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 ــر و تقـديرشك

        عذابيعذابيعذابيعذابيوَِاْذ تَـأَذَن رَُبُكْم لَِئْن َشَكرُتْم َألَزِيَدنُكْم َولَِئْن َكَفَ◌ْرُتْم ِإَن  وَِاْذ تَـأَذَن رَُبُكْم لَِئْن َشَكرُتْم َألَزِيَدنُكْم َولَِئْن َكَفَ◌ْرُتْم ِإَن  وَِاْذ تَـأَذَن رَُبُكْم لَِئْن َشَكرُتْم َألَزِيَدنُكْم َولَِئْن َكَفَ◌ْرُتْم ِإَن  وَِاْذ تَـأَذَن رَُبُكْم لَِئْن َشَكرُتْم َألَزِيَدنُكْم َولَِئْن َكَفَ◌ْرُتْم ِإَن  """"قـال اهللا تعالى  قـال اهللا تعالى  قـال اهللا تعالى  قـال اهللا تعالى  

 .07، سورة ابراهيم اآلية  ، سورة ابراهيم اآلية  ، سورة ابراهيم اآلية  ، سورة ابراهيم اآلية  العظيمالعظيمالعظيمالعظيمصدق اهللا  صدق اهللا  صدق اهللا  صدق اهللا  ))))7" (" (" (" (َلَشِديدٌ َلَشِديدٌ َلَشِديدٌ َلَشِديدٌ 

و   أشكر قبل كل أحد اهللا الواحد األحد اله الصمدعلى توفيقه لي و تسديد خطاي

  أنعمني إياه من قدرة على انجاز هذا العمل المتواضععلى ما  

ليقدم كل    الذي تفـانيألستاذي المشرف الموجه الفذ  كما أتقدم بالشكر و العرفـان  

. ما ملكت قدراته من مالحظات و توجيهات   واقتراحات من بداية العمل إلى إخراجه

  ....البروفيسور جابر نصر الدين  البروفيسور جابر نصر الدين  البروفيسور جابر نصر الدين  البروفيسور جابر نصر الدين  األستاذ الفـاضل  

اذ   الفـاضل الذي تعلمت منه الكثير و لم يبخل  تو العرفـان  لألس  ثم أتقدم بالشكر

        قريشي عبد الكريمقريشي عبد الكريمقريشي عبد الكريمقريشي عبد الكريم        البروفيسورالبروفيسورالبروفيسورالبروفيسورعلي بتوجيهاته و نصائحه

  كما أتقدم بالشكر للدكتور محمد بلوم على مساعدتهكما أتقدم بالشكر للدكتور محمد بلوم على مساعدتهكما أتقدم بالشكر للدكتور محمد بلوم على مساعدتهكما أتقدم بالشكر للدكتور محمد بلوم على مساعدته

لجنة المناقشة الموقرة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه  الجزيل ألعضاءكما أتقدم بالشكر  

  .بالشكر و االمتنان ألساتذتي  بجامعة بسكرةكما أتقدم  .الرسالة

  .كما أتقدم بالشكر لعينة الدراسة على قبولهم اإلجابة على المقـاييس

و أخص بالذكر زمالئي  كما أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدني من قريب أو بعيد  

 من جامعة و رقـلة وجامعة بسكرة  إلنجاز هذا العمل المتواضع
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  إهــداء

إلى رمز  العطاء و الحنان   ...... ةإلى هذه المرحل  ناضال ألصلطالما    انذلإلى ال

 .اهللا في عمرهما  الكريمين أطالالوالدين  إلى    .......الالمحدود  

  يــــإلى من ساعدني طيلة انجاز عملي و تحمل أعباء هذا العمل من بدايته لنهايته   زوج

و شجعوني إلتمام هذه الدراسة     إخوتي ، و عائلة عمي ، و    ي من كانوا دوما سنداإل

  .، و عائلة أختي  زوجيعائلة  

  إلى جدتي أطال اهللا في عمرها
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 د 
 

  ملخص الدراسة

االقتصادية اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره ظاهرة تستدعي البحث والتساؤل، نظرا آلثارها  أصبح

و قمنا بدراسة هذه الظاهرة من جانب نفسي . واألفراد واالجتماعية والسياسية والنفسية على البالد والمجتمع

جودة الحياة و  بين االرتباطيةللكشف عن طبيعة العالقة ها  هدفنا من خاللمرضي اجتماعي، حيث 

الهوية النفسية لدى عينة من ضحايا اإلرهاب في الجزائر، وذلك من خالل قيامنا بدراسة ميدانية ب عالقتها 

ونعني  بضحايا اإلرهاب هم  األفراد الذين عايشوا األحداث اإلرهابية  -الجزائر العاصمة  –بمنطقة براقي 

د تحصلوا على درجة مرتفعة بحيث شكلت تهديدا فعليا لهم و يكونوا ق.في الجزائر أثناء العشرية السوداء

  .للعنف اإلرهابيعلى مقياس التعرض 

  :و حاولنا اإلجابة على األسئلة التالية 

الصحة الجسدية، الصحة النفسية، الجانب (هل توجد عالقة ارتباطيه بين أبعاد جودة الحياة  -

          الهوية النفسية و رتب ، ) االنفعالي، العالقات االجتماعية ،الحياة المهنية واألنشطة اليومية

 .لدى ضحايا اإلرهاب )مؤجلة،مرتهنة ، محققة ، مشتتة (   

مقياس جودة الحياة و الهوية النفسية يعزي  فيهل يوجد اختالف لدى ضحايا اإلرهاب في الجزائر  -

 .درجة التعرض للعنف اإلرهابي و  لمتغير الجنس

بصياغة مجموعة من الفرضيات  وانطالقا من التساؤالت السابقة ونتائج الدراسات السابقة قمنا

ومقياس  التأكد من صحتها من خالل مجموعة من األدوات وهي مقياس الهوية النفسية حاولناوالتي 

 الباحثة، حيث ومقياس جودة الحياة لدى ضحايا العنف اإلرهابي من إعداد ، التعرض للعنف اإلرهابي

  .بطريقة كرة الثلج  و فرد اختير  176قمنا بتطبيقها على عينة قوامها 



 ه 
 

وتم تحليل البيانات باالعتماد ي االرتباط بأسلوبي المقارنة ، و وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي

  :متبعين األساليب اإلحصائية التالية)   spss 16(النظام اإلحصائي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية على 

  ).independent-Samples T- test(للعينتين المستقلتين ) T(اختبار  - 

 .معامل االرتباط بيرسون  - 

  .سبيرمان االرتباطمعامل   -

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة  باإلضافة إلى استخدام التكرارات والنسب المئوية

توجد عالقة عكسية بين رتبة  اضطراب الهوية ودرجات جودة الحياة، وهذا يعني أنه كلما زادت  -1

تشير النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه و  قلت مستوى اإلحساس بجودة الحياة، درجة اضطراب الهوية

عكسية بين درجات اضطراب الهوية ودرجات بعد الصحة الجسدية وبعد العالقات االجتماعية وبعد 

الصحة النفسية، مما يعني انه كلما زادت درجات اضطراب الهوية انخفض مستوى الصحة الجسدية 

عدم وجود عالقة ارتباطيه اتضح لنا من خالل هذه النتائج،اعية والصحة النفسية كما والعالقات االجتم

ذات داللة إحصائية بين درجات اضطراب الهوية وبعد الجانب االنفعالي  وبعد األنشطة واألعمال اليومية 

.  

ة الكلية كما  اتضح لنا وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين درجات  رتبة تحقيق الهوية والدرج

لمقياس جودة الحياة، بمعنى كلما زادت درجات مقياس جودة الحياة كلما ارتفعت درجة تحقيق الهوية، 

بالمقابل تشير النتائج إلى وجود عالقة  ارتباطيه  ايجابية بين درجات  رتبة تحقيق الهوية، ودرجات  بعد 

لحياة المهنية على مقياس جودة الحياة، الصحة النفسية ودرجات بعد العالقات االجتماعية، ودرجات بعد ا

كما أوضحت نتائج الجدول أعاله عدم وجود عالقة ارتباطيه بين رتبة الهوية المحققة و بعدي الصحة 

 .الجسدية  والجانب االنفعالي
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و يتضح لنا من خالل نتائج الدراسة بين رتبة  الهوية المؤجلة ومقياس جودة الحياة، أنه توجد عالقة  - 2

موجبة بين درجات  رتبة الهوية المؤجلة ومقياس جودة الحياة كما اتضح لنا من نتائج الدراسة أن  ارتباطيه

عينة الدراسة تحصلت على معامالت ارتباط غير دالة إحصائيا، مما يدل عدم وجود عالقة  ارتباطيه  

 بين درجات تأجيل الهوية ودرجات أبعاد مقياس جودة الحياة

التي تشير إلى وجود عالقة ارتباطيه بين درجات رتبة الهوية و أما فيما يخص الفرضية الرابعة  -3

تبين من نتائج الدراسة أنه ال  توجد عالقة ارتباطيه  المنغلقة ودرجات مقياس جودة الحياة  بأبعاده المختلفة

وهذه النتيجة غير  حياةذات داللة إحصائية بين درجات رتبة الهوية المنغلقة ودرجات مقياس جودة ال

منطقية ال تتطابق مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات السابقة كما ال تتماشي مع التراث النظري ومع 

 .مفهوم الهوية النفسية

كما أوضحت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق بين األفراد الذين تعرضوا لعنف إرهابي مباشر واألفراد  -4

 .مقياس جودة الحياة و النفسيةغير مباشر على مقياس الهوية  الذين تعرضوا لعنف إرهابي

وفي األخير أوضحت النتائج انه توجد ال توجد فروق بين الجنسين ذكور وٕاناث على مقياس الهوية  -5

  .الحياةجودة  النفسية ومقياس

وختمنا بحثنا هذا بخالصة ومجموعة من المراجع المتعلقة بموضوع الدراسة والتي استعملت في 

  .في هذا البحثاستخدمناها  الدراسة التيالبحث باإلضافة إلي المالحق التي توضح أدوات 

  

 

 

 

 

 

 



 ز 

 

Summary of the Study 

There is no doubt that terrorism in all its forms and manifestations has 

become a phenomenon requiring search and wonder, givet n o the economic, 

social, political and psychological effects on the country and society, and to 

individuals. And for this we studied this phenomenon by myself pathological 

social , where our goal of which disclose the nature of the correlation between 

identity and psychological quality of life among a sample of victims of terrorism 

in Algeria and that, through field study area we Archon Algiers. We mean the 

victims of terrorism are the individuals who lived through the terrorist events in 

Algeria during the black decade. So constituted a real threat to them, and they 

have obtained the degree high on the scale of the display of terrorist violence. 

Based on our research in this set of questions, which were: 

Is there a correlation between the dimensions of quality of life (physical health, 

mental health, emotional side, social relationships, professional life and daily 

activities) and arranged psychological identity (deferred, dependent upon, 

unrealized and dispersant)? 

Is there a difference between the victims of terrorism in Algeria on a scale 

measure of quality of life and psychological identity is attributed to gender, age, 

educational level and degree of exposure to terrorist violence? 

On the basis of previous questions and the results of the previous studies, we 

have formulated a set of hypotheses, which we worked on validating through a 

set of tools that are: the measure of the psychological identity, the measure of 

the exposure to terrorist violence, and the measure of the quality of life of 

terrorist violence’ victims prepared by the researcher, where we applied to a 

sample of 176 individual were chosen in a manner Snowball sample. 
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We have adopted a descriptive approach Correlative and comparative statistical 

system for the Humanities and Social (16 spss) reverting following statistical 

methods: 

a- Pearson correlation coefficient; 

b- Spearman correlation coefficient. 

In addition to the use of frequencies and percentages the results of the study 

have shown: 

1. There is an inverse relationship between rank identity disorder and scores 

measure quality of  life , and this means that the greater degree of identity 

disorder Say level of perceived quality of life , and the results indicate and 

having a correlation inverse between grades identity disorder and degrees  

of the physical health dimension,  the social relations dimension and the 

mental health  dimension, which means that whenever the degree of 

identity disorder increase  the physical health,  the social relationships and 

the mental health decries. As it turns us through these results, the lack of 

correlation between statistically significant degrees of identity disorder 

and after the emotional side and after activities and chores. 

 

2. As it turns out us having a significant relationship between the scores of 

the rank of the identity and the total score to measure quality of life, in the 

sense that whenever  the measure of the quality of life degree increases , 

the degree of achievement of identity increases too, in contrast the results 

indicate the existence of a positive correlation between  the scores rank 

identity, grades after Mental health and after social relations grade, and 

life  after professional degrees on the scale of quality of life, as the table 

above results showed a lack of correlation between the rank identification 

achieved the two dimensions  physical health and emotional side. 
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3. And it is clear by the results of the study among the rank and identity 

deferred measure quality of life, that there is a positive correlation 

between the scores of the rank of deferred identity and quality of life 

scale, as is clear from our findings that the study sample obtained on the 

correlation coefficients is statistically significant, indicating lack of The 

presence of correlation between the scores of the postponement of identity 

and degrees scale dimensions of life. 

4. With regard to the fourth hypothesis, which indicate the presence of 

correlation between the scores rank identity closed and scores measure the 

quality of life in its various dimensions, from the results of the study show 

that there is no correlation statistically significant differences between the 

scores of rank identity closed and gauge degrees of quality of life. And 

this is a logical result does not correspond with the findings of several 

previous studies as not in line with the theoretical heritage and with the 

psychological concept of identity. 

5. The results showed that there were no differences between individuals 

who have been subjected to terrorist violence directly and individuals who 

have been subjected to terrorist violence indirectly on a scale 

psychological identity. However, there are differences between the two 

groups on a scale of quality of life. 

6. In the final results showed that there were no differences between the 

sexes: males and females on a scale of identity and psychological measure 

of quality of life. 

We ended our following search with a summary set of references relative to the 

subject of study and research which are used in addition to supplements that 

describes the study tools that we used in this research. 
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  محتوياتفھرس ال

  الصفحة  العنــــــــوان

   اهداء

   ملخص الدراسة

  19 مقدمة

    الجانب النظري: الباب االول 

   إشكالية الدراسة طرح: الفصل األول

  27 إشكالية الدراسة - 1

  34  أهداف الدراسة - 2

  34  أهمية الدراسة - 3

  35  دوافع إجراء الدراسة - 4

  36  التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة - 5

  38  الدراسات السابقة - 6

  70  فرضيات الدراسة-  7

    جودة الحياة: الفصل الثاني

  74  تمهيد

  74  تعريف علم النفس اإليجابي -1

  77  جودة الحياةمفهوم  -2

  89 أبعاد جودة الحياة -3
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  99 جودة الحياةلاالتجاهات المختلفة المفسرة  -4

  104 مقومات جودة الحياة -5

  106  معوقات جودة الحياة -6

    الهوية النفسية: الفصل الثالث

  110  تمهيد

  111 مفهوم الهوية -1

  114  مفهوم الهوية النفسية -2

  117  خية عن مفهوم الهوية يلمحة تار  -3

  118 الهوية النفسيةتشكل  -4

  121 نظريات الهوية النفسية -5

  148 تكوين الهوية النفسية فيالعوامل المؤثرة  -6

    اإلرهــاب : الرابع الفصل

  159  تمهيد

  159  تعريف اإلرهاب -1

  173 تاريخ استخدام مصطلح اإلرهاب -2

   173  أسباب اإلرهاب -3

  187 موقف اإلسالم من اإلرهاب -4
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  188  والمفاهيم المشابهة لهالفرق بين اإلرهاب  -5

  195 أشكال اإلرهاب -6

  196 مقومات اإلرهاب -7

  198 أساليب اإلرهاب - 8

  202 اإلرهاب أهـداف -9

  203 الشخصية اإلرهابية -10

  207  ضحايا اإلرهاب -11

    الجانب التطبيقي: الباب الثاني 

    اإلجراءات المنهجية المستخدمة في الدراسة: الخامسالفصل 

  230  تمهيد

  230  الدراسةحدود  -1

  231 المنهج المستخدم في الدراسة -2

  232 الدراسة االستطالعية -3

  237 الدراسة األساسية -4

  239 الدراسةالمستخدمة في دوات األ -5

  252  إجراءات الدراسة األساسية -6

  253 المستخدمة في الدراسة األساليب اإلحصائية -7

    عرض و مناقشة و تحليل نتائج الدراسة :السادس الفصل

  257  تمهيد 
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  257 عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولى -1

  272  عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية -2

  283  عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -3

  289  عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الرابعة -4
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  ::::ةةةةــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم 

  

  

 :ةــمقدم

فهي   ا األبدان لمجرد ذكره هبقد تر  ،عند أفراد المجتمع كبيره و صغيرهاإلرهاب كلمة متداولة        

ظاهرة أيا كان نطاقها أو مداها قديمة قدم هذه الومن المؤكد أن  في النفوس، تثير الخوف والرعب

منذ أن وجد اإلنسان األول قد عرفت ف ،بعض األفرادتصورها كما ي ةبالحديث ليستالجماعات البشرية و 

            بعضها انصب، وأنواعا عدة  فأخذت أشكاال ،ور المجتمع البشريطبت طورتاألرض وت ىعل

    .خراألانصب على الجماعة ومنها ما  على

 عاشت  إذ،و عانت منه لمدة عشرية من الزمن، مثل هذه الظاهرة والجزائر من الدول التي تعرضت ل

 والجرحىمن القتلى  اآلالفوراح ضحيتها  ، أعنف و أبشع الجرائم اإلرهابية في العديد من مناطق الوطن

  .جسديةو تشوهات  بعاهات ٕاصابة األفراد و  وتيتم األطفال الصغار لنساءباإلضافة إلى ترمل ا

هم األشخاص و، مصطلح ضحايا العنف اإلرهابي يطلق عليهم إن هذه الفئة من األفراد هو ما 

 أو المعاناة النفسية  ، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي، الذين أصيبوا بضرر فردي كان أو جماعي

التي عايشها .اء هذه األحداث بيرة  من احد األقارب جر أو لحرمان بدرجة ك ، أو الخسارة االقتصادية

ا مرو تعتبر من الخبرات التي   فردية،وارتكاب مجازر جماعية و المنازل حرق تدمير و  و قتلمن  األفراد 

  .النفسية مم في تشكيل هويتهوالتي تساه بها
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  ::::ةةةةــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم 

  

         1968عام  ERIKSONتعتبر الهوية من المفاهيم التي وضعها عالم النفس اريكسون و 

                جزء  إذ هيفال يوجد فرد ينتمي لجماعة دون هوية،  مفهوم جوهري في علم النفس هي و

من حياة الفرد، فهي دليل شخصية الفرد و دليل سلوكياته وطموحاته ودوافعه، كما أنها تحدد  ال يتجزأ 

   .لثقة بالنفس وتعكس الذات الموجبةالشعور بالقوة وا

واعتبرها أحد األزمات النمائية ، من المنظرين الحديثين الذي أشار لمفهوم الهوية أريكسونيعتبر و      

                   أن نمو الهوية  MARCIA 1993مارسيا اعتبركما التي تظهر في مرحلة المراهقة، 

النمو ال تنتهي في مرحلة المراهقة فقط، بل يتعدى ذلك هذه المرحلة إلى مراحل  و   أهي عملية ال تبد

يتضمن حل أزمة الهوية ف مارشيافحسب وجهة نظر  نفس اجتماعية كما نظر للهوية كمهمة ، األخرى

هما االستكشاف وااللتزام، فاكتشاف الهوية يتضمن السعي  النشط من الفرد للحصول : عمليتين أساسيتين

         ام من جهة أخرىعلى معلومات حول الخيارات في المجاالت المختلفة، بينما ينظر لعملية االلتز 

            تقويمها و السلوكات ودمجها  و بأنها العملية التي تتضمن اختيار مجموعة محددة من القيم

  .والتي ليس لدى الفرد الحرية في اكتشافها أحيانا ،والتقيد بها

 ومارشياأريكسون من بينها دراسات ،دت دراسات أخرى على أهمية الثقافة في تشكيل الهويةكما أك

ة الجماعات العرقية أشار إلى هويدور الثقافة في نمو الهوية، و على أهمية و منذ بداية البحث في الهوية 

        جماعة الفرد في مرحلة المراهقة على تذويب ثقافة الوالتي تنمو من خالل قدرة ، في المجتمعات

  .التي ينتمي إليها
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  ::::ةةةةــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم 

  

التي      أن المجتمعات، ت الحضرية والريفية والنائية في المجتمعا 1998أدمزدراسات كما جاءت    

 األهدافو  حسا ايجابيا بالذات ونيم والتوقعات يطور فيها المراهقعن اتساق الق ونيعبر فيها الراشد

ر األم، يد األهداف واألدوارفي تحدفشل فيها األفراد ياع والفقر والهوية،أما المجتمعات التي يسودها الصر 

 ونا الباحثيهحد رتب الهوية األربعة كما أشار إلوٕان وقوع الفرد في ا ،الذي يزيد حاالت تشتت الهوية

في اإلحساس           كما تلعب دورا  ، واالجتماعيالفرد بالتوافق النفسي  إحساستلعب دورا هاما في 

الرضا عن الحياة باإلضافة إلى الكثير من المتغيرات النفسية  اإليجابية  و بالسعادة والرقي و التحضر

  .الحياةفي اإلحساس بجودة   هاماوالتي تلعب دورا 

       ودور الخبرات واألحداث األليمة التي عايشها ضحايا اإلرهاب ألهمية دراكناإلهذا البحث  يأتيو  

  للدراسات  المتتبعهذا فإن لو ، وتأثيرها على جودة الحياة ةهويتهم النفسيفي العشرية السوداء في تشكيل 

                    و جودة الحياة  ملحوظا بمفهوم الجودة بشكل عام االنفسية الحديثة يالحظ اهتمام  

  .الفرد بشكل خاص  لدى

                      على مختلف الجوانب هتأثير المفهوم و أهمية هذا هذا االهتمام و يعكس 

اليوم من مقومات الرقي  بلغه اإلنسانوٕان ما  ،هي انعكاس المستوى النفسي ونوعيته فالجودة، النفسية

جودة خصائص اإلنسان  بشكل عام هاويقصد ب .حياةالمعينا من جودة  شك مستوىتعكس بال  التحضرو 

 .المهني االنفعالي والجسدياالجتماعي و النفسي و من حيث تكوينه 

جاء ولهذا ، الباحثين إلى أهمية العوامل التي تسهم في نمو تشكيل الهويةعدد من أشار وقد  

حيث اخترنا  ،جودة الحياة وعالقتها بتشكل الهوية النفسية لدى ضحايا اإلرهاب حول موضوع دراستنا 

  .ج باعتبارها من أكثر المناطق التي شهدت األحداث اإلرهابيةكنموذ براقي بلديةاإلرهاب بضحايا 
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  ::::ةةةةــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم 

استخدمنا  وللتأكد من صحتها واإلجابة عليها، انطلقنا في هذا البحث من مجموعة فرضيات و 

      حيث اشتمل البحث على جانبين، جانب نظري  و المقارن  االرتباطيبأسلوبيه المنهج الوصفي 

  .فصول والذي تناولناه في ثالثة

موضوع الدراسة والذي تناولنا فيه تحديد إشكالية الدراسة والدراسات السابقة  ىإل الفصل األولتعرضنا في  

     وانطلقنا في هذا البحث  من مجموعة  تساؤالت يتم اإلجابة عليها الحقا باإلضافة إلى تطرقنا ،للموضوع

  

في الفصول  وأهداف الدراسة ومجموعة من الفرضيات التي يتم التحقق منها واختبارها، ألهمية الدراسة   

  . مدعمين ذلك بتعاريف  إجرائية لمتغيرات الدراسة، الالحقة

الذي شمل مجموعة من العناصر  موضوع جودة الحياة و ىعل ىفقد احتو  الفصل الثاني أما        

  :كانت

   ، مفهوم جودة الحياة، جودة الحياة النفسية، أبعاد ومجاالت جودة النفس اإليجابي علممفهوم 

          معوقاتفي األخير  و ،الحياةجودة  ، مقومات االتجاهات المختلفة المفسرة لجودة الحياةالحياة، 

  .جودة الحياة 

مفهوم : الذي شمل متغير الهوية النفسية حيث تضمن مجموع من العناصر كانتو : الفصل الثالث    

كذا و  ،االجتماعية المفسرة للهويةالنفسية و نظريات الو ، النفسية  وتشكل هوية األناو مفهوم الهوية الهوية 

  .العوامل المؤثرة على تكوين الهوية

استخدام مصطلح  خاإلرهاب، تاريتعريف  :كانتو الذي تضمن مجموعة من العناصر : الفصل الرابع    

أشكال ، الفرق بين اإلرهاب والمفاهيم المشابهة له،اإلرهابموقف اإلسالم من  ،اإلرهابأسباب ، اإلرهاب

            را وأخي اإلرهابية، الشخصية،اإلرهاب، أهداف ،مقومات اإلرهاب،أساليب اإلرهاباإلرهاب

  .ضحايا اإلرهاب



  

 

23 

  ::::ةةةةــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم 

                الخطوات المنهجية المعتمدةأحدهما شمل ، بعرضه في فصلينقمنا   الميداني أما الجانب         

  اإلطار النظري   في ضوء  ةعرض ومناقشة نتائج الدراس احتوىفي اختبار الفرضيات والفصل األخير    

 .المالحقو قائمة المراجع و  و ختمنا بحثنا هذا بخالصة ،  وبعض الدراسات السابقة

    



  

        ::::ل األولل األولل األولل األولــــــــــــالفصالفصالفصالفص

  ةةةةــــة الدراسة الدراسة الدراسة الدراســــطرح إشكاليطرح إشكاليطرح إشكاليطرح إشكالي
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        طرح إشكالية الدراسةطرح إشكالية الدراسةطرح إشكالية الدراسةطرح إشكالية الدراسة: : : : األولاألولاألولاألول    الفصلالفصلالفصلالفصل
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  طـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـة: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول 

    : الية الدراسـةـإشكـ - - - - 1

حيث ،القديمةعرفته المجتمعات البشرية منذ العصور ، عالميةظاهرة اجتماعية  يعتبر العنف        

  .من بينها ما يعرف اليوم باإلرهابعدة ت وتطورت واتخذت أشكاال تنوع

 هو دول إرهاباـا يعرف عند بعض الــفم، اختالفا في تعريف الباحثين لههذا المفهوم الذي وجد 

  .فمثال المقاومة الفلسطينية تعتبر دفاعا عن النفسأخرى،ودفاعا عن النفس في دول كفاحا 

واالستياء  ردـاستجابة في الشخصية تعبر عن التم كما يعتبر ، إرهابا الصهاينةلكن من وجهة نظر 

  .في المجتمع قائموالرفض على ما هو 

عنف ـال الستخدامص الذي يعاني منه الفرد مما يؤدي به ـهي تعبير عن النقوحسب علماء النفس 

  .كنوع من أنواع العدوان

       ية من الزمنوعايشت األحداث اإلرهابية وتحملت أعباء عشر زائر من الدول التي تكبدت الجو 

 شيوخاو  ضحيتها العديد من الجزائريين أطفاال كان ،اإلجراميةالعمليات  أبشعتعرضت ألشد وأعنف و  إذ

تخريب للمنشئات بين سنة  810جريح و 21137و 26536أثبتت اإلحصائيات مقتل  إذ،رجاالونساء و 

تدمير ،سطو المنازل، مثل اغتصاب النساء، أعراض وحرمات األفرادباإلضافة النتهاك ، 1997- 1992

 او األفراد الذين كان في نفوسلع والخوف الهأدى النتشار مما ، تقطيع الجثث و والممتلكات العامة البيوت

         أصيبوا باألمراض العقليةبنيتهم النفسية و  انعكس سلبا على  ما م، ضحية هذه األحداث اإلرهابية

  .والعزلة والقلق كاالكتئابالنفسية  و
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دراسة المثل ، ضحايا اإلرهاب في الجزائرعلى أثبتته العديد من الدراسات التي أجريت حسب ما و 

 2000- 1999سنة ) SARP(التكوين والبحث و ،ئرية للمساعدة النفسيةالتي قامت بها الجمعية الجزا

منطقة  سيدي ب البحث إذ تم، جراء العنف اإلرهابينتشار االضطرابات السيكولوجية من مدى اتضمنت 

   ولمدة عشرية  تعرضت للعنف اإلرهابي المكثف باعتبارها الجزائر العاصمة ،  –براقي ببلدية موسي 

         عنف إرهابي شديد ومستمر أثناء نفسلنسبيا تعرضت دالي إبراهيم التي  ، و منطقةمن الزمن

         حد على األقل خاللاسي و من المشاركين عانوا  من اضطراب نف %85أنوتوصلت  ،الفترة

      خالل السنةأكثر من ثلث مجموعة البحث كانوا يعانون من إحدى االضطرابات النفسية و ، حياتهم

     %37.5الصدمة وأكثر االضطرابات انتشارا كان اضطراب الضغط ما بعد . التي أجري فيها البحث

  .%يليه التجسيد و  %23واالكتئاب  %37.3ثم اضطراب القلق 

: العديد من الدراسات  التي  أجريت على نفس العينة من ضحايا اإلرهاب في الجزائروتوصلت  

مسعودة بوقاق  ، دراسة)2010(،دراسة لعريش حورية ) 2010(فاطمة الزهراء البازيدي   دراسةمثل 

مرور م لم تزل رغكليا و  لم تختف ادثأثناء الحسية التي أصيبوا بها  ـأن األعراض النف،...... ،)2010(

مواقفهم  وتصرفاتهم و ، في أذهانهم وفي سلوكاتهم و بقيت راسخة، ية معتبرة على األحداث اإلرهابيةمدة زمن

      نف التي جرت ـتوصل أن أحداث العحيث  1993دراسة بارونوهذا ما يتفق مع ، وفي شخصيتهم

اصة على الشباب مثل قلق ـوخ، على األفراد يةفسـفي الكويت  أدت إلى ظهور أعراض االضطرابات الن

وعانى بعضهم ، ومشاكل النوم، األمراض السيكوسوماتيةو ، والخوف من المدرسة، ل عن األهلاالنفصا

ومن الصعب ضبطها و التحكم ، من الحزن والحنين إلى منازلهم وأصبحت تصرفاتهم عدائية و فوضوية

  .فيها
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عاليـــــة مـــــن العنـــــف والعـــــدوان علـــــى وجـــــود تقـــــديرات  1997كمـــــا أكـــــدت دراســـــة بيكهـــــام و آخـــــرون 

يعـــــــانون مـــــــن ضـــــــعف قـــــــابليتهم للســـــــيطرة علـــــــى ردود  باالضـــــــطراباتى المصـــــــابين، وأن المصـــــــابين لـــــــد

أن االضـــــــطراب الـــــــذي يحـــــــدث حـــــــين  1994أكـــــــد الشـــــــربيني كما، لعنيفـــــــة أو كـــــــبح الغضـــــــب م افعـــــــالهأ

ــــــل تهديــــــدا حقيقيــــــا لحياتــــــه      أســــــرته أو ألفــــــراد  يتعــــــرض الشــــــخص لتجربــــــة أو خبــــــرة إنســــــانية أليمــــــة وتمث

أو بســــبب مشــــاهدته ألحــــد المشـــــاهد المــــؤثرة التــــي تتضـــــمن العنــــف أو القتــــل و يترتـــــب علــــى ذلــــك تـــــأثره 

  .ربة واستعادتها في عقله فيما بعدسلبا بهذه التج

ـــــــــول  ـــــــــا الق ـــــــــة  و ت النفســـــــــيةهـــــــــذه المشـــــــــكال أنو يمكنن     ت النفســـــــــية واألزمـــــــــاالصـــــــــراعات الداخلي

تعتبـــــر مـــــن الخبـــــرات والتجـــــارب التـــــي مـــــرت ، مـــــن ضـــــحايا العنـــــف اإلرهـــــابيتعـــــرض لهـــــا األفـــــراد  التـــــي

ـــــاتهم  وستســـــاهم  ـــــي حي ـــــه هـــــويتهمبهـــــم ف ـــــي تشـــــكيل وتوجي لـــــيس باعتبـــــار أن هـــــذا المفهـــــوم  دون شـــــك ف

ــــد وتنمــــو وتتكــــون وتتغيــــر وتعــــاني  انمــــاو  انــــا يعطــــي دفعــــة واحــــدةكي مــــن األزمــــات الوجوديــــة حقيقــــة تول

  .و اإلستيالب

ثوا ـيعد من المنظرين األوائل الذين بح الذي و ر أريكسون  لمفهوم الهويةأشا االتجاهوفي هذا 

سلم بأن تركيب الهوية  و المجموع الكلي لخبرات الفرد" : بأنها حيث يرى، تعمقوا في هذا المفهومو 

وترجع هوية األنا إلى تحقيق ، هوية الذات و يتضمن تكونين متميزين يرجعهما إلى كل من هوية األنا

هوية الذات فترجع إلى اإلدراك الشخصي لألدوار  أما ، عمل والقيمـكال االلتزام في بعض النواحي

  . االجتماعية

     وداخل األنشطة أالجتماعية، إن انهيار إحساس الثقة بالنفس واآلخر داخل أنظمة القيم الثقافية

  ويترتب لفردية، لبية واالتجاهات اوأن يؤدي إلى نمو النزعة الس، الالمسوؤليةمن شأنه أن يعزز مواقف 
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، قالل والتمايزو ضياع الشعور بالوحدة والتماسك واالست، ضياع اإلحساس بالهويةعلى ذلك  

يرى  وفي هذا السياق  - في اضطراب الهويةوالقيمة والثقة بالنفس واإلحساس بهامن العوامل الرئيسة 

في نمو هوية الفرد   أهميةالحياتية لها  األحداثالثقافية و  و االجتماعيةأن السياقات   adamsأدمز

 يأتي من اكتشاف الفرد للقيم واأليديولوجيات ،واعتبر أن تأثير هذه السياقات في نمو الهوية ، النفسية

وتشمل عالقة التبادلية بين الفرد والسياقات في المستوى الواسع،من خالل ال، ابه االلتزاموالمعاني والرموز و 

في المستوى والسياقات  ، يطلق عليه مصطلح الهوية األيديولوجية وهذا ما، والسياسة     ين دالثقافة وال

حوارات وهذا ما يسمى بالهوية من نقاشات و  ، بين األفراد االتصالفتشمل أشكال  األصغر

  )08:، ص 2010محمود أبو فارة ، إسماعيل ثروت(.االجتماعية

تجعل الهوية إما في حالة  االجتماعيةان تقاطع العوامل البيولوجية و "  marciaمارشيا" يشير و 

جح  في التزاماته واستطاع نأن الفرد قد  وتعبر حالة اإلنجاز، أواالنغالق أو التشتت، اإلنجاز أو التعليق

ل و األزمة ويشهد نشاطا كبير في البحث حفإن الفرد في حالة  التأجيل/ حل مشكالته  أما حالة التعليق 

كنه ملتزم بقيم تبين أن الفرد لم يختبر أزمة ول وحالة الهوية المغلقة، بدائل للوصول إلى خيارات الهويةال

      أزمة اآلنفيما تبين الهوية المشتتة أن الفرد لم يختبر حتى  ،ومعتقدات مرتبطة بأشخاص مهمين

  .من أجل إيجاد سمة للهوية لديه واألدوار وال توجد دالئل لنشاطه ، تعهد أو التزام للمعتقدات أي، وال هوية

إحساس " (بمن هو ومن يكون"والمجتمع  لذلك فإن إحساسنا بهويتنا  يكمن في مدى إحساس الفرد

هو الوجود  ندما يعي اإلنسان أنيته وتصبح هذه األنا هي المحركة ألفعاله ومنجزاتها فذلكـ، فع)الهوية

  .الرضيويحس بالسعادة و  وبالتالي فإن الفرد يحس بان للحياة معني ويكون راض عن حياته، اإلنساني
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وعدم الوعي بها وسيطرة أفعاله عليه لتصبح بمثابة إرادة خارجية " اآلنية " أما فقدان اإلنسان لهذه 

والذي  ويةفذلك هو عدم  تعيين اله، أقرب ما يكون إلى أشكال الطبيعة محركة له في غيبة وعيه ويصبح

  .بمعنى الحياة الشعور بالقلق وعدم الرضي وعدم اإلحساسيؤدي  به إلى 

ونظام موجه يساعد ، أن الهوية النفسية تعمل كبناء نفسي )1989( آدمزيرى في هذا المعني و   

عن البدائل وااللتزام بالقيم  وتزويده بالمعاني من خالل البحث، الفرد على اختيار السلوك المناسب

    خالل نمو الفرد في سياقات مختلفة  تظهر تميز هويته وفرديته يكون ذلك من و ، المعتقدات المناسبةو 

بصحة نفسية جيدة خاصة  يتمتعو .والتي من خاللها يطور هويته النفسية، في عمليات التفاعل االجتماعي

تعويقها  أو ل الهويةوباختصار فإن  تشكي.ويكون راض عن حياته، عاهات جسديةفي حالة عدم إصابته ب

  .الفرد بمعني  وجودة الحياة  إحساسيؤثر في مدى 

وهدف تسعى لتحقيقه كافة ، صر الحالي توجه قومي لدى المجتمعوتعتبر جودة الحياة في الع

خاصة بعد األحداث اإلرهابية التي عاشها الوطن ، التعليمية و قتصادية والسياسية واالجتماعيةأنظمته اال

بالرغم مما يظهر من اهتمام بتحسين نوعية الحياة إال أن  والجزائر بصفة خاصة، عامةالعربي بصفة 

الصراعات بل في المقابل ازدادت الضغوط و ، لالشعور بالرضا النفسي لدى األفراد لم يتحقق بشكل كام

  .وارتفعت معدالت انتشارها

         للحياة سواء تجسدجودة الحياة ببساطة شديدة تقويم الشخص لرد فعله "أن  دينيريشير و 

 بظروف الحياة" النفعالي المستمررد الفعل ا"أو الوجدان ، "المعرفية  التقويمات" الرضا عن الحياة في

بالرغم مما يظهر من اهتمام  انه  تيليوينحبيب حيث يرى وتحقيق االحتياجات، إشباعلمدى توافر فرص 

     ويظهر ذلك، يتحقق بشكل كامللم  ي لدى األفرادبتحسين نوعية الحياة إال أن الشعور بالرضا النفس

وذلك 2013 إلى غاية  استمرتو  2003والتي انطلقت سنة ، واليات الوطن بعض دراسته على في 
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والذين يشتغلون في مجال دراسة ومتابعة جودة ، بالتنسيق  مع عدد كبير من الباحثين من مختلف القارات

من غياب تام من المواطنون يعانون بالمائة  20وتوصل أن، بلد عبر العالم 221ة في أزيد من الحيا

بالمائة من الجزائريين من  33بالمائة من المواطنين باالنتماء للمجتمع ويشكو  31، بينما ال يشعر لألمن

 36وأكد ، من المستجوبين أنهم ال يشعرون بالسعادة%32ي حين كشف ، فالمزرية االجتماعيةالظروف 

 بالمائة من األشخاص عن عالقتهم  26، بينما عبرأي انجاز يستحق الذكر يقدموامن المواطنين أنه لم 

دى الجزائريين المعطيات المادية والنفسية حددت ما مدى جودة الحياة ل ه، هذالسيئة بالناس االجتماعية

وهي نسبة ، بالمائة 52ته ما نسب2003، حيث بلغت جودة الحياة في الجزائر سنةبالسعادةوشعورهم 

   بالمائة من المواطنين  48بينما عبر، حياتهم الجزائريين الذين أبدوا ردودا ايجابيا حول مختلف جوانب

 واستقرت،بالمائة 38 ـبألدنا  مستواها  2005تراجعت سنة  و وأدنى شروط العيش، قارهم للسعادةعن افت

واهم على مست ساخطون  ال يشعر بالسعادة وهم ةبالمائ 41نسبة 2010بالمائة وبلغت سنة  40نسبة 

        عربيا 13 واحتلت الجزائر المرتبة بالراحة النفسية ـ  وال يشعرون  وعالقاتهم الشخصية، المعيشي

جودة الحياة في العالم عن ترتيب جديد لسنة لقياس مستوى " ميرسر"وكشف تقرير أخر ، في جودة الحياة

  .عالميا 178زائر المرتبة ـاحتلت فيه الج 2012

                   من منظور يركز على األسرة" جودة الحياة"لمفهوم االجتماعياالتجاه وينظر أصحاب 

غيرات ـوضغوط الوظيفة والمت ،حضارية والسكان والدخل والعملالمتطلبات العالقات األفراد و و ، و المجتمع

عالقة و ، بينما يركز االتجاه النفسي على إدراك الفرد كمحددات أساسية للمفهوم ،االجتماعية األخرى

وتحقيق الذات ومستوى  اعهاإشب و يةفسوأهمها القيم والحاجات الن فسية األخرىـلمفهوم بالمفاهيم النا

             فعالية القويةاألساسي لجودة الحياة يتضح في العالقة االنفالعنصر  وبالتالي، الطموح لدى األفراد

راك ومعه بقية فاإلد، هذه العالقة التي تتوسطها مشاعر وأحاسيس الفرد ومدركاتهبين الفرد وبيئته،

  .تمثل المخرجات التي تظهر من خاللها نوعية حياة الفرد المؤشرات النفسية
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دة إلى مرحلة جديدة من النمو فرضت عليه متطلبات وحاجات جديوكلما انتقل اإلنسان من مرحلة 

، مما يجعل الفرد يشعر بضرورة مواجهة متطلبات الحياة في المرحلة لهذه المرحلة تلح على اإلشباع

نتيجة لتوافر مستوي " في حالة عدم اإلشباع"أو عدم الرضا"الرضا في حالة اإلشباع"فيظهر ، الجديدة

  .ة مناسب من جودة الحيا

ـــــــدي ضـــــــحايا اإلرهـــــــاب تتضـــــــمن االســـــــتمتاع  ـــــــاة ل ـــــــول أن جـــــــودة الحي ـــــــا نســـــــتطيع أن نق ومـــــــن هن

ـــــ ـــــة فـــــي البيئ ـــــةبـــــالظروف المادي ، وٕاشـــــباع الحاجـــــات والرضـــــا عـــــن واإلحســـــاس بحســـــن الحـــــال، ة الخارجي

ـــــــاة ـــــــاة، الحي ـــــــى الحي ـــــــه وشـــــــعوره بمعن ـــــــرد لقـــــــوي ومتضـــــــمنات حيات اإلحســـــــاس بـــــــاأللم وعـــــــدم ، وٕادراك الف

إلــــــــى جانـــــــب الصــــــــحة الجســــــــمية اإليجابيــــــــة بحيــــــــث ال يكــــــــون ، أالم شــــــــوه مــــــــناعوالحـــــــزن نتيجــــــــة مــــــــا 

      ت جســـــــميةمثـــــــل عاهـــــــا، علـــــــى الجانـــــــب الصـــــــحي لألفـــــــراد لألحـــــــداث اإلرهابيـــــــة والتفجيـــــــرات قـــــــد أثـــــــرت

، وٕاحساســــه بمعنــــى الســــعادة و صــــوال إلــــى عــــيش حيــــاة متناغمــــة متوافقــــة مــــع جــــوهر أو تشــــوهات خلقيــــة

         ش بـــــــــالرغم مـــــــــن األحـــــــــداثالمجتمـــــــــع  بمعنـــــــــي تقبـــــــــل الواقـــــــــع المعـــــــــاوالقـــــــــيم الســـــــــائدة فـــــــــي ، اإلنســـــــــان

وبـــــالرغم مـــــن إصـــــابة احـــــد األقـــــارب آو مشـــــاهدة عمليـــــات القتـــــل والتـــــدمير و غيـــــر ذلـــــك ، التـــــي عاشـــــوها

  .باإلضافة لتحسن مستوي المعيشي لألفراد 

يحدد وية األربعة باعتبار أن  وقوع األفراد في رتب اله و جاء في الدراسات السابقةانطالقا مما 

. لمهنية واالنفعالية واالجتماعيلجسدية واوا، صحتهم النفسية وتصرفاتهم  مما يؤثر على ، سلوكاتهم

  :ةالتالي تجاءت دراستنا لتجيب عن التساؤال

  )مشتتة، مؤجلة ،مرتهنة ،محققة(النفسية رتب الهوية  الة إحصائيا بين هل هناك عالقة ارتباطيه د  -

الصحة النفسية، الجانب االنفعالي، العالقات االجتماعية الحياة  الصحة الجسدية،(الحياة  اد جودة أبعو 

 .لدى ضحايا اإلرهاب ؟ )المهنية و األنشطة اليومية
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اختالف لدى ضحايا اإلرهاب في الجزائر على مقياس جودة الحياة و مقياس الهوية النفسية  هل يوجد - 

  ؟اإلرهابييعزي لمتغير الجنس و درجة التعرض للعنف 

  :الدراسة إلى  من خالل هذههدفنا  :أهداف الدراسة  - - - - 2

بأبعادها المختلفة لدى التعرف على طبيعة العالقة بين رتب الهوية األربعة و مستوى جودة الحياة  - 

 .عينة من ضحايا اإلرهاب في الجزائر

عرفة درجة الفروق بين األفراد الذين تعرضوا لعنف إرهابي مباشر و األفراد الذين تعرضوا لعنف م - 

 .تشكل الهوية النفسية في مستوىإرهابي غير مباشر لدى عينة من ضحايا اإلرهاب بالجزائر 

الذين تعرضوا لعنف إرهابي مباشر و األفراد الذين تعرضوا لعنف  معرفة درجة الفروق بين األفراد - 

 .إرهابي غير مباشر على عينة من ضحايا اإلرهاب بالجزائر في اإلحساس بمستوى جودة الحياة

 منعينة التعرف على درجة الفروق بين الذكور و اإلناث في مستوي تشكل الهوية النفسية لدى  - 

 .براقيضحايا اإلرهاب بدائرة 

لتعرف على درجة الفروق بين الذكور و اإلناث في مستوى جودة الحياة لدى عينة من ضحايا ا - 

 .اإلرهاب بالجزائر 

 . تزويد المكتبات الجزائرية بدراسات نفسية حول نتائج اإلرهاب في الجزائر - 

 :أهمية الدراسة  - - - - 3

  : تستمد الدراسة أهميتها من

كون اإلرهاب هو حديث الساعة ومن المواضيع الحساسة التي مست الجزائر كما مست الدول  �

 .لعالمدوالالعربية و 
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 .اإلرهابالمجتمع وهم ضحايا  حساسة منعينة الدراسة تعتبر فئة  �

 .النفسيةمفهوم الهوية  الحياة،علم النفس مثل مفهوم جودة  هامة فيلمواضيع تناولها �

التطبيقية لهذه الدراسة في أنها تمهد لدراسات مستقبلية للتعرفعلى الكثير من كما تتحدد األهمية  �

هم ضحايا  جتمع الجزائريو المجتمع العربي وــالمتغيرات النفسية لدى شريحة هامة و حساسة في الم

بعد األحداث األخيرة التي شهدتها الدول العربية من انقالبات و ثورات العنف اإلرهابي، خاصة 

 .راح ضحيتها العديد من  األفراد نتيجة العنف الممارس في حق األبرياء داخلية

 :الدراسةدوافع إجراء  - - - - 4

ندرة الدراسات التي تناولت معالم البحث مثل  الهوية النفسية، وجودة الحياة والذي يدخل ضمن  �

حسب   ائرالتفكير اإليجابي مقارنة بالدراسات التي تناولت التفكير السلبي، واالضطرابات في الجز 

 .اطالع الباحثة  

     على الرغم من أن الوقت الحالي هو عصر الجودة الشاملة، فإن  المصطلح ما زال حديثا وأنه �

على حد علم الباحثة ال توجد دراسات في الجزائر تناولت المفهوم لدى الفئة المستهدفة في هذه 

 .الدراسة

 .االجتماعيعالقة الموضوع باختصاص علم النفس المرضي  �

 .انتشار ظاهرة اإلرهاب و بأنواع مختلفة  �

 .اآلثار المروعة لإلرهاب  �

نقص الدراسات في هذا المجال وخاصة في الجزائر، فأغلب الدراسات كانت في مجال السياسة  �

 .وعلم القانون

 .فهي ال ترتبط بزمان ومكان معينين...انتشار الظاهرة عالميا وخاصة في إفريقيا وأوروبا وآسيا �

 االجتماعي واالقتصادي والسياسياآلثار السلبية التي تركتها الظاهرة على المستوي النفسي، و  �
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  ).2010(، و دراسة مسعودة بوقاق ) 2011(فاطمة البازيدي : مثلما جاء في دراسة 

 :تعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسةال -5

  :ضحايا اإلرهاب �

هم األشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي كان أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو  :اصطالحا

العقلي، أو المعاناة النفسية، أو الخسارة االقتصادية، أو لحرمان بدرجة كبيرة  من احد األقارب جراء 

  .الحدث اإلرهابي

في الجزائر، أثناء العشرية السوداء  في دراستنا الحالية هم األفراد الذين عايشوا األحداث اإلرهابية :إجرائيا

بحيث شكلت تهديدا فعليا لهم، و يكونوا قد تحصلوا على درجة مرتفعة على مقياس  2000 - 1991من 

  ).2011(التعرض للعنف اإلرهابي ، و الذي تم إعداده من طرف الباحثة فاطمة الزهراء البازيدي 

 :دة الحياةجو  �

في اإلحساس اإليجابي بحسن : " أن جودة الحياة النفسية تتمثل كاورلرايف و آخرونترى :اصطالحا

المرء عن ذاته وعن حياته  رضىارتفاع مستويات : الحال كما يرصد بالمؤشرات السلوكية التي تدل على

سعيه المتواصل لتحقيق أهداف شخصية مقدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة له، استقالليته في  و بشكل عام

ر حياته وٕاقامته واستمراره في عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرين، كما ترتبط تحديد وجهة ومسا

". جودة الحياة النفسية بكل من اإلحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية

(Ryff,etal.,2006,PP. :85–95) . 

 الذين عايشوا األحداث اإلرهابية جودة الحياة  لدى ضحايا اإلرهاب  تعبر عن مدى إدراك األفراد

لسلبية ت           األفكار الالعقالنية واالنفعاالخالية من ا محياة جيدة من وجهة نظره ونيعيش منهأ
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كافة  ونبالرضا والسعادة ويستثمر  وناإلنساني و يشعر  مفيها بوجوده ونواالضطرابات السلوكية يستمتع

  .ق ذلكتحقي مبما يتيح له موٕامكانياته مقدراته

هو الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة على مقياس  :إجرائياو في دراستنا الحالية نعرفه 

أهداف الدراسة  الباحثة لتحقيقضحايا اإلرهاب في الجزائر والذي تم إعداده من طرف  الحياة لدىجودة 

  .الحالية

 :الهوية النفسية �

       فهو يرى أنها تتضمن استقرارا نسبيا إلحساس الفرد بذاته على الرغم اريكسون حسب : اصطالحا

       من التغيرات التي تطرأ على السلوك، و اآلراء و األفكار والمشاعر، بحيث نبدو مألوفين ألنفسنا 

على أن يكون هذا الشعور متفقا إلى حد ما مع أراء اآلخرين  من حولنا و هو بذلك يؤكد على أهمية 

العالقات بين الذات والمجتمع فالهوية النفسية تشير إلى تلك المنظومة من الصفات واالتجاهات والمعايير 

 عن والقوانينالشخصية  والتي يطورها الفرد لنفسه من خالل تفاعله مع  البيئة المحيطة به  والتي تميزه

معتصم أحمد (.تعامله مع  ما يواجه من أزمات ةقغيره ، كما وتعكس أنماط حلوله للمشكالت وطري

).                                                                                                                           19:، ص 2003طراونة، 

على أبعاد  مقياس ي يحصل عليها أفراد عينة الدراسةفي دراستنا الحالية بأنه  الدرجة الت  يعرف: إجرائيا

  ) .1998(وآخرون،وترجمه للعربية عبد الرحمان السيد الهوية  النفسية و الذي قام بإعداده آدمز 
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 :السابقة الدراسات -6

إن كل نتيجة نهائية لبحث سابق هي بداية لبحوث جديدة ولذلك كان التطرق للدراسات السابقة 

والتراث النظري مصدر إلهام للباحث، تساعده على اكتساب بصيرة أبعد من مجرد عرض للنتائج وفهم 

واإلحاطة به وتصميم البحث في حدود اإلمكانيات البشرية والمادية ، وع الدراسة أعمق للمشكلة موض

  .المتاحة له

كل ما يتعلق  و دراسات التي تشمل البحوث السابقةيمكن تعريف الدراسات السابقة بأنها تلك ال

أو  أسئلة مشابهةأو دارت حول  بالمشكلة تعلقا مباشرا مثل البحوث السابقة التي استخدمت نفس المتغيرات

رجاء محمود أبو عالم، . (وغير ذلك من الدراسات المشابهة، درست النظرية التي يستند إليها البحث

  ) 98: ، ص1998

البحث  ويشترط في الدراسات السابقة أن يكون لها موضوع وهدف ونتائج، أما إذا وجدت فرضيات

هناك مالحظة هامة توجب اإلشارة إليها وهي تصبح أكثر تفصيال ودقة، لكن  والعينة والمنهج واألدوات

الدراسة  و تالف ميدان الدراسةـترط حينئذ اخيش و أنه من الضروري التفريق بين الدراسة السابقة المطابقة

  .س المتغيراتنفو  ث الجانب الذي يتناوله بالدراسةالمشابهة وفيه يدرس الباح

 :المحلية   الدراسات - 1- 6

  :نوعية الحياة لدى المرضى المزمنين  تحت عنوان: )2014(دراسة زعطوط رمضان : الدراسة األولى 

هدف الباحث من خالل هذه الدراسة استكشاف نوعية الحياة و عالقتها ببعض المتغيرات الحيوية النفسية 

مقياس ولتحقيق أهداف الدراسة طبق الباحث مجموعة من األدوات تمثلت في ،لدى المرضى المزمنين
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و مقياس  االجتماعيالعالمية ، و مقياس الكرب النفسي ، و مقياس الدعم  نوعية الحياة لمنظمة الصحة

  :لباحث ، و توصل للنتائج التالية  اإعدادمقياس التدين من و الكفاءة الذاتية و مقياس الوظائف التنفيذية 

 ،باألصــــــحاءمقارنــــــة %) 88(ارتفــــــاع نســــــبة نوعيــــــة الحيــــــاة المتوســــــطة و الجيــــــدة لــــــدى المرضــــــى 

ال توجـــــد فـــــروق بـــــين العينتـــــين أي األصـــــحاء و المرضـــــى فـــــي الوظـــــائف التنفيذيـــــة و كـــــذلك الكفـــــاءة اكمـــــ

 االجتمــــــاعيان مســــــتوى الــــــدعم كمــــــا كــــــ ،المدركــــــة لــــــدى المرضــــــى كانــــــت منخفضــــــة مقارنــــــة باألصــــــحاء

  .األصحاءسي سلبا بنوعية الحياة لدى المرضى و لدى العينتين وارتبط الكرب النف في منخفضا

  : )2013(دراسة وازي الطاوس : الثانيةسة االدر 

و هي عبارة عن دراسة  :االنتحاريو السلوك  االجتماعيةاضطراب الهوية الشخصية و تحت عنوان 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت  و تيزي وزو و ورقلة ، ، بالجزائر االنتحارحاولين ميدانية لعينة من م

 وقد أظهرت نتائج،االجتماعيةبتصميم مقياس الهوية الشخصية و الباحثة وقامت  ،الباحثة المنهج الوصفي

  :مايلي الدراسة هذه

 . لدى األفراد المحاولين االنتحاراز للهوية الشخصية و االجتماعية ليس هنالك تحقيق أو انج - 

 .لدى األفراد المحاولين لعملية االنتحار أجيل الهوية الشخصية واالجتماعيةهنالك تعليق أو ت ليس- 

 .األفراد المحاولين لعملية االنتحار االجتماعية لدىفي الهوية الشخصية و  انغالق أو غموض هنالك - 

 .لدى األفراد المحاولين لعملية االنتحار في الهوية الشخصية و االجتماعية هنالك تشتت أو تفكك -

لدى فئة من ) انغالق  تحقيق،تعليق،( ليس هنالك اختالف في رتب الهوية الشخصية و االجتماعية  -

 .محاولي االنتحار حسب الجنس

-  
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  :)2011(دراسة مسعود بوقاف :  الثالثة الدراسة 

المصدومين من جراء العنف التكفل النفسي على مصير األطفال هي دراسة تحت عنوان أثر  و 

والذين ، حيث تناول الباحث موضوع األطفال المتمدرسين في سن الكمون–دراسة تقيمية  – اإلرهابي

  .بالجزائر تعرضوا مباشرة  و غير مباشرة إلى أحداث صادمة بفعل العنف اإلرهابي

           النفسي على الصحةالدراسة التعرف على مدى فعالية التكفل هدفت الباحثة من خالل هذه  وقد

     المساعدة النفسية استفادوا منو نوعية الحياة و المصير المدرسي لهؤالء األطفال المصدومين الذين 

 .الجزائر العاصمةمركز المساعدة النفسية سيدي موسى ب 2007-2000بين السنوات 

) SCL-90-R(أدوات قياسية منها  مقياس قائمة األعراض  لىع افي دراسته ةالباحث تواعتمد

 يةلتقييم نوع) QOLS(، و مقياس جودة الحياة لصحة العامة و التحسن في األعراضللتعرف على ا

بعض الظواهر النفسية واآلليات الدفاعية التي الحظها أثناء لفهم و تفسير  ةالباحث ت، استعملاةالحي

  .يخ الحياة للحالتينتار مقاييس، رائز الروشاخ، و تطبيق ال

  :لمجموعة من النتائج كانتالدراسة  توصلتو 

      سن في البعضرغم وجود نوع من التح ي جاء بها األطفال لم تختفي كليةأن اإلعراض الت

على المعطيات  ةالباحث تاعتمدو  ن هناك تحسن نسبيفوجد أ أما فيما يخص تحسن نوعية الحياة ،منها

جموعة البحث الزالوا من م %60حيث وجد أن ، حول المسار الدراسي لتقييم المصير المدرسي

  .، مما تبين استفادة هؤالء األطفال من المساعدة النفسيةعلى الليسانس متمدرسين، وحالة واحدة تحصلت
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إليه من حوصلة النتائج أنه بالرغم من نجاعة التكفل النفسي  تمن كل ما توصل ةالباحث تاستنتج

، مثل القدرة على ارصانو تحسنوا في بعض الميادين، و رغم أن األطفال قد األولياءالذي منح األطفال و 

يعود و  مدروح غير مضـ، تبقى جعنف مكثف مجتمعي على مدى السنتينترميز ما حدث لهم من أعمال 

إلى الصدمة  هنالى سبيل المثال ،االعتراف بالضحية و الترميم و الوقاية و ندخل ألسباب عديدة نذكر ع

 و مطولة في الزمان السادسة بصفة متكرر عرض لها األطفال مبكرا قبل سنالمزمنة أو المعقدة عندما يت

  .الجزائر منذ أكثر من عشرية كاملة، و هذا ما حدث األطفال 2أي  من النوع 

كما ساعدها ، الباحثة للتعامل مع هؤالء الفئة  هاهو المدة الزمنية التي استغرقت ما ميز هذه الدراسة

هذا ما يزيد في دقة المعلومات  ،دة النفسية للتكفل بضحايا اإلرهابفي ذلك هو عملها بمركز المساع

            .                ة المتحصلة عن هذه الفئة كما يسهل على الباحثة القيام بتطبيق أدوات الدراس

  :)2011( لوهابعبد افرقاني دراسة :الرابعةسة االدر 

 و هي عبارة عن دراسة عيادية:سياقات االحتواء لدى المصدومين جراء األحداث اإلرهابية: تحت عنوان 

لمصدومين هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى تناول سياقات االحتواء عند األشخاص ا، بالجزائر

 ،تي استخدم معها المنهج العيادي و ال خالل عرضه لمجموعة من الحاالت من ، اإلرهابيةجراء األحداث 

 . tatوات كانت سلم تروماك، الروشاخ ،ومجموعة من األد

دمية  المتعلقة وتوصل من خالل دراسته أن كل المبحوثين مصدومين بعد تعرضهم لألحداث الص

  .الهام الذي تأخذه الصدمة على حياتهم النفسية هذا ما  يوضح التأثير بالعنف اإلرهابي ، 

  

  



 

 

42 

  طـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـة: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول 

  :)2011(دراسة لعريش حورية :  الخامسة الدراسة  

من دراستها إلى   هدفت الباحثة :دراسة عيادية لضحايا اإلرهاب–العدوانية فسية و الصدمة النتحت عنوان 

  .العدوانية لديهمالتعرف على مدى تأثير الصدمة النفسية على ضحايا اإلرهاب في ظهور 

الذين عملوا في مكافحة اإلرهاب وهم من قوات األمن  ضحايا اإلرهاب وشملت عينة الدراسة 

حيث  قامت بدراسة ستة ، المنهج اإلكلينيكي و ، اعتمدت الباحثة في دراستها على المدرسة التحليليةو 

لدى ضحايا اإلرهاب الذين ية في ظهور العدوانية مدجل  معرفة مدى تأثير األحداث الصحاالت  من أ

  : إلى ما يلي رهابي و قد خلصت الدراسة تعرضوا بشكل مباشر للعنف اإل

و قد تبين من خالل اإلرهاب،التحقق من تأثير الصدمة النفسية في ظهور العدوانية لدى ضحايا 

تعرضوا فيها لألعمال و المدة الزمنية التي  و التي مازالوا يعملون فيهااألمن،األحداث التي خبرها رجال 

 .اإلرهابية

     لهي الضغوطات التي تعرض لها رجا أسفرت الدراسة على أن سبب ظهور العدوانيةو  

والذي ظهر واضحا من خالل المقابلة العيادية التي تحدثوا فيها عن معاشهم ومعاناتهم خالل ، األمن

كما أظهرت الدراسة ظهور مشاعر الذنب واإلحباط الذي كان نتيجة عدم وجود السند ،العشرية السوداء

  .ة و الذي زاد من معاناة الضحايافي األوقات العصيباالجتماعي 

ر مستقر حيث أن عمل رجال األمن غي، ما يميز هذه الدراسة هو العينة التي تعاملت معها الباحثة 

وصعوبة المهام التي يقومون بها وهذا ما قد  ة ذلك راجع لخطور و  وغير ثابت، من حيث  الزمن والمكان

  .   و من حيث إيجاد الوقت الكافي لتطبيق االختبارات، يشكل صعوبة  للباحثة في المقابالت اإلكلينيكية
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  :) 2010(دراسة غنية منصور: سادسة الدراسة ال

فقدوا األولياء في الطفولة أثر حوادث اٍإلرجاعية لدى المراهقين المتمدرسين الذين تحت عنوان 

اعتمدت الباحثة في هذه :دراسة عيادية من خالل المقابلة الروشاخ واختبار تفهم الموضوع–اإلرهاب 

واختبار الروشاخ كما استخدمت ، المقابلة اإلكلينيكيةالدراسة  على المنهج العياديومنهج دراسة الحالة و 

سنوات  7وسنوات و 4كان في سن مبكرة ما بين، سن الفقدان  في  سنوات الباحثة منهج المالحظة  

 :أن حيث تميزت أفراد العينة بفقدان أحد الوالدين في ظرف إرهابيو في األخير توصلت الباحثة 

 . باشرةالكف و التجنب لم يسمحا للحياة الهوامية من الظهور بصفة صريحة و م - 

فقد استطاعوا رغم غياب أحد األولياء ، حقق بارجاعيةوبهذا توصلت الباحثة أن عمليات الحداد  قد 

     ، بفضل استثمار المراهقين لشخصاألوديبية  إلى مراحل تطور أعلى أي المرحلة أو كليهما االرتقاء

  .. أو أشخاص في محيطهم العائلي فال نكون ارجاعيين بدون عالقة مع األخر

، و كان من الصعب سها عند أغلبية المراهقينتكون نفيؤخذ على هذه الدراسة أن النتائج قد وما

المدروسة، فربما كان من األفضل إقامة دراسة  عادي و بين ما هو خاص بتلك الفئةالتمييز بين ما هو 

  .جليا لتوضيح ذلكمقارنة 

 :)2010(اسة فاطمة الزهراء البازيدي در : بعةالدراسة السا

السلوكية الناجمة عن التعرض للعنف اإلرهابي اآلثار النفسية  و اآلثار النفسية و تحت عنوان 

من تساؤل  افي دراسته ةالباحث تانطلق:دراسة ميدانية في محافظات الجزائر الكبرى على طلبة الثانويات–

 :رئيسي كان
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      االجتماعية هل تعرض المراهقين الجزائريين للعنف اإلرهابي في طفولتهم يفجر لديهم سلوكات

وهل تكرار ودرجة التعرض للعنف اإلرهابي تأثير على مستوى ظهور السلوكات أو مضادة للمجتمع ؟ 

  االجتماعية لديهم؟

عراض اضطراب الشدة ما بعد من أ ى معاناة أطفال العينات الستةلكشف عن مدهدفت الدراسة لو 

إلى وجود تفاوت بين كما  توصلت ،االضطرابو تحديد عدد الحاالت التي تم تشخيصها بهذا  الصدمة

العينات الستة في عدد األطفال الذين عبروا عن معاناتهم من بعض أعراض هذا االضطراب والعدد الذي 

واضطراب الشدة ما  ابيوجود عالقة ارتباطيه بين درجة التعرض للعنف اإلرهو ، حة بإصابة بهأقر صرا

انتشارها ما كشف عن مدى  و االجتماعية ، و في األخير حاولت الدراسة رصد السلوكاتبعد الصدمة

  .بين أطفال عينات الدراسة الستة

ومستوى تعبير األطفال عن   العالقة بين درجة التعرض للعنف اإلرهابيكشفت الدراسة و   

ارتفاع درجة التعرض للعنف اإلرهابي صاحبة ارتفاع السلوكات أيضا وكشفت ، االجتماعية اتهمسلوك

ميز هذه الدراسة هو قياس درجة التعرض للعنف ما و  اعية من طرف أطفال عينات الدراسةألالجتم

السلوكات االجتماعية لدى المراهقين الذين تعرضوا لعنف  اإلرهابي وعالقته باالضطراب ما بعد الشدة و

 إال أن ما يؤخذ على هذه الدراسة ،هذا ما لم يسبق له أن تعرض له الباحثين و إرهابي في مرحلة الطفولة

من سلوكات ال اجتماعية قد تكون ظاهرة  المراهقين من ضحايا اإلرهاب أن األعراض التي تظهر على

  .مألوف تتميز بالتمرد على ما هوكون أن هذه الفترة تعتبر مرحلة حساسة و  عند باقي المراهقين

  ):2004(بودارندراسة  :ثامنةالدراسة ال

 30شــــملت  عينــــة البحــــث حيــــث  :ةالنفســــية واإلرهــــاق المهنــــي ألعــــوان الشــــرط المعانــــاةحــــول 

 الحصـــــر واألرق مصـــــحوب:كـــــانوا يتـــــابعون عـــــالج فـــــي مصـــــلحته يشـــــتكون مـــــن األعـــــراض التاليـــــةعـــــون 
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، تعــــــاطي ي العالقــــــات االجتماعيــــــة والمهنيــــــة، اضــــــطرابات فــــــبكــــــوابيس، اضــــــطرابات انفعاليــــــة واإلرهــــــاق

  .وكذا المهدئات والكحول المخدرات

عدم االعتراف بعملهم  و زاد في حدة االضطراب نقص المساندة االجتماعيةوتوصلت الدراسة أن 

الشعور يزيد لديهم الشعور بالذنب ولوم الذات وكذا مما سواء من المواطن أو من بعض الرؤساء العمل 

وقد الحظ عليهم أن هذا اإلحتزاز الشديد يدخل في حدود التنظيم ،الحذر الشديدو  بالخطر والتهديد المستمر

    والتي تظهر في سلوكات عدوانية، التحمل والتحكم في الذاتهاني التي تشكل صعوبة من ناحية الذ

وهذا لصعوبات في تأدية  سواء من الزمالء في العمل أو مع اآلخرين، في بعض األحيان تكون خطيرة

ل تجعل بشك سلوكات عدائية أوفي العمل تؤثر فيهمكمن طرف المواطن   امهامه و المعاملة التي يتلقاه

  .الشعور بالذنب يزيد لديهم

   )2004(نبيل حليلو:تاسعةالدراسة ال

وهي عبارة عن دراسة ميدانية على أسر ضحايا اإلرهاب بـ ":انعكاسات اإلرهاب على األسرة: "بعنوان

  من ثالث تساؤالت تمثلت  انطلق الباحث فيها 2005/2004وهي دراسة أجريت عام  ، )دائرة براقي(

  :في

  فيما تتمثل انعكاسات اإلرهاب على الجوانب التي تتصل باألسرة؟ •

  فيما تجلت انعكاسات اإلرهاب على الجانب االجتماعي لألسرة؟     •

  فيما تجلت انعكاسات اإلرهاب على الجانب االقتصادي لألسرة؟     •

  فيما تجلت انعكاسات اإلرهاب على الجانب النفسي لألسرة؟     •
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  على هذه التساؤالت استعان الباحث باستمارة بحث مقسمة إلى مجموعة وللوصول إلى اإلجابة 

  :من المحاور األساسية

  .بيانات عامة عن المبحوث �

  .الجانب االجتماعي لألسرة �

  .الجانب االقتصادي لألسرة �

 .الجانب النفسي لألسرة �

حث من وقد توصل البا أسرة، 120وشملت عينة الدراسة  سؤاال 39حيث احتوت االستمارة على 

  . واالجتماعي والنفسي لألسرة خاللها إلى أن لإلرهاب آثار سلبية على الجانب االقتصادي

  .كما أن الدراسة تناولت أثار ظاهرة اإلرهاب في المجتمع الجزائري وانعكاساته على األسرة الجزائرية

  :2002 دراسة مليكة مدكور و سعاد عثمان:عاشرةالدراسة ال

تعرض سكانها للرعب وأحداث صدمية لم يسبق لها  و التي تتمثل في دراسة  في والية البليدة  

اختالل واضطرابات على مستوى النفسي والعقلي، العائلي واالجتماعي وهذا ما ، مثيل مما خلق لديهم

الطب لحة يفسر استيائهم الذي دفعهم لطلب المساعدة والمساندة االجتماعية والنفسية على مستوى مص

يوما هي مختلف  معرفة سمات ضحايا  العنف اإلرهابلالدراسة  هدفت. العقلي بمستشفى فرانس فانون

 107رجل و 253ضحية تميزت بين  360سة األعراض اإلكلينيكية لدى الضحايا، شملت عينة الدرا

وقد 2002 إلى  غاية 1997دية منذ عام النفسية والجس نساء يعانون من اضطرابات منها الصدمات

نسبة أيةحال107، حيث سجلت تتطور لديها اضطرابات في السلوك الحظ الباحثتين أن هذه الحاالت

أما  ،السلوك العدواني تعاني%29.39حالة أي  92،  ونسبة تعاني من اضطرابات النوم 54.3%
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أما ، %1.27 نسبة النتحار أيل حاالت 4و%2.23حاالت أي  7 سجلت بالنسبة لتعاطي المخدرات

حالة  52و اإلرهاق نجد ، %19.48أي  61بالنسبة الضطرابات الطبع نجد االنطواء على الذات سجلت 

  .%12.14حالة أي  38والتجنب %16.61أي 

  

  :العربية الدراسات -2- 6

  :2013دراسة المولي عبد الرضى و الشيخ و صالح الدين فرج اهللا: الدراسة األولى 

أساليب مواجهة أزمة الهوية لدى طلبة الجامعات باإلضافة لفحص بعض  :و التي كانت بعنوان

ينة بلغ المقياس الموضوعي لرتب الهوية على ع" استخدم الباحثان حيث ، 2012/2013المتغيرات عليها

وتوصل الباحث إلى أن طلبة جامعة دنقال واإلمام المهدي يتسمون باإليجابية ، طالبا وطالبة 820عددها 

كما فسرت هذه النتيجة توقع المرحلة العمرية لطالب في جامعة السودان ،كذلك أظهرت  ،الهويةفي أزمة 

حيث أظهرت أن هناك فروق في أساليب مواجهة أزمة الهوية ، الدراسة الفروق  بين طلبة الكليات الدراسة

والشريعة  ،الطب بين كل من كليتي الطب واآلداب في رتب التشتت، االنغالق والتأجيل وبين طلبة كليتي

  .اث في أساليب مواجهة أزمة الهويةوالقانون في رتب انغالق الهوية ووفقا للفروق بين الذكور واإلن

  : 2012:دراسة رغداء علي نعيسة : الدراسة الثانية 

مستوى جودة الحياة لدي طلبة جامعتي  دمشق هدفت الباحثة من خالل البحث إلى التعرف على 

والتخصص   )ذكر ، أنثى ( دمشق الالذقية و النوع االجتماع:  )المحافظة( البلد و تشرين حسب متغير 

  .للتعرف على جودة الحياة لدى عينة من هاتين الجامعتين) علوم نظرية ،علوم تطبيقية ( 
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بلغ عدد ،) 2006منسي و كاظم ( وقد تم  استخدام مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة من إعداد 

وجود مستوى متدني من جودة : لنتائج التي توصلت لها الباحثةو من أهم ا، طلبا 360ل أفراد العينة كك

      .الحياة الجامعية لدى طلبة كل من جامعتي دمشق و تشرين

  2010دراسة ثروت محمود إسماعيل أبو فارة :الدراسة الثالثة

المحققة المؤجلة المرتهنة (تطور سلوك المراقبة الذاتية  وعالقته بحاالت الهوية النفسية " :تحت عنوان

إلى الكشف عن وجود فروق ذات داللة  هدفت، "المراهقين في محافظة الخليل ىلد )، المضطربة 

  .والعمر وحاالت الهوية النفسية ، إحصائية في مستوي تطور سلوك المراقبة الذاتية يعزى لمتغير الجنس

ت ومراهقة ممن هم من الفئا مراهق 468قد اعتمدت الباحثة على عينة عرضية تألفت من و 

حيث طبق عليهم مقياس حاالت الهوية النفسية ومقياس المراقبة سنة، 19-18سنة و  14- 12العمرية 

وقد توصلت الباحثة من خالل نتائج الدراسة . الذاتية بعد التحقق من ثباتهما وصدقهما وفاعلية فقراتهما

من أفراد عينة الدراسة فيحين شكلت الهوية  %40حاالت الهوية المؤجلة شكلت أعلى نسبة : إلى أن

  .النفسية تبعا لمتغير العمر، السن، الجنس إذا كانت جميع القيم الدالة إحصائيا

 : )2010( حالوةأبو دراسة محمد السعيد :الرابعة الدراسة

المراهقة دراسة مقارنة بين –الذكاء االنفعالي، المعنى الشخصي، وجودة الحياة النفسية: تحت عنوان

  :المبكرة و المراهقة المتأخرة

طبيعة وأبعاد العالقة بين الذكاء االجتماعي، المعنى  الكتشاف اهدف الباحث من خالل دراسته

الشخصي من جهة، والرضا عن الحياة وجودة الصحة النفسية من ناحية أخرى لدي عينة من المراهقين 

طبقت الدراسة على عينة  ،أخرى في مرحلة المراهقة المتأخرةوعينة مراهقتين ، المبكرةفي مرحلة المراهقة 
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على  وافترضت الدراسة أيضا أن تالميذ الصف الثاني عشر سيحرزون درجات مرتفعة،تلميذا 155قوامها

  : من االستبيانات وطبق على عينة الدراسة حزمة ،ومقياس المعنى الشخصي، مقياس الذكاء االنفعالي

، استبيان الذكاء االنفعالي إعداد سكتي وآخرون 1998داد ونج بروفيل المعنى الشخصي إع

، ومقياس مؤشرات جودة الحياة النفسية 1985، مقياس الرضا عن الحياة إعداد دينير وآخرون 1998

وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أيدت الفروض الرئيسية لها واختتمت الدراسة ، 1998دينير وآخرون  إعداد

  .جها بالنسبة لمجال اإلرشاد النفسي و التعليم بصفة عامةبمناقشة دالالت نتائ

  ):2009(د الحميد عبد العظيم رجيعة دراسة عب:الدراسة الخامسة

التحصيل األكاديمي وٕادراك جودة الحياة النفسية لدى مرتفعي و منخفضي الذكاء االجتماعي من :بعنوان

) منخفض  –مرتفعي(الفروق بين الطلبة هدفت الدراسة إلى الكشف عن ،طالب كلية التربية بالسويس

وٕادراك جودة الحياة النفسية والكشف عن الفروق بين الطلبة  الذكاء االجتماعي في التحصيل األكاديمي

  .األكاديمي و إدراك جودة الحياة النفسية باختالف النوع والتخصص في الذكاء االجتماعي

إعداد إبراهيم محمد المغازي (،يجتماعاال مقياس الذكاءتم تطبيق  أهداف الدراسةولتحقيق 

من طالب كلية  451نة من ومقياس كارول رايف إلدراك جودة الحياة النفسية على عينة مكو ،)2004

وجود فروق لصالح مرتفعي الذكاء االجتماعي في إدراك جودة الحياة لوأسفرت نتائج الدراسة  التربية،

 .النفسية على إدراك جودة الحياةالذكاء االجتماعي و  تأثير الجنسإلى مدى  توصلتالنفسية، كما 
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  ):2009(دراسة عبير بنت محمد حسن عسيري: سادسةالدراسة ال

لدى عينة "والعام ،والتوافق النفسي واالجتماعي، عالقة تشكل هوية األنا بكل من مفهوم الذات" بعنوان

  طالب وطالبة 146على عينة قوامها واعتمدت الباحثة ، من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف

     )الغامدي تحت الطبع (لرتب الهوية ذلك باستخدام مقياس الهوية الموضوعي  و من المرحلة الثانوية

  :لنتائج التاليةبامقياس التوافق و قد انتهت الدراسة ، مقياس مفهوم الذاتو 

تبين ارتباط حيث ، أليديولوجيةا األناجات رتب هوية ودر  وجود عالقة دالة بين درجات مفهوم الذات - 

ارتبطت أبعاد التوافق إيجابا  ا األيديولوجية بطرق مختلفة  ودرجات أبعاد التوافق بدرجات رتب هوية األن

بدرجات تشتت الهوية األنا ) التوافق االجتماعي والعام ( وبداللة تحقيق الهوية وسلبيا  بداللة في بعدين 

مع تعليق ) والعام  االجتماعي(وبداللة في بعدين ، إلى اإليجابية ققة التوافواتجهت عال، األيديولوجية

 .مع انغالق الهوية) التوافق االجتماعي(واحد  الهوية و إلى السلبية و بداللة في بعد

ال توجد عالقة بين درجات رتب هوية األنا االجتماعية و درجات مفهوم الذات، في حين ارتبطت  - 

التوافق مع درجات رتب الهوية االجتماعية بطرق مختلفة، حيث ارتبطت أبعاد التوافق إيجابا درجات أبعاد 

في حين اتجهت عالقة . داللة بتحقيق الهوية سلبيا بداللة في جميع األبعاد بتشتت الهوية االجتماعية 

السلبية وبداللة في وٕالى  ، التوافق إلى اإليجابية وبداللة في بعد التوافق االجتماعي مع تعليق الهوية

 .مع انغالق الهوية) التوافق االجتماعي و العام ( بعدين 

ال توجد عالقة بين درجات رتب هوية األنا الكلية و درجات مفهوم الذات، في حين ارتبطت درجات  - 

    ، حيث ارتبطت أبعاد التوافق إيجابا وبداللة ات رتب الهوية الكلية بطرق مختلفةأبعاد التوافق مع درج

  )االجتماعي العام (وقريبا الداللة في البعد الثالث بتحقيق الهوية و سلبيا بداللة في بعدين ، في بعدين

 .مع انغالق الهوية) التوافق االجتماعي( و إلى السلبية و بداللة في بعد واحد  مع تعليق الهوية
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  :)2004(هللا بن عبد العزيز يوسف دراسة عبدا:السابعة الدراسة

       و هو محاولة الستعراض دور المدرسة :"المدرسة في مقاومة اإلرهاب والعنف والتطرف" :وانبعن

بأشكاله الحديثة التي أصبحت تهدد كل أفراد المجتمع على اختالف  والعنف والتطرف في مقاومة اإلرهاب

التوصيات تؤكد و توصلت الدراسة إلى مجموعة من ،حيث انطلق الباحث من مجموعة تساؤالت، أماكنهم

          ومن بين ما توصل إليه أيضا أن السلوك اإلجرامي المتمثل ،ضرورة تفعيل دور المدرسة األمني

والمقدرة ، اإلرادة لممارسة السلوك اإلجرامي، في العنف واإلرهاب والتطرف هو نتاج لتوافر العوامل الثالث

  .والفرصة المتاحة لممارسة هذا السلوك

ي نشر الوعي األمني بين لمدرسة في المجتمع السعودي تؤدي دورا حيويا فليصل إلى أن ا

هذا  وقد عرض الباحث في بحثه ،وتشكل لبنة مهمة من لبنات األمن في المجتمع السعودي، التالميذ

مجموعة من الجوانب التي تنطلق من خاللها الرؤية المستقبلية للدور األمني للمدرسة في مكافحة العنف 

حيث فسر الباحث كيف يتشكل ، هذه الدراسة هو تحليلها للسلوك اإلرهابي وما يميز ،والتطرف واإلرهاب

  .اإلرادة والفرصة والمقدرةمن عوامل ثالث هي  انطالقاالسلوك اإلرهابي 

بجامعة عين شمس  1994لسنة  31في مجلة علم النفس العدد  دراسة جاءت:الثامنة الدراسة

 أجريتوهي عبارة عن دراسة استطالعية ": من الشباب لظاهرة اإلرهابرؤية عينة "تحت عنوان : مصر

ممن  42.13%بنسبة  ىأنث 273و 57.87%ذكرا بنسبة  375من بينهم  رداف 648قوامهاعلى عينة 

وبلغت نسبة التعليم المتوسط  %23.86سنة، وبلغ متوسط أفراد العينة  30-18يقعون في الفئة العمرية 

  .تعليم فوق جامعي 11.11%تعليم جامعي و 44.93%في مقابل  %43.98
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في هذه الدراسة استمارة جمع معلومات تتضمن بنودا عن أسباب الظاهرة وطبيعة  واستعملت

ورؤيته لكيفية عالجها من قبل الحكومة  ،القائمين بها، والحلول المقترحة لها وموقف المبحوث من الظاهرة

  :ث اإلرهابية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنوالجانب السلوكي في تعامله مع األحدا

  : أهم أسباب ظاهرة اإلرهاب في المجتمع المصري

  73.77%البطالة بنسبة  - 

   66.82%الجهل بالدين بنسبة - 

  61.73%غياب الديمقراطية بنسبة  - 

  58.02%اإلحباط النفسي بنسبة  - 

 .54.93%وارتفاع سن الزواج بنسبة  - 

  :المقترحة لظاهرة اإلرهاب والتي كانتكما زودها بمجموعة من الحلول 

  . 80.25%في توفير فرص العمل بنسبة  تتمثل األولى والتيالحلول االقتصادية في المرتبة  �

 .86.83%تحسين ظروف المعيشة بنسبة  �

 .75.9%االهتمام بمشاكل الشباب بنسبة  �

 .70.83%الوعي الديني بنسبة  �

 .63.58%إتاحة المزيد من الديمقراطية بنسبة  �

 .57.41%إصالح الفساد الحكومي بنسبة  �

 . كما أشارت نتائج الدراسة كذلك إلى أن أهم أهداف الجماعة اإلرهابية �
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 .تخريب االقتصاد وزعزعة نظام الحكم من خالل تطبيق الشريعة �

منهم إلى وجود  95.99%من أفراد العينة إلى عدم موافقتهم للظاهرة، أشار   86.57%وأشار

من أفراد العينة إلى موقف سلبي من اإلحداث كذلك  %62.35جهات أجنبية وراء الظاهرة، وأشار 

 .أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين فئات التعليم المتوسط والجامعي وفوق الجامعة

ة التعامل السلوكي فيما يتعلق بأسباب الظاهرة وطرق عالجها وأهداف الجماعات اإلرهابية وكيفي

  .مع األحداث اإلرهابية

  :األجنبية الدراسات - 3- 6

  1999دراسة إثير وديوكس: األولىالدراسة 

          هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تغير البيئة:للتهديد االستجابةو  المحافظة على الهويةبعنوان 

على المحافظة على الهوية، ومضمون الجهود التي تساهم في المحافظة على هوية المجموعة، وتحديد 

استخدم الباحث مقياس  و مع عضوية المجموعة باالشتراكالتأثيرات المالحظة للهوية على احترام الذات 

  :كانت ومقياس معدل النقاط وتوصل الباحث لمجموعة من النتائج ، احترام الذات الجامع

 بالهوية اإلسبانية االرتباطال توجد تغيرات رئيسية في عدد الهويات التي ذكرها الطالب، حيث تركز  - 

 .م الذات المرتبط بالهوية العرفيةأو مستوى احترا

 لتمييز االتجاهاتكما هو الحال في استخدام ، ذو داللة في المشاعر السلبية) صنق(ق يوجد فرو  - 

الطالب ذوي الهوية العرفية األولية تميزوا بالمشاركة في النشاطات الثقافية و زيادة ،الهوية اإلسبانية

 صنق ايشعرون بتهديد أكبر في البيئة و أظهرو  فالقوة في هوياته، بينما الطالب ذوي الهوية األضع

 .في احترام الذات، وانخفاض في مستوى هويات الجماعة العرفية
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  ):1994(وبنز دراسة ديو وه: الدراسة الثانية

 Adolescents preceivedqualirty of life an:جودة لدى المراهقين، بحث استكشافي: تحت عنوان

exploratoiryinvesgation ، وفيها تحرى الباحثان الخصائص السيكومترية المرتبطة بمقياس الرضا

عينة مكونة من و تم اختيار ، SLSS(Surdents life satisfationscale(عن الحياة لدى الطلبة 

قية بالواليات من مدراس المنطقة الشمالية الشر ، طالبا من الصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر 222

تم تطبيق مقياس الرضا عن الحياة الذي تضمن بعض األسئلة الديموغرافية وبعض و ، المتحدة األمريكية

  . مقاييس الشخصية المختارة

وكان البناء العاملي ، ويتناسب مع أغراض البحث  معامل الثبات مرتفعا أن : وتوصلت الدراسة

مع التوقعات، وكانت تقديرات المراهقين بدرجة  وارتباطاته بمقياس جودة الحياة األخرى متسقا، للمقياس

لها، وكانت الفروق الفردية في الرضا عن  بطة ارتباطا جوهريا بتقديرات أبنائهمرضاهم عن حياتهم مرت

حياة غير متأثرة بالعمر الزمني وال بالنوع، ولكنه متأثر بالمستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة بدرجة ال

متغيرات  وكانت متغيرات مفهوم الذات األسرية تنبأ بالرضا عن الحياة لدى المراهق أكثر من، متوسطة 

لمراحل المراهقة المبكرة والمتوسطة ومفهوم الذات المرتبطة باإلقران بالنسبة ، مفهوم الذات األكاديمية

  )Seligmancsikezenimihalyi,2000,p41. (والمتأخرة على حد سواء

  )1988(دراسة بروتنسكي: ثالثةالدراسة ال

             تحت عنوان الفروق في مفهوم الهوية الذاتية بين المراهقين الذين يعانون من مشكالت سلوكية

هدفت الدراسة إلى تحديد الفروق بين المراهقين األسوياء المنحرفين  حيث أجريت : و المراهقين األسوياء

يعانون من مشكالت  الفردا    19و ، فردا يعانون من مشكالت سلوكية  18الدراسة على عينة بلغت 

  .سنة 18-15تراوحت أعمارهم ما بين سلوكية ممن 
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أشارت نتائج و ،لمقابلة الشخصيةواية األنا مقياس هو منها واستخدم الباحث في ذلك مجموعة أدوات 

المراهقين األسوياء مراهقين ذوي المشكالت السلوكية و الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ال

   أن األفراد األسوياء حصلوا على درجات أعلى و، في الهوية الذاتية الكلية لصالح مجموعة األسوياء

مرحلة بالذنب  و  المتعلقة بالمبادأة مقابل الشعورفي المرحلة األولى مقياس الهوية الذاتية في      

أن المراهقين الذين يعانون من مشكالت سلوكية  كانوا أقل نجاحا في  إذ ،الهوية مقابل غموض الهوية 

  .حل األزمات المتعلقة بالمراحل السابقة الذكر

  :1985دراسة شيدل ، مارسيا: رابعةالدراسة ال

هدفت الدراسة الحالية لمعرفة العالقة ،  )ذكر، أنثى(توجيه الدور الجنسيو األلفة و ة الذاتيالهوية :نابعنو 

، حيث افترض الباحثان وجود  )ذكور، إناث(و توجه الدور الجنسي واختالف النوع  األلفةو  األنابين هوية 

طالبا وطالبة  80الدراسة من  و تكونت عينة. األلفةعالقة دالة بين أنماط  الدور الجنسي وبين الهوية و 

سنة صنفوا في أربع مجموعات  24-18من طالب الجامعة ذكور مقابل إناث تراوحت أعمارهم ما بين

استخدم و ، البةطالب و ط 20تكونت كل مجموعة من و   –وفقا لمارسيا- األربعةة يتمثل مكانات الهو 

  .للدور الجنسي  DEMودليل   لأللفة ، والمقابلة الشخصية1966الباحث  المقابلة الشخصية لمارسيا 

  :يليو توصل الباحث لمجموعة من النتائج كانت كما  

بالنسبة لمجموعة (ألنوثة با األلفةوارتبطت مكانة  الذكورة،وجود عالقة دالة بين مكانة الهوية و 

فة مكانة األل، أما بالنسبة لمجموعة اإلناث فقد ارتبطت مكانة الهوية لديهن بالذكورة وارتبطت )الذكور

 .بدرجات أعلى من مجموعة الذكور



 

 

56 

  طـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـة: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول 

بل درجات منخفضة في مكانة كما حصلت معظم اإلناث على درجات مرتفعة في مكانة األلفة مقا 

بوجود تمايز في العمليات النمائية  االفتراض، وتبين العكس بالنسبة لمجموعة الذكور مما يؤيد الهوية

  .ن وجود عالقة دالة موجبة بين مكانة الهوية و األلفةالمتبعة بين الرجال و النساء، كما تبي

  )1983(جونس /آدمزدراسة : خامسةالدراسة ال

لدى عينات من اإلناث المراهقات من حيث مقارنتها بإدراك عمليات التنشئة  األناتطور هوية : بعنوان

ومكانة الهوية،  االجتماعية المدركةالتنشئة  أنماطهدفت الدراسة الحالية  لمعرفة العالقة بين  . االجتماعية

 االجتماعيةبأنماط التنشئة  اإلمكاناتقورنت هذه ، و om-eisالتمييزي لمقياسالتحقق من صدق التكوين و 

                البة بين مقاييس المكانة المكتسبةتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة سو .المدركة لديهن

، كما تبين وجود عالقة دالة سالبة ) OM-EIS(التكوين التمييزي لمقياس مما يعزز صدق ، و المنتشرة

اييس المكانة المؤجلة ، كذلك وجدت عالقة دالة موجبة بين مقكانة الهوية المحدودة والمنتشرةبين مقاييس م

  .والمنتشرة

العمر أظهرت داللة التباين الخاصة بالعمر أن المراهقة الوسطي لم تكن مرحلة حرجة لتمييز  و 

 االجتماعيةوتوصل الباحثان إلى وجود عالقة دالة بين أنماط التنشئة  ،النسبة لطالبات المرحلة الثانويةب

  .الهويةمكانة  األمهات وبينو  اآلباءالمكتسبة من خالل 
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  :االستفادة من هذه الدراساتمدى  

  :و المحليةالدراسات العربية 

إن الدراسات العربية وباختالف متغيراتها والعينات التي أجريت عليها قد ساهمت مساهمة فعالة في إثراء 

الختالفات  بينها فقد استفادت الباحثة  من هذه الدراسات بالرغم من ا، البحث الذي نحن بصدد دراسته 

اختالف ، ذه الدراساتاألدوات المستخدمة في ه، والمنهج المستخدم في الدراسة من حيث الموضوع

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة والنتائج المتوصل ، التساؤالت، التفاوت في األهداف، العينات

  .إليها

من خالل اطالعنا على الدراسات التي شملت متغيرات الدراسة وجدنا انه ال توجد دراسات ربطت و  

كل الدراسات السابقة والتي على األقل شملت متغير واحد بين متغيرات الدراسة الحالية ولهذا حاولنا جمع 

  :مايلي   من خالل طرحنا  لها اتضحسات الحديثة ببعض  الدرا واكتفينا من متغيرات الدراسة

 :الموضوعمن حيث   - أ

، كان هناك تشابه مع بعض الدراسات إلى حد ما في موضوع الدراسة: الدراسات التي تناولت اإلرهاب

في الجزائر مثل دراسة   هالدراسات انعكاسات التعرض للعنف اإلرهابي على ضحاياحيث تناولت بعض 

) 2010(دراسة فاطمة الزهراء البازيدي و ) 2010(و دراسة كل من غنية منصور )2004(نبيل  حليلو 

  .)2011( ومسعودة بوقاق
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  : الدراسات الخاصة بالهوية النفسية

إلى وجود العديد من الدراسات التي ربطت توصلت  السابقةمن خالل اطالع الباحثة على الدراسات 

حنان خالد حسين العمري و التي  مثل دراسة بمجموعة من المتغيرات النفسية مصطلح الهوية النفسية

و  عبير بنت محمد حسين عسيريدراسة أما  كل من ، حاولت كشف حاالت الهوية في المجتمع األردني 

الهوية النفسية ببعض فإنها حاولت ربط  ، لغامدياعبد الفتاح و و فارة دراسة ثروت محمود إسماعيل أب

الشيخ صالح  و أما دراسة المولى عبد الرضي.وذلك حسب األهداف المسطرة في دراستهم  المتغيرات

حيث تناولت هذه الدراسة ، األخرىالدين فرج اهللا تناولت موضوع الهوية من زوايا مختلفة عن الدراسات 

  .مواجهة أزمة الهوية في المجتمع األردنيأساليب 

  :الدراسات التي تناولت جودة الحياة 

على جودة الحياة  ت الباحثة أن معظم الدراسات ركزتوجد من خالل مراجعة الدراسات السابقة

دراسة زعطوط رمضان والتي  مثل،مثل متغير النوع والتخصص والبلد ،وتأثير عدد من المتغيرات فيها

والتي  )2010(الوة حأبو محمد السعيد دراسة و )2014(تناولت نوعية الحياة لدى المرضى المزمنين

عبد ، و ياة النفسية أما على مهدي كاظم، المعنى الشخصي، جودة الحاالنفعاليراستها الذكاء دتناولت في 

سلطنة و ، من الجماهيرية الليبيةالحياة لدى كل  جودةحاولوا في دراستهم اكتشاف  م البهادليالخالق نج

، ومدى شعورهم الجامعة البة الحياة المدركة للطربطت جود) 2009(دراسة دعاء الصاوي عمان في 

  .بالسعادة والرضا والنجاح في الحياة من خالل مؤشرات جودة الحياة وأبعادها الفرعية
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 :األهدافمن حيث   -  ب

  :اإلرهابالدراسات التي تناولت 

دراسة و ) 2010(الزهراء البازيدي اطمةفدراسة :مع بعض الدراسات مثل تشابهت الدراسة الحالية

، حيث هدفت هذه الدراسات لمعرفة أثار التعرض ) 2011(و دراسة لعريش حورية )  2004(نبيل حليلو 

و األفراد قتل  عمليات ألحداث العنيفة منتعرضوا لهذه ا أوعايشوا عنف اإلرهابي لدى األفراد الذين لل

دراسة مليكة مدكور وسعاد عثمان التي  مثل، كما اختلفت مع بعضها ،الممتلكات حرقو بناءات تدمير 

هدفت للتعرف على مدى )2011(أما دراسة مسعود بوقاق ، هدفت للتعرف على سمات ضحايا اإلرهاب

هدفت لتناول  )2011(دراسة فرقاني عبد الوهاب  و ،فعالية التكفل النفسي ألطفال من ضحايا اإلرهاب

  .قات االحتواء لدى ضحايا اإلرهابسيا

  :الدراسات الخاصة بالهوية النفسية 

تأثير الهوية  ىاكتشاف مدإلى  النفسية هدفتتناولت متغير الهوية  الدراسات التييالحظ أن اغلب 

 عبير بنت محمد حسن عسيري"دراسة مثل ،النفسية على المتغيرات التي تناولتها في موضوع دراستها

2009".  

  :الدراسات التي تناولت جودة الحياة 

إلى قياس مستوى نوعية الحياة لدى المرضى المزمنين كما ) 2014(زعطوط رمضان هدفت دراسة 

) منخفضي –مرتفعي (للكشف عن الفروق بين الطلبة   )2009( عبد الحميد عبد العظيم رجيعةهدفت 

الذكاء االجتماعي في التحصيل األكاديمي وٕادراك جودة الحياة النفسية والكشف عن الفروق بين الطلبة 

الوة فقد حأبو أما دراسة محمد السعيد  ،في إدراكهم لجودة حياتهم باختالف النوع و التخصص األكاديمي
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  والمعنى الشخصي من جهة والرضا ، أبعاد العالقة بين الذكاء االجتماعي هدفت إلى اكتشاف طبيعة 

  .هقين في مرحلة المراهقة المتأخرةوجودة الصحة النفسية من ناحية أخرى لدى عينة من المرا، عن الحياة 

كما هدفت دراسة علي مهدي كاظم ودراسة عبد الخالق نجم البهادلي لمعرفة جودة الحياة لدى طلبة 

ذكر، (النوع ، و )، عماناليبي( متغير البلد ودور  ، معة في كل من سلطنة عمان والجماهيرية الليبيةالجا

طبيعة م قياسها بمقياس ذات ستة أبعاد و في جودة الحياة التي ت) ، علميإنساني( و التخصص ) أنثى

دعاء الصاوي  العالقة بين أبعاد جودة الحياة وكل من دخل األسرة و المعدل التراكمي وفي دراسة

شعورهم مدى هدفت الدراسة للتعرف على مستوى جودة الحياة المدركة للطالب الجامعة، و ) 2009(

  .و أبعادها الفرعية بالسعادة و الرضا و النجاح في الحياة من خالل مؤشرات جودة الحياة

  :العينةمن حيث  -ج

العينة إلى مجتمعها األصلي بخصوص اختيار عينة الدراسة فقد اختلفت من حيث نسبة حجم 

وهناك بعض الدراسات التي اعتمدت المجتمع األصلي كله كعينة للدراسة لصغره، أو لضرورته حسب 

ت من طبيعة الدراسة، كما اختلفت هذه العينات من حيث الفئة المستهدفة حيث كانت بعض العينا

 .و غيرها الطالب ومن أفراد المجتمع

  :الدراسات الخاصة باإلرهاب

سات اختلفت عينات الدراسات السابقة تبعا الختالف األهداف و موضوع الدراسة حيث في الدرا

دراسة  م نفس العينة التي طبقت عليها الباحثة الدراسة فقد تشابهت معوه، التي تناولت ضحايا اإلرهاب

دراستها على عينة من المراهقين  )2010(، في حين أجرت  غنية منصور )2004(كل من نبيل حليلو 

ة الزهراء الذين تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ونفس الشيء بالنسبة لدراسة فاطم
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والذين تعرضوا لعنف  نوي بمحافظات الجزائر الكبرىوالتي طبقت دراستها على طلبة الثا،)2010(البازيدي

فقد طبقت على عينة من األطفال )2011(ة مسعودة بوقاقأما دراس ، إرهابي في مرحلة الطفولة

  . الذين تعرضوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للعنف اإلرهابيفي سن الكمون و المتمدرسين 

  :الدراسات الخاصة بالهوية النفسية

           من خالل اطالعنا للدراسات التي تناولت الهوية النفسية توضح لنا أنه ال توجد دراسات

   وهي ضحايا اإلرهاب في الجزائر حيث الحظنا، عينة الدراسة الحاليةفي موضوع الهوية النفسية تناول 

وأغلبها شملت فئة المراهقين  ،طبقت على المجتمع األردني أن أغلب الدراسات في موضوع الهوية النفسية

، دراسة حنان الجامعةطالبات دراسة عبير بنت محمد حسين شملت عينة الدراسة : مثل ومرحلة الرشد

 19-18و .سنة 14- 12الفئات العمرية ما بين عينة عرضية تراوحت   أجريت علىخالد حسين العمري 

  .سنة، كذلك دراسة الغامدي والتي كانت حول طالب  المرحل المتوسطة و الثانوي و الجامعي

 :الدراسات التي تناولت جودة الحياة

كما أن اغلب ، تغير واختالف المواضيع ب تنوعت العينات التي تم عليها دراسة متغير جودة الحياة 

زعطوط رمضان مثل دراسة ، الدراسات الخاصة بجودة الحياة طبقت على الطلبة والتالميذ المتمدرسين

دراسة  يعة،عبد الحميد عبد العظيم رجو التي أجريت على عينة من مرضى السرطان ، دراسة ) 2014(

والتي أجرت دراستها على  يبهادل، دراسة مهدي كاظم وعبد الخالق نجم ال2009محمد السعيد حالوة 

دراسة دعاء الصاوي مثل  الليبيةسواء في سلطنة عمان او في الجماهيرية ،  عينة من الطالب الجامعيين

)2009(.  
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  :يث األدوات المستخدمة في الدراسةمن ح-د

       بالنسبة األدوات والمقاييس فمنها ما قام الباحثون بإعدادها أو تعريبها أو تكييفها مع البيئة 

من استخدم مقاييس وأدوات من إعداد باحثين آخرين لمالءتها لطبيعة  ومنهم الدراسةالتي أجريت فيها 

 .المعينةلكونها قننت في نفس بيئة الدراسة  أو دراساتهم

  :باإلرهاب الدراسات الخاصة

أدوات  البعض استخدم حيث، راسة من قبل الباحثين تعددت وتنوعت األدوات المستخدمة في الد

اسة فاطمة الزهراء در :طبقت  في دراسات سابقة و منهم من قام بتصميم أدوات خاصة بدراسته  مثل 

استفادت منه د قوالتي تم فيها تصميم  مقياس الخاص بالتعرض للعنف اإلرهابي و  )2010(البازيدي 

  . الباحثة في الدراسة الحالة 

  :الدراسات الخاصة بالهوية النفسية 

أغلب الدراسات التي تناولت موضوع الهوية استخدمت مقياس الهوية الموضوعي لرتب الهوية  

وهو نفس المقياس الذي استخدمته  صالح الدين فرج اهللاو ، دراسة المولى عبد الرضي الشيخ ،)الغامدي(

  .الباحثة في دراستها الحالية

 :الدراسات التي تناولت جودة الحياة 

مقياس كارول ، )2009(دم الباحث عبد العظيم رجيعةاستخحيث ختلفت باختالف مواضيعها ا 

فقد استخدم في دراسته مقياس ، ما دراسة محمد السعيد أبو حالوةآ، رايف إلدراك جودة الحياة النفسية

كما طبق مقياس مؤشرات جودة الحياة النفسية من ، 1985إعداد دينيز وآخرون ياة من الرضا عن الح



 

 

63 

  طـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـةطـرح إشكاليــة الدراســـة: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول 

فقد تم استخدام مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة ، البهادلي أما في دراسة كاظم و، 1998دينير  إعداد 

الحياة المدركة من  طبقت مقياس جودة، 2009دراسة دعاء الصاوي ).2006كاظم ومنسي (من إعداد

  .احثةطرف الب

  :من حيث األساليب اإلحصائية- ـه

وطبيعة  تنوعت األساليب واإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة حسب أهداف الدراسة 

لمتوسطات الحسابية والتكرارات وا، ت وتحليل التباينا، حيث تم استخدام اختبار متغيرات الدراسةو العينة 

  بيرسوناالنحرافات المعيارية ، ومعامالت االرتباط و 

  :الدراسةمن حيث نتائج  –و 

  الدراسات التي تناولت اإلرهاب 

 و مناقشة النتائج المتوصل والتي ساعدتها في تفسير باحثة من نتائج الدراسات السابقةاستفادت ال

    صاديةنبيل حليلو أن اإلرهاب أثار نفسية واجتماعية واقت توصل خالل هذا البحث، حيث ليها من إ

أن للصدمة النفسية أثر في ظهور العدوانية  )2010(على المجتمع، كما توصلت دراسة لعريش حورية 

وأيدتها في ذلك دراسة فاطمة الزهراء .االت التي قامت الباحثة بدراستهالدى ضحايا اإلرهاب حسب الح

الشدة ما بعد هو اضطراب و  والتي توصلت إلى أن لإلرهاب أثار نفسية على ضحاياه، )2010(البازيدي

 بين درجة التعرض للعنف اإلرهابي كما توصلت لوجود عالقة ارتباطيه، لالجتماعيةا والسلوكات، الصدمة

وكشفت كذلك الدراسة أن ارتفاع درجة التعرض للعنف اإلرهابي ، واضطراب الشدة ما بعد الصدمة

و سعاد عثمان فقد توصلت أما دراسة مدكور ، صاحبه ارتفاع السلوكات االجتماعية من طرف األطفال
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دراستهما أن التعرض للعنف اإلرهابي له أثار نفسية منها اختالل واضطرابات على المستوى النفسي، 

  .العقلي، العائلي، االجتماعي 

أنه بالرغم من التكفل النفسي داخل   )2011(فنفس النتيجة تقريبا ألت إليها دراسة مسعودة بوقا

إال أن اآلثار النفسية لدى ضحايا اإلرهاب لم  مركز الدراسات و األبحاث التطبيقية لضحايا اإلرهاب، 

فمن خالل دراسة الباحثة كشفت أن األعراض النفسية التي جاء بها األطفال من ضحايا اإلرهاب . تختفي

حسن نوعية الحياة فوجد لم تختفي كلية بالرغم من وجود نوع من التحسن في البعض منها، أما ما يخص ت

  .أن هناك تحسن نسبي حسب تصريحات بعض الحاالت

أن التعرض  على ضحايا اإلرهاب في الجزائر أغلب الدراسات التي أجريت العموم توصلت وعلى

أو  لوالدينحد اأسواء ضحية مباشرة مثل قتل ، خلف أثار نفسية سيئة على ضحاياه للعنف اإلرهابي

النفسي  تكفلورغم الهدة عملية إرهابية أو عملية قتل مثل مشا، بطريقة غير مباشرةأو ...اإلصابة بجروح

إال أن هذه اآلثار لم تختفي رغم الجهود المبذولة من الجمعيات النفسية  ،حسب ماجاء في بعض الدراسات

 و مركز بن...يدي موسى و مركز دالي إبراهيم مثل مركز س، التي حاولت التكفل بضحايا اإلرهاب 

  .الجزائر العاصمة   طلحة

  :الدراسات الخاصة بالهوية النفسية 

من خالل قراءتنا للدراسات السابقة حول موضوع الهوية اتضح لنا أن أغلب الدراسات التي تناولت  

والتي تناولتها ، متغيرات نفسيةبين الهوية النفسية و  االرتباطيةهذا المتغير حاولت الكشف  عن العالقة 

حيث توصلت ، مواضيع الدراسةالسابقة والتي تختلف وتتباين باختالف األهداف والتساؤالت و الدراسات 

درجات يه دالة بين درجات مفهوم الذات و عبير العيسري إلى عدم  وجود عالقة ارتباط:دراسات كل من

تب هوية األنا وتبين من خالل الدراسة وجود ارتباط بين أبعاد التوافق بدرجات ر . رتب الهوية األيديولوجية
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ال توجد عالقة ارتباطيه بين رتب هوية األنا أنه كما توصلت الدراسة .مختلفة قاأليديولوجية بطر 

  .االجتماعية ودرجات مفهوم الذات

دراسة ثروت إسماعيل أبوفارة  :ثلم، كما أن بعض الدراسات قامت بدارسة الفروق في متغير الهوية

      في مستوى تطور سلوك المراقبة الذاتية يعزى لمتغيرل لوجود فروق ذات داللة إحصائية توص

كما أن حاالت الهوية المؤجلة شكلت أعلى نسبة في عينة ، حاالت الهوية النفسيةو العمر و ، الجنس

 و دراسة حنان خالد حسين العمري: بعض الدراسات حاولت الكشف عن حاالت الهوية مثلف. الدراسة

أو المؤجلة  صنفوا في حالة ارتهان الهوية غير المحددة ن أفراد عينة الدراسةأغلب النتائج المتوصل إليها أ

  .أو االجتماعية سواء في حالة الهوية األيديولوجية السلبية

نتائج دراسة  مثل  ،الجانب النظري إلعداد نتائجهابة من ففي الدراسات العربية استفادت الطال

  .في الجزائر لضحايا اإلرهاب –دراسة عيادية–العدوانية الصدمة النفسية و ، ")2010(لعريش حورية 

اآلثار النفسية  السلوكية الناجمة عن " فاطمة الزهراء اليازيديدراسة نتائج  من  كما استفادت  

ودراسة مليكة " ة في محافظة الجزائر الكبرى يوهي عبارة عن دراسة ميدان، التعرض  للعنف اإلرهابي

وهذا ما يفيد  ،الجزائر هدفت لمعرفة سمات شخصية ضحايا اإلرهاب في والتي، سعاد عثمانمكور و 

ى ضحايا اإلرهاب من  رجال واإلرهاق لد، النفسية اسة بودارن حول المعاناةكذلك در .الباحثة في دراستها 

والتي توصلت أن األعراض التي جاء بها األطفال لم )2011( فوكذلك دراسة مسعودة بوقا،الشرطة

النفسي لضحايا  لورغم الكفالة النفسية داخل  مركز التكف، رغم وجود نوع من التحسنتختفي كلية 

  .اإلرهاب في الجزائر
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  :بجودة الحياة ةالدراسات الخاص

  :من النتائج كانتمن خالل قراءتنا لمجموعة من الدراسات حول هذا الموضوع توصلنا لمجموعة 

دم وجود فروق بين مرتفعي الذكاء توصلت إلى عوالتي ، دراسة عبد الحميد عبد العظيم رجيعة

س على إدراك كذلك أسفرت الدراسة عن تأثير الجناالجتماعي في إدراك جودة الحياة ، منخفضي الذكاء و 

  .االجتماعي على إدراك جودة الحياةوجود تأثير للذكاء  إلى توصلت كما، جودة الحياة النفسية

ــــو حــــالوةأمــــا  ــــى الشخصــــي هــــو العامــــل األف أن تتوصــــلفقــــد  دراســــة محمــــد الســــعيد أب  ضــــلالمعن

وجـــــــودة الصـــــــحة النفســـــــية لـــــــدى هـــــــؤالء المـــــــراهقين مقارنـــــــة بالـــــــذكاء  بالرضـــــــا عـــــــن الحيـــــــاةفـــــــي التنبـــــــؤ 

     أن مســــــتوى جــــــودة الحيــــــاة كــــــان مرتفعــــــا توصــــــلت فقــــــد أمــــــا دراســــــة كــــــاظم ونجــــــم البهــــــادلي ،االنفعــــــالي

كمـــــا أظهـــــرت النتـــــائج ، الجانـــــب العـــــاطفيوبعـــــد جـــــودة ، بعـــــد جـــــودة الصـــــحة النفســـــية: ين همـــــافـــــي بعـــــد

ــــاة ــــى جــــودة الحي ــــد والتخصــــص عل ــــأثير دال إحصــــائيا فــــي متغيــــر النــــوع والبل ــــين ، وجــــود ت أمــــا العالقــــة ب

ودالــــة مــــع المعــــدل نــــت غيــــر دالــــة مــــع الدخلأبعــــاد جــــودة الحيــــاة فقــــد كاو والمعــــدل التراكمــــي  دخــــل األســــرة

  .واالجتماعي وجودة شغل أوقات الفراغ التراكمي في بعدين هما جودة الحياة األسرية 

  :الدراسات السابقة الحالية منموقع الدراسة 

  :المحليةو  الدراسات العربية

 من خالل مراجعة الدراسات السابقة وجدت الباحثة أنه ال توجد دراسات تناولت متغيرات الدراسة

  .الدراسة الحالية كل على حدايرات كما في الدراسة الحالية، ولهذا تناولنا دراسات تناولت متغ
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التي  تقاطعت مع الدراسة يوجد بعض الدراسات أنه  ومن خالل جمعنا لهذه الدراسات اتضح لنا

ودراسة فاطمة الزهراء ، )2010(ودراسة لعريش حورية ، )2011(فمثل دراسة مسعودة بوقاالحالية

يا والتي قامت بدراسة ضحا  ، )2010(غنية منصور  ، )2011(فرقاني لوهاب و ، )  2010(البازيدي

  .اإلرهاب في نفس المدة الزمنية

         تشابهت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات من حيث المكان الذي أقيمت فيه الدراسة كما

براقي وهي نفس المنطقة أجريت بمنطقة  والتي، خاصة دراسة نبيل حليلوو ،وهم ضحايا اإلرهاب بالجزائر

حيث أجريت هذه الدراسات على نفس العينة التي تعاملت معها الباحثة  ،الباحثة الدراسةالتي أجرت فيها 

  .المستخدم حيث المنهجمن ،كما تشابهت الدراسة مع بعض الدراسات بالجزائر وهم ضحايا اإلرهاب

حنان خالد حسين العمري ،دراسة عبد الحميد عبد العظيم دراسة الدراسة الحالية مثل في 

مثل  مع بعض الدراسات من حيث استخدامها لنفس األدوات اشتركت و)2009(الصاوي رجيعةدعاء 

ها لمقياس استفادت منها الدراسة الحالية باستخدام والتي ، )2010( فاطمة الزهراء البازيديدراسة 

     ، وقد استفادت من خالل العديد من الدراسات السابقة الخاصة بجودة الحياةالتعرض للعنف اإلرهابي

مثل دراسة رغداء علي نعيسة ، في تصميم مقياس الخاص بجودة الحياة لضحايا اإلرهاب بالجزائر

 )2009(ودراسة عبد الحميد عبد العظيم رجيعة، )2010(و دراسة محمد السعيد حالوة ، )2012(

  .وعبد الخالق البهادلي ، كاظمدراسة على مهدي و و 

   والتي استفدنا منها إليها، التراث النظري والنتائج المتوصلمن حيث ، كما تم توجيه عمل الطالبة

     البازيديء مة الزهراط، دراسة فا )2011(فمثل دراسة مسعودة بوقا .في تحليل نتائج الدراسة

 الرضيعبد ى ودراسة المول ، حنان خالد حسين العمري ،دراسة عبد الحميد عبد العظيم رجيعة)2010(

  . )2010(أبو فارة  إسماعيلو دراسة ثروت  )2013(والشيخ صالح الدين فرج اهللا 
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  :تالفاالخ أوجه

 .أو المنهج من حيث الموضوع أو العينة لدراسات السابقةاختلفت الدراسة الحالية مع العديد من ا

االحتواء عند والذي هدف إلى تناول سياقات ، )2011(حيث اختلفت مع دراسة فرقاني عبد الوهاب 

من حيث  )2011(فمع دراسة مسعودة بوقااختلفت كما ، األشخاص المصدومين جراء اإلحداث اإلرهابية

من جراء العنف حيث هدفت للكشف عن أثر التكفل النفسي على مصير األطفال المصدومين ، الموضوع

  .اإلرهابي

ث استخدمت بعض الدراسات حي، للدراسةمن جهة أخرى اختلفت عما سبقها في المنهج المستخدم 

دراسة ، )2011(ودراسة فرقاني عبد الوهاب ، )2011(فمسعودة بوقا، مثل دراسة اإلكلينيكيالمنهج 

كما ،)2010(اطمة الزهراء البازيديدراسة ف ) 2010(ودراسة غنية منصور ، ) 2010(لعريش حورية 

اختلفت هذه الدراسة مع دراسة العادلي اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في بعض النتائج، فقد 

  .واثر متغيرات النوع والتخصص، من حيث إحساس أفراد العينة ككل بجودة الحياة

  :األجنبية الدراسات

ومن خالل  ،والتي تناولت متغيرات الدراسة الحالية، بعد استعراض الدراسات السابقة  األجنبية 

  : اطالع الباحث عليها فقد تبين له ما يأتي

تنوعت األساليب حيث ،الذي تناولته الدراسةلدراسات السابقة أهمية الموضوع يتضح من ا

     هذه الدراسات طبقا لتنوع الهدف منها، ومن أكثر األساليب اإلحصائية شيوعافي اإلحصائية المتبعة

وتحليل ، ومعامالت االرتباط ، واالنحرافات المعيارية، في هذه الدراسات حساب المتوسطات الحسابية

 .وبعضها استخدام التحليل العاملي" ت"واختبار ، التباين
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قامت بدراسة فارقية مثل دراسة  لتي تناولت متغير الهوية النفسيةكما أن  أغلب الدراسات األجنبية ا

    ولوهر براون و كذلك دراسة ، الجنسين في متغير الهوية النفسيةاولت الفروق بين والتي تن)1987(أدمز

حيث تم  ، والتي هدفت لمعرفة الفروق في الهوية الداخلية بين أعضاء الجماعات المتشابهة  )1987( 

عشر والثاني  الحادي(وعليا الصفوف)الصف السابع و التاسع( من مدرسين متوسطة  اختيار عينتين

   باإلضافة.جاءت لتحديد الفروق بين المراهقين األسوياء والمنحرفين )1988(دراسة بروتنسكي، )عشر

        واختلفت النتائج ، بمتغيرات لح الهوية من خالل ربطهمصط إلى بعض الدراسات التي تناولت 

الدراسات أكدت على وجود فروق  إال أن بعض، التي توصلت إليها الدراسات على متغير الهوية النفسية

      أثر للجنس لم تظهر الدراسة )1987(آدمز و آخرون في الدراسة ، أما بين المجموعات المتناولة

  .  لدراسةعلى متغيرات ا

تقرير الهوية  الشباب فيوبين  الهوية المراهقين محققيكما أكدت الدراسة وجود فروق دالة بين 

  .ود فروق بين الجنسين ذكور وٕاناثعدم وجوأكدت ، ذلك لصالح الشبابو 

كما أكدت الدراسة وجود ارتباط ايجابي بين اإلناث والذكور في المدرسة العليا والكلية والشعور  

  .وية كهدف للتقرير السلوكي للهويةباله

الخارجيين في تحقيق  و وجود اختالفات بين أعضاء المجموعة الداخلية براونكما أظهرت دراسة 

أكدت على وجود فروق بين المراهقين األسوياء والمراهقين   بروتنسكيأما دراسة . النفسية الهوية

       وطبقت دراستها ، كذلك الحظنا أن أغلب هذه الدراسات استخدمت مقياس هوية األنا.المنحرفين

  .على  عينات من المراهقين و الشباب
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  :جودة الحياةأما فيما يخص الدراسات التي تناولت 

مثل متغير النوع  وتأثير عدد من المتغيرات فيها معظم الدراسات ركزت على جودة الحياة أن

إال أن الباحثة قد استفادت منها في صياغة أهداف الدراسة  وبالرغم من قلة الدراسات، والتخصص

         فاد منهاوكذلك األساليب اإلحصائية المستخدمة في تلك الدراسات، كما است، وأسئلتها وفروضها

     هذه أهم الدراسات التي وصلت إليها،)shek)1993:دراسة في مثلفي استخدام أدوات البحث 

  .بذلك أهم معالم بحثها ودراستها وعملت جاهدة على االستفادة منها مسطرة ،لباحثةا

 :الدراسةفرضيات  -7

النفسية ، الجانب  الصحةالصحة الجسدية ، (طيه دالة بين أبعاد جودة الحياةتوجد عالقة ارتبا-  1- 7

لدى  )المشتتة(المضطربة و الهوية )اليومية األنشطةعية ،الحياة المهنية و االنفعالي، العالقات االجتما

  .في الجزائر )اإلرهابيةمن عايشوا األحداث (ضحايا اإلرهاب 

ة، الجانب الصحة الجسدية ، الصحة النفسي(توجد عالقة ارتباطيه دالة بين أبعاد جودة الحياة  - 2- 7

لدى  ضحايا  حققةو الهوية الم )اليوميةاألنشطة االنفعالي، العالقات االجتماعية ،الحياة المهنية و 

 .في الجزائر )اإلرهابيةاألحداث من عايشوا (اإلرهاب 

الصحة الجسدية، الصحة النفسية، الجانب (توجد عالقة ارتباطيه دالة بين أبعاد جودة الحياة - 7-3

والهوية المؤجلة لدى ضحايا اإلرهاب ) اليوميةاألنشطة العالقات االجتماعية ،الحياة المهنية و االنفعالي، 

 .في الجزائر) من عايشوا األحداث اإلرهابية (
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الصحة الجسدية، الصحة النفسية، الجانب (توجد عالقة ارتباطيه دالة بين أبعاد جودة الحياة   - 7-4

والهوية المحققة لدى ضحايا اإلرهاب ) ليوميةألنشطة احياة المهنية وااالنفعالي، العالقات االجتماعية ،ال

 .في الجزائر) من عايشوا األحداث اإلرهابية (

لعنف  الذين تعرضوافراد األو  عرضوا لعنف إرهابي بطريقة مباشرةالذين تبين األفراد  فروق يوجد - 7-5 

 .بطريقة غير مباشرة على مقياس الهوية النفسية إرهابي

تعرضوا لعنف الذين األفراد بطريقة مباشرة و  تعرضوا لعنف إرهابي األفراد اللذينبين  فروق يوجد - 7-6

 .الحياةبطريقة غير مباشرة على مقياس جودة  إرهابي

 .لمتغير الجنس النفسية يعزىضحايا اإلرهاب على مقياس الهوية  فروق بيند يوج - 7-7

 .لمتغير الجنس الحياة يعزىضحايا اإلرهاب على مقياس جودة  فروق بينيوجد   - 7-8



  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  اةـــــــــودة الحيــــــج
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 جودة الحياة : الفصل الثاني

  تمهيد

  .تعريف علم النفس اإليجابي .1

  .مفهوم جودة الحياة .2

 .جودة الحياة  أبعاد .3

 .جودة الحياةلاالتجاهات المختلفة المفسرة  .4

 .معوقات جودة الحياة .5

 .مقومات جودة الحياة .6
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  :تمــــــــــــــــهيد

والذي يمثل بؤرة اهتمام  مصطلح جودة الحياة من المصطلحات الحديثة في مجال علم النفس يعد

سنة ألكاديمي لمجال علم النفس إال يدخل المسار ا بي، هذا األخير الذي لم ما يعرف بعلم النفس اإليجا

 . في خطابه للدورة االفتتاحية للجمعية األمريكية لعلم النفس مارتين سيلجمانعندما تناوله  ،1998

من شأنه أن يؤدي إلى  ما يؤكد على دراسة كل، النفس اإليجابي فرع من فروع علم النفس  علمو

وقد . يتجاوز نطاق أو حدود الصحة النفسية العادية بما، تحسين األداء النفسي الوظيفي للكائن البشري

تعريفها، صيغها، : مناقشة قضية أو مسألة سعادة اإلنسانالحياة على األرض ب ةانشغلت البشرية منذ نشأ

  .محدداتها، تأثيراتها على األقل منذ الحضارة اإلغريقية القديمة

 :تعريف علم النفس اإليجابي-1

، دراسة كافة مكامن القوة لدى البشر" بأنه ، يصف العاملون في مجال علم النفس اإليجابي 

ودراسة كل ما من شأنه وقاية البشر من الوقوع في براثن االضطرابات النفسية والسلوكية، إضافة إلى 

بأن  دراسة كل العوامل الفردية، االجتماعية، والمجتمعية التي تجعل الحياة اإلنسانية جديرة

  . (Crystal L. Park, 2003, P :3)"ُتعاش

أو ، علم يهتم بدراسة وتحليل الخبرات الشخصية الذاتية المقدرة : )2003(كريستال بارك  وتعرفه

) في الماضي(لرفاهية الشخصية أو جودة الوجود الذاتي الشخصي، القناعة، والرضا ا ذات القيمة مثال

 ).في الحاضر(التدفق والسعادة ؛ )في المستقبل(األمل والتفاؤل 
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  :وعلى المستوى الفردي 

القدرة على الحب والعمل، البسالة والجرأة، مهارات  ،يتعلق بدراسة وتحليل السمات اإليجابية للفرد

العالقات االجتماعية المتبادلة مع اآلخرين، اإلحساس والتذوق الجمالي، المثابرة، التسامح، األصالة، 

  . االنفتاح العقلي والتطلع للمستقبل، الشغف الروحي، الموهبة العالية، والحكمة

  : وعلى مستوى الجماعة

التي تحرك األفراد اتجاه حب  اإليجابي حول الفضائل والمؤسسات االجتماعيةيدور علم النفس  

الوطن، تحمل المسئولية، التواد مع اآلخرين واالهتمام بهم، اإليثار، األدب واألخالق، االعتدال، التحمل، 

  .(Seligman&Csikszentmihalyi,2000, p : 5)"وخلق العمل

أن بؤرة تركيز هذا العلم هو مفهوم جودة الحياة من خالل ويؤكد علماء علم النفس اإليجابي على 

  : المجاالت األساسية لبحوثه والتي تتمثل فيما يلي دالتوقف عن

وتتناول هذه ". Pleasant Lifeالحياة السعيدة أو الممتعة : "بحوث في مجال طبيعة ومحددات -

ة على التعميم للمشاعر والمحافظ، البحوث تحليل الطرق التي يصل بها الفرد إلى االستمتاع

العالقات، الهويات، "(مثل  وتوظيفها في الحياة اليومية ،واالنفعاالت اإليجابية وتفعليها

 ). االهتمامات، صيغ الترفيه أو االستمتاع والترويح عن الذات

مثل هذه البحوث تهتم بدراسة " أو حياة االندماج Good Lifeجيدة أو الحسنة الدراسة الحياة  -

التأثيرات المفيدة للتفكير اإليجابي، االستيعاب، والتدفق وكل ما يؤدي إلى إحساس األفراد 

 . باالندماج المثالي في أنشطة حياتهم اليومية العادية



 

69 
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مع  نيات التي يشعر بها الفردواالندماج المثالي  حالة إنسانية يشعر بها الفرد عندما تتوافق قدرات واإلمكا

ومن يحس الفرد بالثقة في ذاته على القدرة إلنجاز مهامه وطموحاته ، أداء مهامه التي يهدف لتحقيقها

 .وأهدافه المستقبلية

 life of أو حياة االنتماء إلى Meaningful Lifeالحياة الهادفة ذات المعنى والقيمة"دراسة  -

affiliation " كيف يتوصل  :التالياإلجابة على التساؤل  خالل هذه الدراسةوتحاول البحوث من

اإلسهام في نشاطات  و، األفراد إلى اإلحساس بجودة الحياة من خالل االنتماء للجماعات 

الطبيعة، الجماعات االجتماعية، المؤسسات، ( وخبرات أوسع من نشاطات و خبرات الذات مثل

  .)Gable&Haidt,2005,PP103-110(الحركات، التقاليد، ونظم االعتقاد 

عن نفسه  وهو الحالة التي يشعر بها الفرد بالرضي:  Autotelic experiencesاالستمتاع الذاتي -

 )Csíkszentmihályi, Mihály, 1975 ,p :221(.  عند أداءه عمل معين

سس لعلم  جديد يدرس كل ما من شأنه ؤ ت وتجدر اإلشارة إلى أن النظريات النفسية الرئيسية

والتكيف ، التي تمكن  كل البشر من التوائم وتكوين المرونة الشخصية، تعظيم مكامن القوة لدى البشر

وجودة الحياة اإلنسانية وربما ، بل وصناعة التغير وفق آلية تحسين نوعية الحياة. اإليجابي مع التغير

وقاية من الكثير من يؤصل علم  ممارسة علم النفس اإليجابي لوجهة نظر لها تأثير مباشرا على ال

  .االضطرابات االنفعالية الرئيسية
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  :  جودة الحياةمفهوم   - 2

تشير األدبيات النفسية إلى صعوبة صياغة تعريف محدد لجودة الحياة، فعلى الرغم من شيوع 

و يرجع ذلك  إلى األسباب )  2006عبد الفتاح وحسين، (استخدامه إال انه غير واضح ويتسم بالغموض 

 :اآلتية

  .حداثة المفهوم على المستوى التناول العلمي الدقيق -

حيث يستخدم أحيانا للتعبير عن الرقي في ،  تطرق هذا المفهوم لالستخدام في العديد من العلوم -

 مستوى الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم إلفراد المجتمع، كما يستخدم للتعبير عن أدراك

 ى إشباع حاجتهماألفراد لمدى قدرة هذه الخدمات عل

ال يرتبط هذا المفهوم بمجال محدد من مجاالت الحياة أو بفرع من فروع العلم ، إنما هو مفهوم  -

 )722:بشرى عناد مبارك ، ب س  ، ص(موزع بين العلماء و الباحثين بمختلف تخصصاتهم 

  :من بينهم و بالرغم من هذه الصعوبات إال أن الكثير من الباحثين الذين اهتموا بهذا المفهوم 

يرى أن مفهوم جودة الحياة يرتبط بصورة وثيقة بمفهومين آخرين : )2006(االنصاري  •

التنمية : الرفاه والتنعم ، كذلك يرتبط مفهوم جودة الحياة بمفاهيم أخرى مثل : أساسين و هما

توسيع خيارات متعددة تضم حريات اإلنسان، وحقوق اإلنسان والمعرفة وتعتبر هذه الخيارات (

الترقي في حال اإلنسان في الحياة نتيجة للتطور المعرفي (ضرورة لرفاه اإلنسان والتقدم 

الشعور بالرضا واالرتياح، واألمن عند إشباع الحاجات ( ، والتحسن وٕاشباع الحاجات )والعلمي

آي فقد الدخل آو الالمساواة االقتصادية وفقر التنمية اإلنسانية (فضال عن الفقر ) والدوافع

ي يحد من قدرات اإلنسان والبلدان على االستخدام األفضل لمواردهم اإلنسانية و المادية الذ

  )على حد سواء
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اإلدراكات الحسية للفرد تجاه مكانته في الحياة من "لجودة الحياة إنها : )2009(تعريف دينير  •

وكذلك عالقته بأهدافه ، الناحية الثقافية، ومن منظومة القيم في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد

 ". وتوقعاته وثوابته ومعتقداته، وتشمل أوجه الحالة النفسية ومستوى االستقالل الشخصي

ألنها مرتبطة بالفرد مثل ، ور بجودة الحياة يمثل أمرا نسبياأن الشع: )2006(المنسي وكاظم  •

والسعادة التي ، يةوعن العمل والحالة االجتماع،  والرضا عن الحياة، المفهوم اإليجابي للذات

كما يرتبط ببعض العوامل الموضوعية التي يمكن أن تالحظ وتقاس ويحكم . يشعر بها الفرد

والدخل والنظافة، والحالة الصحية والحالة ، اإلمكانات المادية المتاحة: عليها مباشرة مثل

وهذه العوامل . السكنية والوظيفية ومستوى التعليم وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في الفرد

الن الفرد الذي  ،الذاتية والموضوعية تجعل أمر تقدير جودة الحياة لدى الفرد أمرا ضروريا

يتفاعل مع أفراد مجتمعه يحاول دائما أن يحقق مستوى معيشيا ال يقل عن مستوى جودة 

  .الحياة التي كان يعيشها في الماضي

مثل  ترتبط بمستوى المعيشةودة الحياة إلى أن ج: ) 1990(دراسة صالح و توصلت   •

كما ترتبط بنمط الحياة التي يعيشها الفرد   . الخدمات االجتماعية المتاحة ،واالستهالك ، الدخل

، نظافة البيئة: مثل، مجتمع بالعديد من المؤشرات الموضوعية  أيوتقاس  جودة الحياة في 

وتوفر  تعليم والعملوتوافر فرص ال، وتوافر السلع وزيادة الدخل، وسهوله المواصالت 

، حرية التغيير وحرية االعتقاد وتوافر أماكن الترفيه واالستجمامو ، الخدمات الصحية المناسبة

كما تتبدى جودة الحياة أيضا بالعديد ، والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص لدى كل المواطنين 

وعن اآلخرين ، الذاتالسعادة والرضا عن : من المؤشرات الذاتية لإلفراد في المجتمع مثل

وضبط االنفعاالت والضبط الداخلي ، والعالقات االجتماعية االيجابية والوعي بمشاعر اآلخرين

، والمشاركة في األعمال التعاونية، والمسئولية االجتماعية ، للسلوك والمسئولية الشخصية 
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واألسري  ،ي والصحيوالتوافق الشخصي واالجتماع، والوالء  االنتماء لألسرة والمدينة والوطن 

  ) 87:، ص2006االنصاري ، (.والمهني والتفاؤل

التي تزخر بها االدبيات النفسية  للعديد  من التعاريف  )2005(كما أشار البهادلي و كاظم 

  : منها

 . القدرة على تبني أسلوب حياة يشبع الرغبات واالحتياجات لدى الفرد*

 . التعامل مع التحدياتالشعور الشخصي بالكفاءة الذاتية وٕاجادة *

 . السعادة والرضا عن الذات والحياة الجيدة*

رقي مستوى الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع، والنزوع نحو نمط الحياة التي "*

تتميز بالترف، وهذا النمط من الحياة ال يستطيع تحقيقه سوى مجتمع الوفرة، ذلك المجتمع الذي استطاع 

 . "حل كافة المشكالت المعيشية لغالبية سكانهأن ي

والرضا عن  واإلحساس بحسن الحال وٕاشباع الحاجات، االستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية*

، لى جانب الصحة الجسمية االيجابيةالحياة، وٕادراك الفرد لقوى ومضامين حياته وشعوره بمعنى الحياة إ

 . "عيش حياة متناغمة متوافقة بين جوهر اإلنسان والقيم السائدة في مجتمعهوٕاحساسه بالسعادة وصوال إلى 

درجة إحساس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب شخصيته في النواحي النفسية، والمعرفية، واإلبداعية *

المناسبين مع تهيئة المناخ المزاجي واالنفعالي ، والثقافية والرياضية والشخصية والجسمية والتنسيق بينها

وكذلك تعلم حل المشكالت وأساليب ، واإلنجاز والتعلم المتصل للعادات والمهارات واالتجاهات، للعمل

التوافق والتكيف، وتبني منظور التحسن المستمر لألداء كأسلوب حياة وتلبية الفرد الحتياجاته ورغباته 
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بداع واالبتكار والتعلم التعاوني بما ينمي واستمرارية في توليد األفكار واالهتمام باإل، بالقدر المتوازن

 .  مهاراته النفسية واالجتماعية

) الفطرية والمكتسبة(حالة شعورية تجعل الفرد يرى نفسه قادر على إشباع حاجاته المختلفة *

 .واالستمتاع بالظروف المحيطة به

ورقي الخدمات التي  ،البيئةشعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته من خالل ثراء *

  ".واالجتماعية والتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت واالستفادة منه، تقدم له في المجاالت الصحية

الرغم من عدم االتفاق على تعريف واحد لمفهوم جودة الحياة، إال أنه عادة ما يشار في  وعلى      

بوصفه أقرب التعريفات إلى توضيح ، )1995(ية منظمة الصحة العالمأدبيات المجال إلى تعريف 

لوضعه في الحياة في إدراك الفرد " المضامين العامة لهذا المفهوم، إذ ينظر فيه إلى جودة الحياة بوصفها

أهدافه، توقعاته، : وأنساق القيم التي يعيش فيها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع، سياق الثقافة

قيمه، واهتماماته المتعلقة بصحته البدنية، حالته النفسية، مستوى استقالليته، عالقاته االجتماعية، 

ير إلى اعتقاداته الشخصية، وعالقته بالبيئة بصفة عامة، وبالتالي فإن جودة الحياة بهذا المعنى تش

  .(WHOQOL Group,1995) " تقييمات الفرد الذاتية لظروف حياته

هي بناء الوعي ، جودة الحياة وهناك عدة خطوات هامة يستطيع الفرد استخدامها للوصول إلى

بضرورة الحاجة إلى التحسين والتطوير، تحديد أهداف التحسين لألداء، بناء تنظيم لتحقيق تلك األهداف، 

ودة الحياتية، وبكلمات أخرى يتبنى الفرد منظور التحسين المستمر لجوانب شخصيته تنفيذ جوانب الج

والدينية والجسمية كأسلوب حياة مع تلبية ، والرياضية  ، وأبعادها النفسية والعقلية واالجتماعية والثقافية

واالبتكار والتعلم ،بداع واالهتمام باإل ،احتياجاته ورغباته بالقدر المتوازن، واستمرار يته في توليد األفكار

  .التعاوني بما ينمي مهاراته النفسية  االجتماعية
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دقق في مباحث علم إال أن الم، ور النفسيما كتب حول جودة الحياة من المنظوعلى الرغم عن 

، سوف يجد أن علم النفس له السبق في فهم وتحديد المتغيرات المؤثرة على جودة حياة النفس ونظرياته

ويرجع ذلك بالدرجة األولى لكون جودة الحياة هي في النهاية تعبير عن اإلدراك الذاتي لجودة ، اإلنسان

النظرة اإليجابية ورضاه عن حياته و  إدراكهتعبر عن مدى و هي ، Perceived quality of lifeالحياة، 

ة حسب و لهذا سنتطرق في هذا العنصر لمفهوم جودة الحيا . الظروف المحيطة بالفردللمواقف و 

  :اإلتجاهات التالية 

  :حسب اإلتجاه النفسيجودة الحياة أوال  •

هي أحد مكونات أو أبعاد ما يعرف بجودة الحياة بصفة وبصفة خاصة فإن جودة الحياة النفسية 

وقد تعددت ، النفسية  تسهم فيه مجموعة متنوعة من المكونات إذمن المفاهيم المعقدة نسبيا ويعد ، عامة

  :ية فيعرفهاطرحت لمفهوم جودة الحياة النفس التعريفات التي

  :) Edmonds stewart-Brown 2000(. ستيورات بروان*  

منها الحيوية ، تؤجج عندما يتوازن داخل الشخص مدى واسع من المشاعر، حالة كلية ذاتية

لمرح، السعادة، واإلقبال على الحياة، الثقة في الذات، الصراحة واألمانة مع الذات ومع اآلخرين، البهجة وا

  .الهدوء، االهتمام باآلخرين

أنها حالة عامة من االتزان االنفعالي تنظم إيقاع حياة " : كما تعرف جودة الحياة النفسية  

نتيجة سيطرة مشاعر اإلقبال، الحيوية،  ، الشخص في سياق عالقاته االجتماعية المتبادلة مع اآلخرين

-Edmonds stewart( ".الثقة، المرح، الهدوء، حب اآلخرين واالهتمام بهم على أسلوب حياتهم

Brown,2002 :23( 
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الفرد  إحساسمن خالل التعريفين السابقين يتضح لنا أن تحقيق جودة الحياة  مرتبط بمدى 

من خالل  الخارجيويظهر ذلك في سلوكه ...كالمرح والتفاؤل والحيوية  ، باألحاسيس الداخلية اإليجابية

  .اآلخرينعالقاته وتفاعله اإليجابي مع 

 وبالتالي يمكننا أن نستنتج أن جودة الحياة تتكون انطالقا من اإلحساس  بالتوافق النفسي الداخلي

  .  مع العالم الخارجيالتكيف الذي يظهر من خالل و 

هل جودة الحياة النفسية : اإلجابة عن السؤال التالي )2006(كارول رايف وآخرون ولهذا حاولت   

أو هل جودة الحياة النفسية والمرض النفسي يشكالن ، مصطلح نقيض لمصطلح سوء التوافق النفسي

  أو للوظيفة النفسية؟، أبعاًدا منفصلة للصحة النفسية

  : ة عن هذا السؤالتوصلت إلى اإلقرار بوجود مدخلين متمايزين لإلجاب 

والمرض النفسي النهايتين الحديتين على متصل ، ى أنصاره أن جودة الحياة النفسيةير  األول  - 

والتوتر واالضطراب النفسي ، لم عن الضيقكثنائي القطب، وعليه يؤكد أنصار هذا المدخل على أهمية الت

أمًرا حتمًيا لتفهم جودة الحياة النفسية، ومن هنا يمكن القول إن ذوي المستويات المرتفعة من االضطرابات 

، يتوقع أن تكون مستويات جودة حياتهم النفسية متدنية أو منخفضة بصورة دالة )مثل االكتئاب(النفسية 

  . ة الهادفة أو ذات القيمة والمعنى، والعكس صحيحكما تقاس مثًال بمقاييس السعادة، والحيا

منفصلة والمرض النفسي مجاالت ، يؤكد على العكس من ذلك أن جودة الحياة النفسية: الثاني - 

تداعيات، ومتعلقات كل  و فإن المعلومات المتعلقة بأسباب ، وبالتاليللوظيفة النفسية أو للصحة النفسية

  . منهما ال يمكن استنتاجها من اآلخر
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الجمع بين هذين المدخلين من خالل طرح فكرة ما يسمى بمتصل جودة الحياة والتي 

  

  )05:ص 2010محمد السعيد ابو حالوة ، 

في اإلحساس : " أن جودة الحياة النفسية تتمثل

كما يرصد بالمؤشرات السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات رضي المرء عن 

و سعيه المتواصل لتحقيق أهداف شخصية مقدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة 

وٕاقامته واستمراره في عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع 

". اآلخرين، كما ترتبط جودة الحياة النفسية بكل من اإلحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية

كيف يدرك أو يقدر " أن جودة الحياة النفسية ترتبط بمحاولة رصد 

إلى أي مدى يشعر الناس بقدرتهم على 

  إلى أي مدى يشعر الناس بأن لحياتهم الشخصية معنى وقيمة؟

 الفصل الثاني   جودة الحياة

الجمع بين هذين المدخلين من خالل طرح فكرة ما يسمى بمتصل جودة الحياة والتي 

  : توضح بشكل عام في الشكل التالي

محمد السعيد ابو حالوة ، (ة متصل جودة الحياة :1

أن جودة الحياة النفسية تتمثلترى كاورل رايف وآخرون على ذلك 

كما يرصد بالمؤشرات السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات رضي المرء عن ، اإليجابي بحسن الحال

و سعيه المتواصل لتحقيق أهداف شخصية مقدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة ، وعن حياته بشكل عام

وٕاقامته واستمراره في عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع ، ليته في تحديد وجهة ومسار حياته

اآلخرين، كما ترتبط جودة الحياة النفسية بكل من اإلحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية

(Ryff,eta,2006,PP .  

أن جودة الحياة النفسية ترتبط بمحاولة رصد  )1999(دينير وآخرون 

إلى أي مدى يشعر الناس بقدرتهم على على سبيل المثال، :  الناس مختلف جوانب حياتهم النفسية

إلى أي مدى يشعر الناس بأن لحياتهم الشخصية معنى وقيمة؟ ؟  السيطرة على حياتهم الشخصية

الفصل الثاني   جودة الحياة  

الجمع بين هذين المدخلين من خالل طرح فكرة ما يسمى بمتصل جودة الحياة والتي  ويمكن

توضح بشكل عام في الشكل التالي

1 شكل رقم

على ذلك  وبناء

اإليجابي بحسن الحال

وعن حياته بشكل عام، ذاته

ليته في تحديد وجهة ومسار حياتهله، استقال

اآلخرين، كما ترتبط جودة الحياة النفسية بكل من اإلحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية

2006,PP :85–95)

دينير وآخرون ويرى     

الناس مختلف جوانب حياتهم النفسية

السيطرة على حياتهم الشخصية
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 Diener et)إلى أي مدى يشعر الناس بامتالكهم لعالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرين  

al.1999,PP. 276-302)، ويؤسس  ،ويشيًر إلى أن هذا المنظور يسمي منظور جودة الحياة النفسية

  .على ما يعرف الصحة النفسية اإليجابية بدًال من التركيز على الخلل أو المرض النفسي 

من وجهة نظره ، جودة الحياة تعبر عن مدى إدراك الفرد انه يعيش حياة جيدة  أن مما سبق نستنتج  و

يستمتع فيها بوجوده اإلنساني ، خالية من األفكار الالعقالنية، واالنفعاالت السلبية، واالضطرابات السلوكية

ويستثمر كافة ، اآلخرينية  مع وبالصحة الجسدية الجيدة ويقيم عالقات اجتماع، ويشعر بالرضا والسعادة

  .قدراته وٕامكانياته بما يتيح له تحقيق ذلك

، وللمواقف والظروف من خالل النظرة اإليجابية للحياةإن اإلحساس بجودة الحياة ينشأ الباحثة  ترىو      

والثقة ، المعيشيةوعن ظروفه المادية و ، مدي إحساس الفرد بالرضا عن حياتهالمحيطة به، كما تترجم  

  .بالنفس ومدي تقدير الفرد لذاته ، ولألفراد المحيطين به 

كما يشير للنظرة للحياة نظرة تفاؤلية واالستمرار في الحياة بصورة طبيعية، وعدم ربط الحاضر 

، واالستمتاع بالظروف المحيطة بالفرد والقدرة على العمل والشعور ةوالنظرة للحياة بايجابي. لماضيبا

  . بالسعادة 

  :حسب االتجاه االجتماعي  جودة الحياة: ثانيا 

 والمجتمع من منظور يركز على األسرة” حياة جودة ال”أصحاب االتجاه االجتماعييعرف 

وضغوط الوظيفة والمتغيرات ، السكان والدخل والعملو ، المتطلبات الحضاريةو ، وعالقات األفراد

 ، بالوضعية أو الحالة االجتماعية للجماعات من جهةاالجتماعية األخرى، كما يرون أن جود الحياة تحدد 

الحياة له عالقة بشروط أو عدم الرضا عن جودة  فالرضيوهي هدف التطور االجتماعي من جهة أخرى، 
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العيش الجيدة، كما له عالقة بشروط العيش السيئة، فالهدف من التطور أو التقدم االجتماعي هو تحقيق 

  .مع والجماعات قدر اإلمكانوتلبية احتياجات أفراد المجت

وبالتالي فجودة الحياة مرتبطة بظروف وشروط العيش الغير محدودة للشخص والجماعة، فنوعية 

هي مشروطة بمدى التوافق بين الطبقات " الحياة بمعنى الرضا عن الحياة وتلبية احتياجات األفراد 

بمعنى كلما كان فيه توازن وتقارب في تلبية ". وبعضوية أو انتماء األفراد لهذه الطبقات، االجتماعية

  .الطبقات االجتماعية كانت نوعية الحياة أفضل داخل مختلف  احتياجات األفراد

 الموضوعية المؤشرات ركزت على قد لحياةا جودة بدراسات االهتمام أن هانكس Hankiss ويرى

 المستويات، السكان نوعية، المرض ضحايا معدل ، الوفيات معدالت، المواليد معدالت مثل، الحياة في

 وترتبط، آخر إلي مجتمع من تختلف المؤشرات وهذه الدخل مستوى إضافة إلى، المجتمع ألفراد التعليمية

 والمكانة عمله وراء دي منما عائد من الفرد يجنيه ما و الفرد به يقوم الذي بطبيعة العمل الحياة جودة

  .الحياة على وتأثيره  دللفر  المهنية

  جودة تحقيق في الفعالة العوامل من تعد الزمالء مع الفرد عالقة أن الباحثين من العديد ويرى

  .عمله  عن العامل عدم رض أو رضا على ملحوظة بدرجة تؤثر فهي، الحياة

تعبر عن تحقيق العالقات االجتماعية   ويتضح لنا من خالل هذا االتجاه أن جودة الحياة 

  . و اإلحساس باالنتماء داخل الجماعات التابعة لها  ،المحيطين  بهاألفراد مع الناجحة  

  :الفلسفي  االتجاه جودة الحياة حسب :ثالثا 

، وهناك كثير "حق متكافئ في الحياة واالزدهار" يؤكد هذا االتجاه الفلسفي على أن جودة الحياة   

، فمفهوم جودة الحياة حسب "جودة حياة"من المواطن التي تتطلب الجودة حتى يحصل اإلنسان إلى 
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المنظور الفلسفي جاء من أجل وضع مفاهيم السعادة ضمن الثالثية البراجماتية المشهورة، والمتمثلة في أن 

أو القيمة الفورية وليست  ،الفكرة ال يمكن أن تتحول إلى اعتقاد إال إذا أثبتت نجاحها على المستوى العملي

أقرب إلى مفهوم السعادة والرفاهية الشخصية منه إلى أي مفهوم  والمستوى العملي، )النفعية(المرجأة 

الفالسفة خالل قرون، كأرسطو، سقراط، وابيقور الذين ركزوا على مفهوم  وهذا المفهوم لب اهتمام. آخر

السعادة الذي كان الموضوع الرئيسي الهتماماتهم عبر تساؤالت عديدة، ما هو؟ هل يمكن الوصول إليه، 

  وكيف؟ 

على أن هذه السعادة المأمولة ال يمكن لإلنسان ، جودة الحياة من منظور فلسفي آخر إلى وينظر

وحلق في فضاء مثالية تدفع باإلنسان إلى التسامي على ، الحصول عليها إال إذ حرر نفسه من أسر الواقع

ذا المنظور وترك العنان للحظات من خيال إبداعٍي، وبالتالي فجودة الحياة من ه، ذلك الواقع الخانق

مفارقة للواقع تلمًسا لسعادة متخيلة حالمة يعيش فيها اإلنسان حالة من التجاهل التام آلالم ومصاعب "

  ". والذوبان في صفاء روحي مفارق لكل قيمة مادية ،  الحياة

إيجاد عالقة ربط بين السعادة والرغبة، بتأكيده  على أن  SCHOPENHAUER في حين حاول

في حين تتحقق الرغبة  ،اب المعاناة والغياب ال يعد شيئاإنها فقط غي، ابية أو حقيقية السعادة ليست ايج

عند اإلشباع، وتفقد السعادة في هذه اللذة، تغييب السعادة عند وجود المعاناة، حتى عندما ال تغيب فهناك 

أما اللذة فإيجابية ، والرغبة التي تعد كذلك ألنها نقص ، ضجر أو ملل مقارنة بالسعادة التي تعد سلبية

  .حقيقية تدعه للعيش أنها كل ما يختبره أي فرد أو إنسان

 PLATON ،PASCAL،SCHOPENHAUERو خالفا لـSPINOZAوEPICUREبالنسبة لـ

و لذة الروح ) االنتشاء( الذي يتموضع قبل السعادة إنها نقيض وعليه ينبغي االنطالق من اللذة لذة الجسم 

  ).الفرح( 
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أدت تدريجيا إلى مفهوم الراحة والوجود الجيد الذي يشكل جزءا من السعادة تماما هذه المفاهيم 

الذي مفاده أن الوجود  KANTكانت  كاللذة والرغبة في اتصالهما بجودة الحياة ، وهو ما يجرنا إلى مفهوم

  .الجيد ال ينفصل عن السعادة رغم عدم تفريقه بين مفهومي الوجود الجيد واللذة 

الرغم من وجاهة مضامين االتجاه الفلسفي في توصيفه لمفهوم جودة الحياة، إال أن أي  وعلى

، في عالمنا المعاصر ينبئ بأن االندفاع في مسار الحصول على السعادة، قراءة منصفة لواقع اإلنسان

في رحم  يحقق لإلنسان سوى تباشير أمل واقع لم يستطع أن، ذا المنظور ببعديه المشار إليهماوفًقا له

 و اليوطوبيا الحالمة، وبالتالي ظل اإلنسان ينشد السعادة لكنه في المقابل لم يحصل سوى على البؤس

 .التعاسة

  :جودة الحياة حسب االتجاه االجتماعي  :رابعا

ولم يحدد تعريفا واضحا لهذا ، فقد اعتمد على تحديد مؤشرات جودة الحياة االتجاه الطبيأما 

تمام األطباء والمتخصصين في الشئون االجتماعية والباحثين في العلوم االجتماعية المفهوم، وقد زاد اه

  .بتعزيز ورفع جودة الحياة لدى المرضى من خالل توفير الدعم النفسي واالجتماعي لهم

بان الحياة ال تضم فقط الحالة ، عشرات السنين اقتنع العياديون في مجال الصحة العموميةبعد 

لكن أيضا تضم الراحة الذاتية، وهي أبعاد متمايزة  الواضح أن ، للمرضى) الموضوعية ( الوظيفية 

  .االرتباط بين عناصر جودة الحياة متواضع جدا عند المرضى كما هو لدى عموم المجتمع 

), p:22 CAMBELL ET ALL, 1976.(  

ان للعالج ترتبط إن إدراك األعراض  و تقديرها وقرار طلب الفحص واالستشارة الطبية واإلذع

  .أساسا بادراك المرضي منه لحالتهم الوظيفية الحقيقية



 

81 

  الفصل الثاني   جودة الحياة 

 أو مختلفة جسمية أمراض من يعانون الذين لألفراد الحياة جودة تحسين إلى االتجاه هذا ويهدف  

 تطوير الصحي وفي الوضعب تتعلق التي ولعالجية اإلرشادية البرامج طريق عن وذلك،  عقلية أو نفسية

  )154 :ص ، 2012رغداء علي نعيسة، (.الصحة

االتجاه أن تحقيق جودة الحياة مرتبط بالسلوك الصحي، فتحقيق هذا ويمكن لنا أن نستنتج من 

 والعاهات والتشوهات األمراضمن بالصحة الجيدة  الخالية   حساس الفردمرتبط بإ جودة الحياة للفرد

  .الجسدية

  :االقتصادي و السياسي تجاهاإل جودة الحياة حسب :خامسا

اقتصاديا وسياسيا مفهوم جودة الحياة أخذ مرجعيته من مستوى أفضل للحياة، للشروط والظروف 

و هو أحد  HOOVER  حيث قام ، غي ألي فرد أن يحققها ويصل إليهاوالتي ينب، المادية للوجود الجيد

وعد ب 1932خالل حملته االنتخابية الرئاسية في الواليات المتحدة األمريكية عام المرشحين للرئاسيات 

كمؤشر لتحسين مستوى حياتي جيد  أو  ، ودجاجة على كل صحن ، المواطنين بسيارة داخل كل مراب

فاقترح ، المكلف بتقدير جودة الحياة لدى األمريكيين)FLANAGAN . 1982(أما  .  جودة حياة مرتفعة

مستوى التعليم، المستوى االقتصادي، .(بعين االعتبار باإلضافة إلى مؤشرات شروط الحياةاألخذ 

  ...)الصحة المدركة اآلمال واإلحساس بالحرية(عوامل أخرى كالوجود الذاتي الجيد ...) واالجتماعي 

همية كل مجال في تحقيق جودة تبرير مدي أ الباحثين حاولوا أن بعض يتضح لنا مما سبق 

ومنهم من يربطه بالمجال االقتصادي ، فمنهم من يربط جودة الحياة بالمجال الصحي، لدى األفراد الحياة 

  .وغيرها من المجاالت المختلفة...و منهم من يربطه بالمجال السياسي
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ن المستمر وترى الباحثة أن جودة الحياة لدى ضحايا اإلرهاب تعني درجة إحساسهم بالتحس

قضاء األعمال اليومية، ، األنشطة و لجوانب شخصيته، من النواحي النفسية والمعرفية، الحياتية، الجسدية

الذكريات المؤلمة، والتغلب على   التغلب على ، والقدرة علىالتنسيق بينهاوالعالقات االجتماعية و 

 .شرية السوداءالضغوطات النفسية ومشاعر األلم و الحزن التي عايشوها أثناء الع

 :أبعاد جودة الحياة - 3

  : أن جودة الحياة النفسية تتضمن األبعاد التالية 1995حسب كاورل رايف

 Self –acceptante: تقبل الذات  - أ

ويشير إلى القدرة على أقصى مدى تسمح به القدرات واإلمكانيات، والنضج الشخصي، واالتجاه االيجابي 

  .نحو الذات

  Positive relation with others:مع اآلخرينالعالقات االيجابية - ب

وتشير إلى القدرة على إقامة عالقات اجتماعية ايجابية متبادلة مع اآلخرين قائمة على الثقة والتواد، القدرة 

  .على التوحد مع اآلخرين، والقدرة على األخذ والعطاء مع اآلخرين

  Autonomy: االستقاللية -ج

والقدرة على ضبط وتنظيم السلوك ، واالعتماد على الذات، اتمصير الذإلى القدرة على تقرير  وتشير

  . الشخصي

  Enviromental Mastery) السيطرة على البيئة (الكفاءة البيئية -د

والمرونة الشخصية أثناء التواجد في السياقات  ،  وتشير إلى القدرة على اختيار وتخيل البيئات المناسبة

  .البيئية
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   Purpose in life: هدفية الحياة -ه

مع ، ورؤية توجه تصرفاته وأفعاله نحو تحقيق هذا الهدف ، وتشير إلى أن يكون للفرد هدف في الحياة 

 ) 35: صالح إسماعيل عبد اهللا ،   ص ( .المثابرة واإلصرار

أن جودة الحياة تتكون من : Craig A. Jackson 2010كارييج جاكسون ويرى وصف 

  : ثالثة مجاالت أساسية هي 

  :  Beingالكينونة /أ

 :  Belongingاالنتماء / ب

 :  Becomingالصيرورة  / ج       

  . ويوضح الجدول التالي تفاصيل المكونات الفرعية لهذه المجاالت

 . مجاالت وأبعاد جودة الحياة :1جدول رقم 

جال
الم

  
  األمثلة  األبعاد الفرعية

نة 
ينو

الك
)

جود
الو

(
 B

ein
g

  

 الوجود البدني

Physical Being 

  . القدرة البدنية على التحرك وممارسة األنشطة الحركية) أ(

  . أساليب التغذية وأنواع المأكوالت المتاحة) ب(

 الوجود النفسي

Psychological Being 

  . التحرر من القلق والضغوط) أ(

  ). عدم ارتياح/ارتياح (الحالة المزاجية العامة للفرد ) ب(

 الوجود الروحي

Spiritual Being 

  ).االستبشار(وجود أمل في المستقبل ) أ(

  . أفكار الفرد الذاتية عن الصواب والخطأ) ب(
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اء 
نتم

اال
Be

lon
gin

g
  

 ) البدني(االنتماء المكاني 

Physical Belonging  

  . المنزل أو الشقة التي أعيش فيها) أ(

  . نطاق الجيرة التي تحتوي الفرد) ب(

 االنتماء االجتماعي

Social Belonging.  

  . القرب من أعضاء األسرة التي أعيش معها) أ(

شبكة عالقات (وجود أشخاص مقربين أو أصدقاء ) ب(

  ). اجتماعية قوية

 االنتماء المجتمعي

Community Belonging  

توافر فرص الحصول على الخدمات المهنية المتخصصة ) أ(

  ). الخ...طبية، اجتماعية،(

  . األمان المالي) ب(

ورة 
صير

ال
Be

co
mi

ng
  

 الصيرورة العملية

Practical Becoming 

  . القيام بأشياء حول منزلي) أ(

  . العمل في وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة) ب(

 الصيرورة الترفيهية

Leisure Becoming 

  ). التنزه، التريض(األنشطة الترفيهية الخارجية ) أ(

  ). وسائل اإلعالم والترفيه(األنشطة الترفيهية داخل المنزل ) ب(

 )االرتقائية(الصيرورة التطورية 

Groth Becoming 

  . تحسين الكفاءة البدنية والنفسية) أ(

  . القدرة على التوافق مع تغيرات وتحديات الحياة) ب(

وعي "ويمكن االنتهاء من العرض السابق إلى التأكيد على أن جودة الحياة في تحليلها النهائي 

لتحقيق الرضا عن الحياة واالستمتاع  ، الفرد بتحقق التوازن بين الجوانب الجسمية والنفسية واالجتماعية

لسعادة والرضا عن الحياة فجودة الحياة تعبر عن التوافق النفسي كما يعبر عنه با. بها والوجود اإليجابي

حيث ترتبط جودة الحياة باإلدراك  وعن اإلدراك الذاتي للحياة، كناتج لظروف المعيشة الحياتية لألفراد 

الذاتي للحياة لكون هذا اإلدراك يؤثر على تقييم الفرد للجوانب الموضوعية للحياة كالتعليم والعمل ومستوى 
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وظروف  ناحية، وأهمية هذه الموضوعات بالنسبة للفرد في وقت معينالمعيشة والعالقات االجتماعية من 

  . معينة من ناحية أخرى

من أهم التصورات التي طرحت لتحديد أبعاد جودة  )2003(نتيجودت وآخرون فيتصورات  وتعد

الحياة في إطار التوفيق بين البعد الذاتي والبعد الموضوعي، إذ صاغوا ما يعرف بمتصل جودة الحياة 

quality-of-life spectrum ، وطرحوا في ضوئه ما يعرف بالنظرية التكاملية لجودة الحياة

theintegrative quality-of-life (IQOL) theory ، والتي يوضح الشكل التالي أبعادها وطبيعة

  ).10: 2010محمد السعيد أبو حالوة،. (التفاعل بين هذه األبعاد

  

  )10: 2010مرجع سابق،. (التكاملية لجودة الحياةمكونات النظرية : 2شكل رقم 

جودة الحياة "أو ما يطلق عليه حسب مضامين الشكل  من الشكل السابق أن جودة الحياة يتضح

  : تتضمن بعدين) 2003(وفًقا لرؤية فينتيجودت وآخرون  Existential  Quality of Lifeالوجودية  
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   Subjective  Quality of Lifeالبعد الذاتي  ) أ

واإلحساس بحسن الحال، الرضا عن الحياة، ، الرفاهية الشخصية: ويتضمن أبعاد فرعية تتمثل في

 . السعادة، الحياة ذات المعنى

  :Objective  Quality of Life البعد الموضوعي) ب

مثل المعايير الثقافية، إشباع االحتياجات، (عوامل موضوعية : ويتضمن أبعاد فرعية تتمثل في

  . تحقيق اإلمكانيات، السالمة البدنية

والبعد ، عاد الفرعية لكل من البعد الذاتيتصورات أخرى كثيرة تحاول أن تفصل األب وطرحت   

  :الموضوعي لجودة الحياة ففيما يتعلق

يقدم نموذًجا نظرًيا يربط بين جودة الحياة  )Steel & Ones )2002ستلز وونز نجد أن  بالعبد الذاتي  

ل في نهاية األمر إلى ما يعرف بالوجود و وفكرة السعادة والرضا عن الحياة والوص، من المنظور الذاتي

دالة لتفاعل ثالث ) وليس الموضوعي أو الواقعي(حيث توصل أن  المنظور الذاتي  الذاتي األفضل،

  : محددات تأخذ ترتيًبا معيًنا من حيث درجة التأثير وهي على النحو التالي

وتتضمن بعدين ). طبيعة الشخصية من حيث المكونات والخصائص( :المحددات من الرتبة األولى* 

  : رئيسين هما

  . بل االنطوائيةاالنبساطية في مقا  )أ 

 . العصابية في مقابل االتزان االنفعالي  )ب 
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المرشحات الداخلية الخاصة بالفرد، وتتضمن مجموعة من األبعاد  :المحددات من الرتبة الثانية* 

  : الشخصية مثل

  . وجهة الضبط أو مركز التحكم  )أ 

 . تقدير الذات  )ب 

 . التفاؤل في مقابل التشاؤم  )ج 

وتتضمن كافة المكونات واألبعاد البيئية ) البيئية(الخبرية  المدخالت :المحددات من الرتبة الثالثة* 

  .وما تتضمنه من مصادر إشباع ومساندة ، أو االجتماعية، سواء المادية 

د الفرد أن يعيشها، التي يو ، تصور أو صورة ذاتية للحياة الشخصيةفي التحليل النهائي الحياة  جودةو 

  وتتأسس رؤيتنا لمعني الجودة ـ ، وبالتالي تختلف من فرد إلى آخر

األساسية  األبعادعلى الطريقة التي نترجم بها عدًدا من  يقصد هنا جودة الحياة الشخصية بالطبع

أو عيانية ذات طابع مادي يمكن قياسه ومالحظته، وبالتالي السعي النشط ، إلى أهداف وتوقعات ملموسة

  . إلي تحقيقها

تصوًرا نظرًيا للتوفيق بين البعد ) Costanza,etal. )2007روبرت كونازا وآخرون ويطرح 

والذاتي في وصف وتحديد المتغيرات المرتبطة بجودة الحياة، أسس على التأكيد على فكرة  الموضوعي

الفرص والظروف المتاحة إلشباع احتياجات اإلنسان، ثم وصف تفصيلي لهذه االحتياجات، : التكامل بين

  Costanza, R, et al,2007,PP : 267 – 276)(.مدى اإلشباعومدى إحساس الفرد بالفرد عن 
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الفجوة الُمْدَركُة بين توقعات الفرد المتعلقة بدرجة إشباع 

، وهذا األمر ذو طابع ذاتي في المقام 

، وبجدر التنويه بناء على هذا التصور أن جودة الحياة ليست حالة قابلة للتحقق من تلقاء ذاتها 

االحتياجات البشرية، بل هي دالة  مصادر أو فرص إشباع

 :  

 . المواجهة والتفاعل اإليجابي مع ظروف الحياة وأحداثها اإليجابية والسلبية

كدالة لقدرة  جودة الحياةأن ،  )2010

والتصدي اإليجابي لها، ويقدم الشكل  

  

  ) (Kemp,2010,P:221 .جودة الحياة كدالة للقدرة على مواجهة الضغوط النفسية

 الفصل الثاني   جودة الحياة

الفجوة الُمْدَركُة بين توقعات الفرد المتعلقة بدرجة إشباع وجودة الحياة وفًقا لهذا التصور هي مقدار 

، وهذا األمر ذو طابع ذاتي في المقام اإلشباعات الفعلية التي يتحصل عليها الفرد و، أو تحقيق احتياجاته

وبجدر التنويه بناء على هذا التصور أن جودة الحياة ليست حالة قابلة للتحقق من تلقاء ذاتها 

مصادر أو فرص إشباع كما ال تتحقق هذه الحالة كذلك من مجرد توافر

: لتوافر عاملين أساسيين هما سبق في المقام األول باإلضافة إلى ما

المواجهة والتفاعل اإليجابي مع ظروف الحياة وأحداثها اإليجابية والسلبية و القدرة على التوافق

Bryan Kemp  )2010وبناء على هذا العامل يرى بريان كيمب 

 ،يعرف بضغوط الحياةأو مواجهة ما الحياة ، المرء على التوافق مع 

  .التالي تصوًرا لهذا الفهم

جودة الحياة كدالة للقدرة على مواجهة الضغوط النفسية :3

الفصل الثاني   جودة الحياة  

وجودة الحياة وفًقا لهذا التصور هي مقدار 

أو تحقيق احتياجاته

وبجدر التنويه بناء على هذا التصور أن جودة الحياة ليست حالة قابلة للتحقق من تلقاء ذاتها . األول

كما ال تتحقق هذه الحالة كذلك من مجرد توافر

في المقام األول باإلضافة إلى ما

القدرة على التوافق •

وبناء على هذا العامل يرى بريان كيمب 

المرء على التوافق مع 

التالي تصوًرا لهذا الفهم

3شكل رقم 
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  الفصل الثاني   جودة الحياة 

 .الفرد عن اتجاه  تحقيق إشباع احتياجاته وتحقيق ذاته تدفع :القيام بأنشطة ُمقدرة إيجابًيا •

على أهمية هذا العامل في تحقيق جودة الحياة، إذ ) Gotay et al.,  )1992ويؤكد جوتاى وآخرون     

تتضمن  well-bein يعرفون جودة الحياة في إطاره بأنها حالة من الوجود األفضل أو التنعم والرفاهية 

  : مكونين أساسيين

  . القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية التي تعكس جودة الوجود البدني والنفسي االجتماعي  )أ 

باتجاه تحقيق حاجاته من خالل رضا الفرد عن مستويات أدائه السلوكي المتعلق بدفعه   )ب 

  ).(Busschbach, J.P ,2010,P:153ألنشطةاهذه

دورة الحياة والخبرات المتباينة التي نتعرض لها في كل مرحلة من مراحل حياتنا دوًرا شديد  وتلعب

وعلى الُرْغِم من أن لكل شخص . األهمية في واقع األمر في ثبات أو تغير رؤيتنا لجودة الحياة الشخصية

عامة تؤدي إلى إمكانية تقييم  أبعادتوقعاته الكيفية الخاصة، يوجد نمط يمكن في ضوئه تحديد ثماني 

  :هي األبعادوهذه . بغض النظر عن تصوراته ورؤاه الشخصية،  جودة الحياة الشخصية لكل إنسان 

  .السالمة البدنية والتكامل البدني العام*       

 .الشعور بالسالمة واألمن*       

 . الشعور بالقيمة والجدارة الشخصية*  

 .الحياة المنظمة المقننة*  

 .اإلحساس باالنتماء إلي اآلخرين*       

 .المشاركة االجتماعية*       

 .أنشطة الحياة اليومية ذات المعني أو الهادفة*       

 .والسعادة الداخلية االرض*       
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  الفصل الثاني   جودة الحياة 

بناء هرمي في  األبعادبل ينظم كل فرد هذه ، أو ثابتتنظيم هرمي محدد  األبعاديوجد لهذه  وال

ومع ذلك يمكن ، يمة بالنسبة لجودة حياته الشخصيةألهمية كل قنظرا الذاتية  أرائه أولوياته وخاص وفق 

وعلي الثقافة التي  ،حسب أولوياتها يعتمد على الخبرات الذاتية بكل فرد األبعادالقول بأن ترتيب هذه 

 لدي غالبية األبعادومن هنا يمكن رؤية نوع من التشابه في الترتيب الهرمي لهذه  ،  يعيش في إطارها

إذ يتعرض مثل هؤالء األشخاص إلي .  مشتركةأو جماعات اجتماعية  األفراد الذين يعيشون في ثقافات

  .ظروف حياة مشتركة وبالتالي خبرات حياتية متشابهة إلي حد بعيد

والنظر في البدائل أو االختيارات ، من خالل  ذلك تتبع أو رصد مسار حياة شخًصا ما ويمكن

، ومدي رضاه عن حياته الشخصية، وراته للحياة التي يود أن يعيشهاأو تص أرائه وفحص ، يفضلها التي

ل إلي اإلطار مما يقضي إلي احتماالت التوص، بروفيل جودة حياته الشخصيةرسم أهم مالمح و 

ة أو وبالتالي االستبصار بنمط حياة الشخص وتحديد متطلبات تحسين نوعي، الشخصالمرجعي العام لهذا 

  . إن كان يعاني من قصوٍر أو مشكالت نفسية أو سلوكية ذات عالقة مباشرة بهذا النمط، جودة حياته 

وتشمل القدرة على إقامة عالقات اجتماعية ايجابية متبادلة مع اآلخرين  :العالقات االجتماعية االيجابية*

  .والتعلم من اآلخرين، قائمة على الثقة والتواد، القدرة على التوحد مع اآلخرين، القدرة على األخذ والعطاء 

لسلوك القدرة على تقرير مصير الذات، االعتماد على الذات، والقدرة على ضبط وتنظيم ا :االستقاللية*

  .الشخصي أثناء التفاعل مع اآلخرين

القدرة على اختيار وتخل البيئات المناسبة لمن هم مثله، إضافة  :السيطرة على البيئة والكفاءة البيئية*

  .الى المرونة الشخصية أثناء التواجد في مختلف السياقات البيئية
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  الفصل الثاني   جودة الحياة 

أفعاله نحو تحقيق هذا و ، رفاتهرؤية توجه تصو ، أن يكون للمرء هدف في الحياة:الغرض من الحياة*

  .مع المثابرة واإلصرار وتنحية كل المنغصات التي قد تحول دون تحقيق ذلك الهدف، الهدف

ء وٕامكانيته الشخصية إلثرا، يشير التطور الشخصي إلى قدرة المرء على تنمية قدراته :التطور الشخصي*

عريف وتحديد جودة الحياة امل أساسية في تويمكن النظر إلى هذه المكونات بوصفها عو ، حياته الشخصية

كما يمكن القول أن المراهقين ذو المستوى المرتفع من جودة الحياة الشخصية قادرون على  ،النفسية

آو المواصفات االيجابية إلبائهم ورفضهم للخصائص والصفات السلبية ، االلتصاق والتمسك بالخصائص

اهقين يقفون على ارض صلبة ينطلقون منها لخلق حياة رشد ومثل هذه النوعية من المر . بصورة مقبولة

  .قوية راقية معتمدين على أنفسهم

  :االتجاهات المختلفة المفسرة لجودة الحياة - 4

  : اإلتجاه المعرفي :أوال 

مفهوم طبعة  البيئة ليوضح فكرته عن جودة الحياة ، والتي ) LAWTON ,1996الوتن   (يرى

  :هما  بظرفانأن إدراك الفرد لنوعية حياته يتأثر : تدور حول األتي 

إذ أن هناك تأثيرا للبيئة المحيطة بالفرد على إدراكه لجودة حياته ، وطبعة : الظرف المكاني*  

كالتأثير على الصحة، واألخر تأثير ، شر على حياة الفردالبيئة في الظرف المكاني لها تأثيران إحداهما مبا

  .غير مباشر إال أنه يحمل مؤشرات ايجابية كرضي الفرد على البيئة التي يعيش فيها

إن إدراك الفرد لتأثير طبعة البيئة على جودة حياته بكون أكثر ايجابيا كلما : الظرف الزماني * 

  تقدم في العمر، فكلما تقدم الفرد في عمره كلما كان أكثر سيطرة على ظروف بيئته، وبالتالي يكون التأثير 
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  الفصل الثاني   جودة الحياة 

أثر طبعة البيئة على إدراك الفرد لجودة  1ويبين المخطط . شعوره بجودة الحياةايجابية  على أكثر     

  .حياته وتأثر قدرته السلوكية والصحة النفسية بهذا األثر

  

  

  

  .مخطط جودة الحياة المدركة على وفق مفهوم بصمة البيئة: )04(شكل رقم 

) ,p :201 LAWTON ,1996(  

يتكون ، ن مفهوم جودة الحياةفإ  SCHALOK THEORY 2002شالوك  و حسب الباحث

الذاتية  المؤشرات، تؤكد  جميعها على اثر كل مجال يتكون من ثمانية مؤشرات، و من ثمانية مجاالت

الثمانية ه المجاالت تفصيالت نظرية شالوك لهذ 2المخطط ويوضح . كونها أكثر  أهمية من الموضوعية

  .ومؤشرات كل مجال في  هذه االبعاد
رات

ؤش
الم

  

  المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت
السعادة 
  الوجدانية

العالقات بين 
  الشخصية 

السعادة 
  المادية

النمو 
  الشخصي

السعادة 
  البيئية 

تقرير 
  المصير 

االندماج 
  االجتماعي

الحقوق 
البشرية 
  والقانونية

  الرضا 
  مفهوم الذات 

انخفاض 
  الضغوط

  التفاعالت 
  العالقات 

  اإلسناد

الحالة 
  المادية 
 العمل 

  المسكن

  التعليم 
الكفاءة 

  الشخصية 
  األداء  

  اإلستقاللية 
  األهداف 
 اإلختبارات

  

  اإلستقاللية 
  األهداف

  اإلختبارات

  التكامل 
الترابط 

  اإلجتماعي

  الحقوق الفردية 
  حقوق الجماعة 

القانون 
والعمليات 

  الواجبة 

  .مخطط مجاالت جودة الحياة و مؤشراتها بحسب شالوك : )02(الجدول رقم 

 الصحة النفسية  جودة الحياة المدركة 

 البيئة الموضوعية  القدرة السلوكية 
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  : اإلتجاه اإلنساني:ثانيا

  :والذي يرى أن فكرة جودة الحياة تستلزم دائما االرتباط الضروري  بين عنصرين هما 

  .وجود كائن حي مالئم * 

  .الكائن وجود بيئة جيدة يعيش فيها هذا *

ن العنصرين، فهناك البيئة من خالل التأثير المتبادل بين هذيذلك أن ظاهرة الحياة تبرز للوجود 

، والبيئة االجتماعية وهي التي تي تشكل مقومات جودة  حياة الفردالطبيعية والتي تمثل بالموارد الطبيعية ال

فجودة البيئة االجتماعية تتحقق .طبقا للمعايير السائدة في المجتمع  تضبط سلوك األفراد والجماعات

بقدرة كما أن البيئة الثقافية التي تقاس جودتها ، عدم خروجهم عنهاو ، بمقدار امتثال األفراد لهذا المعايير

  .ماديا أو معنويا،الفرد على صنع بيئة حضارية

طوي على إمكانيات هائلة للتطور واالرتقاء في هذا االتجاه أن حقيقة الحياة اإلنسانية تن يتبينو 

  .الحياة

  التكاملي  االتجاه:ثالثا 

والذي أشار أن إدراك الفرد لحياته، يجعله يقيم شخصيا ما  )2003(من أصحاب هذا االتجاه أندرسون  

مجتمعة ، أوهناك ثالث سمات كي يصل إلى الرضا عن الحياة يكون أفكارا أنيدور حوله، كما يمكنه من 

  .معا تؤدي إلى الشعور بجودة الحياة

  .ذات العالقة  بالهدف الشخصي الذي يسعى الفرد لتحقيقه، األولى وهي تتعلق باألفكار

  .المعنى الوجودي الذي ينتصف العالقة بين األفكار و األهداف : الثانية 
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  الفصل الثاني   جودة الحياة 

  .الشخصية والعمق الداخلي: الثالثة 

يعتمد على تصنيف ، لتقدير وتفسير جودة الحياة نموذج 2006سريع وآخرون وقد قدم أبو 

كما هو موضح في المخطط ، وهي موزعة على بعدين متعامدين ، المتغيرات المؤثرة في جودة الحياة

  :األتي

الذاتيــــــــــــــــــــــــة                                    

  تقدير الذات                         التوافق االسري                          

  الفاعلية الذاتية                             الرضا عن الصداقة              

  التدين                                               العالقة مع الزمالء                 

  هوايات الشخصية                              الرضا عن المصروف الشخصيال            

  المحددات الداخلية                                                      المحددات الخارجية

  الصحة العامة                                               الدخل الشهري لالسرة            

  القوام البدني                                        المصروف الشخصي             

  القدرات و المهارات الشخصية                              نوعية المسكن      

  التفوق الدراسي                         نوعية  مكان العمل                

  الموضوعية

  .2006 لمحددات جودة الحياة آخرونتصور أبي سريع و : )05(شكل رقم 
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  الفصل الثاني   جودة الحياة 

  :و يمكن تفسير هذا  المخطط باالتي 

وتسمى ، قطبي توزيع محددات جودة الحياة حسب كمونها داخل الشخص أو خارجه، البعد األفقي   - 

 ويمثل البعد الراسي توزيع تلك، في مقابل المحددات الخارجية، بعد المحددات الشخصية الداخلية"

والتي تتوزع ما بين أسس ذاتية يقدرها الفرد من منظوره ، اتقدير مدى تحققهو ، المحددات وفق أسس قياسها

إلى أسس موضوعية تشمل االختبارات والمقاييس ومقارنة الشخص ، كما يدركها ويشعر بها، الشخصي

ومقاييس ، اعتمادا على معايير كمية وكيفية أخرى مثل المالحظة أوبمتوسط جماعته المعيارية  أوبغيره 

  .بعد الذاتية في مقابل الموضوعية ويتضمن الشكل بعض األمثلة لمحددات جودة الحياة"ويسمى ، التقدير

    :الحياة جودة مقومات. 5

 :الحياة جودة مقومات تحديد في تتحكم كثيرةل عوام توجد

 .القرارات أخذ و التفكير على لقدرةا .1

 .التحكم على لقدرةا .2

  .العقلية و الجسمانية الصحة .3

 .االجتماعية العالقات و المعيشية األحوال .4

 .الحضارية و الثقافية القيم-الدينية المعتقدات .5

له  بالنسبة األهم الشيء ما هو شخص كل يحدد عليها لتيا و االقتصادية و المالية ألوضاعا .6

 .يحياها التي الحياة في سعادته يحقق والذي

 على بآخر أو بشكل تؤثر التي ، أساسية نواح أربع في الحياة تتمثل جودة مقومات عن تحدثنا إذا و

 :البعض مع بعضها تتفاعل أنها كما ،اإلنسان صحة
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 .الجسمانية الناحية  )أ 

 .الشعورية الناحية  )ب 

 العقلية الناحية  )ج 

 النفسية الناحية  )د 

 يستطيع ال التي ،اإلنسان لحياة الضرورية األساسية االحتياجات في األربع النواحي هذه وتتمثل

 .األولية عليها االحتياجات نطلق أن يمكن والتي، بدونها العيش

 لها واإلخالل مكمل جزءاً  تعتبر بل، الحياة جودة مقومات مع جنبل جنب تقف االحتياجات وهذه

 إرادة عن أخرى خارجة عوامل وجود من يمنع ال هذا ولكن، الصراع خلقى إل يؤدى فيها عنصر بأي

 :في تتمثل و الصحية الناحية لبتتط التي، حياته على مقومات تؤثر اإلنسان

 اللياقة–األمل -اإلحباط-الموت-الحروب-العمل ضغط-الخوف- األلم- العمر في التقدم-العجز

  .أيضاً  الراحة ول ب الجسمانية

  :العالمية في  عدة عناصر  الصحة منظمة وفق، الحياة جودة مقومات تتّمثلو 

  .البدنية للياقة مثالحالة الجسم و ، الديناميكية الجسم بوظائف القيام على القدرة :الجسدية الصحة •

 و بالسعادة الفرد وشعور ، عنها والتعبير، المشاعر على التعرف على القدرة :النفسية الصحة •

 .تردد دون اضطراب أو النفسية الراحة

 مع الرضي وصول إلىلل الدينية والممارسات، بالمعتقدات تتعلق صحة هي و :الروحية الصحة •

 .النفس
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 ، بالمسؤولية والشعور وتناسق،  بوضوح التفكير على بالقدرة تتعلق صحة وهي: العقلية الصحة •

 .وصنعها القرارات واتخاذ الخيارات حسم على وقدرة

 و االتصال و بها واالستمرار، اآلخرين مع العالقات إقامة على القدرة وهي :االجتماعية الصحة •

 .واحترامهم اآلخرين مع التواصل

 مادة من بالفرد يحيط كلما ،اآلخرين مع العالقة إقامة على القدرة وهي: المجتمعية الصحة •

 .وأنظمة  وقوانين وأشخاص

  :معوقات جودة الحياة - 6

فإذا نظرنا إلى . هذا أمُر مسلُم به ، مواطن ضعف يتضمن البناء النفسي لكل منا مكامن قوة و

الذي يعيش فيه اإلنسان من  ، أو القصور من جهة السياق االجتماعي الثقافي العام، مواطن الضعف

، ألمكن تحديد مجموعة من الظروف التي قد تحول دون تحقيق اإلنسان ألحالمه وطموحاته ىجهة أخر 

وتجدر اإلشارة إلى أن غالبية . التي لديه في نفس الوقتبل أيًضا قد تسبب كًفا أو كموًنا لمكامن القوة 

والتعليم تركز بصورة مبالغ فيها في الحقيقة على حل مشكلة أو مشكالت الشخص هذا  ، مواقف الرعاية

 لكن إذا أردنا أن نحسن جودة الحياة الشخصية لإلنسان علينا أال نركز فقط على ، أمُر محموُد وٕايجابي

واستخدام وتوظيف مكامن ، لتركيز كذلك على كل أبعاد الحياةبل يتعين ا،)ضعفبواطن ال(المشكالت 

  . وكافة اإلمكانيات المتاحة لتحسن نوعية أو جودة الحياة الشخصية له ،  القوة

واطن الضعف انطالقًا من داللة عنوان هذه الفقرة موب، ويجب عند وصف مكامن القوة    

  . والظروف الخارجية، أن نميز بين الظروف الداخلية ، )قدرات/معوقات؛ إمكانيات/منغصات(
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والنفسية واالجتماعية للفرد، أما الظروف الخارجية فيقصد ، ويقصد بالظروف الداخلية الخصائص البدنية 

 ويوضح الجدول رقم. ها ذلك الشخصبها تلك العوامل المرتبطة بتأثيرات اآلخرين أو البيئة التي يعيش في

  .بعض األمثلة1

  .قدرات تحقيق جودة الحياة/معوقات؛ إمكانيات/منغصات :3 جدول رقم

 القدرات/اإلمكانيات المعوقات/المنغصات  

الظروف 

  الداخلية

  . المرض 

 .اإلعاقات 

 .الخبرات الحياتية السلبية 

  . المهارات 

 .الخبرات الحياتية اإليجابية 

الحالة المزاجية الذهنية اإليجابية  

 .وروح الدعابة والمرح

الظروف 

 الخارجية

نقص المساندة االجتماعية  

  .واالنفعالية

ظروف الحياة أو المعيشة  

 .السيئة

توافر مختلف مصادر المساندة  

االجتماعية واالنفعالية وتعدد 

  .المانحين لها

 .توافر نماذج رعاية جيدة أو طيبة 

  )25:، ص2005عبد المعطي ،(

اس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب شخصيته ومما سبق نستنتج أن جودة الحياة  هي  درجة إحس

والعقلية واالجتماعية والثقافية والرياضية والدينية والجسمية والتحسين لمواجهة األزمات ، من األبعاد النفسية

مع المحيط الخارجي  التكيفالتغلب عليها والقدرة على  و األفرادالضغوطات والصعوبات التي تواجه و 

النظرة اإليجابية بالظروف المحيطة و  النظرة التفاؤلية للحياة، واالستمتاعوالعيش بسالم والتطلع للمستقبل و 

 .لها
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 Interachnmisme  symbeliqy  صلها عبارة أو لفظت herbert bleuner 1969 qui 

désigne globalment un courant  sociologique américaine finde  sur l’idée 

que la société et le produit des inteaachais  entre les individués . 
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 ::::ل السادسل السادسل السادسل السادســــالفصالفصالفصالفص

 عرض ومناقشة نتائج الفرضياتعرض ومناقشة نتائج الفرضياتعرض ومناقشة نتائج الفرضياتعرض ومناقشة نتائج الفرضيات
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        عرض و مناقشة نتائج الفرضياتعرض و مناقشة نتائج الفرضياتعرض و مناقشة نتائج الفرضياتعرض و مناقشة نتائج الفرضيات: : : : الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولىتحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولىتحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولىتحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولىعرض و عرض و عرض و عرض و  ....1

 الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية  تحليل و مناقشة نتائج الفرضية  تحليل و مناقشة نتائج الفرضية  تحليل و مناقشة نتائج الفرضية  عرض و  عرض و  عرض و  عرض و   ....2

 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثةعرض و  عرض و  عرض و  عرض و   ....3

 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الرابعةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الرابعةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الرابعةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الرابعةعرض و  عرض و  عرض و  عرض و   ....4

 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  عرض و  عرض و  عرض و  عرض و   ....5

 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية السادسةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية السادسةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية السادسةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية السادسةعرض و  عرض و  عرض و  عرض و   ....6

 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية السابعةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية السابعةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية السابعةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية السابعةعرض و  عرض و  عرض و  عرض و   ....7

 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثامنةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثامنةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثامنةتحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثامنةعرض و  عرض و  عرض و  عرض و   ....8

 ....ستنتاج العام  للدراسة  ستنتاج العام  للدراسة  ستنتاج العام  للدراسة  ستنتاج العام  للدراسة  االاالاالاال ....9
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  :دـتمهي

أدوات الدراســـــــة الحاليـــــــة بعـــــــد تفريـــــــغ النتـــــــائج المتحصـــــــل عليهـــــــا مـــــــن إجابـــــــات المبحـــــــوثين علـــــــى 

عــــــن  و الكشـــــف الهويـــــة النفســــــية بجـــــودة الحيـــــاةنحـــــاول فـــــي هـــــذا الفصـــــل إلقــــــاء الضـــــوء علـــــى عالقـــــة 

ــــوى األ ــــالمتغيرات المــــراد دراســــتها  دواتمحت ــــين مــــن ، ب ــــي ســــوف تب ــــات الدراســــةوالت  خاللهــــا مناقشــــة بيان

  .الحقا التي سيتم عرضهاو في ضوء فرضياتها 

   :األولىمناقشة نتائج الفرضية و تحليل و  عرض-1

ــــن ــــى الفرضــــية صت ــــة ار  : األول ــــاةتوجــــد عالق ــــين أبعــــاد جــــودة الحي الصــــحة الجســــدية، ( تباطيــــه ب

والهويـــــة ) األنشـــــطة و األعمـــــال اليوميـــــة الصـــــحة النفســـــية، الجانـــــب االنفعـــــالي، العالقـــــات االجتماعيـــــة ،

  .في الجزائر المضطربة  لدى ضحايا اإلرهاب 

بين الدرجات التي تحصل ) بيرسون(استخدام معامل االرتباط قمنا بالفرضية  صحةمن وللتحقق 

 ةدراسـراد عينة الـالدرجات التي تحصل عليها أف وسية، ـفة على مقياس الهوية النعليها أفراد عينة الدراس

  . على مقياس جودة الحياة

           تحصلنا على النتائج المبينة )SPSS16(ئيوبعد المعالجة اإلحصائية بالنظام اإلحصا

  :التالي في الجدول
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 جودة الحياة بيرسون بين بعد الهوية المضطربة و مستوى  االرتباطمعامل نتائج يوضح : )14(جدول رقم

و األعمال  ألنشطةقات االجتماعية،ا، العاللصحة النفسية، الجانب االنفعالي، االصحة الجسدية(بأبعاده 

  .لدى ضحايا اإلرهاب  في الجزائر)  اليومية

  

  .0.05مستوى الداللة عند  إحصائيةداللة  االرتباط ذوتعني أن معامل  - 

  .0.01الداللة أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى  تعني - 

  بيرسون االرتباطلمعامل  وباستخدامنا، ( spss16)النظام اإلحصائي اإلحصائية ببعد المعالجة 

     بعد اضطراب الهوية درجات بين  بيرسونأن معامل االرتباط )14( يالحظ من خالل الجدول رقم

داللة  وهو ذو،)**0.421-(الدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة قد بلغ و النفسية ، على مقياس الهوية

 لدى عينةدرجات اضطراب الهوية النفسية  تأنه كلما ارتفعمما يدل  0.01الداللة  عند مستوي إحصائية

  .لديهمانخفض مستوى جودة الحياة  الدراسة كلما

العشرية  عايشوها أثناءاإلرهابية التي تأثر عينة الدراسة باألحداث ذلك يرجع لأن و ترى الباحثة 

  .السوداء

رتب 
  الھوية

مقياس 
جودة 
  الحياة

بعد الصحة 
  النفسية

بعد 
الصحة 
  الجسدية

بعد 
الع�قات 
  ا�جتماعية

البعد 
  ا�نفعالي

بعد 
ا!نشطة 
وا!عمال 
  اليومية

 جودة الحياة
  الكلية

اضطراب 
  الھوية
  

معامل 
 ا
رتباط
  بيرسون

0.626**-  -0.77**  0.94-**  -0.04  
-

0.031  
**-0.421  

  

حجم 
  العينة

176  
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      حد أفراد العائلة أمام أعينهم وانتهاك أعراضهم أ من قتلشهدت أعنف األعمال اإلرهابية  فالمنطقة

       لها من بعض أفراد المنطقة بسب انضمامهم  تعرضواكذلك الخيانة التي الفتيات،مثل اغتصاب 

  .لهذه الجماعات اإلرهابية

التراب  بل مست العديد من مناطق ،فقط براقيمنطقة على و لم تقتصر هذه األعمال الشنيعة 

حوادث اإلرهابية التي استخدمت فيها اآلالت المفخخة ضد مستعملي ال بلغ عددحيث  ،الوطني

        412تل قحادثا أدت إلى  176 ساحات العموميةمالمواصالت العامة و مرتادي األماكن و ال

حادثا اعتداء بعد استخدام  29، يديةاعتداء بالقنابل على مرفق السكك الحد16ومن الحوادث ،  شخصا

و بقية الحوادث تم فيها تفجير القنابل قرب  ، تلهمقالحواجز األمنية المزيفة و مفاجأة المواطنين ب

بوجلطية  أحميديحسب ما جاء في دراسة  المؤسسات التعليمية و اإلعالمية و المساجد و المقابر

  .)2010(بوعلي

 تمجموعامن حاالت %)16.7 (نسبة أثبتت أنوانطالقا من بعض نتائج الدراسات السابقة التي 

               ب إما تلغيم البيت فقدت المنزل بسب) % 26.7 (أنو اإلرهاب،بسبب العائلة ت كفيل البحث قد فقد

متعددة مما ينجر عنه معاناة  اقالت العديدة و تشردهإلى التن العائالترقه مما أجبر أو تهديمه أو ح

 ما ينجرأو حرقه العملبسبب غلق مكان العائلة العمل  كفيل فقد امنه"%  6.7حيث أن  ، كلها  للعائلة

ونخص بالذكر حرمان الطفل من الحاجيات ، متعددة  للعائلة كلها معاناةوهذا يعني ، الولي عنه بطالة

  . التمدرس في ظروف مالئمة األساسية مثل المأوى والتغذية واللباس و

األحداث البشعة وغيرها التي واجهها أفراد المنطقة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كل هذه 

     الحفاظ  فييؤثر النفسي مما  منموهالتي تترك بصماتها على و  ت بهمتعتبر ضمن الخبرات التي مر ،

  .ينتج عنها أعراض نفسيةو  داخلهمة ينفسيخلق صراعات  والنفسي  همتوازنعلى 
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يرى أن الفيض المفرط لإلثارة يخرج مبدأ اللذة مباشرة  و freudفرويد يتحدث و في هذا اإلطار  

       ثارات بشكل يسمح بتصريفها من دائرة التأثيرات مجبرا في ذلك الجهاز النفسي على القيام بربط اإل

 .بها األناباستيعاب قدرة االرتباط التي يتمتع  تسمحدود األنا ألن الصدمة هي اختراق واسع لح،  الحقا

  )303:، ص 1987،البالنش ، وبانتاليس(

اضطرابات في السلوك : و هناك مؤشرات و دالئل إكلينيكية تظهر عند الضحايا نتيجة الصدمة هي 

ات  بالنسبة للمراهقين مثل الهروب من المنزل ، االنحراف ، تعاطي الكحول ، اإلدمان على المخدر 

  .جسدية  واضطرابات نفسو

نه قد ال تكون هناك أي أعراض أ كما ألخرإن هذه األعراض اإلكلينيكية متغيرة و مختلفة من فرد 

  .ن أثره يختلف أيضاإكلينيكية بالنسبة لبعض األفراد و هذا تبعا للحادث و أل

      ، أن الشخص المتعرض لحادث عنيف يصبح في حالة من التشقق و يرى عبد المنعم الحنفي

      و التفكك النفسي بحيث يصبح غير مدرك لألمور و ما يحدث من حوله ، كما يشعر بالعياء النفسي

   و الجسدي الراجع لتلك الصدمة باإلضافة إلى بعض االضطرابات  األخرى ، كاضطرابات في السلوك 

  .دة و التصرفات المعتا

و نتيجة هذه اإلحباطات  تدفع الفرد إلى استعمال أساليب أخرى أو ما يسمى ميكانيزمات دفاعية 

        كآلية تخفف من حدة تلك الصراعات و القلق الذي يعيشه و تجنبها مواجهة الواقع و العالم

آلية دفاعية (رة عن و الذي هو عبا ،الخارجي، و أول هذه الميكانيزمات نجد ميكانيزم الهروب و التجنب

يلجأ لها الفرد عندما ال يجد اإلمكانات المتوفرة لديه و الكافية للتعامل مع الضغط السائد ، فإنه يتجنب 

و عدم  ك شعور باالكتئابالتعامل لحين استجماع قواه ثانية أو التهيؤ له ، و غالبا ما يصاحب هذا السلو 

 . )االهتمام
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  االضطراباتالصراعات و  تحقيق التوافق النفسي و التكيف مع هذهفي فشلت الميكانيزمات الدفاعية فإن 

 .ى وقوعه في رتبة الهوية المضطربةيؤدي إلالنفسية 

و بالتالي فاألفراد اللذين ال يستطيعون التوافق و التكيف النفسي مع الظروف و األزمات  التي مر 

فترة العشرية السوداء يؤدي بهم للوقوع في مشكالت واضطرابات نفسية  في) براقي (بها سكان المنطقة 

تتراكم عبر مراحل حياتهم مما يؤدي بهم للوقوع في رتبة الهوية المنغلقة ، باعتبار أن هوية الفرد تتشكل 

  .خالل مراحل حياته 

والتجارب وٕانما من خالل المراحل ، الهوية النفسية ال تتشكل دفعة واحدة  أريكسونحسب و 

ويرى أن الفرد قابل للتعرض لألذى نتيجة لضغوطات التغيرات السريعة ،  والخبرات التي يمر بها الفرد

هويته، وهذا التغير يظهر في اإلحساس الغامض بالشك  والسياسية والتكنولوجية التي تضرب االجتماعيةو 

 .االستمراريةوالقلق وعدم 

         رتبة الهوية المضطربة يعيشون مشكالت نفسية تظهرقعون في االو  األفرادو بالتالي فإن 

  في سلوكاته و تصرفاته الغير سوية 

      الشخص السوي هو القادر على إيجاد البدائل و تعديل سلوكه أن ،)2011(جودة  ترى حيث

على عكس  تواجههو يجد دائما بدائل للسلوك الذي يفشل في حل مشكلة  المتغيرة،و االستجابة للظروف 

  .األحاديةالمرضى الذين يتصف سلوكهم بالتصلب و النمطية و 

              يتميز بالسطحية في تكوين العالقات  ن الفرد المضطرب الهويةأ أريكسونكما يرى 

حيث ، والحيادية وصعوبة التأقلم  ن األسرة والمجتمعلالنفصال عكما يتميز بالميل ، اآلخرين      مع 

         و ة واالجتماعية والمهنية والجسديةعن حياته النفسي ىبعدم السعادة وعدم الرضيشعر حينها 
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لجوانب شخصيته في النواحي النفسية، والمعرفية  حساس بالتحسن المستمراإلوعدم ، االنفعالية 

ى رضالعدم مما يجعله يحس بوالشخصية، والجسمية، والتنسيق بينها،  والرياضية الثقافية واإلبداعية، و

، م اإلحساس بالسعادة ومتعة الحياة دعينجر عنه و عن نفسه وعدم التوافق النفسي واالجتماعي والمهني 

  .عينة الدراسةأفراد  لدى جودة الحياة انخفاض مستوى  بالتاليو 

 درجات اضطراب الهوية ودرجات عكسية بينبالمقابل تشير النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه و 

وبعد الصحة )-**0.94(وبعد العالقات االجتماعية بلغت ، ) **0.77-(الصحة الجسدية  بعد

  ) .0.01(و هي دالة عند مستوى الداللة  )-**0.626(النفسية

نخفض مستوى الصحة الجسدية والعالقات انه كلما زادت درجات اضطراب الهوية أمما يعني 

    ذات داللة إحصائية عدم وجود عالقة كما يتبين لنا من خالل الجدول ، االجتماعية والصحة النفسية

 .اليومية وبعد األنشطة واألعمال، و بعد الجانب االنفعالي ، اضطراب الهوية بين درجات

أقل توجها وضبط  بأنهميتميزون الواقعون في رتبة الهوية المضطربة األفراد أن الباحثة وترى 

سلبا هذا ما ينعكس ،وبة التأقلم والتكيف مع الظروفصعكما يتميزون ب ،للذاتوأكثر أنانية وحب  للذات

النفسي  باالغترابمثل الشعور  مشاكل نفسية مما ينتج عنه ، لنفسي لدى أفراد عينة الدراسةعلى الجانب ا

بهم السعادة و الرفاهية في الحياة و يؤدي بهذا يجعلهم ال يشعرون ، النفسي  االستقراروعدم األمن و 

  .للشعور بالحزن 

        و هذا راجع لعدم قدرتهم على التغلب على األزمات و المشكالت النفسية و عدم القدرة  

  .االجتماعيعلى اإلحساس بالتوافق النفسي و 
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فشل أو عدم قابلية  ،أن التوافق هو ثمرة التكيف وسوء التوافق: آخرونالمنصور و  حيث  يؤكد

           اجتماعي، و هو عدم القدرة على تخطي عقبات البيئة أو التغلب مالئمة ما هو نفسي بما هو

  .)316:، ص 2002،  آخرونمنصور و . (على صعوبات المواقف الحياتية

ثار آعنها من  أتهدد كيانه النفسي ، و ما ينش و توازنهثل خطرا على صحة الفرد و الضغوط تمف

 .سلبية كعدم القدرة على التكيف وانخفاض الدافعية و الشعور باإلنهاك النفسي

  )http// :www.rezgare.comمن  20/02/2014تم استرجاعها يوم ( 

النمو  أزمةتبدأ كل منها بظهور : ثمان مراحل تنقسم إلىحياة اإلنسان  أن أريكسون يرى و   

تجعلها قادرة  و و كسب فعاليات جديدة تزيدها، زمة هذه األ وسعي األنا جاهدة لحل االجتماعيالنفسي 

  .على مواجهة مصاعب الحياة

       تعبير عن وجود مطالب ملحة بحاجة  هي واألزمة هنا ال تعني مشكلة مستحيلة الحل بل 

مما يعني استمرارية  احل إيجاباحتمالية لحل األزمة فهي إما أن تومع ذلك فإن هناك ، ٕاشباعو  مواجهةإلى 

غير النمو و تشكل األنا في كسب فاعلية  إعاقةأو سلبا مما يعني ، النمو وكسب األنا لفاعلية جديدة 

المتمثل في السلوك المضاد كعدم الثقة في المرحلة ، النفسي والسلوكي مما يعني درجة االضطراب متوقعة

  .حتهم النفسيةما يؤثر على صمبقية المراحل ، الثانية وهكذا في  الخجل والشك في المرحلة، األولى 

إلى أن هناك الكثير من المشاهد و النماذج حول ): 2005(منظمة الصحة العالمية و أشارت 

، حيث يختلف األفراد بشدة في القدرة على النفسية مفهوم الصحة النفسية اإليجابية و منها المرونة 

نحو  االستجاباتمواجهة المحن و الضراء و تجنب االنهيار عند مجابهة الضوائق، و ال تعد جميع 

و هذا ال يعني أن جميع األفراد الذين يتعرضون ، مقاومة كآلياتالضوائق مرضية ، وربما تستخدم 



 

262 

  ججججــــــــة النتائة النتائة النتائة النتائــــرض ومناقشرض ومناقشرض ومناقشرض ومناقشــــعععع::::ادسادسادسادســــل  السل  السل  السل  الســــالفصالفصالفصالفص 

تعبر هذه  أنلضغوطات نفسية و للكوارث و األزمات  يقعون في رتبة الهوية المضطربة ، فيمكن 

       .المنطقة عامل مساعد على النجاح في الحياة أفرادو الضغوطات التي مر بها  األزماتالمشكالت 

تؤدي بالفرد للوقوع  أنفغياب هذه الميزات يمكن  ،و ذلك نتيجة توفر المرونة النفسية و الصالبة النفسية

  .فريسة لهذه االضطرابات 

عملية متداخلة يمكن أن تعدل  بأنهاالعرف ، و  أو بأن المرونة نتاج البيئة) روتر (و لقد تصور 

العوامل الواقعية في استجابات الشخص للمخاطر البيئية، و لذا فالنتيجة دائما مضرة ، و ربما تصبح 

، 2012شعبان،  يحي عمر(.العوامل الواقعية قابلة للكشف عن مواجهة الضوائق أي المحن و الشدائد

  )64:ص

يعانون جاء فيها أن  األطفال ضحايا اإلرهاب  و التي  فمسعودة بوقادراسة  نتائج كما  تؤكد 

 االنسحاب، الفوبيا المدرسية،الخجل عن األولياء، باالنفصالسيما تلك المتعلقة ال، قلقا ومخاوف مختلفة

     كوابيس ونوبات ذعر خوف من المعلمين بسبب عدم القدرة على مواجهة ، كنتيجة للخوف

  .الجو المدرسيالناتجة عن  ات أو اإلحباط، المالحظات

المؤسسة الجزائرية للبحث " ـمجموعة من الباحثين التابعين ل كما توصلت الدراسة التي قام بها

ظهور اضطراب الشدة ما بعد الصدمة، ينتج عنه أبرز أثار العنف اإلرهابي  أن" التطبيقي في علم النفس

  .القلق، االكتئاب 

هو حالة من تغيير في المزاج تمس نشاطات الحياة المختلفة ، و يظهر في جملة األعراض  االكتئابو 

  .لخإ.......... و المعرفية الجسمية  االنفعاليةذات المظاهر 
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و يكون فيه المكتئب درجة من الشعور باأللم  النفسي مما يؤدي إلى العزلة و إيذاء الذات ، مما 

  .خاصة و أن اغلب الحاالت الشديدة قد تصل لالنتحار ،ة الخطر ر يجعل المكتئب في دائ

نه عبارة عن استجابة اكتئابية يفقد فيها المريض أعلى  )2003(مدثر سليم أحمد و يعرفه 

بمناهج الحياة مع نقص الحماس للعمل لإلنتاج و فتور في الشهية للطعام و يصاحبه  االستمتاع

  .اضطرابات النوم

إلى مفهومين للمصطلح ، يتعلق المفهوم األول بقلق الحالة  و هو ينشأ عن  كاتلفيشير  القلقأما 

فتها أنها متفاوتة الشدة و مؤقتة ، أما المفهوم الثاني فهو سمة القلق احالة انفعالية تحدث للفرد و من ص

ه مما و هو يشير إلى االستعداد المسبق لدى الفرد و الميل لالستجابة نحو ما يتعرض له من مواقف تهدد

  .يؤدي إلى ارتفاع مستوى القلق لديه

عل معرفية السلوكية التي تحدث كردة فال ير إلى تتابع االستجاباتملية انفعالية تشع(حسب سبيليرو

  . )لشكل ما من الضغوط

        من هذه االضطرابات اختلفت باختالف  معاناة ضحايا اإلرهابولوحظ أن درجة ..... 

  .اإلرهابيوهذا وفقا  لمقر سكناهم وجنسهم إضافة إلى طبيعة و نوع الحدث  ، األفراد

 إلى عدمتشير حسب الدراسات السابقة المشاكل النفسية التي يعاني منها ضحايا اإلرهاب  هذه إن

بالتالي عدم اإلحساس بجودة  و كما تدل على عدم شعورهم بالسعادة والراحة، االجتماعيتوافقهم النفسي و 

  .الحياة

جودة الحياة تتطلب أن يكون هناك نوع أن  )kauf man ,et al ,1991( نكهوفمامع ذلك ويتفق 

  .بالنسبة لألشخاص تنعكس على شخصية التنظيم هاتبين أنافق وفي إطار داللة جودة الحياة من التو 
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اإلدراكات الحسية للفرد تجاه مكانته في الحياة " فجودة الحياة هي  )2009(دينير  وحسب تعريف

من الناحية الثقافية، ومن منظومة القيم في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، وكذلك عالقته بأهدافه وتوقعاته 

  .وثوابته ومعتقداته، وتشمل أوجه الحالة النفسية ومستوى االستقالل الشخصي

الواقعون في رتبة الهوية المضربة يعيشون مشكالت  األفرادانطالقا مما سبق  يمكن القول أن 

نفسية و غير متوافقين نفسيا و يتميزون بعدم استقرار نفسي نتيجة االزمات التي مرت بهم و نتيجة 

لضعف مناعتهم النفسية وعدم تميزهم بالصالبة و المرونة النفسية و هذا يفسر العالقة العكسية بين رتبة 

  .النفسية  الهوية المضطربة و الصحة

 ةتخلق تغيرات عميقالتي تعرض لها أفراد عينة الدراسة مرارا و تكرارا المواجهة مع الموت  و تعتبر

على صعيد سلوكه  هذا الشخص ردود فعل عشوائية  كما تخلق لدى، شخصية المتعرض لها في 

  .أو على صعيده الفيزيزلوجي صي الشخ

قف من جهة على حدتها و طبيعتها و طول و حسب بعض الباحثين فإن مصير الصدمة يتو  

على شخصية المصدوم و دور البيئة  أخرىو سرعة اإلنذار ببداية وقوع الصدمة، و من جهة  مدتها

        و البيئية مناسبة  و االجتماعية النفسيةو الثقافية المحيطة به ، فعندما تكون العوامل  االجتماعية

         هناك عدة عوامل للصدمة تسهم  أني الصدمة ، كما و داعمة يكون المصدوم أقدر على تخط

      النفسية األخرى، مثل الضغوط الحياتية المستمرة  االضطراباتفي اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة و 

الدنيا ، و تدني  االقتصاديةو التاريخ النفسي و جنس الفرد  و اإلساءة في فترة الطفولة  و الطبقية 

     من األشخاص المهمين بالنسبة للفرد   االجتماعيي ،و تدني الذكاء و قصور الدعم المستوى التعليم

السابقة ، و الوراثة النفسية ، و التاريخ  دمةعرقية و عنصرية، و األحداث الصاإلى أقليات  االنتماءو 

المدرك من األشخاص المهمين  االجتماعيصور الدعم الحياة المهددة ، و كذلك فإن ق أحداثالمدرك من 
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في الضغوط الجديدة ، و تتألف العوامل البيئية  ريو األصدقاء و المجتمع سيكون عامال مساهما في التأث

التي توافرها األسرة و األصدقاء التي تسمى بغشاء  من أنظمة التكافل االجتماعي   و عوامل الحماية

 plasc et al.(، و الخصائص الثقافية  المجتمع الصدمة ، واتجاهات المجتمع و فاعلية

2007,p :223 (.  

 مابتهمما يؤدي إلص نفسي، الهوية يعيشون صراعات نفسية وعدم استقرار ينمرته فاألفراد

وظيفية  –أحاسيس جسدية  عنه النفسي الفيزيولوجي تنجم االضطرابهذا و  ، باضطرابات نفسية وسلوكية

يبحث عن  نوبالتالي فإنه يحاوأل، تدفع بالشخص إلى محاولة تعليق خوفه من الموت ) أحيانا عفوية( 

  ). 1991أحمد النابلسي(  .الخوف المرضي طقي يبرر خوفه  فيلجا إلىسبب من

من هنا  تتراكم االنفعاالت الغير السارة على الفرد و التي ال يستطيع أن يعبر عنها ، و بالتالي 

ألن الفرد لم يستطع التكيف معها أو التعبير عنها ، و هكذا  و تختزن في الجسد  تتراكمهذه المشاعر 

    ر النفسي ، و غالبا تستمر التوترات دون أن يعبر الفرد عن مشاعره  حتى يتوقف االنفعال عن التعبي

الطبي ال يشكو المريض من الناحية النفسية ، بل إنه يشكو من الناحية الجسمية ، حيث يتوجه للعالج 

بسبب أن اضطرابه األساسي يعود إلى أسباب نفسية، و ليست جسمية ، و  الذي ال يستطيع أن يساعده

  )123:، ص2003، عبد المعطي(هو ما يعبر عنه باالضطرابات السيوكوسوماتية 

) السلوكية(النفسية  اآلثارو معالجة الجيدة،ولتحقيق مفهوم الجودة البد من توفير مقومات العناية 

  .التي عادة ما تصاحب المرض العضوي

يشعرون بعدم معنى  عضوية  أمراضأن اللذين  يعانون من  ) whitehouse ,1999(ويرى 

 النفسية السلوكية اآلثارو معالجة ، ولتحقيق هذا المفهوم ال بد من توفير مقومات العناية الجيدة  لحياتهم 
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       الهوية يعانون من نوبات قلق  مرتهنيو بالتالي فاألفراد ال، التي عادة ما تصاحب المرض العضوي

  .و من صراعات نفسية

  .بعد الصحة الجسدية الهوية واضطراب  بين رتبةعكسية  ارتباطيهوهذا ما يبرر وجود عالقة 

هناك تأثيرا  أن)  JOHONSON .1986 &SARASON( جونسون و ساراسونأشارفقد 

ألحداث الحياة الضاغطة على الوظائف النفسية و الفسيولوجية للفرد، كما بين كوبازا و بوكيت 

)KOBASA.1983 &PUCCETI( أحداث الحياة الضاغطة إدراكبين  موجبة ارتباطيهوجود عالقة      

  .االكتئابو بين المرض الجسمي و 

  فمصادر الضغوط المختلفة التي يتعرض لها ضحايا اإلرهابهي فوق قدرتهم و طاقاتهم لالستجابة 

و التكيف معها ، فتم كبتها و التعبير عنها بصورة نفسية كاإلحباط و القلق و اليأس و االكتئاب و غيرها 

  .االضطرابات و المعاناة النفسيةمن صور 

قعون في رتبة الهوية المضطربة ستؤثر او يمكنا القول أن الصراعات النفسية التي يعيشها األفراد الو 

ال محال على صحتهم الجسدية و هذا ما يجعلهم يحسون بالدوار و  أالم في البطن و يشعرون بإصابات 

  .رها من األمراض ا لسيكوسوماتية معدية و أمراض القلون و الصداع المستمر و غي

             وفقا لمبدأ تطوري يثمرينمو ي والتركيب النفس االجتماعيالجانب أن ويرى الباحثون 

       للمرحلة والبناء النفسي االجتماعيأزمات للنمو في كل مرحلة تتناسب ودرجة النضج  عن ظهور

  .  الهوية الضطرابذا لم تحل هذه األزمات تؤدي إف ،المنجز
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مشكالت اجتماعية  العشرية السوداء تساهم في توليدفاألحداث التي عايشها ضحايا اإلرهاب أثناء 

وتزول الثقة والخوف والعائالت،داخل األسر  االغترابو يسود  األسرة أفرادحيث يتفكك  الجماعات،داخل 

  ...األفرادمن األخر بين 

نتيجة  االجتماعيينشأ كردة فعل للضغوط و التفكك و الظلم الموجود في النظام  االغترابو 

              ينظر للفرد المغترب بأنه ضحية لمجتمعه حيث   ،التعرض للعنف دون أي سبب يبرر ذلك

  .غير العادل  قد فرض عليه بواسطة النظام االجتماعي بهو أن اغترا

المجتمع له أثار ضرورية لحياة  ىاألمن النفسي أهمية كبيرة للفرد ، و بالتالي توفيره لد مثل يكما 

       ن عدم الشعور بالطمأنينة النفسية له تأثيرات سلبية أل ما ينعكس على استقرار المجتمع ،الفرد م

و الطمأنينة جراء  كما هو األمر لدى أفراد ضحايا اإلرهاب الذين يفتقدون للشعور باألمنعلى المجتمع 

  .التي مرت بهم األحدث

بأن الحاجة لألمن النفسي تعتبر من أبرز الحاجات التي تقف  الريحاني طعمهسليمان يشير  حيث 

وراء استمرار عجلة السلوك البشري ،فحاجة الفرد لألمن ال يمكن فهمها عن بقية الحاجات ، حيث تعتبر 

فإنه  اته، فعندما يشبع الفرد حاجة من حاج تنطوي تحتها جميع أنواع السلوك أساسياهذه  الحاجة  عامال 

  .شباع تلك الحاجة ط بإفيما يرتب  االطمئنانيشعر باألمن النفسي و 

        النفسية التي تعرض لها ضحايا اإلرهاب  االضطراباتكذلك من بين  و تعتبر الوحدة النفسية

ال يوجد (للفرد سواء كان ذلك في صورة كمية  االجتماعيةنتيجة حدوث خلل في شبكة العالقات  و هي

الدسوقي ( .)اآلخرينو التواد من  األلفةافتقاد المحبة و (أو في صورة كيفية ، ) عدد كاف من األصدقاء 

  )23:، ص 1998،
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التي مرت بهم تؤدي  ألحداثافالشعور بالحزن المستمر و اليأس لدى أفراد عينة الدراسة نتيجة 

الزائدة للوالدين  االنفعاليةبسبب  االجتماعيةجتماعية  مثل تفكك العالقات النتشار العديد من المشكالت اال

تؤدي النتشار الفقر بين أفراد المنطقة  األزماتنتيجة الضغوطات التي مرت بهم باإلضافة إلى أن هذه 

باء بعاهات جسدية أو وفاتهم مما يؤدي ذلك باإلضافة إلى إصابة العديد من اآل. زوال الثقة في األخر 

للعمل لتلبية حاجيات األبناء مما يؤثر على األبناء و يؤدي بهم  األملالنتشار الفقر بين العائالت و خروج 

 الجزائريةة على المجتمع و على القوانين و على الدولة ، خاصة من لم تقم الدولة و النقم باالنتقامللشعور 

        اآلباءباإلضافة إلى اختفاء العديد من . بتعويضهم عن األضرار التي أصيبوا و لم تتكفل بهم ماديا 

طقة كما يؤثر في ثقة المتبادلة بين أفراد المن االجتماعيةو أولياء األمور و هذا بدوره يؤثر على العالقات 

  . الجزائريةاألبناء بدولتهم و بالقوانين السائدة بالدولة 

جراء األحدث العنيفة و نشر الفتن و التعرض للخيانة كلها عوامل براقي منطقة فانتشار الخوف في 

  .االضطرابتساهم في نشوء مثل هذا 

 أثناءواجهوها التي  التغلب على هذه األزمات األحداثالذين عايشوا هذه  األفراد لم يستطع فإذا

  .هوية مضطربةمباشرة أو غير مباشرة في تشكيل  ستساهم بطريقة منموه

            السطحية في تكوين العالقات ب الهوية يتميزون مضطربوفإن األفراد  ونسكاريوحسب 

بشكل كبير  التأثروالسلبية والحيادية والالمباالة و ، والمجتمع  األسرةعن  لالنفصالوالميل ، اآلخرينمع 

في  و عدم الثقة مما يؤثر في العالقات االجتماعية داخل األسرة، المحيطة الظروف و بضغوط األصدقاء 

عدم لى التكيف مع المحيط االجتماعي و وعدم القدرة ع، عدم اإلحساس بالسعادة بحيث يشعر الفرد ،األخر

  . الرضي  عن الحياة
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بعد العالقات  درجاتو ، الهوية المضطربةدرجات بين  عكسيةوجود عالقة ما يبرر  وهذا

        على التكيف  الباحثين هي القدرة ضجودة الحياة حسب بعف،على مقياس جودة الحياة االجتماعية

  . الحاضر المعاشوالقدرة على التأقلم مع الخبرات الماضية و ، مع المحيط االجتماعي

أو معنى إال أثر وجود المعايير والقيم الخارجية ال يكون لها "  أنإلى  )1997( فريكيبينما يشير 

الخارجية لجودة في سياق ما تمثله من أهمية و قيمة بالنسبة للفرد نفسه ، بمعني أخر أن المؤشرات 

  .الفرد و تقييمه لها  إدراكسب أهميتها من خالل تتأثر حي ذاتها، بل فال أهمية لها الحياة ال قيمة و 

أن االستقرار األسري و  waterman)1982(وترمان  وهذا ما يتوافق مع ما توصل إليه 

و توصل أن األفراد المصنفين في حالة ، الصراعات األسرية من العوامل التي تؤثر في نمو الهوية 

  . من أسر مفككة وغير مستقرة ؤوااضطراب الهوية جا

للشارع  اتوجهو براقي تفككت أسرهم و تشردت أبنائهم و رملت نسائهم و منطقة  فالعديد من العائالت

وفات الزوج أو اختفائه و عدم ظهوره  مما يؤدي بهم لعدم  ولتلبية حاجيات األبناء بسبب  بحثا عن العمل

  األسري و تفكك الروابط و العالقات األسرية االستقرار

و بعد  ،ارتباطيه دالة بين رتبة الهوية المضطربة كما أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة

  . وبعد األنشطة و األعمال اليومية  ، الجانب االنفعالي

وهذا ما ال يتوافق مع نتائج العديد من الدراسات  والتي أوضحت أن األفراد الواقعون في رتبة الهوية 

 راتدالمخيؤدي بهم لتعاطي  مما،المحيطةالتكيف مع الظروف  و بصعوبة التأقلم المضطربة يتميزون

العنف و وصعوبة التركيز ويميل للغضب  االستثارةيتميز بسهولة  كما أن الفرد  المضطرب الهوية، والجنوح

   لى درجات خطيرة إالذي يصل  وقد يضطرب نشاطه الحركي إلى حدة الهياج دون قدرة حد الخمول، 
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            الحزن الغضب و السيطرة على االنفعاالت السلبية وبالتحديد  و والتحول في النهاية نمن السكو 

    وال ينتقل سريعا  المزاجالحفاظ على الثبات االنفعالي فال يكون الشخص متقلب كما يعني  الخوف،و 

  .من حالة الحزن إلى حالة الفرح أو العكس

     و جزء القائل بأن االنفعال ه نظرية االختيارإن الضبط االنفعالي بهذا المعنى يتفق و منطق 

  . من السلوك الكلي

ارتباطيه و بالتالي توجد عالقة نسبيا،انطالقا مما سبق يمكننا القول أن الفرضية األولى محققة 

  .الحياةو الدرجة الكلية لمقياس جودة  المضطربةبين رتبة الهوية  عكسية

  :و مناقشة نتائج الفرضية الثانية عرض - 2

، الصحة النفسية، الصحة الجسدية(توجد عالقة ارتباطيه بين أبعاد جودة الحياة  ": تنص الفرضية الثانية

وية المحققة   لدى ضحايا واله)  األنشطة و األعمال اليوميةالجانب االنفعالي، العالقات االجتماعية ،

  .اإلرهاب

بين الدرجات التي تحصل ) بيرسون(الفرضية تم استخدام معامل االرتباط  وللتحقق من صحة  

عليها أفراد عينة الدراسة على بعد الهوية المحققة  ، و بين الدرجات التي تحصل عليها أفراد عينة 

، تحصلنا )spss,16(و بعد المعالجة اإلحصائية بالنظام اإلحصائي  ،الدراسة على مقياس جودة الحياة

  .تائج المبينة في الجدول على الن
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     الجسدية  الصحة( بين أبعاد جودة الحياة   )بيرسون(نتائج معامل االرتباط يوضح :)15(رقم جدول

ورتبة الهوية )  األنشطة و األعمال اليوميةالصحة النفسية، الجانب االنفعالي، العالقات االجتماعية،و 

 .في الجزائر ضحاياالالمحققة لدى 

  

  . 0.05معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعني أن *

  . 0.01أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تعني**  

  بيرسون وباستخدامنا لمعامل االرتباط ( spss16)بعد المعالجة اإلحصائية بالنظام اإلحصائي 

بين بعد الهوية المحققة والدرجة الكلية  بيرسون االرتباطأن معامل )15(الجدول رقم يالحظ من خالل 

وهذا ما يؤكد وجود 0.01وهو ذو داللة  إحصائية عند مستوي ، ) 0.45**( لمقياس جودة الحياة قد بلغ

بين درجات رتبة الهوية المحققة و درجات مقياس جودة الحياة أي كلما ارتفعت درجات  عالقة ارتباطيه

  .ارتفع مستوى جودة الحياة لدى ضحايا اإلرهاب في الجزائر رتبة الهوية المحققة

رتب 

 الهوية

مقياس 

جودة 

 الحياة

بعد الصحة 

 النفسية

بعد 

الصحة 

 الجسدية

بعد 

العالقات 

 االجتماعية

البعد 

 االنفعالي

بعد 

األنشطة و 

األعمال 

 اليومية

جودة 

الحياة 

 الكلية

تحقيق 

  الهوية

معامل 

 االرتباط
  بيرسون

0.76**  0.19  0.64**  0.28  0.48*  0.45** 

حجم 
  العينة

176    
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تحقيق الهوية ودرجات رتبة ايجابية بين درجات ارتباطيه  بالمقابل تشير النتائج إلى وجود عالقة  

لبعد الصحة  )**0.76(مقياس جودة الحياة بأبعاده المختلفة ، حيث بلغت قيم معامالت االرتباط بين 

         )0.48(*، بعد العالقات االجتماعية ل**) 0.64(، و لبعد الصحة الجسدية )0.19(، النفسية

  .االنفعالي للبعد) 0.28(و ،  األنشطة و األعمال اليوميةبعد 

وهذا ما يوضح وجود عالقة ارتباطيه ايجابية بين كل من درجات رتبة الهوية المحققة ودرجات  

    األنشطة و األعمال اليومية ودرجات بعد ، ودرجات بعد العالقات االجتماعية ، بعد الصحة النفسية 

  . على مقياس جودة الحياة

المحققة وبعدي كما أوضحت نتائج الجدول أعاله عدم وجود عالقة ارتباطيه بين رتبة الهوية 

  .الجانب االنفعالي الصحة الجسدية  و 

ولكن أيضا في ثقافته ، كعملية مستقرة  ليست في ذات الفردبأن الهوية النفسية ذلك الباحثة  ترجع و 

وتوفير  ومؤسسات التنشئة االجتماعية، المدرسةدور و  فاألسرة المستقرة و المتماسكة ، التي ينتمي إليها

كلها عوامل تساعد الفرد على تجاوز محنته ، لتكفل النفسي بضحايا اإلرهاب كز اامرافق صحية ومر 

 الجهات المعنية التي تعرض لها أثناء مراحل طفولته خاصة بعد االهتمام الذي أولته  األليمةاألحداث و 

ٕانشاء مراكز وجمعيات خاصة بالتكفل النفسي و تعويضات لفائدة ضحايا اإلرهاب، من بهذه الفئة

حايا اإلرهاب مثل مركز التكفل النفسي واالجتماعي  بض، بهذه الفئة الحساسة من المجتمع  واالجتماعي

        كما أجري العديد من الدراسات النفسية،مجهود كبير في التكفل بهذه الفئةوالذي بذل  ، بالجزائر 

األطفال والمراهقين في مراحل عمرية  امنه ىالتي عان النفسية االضطراباتالتي ساهمت في كشف 

  . أثناء األحداث اإلرهابية و بعدهامختلفة 
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        الجيدة و العالقات الجيدة مع الجيران و األهل األسريةت اكما يعتبر الدعم األسري و العالق

من أهم  المصادر  االجتماعيةإذ تعتبر المساندة و األصدقاء عامل مهم في تجاوز الفرد لمحنته و أزماته،

لخبرات من حدة وقع هذه األحداث و الضغط على األفراد ، حيث تساعده على التكيف مع ا المخففة

      المحبةو الود و  يتلقى مشاعر الدفء االجتماعيةمن خالل المساندة  ألنه، يترتب عليهاالمؤلمة و ما 

، وهذا يتوقف وشدائده ومصائبه أزماته، حيث يساعدونه على التغلب على من األشخاص المقربين منه

  .واعتقاد الفرد بكفايتها  االجتماعيةعلى عمق المساندة 

         ، بحيث تشكل للفرد درعا واقيا ن أهم مصادر المساندةم االجتماعيةكما تعتبر العالقات 

    ن يكون شخصا فعاال أ كما تساعده ،النفس هادئمما يجعله يعيش مطمئنا و  و العزلة االنحرافاتمن 

  ). 33:، ص 2010السمبري ،.(في المجتمع

مما يولد الذي يحتاجه ضحايا اإلرهاب  مصدرا مهما من مصادر األمن االجتماعيةتعتبر المساندة و 

لديهم الشعور باألمن النفسي و الطمأنينة و الرضا النفسي، وهذا يساهم بدوره في تحويل المشاعر السلبية 

    هازي المناعة النفسية مما يقوي ج يجابية تدفعها إلى الصبر والتحملفي مواقف الصدمة إلى مشاعر ا

  .و الجسمية

 النكباتد اإلنسان عندما يواجه األزمات و أن جهازي المناعة يضعفان عنحيث توصل الباحثون 

  .وغيرها ضة للقلق واالكتئابمما يجعله عر  اآلخرينبمفرده دون مساندة   والصدمات

في األزمات فإن جهازي المناعة النفسية والجسمية عنده  االجتماعيةأما إذا وجد اإلنسان المساندة 

 ، شاعر الطمأنينة والرضا عن الناسفضل المناعة اإلضافية التي تتولد من ميستعيدان عافيتهما بسرعة ب

 ي موقف الصدمة إلى مشاعر ايجابيةف االنهزاميةأفكاره  و م بدورها في تحويل مشاعر السلبيةوالتي تسه

  .)199:،ص 2000،كمال ابراهيم مرسي (وأفكار جيدة تدفع إلى الصبر والتحمل 
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النفسية و المساندة االجتماعية من العوامل المساعدة على  تجاوز الفرد لمحنته حيث تعتبر المناعة 

  .و يدعم ذلك عامل الصالبة النفسية .و شدائده مما يؤثر على توافقه النفسي و االجتماعي  

     أن الصالبة النفسية عندما تقترن بمساندة اجتماعية فاعلة فإنها تجعل الفرد كوبازاتشير  كما

، إما ثر الضغوط أأكثر قدرة و كفاية على مواجهة الضغوط ، كما أنها تلعب دورا مهما في الوقاية من 

كالصالبة (أو من خالل نمو و دعم المتغيرات النفسية ، عن طريق المساندة التي تقدم للفرد مباشرة 

تؤدي إلى تخفيف شدة وقع  فاعل تأثير هذه المساندة مع هذه المتغيرات كيفيت، )النفسية و تقدير الذات 

  )kobasa ,1983,p,p :839,845. (الضاغطة  األحداث

 االجتماعيةإلى أن الصالبة النفسية ترتبط بالمساندة  )1984يالني و بالني ج( كما توصلت  

فتعمل على تخفيف حدة وقع الضغوط على الفرد ، كما تقوي المصادر النفسية و تزيد ، ارتباطا ايجابيا

زينب نوفل أحمد  .(ديا و أكثر نجاحا حوأكثر ت أكثرويكون ايجابيا  بالقيمة و األهمية ، شعور الفرد

  )169:، ص2008راضي، 

      أنه من الممكن للصالبة النفسية تنشئ جدار دفاع نفسي للفرد يعينه  )contrada(يرى  و

على التكيف البناء مع أحداث الحياة الضاغطة  والمؤلمة، وتخلق نمطا من الشخصية شديد االحتمال 

وينظر إلى الحاضر  الضغوط و تخفف من أثارها السلبية، ليصل إلى مرحلة التوافقتستطيع أن تقاوم 

ود أفعاله مثاال وتصبح رد، االكتئابتخلو حياته من القلق و بنظرة ملؤها األمل والتفاؤل، و والمستقبل 

  .لالستحسان

عامل المرونة النفسية من العوامل المساعدة على تجاوز الفرد للصراعات و المشكالت  يعتبركما 

  .النفسية التي تعترض حياته 
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ية المتوافق هو الذي يخلوا من الصراعات الداخل أن الفرد )1997 الدسوقي(سوقي ويرى الد

، ويستجيب للمؤثرات الجديدة باستجابات سيةالمرونة النفمن لى بقدر ، و يتحالشعورية والالشعورية

النمو عبر  ، وأنه متوافق مع مطالبو الثانوية المكتسبة األوليةمالئمة، وأنه مشبع لحاجاته الداخلية 

  . ،وهذا ينعكس بالطبع على بيئته التي يعيش فيهامراحل العمر المختلفة

بالقيم  الدينية  المجتمع الجزائري الذي يتميز بتمسكه  بدينه وااللتزامترجع الباحثة ذلك لطبيعة كما 

  .ىلرضا بقضاء اهللا سبحانه و تعالمن بينها الصبر، وا

عدم التسرع و  االنفعالي االتزان، و هو الذي يتسم بالجلد والروية يةالصبور من الناحية النفس فاإلنسان

، و هو الذي فيها االستمرارو  االستقامةو  االنتظارعلى  و الثورة أو التهيج أو شدة الغضب، وهو القادر

  .وكل على اهللا سبحانه وتعالىيت

والذي  ، سان صاحب الشخصية المرنةعد الصبر من أهم الدعائم التي يجب أن يتحلى بها اإلنوي

ند ع رقد جاء اإلسالم يربي في المؤمن روح الصب، و السعادة و الرضا في الدنيا واآلخرةيريد أن يصل إلى 

       أولئك الين صدقوا و أولئك  البأسوالصابرين في البأساء و الضراء و حين  « ىالبالء ، لقوله تعال

  .)177البقرة ،)( هم المتقون

التي يعانون منها جراء  النفسية االضطراباتو بهذا يستطيع أفراد العينة التغلب عن المشكالت و 

           تؤثر في البنية النفسية للفرد و تؤثر على شخصيته األخيرةباعتبار أن هذه .األحداث اإلرهابية 

      التي لها وقع على سلوك الفرد اآلثارو حياته النفسية و االجتماعية و المهنية و الجسدية و غيرها من 

  . و على اإلحساس بتوافقه النفسي و االجتماعي
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التي يعانون منها جراء  النفسية االضطراباتو بهذا يستطيع أفراد العينة التغلب عن المشكالت و 

  .األحداث اإلرهابية 

ما هو إال محاولة و المؤلمة  العنيفة األحداثالناتج عن هذه المرض النفسي  نيونج أحيث يفسر 

       أن األنا الشعور يونجيذكر  و  الذات، إلصالح المتناقضات في الشخصية و السعي نحو تحقيق

قدم نو ذلك ألننا نستطيع أن  ،هو إدراكنا الواعي و التام بشخصياتنا و لكن ال يمثل الشخصية الحقيقية

و ينظر إلى أن الالشعور الشخصي مكون من مجموعة  الشخصية التي تزيد بشيء من الوعي و الشعور

نفعالية أو الخبرات تتشكل و أن هذه اال ،من الخبرات و المشاعر و الرغبات و االنفعاالت التي قمنا بكبتها

 و هي مجموعة من األفعال االنفعالية التي كونت مفهوم معين من خالل الحياة ،مكونة عناقيد أو مركبات

هذه العناقيد إلى الالشعور الجمعي الذي بدوره مكون من نماذج بدائية نمت عبر  و قد تتميز ،أو النمو

و يركز أن الالشعور يحوي مجموعة من المتضادات التي تسعى  ،األجيال نتيجة تكرار األفعال االنفعالية

    ردها القناع و الظل و األنيمياأو و من ضمن المتضادات التي  ،في إصالح هذا التوازن بالتوازن و تحلل

  .........و العقل و الجسد 

     و يري أن الحوار الجدلي و النقاش الطويل هو الذي يخلص المريض من األعراض العصابية 

في حين أنه ال ينظر إلى التنفيس االنفعالي هدف  ،صحبها االعترافعاالت البد أن يو ينظر إلى أن االنف

  .قلي و الفكري باإلضافة إلى الدعم الع ،صحبه التنفيسو لكنه يسعى إلى االعتراف الذي ي يسعى إليه

التوازن بين األضداد  بإحداثص و ذلك  يأن الفرد يسعى إلى تحقيق الذات و التمايز أو التشخ كما

في الالشعور الجمعي و من ثم  التفاعل بتمييز بين األنا و الالشعور الشخصي و الجمعي و من ثم خلق 

  .وحدة كلية من جميع المكونات عن طريق التسامي 
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استطاعوا التغلب على  الذينفي هذه الرتبة من عينة الدراسة هم  الواقعونفإن األفراد  بالتاليو 

حل صراعاتهم النفسية من خالل استعمال ميكانزمات دفاعية تجعلهم  واستطاعوامعاناتهم و حزنهم و 

 .متوافقون نفسيا و يشعرون بالسعادة و الرضا عن حياتهم و يكون.يعيشون حياة طبيعية 

  .المحققةعينة الدراسة في رتبة الهوية  أفراد يفسر وقوع وهذا ما

أن الشباب الجزائري ال يحبذ أن يملي من  ربيعة عالونةإليه توصلت  تتوافق هذه النتيجة مع ماو 

وتوصلت أن رتبة وٕانما يفضل انجازها بمفرده، ، ر القيم والمعايي و عليه اآلخرون مثل هذه األهداف

  . مقارنة بالرتب األخرى يالشباب الجزائر  ىاألكثر انتشارا لدالهوية المحققة هي 

بكونها ذات معنى االستمرارية و بأن الهوية الثابتة تحقق إحساس داخلي بالتماثل و   أريكسونيرى و 

  .توقعاتهم وعند ظن اآلخرين بهو  و أن الفرد قريب إلدراكهم، لآلخرين

بالمؤشرات السلوكية التي تدل ذلك كما يرصد ، إلحساس اإليجابي بحسن الحالهذا ما يؤدي به ل

سعيه المتواصل لتحقيق أهدافه و المرء عن ذاته وعن حياته بشكل عام،  رضيعلى ارتفاع مستويات 

استقالليته في تحديد وجهة ومسار حياته، وٕاقامته و  شخصية مقدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة له،ال

ام بالسعادة والسكينة والطمأنينة اإلحساس العو  متبادلة مع اآلخرينواستمراره في عالقات اجتماعية إيجابية 

 (Ryff, etal., 2006,P,P:85 ,95).النفسية

  .الحياةبجودة  رايفهذا ما تسميه و 

وأيضا ، إلى درجة كبيرة مع االفتراض النظري لخصائص تحقيق الهوية النتيجة الحالية تتفق  كما 

عبير بنت محمد حسن مثل  دراسة   ، اإليجابية لألفراد في هذه الرتبةنتائج المؤيدة  للسمات المع  
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وهذا  ،واالجتماعي والتوافق النفسي، والتي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطيه دالة بين هوية األنا  عسيري

  . المفهوم األخير يعتبر من العوامل المؤدية لإلحساس بجودة الحياة

الهوية الناضجة هم في األغلب أبناء آلباء ذات هوية  أن المراهقين ذوي 1985 آدمزوتوصل 

معلقي أو منجزي الهوية كانوا أكثر تعلقا بوالديهم  بأنهمنفس األبناء الذين يتصفون  أنناضجة، كما وجد 

  .وارتباطا بهم عن الرتب األخرى 

اللذين لديهم وضوح أو انجاز على مستوى الهوية النفسية، وهم األفراد  األفراد أن أريكسون يشير إذ

  الخالي مؤشرا من مؤشرات النمو السليم  اللذين لديهم فعال شعور بأزمة الهوية، كما يعتبر هذه المرحلة

  .السلوكية والنفسية االضطراباتالخالي من و  زماتمن األ

   الواقعون في رتبة الهوية المضطربة يشعرون بالسعادة و الرضا فهم راضون عن حياتهم اد فاألفر 

النفسي و الشعور باألمن النفسي ، و هذا  باالستقرار يتميزونو  االجتماعيو يشعرون بالتوافق النفسي و 

  .ما يعني أنهم يتميزون بصحة نفسية جيدة 

ضرورة المرونة وعلى اكتساب القدرات المتنوعة بدال من التطرف  النفسية علىحيث تعتمد الصحة 

و الجمود، مما يضفي على الشخصية غنى و تنوعا يتناسب مع الحياة العملية الواقعية و مع ضرورات 

  .التكيف

 ية في نظرتهم لذواتهمأكثر ايجابالمحققة لهوية اة عالقأن العديد من الدراسات الغربية  أظهرتو 

للهوية   المحققينإذ تبين على وجه العموم أن ، االجتماعيو  والتوافق النفسي، بمفهوم الذاتتوافقا  أكثرو 

الموجبة بين  االرتباطيةوهذا ما يفسر العالقة ،اآلخرينمع  و توافقا مع الذات أكثرو ، أكثر ايجابية لذواتهم

  . ةعلى مقياس الهوية النفسي ةاالجتماعيالصحة بعد ة  و النفسيالصحة وبعد ، بعد تحقيق الهوية 



 

279 

  ججججــــــــة النتائة النتائة النتائة النتائــــرض ومناقشرض ومناقشرض ومناقشرض ومناقشــــعععع::::ادسادسادسادســــل  السل  السل  السل  الســــالفصالفصالفصالفص 

ميل هوية األنا للنضج مع التقدم   zatermand and golmanواترمانوقولدمان تؤكد دراسةو 

  .في العمر حيث تمكن غالبية أزمات الهوية بشكل ناجح 

سوف ) ، معلقي الهويةمنجزي الهوية(ذوي رتب الهوية الناضجة  األفراد أريكسونيرى  و

أن هذا ال ، إال مشتتي الهويةأكثر فاعلية وتوافق من األفراد منغلقي و  اجتماعية يستخدمون أنماط معرفية

أن الطالب معلقي الهوية WATERMAN  . ZATERMANواترمانيتفق مع ما توصل إليه الباحث  

يميلون أكثر ألن يكونوا غير راضين عن مواقفهم المحتملة بسبب الضغط االجتماعي المساعد على نمو 

ا أن منجزي الهوية بنموهم وٕاحساسهم الشخصي القوي بالهوية هم اآلخرون ربما يكونوا أكثر كم ،الهوية 

  .و هويتهم المختارةحساسية لفقدهم االنسجام بين بقائهم في البيئة االجتماعية 

أن األشخاص معلقي و منجزي الهوية كانت درجاتهم ) عبد الرحمان( )1981(فرانسيس كما وجد 

  .في مقياس الرضا االجتماعي أقل درجات األشخاص مشتتي الهوية 

إلى حالة تحقيق الهوية له عدة نتائج على مستوى العالقات  الفردأن وصول  )2003( سانتروكيؤكد و 

 فردفنجد ال، الثقة بالنفس كما يمنحه األلفة الفردنح موضحا أن تحقيقها يم أو التقديم الذاتي، االجتماعية

  .يميل للقيادة االجتماعية متصفا سلوكه بالمرونة االجتماعية

هم األفراد اللذين  أن األفراد الذين لديهم وضوح أو انجاز على مستوى الهوية أريكسونيشير  كما

  .لديهم فعال شعور بأزمة الهوية

و هو في محاولة الفرد،الذي يجب على المراهق أو  تشير تلك األزمة إلى ذلك النضال و قد

  .الذي يتصف بالثقة واالطمئنان بالهوية و الشعور بها تحقيق اإلحساسالحصول أو محاولة 
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أن البنية التي تتسم بإشباع حاجات الطفل الجسدية ) 3marcia 199( مارسيايرى  حيث 

أما العالقة التي تتسم ، دى األبناءتساعد في حالة تحقيق الهوية ل و االكتشافو  والعاطفية تسمح بالبحث

  .جع على تطوير حالة ارتهان الهويةبالتوافق مع المحيطين فتش

نا عبر مراحل النمو النفسي بأن تحقق مطالب األللقول أريكسون وفي نفس المنحى ذهب  

ويؤثر في حل األزمات في ، هو الذي يحقق الصحة النفسية االجتماعيةوخالل عملية التنشئة ، االجتماعي

، فهي متعاقبة ومتسلسلة ى حل األزمات في المراحل التاليةأو سلبي عل كل مرحلة سواء بشكل ايجابي

  .من مراحل تتأثر كل منها بما يسبقها

م مع العالو توافق الفرد مع نفسهو ، االجتماعيو  االنفعاليالنضج  بأنهاو تعرف الصحة النفسية 

وتقبل الفرد حياته  ، ومواجهة ما يقابله من مشكالت الحياة تمسؤوليا، و القدرة على تحمل من حوله

  .والشعور بالرضا والسعادة 

وبعد الحياة المهنية واألنشطة ،اإليجابية بين رتبة الهوية المحققة ةاالرتباطيوأرجعت الباحثة العالقة 

كشف عن الفرص المهنية وي ،وفي ميوله  الواقع في هذه الرتبة يثق في قدراته أن الفردإلى  اليومية

أو أداء عمل ، بط بعمل معين ومدى التزامه بها سواء كان ذلك في المجال التعليمي المرت، المتاحة له

وما واألكثر من هذا هو ما ينجزه الفرد أو يحوله من طفل متلقي في مرحلة تفتح إلى راشد منتج، بالفعل

  .يصاحب ذلك من سلوكات وانعكاسات على أسلوب الحياة

 هوتزود هوية تزود الفرد ببناء لفهم ذاته وتوجه سلوكاته،أن ال) admas ,1998(آدمز  حيث يرى

داف التي تشكل محتوى الهوية واأله وتجعله أكثر التزاما بالقيم بالمعاني لألشياء داخله ومن حوله

  .صيته وحياتهالفرد بالقدرة على الضبط والتحكم في شخ تزود كما،لديه
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  .نسبيايمكننا القول أن الفرضية الثانية محققة  مما سبقانطالقا 

  :الثالثةوتحليل و مناقشة نتائج الفرضية عرض -3

الصحة الجسدية ، الصحة ( توجد عالقة ارتباطيه بين أبعاد جودة الحياة   : "تنص الفرضية الثالثة 

) المعلقة( والهوية المؤجلة)  ية ، العالقات االجتماعية ،الحياة المهنية و اليومالجانب االنفعالي النفسية،

  .لدى ضحايا اإلرهاب بالجزائر

بين الدرجات التي تحصل ) بيرسون(هذه الفرضية تم استخدام معامل االرتباط صحة و للتحقق من 

 و بين الدرجات التي تحصل عليها أفراد عينة الدراسةعليها أفراد عينة الدراسة على بعد الهوية المؤجلة، 

  .على مقياس جودة الحياة 

       على النتائج المبينة ، تحصلنا)spss,16(و بعد المعالجة اإلحصائية بالنظام اإلحصائي  

  :التالي في الجدول 

ودرجات مقياس  الهوية المؤجلة  درجات بعدبين نتائج معامل االرتباط بيرسون يوضح : ) 16(جدول رقم

  :جودة الحياة بأبعاده المختلفة

رتب 

  الهوية

  
مقياس 

جودة 

  الحياة

  بعد

الصحة 

  النفسية

بعد 

الصحة 

  الجسدية

بعد 

العالقات 

  االجتماعية

البعد 

  االنفعالي

بعد 

األنشطة 

و األعمال 

  اليومية

جودة 

الحياة 

  الكلية

الهوية 

  المؤجلة

  

معامل 
 االرتباط

  بيرسون

 -0.038  0.084  0.064-  0.057  0.089  0.147* 

حجم 

  العينة
176  
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  . 0.05تعني أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

  . 0.01أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تعني**  

رسون  بي االرتباطوباستخدامنا لمعامل ( spss16)بعد المعالجة اإلحصائية بالنظام اإلحصائي 

والدرجة الكلية  لمؤجلةأن معامل االرتباط بيرسون بين بعد الهوية ا) 16(يالحظ من خالل الجدول رقم 

وهذا ما يؤكد ) 0.05(عند مستوي إحصائيةوهو ذو داللة  ، ) *0.147(لمقياس جودة الحياة قد بلغ 

رجة الكلية  لمقياس جودة الدالمؤجلة و رتبة الهوية بين  إحصائيةذات داللة موجبة وجود عالقة ارتباطيه 

جودة الحياة الدرجة الكلية لمقياس الهوية المؤجلة كلما زادت درجات رتبة كلما زادت  مما يعني أنه ،الحياة

.  

مقياس درجات أبعاد  و تأجيل الهويةدرجات  عالقة ارتباطيه بين عدم وجود النتائج إلى كما تشير

بعد األنشطة ل) 0.089(، ولبعد الصحة الجسدية) 0.084 (معامالت االرتباط ، حيث بلغت جودة الحياة

          و ، النفعالي لبعدا )0.057(و، بعد العالقات االجتماعيةل)  - 0.064( و، و األعمال اليومية

  .النفسيةلبعد الصحة ) 0.038-(

       ممثلة األزمةفي خبرة في هذه الرتبة يستمر الواقع الفرد  يمكننا إرجاع هذه النتيجة إلى أنو 

يظهر التزاما بخيارات  أنودون ، ار نهائير في استمرارية اختبار البدائل المتاحة دون الوصول إلى ق

عاني منه من مشاهد هذه الرتبة يكون في حالة صراع بين الواقع المرير الذي  فالفرد الواقع في ،محددة 

واقع بين خيارين  نحيث يكو  ، الحالي  الذي يتسم بالهدوء واالستمرار الواقعبين  و مآسيقتل مروعة و 

ي وتقبل عفي الحياة بشكل طبي االستمرارأم ، عايشها في مرحلة سابقة من حياته التي المآسيتجاوز 
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 التخصص الدراسي واختيار شريك الحياة وغيرها من متطلبات الحياة و الواقع واختيار المهنة المناسبة

  .مارسة نشاطات ترفيهية وممارسة هوياتهوم، أصدقاء كوين عالقات و وت

         فاألفراد القادرون على مواجهة ضغوط الحياة و مواجهة التحديات الصعبة، و القادرون 

ويلسون  هلحياتهم معني ، وهذا ما يسميمل يجعلون اآلخرين، و الصفح و األمع  االجتماعيعلى التفاعل 

  .األنابمرونة  )2005(

      األناأن هناك مجموعة من العوامل المكونة لمرونة  : mc millanet-alميشلونحيث يري 

بسعادته من خالل  االحتفاظ: منها قدرة الفرد علىو ، في الشخصية تتمثل فيما يمتلك اإلنسان من القدرات

لحثيث المنتج والسعي ا و قدرة الفرد على العمل، اإحساسه بأنه سوف يحقق الهدف الذي يسعى إليه جاهد

  .والمحافظة على أمنه النفسي، والعقلية ، واالجتماعيةعلى بنيته النفسية

       و بتركيز دور مشاعر النقص أو العجز و دور في تحقيق التمييزأدلر عن فرويدو يذكر 

    فرويد  و الكمال، و يرى أن شعور الفرد بالنقص و العجز مع وجود األنا األكثر فاعلية مما هي لدى

  .ما يعمل على التكيف و تحقيق األهداف الغائية

 إلى أهمية النظر للشخصية كونها وحدة واحدة و إلى أهمية  الحب الوالدي كواحد هورنيو تركز 

ولية المكبوتة و ال تغفل دور الالشعور و لكنها ال فمن أهم الحاجات األساسية و ترى أهمية المخاوف الط

  .الجنسية بل بفقدان الحب الوالدي  و االعترافتربطه بالرغبات 

لى العطف و الحب إالذات و هو من أجل ذلك في حاجة  و اإلنسان ذو طبيعة كفاحية لتحقيق

الوالدي و األسري التي يعمها جو من العطف و التعاون و تركز على أهمية العالقات األسرية و دورها 

  .ء شخصيته في المستقبل و أنها األساس في بنا ،في صنع شخصية الطفل
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    و ترى هنا أن قلق أساسي ناتج عن مشاعر عدم توفر األمان في العالقات الشخصية المتبادلة 

و لكن هذا ...اإلنسانيةأ بين الطفل ووالديه و لكنها ال تقر بأن ال يمكن اجتنابه في الطبيعة دو التي تب

  .من و الرفض و ذلك بتحقيق الذات القلق يستثير كفاية الفرد للتغلب على مشاعر عدم األ

 اآلخرينت العصابية تقود الفرد إلى أساليب تحدد كيفية ارتباطها مع اأن هذه الحاج هورني و تري

  :في ثالثة أساليب أساسية هي هورنيو قد حددتها 

 .بشكل مبالغ فيه  اآلخرينيرضى  اآلخرينالتحرك باتجاه  -1

ماية نفسه من البيئة التي عصيان و مقاومة من أجل ح(اآلخرين التحرك باتجاه معاكس باتجاه  -2

 .)تهدده 

 ) اآلخرينأو التدخل في  االلتزامعزل النفس من أجل عدم (اآلخرين التحرك بعيدا عن  -3

العصابية تشكل ثالث توجهات  ألساليب الثالثة و الناشئة عن االتجاهاتهذه ا هورنيو حسب 

  :أساسية نحو الحياة هي 

 .الحب اآلخرينمحو الذات أو مناشدة  -1

 .البحث و الكفاح من أجل التفوق أو اإلجادة التامة ،الذاتي التوسع -2

 .اآلخرينهن  االستقاللو الرغبة في الحرية و  االستقالة -3

العاديين يستطيعون حل صراعاتهم عن طريق خلق تكامل بين هذه  األشخاصأن  هورنيو ترى 

في حين العصابيين فيعبرون ....التوجهات الثالثة كما أنهم يعبرون بكل طريقة في المواقف المناسبة 

  .بطريقة واحدة على حساب السمات األخرى لشخصياتهم

قات المتبادلة و أن النظام النفسي أن النظام النفسي يتمتع بديناميكية ناتجة من العال سليفانو يري 

و هي تشمل الذات الجيدة و الذات السيئة و المرفوضة و الفرد أثناء  ،يشمل تجسيدات مكونة من الذات
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         إلى عزل الذات المرفوضة و في حاالت المرض يتم العزل بين اإلدراكات ىعالقته باآلخرين يسع

  .و االنفعاالت 

ن المجتمع الذي يفرض مجموعة من المعايير االجتماعية يقوم النظام و من أجل تكيف الفرد ضم

النفسي بعزل الرغبات الغير مرغوبة فيها و التي تؤدي إلى القلق و يستخدم في ذلك النظام النفسي 

  .واستراتيجياته و من أهمها العزل و االنتباه االنتقائي

   لناتج عن العالقة مع األم ثم المجتمعو بذلك فإن وظيفة النظام النفسي تتمثل في خفض القلق ا

و بذلك يالحظ أنه  ،و يري أن القلق ينتج من طبيعة العالقات المتبادلة و طريقة تفسير الفرد لهذه العالقة

  .....لم يفسر القلق من حيث ارتباطه بدوافع محددة كالجنس و العدوان

  .للوقوع في رتبة الهوية المؤجلة  عينة الدراسة بأفرادذا ما يؤدي هو 

وسعوا ، د خبروا بشكل عام الشعور بهويتهمق أريكسون قعون في هذه الرتبة حسبافاألفراد الو 

تجاوز مشاكلهم استطاعوا نوعا ما ويتبين من خالل هذه النتيجة أن ضحايا اإلرهاب  ،بنشاط الستكشافها

  .ومعاناتهم

كثر اإلنجاز األمن أجل اجتيازه نحو مستويات  جهد كبيرلى بدون شك أن هذا المستوى يحتاج إو  

     أن اإلعراض التي جاء بها األطفال ) 2010(فمسعودة بوقاليه ت إوالدليل لذلك ما توصل ، نضجا

لم تختفي كلية رغم وجود نوع من التحسن في البعض منها، فتم االنتقال ضمن األعراض من حيث ترتيب 

البحث الزالوا  من مجموعة%60حيث وجد أن ، لتقييم المصير المدرسير الدراسي الشدة حول المسا

متمدرسين، و حالة واحدة تحصلت على الليسانس مما تبين استفادة هؤالء األطفال من المساعدة 

  .أن يعاني من مشاعر سلبية حول ذاته  معاناة الفرد من بعض القلق و التوتر و ليس شرطاو ،النفسية
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في هذه الرتبة يكونوا قد خبروا بشكل عام الشعور بهويتهم ، وسعوا بنشاط فاألفراد الواقعون 

، فسكان منطقة براقي الواقعون في هذه الرتبة مازالوا يسعون الكتشاف الخيارات المناسبة دون  الستكشافها

؟ و ما  الحقيقي بأي منها كما يجدون في البحث عن هويتهم الحقيقية ، فيسأل الواحد منهم من أنا االلتزام

في الحياة بشكل  االستمرارالعيش بسالم و الرغبة في ؟ و يرجع ذلك للصراع الداخلي بين ةدوري في الحيا

شهد مؤلم يكون قد عايشه مطبيعي ، و بين الواقع المرير الذي عايشه و خلف أثرا نفسيا بالغ التأثير من 

  .و قتل أحد افراد العائلة ، أو اصابته بعاهة جسديةأ، 

وسعوا بنشاط ، قد خبروا بشكل عام الشعور بهويتهم فاألفراد الواقعون في هذه الرتبة يكونوا 

  .عينة الدراسة  أفرادبجودة الحياة لدى  حساس نوعا ما لإلمما يؤدي بهم  الستكشافها

 أنو ، الهوية إلنجاز االجتماعيهي فترة من التعليق في هذه الرتبة  لفرداوقوع أن  أريكسونويرى 

و يمكننا القول ،ويتهه إلنجازالفرد  إمكانيةثر مما يؤ ، أزمة انغالق األدوار تعبر عن خوف من المجتمع

  .الفرضية الثالثة محققة نسبيا أن 

  الرابعة وتحليل و مناقشة نتائج الفرضية  عرض -4

الجسدية ، الصحة الصحة ( توجد عالقة ارتباطيه بين أبعاد جودة الحياة  " : رابعةتنص الفرضية ال- 4

و الهوية المنغلقة    )بعد األنشطة و األعمال اليومية  النفسية ، الجانب االنفعالي ، العالقات االجتماعية ،

  .لدى ضحايا اإلرهاب بالجزائر

بين الدرجات التي تحصل ) بيرسون(الفرضية تم استخدام معامل االرتباط  و للتحقق من صدق

لقة، و بين الدرجات التي تحصل عليها أفراد عينة الدراسة غبعد الهوية المن عليها أفراد عينة الدراسة على
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، تحصلنا على )spss,16(و بعد المعالجة اإلحصائية بالنظام اإلحصائي  ،على مقياس جودة الحياة 

  .التالي النتائج المبينة في الجدول 

الصحة الجسدية  ( أبعاد جودة الحياة   بينبيرسون  نتائج معامل االرتباطيوضح  : )17( جدول رقم

والهوية  )اليومية األنشطة و األعمال ، العالقات االجتماعية ،الصحة النفسية، الجانب االنفعالي

  .المنغلقة لدى ضحايا اإلرهاب بالجزائر

  . 0.05تعني أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة و  *

  . 0.01مستوى أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة **  

رسون  وباستخدامنا لمعامل االرتباط بي ( spss16)بعد المعالجة اإلحصائية بالنظام اإلحصائي  

الدرجة الكلية و رتبة الهوية المنغلقة أن معامل االرتباط بيرسون بين  )17(يالحظ من خالل الجدول رقم

وجود عالقة ارتباطيه عدم وهذا ما يؤكد ، إحصائياغير دال وهو )0.145(لمقياس جودة الحياة قد بلغ 

  .والدرجة الكلية  لمقياس جودة الحياة المنغلقةرتبة الهوية درجات ذات داللة إحصائية بين 

  رتب الهوية

 

  

مقياس 

جودة 

  الحياة

بعد الصحة 

  النفسية

بعد 

الصحة 

  الجسدية

بعد 

العالقات 

  االجتماعية

البعد 

  االنفعالي

بعد 

األنشطة 

و األعمال 

  اليومية

جودة 

الحياة 

  الكلية

  

  الهويةانغالق

  

معامل 

اإلرتباط 

  بيرسون

-,093  -,060  -0.056  ,129  ,052  0.145 

حجم 

  العينة
176  
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              درجات الهوية وجود عالقة  ارتباطيه  ايجابية بين عدم تشير النتائج إلى  كما   

 )0,93-(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط  ،المختلفة ودرجات مقياس جودة الحياة بأبعاده، المنغلقة 

بعد العالقات  )0.056- (،ولبعد الصحة الجسدية )0,06-(، لبعد الصحة النفسية

  .البعد االنفعالي) 1,29(واليومية،األعمال  واألنشطة و)(0.52االجتماعية،

إلى وجود  الدراسات،ه العديد من إلي تال تتفق مع أشار  إن هذه النتائج الموضحة في الجدول أعاله

  .الحياة جودة المنغلقة و رتبة الهويةبين  عالقة عكسية

 االجتماعية الظروفو  تتأثر شخصية اإلنسان وصحته النفسية بالعديد من المواقفحيث 

، ولعلى من أصعبها فقدان اإلنسان التي يقابلها في حياته الضغط  وكافة ظروف، السياسيةواالقتصادية و 

 .لشخص عزيز على نفسه مما يشعره بالحزن و يصيبه بالقلق واالكتئاب

) georgebeard(مرة الطبيب األمريكي  ألولو الذي وصفه ) الوهن العصبي (و اإلعياء النفسي 

يادي مركز حول تعب فيزيقي ذو حيث يتلخص هذا التكوين المرضي في جدول ع) 1883- 1839(

ظهور أحاسيس غير  - حاالت الصداع - بالتعب الفيزيقي االنطباعبروز : ( أصل عصبي، ومن أعراضه 

  ...... .افتقار النشاط الجنسي  - عادية على مستوى الجسد 

فعند وقوع  ة،الناجمة عن الجريمة اإلرهابية إلى أثار مباشرة و أثار غير مباشر  اآلثارو تنقسم 

/ الجريمة يعيش الضحية تجارب قاسية تنعكس بوضوح على حالته الصحية مثل ارتفاع دقات القلب 

اإلحساس بالخوف  و هبوط أو ارتفاع مفاجئ في معدل السكر في الدم ، عدم القدرة على التنفس أو الشلل

  .العام و األوهام التي تالزم الضحية



 

289 

  ججججــــــــة النتائة النتائة النتائة النتائــــرض ومناقشرض ومناقشرض ومناقشرض ومناقشــــعععع::::ادسادسادسادســــل  السل  السل  السل  الســــالفصالفصالفصالفص 

ائر صحية و نفسية بالغة كالوفاة ، العجز الدائم ، اإلعاقة أما بعد وقوع الجريمة قد تظهر خس 

مادية و بشرية واجتماعية واقتصادية ، فالضحية قد يفقد القدرة  البدنية و ما يترتب على ذلك من خسائر

بعد وقوع الجريمة اإلرهابية من ممارسة دوره كشخص عادي في المجتمع أو الظهور بالمظهر الذي كان 

  .ضرر من الجريمة ، فيما يعرف بخلل ما بعد ضغوط اإلصابة يتميز به قبل ال

وأن يواجه أفراد عينة الدراسة مثل هذه المواقف المؤلمة قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة على حياته 

مختلفة، وقد تصل خطورتها إلى وفاته أو محاولته )بدنية و نفسية ( كإصابة المكروب بأعراض مرضية 

ى الالتوافق النفسي واالجتماعي الذي يعانيه المكروب فترة طويلة بعد وفاة من االنتحار، هذا باإلضافة إل

الجسمية  اآلثارأحد، و يترتب عليه مدى واسع من  يحب، قد تصل إلى عدة سنوات فال ينجو منه 

وتختلف استجابة  اآلثار لشهور وربما سنواتقد تمتد معاناة المكروب من هذه و ، االجتماعيةوالنفسية و 

  .األفراد لألحداث الضاغطة و المؤلمة فمنهم من ينهار و ال يقوى على   المواجهة 

كما يرجع ذلك لتأثير العوامل االجتماعية و الثقافية و المعتقدات السائدة بالمنطقة،  فسكان   

، وال المنطقة  محافظون  يسعون  إلى توريث المعتقدات و القيم الدينية ، و الموروث الثقافي ألبنائهم  

العنيفة التي مرت بهم ، فإن فشلن  األحداثيعطي الوالدين ألبنائهم الحرية في اختيار حياتهم خاصة بعد 

  .في التحرك وفق هذه الخيارات و لم يرغبن إكمال حياتهم وفقها سيدعم هذا في ظهور حالة هوية مرتهنة

لى أن اعتقاد الفرد  إ فولكمانوضبط نفسهم حيث تؤكد  ال يستطيعون التحكم في أنفسهم أنهمكما 

ذو التحكم الخارجي يبالغون في  األفراد أن ىو تر ، و تفسيره للحدث إدراكهفي قدرته على التحكم تؤثر في 

يشعرون بعدم  أنهمكما ، و يتوقعون الفشل في المواجهة ومع تكرار الفشل يكون العجز تقدير الحدث

  )folkman,1984,p :345(.االكتئابيوالمشاعر  االغترابالعجز والوهن و  و دم الفاعليةعو  الجدوى
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االكتئاب يعكس اضطرابا في العالقات و المهارات االجتماعية  أنعلى ) 1997(الربيعة يؤكد  و

  .حدة النفسيةلألفراد ، كما انه يرتبط بدرجة كبيرة بفقدان الثقة بالنفسو الشعور بالو 

المكتئبين يفتقدون عالقاتهم بالمحيطين بهم و ال يحسنون التعبير عن أنفسهم  و يقرر أندرسون أن

و ضعف في مهارات  انب نظرتهم الالتوافقية لذواتهم و يفتقدون مصادر المساندة االجتماعية،إلى ج

السلبية لذواتهم و مستقبلهم ، و يتوقعون كثيرا من أشكال العزلة  األفكارو تطوير التحصيل لديهم 

          االكتئاب، كما يرى باندورا أن المكتئبين أقل فعالية في تنظيم الذات ، كذلك يؤدي  تماعيةاالج

  .بالنفس  و فقدان الذات  إلى انخفاض الثقة

            ف القدرة لمشتتي الهوية قد أظهرن ضعأن النساء ا )1973(جوزيلسونتوصل  كما

يتصفون بانغالق الهوية لديهم درجة مرتفعة من  توصلت أن األشخاص الذين وبير، التع    على 

   كما تميزوا أن األفراد منغلقي الهوية ومشتتي الهوية حصلوا  الهوية ، بإنجازسلطية عمن يتصفون الت

  .مما  يؤثر على الجانب النفسي ة منخفضة على مقياس تقبل الذات على درج

كالعمل ، النواحيفي بعض  االلتزامإلى تحقيق يرجع تشكل هوية األنا  أريكسون أنأكد  و    

أما هوية الذات فترجع إلى اإلدراك ، غيرها و فلسفة الحياة و  نالمرتبطة بالسياسة والدي والقيم اإليديولوجية

في نظرية الهوية يمكن توضيحها بشكل أفضل من خالل أعمال معاصرة  االجتماعيةالشخصي لألدوار 

  .وأكثر

     درجاتأقل منغلقي الهوية قد حصلوا على  األفرادأن  فقد توصال )1985(آدمزبنيون و أما  

           و مشتتي الهوية ترتبط سلبا أن درجات منغلقي )1988(بنيون وتوصل ، في مقياس األلفة 

  . االجتماعيةعلى مقياس العالقات  مع درجاتهم
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مع تحقيق التوافق  رتبة الهوية المنغلقة لوجود عالقة ارتباطية بين أكدت بعض الدراسات العربية و قد  

 وجود عالقة ارتباطيهالتي توصلت ل عبير بنت محمد حسن عسيريمثل دراسة ، االجتماعيالنفسي و 

بما ، و إن الفرد في هذه الرتبة يرضى النفسي و االجتماعي درجة التوافقو  انغالق الهويةية بين عكس

    ، و ال يمر بأزمة  الهوية المتمثلة في البحث الذاتي من قبل اآلخرين أو أهداف ،يحدد  له من أدوار

  .عن الخيارات المتاحة والمتفقة مع استعداداته 

          االعتمادعدم تقرير مصير الذات، و  فاألفراد المنغلقي الهوية يتميزون بعدم القدرة على 

          ميزوا بعدم وجود أهدافكما ت،القدرة على ضبط وتنظيم السلوك الشخصيعدم الذات، و    على

  . عدم التفاعل مع المواقف الضاغطة وبالتالي. في حياتهم

    األنشطة و األعمال ،يجابية بين بعد الهوية المنغلقةاإل االرتباطيةوهذا ما يفسر العالقة 

  .االنفعاليوالجانب ، اليومية

أن األحداث الحياتية التي تشكل  )2002( كروجرإليه ال تتفق هذه النتيجة مع ما توصل كما

عدم التوازن لدى ترتبط ب، غيرهاظيفة و أو خسارة و فقدان عزيز و  مثل الطالق األفرادضغوطا نفسية على 

والخبرات  ،يكون لديهم بناء شخصية غرضه الوقاية من عدم التوازن في حالة ارتهان الهوية األفراد

  .الضاغطة في مرحلة الرشد

     فلديهم حالةالهوية المنغلقة أما في حالة ، ومدمرة لهؤالء األفراد بر هذه الخبرات محطمةتإذ تع

 تغير يطرأ  أي ال يتقبل فالشخص الجامد و الغير مرن ،وذلك لضعف بنية الهوية لديهم من عدم التوازن

  .تضطرب باآلخرينعالقته و  حياته ومن ثم فإن توافقه يختلعلى 

إلى أن األفراد الذين يعيشون تحت ظروف االحتالل و األزمات ، يكونون ) 1992(نصار و تشير 

غالبا أكثر عرضة لإلصابة بالمشكالت المرتبطة بالصحة النفسية و العقلية أكثر من األفراد الذين ال 
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ألخر ، فقد  و تضيف أن االستجابة للحدث تختلف من فرد ،غطةالمثل هذه األحداث الض يتعرضون

يستجيب الفرد للحدث بصورة حادة أو بصورة معتدلة حسب مدة إدراكه لها كعنصر مهدد لحياته و حياة 

         لقدراته و إمكانياته الذاتية  يأسرته، و قد يستجيب فرد أخر لنفس الحدث على أنه موقف تحد

  .على المواجهة ، و من ثم يتصرف بصورة أكثر ايجابية لمحاولة مواجهتها و التغلب عليها

هو عبارة عن عصاب أبز أعراضه القلق الذي ال  أوإن ما يتعرض له الشعب الجزائري لألحداث 

يز باالنتشار و يصيب مساحات كبيرة من حياة الفرد ، حيث يتم المتميزيمكن ربطه بأي سبب معين ، و 

  :بتجمع ثالث عناصر

 جوهر القلق الدائم                     -1

 .للقلق ةالمتشدد و الحادة النوبات -2

 .معينانبثاق القلق فوق طبع  -3

        اضطراب النوم أنهاك نفسي و تعب مهين نتيجة للضغط النفسي واالهتياج :و من أعراضه 

: التنفسي و من بين األعراض النفسية  –اضطرابات تنفسية وظائفية على المستوى القلبي، و االنقباض

     الضعف، الشعور بالنقص و نقص الحيرة ، نظرة احتقار للوجود وانتقاص من قيمة األشياء و الحياة 

  .و الخشية و الخوف

       الدينية و البنية المعرفية  االستراتيجياتو الذي أشار إلى أن  )1999(أحمد و قد أكد علية 

  .الحياةو التعضيد االجتماعي و الضبط الداخلي قد ارتبطت جميعها برضي أكبر عن 
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و كلما زادت الضغوط الخارجية و الداخلية ألحداث الحياة الضاغطة لدى ضحايا اإلرهاب قلت  

           و بالتالي زاد القلق و التوتر ،و المعاناة و المشاعر السلبية االستقرارالطمأنينة لديهم و زاد عدم 

  . االكتئابو 

أن التوافق يتطلب تغيرات في سلوك الشخص وفي تفكيره  ) 1989(عبد الحليم السيد و يبين 

، و تفرض عليه هذه التغيرات أن يكون على درجة عالية من المرونة والمطاوعة والقابلية  واتجاهاته

للمعاناة من مشاعر اإلحباط  هو من ثم تعرض ،هدوافع إشباععن التغير عجز عن  فإذا عجز ،يرللتغ

  )46:، ص 1993عبد المعطي ،(. والفشل 

األحداث الحياتية لها أهمية الثقافية و  و االجتماعيةأن السياقات  admas) 1998(آدمزوقد أكد 

       بها  االلتزاموالمعاني والرموز و ، واأليديولوجيات يأتي من اكتشاف الفرد للقيم في عملية نمو الهوية

والسياقات في المستوى  ، شملاأل السياقات في المستوى الواسع ول العالقة التبادلية بين الفرد و من خال

أما السياقات األصغر  ،والسياسة لبيئة فالسياقات الواسعة هي التي تشمل الثقافة والقيم وا،واألصغر الضيق

  .نقاشات وحوارات وتفاعالت يومية ين األفراد منب االتصالفتشمل أشكال 

أن انغالق الهوية يقترن أساسا بغياب أزمة النمو، كما تشير أيضا إلى عدم  أريكسونيؤكد  كما

، أو تجسيد أدوار اجتماعية عينةاستعداد الفرد لبذل أي مجهود أو القيام بأية محاولة قصد تحقيق أهداف م

  اللذين وٕانما يعيشون حسب ما يملي عليهم من طرف اآلخرين  ، أسرة مثاللها دالالت الوجود كتأسيس 

  .ب األحيان  يكونون أقرب المقربينالعمل وفي غال قد يكونون أصدقاء ، زمالء

  .محققةأن الفرضية الرابعة غير  يمكننا القولمما سبق و 

  



 

294 

  ججججــــــــة النتائة النتائة النتائة النتائــــرض ومناقشرض ومناقشرض ومناقشرض ومناقشــــعععع::::ادسادسادسادســــل  السل  السل  السل  الســــالفصالفصالفصالفص 

  :الخامسةوتحليل و مناقشة نتائج الفرضية  عرض - 5

هابي بطريقة مباشرة واألفراد يوجد فروق بين األفراد الذين تعرضوا للعنف اإلر "  :الخامسة تنص الفرضية

  .النفسيةس الهوية ذين تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياال

الذين تعرضوا للعنف اإلرهابي  درجات األفراديبين نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين ):18( جدول رقم

بطريقة مباشرة و درجات األفراد اللذين تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياس الهوية 

  .النفسية

  األداة
  عنف مباشر

  =ن121

  عنف غير مباشر

  55=ن

  
  مستوى

  الداللة

Sig 

  اختبار

 Tت  

  درجة

  الحرية

  الداللة

Sig 2-Taild 

  
المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مقياس 

الهوية 

  النفسية

231.6

6 
20.98 237 19,41 ,296 1.66 174 ,093 

 

وباستخدامنا التحليل اإلحصائي (spss16)بعد المعالجة اإلحصائية عن طريق النظام اإلحصائي 

الذين  األفرادمن مجموعة  عينة الدراسة أفرادلداللة الفروق بين متوسطات درجات ) T(باستخدام اختبار 

توضح ،ةغير مباشر  بطريقة إرهابيالذين تعرضوا لعنف  األفرادو ، ةمباشر بطريقة  إرهابيتعرضوا لعنف 

       وبالتالي ) 0.01( ستوى الداللة و هي غير دالة عند م،  )1.66(قيمة ت أنلنا من الجدول أعاله 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة األفراد اللذين تعرضوا للعنف اإلرهابي ال 

     مباشرة في استجابتهم  األفراد الذين تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة  غير درجاتبطريقة مباشرة و 
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) 231.66(بين المتوسطين  يتضح ذلك أكثر من خالل  التقارب الكبيرو  ،على مقياس الهوية النفسية

مما يدل على اتفاق نسبي بين  المجموعتين، بين )19.41(و) 20.98(وباالنحراف المعياري ) 237(و

  .النفسيةأفراد عينة الدراسة على مقياس الهوية 

 غير محققة  الخامسةمن خالل تحليلنا لنتائج الجدول نستطيع القول أن الفرضية 

الذين  مباشرة واألفرادوبالتالي ال يوجد فروق بين األفراد الذين تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة 

ذلك لكونهم وترجع الباحثة  تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياس الهوية النفسية،

  .عايشوا نفس األحداث المؤلمة سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة

حيث كانت ، شكلت إبان العشرية السوداء أحد أقوى المعاقل للجماعات اإلرهابية براقي ةفمنطق 

            المئات ةمسرحا ألبشع وأعنف األعمال اإلرهابية واشتهرت بالمجازر الرهيبة التي أودت بحيا

وتعرضت  لشتى ضروب ،  1995/1996وأعداد مضاعفة للجرحى خاصة بين سنتي ، من المواطنين

  .سواء  تدمير المادي والنفسي على حدال

، يذبح فيها يوخإلبادة المنظمة  للعائالت بكاملها ضمت نساء وأطفال ورضع وشلحيث تعرضت 

ح األفراد  أمام المأل وقتل فقد  كان  يقتل وتذبّ ، األبرياء من كال الجنسين ومن الشرائح العمرية المختلفة 

الطرقات، كما تعرضت لالغتياالت الجماعية وتفجير القنابل الشيوخ واألطفال وترمي جثثهم في 

والمتفجرات في األماكن ذات الكثافة السكانية أو التي ترتكب على شكل مجازر جماعية ضد مجموعات 

 شكل خبرة أليمة في ذاكرة ونفوس أفراد و ا كله أثرا بالغا في نفس األفرادوقد أوجد هذ، سكانية معزولة

وتعرضت جميع شرائح والخوف و الدمار،  وعاش سكانها تحت وطأة الرعب، خ حياتهمفي تاري و المنطقة

      واالغتياالت، مثل المجازر الجماعية ، عنف الناجم عن األعمال اإلرهابيةالمجتمع لشتى أنواع ال

وهذه الخبرات ، والتعدي على الممتلكات العامة  وانتهاك الحرمات االنفجاراتو ، واالختطافات، الفردية 
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      مما يبرر  ، المنطقة والمواقف األليمة التي مروا بها تساهم في تشكيل الهوية الجماعية  لدى أفراد

       واألفراد الذين تعرضوا للعنف بشكل ، مباشرعدم وجود فروق بين األفراد الذين تعرضوا للعنف بشكل 

بالرغم من أن البعض منها اضطر لمغادرتها والرجوع إليها ثانية بعدما استقر اآلمن  .غير مباشر

  .والطمأنينة فيها

هذا االتفاق النسبي على مقياس الهوية النفسية إلى فرضية االنتماء المفرد  سحر توفيقوتفسر 

اينة داخل حياتنا متب، بهويات من أنواع مختلفة السياقاتترى انه نحن جميعا مرتبطون كأفراد " حيث 

  . أو مؤسساتنا أو نشاطاتنا االجتماعية، الخاصة أو متعلقة بنشأتنا 

  وترى أننا ننتمي للعديد من الجماعات التي يمكن أن تمنح الشخص هوية يحتمل أنها مهمة 

  .معينة ننتمي إليها بالنسبة إليناأو عدم أهمية جماعة  وربما كان علينا أن نقرر أهمية، بالفعل

وثانيا  تقسيم ،  أن نقرر ما هي هوياتنا المعنيةوهنا توجد ممارستان مختلفتان رغم ترابطهما، أوال

          ما يختلف وهذا االختيارتطلبان التفكير و ين تمتتلك المه و ة النسبية لتلك الهويات المختلفةاألهمي

     تتضمن ارتباط الفرد بماضيهالتي تميزه و  بأنها حقيقة الشخص ، ) 2007( سميرة على جعفر مع رأي

بحاجته النفسية التي يتوقف ووعيه بذاته وباآلخرين و  ه وٕاحساسه بالتفرد واالستقالليةو حاضره ومستقبل

            عليها تماسكه الداخلي، وأمر وجوده كما تتضمن  نسق القيم الذي يوجه سلوكه على أساس 

  . أثناء تفاعله مع اآلخرين ودور اجتماعي يقوم به الفرد، من االلتزام 

حيث يرى أن عملية تجديد الهوية ، )1989(إسماعيل  تتوافق هذه النتيجة  مع ما توصل إليهو 

وال  والحاضر والمستقبل، عملية ديناميكية  تتوقف نتيجتها على شكل و نوع العوامل المتعلقة  بالماضي

في وجود عالقة ارتباطيه بين درجة التعرض ) 2010(فاطمة الزهراء البازيدييتفق  مع ما توصلت إليه 

  .واضطراب الشدة ما بعد الصدمة، للحدث الصادم
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والحرق ، والتدمير ولعمليات القتل، كانت شدة التعرض للعنف اإلرهابي يري بعض الباحثين أن أياو 

المسكن أو المال، أو موقعها فإنها في النهاية تنطوي على الخسارة، خسارة و  وتوقيته، وغيرها  ونوعيته

ندما تتم واالعتزاز بالنفس  خاصة ع ،أو خسارة الكرامة الشخصية تز بهمالصحة أو األصدقاء، أو من نع

  .الصدمة في إطار اإلرهاب

  :دسةوتحليل و مناقشة نتائج الفرضية السا عرض - 6

يوجد فروق بين األفراد الذين تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة مباشرة و األفراد اللذين "  :الفرضية تنص

  .الحياةجودة تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياس 

الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة اختبار ت لداللة وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام 

 إرهابيين تعرضوا لعنف و األفراد الذ ،مباشربشكل  إرهابيالدراسة  بين األفراد الذين تعرضوا لعنف 

       تحصلنا على النتائج المدونة )  spss,16(، و بعد المعالجة اإلحصائية بنظام غير مباشربشكل 

  :في الجدول التالي

الذين تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة  درجات األفرادنتائج اختبار ت بين يوضح ): 19(جدول رقم 

 .الحياةمباشرة و األفراد اللذين تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياس جودة 

 األداة
 عنف مباشر

121 =ن  

 غير مباشرات

55=ن  مستوى 

 الداللة

Sig 

 اختبار

 Tت  

 درجة

 الحرية
 

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مقياس 

الهوية 

 النفسية

222.3 2,920 222.40 2,650 ,138 1.157 174 
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وباستخدامنا التحليل اإلحصائي ( spss16)بعد المعالجة اإلحصائية عن طريق النظام اإلحصائي      

دالة عند مستوى الداللة غير وهي ) 1.157( t عن قيمللعينتين المستقلتين ) T(باستخدام اختبار 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة األفراد اللذين تعرضوا ال وبالتالي ، )0.05(

            األفراد الذين تعرضوا للعنف اإلرهابي بطريقة  غير مباشرةو ، للعنف اإلرهابي بطريقة مباشرة 

      بين أفراد عينة الدراسةنسبي اتفاق  وجودمما يدل على ، في استجابتهم على مقياس جودة الحياة  

  . على مقياس جودة الحياة

  . محققة غيرو بالتالي يمكننا القول أن الفرضية 

هناك تقارب نسبي بين متوسطي المجموعتين حيث بلغ  أنجدول أعاله من اليتضح لنا   كما

      والمجموعة  )222.3(تعرضت للعنف اإلرهابي بطريقة مباشرة المتوسط الحسابي للمجموعة التي 

  )222.40(التي تعرضت للعنف اإلرهابي بطريقة غير مباشر

،  ويرجع بجودة الحياةى نسبي في اإلحساس  هذا ما يوضح لنا  أن أفراد عينة الدراسة تتمتع بمستو 

باعتبار أن الشعور بجودة الحياة يمثل أمرا نينة لدى أفراد عينة الدراسة، و من والطمأذلك لعودة استقرار األ

الحالة الرضا عن الحياة وعن العمل و و ، نسبيا ألنها مرتبطة بالفرد مثل  المفهوم اإليجابي للذات

ا يرتبط  ببعض العوامل  الموضوعية التي يمكن أن تالحظ كم، والسعادة التي يشعر بها الفرد، ةاالجتماعي

ألبناء مناصب شغل ر يويرجع ذلك لتوف، حةويحكم عليها مباشرةمثل اإلمكانات المادية المتا ،و تقاس

       ة مثل توفر مرافق صحية بمنطقة المنطقة مما يحسن مستوى الدخل  والنظافة، والحالة الصحي

         والحالة السكنيةي تأثرت أثناء األحداث اإلرهابية،وٕاعادة بناء وترميم البناءات  الت ،براقي

      وٕاعادة بناء مدارس حديثة وغير ذلك ، ومستوى التعليم مثل توفر المؤسسات المدرسية ، والوظيفية

  .العوامل التي تؤثر في الفردمن 
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ــــى دعــــم عــــاطفي مــــن أســــره  ووالــــديهم ورضــــاهم عــــنهم وحصــــولهم  مباإلضــــافة إلــــى حصــــولهم عل

ــــى دعــــم عــــاطفي مــــن جيــــرانهم ــــدة مــــع الــــزمالء عل هــــذه العوامــــل الذاتيــــة والموضــــوعية و ، والعالقــــات الجي

الن الفــــرد الــــذي يتفاعــــل مــــع أفــــراد مجتمعــــه ، دة الحيــــاة لــــدى الفــــرد أمــــرا ضــــرورياتجعــــل أمــــر تقــــدير جــــو 

ـــــق مســـــتوى معيشـــــيا ـــــي كـــــان يعيشـــــهاال يقـــــل عـــــن مســـــتوى  يحـــــاول دائمـــــا أن يحق ـــــاة الت ـــــي  جـــــودة الحي ف

  .) المنسي و كاظم.( الماضي

 والخبرات الظروف معأفراد عينة الدراسة قد استطاعوا التكيف نوعا ما  ذلك بأنوتفسر الباحثة 

  .م النفسي على مدى عشرية من الزمنواستهدفت أمنه مالسيئة التي مرت به

                 ة للشدائد، الصدماتوالمواجهة اإليجابيإلى عملية التوافق الجيد كما قد يرجع ذلك 

 المرونةو تعتبر مواجهة تحديات الحياة من مؤشرات  .أفراد عينة الدراسة أصابت، التي النكبات و

أو النكبات أو األحداث ، النفسية، والتي تجعلهم  أكثر قدرة على التعافي من التأثيرات السلبية لهذه الشدائد

  .ومواصلة الحياة بفاعلية واقتدار، القدرة على تخطيها أو تجاوزها بشكل ايجابيالضاغطة و 

بحيث أن الفرد يضطر ،الحياةأن مجرى حياة الفرد هي سلسلة من عمليات التوافق  شايفرو يؤكد 

يشتمل على حاجات الفرد النزاعة  الذيالمالئمة للموقف  االستجابةوانتقاء ، إلى تعديل سلوكه على الدوام 

و على قدرة الفرد على تحقيق ذلك من جهة أخرى ، و البد أن يكون الفرد  للتحقق و اإلشباع من جهة ،

و هذا ما يجعل ، على قدرة من المرونة لكي يستطيع أن يختار االستجابة المناسبة للموقف ليحدد دوافعه

  .لجودة الحياةأفراد عينة الدراسة يشعرون بمستوي متوسط 

في دراستها على عينة من  )2011(فمسعودة بوقالباحثة ت إليه اوتتفق هذه النتيجة مع ما توصل

ضحايا اإلرهاب في الجزائر، إال أن دراسة فاطمة الزهراء البازيدي والتي توصلت لوجود عالقة  ارتباطيه 

ية وكذلك انتشار  اضطرابات سلوك ، بين درجة التعرض للعنف اإلرهابي واضطراب الشدة ما بعد الصدمة
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وبالتالي أن  أفراد عينة ، هذا ما يدل على اضطراب الصحة النفسية  ،ال اجتماعية لدى أفراد العينة

  .الدراسة ال تتمتع بمستوي عال من جودة الحياة

وعدم ، حياته بشكل عام و الفرد عن ذاته عدم رضيدراستها أن الباحثة أوضحت من نستنتج  

وترتبط جودة الحياة النفسية  ،قدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة لهالمتواصل لتحقيق أهداف شخصية مسعيه 

  (Ryff, etal. 2006, P,P : 85–95)". بكل من اإلحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية

  وهذا ما ال يتوفر في عينة دراسة فاطمة الزهراء البازيدي

أن و هو  )2011(فاطمة الزهراء البازيدي  ما تراه مع  ةدراسمن  المتوصل إليهاو تتفق  النتيجة 

مما  ، وأثار دائمة على التنظيم النفسي للشخص، صادما بمقدار ما يثيره من اضطرابالحدث يعتبر 

قدرة الشخص  يتعدى الثاراتتتصف بكونها محملة بفيض من ، تسبب في ظهور تنظيم نفسي لإلنسان

      والمشاهد المحايد ،  والفعل اإلرهابي  يعتبر فعال صادما لكل من الضحية المباشرة، على االحتمال

  .الذي تسعى سياسة اإلرهاب إلى أن تعمره بمشاعر الخوف و الهلع

النفسية الناتجة عن تعرض  باآلثار) CHIMIENT AND AL )1989كما اهتمت دراسة 

      أو تحطيم المنزل جراء القصف األسرة،تمثلت في موت أحد أفراد  مؤلمة،األطفال اللبنانيين لخبرات 

من األطفال ظهرت عليهم أعراض %30وأسفرت نتائجها على  ،أو االضطراب للعيش مع أسرة أخرى

األطفال الذين لم يتعرضوا لمثل هذه  والعدوان واالكتئاب بشكل أكبر من مجموعة التوتر والنكوص

الدراسات المحلية التي أجريت على عينات من  اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع العديد منو ، الخبرات

 و الذين توصلو أوضحت نتائج الحروب على األفراد ودراسات عربية التي ،ضحايا اإلرهاب في الجزائر

ف فاآلثار النفسية الناتجة عن التعرض للعن، جودة الحياة ىتميزوا بانخفاض مستو  ضحايا اإلرهاب  أن
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وهذا يتوقف على شدة ، ا يؤثر على اإلحساس بجودة الحياةوسوي مم ستؤثر في سير حياته بشكل طبيعي

  دث اإلرهابي و درجة الح

هو  أن أكبر تهديد  يعرقل المواجهة الفعلية و التصدي لعوامل الخطر VAN DER KOLKيرى و 

    أو الجسمية ،األنظمة الواقية ، فينتج عنها تضرر النمو عند األطفال سواء من الناحية المعرفيةانهيار 

    و المعتنىبهو فقدان القدرة و الدافعية ، أو النفسية مما يؤدي إلى اختالل وظيفي عالئقي بين الطفل 

  .على التفاعل في المحيط

ليس  أن)J.HERMAN.1993 .P.LEVINE2005(وتختلف نتيجة الدراسة مع ما توصل إليه

هناك أفراد ينهضون و يرتدون بعد تجارب صعبة ، كل األحداث الصادمة  تؤدي إلى أضرار سيكولوجية 

  . تعرضهم ظاهريا إلى تجارب أقل شدةبعد ، ومؤلمة ، بينما يبقي يعاني البعض أالما عميقة ومستديمة

أن صدمة العنف في المجتمع اإلرهابي تهز لدى الفرد مسلما  )2005(موريس إبراهيم ما يرى ك

كان المجتمع هادئا ومستقرا  وكلما، وهو أن للحياة غرضا ومعنى  في الظروف الحياتية العادية ، أخر 

  . ومعنى وهدف حياة عند كل فرد في المجتمع مذاقيكون لل

هما وتثري، تدعمهما حالة االستقرار في المجتمع  ووهذا الهدف ينبعان من داخل النفس هذا المعنى

  .األوقات السعيدة  العالقات اإلنسانية الحميمية

      التي هدفت إلى التأكد من الفرضية القائلة  ) coodhart 1985(كودهارت وحسب دراسة 

رضا عن الحياة التي منها التفاؤل و ال، إن تقييم األحداث الحياتية الضاغطة عن طريق األفكار اإليجابية

   في حين أن تقييم األحداث الحياتية الضاغطة ، من شأنه أن يخفف من النواتج السلبية لهذه الضغوط

  .عن طريق التفكير السلبي شأنه أن يزيد من النواتج السلبية للضغوط 
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على التحدي و مواجهة الصعاب، فالتحدي   األفرادقدرات  كما ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى  

     ما فيها من مستجدات سارةيتمثل في قدرة الفرد على التكيف مع مواقف الحياة الجديدة، و يقبلها بكل 

درته على مواجهة مشكالته ، مع ققائهوارت ور طبيعية ال بد من حدوثها لنموه، باعتبارها أمأو ضارة

درة على مواجهة يؤدي الختالفهم في الق، الخاصية بهذهتميزهم  ى، واختالف األفراد في مدبفاعلية

       الضاغطة و  لسريع في مواجهة الخبرات األليمةاختالف القدرة على التكيف او ، المشكالت بفاعلية

  .والتفاؤل في تقبل خبرات جديدة ، التي مرت بهم واختالف مشاعر األمل

 ى، حيث تر القدرة على ضبطهاو  اد في التحكم بالنفسالنتيجة الختالف قدرات األفر هذه  و تعود 

أكثر  ولديهم اعتقاد في قدرتهم على التحكم في أمور حياتهم،   للضغوط المتعرضونأن األشخاص  كوباز

  .وجسمية من أقرانهم الذين يشعرون بالعجز في مواجهة القوى الخارجية ، صحة نفسية

)kobasa,1979,p :8( 

كل فرد بيئته ن لأ )2011(فاطمة الزهراء البازيديال تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه  و

  .تكيفه و شخصيتهو ، ة يتوقف بموجبها تحديد نمط سلوكهأو النفسي السيكولوجية

فالشخص غير المتعلم مثال يختلف في معالجته المعرفية لألحداث التي يتعرض لها مقارنة  

كذلك فإن الطفل تختلف مخاوفه ومفاهيمه و مسبباته فرحته وغضبه وطريقة تداوله  ،بالشخص المتعلم

لى الصلة الوثيقة بين العمليات ، و يرجع ذلك للفروق الفردية وعمع الراشد لألحداث الصدمية بالمقارنة

  .العقلية والصحة النفسية 

وقــــد أظهـــــرت األبحـــــاث أن  ،نســـــتنج أن الفرضــــية محققـــــةومــــن خـــــالل  مــــا توصـــــلت إليــــه الباحثـــــة 

ــــى  ــــى صــــدمات معقــــدة قــــد يــــؤثر عل ــــادين تعــــرض األطفــــال إل ، معرفيــــة، انفعاليــــة( نمــــوهم فــــي شــــتى المي

) أمــــــــراض جســــــــمية ، مخــــــــاوف مــــــــثال( وتوظيفــــــــا مرضــــــــية فــــــــي مجــــــــاالت أخــــــــري ، )، نفســــــــية ســــــــلوكية

ل باإلضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك ، عنـــــــدما ينتقـــــــل  األطفـــــــال مـــــــن مرحلـــــــة نمائيـــــــة إلـــــــى أخـــــــرى يواجهـــــــون عوامـــــــ
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والتوافـــــق مـــــع الوضـــــعية الجديـــــدة يتوقـــــف هـــــذا علـــــى  ضـــــاغطة حيـــــث يتطلـــــب مـــــنهم المواجهـــــة والتكيـــــف

  .عوامل الحماية الفردية والعائلية المحيطية بها

  :  السابعةوتحليل و مناقشة نتائج الفرضية  عرض - 7

لمتغير  ىالنفسية يعز الهوية  على مقياسضحايا اإلرهاب  فروق بينيوجد :السابعةتنص الفرضية 

  .الجنس

بين متوسطات درجات أفراد  الفروق،داللة اختبار ت ل وللتحقق من صحة الفرضية تنم استخدام

) spss ,16(و بعد المعالجة اإلحصائية بنظام  النفسية،عينة الدراسة من الجنسين على مقياس الهوية 

  : تحصلنا على النتائج الموضحة  في الجدول التالي

  النفسيةالفروق بين الجنسين على مقياس الهوية نتائج اختبار ت لداللة يوضح :)20(جدول رقم

  األداة
  الذكور

  63=ن

  اإلناث

  مستوى  113=ن

  الداللة

Sigg 

  اختبار

 Tت  

  درجة

  الحرية
  

المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مقياس 

الهوية 

  النفسية

231.15  20.59  234.43 21.28  0.63  0.718  175 

التحليل اإلحصائي وباستخدامنا  spss16)(بعد المعالجة اإلحصائية عن طريق النظام اإلحصائي 

عند مستوى  و هي دالة )0.718(ت عن قيمةتوصلنا أن المستقلتين،للعينتين ) T(باستخدام اختبار 

متوسطي درجات عينة الذكور وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ، ) 0.05(الداللة 

أكثر من خالل   ويتضح ذلك مقياس الهوية النفسية، في استجابتهم على ومتوسطي درجات عينة اإلناث
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و ) 20.59(، و بانحراف معياري قدره )234.43(و) 231.15(بين المتوسطين  النسبيالتقارب 

)21.28(.  

  غير محققة من خالل تحليلنا لنتائج الجدول نستطيع القول أن الفرضية 

 المكملحيث كل له دوره ، التغيرات التي جعلت دور الجنسين متداخل تلكذلك لإرجاع  يمكن

باختالف األسباب التي  ن أحداث الحياة، ألنه في الوقت الراهن لم تعد المرأة تعيش بمعزل علآلخر

يفسر مما ،أين أصبحت على إطالع على كل ما هو كائن... االقتصادي، االجتماعيتواجهها السبب 

  .غياب لفروق ظاهرة ذات داللة إحصائية بين الجنسين

ف حمود  أن الذكور أكثر نشاطا و تحقيقا لمستوى "التي قامت بها ةالدراسهذا ماال يتفق مع 

أن منجزي )  1985(أن  آدمزبنيون و  كما وجداإلنجاز والتعليق و هما أكثر مستويات الهوية نضجا، 

أن درجات منجزي " 1988بنيون " الهوية قد تحصلوا على درجات أعلى على مقياس الهوية، كما أكد 

 1998عبد الرحمن ( "الهوية ترتبط إيجابا مع درجاتهم على مقاييس العالقات االجتماعية اإليجابية 

  .)" 62:ص

االتفاق النسبي بين الذكور واإلناث في نتيجة الدراسة لكون أفراد عينة الدراسة ينتمون هذا يرجع   و

لمجتمع واحد ، وتجمعهم ثقافة مشتركة تحصر كل من الجنسين ضمن نسق قيمي معين فالهوية تختلف 

في بشكل فعال من خالل التجارب التي تسهم في استكشاف الهوية، و خياراتها والتزاماتها ،وبناء معر 

  . تالسلوكيالمعتقدات أو جملة من 

لجرائم اإلرهابية مست الرجال والنساء على حد سواء و لم تفرق بينهم حيث قتل النساء والرجال فا

أين تجعل هذه األخيرة تسير في نفس المنحنى لدى كل من ، كما عذب الرجال واغتصبت نساؤهم

  .الجنسين
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بما فيها من مثيرات ومعايير مشتركة  ،االجتماعية وبالتالي انتماء كل من الجنسين لنفس البيئة

  هذا ما يفسر عدم وجود فروق ذات داللـة إحصائية  واالتفاق،نوع من  اهب الخبرات االجتماعية سونف

  .الهوية النفسيةلدى الجنسيـن فيما يخص 

" ملتـو روكتش"وما يدعم ذلك ما جاء في النظرية المعرفيـة السلوكية حيث أوضح  

M.Rocheach  " أن المعتقدات واالتجاهات والقيم تنتظم جميعها في إطار نسق عام وهو نسق

الباحثة ربيعة وحسب المعتقدات الشامل والذي يتسم بالتفاعل الوظيفي بين عناصره أو أجزاءه، 

و إنما ما ، فالفرد يتعامل مع أدوار الجنس ليس من منطلق تعريفه كذكر أو أنثى)  2011(ةعالوني

  .يتصف به شخصيا من خالل التعريف الذاتي عن ذلك

في ضوء تنشئة الفرد والمتغيرات مرحلة تشكيل الهوية تتم  نأ جيمس مارشياوقد أرجع الباحث 

أو تكون معاقة  ،وبالتالي يمكنه تحقيق هويته أو تأجيلها أو تتوقف عن التشكل ،المجتمعية التي يعايشها

                                   بوش راسات التي قام به كل من بعض الدإليه  وهذا ما أشارتعن التشكل والوضوح 

تشكيل الهوية لدى اإلناث هو األكثر  أن(1989)أرشيرو  bush &jacobvitz(1993) و جاكوبفتز

هو ابرز منه عند  األسرية الجندرية و األدوارمجال  إن)2000(كروجر وأكدت . تعقيدا منه لدى الذكور

  .الذكور

وجود  )(jacobitz&bush1993بوش و جاكوبفتركما كشفت بعض الدراسات التي قام بها 

فروق تعزي لجنس الفرد في تشكيل الهوية من حيث التوقيت الذي يصل الفرد لتحقيق الهوية لكل من 

الثقافات في  ئة االجتماعيةفي مضامين عمليات التنش االختالفوالذي يعزي إلى ، الذكور واإلناث 

  .الثقافة الواحدةالمختلفة و 
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بينما ، أن الذكور الذين يلتزمون بالعمل واأليديولوجيات  ) 1968(أريكسون و جاء في أبحاث 

و العالقات مع اآلخرين كما أن االكتشاف عند اإلناث هو األكثر ، اإلناث تتجه التزامهن نحو األسرة 

  .في مجاالت متعددة  اإللتزماتشكيل و ذلك يرجع للبحث و ت تعقيدا من الذكور

بين الذكور  إلى وجود فروق جندرية cramer&college) 2000(كريمر و كولج كما أشارت 

ات أعلى في مستوى واإلناث، إذ أن الذكور الذين يصنفون في حالة اضطراب الهوية يكون لديهم درج

عدم الثقة الهوية يتميزون باالنسحاب و ،  بينما اإلناث اللواتي يصنفن في حالة اضطراب القلق و التوتر

 رجة أعلى من االنفتاح على الخبرةأما الذكور الذين يصنفون في حالة تأجيل الهوية فيتميزون بد، بالذات

  .و تدني في مستوى تقدير الذات والثقة بالنفس 

في دراسة كل منهما بمفرده على عينات في ) 1987(و ستريتمتر ) 1984(أبراهام وقد وجد 

الفرعية  األبعادرحلة المراهقة المبكرة و المتوسطة أن المراهقات قد حصلن على درجات مرتفعة في م

  .الهوية عن المراهقين من نفس السن إلنجاز

على عينة من الجنسين في مرحلة المراهقة  نتائج مماثلة)  1984 (آدمزوجد جروتيفات و كما  

عينة ذات مدى واسع من العمر الزمني أن اإلناث أكثر في دراسته على ) 1983(ميد ووجد المتأخرة  ، 

  .انجازا للهوية من الذكور 

أريكسون هو العامل الثقافات حيث أكد و كما أكدت الدراسة على عامل أخر في نمو تشكيل الهوية 

ة الجماعات إلى هوي شارأإذ ، نمو الهويةمنذ بداية البحث في الهوية على أهمية الثقافة في  و مارسيا

و التي تنموا من خالل قدرة الفرد في مرحلة على تذويب ثقافة الجماعة التي ينتمي  العرقية في المجتمعات

  .إليها

أن  الذكور منجزي الهوية   )readadmas and dobson  )1984آدمزو  ريد ادكزو يري      

     النساء منغلقات الهوية يرتكبن بسهولة  أنو  االنطواءو ، االنبساطو أقل في درجة  هدوءكانوا أكثر 
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و أكثر تقيدا في عالقاتهم ، ضيق  إدراكيو أكثر ميال ألن يكن نظام ، االجتماعيةفي المواقف 

  . اآلخرينمع  االجتماعية

      التعليق و  ، وتحقيقا لمستوى اإلنجاز، نشاطاالذكور أكثر  أنف حمودكما توصلت دراسة 

       أن منجزي الهوية قد تحصلوا)  1985(آدمزبنيون و  وكما وجد، وهما أكثر مستويات الهوية نضجا 

  . على درجات أعلى على مقياس الهوية

مع درجاتهم على مقاييس  إيجاباأن درجات منجزي الهوية ترتبط  "1988بنيون " كما أكد 

 .)62:ص ، 1998 ، عبد الرحمن( ."اإليجابية  االجتماعيةالعالقات 

أن المشاهدة الحادة التي تهدد األطفال لدى تعرضهم ) 1999أحمد عبد الباقي البستان (ويري 

و البؤس والشك دون شك تهدد شخصية الطفل ألن مشاعر الخوف ستتوالد  بداخله ،  لألذى و األلم 

وتكوينه الشخصي وتعتبر ،وهذا له أهمية بالغة في نمو الطفل معرض لهاويحس شخصيا أنه مالحق و 

    .التعرض للعنف أشد تجربة تستدعي من الطفل التكيف معها 

      التي تناولت الفروق بين الجنسين )1982( و أرشر) 1982(واترمان كما أظهرت دراسات 

في مجال الهوية إلى وجود فروق في بعض مجاالت محتوى حاالت الهوية لديهم، ففي مجال 

ية  أظهرت الدراسات التي تناولت أفراد في مرحلة المدرسة الثانوية ظهور حالة األيديولوجيات السياس

في حين لم تظهر فروق بين الجنسين في مرحلة الرشد  ،ارتهان الهوية لدى الذكور في المرحلة الجامعية

  .في هذا المجال 

انتشارا أكثر ت الهوية التوزيع العام للذكور على حاال أن) 2010أبو فارة  إسماعيل(كما توصل

ي حاالت الهوية و بفارق كبير عن باق نسبة، أعلىحيث احتلت  المؤجلة،لدى الذكور هي حالة الهوية 

  .األخرىالنفسية 
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 اللذان قاما بدراسة طولية  )1982(و فيتش   آدمز و تتوافق هذه النتيجة مع ما توصل إليه

 إحصائيةفلم تجد فروقا ذات داللة ، الهوية باستخدام عينة عشوائية في مرحلة المراهقة المتأخرة  على نمو

كما أن العديد من الدراسات التي استخدمت المقياس الموضوعي لرتب  بين الجنسين في تكوين الهوية،

 آخرونو  آدمز، )1983(أبراهام  منهاتب الهوية ، الهوية قررت أنه ال توجد فروق بين الجنسين في ر 

  ) .1985( آدمز، بنيون و ) 1985(

وخبرات الطفولة ، و دمج التجارب ، نظر للهوية على أنها تجمع أريكسون  يتضح لنا مما سبق أن

وهذا التجمع والدمج للتجارب المتراكمة ، التي يمر بها الفرد والتي تساعد في تنظيم شخصية المتطورة 

                 وبين كافة القدرات التي تطورت ، على المزج بين كافة التجارب   egoمرده إلى قدرة األنا 

               مؤكدا  رص المقترحة للفرد من قل المجتمعوكافة الف، بين كافة القدرات المولودة معهو ، مع الفرد 

              وحسب الظروف البيئية والتغيرات في تاريخ ، على أن عملية بلورة الهوية تتحدد حسب تاريخ الفرد

كما أن بلورة الهوية الذاتية للفرد تتطلب االلتزام ، والصراعات االجتماعية التي يواجهها، الفرد، الضغوطات

  .بقيم أيديولوجية ونمط حياة

يمكن  والتي، والجانب السلوكي للهوية يتحدد بالسلوكات التي تعتبر مؤشرات على الهوية 

  .مالحظتها وقياسها والتي تظهر في المجاالت المختلفة 

  .محققةالفرضية غير  نأانطالقا مما سبق يمكننا القول 
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  :  ثامنةوتحليل و مناقشة نتائج الفرضية ال عرض - 8

يعزى لمتغير الجنس الحياة  مقياس جودةعلى اإلرهاب ضحايا  فروق بينيوجد : " تنص الفرضية الثامنة

.  

بين متوسطات درجات أفراد عينة  الفروقم استخدام اختبار ت لداللة تو للتحقق من صحة الفرضية 

و بعد المعالجة اإلحصائية بنظام  اإلرهاب،الدراسة من الجنسين على مقياس جودة الحياة لضحايا 

)SPSS16 ( التاليالجدول  الموضحة فيتحصلنا على النتائج:  

  الجنسين على مقياس جودة الحياة لضحايا اإلرهاب  بين) ت(يوضح نتائج اختبار : 21جدول رقم 

 
 الذكور

63=ن  

 اإلناث

113=ن  مستوى 

 الداللة

Sigg 

 اختبار

 Tت  

 درجة

 الحرية
 األداة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مقياس جودة 

 الحياة
222.46 

 
27.58 220,16 18.17 0.52 0.63 174 

  

وهي غير دالة ) 0.63(النتائج أن قيمة ت  الحياة أظهرتوبالنسبة للنتائج الخاصة بمقياس جودة 

درجات عينة الذكور  المتوسطين بينلك من خالل التقارب بين و يتضح ذ ،)0.05(عند مستوى داللة 

بين ) 18.17(و) 27.58(المعياري وباالنحراف ، )220.16(ودرجات عينة اإلناث ، )222.46(

وهذا يدل على بالتوالي،النفسية عينة اإلناث في استجابتهم على مقياس الهوية  و درجات عينة الذكور

  .الحياةوجود اتفاق نسبي بين الجنسين في مقياس جودة 
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حسب تصريحات المستفيدين، إال  أما فيما يخص تحسن نوعية الحياة، فوجد أن هناك تحسن نسبي

  . وتصورات األفراد لنوعية حياتهم لكون المقياس يعتمد على ادراكات تحفظ في ذلك  ىيبقأنه 

الرئيسية التي تقوم أن فكرة الشخص عن نفسه هي النواة  )1976(مصطفى فهمي حيث يذكر 

كما أنها عامل أساسي في تكيفه الشخصي واالجتماعي ، فالذات تتكون من مجموع عليها شخصيته،

تتكون من خبرات إدراكية وانفعالية تتركز حول الفرد باعتباره هي ، فالفرد لنفسه و تقييمه لهادراكات ا

  .مصدر للخبرة و السلوك 

على أهمية الخدمات التي يقدمها المجتمع لضحايا اإلرهاب  )michal .2003(ميشيل وقد أكد 

  . ة الحياة لدى الفردالن الدعم االجتماعي الذي يتلقاه يؤثر بصورة جوهرية على مستوى جود

ما يبرر هذا  و  اإلناث و ا اإلرهاب هي متساوية بين الذكوروبالتالي فإن الخدمات المقدمة لضحاي

  .الحياةإحساسهم بنفس مستوى جودة 

                         ألحداث ال تؤدياالوقائع و  و أن الظروف الخارجية )2003(حسيب  محمدكما يرى 

وكيفية إدراكها والتفكير  قائع ، بل اتجاهه نحو هذه األحداث والو االنفعالي لدى الفرداب إلى االضطر 

، فالفرد ال يضطرب بسبب األحداث ولكن بسبب وجهة نظره فيها، أنها هما اللذان يحدثان االضطراببش

فعند تناول  ، والسلوك السويالذي يقوم عليه االنفعال الموجب ومن ثم فإن التفكير العقالني هو األساس

التصدي لحلها أو فهمها تحدث بعض األخطاء في الفهم والتفسير والسلوك مما يشوه صور مشكلة ما و 

  .الواقع و بالتالي تأتي السلوكيات على نحو غير مرض
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، وهذا عامل لى أبنائهمإقد ينقلونها أن األولياء يعانون صدمات غير معالجة Hermanكما ترى

الجسمية البينية، و  ة مثل اضطرابات الشخصية كالحاالتسيكاترية مختلف لى اضطراباتإخطر قد يؤدي 

  .التفكك واضطرابات األكلو 

أنه من بين عوامل  مركز الدراسات التطبيقية لعلم النفس اهبالتي قامت  الدراساتكما يتضح من 

، االختطافالخطر لتطوير اضطرابات نفسية لدى الطفل فقدان شخص عزيز، سواء بالوفاة أو القتل أو 

  .فتصبح كارثة  فردية ومجتمعية وقد ينتج حداد مرضي يفقد مع وفاة الشخص السند العائلي أو المعيل 

يا اإلرهاب وخاصة الفقد يؤدي تأثير األحداث الحياتية الضاغطة مثل التي عايشها ضحاأن كما 

را نفسية سيئة على الصحة أثاوبالتالي يترك ، الفشل الذي يؤدي إلى اإلحباطلحزن و الشعور باأللم،واإلى 

  . من أهم هذه اآلثار النفسية االكتئاب و النفسية

المساندة االجتماعية من أهم المصادر النفسية واالجتماعية الواقية من الصالبة النفسية و  رتعتبو 

حيث تنشئ الصالبة النفسية جدار دفاعي نفسي للفرد يعينه على التكيف البناء مع أحداث  ،أثار الضغوط

م الضغوط ، وتخلق نمطا من الشخصية شديدة االحتمال تستطيع أن تقاو المؤلمةالحياة الضاغطة و 

 لى الحاضر والمستقبل بنظرة ملؤها األملإ، ليصل إلى مرحلة التوافق وينظر وتخفف من أثار السلبية

هذا ما يؤدي بأفراد دود أفعاله مثاال لالستحسان،  و تصبح ر خلو حياته من القلق واالكتئاب و ت، و والتفاؤل

  .نة الدراسة لإلحساس بجودة الحياةعي

 التيهي  التي مرت بها أفراد عينة الدراسة من كال الجنسين الضاغطة األحداثفإن وبالتالي 

إحساس أفراد العينة بجودة الحياة على مدى مواجهتهم و يتوقف ، لجودة الحياة إدراكهم تؤثر في 

  .بعد معايشتهم لألحداث اإلرهابيةللضغوطات النفسية  أثناء و 
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ان غالبية الجهود التي  greenley and greenberg)1997(يرج جريني و جرينحيث يرى 

حياة كما الفرد للرضا عن الدراك إ، يتضمن ر المفهوم متعدد األبعادبذلت لقياس جودة الحياة تتضمن اعتبا

صائص الموقف الذي يعيش فيه الفرد، ، وخعليها جودة الحياة الذاتي، ويطلق تقاس من وجهة نظر الفرد

  .طلق عليها جودة الحياة الموضوعيةوي التي يمكن قياسها بصورة موضوعيةو 

إلى أهمية التركيز على دراسة   ZAKIA& CHAMBERLAINتشمبرلينو  يشير زاكياحيث 

المتغيرات النفسية والمساندة االجتماعية التي تؤثر في كيفية رؤية الفرد لألحداث الضاغطة وكيفية إدراكه 

  .وتفسيره لها، كما تؤثر في كيفية تقييم الفرد لمدى قدراته على مواجهة األحداث اإلرهابية

داء العشرية السو  أطوارالديني ظل طوال أن الجانب )2011(فاطمة الزهراء البازيديوترى 

السلبية المترتبة عن العنف اإلرهابي  اآلثارو ، األزمات إخماديساهم في  وباألخص في منتصف التسعينات

مما يساهم في النظرة اإليجابية طلع لمستقبل أحسن ، والت إيمانهموتقوية ، التخفيف من معاناة الضحاياو 

  .الدراسة ذكورا أو إناثا للحياة لدى مختلف أفراد عينة 

 و ال تفريطا إفراطالى األشياء عند الفرد المسلم يجب أن تتسم باإليجابية التي ال تعرف إفالنظرة 

                 يدرك ألنه الواقع بثقة وحزم، وفاعلية وعزم مثل هذه النظرة المعتدلة ستمكنه من التفاعل مع

   وأن عليه تقديم العمل الصائب ليحصل على أحسن  الوقائعع لألحداث، والمؤثر في أنه هو الصان

  )35:،ص2007،األحمدي( .يا بقضاء اهللا و قدرهمئنا راضإذا اختلفت النتائج فسيكون مط أماالنتائج، 

السعادة و ، لرضاا البيئة،جودة الحياة هي مدى شعور المنسي  بأن كاظم و  كذلك يرى الباحثان

االت ، والخدمات المقدمة لهم في مجالل نوعية البيئة التي يعيش فيهامن خقدرته على إشباع  حاجياته و 

  . ته للوقت واالستفادة منهر ا، مع حسن ادوالتعليمية والنفسية، مختلفة مثل المجاالت الصحية
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وبالتالي يتمتعون بنفس ، كور وٕاناث يعيشون في نفس البيئةد عينة الدراسة من كال الجنسين ذار فأف

  .واإلناثكور ذدمة لهم من طرف الجهات المعنية دون تمييز بين الالخدمات المق

  ومنه يمكننا القول أن الفرضية غير محققة 

و ذلك ، فرد يشرع في بناء صورة عن ذاته من المراحل األولى لحياته ال أخير يمكننا القول أنو 

و تبدأ هوية الفرد ، عن طريق التغذية الراجعة التي تتم مع األفراد المشكلين للمحيط الذي يعيش فيه الفرد 

                 هي ليست شيئا معطى دفعة واحدة بل هي عملية بناء، تتأثر بكل األحداث  في التشكل تدريجيا إذ

ذروة أهميتها و كذا خطورتها في فترة المراهقة حين  التي يعيشها الفرد ، حيث تكتسب عملية بناء الهوية

، كما تتشكل الهوية من أنا: يبدأ المراهق رحلة البحث عن اإلجابة عن أول سؤال ذو طابع وجودي وهو

  . ر الثقافي الذي يترعرع فيه الفردضمن اإلطا

                                التي هي صورة الفرد و ،ل ذلك يتشكل إحساس قوي  بالهوية الشخصيةومن خال

، كما تعطي تفسيرات الستجابات فرد في كل مواقف الحياة المختلفة،  التي تتحدد استجابات العن ذاته

وأي ، وهو ما يسمى بالهوية االجتماعية، اآلخرين لسلوك الفرد وذلك يحدد أسلوب تعامل اآلخرين معه

ذات ومستوى العالقات االجتماعية يؤدي لتشتت الهوية على مستوى صورة ال تشتت على  هذه المستويات

.  

 على البناء النفسي ، يؤثرتشتت، انغالق، تأجيل تحقيق: ةووقوع الفرد في أحد رتب الهوية األربع

يؤثر على األنشطة اليومية التي يمارسها  و، على الصحة الجسدية و، كما يؤثر على عالقته االجتماعية

وازي الطاوس ( .على اإلحساس بمستوى جودة الحياةوهذا ما يؤثر  ،ويؤثر على انفعاالته

  )112:،ص2012،
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  العام  االستنتاج -9

  :اتضح لنا ما يلي، وتحليلنا لنتائج الدراسات السابقة  وانطالقا مما سبق و عرضنا

وجودة الحياة لدى ، )والتحقيق والتأجيل  االضطراب( وجود عالقة ارتباطيه بين رتب الهوية  

ودرجات مقياس  ، االنغالقبين درجات رتبة  ارتباطيهضحايا اإلرهاب في الجزائر، إال أنه ال توجد عالقة 

  .جودة الحياة

مقياس جودة  النفسية وحايا اإلرهاب على مقياس الهوية وجود فروق بين ضعدم كما اتضح لنا 

  .أنر الجنس و درجة التعرض للعنف اإلرهابي حيث يالحياة تعزى لمتغ

 توصلنا ، جودة الحياةدرجات مقياس و  اضطراب الهويةدرجات رتبة بين  ةاالرتباطيبالنسبة للعالقة  -1

 كلما زادت درجة اضطراب الهوية يعني ، الحياة جودة عالقة ارتباطيه سالبة بين اضطراب الهوية و  لوجود

 .مستوى اإلحساس بجودة الحياة انخفض

       ودرجات  الهوية،درجات اضطراب  عكسية بينتشير النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه  كما

نه كلما زادت درجات أ، مما يعني النفسية بعد الصحةو  االجتماعية،بعد العالقات و ، بعد الصحة الجسدية

 .النفسيةاضطراب الهوية انخفض مستوى الصحة الجسدية والعالقات االجتماعية والصحة 

، وبعد لهويةذات داللة إحصائية بين درجات اضطراب ا ارتباطيهعدم وجود عالقة  تبين كما 

 .بعد األنشطة واألعمال اليوميةو ، عاليالجانب االنف

          الدراسات السابقة  و طقية بالمقارنة مع الجانب النظريمنوترى الباحثة أن هذه النتيجة 

  .التي أوضحتها الباحثة فيما سبق

  .نسبياالفرضية األولى محققة  ويمكننا القول أن
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والدرجة الكلية لمقياس ، تبة تحقيق الهويةر درجات  وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين تبينكما  -2

 .الهويةارتفعت درجة تحقيق  الحياة كلماما زادت درجات مقياس جودة جودة الحياة، بمعنى كل

ودرجات   ،بالمقابل تشير النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه ايجابية بين درجات رتبة تحقيق الهوية

ودرجات بعد الحياة المهنية على مقياس جودة  ،ودرجات بعد العالقات االجتماعية، بعد الصحة النفسية

  . الحياة

 ،وبعدي الصحة الجسدية، عدم وجود عالقة ارتباطيه بين رتبة الهوية المحققةاتضح لنا اكما  

 .والجانب االنفعالي

  محققة نسبياالثانية الفرضية  و يمكننا القول أن

     مقياس جودة  و رتبة الهوية المؤجلةدرجات  موجبة بين ارتباطيهعالقة  وجود  كا اتضح  - 3

التراث  و قارنة مع نتائج الدراسات السابقةبالم ، أن هذه النتيجة غير منطقيةوترى الباحثة ، الحياة

 .النظري

 .محققة نسبياالثالثة أن الفرضية  وبالتالي يمكننا القول

التي تشير إلى وجود عالقة ارتباطيه بين درجات رتبة الهوية  و الرابعة أما فيما يخص الفرضية -4

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة  ال  تبين أنه ،بأبعاده المختلفة س جودة الحياة المنغلقة ودرجات مقيا

 .ودرجات مقياس جودة الحياة نغلقةبين درجات رتبة الهوية الم إحصائية

كماال ، السابقة وهذه النتيجة غير منطقية ال تتطابق مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات

  .نفسيةتتماشي مع التراث النظري و مع مفهوم الهوية ال

 .غير محققةالرابعة  الفرضية يمكننا القولو  
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بطريقة أوضحت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق بين األفراد الذين تعرضوا لعنف إرهابي  ذبكك -5

الحياة ومقياس جودة النفسية،على مقياس الهوية  ةواألفراد الذين تعرضوا لعنف إرهابي غير مباشر  ةمباشر 

 .اإلرهاب لضحايا

      بين المشاهد و المحايد  ال يفرق الباحثة ذلك أن تأثير الحدث اإلرهابي على االفرادو أرجعت 

  .و المتعرض للضرر

 .محققتينالفرضيتين الخامسة و السادسة غير  أنو بالتالي يمكننا القول 

   من ضحايا اإلرهاب توجد فروق بين الجنسين ذكور وٕاناث  انه الفي األخير أوضحت النتائج و  -6

بالرغم من وجود اختالف في البنية ،لضحايا اإلرهابجودة الحياة  النفسية ومقياس مقياس الهوية على

        الجسدية و النفسية بين الذكور و اإلناث فالذكور أكثر قدرة في التغلب على الشدائد و المصائب 

النفوس لدى كال الجنسين  و أكثر قدرة في التحكم في الذات ، إال أن الحدث اإلرهابي كان بالغ األثر في

. 

 .الفرضية السابعة و الثامنة غير محققتين و بالتالي فإن 
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  خالصةخالصةخالصةخالصة 

  خالصة

يومي في العديد من واليات ، كان المشهد ال عنيفةالعشرية السوداء أحداث شهد الوطن خالل 

    تقطع الرؤوس و ترمى في الطرقات تيخلوا من عمليات القتل الفردي و الجماعي ، أين كان ال الوطن 

  . و الجدران و تعلق على األعمدة

         و األماكن العموميةذات الكثافة السكانية و في كما شهدت انفجارات عديدة في المناطق 

باإلضافة إلى المواجهات المسلحة بين رجال األمن و الجماعات . و المستشفيات و غيرها  مثل المطار

 نساءشيوخا أو  األبرياءو التي استهدفت العديد من  .مناطق عديدة من الوطن في الجزائر  اإلرهابية في

صورا ال و أطفاال ، إن هذه المشاهد المروعة و العنيفة و التي ال يتحملها الفرد تبقى ذكريات مؤلمة و 

باإلضافة إلى  تزول من ذاكرة من عاش أحداثها ، إذ أنهم أحس بالرعب و الهلع و الخوف القاتل حينها

     الهامة و المؤلمةمن الخبرات  هذا ما يجعلها . مشاعر القلق و الحسرة و الحيرة نتيجة هذه األحداث 

  .ل هويتهم النفسية و تحديد مسارهاو المؤثرة على الفرد و التي تساهم دون شك في تشكي

إن هذه المواقف األليمة و الحادة و المؤلمة التي تعرض لها األفراد خالل عشرية كاملة من الزمن  

الهوية تتكون و  نأ، تعتبر من الخبرات المساهمة في تشكيل و تحديد مسار الهوية النفسية باعتبار 

  .تتشكل عبر أزمات و ليس العكس،  و بالتالي هي في حركة دائمة و في تغير مستمر

تتشكل  الفرد،متواصلة على طول   فترات نمو  صيرورةفالهوية ال تتشكل دفعة واحدة بل هي 

  .الثقافياإلطار التاريخي و  يماسبتدخل عوامل كثيرة مختلفة ال 

، و إن األعمال اإلرهابية الوحشية التي عايشها أفراد عينة الدراسة تركت بصمتها في جوانب هويتهم

فالهوية النفسية ال تتشكل دفعة واحدة ، و لكن انطالقا من مراحل مختلفة يمر بها الفرد يتعرض حينها 

لصراع ، و حل هذا الصراع أو تجازه يحدد وقوع الفرد في أحد مراتب الهوية  مما يحدد دون شك  سلوكه 
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على اتزانه العاطفي ، كما مع اآلخرين ، كما يحدد مدى توفقه النفسي و االجتماعي و قدرته في الحفاظ 

  . يحدد مدي توافقه مع مهنه و مدي قدرته على أداء أنشطته اليومية

أحــــداث عشــــرية مــــن الــــزمن  قمنــــا بهــــذه الدراســــة  خلقتــــهوانطالقــــا ممــــا ســــبق و نظــــرا لألثــــر الــــذي 

للكشـــــف العالقـــــة بـــــين  الهويـــــة النفســـــية ، و جـــــودة الحيـــــاة لـــــدى ضـــــحايا اإلرهـــــاب فـــــي الجزائـــــر ، حيـــــث 

ـــــة ، و توصـــــ ـــــة المحققـــــة ، و المؤجل ـــــة الهوي ـــــين كـــــل مـــــن رتب ـــــه ب ـــــى وجـــــود عالقـــــة ارتباطي ـــــة إل لت الباحث

ـــــة  ـــــدى أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة ، و عـــــدم وجـــــود عالقـــــة ارتباطيـــــه بـــــين الهوي المضـــــطربة ، بجـــــودة الحيـــــاة ل

لعــــــدم  وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــين الجنســــــين  نا جــــــودة الحيــــــاة ، كمــــــا توصــــــل المنغلقــــــة و

وجــــود فــــروق عــــدم  وصــــلنا و مقيــــاس جــــودة الحيــــاة،  و تإنــــاث  علــــى مقيــــاس الهويــــة النفســــية  ذكــــور و

بـــــــين األفـــــــراد الـــــــذين تعرضـــــــوا لعنـــــــف اإلرهـــــــابي بطريقـــــــة مباشـــــــرة ، و األفـــــــراد الـــــــذين تعرضـــــــوا للعنـــــــف 

  .اإلرهابي بطريقة غير مباشرة على مقياس الهوية النفسية و مقياس جودة الحياة 

  ،و االجتمـــــاعي بضـــــحايا اإلرهـــــاب النفســـــيالتكفـــــل نشـــــير إلـــــى ضـــــرورة  أنو فـــــي األخيـــــر ال بـــــد 

 .ذاكرتهمو لم تزل من أذهانهم جروح غير مضمدة  بقىتفرغم مرور سنوات عدة إال أنه 



 

  

 

    ةةةةــــقـائمقـائمقـائمقـائم   

        المراجعالمراجعالمراجعالمراجع   
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  : قائمة المراجع باللغة العربية

 

 )www.lljurist.law.pitt.deu.terrorismterrorismla.htmمن  2009/  11/10تم استرجاعهافي تاريخ (

كمدخل لتحقيق جودة الحياة من منظور التعامل مع  اإلرشاد، )2000( محمد الخلفي إبراهيم .1

 .الكويت،، كلية التربيالذات

 .األهراممؤسسة القاهرة، ،األقنعةوسقوط  اإلرهاب كابوس، )1994(نافع  إبراهيم .2

 دار الوفاء لدنيااإلسكندرية،  ،المسرح و اإلعالموسائل  و اإلرهاب،)2005(الحسن سالم أبو .3

 .الطباعة والنشر

أثر برنامج تنمية المهارات الحياتية في ، )2006(و آخرون  أبو سريع ، أسامة سعد و شوقي .4

، وقائع ندوة علم النفس  تجويد جودة الحياة لدى تالميذ مدارس التعليم العام بالقاهرة الكبرى

 . يسمبرد 19- 17وجودة الحياة ، جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان ،

الضغوط النفسية و عالقتها بكل من الذكاء و تأكيد الذات و بعض ،)1999(أبو غزالة سميرة  .5

، مجلة كلية التربية و علم النفس ، جامعة عين شمس ، العدد الثالث و السمات المرضية 

 .160- 127:ن ، الجزء الثالث ، ص صالعشرو 

المكتب الجامعي ،،اإلسكندريةالدوليوالتطرف والعنف  اإلرهاب،).2001(الروس  أبو حمدأ .6

 .الحديث

البحث العلمي في البحوث النفسية  أصول، ) 2000(مصطفى حسين باهي و  األزهرياحمد  .7

 .مطابع امنو، القاهرة،واالجتماعية والرياضية 
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جودة الحياة وقلق المستقبل لدى طالب المرحلة ، ) 2009( عبد العزيز الثنيانأحمد بن عبد اهللا  .8

 .، جامعة أم القرى، مكة المكرمةرسالة دكتوراه ، الجامعية

 .دار الحرية القاهرة،،السياسياإلرهاب و العنف ، ) 1986(الدين أحمد جالل عز  .9

هو  اآلنموريس و  يريكإل ترجمة، األولىالطبعة ،والرد عليه اإلرهاب، )1991( احمد علي محمود .10

 .لهيئة المصرية العامة للكتابا، مصر، 

 .يوان المطبوعات الجامعية د،الجزائر ، مدخل لمنهجية البحث االجتماعي، ) 2006(احمد عياد  .11

 .مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،الدولياإلرهاب ، )1998(أحمد محمد رفعت بكر طيار .12

، مؤسسة  حدود المرونة بين الثوابت و المتغيرات:المرونة ، )2007(األحمدي ، أنس سليم  .13

 األمة للنشر و التوزيع ،الرياض ، المملكة العربية السعودية

في  اإلرهابسياسات مكافحة ، )  2010( محند برقوق، غرين محمد، أأحمدي بوجلطية بوعلي،  .14

 .ئر ، الجزاومصر الوطن العربي دراسة مقارنة بين الجزائر

 .المؤسسة الجامعية تبيرو  ، والتطرف والقانون الدولي اإلرهاب،)1990(الغزال إسماعيل .15

، ندوة ،  األردناإلعاقةتحسين جودة الحياة كمنبئ للحد من ، ) 2005( أشرف أحمد عبد القادر .16

 .اإلعاقةفي مجال الوقاية من  ءاألداتطوير 

المستقبل وعالقة بمعنى الحياة والضغوط النفسية لدى قلق ، )2010(أشرف محمد عبد الحليم  .17

 .مصر .النفسي، جامعة عين شمس اإلرشاد، مركز 15، مؤتمر سنوي عينة من الشباب

  والنفسي و الطبياالجتماعينوعية الحياة من المنظور ، ) 2005(األشول عادل عز الدين  .18

وقائع المؤتمر العلمي الثالث ، اإلنماء النفسي و التربوي العربي في ضوء جودة الحياة، جامعة 

 .مارس     16- 15الزقازيق مصر 
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دار المطبوعات ،  اإلسكندرية،  النيان القانوني للجريمة اإلرهاب، )2004(حسانين عطا اهللا إمام .19

 .الجامعية

بة لمقياس الرضا عن الحياة ر ية المعر السيكومتالخصائص ، ) 2010( لميخائيس امطاميو .20

بوية الدراسات التر جامعة  ، مجلةفي البيئة السورية) BMSLSS(للطلبة األبعادالمتعدد 

 .والنفسية، دمشق، سوريا

دار ،دمشق ، الدولي والنظام العالمي الراهن اإلرهابعزيز شكري ، )2002(يازي محمد أمل .21

 .الفكر

الحياة وعالقتها بمفهوم الذات لدى المعاقين بصريا والعاديين بالمملكة جودة أميرة طه بخس،  .22

 .، جامعة أم القرىاألردن، العربي السعودية

استراتيجيات تحسين جودة الحياة من اجل الوقاية من ،  )2006(األنصاري بدر محمد  .23

ابوس ، سلطنة ، وقائع ندوة علم النفس و جودة الحياة ، جامعة السلطان قاالضطرابات النفسية 

 .ديسمبر 19-18عمان ،

مدة إحساس كلية التربية بالرستاق بجودة الحياة ، ) 2007ـ(البهادلي عبد الخالق و كاظم علي  .24

، قابوس  ، وقائع ندوة علم النفس بجودة الحياة ، جامعة السلطانو عالقة ذلك ببعض المتغيرات 

 ، سلطنة عمان

، مجلة النبأ، والجهاد قراءة في المصطلحات والمفاهيم اإلرهابالعنف و ، )1996( بشير البحراني .25

 .22العدد 

 .منشورات الحبر،  2ر ، ط،الجزائوتصميم أدواته النفسيالقياس ، )2007( بشير معمرية .26
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سلوك قيادة ) التدخين، الكحول(سلوكات الخطر المتعلقة بالصحة ، )2000( بهلول سارة أشواق .27

ماجستير رسالة ، وعالقتها بكل من جودة الحياة والمعتقدات الحيةالسيارات، وقلة النشاط البدني 

 .، الجزائرجامعة باتنة

منشورات ، ،عنابة المفاهيم األساسية في علم النفس االجتماعي،) 2006( بوخريسة بوبكر .28

 .باجي مختار

 .دار حسام، بيروت ،اإلرهابالعالمي،)1994(تركي ظاهر  .29

 20/12/2013academy.org/docs/third_issue_1.doc-www.aoتم استرجاعھا يوم 

دراسة قانونية نافذة   مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، )  2002( الجهماني إبراهيمثامر  .30

 .دار الكتاب العربي،مصر ، 1ط

قته بحاالت الهوية التطور سلوك المراقبة الذاتية وع، ) 2010( ثروة محمود إسماعيل أبو فارة .31

 .رسالة دكتوراه، األردن ،النفسية لدى الطلبة المرهقين في محافظة الخليل

 باألسوياءأزمة الهوية لدى األحداث الجانحين مقارنة ، )2002(  جليل عبد الرحمن الطرشاوي .32

 .جامعة فلسطين،رسالة ماجستير ، في محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات

في  –ته النظرية و التاريخية في الفلسفة امفهوم الهوية ، مسار ، )2010(جليلة المليح الواكدي  .33

  .، تونس، مركز النشر الجامعياالجتماعاألنتروبولوجيا و في علم 

، الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين، )2009( تفاحةجمال السيد  .34

 .3، العدد 19لية التربية، المجلد مجلة كدراسة مقارنة، 
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دراسة (، الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين )2009(جمال السيد تفاحة  .35

 ).3العدد (، 19، كلية التربية، جامعة قناة السويس، المجلد )مقارنة

و االجتماعي السواء و المستوى االقتصادي –تأثير نوعية اإلعاقة ، )2002(جودة ، يسرى  .36

، رسالة ماجستير ، جامعة على وجهة الضبط و الصالبة النفسية و دافعية اإلنجاز لدى الذكور

 .المنوفية ، كلية اآلداب ، قسم علم النفس ، فلسطين

 .، غزة فلسطين3، طالصحة النفسية،)2011(جودة أمال  .37

، جامعة األقصى ، مكتبة الصيرفي   علم النفس اإليجابي،) 2009(جودة أمال و عسيلة محمد  .38

 .غزة ، فلسطين

جابر نصر الدين ،محاضرات ، كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة  .39

 .، الجزائر

فعالية استخدام تقنيات المعلومات في تحقيق أبعاد جودة ، )2006(حبيب ، مجدي عبد الكريم  .40

، وقائع ندوة علم النفس و جودة الحياة ، جامعة انيين الحياة لدى عينات من الطالب العم

 .ديسمير 19-17السلطان قابوس ، عمان ،

معرفة ، دار الالتطرف و اإلرهاب من منظور علم اإلجماع،) 1983(حسن عبد الحميد رشوان  .41

 .الجامعية، اإلسكندرية

بنمو التفكر األخالقي لدى عينة  أالناعالقة شكل هوية ، ) 2001(حسن عبد الفتاح الغامدي .42

، جامعة من الذكور في مرحلة المراهقة والشباب بالمنطقة الغربية من مملكة العربية السعودية

 .مكة المكرمة، أم القرى 

دار الفكر ، ،اإلسكندريةوالمكافحةالدولي بين التجريم  اإلرهاب،) 2004(حسين المحمدي بوادي  .43

 .الجامعي
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، حاالت وأنماط الهوية النفسية عند األفراد  في المجتمع األردني، )2006(  حنان خالد العمري .44

 .، الجامعة األردنيةرسالة دكتوراه 

فعالية العالج بالمعنى في تنمية الصالبة ، )2012(حنان محمد أمين عبد الرزاق محبوب .45

، لمكرمةبوجود الحياة لدى عينة من المراهقات الكفيفات بمدينة مكة ا النفسية واإلحساس

 .السعودية شهادة دكتوراه، جامعة

دار الفكر ، لبنان ، الحل السلمي واستراتيجيةسيكولوجية العنف ، ) 1998( خالص جلبي .46

 .المعاصر

فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في تنمية أساليب مواجهة ، )2010(دردير، نشوة  .47

، رسالة دكتوراه غيرمنشوراة ، معهد الضغوط الناتجة عن األحداث الحياتية لدى طلبة الجامعة

 .الدراسات التربوية، قسم اإلرشاد النفسي ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية

دراسة األبعاد و الرضا عن الحياة و عالقتها بعدد من المتغيرات ، )1998(الدسوقي،مجدي  .48

مصر المجلد  ، دراسات في الصحة النفسية ،النفسية لدى عينة من الراشدين صغار السن 

 .)2007(األول 

جودة الحياة المدركة لدى عينة من طالب الجامعة ومدى ، )2009( دعاء الصاوي السيد حسن .49

 .رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة سوهاج، وجودي في تنميتها إرشاديفاعلية برنامج 

 . 132، مجلة، العدد مرض يعجز الطفل معه أن يفصل هويته عن هوية أمهدليا حافظ،  .50

دار النشر ،مصر،والتربويةمناهج البحث في العلوم النفسية ،)1998(أبوعالم رجاء محمود  .51

 .للجامعات

جامعة ،  تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية)2002( رشيد زرواتي .52

 .يلة ، الجزائرالمس
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، وقائع  لتطبيقي و جودة الحياةعلم النفس ا، ) 2005 (رضوان،فوقيه حسن عبد الحميد  .53

 .، جامعة الزقازيق اإلنماء النفسي و التربوي في ضوء جودة الحياةالمؤتمر العلمي الثالث ، 

، مجلة جامعة جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق وتشرين، )2012(  ةسرغداء علي نعي .54

 .)1دد الع(، 28دمشق، المجلد 

 .اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديثالشخصية ،) 2001( رمضان محمد القدافي .55

رسالة دكتوراه ، كلية العلوم ،  نوعية الحياة لدى المرضى المزمنين،  )2014(زعطوط رمضان  .56

  .اإلنسانية و االجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر 

 )7عدد(مجلة الجودة، ، )مفهوم شامل(جودة الحياة، )2005(  زكريا على الجوهري .57

الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى و ،) 2008(نوفل أحمد راضي زينب  .58

 . ،رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية ، غزة عالقتها ببعض المتغيرات

جودة الحياة لدى المعوقين جسميا والمسنين وطالب ، )2001( سامي محمد موسي هاشم .59

 )13العدد (مصر،  النفسي جامعة عين شمس، اإلرشاد، مجلة الجامعة

،رسالة ماجستير، كلية العلوم  في الجزائر اإلرهابأسباب ظاهرة ، )  2004( سامية حميدي  .60

 . جامعة بسكرة االجتماعية و اإلنسانية ، قسم علم االجتماع ،

رسالة ، الهوية الثقافية العربية من خالل الصحافة االلكترونية، )2006( سعاد ولد جاب اهللا .61

 .2ئرالجزاجامعة ، ماجستير

االختبار الدراسي كمصدر للضغط النفسي و عالقته بتشكل هوية االنا ، )2013(سالف مشري  .62

، رسالة دكتوراه  كلية  واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في ظل التوجيه الجامعي في الجزائر

  .العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر 
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، على عبد جاسر الزاملي، التطوير التنظيمي وجودة حياة العمل،)2006(عباس سهيلة محمد  .63

 .ديسمبر  19-17ندوة علم النفس وجودة الحياة، جامعة السلطان قابوس مسقط 

 .2011، )28العدد (، اإلرشادسوزان بن صدقة بن عبد العزيز بسيوني، مجلة  .64

قياس جودة الحياة لدى عينة من طالب جامعة تبوك  المملكة العربي شاهد خالد سليمان،  .65

 .)117العدد (، مجلة رسالة الخليج العربي، وتأثير بعض المتغيرات عليها ةالسعودي

 )105عدد(ن األوسط و ، مجلة شؤ  لقانون الدوليان اميزانشفيق المصري اإلرهاب في  .66

الملكية  ،األكاديميةاإلرهابسلسلة من المقاالت عن تعريف ، )2009( شوقي محمد صالح .67

 .للشرطة، مملكة البحرين

 أصولبحث في  ،السياسي  ا�رھابقراءه في كتاب ،) 2010(صالح عبد القادر صالح  .68

تم استرجاعھافي .صحيفة الرأي العام  –للدكتور ادونيس الفكره  وأبعادھا ا�نسانيةالظاھرة 

  .أوت   22تاريخ 

، القاهرة  مؤشرات نوعية الحياة ، نظرة عامة على المفهوم و المدخل، )1990(صالح ناهد  .69

 .القومية ، المركز القومي للبحوث االجتماعية و الجنائية   االجتماعيةالمجلة 

، 1999الصحافة المكتوبة وظاهرة العنف في الجزائر خالل ، )2005( صفوان عصامحسيني .70

 .، الجزائررسالة دكتوراه، دراسة وصفية تحليلية

دار الفكر ،القاهرة،المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي،)1977(عامر صالح الدين  .71

 .العربي

لتحسين جودة الحياة لدى  إرشادي آلباءفعالية برنامج ، )2006( صالح الدين عراقة محمد .72

 .)22عدد (، 16، المجلد أبنائهم ذوي االحتياجات الخاصة



 

334 

  ععععــــالمراجـالمراجـالمراجـالمراجـ 

، االضطراب االغترابالهوية و  النفسية،دراسات في الصحة ،)2000(عادل عبدا هللا محمد  .73

 .دار الرشاد،القاهرةالنفسي،

، المؤتمر أسلوب حل المشكالت وعالقته بنوعية الحياة دراسة نظريةالعارف باهللا محمد الغندور،  .74

  .النفسي، جامعة عين الشمس، مصر اإلرشادمركز  السادس،الدولي 

 واستراتيجية، جودة الحياة وعالقتها بالضغوط النفسية آخرونالحميد سعيد حسن و عبد  .75

 .، ندوة علم نفس وجودة الحياةمقاومتها لدى طلبة جامعة السلطان قابوس
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