاركة االسرة احيانا في مناسبات اجتماعية او زيارات، كما الطفل قد ال 

ع العقاب يكون في الحبس المنزلي قد ان يقرر لنفسه ما يريد، حتى انه احيانا قد ال يفهم ما نو 

له وما تسبب لها من رة األسرة نظتفكيره قد يكون منشغل احيانا ب فإنالذي يفرض عليه، كذلك 

 مشكالت في الوقت الذي كانت االسرة في غنى عنها سابقا.
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 النظريات المفسرة لتقدير الذات 1...2.1

 (:Cooper Smithسميث )كوبر  نظرية -أوالا 

عرفه  إذ ،كتبوا عن تقدير الذات( من أوائل من Cooper Smith)كوبر سميث يعتبر 

عن قيمته الذاتية والتي يتم التعبير عنها من خالل اتجاهات الفرد عن نه الحكم الشخصي للفرد بأ

زيدان، )الصور التي يكونها الفرد عن نفسه تعتمد بالدرجة األولى على تقديره لذاته إذ أن نفسه، 

42...) 

 هما:)سميث( بين نوعين من تقدير الذات، ميز  هذا وقد

نهم بالفعل ذوي قيمة أالذين يشعرون  : ويوجد عند األفرادالذات الحقيقي تقدير-االول

ولكنهم ال يستطيعون االعتراف بمثل هذا الشعور والتعامل على أساسه مع أنفسهم ومع اآلخرين، 

على خصائص العملية التي تصبح من خاللها مختلف جوانب الظواهر  (سميث)وقد ركز 

يم، والطموحات، والدفاعات والق ،النجاحات :وهي ،االجتماعية ذات العالقة بعملية تقدير الذات

 (..024اآللوسي، )

أو  ،: ويوجد لدى األفراد الذين ال يعرفون وال يشعرون بقيمة أنفسهمالذات الدفاعي تقدير-الثاني

 (.0246مجلي، )ن ليس لهم قيمة أالذين يشعرون ب

 (: Rosenbergthروزنبرغ ) نظرية -ثانياا 

لوك تقييم الفرد لذاته وذلك من خالل بمحاولة دراسة نمو وارتقاء س (روزنبرغ)اهتم 

هذا السلوك ينمو من خالل المعايير  أن إذالمعايير السائدة في الوسط االجتماعي المحيط به، 

بتقييم المراهقين لذواتهم،  (روزنبرغ)وقد اهتم  .السائدة في الوسط االجتماعي المحيط بالفرد

الفرد يحترم ذاته ويقيمها بشكل  أنعني ي هذافنه عندما نتحدث عن التقدير المرتفع للذات أوأوضح 
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وقد اهتم  ،عدم الرضا عنها أوالمتدني يعني رفض الذات  أوبينما تقدير الذات المنخفض  ،مرتفع

بين تقدير الذات  في تقييم الفرد لذاته، وعمل على توضيح العالقة األسرةبالدور الذي تقوم به 

)اآللوسي،  ك االجتماعي الالحق للفرد فيما بعدوأساليب السلو  األسرةطار الذي يتكون في إ

024..) 

  :(Zealarزيلر ) نظرية -ثالثاا 

 حداثإتقدير الذات هو العامل الذي يساعد على  أن (Zealar)ر زيلنظرية تعتبر 

نجاز  ، أعمالهاتغيرات على الشخصية وتجعلها قادرة كذلك، على التعبير عن كفاءتها، وا 

 .(0242)علوي،  النفسيبتوازنها  واإلحساس

تقدير أن أي  للذات،أن تقدير الذات ما هو إال البناء اإلجتماعي هذه النظرية تفترض و

وأن تقييم الفرد لذاته ال يحدث  الفرد،الذات ينمو ويتطور بلغة الواقع اإلجتماعي الذي يعيش فيه 

 تقديرال بانه اتتقدير الذ )زيلر( ويصف .االجتماعيفي معظم الحاالت إال في اإلطار المرجعي 

، وعلى ذلك فعندما تحدث تغيرات في بيئة لذاته ويلعب دور المتغير الوسيط يقوم به الفرد الذي

تقدير الذات هو العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث في  فإنالشخص اإلجتماعية 

تكامل الشخصية من  هو مفهوم يربط بين (زيلر) وتقدير الذات حسب .تقييم الفرد لذاته تبعا لذاته

لذلك ، ات التي يتعرض لها من ناحية أخرىناحية وقدرة الفرد على أن يستجيب لمختلف المثير 

أن الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل تحظى بدرجة عالية من تقدير  افترضه فإن

جتماعي الذي وهذا يساعدها في أن تؤدي وظائفها بدرجة عالية من الكفاءة في الوسط اال ،الذات

 .(0245توجد فيه )نادية، 
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  الذات: نظرية -رابعاا 

( على النظرة لطبيعة اإلنسان، تلك النظرة Rogers) روجرزتقوم نظرية الذات للعالم 

مليكة، )وتقديرها عة الى تحقيق الذات ز التي تفترض وجود قوة دافعة لدى اإلنسان، وهي الن

م الذات ينمو نتيجة لتأثير العالقة االجتماعية أن مفهو  (Rogersروجرز ) أكدحيث  (..422

المبكرة والبيئة، وتنمو مفاهيم الذات نتيجة تفاعل الطفل مع اآلخرين وما يحيط بهم مما يؤدي إلى 

إدراك السمات السلبية واإليجابية الخاصة بهم وباآلخرين، وتنشأ الحاجة إلى التقدير اإليجابي من 

التقدير اإليجابي يأتي من داخل الفرد قبل أن  فإنالرضى ولذلك األخرين نتيجة لتحقيق الشعور ب

 (. 0222الحلو، )( بتقدير الذات اإليجابي Rogers)روجرز يأتي من اآلخرين وهذا ما يسميه 

متناسقة ومنظمة  مفاهيمينه بنية أالذات على  تقدير مفهوم (Rogers)روجرز ويفسر 

 ،ر إلى الذات من جانبين يكمل بعضهما البعضتشكل مدركات الشخصية اإلنسانية، بحيث ينظ

 : (0240، الحراحشة)حسب ما بين  هما

(: وتعني الذات كما يراها الفرد نفسه ويؤمن بهذه Personal selfالذات الشخصية ) -

 الذات ويدافع عنها.

قد الفرد وتعني كيفية تصور اآلخرين للفرد وما يعت (Social selfالذات االجتماعية ) -

 نظرة الغير له.نفسه حول 

ويعتقد روجرز أن الذات هي جوهر الشخصية اإلنسانية، وأن تقدير الذات حجر الزاوية الذي ينظم 

السلوك اإلنساني، وأن مفهوم تقدير الذات يتأثر بخبرات الفرد وقيم اآلباء، وأهدافه، وفكرة المرء عن 

مرحلتي الطفولة والمراهقة، وهناك ثالث  نفسه متعلمة، وهي ارتقائية منذ الميالد وتتمايز بالتدريج خالل

 مصادر لتكوين صورة الفرد عن نفسه وتقديرها: 
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 الفرد للمجتمع المحيط. يوجههاقيم اآلباء وأهدافهم، والتصورات التي  -

 خبرات الفرد المباشرة. -

 .(0243ابو شماله، )عليها الصورة التي تكون الصورة المثالية التي يرغب ان يكون  -

ن تهديد الذات أو سوء التوافق يحدث عندما يتعرض اإلنسان للقلق، ويضيف أرز( على كد )روجأوقد 

)روجرز( أن القلق هو استجابة انفعالية للتهديد تنذر بأن بنيات الذات المنظم قد أصبح في خطر، 

 كان الفرد سويا  ال يعاني من إذافالقلق يؤدي الى احداث تغيير خطير في صورة الفرد عن ذاته، أما 

 الفردهذا يؤدي الى إحداث التوافق الشخصي ويؤدي الى تقدير ذات مرتفع لدى  فإنأي قلق زائد 

 (.0242محمد، )

 ،الخبرات السيكولوجية أهممن  يعتبر الشعور بتقدير الذاتترى الباحثة أن  ،وفي ضوء ما ذكر

ن يعبر عن أنماط هو مركز عالمه الخاص، يرى ذاته كموضوع مقيم من اآلخرين، واإلنسا فاإلنسان

والبيئي، وكون  سلوكه بصورة نموذجية وهذه الصورة تتكون من خالل تفاعله مع محيطه االجتماعي

ي هو محيط غير امن وغير مستقر، المحيط البيئي واالجتماعي لألطفال المعتقلين في الحبس المنزل

اية خبرات ارتقائية منذ الميالد، تقديرهم لذاتهم ال وان يتأثر بخبراتهم الشخصية، والتي تكون بالنه فإن

وتتمايز بالتدرج خالل مرحلتي الطفولة والمراهقة،  وهي المراحل التي يكون بها هؤالء االطفال ضمن 

 الحبس المنزلي، مما يترتب عليه اضطراب في الشخصية وتدني تقدير الذات لديهم.
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 الّدراسات الّسابقة  1.1

مراجعة األدب التربوي عن طريق المراجع،  الدراسات التي تم الحصول عليها بعد

من بتفنيدها  ةالباحث تقام ،والدكتوراه ،والدوريات المتخصصة، والمجالت، ورسائل الماجستير

 :تيدم عربيا  وأجنبيا  على النحو اآلاألحدث إلى األق

 الدراسات العربّية 1.1..

يتعرض لها الطفل دراسة هدفت التعرف إلى االنتهاكات التي  ،(11.1عليان ) أجري

التي يعاني منها األطفال المحررين من السجون النفسية  المقدسي جراء اعتقاله، والمشكالت

واستخدم  اإلسرائيلية، والطرق التي يلجأ إليها الطفل األسير المحرر للتخفيف من حدة المشكالت،

ئج إلى أن سلطات أشارت النتا( طفال . 62قت على عينة مكونة من )طب ،الباحث أداة المقابلة

االحتالل عمدت إلى ممارسة انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني من حيث االعتقال والتحقيق، وما 

ثر نفسي كالصراخ الذي يتعرض له الطفل أثناء التحقيق، والتعذيب أيترتب على ذلك من 

ية مع المعتقلين الجنائيين، وحرمانه من الرعا ايضا  الجسدي من تنكيل وعزل وضرب وزجه 

قلة النوم، واالستيقاظ  :مثل ،تبين أن األطفال يعانون بعد تحررهم من مشكالت نفسيةو الصحية، 

في الليل، وسرعة الغضب، ودوام القلق، ومالحقة الكوابيس، واألحالم المزعجة، إضافة إلى التبول 

االعتقال من تبين أن الطفل يلجأ إلى التخفيف من حدة مشكالته النفسية الناجمة عن و الالإرادي، 

خالل تعزيز دور األهل في معالجة االضطرابات النفسية للطفل من خالل تكثيف الجلسات 

 العائلية، ودعم األصدقاء، ومجموعة الدعم الذاتي، والتحدي واإلرادة.

هدفت الّتعرف إلى مستوى اضطراب ما بعد  ،(11.1العجلوني ) بها قام دراسة فيو 

ستخدمت أي محافظة الخليل وعالقته باالتزان االنفعالي، و الصدمة لدى األطفال المحررين ف
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في محافظة  ( طفال  محررا  422الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )

ا بالعينة القصدية لمالءمتها لطبيعة الدراسة الحالية، وقد استخدمت الباحثة الخليل، وقد تم اختيرو 

ابات ما بعد الصدمة، مقياس االتزان االنفعالي(، وذلك لإلجابة عن )مقياس اضطر  :هما ،مقياسين

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلّية لكل إلى وقد توصلت الدراسة ، تساؤالت الدراسة وفرضياتها

المحررين في محافظة الخليل،  األطفالمن اضطرابات ما بعد الصدمة واالتزان االنفعالي لدى 

وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين اضطراب ما  تبين كذلكجاءت بدرجة متوسطة. 

عدم وجود فروق في مستوى اضطراب ما بعد الصدمة  تبينكما  بعد الصدمة، واالتزان االنفعالي،

تعزى لمتغير العمر، وكذلك للمجاالت ما عدا مجال إعادة خبرة الحدث الصدامي، وكانت 

تعزى لمتغير  إحصائيا  عدم وجود فروق دالة  ( سنة، وتبين.4-45الفروض لصالح عمر من )

باألشهر،  عتقالاإلتعزى لمتغير فترة  إحصائيا  عدم وجود فروق دالة النتائج السكن، كما أظهرت 

أقل من شهر،  عتقالاإلما عدا مجال التدني في المهارات االجتماعية، وكانت الفروق لصالح فترة 

دة الخروج من المعتقل، ولمتغير عدد مرات عدم وجود فروق تعزى لمتغير م ايضا  وتبين 

في مستوى االتزان االنفعالي تعزى لمتغير العمر،  إحصائيا  ، وتبين عدم وجود فروق دالة عتقالاإل

، بينما تبين وجود عتقالاإلولمتغير السكن، ولمتغير مدة الخروج من المعتقل، ولمتغير عدد مرات 

 . (شهرا   40)، وكانت الفروق أكثر من باألشهر عتقالاإلفروق تعزى لمتغير فترة 

العالقة بين اعتقال األطفال  إلىدراسة هدفت التعرف  (11.2عليان ومخلوف )جرى وأ

الفلسطينية والطفل، والطرق  األسرةالتي تتعرض لها  تواالنتهاكاالمقدسيين وصحتهم النفسية، 

يعاني منها الطفل المحرر،  للتخفيف من حدة المشكالت النفسية التي األسرةليها إ أالتي تلج

فقرة، وزعت على عينة قصدية مكونة من  (3.الباحثان أداة االستبانة التي تكونت من ) واستخدم

نساء ال  (42ذلك قام الباحثان بتشكيل مجموعة بؤرية مكونة من ) إلى إضافة، ( مبحوثا  2.)
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ممارسة انتهاكات  إلىت سلطات االحتالل عمد أن إلىتشملهم عينة الدراسة، وأشارت النتائج 

حقوق الطفل الفلسطيني من حيث االعتقال والتحقيق وما يترتب على ذلك من صراع نفسي 

التحقيق، وتعذيب جسدي من تكبيل وعزل وضرب وزجهم  أثناءل فطكالصراخ الذي يتعرض له ال

ون بعد تحررهم األطفال يعان أنمع المعتقلين الجنائيين، وحرمانهم من الرعاية الصحية، كما  ايضا  

 ،وفقدان الشهية ،واالستيقاظ في الليل ،مثل: الرغبة في االنتقام، وقلة النوم ،من اضطرابات نفسية

، والعنف الزائد، والسلوك العدواني، كذلك واالنطواء الكبير ،والقلق ،العناد ةوكثر  ،وسرعة الغضب

ة، ويعانون من تدٍن في في المناسبات االجتماعي معظم األطفال المحررون ال يشاركون فإن

، اآلخرينمن العمل، وال يتفاعلون مع  أوالتحصيل الدراسي، وهم كثيروا التغيب عن المدرسة 

النتائج  أشارتكما  .يالالإرادمنهم يعانون من التبول  جزءا   أن إلىويبدو عليهم الحزن، إضافة 

ال توجد فروق في  أنه تبينو وجود عالقة سلبية بين اعتقال األطفال وصحتهم النفسية،  إلى

الصحة النفسية للطفل الذي تعرض لالعتقال من  درجةحول العينة  أفرادمتوسطات استجابات 

 أأما أبرز الطرق التي تلج حسب متغير فترة االعتقال وعدد مرات االعتقال. األهاليوجهة نظر 

في معالجة فتمثلت في تعزيز دور األهل  ،ليها األسرة للتخفيف من المشكالت النفسيةإ

 االضطرابات النفسية للطفل من خالل تكثيف الجلسات العائلية، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه.

الخصائص النفسية  أهمهدفت التعرف إلى  بدراسة( 11.2)العيسى  كما قامت

والذين لم  عتقالواالجتماعية لشخصية عينة من المراهقين الفلسطينيين الذين تعرضوا لإل

لى مدى تأثير الخصائص النفسية واالجتماعية على صحتهم النفسية. تكونت إوالتعرف  ،يتعرضوا

في السجون  لالعتقال( مراهق فلسطيني تعرضوا 432من بينهم ) ( فردا  643عينة الدراسة من )

 تطويراستخدمت هذه الدراسة: مقياس الصحة النفسية من و  ،( مراهق52.اإلسرائيلية من أصل )

الباحثة، وبطارية اختبار مكونة من مقياس  تطويرالشخصية من مقياس الخصائص و الباحثة، 
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(، واستمارة المقابلة 42.5(، ومقياس الصالبة النفسية )كوبسا، 4235، تقدير الذات )روزنبرغ

الباحثة، واختبار تفهم  إعدادمن  لالعتقالاإلكلينيكية للمراهقين الفلسطينيين الذين تعرضوا 

نتائج مفادها انه يوجد فروق في  إلىتوصلت الدراسة و . (ايهنري مور ) إعداد  TATالموضوع 

بالمقارنة مع غير  إحصائيا  مستوى الصحة النفسية لدى المعتقلين وغير المعتقلين، بدرجة دالة 

، واألراجيلوتعاطي الكحول وتدخين السجائر  عتقالالمعتقلين. كما وتوجد عالقة بين التعرض لإل

وتناول أدوية بدون استشارة الطبيب، والتفكير  عتقالرض لإلبينما ال توجد عالقة بين التع

بمحاوالت االنتحار. وال تختلف الخصائص النفسية واالجتماعية لشخصية المعتقلين وغير 

تختلف في  بينما ،الذهانيةمحور السلبية، االنفصال، العدائية، و المعتقلين في كل من محور 

ية ذات داللة إحصائية بين خصائص الشخصية محور االنفتاح. كما تبين وجود عالقة طرد

أن محور خاصية / سمة  إلىوالصحة النفسية للمعتقلين بمعامل ارتباط قوي، كما أشارت النتائج 

، وتبين إحصائيا  على الصحة النفسية وبمعامل ارتباط قوي ودال  ا  االنفصال كان األكثر تأثير 

لنفسية للمعتقلين، وأنه ال توجد فروق في وجود عالقة عكسية بين الصالبة النفسية والصحة ا

أنه توجد عالقة عكسية  ايضا  الصالبة النفسية بين المعتقلين وغير المعتقلين. واتضح من النتائج 

بين تقدير الذات والصحة النفسية للمعتقلين، وال توجد فروق في تقدير الذات والصالبة النفسية 

نتائج إلى وجود فروق في الصحة النفسية تعزى لمكان بين المعتقلين وغير المعتقلين، وأشارت ال

السكن، الموقع الجغرافي، وأشكال التعذيب، وعدد أفراد األسرة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية 

ودرجة التدين، وتوجد فروق  ،التعرض للتعذيبو ، عتقالاإلفي الصالبة النفسية تعزى لعدد مرات 

. أما عتقالإلاومدة  ،ودرجة التدين ،عزى لمكان السكنذات داللة إحصائية في تقدير الذات ت

 ،نتائج الدراسة اإلكلينيكية فبينت أن الحالة األولى تعاني من تدني في مستوى الصحة النفسية

 .والصالبة النفسية على عكس الحالة الثانية ،وتقدير الذات ،وخصائص الشخصية
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اآلثار النفسية والجسمية الكشف عن  إلى( 11.1وآخرون ) زقوت هدفت دراسةكذلك 

بعيدة المدى للتعذيب لدى األسيرات الفلسطينيات المحررات بقطاع غزة وعالقتها ببعض 

سيرة محررة في قطاع أ (22)( أسيرة محررة من أصل ..شملت عينة الدراسة على )فالمتغيرات، 

لتعذيب النفسي وقد استخدم الباحث عدة مقاييس منها )مقياس شدة ا؛ بطريقة قصدية رناختغزة، 

والجسمي، ومقياس تأثير الحدث، ومقياس األمراض الجسمية، ومقياس قائمة مراجعة األعراض 

(SCL90) أن  إلى، وذلك لإلجابة عن تساؤالت وفرضيات الدراسة. وقد توصلت نتائج الدراسة

أن أعلى  إلىكما توصلت الدراسة  ،من األسيرات يعانين من اضطرابات الصدمة (4.2%.)

يليه إعراض الوسواس  ،(%2.5.)ية، فقد احتلت المرتبة األولى ة كانت لألعراض النفسجسمنسب

وأعراض العداوة ، (%64)أعراض القلق و ، (%66.6)ثم أعراض االكتئاب  ،(%66.5)القهري 

أعراض الحساسية التفاعلية و ، (%02.2)أعراض قلق الخوف و ، (%..02)البارانويا التخيلية و 

كما بينت النتائج وجود عالقة طردية بين التعرض  (؛%...4)ض الذهنية األعراو ، (02.0%)

عالقة طردية ذات داللة ووجود للتعذيب الجسدي والنفسي واآلثار بعيدة المدى الناتجة عنهما، 

 القلق(.و إحصائية بين التعذيب الجسدي والنفسي والمتغيرات التالية )األعراض الجسمانية، 

( هدفت التعرف 2111ليها في دراسة علي )إمشار اسة الدر  (8113أبو هين )جرى أو 

سرى أوالتعذيب وعالقتها باستراتيجيات التوافق لدى  األسرالنفسية الناتجة عن  اآلثارمستوى إلى 

وبينت النتائج أنه ال يوجد اضطراب كرب ما بعد  ،اإلسرائيليةقطاع غزة المحررين من السجون 

 ،%(12.1ما نسبته ) ، يمثلونمن األسرى المحررين( من أفراد العينة 11الصدمة عند )

%( من أفراد العينة، كما يوجد 11.3( أسير محرر بنسبة )111واالضطراب بدرجة الخفيفة عند )

%( من 11.1( من األسرى المحررين يعانون من هذه االضطرابات بدرجة متوسطة بنسبة )141)

 %(.3.1( من أفراد العينة بنسبة )11أفراد العينة، في حين يوجد االضطراب الشديد عند )
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فقد هدفت التعرف إلى مفهوم الذات عند أبناء المعتقلين  ،(2000صالح )أما دراسة 

( سنة في محافظة بيت لحم، كما هدفت الدراسة 14-1وأبناء غير المعتقلين للفئة العمرية )

لذات لدى أبناء المعتقلين ومدة االعتقال( على مفهوم ا ،ثر متغيرات )الجنس، والعمرأإلى التعرف 

( 11في منطقة بيت لحم بواقع ) ( طفال  121وأبناء غير المعتقلين، وتكونت عينة الدراسة من )

هارس(  -ساستخدمت الباحثة مقياس )بيبر  إذألسر غير المعتقل،  ( طفال  11)و ،معتقال   طفال  

لة بين أبناء المعتقلين وأبناء المعرب بعد تعديله في دراستها، وأظهرت النتائج أن هناك فروقا  دا

وكانت هذه الفروق لصالح أبناء غير المعتقلين، كما  ،غير المعتقلين في درجة مفهوم الذات

مدة  بأظهرت الدراسة عدم وجود فروق بين أفراد العينة في درجة مفهوم الذات لديهم حس

 االعتقال.

لمعتقلين السياسيين في االصحة النفسية لدى : "بعنواندراسة ( .22.هين)أبو  أجريو 

أسير ا محرر ا وقد تم قياس الخبرات الصادمة  (402)عينة  ، حيث أجريت الدراسة علىقطاع غزة

 وتم استخدام مقياس برنامج غزة للصحة النفسية وهو اعتقالهم،التي تعرضوا لها خالل سن 

(SRQ) لتي تشكل وقد تم استخدام مقياس تقدير الذات مصمم لقياس األعراض المختلفة ا

وقد أفادت النتائج إلى أن الشك وعدم االطمئنان كانت من أعلى األعراض  .األعراض النفسية

من العينة  (%3.)النفسية التي يعاني منها األسرى، حيث ظهرت هذه السمة بشكل مرتفع لدى 

من العينة  (%.4)من العينة يعانون من األعراض السيكوسوماتية و  (%60)في حين كان 

النفسية  األعراضتظهر نتائج اختبار  ايضا   .يعانون من االكتئاب (%42)و ،ن من القلقيعانو 

العامة لدى معظم أطفال العينة حيث  األعراض أو المشكالتلألطفال وجود بعض  والسلوكية

لتوتر وعدم القدرة على %( يعانون من ا..ن )أ%( منهم يعانون من كثرة الحركة، و 32) أنتبين 

%( يعانون 52%( يعانون من سوء االنتباه وعدم القدرة على التركيز، وان )4.)ن الجلوس، وأ
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المزعجة والكوابيس التي تدور حول  األحالممن مشاكل القلق واضطرابات النوم، وقد ظهرت 

 %( منهم.00%( وقد ظهرت مشاكل الخوف من الظالم لدى ).5العنف لدى )

 

 :األجنبية: الّدراسات 1.1.1

دراسة اآلثار النفسية واالجتماعية ات األجنبية التي اهتمت بموضوع الدراس أهممن 

هدفت إلى تسليط الّضوء على أوضاع األسرى  التي( 11.2منظمة الّتحرير الفلسطينية )

اإلسرائيلية الفلسطينيين، وخاصة األطفال القاصرين منهم، وبيان مدى انتهاك سلطات اإلحتالل 

ير، حيث سلطت الضوء على الحبس المنزلي لألطفال لحقوق اإلنسان عامة، وحقوق األس

القاصرين، وخاصة في مدينة القدس، وكيف تصبح منازلهم سجنا  لهم، وآباؤهم سجانين. وقد 

يجب على إسرائيل أن تفرج عن جميع السجناء الفلسطينيين المحتجزين في بأنه  أوصت الدراسة

جزء من عملية المفاوضات وبناء كنما سجونها، ليس فقط كجزء من اتفاق الوضع النهائي، وا  

يجب على إسرائيل أن تفي كما تدابير تهدف إلى بناء زخم من أجل التوصل إلى اتفاق سالم. 

بموجب القانون الدولي، بما في ذلك: اإلفراج عن جميع  مفي اتفاقاتها الثنائية أ بالتزاماتها سواء  

أوسلو للسالم على النحو المنصوص عليه في  السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل بدء عملية

التوقف عن سياسة اإلعتقال اإلداري وتطبيقها للقوانين واألنظمة العسكرية و ، مذكرة شرم الشيخ

سهولة وتسهيل زيارة األسرة على أساس و التي تحرم الفلسطينيين من مراعاة األصول القانونية. 

ة )بما في يالصحالخدمات  وتحسين ،ت فرديةناوقف عزل السجناء في زنزاو  ،منتظم ودون انقطاع

وقف استخدام و  ،إلى السجناء الفلسطينيين مةوالخدمات التعليمية المقد ،ذلك صحة األسنان(

وقف نقل السجناء الفلسطينيين إلى السجون داخل و  ،التعذيب الجسدي والنفسي في االستجوابات
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فال الفلسطينيين بالحماية المنصوص عليها تزويد األطو  ،إسرائيل بما يتنافى مع اتفاقيات جنيف

 .ينصر اعن أي إعتقاالت تستهدف الق واالمتناع ،في القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي

 األطفال في إسرائيلواقع التعرف إلى   ,UNICEF)11.1هدفت دراسة اليونيسف )و

ال الذين هم على اتصال معاملة جميع األطف ، كما هدفت الّدراسة إلىعسكريالعتقال في اإل

للممارسات  باألنظمة القضائية بكرامة واحترام في جميع األوقات. أجرت اليونيسيف استعراضا  

المتعلقة باألطفال الذين يتالمسون مع نظام االحتجاز العسكري، من اإلعتقال، إلى إجراءات 

العسكري يتفق مع  كان نظام االحتجاز إذاالمحاكم ونتائجها. وينظر االستعراض كذلك فيما 

اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وفي أعقاب استعراض عام للسياسات والقواعد المتعلقة بحظر 

تجاز العسكري إساءة المعاملة في القانون الدولي، تعرض الورقة هيكل وتشغيل نظام االح

نشاء محكمة عسكرية لألحداث، وسن المسؤولية  اإلسرائيلي، بما في ذلك اإلطار القانوني، وا 

ويخلص التقرير إلى أن سوء معاملة األطفال الذين  ،العقوبات بموجب القانون العسكريو الجنائية، 

لعملية، منذ لحظة طوال ا ومؤسسيا   ومنتظما   يتالمسون مع نظام االحتجاز العسكري يبدو منتشرا  

صدار الحكم عليه في نهاية المطاف. ومن المفهوم أن  دانته وا  اإلعتقال وحتى محاكمة الطفل وا 

األطفال في أي بلد آخر هم األطفال الذين تجري محاكمتهم بشكل منهجي من قبل محاكم 

وقهم. تفتقر بحكم تعريفها إلى توفير الضمانات الالزمة لضمان احترام حق ،عسكرية لألحداث

للمعايير الدولية  وينبغي معاملة جميع األطفال الذين يحاكمون بسبب جرائم يزعم ارتكابهم وفقا  

ومعظم هذه الحماية مكرسة في اتفاقية حقوق  ،لقضاء األحداث، التي توفر لهم حماية خاصة

سين ترمي إلى تح واسعا   (عنوانا   .4)محددة مجمعة تحت  (توصية .6)الطفل. وتختتم الورقة ب

، حماية األطفال بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من القوانين والقواعد والمعايير الدولية
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وتلخص هذه الورقة نتائج االستعراض. وتختتم اللجنة بالتوصية بعدد من التدابير العملية لتحسين 

إن تنفيذ هذه التوصيات حماية األطفال داخل المنظومة، بما يتماشى مع المعايير الدولية السارية. 

ممكن، كما يتضح أن السلطات اإلسرائيلية أعلنت عن تغييرات إيجابية قليلة على مدى العامين 

 .الماضيين

دراسة هدفت إلى  (Thabet & Vostanis, 2006) ثاتب وفوستنيسجرى أكذلك 

)رياض لدى السلوكية واالنفعالية  المشكالتزمة الحرب و ألمعرفة العالقة بين المعرضين 

حث ذلك من خالل عدد من المتغيرات المتمثلة في الجنس، ودخل األسرة، وعمل بُ األطفال(، و 

)قرية، مدينة، مخيم(، إضافة إلى عدد األخوة في البيت، وبلغت  األم، وعمل األب، ومكان اإلقامة

من  اختيروا( سنوات، 1-1أعمارهم ما بين ) ،( روضات11من ) ( طفال  119عينة الدراسة )

رياض أطفال مختلفة في قطاع غزة، واستخدم الباحثين في هذه الدراسة مقياس الصعوبات 

بينت نتائج الدراسة م الوالدين بتعبئة المقاييس، و النفسية، وقد قا ةومقياس غزة للصح ،والتحديات

%( ظهرت عندهم أعراض الصدمة خفيفة، 13من العينة الكلية أو ما يعادل ) طفال  ( 111أن )

%( كانت عندهم صدمة متوسطة، بينما الصدمة العالية عند األطفال كانت 11.3بته )وما نس

الصدمات لدى  من%( 91.1للصحة النفسية أن ما نسبته ) ةظهر مقياس غز أ%(، و 1.1نسبتها )

األطفال الذين كانت صدمتهم شديدة عند مشاهدة قصف البيوت من الطائرات للجيران وغيرهم، 

ألطفال الذين يشاهدون قصف البيوت من من ا%( 21.9وما نسبته ) %(41.1وبلغت النسبة )

%( لألطفال الذين 21.9%( وما نسبته )41.1الطائرات للجيران وغيرهم، وبلغت النسبة )

مع األصحاب والنشاط  مشكالتاألطفال  لدىيشاهدون قصف البيوت من الدبابات، وقد ظهر 

 .أكثر من البنات الذكورزائد عند ال
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، (Thabet & Abed & Vostanis, 2001)وفوساتنيس  وعابد ثابتة أما دراس

طبيعة الخبرات الصادمة التي تعرض لها األطفال الفلسطينيون الذين إلى دفت التعرف فقد ه

مدى انتشار اضطراب  إلىيعيشون في مناطق الصراع والنزاع السياسي المستمر، وكذلك التعرف 

 إذ ،حة النفسية والعقلية لألطفال الفلسطينيين وأمهاتهمكرب ما بعد الصدمة والعالقة بين الص

 واستخدام سنة، (40 – 2) ما بينتراوحت أعمارهم  ،( طفال  0.3تكونت عينة الدراسة من)

النتائج أن األطفال  أهموكانت  ،مقياس غزة للخبرات الصادمة ومقياس تأثر األطفال بالصدمات

وهذه الصدمات جاءت كنتيجة مباشرة  ،كل طفلتعرضوا للصدمات بمعدل أربع خبرات صادمة ل

كما أن حوالي ثلث  ،بمشاهدتهم بأعينهم أفراد تعرضوا للعنف اإلسرائيلي، للعنف الممارس ضدهم

نتائج مقياس أما %(. ...6) األطفال كانت لديهم ردود فعل نفسية شديدة عن الخبرات الصادمة

 الذكورمن إن  على الرغم ناث من الذكورلدى اإلدث الصادم على األطفال كان أكثر تأثير الح

بدرجة  م كان مرتبطا  وتبين أن نتائج مقياس الصحة العامة لأل ،قد تعرضوا لخبرات صادمة أكثر

 كبيرة مع درجة تأثر األطفال بالصدمة حسب مقياس تأثير الحدث. 

تمييز  إلىهدفت  (,Solomon & Serres 4222وسيرس ) نوفي دراسة قام بها سولومو 

 تأثيرهباء اللفظي له كان عدوان اآل إذاودراسة ما  ،العدوان اللفظي من العدوان البدني أثيراتت

نجازاتهم العلمية والدراسية، وأجريت الدراسة على عينة من ا  السلبي على تقدير ذات األطفال و 

توسطة في من الطبقة الماختيروا  ،تراوحت جنسيتهم بين الجنسية الفرنسية والكندية ا ،( طالب..4)

جزيرة مونترال من طلبة الصف الخامس االبتدائي، واستخدم مقياس منظور فهم الذات عند 

 أبويهمنه ال توجد فروق بين األطفال الذين يعتبرون أ(، وبينت النتائج 42.2األطفال لهارتر )

لديهم عدوان لفظي مرتفع في الذات  أبويهملديهم عدوان لفظي منخفض، والذين يعتبرون 
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ائته الدراسية قليلة، نيف يشعر بقبول اجتماعي ضعيف، وكفن الطفل العأتحصيل الدراسي، و وال

 .لآلباءويرجع ذلك للسلوك العدواني  ،وسلوكه رديء، وقيمه منخفضه لذاته

ثر العنف أإلى هدفت التعرف  ،(,katleen 1996كاتلين )وفي دراسة قامت بها 

( 150وقد تألفت عينة الدراسة من ) ،ال الفلسطينيينالسلوكية لدى األطف المشكالتالسياسي على 

هن ممن عاشوا ظرف االنتفاضة في األراضي المحتلة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أما  وأبنائ

انت هذه المشكالت لدى الذكور وك ،عالقة مرتفعة بين العنف والمشكالت السلوكية لدى األطفال

في الذكور كانوا أكثر عرضة للمواجهة والمشاركة أن  وكذلك تبينمنها عند اإلناث، أعلى 

 فعاليات االنتفاضة من اإلناث.

هدفت  ،( ,221Christopher & Bruse.) كريستوفر وبروس قام بها راسةوفي د

بحث العالقة بين االجتماعية كسمة للشخصية والمشاركة السياسية لدي عينة من األمريكيين  ىإل

( 23.وتكونت عينة الدراسة من )، المجتمع األمريكي فيرقية السود ألنها إحدى الجماعات الع

مقياسا  للمشاركة لالجتماعية، و مقياسا  التالية: )وقد استخدم الباحثان األدوات ، من أفراد المجتمع

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين : ىوقد توصلت الدراسة إل .الذاتمقياسا  لتقدير ، السياسية

أن الذات، و أن المشاركين اجتماعيا  لديهم قدر كبير من تقدير و  ،السياسيةة االجتماعية والمشارك

 األخرى.تقدير الذات منخفض لدى السود مقارنة مع غيرهم من الجماعات العرقية 

االستجابة السيكولوجية لألطفال إلى هدفت التعرف  فقد (,Baker 1991بكر )ما دراسة أ

 ،( طفال  111حتالل العسكري. وتكونت عينة الدراسة من )للضغط البيئي المرافق لال نالفلسطينيي

والمخيم، كما  ،والمدينة ،بطريقة عشوائية من عدة مناطق من الضفة الغربية تشمل القرية وار اختي

( طفال  فلسطينيا  كمجموعة ضابطة يعيشون داخل الخط األخضر، وتم تدريب 14استخدم )

خاصة  استبانةوقد صممت األطفال، ت في بيوت جل القيام بجمع المقابالأمن  بحثمساعدات 
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ودرجة  ،ومعلومات ديموغرافية لألمهات، وجهتثالثة منها  ،لهذه الدراسة، تتكون من أربع أقسام

 وجهتأنفسهم،  األطفال، وعندما طلب رأي قديرهن لألعراض النفسية ألطفالهنالبيئي، وت الضرر

الذين يعيشون في الضفة الغربية  األطفالأن بتفيد األسئلة مباشرة إليهم. وكانت نتائج الدراسة 

اضطرابات عقلية( أعلى، بشكل ملحوظ ية، وأعراض سيكوباثولوجية )لديهم أعراض سيكوسومات

مخيمات الالجئين أظهرت أنهم يعانون أكثر بكثير من جموعة الضابطة، وان األطفال في من الم

 الذين يعيشون في المدن والقرى.  أولئك

تأثير االنتفاضة على التوافق إلى التعرف ( Baker, 1990لبكر ) اسة أخرىدر وهدفت 

في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وقد تكونت عينة الدراسة من  نالنفسي لألطفال الفلسطينيي

وحجم  ،ومكان اإلقامة ،والكثافة السكانية ،العمر متغيرات:عشوائيا  باستخدام  وار اختي ( طفال  191)

واستمارة الرسم  ،مشاهدات األمهات ألطفالهن دداستخدم مقياس تقدير المشاهد وهو ع العائلة، وقد

والكثافة  ،كل من العمر أثر إلىجل التعرف أمن  ،واختبار تقدير الذات لألطفال ،اإلسقاطي

والجنس، في إحداث المشكالت السلوكية. وخرجت  ،وحجم العائلة ،ومكان اإلقامة ،السكانية

أن األطفال الذين يعيشون في المناطق المحتلة يواجهون  :هاأهم ،النتائجمن  الدراسة بمجموعة

مرضية أكثر حدة من التي تعد طبيعية لدى  نفسية محدودة مع أنهم ال يواجهون أوضاعا   كالتمش

ه من الصعب قياس تأثير االنتفاضة، وبسبب فإنأي جماعة، وبسبب نقص المجموعة الضابطة، 

 مستوىإلى ارتفاع  ايضا  من قبل يمكن االستفادة منها، وأشارت النتائج عدم عمل دراسة للوضع 

 األطفال. ودرجة الخوف لدى  ،الضغط النفسي
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  واألجنبيةالتعقيب على الدراسات السابقة العربية  4.4
الملفت للنظر أن الدراسات التي تناولت موضوع هذه الدارسة بشكل مباشر )اآلثار الّنفسية  من

بالحبس المنزلي في مدينة القدس وعالقتها بقدير الذات( بشكل  المعتقلينلدى القاصرين  واالجتماعية

 اآلثاربالدراسات األخرى التي تحدثت عن  مقارنة-الباحثة في حدود علم  –نسبيا   نادرةمستقل 

ك وكذلك تل بمتغير آخر. من وجهة نظر فئات مختلفة وعالقتها لالعتقال النفسية واألثاراالجتماعية 

من خالل إطالع الباحثة و  الدراسات التي بحثت في موضوع تقدير الذات وعالقته بمتغيرات أخرى؛

 ما يلي: تبين للباحثة قة التي تناولت موضوع الدراسة على الدراسات واألبحاث الساب

نقص في مثل هذه الدراسات على المستوى العربي بشكل عام والمستوى الفلسطيني وجود  -

واحدة من الدراسات السابقة التي اطلعت عليها  ةلى دراسال الباحثة صم تل إذبشكل خاص، 

قريبة في مضمونها من الدراسة الحالية رغم وجود بعض الدراسات القريبة في تناولها لبعض 

 كاالعتقال واالثار النفسية واالجتماعية وتقدير الذات المتغيرات المتعلقة بالدراسة الحالية

  في آن واحد.كافة م تعثر الباحثة على دراسة واحدة تناولت المتغيرات ولكن ل ،بصوره مستقلة

أو  على اآلثار النفسية واالجتماعية ركزتمعظم الدراسات التي اطلعت عليها الباحثة  نأ -

، بينما لم يكن هناك دراسة واحدة جمعت لدى األسرى الفلسطينيين صورة مستقلةب الضغوط

 وعالقة ذلك بتقدير الذات ،سية واالجتماعية الناتجة عنهواآلثار النف الحبس المنزليبين 

خاصة في المجتمعات العربية، ومن الدراسات التي تطابقت مع بعض متغيرات الدراسة 

، العجلوني(، ودراسة )0243 ،عليان ومخلوف(، ودراسة )0242، عليان)ة مثل دراس :ليةاالح

طبيعة رب للدراسة الحالية، من حيث كانت أق إذ، (.022 ،الّصباح وزعول)(، ودراسة0242

المتغيرات مع اختالف في  العينة التي استهدفت األطفال الذين تعرضوا لألسر أو ذويهم
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فيها عن الدراسة الحالية. كذلك اختالف الفئة  ةالمستخدم واألدوات األساسية لهذه الدراسة

 .هماألوهي  ،(األطفال الذين تعرضوا للحبس المنزلي)المستهدفة 

أن هناك اهتماما  متزايدا  من الباحثين تفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ا -

 اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن ممارسات االحتالل اإلسرائيليوالمتخصصين بدراسة 

 .األفرادلدى  ن مستواهوكيفية تحسي تقدير الذاتوكيفية مواجهتها، وكذلك دراسة 

تناولها مفهوم االعتقال بينما الدراسة الحالية حالية عن الدراسات السابقة في تختلف الدراسة ال -

الباحثة مقياسا  إذ طورت  ،المقاييس المستخدمةتناولت مفهوم الحبس المنزلي، كما تختلف في 

األطفال الذين لدى  لتقدير الذات وآخر لآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحبس المنزلي

، وذلك لعدم مالءمة المقاييس الموجودة لقياس حبس المنزلي في مدينة القدستعرضوا لل

 ما يميز الدراسة الحالية. ايضا  ، وهذا متغيرات الدراسة من وجهة نظر األطفال أنفسهم

 أنتبين للباحثة  إذ ،تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في طبيعة العينة المستهدفة -

األطفال في  مأ ،النساء مأ ،البالغين منهم سواء   األسرىهدفت عينات من غالبية الدراسات است

وذلك لسهولة حصر مجتمع الدراسة، وسهولة جمع  مناطق مختلفة من األراضي الفلسطينية

ذلك،  إلىوما  باألطفال الذين تعرضوا للحبس المنزليالبيانات، بعكس الدراسات التي تهتم 

 ، وهذا ما يميز الدراسةمدينة القدسمتعددة خاصة في  كالتحيث تواجه هذه الدراسات مش

 عن الدراسات السابقة. ايضا   الحالية
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 الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث
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 مجتمع الدراسة 8.4
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 متغيرات الدراسة 3.4
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 ييتضةةمن هةةذا الفصةةل وصةةفا  لمةةنهج الدراسةةة، ومجتمعهةةا وعينتهةةا. كمةةا يعطةةي وصةةفا  مفصةةال  أَلداتةة

الدراسةةة وصةةدقهما وثباتهمةةا، وكةةذلك ِإجةةراَءات الدراسةةة والمعالجةةة اإلحصةةائية التةةي اسةةتخدمتها الباحثةةة 

  استخالص نتائج الدراسة وتحليلها.في 

 

 الدراسة  يةمنهج 9.4

راء آتةم استقصةاء حيةث  ،مناسةبته لطبيعةة هةذه الدراسةةلاالرتباطي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

القاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس حةةول اآلثةةار النفسةةية واالجتماعيةةة وعالقتهةةا 

 بتقدير الذات من وجهة نظرهم.

 

 مجتمع الدراسة  8.4

والبالغ عددهم جميع القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس، دراسة من تكون مجتمع ال

بةةةالحبس  ا  ( قةةةرار 241أصةةةدرت المحةةةاكم اإلسةةةرائيلية خةةةالل انتفاضةةةة القةةةدس نحةةةو ) إذ، قاصةةةرا( 241)

جريةةةدة الحيةةةاة الجديةةةدة،  المشةةةار اليةةةه فةةةي (2111) ةفراونةةةوذلةةةك حسةةةب مةةةا ذكةةةر  ،(م2111) المنزلةةةي

الةةذين  األطفةةال القاصةةريناإلحصةةائية تشةةمل  حيةةث (،1341، ع)2111/ 11/ 4لخمةةيس، ، افلسةةطين

 ( سنة.13تقل أعمارهم عن )
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 عينة الدراسة  4.4

كافةةة أفةةةراد مجتمةةع الدراسةةة، ولكةةةن بسةةبب صةةعوبة حصةةةر المجتمةةع، وعةةدم تعةةةاون  ت الدراسةةةاسةةتهدف

ده فةةي أخةرى لوحة حبةوس أحيانةا  سةر المبحةوثين أحيانةا، وعةدم الةتمكن مةةن االتصةال بالطفةل المأبعةض 

 (قاصةرا  )( 111عينةة تكونةت مةن )منطقة ال يسمح الوصول لها بها، لذا اقتصةرت هةذه الدراسةة علةى 

القصةةةةدية بطريقةةةةة العينةةةة  اختيةةةروااألطفةةةال الةةةةذين تعرضةةةوا للحةةةبس المنزلةةةةي فةةةي مدينةةةةة القةةةدس، مةةةن 

( توزيع أفراد عينة 1.1ن الجدول )ويبي%( من مجتمع الدراسة، 11، وتشكل العينة ما نسبته )المتاحة

فترة االعتقال، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ومعدل الدخل الشهري لألسرة  الدراسة حسب

 ، ومكان الحبس.

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فترة االعتقال، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم  (:9.4)جدول 

 الحبس ومكان ة،لألسر األم، ومعدل الدخل الشهري 

النسبة  العدد المتغير

 المئوية

 المجموع

 995 60.7 71 من شهر فاقل فترة االعتقال

ثالثة أشهر –من شهر ويوم   18 15.4 

 23.9 28 أكثر من ثالثة شهور

 995 19.7 23 إعدادي فاقل مستوى تعليم األب 

 67.5 79 ثانوي 

فأعلى جامعي  15 12.8 

م مستوى تعليم األ  995 11.1 13 إعدادي فاقل 

 65.8 77 ثانوي 

فأعلى جامعي  27 23.1 

معدل الدخل الشهري 

 لألسرة 

شيكل 8111اقل من    8 6.8 995 

شيكل 3111اقل من  – 8111  35 29.9 

شيكل 3111اقل من  – 3111  61 52.1 

أكثر فشيكل  3111  13 11.1 

 995 70.1 82 منزلي مكان الحبس

زل آخرمن  35 29.9 
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 الدراسة اتاأد 3.4

 مقياس تقدير الذات،و  اآلثار النفسية واالجتماعية، مقياس :وهما ،في هذه الدراسة أداتين استخدمت

 مقياس:وفيما يلي وصف لكل 

 .اآلثار النفسية واالجتماعيةمقياس  9.3.4

 ،حبس المنزلةي فةي مدينةة القةدساآلثار النفسية واالجتماعية لدى القاصةرين المعتقلةين بةالللتعرف إلى 

( فقةةرة تقةةيس 21البعةةد األول مكةةون مةةن ) ،اسةةتبانة خاصةةة مكونةةة مةةن بعةةدين بتطةةويرقامةةت الباحثةةة 

الباحثةةةة  توقةةةد اشةةتق .تقةةةيس اآلثةةار االجتماعيةةة( فقةةرة 21البعةةةد الثةةاني مكةةون مةةةن )اآلثةةار النفسةةية، و 

كةذلك مةن ، (2111 دراسةة )النبةاهين، :هةاأهم ،الرجةوع لعةدد مةن الدراسةاتمن خةالل  االستبانةفقرات 

  .والمقاييس السابقة والنظريات والدراساتالتربوي عدد من اإلجراءات تمثلت في مراجعة األدب خالل 

 

 تصحيح األداة  9.9.3.4

النفسةةية واالجتماعيةةة لةةدى القاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس  اآلثةةار أداةشةةتمل ت

يجابية سلبيةعلى فقرات  ( علةى 11صححت الفقرات اإليجابية بطريقة عكسية وهي الفقةرة رقةم ) إذ ،وا 

علةةى بعةةد (21، 19، 13، 11، 11، 11، 12، 11، 11، 3، 2بعةةد اآلثةةار النفسةةية، والفقةةرات رقةةم )

 .ةمنخفضة درجةة إلةىيشةير  (1)بينمةا  ،ةمرتفعة درجةة إلةىيشةير ( 4)حيةث الةرقم االجتماعية، باآلثار 

حيةث ، درجة انطبةاق الفقةرة إلى)صح( في المربع الذي ينتمي  إشارةتكون بوضع ف إلجابةاطريقة أما 

درجةةات، وغيةةر موافةةق  1درجةةات، وغيةةر متأكةةد  1درجةةات، وموافةةق  4موافةةق بشةةدة )اإلجابةةة تعطةةى 

يمكةن اسةتخراجه بجمةع  البعةدالكليةة علةى  ةحيةث أن الدرجةب ،درجتين، غير موافق بشدة درجةة واحةدة(

تي تمثل اآلثار النفسةية واالجتماعيةة لةدى القاصةرين المعتقلةين بةالحبس المنزلةي فةي مدينةة الدرجات ال

 .كل بعدالقدس على فقرات 
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، وفةق قيمةة المتوسةط الحسةابي والنفسةية(وللتعرف إلةى تقةديرات أفةراد العينةة وتحديةد )اآلثةار االجتماعيةة 

القسةةمة (، ثةةم 1= 1-4ب المةةدى )(، حسةة)الحةةدود الةةدنيا والعليةةا وتحديةةد طةةول خاليةةا المقيةةاس الخماسةةي

هذه القيمة إلى أقل  أضيفت(، وبعد ذلك 1.31=  1/4( للحصول على طول الخلية الصحيح )4)على 

وذلةةك لتحديةةد الحةةد األعلةةى لهةةذه الخليةةة،  ،قيمةةة فةةي المقيةةاس )أو بدايةةة المقيةةاس وهةةي الواحةةد الصةةحيح(

 (.2.6وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو وارد في الجدول )

 (: يوضح طول الخاليا8.4جدول )

 الدرجة المستوى الرقم

 منخفضة جدا 1.31 - 1تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين  إذا 1

 منخفضة 2.11 - 1.31تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من  إذا 2

 متوسطة 1.11 - 2.11تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من  إذا 1

 مرتفعة 1.21 - 1.11تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من  إذا 1
 مرتفعة جدا   4 - 1.21تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من  إذا 4

 

 :اآلثار النفسية واالجتماعيةصدق مقياس  4.1...1

مةن ين ( محكمةثمانيةة) علةى هفي الدراسة الحالية بعرضة المقياس بصورته األوليةتم التأكد من صدق 

، للتأكةد مةن (2رقةم ) ملحةق-المحكمةينمرفةق قائمةة بأسةماء -والمهتمين بالبحث العلمةي صينصختالم

ومالئمةةةة صةةةياغة كةةةل فقةةةرة لغويةةةا  ، مالءمةةة كةةةل فقةةةرة مةةةن فقةةةرات المقيةةةاس للمجةةةال الةةذي وضةةةعت فيةةةه

بةةداء أيةةة  ة مةةن فقةةرات المقيةةاس لمسةةتوى المبحةةوث/ة،ومالئمةةة كةةل فقةةر  ووضةةوحها بالنسةةبة للمبحةةوث، وا 

كةةةان هنةةةاك اتفةةةاق بيةةةنهم علةةةى صةةةالحية بعةةةد جمةةةع آراء المحكمةةةين و  ،مالحظةةةات أخةةةرى بشةةةكل عةةةام

 ، في ضوء اإلطار النظري الذي بني على أساسه المقياس.ومقروئيته المقياس

ألداة مةةع الدرجةةة الكليةةة، تةةم التحقةق مةةن الصةةدق بحسةةاب مصةةفوفة ارتبةاط فقةةرات ا ،ومةن ناحيةةة أخةةرى

التةةي بينةةت أن جميةةع قةةيم معةةامالت االرتبةةاط للفقةةرات مةةع (، 1.1ذلةةك كمةةا هةةو واضةةح فةةي الجةةدول )و 
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، مما يشير إلى تمتةع األداة بالصةدق العةاملي، وأنهةا تشةترك معةا  إحصائيا  الدرجة الكلية لكل فقرة دالة 

 .اآلثار النفسية واالجتماعيةفي قياس 

ات رتباط فقر امصفوفة ( لPearson correlationج معامل االرتباط بيرسون )نتائ (:4.4) جدول

 مع الدرجة الكلية لكل بعداآلثار النفسية واالجتماعية 

 اآلثار االجتماعية اآلثار النفسية 
الفقرا

 ت

الداللة  قيمة ر

 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية

9 1.326
**

 1.111 9 1.505
**

 1.111 

8 1.464
**

 1.111 8 1.184
*
 1.132 

4 1.669
**

 1.111 4 1.230
*
 1.198 

3 1.511
**

 1.111 3 1.341
**

 1.111 

7 1.365
**

 1.111 7 1.443
**

 1.111 

3 1.550
**

 1.111 3 1.485
**

 1.111 

5 1.893
*
 1.181 5 1.235

*
 1.199 

2 1.415
**

 1.111 2 1.296
**

 1.119 

1 1.511
**

 1.111 1 1.247
**

 1.115 

91 1.548
**

 1.111 91 1.254
**

 1.13 

99 1.727
**

 1.111 99 1.346
**

 1.111 

98 1.412
**

 1.111 98 1.340
**

 1.111 

94 1.478
**

 1.111 94 1.637
**

 1.111 

93 1.578
**

 1.111 93 1.487
**

 1.111 

97 1.216
*
 1.181 97 1.433 1.111 

93 1.311
**

 1.119 93 1.193
*
 1.145 

95 1.358
**

 1.111 95 1.437
**

 1.111 

92 1.525
**

 1.111 92 1.609
**

 1.111 

91 1.922
*
 1.131 91 1.584

**
 1.111 

81 1.401
**

 1.111 81 1.358
**

 1.111 

89 1.751
**

 1.111    

88 1.381
**

 1.111    

84 1.260
**

 1.117    

83 1.399
**

 1.111    
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ميةةع قةةيم ارتبةةاط الفقةرات مةةع الدرجةةة الكليةةة لكةةل أن ج إلةةى (1.1تشةير المعطيةةات الةةواردة فةةي الجةدول )

وأنها تشترك معا  في قياس اآلثار النفسةية  ،ا يشير إلى تمتع األداة بصدق عال، ممإحصائيا  بعد دالة 

 واالجتماعية من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس.

 

 يةاآلثار النفسية واالجتماعثبات مقياس  3.4.1.3

وهةذا  (:Consistencyقامت الباحثة باحتساب ثبات األداة عن طريةق قيةاس ثبةات التجةانس الةداخلي )

النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومةن أجةل تقةدير معامةل التجةانس 

ين نتةائج اختبةار ( يبة1.1والجةدول ) (.Cronbach Alphaاسةتخدمت الباحثةة طريقةة )كرونبةاخ ألفةا( )

 معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد المقياس: 

يبـــين نتـــائج اختبـــار معامـــل الثبـــات كرونبـــال ألفـــا علـــى اآلثـــار النفســـية واآلثـــار  :(3.4جـــدول )

 االجتماعية 

 اخ ألفابنكرو البعد الرقم

 1.589 اآلثار النفسية 1

 1.399 اآلثار االجتماعية 2

 1.534 لآلثارالدرجة الكلية  

على بعد اآلثار  (0.72)قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا بلغت  ن( أ1.1يتضح من الجدول )

أمةا علةى الدرجةة  (،1.11النفسية، فةي حةين بلغةت قيمةة معامةل الثبةات علةى بعةد اآلثةار االجتماعيةة )

 من الثبات. مناسبة تمتع بدرجةوهذا يشير إلى أن األداة  ،(1.11الكلية لآلثار فقد بلغت قيمة ألفا )

 

 

 



70 

 

 تقدير الذاتمقياس  8.3.4

مقياس خاص من خالل الرجوع للعديد من  بتطويرقامت الباحثة  ،تقدير الذاتدرجة  إلى للتعرف 

باإلضافة إلى (، 0240، صارة)، و(0245، عائشة)وقد تمثلت في دراسة  ،الدراسات والبحوث

 ( فقرة.24وقد تكون المقياس في صورته النهائية من ) األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة،
 

 تصحيح المقياس 9.8.3.4

يتضةةمن هةةذا المقيةةاس فةةي تقةةدير الشةةخص لنفسةةه بطريقةةة ذاتيةةة، أي كمةةا يةةرى نفسةةه، ويتضةةمن المقيةةاس 

وأعطيةت األوزان للفقةرات  ،حسب سةلم خماسةياإليجابي والسلبي وقد بنيت الفقرات باالتجاه ( فقرة. 24)

درجةةةةات، وغيةةةةر موافةةةةق  1درجةةةةات، وغيةةةةر متأكةةةةد  1درجةةةةات، وموافةةةةق  4موافةةةةق بشةةةةدة ): آت كمةةةةا هةةةةو

باسةتثناء  ،وقةد طبةق هةذا السةلم الخماسةي علةى جميةع الفقةرات ،درجتين، غير موافق بشةدة درجةة واحةدة(

 باعتبارها فقرات سلبية. حت بطريقة عكسيةححيث ص ،(.4، .)رقم الفقرات 

تقةةدير الةةةذات مةةن وجهةةة نظةةةر القاصةةرين المعتقلةةةين عينةةة وتحديةةةد درجةةة )وللتعةةرف إلةةى تقةةةديرات أفةةراد ال

 قسةم(، ثةم 1= 1-4المةدى ) حسةب ،(، وفةق قيمةة المتوسةط الحسةابيبالحبس المنزلةي فةي مدينةة القةدس

هذه القيمة إلى أقل  أضيفت(، وبعد ذلك 1.31=  1/4( للحصول على طول الخلية الصحيح )1على )

وذلةك لتحديةد الحةد األعلةى لهةذه الخليةة،  ،الواحةد الصةحيح( وهةيية اإلسةتبانة قيمة في اإلستبانة )أو بدا

  .(4.1وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو واضح في الجدول )

 (: يوضح طول الخاليا7.4جدول )
 الدرجة المستوى الرقم

 منخفضة جدا 1.31 - 1 البعد بينتراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  إذا 1

 منخفضة 2.11 - 1.31أكثر من  البعد بينيمة المتوسط للعبارة أو تراوحت ق إذا 2

 متوسطة 1.11 - 2.11أكثر من  البعد بينتراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  إذا 1

 مرتفعة 1.21 - 1.11أكثر من  البعد بينتراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  إذا 1
 مرتفعة جدا   4- 1.21أكثر من  نالبعد بيتراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  إذا 4
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 تقدير الذاتصدق مقياس  1.1.4.1
مةن  ين( محكمةثمانيةة) علةى هفي الدراسة الحالية بعرضةالمقياس بصورته األولية تم التأكد من صدق 

، للتأكةد مةن (2رقةم ) ملحةق-المحكمةينمرفةق قائمةة بأسةماء -والمهتمين بالبحث العلمةي صينصختالم

ومالئمةةةة صةةةياغة كةةةل فقةةةرة لغويةةةا  ، ات المقيةةةاس للمجةةةال الةةذي وضةةةعت فيةةةهمالءمةةة كةةةل فقةةةرة مةةةن فقةةةر 

بةةداء أيةةة  ومالئمةةة كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات المقيةةاس لمسةةتوى المبحةةوث/ة، ووضةةوحها بالنسةةبة للمبحةةوث، وا 

كةةةان هنةةةاك اتفةةةاق بيةةةنهم علةةةى صةةةالحية بعةةةد جمةةةع آراء المحكمةةةين و  ،مالحظةةةات أخةةةرى بشةةةكل عةةةام

 طار النظري الذي بني على أساسه المقياس.، في ضوء اإلومقروئيته المقياس

تةةم التحقةق مةةن الصةةدق بحسةةاب مصةةفوفة ارتبةاط فقةةرات األداة مةةع الدرجةةة الكليةةة،  ،ومةن ناحيةةة أخةةرى

التةةي بينةةت أن جميةةع قةةيم معةةامالت االرتبةةاط للفقةةرات مةةع ، (1.1وذلةةك كمةةا هةةو واضةةح فةةي الجةةدول )

لةى تمتةع األداة بالصةدق العةاملي، وأنهةا تشةترك معةا  ، ممةا يشةير إإحصةائيا  الدرجة الكلية للفقةرات دالةة 

 .تقدير الذاتفي قياس 

ات رتباط فقر امصفوفة ( لPearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) (:3.4)جدول 
 مع الدرجة الكلية للفقراتتقدير الذات 

 تقدير الذات
الداللة  قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية

ة الدالل قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية

9 1.367
**

 1.111 93 1.313
**

 1.119 

8 1.475
**

 1.111 97 1.588
**

 1.111 

4 1.550
**

 1.111 93 1.410
**

 1.111 

3 1.219
*
 1.192 95 1.335

**
 1.111 

7 1.532
**

 1.111 92 1.190
*
 1.131 

3 1.529
**

 1.111 91 1.317
**

 1.119 

5 1.596
**

 1.111 81 1.257
**

 1.117 

2 1.726
**

 1.111 89 1.384
**

 1.111 

1 1.534
**

 1.111 88 1.391
**

 1.111 

91 1.761
**

 1.111 84 1.375
**

 1.111 

99 1.469
**

 1.111 83 1.806
**

 1.111 

98 1.609
**

 1.111 87 1.482
**

 1.111 

94 1.765
**

 1.111    
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الدرجةة الكليةة للفقةرات  ( أن جميةع قةيم ارتبةاط الفقةرات مةع11.1تشير المعطيةات الةواردة فةي الجةدول )

وأنهةا تشةترك معةا  فةي قيةاس تقةدير الةذات مةن  ،، مما يشير إلى تمتع األداة بصدق عةالإحصائيا  دالة 

 وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس.

 

 تقدير الذاتثبات مقياس  1.1.4.1

وهةذا  (:Consistencyلتجةانس الةداخلي )قامت الباحثة باحتساب ثبات األداة عن طريةق قيةاس ثبةات ا

النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومةن أجةل تقةدير معامةل التجةانس 

تبةةةين أن قيمةةةة معامةةةل الثبةةةات  إذ ،(Cronbach Alphaاسةةةتخدمت الباحثةةةة طريقةةةة )كرونبةةةاخ ألفةةةا( )

وهةذا يشةير إلةى أن األداة تمتةع بدرجةة  ،(1.31ياس بلغةت )بطريقة كرونباخ ألفا على الدرجة الكلية للمق

 عالية من الثبات.

 

 تطبيق الدراسة إجراءات 7.4

 من أجل تنفيذ الدراسة: اآلتيةاإلجراءات  أتبعت

لحةبس المنزلةي الةذين تعرضةوا لالقاصةرين فةي جميةع  لالقيام بحصر مجتمع الدراسةة والمتمثة -

 .في مدينة القدس

بعد اطالع الباحثة على مجموعة من األدوات المستخدمة في مثل هذه أداتا الدراسة  تطوير -

 الدراسة.

الدراسة، وذلك مةن خةالل الحصةول علةى  التي تسمح بتطبيق َأداتيالقيام باإلجراءات الفنية  -

، وتوزيةةةع أداتةةةةا القاصةةةةرين المعتقلةةةين بةةةةالحبس المنزلةةةي فةةةةي مدينةةةة القةةةةدست أعةةةداد إحصةةةائيا  

 .الدراسة
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 العينة القصدية المتاحة.بطريقة  مجتمع الدراسةاسة من اختيار عينة الدر  -

   .( محكمينثمانية)الدراسة من خالل عرضها على  ياتالتأكد من صدق أد -

أجةةاب و  ،باليةةدم( 2111فةةي الفصةةل الثةةاني للعةةام الدراسةةي )الدراسةةة علةةى العينةةة،  اأداتةة توزيةةع -

بالتعليمةةات واإلرشةةادات  مةةزود كةةل مقيةةاسوكةةان  ،بوجةةود الباحثةةةاألداتةةين علةةى  نالمبحوثةةو 

 الكافية لتساعدهم على كيفية اإلجابة عن الفقرات. 

قةد تمكنةوا مةن اإلجابةة  المبحةوثينإال أن معظةم  ،المقياسينلإلجابة عن  حدد الباحثة زمنا  تلم  -

 دقيقة.( 11- 21على فقرات المقاييس في زمن قدره )

عدادها إلِ  اعطت -  دخالها للحاسوب.المقاييس الصالحة َأرقاما  متسلسلة وا 

 في نماذج خاصة. وعبئتالبيانات  وفرغتالمقاييس  صححت -

 .لتحليل البيانات واستخراج النتائج SPSSالبرنامج اإلحصائي  استخدم -

 

 متغيرات الدراسة  6.3

 الديمغرافية المستقلة المتغيرات 1.6.3

 ومكان لألسرة،لشهري فترة االعتقال، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ومعدل الدخل ا)

 (.الحبس.

 

 :التابعة المتغير 1.6.3

 .اآلثار النفسية واالجتماعية -

 .تقدير الذات -
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 اإلحصائية  المعالجة 7.3

تمةةت المعالجةةة اإلحصةةائية الالزمةةة للبيانةةات، وتةةم اسةةتخدام اإلحصةةاء الوصةةفي باسةةتخراج األعةةداد، 

حرافةات المعياريةة لةدى أفةراد العينةة واسةتجاباتهم علةى والنسب المئوية، والمتوسطات الحسةابية، واالن

المقاييس )اآلثةار النفسةية واالجتماعيةة، وتقةدير الةذات(، وقةد فحصةت فرضةيات الدراسةة عةن طريةق 

لمعرفةةة الفةةروق تبعةةا  لعينةةة مسةةتقلة (t-test: اختبةةار )ت( )اآلتيةةةاالختبةةارات اإلحصةةائية التحليليةةة 

 ،(Tukeyواختبةار تةوكي ) ،( one – way anovaحةادي )، وتحليةل التبةاين األلمكةان الحةبس

 ات فتةةةرة االعتقةةةال، ومسةةةتوى تعلةةةيم الوالةةةدين، ومعةةةدل الةةةدخل الشةةةهري، تبعةةةا  لمتغيةةةر لمعرفةةةة الفةةةروق 

لقياس الصدق، ومعرفةة العالقةة بةين االثةار  (Pearson Correlationومعامل االرتباط بيرسون )

. كمةةا اسةةتخدام معامةةل الثبةةات كرونبةةاخ ألفةةا لحسةةاب ثبةةات النفسةةية واالجتماعيةةة وبةةين تقةةدير الةةذات

 (.SPSSاألداة، وذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 
 نتائج الدراسة 9.3
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 لنتةةةائج الدراسةةةة، وذلةةةك لإلجابةةةة عةةةن تسةةةاؤالت الدراسةةةة يتضةةةمن هةةةذا الفصةةةل عرضةةةا  كةةةامال  ومفصةةةال  

 .لتحقق من صحة فرضياتهااو 

 نتائج الدراسة  9.3

 :األولى نتائج الفرضية 4...9

بـــين متوســطات اآلثــار النفســـية  (α) ≤0.05 ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصـــائية عنــد المســتو

جتماعيـة وبـين متوسـطات تقـدير الـذات لـدى القاصـرين المعتقلـين بـالحبس المنزلـي فـي مدينـة واال

 القدس.

( Pearson Correlation)بيرسةةون معامةةل االرتبةةاط  اسةةتخدم األولةةىالفرضةةية للتحقةةق مةةن صةةحة 

 .(..4) اآلثار النفسية واالجتماعية وبين تقدير الذات، وذلك كما هو واضح في الجدول للعالقة بين

بين ( للعالقة Pearson Correlation: نتائج معامل االرتباط بيرسون )(4..)جدول 

 متوسطات اآلثار النفسية واالجتماعية وبين متوسطات تقدير الذات

 المتغيرات
 

اآلثار 
 النفسية

اآلثار 
 االجتماعية

الدرجة الكلية 
 تقدير الذات لآلثار

 اآلثار النفسية
 1.100- **1.829 **1.407  معامل االرتباط
 1.284 1.000 1.000  مستوى الداللة

 اآلثار االجتماعية
 **1.626- **1.848   معامل االرتباط
 1.000 1.000   مستوى الداللة

الدرجة الكلية 
 لآلثار

 **1.441-    معامل االرتباط
 1.000    مستوى الداللة

 تقدير الذات
     معامل االرتباط
     مستوى الداللة
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 ما يلي: (..1)يتضح من الجدول 

  الدرجةة وبةين بين الدرجة الكلية لآلثار النفسةية واالجتماعيةة  إحصائيا  وجود عالقة سلبية دالة

، فةةي حةةين لتقةةدير الةةذات لةةدى القاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس الكيلةةة

، الدرجةة الكليةة لآلثةارر االجتماعيةة و تبين وجود عالقة إيجابية بين اآلثار النفسية وبةين اآلثةا

نةه ال أ ،بينمةا تبةين ر،وبةين والدرجةة الكليةة لآلثةا االجتماعيةعالقة إيجابية بين اآلثار ووجود 

 وجةةودتبةين  بةةين بعةد اآلثةةار النفسةية وبةةين تقةدير الةةذات، فةي حةةين دالةةة إحصةائيا   توجةد عالقةة

لوجةود عالقةة سةلبية ذات  وتبعةا   الةذات، وبةين تقةدير ةاالجتماعيةبةين بعةد اآلثةار  سلبية عالقة

هةةذا  فةةإن ،وبةةين تقةةدير الةةذات ةداللةةة إحصةةائية بةةين الدرجةةة الكليةةة لآلثةةار النفسةةية واالجتماعيةة

 . الحادية عشريدعو إلى رفض الفرضية الصفرية 

 ةالثاني نتائج الفرضية 8.9.3

عيـــة لـــدى القاصـــرين اآلثـــار النفســـية واالجتمامســـتوى  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي

 المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس؟

واالنحرافةةةات المعياريةةةة لدرجةةةة  ،المتوسةةةطات الحسةةةابية تاسةةةتخرج الثةةةانيلإلجابةةةة عةةةن سةةةؤال الدراسةةةة 

اآلثةةار النفسةةية واالجتماعيةةة مةةن وجهةةة نظةةر القاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس، 

 (...2جدول )وذلك كما هو واضح في ال

من  لدرجة اآلثار النفسية واالجتماعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 8.3)جدول 
 وجهة نظر افراد عينة الدراسة

 المتوسط  العدد البعد رقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 

 الدرجة

 اآلثار النفسية 9
117 3.65 1.32 

 مرتفعة 73.30

 ر االجتماعيةاآلثا 8
117 2.93 1.31 

 متوسطة 59.15

 الدرجة الكلية لآلثار
117 3.31 1.32 

 متوسطة 66.23
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من وجهة نظر القاصرين  لآلثار النفسية واالجتماعية( أن الدرجة الكلية ..2يتضح من الجدول )

بي على المتوسط الحسا إذ بلغالمعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس جاءت بدرجة متوسطة، 

(. 3...وبنسبة مئوية مقدراها ) ،(3..0مع انحراف معياري قدره ) ،(3...الدرجة الكلية لآلثار )

حيث  ،القاصرين المعتقلين بالحبس من وجهة نظركذلك تبين أن اآلثار النفسية احتلت الترتيب األول 

وبنسبة  ،(3..0مع انحراف معياري قدره )، (3...جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدره )

 ،( في المرتبة الثانية بدرجة متوسطةاآلثار االجتماعية(، في حين جاءت )...3مئوية مقدراها )

 (.3..2وبنسبة مئوية مقدراها ) ،(0.00مع انحراف معياري قدره ) ،(...3وبمتوسط حسابي قدره )

النفسية لدى القاصرين  آلثارا همألاستخرجت األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و

 (...1) على الفقرات، وذلك كما هو واضح في الجدول المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس

اآلثار النفسية لدى القاصرين  هماألعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات أل :(4.4جدول )

 المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس
متوسط ال العدد الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الدرجة

 الحبس أثناءأشعر بأني أصبحت شخصية حادة  9
117 4.50 0.60 

 مرتفعة جدا   89.91

 ضغوط نفسية نتيجة الحبس أعاني 8
117 4.50 0.59 

 مرتفعة جدا   89.91

 نزليبالنفس خالل وجودي بالحبس الماشعر بضعف الثقة  4
117 3.75 1.09 

 مرتفعة  75.04

 طرابات انفعالية خالل فترة الحبسأعاني أحيانا من اض 3
117 4.02 0.87 

 مرتفعة  80.34

 حباط النفسي بسب  الحبس المنزليباإلأشعر  7
117 4.25 1.01 

 مرتفعة جدا   84.96

 غير مبررةبقسوة  أعامل األخرين 3
117 3.72 1.12 

 مرتفعة  74.36

 الحبس أثناء يمستقبللسُت قلقاً على  5
117 3.06 1.23 

 متوسطة 61.20

 الحبس أثناء فترةشعور بالوحدة النفسية أعاني من  2
117 3.98 0.84 

 مرتفعة  79.66

 غير منطقيةتراودني أفكار غريبة  1
117 3.79 1.13 

 مرتفعة  75.90

 حزين أنا إنسان 91
117 4.12 0.95 

 مرتفعة  82.39

 أثناء النوم لمزعجةواألحالم ايراودني الخوف  99
117 3.53 1.08 

 مرتفعة  70.60
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 اشعر بالقلق 98
117 4.44 0.71 

 مرتفعة جدا   88.89

 لدي صعوبة في بدا النوم 94
117 4.13 0.84 

 مرتفعة  82.56

 الصبر والمثابرة في أداء أعمالي أعاني من قلة 93
117 3.92 1.10 

 مرتفعة  78.46

 ياةلتفكير السلبي بالحيرهقني ا 97
117 3.82 1.02 

 مرتفعة  76.41

 اآلخرينمحط اهتمام  يأجد نفس 93
117 1.80 1.02 

 منخفضة  36.07

 لتحقيق طموحاتي المستقبلية تتضاءل يفرصأن أرى  95
117 3.86 0.94 

 مرتفعة  77.26

 بدون مبررأميل إلى المشاجرات الكالمية والجسدية  92
117 3.45 1.15 

 مرتفعة  69.06

 الواقعمع اآلخرين وبعدم قدرتي على التكيف  أشعر 91
117 3.66 1.04 

 مرتفعة  73.16

 بشكل دائمتنتابني نوبات من القلق  81
117 4.14 0.86 

 مرتفعة  82.74

 أي أخبار تخص االحتاللاشعر بالخوف عند سماع  89
117 3.64 1.25 

 مرتفعة  72.82

 في الحياةاشعر بعدم الرغبة  88
117 2.89 1.21 

 متوسطة 57.78

ممارساتي الحياتي بالرغم من الحبس أنا راٍض عن  84

 1.11 1.83 117 المنزلي
 منخفضة  36.58

 لوطنيازاد حبي لمنزلي من انتمائي  83
117 3.16 1.36 

 متوسطة 63.25

اآلثار النفسية لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة  أهم ( أن..6يتضح من الجدول )

)أشعر بأني أصبحت شخصية حادة أثناء التي تنص على  ،(0، و4الفقرات رقم ) س تمثلت فيالقد

وبنسبة مئوية مقدارها ( 52..بمتوسط حسابي قدره ) ،أعاني ضغوط نفسية نتيجة الحبس( ،الحبس

 :التي تنص على(، 40) وجاء في المرتبة الثانية الفقرة رقم، مرتفعة جدا  عن درجة ة معبر ( 2.2.)

مرتفعة عن درجة ة معبر ( 2...وبنسبة مئوية مقدارها )( ....بمتوسط حسابي قدره ) ،ر بالقلق(شعأ)

)أشعر باإلحباط النفسي بسبب الحبس على  التي تنص( 5وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة رقم ) ،جدا  

 فعة جدا  مرتعن درجة ة معبر ( 2...وبنسبة مئوية مقدارها )( 05..بمتوسط حسابي قدره ) ،المنزلي(

بمتوسط  ،)أجد نفسي محط اهتمام اآلخرين( (43الفقرة رقم )في حين جاء في المرتبة األخيرة  ،كذلك

 .منخفضةعن درجة  ةمعبر ( 63.4وبنسبة مئوية مقدارها )( 2..4حسابي قدره )
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آلثةةةار االجتماعيةةةة لةةةدى ا هةةةمألاسةةةتخرجت األعةةةداد، والمتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةةات المعياريةةةة و 

 على الفقرات، وذلك كما هو واضح في الجدول قاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدسال

(1...) 

اآلثار االجتماعية لدى القاصرين  هماألعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات أل :(3.4جدول )

 المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس
المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 يالحساب
 االنحراف
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الدرجة

 ليس لدي أصدقاء 9
117 2.42 1.23 

 منخفضة 49.57

 حياةللجديدة  معاني سأبحث عن 8
117 2.08 1.04 

 منخفضة 40.34

 مع اآلخرين أثناء فترة الحبس ال اهتم بإقامة عالقات اجتماعية 4
117 3.33 1.22 

 متوسطة 66.67

 باألخرين يس لدي ثقةل 3
117 3.87 1.96 

 مرتفعة  76.92

 أثناء الحبس بأنني مقيد في عالقاتي االجتماعية رأشع 7
117 4.35 1.82 

 مرتفعة جدا   87.01

 أثناء الحبس أميل إلى العزلة االجتماعية 3
117 3.39 1.33 

 متوسطة 67.86

 ر على تحمل المسؤولية االجتماعيةأشعر بأنني غير قاد 5
117 3.81 1.14 

 مرتفعة 76.24

 شعر إنني محط ثقة وتقدير اآلخرينا 2
117 2.21 1.05 

 ةمنخفض 44.27

 أرى أحداً من الناس يهتم ألمري ال 1
117 3.12 1.11 

 متوسطة 63.59

 في المناسبات االجتماعية أتمنى أن شارك الناسأ 91
117 3.99 1.25 

 مرتفعة  78.12

 الحبسالحياة من تعلمت معنى  99
117 1.98 1.14 

 منخفضة 39.66

 القيمية واألخالقية أثناء الحبس لم تتأثر نظرتي 98
117 2.15 1.07 

 منخفضة 43.08

 عالقاتي مع اآلخرين أثناء الحبس زادة قوة 94
117 2.85 1.35 

 متوسطة 57.09

 تعلمت معنى اإلخالص أثناء الحبس 93
117 2.29 1.29 

 منخفضة 45.81

 االجتماعية أثناء وبعد الحبس ندةاشعر بأنني بحاجة إلى المسا 97
117 3.91 1.07 

 مرتفعة  78.29

 باآلخرين غير مرضية أثناء الحبسعالقاتي  93
117 3.44 1.93 

 منخفضة  68.89

 مع اآلخرينأحرص على التواصل  95
117 2.27 1.13 

 منخفضة  45.47

 اآلخرين بالرغم من الحبسمع  التكيف علىاشعر بقدرتي  92
117 2.51 1.19 

 منخفضة 51.79

 أقدم المساعدة لآلخرين بالرغم من الحبس والمعاناة 91
117 2.56 1.12 

 منخفضة 51.28

 أصبحت أتعاطف مع اآلخرين أثناء الحبس 81
117 2.56 1.11 

 منخفضة 51.11
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اآلثار االجتماعية لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في  أهم ( أن...يتضح من الجدول )

)أشعر بأنني مقيد في عالقاتي االجتماعية على  التي تنص (5الفقرة رقم ) قدس تمثلت فيمدينة ال

مرتفعة عن درجة ة معبر ( 2.24.وبنسبة مئوية مقدارها )( 65..بمتوسط حسابي قدره ) ،أثناء الحبس(

بات )أشارك الناس في المناس :على التي تنص( 45، 42وجاء في المرتبة الثانية الفقرات رقم )، جدا  

بمتوسط حسابي قدره ، اشعر بأنني بحاجة إلى المساندة االجتماعية أثناء وبعد الحبس( ،االجتماعية

وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة رقم  ،مرتفعةعن درجة ة معبر ( 4..2وبنسبة مئوية مقدارها )( 6.24)

سبة مئوية مقدارها وبن( 5..6بمتوسط حسابي قدره ) ،)ليس لدي ثقة باألخرين( :على التي تنص( .)

)تعلمت  :(44الفقرة رقم )في حين جاء في المرتبة األخيرة  ،مرتفعة كذلكعن درجة ة معبر ( 23.2)

عن  ةمعبر ( 62.2وبنسبة مئوية مقدارها )( .4.2بمتوسط حسابي قدره ) ،معنى الحياة من الحبس(

 .منخفضةدرجة 

 

 الثالثالسؤال الفرضية المتعلقة بنتائج  4...4

ــة إحال  ــروق ذات دالل ــد المســتوى توجــد ف ــي متوســطات  (α) ≤0.05صــائية عن ــار النفســية ف اآلث

 اتتعزى لمتغير من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس  واالجتماعية

 ومكـان لألسـرة،فترة االعتقال، ومسـتوى تعلـيم األب، ومسـتوى تعلـيم األم، ومعـدل الـدخل الشـهري )

 (؟الحبس

 وفيما يلي نتائج فحصها: ،(4-1الفرضيات الصفرية ) وانبثق عن هذا السؤال
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 الثالثةنتائج الفرضية . 4...9.4

ــد المســتوى  ال ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــار النفســية فــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد ف اآلث

تعـزى لمتغيـر من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي فـي مدينـة القـدس  واالجتماعية

 .لفترة االعتقا

المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة لدرجةةة  اسةةتخرجت ،الثانيةةةللتحقةةق مةةن صةةحة الفرضةةية 

 (...4وذلك كما هو واضح في الجدول ) االعتقال،فترة  تبعا  لمتغير اآلثار النفسية واالجتماعية

 ة االعتقالفتر  تبعاا لمتغير اآلثار النفسية واالجتماعيةلدرجة  المتوسطات الحسابية :7.4جدول 

المتوسط  العدد فترة االعتقال المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اآلثار النفسية

 

 1.31 3.51 71 من شهر فاقل

ثالثة أشهر –من شهر ويوم   18 3.72 1.3 

 1.45 3.83 28 أكثر من ثالثة شهور

 1.35 2.84 71 من شهر فاقل اآلثار االجتماعية

هرثالثة أش –من شهر ويوم   18 3.28 1.31 

 1.361 3.02 28 أكثر من ثالثة شهور

 

 لآلثار الدرجة الكلية

 1.26 3.28 71 من شهر فاقل

ثالثة أشهر –من شهر ويوم   18 3.45 1.34 

 1.32 3.45 28 أكثر من ثالثة شهور

 

جهةة ( وجود اختالف في متوسطات درجات اآلثةار النفسةية واالجتماعيةة مةن و ..4يتضح من الجدول )

نظةةر القاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس علةةى اخةةتالف فتةةرات اعتقةةالهم. ولفحةةص 

.(..1الجدول )نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في  استخرجت ،الفرضية
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( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (:3.3)دول ج
 فترة االعتقالل ت اآلثار النفسية واالجتماعية وفقاا للفروق في درجا

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 اآلثار النفسية

 
 1.636 2 1.271 بين المجموعات

4.806 

 

1.010* 

 
 1321. 114 15.076 داخل المجموعات

  116 16.347 المجموع

اآلثار 

 االجتماعية
 1.264 2 2.528 بين المجموعات

9.223 

 

1.000** 

 
 1.137 114 15.625 داخل المجموعات

 116 18.153 المجموع 

 

 الدرجة الكلية

 لآلثار

 1.841 2 1.682 بين المجموعات
9.174 

 

1.000** 

 
 1.092 114 10.452 داخل المجموعات

 116 12.134 المجموع 

 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى  إحصائياا * دالة *                                             (.α) ≤0.05عند مستوى  إحصائياا *   دالة 

 

فةةي درجةةات  (α) ≤0.05( وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد المسةةتوى 4.1يتضةةح مةةن الجةةدول )

تبعةا  هة نظر القاصةرين المعتقلةين بةالحبس المنزلةي فةي مدينةة القةدس اآلثار النفسية واالجتماعية من وج

ت قيمةةةة )ف( إذ بلغةةةعلةةةى اآلثةةةار النفسةةةية واالجتماعيةةةة والدرجةةةة الكليةةةة لآلثةةةار،  فتةةةرة االعتقةةةال لمتغيةةةر

(، 1.111( عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة )9.111)آلثةةةار النفسةةةية واالجتماعيةةةة المحسةةةوبة علةةةى الدرجةةةة الكليةةةة ل

وكانةت  ،(Tukey)تةوكي  اختبةارالفروق واختبار اتجةاه الداللةة قامةت الباحثةة باسةتخدام ولمعرفة مصدر 

 (...1الجدول )نتائج هذا االختبار كما هي في 
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 فترة اإلعتقال تبعاا لمتغير لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  نتائج اختبار (:5.3)جدول 

 –من شهر ويوم  من شهر فاقل فترة اإلعتقال المتغير

الثة أشهرث  

أكثر من ثالثة 

 شهور

 اآلثار النفسية

 

1.24468- *1.13654-  من شهر فاقل
*
 

ثالثة أشهر –من شهر ويوم     -1.10813 

    أكثر من ثالثة شهور

اآلثار 

 االجتماعية

1.37230-  من شهر فاقل
*
 -1.23421

*
 

ثالثة أشهر –من شهر ويوم     1.13810 

    أكثر من ثالثة شهور

 

 الدرجة الكلية

 لآلثار

1.25442-  من شهر فاقل
*
 -1.23944

*
 

ثالثة أشهر –من شهر ويوم     1.01498 

    أكثر من ثالثة شهور

 

حيةةث تشةةير  ( أن الفةةروق كانةةت دالةةة لصةةالح المتوسةةطات الحسةةابية األعلةةى،..1) يتضةةح مةةن الجةةدول

ماعية( من وجهةة نظةر القاصةرين المعتقلةين المقارنات البعدية للفروق في درجات )اآلثار النفسية واالجت

بةين المبحةوثين الةذين فتةرة أن الفروق كانت  فترة اإلعتقال تبعا  لمتغيربالحبس المنزلي في مدينة القدس 

أكثةر مةن ، و ثالثةة أشةهر –مةن شةهر ويةوم )فترة حبسةهم  ( وبين المبحوثين الذينمن شهر فاقلحبسهم )

ثالثةةة أشةةهر، وأكثةةر مةةن ثالثةةة  –مةةن شةةهر ويةةوم )فتةةرة حبسةةهم  ( لصةةالح المبحةةوثين الةةذينثالثةةة شةةهور

 .الثانيةالفرضية الصفرية  رفضهذا يدعو إلى  فإن ،لوجود فروق ذات داللة إحصائية (، وتبعا  شهور
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 نتائج الفرضية الرابعة. 4...8.4

ــد المســتوى  ال ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــار النفســية فــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد ف اآلث

تعـزى لمتغيـر من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي فـي مدينـة القـدس  االجتماعيةو 

 .مستوى تعليم األب

المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة لدرجةةة  اسةةتخرجت ،ةالثالثةةللتحقةةق مةةن صةةحة الفرضةةية 

 (...3و واضح في الجدول )مستوى تعليم األب، وذلك كما ه تبعا  لمتغير اآلثار النفسية واالجتماعية

 اآلثار النفسية واالجتماعيةواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية (:2.4)جدول 

 مستوى تعليم األب تبعاا لمتغير

المتوسط  العدد مستوى تعليم األب المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اآلثار النفسية

 

 1.31 3.60 23 إعدادي فاقل

 1.35 3.79 79 ثانوي 

فأعلى جامعي  15 3.55 1.43 

 1.51 2.75 23 إعدادي فاقل اآلثار االجتماعية

 1.33 2.91 79 ثانوي 

فأعلى جامعي  15 3.18 1.38 

 

 لآلثار الدرجة الكلية

 1.38 3.12 23 إعدادي فاقل

 1.21 3.37 79 ثانوي 

فأعلى جامعي  15 3.33 1.38 

 

ود تقارب في متوسطات درجات اآلثار النفسية بينمةا تظهةر النتةائج وجةود ( وج..3يتضح من الجدول )

اخةةتالف فةةي متوسةةطات اآلثةةار االجتماعيةةة مةةن وجهةةة نظةةر القاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي 

نتةائج تحليةل التبةاين  اسةتخرجت ،مدينة القدس علةى اخةتالف مسةتويات تعلةيم آبةائهم. ولفحةص الفرضةية

.(..9الجدول )د في األحادي كما هو وار 
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( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي(: 1.3)دول ج

 مستوى تعليم األبلللفروق في درجات اآلثار النفسية واالجتماعية وفقا 

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 اآلثار النفسية

 
 1.211 2 1.422 بين المجموعات

1.511 

 

1.225 

 
 1401. 114 15.925 داخل المجموعات

  116 16.347 المجموع

اآلثار 

 االجتماعية
 1.710 2 1.420 بين المجموعات

4.837 

 

1.010* 

 
 1.147 114 16.733 داخل المجموعات

 116 18.153 المجموع 

 

 ة الكليةالدرج

 لآلثار

 1.261 2 1.521 بين المجموعات
2.559 

 

1.082 

 
 1.102 114 11.613 داخل المجموعات

 116 12.134 المجموع 

 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى  إحصائياا * دالة *                                             (.α) ≤0.05عند مستوى  إحصائياا *   دالة 
 

فةةةي  (α) ≤0.05( انةةةه ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد المسةةةتوى ..9ضةةةح مةةةن الجةةةدول )يت

متوسطات اآلثار النفسية والدرجة الكلية لآلثار من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في 

إذ جتماعيةة(، ، بينما تبين وجود فروق على بعد )اآلثةار االمستوى تعليم األب تبعا  لمتغيرمدينة القدس 

ولمعرفة  .(1.132( عند مستوى الداللة )2.449) ت قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية لآلثاربلغ

 اختبةةارقامةةت الباحثةةة باسةةتخدام  ،(اآلثةةار االجتماعيةةةمصةةدر الفةةروق واختبةةار اتجةةاه الداللةةة علةةى بعةةد )

(Tukey)،  (...11الجدول )وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في 

 مستوى تعليم األب تبعاا لمتغير لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  نتائج اختبار :(91.3)دول ج

فأعلى جامعي ثانوي  إعدادي فاقل مستوى تعليم األب المتغير  

اآلثار 

 االجتماعية 

0.23517-  إعدادي فاقل
*
 -0.36449

*
 

 0.12932-   ثانوي 

فأعلى جامعي     
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( أن الفةروق كانةت دالةة لصةالح المتوسةطات الحسةابية األعلةى، حيةث تشةير ..42يتضح مةن الجةدول )

المقارنات البعدية للفروق في درجات )اآلثار االجتماعية( من وجهةة نظةر القاصةرين المعتقلةين بةالحبس 

مسةةةتوى تعلةةةيم األب أن الفةةةروق كانةةةت بةةةين المبحةةةوثين الةةةذين  تبعةةةا  لمتغيةةةرالمنزلةةةي فةةةي مدينةةةة القةةةدس 

)إعةةدادي فاقةةل( وبةةين المبحةةوثين الةةذين مسةةتويات تعلةةيم آبةةائهم )ثةةانوي، وجةةامعي  يم آبةةائهممسةةتويات تعلةة

 قبةولفأعلى( لصالح المبحوثين الذين مستويات تعليم آبائهم )ثانوي، وجامعي فأعلى(، وهةذا يةدعو إلةى 

بعةد اآلثةار ة على الدرجة الكلية وبعةد اآلثةار النفسةية، فةي حةين تةم رفضةها علةى لثالفرضية الصفرية الثا

 .االجتماعية

 ةالخامسنتائج الفرضية . 4...4.4
ــد المســتوى  ال ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــار النفســية فــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد ف اآلث

تعـزى لمتغيـر من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي فـي مدينـة القـدس  واالجتماعية
 .مستوى تعليم األم

المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة لدرجةةة  اسةةتخرجت ،الرابعةةةة للتحقةةق مةةن صةةحة الفرضةةي

مسةةةةتوى تعلةةةةيم األم، وذلةةةةك كمةةةةا هةةةةو واضةةةةح فةةةةي الجةةةةدول  تبعةةةةا  لمتغيةةةةر اآلثةةةةار النفسةةةةية واالجتماعيةةةةة

(11...) 
 

 اآلثار النفسية واالجتماعيةواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية: (99.3)جدول 

المتوسط  العدد مستوى تعليم األم المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اآلثار النفسية

 

 1.42 3.73 13 إعدادي فاقل

 1.31 3.69 77 ثانوي 

فأعلى جامعي  27 3.55 1.27 

 1.61 3.12 13 إعدادي فاقل اآلثار االجتماعية

 1.35 2.94 77 ثانوي 

فأعلى جامعي  27 2.97 1.32 

 

 لآلثار الدرجة الكلية

 1.48 3.44 13 إعدادي فاقل

 1.32 3.31 77 ثانوي 

فأعلى جامعي  27 3.23 1.24 
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( وجةةود تقةةارب فةةي متوسةةطات درجةةات اآلثةةار النفسةةية بينمةةا تظهةةر النتةةائج ..11يتضةةح مةةن الجةةدول )

 وجود تقارب في متوسطات اآلثار االجتماعية من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بةالحبس المنزلةي فةي

نتةائج تحليةل التبةاين  استخرجت ،مدينة القدس على اختالف مستويات تعليم أمهاتهم. ولفحص الفرضية

.(..12الجدول )كما هو وارد في  ،األحادي

( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (:98.3)دول ج

 مستوى تعليم األملللفروق في درجات اآلثار النفسية واالجتماعية وفقا 

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 اآلثار النفسية

 
 1.238 2 1.477 بين المجموعات

1.712 

 

1.185 

 
 114 15.870 داخل المجموعات

.1391 
 116 16.347 المجموع

اآلثار 

 االجتماعية
 1.216 2 1.432 ين المجموعاتب

1.390 

 

1.253 

 
 1.155 114 17.721 داخل المجموعات

 116 18.153 المجموع 

 

 الدرجة الكلية

 لآلثار

 1.127 2 1.253 بين المجموعات
1.215 

 

1.301 

 
 1.104 114 11.881 داخل المجموعات

 116 12.134 المجموع 

 

فةةي  (α) ≤0.05ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد المسةةتوى ( انةةه ..12يتضةةح مةةن الجةةدول )

متوسةةةطات اآلثةةةار النفسةةةية واالجتماعيةةةة والدرجةةةة الكليةةةة لآلثةةةار مةةةن وجهةةةة نظةةةر القاصةةةرين المعتقلةةةين 

ت قيمةة )ف( المحسةوبة علةى إذ بلغة، مسةتوى تعلةيم األم تبعةا  لمتغيةربالحبس المنزلةي فةي مدينةة القةدس 

 قبةةةولهةةةذا يةةةدعو إلةةةى  فةةةإن وبالتةةةالي(، 1.111( عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة )1.214) الدرجةةةة الكليةةةة لآلثةةةار

 على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى. الرابعةالفرضية الصفرية 
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 السادسةنتائج الفرضية . 4...3.4

ــد المســتوى  ال ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــار النفســية فــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد ف اآلث

تعـزى لمتغيـر جهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي فـي مدينـة القـدس من و  واالجتماعية

 لألسرة.معدل الدخل الشهري 

المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لدرجةة  اسةتخرجت ،الخامسةةللتحقق من صةحة الفرضةية 

هةةةو واضةةةح فةةةي وذلةةةك كمةةةا  لألسةةةرة،معةةةدل الةةةدخل الشةةةهري  تبعةةةا  لمتغيةةةر اآلثةةةار النفسةةةية واالجتماعيةةةة

 (...11الجدول )

 

 اآلثار النفسية واالجتماعيةواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية(94.3)جدول 

 لألسرةمعدل الدخل الشهري  تبعاا لمتغير

معدل الدخل الشهري  المتغير
 لألسرة 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اآلثار النفسية

 

شيكل 8111اقل من    8 3.59 1.34 

شيكل 3111اقل من  – 8111  35 3.72 1.34 

شيكل 3111اقل من  – 3111  61 3.64 1.40 

أكثر فشيكل  3111  13 3.64 1.30 

شيكل 8111اقل من   اآلثار االجتماعية  8 2.94 1.17 

شيكل 3111اقل من  – 8111  35 3.12 1.37 

شيكل 3111اقل من  – 3111  61 2.93 1.49 

أكثر فشيكل  3111  13 2.65 1.38 

 

 لآلثار الدرجة الكلية

شيكل 8111اقل من    8 3.28 1.09 

شيكل 3111اقل من  – 8111  35 3.45 1.29 

شيكل 3111اقل من  – 3111  61 3.28 1.33 

أكثر فشيكل  3111  13 3.14 1.13 

 

نفسةةية بينمةةا تظهةةر النتةةائج ( وجةةود تقةةارب فةةي متوسةةطات درجةةات اآلثةةار ال..11يتضةةح مةةن الجةةدول )

وجود اختالف فةي متوسةطات اآلثةار االجتماعيةة مةن وجهةة نظةر القاصةرين المعتقلةين بةالحبس المنزلةي 
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نتةةائج  اسةتخرجت ،ألسةرهم. ولفحةةص الفرضةيةالةةدخل الشةهري  تمعةدالفةي مدينةة القةدس علةةى اخةتالف 

.(..11الجدول )كما هو وارد في  ،تحليل التباين األحادي

( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(93.4)دول ج

 لألسرةمعدل الدخل الشهري لللفروق في درجات اآلثار النفسية واالجتماعية وفقا 

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 سيةاآلثار النف

 
 1.247 3 1.740 بين المجموعات

1.785 

 

1.154 

 
 1381. 113 15.607 داخل المجموعات

  116 16.347 المجموع

اآلثار 

 االجتماعية
 1.735 3 2.204 بين المجموعات

5.205 

 

1.002** 

 
 1.141 113 15.949 داخل المجموعات

 116 18.153 المجموع 

 

 الدرجة الكلية

 لآلثار

 1.394 3 1.182 ن المجموعاتبي
4.065 

 

1.009** 

 
 1.097 113 10.952 داخل المجموعات

 116 12.134 المجموع 

 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى  إحصائياا * دالة *                                             (.α) ≤0.05عند مستوى  إحصائياا *   دالة 

فةي متوسةطات  (α) ≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ..11تضح من الجدول )

اآلثار االجتماعية والدرجة الكلية لآلثار من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلةي فةي مدينةة 

ال توجةةةد فةةةروق علةةةى بعةةةد )اآلثةةةار  تبةةةين أنةةةه، بينمةةةا معةةةدل الةةةدخل الشةةةهري لألسةةةرة تبعةةةا  لمتغيةةةرالقةةةدس 

( عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة 1.114) ت قيمةةةة )ف( المحسةةةوبة علةةةى الدرجةةةة الكليةةةة لآلثةةةارإذ بلغةةة النفسةةةية(،

اآلثةار االجتماعيةة والدرجةة الكليةة ولمعرفة مصةدر الفةروق واختبةار اتجةاه الداللةة علةى بعةد ) .(1.119)

ي وكانةةةت نتةةةائج هةةةذا االختبةةةار كمةةةا هةةةي فةةة ،(Tukey)تةةةوكي  اختبةةةارقامةةةت الباحثةةةة باسةةةتخدام  ،(لآلثةةةار

 (..14الجدول )
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معدل الدخل الشهري  تبعاا لمتغير لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار(97.3)جدول 

 لألسرة

 8111اقل من   معدل الدخل الشهري لألسرة  المتغير

 شيكل

اقل من  – 8111

شيكل 3111  

اقل من  – 3111

شيكل 3111  

شيكل  3111

أكثر ف  

اآلثار 

 االجتماعية 

شيكل 8111من  اقل    -1.19786 -1.00697 1.27115 

 3111اقل من  – 8111

 شيكل
  1.19089 1.46901

*
 

 3111اقل من  – 3111

 شيكل
   1.27812 

أكثر فشيكل  3111      

 

 الدرجة الكلية

 لآلثار

شيكل 8111اقل من     -1.23501 -1.06577 1.07408 

 3111اقل من  – 8111

 شيكل
  1.16924 1.30909

*
 

 3111اقل من  – 3111

 شيكل
   1.13985 

أكثر فشيكل  3111      

 

حيةث تشةةير  ( أن الفةروق كانةت دالةةة لصةالح المتوسةطات الحسةةابية األعلةى،..14) يتضةح مةن الجةةدول

والدرجةةةة الكليةةةة لآلثةةةار( مةةةن وجهةةةة نظةةةر  اآلثةةةار االجتماعيةةةةالمقارنةةةات البعديةةةة للفةةةروق فةةةي درجةةةات )

أن  معةةدل الةةدخل الشةةهري لألسةةرة  تبعةةا  لمتغيةةربةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس القاصةةرين المعتقلةةين 

 ،(شةةيكل 1111اقةةل مةةن  – 2111)ألسةةرهم معةةدل الةةدخل الشةةهري بةةين المبحةةوثين الةةذين  الفةةروق كانةةت

معةدل لصالح المبحوثين الةذين  ،(شيكل فأكثر 1111)معدل الدخل الشهري ألسرهم وبين المبحوثين الذين 

الفرضةةية الصةةفرية  رفةةضوهةةذا يةةدعو إلةةى ، شةةيكل( 1111اقةةل مةةن  – 2111)شةةهري ألسةةرهم الةةدخل ال

 النفسية. اآلثار على بعد لتفي حين تم قباإلجتماعية، على الدرجة الكلية وبعد اآلثار  الخامسة
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 نتائج الفرضية السابعة. 4...7.4

ــد المســتوى  ال ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــار النفســية ت فــي متوســطا (α) ≤0.05توجــد ف اآلث

تعـزى لمتغيـر من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي فـي مدينـة القـدس  واالجتماعية

 .مكان الحبس

كمةةا هةةو  ،لعينةةة مسةةتقلة (t-test) ت اختبةةارالباحثةةة اسةةتخدمت  السادسةةةمةةن صةةحة الفرضةةية للتحقةةق 

  .(..11واضح في الجدول )

الكلية لدرجة اآلثار المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: (93.3)جدول 

 مكان الحبس تبعاا لمتغير النفسية واالجتماعية

 المتغير
 

المتوسط  العدد مكان الحبس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 اآلثار النفسية

 

 1.31 3.71 82 منزلي
2.158 115 1.033* 

 1.32 3.55 35 منزل آخر

اآلثار 

 االجتماعية

 1.41 2.95 82 منزلي
-1.244 115 1.807 

 1.33 2.97 35 منزل آخر

 

 الدرجة الكلية

 لآلثار

 1.33 3.33 82 منزلي
 منزل آخر 1.281 115 1.084

35 3.26 1.29 

 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى  إحصائياا * دالة *                                             (.α) ≤0.05عند مستوى  إحصائياا دالة   

 

  اآلثةار االجتماعيةةانه ال توجد فروق ذات داللة إحصةائية فةي متوسةطات  (..11)من الجدول يتبين 

تبعةةا  والدرجةةة الكليةةة لآلثةةار مةةن وجهةةة نظةةر القاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس 

المتوسةط الحسةابي علةى الدرجةة الكليةة لآلثةار لألطفةال القاصةرين الةذين  إذ بلةغ، مكان الحةبس لمتغير

(، بينمةةا بلةةغ المتوسةةط الحسةةابي لةةدى األطفةةال القاصةةرين الةةذين مكةةان 1.11مكةةان حبسةةهم )منةةزلهم(، )

( عنةةةةد مسةةةةتوى الداللةةةةة 1.131(، كمةةةةا تبةةةةين أن قيمةةةةة )ت( المحسةةةةوبة )1.21( )منزززززل آخززززرحبسةةةةهم )

(، بينمةةا تبةةين وجةةود فةةروق علةةى بعةةد اآلثةةار النفسةةية لصةةالح األطفةةال القاصةةرين الةةذين مكةةان 1.231)
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الفرضةةية الصةةفرية قبلةةت  ،حبسةةهم )منةةزلهم(، وذلةةك كمةةا هةةو واضةةح فةةي الجةةدول السةةابق. وبنةةاء عليةةه

 .على بعد اآلثار النفسية رفضتبينما  ،االجتماعية لآلثار وبعد اآلثارعلى الدرجة الكلية  السادسة

 . نتائج الفرضية الثامنة4...3

تقــدير الــذات لــدى القاصــرين المعتقلــين بــالحبس مســتوى ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي 

 المنزلي في مدينة القدس؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةة لدرجةة تقةدير  استخرجت الرابعلإلجابة عن سؤال الدراسة 

المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس علةةى الدرجةةة الكليةةة الةةذات مةةن وجهةةة نظةةر القاصةةرين 

 (...11وباقي الفقرات األخرى، وذلك كما هو واضح في الجدول )

على الدرجة الكلية  لدرجة تقدير الذات : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(95.3)جدول 

 وباقي الفقرات األخرى
المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 سابيالح
 االنحراف
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الدرجة

 ناس لست مختلفا عنهم أو أقل منهمأشعر أني مثل ال 9
117 2.24 1.21 

 متوسطة 56.58

بعد  ويزيد من ثقتي بنفسيمع أسرتي  ممتعاً اقضي وقتاً  8

 1.18 3.12 117 قرار الحبس
 متوسطة 61.54

 ة أثناء الحبسنفسيذاتي الجسمية وال أتقبل 4
117 3.48 1.03 

 متوسطة 66.50

 ر ال منطقية تجاه ذاتي واآلخرينأفكا تراودني 3
117 2.71 1.27 

 متوسطة 50.09

 اآلخرين من وموضع احترامشعر إنني أ 7
117 4.12 1.04 

 مرتفعة  81.54

 اآلخرين من حترامشعر بالقبول واالأ 3
117 4.17 1.09 

 مرتفعة  81.03

 تقديري الذاتين يؤثر ذلك على أستطيع تقبل النقد دون أ 5
117 3.95 1.35 

 متوسطة 63.42

 ان لوجودي قيمة كبيرة في المجتمعأشعر ب 2
117 3.33 1.23 

 مرتفعة  73.16

 بإسرار على النجاحأواجه مواقف الفشل  1
117 4.94 1.99 

 مرتفعة  82.56

 هوم ذات واضح يجعلني أتصرف بنجاحلدي مف 91
117 4.12 1.04 

 تفعة مر 81.54

 ال التزم بوعوديأشعر بالذن  عندما  99
117 4.93 1.81 

 مرتفعة  82.74

 اري في الحياة تقودني إلى النجاحأعتقد أن أفك 98
117 3.39 1.19 

 مرتفعة  72.14
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بنجاح  قدراتي تمكنني من التعامل مع المواقف الصعبة 94

 1.81 3.38 117 خالل فترة الحبس
 مرتفعة  68.38

صرح بمشاعري الحقيقية اتجاه صعوبة في أن أال أجد  93

 1.48 3.15 117 حبسي
 متوسطة 61.37

 وبعدة اسالي  أشعر باني لدي القدرة على تحقيق أهدافي 97
117 3.48 1.88 

 متوسطة 66.32

 لآلخرين وإقناعهم سهل علي أن أعبر عن وجهة نظري 93

 1.94 3.33 117 بسهولة
 مرتفعة  69.23

 والمهارات الشخصيةالخبرات  يسعدني اكتساب 95
117 4.42 1.17 

 مرتفعة جدا   87.52

 ء اآلخرين لإلنجازات التي أحققهاال يهمني مدح وثنا 92
117 2.73 1.39 

 متوسطة 51.28

 بان لدي جوان  قوة وجوان  ضعفأعترف  91
117 4.85 1.19 

 مرتفعة جدا   85.30

 لحبسبالرغم من ا أشعر بالسعادة شأني شان اآلخرين 81
117 2.79 1.45 

 متوسطة 50.26

 إلى األفضل يتفكير تطوير أميل إلى 89
117 4.43 1.17 

 مرتفعة جدا   87.18

 فيما يخص حياتيأح  أن أتخذ قراراتي بنفسي  88
117 4.38 1.18 

 مرتفعة جدا   88.38

 تقلل من ثقتي وتقدير لذاتيأكره المواقف التي  84
117 4.38 1.29 

 مرتفعة جدا   92.48

 لدي تقدير ذاتي عالي بالرغم من الحبس 83
117 3.24 1.87 

 مرتفعة  76.58

   أن أقضي وقتاً ممتعاً دون قيودأُح 87
117 4.33 1.83 

 مرتفعة جدا   88.89

 1.79 3.37 117 الدرجة الكلية لتقدير الذات
 مرتفعة  73.04

قاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي ال الدرجة الكلية لتقدير الذات لدى ( أن..42يتضح من الجدول )

، (.26.2( وبنسبة مئوية مقدارها )6.35بمتوسط حسابي قدره )جاءت بدرجة مرتفعة في مدينة القدس

 لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس تمثلت فيفقرات تقدير الذات  أهموعن 

بمتوسط حسابي  ،تقلل من ثقتي وتقدير لذاتي( )أكره المواقف التيعلى  التي تنص (06الفقرات رقم )

وجاء في المرتبة الثانية ، مرتفعة جدا  عن درجة ة معبر ( 20.5وبنسبة مئوية مقدارها )( 30..قدره )

بمتوسط حسابي قدره  ،)ُأحب أن أقضي وقتا  ممتعا  دون قيود( :على التي تنص( 05الفقرة رقم )

وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة  ،مرتفعة جدا  عن درجة ة بر مع( 2...وبنسبة مئوية مقدارها )( ....)

)أحب أن أتخذ قراراتي بنفسي فيما يخص حياتي( بمتوسط حسابي قدره  :على التي تنص( 00رقم )

في حين جاء في المرتبة  ،كذلك مرتفعة جدا  عن درجة ة معبر ( ....وبنسبة مئوية مقدارها )( 0...)
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( 0.52بمتوسط حسابي قدره ) ،ودني أفكار ال منطقية تجاه ذاتي واآلخرين()ترا (.الفقرة رقم )األخيرة 

 .متوسطةعن درجة  ةمعبر ( 52.4وبنسبة مئوية مقدارها )

 

 الخامسنتائج السؤال  4...7

مـن  تقـدير الـذاتفـي متوسـطات  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتوى هل 

فتـرة االعتقـال، ) اتتعزى لمتغيـر س المنزلي في مدينة القدس وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحب

 (؟الحبس ومكان لألسرة،ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ومعدل الدخل الشهري 

 وفيما يلي نتائج فحصها: ،(4-1وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )

 

 :التاسعةنتائج الفرضية . 4...9.7

مــن  تقــدير الــذاتفــي متوســطات  (α) ≤0.05ة إحصــائية عنــد المســتوى توجــد فــروق ذات داللــ ال

 .فترة االعتقالتعزى لمتغير وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس 

المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة لدرجةةة  اسةةتخرجت ،السةةابعةللتحقةةق مةةن صةةحة الفرضةةية 

 (...13وذلك كما هو واضح في الجدول ) االعتقال،رة فت تبعا  لمتغير تقدير الذات

 

فترة  تبعاا لمتغير تقدير الذاتواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،لمتوسطات الحسابية(: ا92.3)جدول 

 االعتقال

المتوسط  العدد فترة االعتقال المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 الدرجة الكلية

 لتقدير الذات

سنة 87اقل من   71 3.78 1.42 

سنة 31اقل من  – 87بين   18 3.63 1.50 

 1.56 3.49 28 سنة فأكثر 31
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( وجود تقارب في متوسطات درجات تقدير الذات من وجهة نظةر القاصةرين ..13يتضح من الجدول )

 ،المعتقلةةةةين بةةةةالحبس المنزلةةةةي فةةةةي مدينةةةةة القةةةةدس علةةةةى اخةةةةتالف فتةةةةرات اعتقةةةةالهم. ولفحةةةةص الفرضةةةةية

.(..19الجدول )كما هو وارد في  ،ئج تحليل التباين األحادينتا استخرجت

( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحليل التباين األحادي(91.3)دول ج

 فترة االعتقاللللفروق في درجات تقدير الذات وفقا 

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 لمحسوبةا

الداللة 
 اإلحصائية

 

 الدرجة الكلية

 لتقدير الذات

 1.510 2 1.020 بين المجموعات
2.010 

 

1.139 

 
 1.254 114 28.929 داخل المجموعات

 116 29.950 المجموع 

 

فةةي  (α) ≤0.05نةةه ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد المسةةتوى أ( ..19يتضةةح مةةن الجةةدول )

 تبعةا  لمتغيةرذات من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينةة القةدس درجات تقدير ال

ت قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية لتقدير إذ بلغعلى الدرجة الكلية لتقدير الذات،  فترة االعتقال

هةذا  فةإن ،م وجود فةروق ذات داللةة إحصةائيةوتبعا لعد(، 1.119( عند مستوى الداللة )2.111) الذات

 .السابعةالفرضية الصفرية  قبوليدعو إلى 
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 العاشرةنتائج الفرضية . 4...8.7

مــن  تقــدير الــذاتفــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال

مســتوى تعلــيم تعــزى لمتغيــر وجهـة نظــر القاصــرين المعتقلــين بـالحبس المنزلــي فــي مدينــة القـدس 

 .األب

المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة لدرجةةة  اسةةتخرجت ،الثامنةةةصةةحة الفرضةةية للتحقةةق مةةن 

 (...21مستوى تعليم األب، وذلك كما هو واضح في الجدول ) تبعا  لمتغير تقدير الذات

 تبعاا لمتغير تقدير الذاتواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية: 81.4جدول 

 مستوى تعليم األب

المتوسط  العدد مستوى تعليم األب لمتغيرا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 الدرجة الكلية

 لتقدير الذات

 1.31 3.74 23 إعدادي فاقل

 1.59 3.63 79 ثانوي 

فأعلى جامعي  15 3.51 1.37 
 

( وجةةةود تقةةةارب فةةةي متوسةةةطات تقةةةدير الةةةذات مةةةن وجهةةةة نظةةةر القاصةةةرين ..21يتضةةةح مةةةن الجةةةدول )

 ،بةةالحبس المنزلةةي فةي مدينةةة القةةدس علةى اخةةتالف مسةةتويات تعلةيم آبةةائهم. ولفحةةص الفرضةةيةالمعتقلةين 

.(..21الجدول )كما هو وارد في  ،نتائج تحليل التباين األحادي استخرجت

( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (:89.3)دول ج

 مستوى تعليم األبل للفروق في درجات تقدير الذات وفقا

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 

 الدرجة الكلية

 لتقدير الذات

 1.134 2 1.268 بين المجموعات
1.515 

 

1.599 

 
 1.260 114 29.681 داخل المجموعات

 116 29.950 المجموع 

 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى  إحصائياا * دالة *                                             (.α) ≤0.05عند مستوى  إحصائياا الة *   د
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فةةي  (α) ≤0.05( انةةه ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد المسةةتوى ..21يتضةةح مةةن الجةةدول )

تبعةةا  تقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس متوسةةطات تقةةدير الةةذات مةةن وجهةةة نظةةر القاصةةرين المع

( 1.414) ت قيمةة )ف( المحسةوبة علةى الدرجةة الكليةة لتقةدير الةذاتإذ بلغة، مسةتوى تعلةيم األب لمتغير

 .الثامنةالفرضية الصفرية  قبولوهذا يدعو إلى (، 1.449عند مستوى الداللة )
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 الحادي عشرنتائج الفرضية . 4.7.9.3

مــن  تقــدير الــذاتفــي متوســطات  (α) ≤0.05اللــة إحصــائية عنــد المســتوى توجــد فــروق ذات د ال

مســتوى تعلــيم تعــزى لمتغيــر وجهـة نظــر القاصــرين المعتقلــين بـالحبس المنزلــي فــي مدينــة القـدس 

 .األم

المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة لدرجةةة  اسةةتخرجت ،التاسةةعةللتحقةةق مةةن صةةحة الفرضةةية 

 (...22مستوى تعليم األم، وذلك كما هو واضح في الجدول ) غيرتبعا  لمت تقدير الذات

 تبعاا لمتغير تقدير الذاتواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية(88.3)جدول 

 مستوى تعليم األم

المتوسط  العدد مستوى تعليم األم المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 الدرجة الكلية

 لتقدير الذات

دادي فاقلإع  13 3.48 1.64 

 1.49 3.73 77 ثانوي 

فأعلى جامعي  27 3.48 1.44 
 

( وجةةةود اخةةةةتالف فةةةةي متوسةةةطات درجةةةةات تقةةةةدير الةةةذات مةةةةن وجهةةةةة نظةةةةر ..22يتضةةةح مةةةةن الجةةةةدول )

القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس على اخةتالف مسةتويات تعلةيم أمهةاتهم. ولفحةص 

.(..21الجدول )تائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في ن استخرجت ،الفرضية
 

( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحليل التباين األحادي(84.4) دولج

 مستوى تعليم األملللفروق في درجات تقدير الذات وفقا 

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

يمة ف ق
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 

 الدرجة الكلية

 لتقدير الذات

 1.857 2 1.715 بين المجموعات
3.462 

 

1.035* 

 
 1.248 114 28.235 داخل المجموعات

 116 29.950 المجموع 

 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى  إحصائياا ة * دال*                                             (.α) ≤0.05عند مستوى  إحصائياا *   دالة 
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في متوسطات  (α) ≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ..21يتضح من الجدول )

مسةتوى  تبعةا  لمتغيةرتقدير الذات من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينةة القةدس 

( عنةةةد مسةةةتوى 1.112) ة علةةةى الدرجةةةة الكليةةةة لتقةةةدير الةةةذاتت قيمةةةة )ف( المحسةةةوبإذ بلغةةة، تعلةةةيم األم

تةوكي  اختبةارقامت الباحثة باسةتخدام  ،ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة .(1.114الداللة )

(Tukey)،  (...21الجدول )وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في 

 مستوى تعليم األم تبعاا لمتغير الداللةلمعرفة اتجاه  (Tukey)توكي  : نتائج اختبار(83.3) جدول

فأعلى جامعي ثانوي إعدادي فاقل مستوى تعليم األم المتغير  

 

 الدرجة الكلية

 لتقدير الذات

 1.00137- *1.25614-  إعدادي فاقل

 *1.25478   ثانوي

فأعلى جامعي     

 

ية األعلةى، حيةث تشةير ( أن الفةروق كانةت دالةة لصةالح المتوسةطات الحسةاب...0يتضح مةن الجةدول )

المقارنةةةات البعديةةةة للفةةةروق فةةةي درجةةةات )تقةةةدير الةةةذات( مةةةن وجهةةةة نظةةةر القاصةةةرين المعتقلةةةين بةةةالحبس 

مسةتوى مستوى تعلةيم األم أن الفةروق كانةت بةين المبحةوثين الةذين  تبعا  لمتغيرالمنزلي في مدينة القدس 

الةةذين مسةةتوى تعلةةيم أمهةةاتهم )ثةةانوي(  جةةامعي فةةأعلى( وبةةين المبحةةوثينو  )إعةةدادي فاقةةل،تعلةةيم أمهةةاتهم 

الفرضةةةية الصةةةفرية  رفةةةضلصةةةالح المبحةةةوثين الةةةذين مسةةةتوى تعلةةةيم أمهةةةاتهم )ثةةةانوي(، وهةةةذا يةةةدعو إلةةةى 

 .التاسعة
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 الثانية عشرنتائج الفرضية .  4...3.7-

مــن  تقــدير الــذاتفــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال

معــدل الــدخل تعــزى لمتغيــر قاصــرين المعتقلــين بــالحبس المنزلــي فــي مدينــة القــدس وجهــة نظــر ال

 لألسرة.الشهري 

المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة لدرجةةة  اسةةتخرجت ،العاشةةرةللتحقةةق مةةن صةةحة الفرضةةية 

 (...24وذلك كما هو واضح في الجدول ) لألسرة،معدل الدخل الشهري  تبعا  لمتغير تقدير الذات

معدل  تبعاا لمتغير تقدير الذاتواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية(87.3)جدول 
 لألسرةالدخل الشهري 

معدل الدخل الشهري  المتغير
 لألسرة 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 الدرجة الكلية

 لتقدير الذات

شيكل 8111اقل من    8 3.03 1.21 

شيكل 3111ل من اق – 8111  35 3.52 1.54 

شيكل 3111اقل من  – 3111  61 3.75 1.59 

أكثر فشيكل  3111  13 3.62 1.27 
 

( وجةةةود اخةةةتالف فةةةي متوسةةةطات تقةةةدير الةةةذات مةةةن وجهةةةة نظةةةر القاصةةةرين ..24يتضةةةح مةةةن الجةةةدول )

. ولفحةةص ألسةةرهمالةةدخل الشةةهري  تمعةةدالالمعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس علةةى اخةةتالف 

.(..21الجدول )كما هو وارد في  ،نتائج تحليل التباين األحادي استخرجت ،الفرضية

( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحليل التباين األحادي(83.3) دولج

 لألسرةمعدل الدخل الشهري لللفروق في درجات تقدير الذات وفقا 

 المتغير
 

درجات  اتمجموع المربع مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 

 الدرجة الكلية

 لتقدير الذات

 1.281 3 3.844 بين المجموعات
5.547 

 

1.001** 

 
 1.231 113 26.105 داخل المجموعات

 116 29.950 المجموع 

 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى  إحصائياا * دالة *                                             (.α) ≤0.05عند مستوى  إحصائياا *   دالة 
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في متوسطات  (α) ≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ..21يتضح من الجدول )

معةدل  تبعةا  لمتغيةرتقدير الذات من وجهة نظةر القاصةرين المعتقلةين بةالحبس المنزلةي فةي مدينةة القةدس 

( عنةد 4.5.2) ت قيمة )ف( المحسةوبة علةى الدرجةة الكليةة لتقةدير الةذاتإذ بلغ لألسرة،ل الشهري الدخ

قامةةت  ،(تقةةدير الةةذاتولمعرفةةة مصةةدر الفةةروق واختبةةار اتجةةاه الداللةةة علةةى ) (.1.111مسةةتوى الداللةةة )

 (...21الجدول )وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في  ،(Tukey)توكي  اختبارالباحثة باستخدام 

معدل الدخل الشهري  تبعاا لمتغير لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار(85.4)جدول 

 لألسرة

 8111اقل من   معدل الدخل الشهري لألسرة  المتغير

 شيكل

اقل من  – 8111

شيكل 3111  

اقل من  – 3111

شيكل 3111  

شيكل  3111

أكثر ف  

 

 الدرجة الكلية

 لتقدير الذات

شيكل 8111من اقل     -1.52443
*
 -1.71156

*
 -1.62192

*
 

 3111اقل من  – 8111

 شيكل
  -1.18713 -1.09749 

 3111اقل من  – 3111

 شيكل
   1.08963 

أكثر فشيكل  3111      

 

( أن الفةروق كانةت دالةة لصةالح المتوسةطات الحسةابية األعلةى، حيةث تشةير ..02يتضح مةن الجةدول )

فةةةروق فةةةي درجةةةات )تقةةةدير الةةةذات( مةةةن وجهةةةة نظةةةر القاصةةةرين المعتقلةةةين بةةةالحبس المقارنةةةات البعديةةةة لل

معةةدل الةةدخل الشةةهري لألسةةرة  أن الفةةروق كانةةت بةةين المبحةةوثين  تبعةةا  لمتغيةةرالمنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس 

شةةةيكل( وبةةةين المبحةةةوثين الةةةذين معةةةدل الةةةدخل  0222)اقةةةل مةةةن معةةةدل الةةةدخل الشةةةهري ألسةةةرهم الةةةذين 

شةةيكل فةةأكثر(  3222شةةيكل، و 3222اقةةل مةةن  – 222.شةةيكل، و 222.ل مةةن الشةةهري ألسةةرهم )اقةة

اقةةل مةةن  – 222.شةةيكل، و 222.لصةةالح المبحةةوثين الةةذين معةةدل الةةدخل الشةةهري ألسةةرهم )اقةةل مةةن 

 .العاشرةالفرضية الصفرية  رفضشيكل فأكثر(، وهذا يدعو إلى  3222شيكل، و 3222
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 عشرالثالث نتائج الفرضية . 4...7.7

مــن  تقــدير الــذاتفــي متوســطات  (α) ≤0.05فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  توجــد ال

 .مكان الحبستعزى لمتغير وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس 

كمةا هةو واضةح  ،لعينة مستقلة (t-test) ت اختبار استخدمالحادية عشرة من صحة الفرضية للتحقق 

  .(..23في الجدول رقم )

الكلية لدرجة تقدير المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: (82.4) جدول

 مكان الحبس تبعاا لمتغير الذات

 المتغير

 

المتوسط  العدد مكان الحبس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 

 الدرجة الكلية

 تلتقدير الذا

 1.54 3.31 82 منزلي
 منزل آخر 1.076 115 1.789-

35 3.72 1.44 

نةةه ال توجةةد فةروق ذات داللةةة إحصةائية فةةي متوسةةطات تقةدير الةةذات مةةن أ (..23)مةةن الجةدول يتبةين 

 إذ بلةغ، مكةان الحةبس تبعةا  لمتغيةروجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلةي فةي مدينةة القةدس 

على الدرجة الكلية لتقدير الذات لألطفال القاصرين الذين مكةان حبسةهم )منةزلهم(، المتوسط الحسابي 

( منززززل آخزززر(، بينمةةةا بلةةةغ المتوسةةةط الحسةةةابي لةةةدى األطفةةةال القاصةةةرين الةةةذين مكةةةان حبسةةةهم )1.11)

(، وبنةةاء عليةةه 1.111( عنةةد مسةةتوى الداللةةة )-1.139(، كمةةا تبةةين أن قيمةةة )ت( المحسةةوبة )1.13)

 .ةالحادية عشر الصفرية الفرضية  قبلت
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 وتوصياتها تائج الدراسةن: الخامسالفصل 

 

 مناقشة نتائج الدراسة 9.7

 توصيات الدراسة 8.7
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 الخامسالفصل 

 وتوصياتها مناقشة نتائج الدراسة

 مناقشة نتائج الدراسة  9.7

 فرضية األولىالمناقشة نتائج  9.9.7

 :ها( وفيما يلي مناقشة نتائجاالولىالصفرية ) ةوانبثق عن هذا السؤال الفرضي

 االولىمناقشة نتائج الفرضية  9.9.7.7

ــار النفســية α≤0.05) ىال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  ( بــين متوســطات اآلث

بس المنزلـي فـي مدينـة واالجتماعيـة وبـين متوسـطات تقـدير الـذات لـدى القاصـرين المعتقلـين بـالح

 القدس.

بعةةةد اآلثةةةةار  بةةةين الدرجةةةة الكليةةةة لآلثةةةار وكةةةذلك إحصةةةةائيا  وجةةةود عالقةةةة سةةةلبية دالةةةة  أظهةةةرت النتةةةائج

لتقةةدير الةةذات لةةدى القاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة  الدرجةةة الكيلةةةوبةةين  ةاالجتماعيةة

 . اآلثار النفسية وبين تقدير الذاتة بين بعد ال توجد عالقة ذات داللة إحصائي تبين أنهبينما  ،القدس

وجةود عالقةة ( التةي كشةفت عةن 0243)وهذا يتفق مةع مةا كشةفت عنةه نتةائج دراسةة العيسةى 

 . عكسية بين تقدير الذات والصحة النفسية للمعتقلين

ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات اآلثةةار  سةةلبيةوتعةةزو الباحثةةة السةةبب فةةي وجةةود عالقةةة 

 ،لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القةدس تقدير الذاتوبين متوسطات االجتماعية 

بالتةالي ، و تقةدير لذاتةه قةلكلما سلبية بصورة أكبر  الطفل آلثار اجتماعية تعرضنه كلما أوالتي تعني 

فةي  ا  كبيةر  ا  يمكن القول أن أساليب التنشئة االجتماعية والتفاعل ما بين الطفل ومةن حولةه قةد يتةرك أثةر 

( هةو تعبيةر عةن 0242)علةوي، حسب ما أشةار  حيث أن تقدير الذاتشخصية الطفل وتقديره لذاته، 
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القيمةةةةة أو الثقةةةةة أو الحةةةةب، وهةةةةذه كلهةةةةا عناصةةةةر أساسةةةةية لتحقيةةةةق التةةةةوازن النفسةةةةي والشةةةةعور بالرضةةةةا 

ا وهةو الةذي واإلحساس بقيمة ما، داخل هذا الوجود، حيث يعتبر بمثابة حكم تصدره الذات على نفسه

، يتةةةيح للفةةةرد إمكانيةةةة القيةةةام بةةةردود أفعةةةال مناسةةةبة كةةةان إيجابيةةةا   فةةةإنيحةةةدد مةةةدى التةةةوازن الةةةذي تحققةةةه، 

والشةةعور بةةالتوافق والسةةةعادة، وهةةذا مةةا يمةةةنح للةةذات القةةةدرة علةةى مواجهةةة صةةةعوبات الحيةةاة، واألزمةةةات 

لةةةى اإلحسةةةاس بالتشةةةاؤم كةةةان سةةةلبيا ، فسيفضةةةي ذلةةةك إ إذاواألحةةةداث غيةةةر المتوقعةةةة، لكةةةن  المشةةكالتو 

وفقةةةدان الثقةةةة بةةةالنفس والشةةةعور بالمعانةةةاة، ممةةةا يعيةةةق تواصةةةل الفةةةرد مةةةع اآلخةةةرين، ويةةةؤثر سةةةلبا علةةةى 

 .الصحة النفسية

علةى تقةدير الةذات لةدى  ؤثر سةلبا  ية الحبس المنزلي الذي تنتهجه سةلطات االحةتالل طبيعة نإ

وهدا بدوره يؤثر علةى  اط واالنتماء للمجتمع،م شعور بعدم االرتبلديهاألمر الذي يولد  ،هؤالء األطفال

 .ينسجم مع أهداف المجتمع وقيمه مستقيما   روح المواطنة السليمة والصحيحة التي تتطلب سلوكا  

وتجدر اإلشارة هنا إلى تمتع أفةراد العينةة بدرجةة كبيةرة مةن تقةدير الةذات رغةم تعرضةهم للعديةد 

ن أدرتهم علةى المحافظةة علةى ذواتهةم بصةورة إيجابيةة، و من اآلثار االجتماعية والنفسية، وهةذا يعنةي قة

 ،عةن مشةةاركتهم السياسةةية همابهةذه الدرجةةة، وذلةك بسةةبب رضةة أنهةةم يتمتعةةوناألطفةال رغةةم حبسةهم إال 

( التةةةي بينةةةت أن هنةةةاك فروقةةةا  دالةةةة بةةةين أبنةةةاء 2000صةةةالح )مةةةا جةةةاءت بةةةه دراسةةةة ويتفةةةق ذلةةةك مةةةع 

مفهةةةوم الةةةذات وكانةةةت هةةةذه الفةةةروق لصةةةالح أبنةةةاء غيةةةر المعتقلةةةين وأبنةةةاء غيةةةر المعتقلةةةين فةةةي درجةةةة 

 المعتقلين.

عالقةةة دالةةة تبةةين أنهةةا لةةم تكةةن أمةةا عةةن العالقةةة بةةين اآلثةةار النفسةةية وبةةين تقةةدير الةةذات والتةةي 

يةة، هذا قد يعود إلى أن اآلثار النفسية التي ترتبت على الحةبس المنزلةي قةد تكةون لحظ فإن، إحصائيا  

فالمشاركة جعلتهم يشعرون بالبطولة، والتحدي أمام جالديهم وجعلهةم نزلي، تختفي باختفاء الحبس الم
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صةةبح أيعبةةرون عةةن القلةةق والتةةوتر واإلحبةةاط طةةول األمةةد الةةذي تةةراكم داخلهةةم عبةةر سةةنوات االحةةتالل، ف

 .ليس المحتلاألطفال هم المتحكمون في مصيرهم و 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية 8.9.7

ـــة إحصـــائية فـــي ال توجـــد فـــروق ذ 9.8.9.7 ـــدى مســـتوى ات دالل اآلثـــار النفســـية واالجتماعيـــة ل

 القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس؟

من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس  لآلثار النفسية واالجتماعيةالدرجة الكلية أظهرت النتائج 

الحسابي على الدرجة الكلية لآلثار  المتوسط إذ بلغالمنزلي في مدينة القدس جاءت بدرجة متوسطة، 

(. كذلك تبين أن اآلثار 33.0( وبنسبة مئوية مقدراها )2.60مع انحراف معياري قدره )( 6.46)

حيث جاءت بدرجة مرتفعة  ،القاصرين المعتقلين بالحبس من وجهة نظرالنفسية احتلت الترتيب األول 

(، في 26.6( وبنسبة مئوية مقدراها ).2.6)( مع انحراف معياري قدره 6.32وبمتوسط حسابي قدره )

( مع 0.23( في المرتبة الثانية بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي قدره )اآلثار االجتماعيةحين جاءت )

 (.52.0( وبنسبة مئوية مقدراها )2..2انحراف معياري قدره )

فق مع ما يت ال هذاكون النتائج بينت ان مستوى االثار النفسية جاءت بدرجة متوسطة فإن 

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلّية لكل من  التي بينت( 0242دراسة العجلوني )كشفت عنه 

اضطرابات ما بعد الصدمة واالتزان االنفعالي لدى األطفال المحررين في محافظة الخليل، جاءت 

نون من ( من األسرى المحررين يعا141( التي بينت وجود )2111أبو هين )ودراسة بدرجة متوسطة. 

%( من أفراد العينة، في حين يوجد االضطراب الشديد 11.1هذه االضطرابات بدرجة متوسطة بنسبة )

 ,Thabet & Vostanis%(. كذلك نتائج ثاتب وفوستنيس )3.1( من أفراد العينة بنسبة )11عند )

راض %( ظهرت عندهم أع13طفال( من العينة الكلية أو ما يعادل ) 111( التي بينت أن )2006
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%( كانت عندهم صدمة متوسطة، بينما الصدمة العالية عند 11.3الصدمة خفيفة، وما نسبته )

 . %(1.1ها )األطفال كانت نسبت

وتعزو السبب في وجود اآلثار النفسية بالمرتبة األولى وبدرجة مرتفعة إلى أن ذلك قد يعود إلى 

لحظة  سات االحتالل اإلسرائيلي سواء  ما يعانيه الطفل األسير من ضغوط واضطرابات ناتجة عن ممار 

 حتى أثناء عزله في منزله من خالل الحبس المنزلي، فاآلثار  النفسية تمثل مالتحقيق، أ ماالعتقال، أ

وتعامله مع بقية  أثناء حبسه اليوميالطفل المحبوس حالة سلوك في شكلها السلبي تظهر في سلوك 

صراعات داخلية مع ذاته، أو خارجية مع من  لهتسبب ث ، حيأو مع الذات والمحيطين به أسرته أفراد

حوله من أفراد جماعته المتداخلة في أسرته أو مكان عمله أو أصدقائه وأقاربه، وتؤدي هذه الصراعات 

، المالئمةبالصحة النفسية  التمتعواألزمات عادة إلى ضعف التوافق الشخصي وبالتالي تحرمه من 

بسط حقوقه. وهذا ما أكدته نتائج أي الحبس المنزلي وحرمانه من وهذا في مجمله ناتج عن وضعه ف

من أن سلطات االحتالل عمدت إلى ( 0243عليان ومخلوف )ودراسة  ،(2111عليان )دراسة 

ممارسة انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني من حيث االعتقال والتحقيق، وما يترتب على ذلك من أثر 

أثناء التحقيق، والتعذيب الجسدي من تنكيل وعزل وضرب  نفسي كالصراخ الذي يتعرض له الطفل

 مع المعتقلين الجنائيين، وحرمانه من الرعاية الصحية. ايضا  وزجه 

ذلك قد  فإن ،أما بخصوص اآلثار االجتماعية التي جاءت بالمرتبة الثانية وبدرجة متوسطة

عويض األبناء عن شعورهم بالنقص ما تحاول ت غالبا  إلى وجود األسرة الفلسطينية الممتدة التي يعود 

السبب في وجود درجة  أن ةرى الباحثت ايضا  وعدم القيمة، ومحاولة توفير مستلزماتهم المطلوبة، 

 باألسيرإلى طبيعة المجتمع المسلم الذي يدعو إلى االهتمام  قد يعود االجتماعية اآلثارمتوسطة من 

ما  من مصادر الدعم هم االجتماعية مصدرا   األسرة حيث تعتبر مساندةوتعزيزه، واالبتعاد عن تجريحه، 

ومستوى الرضا عنها في  وبالتالي يؤثر حجم المساندة، الطفل األسيراالجتماعي الفعال الذي يحتاجه 
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، وأساليب مواجهته وتعامله مع هذه الضغوط، عن الحبس المنزلي الناتجة ضغوطلل الطفلكيفية إدراك 

إشباع الحاجة لألمن النفسي، وخفض مستوى المعاناة الناتجة عن شدة  هما  فيم دورا  كما أنها تلعب 

 الحبس المنزلي الذي يتعرض له.

أن الطفل يلجأ إلى التخفيف من حدة التي بينت  ،(2111عليان )وهذا ما أشارت اليه دراسة 

لطفةل مشكالته النفسية الناجمة عن االعتقال من خالل تعزيةز دور األهةل فةي معالجةة االضةطرابات ل

 مةةن خةةالل تكثيةةف الجلسةةات العائليةةة، ودعةةم األصةةدقاء، ومجموعةةة الةةدعم الةةذاتي، والتحةةدي واإلرادة.

لتخفيةف مةن اليهةا األسةرة فةي إ أأبرز الطرق التي تلج التي بينت أن( 2111عليان ومخلوف ) ودراسة

لجلسةات المشكالت تمثلت في تعزيز دور األهةل فةي معالجةة االضةطرابات للطفةل مةن خةالل تكثيةف ا

 العائلية، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه.

الفقرات  اآلثار النفسية لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس تمثلت في أهم أنو 

ضغوط أعاني و  ،)أشعر بأني أصبحت شخصية حادة أثناء الحبسعلى  التي تنص (0، و4رقم )

عن درجة ة معبر ( 2.2.وبنسبة مئوية مقدارها )( 52..نفسية نتيجة الحبس( بمتوسط حسابي قدره )

)اشعر بالقلق( بمتوسط حسابي على  التي تنص( 40وجاء في المرتبة الثانية الفقرة رقم )، مرتفعة جدا  

في المرتبة الثالثة وجاء  ،مرتفعة جدا  عن درجة ة معبر ( 2...وبنسبة مئوية مقدارها )( ....قدره )

)أشعر باإلحباط النفسي بسبب الحبس المنزلي( بمتوسط حسابي قدره على  التي تنص( 5الفقرة رقم )

في حين جاء في المرتبة  ،كذلك مرتفعة جدا  عن درجة ة معبر ( 2...وبنسبة مئوية مقدارها )( 05..)

وبنسبة ( 2..4حسابي قدره ) )أجد نفسي محط اهتمام اآلخرين( بمتوسط (43الفقرة رقم )األخيرة 

 .منخفضةعن درجة  ةمعبر ( 63.4مئوية مقدارها )

لدى القاصرين المعتقلين بالحبس  والذي تمثل نفسي أثر أهموتعزو الباحثة السبب في وجود 

على )أشعر بأني أصبحت شخصية  التي تنص( 0، و4المنزلي في مدينة القدس في الفقرات رقم )
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إلى أن ذلك قد  ،مرتفعة جدا  عبرة عن درجة مي ضغوط نفسية نتيجة الحبس( حادة أثناء الحبس، وأعان

العصبية والتوتر والصراخ  في كثرة الضغوط الناتجة عن الحبس المنزلي والمتمثلة أحيانا   إلى يعود

يمنع األطفال  ن الحبس المنزليأخاصة و واالشتباك مع األهل ظنا من األطفال أن ذويهم يحبسونهم، 

صبحوا أنهم وهذا ترتب عليه شعورهم بأخارج حدود المنزل الذي أصبح سجنا  لهم،  من التحرك

مما يمثل لديهم  ،ضغوط نفسية نتيجة الحبس ومعاناتهم منحادة أثناء الحبس،  بشخصية يتميزون

 خبرة صادمة.

 Thabet & Abedوفوساتنيس ) وعابد دراسة ثابتوهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة 

& Vostanis, 2001)،  التي بينت أن حوالي ثلث األطفال كانت لديهم ردود فعل نفسية شديدة عن

%( من 4.2.( التي بينت أن )0242. ودراسة زقوت وآخرون )%(...6الخبرات الصادمة )

%(، 02.2%(، وأعراض قلق الخوف )..02األسيرات يعانين من أعراض العداوة والبارانويا التخيلية )

( التي بينت أن األطفال 0243%(، ودراسة عليان ومخلوف )02.0ية التفاعلية )وأعراض الحساس

مثل: سرعة الغضب، وكثرة العناد، والقلق، واالنطواء  ،يعانون بعد تحررهم من اضطرابات نفسية

التي بينت وجود فروق في مستوى ( 0243)ودراسة العيسى الكبير، والعنف الزائد، والسلوك العدواني، 

 بالمقارنة مع غير المعتقلين. إحصائيا  فسية لدى المعتقلين وغير المعتقلين، بدرجة دالة الصحة الن

 مرتفعة جدا  عن درجة ة معبر في المرتبة الثانية )اشعر بالقلق( ( 40أما عن وجود الفقرة رقم )

الطبيعة والصورة الذهنية ذات  الطفل القاصر المسجون بالحبس المنزليإلى أفكار فهذا قد يعود  ،ايضا  

التي فالعوامل والمثيرات ، للخطر يتضمن انفعاالت غير سارة معرفيا   المهددة، فهي تعتبر القلق تقييما  

عندما  الظاهرةعلى العوامل  يثار بناء  ن القلق أ، خاصة و في تأثيرها على القلق هما  م دورا  تلعب  حوله

إلدراك هنا عملية وسيطة بين المثير للخطر، فا باعتباره مثيرا   الحبس المنزلي موضوع الطفليدرك 
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دراك الخطر هو ما يمثل التوتر أو الضغط في حالة توتر أو  الطفلوهذا اإلدراك يجعل  ،والقلق وا 

 .تحت ظروف ضاغطة، وهي الحالة التي تولد انفعال القلق

( التي بينت دوام القلق، ومالحقة 0242وهذا يتفق مع ما كشفت عنه دراسة عليان )

( التي بينت أن أفراد 0243واألحالم المزعجة، لدى أفراد العينة، ودراسة عليان ومخلوف ) الكوابيس،

%( من أفراد العينة 64( التي بينت أن )0242العينة يعانون من القلق، ودراسة زقوت وآخرون )

( التي أفادت أن 4224) ودراسة أبو هين%(، 02.2من أعراض القلق وأعراض قلق الخوف ) يعانون

التي  (Seggal & et al., 1973سيجال وآخرون )ودراسة ( من العينة يعانون من القلق، %.4)

 بينت أن بعض األسرى المحررين يعانون من أعراض التوتر والقلق، وعدم الراحة وقلة النوم. 

علةةى )أشةةعر باإلحبةةاط النفسةةي  التةةي تةةنص( فةةي المرتبةةة الثالثةةة 5رقةةم ) أمةةا عةةن وجةةود الفقةةرة

الشةعور باليةأس ذلك قد يعةود إلةى أن  فإن كذلك، مرتفعة جدا  منزلي( معبرة عن درجة بسبب الحبس ال

، ولةيس هنةاك واإلحباط يعتبر شيئا  طبيعيا  في حياة كل الناس بعد الخةروج مةن تجربةة صةعبة ومؤلمةة

اإلحباط هو مجمةوع مشةاعر مؤلمةة، أكبر من تجربة االعتقال والحبس المنزلي من مسبب لإلحباط، ف

 وعدم قدرة القاصر، الناتج عن الحبس المنزلي ساس بالضيق والتوتر والغضب والعجز والدونيةكاإلح

 األمةر الةذي يجعلةهاته المتنوعة من لعةب وحركةة ورحةالت أو حتةى زيةارة األصةدقاء، إشباع حاج على

 Seggal & etسيجال وآخرون )وهذا ما بينته نتائج  عن مواجهة مشاكله ويفقده الثقة بنفسه. اعاجز 

al., 1973 )مما يةدلل علةى صةورة ةمن السجون بعدم المباال حررواتميز األسرى الذين  التي بينت ،

 اإلحباط التي تظهر عند الطفل الذي تعرض للحبس المنزلي.

فةي المرتبةةة  ت( )أجةةد نفسةي محةةط اهتمةام اآلخةرين( جةةاء43لفقةرة رقةم )لةذا بينةت النتةةائج أن ا

حيةث أن الطفةل الةذي يشةعر بةالقلق واإلحبةاط ال يجةد نفسةه محةط ، األخيرة معبرة عن درجةة منخفضةة
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اهتمةةام اآلخةةرين نتيجةةة حرمانةةه مةةن ابسةةط حقوقةةه، وقيةةام األسةةرة بحرمانةةه مةةن ابسةةط حقوقةةه فةةي اللعةةب 

 وزيارة األصدقاء، واعتقاده بان األسرة تكمل دور االحتالل في منعه حقوقه المشروعة.

ال التةةةي بينةةت أن غالبيةةةة أفةةراد العينةةةة ( 0243)دراسةةةة عليةةان ومخلةةوف  وهةةذا مةةا جةةةاءت بةةه

 يتفاعلون مع اآلخرين.

الفقرة  لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس تمثلت في اآلثار االجتماعية أهم أنو

)أشعر بأنني مقيد في عالقاتي االجتماعية أثناء الحبس( بمتوسط حسابي على  التي تنص (5رقم )

وجاء في المرتبة الثانية ، مرتفعة جدا  عن درجة ة معبر ( 2.24.وبنسبة مئوية مقدارها )( 65..قدره )

اشعر بأنني بحاجة  ،)أشارك الناس في المناسبات االجتماعيةعلى  التي تنص( 45، 42رقم )الفقرات 

وبنسبة مئوية مقدارها ( 6.24إلى المساندة االجتماعية أثناء وبعد الحبس(. بمتوسط حسابي قدره )

لدي )ليس على  التي تنص( .وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة رقم ) ،مرتفعةعن درجة ة معبر ( 4..2)

مرتفعة عن درجة ة معبر ( 23.2وبنسبة مئوية مقدارها )( 5..6ثقة باألخرين( بمتوسط حسابي قدره )

)تعلمت معنى الحياة من الحبس( بمتوسط  (44الفقرة رقم )في حين جاء في المرتبة األخيرة  ،كذلك

 .منخفضةعن درجة  ةمعبر ( 62.2وبنسبة مئوية مقدارها )( .4.2حسابي قدره )

)أشعر بأنني مقيد في عالقاتي على  التي تنص (5باحثة السبب في وجود الفقرة رقم )وتعزو ال

اآلثار االجتماعية لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في  أهمضمن  االجتماعية أثناء الحبس(

ذي إلى أن ذلك قد يعود طبيعة الحبس داخل المنزل، وال ،مرتفعة جدا  درجة والتي جاءت بمدينة القدس 

يعني حرمان الطفل من التنقل إلى أماكن أخرى أو زيارة من يحب أو ما يحب من النوادي أو المالعب 

أو حتى دور العبادة والساحات العامة والمدارس، وهذا يعني حرمانه من بناء العالقات االجتماعية، ال 

عليان ومخلوف دراسة بل من استمرارية العالقات السابقة مع من حوله، وهذا يتفق مع ما جاءت به 
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( التي بينت أن معظم األطفال المحررون ال يشاركون في المناسبات االجتماعية، ويعانون من 0243)

 تدٍن في التحصيل الدراسي، وهم كثيروا التغيب عن المدرسة أو من العمل، وال يتفاعلون مع اآلخرين. 

ظهروا رغبة بدرجة كبيرة في أي نسبة من هؤالء القاصرين الذي تعرضوا للحبس المنزل فإنلذا 

 التي تنص( 45، 42جاء في المرتبة الثانية الفقرات رقم )المشاركة في المناسبات االجتماعية، حيث 

شعر بأنني بحاجة إلى المساندة االجتماعية أ ،أشارك الناس في المناسبات االجتماعيةأتمنى أن )على 

قد يعود لحاجتهم الماسة للتفاعل مع اآلخرين  مرتفعة، وذلكعن درجة ة معبر  أثناء وبعد الحبس(

جل الخروج من عزلتهم، واالبتعاد لو لحظات أومشاركتهم مناسباتهم بعيدا عن القيد والحبس، وذلك من 

 ايضا  هم أكدوا على حاجتهم الماسة إنبالنسبة مهم سجن حقيقي. ال بل  عن منزلهم الذين أصبح

المصادر المخفضة من  أهممن  تعتبرالمساندة االجتماعية  للمساندة االجتماعية في ذلك، خاصة وان

حيث تعينه  الطفلحدة الضغوطات االجتماعية المتالحقة، والتي تفرضها ظروف الحبس المنزلي على 

على التكيف الناجح مع خبرات الحياة، واآلثار المترتبة عليها، باعتبارها أحد مصادر الدعم النفسي 

 أثناء الحبس. لطفلاواالجتماعي الذي يحتاجه 

من القيد داخل منزلهم والحبس المفروض عليهم من سلطات  نن هؤالء األطفال يعانو وأل

ثقتهم بمن حولهم تضعضعت، وبالتالي وجاءت في  فإنن سجانيهم هم أفراد أسرتهم، وألاحتاللية جائرة 

 مرتفعة كذلك.عن درجة ة ر )ليس لدي ثقة باألخرين( معبعلى  التي تنص( .المرتبة الثالثة الفقرة رقم )

)تعلمت معنى الحياة من الحبس( بمتوسط  (44الفقرة رقم )في حين جاء في المرتبة األخيرة 

منخفضة، حيث ترى الباحثة أن عن درجة  ةمعبر ( 62.2وبنسبة مئوية مقدارها )( .4.2حسابي قدره )

إثبات وجوده وتأكيده في هذا  بحياة لها معنى إنما يتحقق من خالل الطفل تمتعذلك قد يعود إلى أن 

 فإنه، وبالتالي نفس الحبسالعالم حتى في مواجهة األعراف االجتماعية والتكيف مع الضغوط وتهديد 

 . ل الحبس أضعف نظرته لمعنى الحياةوجوده داخ
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 مناقشة نتائج السؤال الثاني 4.9.7

 :انتائجه( وفيما يلي مناقشة 1-2وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )

 الثةثالمناقشة نتائج الفرضية . 7...9.4

ــد المســتوى  ال ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــار النفســية فــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد ف اآلث

تعـزى لمتغيـر من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي فـي مدينـة القـدس  واالجتماعية

 .فترة االعتقال

فةي درجةات اآلثةار النفسةية  (α) ≤0.05لة إحصائية عند المسةتوى وجود فروق ذات دالأظهرت النتائج 

فتةةرة  تبعةةا  لمتغيةةرواالجتماعيةةة مةةن وجهةةة نظةةر القاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس 

ت قيمةةة )ف( المحسةةوبة علةةى إذ بلغةةعلةةى اآلثةةار النفسةةية واالجتماعيةةة والدرجةةة الكليةةة لآلثةةار،  االعتقةةال

حيةث كانةت الفةروق  ،(1.111( عند مستوى الداللة )9.111)آلثار النفسية واالجتماعية لالدرجة الكلية 

(، وهةةذا ثالثةةة أشةةهر، وأكثةةر مةةن ثالثةةة شةةهور –مةةن شةةهر ويةةوم )فتةةرة حبسةةهم لصةةالح المبحةةوثين الةةذين 

 يعني انه كلما زادت فترة االعتقال كلما زادت اآلثار النفسية واالجتماعية.

( التي بينت عدم وجود فروق دالةة 0242به دراسة قام بها العجلوني ) وهذا ال يتفق مع جاءت

تعزى لمتغير فترة اإلعتقال باألشهر، ما عدا مجال اضطرابات ما بعد الّصدمة في متوسطات  إحصائيا  

التدني في المهةارات االجتماعيةة، وكانةت الفةروق لصةالح فتةرة اإلعتقةال أقةل مةن شةهر، بينمةا اتفقةت مةع 

 40تعةةةزى لمتغيةةةر فتةةرة اإلعتقةةةال باألشةةةهر، وكانةةت الفةةةروق أكثةةةر مةةةن )فةةةي وجةةود فةةةروق  نفةةس الدراسةةةة

 شهرا (.

مةدة االعتقةال إلةى أن ذلةك قةد يعةود إلةى مةا  تبعةا  لمتغيةروتعزو الباحثة السبب في وجود فةروق 

فةال لةم اإلحتالل اإلسرائيلي وممارسته اليومية التي تقع على أط يعانيه الطفل أثناء حبسه نتيجة لسياسة

على  ا  واضح ا  حالة عرضة للخطر، وهذا يترك أثر  حيث يبقى الطفل فييكتمل بناؤهم النفسي واإلدراكي 



115 

 

بةالتوافق  والتةي يكةون فيهةا الفةرد متمتعةا   ،تحقيةق الصةحة النفسةية لةدى الطفةل التةي تتسةم بالثبةات النسةبي

رة علةةى العوامةةل التةةي تةةؤدي إلةةى الشخصةةي واالجتمةةاعي واالتةةزان االنفعةةالي، وأن يتميةةز بالقةةدرة والسةةيط

اإلحباط أو اليأس والعيش في وفاق وسالم مع نفسه من جهة، ومع غيره في محيط األسرة أو العمل أو 

 .المجتمع الخارجي من جهة أخرى

 

 ابعةر المناقشة نتائج الفرضية . 1...8.4

ــد المســتوى  ال ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــافــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد ف ر النفســية اآلث

تعـزى لمتغيـر من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي فـي مدينـة القـدس  واالجتماعية

 .مستوى تعليم األب

فةي متوسةطات اآلثةار  (α) ≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند المسةتوى  عدم وجودأظهرت النتائج 

تبعا  لين بالحبس المنزلي في مدينة القدس النفسية والدرجة الكلية لآلثار من وجهة نظر القاصرين المعتق

لصةالح المبحةوثين ، بينمةا تبةين وجةود فةروق علةى بعةد )اآلثةار االجتماعيةة(، مسةتوى تعلةيم األب لمتغير

نةه كلمةا زاد تعلةيم األب كلمةا زادت أوهةذا يعنةي  ،ثةانوي، وجةامعي فةأعلى()مستويات تعلةيم آبةائهم الذين 

 اآلثار االجتماعية لدى الطفل.

( التي بينت أن مستوى التعليم للوالدين 0223دراسة الشهري )ذا ال يتفق مع ما كشفت عنه وه

 همامن المتغيرات التي أظهرت تأثير واضةح علةى الخصةائص النفسةية واالجتماعيةة والعضةوية التةي تسة

 في زيادة تعرض الطفل لإليذاء.

تبعةةا  الدرجةةة الكليةةة لآلثةةار وتةةرى الباحثةةة أن السةةبب فةةي عةةدم وجةةود فةةروق فةةي اآلثةةار النفسةةية و 

بكل ما أوتوا  نباء وعلى اختالف مؤهالتهم العلمية يسعو تعليم األب قد يعود إلى أن غالبية اآل لمستوى

رادة للحد من اآلثار النفسية المترتبة على الحةبس المنزلةي، وقةد يعةود ذلةك  لةى زيةادة االهتمةام إمن قوة وا 
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بةةةاء بكيفيةةةة تةةةوفير الراحةةةة واالطمئنةةةان النفسةةةي توعيةةةة اآل مةةةن قبةةةل المؤسسةةةات التةةةي تعنةةةى باألطفةةةال فةةةي

لألطفال، وتوفير عنصر األمن الذي يحتاجه الطفل أثناء الحبس المنزلي، وهةذا ال يختلةف عليةه اثنةان، 

ن منةةع الطفةةل مةةن التفاعةةل مةةع مةةن حةةولهم والحةةد مةةن عالقةةاتهم أكثةةر تعليمةةا  بةةأبينمةةا قةةد يةةرى مةةن هةةم 

ن أبةة نات االحةةتالل ومالحقةةة الطفةةل فيمةةا بعةةد، وهةةذا جعةةل األطفةةال يةةرو االجتماعيةةة قةةد يخفةةف مةةن تبعةة

لنفةةةوذهم فةةي الحةةد مةةةن عالقةةاتهم االجتماعيةةة وبالتةةةالي  هةةةم األكثةةر بسةةطا   كثةةر تعليمةةا  أبةةاء الةةذين هةةةم اآل

 تعليم األب. تبعا  لمستوىانعكس ذلك على استجاباتهم التي بينت وجود فروق في اآلثار االجتماعية 

عليهةةا  ايضةةا  همةةة إال أنهةةا ممةةن الوالةةدين كثيةةرا  مةةن المعلومةةات ال يسةةتقىإنةةه لقةةول يمكةةن ا حيةةث

 ا  كثيةر  نأرة للمرغوبية اإلجتماعية، كمةا الوالدين مساي تصرفاتما تأتي  غالبا  نه أبعض المحاذير، حيث 

-ن العةاملي )للوالةدينومةن ثةم يصةعب مالحظةة سةلوكه  ،عن الطفةل وبالتالي ينشغل ،من الوالدين يعمل

 الطفل.كثير من الوالدين العاملين(، كما يخشى الوالدين أن يكون هناك نتائج سلبية تنعكس على  أي

 

 امسةخالمناقشة نتائج الفرضية . 1...4.4

ــد المســتوى  ال ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــار النفســية فــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد ف اآلث

تعـزى لمتغيـر الحبس المنزلي فـي مدينـة القـدس من وجهة نظر القاصرين المعتقلين ب واالجتماعية

 .مستوى تعليم األم

في متوسطات اآلثار  (α) ≤0.05نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى أ أظهرت النتائج

النفسةةية واالجتماعيةةة والدرجةةة الكليةةة لآلثةةار مةةن وجهةةة نظةةر القاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي 

 ت قيمةة )ف( المحسةوبة علةى الدرجةة الكليةة لآلثةارإذ بلغة، مسةتوى تعلةيم األم لمتغيةر تبعةا  مدينة القدس 

الفرضةةية  قبةةولهةةذا يةةدعو إلةةى  فةةإنوتبعةةا لعةةدم وجةةود فةةروق (، 1.111( عنةةد مسةةتوى الداللةةة )1.214)

 الصفرية الثالثة على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى.
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ال توجةد  بينةت أنةهالتةي  ،(.022الّصةباح، وزعةول ) دراسة قام بهةاوهذا يتفق مع ما جاءت به 

 مستوى تعليم األم. تبعا  لمتغيرفروق في درجة االضطرابات السلوكية 

اسةةتقرار أن  إلةةى األممسةةتوى تعلةةيم  تبعةةا  لمتغيةةروتفسةةر الباحثةةة السةةبب فةةي عةةدم وجةةود فةةروق 

كبةةر فةي التةةأثير علةةى درجةةة أ ا  ور األسةرة مةةن الناحيةةة النفسةية واالجتماعيةةة وكةةذلك االقتصةةادية قةد يلعةةب د

اآلثةةار النفسةةية واالجتماعيةةة مةةن مسةةتوى تعلةةيم األم، فتكافةةل األسةةرة وتعاونهةةا فةةي رعايةةة الطفةةل الموجةةود 

والتعةاون  همابالحبس المنزلي، وغرس عنصري األمن والطمأنينة أثناء حبسه، والصلة بين الوالدين والتف

 .التالي ينعكس ذلك على الطفل بصورة إيجابيةوب ،في استقرار األسرة مهما   ا  يلعب دور 

 

 ادسةسالمناقشة نتائج الفرضية . 1...3.4

ــد المســتوى  ال ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــار النفســية فــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد ف اآلث

تعـزى لمتغيـر من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي فـي مدينـة القـدس  واالجتماعية

 لألسرة.الشهري معدل الدخل 

فةةةي متوسةةةطات اآلثةةةار  (α) ≤0.05وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد المسةةةتوى أظهةةةرت النتةةةائج 

االجتماعية والدرجة الكلية لآلثار من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القةدس 

 2111)الدخل الشهري ألسرهم معدل المبحوثين الذين  لصالحلألسرة معدل الدخل الشهري  تبعا  لمتغير

 .ال توجد فروق على بعد )اآلثار النفسية( تبين أنه، بينما شيكل( 1111اقل من  –

بينةت أنةه ال توجةد فةروق ذات التةي  ،(.022دراسةة الّصةباح وزعةول ) مةع مةا كشةفت عنةه فقيتوهذا ال 

الشةةهري بعكةةس دراسةةة إحصةةائية فةةي االضةةطرابات السةةلوكية، تعةةزى لمتغيةةر مسةةتوى دخةةل األسةةرة، داللةة 

( التةةي بينةةت أن الةةدخل الشةةهري ألسةةرة الطفةةل، مةةن المتغيةةرات التةةي أظهةةرت تةةأثير واضةةح علةةى 0223)

 الظاهرة. 
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تبعةا  االجتماعيةة والدرجةة الكليةة  اآلثةارالسبب في وجود فروق فةي متوسةطات  أنوترى الباحثة 

وقةةوع هةةؤالء  إلةةىقةةد يعةةود  شةةيكل(، 222.اقةةل مةةن  – 0222معةةدل الةةدخل الشةةهري ألسةةرهم ) لمتغيةةر

 ، والتةيتقةع فةي وسةط الهةرم االجتمةاعي و الطبقة متوسطة الدخل التيأاألطفال ضمن الطبقة الوسطى 

تختلف مقاييس تحديد الطبقة المتوسطة  إذ ،تأتي اقتصاديا  واجتماعيا  بين الطبقة العاملة والطبقة الغنية

ه الطبقةةة تكةةون لهةةم نظةةرة لمةةن هةةم اعلةةى مةةنهم فةةي األطفةةال فةةي هةةذ فةةإن ،وبالتةةاليبةةاختالف الثقافةةات. 

بصةةورة سةةلبية علةةى وضةةعهم  وانعكةةاس ذلةةكمجةةاراة مةةن غيةةرهم،  لهةةم يحةةاولونمسةةتوى الةةدخل، وهةةذا يجع

فرادهةا، كلمةا كلما كانت األسرة تملك مصادر إشباع االحتياجات المختلفةة ألنه أوالمعروف  .االجتماعي

جتماعي، فاألسر ذات الدخل المرتفع تميل إلى التجديد في تنشئة كان األفراد أكثر قدرة على التوافق اال

أبنائهةةا، والةةى اسةةتخدام الوسةةائل الحديثةةة وتعمةةل علةةى تةةوفير مسةةتلزمات األبنةةاء وتلبيةةة متطلبةةاتهم التةةي 

الذي  كالحاسوبتساعد على رفع مستوياتهم التحصيلية، مثل توفير الكتب والوسائل التعليمية المساعدة 

مكن استخدام اإلنترنةت واالطةالع علةى كةل مةا هةو جديةد مةن المعرفةة وتوسةيع آفةاقهم، وهةذا من خالله ي

 كبر.أمما يؤثر على قدراتهم  الشخصية والتكيف بصورة  ،بدوره ينعكس على طبيعتهم الشخصية

 فةةإنالنفسةةية، فةةي متوسةةطات اآلثةةار الةةدخل تبعةةا  لمسةةتوىعةةدم وجةةود فةةروق أمةةا عةةن السةةبب فةةي 

جةل تةوفير األمةن واالسةتقرار ية التي تبذل كل ما باإلمكان من أى طبيعة األسر الفلسطينذلك قد يعود إل

الجوانب النفسية تتطور لديهم النفسي، ومحاولة تهدئة األطفال، حيث أن األطفال داخل الحبس المنزلي 

بغةةض النظةةر نتيجةةة عوامةةل مختلفةةة، مثةةل العوامةةل االجتماعيةةة والثقافيةةة والسياسةةية، والراحةةة واالسةةتقرار 

كبةر بغةض النظةر عةن أيعتمةد علةى نفسةه بشةكل  الطفةلعن ظةروفهم االقتصةادية، وهةذه العوامةل تجعةل 

ال  الخصةال هةذه تةوافر أنحيةث ، ومحاولته التكيف مع الواقع الذي يعيشه، لألسرةالمستوى االقتصادي 

نمةا ،فقةره أو الفةرد غنةى بدرجةة مباشةر بشةكل يةرتبط مكانياتةهصةة، يةرتبط بقةدرات الفةرد الخا وا  العقليةة  وا 

 .الواقع الحاليوالشخصية، وقدرته الذاتية على التكيف والتعامل مع 



119 

 

 ابعةسالمناقشة نتائج الفرضية . 1...7.4

ــد المســتوى  ال ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــار النفســية فــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد ف اآلث

تعـزى لمتغيـر منزلي فـي مدينـة القـدس من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس ال واالجتماعية

 .مكان الحبس

والدرجةةة  اآلثةةار االجتماعيةةةنةةه ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي متوسةةطات أأظهةةرت النتةةائج 

مكان  تبعا  لمتغيرالكلية لآلثار من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس 

بعةةةد اآلثةةةار النفسةةةية لصةةةالح األطفةةةال القاصةةةرين الةةةذين مكةةةان ، بينمةةةا تبةةةين وجةةةود فةةةروق علةةةى الحةةةبس

 حبسهم )منزلهم(.

لةةةةم تعثةةةةر الباحثةةةةة علةةةةى دراسةةةةات سةةةةابقة بحثةةةةت فةةةةي موضةةةةوع مكةةةةان الحةةةةبس وآثةةةةاره النفسةةةةية 

في متوسطات واالجتماعية، وهذا ما يميز هذه الدراسة، وترى الباحثة أن السبب في عدم وجود فروق

الخةةةتالف مكةةةان الحةةبس قةةةد يعةةةود إلةةى عةةةدم اخةةةتالف  تبعةةا   الكليةةةة لآلثةةةار اآلثةةار االجتماعيةةةة والدرجةةة

الحةةةبس مةةةن ناحيةةةة حرمةةةان الطفةةةل مةةةن حريةةةة الحركةةةة والخةةةروج مةةةن مكةةةان حبسةةةه، وقلةةةة تفاعلةةةه مةةةع 

الخةةةتالف مكةةةان  اآلخةةةرين، ونةةةدرة مشةةةاركته فةةةي المناسةةةبات االجتماعيةةةة، وهةةةذا بةةةدوره ال يختلةةةف تبعةةةا  

عتقةال هةو نفةس االعتقةال الةذي يحةد مةن تفةاعلهم االجتمةاعي ويعيةق الحبس، فالحبس هو الحبس واال

 .اآلخريننموهم االجتماعي وتواصلهم مع 

الخةتالف مكةان الحةبس،  أما بخصةوص بعةد اآلثةار النفسةية الةذي تبةين وجةود فةروق فيةه تبعةا  

لتةي تكةون إلةى نظةرة األطفةال ا ذلك قةد يعةود أحيانةا   فإنولصالح األطفال الذين مكان حبسهم منزلهم، 

من محاولة التواصةل  قدر المستطاع منع أبنائهم أحيانا   نمشحونة بالنظرة السلبية لآلباء الذين يحاولو 

إن حب الوالدين ألطفةالهم يةدفعهم للعنايةة عليهم، ويعني ذلك الحماية الزائدة، حيث  مع اآلخرين خوفا  

فادحةةة باتبةةاعهم أسةةاليب تربويةةة  بهةةم وحمةةايتهم مةةن أي أذى، إال أن بعةةض اآلبةةاء قةةد يرتكبةةون أخطةةاء
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فةي أو أحدهما قد يغةالون  ، فبعض اآلباءخاطئة في تنشئتهم تترك آثار ا سلبية على شخصيات أبنائهم

ةةا فةةي المأكةةل  ة األطفةةالحمايةة والخةةوف علةةيهم، فيخةةافون علةةيهم مةةن أبسةةط األمةةور ويضةةعون لهةةم نظام 

د يكةةون لةةه مةةردوده السةةلبي الواضةةح علةةى وهةةذا قةة، كةةل ذلةةك لحمةةايتهم، واألصةةدقاءوالملةةبس والدراسةةة 

 الطفل أثناء الحبس المنزلي.

 

 لثامنةامناقشة نتائج الفرضية  .3.9.7

تقــدير الــذات لــدى القاصــرين المعتقلــين بــالحبس مســتوى ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي 

 المنزلي في مدينة القدس؟

اصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة الق الدرجة الكلية لتقدير الذات لدى أن أظهرت النتائج

 أهم، وعن (.26.2( وبنسبة مئوية مقدارها )6.35بمتوسط حسابي قدره )جاءت بدرجة مرتفعة القدس

الفقرات رقم  لدى القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس تمثلت فيفقرات تقدير الذات 

( 30..تقلل من ثقتي وتقدير لذاتي( بمتوسط حسابي قدره ))أكره المواقف التي على  التي تنص (06)

( 05وجاء في المرتبة الثانية الفقرة رقم )، مرتفعة جدا  عن درجة ة معبر ( 20.5وبنسبة مئوية مقدارها )

وبنسبة مئوية ( ....)ُأحب أن أقضي وقتا  ممتعا  دون قيود( بمتوسط حسابي قدره )على  التي تنص

 التي تنص( 00وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة رقم ) ،مرتفعة جدا  عن درجة ة معبر ( 2...مقدارها )

وبنسبة مئوية ( 0...)أحب أن أتخذ قراراتي بنفسي فيما يخص حياتي( بمتوسط حسابي قدره )على 

 (.الفقرة رقم )في حين جاء في المرتبة األخيرة  ،كذلك مرتفعة جدا  عن درجة ة معبر ( ....مقدارها )

وبنسبة مئوية مقدارها ( 0.52أفكار ال منطقية تجاه ذاتي واآلخرين( بمتوسط حسابي قدره ))تراودني 

 .متوسطةعن درجة  ةمعبر ( 52.4)
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توجد فروق في تقدير  ال بينت أنهالتي ( 0243)العيسى دراسة عنه  وهذا يتفق مع ما كشفت

 .الذات والصالبة النفسية بين المعتقلين وغير المعتقلين

في  األطفالة أن السبب في وجود درجة مرتفعة في تقدير قد يعود إلى مشاركة وترى الباحث

 راسةدنفسهم، وهذا يتفق مع ما كشفت عنه أبالرضا عن  ا  فعاليات االنتفاضة مما يعطيهم شعور 

 وسياسيا   أن المشاركين اجتماعيا  التي بينت  Christopher & Bruse (4220) كريستوفر وبروس

أن الفرد من خالل خبرته، يتكون  باعتبار ايضا  وتفسر الباحثة هذا الذات، تقدير  لديهم قدر كبير من

لديه مفهوم عن ذاته وتقييم مرتفع لذاته، عندما يشعر بالتوافق من األسرة والبيئة المحيطة به، والمدرسة 

ن التي ينتمي إليها فيستطيع أن يخوض المواقف الجديدة والصعبة دون أن يفقد شجاعته، حيث أ

الطفل الذي تعرض للحبس المنزلي يعيش في مجتمع يعاني من االحتالل وعمليات الحصار، 

بارزا  في قدرة الفرد على تحقيق ذاته للتغلب على كل ما هو  دورا  ة، واالعتقال التي تلعب هماوالمد

 والدية سواء  هي مرحلة الثورة والتمرد على السلطة الوالجدير ذكره هنا أن هذه المرحلة العمرية  جديد.

البيت. وأن األطفال عندهم طموح ورغبة في تحقيق أهدافهم وصوال  للتفوق والنجاح،  مفي المدرسة، أ

  ووضوح هدف الطفل يرفع من تقديره لذاته.

لذاته يتأثر بعوامل كثيرة منها ما  الفردمن أن تقدير  (4222سليمان، )ليه إوهذا ما أشار 

والفرص التي يستطيع أن يستغلها بما يحقق له الفائدة،  ،هواستعدادات دراتهقمثل  ،يتعلق بالفرد نفسه

تقديره  فإنطفل المجال لالنطالق واإلبداع، كانت البيئة تهيئ لل إذاومنها ما يتعلق بالبيئة الخارجية؛ ف

 كانت البيئة محبطة وتضع العوائق أمام الفرد بحيث ال يستطيع أن يستغل قدراته إذاأما لذاته يزداد، 

ستعدادات  .يقل تقدير الفرد لذاته، وال يستطيع تحقيق طموحاته عندئٍذ هوا 
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األسرة الفلسطينية تسعى جاهدة لتوفير كل ما يحقق طموحات هؤالء األطفال  فإن ،وبالتالي

 هذهمما انعكس على درجة تقدير الذات لديهم، وبالتالي جاءت درجة تقدير الذات لدى  ،وتطلعاتهم

 مرتفعة.الفئة من األطفال 

 

 اسعةتمناقشة نتائج الفرضية ال 1...7

 ها:يلي مناقشة نتائج (، وفيما11-1وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )

مــن  تقــدير الــذاتفــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال

 .فترة االعتقالتعزى لمتغير معتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس وجهة نظر القاصرين ال

فةةي درجةةات تقةةدير  (α) ≤0.05نةةه ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد المسةةتوى أ أظهةةرت النتةةائج

 فتةرة االعتقةال تبعةا  لمتغيةرالذات من وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينةة القةدس 

 الكلية لتقدير الذات.على الدرجة 

أظهةرت عةدم وجةود فةروق بةين أفةراد العينةة  التةي ،(0222دراسةة صةالح )ليةه إشةارت أوهذا ما 

 في درجة مفهوم الذات لديهم حسب مدة االعتقال.

فروق في درجات تقةدير الةذات مةن وجهةة نظةر القاصةرين  وتعزو الباحثة السبب في عدم وجود

، فترة االعتقال على الدرجة الكلية لتقدير الةذات تبعا  لمتغيرة القدس المعتقلين بالحبس المنزلي في مدين

ذاته ال ينحصر بفترة زمنية، إنمةا يمتةد عبةر مراحةل العمةر حيةث يكتسةبه مةن خةالل لإلى أن تقدير الفرد 

تقةةدير يعةةود إلةةى الحةةس العةةام  فةةإن ، فيحصةةل علةةى الرضةةا بقةةدر مةةا أدى مةةن نجاحةةات، كةةذلكهإنجازاتةة

ات، ولةةيس مبنيةةا  أساسةةا  علةةى مهةةارة محةةددة أو إنجةةازات معينةةة، فهةةو يعنةةي أن األشةةخاص لالفتخةةار بالةةذ

غلةةق فةةي أ ولةةوالةةذين أخفقةةوا فةةي حيةةاتهم العمليةةة ال يزالةةون ينعمةةون بةةدفء التقةةدير الةةذاتي العةةام، حتةةى 
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وجةةوههم بةةاب االكتسةةاب، والةةذي فةةرض علةةيهم مةةن خةةالل مةةدة الحةةبس المنزلةةي التةةي يمضةةيها الطفةةل فةةي 

 خر.آه أو مكان منزل
 

 اشرةعلمناقشة نتائج الفرضية ا. 1...8.7

مــن  تقــدير الــذاتفــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال
مســتوى تعلــيم تعــزى لمتغيــر وجهـة نظــر القاصــرين المعتقلــين بـالحبس المنزلــي فــي مدينــة القـدس 

 .األب
فةةي متوسةةطات  (α) ≤0.05ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد المسةةتوى انةةه ال توجةةد فةةروق أظهةةرت النتةةائج 

 تبعةةةا  لمتغيةةةرتقةةةدير الةةةذات مةةةن وجهةةةة نظةةةر القاصةةةرين المعتقلةةةين بةةةالحبس المنزلةةةي فةةةي مدينةةةة القةةةدس 

( عنةةد 1.414) ت قيمةةة )ف( المحسةةوبة علةةى الدرجةةة الكليةةة لتقةةدير الةةذاتإذ بلغةة، مسةةتوى تعلةةيم األب

 .السابعةالفرضية الصفرية  قبولإلى  وهذا يدعو(، 1.449مستوى الداللة )

تعزو الباحثة السبب في ذلك إلى أن تقدير الطفل لذاته قد يتأثر بعوامل مختلفة منها البيئي و 

ومنها األسري وما يحيط بذلك مةن ظةروف تنشةئة كفيلةة بتعزيةز تقةدير الةذات لةدى الطفةل، وال يختلةف 

 & Atkinson(2112)سةةةون وهةةةومبي اتكن أكةةةدههةةةذا مةةةا ذلةةةك بةةةاختالف مسةةةتوى تعلةةةيم األب، و 

Homby  أن تطةةور تقةةدير الةةذات لةةدى الفةةرد يبةةدأ منةةذ مراحةةل طفولتةةه األولةةى، كمةةا يةةؤدي سةةلوك  مةةن

فةةي تشةةكيل مشةةاعر الطفةةل حةةول قيمتةةه وقدراتةةه مةةن داخلةةه، وبمةةرور الوقةةت  دورا  الوالةةدين واتجاهاتهمةةا 

معهةةا الفةةرد، ويتةةأثر تقةةدير الةةذات  األخةةرى التةةي يتعامةةل بالجماعةةاتيصةةبح لتطةةور تقةةدير الةةذات صةةلة 

عنةةةد األطفةةةال فةةةي المرحلةةةة الدراسةةةية بشةةةكل مباشةةةر باألشةةةخاص المهمةةةين فةةةي حيةةةاتهم، مثةةةل الوالةةةدين 

بصةورة  األببدرجة تعليم  يتأثرمستوى تقدير الذات ال  فإن، ولكن بالرغم من ذلك والمعلمين واألقران

سةولومون وهةذا يتفةق مةع مةا جةاءت بةه دراسةة  ظاهرة حتةى لةو كةان األب يلجةأ إلةى اسةتخدام العةدوان.

ال توجد فروق بين األطفال الذين يعتبةرون  بينت أنهالتي  Solomon & Serres( 1999)وسيرس 
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 تقةةديرأبةةويهم لةةديهم عةةدوان لفظةةي مةةنخفض، والةةذين يعتبةةرون أبةةويهم لةةديهم عةةدوان لفظةةي مرتفةةع فةةي 

  .الذات والتحصيل الدراسي

 

 عشرحادي الالفرضية مناقشة نتائج .  1...4.7

مــن  تقــدير الــذاتفــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال

مســتوى تعلــيم تعــزى لمتغيــر وجهـة نظــر القاصــرين المعتقلــين بـالحبس المنزلــي فــي مدينــة القـدس 

 .األم

وسطات تقدير الذات في مت (α) ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى أظهرت النتائج 

، مسةتوى تعلةيم األم تبعةا  لمتغيةرمن وجهة نظر القاصرين المعتقلةين بةالحبس المنزلةي فةي مدينةة القةدس 

 .لصالح المبحوثين الذين مستوى تعليم أمهاتهم )ثانوي(

مسةةتوى تعلةةيم  تبعةةا  لمتغيةةرفةةي متوسةةطات تقةةدير الةةذات  وتعةةزو الباحثةةة السةةبب فةةي وجةةود فةةروق

، إلةى أن ذلةك قةد يعةود إلةى أن هةذه الفئةة لمبحوثين الذين مستوى تعلةيم أمهةاتهم )ثةانوي(لصالح او األم، 

مةا تتواجةد مةةع أبنائهةا فةةي المنةزل، بعكةةس  غالبةةا  التةي تكةون ضةةمن الفئةة متوسةطة التعلةةيم  مةن النسةاء قةةد

دي فمةا ي مؤهلهةا العلمةي إعةداالفئة الجامعية التي قد تكةون التحقةت بصةفوف العمةل، وبعكةس المةرأة التة

التةي قةةد تكةةون لةةيس لةةديها مةن المعرفةةة مةةا يؤهلهةةا للتعامةةل مةع األبنةةاء، وبالتةةالي جةةاءت المةةرأة التةةي دون 

كثةةر قةةدرة علةةى بنةةاء شخصةةية الطفةةل بسةةبب مؤهلهةةا العلمةةي المتوسةةط، حيةةث أن أمؤهلهةةا العلمةةي ثةةانوي 

في  بارزا   دورا  األم تلعب ناء، فمالزمتها ألبنائها يعطيها الفرصة األكبر في  تنمية مفهوم الذات لدى األب

إنها هي المربية األولى، وهي المدرسة األولى قبل المدارس  إذهذه التنشئة لتواجدها األكثر مع األبناء، 

يحملةون الةوطن علةى أكتةافهم وينهضةون بةه نحةو التقةدم  المتعارف عليها، وهي التي تربةي وتنشةئ أوالدا  

 والعال. 
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 عشرثانية الفرضية مناقشة نتائج ال.  1...3.7

مــن  تقــدير الــذاتفــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال

معــدل الــدخل تعــزى لمتغيــر وجهــة نظــر القاصــرين المعتقلــين بــالحبس المنزلــي فــي مدينــة القــدس 

 لألسرة.الشهري 

في متوسطات تقدير الذات  (α) ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى أظهرت النتائج 

معدل الدخل الشهري  تبعا  لمتغيرمن وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس 

اقةل  – 222.شيكل، و 222.لصالح المبحوثين الذين معدل الدخل الشهري ألسرهم )اقل من  لألسرة،

ر تفةةع معةةدل الةةدخل كلمةةا زاد تقةةدييعنةةي انةةه كلمةةا ار  (، وهةةذاشةةيكل فةةأكثر 3222شةةيكل، و 3222مةةن 

 الذات لدى أفراد عينة الدراسة.

مكاناتهم، وكما سبق  وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية وطبيعية تنسجم مع ظروف األهل وا 

فرادها، كلما كان ه كلما كانت األسرة تملك مصادر إشباع االحتياجات المختلفة ألفإنوبينت الباحثة 

ى التوافق وتقدير الذات، فاألسر ذات الدخل المرتفع تميل إلى التجديد في تنشئة األفراد أكثر قدرة عل

 عن واالرتياح بالرضا شعور لديهم يتولد مرتفع دخل ذات ألسر المنتمين الطلبة فإنكذلك أبنائها، 

 من المعاناة وعدم والصحية االنفعالية الحالة واستقرار بالسعادة، تمتعهم مدى تعكس الحياتية ظروفهم

 فيه، يعيش الذي المعيشة مستوى أو الحياة بمستوى والقناعة الرضا إلى باإلضافة السلبية، المشاعر

، لألبناءقل قدرة على توفير الوسائل الحديثة أ هافإنذات المستوى االقتصادي المتدني  األسر أما

ل والكفاح وتدبير من خالل حثهم على العم أبنائهاتعمل جاهدة في توجيه  األسرهذا  فإنوبالتالي 

الذين  األبناء أن إلى باإلضافة، هذا األهلنحو  األبناء، وبالتالي تتغير اتجاهات هؤالء بأنفسهم أمورهم

فر لديهم، على االن كل شيء متو  باألمن شعورا   أكثر نيكونو  أعلى اقتصادية مستويات إلىينتمون 
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 أمامهممشوار الحياة  أني الذين يشعرون قل في مستواها االقتصادأ ألسرالذين ينتمون  األبناءعكس 

 .بتقديرهم لذواتهمحتى يشعروا  إنجازهطويل، وهناك الكثير عليهم 

 

 عشر ثالثةالمناقشة نتائج الفرضية . 1...7.7

مــن  تقــدير الــذاتفــي متوســطات  (α) ≤0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى  ال

 .مكان الحبستعزى لمتغير لمنزلي في مدينة القدس وجهة نظر القاصرين المعتقلين بالحبس ا

انةه ال توجةد فةةروق ذات داللةة إحصةائية فةي متوسةطات تقةةدير الةذات مةن وجهةة نظةةر  أظهةرت النتةائج

المتوسةةط  إذ بلةةغ، مكةةان الحةةبس تبعةةا  لمتغيةةرالقاصةةرين المعتقلةةين بةةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةةة القةةدس 

(، 1.11ت لألطفال القاصرين الذين مكان حبسهم )منةزلهم(، )الحسابي على الدرجة الكلية لتقدير الذا

(، كمةةا 1.13( )منزززل آخززربينمةةا بلةةغ المتوسةةط الحسةةابي لةةدى األطفةةال القاصةةرين الةةذين مكةةان حبسةةهم )

 (.1.111( عند مستوى الداللة )-1.139تبين أن قيمة )ت( المحسوبة )

فةي متوسةطات تقةدير الةذات  فةروق ذات داللةة إحصةائيةتعزو الباحثة السةبب فةي عةدم وجةود 

، مةن وجهةةة نظةر القاصةةرين المعتقلةةين بةالحبس المنزلةةي فةةي مدينةة القةةدس تعةةزى لمتغيةر مكةةان الحةةبس

وبهةةذا  ،موجبةةة نحةةو نفسةةه أمأن تقةةدير الةةذات مفهةةوم يعكةةس اتجاهةةات الفةةرد الشةةاملة سةةالبة كانةةت إلةةى 

دل علةى هةذه القيمةة مةن أيةة، ولةيس همأو الفرد يعتبر نفسةه ذا قيمةة  أنتقدير الذات المرتفع يعني  فإن

نةةه أصةةبح محةةط ه فةةي أعمةةال االنتفاضةةة وقناعاتةةه بأوجةةود الطفةةل فةةي الحةةبس المنزلةةي نتيجةةة مشةةاركت

( من أن تقدير الةذات يعبةر عةن مةدى 0226سليمان، وهذا ما يؤكده ) .عنه همااآلخرين ورض حتراما

ات والمعتقةةدات والخبةةرات التةةي يسةةتدعيها اعتةةزاز الفةةرد بنفسةةه ومسةةتوى تقيميةةه لنفسةةه، ويشةةمل االتجاهةة

الفةةةرد عنةةةدما يواجةةةه المحةةةيط بةةةه فيمةةةا يتعلةةةق بتوقةةةع النجةةةاح والفشةةةل والقبةةةول والةةةرفض والقةةةوة العنةةةف 

 والشخصية.
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فةةي منةةزل آخةةر لةةم يةةؤثر علةةى تقةةدير  مداخةةل منةةزلهم أ حةةبس األطفةةال سةةواء   فةةإن ،ومةةن هنةةا

واألسةةرية عبةةر إلةةى أسةةاليب التنشةةئة االجتماعيةةة  رجةةع فةةي األصةةلي تقةةدير الفةةرد لذاتةةهأن  إذلةةذواتهم، 

مكةةان الحةةبس لةةيس لةةه تةةأثير كبيةةر فةةي تغييةةر نظةةرة الفةةرد لذاتةةه  فةةإنمراحةةل الحيةةاة المختلفةةة، وبالتةةالي 

  .وتقديرها لها
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 توصيات الدراسة: 1.1

 الباحثة توصي بما يلي: فإن ،ليها الدراسةإفي ضوء النتائج التي توصلت 

ثار النفسية اآل خفض الوقائية والعالجية التي تركز علىاالرشادية و لبرامج إعداد ا الدعوة إلى .1

 .لدى القاصرين الذين تعرضوا للحبس المنزلي واالجتماعية

 أمورهم وأولياءالتي تضم األطفال المحررين من السجون  االجتماعيتشكيل مجموعات الدعم  .0

 اختصاصيين من المجموعة بتوجيهالخبرات، وعمليات الدعم والتمكين من قبل أفراد وتبادل 

 .نفسيين

للحد من المشكالت  وأطفالهمضرورة إدخال الخدمات النفسية واإلرشادية ألسر األسرى  .6

االجتماعية والنفسية المبنية على دراية قوية ومنظمة الحتياجات هذه الشريحة التي تختلف في 

لتي ال تنتهي من المعاناة تعاطيها مع هذه الخدمات، في ظل الظروف الصعبة والمتواصلة ا

 .الحبس المنزليمن جراء 

القاصرين الذين ضرورة العمل من قبل المؤسسات التي تعنى بشؤون وقضايا األسرى وأهالي  ..

إصدار بعض النشرات والكتيبات التي تسهم بزيادة وعي تعرضوا للحبس المنزلي، من خالل 

، وكيفية التخلص من فسية واالجتماعيةاآلثار النبأساليب مواجهة  االطفال القاصرين وأسرهم

 في يوميات الحياة. الطفلالتوتر والقلق والكبت والصدمات التي يعانيها 

تتعلق بإجراء برامج ارشادية للتخفيف من االثار النفسية ضرورة إجراء دراسات أخرى  .5

 .االطفال الذين تعرضوا للحبس المنزليعلى واالجتماعية 

 

 



129 

 

 المراجع:

 القران الكريم

 أوال : المراجع العربية:

تقدير الذات وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى متربصي المعهد (. .422) أبو جادو، صالح. -

 بسكرة، الجزائر.  جامعة(، )رسالة ماجستير غير منشورة ،المتخصص للتكوين المهني

انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني وتهديد أمنه النفسي (. 0222أبو دف، محمةةود خليةل. ) -

الطفل )، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر حقوق الطفل واالجتماعي من خالل ممارسات االحتالل

 م.25/0222/.4-42-نموذجا ( والمنعقد ببيروت-الفلسطيني

جودة الحياة وعالقتها بتقدير الذات والمهارات الحياتية لدى (: 0243ابو شماله، رجاء محمد. ) -

غزة، -الجامعة االسالمية (.غير منشورة رسالة ماجستير)، غزةزوجات الشهداء في قطاع 

 فلسطين. 

- ( 0245ابومرق،جمال. تقديرالذاتوعالقتهبالتفاعالتاالجتماعيةلدىاطفالما"(:

4(،.4،)دراسات نفسية وتربوية،"قبلالمدرسةاالبتدائيةخارجالمنزلبمدينةالخليل

-45.

 ني في سجون االحتالل اإلسرائيلي،معاناة األسير الفلسطي(. 0222)فراس. أبو هالل،  -

 .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت

برنامج  ،غزةالصحة النفسية للمعتقلين السياسيين في قطاع (. 4224) .أبو هين، فضل -

 ، فلسطين.للصحة النفسية. غزة غزة
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ئتهم المشكالت السلوكية لدى األطفال المحرومين من بي(. 0222)إسماعيل، ياسر يوسف.  -

 . ، غزة، فلسطيناإلسالمية الجامعة(، )رسالة ماجستير غير منشورةة، األسري

، مركز أسرى تحذير من آثار الحبس المنزلي على أطفال القدس(. 0242األشقر، رياض. ) -

 /.http://www.aljazeera.net/news/alquds/2017/8/27 فلسطين للدراسات، الجزيرة نت،

مجلة . "تقدير الذات وعالقته بمستوى التحصيل الدراسي"، (.024اآللوسي، وفاء طاهر. ) -

 .5.. – 53.(، .42العراق، ) – العلوم التربوية والنفسية

اآلثار النفسية واالجتماعية للحرب العراقية األمريكية (. 0225)البزاز، سناء محمد جعفر.  -

  .داد، العراقبغ جامعة(، )رسالة ماجستير غير منشورة على األطفال بالمجتمع العراقي،

الحياة  أحداثتقدير الذات وعالقته باستراتيجيات مواجهة (. 0222)احمد. تاللوة، محمود  -

)رسالة ماجستير غير منشورة(،  ،الضاغطة لدى معلمي وكالة الغوث في الضفة الغربية

  جامعة القدس، فلسطين.

مرضى السرطان (. "تقدير الذات وعالقته بالوجود األفضل لدى .022)محمد. جبر، جبر  -

 .2.-42(، 6، م)مجلة دراسات عربية في علم النفسبمقارنة باألصحاء"، 

(. "تقدير الذات والتكيف المدرسي لدى الطالب الذكور"، ..42جبريل، موسى عبد الخالق. ) -

 ..40 – 442(، 4، سوريا، ع)المجلة العربية لبحوث التعليم العالي

بين تقدير الذات واالتجاهات الالعقالنية لدى الطلبة (. "العالقة 0223جرادات، عبد الكريم. ) -

 .4.5 – 4.6(، 4(، ع)6، م)المجلة األردنية في العلوم التربويةالجامعيين"، 

، معهةةد الحــبس المنزلــي ســالح اســرائيل لمعاقبــة االطفــال المقدســيين(: .024جنةةدي، أسةةيل. ) -

  ،لإلعالمالجزيرة 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/23 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/23
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/23
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اتجاهات المرشدين (. 0223الحاج يحيى، محمد، عرار، رياض، أبو قطيش، عايد. ) -

دراسة ميدانية في مدارس السلطة الوطنية  –التربويين حول سوء معاملة األطفال 

 لحركة العالمية للدفاع عن األطفال فرع فلسطين، فلسطين.، االفلسطينية

(. "تقدير الذات وعالقته بمستوى التحصيل األكاديمي: دراسة 0240)الحراحشه، محمد احمد.  -

مجلة شؤون مسحية على الطلبة الضباط في أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة"، 

 .422 – 2.(، 445(، ع)02اإلمارات، م)– اجتماعية

المكتب  ،حالة حقوق الطفل في بلدان عربية(. 0245) .الحركة العالمية للدفاع عن األطفال -

 .اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

بدائل احتجاز األطفال في خالف مع القانون  (.0243) .الحركة العالمية للدفاع عن األطفال -

 .فلسطين ،في فلسطين وبعض الدول العربية"

المؤشرات السلوكية واالنفعالية غير السوية لدى أطفال (. 0222زي. )حسين، هيثم فو  -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، األسرى في شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أمهاتهم،

  جامعة اليرموك، األردن.

ــي، عبــد  - الكتــاب الجــامع فــي االضــطرابات -موســوعة الطــب النفســي: (5991)المــنعم. الحفن
 ، المجلد األول، مكتبة مدبولي، القاهرة.جها نفسياالنفسية وطرق عال

-مجلة كلية اآلداب(. "تقدير الذات وعالقته بمركز السيطرة"، 0222)الحلو، بنية منصور.  -

 .034 – 063(، 22جامعة بغداد، العراق، ع)

الصالبة النفسية وعالقتها بتقدير الذات والرضا (: 0245آل حمود، منيرة بنت سالم مبارك. ) -

جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،  (،رسالة ماجستير غير منشورة)، يفي لدى السجاناتالوظ

 السعودية.
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لصالبة النفسية وعالقتها ببعض أساليب التعذيب "ا (..024)محمد. عايد ، الحموز -

بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر "، اإلسرائيلية ضد األسرى الفلسطينيين في محافظة الخليل

 م.05/3/0246-.0نظمته جامعة القدس المفتوحة في الفترة الذي  األسرى

فاعلية برنامج قائم على االسترخاء العضلي لخفض (. 0243) الحموز، عايد محمد. -

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، ما بعد الصدمة النفسية لدى األطفال الفلسطينيين أعراض

 جامعة الزعيم األزهري، السودان. 

 ،"الطفل الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي (. "معاناة.022مريم. )، عيتاني أحمد،الحيلة،  -

  .، لبنانبيروت ،للدراسات واالستشارات ةمركز الزيتونسلسلة أولست أنسانا ، 

مجلة العلوم (. "مستوى تقدير الذات لدى معلمي المرحلة االبتدائية"، 0243دبابي، بوبكر. ) -

 .635 – 656(، 0(، ع)6، م)النفسية والتربوية

 – مجلة كلية التربية(. "تقدير الذات لدى أبناء المطلقين"، 4222دسوقي، راوية محمود. ) -

 ...0 – .05(، 2مصر، ع)-جامعة طنطا

. جامعة "أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب"(. 0222ذياب، محمود طالب خضر. ) -

 النجاح الوطنية. فلسطين.

 –أبعاده النفسية على المعتقلين اإلداريين  –داري االعتقال اإل(. .022)إياد. الرياحي،  -

، المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية معتقل النقب الصحراوي – اعتقاليهدراسة 

 .المجتمع، بنورما، القدس، فلسطين

االغتراب وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة الصف األول الثانوي في  (.0223. )منذر ،ربعي -

 . س، فلسطينالقد جامعة(، رسالة ماجستير غير منشورة)  ، الخليلجنوب محافظة 
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االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين الفلسطينيين في (. 0222). لؤيزعول،  -

س، القد جامعة(، )رسالة ماجستير غير منشورة ،محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات

 . فلسطين

(. "نمو مركز التحكم وعالقته بتقدير الذات"، ..42)ي. زيدان، الشناوي عبد المنعم الشناو  -

 .5. – 2(، 2(، ع)6مصر، م)– مجلة كلية التربية بالزقازيق

النفسية والجسمية  اآلثار(. 0242)رجب. زقوت، سمير محمد، أبو دقة، مريم، السراج، إياد  -

ة الدراسات جمعي ،بعيدة المدى للتعذيب لدى األسيرات الفلسطينيات المحررات بقطاع غزة

 التنموية الفلسطينية، فلسطين.

، عالم الكتب، القاهرة، الصحة النفسية والعالج النفسي(. 0224)زهران، حامد عبد السالم.  -

 مصر.

 مطبعة العاني، بغداد. ،األثر النفسي(. 0224الساعدي، فاضل شاكر حسن. ) -

ل في خالف مع االحتجاز رهن المحاكمة لألطفا(. 0240)سلسلة تقارير حقوق الطفل.  -

 .، دراسة تحليلية مقارنة، فلسطينالقانون

درجات تقدير الذات واالكتئاب والقلق لدى األحداث الجانحين (. 0226)سليمان، رغدة.  -

س، القد جامعة(، )رسالة ماجستير غير منشورة، والعاديين في الضفة الغربية بفلسطين

 . فلسطين

مقارنة بين -دير الذات في مرحلة الطفولة (. "قياس تق4222)سليمان، عبد الرحمن سيد.  -

 .460 – 2.(، 44(، ع)2مصر، س ) – مجلة اإلرشاد النفسيأربعة مقاييس، 

إصدارات شبكة العلوم  الدعم النفسي ضرورة مجتمعية،(. 0246)شعبان، مرسيلينا حسن.  -

 النفسية العربية، مصر.
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ير الفلسطيني وعالقته البناء النفسي لشخصية األس(. 0222شهوان، اسالم محمود. ) -

 . اإلسالمية بغزة، فلسطين الجامعة(، )رسالة ماجستير غير منشورة ببعض المتغيرات،

االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين " (..022)لؤي. الصباح، سهير، زعول،  -

 مجلة جامعة النجاح لألبحاث، األمات"نظر  وجهةالفلسطينيين في محافظة بيت لحم من 

 .2.2 – 242، (6(، ع )00)اإلنسانية، معلوم )ال

مفهوم الذات عند أبناء المعتقلين وأبناء غير (. 0222صالح، جهاد اسعد احمد. ) -

)رسالة ماجستير غير  ( سنة في محافظة بيت لحم،1.-1المعتقلين للفئة العمرية )

 . س، فلسطينالقد جامعة(، منشورة

عية الحياة وتقدير الذات لدى مرضى السكري (. "نو 0242)طشطوش، رامي، القشار، محمد.  -

 .454 – 466(، 0(، ع)46، م)المجلة األردنية في العلوم التربويةفي األردن"، 

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته باالنتماء لدى (: .022)احمد. الطالع، عبد الرؤوف  -

 ،راه غير منشورة()اطروحة دكتو  ،االسرى الفلسطينيين المحررين من السجون االسرائيلية

 جامعة عين شمس، مصر.

(. "تقدير الذات لدى نزالء السجون 0222)إبراهيم. عبد اهلل، وفاق صابر، الكردي، خالد  -

 .42(، 4)1جامعة النيلين، السودان،  –، كلية اآلداب مجلة آداب النيلينبوالية الخرطوم"، 

-46.. 

دراسة على طالب  بالعنف:ات المنبئة أبعاد تقدير الذ(. "0244)السيد. الوهاب، محمد  عبد -

 – 224(، .)10، مصر – مجلة دراسات عربية في علم النفس"، الثانوي بمحافظة قنا

250. 
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(: أثر سجن أحد الوالدين على أفراد األسرة: مراجعة االدبيات 0245العتيبي، مطلق بن طلق. ) -

 .05 – 066(، 32)24 مجلة البحوث األمنية)السعودية(،العلمية، 

اضطراب ما بعد الصدمة لدى األطفال المحررين  (.0242لعجلوني، سعدية عدنان طاهر. )ا -

جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(، ، في محافظة الخليل عالقته باالتزان االنفعالي

  ، فلسطين.القدس

 مجلة الطفولة العربية، "تقدير الذات والصحة المدرسية"(. 0242)إسماعيل. علوي، موالي  -

 .2.- 4.(، 22)18 ويت،الك–

اآلثار النفسية المترتبة على اعتقال األطفال من وجهة نظرهم "(. 0242)خليل. عليان، حمد  -

مجلة الطفولة ، "دراسة على عينة من األطفال المقدسيين المحررين من السجون اإلسرائيلية –

 .2.- 32(، .0)2مصر، –والتنمية 

على صحتهم  وتأثيرهقال األطفال المقدسيين اعت" (.0243عليان، حمد، مخلوف، شادية. ) -

، دراسة قدمت لمؤتمر الصحة النفسية وتنمية المجتمع نحو "النفسية من وجهة نظر األهالي

 ، جامعة القدس المفتوحة.أفضلحياة 

اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى الناجين من (. 0246علي، سوزان محمود. ) -

درمان  أمجامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(،  بكوردستان العراق، األنفالعمليات 

 اإلسالمية، جمهورية السودان. 

. دار الصحة النفسية والتوافق النفسي(. .022)محمد. علي، صبره محمد، شريت، أشرف  -

 .المعرفة الجامعية، األزاريطة، مصر
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بيقات ، مركز الدراسات والتطاالحتياجات النفسية لطلبة المدارس(. 4220عواد، إليا. ) -

 التربوية. رام اهلل، فلسطين. 

أساليب التحقيق في مراكز االعتقال اإلسرائيلي بين (. 0242)العيسى، فردوس عبد ربه.  -

هيئة شؤون األسرى والمحررين، سلسلة استخدام نظريات علم النفس واألخالقيات المهنية، 

 آداب السجون، فلسطين

ئص النفسية واالجتماعية لشخصية الخصا (.0243. )العيسى، فردوس عبد ربه مصطفى -

أطروحة دكتوراه  ،، رسالة دكتوراه غير منشورةالمراهق الفلسطيني وعالقتها بصحته النفسية

 ، مصر. جامعة عين شمس غير منشورة،

( قرارا ب "الحبس المنزلي" خالل 052(. "االحتالل أصدر )0242فراونة، عبد الناصر. ) -

(، 2.56، ع)0242/ 42/ 5، فلسطين، الخميس، ديدةجريدة الحياة الجانتفاضة القدس"، 

 .0ص 

، "مصدر الضبط وتقدير الذات وعالقتها باالنبساط واالنطوائية"(. 4224) فرج، صفوت. -

 . 02-2، ع)يناير(، مجلة دراسات نفسية

(. "تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن من 0246)شايع. مجلي،  -

 ..42 – 52(، 02)4، مجلة دمشق للعلوم التربويةم األساسي بمدينة صعده"، مرحلة التعلي

االمن النفسي وتقدير الذات في عالقتهما ببعض االتجاهات (: 0242محمد، سالم ناجح. ) -

 جامعة الزقازيق، مصر. ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، التعصبية لدى الشباب الجامعي

 ، القدس، فلسطين.األسرى (.0243. )ثمركز بيت المقدس للدراسات والبحو  -



137 

 

الحبس المنزلي سيف مسلط على رقاب " (.0246). للدراسات فلسطين أسرىمركز  -

  "،دنيا الوطن -رام اهلل ، المقدسيين

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/06/04/401341.html 

مكتب "، الحبس المنزلي يخلق حاجزا  بين الطفل وذويه(. "0243)مكتب إعالم األسرى.  -

 ./http://asramedia.ps/post/3197إعالم األسرى 

سية وغسيل نف أمراض-القدسالحبس المنزلي ألطفال :(0243) مكتب اعالم االسرى. -

 .http://asramedia.ps/post، للدماغ

المصرية،  األنجلو، مكتبة اختبار تقدير الذات للمراهقين (.4224) محمد، عادل عبد اهلل. -

 القاهرة، مصر.

فل"، (. "المعلم ودوره في دعم تقدير ذات الط0244)سالم. المعمرية، نادية بنت علي بن  -

 .42 – 2(، 03(، ع)2سلطنة عمان، س) – مجلة التطوير التربوي

، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، علم النفس االجتماعي(: .422)كامل. مليكة، لويس  -

 مصر.

المكتب اإلقليمي في الشرق األوسط  "اتفاقية حقوق الطفل".(. 0223منظمة اليونيسف. ) -

من الصفحة اإللكترونية:  43/40/0242دة بتاريخ وشمال أفريقيا، عمان. األردن. مستم

http://www.unicef.org/jordan/arabic/resources_1951.html. 

 سياسات يصعد االحتالل" (0245) .العالمية والحركة ،اإلنسان لحقوق الضمير مؤسسة -

 .فلسطين اهلل، رام ،الوطن دنيا ،"القدس في خاصة األطفال قوقح انتهاك

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/06/04/401341.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/06/04/401341.html
http://asramedia.ps/post/3197/
http://asramedia.ps/post
http://www.unicef.org/jordan/arabic/resources_1951.html
http://www.unicef.org/jordan/arabic/resources_1951.html
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ميدانيـة عـلى عينــة من  دراسـة-األيتامتقدير الذات لدى المراهقين  (.0245. )قريد ،نادية -

(، )رسالة ماجستير غير منشورة، التالميذ األيتام المتمدرسين ببعض ثانويات مدينة تقرت

 لة، الجزائر. ورق –قاصةةةةدي مربةةةةاح  جامعة

مجلة علم (. "حالة تقدير الذات وعالقتها بمركز الضبط"، .422)غريب. ناصر، أيمن  -

 .425- .2(، 64(، ع).مصر، س)-النفس

فاعلية برنـامج إرشـادي مقتـرح لخفـض المشـكالت السـلوكية (: 2111النباهين، ُعال كمةال. ) -

 غزة، فلسطين. -الميةالجامعة االس رسالة ماجستير غير منشورة(،)، األسرىألبناء 

دنيا  -"تحاد الصحافة العربيةا ،سياسة الحبس المنزلي ألطفال القدس" (.0243. )وسيموني،  -

 الوطن، 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/07/31/411790.html 

عام اإلعدامات (. 0245)يئة شؤون األسرى والمحررين ترصد أوضاع األسرى خالل عام. ه -

 .فلسطينواعتقال األطفال والجريمة المنظمة، 

اعتقال األطفال جرائم متواصلة بحق  (..024). هيئة شؤون األسرى والمحررين فلسطين -

 اهلل، فلسطين.هيئة شؤون األسرى والمحررين فلسطين، رام ، القاصرين

دائرة األسرى األطفال في سجون االحتالل،  (.0242)وزارة شؤون األسرى والمحررين.  -

 اإلعالم، وزارة شؤون األسرى والمحررين، فلسطين.

اعتقال األطفال جرائم متواصلة "(. 0240) .وزارة شؤون األسرى والمحررين دولة فلسطين -

قلين الفلسطينيين والعرب في المؤتمر الدولي للتضامن مع األسرى والمعت .بحق القاصرين"

 .سجون االحتالل اإلسرائيلي

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/07/31/411790.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/07/31/411790.html
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  ،لحبس المنزليا(:0242. )الفلسطينيمركز المعلومات الوطني وفا،  -

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=20002 
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 مالحق الدراسة:

 اداتا الدراسة( .ملحق رقم )
 

 

 

 جامعة الخليل

 الدراسات العليا كلية

 التوجيه واالرشاد النفسيبرنامج 

 ، عزيزتي الطالبةعزيزي الطال 

 وبعد،تحية طيبة 

لدى  الذاتبتقدير  اوعالقتهاآلثار النفسية واالجتماعية ) تقوم الباحثة بأجراء دراسة بعنوان
 منك التكرم بتعبئة االستبانة ( أرجوالقاصرين المعتقلين بالحبس المنزلي في مدينة القدس

ها وذلك استكماال  للحصول على ، والتي ستساعد الباحثة على استكمال بحثبكل صدق وموضوعية
العلم أن جميع المعلومات سرية وهي  معدرجة الماجستير في اإلرشاد النفسي من جامعة الخليل، 

 ألغراض البحث العلمي فقط.                                            

                                                                                                                              ونك""شاكرة  لك حسن تعا

                                                                                                                  
 الباحثة

 أبو طاعةرنا 

 بيانات أولية:  القسم األول:

                                                               :التي تناسبك اإلجابة( في مربع √) إشارةعلى األسئلة بوضع  اإلجابةيرجى منك 

  ثالثة شهور(       –من ) شهر فأقل(             من ) شهر ويوم          االعتقال:  فترة     

 ) ثالثة شهور فأكثر(                               
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  دراسات عليا فأعلى     جامعي                 ثانوي             ابتدائي            األب: مستوى تعليم 

  فأعلى دراسات عليا         جامعي          ثانوي               ابتدائي        األم:      مستوى تعليم  

 عدل الدخل الشهري لأُلسرة :م 
 شيكل(4111أقل من  -1111متوسط )                    شيكل(  1111متدني )أقل من                        

 شيكل فأكثر( 2111شيكل(                   عالي جداا )2111من أقل-4111عالي )                   

  الحبسمكان: 
 منزل اخر                                              منزلي                       

 

 اآلثار النفسية واالجتماعية القسم الثاني:

( في سلم اإلجابة المناسبة لك مقابل كل فقرة √يرجى اإلجابة على أسئلة هذا القسم بوضع إشارة )
 منها:

موافق  اآلثار النفسية البند
 بشدة

 غير قمواف
 متأكد 

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      الحبس. أثناءأشعر بأني أصبحت شخصية حادة  .

      ضغوط نفسية نتيجة الحبس. أعاني 1

      نزلياشعر بضعف الثقة بالنفس خالل وجودي بالحبس الم 1

      أعاني أحيانا من اضطرابات انفعالية خالل فترة الحبس. 4

      النفسي بسب  الحبس المنزلي. باإلحباطأشعر  1

      .غير مبررةبقسوة  أعامل األخرين 2

      الحبس. أثناء مستقبليلسُت قلقاً على  1

      الحبس. أثناء فترةشعور بالوحدة النفسية أعاني من  1

      .غير منطقيةتراودني أفكار غريبة  2

      حزين. أنا إنسان 1.
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      أثناء النوم. األحالم المزعجةويراودني الخوف  ..

      اشعر بالقلق. 1.

      .لدي صعوبة في بدا النوم 1.

      الصبر والمثابرة في أداء أعمالي. أعاني من قلة 4.

      يرهقني التفكير السلبي بالحياة. 1.

      .اآلخرينمحط اهتمام  يأجد نفس 2.

      .تقبلية تتضاءللتحقيق طموحاتي المس يفرصأن أرى  1.

      .بدون مبررأميل إلى المشاجرات الكالمية والجسدية  1.

      .الواقعمع اآلخرين وأشعر بعدم قدرتي على التكيف  91

      .بشكل دائمتنتابني نوبات من القلق  02

      .أي أخبار تخص االحتاللاشعر بالخوف عند سماع  09

      ياة.اشعر بعدم الرغبة في الح 00

ممارساتي الحياتي بالرغم من الحبس أنا راٍض عن  02

 .المنزلي
     

      .زاد حبي لمنزلي من انتمائي لوطني 02

موافق  اآلثار االجتماعية البند
 بشدة

 غير موافق
 متأكد 

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      ليس لدي أصدقاء. .

      .حياةللجديدة  معاني سأبحث عن 1

مع اآلخرين أثناء فترة  ال اهتم بإقامة عالقات اجتماعية 1

 .الحبس
     

      باألخرين. يس لدي ثقةل 4

      .أثناء الحبس بأنني مقيد في عالقاتي االجتماعية رأشع 1
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      .أثناء الحبس أميل إلى العزلة االجتماعية 2

      أشعر بأنني غير قادر على تحمل المسؤولية االجتماعية. 1

      اشعر إنني محط ثقة وتقدير اآلخرين. 1

      ال أرى أحداً من الناس يهتم ألمري. 2

      .في المناسبات االجتماعية أتمنى أن شارك الناسأ 1.

      الحبس.الحياة من تعلمت معنى  ..

      لم تتأثر نظرتي القيمية واألخالقية أثناء الحبس. 1.

      اتي مع اآلخرين أثناء الحبس.زادة قوة عالق 1.

      تعلمت معنى اإلخالص أثناء الحبس. 4.

اشعر بأنني بحاجة إلى المساندة االجتماعية أثناء وبعد  1.

 الحبس.
     

      .باآلخرين غير مرضية أثناء الحبسعالقاتي  2.

      .مع اآلخرينأحرص على التواصل  1.

اآلخرين بالرغم من مع  التكيف علىاشعر بقدرتي  1.

 .الحبس
     

      أقدم المساعدة لآلخرين بالرغم من الحبس والمعاناة 2.

      أصبحت أتعاطف مع اآلخرين أثناء الحبس 11
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 مقياس تقدير الذات القسم الثالث:

ة ( في سلم اإلجابة المناسبة لك مقابل كل فقر √يرجى اإلجابة على أسئلة هذا القسم بوضع إشارة )
 منها:

موافق  تقدير الذات البند
 بشدة

 غير موافق
 متأكد 

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      أشعر أني مثل الناس لست مختلفا عنهم أو أقل منهم. .

بعد  ويزيد من ثقتي بنفسيمع أسرتي  ممتعاً اقضي وقتاً  1

 قرار الحبس.
     

      .ة أثناء الحبسنفسيذاتي الجسمية وال أتقبل 1

      .ر ال منطقية تجاه ذاتي واآلخرينأفكا تراودني 4

      اآلخرين. من وموضع احترامشعر إنني أ 1

      اآلخرين. من حترامشعر بالقبول واالأ 2

      تقديري الذاتي.أستطيع تقبل النقد دون أن يؤثر ذلك على  1

      أشعر بان لوجودي قيمة كبيرة في المجتمع. 1

      .بإسرار على النجاحاقف الفشل أواجه مو 2

      لدي مفهوم ذات واضح يجعلني أتصرف بنجاح. 1.

      .ال التزم بوعوديأشعر بالذن  عندما  ..

      أعتقد أن أفكاري في الحياة تقودني إلى النجاح. 1.

بنجاح  قدراتي تمكنني من التعامل مع المواقف الصعبة 1.

 .خالل فترة الحبس
     

ال أجد صعوبة في أن أصرح بمشاعري الحقيقية اتجاه  4.

 حبسي.
     

      .وبعدة اسالي  أشعر باني لدي القدرة على تحقيق أهدافي 1.

 لآلخرين وإقناعهم سهل علي أن أعبر عن وجهة نظري 2.

 بسهولة.
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      .والمهارات الشخصيةيسعدني اكتساب الخبرات  1.

      ء اآلخرين لإلنجازات التي أحققها.ال يهمني مدح وثنا 1.

      .بان لدي جوان  قوة وجوان  ضعفأعترف  91

      .بالرغم من الحبس أشعر بالسعادة شأني شان اآلخرين 02

      .إلى األفضل يتفكير تطوير أميل إلى 09

       .فيما يخص حياتيأح  أن أتخذ قراراتي بنفسي  00

      .تقلل من ثقتي وتقدير لذاتي أكره المواقف التي 02

      لدي تقدير ذاتي عالي بالرغم من الحبس 02

      أُح  أن أقضي وقتاً ممتعاً دون قيود. 02

      أشعر أني مثل الناس لست مختلفا عنهم أو أقل منهم. 02

بعد  ويزيد من ثقتي بنفسيمع أسرتي  ممتعاً اقضي وقتاً  02

 قرار الحبس.
     

      .ة أثناء الحبسنفسيذاتي الجسمية وال أتقبل 02

      .ر ال منطقية تجاه ذاتي واآلخرينأفكا تراودني 01

      اآلخرين. من وموضع احترامشعر إنني أ 22
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 ( أسماء المحكمين:1ملحق رقم )

 التخصص الجامعة االسم الرقم

 علم نفس تربوي جامعة الخليل عجوة  دد. محم 9

 الصحة النفسية جامعة الخليل مل كتلود. كا 8

 خدمة اجتماعية جامعة القدس المفتوحة بكر أبو ياداد.  4

 إرشاد نفسي جامعة االستقالل الحموز دد. عاي 3

 قياس وتقويم جامعة االستقالل طال  دبوس دد. محم 7

 تربوية إدارة جامعة الخليل مخامرة لد. كما 3

 النفسي اإلرشاد خليلجامعة ال المصري مد. إبراهي 5

 أسالي  تدريس القدس المفتوحة د. سائد ربايعة 2
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 مهمة لكتاب تسهي (4رقم ) ملحق


