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بسم اهلل الرمحن الرحيم
( ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشدا )
صدق اهلل انعظٍم
سىرة انكهف اٌَت01 :
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إهــــداء
أىدي ثمرة جيدي إلى :
 الغائب الحاضر الذي بث النور في جوانحي وأضاء دربي نحو مستقبمي ...
والدي الحبيب رحمو اهلل وأسكنو فسيح جناتو
َ مف برضاىا أوفؽ ولغيره بعد اهلل ال أسعى  ...والدتي الغالية رمز المحبة
والعطاء

َ مف أحيا بجسور محبتيـ  ...إخوتي وأخواتي ربيع حياتي
َ مف أرى المستقبؿ بعيونيـ  ...زىور حياتي  ...ىديـــل ىيثـــم محمـــد
َ مف تعممت منو الكثير  ...زوجي رحمو اهلل وأسكنو فسيح جناتو
َ مف آزرني وساندني  ...أصدقائي وأحبائي
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شــكر وتقديــر

قال تعاىل  " :رَبََّ أوزعْين أنْ أشكرَ نعمتَك انيت أنعمتَ عهًَّ وعهى وانديَّ وأنْ أعممَ صاحلاً
ترضاهُ وأدخهْين برمحتك يف عبادِك انصاحلني " ( اننمم )01 :
الحمد هلل حمد الشاكريف ،والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ أجمعيف نبينا محمد صمى
اهلل عميو وسمـ وعمى ألو وصحبو أجمعيف ،وبعد،
فيقاؿ في األثر :مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل وفي ىذا المقاـ ال يسعني إال أف أتقدـ
ُ
بالشكر والتقدير لممشرفيف الفاضميف ،الدكتور /محمد سفياف أبو نجيمة والدكتور /محمد عسمية،
المذيف أتحفاني بتوجيياتيما القيمة ،وتفضبل بالموافقة عمى اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،ليما مني

كؿ تقدير واعتزاز ،والشكر موصوؿ لكؿ مف الدكتورة /آماؿ جودة ،والدكتور /عبد العظيـ
المصدر ،والدكتور /أسامة حمدونة ،لتفضميـ بمناقشة خطة الدراسة ،وأتقدـ بجزيؿ الشكر لؤلستاذ

الدكتور /صادؽ أبو سميماف عمى الجيد الكبير الذي بذلو في مراجعة الرسالة وتدقيقيا لغوياً ،لو
مني كؿ التقدير واالعتزاز ،كما أتقدـ بالشكر والتقدير إلى المنارة التي استقيت منيا حب المعرفة:

جامعة األزىر  -غزة وكؿ أساتذتيا.

مد لي يد العوف وساعدني في ىذه
وأخي اًر أتوجو بوافر الشكر والتقدير إلى كؿ مف ّ
الدراسة راجية المولى العمي القدير أف يجعؿ ىذه الجيود في موازيف حسناتيـ .
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ٖٔٙ

السيكوسوماتية تبعاً لممستوى االقتصادي.
السيكوسوماتية تبعاً لممينة.

عمى مقياس األعراض السيكوسوماتية تبعاً لمتغير عدد األبناء.

السيكوسوماتية تبعاً لمتغير عدد األبناء.

السيكوسوماتية تبعاً لعدد األبناء.

تبعاً لمستوى متغير الصبلبة النفسية ( منخفض – مرتفع ).

تبعاً لمستوى متغير األمؿ (منخفض – مرتفع ).

النفسية واألمؿ عمى مستوى األعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة.
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انفصـــم األول
مدخم إىل اندراســـة

 مقدمـــــة الدراســـــــة مشــكمة الدراســـــــــة أىــــداف الدراســــــــة أىميــــة الدراســـــــــة مصطمحات الدراسة -حــــــدود الدراســـــــــة

المقدمــــة :
يعد الشعب الفمسطيني مف أكثر الشعوب التي تعرضت وما تزاؿ تتعرض ألبشع أنواع
الجرائـ عمى يد االحتبلؿ اإلسرائيمي ،حيث يمارس ىذا االحتبلؿ كافة أشكاؿ العنؼ ضد أبناء

ىذا الشعب ،ويستخدـ كؿ أساليب القير والعدواف؛ بغية القضاء عميو منذ صدور وعد بمفور
 ٜٔٔٚمرو اًر بعاـ النكبة  ٜٔٗٛوطرد الفمسطينييف مف أراضييـ وما تبل ذلؾ مف حروب ومذابح

ارتكبيا جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي بحقيـ.

ومما تعرض لو الشعب الفمسطيني المكموـ تمؾ الحرب الشرسة التي شنيا االحتبلؿ اإلسرائيمي

عمى قطاع غزة في ( ،)ٕٜٓٓ-ٕٓٓٛوالتي خمفت الكثير مف المآسي ،فبحسب تقرير اإلحصاء

المركزي ( ،ٔٓ/ٕٜٓٓصٖٕ) كاف مف أىـ نتائجيا استشياد مئات الفمسطينييف ،حيث بمغ عدد

الشيداء (ٓ٘ٗٔ) شييد منيـ (ٓ٘ٗ) طفؿ ،واصابة اآلالؼ حيث بمغ عدد المصابيف (ٖٖٓ٘)
مصاب ،وتدمير آالؼ المنازؿ حيث بمغ عدد المنازؿ المدمرة بشكؿ جزئي في قطاع غزة

(ٕٓٓٓٓ) منزؿ ،والمدمرة بشكؿ كمي (ٓٓ٘٘) منزؿ منيا  ٕٔٓٛمنزؿ في محافظة شماؿ غزة
حيث أشارت النتائج إلى أف  %ٗ٘.ٚمف األسر في قطاع غزة تعرضت مساكنيا لمتدمير سواء

كاف تدمي اًر كمياً أو جزئياً أو بسيطاً ،وبينت النتائج أف أعمى تمؾ النسب سجمت في محافظة

شماؿ غزة حيث وصمت ٘%ٖٙ.؛ األمر الذي ترؾ آثا اًر نفسية وجسمية كبيرة لدى كؿ أبناء

المجتمع الفمسطيني والسيما األميات .ومف الطبيعي أف األـ كونيا العماد األساسي لؤلسرة

واألكثر عاطفية وتعمقاً بأفراد أسرتيا فقد كانت معاناتيا شديدة ،األمر الذي جعميا أكثر تعرضاً
لؤلعراض السيكوسوماتية والتي تظير في كثير مف األعراض الجسمية ،مثؿ :شكوى الصداع

النصفي وضغط الدـ وقرحة المعدة .إلخ؛ األمر الذي انعكس سمباً عمى حياتيا الشخصية وحياتيا
األسرية مما يتطمب الوقوؼ إلى جانب األميات وتعزيز الصبلبة النفسية لدييف.

وتعد األعراض السيكوسوماتية مف المظاىر الرئيسة التي تتصؼ بيا الحياة المعاصرة،

وىذه األعراض ما ىي إال ردود فعؿ لمتغيرات الحادة والسريعة التي طرأت عمى كافة مناحي

الحياة( .سالـ ونجيب)ٗٔٚ:ٕٕٓٓ ،

وتعود المحاوالت األولى لمتعرؼ عمى العبلقة بيف أحداث الحياة والبناء الجسمي لئلنساف
إلى الفبلسفة اإلغريؽ في القرنيف السادس والسابع قبؿ الميبلد ،عندما قاـ "ىيبوقراط

 "Hippocratesوتبلمذتو بتطبيؽ مدخؿ عقبلني عمى ىذه العبلقة وبياف تأثيرىا عمى الجانب
البيولوجي لدى اإلنساف (.)Alexander & Flagg,1965
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وقد أكدت لجنة خبراء الصحة العقمية  H.W.O.في تقريرىـ الصادر عاـ  ٜٔٗٙىذه

الظاىرة ،فقد تضمف "أف حجر الزاوية في االضطرابات (النفس جسمية) ىو الشدائد أو الضغوط
التي يقع اإلنساف تحت وطأتيا وتوصؼ بالشدة ..وبأنيا قادرة عمى إنتاج تغير في الكائف الحي..

إف مايقرب مف ٓ٘ %مف األمراض التي يشكو منيا الناس ىي أمراض سيكوسوماتية  ،ويرى

أوليري ( ")O'Leary,1990أف الضغوط قد تؤثر عمى الجياز المناعي لدى اإلنساف ،وعميو فإف
دراسة الضغوط وتحديد ماىيتيا والدور الذي تمعبو في حياة الفرد ،يساعد في وضع السياسات

واالستراتيجيات الكفيمة بتحقيؽ التكيؼ النفسي لمفرد( .سعد جبلؿ)ٕٙٙ-ٕٜٙ :ٜٔٛٙ،

وفي واقع األمر يحتاج اإلنساف في ىذا العصر أف يدرب نفسو عمى الصبر واالسترخاء
واليدوء والبعد عف االنفعاالت الحادة ،ذلؾ أف األزمات النفسية ال تؤدي إلى االضطرابات النفسية

وحسب وانما ترتبط  -أيضاً  -باألمراض الجسمية أو األمراض السيكوسوماتية ،فالتغيرات

الجذرية التي تعترض سبيؿ حياة اإلنساف ترتبط بما يصيبو مف األعراض السيكوسوماتية ،ويشير
محمود أبو النيؿ ( )ٜٜٔٚإلى أف ىناؾ عبلقة بيف تغيرات الحياة وبيف المرض النفسي
والجسمي ،فالعبلقة بيف النفس والجسـ عبلقة قديمة قدـ تاريخ الفكر اإلنساني.

ومف الميـ اإلشارة إلى أىمية أف يعيش اإلنساف عمى األمؿ وذلؾ لما لؤلمؿ مف مغزى

كبير وأىمية في مجاالت كثيرة تمتد مف الديف إلى عمـ النفس ،وقد بدأ تقديـ المفاىيـ المرتبطة
باألمؿ في الدراسات النفسية والطبية النفسية في خمسينيات القرف الماضي ،وقد ألقى تيار مبكر

مف البحوث الضوء عمى دور األمؿ في تحقيؽ التكيؼ اإلنساني(عبد الخالؽ،)ٔٛٗ :ٕٓٓٗ،

فضبلً عف أىمية األمؿ في البدء بالتغير نتيجة العبلج ،والرغبة في التعمـ ،والشعور بالسعادة،

المعدؿ لتأثير الضغوط عمى الصحة الجسمية.
كما تأكد أف األمؿ يقوـ بدور ُ

وينظر سنايدر وزمبلؤه ) )Snyder et al.,1991إلى األمؿ عمى أنو وجية معرفية

 Cognitive setموجية نحو تحقيؽ ىدؼ ،ويعرفونو بأنو " :حالة دافعية موجبة تعتمد عمى
الشعور بالنجاح ،وطاقة موجية نحو اليدؼ ،وتخطيط لتحقيؽ ىذا اليدؼ".

ولؤلمؿ مزايا وفوائد لمف يواجيوف المشكبلت المرتبطة بالمرض ،إذ يرتبط األمؿ بالصحة
الجيدة ،وبسرعة الشفاء في حاؿ المرض  .واألمؿ عامؿ ميـ في التقييـ اإليجابي لؤلحداث

السيئة )Snyder et al.,ٕٕٓٓ( .

مف ىنا فإنو مف الطبيعي أف تؤثر أحداث الحرب األخيرة عمى قطاع غزة عمى أبناء

الشعب الفمسطيني بكافة شرائحو ،ذلؾ أف أحداث الحرب خمّفت الكثير مف المآسي لدى السكاف
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في محافظات غزة ،خاصة لدى أولئؾ الذيف ُدمرت منازليـ ولما كانت األميات مف أكثر شرائح
المجتمع معاناة وتأث اًر فقد كاف مف الضروري تقديـ الدعـ والمساندة النفسية واالجتماعية لدى
ىؤالء األميات بيدؼ تعزيز الصبلبة النفسية لدييف ،وتعزيز قدرتيف عمى مواجية آثار ىذه

الحرب خاصة تمؾ اآلثار التي ترتبت عمى تدمير منازليف.

فالصبلبة مف المتغيرات النفسية التي تمت دراستيا حديثاً والتي اشتقت مف النظرية

الوجودية في الشخصية ،ويشير مضموف ىذا المفيوـ إلى أف األشخاص األكثر صبلبة مف
السيؿ عمييـ أف يمزموا أنفسيـ بما يفعموف ويعتقدوف في قدرتيـ عمى التحكـ في ذواتيـ وينظروف

لمتفسير عمى أنو تحد طبيعي يسمح ليـ بالنمو السميـ ،ويمكنيـ مف التمتع بالصحة الجسمية
والنفسية ،ويمكنيـ مف اتخاذ الق اررات ،ويقيمونيا عمى أنيا قدرات إنسانية ميمة.
وترى الباحثة أف عممية التكيؼ السميـ والجيد في أوقات الشدة والضغوط والصدمات مع
بقاء األمؿ ،والثقة بالنفس ،والقدرة عمى التحكـ بالمشاعر(التنظيـ العاطفي) ،والقدرة عمى حؿ

المشاكؿ ،وفيـ مشاعر اآلخريف والتعاطؼ معيـ ،إنما يعني امتبلؾ الفرد لمجموعة سمات
تساعده عمى مواجية مصادر الضغوط  ،منيا القدرة عمى االلتزاـ ،والقدرة عمى التحدي ،والقدرة

عمى التحكـ في األمور الحياتية.
ويشكؿ موضوع الصبلبة النفسية مجاالً مف مجاالت عمـ النفس ،وىناؾ دراسات جادة
ُ
في ىذا المجاؿ ،منيا دراسة كوبا از ( )Kobasa,1979التي تعتبر مف أولى الدراسات التي

تحدثت عف الصبلبة النفسية بؿ ويرجع مصطمح الصبلبة النفسية وأبعاده ليا ،ودراسة (ألرد

وسميث )Allred&Smith,1989حيث أشارت النتائج إلى وجود عبلقة إيجابية بيف إدراؾ
أحداث الحياة الضاغطة واإلصابة باألمراض الجسمية والنفسية وبينت دراسة (مخيمر)ٜٜٔٚ

ودراسة (محمد ٕٕٓٓ) أف متغير الصبلبة النفسية أقوى المتغيرات التنبؤية لتبييف استخداـ

التعايش المعرفي والسموكي مع مشقة العمؿ .

وترى الباحثة أف لمصبلبة النفسية عبلقة مع مفيوـ األمؿ ،حيث أشارت دراسة (المشعاف

ٕٓٔٓ) إلى أنو توجد عبلقة موجبة بيف الصبلبة النفسية واألمؿ ،وعبلقة سالبة بيف األمؿ
والشكاوى البدنية ،وبأنو ال توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في الصبلبة ومتغير األمؿ ،كما

كشفت دراسة ( فيموف وآخروف  )Vellone et.,al 2006ارتباط األمؿ ايجابياً مع نوعية الحياة
واحتراـ الذات والتكيؼ مع المرض ،وارتباطو عكسياً مع القمؽ واالكتئاب ،ومف ناحية أخرى فإف

بعث األمؿ في حياتيف يشكؿ دعماً آخ اًر مف األخطار النفسية والجسمية واالجتماعية.
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ومف جانب األعراض السيكوسوماتية فقد أظيرت دراسة ( العيسوي ،)ٜٜٔٙفروقاً بيف

الذكور واإلناث في االضطرابات السيكوسوماتية ،وكذلؾ دراسة (أبو النيؿ ٗ )ٜٜٔوجود فروؽ
بيف مرضى الجمد واألصحاء عمى قائمة كورنؿ ،وكذلؾ دراسة (الطبلع ٕٓٓٓ) وجود فروؽ في
االضطرابات السيكوسوماتية بيف الصغار والكبار لصالح صغار السف ،كما أظيرت وجود عبلقة

ارتباطية بيف الضغوط النفسية لؤلسرى واالضطرابات السيكوسوماتية ،ودراسة الغصيف (ٕٓٔٓ)

أظيرت أف سكاف شماؿ غزة يعانوف أكثر مف األعراض السيكوسوماتية.

وعمى الرغـ مف ىذه الجيود السابقة فأف الباحثة لـ تقع عمى دراسة تناولت عبلقة ىذه

المتغيرات مع بعضيا البعض مف ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة في أنيا تناولت الصبلبة النفسية
واألمؿ وعبلقتيما باألعراض السيكوسوماتية.
مشكمة الدراســــة:
الشؾ أف لمحروب والعدواف آثا اًر ىدامة وبعيدة المدى عمى الصحة النفسية والوظائؼ

االجتماعية والعقمية لمفرد بؿ عمى الشخصية كميا ،فإلى جانب اآلثار المباشرة التي يتعرض ليا

الفرد في أثناء الحرب فإف ىناؾ آثا اًر تظير فيما بعد ،ونتيجة لظروؼ الحرب التي عاشيا
الفمسطينيوف في محافظات غزة بشكؿ عاـ ،واألميات بشكؿ خاص ،ومف أكثر ىذه الظروؼ

قسوة كاف تدمير المنازؿ تدمي اًر كامبلً جراء قصؼ مباشر بالصواريخ مف الطائرات أو الدبابات أو

السفف البحرية؛ األمر الذي لـ ييدد حياة األميات عمى المستوى البيولوجي فقط بؿ عمى المستوى

النفسي أيضاً؛ األمر الذي وضع األميات في محافظة شماؿ غزة في بيئة مشبعة بالقمؽ والتوتر
والخوؼ ،وقد الحظت الباحثة أف ىناؾ أعراضاً نفسية وجسمية بدت واضحة عند كثي ٍر مف
قدر مف التماسؾ والروح المعنوية المرتفعة؛ األمر
األميات المدمرة منازليف ومع ذلؾ كاف لدييف ٌ
الذي أوجد رغبة لدى الباحثة في التعرؼ عمى مستوى الصبلبة النفسية لدى ىؤالء األميات
وبالتالي تبمورت مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما عالقة الصالبة النفسية واألمل باألعراض السيكوسوماتية لدى األميات المدمرة منازلين
بمحافظة شمال غزة؟
ويتفرع منو األسئمة التالية:
ٔ -مامستوى كؿ مف الصبلبة النفسية واألمؿ واألعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة
موضع الدراسة ؟
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ٕ -ىؿ توجد عبلقة دالة إحصائياً بيف كؿ مف الصبلبة النفسية واألمؿ واألعراض
السيكوسوماتية لدى أفراد العينة موضع الدراسة ؟

ٖ -ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في متوسطات درجات الصبلبة النفسية تعزى لمتغيرات:
العمر ،مستوى التعميـ ،المستوى االقتصادي ،العمؿ ( تعمؿ – ال تعمؿ)  ،عدد األبناء
لدى أفراد العينة موضع الدراسة ؟

ٗ -ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في متوسطات درجات األمؿ تعزى لمتغيرات :العمر،

مستوى التعميـ ،المستوى االقتصادي ،العمؿ ( تعمؿ – ال تعمؿ)  ،عدد األبناء لدى أف ارد

العينة موضع الدراسة ؟

٘ -ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في متوسطات درجات األعراض السيكوسوماتية تعزى
لمتغيرات :العمر ،مستوى التعميـ ،المستوى االقتصادي ،العمؿ ( تعمؿ – ال تعمؿ) ،

عدد األبناء لدى أفراد العينة موضع الدراسة ؟

 -ٙىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في األعراض السيكوسوماتية تعزى لمستوى الصبلبة
النفسية ( منخفض -مرتفع ) لدى أفراد العينة موضع الدراسة ؟

 -ٚىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في األعراض السيكوسوماتية تعزى لمستوى األمؿ
(منخفض-مرتفع) لدى أفراد العينة موضع الدراسة ؟

 -ٛىؿ يوجد أثر داؿ إحصائياً لمتفاعؿ بيف الصبلبة ( منخفض -مرتفع ) واألمؿ
(منخفض-مرتفع ) عمى األعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة موضع الدراسة ؟

أىداف الدراســـة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى محاولة التعرؼ عمى مستوى كؿ مف الصبلبة النفسية واألمؿ
وعبلقتيما باألعراض السيكوسوماتية لدى األميات المدمرة منازليف في محافظة شماؿ غزة  ،كما

تيدؼ إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات درجات الصبلبة النفسية واألمؿ واألعراض

السيكوسوماتية تبعاً لممتغيرات التالية  :العمر ،التعميـ ،المستوى االقتصادي ،العمؿ ( تعمؿ – ال

تعمؿ) حجـ األسرة (عدد األبناء) ،والتعرؼ عمى درجة التفاعؿ بيف كؿ مف (منخفضي–

مرتفعي) الصبلبة واألمؿ عمى األعراض السيكوسوماتية.
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أىمية الدراســــة:
األىمية النظرية:
 تكمف أىمية الدراسة الحالية في تناوليا لمتغيريف مف متغيرات المقاومة التي تجعؿاألشخاص يحتفظوف بصحتيـ الجسمية والنفسية رغـ تعرضيـ لمضغوط وىي متغير

الصبلبة النفسية ومتغير األمؿ المذاف يعتبراف مف المصادر النفسية الواقية مف أثر
الضغوط والتي تجعؿ اإلنساف أكثر فعالية في مواجيتيا.
 كما تكمف أىمية الدراسة الحالية في أنيا قد تكوف مف الدراسات النادرة عمى المستوىالمحمي التي تناولت مثؿ ىذا الموضوع مف حيث الربط بيف الصبلبة النفسية واألمؿ
وعبلقتيما باألعراض السيكوسوماتية.

 -وتأتي أىمية الدراسة الحالية مف خبلؿ مجاليف رئيسيف ىما :مجاؿ الظاىرة المطروحة

لمدراسة ،حيث تتناوؿ موضوعاً مف الواقع المعيش لمشعب الفمسطيني بمحافظات غزة،

ومجاؿ الشريحة التي تقوـ الدراسة الحالية بدراستيا وىي األميات البلتي يمثمف قطاعاً

كبي اًر مف حجـ السكاف.
األىمية التطبيقية:

 تنبع األىمية التطبيقية لمدراسة الحالية في نتائجيا التي تأمؿ الباحثة أف تستفيد منيااألميات ،واألخصائيوف النفسيوف واالجتماعيوف والقائموف عمى شئوف المرأة سواء في

المؤسسات الحكومية أـ األىمية باإلضافة إلى الو ازرات المعنية بشئوف المرأة.

 كما تأمؿ الباحثة أف يكوف لنتائج ىذه الدراسة أىميتيا العممية في تنمية مفيوـ الصبلبةالنفسية لدى األميات ،وتمسكيف باألمؿ؛ لما لو مف أىمية في الوقاية مف الوقوع فريسة
لبلضطرابات النفسية والجسمية.
 كذلؾ قد تفيد نتائج الدراسة الحالية العامميف في مجاؿ اإلرشاد النفسي بوجو عاـواإلرشاد األسري عمى وجو الخصوص في وضع برامج إرشادية تعمؿ عمى التخفيؼ مف

المعاناة لؤلميات المدمرة منازليف وبالتالي التخمص أو التخفيؼ مف حدة األعراض
السيكوسوماتية ورفع مستوى كؿ مف الصبلبة النفسية واألمؿ لدييف.
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تعريف المصطمحات:
الصـالبة النفســية :Psychological Hardiness
ُيعد مفيوـ الصبلبة عمى أنو مصدر مف المصادر الشخصية لمقاومة اآلثار السمبية
لضغوط الحياة والتخفيؼ مف آثارىا عمى الصحة النفسية والجسمية والصبلبة تسيـ في تسييؿ

وجود ذلؾ النوع مف اإلدراؾ والتقويـ والمواجية الذي يقود لمتوصؿ إلى الحؿ الناجح لمموقؼ الذي
خمقتو الظروؼ الضاغطة.
تعرؼ الباحثة الصبلبة النفسية بأنيا مصدر مف المصادر الشخصية الذاتية لمقاومة

اآلثار السمبية لضغوط الحياة والتخفيؼ مف آثارىا عمى الصحة النفسية الجسمية بما يجعؿ الفرد

يتقبؿ التغي ارت والمصاعب التي قد يتعرض ليا مف خبلؿ ما لديو مف قدرة عمى االلتزاـ والتحدي
والتحكـ .
وتعرؼ الباحثة الصبلبة النفسية إجرائياً بأنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص

(األميات) في مقياس الصبلبة النفسية المستخدـ في الدراسة الحالية والذي يتضمف االلتزاـ
والتحدي والتحكـ .

األمـــل :Hope
ينظر "سنايدر" وزمبلؤه (ٔ )Snyder et al.،ٜٜٔإلى األمؿ عمى أنو وجية معرفية
 Cognitive setموجية نحو تحقيؽ ىدؼ ،ويعرفوف األمؿ بأنو " :حالة دافعية موجبة تعتمد

عمى شعور بالنجاح ،وطاقة موجية نحو اليدؼ ،وتخطيط لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،وتخطيط لتحقيؽ

ىذا اليدؼ".
وتعرؼ الباحثة األمؿ بأنو طاقة ناتجة عف خبرة موجودة لدى الفرد تبعث فيو الحركة
ٍ
شيء ما ،يتمنى الفرد الحصوؿ عميو وىو حالة دافعية موجبة تعتمد
والنشاط والرغبة في تحقيؽ

عمى الشعور بالنجاح والسعي نحو تحقيؽ ىدؼ معيف.

وتعرؼ الباحثة األمؿ إجرائياً بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص ( األميات ) في

مقياس األمؿ المستخدـ في الدراسة الحالية.
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األعراض السيكوسوماتية :Psychosomatic Symptoms
األعراض السيكوسوماتية كما ذكرتيا (سويف) ىي "حاالت تكوف فييا التغيرات التكوينية
في الجسـ راجعة بصفة رئيسة إلى اضطرابات انفعالية ،وىي اآلثار النيائية لبلتصاؿ الوثيؽ بيف

الجسـ والعقؿ  ،أي التفاعؿ الذي ال انفصاؿ لو بيف الشخصية والصراع االنفعالي مف ناحية
والجياز العصبي المستقؿ مف ناحية أخرى ،وفي ىذه التغيرات تتأثر األعضاء التي ال تخضع

لمتوجيو اإلرادي مثؿ الرئتيف أو القولوف"( .ريتشارد سويف)ٖٗٗ :ٜٜٔٚ ،

وتعرؼ الباحثة األعراض السيكوسوماتية بأنيا اضطرابات جسمية ناتجة عف عدـ قدرة

الفرد عمى التنفيس عف التوترات النفسية المتراكمة التي تسببيا مواقؼ وضغوط انفعالية أو
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ال يستطيع الفرد التعبير عنيا أو إخراجيا ،وبالتالي فإنيا تعمؿ

في الداخؿ مما يؤثر عمى أعضاء الجسـ ووظائفيا ومف ثـ تتخذ أعراضيا شكبلً جسمياً أو

عضوياً.

وتعرؼ الباحثة األعراض السيكوسوماتية إجرائياً بأنيا " الدرجة التي يحصؿ عمييا

المفحوص (األميات) عمى مقياس األعراض السيكوسوماتية المستخدـ في الدراسة الحالية.
حدود الدراســـة:

تتحدد الدراسة الحالية بطبيعة وخصائص العينة المستخدمة ( األميات المدمرة منازليف في
محافظة شماؿ غزة ).
الحد الزمانيٕٕٓٔ -ٕٓٔٔ :
الحد المكاني  :محافظة شماؿ غزة وخاصة المناطؽ الحدودية مع االحتبلؿ االسرائيمي حيث يبمغ
عدد سكاف محافظة شماؿ غزة (ٕٖٓ) ألؼ نسمة تقريباً ( حسب اإلحصاء المركزي ).
الحد الموضوعي :الصبلبة النفسية ،األمؿ ،واألعراض السيكوسوماتية.
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انفصم انثاني
اإلطـار اننظــري
(أولً)  -الصالبة النفسية
أولً  -نشأة مفيوم الصالبة النفسية
ثانياً  -تعريفات الصالبة النفسية
ثالثاً  -خصائص ذوي الصالبة النفسية
رابعاً  -أبعاد الصالبة النفسية
خامساً -النظريات المفسرة لمصالبة النفسية
سادساً -مفاىيم ذات عالقة بمفيوم الصالبة

(ثانياً) -األمل
أولً  -مقدمة عن مفيوم األمل
ثانياً  -تعريف األمل
ثالثاً  -أبعاد األمل (مكونات األمل)
رابعاً  -اآلثار اليجابية لألمل
خامساً  -النظرية المفسرة لألمل

(ثالثاً) -األعراض السيكوسوماتية
أولً  -مقدمة تاريخية
ثانياً -مفيوم الضطرابات السيكوسوماتية
ثالثاً  -أثر النفعال عمى الجسم
رابعاً  -أسباب وخصائص الضطرابات السيكوسوماتية
خامساً  -تفسير اتجاىات ونظريات عمم النفس لألعراض السيكوسوماتية
سادساً  -تصنيف األعراض السيكوسوماتية
01

المبحث األول  -الصالبة النفسية
مقدمـــــة :
يواجو اإلنساف في حياتو مجموعة مف العوائؽ التي تقؼ حجر عثرة أماـ الشخص

فتمنعو مف إشباع دوافعو وتحد مف رغباتو فيشعر بانفعاؿ خاص يشعره بالعجز وقمة الحيمة
وتختمؼ قدرة األفراد عمى تحمؿ المشاؽ والصعوبات التي تواجييـ في الحياة ،فمف الناس مف

يصاب باإلحباط ،ومنيـ مف يتمتع بالصبلبة النفسية ،ىذه الصبلبة تمكنيـ مف مواجية المتاعب
والتغمب عمى عوائؽ األحداث اليومية بدرجة عالية مف التحمؿ( .صبحي)54: 2003 ،

إف الصبلبة عامؿ ميـ وحيوي مف عوامؿ الشخصية في مجاؿ عمـ النفس ،وىي عام ٌؿ

حاسـ في تحسيف األداء النفسي ،والصحة النفسية والبدنية ،وكذلؾ المحافظة عمى السموكيات،
ٌ
وقد تناوؿ العديد مف العمماء عامؿ الصبلبة النفسية ،وظير ذلؾ عمى نحو واسع في أعماؿ
كوبا از ،حيث تبيف أف الصبلبة النفسية تتكوف مف السيطرة ،االلتزاـ ،التحدي ،وقد اتفؽ معظـ

الباحثيف مع كوبا از في ذلؾ  ،وذكرت الصبلبة كعامؿ ميـ في توضيح سبب مقاومة بعض الناس

أحداث الحياة الصعبة وال يمرضوف ،وذلؾ ماجعؿ الصبلبة النفسية مجاالً خصباً لمبحث

المستمر ،والتنظير ،والممارسة.

وسوؼ تيتـ الدراسة بأحد المتغيرات الواقية أال وىي الصبلبة النفسية في ضوء متغير

(األمؿ) باعتبارىا أحد المتغيرات الواقية التي يفترض أنيا تخفؼ مف التأثير السمبي لمصاعب

الحياة ،والتي ُيشار إلييا أحياناً بمصطمح المناعة النفسية أو المقاومة النفسية أو المرونة في
مواجية الصعوبات.
أولً :نشأة مفيوم الصالبة النفسية:
نشط الحافز في مجاؿ دراسة الصبلبة النفسية ،وأصبح كثير مف البحوث يركز عمى
ممارسة األداء الجيد في المواقؼ الصعبة ،وابتكار مواقؼ وميارات جزئية لتخفؼ عف المرضى

المعاناة مف المرض ،يحدوىـ األمؿ نحو غد مشرؽ ،وىذه الميارات الجزئية كميا تحسف األداء

النفسي ،برغـ التعرض لؤلعراض السيكوسوماتية ،باإلضافة إلى نمو مفيوـ الصحة النفسية

والبدنية.

بدأت الدراسات في السنوات القميمة الماضية تتجاوز مجرد دراسة العبلقة بيف إدراؾ

األحداث الضاغطة وأشكاؿ المعاناة النفسية ،إلى االىتماـ والتركيز عمى المتغيرات المدعمة لقدرة
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الفرد عمى المواجية الفاعمة أو عوامؿ المقاومة أي " المتغيرات النفسية أو البيئية المرتبطة

باستمرار السبلمة النفسية حتى في مواجية الظروؼ الضاغطة والتي مف شأنيا دعـ قدرة الفرد

عمى مواجية المشكبلت والتغمب عمييا " (.مخيمر)275 :1996 ،
ولموقوؼ عمى مفيوـ الصبلبة النفسية وكيفية تكوينو ،تبيف أف بعض الباحثيف قد أعطى

أىمية كبيرة لمعوامؿ الخارجية في تكويف ىذا المفيوـ ونموه ،بداية مف األسرة حتى األقراف،

فتحدث أريكسوف " "Erikson,1963عف ىذه العوامؿ مشي اًر إلى أف لموالديف الدور األساسي في

تكويف ىذا المفيوـ ،فمف خبلؿ إشباعيـ لمحاجات األساسية لمطفؿ منذ الصغر ،باإلضافة إلى
إشباعيـ لمحاجات الثانوية كالحاجة إلى الحب والحناف والشعور بالدؼء ،يشعر الطفؿ باألماف،

والقيمة الذاتية ،وبالثقة بالنفس وباآلخريف في مراحمو العمرية التالية)Harter,1983,p.463( .
ولعؿ " سوزاف كوبازا "Kobasa,1979،ىي أوؿ مف حدد مفيوـ الصبلبة النفسية وذلؾ
مف خبلؿ دراساتيا لتحديد دور ىذا المتغير الوقائي ،وقد تبنت " كوبازا" ىذا االتجاه نتيجة التأثر

الكبير ببعض عمماء النفس الوجودييف ،أمثاؿ " :فرانكؿ ،ورلوماي ،وىانز سيمياي" ،كما تأثرت

أيضاً بالمنظور المعرفي لػ "الزاروس "Lazarus,1966،الذي يرى أف الضغوط كظاىرة إنسانية
تنتج عف خبرة حادة أو ظروؼ مؤلمة ليا تأثير سمبي عمى االستجابة السموكية لمموقؼ أو

الظرؼ الضاغط ،وليا أىمية في تحديد نمط تكيؼ الكائف اإلنساني)Lazarus,1966:2( .

ومفيوـ الصبلبة يضرب بجذوره في النظرية الوجودية  Existential Theoryفي

الشخصية  ،والتي تؤكد عمى اإلنساف ،وقد تأثرت كوبا از في ىذا الصدد بأفكار كؿ مف " مادي
 ،Maddiوروؿ ماي  ،Rolle Mayوألبورت  ،Allportوفيكتور فرانكؿ" Vector Frankel
والتي تؤكد عمى أف اإلنساف ليس كياناً استاتيكياً ،وانما ىو في حالة دائمة مف التحوؿ ،والنمو

الشخصي ،وأف لئلنساف ىدفاً في الحياة يكافح مف أجمو  ،وعميو أف يتقبؿ مسئولية تحقيقو ،وأف
اإلرادة ىي أساس الدافع اإلنساني ،وأف الشعور بالتحكـ في حياة الفرد أمر ضروري لمصحة

النفسية والجسمية ،وأف العالـ الذي نعيش فيو ذو معنى ،فاإلنساف يعيش في عالـ منظـ تحكمو
معايير ومبادئ منظمة  ،ومستقرة إلى حد كبير ،وأنو لكي يستخمص اإلنساف معنى لعالمو فإنو
يعتبر أف ما يحدث لو يمكف التحكـ فيو( .أبو ندى )16 :2007 ،

ثانياً  -تعريف الصالبة النفسية:
وصمّب أي
صمّ ٌ
وصمُ َ
ب ُ
ب الشيء أي صبلبة الشيء فيو َ
الصالبة لغ ًة  :صمب أي شديد َ ،
شديد( .ابف منظور)297:1999 ،
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التعريف الصطالحي لمصالبة النفسية:
يعود ىذا المفيوـ إلى كوبا از ( (Kobaza1979حيث توصمت ليذا المفيوـ مف خبلؿ
سمسمة مف الدراسات ،والتي استيدفت معرفة المتغيرات النفسية التي تكمف وراء احتفاظ

األشخاص لصحتيـ النفسية والجسمية رغـ تعرضيـ لمضغوط .

وتعرؼ كوبا از ( )Kobasaالصبلبة النفسية بأنيا " اعتقاد عاـ لدى الفرد بفاعميتو وقدرتو عمى
استخداـ كؿ المصادر النفسية ،والبيئية المتاحة كي يدرؾ ويفسر ويواجو بفاعمية أحداث الحياة

الضاغطة الشاقة إدراكاً غير محرؼ أو مشوه ويفسرىا بواقعية  ،وموضوعية ،ومنطقية ،ومتعايش

معيا عمى نحو إيجابي ومتضمف ثبلثة أبعاد وىي االلتزاـ ،والتحكـ ،والتحدي"( .مخيمر:1996،

)277

ويعرؼ فنؾ (  )Funk,1992:336الصبلبة النفسية بأنيا " خصمة عامة في الشخصية
تعمؿ عمى تكوينيا وتنميتيا الخبرات البيئية المتنوعة (المعززة) المحيطة بالفرد منذ الصغر".
ويعرؼ كارفر وسشيير( )Carver & Scheierالصبلبة النفسية بأنيا " ترحيب الفرد

وتقبمو لممتغيرات ،أو الضغوط التي يتعرض ليا حيث تعمؿ بصبلبة كمصدر وا ٍ
ؽ ضد العواقب

الجسمية السيئة لمضغوط (حمادة ،وعبد المطيؼ.)230 :2002 ،

وتعرؼ محمد الصبلبة النفسية بأنيا مجموعة مف الخصاؿ الشخصية ذات الطبيعة

النفسية واالجتماعية وىي خصاؿ فرعية تضـ االلتزاـ  ،والتحدي  ،والتحكـ يراىا الفرد عمى أنيا

خصاؿ ميمة لو في التصدي لممواقؼ الصعبة أو المثيرة لممشقة النفسية وفي التعايش معيا.

(محمد)35:2002،

ويعرؼ التسي الصبلبة النفسية أو المقاومة بأنيا " توقع لمكفاءة الذاتية عند الفرد عف

قدرتو في مواجية الضغوط والمشكبلت وىو يستعيف بمفيوـ الكفاءة الذاتية الذي افترضو باندو ار
الذي يقرر بأف األشخاص الذيف لدييـ مستوى ٍ
عاؿ مف الكفاءة الذاتية يميموف إلى القياـ

بسموك يات تقود إلى نتائج ناجحة مع االعتقاد بقدرتيـ عمى القياـ بذلؾ " (.حمادة وعبد

المطيؼ) 235 - 236 :2002 ،

ويعرؼ البياص الصبلبة النفسية بأنيا " إدراؾ الفرد وتقبمو لمتغيرات أو الضغوط النفسية
التي يتعرض ليا ،فيي تعمؿ كوقاية مف العواقب الحسية والنفسية لمضغوط ،وتسيـ في تعديؿ
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العبلقة الدائرية التي تبدأ بالضغوط وتنتيي بالنيؾ النفسي باعتباره مرحمة متقدمة مف الضغوط ".

(البياص)391 :2002،

ويعرؼ حمادة وعبد المطيؼ الصبلبة النفسية بأنيا " مصدر مف المصادر الشخصية
الذاتية لمقاومة اآلثار السمبية لضغوط الحياة والتخفيؼ مف آثارىا عمى الصحة النفسية والجسمية
حيث تسيـ الصبلبة النفسية في تسييؿ وجود ذلؾ النوع مف اإلدراؾ والتقويـ والمواجية الذي يقود

إلى التوصؿ إلى الحؿ الناجح لمموقؼ الذي خمقتو الظروؼ الضاغطة "( .حمادة وعبد المطيؼ،
)233:2002
وترى الباحثة مف خبلؿ عرضيا ليذه التعريفات أنو يوجد إجماع عمى كوف الصبلبة
مصدر مف المصادر الشخصية الذاتية لمقاومة اآلثار السمبية لضغوط الحياة والتخفيؼ
النفسية
اً
مف آثارىا عمى الصحة النفسية والجسمية حيث يتقبؿ الفرد التغيرات والمصاعب التي يتعرض ليا

وينظر ليا عمى أنيا نوع مف التحدي وليس تيديداً فيركز جيوده عمى األعماؿ التي تؤدي غرضاً

معيناً وتعود عميو بالفائدة.

وتعرؼ الباحثة الصبلبة النفسية بأنيا " :مصدر مف المصادر الشخصية الذاتية لمقاومة

اآلثار السمبية لضغوط الحياة والتخفيؼ مف آثارىا عمى الصحة النفسية والجسمية بما يجعؿ الفرد

يتقبؿ التغيرات والمصاعب التي قد يتعرض ليا مف خبلؿ ما لديو مف قدرة عمى االلتزاـ والتحدي

والتحكـ".

وبموجب ىذا التحديد السابؽ لمفيوـ الصبلبة ومكوناتيا يراىا بعض الباحثيف مثؿ:

البياص أحد مصادر مقاومة لمضغوط وعميو فخصائص ذوي الصبلبة النفسية تتمثؿ في اآلتي:
ثالثاً :خصائص ذوي الصالبة النفسية:

الشؾ أف ىناؾ العديد مف الخصائص التي يتمتع بيا ذوي الصبلبة النفسية وقد قاـ
العديد مف العمماء والباحثيف منيـ تايمور  Taylorبالتعرض ليذه الخصائص كما يمي:
ٔ .اإلحساس بااللتزاـ أو النية لدفع النفس لبلنخراط في أي مستجدات تحدث ليـ .
ٕ .اإليماف ( االعتقاد) بالسيطرة ،أي إحساس الشخص بأنو نفسو ىو سبب الحدث الذي
حدث في حياتو وأنو ىو الذي يستطيع أف يؤثر عمى بيئتو.
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ٖ .التحدي وىو الرغبة في إحداث التغير  ،ومواجية األنشطة الجديدة التي تمثؿ أو تكوف
بمثابة فرص لمنماء والتطور)Taylor, 1995: 261( .

وأكد مخيمر ىذه الخصائص بعد دراستو ألدبيات الموضوع حيث قاـ بالعديد مف الدراسات
العربية في مجاؿ الصبلبة النفسية ،واعتمد عمى ىذه الخصائص في دراستو كأبعاد لقياس

الصبلبة استناداً إلى تعريؼ ومقياس الصبلبة الذي طورتو كوبا از (( .)Kobasa,1979مخيمر،
)ٔٔٗ :ٜٜٔٚ

وتنقسـ خصائص ذوي الصبلبة النفسية إلى قسميف ىما:
ٔ -خصائص مرتفعي الصبلبة النفسية:
توصمت كوبا از ( )Kobasaخبلؿ الدراسات السابقة التي أجرتيا في األعواـ (-ٜٜٔٚ

ٕ )ٜٔٛ٘-ٜٖٔٛ-ٜٔٛإلى أف األفراد الذيف يتمتعوف بالصبلبة النفسية يتميزوف بعدد مف
الخصائص وىي كالتالي :

ٔ -القدرة عمى الصمود والمقاومة.
ٕ -لدييـ إنجاز أفضؿ.
ٖ -ذوو وجية داخمية لمضبط .
ٗ -أكثر اقتدا اًر ويميموف لمقيادة والسيطرة.
٘ -أكثر مبادأة ونشاطاً ،وذوو دافعية فُضمى ( .راضي)41:2008 ،
وبيف كؿ مف ديبلد( )Delad, 1990وكوزي()Cozy,1991وكرليستوتر( Krelestotr,

 )1996أف أصحاب الصبلبة النفسية المرتفعة لدييـ أعراض نفسية وجسمية قميمة ،ولدييـ تركيز

عمى التحمؿ االجتماعي ،وارتفاع الدافعية نحو العمؿ ،ولدييـ قدرة عمى تبلشي اإلجياد.

(أبوندى)31-32:2007 ،

ويصنؼ (حمادة وعبد المطيؼ )237-238 :ٕٕٓٓ ،األفراد الذيف يمتازوف بالصبلبة

النفسية بأنيـ:

ٔ -ىؤالء األفراد الممتزموف بالعمؿ الذي عمييـ أداؤه بدالً مف شعورىـ بالغربة.
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ٕ -يشعروف أف لدييـ القدرة عمى التحكـ في األحداث بدالً مف شعورىـ بفقداف القوة.
ٖ -ينظروف إلى التغير عمى أنو تحد عادي بدالً مف أف يشعروا بالتيديد.
ٗ -يجد ىؤالء األفراد في إدراكيـ وتقويميـ ألحداث الحياة الضاغطة الفرصة لممارسة
اتخاذ القرار.
٘ -يتميز األفراد الذيف لدييـ صبلبة نفسية بأف لدييـ القدرة عمى توقع األزمات والتغمب
عمييا في النياية ( .أبو نجيمة)ٜ٘ :ٕٓٔٔ ،

وترى الباحثة أف األفراد الذيف يمتازوف بالصبلبة النفسية المرتفعة يتصفوف بأنيـ أصحاب

ضبط داخمي ،وقادروف عمى الصمود والمقاومة ،ولدييـ القدرة عمى اإلنجاز في العمؿ ،والقدرة
عمى اتخاذ الق اررات السميمة ،وحؿ المشكبلت ،والقدرة عمى مواجية أحداث الحياة الضاغطة

والتكيؼ معيا ،ويكوف لدييـ ميؿ نحو القيادة والسيطرة والمبادأة ،وىـ األكثر اقتدا اًر وذوو نشاط

ودافعية أفضؿ ،ويتمتعوف بالحكمة  ،والصبر ،والتحمؿ ،والسيطرة عمى النفس ،وبذلؾ يكوف ذوو
الصبلبة النفسية المرتفعة ممتزميف بالقيـ والمبادئ والمعتقدات السميمة والتمسؾ بيا وعدـ التخمي
عنيا ،مما يجعؿ لحياتيـ معنى وقيمة وايجابية.

ٕ -خصائص منخفضي الصبلبة النفسية :
يتصؼ ذوو الصبلبة النفسية المنخفضة بعدـ الشعور بيدؼ ألنفسيـ ،وال معنى لحياتيـ وال

يتفاعموف مع بيئتيـ بإيجابية ،ويتوقعوف التيديد المستمر والضعؼ في مواجية األحداث

الضاغطة المتغيرة ،ويفضموف ثبات األحداث الحياتية ،وليس لدييـ اعتقاد بضرورة التحديد

واالرتقاء ،كما أنيـ سمبيوف في تفاعميـ مع بيئتيـ ،وعاجزوف عف تحمؿ األثر السي لؤلحداث

الضاغطة ( .محمد)21-23 :ٕٕٓٓ ،

ويتضح مما سبؽ أف ذوي الصبلبة النفسية المنخفضة يتصفوف بػِ:
ٔ .عدـ القدرة عمى الصبر ،و تحمؿ المشقة والمرض.
ٕ .عدـ القدرة عمى تحمؿ المسؤولية.
ٖ .استمرار الشكوى وعرضة لؤلمراض كالصداع وقرحة المعدة.
ٗ .قمة المرونة في اتخاذ الق اررات.
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٘ .فقداف التوازف وضعؼ األمؿ في الحياة.
 .ٙاليروب مف مواجية األحداث الضاغطة .
 .ٚسرعة الغضب والحزف الشديد ويميموف إلى العزلة واالنزواء .
 .ٛعدـ وجود قيـ لدييـ وال مبادئ معينة .
 .ٜالتجنب ،والبحث عف المساندة والعوف .
ٓٔ .عدـ القدرة عمى التحكـ الذاتي .
رابعاً  -أبعاد الصالبة النفسية:
مف خبلؿ االطبلع عمى اإلرث التربوي والنفسي حوؿ مفيوـ الصبلبة النفسية تبيف أف

لمصبلبة النفسية العديد مف األبعاد والتي تذكرىا الباحثة فيما يمي :
أولً  -اللتزام Commitment :

يعتبر مكوف االلتزاـ مف أكثر مكونات الصبلبة النفسية ارتباطاً بالدور الوقائي لمصبلبة

بوصفيا مصد اًر لمقاومة مثيرات المشقة  ،وىو اعتقاد الفرد في حقيقة وأىمية وقيمة ذاتو  ،ويمكف
أف يتضح ذلؾ مف خبلؿ قيمة الحياة التي تكمف في والء الفرد لبعض المبادئ ،والقيـ واعتقاده

أف لحياتو ىدفاً ومعنى يعيش مف أجمو ( عثماف.)215 :ٕٓٓٔ،

وقد عرؼ وايب ( )Wiebeمفيوـ االلتزاـ بوصفو " اعتقاد الفرد بضرورة تبنيو قيماً

وأىدافاً محددة تجاه نشاطات الحياة المختمفة ،وضرورة تحمؿ المسئولية تجاه ىذه القيـ والمبادئ

واألىداؼ ،كما يشير إلى اتجاه الفرد نحو التعامؿ مع األحداث الشاقة برؤيتيا كأحداث ىادفة

وذات معنى وجديرة بالتفاعؿ معيا "(.)Wiebe, 1991,p.89

وعرفو مخيمر أنو نوع مف التعاقد النفسي يمتزـ بو الفرد اتجاه نفسو وأىدافو ،وقيمو

واآلخريف مف حولو( مخيمر .)12 :ٜٜٔٚ

وتعرفو محمد بأنو اتجاه الفرد نحو ذاتو  ،وتحديد أىدافو وقيمو في الحياة ،وتحممو
المسئولية ،وأنو يشعر أيضاً إلى اعتقاد الفرد بقيمة وفائدة العمؿ الذي يؤديو لذاتو ،أو لمجميع

(محمد.)19 :ٕٕٓٓ ،
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ويعرفو أبو نجيمة بأنو اعتقاد قوي بما يقوـ بو الفرد وغياب شعور االغتراب أثناء تأديتو

المياـ المطموبة منو ( أبونجيمة ٕٔٔٓ. )ٜ٘ :

وترى الباحثة أف االلتزاـ ىو عبارة عف تبني الفرد لقيـ ،ومبادئ ،ومعتقدات ،وأطراؼ
محددة ،وتمسكو بيا ،وتحممو المسئولية اتجاىيا واتجاه نفسو ومجتمعو ،وىذا يعكس مستوى

الصبلبة النفسية لمفرد.
أنواع اللتزام:

تناوؿ الباحثوف بالدراسة مختمؼ مظاىر االلتزاـ ،فرأى بريكماف)Precmen( ٜٔٛٚ،

مظاىر مختمفة فيناؾ االلتزاـ
وجنسوف ،)Johnson(ٜٜٔٔ،ووايبٔ )Wiebe( ٜٜٔأف لبللتزاـ
َ
الشخصي ،الذي أطمؽ عميو بعضيـ اسـ االلتزاـ تجاه الذات ،وىناؾ االلتزاـ االجتماعي ،وىناؾ

االلتزاـ األخبلقي ،يوجد أيضاً االلتزاـ الديني وااللتزاـ القانونيJohnson,& Sarason, ( .

 ( )1987,P 109-110راضي )ٕٗ :ٕٓٓٛ

وتناولت كوبازا( )Kobasaمكوف االلتزاـ الشخصي أو النفسي بالدراسة ورأت أنو يضـ
كبلً مف االلتزاـ تجاه الذات ،االلتزاـ تجاه العمؿ ،وعرفت األوؿ بأنو " اتجاه الفرد نحو معرفة

ذاتو ،وتحديده ألىدافو وقيمو الخاصة في الحياة ،وتحديده التجاىاتو االيجابية عمى نحو تميزه
عف اآلخريف ،كما عرفت االلتزاـ نحو العمؿ بوصفو " اعتقاد الفرد بقيمة العمؿ وأىميتو ،سواء لو

أو لآلخريف ،واعتقاده بضرورة االندماج في محيط العمؿ وبكفاءتو في انجاز عممو وضرورة

تحممو مسئوليات العمؿ وااللتزاـ بنظموKobasa, Maddi, &Puccetti,1985,p.525-( .
)532
ومف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربوي اتضح لمباحثة وجود عدة مظاىر لبللتزاـ ،تتمثؿ في
اآلتي:
ٔ -االلتزاـ الديني:
لعؿ بريكماف )Precmen(ٜٔٛٚ ،ىو أوؿ الباحثيف الذيف وضحوا معنى االلتزاـ الديني،
كما تناوؿ كؿ مف " ماير وأليس "ٜٜٔٛ ،ىذا المظير لبللتزاـ ،وتـ تقديـ عدد مف التعريفات

الموضحة لو ،وكاف مف أكثرىا وضوحاً تعريؼ " روزبمت( )Rusbultلو بأنو يمثؿ " التزاـ الفرد
الداخمي بالعبلقات واألمور الدينية " ،وىذا التعريؼ لروزبمت ( )Rusbultنجده يرتبط بمعنييف

أساسييف وىما :الشعور بالتقييد الذاتي  ،ووجود معنى أو ىدؼ داخمي( .أبو ندى)20 :ٕٓٓٚ
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وعرفو الصنيع بأنو "التزاـ المسمـ بعقيدة اإليماف الصحيح ،وظيور ذلؾ عمى سموكو بممارسة

ما أمر اهلل بو واالنتياء عف إتياف ما نيى عنو "( .الصنيع)2ٜٓ :ٕٕٓٓ ،
ٕ -االلتزاـ األخبلقي:

عرفو جونسوف( )Johnson,1991بأنو " اعتقاد الفرد بضرورة االستمرار في عبلقاتو

الشخصية واالجتماعية " ،ويحمؿ ىذا التعريؼ لبللتزاـ في مضمونو بيذا الشكؿ معنى اإلكراه

الذاتي الذي أشار إليو جونسوف ( )Johnsonبوصفو " التزاماً داخمياً يرتبط بالقيود االجتماعية "،
ومف الجدير بالذكر أف التزاـ الفرد بعبلقة ما يرتبط بوجود قيمة أو ىدؼ داخمي تجاه ىذه

العبلقة ،وال يرتبط بالجوانب األخبلقية االجتماعية ،فالفرد حيف يمتزـ بمجموعة مف العبلقات
االجتماعية الحميمة ،فإنو يمتزـ بيا مف واقع سعادتو بيا ورضاه عنيا ،وىذا المعنى أشار إليو

كيمي( ،)Keley,1982أما (ستيرنبرج )ٜٔٛٙ ،فقد أشار إلى رأي مخالؼ ،فيو يرى أف الفرد

يستطيع الدخوؿ في كثير مف العبلقات دوف التزامو بيا أو استم ارره فييا عمى الرغـ مف رضاه

عنيا ،مثاؿ ذلؾ العبلقات العاطفية ،وأيده روزبمت ٜٜٖٔ ،كيمي ،مشي اًر إلى أنو يبيف أف

االرتباط بيف االلتزاـ والرضا صفة أساسية ،ويتفؽ ذلؾ مع كؿ مف :فمتشر(  )Flitcherوفنشاـ
( ،)Finchamوكرامر ( )Cramerوىيروف ( )Heronوبيؿ ( )Bealورزيروؼ (.)Zyriff
()Lydon, et al,1986, p.117-122

وترى الباحثة أف ىذه التعريفات تعكس وجية النظر الغربية لبللتزاـ األخبلقي ،وىي نظرة

دنيوية بعيدة كؿ البعد عف االلتزاـ األخبلقي حسب مفيومنا الديني ،فاألصؿ في االلتزاـ
األخبلقي ىو التزاـ المرء بالقيـ واألخبلقيات التي ترجع في أصميا إلى األدياف والعقائد ،ومف ثـ

فاألخبلقيات التي يجب أف يمتزـ بيا األفراد في المجتمع المسمـ يجب أف يكوف مصدرىا القرآف

الكريـ والسنة النبوية ،فالمسمـ يستمد أخبلقو وقيمو منيما ويتعمميا ويمتزـ بيا فيحيا حياة طاىرة

مستقرة.

االلتزاـ القانوني:
عرؼ "عبداهلل "ٜٜٕٔ ،االلتزاـ القانوني بوصفو اعتقاد األفراد بضرورة االنصياع
لمجموعة مف القواعد واألحكاـ العامة وتقبؿ تنفيذىا جب اًر بواسطة السمطة المختصة في حالة
الخروج عنيا أو مخالفتيا  ،لما تمثمو مف أسس منظمة لمسموكيات العامة داخؿ المجتمع.
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فااللتزاـ بالقانوف كاف المحدد لو ىـ األفراد في بادئ األمر ،فمنذ قديـ الزماف وضع

األفراد أسس العبلقات والسموكيات فيما بينيـ مف خبلؿ ما يسمى بالعرؼ ،ومف خبلؿ اعتيادىـ

وبناء عمى القواعد القانونية غير المكتوبة فقد نما لدييـ الشعور
القياـ بالسموكيات الحياتية
ً
بااللتزاـ بيا جب اًر وبعدـ الخروج عنيا.
وفي ظؿ الزيادة السكانية والتطور الحضاري ،وكثرة المعامبلت وسيولة االتصاالت ظيرت
القواعد القانونية المكتوبة والمحددة والمنظمة لمعبلقات بيف األفراد والمجتمعات ،كما ظيرت

التشريعات ،وتطورت حتى أصبحت ىي المصدر األوؿ لمقانوف ،حتى لو استقى القانوف بعض
أحكامو مف األمور التي تعارؼ عمييا األفراد( .عبد اهلل)290 :ٜٔٛٙ ،

ومف خبلؿ العرض السابؽ يتضح أف االلتزاـ قد يأتي مصدره مف داخؿ الفرد نفسو ،وقد

ُيفرض عميو جب اًر كااللتزاـ القانوني ،أو األخبلقي ،ومف ثـ فبل يمكف الحسـ بكوف االلتزاـ يمثؿ
بعداً عاماً أـ مجموعة مف األبعاد الفرعية ولكف كؿ ما يمكف االنتياء إليو ىو أف كؿ المعاني

السابقة تتجسد نفسياً في مفيوـ االلتزاـ الذي ُيعد بدوره أحد مكونات مفيوـ الصبلبة النفسية.
ثانياً  -التحكمControl :

أشارت إليو كوبا از ( )Kobasaبوصفو " اعتقاد الفرد بأف مواقؼ وظروؼ الحياة المتغيرة
التي يتعرض ليا ىي أمور متوقعة الحدوث ،ويمكف التنبؤ بيا والسيطرة عمييا".

()Kobasa,1983,p.849

عرفو وايب (ٔ )Wiebe,ٜٜٔبأنو " اعتقاد الفرد بتوقع حدوث األحداث الضاغطة،

ورؤيتيا كمواقؼ وأحداث شديدة قابمة لمتناوؿ والتحكـ فييا أو إمكانية التحكـ الفعاؿ فييا".

()Wiebe,1991,p.89

كما عرفو مخيمر ٜٜٔٚ ،بأنو " مدى اعتقاد الفرد أف بإمكانو التحكـ فيما يمقاه مف
أحداث  ،وتحمؿ المسئولية الشخصية ،مما يحدث لو مف حيث القدرة عمى اتخاذ الق اررات،

وتفسير وتقدير األحداث الضاغطة ،والقدرة عمى التحدي"( .أبو غالي وحجازي )ٜٔٔ :ٕٓٔٓ ،

وعرفتو "محمد "ٕٕٓٓ،بأنو اعتقاد الفرد في قدرتو عمى السيطرة والتحكـ في أحداث الحياة

المتغيرة المثيرة لممشقة النفسية سواء أكاف ذلؾ معرفياً أـ سموكياً (محمد)21 :ٕٕٓٓ،

بعد عرض بعض التعريفات الخاصة بمتغير التحكـ ،يتضح أف ىناؾ خمس صور رئيسة لمتحكـ

يعرضيا رفاعي عمى النحو التالي :
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ٔ -التحكـ المعرفي Cognitive Control :
يعد التحكـ المعرفي أىـ صور التحكـ التي تقمؿ مف اآلثار السمبية لممشقة إذا ما تـ عمى

نحو إيجابي ،فيختص ىذا التحكـ بالقدرة عمى استخداـ بعض العمميات الفكرية بكفاءة عند

التعرض لممشقة ،كالتفكير في الموقؼ وادراكو بطريقة إيجابية ومتفائمة ،وتفسيره بصورة منطقية
وواقعية ،وبمعنى آخر فإف الشخص يتحكـ في الحدث الضاغط باستخدامو بعض االستراتيجيات
العقمية مثؿ " تشتيت االنتباه ،التركيز في أمور أخرى ،أو عمؿ خطة لمتغمب عمى المشكمة".
ٕ -التحكـ المعموماتي Informative Control :
يختص التحكـ المعموماتي بقدرة الفرد عمى استخداـ كافة المعمومات المتاحة عف الموقؼ

لمحاولة السيطرة عميو ،وضبطو ،كما يختص بقدرة الفرد عمى البحث عف المعمومات الموضحة
لطبيعة الموقؼ الشاؽ ،كأسباب حدوثو ،والوقت المتوقع لحدوثو ،والعواقب الناتجة عنو ،حيث
تساعد ىذه المعمومات عمى التنبؤ بالمواقؼ قبؿ وقوعيا ،فيتييأ الفرد لتناولو ،ويقؿ القمؽ

المصاحب لمتعرض لو وتسيؿ السيطرة عميو.

ٖ -التحكـ باتخاذ القرارDecision making Control :
يحسـ ىذا التحكـ المتصؿ باتخاذ القرار طريقة التعامؿ مع الموقؼ سواء بإنيائو أو تجنبو،

أو بمحاولة التعايش معو ،ولذا يرتبط ىذا التحكـ بطبيعة الموقؼ نفسو وظروؼ حدوثو حيث
يتضمف االختيار مف بيف البدائؿ ،فالمريض ىو الذي يقرر أي األطباء سوؼ يذىب إلييـ ،ومتى

يذىب  ،واإلجراءات التي يتبعيا.

ٗ -التحكـ السموكيBehavioural Control :
ويقصد بالتحكـ السموكي القدرة عمى التعامؿ مع الموقؼ بصورة عمنية وممموسة ،بمعنى

تحكـ الشخص في أثر الحدث الضاغط مف خبلؿ القياـ ببعض السموكيات لتعديمو أو تغييره.
٘ -التحكـ االسترجاعيRitrospective Control :

ويرتبط التحكـ االسترجاعي بمعتقدات الفرد واتجاىاتو السابقة عف الموقؼ وطبيعتو  ،فيؤدي
استرجاع الفرد لمثؿ ىذه المعتقدات إلى تكويف انطباع محدد عف الموقؼ ،ورؤيتو عمى أنو
موقؼ ذو معنى ،وقابؿ لمتناوؿ والسيطرة عميو ،وبمعنى آخر نظرة الشخص لمحدث الضاغط

ومحاولة إيجاد معنى لو في حياتو  ،مما قد يؤدي لتخفيؼ أثر الضغوط( .الرفاعي)31:ٕٖٓٓ ،
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ويرى باندو ار ( )Banduraأف شعور الفرد بأنو يمكف أف يتحكـ في المواقؼ الضاغطة

يساعده عمى مواجية الضغوط بفاعمية أكثر (  ،)Taylor, 1995,p.264وفي دراسة أجراىا

أندرسوف ( )Andersonحوؿ العبلقة بيف وجية الضبط والشعور بوطأة االنضغاط وسموكيات

المواجية واألداء ،توصؿ خبلليا إلى أف داخمي الضبط أقؿ شعور بالضغوط وأكثر توظيفاً
لسموكيات المواجية المتمركزة عمى المشكمة ،وأقؿ استخداماً لسموكيات المواجية المتمركزة عمى
االنفعاؿ بالمقارنة بخارجي الضبط ( .ىريدي)316 :ٜٜٔٙ ،

بناء
ويتضح مف ذلؾ أف التحكـ يتمثؿ في قدرة الفرد عمى توقع حدوث المواقؼ الصعبة ً
عمى استقرائو لمواقع ،ووضعو الخطط المناسبة لمواجيتيا والتقميؿ مف آثارىا حيف حدوثيا،
مستثم اًر كؿ مايتوافر لديو مف إمكانيات مادية ومعنوية واستراتيجيات عقمية  ،مسيط اًر عمى نفسو

متحكماً في انفعاالتو.

ثالثاً  -التحديChallenge :
يعتبر المكوف الثالث واألخير لمصبلبة النفسية وىو " التحدي في مقابؿ الشعور

بالتيديد" ،فقد عرفت كوبا از ( )Kobasaمفيوـ التحدي بأنو " اعتقاد الفرد بأف التغيير المتجدد
في أحداث الحياة ىو أمر طبيعي ،بؿ حتمي البد منو الرتقائو أكثر مف كونو تيديداً ألمنو وثقتو
بنفسو وسبلمتو النفسية ( .راضي)29 :ٕٓٓٛ ،

كما عرؼ توماكا وآخروف ( )Tomaka et al, 1996التحدي بأنو " تمؾ االستجابات

المنظمة التي تنشأ رداً عمى المتطمبات البيئية ،وىذه االستجابات تكوف ذات طبيعة معرفية أو

فسيولوجية ،أو سموكية وقد تجتمع معاً وتوصؼ بأنيا استجابات فعالة( .محمد)41 :ٕٓٓٓ،

بينما عرفو مخيمر بأنو " اعتقاد الفرد بأف تغيير حياتو أمر ضروري لمنمو أكثر مف
اعتباره تيديداً لحياتو وأف ذلؾ االعتقاد يساعده عمى المبادأة ومعرفة المصادر النفسية
واالجتماعية التي تساعد الفرد عمى المواجية بفعالية ( .مخيمر)103 : ٜٜٔٙ،

ويظير التحدي في اقتحاـ المشكبلت لحميا والقدرة عمى المثابرة وعدـ الخوؼ عند مواجية

المشكبلت( عثماف.)210 : ٕٓٓٔ ،

ويتمثؿ التحدي في قدرة الفرد عمى التكيؼ مع مواقؼ الحياة الجديدة ،وتقبميا بكؿ مافييا
مف مستجدات سارة أو ضارة ،باعتبارىا أمو اًر طبيعية البد مف حدوثيا لنموه وارتقائو  ،مع قدرتو
عمى مواجية المشكبلت بفاعمية .
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يتضح مف خبلؿ العرض السابؽ لمكونات الصبلبة النفسية  -االلتزاـ والتحكـ والتحدي-

أف الفرد ينظـ أموره وعبلقاتو ويحدد بنفسو مضموف حقوقو والتزاماتو عمى ضوء ما يجده مستَ ْق َأًر
بالضرورة مع مف يتعامموف معو ،وعمى ضوء ما يتفؽ مع العرؼ السائد المستقر وشعوره بضرورة

االلتزاـ بو ،أما بالنسبة لمظاىر االلتزاـ فقد يكوف مصدره مف داخؿ الفرد نفسو ،وقد ُيفرض عميو
جب اًر مف ناحية (القانوف أو األخبلؽ).
أما التحكـ فترى الباحثة أنو يعني مقدرة الفرد الذاتية عمى تماسؾ نفسو والسيطرة عمييا
بمعنى المقدرة الذاتية عمى الصمود النفسي تجاه األحداث الضاغطة ،ويتضمف ذلؾ الصمود

وتمؾ السيطرة قدرة ذلؾ الفرد عمى اتخاذ القرار واالختيار بيف البدائؿ.

وأما المتغير األخير وىو التحدي ،يتضح مما سبؽ مدى التشابو التاـ بيف مختمؼ معاني

التحدي ،والتي تعني القدرة عمى المواجية الفعالة لؤلزمات الحياتية وبذؿ الجيد لتخطي العقبات
وصوالً لؤلىداؼ المرجوة ،وخمؽ مشاعر التفاؤؿ في تقبؿ الخبرات الجديدة ،ويتضمف ىذا البعد
خصائص المبادأة أو توظيؼ القدرات وتنمية اإلمكانات واقتحاـ المشكبلت ومساعدة الفرد عمى

التكيؼ السريع في مواجية أحداث الحياة الضاغطة المؤلمة.
خامساً  -النظريات المفسرة لمصالبة النفسية:

أولً  -نظرية كوبا از ( )Kobasa,3;:5والدراسات المنبثقة عنيا:
قدمت كوبا از ( )Kobasaنظرية رائدة في مجاؿ الوقاية مف اإلصابة باالضطرابات

النفسية والجسمية ،تناولت خبلليا العبلقة بيف الصبلبة النفسية بوصفيا مفيوماً حديثاً في المجاؿ
واحتماالت اإلصابة باألمراض (.)Kobasa, 1983, pp.839-842

اعتمدت ىذه النظرية عمى عدد مف األسس النظرية والتجريبية ،تمثمت األسس النظرية
في آراء بعض العمماء أمثاؿ :فرانكؿ ( )Phrankelوماسمو ( )Mazloوروجرز (، )Rojers
والتي أشارت إلى أف وجود ىدؼ لمفرد أو معنى لحياتو الصعبة يعتمد بالدرجة األولى عمى قدرتو

عمى

استغبلؿ

إمكانياتو

الشخصية

.)Ivancevich,1987, pp. 102-104

واالجتماعية

بصورة

جيدة

(

Matteson,

ويعد نموذج الزروس ( )Lazarusمف أىـ النماذج التي اعتمدت عمييا ىذه النظرية حيث
ُ
إنيا ناقشت العبلقة بيف بعض السمات الشخصية والمشقة ،فقد فسر الزاروس ()Lazarus
عممية المشقة وحدوثيا مف خبلؿ ارتباطيا بعدد مف العوامؿ وحددىا في ثبلثة عوامؿ رئيسة ىي:
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ٔ -البنية الداخمية لمفرد .
ٕ -األسموب اإلدراكي المعرفي .
ٖ -الشعور بالتيديد واإلحباط .
ذكر الزروس ( )Lazarusأف حدوث خبرة الضغوط يحددىا في المقاـ األوؿ طريقة إدراؾ
الفرد لمموقؼ ،واعتباره ضغطاً قاببلً لمتعايش تشمؿ عممية اإلدراؾ الثانوي  ،وتقييـ الفرد لقدرتو
الخاصة  ،وتحديد لمدى كفاءتيا في تناوؿ المواقؼ الصعبة .

فتقييـ الفرد لقدراتو عمى نحو سمبي  ،والجزـ بضعفيا  ،وعدـ مبلءمتيا لمتعامؿ مع المواقؼ

الصعبة أمر يشعر بالتيديد  ،وىو مايعني عند الزروس " توقع حدوث الضرر سواء البدني أو
النفسي " ويؤدي الشعور بالتيديد بدوره إلى الشعور باإلحباط  ،متضمناً الشعور بالخطر أو
بالضرر الذي يقرر الفرد وقوعو بالفعؿ ( .أبو ندى )26 :ٕٓٓٙ

وترتبط ىذه العوامؿ الثبلثة ببعضيا  ،فعمى سبيؿ المثاؿ :يتوقؼ الشعور بالتيديد عمى

األسموب اإلدراكي لمموقؼ ولمقدرات ومدى مبلءمتيا لتناوؿ الموقؼ  ،كما يؤدي اإلدراؾ

اإليجابي إلى تضاؤؿ الشعور بالتيديد  ،ويؤدي اإلدراؾ السمبي إلى زيادة الشعور بالتيديد،
ويؤدي أيضاً إلى تقييـ بعض الخصاؿ الشخصية كتقدير الذات .
وطرحت كوبا از ( )Kobasaاالفتراض األساسي لنظريتيا  ،بعد أف أجرت دراسة عمى رجاؿ

األعماؿ والمحاميف والعامميف في الدرجة المتوسطة والعميا في الصحة النفسية والجسمية

واألحداث الصادمة وقد خرجت ببعض النتائج والتي كاف منيا:

ٔ -الكشؼ عف مصدر إيجابي جديد في مجاؿ الوقاية مف اإلصابة باالضطرابات النفسية
والجسمية  ،وىو الصبلبة النفسية بأبعادىا " االلتزاـ ،التحكـ ،التحدي" .
ٕ -أف األفراد األكثر صبلبة حصموا عمى معدالت أقؿ في اإلصابة باالضطرابات النفسية
رغـ تعرضيـ لمضغوط الشاقة .
فكاف ىذا االفتراض أف التعرض لؤلحداث الصادمة الحياتية الشاقة يعد أم اًر ضرورياً  ،بؿ

أنو حتمي البد منو الرتقاء الفرد ونضجو االنفعالي واالجتماعي  ،وأف المصادر النفسية
واالجتماعية الخاصة بكؿ فرد قد تقوى وتزداد عند التعرض ليذه األحداث الصادمة  ،ومف أبرز

ىذه المصادر الصبلبة النفسية .
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ومف خبلؿ دراستيا توصمت إلى أف االرتباط القائـ بيف الصبلبة والوقاية مف األمراض  ،أدى

إلى تحديدىا لمخصاؿ المميزة لؤلفراد مرتفعي الصبلبة حيث إنيـ يتسموف بأنيـ األكثر نشاطاً

ومبادأة واقتدا اًر وقيادة وضبطاً داخمياً  ،وأكثر صموداً ومقاومة ألعباء الحياة وأشد واقعيةً وانجا ًاز

وسيطرةً وقدرةً عمى التفسير ( .راضي.)36 :ٕٓٓٛ ،
األدوار التي يؤدييا متغير الصالبة:

ٔ -تغيير الصبلبة لئلدراؾ المعرفي لؤلحداث اليومية إذا ما تـ رؤيتيا عمى نحو غير
واقعي ،فيعتقد األفراد ذوو الصبلبة في كفايتيـ في تناوؿ األحداث الحياتية ومف ثـ فيـ

يروف األحداث اليومية الشاقة بصورة واقعية وتفاؤلية .

ٕ -تخفؼ الصبلبة مف الشعور باإلجياد الناتج عف اإلدراؾ السمبي لؤلحداث  ،وتحوؿ دوف
وصوؿ الفرد لحالة اإلجياد المزمف أو المرض وشعوره باستنزاؼ طاقاتو .

ٖ -ترتبط الصبلبة بطرؽ التعايش التكيفي الفعاؿ  ،وتبتعد عف اعتياد استخداـ التعايش
التجنبي أو االنسحاب لممواقؼ .

ٗ -تدعـ الصبلبة عمؿ متغيرات أخرى كاألمؿ والمساندة االجتماعية بوصفيا مف المتغيرات
الواقعية حيث يميؿ األفراد الذيف يتسموف بالصبلبة إلى التوجو نحو طمب العبلقات

االجتماعية الداعمة عند التعرض لممشقة وترتبط ىذه العبلقات بدورىا باستخداـ أساليب

التعايش التكيفي والتوافقي .

ثانياً  -نموذج فنك ( (Venkالمعدل لنظرية كوبا از (:)Kobasa
ظير حديثاً في مجاؿ الوقاية مف اإلصابة باالضطرابات أحد النماذج الحديثة الذي أعاد

النظر في نظرية كوبازا( )Kobasa,1979وحاوؿ وضع تعديؿ جديد ليا ،وىذا النموذج قدمو

فينؾ ( )Venk,1992مف خبلؿ دراستو التي أجراىا بيدؼ بحث العبلقة بيف الصبلبة النفسية
واإلدراؾ المعرفي والتعايش الفعاؿ مف ناحية ،والصحة العقمية مف ناحية أخرى ،وذلؾ عمى عينة

قواميا (  )ٔٙٚجندياً إسرائيمياً  ،واعتمد فينؾ ( )Venkعمى المواقؼ الشاقة الواقعية في تحديده

لدور الصبلبة ،وقاـ بقياس متغير الصبلبة واإلدراؾ المعرفي لممواقؼ الشاقة والتعايش معيا قبؿ
الفترة التدريبية التي أعطاىا لممشاركيف والتي بمغت ستة شيور ،وبعد انتياء ىذه الفترة التدريبية

توصؿ عمى نتائج ميمة وىي :
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ارتباط مكوني االلتزاـ والتحكـ فقط في الصحة العقمية الجيدة لؤلفراد ،فارتبط االلتزاـ

جوىرياً بالصحة العقمية مف خبلؿ تخفيض الشعور بالتيديد ،واستخداماً الستراتيجية التعايش
الفعاؿ خاصة استراتيجية ضبط االنفعاؿ ،حيث ارتبط ُبعد التحكـ إيجابياً بالصحة العقمية مف
خبلؿ إدراؾ الموقؼ عمى أنو أقؿ مشقة واستخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت بالتعايش .
وقاـ فينؾ ( )Venkبإجراء دراسة ثانية عاـ ٘ ٜٜٔليا نفس أىداؼ الدراسة األولى،

وذلؾ عمى عينة مف الجنود االسرائيمييف أيضاً ،ولكنو استخدـ فترة تدريبية عنيفة لمدة أربعة أشير
تـ خبلليا تنفيذ المشاركيف لؤلوامر المطموبة حتى واف تعارضت مع ميوليـ واستعداداتيـ

الشخصية ،وذلؾ بصفة متواصمة ،وبقياس الصبلبة النفسية وكيفية اإلدراؾ المعرفي لؤلحداث
الشاقة الحقيقية ( الواقعية ) وطرؽ التعايش قبؿ فترة التدريب وبعد االنتياء منيا ثـ التوصؿ لنفس

النتائج لمدراسة األولى (.أبو ندى)30 :ٕٓٓٙ ،
سادساً  -أىمية الصالبة النفسية:

إف الصبلبة النفسية مركب ميـ مف مركبات الشخصية القاعدية  ،التي تقي اإلنساف مف

آثار الضغوط الحياتية المختمفة  ،وتجعؿ الفرد أكثر مرونة وتفاؤالً وقابمية لمتغمب عمى مشاكمو

الضاغطة  ،وىي كعامؿ حماية مف األمراض الجسدية واالضطرابات النفسية .

فقد أشارت كوبا از  Kobasaإلى أف الصبلبة النفسية ومكوناتيا تعمؿ كمتغير

سيكولوجي يخفؼ مف وقع األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسمية والنفسية لمفرد فاألشخاص

األكثر صبلبة يتعرضوف لمضغوط وال يمرضوف  (.مخيمر )ٕٚٛ :ٜٜٔٙ ،

وقد قدمت كوبا از  Kobasaعدة تفسيرات توضح السبب الذي يجعؿ الصبلبة النفسية

تخفؼ مف حدة الضغوط التي تواجو الفرد ،ويمكف فيـ تمؾ العبلقة مف خبلؿ فحص أثر
الضغوط عمى الفرد وفي ىذا الخصوص ترى مادي وكوبا از  Kobasa & maddiأف األحداث

الضاغطة تقود إلى سمسمة مف اإلرجاع ،تؤدي إلى استثارة الجياز العصبي الذاتي والضغط
المزمف يؤدي فيما بعد إلى اإلرىاؽ وما يصاحبو مف أمراض جسدية واضطرابات نفسية ،وىنا

يأتي دور الصبلبة النفسية في تعديؿ العممية الدائرية ،والتي تبدأ بالضغط وتنتيي باإلرىاؽ ويتـ

ذلؾ مف خبلؿ طرؽ متعددة ،فالصبلبة :

ٔ -تعدؿ مف إد ارؾ األحداث وتجعميا تبدو أقؿ وطأة.
ٕ -تؤدي إلى أساليب مواجية نشطة أو تنقمو مف حاؿ إلى حاؿ.
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ٖ -تؤثر عمى أسموب المواجية بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ تأثيرىا عمى الدعـ
االجتماعي.

ٗ -تقود إلى التغيير في الممارسات الصحية مثؿ إتباع نظاـ غذائي صحي وممارسة
الرياضة.
وىذه بالطبع تقمؿ مف اإلصابة باألمراض الجسمية  (.حمادة ،وعبد المطيؼ -ٕٖٙ :ٕٕٓٓ،
)ٕٖٚ
الصالبة والصحة الجسمية:
يرى كونرادا  Contrada,1989أنو مف الممكف لمصبلبة أف تساعد في إسكات أو

توقيؼ استجابات الجياز الدوري لمضغط النفسي  ،وأظير ألرد  Allerd & Smith,1989في
د ارستيما أف األشخاص األكثر صبلبة ىـ أكثر مقاومة لؤلمراض المدرجة تحت تأثير الضغط
بسبب الطريقة اإلدراكية التكيفية وما نتج عنيا مف انحدار في مستوى التحفز الفسيولوجي ،وأف

لدييـ أيضاً مجموعة مف الجمؿ االيجابية عف الذات أكثر مف أولئؾ األقؿ صبلبة والتي تعرؼ
بػِ " االلتزاـ والسيطرة والتحدي " ،التي ترجع إلى التفاؤؿ أو األمؿ ،وىي سمة مف شأنيا أف تقي
مف اآلثار الجسدية المتعددة لمضغط .

الصالبة والتكيف:
تؤثر الصبلبة النفسية عمى القدرات التكيفية؛ فالناس األكثر صبلبة عندىـ كفاءة ذاتية
أكثر ،ولدييـ قدرات إدراكية مف ناحية أف الشخص الصمب يدرؾ ضغوطات الحياة اليومية عمى
أنيا أقؿ ضغطاً ولدييـ استجابات تكيفية أكثر.

كما أف األفراد األكثر صبلبة لدييـ آثار مغايرة لمضغوط في أثرىا عمى األعراض ،فيـ

يمارسوف الضغوط ولكف بأقؿ تك اررية وينظروف إلى األحداث الضاغطة الصغيرة عمى أنيا غير

ضاغطة ويكوف لدييـ إدراؾ أفضؿ لصحتيـ العقمية واالجتماعية .
الصالبة والمجموعات:

يرى  Amerikaner et al., 1994أف الصبلبة النفسية تسيؿ االلتحاـ والرضا بالعائمة

ويمعب التواصؿ الجيد مع الوالديف وتعزيز المشاركة االجتماعية مف قبؿ الوالديف دو اًر في تحسيف

الصحة النفسية والصبلبة ألعضاء العائمة.
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يرى  Huang,1994أنو يمكف أف تعزى صفات الصبلبة النفسية لمجموعة مف الناس

مثؿ العائبلت كما تـ عزوىا لؤلفراد وبذلؾ تعمؿ الصبلبة النفسية عمى تسييؿ توافؽ األسرة
وصبلبتيا.

أشار  Bigbee, Jeri, L 1992في دراستو االستطبلعية أنو يوجد عبلقة ارتباطيو بيف

المرض الذي يحدث في العائمة وبيف األحداث الحياتية التي تتعرض ليا العائمة وأف الصبلبة

النفسية تمعب دور الوسيط في التخفيؼ مف األثر الناتج عف الضغوط النفسية وبالذات األحداث
السمبية ( .ياغي )ٗٓ-ٖٜ :ٕٓٓٙ ،
سابعاً  -مفاىيم ذات عالقة بمفيوم الصالبة النفسية:
بعد العرض لمفيوـ الصبلبة النفسية فقد الحظت الباحثة بعض المفاىيـ ذات العبلقة

بالمفيوـ السابؽ ،وترى الباحثة ضرورة عرض ىذه المفاىيـ إلثراء الجانب النظري في الدراسة
ومف ىذه المفاىيـ ( مفيوـ قوة األنا ،الفاعمية الذاتية  ،مفيوـ تقدير الذات ).
مفيوم قوة األناEgo-strength :
قوة األنا ىي الركيزة األساسية في الصحة النفسية وتشير قوة األنا إلى التوافؽ مع الذات

ومع المجتمع عبلوة عمى الخمو مف األعراض العصابية واإلحساس االيجابي بالكفاية والرضا،

وقوة األنا ىي القطب المقابؿ لمعصابية حيث يرى كثير مف العمماء أف ىناؾ متصبلً يقع في أحد

أطرافو قطب قوة األنا حيث يقع في الطرؼ اآلخر قطب العصابية(.كفافي )4 :ٜٕٔٛ ،

ويبيف فرج عبد القادر ٜٜٖٔ ،أنيا قدرة الشخص في تحقيؽ التوافؽ ،والتي يتخذىا دليبلً

عمى الصحة النفسية وعمى ميارة األنا في عبلج صراعاتو الشخصية والتعامؿ معيا ومع العالـ

الخارج ي بحيث ينتيي بو األمر إلى النجاح  ،وقوة األنا تمثؿ طاقة الفرد النفسية التي تحدد مدى
تحممو لمظروؼ غير المواتية ( .طو ٖ)٘ٗ :ٜٜٔ
ويتضح تداخؿ مفيومي الصبلبة وقوة األنا مع بعضيما ولكف يجب أف نوضح أف قوة
األنا تعمؿ عمى تدعيـ صبلبة الفرد النفسية تجاه األحداث الضاغطة ،وأف الصبلبة تعمؿ جاىدة

لوقاية الفرد مف وطأة االضطراب النفسي والجسدي عند األزمات والشدائد .

ويتضح مف ذلؾ أف قوة األنا تتمثؿ في قدرة الفرد عمى استثمار كافة المصادر النفسية

والمادية واالستراتيجيات العقمية المتاحة لديو  ،مف أجؿ التوافؽ مع نفسو واآلخريف  ،ممف حولو
ومواجية الضغوط والشدائد بفاعمية .
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مفيوم الفاعمية الذاتية Self- Efficacy:
كاف مفيوـ الفاعمية الذاتية مف أبرز القدرات الذاتية التي اىتـ الباحثوف بتناوليا بوصفيا
مصادر شخصية مقاومة لممشقة ،ولذا فإف باندو ار ) )Bandura,1989الذي يعد مف الباحثيف

الرواد في دراسة ىذا المفيوـ ،في إطار نظرية التعمـ االجتماعي وقد عرؼ الفاعمية الذاتية بأنيا "
تقييـ الفرد لمدى فعاليتو وكفاءتو في مواجية المواقؼ ،خاصة المواقؼ التي تحتوي عمى المشقة

والشدة غير المتوقعة " (.أبو ندى )ٖٖ :ٕٓٓٚ

فإدراؾ األفراد لمدى فاعميتيـ اليؤثر في مدى كفاءة مواجيتيـ ومعالجتيـ لؤلحداث ،كما

ينب بمجموعة عريضة مف االستجابات التكيفية كاستجابات الصمود في مواجية الفشؿ.
ولقد ميز باندو ار ) )Banduraبيف معنييف لمفاعمية:

ٔ -الفاعمية الذاتية المتوقعة :وتعني شعور الفرد بقدراتو أو عجزه عف القياـ بسموؾ معيف أو
إنجاز فعؿ ما ويضمف ىذا الشعور بدرجة مف الثقة والشعور بالقدرة عمى التحكـ .

ٕ -الفاعمية الذاتية المرجعية :وتعني اعتقاد الفرد بأف السموؾ الذي يقوـ بو سوؼ يوصمو
إلى النتائج التي يتمناىا.

وبالرغـ مف أف مفيوـ الفاعمية الذاتية يحمؿ الثقة بالنفس وادراؾ القدرة عمى التحمؿ في

يرؽ لمستوى
الظروؼ الحياتية ،كما يختص بتزود األفراد ببعض الميارات الخاصة ،لكنو لـ َ
السمة أو الخصمة الثابتة نسبياً في الشخصية ،ومف ثـ فيو يتميز عف مفيوـ الصبلبة النفسية في
احتياج الفرد لو ،ولظيوره في جميع المواقؼ الحياتية التي التستدعي بالضرورة أف تكوف ليا

صفة الضغط.

أما عف الميارات التي يمتاز بيا األفراد ذوو الفاعمية فيي كثيرة ،وقد أشار باندو ار
) )Banduraإلييا وكاف مف أبرزىا الميارات الجسمية ،واالجتماعية ،والميارات األكاديمية،
وميارات الحاسوب اآللي ،والميارات اإلرشادية ،واالعتناء باألطفاؿ حديثي الوالدة ،وميارات

التعايش الفعاؿ مع الظروؼ األسرية( .سبلمة )477 :ٜٔٛٛ ،

ويتصؼ األشخاص ذوو المستوى المرتفع مف فعالية الذات بالثقة بالذات ،والمثابرة واإلصرار

عمى بموغ اليدؼ بغض النظر عما يواجييـ مف عقبات ومشكبلت ،ووفقاً لبنادو ار ))Bandura

فإف مرتفعي فعالية الذات غالباً يتوقعوف النجاح مما يزيد مف مستوى دافعيتيـ لتحقيؽ أفضؿ أداء

ممكف ،الوصوؿ إلى حموؿ جيدة لما يعترضيـ مف مشكبلت مقارنة باألشخاص منخفضي
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الفعالية ،الذيف يتوقعوف الفشؿ في مختمؼ المياـ التي يضطمعوف بيا ،مما يؤدي إلى انخفاض
مستوى الدافعية في األداء.

ويتضح مف العرض السابؽ أف مفيوـ الفاعمية الذاتية يحمؿ معنى الثقة بالنفس ،وادراؾ
القدرة عمى التحكـ في الظروؼ الحياتية بصفة عامة ،كما أنو يتشابو مع معنى التعايش ،وأيضاً

يرؽ لمستوى السمة أو الخصمة الثابتة
يختص بتزويد األفراد ببعض الميارات الخاصة ،ولكنو لـ َ
في الشخصية ،فيختمؼ بذلؾ عف مفيوـ الصبلبة أو التماسؾ ،ويختمؼ أيضاً عنيما في احتياج
الفرد لو ولظيوره في جميع المواقؼ الحياتية بصفة عامة ،والتي تستدعي بالضرورة أف تكوف

مثيرة لممشقة .

مفيوم تقدير الذات:
تقدير الذات ىو أحد أىـ متغيرات الشخصية ،والتي تمثؿ وقاية أو حصانة في مواجية
األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسمية والنفسية لمفرد (.عيد )148 :ٕٕٓٓ ،
ويقصد بو تقويـ الفرد العاـ لذاتو ،فيما يتعمؽ بأىميتيا ،وقيمتيا ،ويشير التقدير االيجابي
ُ
لمذات إلى مدى قبوؿ الفرد لذاتو ،واعجابو بيا ،وادراكو لنفسو عمى أنو شخص ذو قيمة ،وجدير
باحتراـ وتقدير اآلخريف ،أما التقدير السمبي لمذات ،فيشير إلى عدـ قبوؿ المرء لنفسو ،وخيبة أممو

فييا ،وتقميمو مف شأنيا ،وشعوره بالنقص عند مقارنتو باآلخريف ،وغالباً ما يرى الفرد نفسو في

ىذه الحالة عمى أنو ليس لو قيمة أو أىمية (.سبلمة )5 :ٜٔٛٛ ،

وعرفو روزنبرج ( )Rosenbergبأنو اتجاىات الفرد الشاممة ( سالبة أـ موجبة ) نحو

نفسو ،ويعني بو الحكـ الشخصي لمفرد عف قيمتو الذاتية والتي يتـ التعبير عنيا مف خبلؿ
اتجاىات الفرد عف نفسو ،والتقدير لمذات يعني أف الفرد يعتبر نفسو ذا قيمة وأىمية ،بينما يعني
تقدير الذات المنخفض عدـ رضا الفرد عف نفسو أو رفضيا واحتقارىا ( .عبد اهلل )8 :ٜٜٔٔ ،
ويتضح مف خبلؿ التعريؼ أنو يركف إلى مدى اعتزاز الفرد بنفسو أو مستوى تقييمو

لنفسو في المواقؼ العادية ،بينما مفيوـ الصبلبة يبرز جمياً في مواقؼ الشدة وكذلؾ فإف أبعاده

تتضمف جزئيات تقدير الذات والجدارة ،والكفاءة  ،والثقة في النفس ،والقوة  ،والمرونة الشخصية،

واالنجاز ،واالستقبللية ،وجميعيا سمات لمشخصية ذات الصبلبة النفسية المرتفعة بينما ال يمكف
الجزـ بوجودىا عند ذوي التقدير المرتفع لمذات ،بمعنى آخر أف كؿ مرتفعي الصبلبة النفسية
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لدييـ تقدير لمذات ،ولكف ال يشترط أف يكوف لدى مرتفعي تقدير الذات صبلبة نفسية مرتفعة

تجاه الظروؼ الضاغطة.

ويتضح لمباحثة أف الصبلبة النفسية تنش جدار دفاع نفسي لمفرد ،يعينو عمى التكيؼ
البناء مع أحداث الحياة الضاغطة المؤلمة ،وتخمؽ نمطاً مف الشخصية شديدة االحتماؿ تستطيع

أف تقاوـ الصعوبات وتخفؼ مف آثارىا السمبية؛ ليصؿ إلى مرحمة التوافؽ ،وينظر إلى الحاضر
والمستقبؿ بنظرة ممؤىا األمؿ والتفاؤؿ ،وتخمو حياتو مف االضطرابات الجسمية والنفسية وتصبح

ردود أفعالو مثاالً لبلستحساف.
ومف ىنا فإنو مف الطبيعي أف تؤثر أحداث الحرب األخيرة عمى قطاع غزة عمى أبناء
الشعب الفمسطيني بكافة شرائحو ،ذلؾ أف أحداث الحرب خمّفت الكثير مف المآسي لدى السكاف
في محافظات غزة خاصة لدى أولئؾ الذيف ُدمرت منازليـ ولما كانت األميات مف أكثر شرائح
المجتمع معاناة وتأث اًر فقد كاف مف الضروري تعزيز الصبلبة النفسية لدييف وتعزيز قدرتيف عمى

مواجية آثار ىذه الحرب وآثار تدمير منازليف.

وعميو فإف الصبلبة النفسية متغير يمكف أف يكشؼ في ىذه الدراسة مدى قدرة األميات

في شماؿ غزة  ،عمى التحدي والمواجية والتصدي لما حاولت أف تحدثو ىذه الظروؼ الصعبة
مف آثار نفسية وجسمية كبيرة وحادة أثناء تعرضيـ لؤلحداث المؤلمة وفقداف المأوى وضعؼ

األمؿ في توفير الحياة الكريمة.

المبحث الثاني -األمــــــل Hope
أولً  -مقدمة:
إف المتأمؿ في تاريخ البشرية يبلحظ أف العباقرة واألبطاؿ والمصمحيف والعمماء ورجاؿ

األخبلؽ لـ يكونوا مجرد مفكريف آمنوا ببعض المبادئ بؿ كانوا أوالً وقبؿ كؿ شيء رجاالً عممييف

اتخذوا مف األمؿ قوة جبارة تزحزح الجباؿ وبالتالي فبل عجب مف أف األمؿ يسير جنباً إلى جنب

مع الثقة واإليماف واإلرادة الفعالة.

والواقع أف ىناؾ حمقة وصؿ بيف خبرة األمؿ وخبرة األلـ وىي خبرة اليأس والحؽ أنو

ليس بيف البشر إنساف لـ يعرؼ اليأس يوماً قمبو ولكف ليس بيف البشر مخموؽ واحد لـ تمتزج في
حياتو خيوط األلـ واألمؿ  ،وقد تبدو كممة األمؿ ألوؿ مرة لفظاً شعرياً ال موضع لو في كتابات
الفبلسفة وعمماء النفس وغيرىـ ،ولكف مف المؤكد أف كؿ أخبلؽ تستند إلى اإلحساس بالقيـ وتقوـ
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أوال وبالذات عمى الخبرة المعاشة وال يمكف أف تغفؿ داللة األمؿ في الحياة الخمقية العممية وليس

عمى ظير البسيطة شخص لـ يشعر يوماً ما بأف الطريؽ قد أصبح أمامو مغمقاً تماماً أو أنو
أصبح يواجو مشكمة عسيرة ال حؿ ليا فإف اليأس مع األسؼ ظاىرة بشرية عادية نشعر معيا

بأننا أماـ مأزؽ ال رجاء ألحد في الخبلص منو ولكف اليأس أيضاً لحسف الحظ ظاىرة بشرية

موقوتة ألنو يمثؿ جوا خانقاً ال تستطيع النفس البشرية في نطاقو أف تتنفس ولو لـ يكف األمؿ ىو

الجو الروحي األوحد الذي تحيا في كنفو النفس اإلنسانية الختنؽ البشر جميعاً منذ زمف بعيد
وحينما قاؿ بعض الفبلسفة إف اهلل نفسو ىو األمؿ فإنيـ كانوا يعنوف بذلؾ أنو ليس لممشكمة

الوجودية مف حؿ إال األمؿ ( .إبراىيـ )ٔٔ٘ :ٜٕٔٙ ،
ويعد األمؿ مف المفاىيـ الميمة في عمـ النفس ،حيث تقع بحوث األمؿ في قمب عمـ

النفس االيجابي ،وقد بدأ تقديـ المفاىيـ المرتبطة باألمؿ في الدراسات النفسية والطبية النفسية في
خمسينات القرف العشريف (.جودة  ،عسمية )ٜٖ :ٕٓٔٓ:

واألمؿ مف أىـ المفاىيـ في مجاؿ عمـ النفس االيجابي ،ولو آثار ايجابية عديدة عمى

التوافؽ والصحة ،كما يقوـ أيضاً بدور المعدؿ  Moderatorلتأثير الضغوط عمى الصحة

الجسمية ،واتضح تأثيره عمى التطور النفسي والروحي ،فقد ركز عمـ النفس كثي اًر – خبلؿ تاريخو

القصير– عمى الجوانب السمبية لدى اإلنساف مف مثؿ القمؽ ،والخوؼ واالكتئاب والعدواف

واالنحراؼ والمرض  ،قبؿ أف يركز عمى السعادة والرضا واألمؿ والتفاؤؿ والثقة والتوافؽ ونظرائيا

مف الفضائؿ اإلنسانية الراقية مثؿ :اإليثار والشجاعة واألمانة واإليماف والواجب والمسئولية
والبيجة والمثابرة وغيرىا(.عبد الخالؽ )ٖٔٛ-ٔٛٗ :ٕٓٓٗ،
لؤلمؿ دور في تحقيؽ التكيؼ اإلنساني ،وأىمية في البدء بالتغيير نتيجة العبلج ،والرغبة

في التعمـ ،والشعور بالسعادة ،وىو نقطة ايجابية جديدة تستخدـ في تنمية الموارد البشرية في
مجاالت العمؿ والتعمـ واإلنتاج ،وعمى العكس مف ذلؾ فإف اليأس  Hopelessnessأو نقص

األمؿ يعد عامؿ خطورة ال يميد لئلصابة باالضطرابات العقمية بوجو عاـ فقط ،بؿ يميد أيضاً

لئلصابة باالكتئاب والسيكوباتية ،والسموؾ االنتحاري بوجو خاص وتأخر الشفاء مف األمراض
وزيادة في ظيور بعض األعراض السيكوسوماتية .

وقد قاـ أطباء وعمماء نفس في نياية عاـ ٓ٘ ٜٔٙٓ -ٜٔبدراسة موضوع األمؿ تحت

عنواف " :التعريؼ العاـ بالتوقعات االيجابية لتحقيؽ اليدؼ " ووصؼ ىذا الرأي األمؿ ،بأنو ذو
وبناء عميو ينطوي أف األىداؼ يمكف تحقيقيا ،ولكف في الدراسات الحديثة والتي
بعد واحد فقط،
ً
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توصمت إلى أف موضوع األمؿ لو بناء أكثر تعقيداً مف ذي قبؿ  ،فقد وصفتو عمى وجو التحديد
بأف لو مكونيف مترابطيف وضرورييف لتوجيو اليدؼ ،وىما مكونا" المقدرة والسبؿ "( عبد الصمد

ٕ٘ٓٓ .)ٖٕ :
ولقد لقي مفيوـ األمؿ في الفترة مف ٓ٘ ٜٔٙٓ -ٜٔاالىتماـ عمى يد مجموعة مف

العامميف في مجاؿ الطب وعمـ النفس ،حيث عرفو كارؿ مننجار وآخروف Karl Menninger,
 et., al 1959بأنو " التوقع االيجابي لتحقيؽ اليدؼ " وكما اقترحوا نظرية قديمة مفادىا أف
المرض العقمي يأتي بسبب انخفاض األمؿ بدرجة كبيرة لدى المريض ،وأف عبلج المريض

العقمي يكوف مف خبلؿ رفع األمؿ لدى ىؤالء المرضى ،ولذلؾ فإنو في اآلونة األخيرة قاـ
الباحثوف بدراسة الصحة العقمية مف منظور دور األمؿ فييا ،وذلؾ عمى الرغـ مف أف النظرية

القديمة قد ركزت عمى قضايا فمسفية بدالً مف التحقيقات التجريبيةIrving, et., al 2004: (.

)420

ثانياً  -تعريف األمـــــل :
لقيت الدراسات حوؿ آثار التفكير اإليجابي ومنيا األمؿ اىتماماً متزايداً مف عمماء النفس

والعامميف في مجاؿ الصحة في السنيف األخيرة ،حيث تناوؿ العديد مف الباحثيف مفيوـ األمؿ

بالدراسة ،وسوؼ تعرض الباحثة فيما يمي بعض تعريفات مفيوـ األمؿ:

يعد مفيوـ األمؿ مف الناحية النفسية مختمفاً عف االستعماؿ الشائع والذي يرى العديد مف

الناس أنو عبارة عف " ظاىرة االنفعاؿ العاطفي " ،وعندما يكوف لدييـ الخبرة فإنو يستنفذ جميع

الوسائؿ العممية لتحقيؽ الغاية المرجوة ،ويتجمى ذلؾ في عبارة مثؿ " نأمؿ في األفضؿ " وعمى
األقؿ ال يزاؿ لدينا األمؿ " والتي غالباً تمفظ وخاصة عندما يكوف المرء عاج اًز عف تحقيؽ
األىداؼ الميمة مف خبلؿ الجيود الذاتية التي يقوـ بيا ( .عبد الصمد ٕ٘ٓٓ )ٖٚ :

األمؿ في المغة العربية ىو " الرجاء ،وأكثر استعمالو فيما يستبعد حصولو " (.المعجـ

الوسيط)ٕٚ :ٜٔٛ٘ ،

ولكف االستدراؾ األخير في ىذا التعريؼ ليس لو ما يبرره مف وجية النظر النفسية،

حيث أف األمؿ أو الرجاء يمكف أف يستوعب ما يمكف وقوعو وما يستبعد حصولو معاً(.عبد

الخالؽ)ٔٛٗ :ٕٓٓٗ ،
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وكما قػػاؿ الطغ ارنػ ػ ػػي:
ما أضي ػػؽ العيػػش لوال فسػ ػػحة األم ػ ػ ػػؿ

أعػػمؿ النفػ ػػس باآلم ػ ػ ػ ػ ػػاؿ أرقبيػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ويشير معجـ أمريكاف ىيرتيج  American Heritage Dictionaryإلى األمؿ عمى أنو

" الرغبة في تحقيؽ شيء يتوقع الفرد تحقيقو ")Soukhanov, et al., 2006: 3521 ( .
(جودة  ،أبو جراد)ٖٜٔ :ٕٓٔٔ ،
عرؼ الدسوقي (  )ٙٗٛ :ٜٔٛٛفي ذخيرة عمـ النفس األمؿ بأنو " اتجاه انفعالي

خاصيتو السائدة تمني بموغ ىدؼ ما ،مع فكرة أف التمني أو الترجي سوؼ يتحقؽ معطياً بذلؾ

طابع المتعة لمخبرة المعاشة " ( .القاسـ ٕٔٔٓ) ٚٔ :

وعرفو عبد الصمد (ٕ٘ٓٓ) بأنو " إدراؾ الفرد بأف رغباتو وأىدافو يمكف تحقيقيا ،وذلؾ

يدفعو إلى الرغبة والمبادأة واإلصرار ومواصمة الكفاح لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،مستخدماً في ذلؾ

التخطيط وتوليد األفكار ،واتباع طرؽ ومسالؾ عممية لئلنجاز مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ ،وتكوف

لدى الفرد قدرة عالية لؤلداء ،وتحرؾ قدرة الفرد قوة اإلرادة والشعور بالمتعة "( .عبد الصمد
ٕ٘ٓٓ ) ٖٛ :
وعرفو سنايدر وزمبلؤه ( )Snyder et al., 1991بأنو " وجية معرفية Cognitive

موجية نحو تحقيؽ ىدؼ ،ويعرفوف األمؿ بأنو " حالة دافعية موجبة تعتمد عمى شعور بالنجاح،
وطاقة موجية نحو اليدؼ ،وتخطيط لتحقيؽ ىذا اليدؼ ".

وعرفو أيضاً سنايدر ( )Snyder, 1994بأنو التفكير الموجو نحو اليدؼ  ،حيث يدرؾ

الفرد قدرتو عمى أف يجد السبؿ الموصمة لميدؼ ويسمى التفكير في السبؿ

Thinking

 Pathwaysمع الدافع الستخداـ ىذه السبؿ ويسمى التفكير في القدرة عمى الفعؿ . Agency
(المشعاف ) ٜٙٙ :ٕٓٔٓ،
ويعرفو رند وتشفينز ( ) Rand & Cheavens, 2009, 323بأنو القدرة التي يدركيا

الفرد والتي تساعده وتزوده بالدافعية إليجاد الوسائؿ والطرؽ التي تمكنو مف تحقيؽ أىدافو التي
يرغب بيا (.جودة )ٙٗ٘ :ٕٓٔٓ ،
ويرى تايجر  Tigerأف األمؿ ىو الذي يجعؿ ظروؼ الفرد ممكنة ،فقدرات الفرد العقمية

ىي التي تسمح لو رؤية بعض األشياء في حياتو قبؿ حدوثيا كالموت مثبلً ،فاألمؿ ىو الذي
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يبعث في الفرد الحركة والنشاط  ،بالرغـ مما يعانيو مف شعور يممؤه كثير مف الخوؼ والقمؽ.

()Peterson & Seligman, 2004: 527

النفس.

والشؾ أف األمؿ مفيوـ ذو مغزى كبير وأىمية في مجاالت كثيرة تمتد مف الديف إلى عمـ

ويرى إبراىيـ )ٜٔٚٙ( ،أف األمؿ يعد " جوىر الخبرة الخمقية ألنو يمثؿ النسيج األصمي

لمحياة الخمقية مف حيث ىي سعي دائب نحو تحقيؽ المثؿ األعمى ،ومف المؤكد أف اإلنساف
كموجود أخبلقي ال يمكف أف يحيا إال عمى ىذا اإليماف الضمني بإمكاف تحقيؽ المثؿ األعمى
وضرورة العمؿ عمى تغيير الواقع وحيف يفقد اإلنساف كؿ أمؿ في تحقيؽ إمكانيات جديدة فإنو

عندئذ يكوف قد أعمف جيمو بكؿ أخبلؽ " ( إبراىيـ .)ٕٖٔ :ٜٔٚٙ

ويعرؼ إبراىيـ أيضاً األمؿ مف خبلؿ اليأس فيو يرى " أف اليأس السوي ينشد األمؿ،

أو ىو باألحرى أمؿ قد خاب مسعاه لكف أقؿ حركة تقوـ بيا اإلرادة قد تكوف كافية لتحطيـ ذلؾ

اليأس " ( .إبراىيـ )ٙٚ :ٜٔٚٛ ،

وينظر الزاروس ( )Lazarusإلى األمؿ عمى أنو حالة عقمية يمر بيا الفرد في المواقؼ

الصعبة التي ال تكوف المخرجات اإليجابية التي يريدىا الفرد قد حدثت بالفعؿ ،ولكف مف المتوقع
حدوثيا في المستقبؿ ،وغالباً في الموقؼ غير المحبب ،وبالتالي فإف ما يتسبب في استثارة األمؿ
لدى الفرد ىو مواقؼ ميددة وغير محددة لديو ) Lazarus, 2006: 241).

ويعتبر مصطمح األمؿ مف المفاىيـ التي يصعب وضع تعريؼ ليا بالرغـ مف إدراؾ

الفرد بأنو مصطمح سيؿ ،ويرجع الفضؿ إلى سنايدر  Snyderفي تأصيؿ مفيوـ األمؿ قبؿ

حوالي عشريف عاماً ،وذلؾ في إطار نظرية سنايدر لؤلمؿ ،تمؾ النظرية التي لقيت اىتماماً كبي اًر
مف العمماء والباحثيف خارج وداخؿ مجاؿ عمـ النفس(.جودة)ٙٗ٘ :ٕٓٔٓ ،

وترى الباحثة أنو ليس في الحياة فترة تخمو مف كؿ أمؿ ،فاألمؿ خبرة موجودة بدوف أدنى

شؾ عند الكبار وعند الصغار فالجميع لو آمالو ولو أحبلمو ومشاريعو وأىدافو التي ما تزاؿ
تنتظر التحقيؽ ،وحيف قاؿ مصطفى كامؿ :ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس  ،فإنو يعبر

بذلؾ عف حقيقة سيكولوجية أساسية وىي أف الحياة تأثر واستجابة وكؿ استجابة البد وأف تنطوي

عمى شيء مف األمؿ أو الرجاء.
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وتعرؼ الباحثة األمؿ بأنو طاقة ناتجة عف خبرة موجودة لدى الفرد تبعث فيو الحركة

والنشاط والرغبة في تحقيؽ شيء ما يتمنى الفرد الحصوؿ عميو وىو حالة دافعية موجبة تعتمد
عمى الشعور بالنجاح والسعي نحو تحقيؽ ىدؼ معيف.
ثالثاً  -أبعاد األمــل ( مكونا األمل ):
ينظر أريكسوف  Eriksonإلى األمؿ عمى أنو قوة أساسية في حياة البشرية ،فيو مف

أقدـ وأكثر الفضائؿ أىمية في حياة اإلنساف ،إذ تجعمو ينظر إلى العالـ عمى أنو مكاف يستحؽ

أف يعيش فيو ،وبالتالي يصعب عميو العيش بدونيا.

وبالرغـ مف أىمية األمؿ في الحياة اإلنسانية بشكؿ عاـ ،وفي الدراسات النفسية بشكؿ

خاص فإف تاريخ االىتماـ بيذا المفيوـ حديث نسبياً ،ويعزو سنايدر وآخريف ( Snyder, et al.,
 ) 1991ذلؾ إلى عدـ اتفاؽ العمماء والباحثيف عمى الطريقة واإلجراءات البلزمة لقياسو.

وقد ألقى تيار مبكر مف البحوث في الستينيات مف القرف الماضي الضوء عمى دور

األمؿ في البدء بتغيير العبلج ،والرغبة في التعمـ ،والشعور بالرفاىية الذاتية ،وخبلؿ السبعينيات

مف القرف الماضي زاد االىتماـ بمفيوـ األمؿ وذلؾ بالتركيز عمى أىمية األىداؼ ،حيث ُنظر

إلى األمؿ عمى أنو متعدد األبعاد يتضمف إدراؾ الفرد بأف أىدافو سوؼ تتحقؽ( .جودة:ٕٓٔٓ،
٘ٗ)ٙ

ويشير سنايدر وآخريف  Snyder, et., alإلى األمؿ بأنو " حالة مف الحافز االيجابي

القائـ عمى عممية تفاعمية مبنية عمى اإلحساس بالنجاح ،ويشتمؿ عمى مكونيف ىما :المقدرة أي

الطاقة الموجو لميدؼ ،والسبؿ والتخطيط لتحقيؽ األىداؼ " المسارات أو السبؿ" وعمى ىذا النحو
فاألمؿ ليس العاطفة وانما نظاـ دينامي معرفي تحفيزي (.)Snyder, et., al 2002 :820
ويتضح مف تعريؼ (سنايدر  (Snyder,أنو قد حدد أبعاداً لؤلمؿ مف خبلؿ وضعو

مقياساً لو يشتمؿ عمى أثني عشر بنداً ،ثمانية بنود لقياس األمؿ ،وأربعة بنود إضافية أو "حشو"

صممت بنود األمؿ لقياس مدى وجود أفكار مرتبطة بالتوجو
 Fillerال عبلقة ليا بالموضوع ،وقد ُ
نحو اليدؼ  Goal-directedلدى فرد ما ،وتضـ بنود األمؿ الثمانية مقياسيف فرعييف لتقدير
مكوني األمؿ ،وىما:
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ٔ -القدرة عمى الفعؿ  Agencyأو اإلرادة  :Willويتكوف مف أربعة بنود تقيس درجة
دافعية الفرد لمتحرؾ نحو أىدافو كما يدركيا ىو.

ٕ -السبؿ Pathways :ويتكوف مف أربعة بنود ،ويقيس قدرة الفرد عمى إيجاد طرؽ أو
مسالؾ عممية لموصوؿ إلى أىدافو كما يدركيا ،في ظؿ ظروؼ معوقة أو غير

معوقة لمسعي نحو اليدؼ ،ويمكف ضـ المقياسيف الفرعييف فينتج عنيما الدرجة

العامة لؤلمؿ (.عبد الخالؽ )ٔٛٙ :ٕٓٓٗ ،

ويوضح سنايدر مكوف المقدرة بأنو ينبغي أف يكوف لدى الشخص الدافع لمتحرؾ باستمرار

عمى الطريؽ نحو اليدؼ المصور ،وضمف نظرية األمؿ فإف اليدؼ الموجو ىو الذي يكمف وراء

ىذه الحركة ،ويشار إلى المقدرة أف الشخص لديو اعتقاد بأنو يمكف أف يبدأ الحركة والمحافظة
عمييا وكذلؾ االستمرار في السبؿ لتحقيؽ ىدؼ معيف ،والمقدرة تعمؿ عمى َح ْفز األفكار والتي
تظير في كثير مف األحياف عمى شكؿ تأكيد الذات في عبارات مثؿ " أعرؼ أني أستطيع القياـ

بذلؾ ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف اليدؼ المتبلحؽ يتعطؿ بسبب نجاح المقدرة عمى التفكير والذي
يتيح لمفرد قناة بديمة مف الدوافع االيجابية ،وفتح السبؿ تعكس اإلنتاج الشخصي مف الخطط

المختمفة لتحقيؽ األىداؼ ،بينما المقدرة ىي إنتاج الطرؽ المعرفية التي تعمؿ عمى تحقيؽ
األىداؼ المرجوة ،ونظ اًر ألف بعض الخطط قد ال تنجح فمذلؾ فإف الشخص الذي يكوف لديو

درجة مرتفعة مف األمؿ يعمؿ عمى إنتاج عدد كبير مف الطرؽ مف أجؿ التغمب عمى العقبات
التي مف المحتمؿ أف تقؼ أماـ أي طريؽ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ ،والمقدرة تعني قدرة األفراد عمى

بدء مواصمة الحركة في الطرؽ نحو تحقيؽ اليدؼ ،ويأتي ذلؾ مف خبلؿ حشد األفكار ،ومدى

قدرة الفرد عمى البدء واالستمرار في الحركة عمى طوؿ السبؿ نحو تحقيؽ الغايات المنشودة.

ومما سبؽ يتضح لمباحثة أف لؤلمؿ بعديف ىما :القدرة عمى الفعؿ (اإلرادة) ،والسبؿ،

وتجمى ذلؾ بوضوح مف خبلؿ المقياس الذي وضعو سنايدر  ،Snyderولكف في الدراسة الحالية

لـ تأخذ أبعاداً لؤلمؿ ،بؿ أعدت مقياساً مف بعد واحد وذلؾ حسب ( وجية نظر الباحثة) لعدـ

اتفاؽ ذلؾ مع وضع الدراسة الحالية.
رابعاً  -اآلثار اليجابية لألمـــــل:

لؤلمؿ آثار إيجابية عديدة عمى التوافؽ والصحة ،حيث يرتبط األمؿ بالتوافؽ النفسي

بطرؽ عدة ،فقد كشفت البحوث ارتباطاً موجباً بيف األمؿ وكؿ مف :اعتقاد الفرد بقدراتو ،وبجدارتو
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الشخصية ،وادراكو لكفاءتو الدراسية ،والقبوؿ االجتماعي ،والقدرة البدنية ،والمظير الجسمي،
وتقدير الذات ،والتفكير االيجابي ،كما توجد عبلقة عكسية بيف األمؿ وكؿ مف التشاؤـ واالكتئاب

والوجداف السمبي (.عبد الخالؽ)ٔٛ٘ :ٕٓٓٗ ،
وتعد الدرجات المرتفعة مف األمؿ ميمة بوجو خاص لمف مروا بخبرة فقد شخص عزيز،

أو أحداث حياة صعبة جداً ،حيث يساعدىـ األمؿ عمى المواجية واستعادة التوافؽ ،ولؤلمؿ تأثير

ايجابي عمى األداء في العمؿ والرضا عنو (.عبد الصمد)ٜٙ :ٕٓٓ٘ ،

كما ترتبط الدرجة المرتفعة مف األمؿ بالتحصيؿ المرتفع لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية،

ولدى طمبة المرحمة الثانوية ولدى طمبة المرحمة الجامعية أيضاً.

وترتبط كذلؾ بسرعة الشفاء مف األمراض فيي تساعد وتزيد مف قدرة مرضى القمب عمى

المواجية ،كما بينت الدراسات أف الدرجات المرتفعة مف األمؿ ترتبط بالطرؽ الناجحة في حؿ
المشكبلت ،ولؤلمؿ مزايا وفوائد لمف يواجيوف المشكبلت المرتبطة بالمرض ،إذ يرتبط األمؿ

بالصحة الجيدة ،واألمؿ عامؿ ميـ في التقييـ االيجابي لؤلحداث السيئة ( .المشعاف:ٕٓٔٓ ،

) ٜٙٙ
وكشفت نتائج الدراسات السابقة عف قوة األمؿ ودوره مف الوقاية مف األمراض ،ودور

األمؿ ىنا يتمثؿ في :الوقاية األولية والوقاية الثانوية.
الوقاية األولية :Primary prevention

تتضمف الوقاية األولية األفكار واألفعاؿ التي تيدؼ إلى التقميؿ والتخفيؼ مف إمكانية

تكرار وحدوث المشكبلت الصحية التي يتوقع تعرض الفرد ليا سواء ما يتعمؽ بالجانب الجسمي
أو النفسي ،فالفرد الذي يتحمى بدرجة عالية مف األمؿ يستطيع أف يوظؼ المعمومات المتعمقة

باألمراض الجسمية لمصمحتو ،ما الشيء الذي يمكف أف يساعده ،و الشيء الذي يستطيع أف
يخفؼ عنو األلـ ،وىذا ما يعبر عنو في نظرية األمؿ بأف المعرفة تستخدـ كوسيمة لموقاية.
الوقاية الثانوية :Secondary prevention
تتضمف الوقاية الثانوية األفكار واألفعاؿ التي تيدؼ إلى التقميؿ والتخفيؼ مف المشكبلت

الصحية التي تعرض الفرد ليا فعمياً ،فاألمؿ يساعد الفرد عمى مواجية األلـ واإلعاقة والضغوط

الناتجة عف األمراض الجسمية ،وفي ىذا الصدد ترى تشافينز وآخريف ( Cheavens,et al.,
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 )2005أف األفراد الذيف يتحموف بدرجات عالية مف األمؿ يخبروف مستويات أقؿ مف األلـ،
وبالتالي فإف األمؿ يساعد الفرد في عممية التوافؽ عند حدوث األمراض المزمنة أو اإلعاقة

(( )Snyder & Lopez 2002: 246 ; Tennen, et al., 2009جودة ،وعسمية:ٕٓٔٓ ،
)ٜٚ

األمل والعالج النفسي :
يرى فرانؾ  Frankأف األمؿ يعتبر األساس المشترؾ بيف الطرؽ العبلجية النفسية

المختمفة ،كما يرى " أف األمؿ ىو محور عممية العبلج النفسي ،وقد برىف سنايدر وتايمور
 Snyder & Taylorعمى صدؽ ىذا االستنتاج مف خبلؿ عرضيما لنظرية األمؿ المطبقة عمى

وقدما ما ُسم َي العبلج باألمؿ ،ذلؾ العبلج المنبثؽ مف نظرية األمؿ لسنايدر
العبلج النفسيّ ،
 (Snyderعبد الخالؽ)ٔٛٙ :ٕٓٓٗ ،
خامساً  -نظرية األمـــــل:
في عاـ ٔ ٜٜٔاقترح سنايدر نموذجاً معرفياً لؤلمؿ الذي يركز عمى بموغ اليدؼ خبلفاً

لنظريات سابقة ،ومع ذلؾ فإف نموذج سنايدر لـ يركز عمى ما ىو مأموؿ ،ولكف يركز عمى
التحفيز والتخطيط والتي ىي ضرورية لتحقيؽ األىداؼ عمى وجو التحديد ،وعرؼ سنايدر

وزمبلؤه ٔ ٜٜٔاألمؿ بأنو " حالة ايجابية لحفز اليمـ والتي تقوـ عمى أساس تبادلي لئلحساس

بالنجاح وتشمؿ مكوني المقدرة والسبؿ (.القاسـ)ٚٗ :ٕٓٔٔ ،

وقد وضع سنايدر وزمبلؤه نظرية األمؿ ،وقاموا بوضع مقياساً يتمتع بنوع مف الثبات

والصدؽ ويمكف االعتماد عميو لمختمؼ المقاييس لمبالغيف واألطفاؿ ،وقد حدد الباحثوف أف األمؿ

يتكوف مف اثنيف مف المكونات ،وىما " المقدرة والسبؿ " ،ويقصد بمكوف " المقدرة " بأنو مدى
األفكار التي يمكف لمفرد أف يولدىا لتحقيؽ األىداؼ ،بينما مكوف " السبؿ " يشير إلى التصورات

التي تنطوي عمى واحد مف القدرة عمى بدء وادامة الحركة عمى طوؿ الطرؽ المختارة ،وبشكؿ
أكثر تحديداً فمف المفترض أف السبؿ تتيح التفكير في استراتيجيات " الطرؽ " التي مف خبلليا
ننجح في تحقيؽ األىداؼ ،والمقدرة توفر الدافعية عمى توظيؼ تمؾ السبؿ في بموغ اليدؼ ،وكؿ

مف مكوني " المقدرة والسبؿ " مترابطاف ولكف متمايزاف نسبياً)Irving, et., al 2004 ( .

ويشير لما لدى الفرد مف إدراؾ لقدرتو عمى تحقيؽ أىدافو بنجاح في السعي وراء

األىداؼ ماضياً وحاض اًر ومستقببلً ،وتعتبر ىذه القدرة حاف اًز عقمياً مف أجؿ التحرؾ نحو اليدؼ،
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وكما يتضح أف لدى األفراد مرتفعي األمؿ حساً عالياً مف الطاقة العقمية وطرقاً متعددة نحو

األىداؼ.

وقد أشار كؿ مف (  ) Moulden & Marshall, 2005إلى أف األمؿ الحقيقي كاف لو

الفضؿ في الدافع لمتغمب عمى عقبات كبيرة ،مثؿ " :األمراض الجسدية والعقمية " ،ويشير األطباء
يتجز مف العبلج ،وفي الواقع فأف
أ
إلى أف المشاعر االيجابية بما في ذلؾ األمؿ تشكؿ جزءاً ال

نظرية األمؿ ال ينبغي أف ننظر إلييا عمى أنيا نظرية فريدة مف نوعيا ،وانما ىي واحدة مشتركة

بيف مجاالت العبلج النفسي.

واستناداً لذلؾ ربطت الباحثة متغير األمؿ بالصبلبة النفسية لتحقؽ االرتباط واالشتراؾ

في المحافظة عمى الصحة النفسية والجسمية .

وكشفت الدراسات المقارنة  -عند المقارنة بيف مرتفعي ومنخفضي األمؿ  -عف أف

ارتفاع األمؿ كاف مرتبطاً بالوصوؿ إلى عدد أكبر مف أىداؼ الحياة ،ومزيد مف الثقة في بموغ
األىداؼ ،وتوليد عدد أكبر مف االستراتيجيات التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ ىذه األىداؼ ،ومنيا

األىداؼ الصعبة ،وكما ظير أيضاً مف خبلؿ الدراسات دور األمؿ في التخفيؼ مف اإلصابة
باألمراض ،وىو يمنح مزايا عديدة في مواجية الصعاب ،مثؿ :بعد اإلصابة بمرض الحبؿ

الشوكي فإف ارتفاع األمؿ كاف لو صمة عمى نحو أفضؿ لمواجية االكتئاب ،وفي دراسة عمى

المرضى في مستشفى لمرضى مرتفعي ضغط الدـ؛ فالمرضى الذيف كاف لدييـ أمؿ مرتفع كانوا
أقؿ عرضة لمنضوب ( .المشعاف ٕٓٔٓ) ٜٙٙ :

ونظرية األمؿ ،تتمثؿ في مجموعة مف استراتيجيات التدخؿ صممت لتعزيز شعور األفراد

باألمؿ ،ويعزو سنايدر  Snyderفي نظريتو عدـ قدرة األفراد عمى تحقيؽ أىدافيـ إلى انخفاض
وقمة مستوى األمؿ لدييـ ،فيـ يعانوف مف صعوبات في واحد أو أكثر مف مكونات األمؿ مثؿ

وضع األىداؼ ،والتفكير الذي يتعمؽ بإيجاد الطرؽ والمسالؾ العممية لموصوؿ إلى أىدافو ،والقدرة

عمى الفعؿ ،ولذا فإف نظرية األمؿ تيدؼ إلى مساعدة األفراد عمى صياغة أىدافيـ بصورة
واضحة وتطوير استراتيجيات ووسائؿ خاصة تعمؿ عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ ( .عبد الحميد،

ٕٓٔٓ)ٙٛ :

إف العبلج باألمؿ في نظرية سنايدر يتضمف مرحمتيف مختمفتيف ىما:
ٔ -تزويد الفرد تدريجياً بالشعور باألمؿ .Instilling hope
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ٕ -زيادة مستوى شعور الفرد باألمؿ . Increasing hope
وتؤكد نتائج الدراسات التي تناولت األمؿ كعبلج عمى فعاليتو وأثره االيجابي عمى الفرد ،ومف

ىذه الدراسات :دراسة قامت بيا تشيفينز وآخروف ( ) Cheavens , et al., 2006كشفت
نتائجيا عف فعالية العبلج باألمؿ في تعزيز بعض جوانب القوة النفسية كتقدير الذات والمعنى في

الحياة  ،وتقميؿ بعض أعراض الجوانب المرضية كالقمؽ واالكتئاب لدى الفرد.
ودراسة حديثة قاـ ريدتش(  )Redich et al., 2009تناولت األمؿ ،كشفت نتائجيا عف أف

األمؿ يعتبر عامبلً جوىرياً وأساسياً في عممية شفاء المرضى الذيف يعانوف مف األمراض النفسية.

ودراسة أخرى قاـ بيا ويس وآش ( )Weis & Ash, 2009بيدؼ معرفة تأثير األمؿ

عمى السموؾ التوافقي لعينة مف المراىقيف قواميا (  )ٖٕ٘ٚتتراوح أعمارىـ بيف ٕٔ ٔٚ-سنة،
وأظيرت النتائج بعد استخداـ األمؿ كعبلج لمدة ثبلثة أشير أف المجموعة التي تزايد مستوى

األمؿ لدييا حصمت عمى مستوى أعمى مف السموؾ التوافقي ،وتناقص ما تعانيو مف مشاكؿ

سموكية ،بخبلؼ المجموعة التي حصمت عمى مستوى أقؿ مف األمؿ أو بقي مستوى األمؿ ثابتاً
لدييا( .جودة  ،وعسمية)ٜٜ :ٕٓٔٓ ،

ترى الباحثة أف االنفعاالت اإليجابية الخاصة بالمستقبؿ تتضمف الثقة واألمانة والتفاؤؿ

واألمؿ ،واألمؿ يعطي مقاومة أفضؿ في مواجية االكتئاب واألعراض السيكوسوماتية عندما تحؿ

األحداث الصادمة ويساعد األمؿ في األداء األفضؿ خاصة في األمور التي تتطمب تحدياً ،كما
يساعد عمى تحقيؽ مستوى أفضؿ لمصحة الجسمية ،وبالتالي فإنو مف الميـ العمؿ عمى رفع

مستوى األمؿ لدى األميات المدمرة منازليف ،وذلؾ بأف تشعر ىؤالء األميات بتفتح آماؿ
المستقبؿ ذلؾ أف الحياة ىي عبارة عف تأثر واستجابة ،وكؿ استجابة البد مف أف تنطوي عمى

شيء مف األمؿ أو الرجاء ،فاألمؿ يسير دائماً جنباً إلى جنب مع الثقة واإليماف واإلرادة الفعالة

ومف ينظر إلى المجتمع الفمسطيني فإنو يدرؾ تماماً مقدار الضغوط المسببة لؤلعراض

السيكوسوماتية ،ومف ثـ أىمية التمسؾ باألمؿ؛ ألنو يعني اعترافاً بأف المستقبؿ في النياية لف
يكوف إال كما نريد ،والواقع أنو ليس لئلنساف الفمسطيني في محافظات غزة ،وسط ىذا الظبلـ

الدامس الذي يمفو إال الشعور باألمؿ فمع ّؿ في ىذا الشعور عبلجاً أو عمى األقؿ تخفيفاً مف حدة
المعاناة والضغوط المسببة لؤلعراض السيكوسوماتية.
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المبحث الثالث -األعراض السيكوسوماتية:
أولً  -مقدمة:
أدرؾ الفبلسفة القدامى العبلقة المتبادلة بيف النفس والجسـ ،وأف تغير الحالة النفسية لدى

اإلنساف يؤدي إلى تغير الحالة العضوية ( الوظيفية ) ،كما أف الحالة الجسدية يمكف بدورىا أف
تؤدي إلى تغير في الحالة النفسية لدى الفرد ،غير أف الدراسات الطبية والنفسية المتقدمة أجمعت

عمى أف تأثير النفس في الجسـ أكثر شدة ووضوحاً وأكثر خطورةً مف تأثير الجسـ في النفس،
والقدماء لـ ي تمكنوا مف تقديـ األدلة والتغيرات المنطقية التي تعتمد عمى أسس عممية عف كيفية
تأثير الحالة النفسية في حدوث االضطراب العضوي واكتفوا باإلشارة إلى ىذه العبلقة بيف النفس

والجسـ ووصفيا فقط .

كما أف وحدة النفس والجسـ في اإلنساف ليست بالشيء المستحدث ،وقد تطورت تمؾ

الوحدة القائمة والمتبادلة بيف ما ىو نفسي وما ىو جسمي بفضؿ التطور الحضاري وما يصاحبو
مف خمؽ أنماط سموكية تمثؿ شبكة تعقيدات في العبلقات االجتماعية تجاه أحداث الحياة ،مما

يسبب ضغوطاً عقمية لئلنساف ،ويسبب لو أزمات انفعالية مزمنة قد تفضي بو إلى مرض عضوي

مع تغيرات بنائية تؤدي في آخر األمر إلى ما يعرؼ باألمراض السيكوسوماتية ،وتأخذ شكؿ
اضطراب جسمي وتكوف مسببة بأحداث سيكولوجية وضغوط انفعالية( .شقير)ٔ٘ :ٕٕٓٓ ،
والجدير بالذكر أف العبلقة بيف النفس والجسـ عبلقة قديمة قدـ تاريخ الفكر اإلنساني ،إذ
يرجع أثر العوامؿ النفسية في الجسـ إلى ىيبوقراط " أبو الطب" والذي استطاع شفاء "برديكس"

ممؾ مقدونيا مف مرضو الجسمي ،وذلؾ عندما قاـ بتحميؿ أحبلمو ،ويعكس ذلؾ دوف شؾ إدراؾ
" ىيبوقراط" لمعبلقة بيف النفس والجسـ  ،والتأثير المتبادؿ بينيما ،عمى أف مشكمة النفس والجسـ

لـ تكف بيذه البساطة ،بؿ إف العبلقة بينيما اختمؼ الفبلسفة والمفكروف حوليا ،ولقد فطف العرب
وعمماء اإلسبلـ ألىمية العبلقة بيف النفس والجسـ ،وأثر النفس في إحداث تغيرات جسمية

مرضية ،ومف أشير العمماء المسمميف في ىذا المجاؿ ابف سينا(ٜٓٛىػ ٖٔٓٚ-ـ) الذي أشار
إلى أف األمراض النفسية مثؿ الحصر والغـ واليـ والغضب ،والحسد تعمؿ عمى تغير في مزاج

الجسـ وتؤدي إلى إنياكو واضطراب وظائفو (.مراد)ٖٔٓ :ٜٔٙٙ ،

كما لجأ الرازي لعبلج حالة روماتيزـ مفاصؿ عبر إثارة االنفعاؿ ،ىذا وقد لجأ ابف سينا

إلى شيء مشابو ،حيث استخدـ انفعاؿ الخجؿ لعبلج إحدى مريضاتو( .أبو النيؿ)ٚٓ :ٜٜٔٚ ،
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ويرجع الفضؿ لينيرت ( )ٔٛٔٛفي استخداـ تعبير "نفسجسمي" عندما كاف يتحدث عف

األرؽ في األمراض السيكوسوماتية ،فالمريض يكوف في ىذه األمراض قد فقد توافقو ،ونبلحظ
ذلؾ في إشارتو إلى أنو عندا تبدأ التوترات االنفعالية في العمؿ فإنيا تؤثر في وظائؼ البدف،
فالغضب يجعؿ المعدة دائماً متييجة ،ويكوف ذلؾ بداية القرحة ،وعندما تستمر ىذه االنفعاالت
تنتج تغيرات بدنية ىامة()Laird Donald, 1953: 337( .الطبلع ٕٓٓٓ)٘ٙ :

وقد أدخؿ مفيوـ الطب السيكوسوماتي في العبلج الطبي العاـ مع إعادة استخداـ

مصطمح سيكوسوماتي عف طريؽ ألكسندر ) ،)Alexanderالذي أكد عمى أىمية أف يعامؿ الفرد
كوحدة كمية ال تتج أز ،وليس كونو خميطاً مف كيانات منفصمة وأعضاء مختمطة (.زينة:ٜٜٔٗ ،

)ٖٛ

وقد بمغت مشكمة االضطرابات السيكوسوماتية حجماً متضخماً ،حيث ارتبط انتشارىا

بالحضارة الحديثة وما أدت إليو مف اضطرابات في العبلقات االجتماعية بيف األفراد ،كما أدى

التقدـ التكنولوجي والصناعي إلى تغيرات شديدة في ثقافات المجتمعات وعاداتيـ وتقاليدىـ ،مما
أدى إلى زيادة القمؽ والتوتر في الوقت الذي ال يسمح بالتعبير عف ىذه االنفعاالت تعبي اًر صريحاً

ومف ثـ تكوف ىذه األحداث التي يمر بيا الفرد يوماً بعد يوـ سبباً في نمو وتزايد االضطرابات

السيكوسوماتية ( .شقير)ٖٔ :ٕٕٓٓ ،

إف الحادثة النفسية ال تحدث بمغزؿ عف الوسط العضوي ووظائفو ،بؿ إف الوسط

العضوي شرط لمحادثة النفسية ،ولذا فإف النفس والجسـ وحدة متكاممة متناسقة ال يمكف فصميما.
(عكاشة)٘ٓ :ٜٕٔٛ،
وتعتبر بعض المناىج أف الحادثة النفسية ال تجري مستقمة عف الجسـ ووظائفو ،بؿ

تحدث فيو ،ويرافقيا تغيرات فسيولوجية متعددة ،مثؿ ( :الخجؿ الذي يصاحبو زيادة في ضربات
القمب وتغير في توزيع الدـ ،ونقص في إفراز المعاب ،وتوتر في العضبلت) ،وىذا المنيج العممي

في عمـ النفس يسمى بالمنيج التكاممي الذي يربط بيف العموـ السيكولوجية والفسيولوجية
واالجتماعية ،وال ينظر إلى اإلنساف مف حيث ىو جسـ ونفس يضافاف إلى بعضيما أو مجموعة
أجزاء نفسية يمصؽ بعضيا إلى بعض ،بؿ ينظر إليو مف حيث إنو وحدة نفسية جسمية

اجتماعية( .الحاج)ٜٜٔٙ:ٕٓ ،
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وترى الباحثة أف اإلنساف يسمؾ في محيطو البيئي كوحدة نفسية جسمية ،حيث تتأثر

الحالة النفسية بالحالة الجسمية ،والعكس صحيح في توازف تحت الظروؼ العادية الشخصية
سوية متوافقة ،والجسـ يعتبر وسيطاً بيف البيئة الخارجية وبيف الذات ككياف نفسي ،ويؤدي
الضغط االنفعالي الشديد المزمف إلى أف يضطرب ىذا التوازف ،كما ترى الباحثة أف ىناؾ عبلقة

مباشرة بيف االنفعاالت والجياز العصبي الذاتي تنتقؿ إليو ىذه االنفعاالت عف طريؽ المحف،

ويقوـ الجياز العصبي بترجمة التوتر االنفعالي المنقوؿ إليو إلى تغيرات فسيولوجية في وظائؼ

األعضاء ،واألمثمة عمى أف االنفعاؿ يؤثر عمى العمميات الفسيولوجية كثيرةٌ ،منيا عمى سبيؿ
المثاؿ :أف انفعاؿ الحزف يؤدي إلى البكاء ،وانفعاؿ الغضب يؤدي إلى إسراع ضربات القمب،
وانفعاؿ الخجؿ يؤدي إلى احمرار الوجو  ..إلخ.

ثانياً  -مفيوم الضطرابات السيكوسوماتية:
ظؿ الفكر السيكولوجي لفترة طويمة يطمؽ عمى ىذا النوع مف األمراض اسـ األمراض

النفسجسمية ،وذلؾ ألنيا عمؿ جسمية ترجع في أسبابيا إلى اضطرابات نفسية ،ثـ أصبح االتجاه
العاـ يميؿ إلى تسميتيا باألمراض السيكوسوماتية  ،Psychosomatic Diseasesواالسـ

مشتؽ مف كممتي "النفس  "Psychoالتي تعبر عف العوامؿ النفسية التي تبدأ منيا االضطرابات

الجسمية وتتطور بسببيا ،و "الجسـ  "Somaوتشير إلى الجسـ باعتباره المجاؿ العضوي
لمتفاعبلت واالنفعاالت النفسية ،وىو الذي يقاسي مف آثار اضطرابات النفس (.غالي ،أبو عبلـ،

)ٗٗٙ :ٜٔٚٚ

من خالل الطالع عمى التعريفات التي تناولت مفيوم األعراض السيكوسوماتية قامت الباحثة

بتصنيفيا إلى ثالثة اتجاىات أو مجموعات ،وىي عمى النحو التالي-:

المجموعة األولى  -التعريفات التي تركز عمى أعراض وخصائص األمراض السيكوسوماتية:
عرؼ جيمفورد ( )Guilford,1959األمراض السيكوسوماتية بأنيا " أمراض جسمية

نفسية ،تؤدي إلى شكاوى نفسية ،وغالباً ماتكوف شديدة ،ويشكو المريض مف قمة الطاقة ،ويستخدـ

أعراضو الجسمية في إراحة نفسو ،وييتـ في نفس الوقت بيا ،ويظير اىتماماً عاماً بوظائفو

البدنية "( .الطبلع)٘ٛ :ٕٓٓٓ ،

وعرفيا دافيجف ونيؿ ( )Davison and Neale,1978بأنيا مجموعة مف االضطرابات

توصؼ بأنيا " أمراض جسمية تنشأ مف عوامؿ انفعالية ،وتتضمف جيا اًز عضوياً واحداً مف
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األجيزة التي تكوف تحت تحكـ الجياز العصبي المستقؿ أو البلإرادي ،وأنيا مرض حقيقي

تتضمف تمفاً بالجسـ ،ولكنو ناش

عف عوامؿ انفعالية ،كالربو ،أو القرحة ،وضغط الدـ

الجوىري" (.دافيجف  ،نيؿ)Davison & Neale,1978,p.165 ،
وعرؼ جبلتيف ( )Gallatinاألمراض السيكوسوماتية بأنيا " األمراض الناتجة عف

الضغوط النفسية ،والتي تظير في صورة آالـ ،واضطرابات جسمية ،فقد يسبب الضغط االنفعالي

الممح ،والصراع النفسي فساداً في نظاـ الضبط ،والتوازف اليرموني ،أو تمزقاً في أجزاء معينة مف

الجسـ ،فإذا كانت الضغوط مزمنة فإف الرئتيف يحدث ليما تشنجات ،ويبدأ الجياز الدوري في
التوتر ،وقد تبدأ المعدة في ىضـ نفسيا " (.جبلتيف )Gallatin, 1982,p.212 ،
وعرؼ أبو النيؿ األمراض السيكوسوماتية بأنيا " االضطرابات الجسمية المألوفة

لؤلطباء ،والتي يحدث بيا تمؼ في جزء مف أجزاء الجسـ ،أو خمؿ في وظيفة عضو مف أعضائو
نتيجة اضطرابات انفعالية مزمنة نظ اًر الضطراب حياة المريض ،والتي ال يصمح العبلج الجسمي

شفاء تاماً الستمرار االضطراب االنفعالي وعدـ عبلج أسبابو إلى جانب
الطويؿ وحده في شفائيا
ً
العبلج الجسمي"( .أبو النيؿ )ٔٙٓ :ٜٜٔٗ ،
يتضح مف التعريفات السابقة أنيا ركزت عمى أثر العوامؿ االنفعالية في الخواص

الجسمية ،واستمرار ىذا التأثير لفترة طويمة ،مما يؤدي إلى تغيرات في بناء الجسـ ،أو أحد
أعضائو ،كما أكدت عمى أف ىذه األمراض قد تؤدي إلى إىدار طاقة الجسـ عند المريض.
المجموعة الثانية  -التعريفات التي تركز عمى أسباب األمراض السيكوسوماتية:
عرفت أنستازي ( )Anastasi,1964االضطرابات السيكوسوماتية بأنيا " االضطرابات

الجسمية التي تؤدي فييا الضغوط االنفعالية إلى حالة مرضية ممموسة ،ويستخدـ ىذا المصطمح

بمعنى أوسع لتوضيح أثر العوامؿ السيكوسوماتية عمى الوظائؼ الفسيولوجية ".
(الغصيف)ٔٔ :ٕٓٔٓ،
وعرؼ راجح األمراض السيكوسوماتية بأنيا " األمراض الجسمية التي ترجع في المقاـ

األوؿ إلى عوامؿ نفسية ،سببيا مواقؼ ،وضغوط انفعالية كثيرة كالظروؼ االجتماعية ،وىي
تتفشى في الحضا ارت المعقدة التي يشيع فييا الصراع ،واالحتكاؾ الشديد بيف الناس ،والتنافس

المرير بينيـ ،والظروؼ االقتصادية المقمقة والبطالة إلى غير ذلؾ مف الظروؼ التي تستنزؼ
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الفرد ،وتثير في نفسو العداوة ،والبغضاء ،والقمؽ والخوؼ ،دوف أف يسمح لو بالتعبير عف ىذه
االنفعاالت تعبي اًر صريحاً ( .راجح )٘ٛ :ٜٔٙ٘،

وعرؼ ميموف ( )Millonاألمراض السيكوسوماتية بأنيا " أمراض جسمية ناتجة عف عدـ

قدرة المريض عمى تجنب المضايقات أو التنفيس عف التوترات النفسية المتراكمة ،وىكذا فإف ردود

األفعاؿ تصبح مكبوحة ،وتتييج داخمياً حتى تخمؽ خمبلً جسمياً"( .مميوف ،مميوف Millon,
)T&Millon,R ,1974,p.311

كما عرفيا العيسوي بأنيا " األمراض التي تنشأ مف أسباب أو عوامؿ نفسية واجتماعية،

ولكف أعراضيا تتخذ شكبلً جسمياً أو عضوياً " (.العيسوي)ٕٙٙ :ٜٜٔٓ،

يتبيف مف التعريفات السابقة أنيا تركز عمى أسباب األمراض السيكوسوماتية مؤكدةً بأنيا
تحدث نتيجة لمضغوط االنفعالية المستمرة ،أو نتيجة الستمرار ضغوط الحياة التي يعيشيا الفرد،

وىذه الضغوط مرتبطة بالكيفية ،أو األسموب ،أو الحؿ الذي يستجيب بو الفرد ليذه الضغوط،
فإذا لـ يتـ إخراج ىذه التوترات واالنفعاالت التي يتطمبيا الموقؼ فإنيا تعمؿ في الداخؿ ،وبالتالي

تؤثر عمى األعضاء ووظائفيا ،ويمعب الخوؼ ،والقمؽ ،والغضب ،والكبت دو اًر أساسياً وكبي اًر في

التأثير عمى األجيزة العضوية.

المجموعة الثالثة  -التعريفات التي تربط بين األسباب والنتائج:
عرؼ عكاشة األمراض السيكوسوماتية بأنيا عبارة عف " أعراض جسمية ،أو

اضطرابات ،أو خمؿ في وظائؼ األعضاء نتيجة لما يصاحب خبرات الحياة مف قمؽ وتوتر،
ومخاوؼ اليتـ التعبير عنيا (.عكاشة )ٕٖٗ :ٜٜٔٛ،

وعرفيا ىاس ( )ٔٗ :ٜٜٔٚ Hassبأنيا " األمراض البدنية التي يمكف أف يكوف ليا

جذور سيكولوجية ،فالكائف البشري عبارة عف وحدة متكاممة يعمؿ فييا الجسـ ،والنفس معاً في

نظاـ متكامؿ ،وقد يكوف لمعنصر النفسي أىمية قميمة أو كثيرة ،وىذه األمراض المتكررة الحدوث

والتي ليا عنصر نفسي أساسي نسمييا باألمراض السيكوسوماتية ،وىي تبقى البداية جسمية بكؿ

معنى الكممة ،ولكنيا غالباً ماتكوف ناشئة عف التفاعؿ بيف المتغيرات الجسمية ،واالنفعالية ،وتتأثر
بمواقؼ حياة الفرد وضغوطيا "( .الطبلع ٕٓٓٓ. )ٕٙ :
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وعرفيا طو بأنيا " أمراض جسمية تنشأ بسبب نفسي ،ويحدث فييا تمؼ في البناء

التشريحي لمعضو بحيث يمكف لؤلشعة ،أو التحاليؿ ،أو الطب اكتشاؼ ىذا التمؼ ،إال أف العبلج

الطبي وحده ال يفمح في شفاء المريض ،وبالتالي البد مف اقترانو بالعبلج النفسي حتى يعالج
سبب المرض ،حيث أف ىناؾ بعض األعراض الجسمية التي تنتج عف اضطراب عصيب لمنفس

البشرية ،كبعض أمراض السكر ،وضغط الدـ ،والمذيف ينجماف عف مخاوؼ ،وانفعاالت شديدة
أغمبيا عمى المستوى البلشعوري "( .طو)ٙٓ :ٜٔٛٛ ،

وكما عرفيا عبد المعطي بأنيا " مجموعة مف األعراض ،والشكاوى التي تكوف األعراض

فييا طبية واضحة تماماً ،ويدخؿ ضمنيا اضطراب ،أو خمؿ ،أو إصابة بعض األعضاء ،أو
األجيزة الجسمية  ،ولكنيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتغيرات  ،وعوامؿ نفسية أبرزىا العوامؿ الدافعية و
االنفعالية والوجدانية ،والضغوط البيئية ،ومف أمثمتيا الربو الشعبي ،وقُرح المعدة واألمعاء،
وضغط الدـ الجوىري ...الخ ،وىذه االضطرابات تحتاج إلى العبلج النفسي بجوار العبلج

الجسمي "( .عبد المعطي)ٕٚ :ٕٖٓٓ،

يتضح مف التعريفات السابقة أنيا ركزت عمى دور وأثر العامؿ االنفعالي كمسبب ليذه

األمراض  ،والتغير الذي يحدث في العضو المريض  ،والدور الذي تمعبو العوامؿ البلشعورية في
ىذه األمراض ،كما ربطت ضرورة اقتراف العبلج النفسي بالعبلج الجسمي في عبلج ىذه

األمراض.

ويتضح أف جميع التعريفات مبنية عمى أسس عممية ،كما أنيا اتفقت فيما بينيا عمى:
ٔ -أف األمراض ىي أعراض طبية يعاني منيا المصاب.
ٕ -التأكيد ألثر النفس عمى الجسـ.
ٖ -أنيا تصيب أعضاء الجسـ التابعة لمجياز الذاتي.
ٗ -أف األسباب الرئيسة في نشأتيا عوامؿ نفسية انفعالية.
كما أف االختبلؼ المبلحظ ينب بأمريف وىما:
ٔ -صعوبة الموضوع؛ ألنو يتعمؽ بالحاالت النفسية البحتة.
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ٕ -كثرة زوايا الموضوع المختمفة ،فكؿ واحد مف أصحاب التعاريؼ السابقة ،انطمؽ مف
نظرية معينة وفي ضوئيا صاغ تعريفو.

وعمى ضوء ما تقدـ مف التعريفات فإف الباحثة تعرؼ األعراض السيكوسوماتية بالتالي:
األعراض السيكوسوماتية ىي :اضطرابات جسمية ناتجة عف عدـ قدرة الفرد عمى التنفيس

عف التوترات النفسية المتراكمة والتي سببيا مواقؼ وضغوط انفعالية أو اجتماعية أو اقتصادية
أو سياسية ال يستطيع الفرد التعبير عنيا واخراجيا ،وبالتالي فإنيا تعمؿ في الداخؿ مما يؤثر
عمى أعضاء الجسـ ووظائفيا ومف ثـ تتخذ أعراضيا شكبلً جسمياً أو عضوياً.

ثالثاً -أثر النفعال عمى الجسم:
في واقع األمر ال يمكف إغفاؿ أو إىماؿ الدور الذي تمعبو العوامؿ االنفعالية ،والضغوط
ٍ
في حدوث ىذه األمراض ،وذلؾ لما يصاحب االنفعاالت مف تغير ٍ
جسمية ،تعد أحد المظاىر
ات

الواضحة لردود فعؿ الفرد لمضغوط االنفعالية.

واآلف البد مف أف نتعرؼ عمى التغيرات الفسيولوجية المصاحبة لبلنفعاؿ حتى يتضح

األثر الذي يحدثو االنفعاؿ عمى الجسـ؛ فاالنفعاؿ استجابة متكاممة لمكائف الحي تعتمد عمى

اإلدراؾ لمموقؼ الخارجي ،أو الداخمي ،وتشمؿ تغيرات وجدانية مركبة ،وتغيرات فسيولوجية،

تشمؿ :األجيزة العضمية ،والدموية ،والمعدية ،ويرمي االنفعاؿ إلى مواجية الموقؼ المثير ،ولكف
بطريقة تؤدي إلى تشتيت الجيد ،وعدـ الوصوؿ إلى النتيجة المثمى( .عكاشة)ٖٔٙ :ٜٕٔٛ ،

وتظير المصاحبات الفسيولوجية لمسموؾ في حالة األزمات االنفعالية في عمؿ الجياز

العصبي المستقؿ المسيطر عمى األجيزة الداخمية ووظائفيا ،وينقسـ ىذا الجياز إلى قسميف:

السمبثاوي ،والبارسمبثاوي ،وىما يتعارضاف في عمميما ،فعندما تزداد دقات القمب ،مثبلً يكوف مف
السيؿ إثبات أف ىناؾ زيادة في تغذية القمب مف الجانب السمبثاوي ،ونقصاً في إمداده مف

البارسمبثاوي ،حيث يميؿ القسـ البارسمبثاوي إلى المحافظة عمى الوظيفة البيولوجية السوية ،أما
السمبثاوي فيعد الكائف الحي لبلستجابة الضرورية ،وفي حاالت الضغط االنفعالي يتعطؿ النشاط
الفسيولوجي السوي الذي يحافظ عميو القسـ البارسمبثاوي ويعمؿ الجسـ في االتجاه الضروري

لمقسـ السمبثاوي( .الطبلع)ٙٗ :ٕٓٓٓ ،
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ويتضح مما سبؽ أف االنفعاؿ يشتمؿ عمى :
ٔ -حالة وجدانية قد تكوف عنيفة تصاحبيا اضطرابات فسيولوجية حشوية عنيفة مترافقة مع
تغيرات حركية مختمفة أو قد تكوف معتدلة.

ٕ -حالة فسيولوجية داخمية كخفقات القمب ،واضطراب ضغط الدـ ،واضطراب إفراز الغدد.
ٖ -حالة خارجية تتسـ بالشكؿ الظاىري وتشتمؿ عمى مختمؼ التغيرات واألوضاع واأللفاظ
والحركات التي تصدر عف الشخص.

وىذه الحاالت الثبلث ليست منفصمة عف بعضيا البعض ،بؿ ىي استجابات متكاممة تصدر

عف اإلنساف ككؿ ،مف حيث ىو وحدة نفسية ،وجسمية ،ويقع االنفعاؿ تحت مسئولية الجياز

العصبي البلإرادي السمبثاوي.

رابعاً  -أسباب وخصائص الضطرابات السيكوسوماتية:
الشؾ أف العوامؿ النفسية واالحباطات المتراكمة والتوترات االنفعالية المستمرة تمعب دو اًر

ىاماً في تكويف االضطرابات السيكوسوماتية ،ومنيا :الكبت االنفعالي وخاصة كبت الغضب

المرتبط بنقص القوة والقدرة ،والعدواف المكبوت ،والشعور الطويؿ بالظمـ ،وتحويؿ التوتر داخمياً
وتسمطو عمى عضو ضعيؼ ،والقمؽ الشامؿ المستمر خاصة عندما يوجد حائؿ دوف التعبير

المغوي أو النفسي أو الحركي ،والحزف العميؽ عمى الطبلؽ أو الفشؿ ،والطموحات غير الواقعية،
واضطراب العبلقات االجتماعية ،والخبلفات األسرية ،وعدـ السعادة الزوجية( .حمزة:ٜٜٔٚ ،

ٕٓ٘)

وترى الباحثة أف نقص األمف وفقداف الحب والحرماف ووجود جو مف العدواف والشعور

بالظمـ واالضطياد والضغط االنفعالي المستمر واإلحباطات المتراكمة في األسرة والمجتمع

والبطالة والتعرض لمواقؼ الحرب العنيفة ،كؿ ذلؾ يؤدي إلى االضطرابات السيكوسوماتية.

وبالتالي فإف الحروب اإلسرائيمية المتكررة خاصة الحرب في عاـ (  )ٕٜٓٓ/ٕٓٓٛعمى

استشياد الكثير مف المواطنيف ،وتدمير
محافظات غزة وما ترتب عنيا مف نتائج كاف مف أىميا
ُ
آالؼ المنازؿ ،واستمرار ىذه الحرب ألياـ طويمة دوف انقطاع مف أىـ األسباب التي تسببت في
انتشار االضطرابات السيكوسوماتية لدى أبناء محافظات غزة خاصة لدى األميات المدمرة

منازليف.
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لالضطرابات السيكوسوماتية العديد من الخصائص منيا:
ٔ -وجود أساس فسيولوجي لبلضطرابات .
ٕ -تشمؿ األعضاء واألحشاء التي تتأثر بالجياز العصبي الذاتي ،وىي بذلؾ ال تخضع
لمضبط اإلرادي.

ٖ -وجود تغيرات بنائية قد تيدد الحياة.
ٗ -أكثر سيطرة والحاحاً عمى العضو المصاب.
ويتميز االضطراب السيكوسوماتي عف غيره مف االضطرابات األخرى باآلتي:
ٔ -وجود اضطراب انفعالي كعامؿ مسبب.
ٕ -ترتبط بعض الحاالت بنمط معيف مف الشخصية.
ٖ -تختمؼ اإلصابة بيذه االضطرابات بيف الجنسيف اختبلفاً ممحوظاً.
ٗ -قد توجد مختمؼ األعراض أو تتالى لدى الفرد الواحد.
٘ -غالباً مايوجد تاريخ عائمي لئلصابة بنفس االضطراب أو ماشابو.
 -ٙيميؿ االضطراب التخاذ مراحؿ مختمفة (.شقير )ٕٜ :ٕٕٓٓ ،
 -ٚالعبلج العضوي ال يؤدي إلى تحسف كامؿ إال مع استمرار العبلج النفسي أي " فشؿ
العبلج الجسمي الطويؿ في شفاء االضطراب( .أبو النيؿ ٗ)ٕٔٙ :ٜٜٔ

وقد لوحظ أف ىذه االضطرابات أكثر شيوعاً لدى اإلناث منيا لدى الذكور ،وبيف الشباب

والشابات بيف عمر (ٕٓ )ٗٓ-سنة أكثر مف باقي مراحؿ العمر ،وأكثر ىذه االضطرابات شيوعاً

المتعمقة بالجياز الدوري ،واليضمي ،والجنسي ،كما أف ليذه االضطرابات مضموناً رمزياً.

(الزراد)ٕٔ٘ :ٜٔٛٗ ،
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خامساً -التجاىات والنظريات المفسرة لالضطرابات السيكوسوماتية:
تعددت االتجاىات والتصورات النظرية التي ساىمت في تفسير االضطرابات

السيكوسوماتية ،والتي يمكف تقسيميا إلى ما يمي:
أولً  -التجاه التحميمي:

يعتمد ىذا االتجاه في تفسيره لبلضطرابات السيكوسوماتية عمى البناء الداخمي لمشخصية،

فيو يفترض وجود عبلقة سببية بيف مكونات الشخصية واالضطرابات السيكوسوماتية ،وىو يمثؿ
أعماؿ فرانز وفبلندرز(  )Franes& Flandersحيث افترض أتباع فرويد وجود أسباب تحميمية

الشعورية تكمف وراء اإلصابة بيذه االضطرابات ،وقدموا تفسي اًر قائماً عمى الدينامية السيكولوجية
أي العوامؿ والتغيرات النفسية التي يتعرض ليا الفرد ،ومؤدى ىذه النظرية أف األعضاء الجسمية

المصا بة ليست سوى تعبير رمزي عف بعض الصراعات البلشعورية التي ينعكس أثرىا في صورة

القرح وغير ذلؾ مف االضطرابات السيكوسوماتية (.العيسوي) ٕٖٖ :ٕٓٓٓ ،
ويتبع ىذا التجاه نظريتان ىما:
أ -نظرية البروفيل الشخصي:

أكدت دنبار (  )Denbarعمى أوجو الشبو في بروفيبلت الشخصية لممرضى بنفس
ٍ
شخصية خاصة بو،
بروفيؿ
المرض السيكوسوماتي ،وحددت لكؿ اضطراب سيكوسوماتي
َ
ففي حالة مريض الربو فإف أىـ مايميزه أنو اليشعر باألمف بؿ يعاني مف قمؽ فقداف الشعور

بشكؿ مميز ،ويعتبر السعاؿ تعبي اًر رمزياً عف البكاء طمباً لؤلـ وىو متواكؿ.
وقد وجيت انتقادات ليذه النظرية مفادىا أف ىذه البروفيبلت لـ تقارف مع مجموعة مف

األصحاء ،وأف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا كاف نتاج دراسة عدد محدود مف الحاالت ،كما

تـ توجيو النقد لؤلسموب الذي اتبعتو صاحبة النظرية مف حيث إنو لـ يستطع التغمغؿ إلى ما

وراء السطح ليكتشؼ الصراعات واالنفعاالت التي يعبر عنيا (.الطبلع ٕٓٓٓ)ٙ٘ :
ب -نظرية السيكوسوماتية كاستجابة لمصراع النفسي:

ظيرت ىذه النظرية عمى يد فرانز ألكسندر(  )Franes Alexander, ٜٔ٘0الذي

رفض مفيوـ دنبار(  )Denbarلوجود عبلقة بيف نمط الشخصية ( بروفيؿ الشخصية )،
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وظيور بعض األمراض السيكوسوماتية ،ويرى أف نمط الحياة وبعض االستعدادات قد تنتج
عنيا بعض المظاىر الفسيولوجية أكثر مف البعض اآلخر ،ويرى ألكسندر أف ىناؾ عبلقة

بيف المرض والحالة االنفعالية ،ويعتقد أف ىذه النظرية الجزئية تساعد في فيـ العبلقة

المباشرة بيف ىذه األمراض وأسبابيا.

وأكد فرانز ( )Franesعمى أف الصراعات الحالية ترجع إلى صراعات الشعورية رمزية

مرتبطة بمراحؿ مبكرة لمنمو الجسمي ،وترتبط ىذه المراحؿ مع أجيزة عضوية خاصة ىي
التي تشمميا االضطرابات ،وعندما التحؿ ىذه الصراعات بطريقة سوية تسعى إلى استخداـ
الحيؿ الدفاعية البلشعورية ،مما يؤدي إلى زيادة في التوتر الجسدي الذي يظير عمى ىيئة

اضطراب عضوي ( .شقير.)ٖٔ :ٕٕٓٓ ،
ثانياً :التجاه السموكي:

لـ ِ
يوؿ السموكيوف لممعنى الرمزي لمعرض في المرض السيكوسوماتي أىمية فيـ يعطوف

األىمية لمعامؿ الموقفي.

وتتمخص النظرية السموكية في أف السموؾ االنفعالي ليس استجابة مستقمة مفردة ،فيناؾ

أنماط عديدة مستقمة ،وممكنة ومف حيث األعضاء التي يشمميا االضطراب ،فإنيا تختمؼ في

النمط  ،وتعتمد عمى الظروؼ المثيرة المختمفة ،وتعتمد عمى متغيرات مييأة ،كما توجد فروؽ
فردية خبلؿ تعمـ االستجابة االنفعالية ،والمنبيات الجديدة تستثير خبلؿ التعمـ أنماطاً مف
االستجابة االنفعالية الجديدة أيضاً (.الطبلع)ٙٙ :ٕٓٓٓ ،
ويتبع ىذا االتجاه النظرية التالية:
نظرية التعمم الذاتي ( شمدون لشمان:)Lashman, 3;:4،
طور الشماف ( )Lashmanاتجاىاً جديداً في تفسير االضطرابات السيكوسوماتية يعتمد

عمى نظرية التعمـ السموكية ،حيث السموؾ االنفعالي لديو يتكوف مف استجابة مركبة عامة تشمؿ
ميكانيزمات االستجابة العصبية المستقمة ،وترتبط بيذه الفكرة المحورية مبادئ عدة وىي:
 -أف مختمؼ أنماط االستجابة العصبية المستقمة يمكف تعمميا.
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 اختبلؼ األعضاء في قابميتيا لئلصابة المرضية ،كما أف ىذه القابمية تكوف جزئياًمحدودة وراثياً.

 أف تكرار االستجابة العصبية المستقمة وزمنيا وشدتيا قد تؤدي إلى تشكيمة في الحاالتالبناءة ،وكذلؾ المضطربة وفقاً لطبيعة تمؾ االستجابة ونمطيا.

 أف استجابة األجزاء الحشوية لممثير تتميز بالمقاومة ،واالنطفاء بمعنى أف تكرار المثيريستمر في إعطاء نفس االستجابة دوف وجود أي دليؿ لمتعود أو االنطفاء ( .نور الديف،

)٘ٓ :ٜٜٔٛ

غير أف الشماف ( )Lashmanال يعتبر عممية التعمـ الذاتي تنفي دور العوامؿ األخرى مف

استعداد بيولوجي ،أو أف يكوف العضو المصاب مييئاً مسبقاً ،وغالباً ما تكوف االستجابات

الفسيولوجية لممنبيات االنفعالية إمداداً لمدفاع ،أي أنيا استجابات توافقية ،فإذا كانت التغيرات
الفسيولوجية ذات شدة كبيرة أو تستغرؽ وقتاً طويبلً كاف ليا األثر الضار عمى صحة الفرد أي
نشوء األمراض السيكوسوماتية (.الظبلع )ٙٚ :ٕٓٓٓ ،

نظرية الضغوط والجسم:
وتنقسم إلى ما يمي:
أ -نظرية الشدة أو اإلجياد ليانز سيمي :H. Selye
إف ليذه النظرية الكثير مف المؤيديف ،كما أف ليا معارضيف ،ومف المؤيديف ىولمس وماسودا

( )Holmes & Musuda,1972المذاف فصبل العبلقة بيف الشدة ،أو الضغوط ووجود األمراض
بطريقة كمية ،وترتيب تمؾ الضغوط ،والنغيرات في أحداث الحياة حسب قوتيا وتأثيرىا ،وتوصبل

إلى أف تكدس وتراكـ الكثير مف ىذه الضغوط يؤدي إلى الحاالت المرضية( .براوفBrowen ،
)ٕٕٓ :ٜٔٛٙ

كما يرى زيور (ٗ )ٜٔٛأف سوء التكيؼ مع الضغوط السبب الرئيسي لؤلمراض

السيكوسوماتية ،بينما يرى البعض أف نظرية سيمي ( )Selyeعرجاء ألنيا لـ تنسحب عمى كؿ
األمراض السيكوسوماتية ،وال تفسر األسباب التي تجعؿ المرض يصيب ىذا الفرد واليصيب
غيره (.غالي ،وأبو عبلـ)ٖ٘ٔ :ٜٔٚٚ،
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ويرى الزاروس ( ،)Lazarus ,1966ىينكؿ ( )Henkiel ,1974أف كثي اًر مف األفراد

يتعرضوف لمواقؼ ضاغطة مختمفة ،غير أنيـ اليظيروف أي اضطراب فسيولوجي (.الطبلع،
ٕٓٓٓ )ٙٚ:
ب -نظرية وولف( :)Wolf, 1950
ىي نظرية مكممة لنظرية سيمي (  )Selyeحيث تفسر األمراض السيكولوجية بفشؿ التكيؼ

والتوافؽ مع مواقؼ الحياة الضاغطة ،مما يثير لدى الفرد التوتر والقمؽ؛ األمر الذي يدفع ببعض

األجيزة إلى زيادة إف ارزاتيا كاليرمونات واألحماض ،وكمما زادت الحالة االنفعالية قابميا رد فعؿ؛

األمر الذي تضطرب معو الوظائؼ الحيوية ،أو تصاب األعضاء بالعطب ،كما يحدث في حالة
القرحة المعدية ،أو قرحة القولوف ،واف اختيار العضو ال يتـ إال وفؽ مميزات ،ومحددات وراثية،

أو استعداد بيولوجي ،واستجابات عضوية لمضغوط  (.الدباغ )ٕٚٚ :ٜٖٔٛ ،
ج -نظرية بافموف ( الرتباط الشرطي ):

يؤكد بافموؼ عمى أف العديد مف األمراض مصدرىا اختبلؿ في العمميات العصبية وخصوصاً

أمراض البدف ،وفي نفس الوقت أعطى أىمية التجاىات المريض النفسية ،وآرائو وتأثيرىا عمى

مسار المرض وامكانية عبلجو ،أي أف اآلثار االنفعالية تعتبر مف أقوى العوامؿ في إحداث
التغيرات البدنية ،وأعطى المحاء دو اًر في كيفية تنظيـ وتنشيط المكانزمات اليرمونية ،فعف طريؽ
المحاء تجد األحداث الخارجية طريقيا لكي تعبر عف نفسيا في العمميات الداخمية ذات األىمية

الحيوية  ،فبلشؾ أف التغيرات اإليقاعية التي تحدث في الكمى ،والقناة اليضمية ،والمراكز
العصبية متصمة باألحداث في البيئة الخارجية ،وكذلؾ اإلشارات الداخمية الصاعدة في الجياز

العصبي.

وغالباً ما تؤثر في عمميات التمثيؿ الغذائي واالستثارة العصبية ،وىذا التأثير إذا استمر

لفترات طويمة ،أو قصيرة يؤدي إلى اختبلؼ وظيفي (.ويمز)ٔ٘ٗ : ٜٔٛٓ،
د -نظرية التعمم الوسيمي " اإلجرائية ":

ويرى أصحاب ىذه المدرسة تفسي اًر لممرض السيكوسوماتي في أف البعض يدعـ إذا كاف

تعبيره يستمر وسيمياً في الحصوؿ عمى التدعيـ ،ولكف أىممت المفاىيـ اإلجرائية بسبب االعتقاد

بأف االستجابات الوسيطة التشترط اإلجرائية ،ثـ عادت مرة ثانية بعد التأكد عبر اإلجراءات
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العممية أنو يمكف تشريط ىذه االستجابات فعمياً ،مما أدى إلى استخداـ وتطوير التغذية الراجعة

البيولوجية كجانب تطبيقي عمى الفكرة اإلجرائية أو الوسيمة ،وقد أشار ميمر ( )Miller,1919إلى

إمكانية تعمـ عممية التحكـ في االستجابات (.شابرو ،وادوارد

)1980,p.22

Shapiro & Edward,

ثالثاً -اإلتجاه المعرفي:
نشأت فكرة االتجاىات الخاصة التي تمعب دو اًر في االضطرابات السيكوسوماتية مف

البحوث التي توضح أف العمميات المعرفية ليا تأثير عمى الوظيفة الفسيولوجية ،وىذه الفكرة

تفترض أف اتجاىاً معيناً أو خاصاً يتميز بو كؿ األشخاص مف ذوي االضطرابات الواحدة،
واستخرجت ىذه االتجاىات مف المقاببلت الشخصية لعدد كبير مف المرضى مف فئات مرضية

مختمفة وتـ تحديد االتجاىات بعنصريف ،ىما :مايشعر الشخص بالسعادة والحزف نحوه ،وما
يرغب الشخص في المعرفة عنو أو عف عممو ( .الطبلع)ٚٓ :ٕٓٓٓ ،
ومف خبلؿ االستعراض السابؽ لمنظريات المفسرة لممرض السيكوسوماتي نبلحظ اختبلؼ
المداخؿ  ،واألسس النظرية  ،ويرجع ذلؾ إلى صعوبة الفصؿ بيف ماىو جسمي  ،ونفسي وماىو

وراثي عما ىو مكتسب  ،بيف ماىو سابؽ عما ىو الحؽ لو  ،ومف خبلؿ االختبلؼ حاوؿ الكؿ

الوصوؿ إلى تفسير المرض انطبلقاً مف الجانب النظري الذي تبناه .

حيث ذىب سيمي ( )Selyeإلى أف الشدة ( )Stressىي أساس المرض في مقابؿ نظرية الوراثة

أساس لممرض السيكوسوماتي ،واتجيت دنبار ( )Denbarإلى دراسة البروفيبلت الشخصية في

مقابؿ االتجاه القائؿ بالفروؽ الفردية ،فيما اتجو البعض إلى تغميب االتجاىات المعرفية لتفسير
المرض.
ويمكف مف خبلؿ االستعراض ليذه النظريات الوقوؼ عمى مجموعة مف النقاط كالتالي:
 أرجعت نظرية التحميؿ النفسي األعراض السيكوسوماتية إلى صراعات الشعورية رمزيةمرتبطة بمراحؿ مبكرة لمنمو النفسي.

 ربطت نظرية البروفيؿ الشخصي لدنبار المرض السيكوسوماتي ببعض خصائصالشخصية.
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 رفض ألكسندر نظرية البروفيبلت وربط بيف انفعاالت معينة وأمراض معينة؛ أي أنو ركزعمى االستثارة أكثر مف الشخصية مع عدـ إغفاؿ االستعداد المسبؽ.

 أرجع بافموؼ األمراض إلى اختبلؿ في العمميات العصبية مع عدـ إغفاؿ اتجاىاتالمريض النفسية  ،مغمباً العبلقة بيف االنفعاؿ والمرض السيكوسوماتي.

 ربطت المدرسة السموكية بيف نوع المثير والمرض السيكوسوماتي ،وتحدثت عف فروؽفردية في األمراض تبعاً لنوع المثير.

 أرجع سيمي األمراض إلى العوامؿ البيئية المتعددة المزمنة والثابتة لمدة طويمة. ربطت النظرية الوسيمية بيف المرض السيكوسوماتي والتدعيـ الوسيمي.وترى الباحثة أنو عند محاولة التفسير لؤلمراض السيكوسوماتية فإنو ال يمكف الوقوؼ عند

نظرية واحدة مفردة بعينيا واالستغناء عف باقي النظريات؛ فالمرض ىو نتاج لتفاعؿ مجموعة مف

العوامؿ ،واليمكف إغفاؿ ُبعد االستعداد ارتباطاً بالعامؿ االنفعالي ،حيث المرجح أف يكوف اإلنساف
معرضاً لممرض السيكوسوماتي عندما يكوف لديو االستعداد العضوي ارتباطاً بعامؿ انفعالي مف
مصدر معيف.

سادساً :تصنيف األعراض السيكوسوماتية:
وضع ألكسندر( ٜٔ٘ٓ )Alexanderقائمة بسبعة أمراض سيكوسوماتية ،وىي ضغط الدـ

األولى ،القرح اليضمية ،التياب المفاصؿ الروماتزمي ،الغدة الدرقية وفرط نشاطيا ،الربو

الشعبي ،القولوف ،والتياب الجمد العصبي ،وبعدىا قدـ نظاـ التصنيؼ الدولي التاسع لؤلمراض
قائمة لؤلمراض السيكوسوماتية متضمنة اآلتي:

ضرر في األنسجة ،مثؿ :الربو ،التياب الجمد،
ٔ -األمراض السيكوسوماتية المتضمنة
اً
األكزيما ،القرحة المعدية ،القولوف المخاطي ،القولوف المتقرح ،طفح الجمد ،مرض األقزاـ
النفسي االجتماعي.
ٕ -األمراض السيكوسوماتية غير المتضمنة ضرر في األنسجة مثؿ :تصمب الرقبة وىو داء
في الرقبة بصعوبة االلتفات ،احتياج اليواء ،فواؽ" حازوقة – زغطة" وزيادة معدؿ التنفس
والكحة النفسية والتثاؤب ،اضطرابات القمب واألوعية الدموية ،كحة سببيا نفسي ،بمع
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اليواء ،القيء ،وعسر الطمث الناتج عف سبب نفسي وصر األسناف "تآكميا"Corsini ( .
), R. J, 1987,P. 938

أشكال الضطرابات السيكوسوماتية:
أولً  -إضطراب الجياز العصبي :
مف أىـ اضطرابات الجياز العصبي :الصداع النصفي ،واحساس األطراؼ الكاذب.
ثانياً  -اضطراب الجياز الدوري:
مف أىـ اضطرابات الجياز الدوري :الذبحة الصدرية ،عصاب القمب ،ارتفاع ضغط الدـ،
انخفاض ضغط الدـ ،اإلغماء.
ثالثاً  -اضطراب الجياز التنفسي:
مف أىـ اضطرابات الجياز التنفسي :الربو الشعبي ،التياب مخاطية األنؼ ،والحساسية

األنفية المزمنة ،ونزالت البرد.

رابعاً  -اضطرب الجياز اليضمي:
مف أىـ اضطرابات الجياز اليضمي :قرحة المعدة ،التياب المعدة المزمف ،التياب

القولوف العصبي ،والشراىة ،والتقيؤ العصبي ،اإلمساؾ واإلسياؿ المزمنيف.
خامساً  -اضطراب الجياز الغددي:

مف أىـ اضطرابات الجياز الغددي :مرض السكر ،البدانة ( السمنة المفرطة ) ،والتسمـ

الدرقي (فرط إفراز الغدة الدرقية ).

سادساً  -اضطراب الجياز التناسمي:
مف أىـ اضطرابات الجياز التناسمي :العنة ( الضعؼ الجنسي عند الرجؿ ) والقذؼ

المبكر ،والقذؼ المعوؽ ( البطيء ) ،البرود الجنسي عند المرأة ،اضطراب الحيض ،الحمؿ
الكاذب ،العقـ ،اإلجياض المتكرر ،الوالدة العسرة.
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سابعاً  -اضطراب الجياز البولي:
مف أىـ اضطرابات الجياز البولي :احتباس البوؿ ،كثرة مرات التبوؿ ،سمس البوؿ

(التبوؿ البلإرادي ).

ثامناً  -اضطراب الجياز العضمي الييكمي:
مف أىـ اضطرابات الجياز العضمي الييكمي :آالـ الظير ( لومباجو ) ،التياب المفاصؿ

الروماتزمي ،اضط اربات العضبلت ،ضعؼ اليمة والنشاط .
تاسعاً  -اضطرابات الجمد:

مف أىـ اضطرابات الجمد :االرتيكاريا ،الحكاؾ ( اليرش) األكزيما العصبية ،سقوط

الشعر ( الثعمبة ) ،فرط العرؽ ،الحساسية ،حب الشباب ( .زىراف)ٗٚٛ - ٗٚٔ :ٜٜٔٚ ،
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انفصـــم انثانث
اندراســـــات انســـــابقة

أولً  -دراسات تناولت الصالبة النفسية وعالقتيا ببعض المتغيرات
ثانياً  -دراسات تناولت األمل وعالقتو ببعض المتغيرات
ثالثاً  -دراسات تناولت األعراض السيكوسوماتية وعالقتيا ببعض المتغيرات

رابعاً  -التعقيب عمى الدراسات السابقة
خامساً  -فروض الدراسة
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ستقوم الباحثة في ىذا الفصل بعرض ما توصمت إليو من دراسات تتعمق بمتغيرات الدراسة
وذلك كما يمي:
أولً  -دراسات تناولت الصالبة النفسية:
بعد اطبلع الباحثة عمى ٍ
إرث تربوي تناوؿ أصحابو الصبلبة النفسية فقد تبيف ليا أف

ىناؾ عدداً مف الدراسات المتنوعة التي تدور حوؿ موضوع الصبلبة النفسية ،مف حيث عبلقتيا
بمتغيرات مختمفة ،وفي مراحؿ عمرية مختمفة كالطفولة ،والشباب ،والمسنيف ،ولكف لـ تتوصؿ

الباحثة  -عمى حد عمميا واطبلعيا  -إلى دراسة خصصت لدراسة الصبلبة النفسية لدى
األميات المدمرة منازليف.

وعميو فتقوـ الباحثة بعرض ما توصمت إليو مف دراسات تناولت الصبلبة النفسية بشكؿ عاـ:
 -3دراسة زيدان (:)4232
ىدفت الدراسة لموصوؿ إلى البنية النفسية التي تميز ذوي اإليثار المرتفع عف زمبلئيـ

مف ذوي اإليثار المنخفض ،وتوضيح العبلقات االرتباطية بيف اإليثار ارتفاعاً وانخفاضاً وبيف
الصبلبة النفسية وسمات الشخصية ،وتوضح الفروؽ بيف متوسطات درجات الطبلب مرتفعي

ومنخفضي اإليثار في سمات الشخصية والصبلبة النفسية والعبلقات االرتباطية بيف اإليثار

ارتفاعاُ وانخفاضاً وبيف الصبلبة النفسية وبعض سمات الشخصية.
وتكونت عينة الدراسة مف (ٕٓٔ) طالباً وطالبة (ٓ ٙذك اًر ٙٓ ،أنثى ) مف كمية التربية

النوعية – جامعة عيف شمس ،واستخدمت الباحثة مقياس التفضيؿ الشخصي إلدواردز

( )Edwardsترجمة جابر عبد الحميد جابر (ٖ )ٜٔٚليحدد بدرجات كمية خمس عشرة سمة
نفسية لكؿ فرد نصيب منيا ،واستعانت أيضاً بمقياس اإليثار ليانـ الجندي (ٖٕٓٓ) ،ومقياس

الصبلبة النفسية لعماد مخيمر (.)ٜٜٔٙ

وتوصمت الدراسة إلى البنية النفسية التي ميزت بيف مرتفعي ومنخفضي اإليثار ،وأوضح

اختبار "ت" وجود فروؽ دالة عند ٔٓ ٓ.بيف المجموعتيف في اتجاه مرتفعي اإليثار لسمات

اإلنجاز – التواد – العطؼ – التحمؿ – الصبلبة النفسية ،وفي اتجاه منخفضي اإليثار السمات
الخضوع – االستعراض – المعاضدة – التغيير – النظاـ – التأمؿ الذاتي – لوـ الذات – العدواف

– الجنسية الغيرية ،كما ظيرت ارتباطات متباينة ذات داللة إحصائية بيف الصبلبة النفسية
وبعض سمات الشخصية سواء لمرتفعي أو لمنخفضي اإليثار.
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 -4دراسة حجازي ،وأبو غالي (;:)422
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى المشكبلت التي يعاني منيا المسنوف الفمسطينيوف في
محافظات غزة ،وعمى مستوى الصبلبة النفسية لدييـ ،كما ىدفت الكشؼ عف العبلقة بيف

المشكبلت التي يعاني منيا المسنوف ومستوى الصبلبة النفسية ،والتعرؼ عمى الفروؽ بيف
الجنسيف في المشكبلت ،ومستوى الصبلبة النفسية .وتكونت عينة الدراسة مف (ٗٔٔ) مسناً

ومسنة مف محافظة غزة.

وأظيرت نتائج الدراسة أف ترتيب أبعاد المشكبلت التي يعاني منيا المسنوف الفمسطينيوف

في محافظة غزة ،كالتالي :المشاكؿ االجتماعية االقتصادية ( ،)%ٖٙ.ٚالمشكبلت النفسية

(٘ ،)%٘ٚ.والمشكبلت الصحية الجسمية (ٗ ،)%٘ٙ.كما بينت نتائج الدراسة أف مستوى
الصبلبة النفسية لدى المسنيف الفمسطينييف مرتفع ويزيد عف (ٓ )%ٚكمستوى افتراضي ،وأف

ىناؾ عبلقة ارتباطية عكسية ودالة إحصائياً بيف مشكبلت المسنيف والصبلبة النفسية لدييـ ،كما

أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في المشكبلت لدى المسنيف تعزى

لمجنس ،بينما توجد فروؽ دالة إحصائياً في مستوى الصبلبة النفسية لصالح الذكور.
 -5دراسة المفرجي ،والشيري ( :)422:

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الصبلبة النفسية واألمف النفسي لدى أفراد

العينة ،وكذلؾ الفروؽ بيف عينة الدراسة في الصبلبة النفسية واألمف النفسي تعباً لمتغير

(الجنس ،والعمر ،والتخصص ،والسنة الدراسية ،ومستوى دخؿ األسرة ) ،وتكونت عينة الدراسة

مف (٘ٗٗ) مف طبلب وطالبات جامعة أـ القرى (مرحمة البكالوريوس ،والدبموـ العالي في

التربية) ،منيـ (ٖٕٕ) ذك اًر و(ٕٕٕ) أنثى تراوحت أعمارىـ بيف  19-26عاماً واستخدـ الباحثاف
مقياس الصبلبة النفسية ليونكف ،بتز ،ومقياس الطمأنينة النفسية ألبراىاـ ماسمو.

وكانت نتائج الدراسة كالتالي:
وجود ارتباط موجب داؿ إحصائياً لدى أفراد العينة بيف الصبلبة النفسية واألمف النفسي

وأف قوة معامؿ االرتباط لدى اإلناث أعمى منيا لدى الذكور ،فكمما كاف الفرد لديو صبلبة نفسية

عالية كاف ذلؾ مؤش اًر الرتفاع األمف النفسي لديو ،كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ بيف

متوسطات درجات الصبلبة النفسية تبعاً لمتغير الجنس ( الطبلب والطالبات ) ،والعمر،
والتخصص (عممي ،أدبي ) والسنة الدراسية ( أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة ) ،غير أنو يوجد فروؽ
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ذات داللة إحصائية في الصبلبة النفسية بيف عينة الدراسة تبعاً الختبلؼ مستوى دخؿ األسرة

(مرتفع ،متوسط ،منخفض ) ،وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في األمف النفسي تبعاً
لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،وكذلؾ وجود فروؽ تبعاً لمتغير العمر ومتغير الدخؿ المرتفع

مقابؿ المتوسط والمنخفض ،كما ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األمف النفسي تبعاً

لمتغير التخصص واختبلؼ السنة الدراسية.
 -6دراسة راضي (:)422:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة الصبلبة النفسية بكؿ مف االلتزاـ الديني والمساندة

االجتماعية لدى أميات شيداء انتفاضة األقصى في محافظات قطاع غزة ،وتكونت عينة الدراسة

مف (ٔ )ٖٙأماً مف أميات الشيداء ،واستخدمت الباحثة األدوات التالية :مقياس الصبلبة
النفسية ،ومقياس االلتزاـ الديني ،ومقياس المساندة االجتماعية ،واستخدمت المنيج الوصفي

التحميمي.

ومف نتائج الدراسة أف بمغ الوزف النسبي لمصبلبة النفسية لدى أميات الشيداء

(ٗ ،)ٛ٘.ٚبمغ الوزف النسبي لدييف في المساندة االجتماعية ( ،)ٛٚ.ٗٛوتوجد عبلقة ارتباطية
موجبة بيف مستوى الصبلبة النفسية و المساندة االجتماعية لدى أميات شيداء انتفاضة األقصى

في محافظات قطاع غزة ،وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصبلبة النفسية لدييف
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية لمشييد ( أعزب ،متزوج ليس لديو أوالد ،متزوج ولديو أوالد ) ،ال

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصبلبة النفسية لدى أميات شيداء انتفاضة

األقصى تعزى لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ ( جامعي – ثانوي – إعدادي – ابتدائي – أمية )،

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصبلبة النفسية لدييف تعزى لمتغير السكف

(محافظة غزة ،شماؿ غزة ،الوسطى ،خاف يونس ،رفح ).
 -7دراسة ثابت ،وآخرين (:)4229

ىدفت الدراسة إلى بحث أنواع وشدة الخبرات الصادمة لؤلطفاؿ الذكور الذيف فقدوا
بيوتيـ نتيجة اليدـ ،ومعرفة مدى انتشار كرب ما بعد الصدمة وعبلقتو بالصدمات ،ومعرفة

الصبلبة النفسية في األطفاؿ وعبلقتيا بالصدمة وكرب ما بعد الصدمة والمخاوؼ.
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تكونت عينة الدراسة مف (٘ٗ) طفبلً ومراىقاً مف العائبلت التي ىدمت بيوتيا في الفترة

األخيرة في منطقة رفح ،وبيت حانوف ،وتـ تطبيؽ االختبارات التالية :مقياس المخاوؼ ،مقياس
كرب ما بعد الصدمة ،مقياس الصبلبة النفسية.
توصمت الدراسة إلى متوسط تعرض األحداث الصادمة عند األطفاؿ ،وقد تبيف أف

 %ٔ٘.ٙيعانوف بدرجة خفيفة مف كرب ما بعد الصدمة  ،وأف ٕ %ٕٙ.يعانوف بدرجة متوسطة

في حيف أف ٕٓ %يعانوف بدرجة شديدة ،وأف متوسط الصبلبة النفسية ٘ ،%ٜٜ.وتبيف الدراسة

وجود عبلقة طردية بيف تعرض األطفاؿ لؤلحداث الصادمة ودرجة االضطرابات النفسية الناتجة

عف ما بعد الصدمة ،ووجود عبلقة عكسية بيف درجات الصبلبة النفسية ودرجات كرب ما بعد
الصدمة.
 -8دراسة أبو سميدانة (:)4228
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف دور الم ػرأة فػػي مواجيػػة العنػػؼ اإلس ػرائيمي ،والتعػػرؼ عمػػى

مستوى الصبلبة النفسية لدييا في ظؿ العنؼ اإلسرائيمي ،والتعػرؼ عمػى أثػر كػؿ مػف عمػر المػ أرة
ومكاف سػكناىا وطبيعتػو االحتكاكيػة ،والمسػتوى التعميمػي ليػا وطبيعػة عمميػا ،وشػكؿ العنػؼ الػذي

تعرضػػت لػػو عمػػى انعكاس ػػات العنػػؼ اإلس ػرائيمي عمييػػا وعم ػػى صػػبلبتيا النفسػػية خػػبلؿ انتفاض ػػة

األقصى ،وتـ اختيار عينة عشوائية مكونػة مػف (ٓٓ )ٙامػرأة فمسػطينية بحيػث تػـ اختيػار (ٓ٘ٔ)

ام ػرأة م ػف كػػؿ محافظػػة وتوزعػػت عينػػة الد ارسػػة وفػػؽ متغي ػرات العمػػر ،وطبيعػػة العمػػؿ ،والتعػػرض
لمعن ػػؼ ،والمس ػػتوى التعميم ػػي ،واحتكاكي ػػة منطق ػػة الس ػػكف بالمس ػػتوطنات اإلسػ ػرائيمية ،واسػػػتخدمت
الباحثة مقياس انعكاسات العنؼ اإلسرائيمي عمى المرأة الفمسطينية مف إعدادىا ،ومقياس الصبلبة

النفس ػػية لمخيم ػػر (ٕٕٓٓ) ،واعتم ػػدت الباحث ػػة عم ػػى الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي ،وكان ػػت نت ػػائج

الدراسة كالتالي:

ٔ .أكثر انعكاسات العنؼ اإلسرائيمي عمى المرأة الفمسطينية في ظؿ انتفاضة األقصى ىي
االنعكاسػػات االقتصػػادية ثػػـ االنعكاسػػات النفسػػية ثػػـ االجتماعيػػة ثػػـ الصػػحية واألكاديميػػة

وأخي ار االنعكاسات األسرية.

ٕ .مسػػتوى الصػػبلبة النفسػػية لػػدى الم ػرأة الفمسػػطينية فػػي ظػػؿ انتفاضػػة األقصػػى يزيػػد عػػف
ٓ %ٚكمستوى افتراضي.
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ٖ .ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند ( ) ٓ.ٓ٘≥αفي مستوى الصبلبة النفسػية لػدى المػرأة
الفمسػػطينية تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى التعميمػػي لممػرأة ،العمػػر ،وكػػذلؾ عمػػؿ المػرأة باسػػتثناء
وجود فروؽ في بعد التحدي ولصالح المرأة العاممة.

ٗ .توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عنػػد ( ) ٓ.ٓٔ≥αفػػي مسػػتوى الصػػبلبة النفسػػية لػػدى الم ػرأة
الفمسػػطينية تعػػزى لمتغيػػر محافظػػات السػػكف ولصػػالح الم ػرأة فػػي محػػافظتي جنػػوب غ ػزة
وشماليا ،ومتغير منطقة السكف ولصالح المرأة فػي المنػاطؽ االحتكاكيػة ،ومتغيػر منطقػة

الس ػػكف ولص ػػالح المػ ػرأة ف ػػي المن ػػاطؽ االحتكاكي ػػة ،ون ػػوع العن ػػؼ ال ػػذي ت ػػـ التع ػػرض ل ػػو
ولصالح المرأة التي تعانى مف عنؼ مباشر.

 -9دراسة أبو ركبة :)2005( Abu Rukba,

ىدفت الدراسة لتحديد مستوى الصبلبة النفسية ،والصحة النفسية ،وذلؾ لمحاولة الكشؼ

عف أثر بعض المتغيرات االجتماعية والديموغرافية مثؿ "المستوى التعميمي لؤلـ ،العمر الزمني

لؤلـ ،العمر الزمني لؤلطفاؿ ،وجنس األطفاؿ" عمى مستوى الصبلبة النفسية عند األميات،
واستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي العرضي العبلئقي لؤلميات حيث بمغت عينة

الدراسة (ٓ )ٔٛمف األميات المواتي يتابعف أطفاليف المصابيف بمتبلزمة داوف في جمعية الحؽ

في الحياة بمدينة غزة ،واستخدـ الباحث مقياس الصبلبة النفسية لقياس مستوى الصبلبة النفسية

ومقياس األعراض السيكوباثولوجية ( )SCL_90Rلقياس مستوى الصحة النفسية ،وقد أظيرت
النتائج الرئيسية أف الصبلبة النفسية والصحة النفسية ظيرت عمى مستوى ٍ
عاؿ ،كما أظيرت
الدراسة ارتباطاً داالً إحصائياً بيف مستوى الصبلبة النفسية والصحة النفسية لدى أميات أطفاؿ
متبلزمة داوف ،وكانت نسبة الصبلبة النفسية  ،%ٕٕ.ٙٛكما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ

دالة إحصائياً في مستوى الصبلبة النفسية تعزى لكؿ مف عمر األـ ،وعمر الطفؿ وجنسو.
 -:دراسة الرفاعي (:)4225
ىدفت الدراسة إلى بحث الصبلبة النفسية كمتغير وسيط بيف إدراؾ أحداث الحياة

الضاغطة ،وأساليب مواجيتيا ،تكونت عينة الدراسة مف (ٕٖٔ) طالباً منيـ (ٔ )ٔٙذك اًر،

(ٓ )ٔٙأنثى تراوحت أعمارىـ بيف ( )ٕٙ-ٜٔسنة مف طمبة جامعة حموف ،واقتصرت الدراسة
عمى طمبة المستوى الثالث والرابع مف ذوي التخصصات النظرية دوف العممية في الجامعة،

وكانت أدوات الدراسة مكونة مف مقياس الصبلبة النفسية لكوبازا ،ترجمة عماد مخيمر (،)ٜٜٔٙ

وكؿ مف مقياس أحداث الحياة الضاغطة ،ومقياس أساليب المواجية مف إعداد الباحثة.
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وأظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ بيف متوسط درجات الذكور واإلناث في

الصبلبة النفسية ومكونييا ( االلتزاـ ،التحكـ ) في حيف ظيرت الفروؽ في مكوف (التحدي)،
وكانت لصالح الذكور ،ووجدت فروؽ في الضغوط األكاديمية واالقتصادية بيف الذكور واإلناث

فكاف الذكور أقؿ معاناة في تمؾ الضغوط األكاديمية واالقتصادية مقارنة باإلناث ،كما وجدت

فروؽ في أساليب المواجية األكثر فعالية بيف الذكور واإلناث لصالح الذكور ،ووجود ارتباط
عكسي بيف درجات الصبلبة النفسية وكؿ مف إدراؾ أحداث الحياة الضاغطة وأساليب المواجية

األكثر فعالية ،كما أنو لـ يكف لمصبلبة دو اًر بار اًز في تعديؿ العبلقة بيف إدراؾ أحداث الحياة
الضاغطة وأساليب المواجية األقؿ فاعمية.

 -ٜدراسة محمد (:)4224
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى دور كؿ مف الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية وتقدير

الذات في التصدي لممشكمة الناجمة عف مينة التمريض حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج
الوصفي االرتباطي المقارف ،وتكونت عينة الدراسة مف (ٕٖٔ) ممرضاً وممرضة منيـ (ٔ)ٔٙ

ذك اًر و(ٓ )ٔٙأنثى تتراوح أعمارىـ بيف (ٕٗ )ٕٖ-سنة ،والمستوى التعميمي بيف المعيد الفني

لمتمريض ودبموـ التمريض ،وتتراوح عدد سنوات الخبرة في العمؿ بيف (ٗٔ )ٚ-سنة ،وأدوات
الدراسة تكونت مف "اختبار الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية وضغوط مينة التمريض" وىو

مف إعداد الباحثة.

ىذا وقد استخدمت الباحثة في إعدادىا لبلختبارات اختبار اإلعداد بالعبلقات االجتماعية

ويشمؿ المساندة األسرية ومساندة األصدقاء وىو مف إعداد "ترنر" وآخروف(ٖ )ٜٔٛوقد قاـ
بإعداده وترجمتو كؿ مف محروس الشناوي ومحمد السيد عبد الرحمف (ٗ )ٜٜٔواختبار تقدير

الذات المنبثؽ مف اختبار تقدير الشخصية وىو مف إعداد "رونالد روتز" وىو اختبار ترجمتو
ممدوحة سبلمة  ،ٜٔٛٛومف نتائج الدراسة أف التأثير الداؿ لمصبلبة النفسية والمساندة
االجتماعية وتقدير الذات عمى تقييـ مشقة العمؿ عمى نحو ايجابي مما يرجع إلى تأثير المينة

نفسيا عمى ممارسييا واكسابيـ بعض الخصاؿ الشخصية كااللتزاـ وتحمؿ المسؤولية ،وجود تأثير
تفاعمي داؿ بيف الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية عمى اختبار إدراؾ مشقة العمؿ بالتمريض

وبيف النوع والمساندة وتقدير الذات عمى االختبار نفسو ،وجود فروؽ جوىرية بيف الممرضيف
والممرضات سواء في تقييـ مشكمة المينة أو في إتباع أساليب التعايش والتصدي ليا ويفسر ذلؾ

في ضوء طبيعة الثقافة الشرقية وأساليب التنشئة األسرية واالجتماعية ،بينت الدراسة أف متغير
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الصبلبة النفسية أقوى المتغيرات التنبؤية لتبييف استخداـ التعايش المعرفي والسموكي مع مشقة

العمؿ بالتمريض.

 -32دراسة مخيمر (:)3;;9
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية كمتغيريف مف
متغيرات المقاومة والوقاية مف آثار األحداث الضاغطة خاصة االكتئاب ،وقد طبقت عمى عينة
مف طمبة الفترتيف الثالثة والرابعة لكميات اآلداب والعموـ والتربية بجامعة الزقازيؽ ،وبمغ عدد

الذكور(٘ )ٚطالباً ،واإلناث ( )ٜٙطالبة وباستخداـ المتوسط الحسابي ،االنحراؼ المعياري،
اختبار ،Tومعامؿ االرتباط بيرسوف ،ولتحقيؽ أغراض الدراسة صاغ الباحث عدة فروض،

ولمتحقؽ منيا استخدـ الباحث مقياس أحداث الحياة الضاغطة مف إعداده ومقياس االكتئاب وىو

صورة مختصرة لمقياس "بيؾ لبلكتئاب" مف إعداد "عبد الفتاح غريب "ٜٔٛ٘ ،واختبار الصبلبة

النفسية ومقياس اإلمداد بالعبلقات االجتماعية "لترنر"ٖ ٜٔٛإعداد "محروس الشناوي ومحمد

عبد الرحمف ،ٜٜٔٗ ،واتضح مف النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات الذكور
واإلناث في الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية والضغوط فكانت لصالح الذكور في الصبلبة

واد ارؾ الضغوط  ،ولصالح اإلناث في المساندة االجتماعية ،أما الكتئاب فبل يوجد فروؽ بيف
الجنسيف ،كما وجد تأثير داؿ لمصبلبة النفسية في تعديؿ العبلقة االرتباطية بيف األحداث

الضاغطة وبيف اإلصابة باالكتئاب لدى الجنسيف ،وتناقص قيمة االرتباط بيف الضغوط
واالكتئاب عند تدخؿ األثر الداؿ لمصبلبة والمساندة معاً .
 -33دراسة وليام ،ويب وسميث:)3;;4( Williams, Wiede & Smith ،
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور عمميات المواجية ،كوسائط في العبلقة بيف

الصبلبة النفسية والصحة الجسمية ،حيث أجرى الباحثوف دراسة عمى ( )ٔٙٙفرداً مف طمبة

الجامعة )ٛ٘( ،ذك اًر )ٛٔ( ،أنثى ،استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي ،وطبقوا عمى
العينة مقياس الصبلبة النفسية ،وآخر لقياس أساليب المواجية ،وأظيرت نتائج الدراسة وجود

عبلقة إيجابية بيف الصبلبة النفسية ،وأساليب المواجية الفعالة ،مثؿ التركيز عمى المشكمة،

البحث عف ا لدعـ البناء ،وأشارت الدراسة إلى وجود عبلقة سمبية بيف الصبلبة النفسية وأساليب
المواجية غير الفعالة ،مثؿ التجنب ،كما أشارت الدراسة لوجود ارتباط بيف الصبلبة النفسية وعدد

قميؿ مف األمراض الجسمية التي ذكر أفراد العينة أنيـ يعانوف منيا.
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 -34دراسة أسبل :)3;:;( Asbell,
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى ضغوط الحياة ومنغصاتيا اليومية وأساليب مواجيتيا لدى
األفراد ،تكونت عينة الدراسة مف "ٔ "ٔٛشخصاً ،تـ تطبيؽ مقياس طرؽ المواجية المنقح،
ومقياس الصبلبة ،ومقياس منغصات الحياة اليومية ،وقائمة األعراض الجسمية ،وقائمة

األعراض المرضية "ليوبكنز ،"Hopkinsأسفرت النتائج عف أف األعراض المرضية تعد مؤش اًر
جيداً لمتنبؤ بأساليب المواجية المستخدمة ،ووجود ارتباط داؿ بيف أساليب المواجية واألعراض
المرضية ،كما بينت الدراسة عدـ وجود ارتباط بيف الصبلبة واألعراض المرضية.

 -35دراسة ألرد وسميث :)3;:;( Allred&Smith,
ىدفت الدراسة إلى افتراض أف األشخاص ذوي الصبلبة أكثر مقاومة لؤلمراض التي
تحدثيا الضغوط ،ويرجع ىذا األسموب لتفكيرىـ التكيفي الذي يؤدي إلى خفض مستوى اإلثارة

الفسيولوجية لدييـ ،ىذا وقد تكونت عينة الدراسة مف ٗٛطالباً ،وتكونت أدوات الدراسة المنقحة

لمق ياس الصبلبة ،وقائمة سمة حالة القمؽ لقياس العصابية ،كما تـ قياس ضغط الدـ في بداية

الدراسة ،وقد أشارت النتائج إلى أف األشخاص األكثر صبلبة يستخدموف جمبلً ايجابية في

التعبير عف الذات حتى في ظؿ أكثر الظروؼ تيديدا كما أنيـ أقؿ إظيا اًر لئلثارة عند انتظارىـ

لبدء الميمة العممية ويرجع ىذا لنمط تفكيرىـ المعرفي الذي يؤدي بيـ إلى جيود فعالة في
مواجية تمؾ المواقؼ.

 -36دراسة :)3;::( Bank & Gannon
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الصبلبة ،أحداث الحياة ،واليفوات اليومية عمى
األعراض الجسمية ،وقامت الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )ٛٛطالباً خبلؿ فترة زمنية مدتيا

( )ٜشيور  ،واستخدـ الباحثاف أسموب التقرير الذاتي.

أظيرت النتائج أف أحداث الحياة واليفوات اليومية واألعراض كانت ترتبط بعبلقة

تفاعمية ،ومع أف أحداث الحياة ارتبطت كثي اًر مع اليفوات إال أف اليفوات ساىمت بشكؿ مستمر

أكثر مف أحداث الحياة في التنبؤ بأعراض جسمية ،الصبلبة كاف ليا أثر معارض عف بأف

الضواغط تحدث أعراضاً جسمية ،األفراد األكثر صبلبة كانوا يمارسوف ضواغط أقؿ وينظروف

لؤلحداث عمى أنيا أقؿ ضغطاً.

67

 -37دراسة كوبا از وآخرين: (3;:4( Kobasa et al، :
ىدفت الدراسة لمعرفة أثر الصبلبة النفسية ومكوناتيا كمتغير سيكولوجي في تخفيؼ وقع
األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسمية والنفسية ،وتكونت مف عينات متباينة األحجاـ

والنوعيات ،مف شاغمي المناصب اإلدارية المتوسطة والعميا  ،والمحاميف ،ورجاؿ األعماؿ حيث
كاف عدد العينة ( )ٕٜ٘تراوحت أعمارىـ ما بيف ٕٖ_٘ ٙبمتوسط عمري ٓٗ عاماَ ،تكونت
أدوات الدراسة مف مقياس أحداث الحياة الضاغطة مف إعداد " راىي ،"ٜٔٙٚ ،ومقياس الصحة
والمرض مف إعداد " وايمر ،وماسودا وىولمز" ،ومقياس حالة االستعداد الوراثية في الشخصية،
ومقياس مركز الضبط ،ومقياس االغتراب عف الذات وعف العمؿ لقياس االلتزاـ ،ومقياس األمف،
ومقياس المعرفية ،وكاف مف نتائج الدراسة أف الصبلبة النفسية بأبعادىا الثبلثة ال تخفؼ مف وقع

األحداث الضاغطة عمى الفرد فقط بؿ تمثؿ مصد اَر لممقاومة والصمود والوقاية مف األثر الذي
يحدثو األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسمية في مقابؿ الشعور باالغتراب ،والتحكـ في مقابؿ

الضعؼ ،والتحدي في مقابؿ الشعور بالتيديد ،وجود ارتباط داؿ بيف بعدي االلتزاـ و التحكـ
واإلدراؾ اإليجابي والواقعي لؤلحداث الحياتية الشاقة ،وكذلؾ األساليب الفعالة التعايشية كما
أشارت النتائج عف دور بعض المصادر االجتماعية في الوقاية مف اإلصابة باالضطرابات

كالمساندة االجتماعية في محيط األسرة ،ولكف في ظؿ اقترانيا بعدد مف المصادر الشخصية

األخرى المدعمة ليا ،ولدورىا كالصبلبة النفسية.
 - 38دراسة كوبازا:)3;9;( Kobasa :

ىدفت الدراسة معرفة المتغيرات النفسية التي مف شأنيا مساعدة الفرد عمى االحتفاظ

بصحتو الجسمية والنفسية رغـ تعرضو لمضغوط حيث إف األشخاص الذيف يتسموف بالصبلبة
النفسية أقؿ عرضة لئلصابة بالمرض عند التعرض ألحداث الحياة الضاغطة تكونت عينة

الدراسة مف الذكور حيث تراوحت عدد العينة (ٓ )ٚٙوىؤالء مف الموظفيف الذيف يعيشوف درجة
عالية مف الضغوط وتراوحت أعمارىـ بيف ( )ٗٓ-ٜٗسنة وحاصميف عمى درجات جامعية عمى
األقؿ حيث يمثموف مستويات اجتماعية وتعميمية مختمفة ،استخدمت الباحثة أدوات استبياف

"ىولمز وراىي" ألحداث الحياة الضاغطة ،واستبياف (وايمر  )Waylerٜٔٙٛلؤلمراض ،ولقياس
الصبلبة تـ استخداـ المقاييس التالية :لقياس التحكـ استخدمت المقاييس األربعة التالية " :مركز
التحكـ في التدعيـ الداخمي والخارجي ،مقياس العجز -التحكـ مف مقياس االغتراب ،مقياس

المعني مقابؿ العدمية ،مقياس االنجاز" ،ولقياس مكوف االلتزاـ استخدمت مقياس " االغتراب عف

العمؿ ،وعف المؤسسات االجتماعية ،وعف العبلقات الشخصية ،وعف األسرة ،وعف الذات "
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ولقياس متغير التحدي استخدمت المقاييس التالية " الخبرات الشيقة ،مقياس النشاط مقابؿ الكسؿ،
مقياس البناء المعرفي ،مقياس البقاء ،مقياس المسؤولية مقابؿ المغامر" ،وكاف مف نتائج الدراسة

أف األشخاص األكثر صبلبة رغـ تعرضيـ لمضغوط كانوا أقؿ مرضاً كما يتسموف بأنيـ أكثر

صموداً وانجا اًز وسيطرة وضبطاً داخمياً وكفاية واقتدا اًر ونشاطاً وطموحاً في حيف أف األشخاص

األقؿ صبلبة كانوا أكثر مرضاً وعج اًز وأعمى في الضبط الخارجي ،كما توصمت الدراسة إلى أف

األشخاص األكثر صبلبة كانوا أكثر مرونة وكفاية واقتدا ار ونشاطاً ومبادأة واقتحاماً وواقعية.
ثانياً  -دراســــات تناولت األمـــــــل:
 -3دراسة جودة ،أبو جراد (:)4233

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف السعادة واألمؿ والتفاؤؿ ،إضافة إلى تحديد األىمية
النسبية لكؿ مف ىذه المتغيرات في تفسير السعادة لدى عينة مف طمبة جامعة القدس المفتوحة

بمغ حجميا ( )ٔٛٚطالباً وطالبة ،منيـ (ٖٓٔ) طبلب و(ٗ )ٛطالبة ،اختيرت بشكؿ عشوائي،

وطبقت أدوات الدراسة ( مقياس التفاؤؿ – فرع مف القائمة العربية لمتفاؤؿ والتشاؤـ ) إعداد أحمد

عبد الخالؽ ( ،)ٜٜٔٙمقياس سنايدر وزمبلؤه ٜٜٔٔتعريب أحمد عبد الخالؽ (ٕٗٓٓ) ،مقياس

السعادة ( ألرجايؿ ،مارتف ولو )Argyle, Martin & Lu ٜٜٔ٘ ،تعريب عبد الخالؽ (غير
منشور) عمى أفراد العينة في قاعات المحاضرات.
وبينت النتائج أف متغير السعادة ارتبط مع بقية المتغيرات األخرى ،وأف قيـ معامبلت

االرتباط كانت موجبة ودالة إحصائياً وفي االتجاه المتوقع ،وأشارت نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد
المتدرج إلى أف متغيري األمؿ والتفاؤؿ أسيما في تفسير تبايف درجات أفراد العينة عمى مقياس
السعادة ،وقد أسيـ متغير التفاؤؿ بمقدار أكبر في تفسير تبايف درجات أفراد العينة عمى مقياس

السعادة ،فقد فسر متغير التفاؤؿ مانسبتو (ٕ )%ٗ٘.و(ٕ )%ٖٗ.و(٘ٗ )%لمعينة الكمية ،وعينة
الذكور وعينة اإلناث عمى التوالي ،بينما فسر األمؿ مانسبتو (ٔ )%ٚ.و(ٗ )%و(ٕ)%ٕٔ.

لمعينة الكمية ،وعينة الذكور وعينة اإلناث عمى التوالي.
 -4دراسة القاسم (:)4233
ىدفت الدراسة لمكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الذكاء الوجداني وكؿ مف السعادة واألمؿ،

والكشؼ عف الفروؽ في الذكاء االنفعالي والسعادة واألمؿ في ضوء بعض المتغيرات (التخصص
والمستوى الدراسي) ،وتكونت عينة الدراسة مف (ٓٓٗ) طالبة مف جامعة أـ القرى بواقع (ٕٓٓ
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طالبة تخصصات عممية ٕٓٓ ،طالبة تخصصات أدبية) خبلؿ الفصؿ الثاني الدراسي ،وتراوحت
أعمارىف بيف ( )ٕ٘-ٔٛبمتوسط عمري قدره ٕٕ وانحراؼ معياري قدره  ،ٔ.ٜٛاستخدمت
الباحثة مقياس الذكاء االنفعالي إعداد عثماف ورزؽ (ٕٔٓٓ) وقائمة أكسفورد لمسعادة تعريب

عبد الخالؽ ٖٕٓٓ  ،ومقياس األمؿ لسنايدر تعريب عبد الخالؽ ٕٗٓٓ ،وكانت نتائج الدراسة
وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف الذكاء االنفعالي بأبعاده وكؿ مف السعادة واألمؿ كما توجد

فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات األمؿ لصالح متغير التخصص العممي ولـ تظير
فروؽ بيف متوسطات درجات الذكاء االنفعالي والسعادة وبعدي األمؿ ،كـ لـ تظير فروؽ بيف

متوسطات درجات الطالبات في الدرجة الكمية لمذكاء االنفعالي والسعادة واألمؿ تبعاً لمتغير
المستوى الدراسي ( األوؿ – الرابع ) ،كما توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات

السعادة واألمؿ ببعديو لدى ( مرتفعات – منخفضات) في اتجاه مرتفعات الذكاء االنفعالي.
 -5دراسة المشعان (:)4232

ىدفت الدراسة إلى فحص العبلقة بيف الصبلبة النفسية بالشكاوي البدنية والعصابية

وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث في متغيرات البحث ،قد أجريت الدراسة عمى

عينة مكونة مف (ٖ )ٖٚمف طمبة جامعة الكويت بواقع (ٓ٘ٔ) مف الذكور )ٕٖٖ( ،مف اإلناث،
بمتوسط عمر .ٜٔ.ٖٙ
واستخدـ الباحث مقياس الصبلبة النفسية مف تأليؼ يونكف وبتز(Younkin & ٜٜٔٙ

 )Betz,تعريب عبد المطيؼ وحمادة(ٕٕٓٓ) وقائمة األعراض الجسمية لعبد الخالؽ (ٖٕٓٓ)
ومقياس األمؿ لسنايدر وزمبلئو(ٔ )ٜٜٔتعريب عبد الخالؽ ( ،)ٕٓٓٚوالعصابية مشتؽ مف

مقياس ايزنؾ لمشخصية تعريب عبد الخالؽ (ٔ.)ٜٜٔ
وكشفت نتائج الدراسة بأنو ال توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في الصبلبة النفسية وتغير

األمؿ ،بينما توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في العصابية والشكاوي البدنية ،وأف

متوسط اإلناث أعمى مف متوسط الذكور ،مما يعني أف اإلناث أكثر عصابية وشكاوى بدنية
مقارنة بالذكور ،مضيفاً أف النتائج أسفرت بأنو توجد عبلقة موجبة بيف الصبلبة النفسية واألمؿ،
بينما توجد عبلقة سالبة بيف الصبلبة النفسية والعصابية ،كما توجد عبلقة سمبية بيف األمؿ

والشكاوى البدنية والعصابية ،وتوجد عبلقة موجبة بيف العصابية والشكاوى البدنيػػة.
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 -6دراسة عبد الحميد (:)4232
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف إمكانية التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي مف خبلؿ الصبلبة
النفسية  ،Psychological Hardinessوالشعور باألمؿ  ،Feeling of Hopeومستوى

الضغوط النفسية  ،Stressوالجنس ،وقد استخدـ الباحث عينة عشوائية مكونة مف (ٕ٘ٓ)
طبلب وطالبات (٘ٓٔ) طبلب )ٔٓٓ( ،طالبة مف طبلب جامعة السمطاف قابوس ،قاـ كؿ واحد

منيـ بإكماؿ مقياس الصبلبة النفسية ،ومقياس الشعور باألمؿ ،ومقياس الضغوط النفسية ،التي

أعدت مف قبؿ الباحث ،واستخدـ األساليب اإلحصائية اآلتية :معامؿ االرتباط ،وتحميؿ االنحدار
المتدرج ،وتحميؿ المسار ،وتوصمت الدراسة إلى بعض النتائج منيا:
 وجود عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف مستوى الصبلبة النفسية والشعور باألمؿوالمعدؿ التراكمي ،وعبلقة سالبة ودالة بيف مستوى الضغوط النفسية والتحصيؿ الدراسي.
 -تعتبر الصبلبة النفسية والشعور باألمؿ والضغوط النفسية أىـ متغيرات الدراسة التي تفسر

أكبر قدر مف التبايف في التحصيؿ الدراسي.

 -ىناؾ تأثير مباشر وغير مباشر لكؿ مف الصبلبة النفسية ،والشعور باألمؿ ،والضغوط

النفسية ،والجنس ،والتخصص عمى المعدؿ التراكمي.
 -7دراسة جودة (:)4232

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستويات التفاؤؿ واألمؿ والسعادة ،والتعرؼ عمى نوع
العبلقة التي قد تربط التفاؤؿ واألمؿ بالسعادة لدى عينة مف المراىقيف في محافظة غزة ،ومعرفة

الفروؽ بيف متوسطات أفراد العينة في التفاؤؿ واألمؿ والسعادة ،والتي يمكف أف تعزى إلى متغير

النوع ،وقد بمغت عينة الدراسة ( ٖ )ٖٙتمميذاً وتمميذة مف تبلميذ الصؼ العاشر في المدارس

الحكومية ( ٕ ٔٚتمميذاً ٜٔٔ ،تمميذة ) ،وقد استخدمت الباحثة في الدراسة ثبلثة مقاييس األوؿ

مقياس التفاؤؿ وىو فرع مف القائمة العربية لمتفاؤؿ والتشاؤـ إعداد ( عبد الخالؽ )ٜٜٔٙ ،والثاني

مقياس سنايدر لؤلمؿ ،تعريب (عبد الخالؽ )ٕٓٓٗ ،والثالث قائمة أكسفورد لمسعادة تعريب (عبد

الخالؽ.)ٕٓٓ٘ ،

وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف مستويات التفاؤؿ واألمؿ والسعادة ىي عمى التوالي

ٔ ،%ٖٙ ،%ٛٔ ،%ٚكما توصمت إلى وجود عبلقة ارتباط موجبة ودالة تربط التفاؤؿ واألمؿ
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بالسعادة ،كذلؾ توصمت الدراسة إلى أف الطالبات أكثر تفاؤالً وسعادة مقارنة بالطبلب ،وبالنسبة
لؤلمؿ لـ تكشؼ النتائج عف فروؽ تعزى إلى متغير النوع.

 -8دراسة ريدتش وآخرين :)422;( Redich et,. al
ىدفت الدراسة إلى تعزيز التواصؿ مع أفراد األسرة عمى استخداـ مسارات معرفية وزيادة
األمؿ لدييـ فيما يتعمؽ بأنفسيـ مقابؿ أمميـ في شفاء قريبيـ المريض عمى حد سواء ،وبمغت

عينة الدراسة (ٗٗ) فراداً ٕٕ المجموعة التجريبية ،وٕٕ المجموعة الضابطة ،واستخدمت الدراسة
مقياس األمؿ وتـ تطبيقو قبؿ وبعد البرنامج ،وطبقت برنامج مقترح لمدة  ٙأشير (كيشت) حسب

برنامج معد أسبوعياً ،وكشفت النتائج عف زيادة كبيرة في مستوى األمؿ عمى المقياس لدى

المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عف القبمي ،بينما انخفض مستوى األمؿ لدى المجموعة
الضابطة عنو في االختبار القبمي.
وعرضت نتائج المجموعة التجريبية زيادة كبيرة في األمؿ مع ما يصاحب ذلؾ انخفاض

األمؿ بيف أفراد األسرة فيما يتعمؽ بأنفسيـ مقابؿ أمميـ تجاه الشخص المريض ،أما بعد تطبيؽ
البرنامج ( كيشت ) زيادة كبيرة في األمؿ في أفراد األسرة فيما يتعمؽ بالمريض في حيف تناقصت

الفجوة بيف األمؿ في أفراد األسرة فيما بينيـ وبيف الشخص المريض وبالتالي فقد يكوف البرنامج

أسيـ في زيادة األمؿ لدى العائبلت في رحمة التعافي لممصابيف بأمراض عقمية شديدة.
 -9دراسة الجمال ( ;:) 422

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة االرتباطية بيف األفكار البلعقبلنية وكؿ مف (األحداث

الضاغطة  -األمؿ ) ،كما ىدفت إلى التحقؽ مف إمكانية تعديؿ األفكار البلعقبلنية إلى أفكار
عقبلنية لتقميؿ شدة تأثير األحداث الضاغطة وزيادة األمؿ ،وبالتالي تقميؿ االضطرابات
السيكوسوماتية و التحقؽ مف فعالية البرنامج اإلرشادي ( العقبلني االنفعالي ) لتعديؿ األفكار

البلعقبلنية إلى أفكار عقبلنية لتقميؿ شدة تأثير األحداث الضاغطة وزيادة األمؿ.

تكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف :عينة تجريبية و قواميا (٘ٔ) مشاركاً)ٔ٘( ،

مشاركة ،عينة ضابطة وقواميا (٘ٔ) مشاركاً )ٔ٘( ،مشاركة ،واستخدمت الدراسة مقياس
األحداث الضاغطة ،مقياس األمؿ ،مقياس االضطرابات السيكوسوماتية ،البرنامج اإلرشادي

(العقبلني االنفعالي).

أظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطية بيف األفكار البلعقبلنية و كؿ مف مقياس

(األحداث الضاغطة – األمؿ) عند كؿ مف الجنسيف ،توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف العينة
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التجريبية و العينة الضابطة عمي كؿ مف مقياس (األحداث الضاغطة – األمؿ) بعد تطبيؽ
البرنامج اإلرشادي ،و كانت ىذه الفروؽ لصالح العينة الضابطة عمي مقياس (األحداث

الضاغطة) بينما كانت ىذه الفروؽ لصالح العينة التجريبية عمي مقياس ( األمؿ) ،ال توجد فروؽ

ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف القياس البعدي والقياس التتبعي لمعينة التجريبية (ذكور –إناث)

عمى كؿ مف مقياس (األحداث الضاغطة –األمؿ) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة
الذكور التجريبية وعينة اإلناث التجريبية في كؿ مف القياس التتبعي عمى كؿ مف مقياس

(األحداث الضاغطة –األمؿ).

 -:دراسة بيمي وسنايدر:)4229( Bailey & Snyder ،
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف األمؿ والرضا عف الحياة ومدى تأثير بعض
الخصائص الديموغرافية ،مثؿ " السف والحالة االجتماعية " ،حيث أجريت الدراسة عمى عينة بمغ

قواميا (ٕ٘ٔ) مف كبار السف موزعيف كالتالي (٘ ٛمف الذكور بنسبة ٘ ،%ٖٜ.وعدد اإلناث
 ٕٔٙبنسبة ،)%٘ٛ.ٙوفقاً لمتغير العرؽ كاف توزيعيـ كالتالي " ٔ٘ٔ مف القوقاز بنسبة
ٕ ٗٔ ،%ٚٓ.أفريقياً أمريكي بنسبة ٔ ،%ٜٔ.عدد  ٚالتينييف بنسبة ٖ ٙ ،%ٖ.أمريكي أصمي

بنسبة  ،%ٕ.ٛعدد ٘ أمريكي آسيوي بنسبة ٖ ٖ ،%ٕ.جنسيات أخرى بنسبة ٗ ،%ٔ.ووفقاً

لمتغير الجنس ٕٗٔ متزوجاً ومتزوجة بنسبة  ٗٗ ،%ٙٙلـ يسبؽ ليـ الزواج بنسبة ٘،%ٕٓ.
 ٕٜحاالت مف المنفصميف أو الطبلؽ أو األرامؿ " ،واستخدمت الدراسة مقياس الرضا عف الحياة
ومقياس األمؿ ،وكشفت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف األمؿ والرضا عف

الحياة ،وكما توصمت النتائج لوجود فروؽ عمى مقياس األمؿ عبر المراحؿ العمرية المختمفة

فاألمؿ كاف أقؿ بالنسبة لمفئة العمرية األكبر سناً مف سف ٘ٗ ٙ٘-عاماً ،وبالنسبة لمحالة
االجتماعية لـ يكف ىناؾ فروؽ بيف المجموعات ،وكما توصمت النتائج إلى أف األمؿ مف

المتغيرات المنبئة بالرضا عف الحياة.

; -دراسة فيمون وآخرين :)4228( Vellone et,. Al
ىدفت الدراسة إلى وصؼ مستوى األمؿ لدى مرضى السرطاف ،والمقارنة بيف مستويات

األمؿ خبلؿ المرض وبعد االستشفاء ،وتحديد مدى ارتباط األمؿ بنوعية الحياة ومتغيرات أخرى،
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي العبلئقي وبمغت عينة الدراسة (ٓ )ٛمريضاً مف مرضى
السرطاف االيطالييف ،واستخدمت التدابير المتكررة خبلؿ دخوؿ المستشفى وبعد ذلؾ في المنزؿ،

وقد استخدمت األدوات التالية :مقياس األمؿ ،قائمة مراجعة األعراض روترداـ  ،مقياس القمؽ،

مقياس االكتئاب.
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وكشفت الدراسة عف اعتداؿ مستوى األمؿ فكاف مماثبلً في المستشفى والمنزؿ ،وارتبط

األمؿ إيجابياً مع نوعية الحياة ،واحتراـ الذات ،والتعامؿ ،والتكيؼ مع المرض ،والرفاىة والراحة
في المستشفى ،والرضا مع المعمومات التي وردت ،والدعـ مف األسرة واألصدقاء ،كما كشفت

الدراسة عف وجود ارتباط عكسي بيف األمؿ والقمؽ ،واالكتئاب ،والضجر أثناء العبلج في
المستشفيات ،كما ال توجد عبلقة بيف األمؿ والتشخيص ومرحمة المرض أو معرفة أو عدـ معرفة

التشخيص والعبلج ،كما تـ رسـ آثار الرعاية عمى مرضى السرطاف.
 -32دراسة وانج وآخرين :)4228( Wang., et al

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف سموؾ االىتماـ الشخصي واألمؿ والدعـ

االجتماعي لدى المرضى التايوانييف المنتظريف لعمميات زرع قمب ،حيث أجريت الدراسة عمى
عينة بمغ قواميا (٘ٗ) مف المرضى المشاركيف مف أربعة مراكز طبية بتايواف ،واستخدمت

الدراسة مقياس سموؾ الرعاية الذاتية ،ومقياس األمؿ ،وقائمة الدعـ االجتماعي ،وكشفت نتائج
الدراسة عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف األمؿ والدعـ االجتماعي ،والرعاية الذاتية ،وكما

أشارت النتائج أف الدعـ االجتماعي يعد مف أفضؿ المنبئات بنسبة ٗ %ٕٜ.لكؿ مف سموؾ

الرعاية الشخصية واألمؿ.

 -33دراسة لين وتساي:)4227( Lin & Tsay ،
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التشخيص المبكر لمرض السرطاف
ومستويات األمؿ ،أجريت الدراسة عمى عينة بمغ قواميا ٕٗٔ مريضاً في تايواف تتراوح أعمارىـ

بيف ٕٗ ٜٛ-عاماً واستخدمت الدراسة مقياس وجية الضبط متعدد األبعاد لمصحة

" ،Multidimensional Health Locus of Control "MHLCومقياس مؤشر األمؿ The
" ،Hearth Hope Indes "HHIوكشفت نتائج الدراسة أف المرضى الذيف تـ تشخيصيـ وىـ
عمى عمـ بالمرض كاف لدييـ مستويات أعمى بكثير مف األمؿ ،والضبط الداخمي ،والسيطرة

مقارنة بالذيف لـ يتـ إببلغيـ عند التشخيص.
 -34دراسة عبد الصمد (:)4227
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الشعور باألمؿ والرغبة في التحكـ لدى عينة مف طبلب

الدراسات العميا ،أجريت الدراسة عمى عينة بمغ قواميا ٕٓٗ مف طبلب الدراسات العميا بجامعة
ألمنيا تتراوح أعمارىـ بيف (ٖ٘ )ٗ٘-عاماً بمتوسط عمري قدره  ٖٚعاماً ( ٘ٓٔذكورٖٔ٘ ،
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إناث ) موزعيف عمى ثبلث مجموعات ( المعيديف والمعيدات ،الباحثيف والباحثات ،المسجميف مف

الخارج ) ،واستخدمت الدراسة المقاييس التالية مقياس الشعورباألمؿ ومقياس الرغبة في التحكـ.

وكشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ بيف مجموعتي المعيديف والباحثيف في بعد قوة
اإلرادة مف مقياس الشعور باألمؿ لصالح الباحثيف ،وكما كانت ىناؾ فروؽ بيف الباحثيف
والمسجميف مف الخارج ،والمعيديف والمسجميف مف الخارج عمى مقياس الشعور باألمؿ وأبعاده

الفرعية لصالح الباحثيف والمعيديف ،كما أوضحت النتائج أف مقياس الشعور باألمؿ وأبعاده لديو
القدرة عمى التنبؤ بالرغبة في التحكـ بالترتيب كالتالي :قوة اإلرادة ،القدرة عمى إيجاد طرؽ عممية
لموصوؿ إلى األىداؼ ،التديف ،الرضا عف الحياة.

 -35دراسة عبد الخالق (:)4226
ىدفت الدراسة إلى ترجمة وتقنيف مقياس األمؿ عمى البيئة العربية والتعرؼ عمى عبلقتو
ببعض المتغيرات األخرى ،حيث قاـ عبد الخالؽ بترجمة مقياس األمؿ لسنايدر ( )Snyderمف
اإلنجميزية إلى العربية وراجع الترجمة ثبلثة مف أعضاء ىيئة التدريس بقسـ عمـ النفس بجامعة

الكويت لتحديد مدى تكافؤ المعنى ،ثـ راجع الترجمة العربية ثبلثة مف أعضاء ىيئة التدريس في
قسـ المغة االنجميزية في الجامعة ذاتيا ،وبعد ذلؾ ترجمت الصيغة العربية ترجمة عكسية إلى

االنجميزية عف طريؽ مترجـ مستقؿ ،ليست لو دراية بالمقياس ،وأخي اًر فحص المؤلؼ األصمي

(سنايدر) الترجمة العكسية اإلنجميزية لمقياس األمؿ ،وقرر أف الترجمة دقيقة ،وأجريت الدراسة

عمى عينة بمغ قواميا (ٖٕٕ) مف طبلب جامعة الكويت ،وكاف معامؿ ثبات ألفا قدره ٗ٘.ٔٛ
وأمكف استخراج عاممي اإلرادة والسبؿ ،وىما يناظراف تماماً ما تـ استخراجو في الدراسة األصمية.

وتوصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في الدرجة الكمية لمقياس
األمؿ ،وكما ارتبط مقياس األمؿ ايجابياً بكؿ مف التفاؤؿ وتقدير الذات والوجداف االيجابي والرضا
عف الحياة واالنبساط وكذلؾ السعادة والصحة النفسية والصحة الجسمية والتديف ،وارتبطت الدرجة

الكمية سمبياً بالتشاؤـ والوجداف السمبي والقمؽ ،وكما دؿ تحميؿ االنحدار المتعدد أف أىـ منبئات

األمؿ ىي عمى التوالي :التفاؤؿ ،والوجداف االيجابي ،وتقدير الذات ،واالستماع لمموسيقى.
 -36دراسة إيرفينج وآخرين:)4226( Irving., et al ،

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف األمؿ وشدة التنظيـ العاطفي والمواجية

والنتائج السريرية ،حيث أجريت الدراسة عمى عينة بمغ قواميا ( )ٜٛمف المشاركيف في الجمسات
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العبلجية عمى مدار أربع جمسات عبلجية ،وكانت نسبة اإلناث  ،%ٜٙبينما كانت نسبة الذكور

ٖٔ %وتتراوح أعمار أفراد العينة بيف ٕٓ ٗٓ-عاماً بمتوسط عمري قدره ٘ٓ ٖٕ.وانحراؼ

معياري قدره ٘ٔ ،ٛ.مف مستويات تعميمية مختمفة ،واستخدمت الد ارسة األدوات التالية مقياس

سمة األمؿ واليناء الذاتي ومقياس تنظيـ شدة العاطفة " Regulation of Emotional

) ،Distress Scale (REDSومقياس المواجية ،والنتائج السريرية ،Clinical Outcomes
وكشفت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة ارتباطية ايجابية بيف األمؿ واليناء الذاتي وتنظيـ شدة

العاطفة عمى مدار الجمسات األربعة في خبلؿ ٕٔ أسبوعاً.

 -37دراسة سنايدر وآخرين :)4224) Snyder., et al ،
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف األمؿ والنجاح األكاديمي ،حيث أجريت
الدراسة عمى عينة بمغ قواميا ( )ٛٓٛمف طبلب الجامعة بأمريكا ومف تمؾ العينة تـ اختيار عينة
بمغ قواميا (ٖٕٔ) مف الطبلب لموصوؿ إلى درجاتيـ األكاديمية ،استخدمت الدراسة مقياس

األمؿ ،وكشفت نتائج الدراسة أف األمؿ يرتبط ايجابياً مع األداء األكاديمي الجيد.
 -38دراسة متشل :)4223( Canty-Mitchell
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف أحداث الحياة واألمؿ والمقدرة الذاتية لدى

المراىقيف ،حيث أجريت الدراسة عمى عينة بمغ قواميا (ٕٕٓ) مف طبلب المدارس الثانوية بمدينة

ميامي موزعة كالتالي (ٔ ٜمف الذكور ٔٔٔ ،مف اإلناث) تتراوح أعمارىـ بيف (ٖٔ )ٜٔ-عاماً،
وكاف متوسط أعمار العينة ٔ٘.ٜعاماً وانحراؼ معياري قدره  ،ٔ.ٕٜوقد بمغ عدد األمريكييف مف

أصؿ أفريقي ٘ ،%ٛوكانت نسبة اإلناث ٘٘ ،%واستخدمت الدراسة األدوات التالية استبياف
تغير أحداث الحياة لدى المراىقيف ،ومقياس ميمر لؤلمؿ ،ومقياس لمرعاية الذاتية ،وكشفت نتائج

الدراسة عف وجود ارتباط ايجابي بيف األمؿ والمقدرة عمى الرعاية الذاتية ،وكذلؾ لـ يرتبط األمؿ

بأحداث الحياة ،ويعد األمؿ عامبلً ميماً في التنبؤ بالمقدرة عمى الرعاية.
 -39دراسة كروسون وآخرين :)4223( Crowson., et al

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف األمؿ وكؿ مف االكتئاب واضطراب مابعد

الصدمة وانفصاـ الخ برة واألفكار العدائية والمخاطرة ،حيث أجريت الدراسة عمى عينة بمغ قواميا

( )ٖٚمف المحاربيف القدامى بمتوسط عمري قدره ٗ ٜٗ.وانحراؼ معياري قدرة ٖٔ ،٘.وكاف
توزيعيـ كالتالي (ٕٕ) مف البيض بنسبة  )ٔ٘( ،%ٜ٘أفريقي بنسبة ٔٗ %ٖٗ ،%جنسيات
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أخرى ،وكاف نسبة ٕ %ٜٔ.مف محاربي فيتناـ ،ونسبة ٕ %مف محاربي عاصفة الصحراء،
ونسبة ٕ % ٛ.مف محاربي حرب كوريا وعينة أخرى مف الطبلب ،واستخدمت الدراسة األدوات
التالية قائمة بيؾ لبلكتئاب  ،BDIومقياس اضطراب مابعد الصدمة  ،M-PTSDومقياس

انفصاـ الخبرة  ،DES-FRFومقياس األفكار العدائية  ،HATومقياس األمؿ ،ومقياس التأثير
االيجابي والتأثير السمبي ،واستبياف المخاطرة التمقائي ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ
بيف عينة الطبلب والمحاربيف القدامى عمى مقياس األفكار العدائية وأبعاده الفرعية وىي "االعتداء

الجسدي وانتقاص اآلخريف واالنتقاـ " وعمى مقياس التأثيرات السمبية لصالح المحاربيف القدامى،
بينما كانت الفروؽ في مقياس األمؿ وأبعاده الفرعية " المقدرة والسبؿ :ومقياس التأثيرات اإليجابية
والدرجة الكمية لمقياس التأثيرات اإليجابية والسمبية لصالح الطبلب ،وكما كشفت نتائج عينة

الطبلب أف الدرجة الكمية لمقياس األمؿ ترتبط سمبياً بكؿ مف االكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة
في حيف لـ ترتبط الدرجة الكمية لمقياس األمؿ بمتغير الغضب والتغمب عمى العداوة ومقياس

انفصاـ الخبرة والسخرية ،بينما ارتبط بعد المقدرة سمبياً بكؿ مف االكتئاب وانفصاـ الخبرة
واضطراب ما بعد الصدمة ولـ يرتبط بعد المقدرة بباقي المتغيرات ،وكما ارتبط بعد السبؿ بمقياس

األمؿ سمبياً بمتغير اضطراب ما بعد الصدمة فقط ،بينما لدى عينة المحاربيف القدامى ارتبطت

الدرجة الكمية لمقياس األمؿ سمبياً بالغضب واضطراب ما بعد الصدمة ،وارتبط بعد المقدرة مف
مقياس األمؿ بالغضب واالكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة ،ولـ يرتبط بعد السبؿ بأي متغير

مف متغيرات الدراسة.

ثالثاً  -دراسات تناولت األعراض السيكوسوماتية:
 -3دراسة الغصين (:)4232
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى انتشار األعراض السيكوسوماتية لدى األشخاص الذيف

عانوا فقداف أحد أفراد العائمة نتيجة الحرب عمى غزة ومقارنة مدى انتشارىا مع األشخاص الذيف
لـ يعانوا مف الفقداف ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي المقارف ،وتـ تطبيؽ مقياس كورنؿ

لبلضطرابات السيكوسوماتية عمى عينة بمغ حجميا ( )ٕ٘ٛمف الجنسيف بواقع (ٓ )ٕٜمف

الذكور ،و( )ٕٖٛمف اإلناث.

توزعت العينة عمى مجموعتيف لممقارنة بيف الذيف فقدوا شيداء نتيجة الحرب عمى غزة

والذيف لـ يفقدوا مف جميع محافظات غزة ،وأظيرت نتائج الدراسة أف الوزف النسبي النتشار
األعراض السيكوسوماتية تراوح بيف ( )ٔ٘.ٔ-ٕٖ.ٚلدى أفراد العينة الكمية ،ولـ تجد الدراسة
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فروقاً ذات داللة إحصائية بيف الذيف عانوا الفقداف وأقرانيـ الذيف لـ يعانوا في األعراض

السيكوسوماتية وكذلؾ لـ تجد فروقاً ذات داللة إحصائية يعزى لمتغير الجنس في أبعاد األعراض
السيكوسوماتية إال في بعد أعراض الجياز التنفسي لصالح الذكور ،وىناؾ فروؽ في األعراض

السيكوسوماتية لدى أفراد العينة تعزى لمعمر الزمني لصالح كبار السف ،وكذلؾ لصالح

المتزوجوف واألرامؿ وذوي الدخؿ المحدود وسكاف المخيـ والمدينة ،ووجدت فروؽ لصالح العماؿ

وربات البيوت ،وأظيرت الدراسة أف سكاف شماؿ غزة يعانوف أكثر مف األعراض السيكوسوماتية.
 -4دراسة وىبان (:)422:

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف العبلقة بيف ضغوط الحياة واالضطرابات

السيكوسوماتية لدى طمبة الجامعة في البيئة العربية ودالالت الفروؽ في ضغوط الحياة وفقاً
لمتغيري البمد (اليمف والجزائر) والجنس ( ذكر – أنثى) ،وتكونت عينة الدراسة مف ٖٕ ٛطالب
وطالبة تـ اختيارىـ بطريقة طبقية عشوائية ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة قامت الباحثة ببناء

مقياسي ضغوط الحياة ومقياس االضطرابات السيكوسوماتية.
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التي كاف مف أىميا معاناة طمبة الجامعة في البيئة العربية
اليمف والجزائر مف ضغوط حياتية مرتفعة فيما يخص الضغوط البيئية والدراسية والشخصية

واالنفعالية ووجود فروؽ دالة إحصائياً في ضغوط الحياة وفقاً لمتغير البمد ،لصالح الطمبة

اليمنييف كما كانت الفروؽ دالة إحصائياً في ضغوط الحياة وفقاً لمتغير الجنس ،لصالح اإلناث.

وأظيرت النتائج كذلؾ معاناة طمبة الجامعة في البيئة العربية مف انتشار واضح
لبلضطرابات السيكوسوماتية وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في االضطرابات السيكوسوماتية
وفقاً لمتغير البمد في حيف أسفرت الفروؽ عف داللة إحصائية فيما يخص الجنس لصالح اإلناث،
ووجود عبلقة ارتباطية دالة بيف ضغوط الحياة واالضطرابات السيكوسوماتية لدى طمبة الجامعة

في البيئة العربية اليمف والجزائر مع تأكيد الحاجة إلى برامج إرشادية فعالة لمتخفيؼ مف ضغوط
الحياة واالضطرابات السيكوسوماتية لدييـ.

 -5دراسة الطحان ،ونجيب (:)4229
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج إرشادي جمعي يستند إلى النظرية
اإلنسانية في كؿ مف مستوى االضطرابات السيكوسوماتية وتقدير الذات لدى النساء في فمسطيف،
وتكونت عينة الدراسة مف (ٖٓ) إمرأة مف البلتي ترواحت أعمارىف مف (ٕ٘ )ٗٓ-سنة مف
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مدينة القدس وضواحييا ،تـ توزيع أفراد عينة الدراسة توزيعاً عشوائياً إلى مجموعتيف متساويتيف،

تجريبية مكونة مف (٘ٔ) امرأة  ،وضابطة مكونة مف (٘ٔ) امرأة.

واستخدـ الباحث مقياس قائمة كورنؿ الجديدة لمنواحي العصابية والسيكوسوماتية،
ومقياس تقدير الذات قبؿ تطبيؽ البرامج وبعده لمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج في كؿ مف مستوى

االضطرابات السيكوسوماتية وتقدير الذات.

وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات المجموعتيف التجريبية

والضابطة عمى االختبار البعدي لمقياس تقدير الذات ،وىو لصالح المجموعة التجريبية ،كما

أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في المجموعة التجريبية بيف درجات المتزوجات
وغير المتزوجات لصالح المتزوجات عمى مقياس تقدير الذات.

وبينت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات المجموعتيف التجريبية

والضابطة عمى االختبار البعدي لقائمة كورنؿ الجديدة لمنواحي العصابية والسيكوسوماتية لصالح

المجموعة التجريبية ،كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في المجموعة
التجريبية بيف المتزوجات وغير المتزوجات عمى قائمة كورنؿ الجديدة لمنواحي العصابية
والسيكوسوماتية.

 -6دراسة العامري (:)4229
ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد األعراض السيكوسوماتية لدى عينة الدراسة مف
المراىقيف والتعرؼ عمى العبلقة بيف األعراض السيكوسوماتية واالتزاف االنفعالي لدييـ والفروؽ
في األعراض السيكوسوماتية واالتزاف االنفعالي بيف المراىقيف والمراىقات وكذلؾ الكشؼ عف

إمكانية التنبؤ باالتزاف االنفعالي عف طريؽ األعراض السيكوسوماتية.

واستخدـ الباحث التك اررات والنسب المئوية ومربع كاي والمتوسطات واالنحرافات
المعيارية لمتعرؼ عمى األعراض السيكوسوماتية لدى عينة الدراسة ،ومعامبلت االرتباط لكشؼ

العبلقة بيف األعراض السيكوسوماتية واالتزاف االنفعالي ،واختبار (ت) لكشؼ الفروؽ بيف اإلناث

والذكور في ىذه األعراض السيكوسوماتية وتحميؿ االنحدار المرحمي لمعرفة إمكانية التنبؤ
باالتزاف االنفعالي مف خبلؿ األعراض السيكوسوماتة.
وأظيرت النتائج وجود أعراض السيكوسوماتية كالتالي :أعراض التعب ( ،)ٓ.ٖٚالغضب

( ،)ٓ.ٖٙالقمب واألوعية (ٖٖ ،)ٓ.العصبية (ٖٔ ،)ٓ.الجمدية ( ،)ٓ.ٕٜالحسية (،)ٓ.ٕٚ
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التنفسية ( ،)ٓ.ٕٙالعظاـ والمفاصؿ (ٕ٘ ،)ٓ.تكرار المرض (ٕٗ ،)ٓ.األم ارض المختمفة

(ٖٕ ،)ٓ.القمؽ (ٕٕ ،)ٓ.العادات ( )ٓ.ٜٔاليضمية واالكتئاب كؿ منيا ( ،)ٓ.ٔٛالبولية
والتناسمية ( ،)ٓ.ٜٓكما أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف عدـ

االتزاف االنفعالي واألعراض السيكوسوماتية الخاصة باألمراض المختمفة باإلضافة إلى وجود
عبلقة بيف أبعاد األعراض السيكوسوماتية وبعضيا بمعنى كمما زادت درجات األعراض

السيكوسوماتية لمرض ما يصاحب ذلؾ زيادة في األعراض السيكوسوماتية األخرى ،واتضح
وجود فروؽ في بعض األعراض السيكوسوماتية لصالح المراىقات ،واتضح أنو يمكف ذلؾ مف

خبلؿ األعراض السيكوسوماتية التي تتعمؽ باألمراض المختمفة فقط .
 -7دراسة بروروكوفيتش وآخرين :)4227( Prorokovic et al.,
ىدفت ىذه الدراسة لتقييـ شكاوى السيكوسوماتية وأعراض االكتئاب بيف المدنييف

والبلجئيف والجنود في الحرب وفي فترة ما بعد الحرب في كرواتيا مف خبلؿ دراسة طولية تتضمف
أربعة تقويمات متكررة خبلؿ الحرب وفترة مابعد الحرب ،وتضمف التقرير (ٓ )ٗٛمشاركاً طمب
إلييـ تعبئة استبياف عف البيانات الديموغرافية والشكاوى السيكوسوماتية وأعراض االكتئاب،

باإلضافة لعمؿ مقاببلت معيـ ،وقد قيمت الدراسة الشكاوى السيكوسوماتية باستخداـ قوائـ مراجعة
السيكوسامتية التي طورىا (فيزيؾ فيدوفيتش ،)Vizek Vidovicوىو مقياس تقرير ذاتي يصؼ

مجموعة مف األعراض السيكوسوماتية ومدى تكرارىا ،وتـ تحميؿ البيانات باستخداـ التحميؿ

العاممي ،أما أعراض االكتئاب فقد تـ تقييميا باستخداـ نسخة معدلة مف قائمة بيؾ Bick

لبلكتئاب.

وأظيرت الدراسة تغير مستويات أعراض االكتئاب واألعراض السيكوسوماتية مع الزمف،

فأظير البلجئوف أعمى مستويات أعراض االكتئاب بشكؿ عاـ ،في حيف أف الشكاوى
السيكوسوماتية كانت ىي السائدة بيف الجنود والبلجئيف في كؿ النقاط الزمنية وأظير الجنود

ارتفاعاً ذا داللة في الشكاوى السيكسوماتية مع مرور الوقت في حيف أظير البلجئوف انخفاضاً
في ىذا الصدد ،وبذلؾ توصمت الدراسة إلى أنو في حالة البلجئيف والجنود فإف المواقؼ

الضاغطة الممتدة ليا تضمينات صحية طويمة األمد ترتبط باألساس الشكاوى السيكوسوماتية.
 -8دراسة الطالع (:)4222
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى انتشار االضطرابات السيكوسوماتية لدى األسرى المحرريف

مف السجوف االسرائيمية ،والتعرؼ عمى العبلقة بيف الضغوط النفسية لؤلسرى واالضطرابات
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السيكوسوماتية والفروؽ في االضطرابات السيكوسوماتية لدى األسرى المرتبطة بالعمر عند

االعتقاؿ والحالة االجتماعية ،وقد تكونت عينة الدراسة مف (ٓ٘ٗ) أسي اًر ،ولمتحقؽ مف أىداؼ

الدراسة استخدـ الباحث اآلتي:

ٔ -مقياس االضطرابات السيكوسوماتية.
ٕ -مقياس الضغوط النفسية .
وقد اتضح مف بعض النتائج انتشار االضطرابات السيكوسوماتية ،ووجود عبلقة ارتباطية بيف

الضغوط النفسية لؤلسرى واالضطرابات السيكوسوماتية ،كذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
في االضطرابات السيكوسوماتية تبعاً لمتغير العمر لصالح الفئة مف (ٕٔ )ٔٗ-سنة ،وىي الفئة

األصغر سناً ألفراد العينة ،كما أوضحت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

االضطرابات السيكوسوماتية تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية في أمراض الجياز البولي والتناسمي
لصالح فئة المتزوجيف.

 -9دراسة العيسوي (:)3;;8
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف وجود عبلقة بيف األمراض السيكوسوماتية والمتغيرات

التالية :الجنس ،والعمر ،والوزف ،وحجـ األسرة ،والمستوى التعميمي وكذلؾ التعرؼ عمى العبلقة
االرتباطية بيف األعراض السيكوسوماتية ووجود األسباب النفسية المسببة ليا.
وتكونت عينة الدراسة مف ( )٘ٙٚطالباً وطالبة ،منيـ ( )ٜٔٛطالباً ،و( )ٖٚٛطالبة مف

جامعة اإلسكندرية ،تتراوح أعمارىـ مابيف(ٖٗ )ٔٚ-عاماً ،وبمغ متوسط أعمار العينة كميا

( )ٕٓ.ٔٛعاماً ،وقد استخدـ الباحث اختبار األمراض السيكوسوماتية مف إعداده ،وكانت النتائج
كما يمي:

 إف أكثر األعراض السيكوسوماتية انتشا اًر كانت تتعمؽ بالقمؽ واالنفعاالت النفسية. عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلصابة باألمراض السيكوسوماتية تعزىلمتغير الوزف ،والمستوى التعميمي ،والتأخر الدراسي ،وحجـ األسرة ،والمستوى االجتماعي

لممفحوص.

 إف صغار السف الذيف تتراوح أعمارىـ مف (ٕٔ )ٔٚ-عاماً كانوا أكثر معاناة لؤلمراضالسيكوسوماتية وأسبابيا مف كبار السف الذيف تتراوح أعمارىـ مف ( )ٕٕ-ٖٛعاماً.
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 إف اإلناث أكثر معاناة وعرضة لئلصابة باألمراض السيكوسوماتية مف الذكور. -:دراسة أبو النيل (:)3;;6
ىدفت الدراسة إلى مقارنة النواحي العصابية والسيكوسوماتية بيف مرضى الجمد واألسوياء،

مفترضاً وجود فروؽ بيف المرضى واألسوياء عمى بعض الجوانب العصابية والسيكوسوماتية،
كاالكتئاب والقمؽ والفزع وأعراض التنفس والدورة الدموية ،ولقد تكونت عينة الدراسة مف حالتيف
مف مرضى الجمد وكاف األسوياء متماثميف مع المرضى في جميع النواحي ،كالتعميـ والمينة

والعدد ،وقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة األدوات التالية:
 مقياس الروح المعنوية . قائمة كورنؿ لمتشخيص السيكاتري والسيكوسوماتي.وقد أسفرت بعض النتائج عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مرضى الجمد

واألسوياء عمى جميع المحكات ما عدا متوسط اإلجازات المرضية ومرات التردد عمى العيادة
الطبية كاف لصالح مرضى الجمد ،كما أف متوسط األداء في العمؿ كاف لصالح األسوياء ،ويشير

ذلؾ إلى افتقار المرضى لمدافع القوي لمعمؿ نتيجة مرضيـ ،كما أف متوسط درجات المرضى

عمى جميع جوانب قائمة كورنؿ أعمى مف متوسط درجات األسوياء ،ويشير ذلؾ إلى أف مرضى

الجمد تنتابيـ االضطرابات والشكاوى الجسمية ذات المنشأ النفسي كأعراض الجياز المعوي وآالـ

الظير والحكة وأعراض التنفس كما تنتابيـ المخاوؼ وحاالت الفزع واالكتئاب.
; -دراسة إبراىيم (:)3;;4

ىدفت الدراسة إلى توضيح مدى العبلقة بيف الضغوط الحياتية وظيور بعض األمراض
السيكوسوماتية ،وقسمت إلى أربعة فئات مرضية ،مرضى السكر ،مرضى ضغط الدـ ،مرضى

القولوف العصبي ،مرضى الصداع النصفي ،وتكونت مجموعة األسوياء مف (ٓٗ) شخصاً سوياً.

وقد تـ تحديد فئات المرضى بواسطة التشخيص الطبي بمستشفى حمد العاـ بدولة قطر،

استخدـ الباحث أيضاً مقياس الضغوط الحياتية مف إعداده ،كما استخدـ أسموب تحميؿ التبايف
لمعرفة داللة الفروؽ بيف الفئات األربع لممرضى السيكوسوماتيف بعضيـ ببعض وتأثرىـ

بالضغوط الحياتية.
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وأسفرت النتائج :عف وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى (ٔٓ )ٓ.لصالح

المرضى السيكوسوماتيف في تأثرىـ بالضغوط الحياتية حيث تأثر مرضى السكر بالضغوط

االنفعالية واالجتماعية والبدنية ،بينما تأثر مرضى ضغط الدـ بالضغوط البدنية ،وتأثر مرضى

القولوف العصبي بالضغوط االنفعالية والبدنية.
 -32دراسة أبو طيرة (:)3;;2

ىدفت الدراسة لمعرفة عبلقة االضطرابات السيكوسوماتية بالشخصية والتنشئة
االجتماعية لدى طبلب الجامعة ،وتكونت عينة الدراسة مف (ٕٓٓ) طالباً وطالبة مف جامعة

عيف شمس ،وقد بمغ متوسط العمر لعينة الذكور ( ٖ٘ )ٕٓ.ولئلناث (ٕٕ ،)ٕٓ.واستخدمت

الباحثة قائمة كورنؿ واختبار اضطرابات السيكوسوماتية واختبار الشخصية االسقاطي الجمعي

واختبار أيزنؾ لمشخصية ومقاييس اتجاىات التنشئة االجتماعية لؤلبناء.
وجود ار ٍ
ٍ
موجب بيف
تباط
وأظيرت النتائج
َ
واالنفعالية وكؿ مف متغيرات التوتر والميؿ لمسموؾ اإلجرامي ،وعبلقة سالبة بيف االضطرابات
متغيرات االضط اربات السيكوسوماية

السيكوسوماتية ومتغيرات االنبساط واالنتماء والمجارة االجتماعية ،ووجود ارتباط موجب بيف
متغيرات االضطرابات السيكوسوماية واالنفعالية وكؿ مف متغيرات الرفض والتشدد واإلىماؿ،
ووجود ارتباط سالب بيف ىذه االرتباطات ومتغيرات التقبؿ والتسامح واالستقبلؿ ،كما وجدت

فروؽ بيف منخفضي ومرتفعي االضطرابات السيكوسوماتية في بعض متغيرات الشخصية

الخاصة بالتوتر والميؿ لمسموؾ اإلجرامي والذىانية والعصابية وسوء التوافؽ ،وكذلؾ وجود فروؽ

بيف المجموعتيف بالنسبة لبعض متغيرات التنشئة الخاصة بأساليب التقبؿ والرفض والتشدد

واإلىماؿ ،كما كشؼ التحميؿ العاممي عف وجود مكونات عاممية بيف االضطرابات السيكوسوماتية
والشخصية والتنشئة االجتماعية  ،وىذه العوامؿ ىي عامؿ االضطرابات السيكوسوماتية ،وعامؿ

األعراض العصابية في مقابؿ الميوؿ االجتماعية ،وعامؿ التقبؿ في مقابؿ الرفض ،وعامؿ
الضبط مف خبلؿ الشعور بالذنب والتبعية ،وعامؿ التشدد ،وقد وجدت فروؽ بيف الذكور واإلناث

بالنسبة لمتغيرات االضطرابات السيكوسوماتية واالنفعالية ومتغيرات الشخصية كالعاصبية والميؿ
لمسموؾ اإلجرامي ،ووجود فروؽ أيضاً بينيما بالنسبة لبعض متغيرات التنشئة االجتماعية.
 -33دراسة :)3;:7( Halahan & Moss
ىدفت إلى معرفة العوامؿ المسببة لبلضطرابات الجسمية الناتجة عف الضغوط ،وطبقت

الدراسة عمى مجموعتيف ،المجموعة األولى لدييا ضغوط مرتفعة ولـ يظير عمييا أي اضطرابات
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جسمية في حيف أف المجموعة الثانية أيضاً لدييا ضغوط مرتفعة ولكف ظيرت عمى أفرادىا

اضطرابات جسمية ،وأوضحت النتائج أف المجموعة األولى التي لـ يظير عمييا اضطرابات
جسمية كاف أفرادىا أكثر ىدوءاً وأقؿ ميبلً الستخداـ أسموب التجنب عف المجموعة الثانية ،كما

بينت أف الرجاؿ والنساء في المجموعة األولى كانوا أكثر ثقة بالذات وينالوف مساندة أسرية
واجتماعية أفضؿ مف المجموعة الثانية.
 -34دراسة سموبر وأخرين ):Sloper, et, al. 1991
ىدفت الدراسة إلى بحث االضطرابات السيكوسوماتية الناتجة عف الضغوط التي يعاني

منيا الوالداف المذاف لدييما طفؿ معاؽ ،ومعرفة أساليب مواجية الضغوط لدييما ،بمغت عينة

الدراسة (ٖٕٔ) أسرة لدييـ أطفاؿ معاقيف تتراوح أعمارىـ مابيف ( )ٔٗ-ٙسنة ،وقد استخدمت
ثبلثة مقاييس ،اآلثار الناتجة عف الضغوط ،الرضا عف الحياة الزوجية ،مظاىر االضطرابات

السيكوسوماتية.

وأشارت النتائج إلى وجود ضغوط مرتفعة لدى الوالديف مما أثر عمى العبلقة الزوجية

بينيما ،باإلضافة إلى ظيور اضطرابات سيكوسوماتية مختمفة لدييما نتيجة الستخداميا أساليب
مواجية غير فعالة لمواجية تمؾ الضغوط المزمنة والشديدة.
سبب في إحداث االضطرابات
وبينت ىذه الدراسة أف أنواع الضغوط ومصادرىا
ٌ
السيكوسوماتية.
 -35دراسة :)3;;3( Ranchor & Sanderman
ىدفت الدراسة إلى معرفة االضطرابات السيكوسوماتية الناتجة عف الضغوط وعبلقتيا

بمتغيرات الشخصية ( العصابية ،مركز التحكـ ،تقدير الذات ) والمتغيرات الديمغرافية ( الحالة
االجتماعية ،االقتصادية ،الدخؿ ،مستوى التعميـ ،الوضع الوظيفي ) ،تكونت عينة الدراسة مف

( )ٔٔٚمف أنثى و ( )ٕٔٛمف ذك اًر ،وقد تـ مقابمتيـ في الفترة مابيف عاـ (ٓ)ٜٔٛٗ-ٜٔٚ
وطبقت عمييـ مجموعة مف االختبارات التي تقيس ضغوط أحداث الحياة ،ومتغيرات الشخصية

لممقارنة بيف األفراد الذيف يتمتعوف بصحة جيدة وبيف األفراد الذيف لدييـ اضطرابات

سيكوسوماتية ،وفي عاـ ٗ ٜٔٛأظيرت النتائج أف لمضغوط أث اًر في ظيور االضطرابات

السيكوسوماتية.
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 -36دراسة :)3;;3( Solomon, et, al.
ىدفت الدراسة لمعرفة العبلقة بيف ضغوط أحداث الحياة وأساليب المواجية والمساندة
االجتماعية ،وظيور االضطرابات السيكوسوماتية لدى مجموعة مف الجنود اإلسرائيمييف الذيف

شاركوا في حرب لبناف سنة ٕ ٜٔٛوكاف عدد أفراد العينة ( ٕ )ٖٛجندياً وكانوا مصابيف

بضغوط ما بعد صدمة القتاؿ " حيث توقؼ الجندي عف أداء ميمتو كمقاتؿ أثناء الحرب " وقد

تـ استخداـ األدوات التالية :مقياس اإلصابات الجسمية ،استبياف اضطرابات ما بعد الصدمة،
مقياس أحداث الحياة ،مقياس أساليب المواجية ،وقد توصمت النتائج إلى أف حدة ضغوط ما بعد

الصدمة بيف الجنود قد ارتبط بشكؿ إيجابي بأسموب المواجية الذي يركز عمى االنفعاؿ ،وكذلؾ

ارتبط بكثرة األمراض الجسمية وارتبط بشكؿ سمبي بأسموب المواجية الذي يركز عمى المشكمة.
 -37دراسة :)3;;4( Zhang, et, al.

ىدفت الدراسة لمعرفة آثار األحداث الضاغطة وأحداث الطفولة السالبة عمى ظيور
االضطرابات السيكوسوماتية وقد طبقت الدراسة عمى ثبلث مجموعات :المجموعة األولى مكونة

مف (ٕ )ٕٛذكور واناث ،لدييـ اضطرابات سيكوسوماتية ،والمجموعة الثانية مكونة مف (ٕ)ٕٛ

ذكور واناث مصابيف بالسرطاف ،والمجموعة الثالثة مكونة مف (ٖ )ٕٚذكور واناث كعينة
ضابطة مف األصحاء ،وقد تمت المقارنة بيف المجموعات الثبلث في تكرار أحداث الحياة ،تأثير

األحداث العائمية واألحداث االنفعالية السالبة وتأثيرىا عمى ظيور االضطرابات السيكوسوماتية.

أظيرت نتائج الدراسة أف أفراد المجموعة األولى تزداد عندىـ ضغوط أحداث الحياة

وتكرارىا وتأثير األحداث العائمية واألحداث السالبة في الطفولة أكثر مف المجموعة الثانية
والثالثة ،وأثبتت الدراسة فعالية استخداـ أسموب المساندة االجتماعية كأسموب مواجية لدى

المجموعات الثبلث ،وأظيرت الدراسة أيضاً أف ضغوط أحداث الحياة وتكرارىا يصيب الفرد
باالضطرابات السيكوسوماتية ،كما أوضحت النتائج أف أسموب المساندة االجتماعية أظير فعالية

في عدـ اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية مما يدؿ عمى أف ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف

أسموب المواجية واالضطرابات السيكوسوماتية.
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رابعاً  -التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ عرض الباحثة لمدراسات السابقة في مجاؿ متغيرات الدراسة يتضح مايمي-:
 3-6الد ارسات التي تناولت الصالبة النفسية:
 -3من حيث الموضوع:
تتضح ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة ،بالرغـ مف اىتماـ

الباحثيف في الدوؿ األجنبية والعربية وخاصة في السنوات األخيرة بموضوع الصبلبة النفسية غير

أنيا تناولت الصبلبة النفسية مع متغيرات أخرى ،مثؿ :دراسة ( زيداف ) ٕٓٔٓ ،فقد تناولت
الصبلبة النفسية وسمات الشخصية لمرتفعي ومنخفضي اإليثار ،ودراسة (حجازي ،وغالي

 )ٕٜٓٓتناولت الصبلبة النفسية وعبلقتيما بمشكبلت المسنيف بغزة ،ودراسة (المفرجي ،والشيري
 )ٕٓٓٛالتي تناولت الصبلبة النفسية واألمف النفسي ،ودراسة (أبو سميدانة  )ٕٓٓٙالتي

تناولت الصبلبة النفسية وعبلقتيا بالعنؼ اإلسرائيمي ،ودراسة كؿ مف (أبو ركبةAbu Rukba ،
ٕ٘ٓٓ ،ثابت  )ٕٓٓٚالتي تناولت الصبلبة النفسية وعبلقتيا بالصحة النفسية ،ودر ٍ
اسات تناولت
الصبلبة النفسية وعبلقتيا بالمساندة االجتماعية مثؿ دراسة كؿ مف (راضي  ،ٕٓٓٛمحمد

ٕٕٓٓ ،مخيمر ، )ٜٜٔٚودراستيف تناولت الصبلبة النفسية واألمؿ وعبلقتيما بمتغيرات أخرى
مثؿ العصابية والشكاوى البدنية والضغوط النفسية (المشعاف ٕٓٔٓ ،عبد الحميد ٕٓٔٓ) كما

تناولت دراسة ( )ٜٔٛٛ Bank &Gannonالصبلبة النفسية وعبلقتيا باألعراض

السيكوسوماتية ،وكؿ مف دراسة (كوبا از وآخروف ٕ ،ٜٔٛوكوبازا ،ٜٜٔٚ Kobasa ،ولياـ
وآخروف  ،ٜٜٕٔ Williamوآسبؿ  )ٜٜٔٛ Asbellبحثت الصبلبة النفسية واإلصابة بالمرض
والصحة الجسمية.

 -4من حيث األىداف:
تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناولت الصبلبة النفسية بالبحث عمى النحو
التالي:
ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى مستوى الصبلبة النفسية مثؿ :دراسة (حجازي
وأبو غالي  ،2009أبو سميدانة  ،2006أبو ركبة  ،)2005 Abu Rukbaفي حيف ىدفت
دراسات أخرى إلى البحث في عبلقة الصبلبة النفسية ببعض المتغيرات ،مثؿ :دراسة ( زيداف

 ،2010المفرجي والشيري  ،2008راضي  ، 2008ثابت وآخروف  ،) 2007ومف جية أخرى
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ىناؾ دراسات بحثت في دور الصبلبة النفسية كمتغير وسيط لبعض المتغيرات مثؿ :دراسة

(الرفاعي ٖٕٓٓ ،محمد ٕٕٓٓ ،مخيمر  ،ٜٜٔٚولياـ وآخروف )Williams et., al 1992
ودراسات أخرى بحثت في أثر الصبلبة النفسية ،مثؿ :دراسة ( ،Bank & Gannon, 1988

كوبا از وآخروف .) 1982
 -5من حيث العينة:

اختمفت عينات الدراسات السابقة تبعاً الختبلؼ األىداؼ المرجوة ،ولتوافر العينات فمنيا

مف تناولت فئة الموظفيف مثؿ ( محمد ٕٕٓٓ ،دراسة كوبا از وآخروف ٕ ) ٜٔٛومنيا مف تناولت
المسنيف مثؿ دراسة ( حجازي وأبو غالي  ،) ٕٜٓٓومنيا مف تناولت األطفاؿ مثؿ (دراسة ثابت

وآخروف  )ٕٓٓٚفي حيف تركزت باقي الدراسات عمى فئة طمبة الجامعات كونيا الشريحة األكثر
قرباً وتواف اًر لمباحثيف وألىمية ىذه الشريحة كونيا تمثؿ فئة الشباب الذيف ىـ عماد األوطاف ورجاؿ

المستقبؿ مثؿ :دراسة كؿ مف ( زيداف ٕٓٔٓ ،المفرجي والشيري  ،ٕٓٓٛالرفاعي ٖٕٓٓ،

مخيمر ،ٜٜٔٚولياـ وآخروف  ،1992 William et., alألرد وسميث Allred & Smith

.)1988 Bank & Gannon ، 1989

الحظت الباحثة ندرة الدراسات التي تناولت شريحة المرأة وخاصة األميات المدمرة

منازليف ،حيث أف الباحثة – عمى حد عمميا واطبلعيا – لـ تتوصؿ إال لعدد قميؿ مف الدراسات
تناولت الصبلبة النفسية لدى المرأة وىي :دراسة كؿ مف ( أبو ركبة  ،Abu Rukba 2005أبو

سميدانة  ،ٕٓٓٙوراضي .) ٕٓٓٛ
 -6من حيث األدوات:

لعؿ الباحثيف قد أجمعوا عمى استخداـ مقياس الصبلبة النفسية ،ولكف اختبلفيـ كاف في

إعداد ىذا المق ياس ،فقد كاف المقياس في بعض الدراسات مف إعداد الباحثيف أنفسيـ ،وذلؾ كما
في دراسة كؿ مف ( :ولياـ وآخريف  ،ٜٜٕٔ William et., alكوبا از  ،ٜٜٔٚ Kobasaمحمد

ٕٕٓٓ ،أبو ركبة ٕ٘ٓٓ ،راضي  ،ٕٓٓٛحجازي وأبو غالي  ) ٕٜٓٓوقد استخدمت بعض
الدراسات المقياس الذي أعده عماد مخيمر ٕٕٓٓ ٜٜٔٚ،مثؿ دراسة ( زيداف ٕٓٔٓ،

أبوسميدانة  ،ٕٓٓٙالرفاعي ٖٕٓٓ ) ،كما استخدمت مقياس الصبلبة النفسية ليونكف وبتز

 Younkin & Betsتعريب عبد المطيؼ وحمادة ٕٕٓٓ ،كؿ مف دراسة المفرجي والشيري
 ،ٕٓٓٛالمشعاف ٕٓٔٓ ) وىناؾ دراسة استخدمت مقياس الصبلبة النفسية النسخة المنقحة،
وىي دراسة ( سميث وآخروف .) ٜٜٔٛSmith et., al
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 -7من حيث منيج الدراسة:
تنوعت مناىج الدراسة التي اعتمدىا الباحثوف في الدراسات السابقة ،حيث إف معظـ
الدراسات اعتمدت المنيج الوصفي التحميمي لمبلءمتو لمدراسات النفسية ،مثؿ :دراسة (أبوسميدانة

 ،ٕٓٓٙولياـ وويب وسميث  ،ٜٜٕٔ William,Wiebe & Smithراضي  ،ٕٓٓٛحجازي
وأبو غالي  ،) ٕٜٓٓفي حيف اعتمدت بعض الدراسات المنيج الوصفي العبلئقي مثؿ دراسة

(أبو ركبة ٕ٘ٓٓ ) واستخدمت دراسات أخرى المنيج الوصفي المقارف ،مثؿ ( :دراسة مخيمر
 ، ٜٜٔٚمحمد ٕٕٓٓ ).

 -8من حيث النتائج:
توصمت نتائج الدراسات السابقة إلى عدد كبير مف النتائج ،كاف مف ضمنيا أف مستوى
الصبلبة النفسية يتأثر بمتغيرة أخرى مثؿ الضغوط النفسية ،ويتضح مف نتائج تمؾ الدراسات أف

ىناؾ عبلقة سمبية دالة إحصائياً بيف الصبلبة النفسية والضغوط ،كما بينتو كؿ مف د ارسة

(الرفاعي ٖٕٓٓ ،مخيمر  ،ٜٜٔٚكوبا از وآخريف ٕ ،ٜٔٛكوبا از Bank & Gannon ،ٜٜٔٚ

 ،) ٜٔٛٛكما أظيرت وجود عبلقة موجبة دالة إحصائياً بيف الصبلبة النفسية والمساندة
االجتماعية ،مثؿ :دراسة ( راضي  ،ٕٓٓٛمحمد ٕٕٓٓ ،مخيمر  ،) ٜٜٔٚكما أظيرت وجود

عبلقة بيف الصبلبة النفسية وكؿ مف أساليب المواجية الفعالة وغير الفعالة ،وكرب ما بعد
الصدمة ،واألمف النفسي كما عمى التوالي في دراسة ( الرفاعي ٖٕٓٓ ،ثابت  ،ٕٓٓٚالمفرجي

والشيري  ) ٕٓٓٛوكما أظيرت وجود عبلقة بيف الصبلبة النفسية وبعض المتغيرات الديمغرافية،

مثؿ ( :العمر ،المستوى االقتصادي ،العمؿ ،المستوى التعميمي ) كما عمى التوالي في دراسة

(أبو ركبة ٕ٘ٓٓ ،المفرجي والشيري  ،ٕٓٓٛأبو سميدانة  ،ٕٓٓٙراضي  ،)ٕٓٓٛوقد بينت
دراستا ( حجازي وأبو غالي  ،ٕٜٓٓمخيمر  ) ٜٜٔٚأف الذكور أكثر صبلبة مف اإلناث ،بينما
بينت دراسة ( الرفاعي ٖٕٓٓ ) عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في الصبلبة النفسية في
بعدي التحكـ وااللتزاـ ووجود فروؽ في بعد التحدي لصالح الذكور ،ودراسة ( المفرجي والشيري

 )ٕٓٓٛعدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف ،وأظيرت بعض النتائج ارتفاع مستوى الصبلبة النفسية

بشكؿ عاـ لدى أفراد العينة مثؿ دراسة كؿ مف ( حجازي وأبو غالي  ،ٕٜٓٓراضي ،ٕٓٓٛ

وثابت  ،ٕٓٓٚوأبو سميدانة  ،ٕٓٓٙوأبو ركبة ٕ٘ٓٓ ) ،وقد وجدت بعض الدراسات أف

األفراد الذيف يتمتعوف بالصمود واإلنجاز ،والسيطرة ،والضبط الداخمي ،المرونة ،المبادأة،

الواقعية ،أقؿ تعرضاً لمضغوط ولممرض ويستخدموف الجمؿ االيجابية في التعبير عف الذات ،كما
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في دراسة كؿ مف ( كوبا از  ،ٜٜٔٚ Kobasaوكوبا از وآخروف ٕ ،ٜٔٛوألرد وسميث Allred

.) Bank & Gannon ، ٜٜٔٛ & Smith
 4-6الدراسات التي تناولت األمل :
 -3من حيث األىداف:

نجد أف معظـ األىداؼ تتركز في التعرؼ عمى عبلقة متغير األمؿ بمتغيرات أخرى،

مثؿ( :السعادة ،التفاؤؿ ،التحصيؿ الدراسي ،أحداث الحياة ،الرضا عف الحياة ،الشكاوى البدنية،
العصابية ) وىي عمى التوالي دراسة كؿ مف ( جودة وأبو جراد ٕٔٔٓ ،جودة ٕٓٔٓ ،عبد

الحميد ٕٓٔٓ ،كانتي ميتشؿ  ،ٕٓٓٔ Canty Mitchellبيمي وسنايدر Bailey & Snyder
 ،ٕٓٓٚليف وتساي  ،ٕٓٓ٘ Lin & tsayالمشعاف ٕٓٔٓ ) ،كما نجد أف بعض الدراسات

بحثت في إمكانية التنبؤ بمتغيرات مف خبلؿ متغير األمؿ ،مثؿ :دراسة ( عبد الحميد ٕٓٔٓ،

راند  ،) ٕٜٓٓ Randكما بحثت بعض الدراسات في تحديد مستويات بعض المتغيرات
االيجابية ،مثؿ :السعادة والتفاؤؿ واألمؿ لتحديد نوع العبلقة التي تربطيا ببعض ،مثؿ :دراسة

(جودة ٕٓٔٓ) ،كما بحثت دراسة ( عبد الخالؽ ٕٗٓٓ ) في تعريب مقياس األمؿ لسنايدر عمى

البيئة العربية لمتعرؼ عمى عبلقة األمؿ بالمتغيرات االيجابية ،مثؿ :التفاؤؿ ،وتقدير الذات،

والوجداف اإليجابي ،والسعادة ،والصحة النفسية ،والصحة الجسمية وكذلؾ عبلقتو بالمتغيرات

السمبية ،مثؿ :التشاؤـ ،والوجداف السمبي ،والقمؽ.
 -4من حيث العينة:

تناولت معظـ الدراسات السابقة عينة الطمبة وتنوعت بيف طمبة الدراسات العميا ،طمبة
الجامعة ،طمبة الثانوية وتمثؿ ذلؾ في دراسة ( عبد الصمد ٕ٘ٓٓ ،سنايدر وآخريف Snyder
 ،ٕٕٓٓ et., alعبد الخالؽ ٕٗٓٓ ،فيمدماف وسنايدر  ،ٕٓٓ٘ Feldman & Snyderراند

 ،ٕٜٓٓ Randالمشعاف ٕٓٔٓ ،عبد الحميد ٕٓٔٓ ،جودة ٕٓٔٓ ،كاتي وميتشؿ & Canty
 ،) ٕٓٓٔ Mitchellكما تناولت بعض الدراسات شريحة المرضى كعينة ،مثؿ :دراسة ( ليف

وتساي  ،ٕٓٓ٘ Lin & tsayوانج وآخروف  ،ٕٓٓٙ Wang et., alايرفنج وآخريف Irving

 ،) ٕٓٓٗ et., alكما تناولت دراسة ( كروسوف وآخريف  )ٕٓٓٔ Crowson et., alعينة

المحاربيف القدامى.
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 -5من حيث األدوات:
اتفقت الدراسات السابقة في استخداميا لمقياس األمؿ ،ولكنيا اختمفت في تناوليا
لممقياس مف حيث اإلعداد ،فمنيا مف تناوؿ مقياس سنايدر ،مثؿ :دراسة كؿ مف ( جودة وأبو

جراد ٕٔٔٓ ،القاسـ ٕٔٔٓ ،جودة ٕٓٔٓ ،المشعاف ٕٓٔٓ  ،سنايدر وآخريف ٕٕٓٓ ،عبد
الخالؽ ٕٗٓٓ ،فيمدماف وسنايدر  ،ٕٓٓ٘ Feldman & Snyderبيمي وسنايدر & Bailey

 ،)ٕٓٓٚ Snyderوتناولت دراسات أخرى مقياس األمؿ مف إعداد الباحث نفسو ،مثؿ :دراسة
(عبد الحميد ٕٓٔٓ ) ،ومنيا مف استخدـ مقياس ميمر ،مثؿ :دراسة ( كانتي وميتشؿ Canty -

 ،) ٕٓٓٔ Mitchellومنيا مف استخدـ مقياس مؤشر األمؿ The Hearth Hope Indes
" ،"HHIمثؿ :دراسة ( ليف وتساي .) ٕٓٓ٘ Lin & Tsay
 -6من حيث النتائج:
اتفقت معظـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة عمى وجود عبلقة ارتباط موجبة
ودالة تربط األمؿ بكؿ مف التقاؤؿ ،والصبلبة النفسية ،والمقدرة عمى الرعاية ،واألداء األكاديمي

الجيد ،وتقدير الذات والرضا عف الحياة ،واالنبساط والسعادة والصحة النفسية والجسمية ،واليناء
الذاتي وتنظيـ شدة العاطفة ،ومؤشر اعتبار الحياة والشعور باالتساؽ ،وىي عمى التوالي في

دراسة كؿ مف ( جودة وأبو جراد ٕٔٔٓ ،جودة ٕٓٔٓ ،المشعاف ٕٓٔٓ ،كانتي ميتشؿ Canty
 ،ٕٓٓٔ – Mitchellسنايدر وآخريف  ،ٕٕٓٓ Snyder et., alعبد الخالؽ ٕٗٓٓ ،ايرفنج
وآخريف  ،ٕٓٓٗ Irving, et., alفيمدماف وسنايدر  ،ٕٓٓ٘ Feldman & Snyderوانج

وآخريف  ،ٕٓٓٙ Wang et., alبيمي وسنايدر  ،ٕٓٓٚ Bailey & Snyderكووف Kwon
 ،ٕٓٓٛراند  ،) ٕٜٓٓ Randكما أظيرت بعض النتائج وجود عبلقة ارتباط سالبة ودالة

إحصائياً بيف األمؿ وكؿ مف الشكاوى البدنية والعصابية ،واالكتئاب واضطراب مابعد الصدمة،
التشاؤـ والوجداف السمبي والقمؽ ،وأساليب الدفاع واالكتئاب والقمؽ ،في دراسة كؿ مف ( المشعاف
ٕٓٔٓ ،كروسوف وآخريف  ،ٕٓٓ٘ Crowson et., alعبد الخالؽ ٕٗٓٓ ،فيمدماف وسنايدر
 ،ٕٓٓ٘ Feldman & Snyderكووف .)ٕٓٓٛ Cwon

واختمفت نتائج الدراسات في مدى وجود فروؽ في األمؿ تعزى لمتغير النوع ،كما

توصمت دراسة ( كروسوف وآخريف  ) ٕٓٓٔ Crowson et., alإلى وجود فروؽ في مقياس

األمؿ وأبعاده الفرعية " المقدرة والسبؿ " ومقياس التأثيرات اإليجابية والدرجة الكمية لمقياس
التأثيرات االيجابية والسمبية لصالح الطبلب ،وتوصمت ( دراسة عبد الخالؽ ٕٗٓٓ ) إلى عدـ
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وجود فروؽ بيف الجنسيف في الدرجة الكمية لمقياس األمؿ ،وفي دراسة ( عبد الصمد ٕ٘ٓٓ )
كشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ بيف مجموعتي المعيديف والباحثيف في بعد قوة اإلرادة مف

مقياس الشعور باألمؿ لصالح الباحثيف ،كما كانت ىناؾ فروؽ بيف الباحثيف والمسجميف مف
الخارج ،والمعيديف والمسجميف ،عمى مقياس الشعور باألمؿ وأبعاده الفرعية لصالح الباحثيف

والمعيديف ،وأظيرت بعض النتائج أنو يمكف التنبؤ بمتغيرات أخرى مف خبلؿ مقياس الشعور
باألمؿ ،مثؿ :الرغبة في التحكـ في قوة اإلرادة وايجاد الطرؽ لموصوؿ لؤلىداؼ والتديف والرضا

عف الحياة كما في دراسة ( عبد الصمد ٕ٘ٓٓ ) ،وأيضاً يعد األمؿ عامبلً ميماً في التنبؤ

بالمقدرة عمى الرعاية كما في دراسة ( كانتي ميتشؿ .) ٕٓٓٔ Canty – Mitchell

وأظيرت أيضاً دراسات ارتفاع مستوى األمؿ لػدى أفػراد العينػة ،مثػؿ :د ارسػة ( جػودة وأبػو

جراد ٕٔٔٓ) التي أوضحت نتائجيا عف أف مستوى األمؿ كاف مرتفعاً لدى عينػة طمبػة الجامعػة،
وأيضاً دراسة (جودة ٕٓٔٓ) حيػث بمػغ مسػتوى األمػؿ لػدى عينػة طمبػة الثانويػة مػا نسػبتو ٔ،%ٛ

ودراسة (ريدتش وآخريف  )ٕٜٓٓ Redich et,. alالتي أظيرت ارتفاع مسػتوى األمػؿ لػدى أسػر

المعاؽ ،ودراسة ( ليف وتساي )ٕٓٓ٘( Lin & Tsay ،التػي أظيػرت ارتفػاع مسػتوى األمػؿ لػدى
مرضى السرطاف.
 5-6الدراسات التي تناولت األعراض السيكوسوماتية:
 -3من حيث األىداف:
بحثت الدراسات السابقة في مدى انتشار وتحديد االضطرابات السيكوسوماتية لدى أفراد

العينة ،مثؿ :دراسة ( الغصيف ٕٓٔٓ ،العامري  ،ٕٓٓٚالطبلع ٕٓٓٓSloper, et., al ،
ٔ ) ٜٜٔكما بحثت في معرفة مستوى االضطرابات السيكوسوماتية ،مثؿ ( :الطحاف ونجيب
 ،ٕٓٓٚالعامري  ،ٕٓٓٚبروروكوفيتش وآخريف  ) ٕٓٓ٘ Prorokovic et., alوبحثت في

المقارنة بيف األسوياء والمصابيف باالضطرابات ،كؿ مف دراسة ( أبو النيؿ ٗ ،ٜٜٔابراىيـ
ٕ ،) ٜٜٔوتركزت باقي الدراسات في بحث العبلقة بيف األعراض السيكوسوماتية ومتغيرات

أخرى ،مثؿ :ضغوط الحياة ،والضغوط النفسية ،والشخصية ،والتنشئة االجتماعية ،والمتغيرات
الديمغرافية ،والمساندة االجتماعية ،وأساليب المواجية ،وأحداث الطفولة السالبة ،وىي عمى
التوالي دراسة ( وىباف  ،ٕٓٓٛالطبلع ٕٓٓٓ ،العيسوي  ،ٜٜٔٙابراىيـ ٕ ،ٜٜٔأبو طيرة

ٓZang et., al ،ٜٜٔٔ Solomon e., al ،ٜٜٔٔ Ranchor & sanderman ،ٜٜٔ
ٕ.)ٜٜٔ
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 -4من حيث العينة:
تنوعت عينة الدراسات السابقة ،وتباينت فيما بينيا فمنيا مف تناولت المرضى
السيكوسوماتييف ،مثؿ دراسة ( أبو النيؿ ٗ ،ٜٜٔابراىيـ ٕ،) ٜٜٕٔ Zhang et., al ،ٜٜٔ
ومنيا مف تناولت جنود ومحاربيف مثؿ دراسة ( بروروكوفيتش وآخريف Prorokovic et., al

ٕ٘ٓٓ ) ٜٜٔٔ Solomon et., al ،كما تناولت أيضاً أسر الشيداء ،أسر المعاؽ ،األسرى

مثؿ دراسة ( الغصيف ٕٓٔٓ ، Sloper et., al 1991 ،الطبلع ٕٓٓٓ ) ومنيا مف تناولت

نساء فمسطينيات ،مثؿ :دراسة الطحاف ونجيب  ) ٕٓٓٚومنيا مف تناوؿ مراىقيف ،مثؿ :دراسة

العامري (  ) ٕٓٓٚومنيا مف تناولت طبلب الجامعة ،مثؿ :دراسة كؿ مف ( وىباف ،ٕٓٓٛ

العيسوي  ،ٜٜٔٙأبو طيرة ٓ.) ٜٜٔ
 -5من حيث األدوات:

تبايف استخداـ األدوات في الدراسات السابقة ،حيث استخدمت بعضيا قائمة كورنؿ
الجديدة لمنواحي العصابية والسيكوسوماتية ،مثؿ :دراسة ( الغصيف ٕٓٔٓ ،الطحاف ونجيب

 ،ٕٓٓٚأبو النيؿ ٗ ،) ٜٜٔواستخدمت أخرى مقياس االضطرابات السيكوسوماتية ،مثؿ :دراسة

( وىباف  ،ٕٓٓٛالطبلع ٕٓٓٓ ،أبو طيرة ٓ ) ٜٜٔٔ Sloper, et., al ،ٜٜٔفي حيف
استخدمت دراسة ( بروروكوفيتش وآخريف  ) ٕٓٓ٘ Prorokovic, et., alقائمة مراجعة
السيكوسوماتية التي طورىا فيزيؾ فيدوفيتش  ،Vizek Vidovicواستخدمت دراسات الفحص

الطبي ،مثؿ :دراسة ( إبراىيـ ٕ ،) ٜٜٔكما استخدمت دراسات أخرى مقياس مف إعداد الباحث
نفسو ،مثؿ :دراسة (العيسوي .) ٜٜٔٙ

 -6من حيث النتائج:
توصمت الدراسات السابقة لنتائج متباينة؛ فمعظميا اتفؽ عمى وجود عبلقة بيف الضغوط

واألعراض السيكوسوماتية ،مثؿ :دراسة ( الطبلع ٕٓٓٓ ،إبراىيـ ٕZhang, et., al ،ٜٜٔ
ٕ ،ٜٜٔٔ Ranchor & Sanderman ،ٜٜٔأبو طيرة ٓ ،) ٜٜٔكما أظيرت بعض النتائج
وجود فروؽ في االضطرابات السيكوسوماتية وبعض المتغيرات الديمغرافية ،مثؿ( :الجنس)

لصالح اإلناث( ،العمر) لصالح صغار السف ،كما في دراسة ( العيسوي .)ٜٜٔٙ
وأظيرت النتائج فعالية برنامج إرشادي في إيجاد فروؽ في األع ارض السيكوسوماتية
لصالح التجريبية ،كما في دراسة ( الطحاف ونجيب  ،) ٕٓٓٚكما أظيرت النتائج مدى انتشار
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األعراض السيكوسوماتية لدى فئات محددة ،مثؿ :الذيف عانوا مف الفقداف ،مرضى ،محاربيف

قدامى وجنود ،وأيضاً المراىقيف والطمبة ،مثؿ :دراسة كؿ مف ( الغصيف ٕٓٔٓ ،وىباف ،ٕٓٓٛ

أبو النيؿ ٗ ،ٜٜٔبروروكوفيتش وآخريف  ،ٕٓٓ٘ Prorokovic et., alالعيسوي ،ٜٜٔٙ

.) ٜٜٔٔ Sloper et., al

 6-6عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة:
مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات التي تناولت متغيرات البحث والتعميؽ عمييا ستقوـ
الباحثة بتوضيح التالي:
مما الشؾ فيو أف لمدراسات السابقة التي تـ االطبلع عمييا وعرضيا الفضؿ الكبير في
إلقاء الضوء عمى كثير مف المعالـ التي أخذت في االعتبار عند القياـ بالد ارسة الحالية سواء مف

حيث المنيج أـ األدوات أـ العينة ،ولكف واف كانت ىذه البحوث والدراسات قد أفادت الباحثة
وتشابيت مع موضوع الدراسة الحالية مف حيث الشكؿ ،فإف الباحثة في الدراسة الحالية قد

اختمفت مع الدراسات السابقة أيضاً في األدوات التي استخدمتيا حيث استخدمت مقياس األمؿ،
واألعراض السيكوسوماتية.

كما اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا ركزت عمى بعض المتغيرات
كالمستوى التعميمي ،واالقتصادي ،وحجـ األسرة.
كذلؾ اختمفت عف الدراسات السابقة في أنيا تناولت شريحة ىامة لـ تتناوليا الدراسات
السابقة وىف األميات المدمرة منازليف ،ذلؾ أف الباحثة لـ تعثر عمى دراسة شبيية بالد ارسة
الحالية مف حيث دراستيا العبلقة بيف الصبلبة النفسية واألمؿ وعبلقتيما باألعراض

السيكوسوماتية عمى عينة األميات المدمرة منازليف في محافظة شماؿ غزة ،وذلؾ في حدود عمـ
الباحثة وفي إطار ما توافر ليا مف دراسات.
ومع ما سبؽ فإف الدراسات السابقة قد ساعدت الباحثة عمى تكويف رؤية واضحة نحو

المشكمة البحثية مف حيث تحديدىا وصياغتيا.
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خامساً  :فروض الدراسة :
بناء عمى نتائج الدراسات السابقة  -التي تـ عرضيا  -وفي ضوء أسئمة الدراسة ،تطرح
الفروض التالية :
ٔ -التوجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف كؿ مف الصبلبة النفسية واألمؿ واألعراض
السيكوسوماتية لدى أفراد العينة.

ٕ -التوجد فروؽ دالة إحصائياً في متوسطات درجات الصبلبة النفسية تعزى لمتغيرات:
العمر ،مستوى التعميـ ،المستوى االقتصادي ،العمؿ  ،عدد األبناء لدى أفراد العينة.

ٖ -التوجد فروؽ دالة إحصائياً في متوسطات درجات األمؿ تعزى لمتغي ارت :العمر ،مستوى
التعميـ ،المستوى االقتصادي ،العمؿ  ،عدد األبناء لدى أفراد العينة.

ٗ -التوجد فروؽ دالة إحصائياً في متوسطات درجات األعراض السيكوسوماتية تعزى

لمتغيرات :العمر ،مستوى التعميـ ،المستوى االقتصادي ،العمؿ  ،عدد األبناء لدى أفراد

العينة.
٘ -التوجد فروؽ دالة إحصائياً في األعراض السيكوسوماتية تعزى لمستوى الصبلبة النفسية
(منخفض  -مرتفع ) لدى أفراد العينة.

 -ٙالتوجد فروؽ دالة إحصائياً في األعراض السيكوسوماتية تعزى لمستوى األمؿ (منخفض
 -مرتفع) لدى أفراد العينة.

 -ٚاليوجد أثر داؿ إحصائياً لمتفاعؿ بيف الصبلبة النفسية (منخفض  -مرتفع) واألمؿ
(منخفض  -مرتفع) عمى األعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة.
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انفصـم انرابـــع
إجــراءات اندراســــة

أولً  -منيج الدراسة
ثانياً  -مجتمع الدراسة
ثالثاً  -عينة الدراسة
رابعاً  -أدوات الدراسة
خامساً  -الخطوات اإلجرائية
سادساً  -األساليب اإلحصائية
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يتضمف ىذا الفصؿ مف الدراسة الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني

مف حيث منيج الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،والعينة التي طبقت عمييا الدراسة ،واألدوات التي تـ
استخدمتيا في الدراسة والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات الختبار صدؽ
وثبات األدوات والتوصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة ،وذلؾ عمى النحو التالي:

أولً  -منيج الدراسـة:

اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمبلءمتو لموضوع وأىداؼ

الدراسة ،فيو "يتناوؿ دراسة أحداث وظواىر وممارسات قائمة موجودة متاحة لمدراسة والقياس كما

ىي دوف تدخؿ الباحثة في مجرياتيا ،وتستطيع الباحثة أف تتفاعؿ معيا وتحمميا" (األغا:ٕٕٓٓ ،

ٖٗ).
ثانياً  -مجتمع الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة األصمي مف األميات المدمرة منازليف (تدمير كمي) في محافظة
شماؿ غزة ،ويبمغ عددىف تقريباً ( )ٕٔٓٛمف األميات ،وذلؾ حسب إحصائية و ازرة األشغاؿ

العامة لسنة .ٕٓٔٓ – ٕٜٓٓ
ثالثاً  -عينة الدراسة:
أ .العينة الستطالعية:

تـ اختيار عينة عشوائية استطبلعية قواميا (ٕ )ٙمف األميات المدمرة بيوتيف بمحافظة
شماؿ غزة مف مجتمع الدراسة األصمي ،بيدؼ التحقؽ مف صبلحية أدوات الدراسة ،الصبلبة
النفسية ،واألمؿ ،واألعراض السيكوسوماتية لمتطبيؽ عمي أفراد العينة الميدانية في البيئة

الفمسطينية ،مف خبلؿ حساب الصدؽ والثبات بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.
ب .العينة الميدانية:

قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية المنتظمة وذلؾ باالختيار

المباشر مف الممؼ المسجؿ فيو أسماء أصحاب البيوت التي تـ تدميرىا تدمي ار كمياً ،وقد بمغ عدد

أفراد العينة ( )ٕٔٚمف األميات المدمرة منازليف في محافظة شماؿ غزة.

والجدوؿ التالي يبيف الوصؼ الدقيؽ لعينة الدراسة تبعاً لممتغيرات التصنيفية:
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جدوؿ (ٗ)ٔ-
يبيف وصؼ العينة تبعاً لممتغيرات الديمغرافية
البياف

العمر الحالي

المتغير

العدد

%

 30سنة فأقؿ

ٔٛ

ٖٖٚ.

ٖٔ ٗٓ -

ٜٙ

ٖٔ.ٛ

أكثر مف ٓٗ سنة

ٙٚ

ٖٓ.ٜ

إعدادي ودوف

ٚٙ

ٖٓ٘.

ثانوي

ٜٜ

ٗ٘.ٙ

جامعي فأكثر

ٕٗ

ٜٗٔ.

إعدادي ودوف

ٜٙ

ٖٔ.ٛ

ثانوي

ٚٛ

ٖ٘.ٜ

جامعي فأكثر

ٓٚ

ٖٖٕ.

منخفض

ٖٗ

ٜٔ.ٛ

متوسط

ٓٔٙ

ٖٚ.ٚ

مرتفع

ٗٔ

٘ٙ.

تعمؿ

ٖٜ

ٓٔٛ.

ال تعمؿ

ٔٚٛ

ٕٓٛ.

ٖ وأقؿ

ٚٛ

ٖ٘.ٜ

ٗ–ٙ

ٕٚ

ٕٖٖ.

 ٚفأكثر

ٙٚ

ٖٓ.ٜ

ممؾ

ٖٜٔ

ٛٛ.ٜ

إيجار

ٕٗ

ٔٔٔ.

التعميـ

تعميـ الزوج

المستوى االقتصادي لؤلسرة

المينة

عدد األبناء

نوع السكف
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رابعاً  -أدوات الدراسة:
 .Iمقيـاس الصالبة النفسية :إعداد الباحثة
إعداد المقياس:

قامت الباحثة باالطبلع عمى العديد مف مقاييس الصبلبة النفسية التػي تػـ اسػتخداميا فػي

د ارسػػات نفسػػية سػػابقة ،مثػػؿ :مقيػػاس الصػػبلبة النفسػػية لكػػؿ مػػف زيػػداف (ٕٓٔٓ) ،وحجػػازي وأبػػو
غالي ( ،)ٕٜٓٓوراضي ( ،)ٕٓٓٛوثابت ( ،)ٕٓٓٚوأبو سميدانة ( ،)ٕٓٓٙوكذلؾ االطبلع
عمى العديد مف النظريات التي تناولت موضوع الصبلبة النفسية وبعد ذلؾ قامت الباحثة بإعػداد

المقياس الحالي.

وصف المقياس:
يتكوف المقياس في صورتو األولية مف ( ٖٙفقرة) ،تندرج تحت ثبلثة أبعاد ىػي (االلتػزاـ،

والتحدي ،والتحكـ ) وتتـ االستجابة لكؿ منيا وفقاً لتدرج ثبلثي البدائؿ عمػى طريقػة لكػرت ،وىػي:

(دائماً) وتصحح ٖ درجات( ،أحياناً) وتصحح ٕ درجتيف( ،أبداً) وتصحح ٔ درجة واحدة فقط.

باسػػتثناء الفق ػرات السػػمبية التػػي تصػػحح بعكػػس ىػػذا االتجػػاه ،وعمػػى المفحػػوص أف يحػػدد

مػػدى انطبػػاؽ كػػؿ فق ػرة عميػػو ،وذلػػؾ بوضػػع عبلمػػة (  ) Xأمػػاـ الفق ػرة تحػػت البػػديؿ الػػذي ينطبػػؽ
عميو ،والجدوؿ التالي يوضح توزيع الفقرات الموجبة والسالبة عمى كؿ بعد مف األبعاد:
جدول ()4-6
توزيع الفقرات الموجبة والسالبة عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس الصبلبة النفسية
ـ

األبعاد

3

اللتزام

4

التحدي

5

التحكم

الفقرات

الفقرات السمبية

-ٕٓ -ٔٛ -ٖٔ -ٕٔ - ٚ – ٙ

ٖٔ-ٕٖ -ٔٛ -

ٕٕٖٙ -ٖٗ -ٖٕ -ٖٔ -ٕٖ -

ٖٖٔٙ -

ٕ-ٔ٘ -ٔٗ -ٔٔ -ٔٓ -ٛ -ٖ -
ٖ٘ -ٖٖ -ٕٛ -ٕٙ -ٜٔ
ٔ-ٕٔ -ٔٚ -ٔٙ -ٜ -٘ -ٗ -
ٕٗ ٖٓ -ٕٜ -ٕٚ -ٕ٘ -
المجموع

عدد الفقرات
34

ٕٖ٘ -ٛ -ٖ -

34

ٕٗ -ٕٔ -ٔٚ

34
58
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ويػػتـ حسػػاب الدرجػػة الكميػػة لممفحػػوص عمػػى المقيػػاس بجمػػع درجاتػػو فػػي الفئػػات الػػثبلث

لممقياس وتتراوح الػدرجات الكميػة لممفحػوص عمػى المقيػاس فػي الصػورة األوليػة بػيف (ٔٓٛ - ٖٙ
درجة) ،وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى مستوى صبلبة نفسية مرتفع بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى
مستوى صبلبة نفسية منخفض.

صدق وثبات مقياس الصالبة النفسية:
تـ تطبيؽ مقياس الصبلبة النفسية عمى أفراد العينة االستطبلعية ،وذلػؾ لحسػاب الصػدؽ

والثبات بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.
.3

الصـدق:
يقصػػد بالصػػدؽ ،أف يقػػيس االختبػػار مػػا صػػمـ لقياسػػو (فػػرج ،)ٕ٘ٗ :ٜٜٔٚ ،فيػػو يعنػػي

درجة تحقيؽ األىداؼ التربوية التي صمـ مف أجميا ،وأنو كمما تعددت مؤشرات الصدؽ كاف ذلػؾ

داالً عمى زيادة الثقة في األداة ،واعتمدت الباحثة في قياس الصدؽ عمى أنواع الصدؽ التالية:
أ .صدق المحكمين:

قام ػػت الباحث ػػة بع ػػرض المقي ػػاس ف ػػي ص ػػورتو األولي ػػة عم ػػى ع ػػدد ( )ٚم ػػف أعض ػػاء ىيئ ػػة

التدريس والمتخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة( ممحؽ

رقـ ٔ) وذلؾ لمحكـ عمى مدى مناسبة الفقرات لممجاالت التي تندرج تحتيا ،ومدى سبلمة الفقرات
لغوي ػاً ،ومػػدى مناسػػبتيا لمتطبيػػؽ عمػػى عينػػة الد ارس ػػة ،وقػػد تبػػيف سػػبلمة ىػػذه الفق ػرات مػػف حي ػػث
الصػػياغة والمغػػة ومناسػػبتيا لقيػػاس الصػػبلبة النفسػػية حيػػث بمغػػت نسػػبة الموافقػػة عمػػى فق ػرات ىػػذا

المقي ػػاس ( )ٓ.ٛٙمم ػػا يجع ػػؿ الباحث ػػة تطم ػػئف إل ػػى ص ػػبلحية ى ػػذا المقي ػػاس لمتطبي ػػؽ عم ػػى عين ػػة
الدراسة الحالية

ب .صدق التساق الداخمي:
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة التقنيف وىي العينة االستطبلعية سالفة الذكر والبالغة
(ٕ )ٙمف األميات المدمرة منازليف بمحافظة شماؿ غزة ،ثـ قامت الباحثة بحساب صدؽ
المقياس وذلؾ بإيجاد معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو ،وكذلؾ
حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لممقياس ككؿ ،والجداوؿ التالية تبيف

ذلؾ:
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جدول ()5-6
يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مف مقياس الصبلبة النفسية مع درجة البعد الذي تنتمي إليو
البعد

الفقرة
ٙ

 -3اللتزام

ٕ -التحدي

معامؿ
االرتباط
0.502

البعد

مستوى الداللة
دالة عند ٔٓٓ.

غير دالة إحصائياً

الفقرة
٘ٔ

ٚ

0.121

ٕٔ

0.638

دالة عند ٔٓٓ.

ٖٔ

0.308

دالة عند ٘ٓٓ.

ٔٛ

0.337

دالة عند ٔٓٓ.

ٕٓ

0.774

دالة عند ٔٓٓ.

ٖ٘

ٕٕ

0.656

دالة عند ٔٓٓ.

ٔ

تابع 4
التحدي

معامؿ

مستوى الداللة

االرتباط

دالة عند ٘ٓٓ.

0.317

ٜٔ

0.599

دالة عند ٔٓٓ.

ٕٙ

0.430

دالة عند ٔٓٓ.

ٕٛ

0.619

دالة عند ٔٓٓ.

ٖٖ

0.480

دالة عند ٔٓٓ.

0.412

دالة عند ٔٓٓ.

0.428

دالة عند ٔٓٓ.

ٖٕ

0.548

دالة عند ٔٓٓ.

ٖٔ

0.403

دالة عند ٔٓٓ.

٘

ٕٖ

0.343

دالة عند ٔٓٓ.

ٜ

0.447

ٖٗ

0.382

دالة عند ٔٓٓ.

ٔٙ

0.390

دالة عند ٔٓٓ.

ٖٙ

0.117

ٕ

غير دالة إحصائياً

ٔٚ

0.290

دالة عند ٘ٓٓ.

0.126

ٖ

ٕٔ

0.483

دالة عند ٔٓٓ.

0.485

ٛ

0.164

ٓٔ

0.510

دالة عند ٔٓٓ.

 -5التحكم

ٗ

0.467

دالة عند ٔٓٓ.

0.417

دالة عند ٔٓٓ.
دالة عند ٔٓٓ.

غير دالة إحصائياً
دالة عند ٔٓٓ.

ٕٗ

0.468

دالة عند ٔٓٓ.

غير دالة إحصائياً

ٕ٘

0.444

دالة عند ٔٓٓ.

ٕٚ

0.472

دالة عند ٔٓٓ.

ٔٔ

0.455

دالة عند ٔٓٓ.

ٕٜ

0.617

دالة عند ٔٓٓ.

ٗٔ

0.488

دالة عند ٔٓٓ.

ٖٓ

0.033

غير دالة إحصائياً

قيمة ر الجدولية (د.ح =  )06عند مستوى  ،6.056 = 6.65وعند مستوى 6.505 = 6.61

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معظـ فقرات مقياس الصبلبة النفسية (ٖٔ فقرة) حققت

ارتباطات دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إليو عند مستوى داللة ٔٓ ٓ.ومستوى ٘ٓ ،ٓ.في
حيف لـ تحقؽ الفقرات (ٕ ،)ٖٙ ،ٖٓ ،ٛ ،ٚ ،وبذلؾ تتراوح الدرجة عمى المقياس في صورتو

النيائية (ٖٔ  )ٜٖ -درجة.
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جدول ()6-6
يبيف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس
معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

األبعاد
اللتزام

ٓ.ٖٛٛ

دالة عند ٔٓٓ.

التحدي

ٓ.ٛٔٛ

دالة عند ٔٓٓ.

التحكم

٘ٔٓ.ٛ

دالة عند ٔٓٓ.

قيمة (ر) الجدولية (د.ح = ٓ )ٙعند مستوى ٘ٓ ،ٓ.ٕ٘ٓ = ٓ.وعند مستوى ٔٓٓ.ٖٕ٘ = ٓ.

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد ارتباطات دالػة إحصػائياً بػيف درجػة كػؿ بعػد مػف أبعػاد

مقي ػػاس الص ػػبلبة النفس ػػية والدرج ػػة الكمي ػػة لممقي ػػاس ،فق ػػد تراوح ػػت ق ػػيـ االرتب ػػاط ب ػػيف (٘ٔ– ٓ.ٛ

 ،)ٓ.ٖٛٛوجميعيػػا قػػيـ دالػػة عنػػد مسػػتوى ٔٓ .ٓ.وبػػذلؾ تكػػوف الباحثػػة قػػد تحقق ػت مػػف صػػدؽ
االتساؽ الداخمي لممقياس.
.4

الثبــات:

استخدمت الباحثة لحساب ثبات المقياس الطرؽ التالية:
أ.

التجزئة النصفية:
ت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ االرتب ػػاط ب ػػيف درج ػػات الفقػ ػرات الفردي ػػة ( ٔٙفقػػرة) ،ودرج ػػات الفقػػرات

الزوجيػػة (٘ٔ فق ػرة) ،والمكونػػة لمقيػػاس الصػػبلبة النفسػػية فػػي صػػورتو النيائيػػة بعػػد حػػذؼ الفق ػرات
التي لـ ترؽ لمستوى الداللة في صدؽ االتساؽ الداخمي (مجموع الفقرات = ٖٔ فقػرة) ،وقػد بمغػت
قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف النصفيف (ٗ ،)ٓ.٘ٚثـ استخدمت معادلة جتماف التنبؤية لتعػديؿ
طوؿ االختبػار بسبب كوف عدد فقرات المقياس فردية (النصفيف غير متسػاوييف) ،وقػد بمغػت قيمػة

معامؿ الثبػات بعػد التعػديؿ بتمػؾ المعادلػة (ٖٓ ،)ٓ.ٚوىػي قيمػة مقبولػة عمميػاً؛ األمػر الػذي يػدلؿ
عمى درجة جيدة مف الثبات تفي بمتطمبات الدراسة.
ب .معامل ألفا كرونباخ:
تـ تقدير ثبات مقياس الصبلبة النفسية في صػورتو النيائيػة بحسػاب معامػؿ ألفػا كرونبػاخ

لفقرات كؿ بعد ولفقرات المقياس ككؿ ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

010

جدول ()7-6
يبيف قيـ الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ لمقياس الصبلبة النفسية
عدد الفقرات

قيـ ألفا

األبعاد
اللتزام

ٓٔ

ٓ٘ٓ.ٙ

التحدي

ٓٔ

ٓ.ٙٓٚ

التحكم

ٔٔ

ٕٓٓ.ٙ

الدرجة الكمية لممقياس

ٖٔ

ٖٓٓ.ٛ

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػامبلت الثبػػات باسػػتخداـ معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ تراوحػػت

بيف ( ،)ٓ.ٖٛٓ – ٓ.ٙٓٚوجميعيا مقبولة عممياً ،وتفي بمتطمبات التطبيؽ.

وممػػا سػػبؽ يتضػػح أف مقيػػاس الصػػبلبة النفسػػية موضػػوع الد ارسػػة يتسػػـ بدرجػػة عاليػػة مػػف
الصدؽ والثبات؛ مما يجعؿ الباحثة تطمئف إلى صبلحية ىذا المقيػاس والنتػائج التػي يػتـ الوصػوؿ

إلييا.

 .IIمقياس األمل :إعداد الباحثة
إعداد المقياس:

قامػػت الباحثػػة بػػاالطبلع عمػػى العديػػد مػػف مقػػاييس األمػػؿ التػػي تػػـ اسػػتخداميا فػػي د ارسػػات
نفسػية سػابقة مثػؿ مقيػاس األمػؿ لكػػؿ مػف جػودة وأبػو جػراد (ٕٔٔٓ) ،والقاسػـ (ٕٔٔٓ) ،وجػػودة

(ٕٓٔٓ) ،وسػػنايدر وزمبلئػػو تعريػػب عبػػد الخػػالؽ ( ،)ٕٓٓٚوكػػذلؾ االطػػبلع عمػػى العديػػد مػػف
النظريات التي تناولت موضوع األمؿ وبعد ذلؾ قامت الباحثة بإعداد المقياس الحالي.
وصف المقياس:
يتكػػوف المقيػػاس مػػف ٗٔ فق ػرة ،وتػػتـ االسػػتجابة لكػػؿ منيػػا عمػػى تػػدرج ثبلثػػي البػػدائؿ وفػػؽ

طريقة لكرت ،وىي( :دائماً) ٖ درجات( ،أحياناً) ٕ درجتيف( ،أبداً) ٔ درجة واحدة فقط.

باستثناء الفقرات السمبية تصحح بعكس ىػذا االتجػاه وتحمػؿ األرقػاـ (ٗ ،)ٔٓ ،٘ ،وعمػى

المفحػػوص أف يحػػدد مػػدى انطبػػاؽ كػػؿ فق ػرة عميػػو ،وذلػػؾ بوضػػع عبلمػػة (  ) Xأمػػاـ الفق ػرة تحػػت
البديؿ الذي ينطبؽ عميو.
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ويػػتـ حسػػاب الدرجػػة الكميػػة لممفحػػوص عمػػى المقيػػاس بجمػػع درجاتػػو فػػي الفئػػات الػػثبلث

لممقيػػاس وتت ػراوح ال ػدرجات الكميػػة لممفحػػوص عمػػى المقيػػاس فػػي الصػػورة األوليػػة بػػيف (ٗٔ ٕٗ -
درجػػة) ،وتػػدؿ الدرجػػة المرتفعػػة عمػػى ارتفػػاع األمػػؿ بينمػػا تػػدؿ الدرجػػة المنخفضػػة عمػػى انخفػػاض
األمؿ.

صدق وثبات مقياس األمل:
.3

الصـدق :أ .صدق المحكمين:
قام ػػت الباحث ػػة بع ػػرض المقي ػػاس ف ػػي ص ػػورتو األولي ػػة عم ػػى ع ػػدد ( )ٚم ػػف أعض ػػاء ىيئ ػػة

التدريس والمتخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة (ممحؽ

رقـٖ) وذلؾ لمحكـ عمى مدى مناسبة الفقرات لممجاالت التي تندرج تحتيػا ،ومػدى سػبلمة الفقػرات
لغوي ػاً ،ومػػدى مناسػػبتيا لمتطبيػػؽ عمػػى عينػػة الد ارس ػػة ،وقػػد تبػػيف سػػبلمة ىػػذه الفق ػرات مػػف حي ػػث
الصػػياغة والمغػػة ومناسػػبتيا لقي ػػاس األمػػؿ حيػػث بمغ ػػت نسػػبة الموافقػػة عم ػػى فق ػرات ىػػذا المقي ػػاس

()ٓ.ٛٛ؛ مم ػػا يجع ػػؿ الباحث ػػة تطم ػػئف إل ػػى ص ػػبلحية ى ػػذا المقي ػػاس لمتطبي ػػؽ عم ػػى عين ػػة الد ارس ػػة
الحالية.

ب .صـدق التساق الداخمي:
تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة التقنػػيف ،وىػػي العينػػة االسػػتطبلعية السػػالفة الػػذكر والبالغػػة
(ٕ )ٙمػػف األميػػات المػػدمرة منػػازليف فػػي محافظػػة شػػماؿ غ ػزة ،ثػػـ قامػػت الباحثػػة بحسػػاب صػػدؽ
المقيػػاس وذلػػؾ بإيجػػاد معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ فق ػرة والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس ،والجػػدوؿ
التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()8-6
يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات األمؿ مع الدرجة الكمية
رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

ٔ

0.531

دالة عند ٔٓٓ.

ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ

ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ

0.619
0.402
0.273
0.268
0.558
0.651
0.559
0.642
0.040
0.495
0.544
0.513
0.641

دالة عند ٔٓٓ.
دالة عند ٔٓٓ.
دالة عند ٘ٓٓ.
دالة عند ٘ٓٓ.
دالة عند ٔٓٓ.
دالة عند ٔٓٓ.

دالة عند ٔٓٓ.
دالة عند ٔٓٓ.

غير دالة إحصائياً
دالة عند ٔٓٓ.
دالة عند ٔٓٓ.
دالة عند ٔٓٓ.
دالة عند ٔٓٓ.

قيمة ر الجدولية (د.ح =  )06عند مستوى  ،6.056 = 6.65وعند مستوى 6.505 = 6.61

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع فقرات مقياس األمؿ (ٗٔ فقرة) حققػت ارتباطػات دالػة
مػػع الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس عنػػد مسػػتوى داللػػة ٔٓ ٓ.ومسػػتوى ٘ٓ ،ٓ.وبػػذلؾ يبقػػى المقيػػاس فػػي
صورتو النيائية يتكوف مف ٖٔ فقرة  ،وتتراوح الدرجة الكمية لممفحوص عمػى المقيػاس فػي الصػورة

النيائية بيف (ٖٔ  ٖٜ -درجة).
.4

ثبات مقياس األمل:
يقصػػد بثبػػات االختبػػار "الحصػػوؿ عمػػى نفػػس النتػػائج عنػػد تك ػرار القيػػاس باسػػتخداـ نفػػس

األداة وفي نفس الظروؼ" ،واستخدمت الباحثة لحساب ثبات المقياس الطرؽ التالية:
أ.

التجزئة النصفية:
ت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ االرتب ػػاط ب ػػيف درج ػػات الفقػ ػرات الفردي ػػة ( ٚفقػ ػرة) ،ودرج ػػات الفقػ ػرات

الزوجية ( ٙفقرة) ،والمكونة لمقياس األمؿ فػي صػورتو النيائيػة (مجمػوع الفقػرات= ٖٔ فقػرة) ،وقػد
بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف النصػفيف (ٓ ،)ٓ.ٙٙثػـ اسػتخدمت معادلػة جتمػاف التنبؤيػة
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لتعػػديؿ طػػوؿ المقيػػاس بسػػبب كػػوف عػػدد فق ػرات المقيػػاس فرديػػة (النصػػفيف غيػػر متسػػاوييف) ،وقػػد
بمغت قيمة معامؿ الثبػات بعػد التعػديؿ بتمػؾ المعادلػة ( )ٓ.ٚٔٛوىػي قيمػة مقبولػة عمميػاً ،األمػر

الذي يدلؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة جيدة مف الثبات تطمئف الباحثػة عمػى أف المقيػاس يفػي
بمتطمبات الدراسة .

ب.

معامل ألفا كرونباخ:
كمػػا تػػـ بتقػػدير ثبػػات مقيػػاس األمػػؿ فػػي صػػورتو النيائيػػة بحسػػاب معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ

لفقػرات المقيػػاس (عػػدد الفقػرات= ٖٔ) ،وقػػد بمغػػت قيمػػة ألفػػا (ٔ ،)ٓ.ٚٙوىػػي قيمػػة مقبولػػة وتػػدلؿ
عمى مستوى جيد مف الثبات ،وتفي بمتطمبات تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة.

وبػ ػػذلؾ يتضػ ػػح أف مقيػ ػػاس األمػ ػػؿ يتسػ ػػـ بدرجػ ػػة جيػ ػػدة مػ ػػف الصػ ػػدؽ والثبػ ػػات ممػ ػػا يعن ػ ػي

صبلحيتو لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة الحالية.

 .IIIمقياس األعراض السيكوسوماتية :إعداد الباحثة
إعداد المقياس:

قام ػػت الباحث ػػة ب ػػاالطبلع عم ػػى العدي ػػد م ػػف مق ػػاييس األعػ ػراض السيكوس ػػوماتية الت ػػي ت ػػـ

استخداميا فػي د ارسػات نفسػية سػابقة ،مثػؿ :مقيػاس األعػراض السيكوسػوماتية لكػؿ مػف الغصػيف

(ٕٓٔٓ) ،والطحػاف وغيػػث ( ،)ٕٓٓٚوالطػػبلع (ٕٓٓٓ)،وأبػػو النيػػؿ (ٗ )ٜٜٔوكػػذلؾ االطػػبلع
عمى العديد مف النظريات التي تناولػت موضػوع األعػراض السيكوسػوماتية وقػد اسػتعانت الباحثػة

ببعض الفقرات مف المقاييس السابؽ ذكرىا عند إعدادىا لممقياس الحالي.
وصؼ المقياس:

يتكوف المقيػاس فػي صػورتو األوليػة مػف ( ٖٙفقػرة) موزعػة عمػى ( )ٙأبعػاد عمػى التػوالي،

وتتـ االستجابة لكؿ منيا وفقاً لتدرج ثبلثي البدائؿ( :دائمػاً)( ،أحيانػاً)( ،أبػداً) ،وتصػحح بالػدرجات

(ٖ )ٔ -ٕ -عمى التوالي ،وجميع الفقرات موجبة التصحيح ،كما يبيف الجدوؿ التالي:
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جدول ()9-6
أبعاد و فقرات مقياس األعراض السيكوسوماتية
الفقرات

عدد الفقرات

األبعاد
البعد النفسي

ٔ–ٙ

ٙ

القمب واألوعية الدموية

ٕٔ – ٚ

ٙ

الجياز التنفسي

ٖٔ – ٔٛ

ٙ

الجياز العصبي

ٕٗ – ٜٔ

ٙ

الجياز اليضمي

ٕ٘ – ٖٓ

ٙ

أمراض الجمد

ٖٔ ٖٙ -

ٙ

وعمػػى المفحػػوص أف يحػػدد مػػدى انطبػػاؽ كػػؿ فق ػرة عميػػو ،وذلػػؾ بوضػػع عبلمػػة (  ) Xأمػػاـ الفق ػرة
تحت البديؿ الذي ينطبؽ عميو.
ويػػتـ حسػػاب الدرجػػة الكميػػة لممفحػػوص عمػػى المقيػػاس بجمػػع درجاتػػو فػػي الفئػػات األربػػع

لممقياس ،وتتراوح الدرجات الكمية لممفحوص عمى المقيػاس فػي الصػورة األوليػة بػيف (ٔٓٛ - ٖٙ
درجػػة) .وتػػدؿ الدرجػػة المرتفعػػة عمػػى أع ػراض سيكوسػػوماتية مرتفعػػة بينمػػا تػػدؿ الدرجػػة المنخفضػػة
عمى أعراض سيكوسوماتية منخفضة.

صدق وثبات مقياس األعراض السيكوسوماتية:
قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى نفس أفراد العينػة االسػتطبلعية مػف األميػات المػدمرة
من ػػازليف؛ بي ػػدؼ التحق ػػؽ م ػػف ص ػػبلحية مقي ػػاس األعػ ػراض السيكوس ػػوماتية لمتطبي ػػؽ عم ػػى العين ػػة

الميدانية ،وذلؾ مف خبلؿ حساب الصدؽ والثبات بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.
.3

الصـدق:

قامت الباحثة بعرض المقياس فػي صػورتو األوليػة عمػى عػدد ( )ٚمػف أعضػاء ىيئػة التػدريس

والمتخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية بالجامعات الفمسطينية بقطاع غػزة (ممحػؽ رقػـ ٖ)

وذلؾ لمحكـ عمى مدى مناسبة الفقرات لممجاالت التي تندرج تحتيا ،ومػدى سػبلمة الفقػرات لغويػاً،
ومػػدى مناسػػبتيا لمتطبيػػؽ عمػػى عينػػة الد ارسػػة ،وقػػد تبػػيف سػػبلمة ىػػذه الفق ػرات مػػف حيػػث الصػػياغة

والمغػػة ومناسػػبتيا لقيػػاس األع ػراض السيكوسػػوماتية حيػػث بمغػػت نسػػبة الموافقػػة عمػػى فق ػ ارت ى ػػذا
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المقيػػاس ()ٓ.ٛٛ؛ ممػػا يجعػػؿ الباحثػػة تطمػػئف إلػػى صػػبلحية ىػػذا المقيػػاس لمتطبيػػؽ عمػػى عينػػة
الدراسة الحالية.

صدق التساق الداخمي:
لحساب الصدؽ قامت الباحثة بإجراء الخطوات التالية:
تػـ حسػػاب معػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػة كػػؿ فقػرة ودرجػػة البعػػد الػذي تنتمػػي إليػو ،والجػػدوؿ التػػالي
يبيف ذلؾ:
جدول ():-6
معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف مقياس األعراض السيكوسوماتية مع درجة البعد الذي تنتمي إليو
حٌزؼذ

 -1حٌزؼذ
حٌٕفغٟ

 -2حٌمٍذ
ٚحٚ٤ػ١ش
حٌذِ٠ٛش

 -3حٌـٙخص
حٌظٕفغٟ

حٌفمشس

ِؼخًِ
حالسطزخؽ

حٌزؼذ

ِغظ ٜٛحٌذالٌش

حٌفمشس

ِؼخًِ
حالسطزخؽ

ِغظ ٜٛحٌذالٌش

1

0.725

دحٌش ػٕذ .0.1

19

0.676

دحٌش ػٕذ .0.1

2

0.619

دحٌش ػٕذ .0.1

2.

0.609

دحٌش ػٕذ .0.1

3

0.684

دحٌش ػٕذ .0.1

21

0.708

دحٌش ػٕذ .0.1

4

0.750

دحٌش ػٕذ .0.1

22

0.747

دحٌش ػٕذ .0.1

5

0.701

دحٌش ػٕذ .0.1

23

0.794

دحٌش ػٕذ .0.1

6

0.558

دحٌش ػٕذ .0.1

24

0.739

دحٌش ػٕذ .0.1

7

0.571

دحٌش ػٕذ .0.1

25

0.604

دحٌش ػٕذ .0.1

8

0.618

دحٌش ػٕذ .0.1

26

0.771

دحٌش ػٕذ .0.1

9

0.794

دحٌش ػٕذ .0.1

27

0.648

دحٌش ػٕذ .0.1

1.

0.766

دحٌش ػٕذ .0.1

28

0.608

دحٌش ػٕذ .0.1

11

0.787

دحٌش ػٕذ .0.1

29

0.583

دحٌش ػٕذ .0.1

12

0.649

دحٌش ػٕذ .0.1

3.

0.571

دحٌش ػٕذ .0.1

13

0.637

دحٌش ػٕذ .0.1

31

0.791

دحٌش ػٕذ .0.1

14

0.679

دحٌش ػٕذ .0.1

32

0.804

دحٌش ػٕذ .0.1

15

0.765

دحٌش ػٕذ .0.1

33

0.814

دحٌش ػٕذ .0.1

16

0.746

دحٌش ػٕذ .0.1

34

0.834

دحٌش ػٕذ .0.1

17

0.804

دحٌش ػٕذ .0.1

35

0.703

دحٌش ػٕذ .0.1

18

0.671

دحٌش ػٕذ .0.1

36

0.826

دحٌش ػٕذ .0.1

 -4حٌـٙخص
حٌؼظزٟ

 -5حٌـٙخص
حٌٙؼّٟ

 -6أِشحع
حٌـٍذ

قيمة ر الجدولية (د.ح = ٓ )ٙعند مستوى ٘ٓ ،ٓ.ٕ٘ٓ = ٓ.وعند مستوى ٔٓٓ.ٖٕ٘ = ٓ.
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع فقرات مقياس األعراض السيكوسوماتية ( ٖٙفقرة)

حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إليو عند مستوى داللة ٔٓ ،ٓ.وبذلؾ يبقى

المقياس في صورتو النيائية يتكوف مف ( ٖٙفقرة) وتتراوح الدرجة الكمية لممفحوص بيف (– ٖٙ

.)ٔٓٛ

كما تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس ،والجدوؿ التالي يبيف

ذلؾ:

جدول ();-6
معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد
مف أبعاد مقياس األعراض السيكوسوماتية مع الدرجة الكمية لممقياس
معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

األبعاد
البعد النفسي

0.763

دالة عند ٔٓٓ.

القمب واألوعية الدموية

0.823

دالة عند ٔٓٓ.

الجياز التنفسي

0.831

دالة عند ٔٓٓ.

الجياز العصبي

0.828

دالة عند ٔٓٓ.

الجياز اليضمي

0.846

دالة عند ٔٓٓ.

أمراض الجمد

0.725

دالة عند ٔٓٓ.

قيمة ر الجدولية (د.ح = ٓ )ٙعند مستوى ٘ٓ ،ٓ.ٕ٘ٓ = ٓ.وعند مستوى ٔٓٓ.ٖٕ٘ = ٓ.

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد ارتباطات دالة إحصائياً بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد

مقياس األعراض السيكوسوماتية والدرجة الكمية لممقياس ،فقد تراوحت قيـ معامبلت االرتباط بيف

(ٕ٘ ،)ٓ.ٛٗٙ – ٓ.ٚوجميعيا قيـ دالة عند مستوى ٔٓ.ٓ.

وبذلؾ يتضح أف المقياس يتسـ بدرجة جيدة مف صدؽ االتساؽ الداخمي ،ويبقى في

صورتو النيائية يتكوف مف ( ٖٙفقرة).
.4

الثبــات:

لحساب ثبات مقياس األعراض السيكوسوماتية تـ استخداـ الطرؽ التالية:
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أ.

طريقة التجزئة النصفية:
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات الفقرات الفردية ( ٔٛفقرة) ،ودرجات الفقرات

الزوجية ( ٔٛفقرة) ،والمكونة لمقياس األعراض السيكوسوماتية في صورتو النيائية (مجموع
الفقرات =  ٖٙفقرة) ،وقد بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف النصفيف (ٗ٘ ،)ٓ.ٚثـ

استخدمت معادلة سبيرماف – براوف التنبؤية لتعديؿ طوؿ المقياس بسبب كوف عدد فقرات
المقياس زوجياً (النصفيف متساوييف) ،وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات بعد التعديؿ بتمؾ المعادلة

(ٗ٘ )ٓ.ٛوىي قيمة مقبولة عممياً ،األمر الذي يدلؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة جيدة مف
الثبات تطمئف الباحثة إلى صبلحيتو لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة الحالية.
ب.

معامل ألفا كرونباخ:
قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس األعراض السيكوسوماتية في صورتو النيائية

باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ لفقرات كؿ بعد ولفقرات المقياس ككؿ ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()32-6
يبيف قيـ الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ لمقياس األعراض السيكوسوماتية
عدد الفقرات

قيـ ألفا

األبعاد
البعد النفسي

ٙ

ٗ٘ٓ.ٚ

القمب واألوعية الدموية

ٙ

ٓٓ.ٜٚ

الجياز التنفسي

ٙ

ٔٔٓ.ٛ

الجياز العصبي

ٙ

ٓ.ٛٓٙ

الجياز اليضمي

ٙ

ٓ.ٜٜٙ

أمراض الجمد

ٙ

ٕٓ.ٛٛ

الدرجة الكمية لممقياس

ٖٙ

ٓ.ٜٖٛ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ تراوحت بيف

( ،)ٓ.ٜٖٛ – ٓ.ٜٜٙوجميعيا مقبولة عممياً ،األمر الذي يطمئف الباحثة إلى صبلحيتو لمتطبيؽ
عمى عينة الدراسة الحالية.

019

ومما سبؽ اتضح أف مقياس األعراض السيكوسوماتية موضوع الدراسة يتسـ بدرجة عالية

مف الصدؽ والثبات؛ مما يعني صبلحيتو لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة الحالية.
خامساً :الخطوات اإلجرائية:
قامت الباحثة بالخطوات التالية:

 االط ػ ػػبلع عم ػ ػػى البح ػ ػػوث والد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة واألط ػ ػػر النظري ػ ػػة والمق ػ ػػاييس ذات الص ػ ػػمةبموضوع الدراسة والتي تتعمؽ بالصبلبة النفسية واألمؿ واألعراض السيكوسوماتية.

 قامت الباحثة في ضوء اإلطار النظري بإعػداد مقيػاس الصػبلبة النفسػية الػذي يتكػوف مػفثبلثة أبعػاد والمسػتخدـ فػي الد ارسػة الحاليػة ،واسػتمارة البيانػات األوليػة ،كمػا قامػت بإعػداد
كؿ مف مقياس األمؿ ،ومقياس األعراض السيكوسوماتية الذي يتكوف مف ستة أبعاد.

 قامت الباحثػة بعػرض المقػاييس الثبلثػة التػي قامػت بإعػدادىا عمػى مجموعػة مػف األسػاتذةالجامعييف لتحكيميا.

 بعد االنتيػاء مػف التحكػيـ وتحديػد األدوات التػي سػيتـ اسػتخداميا  ،قامػت الباحثػة بتطبيػؽاألدوات عمى العينة االستطبلعية والميدانية.

 إجػراء الد ارسػػة االسػػتطبلعية األوليػػة عمػػى عينػػة مػػف أفػراد المجتمػػع األصػػمي لمد ارسػػة ،وقػػدبمغ عدد أفراد العينػة (٘ ،)ٙتػـ اسػتبعاد (ٖ) اسػتمارات لعػدـ اسػتكماليا وبقػي أفػراد العينػة

االسػتطبلعية (ٕ )ٙأمػاً مػف األميػات المػدمرة منػػازليف  ،وذلػؾ بيػدؼ التحقػؽ مػف صػػدؽ
وثبات األدوات.

 وبع ػػد إجػ ػراء الص ػػدؽ والثب ػػات ل ػػؤلدوات قام ػػت الباحث ػػة باختي ػػار عين ػػة الد ارس ػػة بالطريق ػػةالعش ػوائية المنتظمػػة  ،فقػػد شػػممت العينػػة ح ػوالي ٕٔ %مػػف أف ػراد المجتمػػع األصػػمي مػػف

األميات المدمرة منازليف في محافظة شماؿ غزة.

 بعد تحديد العينة قامت الباحثة بتطبيؽ المقاييس بنفسيا بتوزيعيا عمى أفراد العينة حسػبمكػػاف السػػكف ( المنػػزؿ الػػذي يقطػػف فيػػو ) ،حيػػث بمػػغ عػػدد االسػػتبيانات التػػي تػػـ توزيعيػػا

(ٕٕٓ) اسػػتبياناً ،وتػػـ اسػػتبعاد عػػدد (ٖ) اسػػتبيانات لعػػدـ اسػػتكماليا ،وبمغػػت االسػػتبيانات

الصػػالحة ( )ٕٔٚاسػػتبياناً عمػػى األميػػات المػػدمرة منػػازليف وقػػد اسػػتجاب معظميػػف عمػػى
أدوات الدراسة.

 وتػ ػػـ جمػ ػػع البيانػ ػػات  ،وقػ ػػد لجػ ػػأت الباحثػ ػػة السػ ػػتخداـ برنػ ػػامج الػ ػػرزـ اإلحصػ ػػائية لمعمػ ػػوـاالجتماعية " "SPSSلتفريغ البيانات وتصنيفيا وتحميميا لمتوصؿ لنتائج الدراسة.
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 كما قامت الباحثة بتفسير النتائج ومناقشتيا في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.سادساً :األساليب اإلحصائية
تم ػػت معالج ػػة البيان ػػات باس ػػتخداـ برن ػػامج ال ػػرزـ اإلحص ػػائية لمعم ػػوـ االجتماعي ػػة ""SPSS
باستخداـ الحاسوب ،بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة وذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:
لمتحقق من صدق وثبات األدوات استخدمت الباحثة:
 معادل ػ ػة ارتبػػػاط بيرسػ ػػوف :لمكشػ ػػؼ عػ ػػف صػػػدؽ االتسػ ػػاؽ ال ػػداخمي لػ ػػؤلدوات ،وثبػ ػػات التجزئػ ػػةالنصفية.

 معادلة سبيرماف براوف :لتعديؿ طوؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -معادلة ألفا كرونباخ :إليجاد ثبات األدوات.

واستخدمت الباحثـة األسـاليب اإلحصـائية التاليـة فـي اإلجابـة عـن أسـئمة الدراسـة والتحقـق مـن
الفرضيات:
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي :لمكشؼ عف مستويات المتغيرات. -معامؿ ارتباط بيرسوف :لمكشؼ عف العبلقة بيف متغيرات الدراسة.

 اختبار "ت"  :T-Testلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات مجموعتيف مستقمتيف. اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  :One Way ANOVAلمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ بػػيفمتوسطات درجات أكثر مف مجموعتيف مستقمتيف.

 اختبار شيفيو :لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادي. تحميؿ التبايف الثنائي (ٕ  :)ٕ Xلمكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف متغيريف مستقميف عمى المتغيػرالتابع.
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انفصم اخلامس
نتائــج اندراســـــة

 نتائج اإلجابة عن السؤال األول نتائج اإلجابة عن الفرض األول نتائج اإلجابة عن الفرض الثاني نتائج اإلجابة عن الفرض الثالث نتائج اإلجابة عن الفرض الرابع نتائج اإلجابة عن الفرض الخامس نتائج اإلجابة عن الفرض السادس -نتائج اإلجابة عن الفرض السابع
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تستعرض الباحثة في ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،وذلؾ

بعد اإلجابة عف التساؤالت والتحقؽ مف الفرضيات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة ،كما
ستقوـ الباحثة بتفسير ومناقشة النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا في ضوء اإلطار النظري والدراسات

السابقة:

 .1نتــائج الس ـؤال األول الــذي يــنص عمــى :مــا مســتوى الصــالبة النفســية واألمــل واألعــراض
السيكوسوماتية لدى أفراد العينة؟

ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
3.3

ما مستوى الصالبة النفسية لدى أفراد العينة؟
لئلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا السػ ػؤاؿ ت ػػـ اس ػػتخداـ المتوس ػػط الحس ػػابي واالنحػ ػراؼ المعي ػػاري وال ػػوزف

النسػػبي السػػتجابات أف ػراد العينػػة عمػػى مقيػػاس الصػػبلبة النفسػػية بأبعػػاده ودرجتػػو الكميػػة ،والجػػدوؿ
التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()3-7
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف
النسبي الستجابات أفراد العينة عمى مقياس الصبلبة النفسية
المتوسط

النحراف

الوزن النسبي

الحسابي

المعياري

%

االلتزام

01

23.1

3.3

77.1

ٔ

التحدي

01

22.0

3.4

73.3

ٖ

التحكم

00

24.3

3.2

73.8

ٕ

الدرجة الكلية للصالبة النفسية

10

69.4

8.4

74.7

المقياس

عدد الفقرات

الترتيب

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف الصػػبلبة النفسػػية لػػدى أف ػراد عينػػة الد ارسػػة مػػف األميػػات
المدمرة منازليف جيد ويقع عند وزف نسبي (.)%ٚٗ.ٚ
كمػػا أف مسػػتويات أبعػػاد الصػػبلبة النفسػػية لػػدى أفػراد عينػػة الد ارسػػة تتػراوح بػػيف وزف نسػػبي
(ٖ ،)%ٚٚ.ٔ-ٖٚ.وكانت مستويات أبعاد الصبلبة النفسية كما يمي:
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 يأتي بعد االلتزاـ في أعمى مراتب الصبلبة النفسية بوزف نسبي (ٔ.)%ٚٚ. يميو بعد التحكـ في المرتبة الثانية بوزف نسبي (.)%ٖٚ.ٛ -وأخي اًر يأتي بعد التحدي بوزف نسبي (ٖ.)%ٖٚ.

يتضػح مػػف النتػائج السػػابقة أف األميػات المػػدمرة منػازليف فػػي محافظػة شػػماؿ غػزة يتمػػتعف
بمستوى ٍ
عاؿ مف الصبلبة النفسية ،وتفسر الباحثة ذلػؾ فػي ضػوء الواقػع المعػيش ليػؤالء األميػات
بمحافظػػة شػػماؿ غػزة ،ذلػػؾ أف ارتفػػاع الصػػبلبة النفسػػية أو انخفاضػػيا لػػدى األميػػات تتوقػػؼ عمػػى

عوامػػؿ عػػدة ،يكػػاد يكػػوف أكثػػر العوامػػؿ أىميػػة أو العامػػؿ األساسػػي مػػف ىػػذه العوامػػؿ ىػػو االلت ػزاـ
بكافػة أشػػكالو وخاصػة االلتػزاـ الػػديني واألخبلقػي ،وتػػرى الباحثػة أف ىػػذا أمػػر منطقػي ومعقػػوؿ فػػي

ظؿ مجتمع يتصؼ بالتديف وااللتزاـ األخبلقي الذي يمدىف بالقدرة عمى الصمود والمقاومة وتحمؿ
األلـ والمحف والكروب ،وبالتالي التحكـ والسيطرة عمى المشاعر السمبية ،وتقبػؿ األحػداث الصػعبة

بناء عمى استقرائيف لمواقع ،وانطبلقاً مف ديمومة الحالة الفمسطينية.
ً
إف الصػػبلبة النفسػػية لؤلميػػات المػػدمرة منػػازليف فػػي ظػػؿ سياسػػة القمػػع اإلس ػرائيمية التػػي
تعيشيا األسرة الفمسطينية تأتي في سياؽ التراكمات النضالية ،فيي ليست وليدة لحظػة مفاجئػة وال
فترة محددة تبدأ وتنتيي في زمف معيف ،بؿ ىي نتيجة أشكاؿ متعددة مف القير والمعاناة ،ت اركمػت

خػػبلؿ مػػا يزي ػػد ع ػف سػػتيف عامػ ػاً ،فػػاألـ الفمسػػطينية ش ػػأنيا شػػأف أي فمسػػطيني يع ػػيش عمػػى ث ػػرى
ال ػػوطف ،تتع ػػرض لكاف ػػة أش ػػكاؿ القم ػػع والمعان ػػاة والض ػػغوط م ػػف ِقب ػػؿ االح ػػتبلؿ اإلسػ ػرائيمي ،م ػػف
مصادرة األراضي ،وىدـ البيوت في أوقات السمـ والحػرب عمػى السػواء ،أو عمػى رؤوس أصػحابيا

فػػي بعػػض أو أغمػػب األحيػػاف  ،وفقػػداف المػػأوى واألىػػؿ مػػف أخ ،أو ابػػف ،أو زوج ،إمػػا باألسػر ،أو

اإلبعػػاد ،أو االستشػػياد بػػدءاً مػػف النكبػػة ومػػرو اًر بالنكسػػة وانتفاضػػة الحجػػارة ،وانتفاضػػة األقصػػى؛
وصوالً إلى الحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى قطاع غزة والتي بات عمى إثرىا القطاع حقبلً لتجارب

سػػبلح االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي ،وفػػي ظػػؿ تػراكـ أشػػكاؿ المعانػػاة التػػي تعرضػػت ليػػا األميػػات المػػدمرة
منػػازليف ،بػػات ل ازمػاً عمػػييف مواجيػػة ىػػذه األحػػداث المؤلمػػة والتكيػػؼ معيػػا مػػف خػػبلؿ توليػػد آليػػات
واسػػتراتيجيات تقػػييف مػػف الوقػػوع فريسػػة لؤلم ػراض الجسػػمية والمشػػكبلت النفسػػية؛ فػػاأللـ والمعانػػاة

يفضياف إلى القوة والنماء.

ويتفؽ ذلؾ مع ما ذىب إليو أبو نجيمة (ٕٔٔٓ) مف أف ىنػاؾ ثػبلث سػمات ميػزت الػذيف

لػػدييـ صػػبلبة نفسػػية وىػػي االلت ػزاـ ،والتحػػدي  ،والػػتحكـ حيػػث يكػػوف ىنػػاؾ اعتقػػاد قػػوي بضػػرورة
التعامؿ مع المواقؼ الصعبة واستثمارىا لمنمو الشخصي والتحكـ في أمور الحياة مػع وجػود إدراؾ

شخصي لقدرة ىؤالء األفراد عمى التحكـ في مسرات ومضرات الحياة (ص٘)ٜ
004

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليػو د ارسػة ( ارضػي  )ٕٓٓٛالتػي أشػارت إلػى ارتفػاع

مس ػػتوى الص ػػبلبة النفس ػػية ل ػػدى أمي ػػات الش ػػيداء ،د ارس ػػة ( أب ػػو س ػػميدانة  )ٕٓٓٙوالت ػػي أش ػػارت
لمستوى ٍ
عاؿ مف الصبلبة النفسية لدى المرأة الفمسطينية في ظؿ انتفاضة األقصى ،وأيضاً دراسة

( أب ػػو ركب ػػة ٕ٘ٓٓ) الت ػػي أش ػػارت إل ػػى تمت ػػع أمي ػػات أطف ػػاؿ متبلزم ػػة داوف بمس ػػتوى ع ػ ٍ
ػاؿ م ػػف
الصػػبلبة النفسػػية ،ود ارسػػة (حجػػازي وأبػػو غػػالي  )ٕٜٓٓالتػػي أشػػارت إلػػى تمتػػع المسػػنيف بمسػػتوى
ٍ
عاؿ مف الصبلبة النفسية  ،والدراسات آنفة الذكر جميعيا أجريت عمى عينات مف قطاع غزة.
1.1

ما مستوى األمل لدى أفراد العينة؟

لئلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا السػ ػؤاؿ ت ػػـ اس ػػتخداـ المتوس ػػط الحس ػػابي واالنحػ ػراؼ المعي ػػاري وال ػػوزف
النسبي الستجابات أفراد العينة مف األميات المدمرة منازليف في محافظة شماؿ غػزة عمػى الدرجػة

الكمية لؤلمؿ ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ()4-7
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى الدرجة الكمية لؤلمؿ
المقياس
الدرجة الكمية لؤلمؿ

عدد الفقرات

المتوسط

01

30.6

النحراف

الوزن النسبي

المعياري

%

4.4

78.3

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الدرجػة الكميػة لؤلمػؿ لػدى أفػراد عينػة الد ارسػة مػف األميػات
المدمرة منازليف في محافظة شماؿ غزة جيد ويقع عند وزف نسبي (ٖ ،)%ٚٛ.ممػا يشػير إلػى أف
أفراد العينة يتمتعف بدرجة جيدة مف األمؿ.

وىذه النسبة أعمى أو تعػادؿ مسػتوى الصػبلبة النفسػية لػدى األميػات المػدمرة منػازليف فػي

محافظػة شػماؿ غػزة  ،وتفسػػر الباحثػة تمػؾ النتيجػػة فػي ضػوء كػوف اإلنسػػاف الػذي يتسػـ بمسػػتويات
عالية مف األمؿ يشعر بمعنى الحياة والسعادة ،ويممؾ الطاقة التػي تدفعػو لمعمػؿ وتوليػد أكبػر عػدد

مػػف االسػػتراتيجيات التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا تحقيػػؽ األىػػداؼ ،ومواجيػػة أحػػداث الحيػػاة الصػػعبة،
والمثػػابرة والسػػعي نحػػو تخطػػي العقبػػات وتحقيػػؽ اليػػدؼ المنشػػود  ،وكػػذلؾ فػػإف قػػدرة األمػػؿ عمػػى

التقميؿ مف اآلثار السمبية ألحداث الحياة يساعد الفرد عمى مواجية أحداث الحيػاة الضػاغطة ومػف

ثـ تقميؿ المشاعر السمبية.
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وتسػػتمد األـ الفمسػػطينية األمػػؿ مػػف إيمانيػػا وثقتيػػا بحقيػػا فػػي غػػد مشػػرؽ تتمتػػع بػػو بكامػػؿ

حقوقيا المسموبة ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع اإلطار النظري ،الػذي يؤكػد أف نظريػة األمػؿ تيػدؼ إلػى
مساعدة األفراد عمى صياغة أىدافيـ بصورة واضحة ،وتطوير استراتيجيات ووسائؿ خاصة تعمؿ

عمى تحقيؽ ىذه األىػداؼ مػف خػبلؿ تزويػد الفػرد تػدريجياً بالشػعور باألمػؿ ،وزيػادة مسػتوى شػعور

الفػػرد باألمػػؿ ،وبػػذلؾ تكػػوف األمي ػػات المػػدمرة منػػازليف فػػي محافظ ػػة شػػماؿ غ ػزة الم ػواتي يتم ػػتعف
بمستوى ٍ
عاؿ مف األمػؿ أكثػر الت ازمػاً وتحػدياً لظػروؼ الحيػاة الصػعبة ،ويخبػرف مسػتويات أقػؿ مػف
األلـ وبالتالي فاألمؿ يساعدىف فػي التوافػؽ عنػد حػدوث األمػراض التػي ال شػفاء منيػا مػع مداومػة

العػػبلج ،كمػػا تػػرى الباحثػػة أف ارتفػػاع مسػػتوى األمػػؿ لػػدى األميػػات المػػدمرة منػػازليف أمػػر تفرضػػو
طبيعة الظروؼ المعاشة في محافظات غزة ككؿ ،ذلؾ أف كؿ ما يحيط بأبنػاء الشػعب الفمسػطيني
بمحافظػات غػزة يػدعو إلػى التشػاؤـ ومػف ثػـ يػؤمف كػؿ فمسػطيني بأنػو لػيس ىنػاؾ مػف شػيء وسػػط

ىذا الظبلـ الدامس إال التفاؤؿ والعيش عمى األمؿ.

وتتفؽ ىػذه النتيجػة مػع مػا توصػمت إليػو د ارسػة ( جػودة ،وأبػو جػراد ٕٔٔٓ) التػي أسػفرت

نتائجيا عف أف مستوى األمؿ كاف مرتفعاً لدى عينة طمبة الجامعة ،وأيضاً دراسة (جػودة ٕٓٔٓ)

حيػػث بمػػغ مسػػتوى األمػػؿ لػػدى عينػػة طمبػػة الثانويػػة مانسػػبتو ٔ ،%ٛود ارسػػة (س٠دددذطآ  ٚدددشٓ٠

 )2..9 Redich et,. alالتػي أظيػرت ارتفػػاع مسػتوى األمػؿ لػػدى أسػر المعػػاؽ ،ود ارسػة ( ٌددٓ١

ٚطغخ )2..5( Lin & Tsay ،ٞالتي أظيرت ارتفاع مستوى األمؿ لدى مرضى السرطاف.
1.1

ما درجة شيوع األعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة؟
لئلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا السػ ػؤاؿ ت ػػـ اس ػػتخداـ المتوس ػػط الحس ػػابي واالنحػ ػراؼ المعي ػػاري وال ػػوزف

النسػػبي السػػتجابات أفػراد العينػػة عمػػى مقيػػاس األعػراض السيكوسػػوماتية بأبعادىػػا ودرجتيػػا الكميػػة،
والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()5-7
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف
النسبي الستجابات أفراد العينة عمى مقياس األعراض السيكوسوماتية
المقياس

عدد

المتوسط

النحراف

الوزن النسبي

الترتيب

الفقرات

الحسابي

المعياري

%

البعد النفسي

ٙ

11.78

2.51

65.5

ٔ

القمب واألوعية الدموية

ٙ

11.00

3.14

61.1

ٖ

الجياز التنفسي

ٙ

10.47

3.08

58.2

٘

الجياز العصبي

ٙ

11.49

2.99

63.9

ٕ

الجياز اليضمي

ٙ

10.90

2.64

60.6

ٗ

أمراض الجمد

ٙ

9.64

3.54

53.5

ٙ

الدرجة الكمية لؤلعراض السيكوسوماتية

ٖٙ

65.29

14.65

60.4

يتضػػح م ػػف الج ػػدوؿ السػػابؽ أف األعػ ػراض السيكوس ػػوماتية ل ػػدى أف ػراد عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف

األميات المدمرة منازليف في محافظة شماؿ غزة تقػع عنػد مسػتوى مرتفػع بػوزف نسػبي (ٗ)%ٙٓ.
مما يشير إلى شػيوع األعػراض السيكوسػوماتية لػدى األميػات المػدمرة منػازليف ،وترتبػت مسػتويات

أبعاد األعراض السيكوسوماتية كما يمي:

 يػ ػأتي ُبع ػػد أعػ ػراض البع ػػد النفس ػػي ف ػػي أعم ػػى م ارت ػػب األعػ ػراض السيكوس ػػوماتية ب ػػوزف نس ػػبي(٘.)%ٙ٘.
 -ثـ أعراض الجياز العصبي في المرتبة الثانية بوزف نسبي (.)%ٖٙ.ٜ

 ويأتي أعراض القمب واألوعية الدموية في المرتبة الثالثة بوزف نسبي (ٔ.)%ٙٔ. يميو أعراض الجياز اليضمي بوزف نسبي (،)%ٙٓ.ٙ -يميو أعراض الجياز التنفسي بوزف نسبي (ٕ،)%٘ٛ.

 وفي المرتبة األخيرة يأتي أمراض الجمد بوزف نسبي(٘.)%ٖ٘.007

توضػػح النتيجػػة السػػابقة شػػيوع األع ػراض السيكوسػػوماتية لػػدى األميػػات الم ػدمرة منػػازليف فػػي

محافظة شماؿ غزة ،ولكف بنسب متفاوتة وذلؾ حسب البعد ،حيث بمغ البعد النفسي أعمػى النسػب
ثـ البعد العصبي وىما عمى التوالي ٘.%ٖٙ.ٜ ،%ٙ٘.

وتفسر الباحثة تمػؾ النتػائج بأنيػا طبيعيػة ومتوافقػة مػع ظػروؼ العينػة ،حيػث إف االضػطرابات

الجسمية تتطور بسبب العوامؿ النفسية ،وباعتبار الجسـ المجاؿ العضػوي لمتفػاعبلت واالنفعػاالت

النفسية وىو مف يقاسي آثار اضػطرابات الػنفس ،واتفقػت النتيجػة مػع اإلطػار النظػري حيػث عػرؼ

(أبو النيؿ ٗ )ٜٜٔاألعراض السيكوسوماتية بأنيا االضطرابات الجسمية المألوفة لؤلطبػاء ،والتػي
تحدث تمفاً في جزء مف أجراء الجسـ ،أو خمبلً في وظيفة عضوية مف أعضائو نتيجة اضػطرابات

انفعالية مزمنة نظ اًر الضطراب حياة المريض ،والتي ال يصمح العبلج الجسػمي الطويػؿ وحػده فػي

ػفاء تام ػ ػاً السػ ػػتمرار االضػ ػػطراب االنفعػ ػػالي ،وعػ ػػدـ عػ ػػبلج أسػ ػػبابو إلػ ػػى جانػ ػػب العػ ػػبلج
شػ ػػفائيا شػ ػ ً
الجسمي.
وتػرى الباحثػػة أف السػػبب فػػي اسػػتمرار االضػػطراب االنفعػػالي يعػػود إلػػى الممارسػػات اإلسػرائيمية

واسػػتخداميا كافػػة األسػػمحة ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني وكافػػة أشػػكاؿ القمػػع وخاصػػة تػػدمير المنػػازؿ

وتشػريد األسػػر الفمسػػطينية التػػي يقػػع كاىميػػا عمػػى عػػاتؽ األميػات كونيػػا عمػػاد األسػرة الفمسػػطينية،
فاألعراض النفسػية نتيجػة طبيعيػة لمػا تتكبػده األـ مػف آالـ جمػة وضػغوط ال متناىيػة ،ولمػا كانػت

العبلقػػة بػػيف الػػنفس والجسػػـ عبلقػػة وثيقػػة كػػاف مػػف الطبيعػػي أف تظيػػر األع ػراض السيكوسػػوماتية
نتيجة المعاناة النفسية لدى ىؤالء األميات.

واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة ( الطبلع ٕٓٓٓ) في ترتيب مستويات األبعاد ،حيث

أظيػػرت أف البعػػد النفسػػي أعمػػى الم ارتػػب فػػي األعػراض السيكوسػػوماتية لػػدى األسػػرى وأيضػاً شػػيوع
تمؾ األعراض لدييـ ،وأيضػاً د ارسػة ( الغصػيف ٕٓٔٓ) التػي أظيػرت أف سػكاف شػماؿ غػزة الػذيف

فقػػدوا شػػيداء فػػي الحػػرب األخي ػرة عمػػى غ ػزة يعػػانوف أكثػػر مػػف األع ػراض السيكوسػػوماتية ،وكػػذلؾ

اتفقػػت مػػع كػػؿ مػػف د ارسػػة ( وىبػػاف  ،ٕٓٓٛرشٚسٚوددٛت١ظآ  ٚددش، Prorokovic et al., ٓ٠
العيسػوي  ،ٜٜٔٙأبػو النيػؿ ٗ ،ٜٜٔسػموبر وآخػريف (1991 Sloper, et, al.فػي انتشػار واضػح
لؤلعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة.

 .1نتائج الفرض األول الذي ينص عمى أنو:

" ل توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية بــين الدرجــة الكميــة لمصــالبة النفســية واألمــل واألعـراض
السيكوسوماتية لدى أفراد العينة "

لمكشؼ عف العبلقة بيف الدرجة الكمية لمصبلبة النفسية واألمؿ واألعراض السيكوسػوماتية

ألفراد العينة ،استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()6-7
يبيف معامبلت االرتباط بيف األمؿ
والصبلبة النفسية واألعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة
األعراض السيكوسوماتية

الدرجة الكلية
لألمل

الصبلبة النفسية
االلتزام

التحدي

التحكم

الدرجة الكلية
للصالبة النفسية

البعد النفسي

**-0.393

**-0.531

**-0.447

**-0.417

**-0.544

القمب واألوعية الدموية

**-0.315

**-0.298

**-0.338

**-0.288

**-0.361

الجياز التنفسي

**-0.257

**-0.439

**-0.360

**-0.265

**-0.416

الجياز العصبي

**-0.378

**-0.596

**-0.464

**-0.442

**-0.586

الجياز اليضمي

**-0.405

**-0.553

**-0.472

**-0.448

**-0.574

أمراض الجمد

**-0.393

**-0.531

**-0.447

**-0.417

**-0.544

**-0.315

**-0.298

**-0.338

**-0.288

**-0.361

الدرجػ ػ ػ ػػة الكميػ ػ ػ ػػة لؤلع ػ ػ ػ ػراض
السيكوسوماتية

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= ٕ٘ٔ) عند ٘ٓ ،ٓ.ٖٔٛ =ٓ.وعند ٔٓٓ.ٔٛٔ =ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 وجود عبلقة سالبة دالة إحصائياً عنػد مسػتوى داللػة (ٔٓ ،)ٓ.بػيف الصػبلبة النفسػية بأبعادىػاودرجتيا الكمية واألع ارض السيكوسوماتية بأبعادىا ودرجتيا الكمية لدى أفراد العينة.

 أنػػو توجػػد عبلقػػة سػػالبة دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة (ٔٓ ،)ٓ.بػػيف األمػػؿ واألع ػراضالسيكوسوماتية بأبعادىا ودرجتيا الكمية لدى أفراد العينة.

وىنا لـ يتحقؽ الفرض األوؿ مف الدراسة الذي ينص عمى عدـ وجود عبلقة ارتباطية دالة

إحصائياً بيف كؿ مف الصبلبة النفسية واألمؿ واألعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة؛ لذا
نرفض فرض الدراسة ،ونقبؿ الفرض البديؿ حيث أظيرت النتائج وجود عبلقة سالبة دالة
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إحصائياً بيف الصبلبة النفسية بأبعادىا ودرجتيا الكمية واألعراض السيكوسوماتية بأبعادىا
ودرجتيا الكمية لدى األميات المدمرة منازليف في محافظة شماؿ غزة.

تفسر الباحثة تمؾ النتيجة في ضوء أف الصبلبة النفسية تساعد األفراد عمى االستمرار في
إعادة التوافؽ كما تؤدي دو اًر ميماً في تعديؿ العممية الدائرية التي تبدأ بالضغط وتنتيي باإلرىاؽ،
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ طرؽ متعددة ،فالصبلبة النفسية تعدؿ مف إدراؾ األحداث وتجعميا أقؿ وطأة

وتجعؿ الفرد يتقبؿ المتغيرات والضغوط التي يتعرض ليا ،حيث تعمؿ كمصدر وا ٍ
ؽ ضد العواقب
الجسمية السيئة لمضغوط ،كما تعتبر الصبلبة النفسية خصمة عامة في الشخصية تعمؿ عمى

تكوينيا وتنمييا الخبرات البيئية المتنوعة المحيطة بالفرد منذ الصغر ،وخبرات األميات

الفمسطينية وخاصة المدمرة منازليف زاخرة باألحداث المؤلمة التي كاف ليا كبير األثر في صقؿ

شخصيتيف وصبلبتيف لتتعالى عمى جراحيا وتتحدى ظروفيا وتقؼ كالنخمة الشماء لتواصؿ

عطائيا  ،وكما قاؿ الشاعر أبو الطيب المتنبي " :عمى قدر أىؿ العزـ تأتي العزائـ ".

وجاءت النتيجة طبيعية ومتوافقة مع تفسير عمـ النفس لمصبلبة النفسية وما تكسبو لمشخص

مف القدرة عمى الصمود والمقاومة والتحكـ الذي يتمثؿ في قدرة الفرد عمى توقع حدوث المواقؼ
الصعبة بناء عمى استقرائو لمواقع  ،ووضعو الخطط لمواجيتيا والتقميؿ مف آثارىا حيف حدوثيا،

مستثم اًر كؿ مايتوفر لديو مف إمكانيات مادية ومعنوية واستراتيجيات عقمية ،مسيط اًر عمى نفسو

متحكماً في انفعاالتو ،وتمتع الفرد بالصبلبة يجعمو بمنأى عف األعراض السيكوسوماتية ألف
النفس لدييا مايمدىا بالقوة ويجعميا قادرة عمى تحديات الحياة.

وكذلؾ دور األمؿ في تحقيؽ التكيؼ اإلنساني وأىميتو في البدء بالتغيير نتيجة العبلج

والشعور بالسعادة ،ونقص األمؿ يعد عامؿ خطورة يميد لئلصابة باالضطرابات العقمية واإلصابة
باالكتئاب وتأخر الشفاء مف األمراض وزيادة في ظيور بعض األعراض السيكوسوماتية ،ولو

نظرنا إلى األمؿ كطاقة تمد األميات بالصبر عمى الشدائد لتوقع األفضؿ ،ألدركنا تمؾ العبلقة

السالبة بيف األمؿ واألعراض السيكوسوماتية التي تنتشر بيف فاقدي األمؿ ،فاتخاذ الصبلبة
النفسية واألمؿ منحنى مغاير عف األعراض السيكوسوماتية فسر العبلقة السالبة بينيـ؛ فالصبلبة

النفسية واألمؿ تمثبلف جانب القوة والتحدي والقدرة عمى حؿ المشكبلت وتحقيؽ األىداؼ ،فيما

يمثبلف الجانب اإليجابي ،واألعراض السيكوسوماتية تمثؿ جانب الضعؼ واالستسبلـ أو الجانب

السمبي.
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وتتفؽ تمؾ النتيجة مع دراسة ( المشعاف ٕٓٔٓ) حيث أظيرت عبلقة سالبة بيف الصبلبة

النفسية والعصابية وكذلؾ عبلقة سالبة بيف األمؿ وكؿ مف الشكاوى البدنية والعصابية ،كما
أظيرت دراسات أخرى تناولت الصبلبة النفسية ومتغيرات سالبة مثؿ " الضغوط النفسية " كما في

وكوباز Bank ،ٜٜٔٚ
ا
دراسة كؿ مف (الرفاعي ٖٕٓٓ ،مخيمر  ،ٜٜٔٚكوبا از وآخريف ٕ،ٜٔٛ
 ،)& Gannon 1988وكذلؾ أظيرت دراسات تتعمؽ باألمؿ وبعض المتغيرات السالبة ،وجود

عبلقة سالبة ،مثؿ( :االكتئاب ،اضطراب مابعد الصدمة ،التشاؤـ والوجداف السمبي والقمؽ ) كما

ورد عمى التوالي في دراسة كؿ مف ( كروسوف وأخريف  ،Crowson et., al 2001عبد الخالؽ

ٕٗٓٓ ،فيمدماف وسنايدر  ،Feldman & Snyder 2005كووف .) Cwon 2008
 .1النتائج المتعمقة بالفرض الثاني الذي ينص عمى:

"ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في الصالبة النفسية تعزى لممتغيرات التصنيفية".

ويتفرع منو الفروض الخمسة الفرعية التالية:
1.1

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في الصالبة النفسية تعزى لمعمر لدى أفراد العينة.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر

العمر (ٖٓ وأقؿ ،ٗٓ -ٖٔ ،أكثر مف ٓٗ سنة) عمى مقياس الصبلبة النفسية لدى أفػراد العينػة،
والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()7-7
تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس الصبلبة النفسية تبعاً
لمتغير العمر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

اختبار ف

الدللة

بيف المجموعات

145.44

2

72.72

داخؿ المجموعات

2152.68

214

10.06

المجموع

2298.12

216

بيف المجموعات

136.37

2

68.18

داخؿ المجموعات

2305.56

214

10.77

المجموع

2441.93

216

بيف المجموعات

11.99

2

6.00

داخؿ المجموعات

2215.09

214

10.35

المجموع

2227.08

216

بيف المجموعات

739.06

2

369.53

داخؿ المجموعات

14528.47

214

67.89

المجموع

15267.53
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المقياس

اللتزام

التحدي

التحكم

مصدر التباين

الدرجـــــــــــة الكميـــــــــــة

لمقيــــــاس الصــــــالبة
النفسية

7.229

6.329

0.579

5.443

دالة عند
ٔٓٓ.

دالة عند
ٔٓٓ.

غير دالة
إحصائياً

دالة عند
ٔٓٓ.

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ= ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ = ٓ.

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:
 توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف ٔٓ ،ٓ.فػػي بعػػدي االلت ػزاـ والتحػػديوالدرجة الكمية لمقياس الصبلبة النفسية تعزى لمتغير العمر ألفراد العينة.

ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياُ عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف ٔٓ ،ٓ.فػػي بعػػد الػػتحكـ تعػػزى لمتغيػػر

العمر ألفراد العينة.

وىنا تجمى تحقؽ الفػرض فػي ىػذا البعػد فقػط ،أمػا بػاقي األبعػاد والدرجػة الكميػة فمػـ يتحقػؽ الفػرض

لوجػػود فػػروؽ فػػي بعػػدي االلت ػزاـ والتحػػدي والدرجػػة الكميػػة لمصػػبلبة النفسػػية تعػػزى لمتغي ػر العمػػر

لؤلميات المدمرة منازليف ،لػذا نػرفض فػرض الد ارسػة ونقبػؿ بػالفرض البػديؿ ،والجػدوؿ التػالي يبػيف
المتوسػػطات الحسػػابية لػػدرجات أف ػراد العينػػة فػػي أدائيػػـ عمػػى أبعػػاد مقيػػاس الصػػبلبة النفسػػية ذات

الداللة اإلحصائية تبعاً لمعمر:
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جدول ()8-7
المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة عمى مقياس الصبلبة النفسية تبعاً لمتغير العمر
المتغير

المتوسط

النحراف

البيان

العدد

 52وأقل

81

24.16

62 -53

69

22.32

3.81

أكثر من  62سنة

67

22.67

3.04

 52وأقل

81

23.00

2.38

62 -53

69

21.25

3.86

أكثر من  62سنة

67

21.51

3.57

 52وأقل

81

71.80

6.27

62 -53

69

67.67

9.61

أكثر من  62سنة

67

68.42

8.79

اللتزام

التحدي

الدرجــة الكميــة لمقيــاس

الصالبة النفسية

الحسابي

المعياري
2.63

كما تـ استخداـ اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ في أبعاد الصبلبة النفسية تبعاً لمعمر:
جدول ()9-7
نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ في الصبلبة النفسية تبعاً لمعمر
المتغير
اللتزام

التحدي
الدرجــة الكميــة لمقيــاس

الصالبة النفسية

البيان

 52وأقل

62-53

*1.842

أكثر من  62سنة

*1.489

62-53

*1.754

أكثر من  62سنة

*1.493

62-53

*4.136

أكثر من  62سنة

*3.385
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62-53

0.353

0.261

0.751

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوليف الس ػػابقيف أف الف ػػروؽ ف ػػي بع ػػدي االلتػ ػزاـ والتح ػػدي والدرج ػػة الكمي ػػة

لممقيػاس كانػت بػيف مجموعػة ذوات العمػر ٖٓ سػنة وأقػؿ مػف ناحيػة وبػيف مجمػوعتي ذوات العمػر
ٖٔ ٗٓ -سنة ،وأكثر مف ٓٗ سنة ،لصالح مجموعة ذوات العمر ٖٓ وأقؿ مف األميات المػدمرة

منازليف.

وترجع الباحثة تمؾ النتيجػة لكػوف األميػات األصػغر سػناً أكثػر مرونػة وقػدرة عمػى التكيػؼ

فكبػػار السػػف يصػػبحف أقػػؿ مرونػػة وبالتػػالي أقػػؿ قػػدرة عمػػى التكيػػؼ ،ويؤكػػد ذلػػؾ ( إب ػراىيـ ٗ)ٜٜٔ

حيػػث أشػػار إلػػى أف ذخيػرة األفػراد كبػػار السػػف تصػػبحِ أكثػػر تعقيػػداً أو أقػػؿ مرونػػة وتوصػػؼ أحيانػاً
بأنيػػا سػػمبية عػػف اسػػتجابات األفػراد األقػػؿ سػػناً ( الطػػبلع ٕٓٓٓ ،)ٔٙٔ :وكػػذلؾ تػػرى الباحثػػة أف

األميػػات األصػػغر سػػناً قػػد خبػػرف األحػػداث الصػػعبة منػػذ الصػػغر ممػػا جعميػػف أكثػػر إد ارك ػاً لمواقػػع

المع ػ ػيش فديمومػ ػػة الحالػ ػػة الفمسػ ػػطينية منػ ػػذ النكبػ ػػة والنكسػ ػػة التػ ػػي خبرنيػ ػػا مػ ػػف أحاديػ ػػث جػ ػػداتيف
وأمي ػػاتيف ،وخبػ ػرتيف الت ػػي اكتس ػػبنيا مػ ػف أح ػػداث انتفاض ػػة الحج ػػارة وانتفاض ػػة األقص ػػى والح ػػرب

األخيػ ػرة عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة والحص ػػار المف ػػروض عم ػػى القط ػػاع ،ك ػػؿ ى ػػذه األح ػػداث واالنتفاض ػػات
واليبات الجماىيرية أكسبت األميات األصغر سناً مرونة وقوة لتحمؿ أعباء المرحمة البلحقة ليػدـ

منازليف ،فمازلف في مقتبؿ العمر وعمييف مواجية تحديات الحياة بالتزاـ وصبر وثبات وقدرة عمى

التفاع ػػؿ م ػػع األح ػػداث الص ػػعبة بعك ػػس األمي ػػات األكب ػػر س ػػناً فق ػػد م ػػررف ب ػػنفس الخبػ ػرات فب ػػدأت
عزيمتيف باالنحدار وأصبحف ينشدف ال ارحػة والميػؿ لبلسػتقرار والعػيش بقػدر مػف األمػف والطمأنينػة

نتيجة لحمميا تجربة نفسية حصيمة المواقؼ والتجارب المؤلمة التي اجتازتيا خبلؿ مسػيرة حياتيػا،
وال نغف ػػؿ دور المش ػػاركة الوجداني ػػة الت ػػي تحظ ػػى بي ػػا األمي ػػات وخاص ػػة ص ػػغار الس ػػف كوني ػػا ف ػػي

المراحؿ األولى مف حياتيا؛ فيي تمقى الدعـ والمشػاركة مػف األىػؿ والػزوج وأفػراد األسػرة ،ىػذا كمػو
يجعميا أكثر مواجية وأكثر التزاماً وتحدياً لمظروؼ الصعبة ،وترى الباحثة أف ىذه النتائج منطقيػة
خاصػػة إذا تػػـ تتبػػع المسػػيرة النضػػالية لي ػؤالء األميػػات ذوات العمػػر ٖٓ سػػنة وأقػػؿ مػػف األميػػات

المػػدمرة منػػازليف ،حيػػث كانػػت لكثيػػر مػػنيف المشػػاركة الفعميػػة فػػي أحػػداث انتفاضػػة الحجػػارة عػػاـ
ٜٔٛٚالتػػي شػػاركف فييػػا أو عايشػػنيا وىػػف فػػي المػػدارس االبتدائيػػة ،والتػػي لػػـ تشػػارؾ فػػي فعالياتيػػا

بنفس ػػيا حتم ػػا ش ػػاىدت أخ ػػوة أو جي ارنػ ػاً لي ػػا ش ػػاركوا فيي ػػا مم ػػا أوج ػػد ل ػػدييف الق ػػدرة عم ػػى المواجي ػػة
والتحدي والتحكـ منذ الصغر ،حيث أصبحت ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي بكافة أشكاليا مألوفة

لدييف.
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واختمفت تمػؾ النتيجػة مػع كػؿ مػف د ارسػة ( المفرجػي والشػيري  ،ٕٓٓٛأبػو سػميدانة  ،ٕٓٓٙأبػو

ركبػػة ٕ٘ٓٓ) التػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي الصػػبلبة النفسػػية ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزى
لمتغير العمر.

 4.5ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في الصالبة النفسية تعزى لمستوى التعمـيم لـدى أفـراد

العينة.

ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ إج ػراء تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لفحػػص أثػػر مسػػتوى
التعمػػيـ (إعػػدادي فأقػػؿ ،ثػػانوي ،جػػامعي فػػأكثر) عمػػى مقيػػاس الصػػبلبة النفسػػية لػػدى أف ػراد العينػػة،

والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ():-7
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد العينة
عمى مقياس الصبلبة النفسية تبعاً لمتغير مستوى التعميـ
المقياس

اللتزام

التحدي

التحكم

الدرجـــــــــــة الكميـــــــــــة

لمقيــــــاس الصــــــالبة
النفسية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

2.21

2

1.10

داخؿ المجموعات

2295.91

214

10.73

المجموع

2298.12

216

بيف المجموعات

11.57

2

5.79

داخؿ المجموعات

2430.36

214

11.36

المجموع

2441.93

216

بيف المجموعات

27.65

2

13.82

داخؿ المجموعات

2199.43

214

10.28

المجموع

2227.08

216

بيف المجموعات

49.58

2

24.79

داخؿ المجموعات

15217.95

214

71.11

المجموع

15267.53

216

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

اختبار ف

0.103

0.509

1.345

0.349

مستوى
الدللة

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ= ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ = ٓ.
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يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائية فػػي جميػػع األبعػػاد والدرجػػة

الكمية لمقياس الصبلبة النفسية تعزي لمستوى التعميـ ألفراد العينة مف األميات المدمرة منازليف.

وىنػػا تحقػػؽ فػػرض الد ارسػػة فػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً فػػي جميػػع األبعػػاد والدرجػػة الكميػػة

لمقياس الصبلبة النفسية تعزى لمتغير مستوى التعميـ ألفراد العينة مػف األميػات المػدمرة منػازليف،
وترى الباحثة أف ىذه النتائج جاءت منطقيػة حيػث أصػبحت المػرأة الفمسػطينية بشػكؿ عػاـ

في محافظات غزة تناؿ حقوقيا كاممة في التعميـ وخاصة الجامعي الذي تزايدت وتتزايد فيو أعػداد

الطالبػػات عػػف الػػذكور فػػي كثيػػر مػػف التخصصػػات ،باإلضػػافة إلػػى انتشػػار الفضػػائيات وشػػبكات
االنترنت التي عممت عمى ارتفاع المستوى الثقافي لؤلميات بشػكؿ عػاـ عمػى اخػتبلؼ مسػتوياتيف

التعميميػة ،ونظػ ار لعػدـ وجػود مكػاف آخػر يعػيش فيػو أبنػاء محافظػات غػزة ككػؿ غيػر المنطقػة التػػي
يعيشػػوف فييػػا أصػػبح ل ازمػػا عمػػى كػػؿ فػػرد ذك ػ ار أو أنثػػى أبػػا أو أمػػا أف يكػػوف عمػػى قػػدر كبي ػر مػػف

التحػػدي والػػتحكـ وااللت ػزاـ ،باإلضػػافة إلػػى كػػوف األـ الفمسػػطينية مثقفػػة وتتمتػػع بدرجػػة مػػف الػػوعي

وعمػػى اطّ ػبلع بكػػؿ مايػػدور حوليػػا فػػي المجتمػػع بغػػض النظػػر عػػف مسػػتواىا التعميمػػي فػػالمجتمع
الفمسطيني بأكممو ييتـ باإلعبلـ والثقافة بػدافع معرفػة ومتابعػة األحػداث باإلضػافة لمػا عممتػو ليػف

الح ػػروب المتتالي ػػة واالنتياك ػػات الص ػػييونية عم ػػى األرض الفمس ػػطينية  ،مم ػػا ي ػػزرع ف ػػييف األبع ػػاد
األساسػػية لمصػػبلبة النفسػػية والتػػي ال يسػػتطيع المجتمػػع تدريسػػيا فػػي مدارسػػو ومؤسسػػاتو الرسػػمية
وانمػػا تػػأتي مػػف خػػبلؿ الخبػرة ومعايشػػة الواقػػع  ،فمكػػؿ حادثػة أومصػػيبة قػػدرىا الكػػافي مػػف الصػػبلبة
والتحمؿ والصبر عمييا ،مف ىنا كاف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في مستوى الصبلبة النفسية
تبعا لمتغير مستوى التعميـ أم ار منطقيا ومقبوال.
وتشػػابيت تمػػؾ النتيجػػة مػػع د ارسػػة ( ارضػػي  )ٕٓٓٛفػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً

فػػي مسػػتوى الصػػبلبة النفسػػية تبع ػاً لمتغيػػر مسػػتوى التعمػػيـ لػػدى أميػػات الشػػيداء فػػي قطػػاع غ ػزة،
وأيض ػاً د ارسػػة (أبػػو سػػميدانة  )ٕٓٓٙفػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً فػػي مسػػتوى الصػػبلبة

النفسية تبعاً لمتغير التعميـ لدى المرأة الفمسػطينية فػي ظػؿ العنػؼ اإلسػرائيمي عمػى قطػاع غػزة فػي

انتفاضة األقصى.

 5.5ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في الصالبة النفسية تعـزى لممسـتوى القتصـادي لـدى

أفراد العينة.

ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ إج ػراء تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لفحػػص أثػػر مسػػتوى

المستوى االقتصادي (منخفض ،متوسط ،مرتفع) عمى مقيػاس الصػبلبة النفسػية لػدى أفػراد العينػة،
والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ();-7
تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد العينة
عمى مقياس الصبلبة النفسية تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي

المقياس

اللتزام

التحدي

التحكم

الدرجة الكمية لمقيـاس

الصالبة النفسية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

46.39

2

23.20

داخؿ المجموعات

2251.73

214

10.52

المجموع

2298.12

216

بيف المجموعات

15.91

2

7.95

داخؿ المجموعات

2426.02

214

11.34

المجموع

2441.93

216

بيف المجموعات

17.46

2

8.73

داخؿ المجموعات

2209.62

214

10.33

المجموع

2227.08

216

بيف المجموعات

194.69

2

97.34

داخؿ المجموعات

15072.84

214

70.43

المجموع

15267.53

216

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

اختبار ف

2.205

0.702

0.845

1.382

مستوى
الدللة

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ= ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ = ٓ.

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أن ػػو ال توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي جمي ػػع األبع ػػاد

والدرج ػػة الكمي ػػة لمقي ػػاس الص ػػبلبة النفس ػػية تبعػ ػاً لمتغي ػػر المس ػػتوى االقتص ػػادي ألفػ ػراد العين ػػة م ػػف

األميات المدمرة منازليف.

وىنػػا تحقػػؽ فػػرض الد ارسػػة فػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع أبعػػاد

الصبلبة النفسية والدرجة الكمية لمقياس الصبلبة النفسية تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي ،وتػرى
الباحثػػة أف النتيجػػة جػػاءت طبيعيػػة ،فجميػػع األميػػات توحػػدف فػػي المصػػيبة وأصػػبحف بػػبل مػػأوى

وأص ػػبحف يحمم ػػف ىم ػػوميف وتحط ػػـ أحبلمي ػػف الت ػػي نم ػػت وترعرع ػػت ف ػػي ك ػػؿ رك ػػف م ػػف أرك ػػاف
منازليف ،فأصبحف بمنأى عف تمؾ األحبلـ واآلماؿ التػي ىػدمت مػع منػازليف ،فكػاف ل ازمػاً عمػييف
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أف ي ػواجيف تمػػؾ المصػػيبة بصػػبر وثبػػات وتحكػػـ ويػػنطمقف مػػف الت ػزاميف تجػػاه أسػػرىف نحػػو تػػدبير

شؤوف حياتيف بما يكفؿ لجميع أفراد األسرة الحياة الكريمة.

وترى الباحثة أف ما يقوـ بو االحتبلؿ اإلسرائيمي مػف ممارسػات قمعيػة عمػى سػكاف قطػاع

غزة كتدمير المنازؿ والبنية التحتية وقطع األشجار وفرض الحصار كؿ ذلؾ أوجد بيئة غير قادرة
عمػػى إشػػباع الفمسػػطيني لحاجاتػػو األساسػػية ممػػا جعػػؿ كػػؿ أبنػػاء ىػػذا الشػػعب يعػػانوف مػػف الناحيػػة

االقتصادية وبشكؿ كبير فإف ىذه المعاناة لـ تكػف قاصػرة عمػى مػف تػـ تػدمير منػازليف فقػط لكنيػا
معاناة أصابت وال تزاؿ تصيب كؿ أسرة فمسطينية وكػؿ بيػت فمسػطيني بمحافظػات غػزة ،وبالتػالي

فم ػػف الطبيع ػػي ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ دال ػػة إحص ػػائيا ف ػػي الص ػػبلبة النفس ػػية تبع ػػا لمتغي ػػر المس ػػتوى

االقتصادي.

اختمفػػت تمػػؾ النتيجػػة مػػع د ارسػػة ( المفرجػػي والشػػيري  )ٕٓٓٛالتػػي أظيػػرت وجػػود فػػروؽ

ذات داللة إحصائية في الصبلبة النفسية وأبعادىا تعزى لمتغير المستوى االقتصادي.

6.5

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في الصالبة النفسية تعزى لمتغير المينة (تعمـل –

ل تعمل) لدى أفراد العينة.

لمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض قامػػت الباحثػػة بالمقارنػػة بػػيف متوسػػط درجػػات مجموعػػة
المينة تعمؿ (ف=  )ٖٜومتوسط درجات مجموعة المينة ال تعمؿ (ف=  )ٔٚٛفػي درجػاتيـ عمػى
الصبلبة النفسية ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ()32-7
نتائج اختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطي درجات المينة أعمؿ وال أعمؿ في الصبلبة النفسية
المقياس

اللتزام
التحدي
التحكم
الدرجة الكمية لمقياس
الصالبة النفسية

المتوسط

النحراف

تعمؿ

22.67

3.33

ال تعمؿ

23.21

3.25

تعمؿ

21.44

3.75

ال تعمؿ

22.10

3.27

تعمؿ

24.54

3.41

ال تعمؿ

24.30

3.17

تعمؿ

68.64

8.94

ال تعمؿ

69.62

8.30

المتغير

المعياري

الحسابي

قيمة (ت)

مستوى الدللة

ٓ.ٜٗٛ

غير دالة إحصائياً

ٕٓٔٔ.

غير دالة إحصائياً

ٖٔٗٓ.

غير دالة إحصائياً

ٓ.ٙ٘ٙ

غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )215عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٔ.ٜٙ =ٓ.عند مستوى داللة ٕٔٓ.٘ٛ =ٓ.
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يتبيف مف الجدوؿ السػابؽ أنػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات
األميات المواتي يعممف والمواتي ال يعممف (ربات البيوت) في جميع األبعاد والدرجة الكمية لمقيػاس

الصبلبة النفسية مف أفراد العينة.

وىن ػػا تحق ػػؽ ف ػػرض الد ارس ػػة ف ػػي ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطي

درجات األميات المواتي يعممف والمواتي ال يعممف ( ربات بيوت ) في جميع األبعاد والدرجة الكمية
لمقي ػػاس الص ػػبلبة النفس ػػية ل ػػدى أفػ ػراد العين ػػة ،ويرج ػػع ذل ػػؾ م ػػف منظ ػػور الباحث ػػة إل ػػى أف المػ ػرأة
الفمسطينية العاممة في ضوء ما تعانيو بدرجة أكبر مف قريناتيا في البمداف األخػرى ،تشػكمت لػدييا

استراتيجيات وأسػاليب عديػدة لمتكيػؼ مػع األحػداث والمعانػاة ،وأصػبحت تنظػر إلػى الظػروؼ عمػى
أنيا مصدر قوة وليس مصدر تيديػد ،واف ىػذه األحػداث مػا ىػي إال حكمػة إلييػة يقتضػييا التػاريخ
وأف الصراع في ىػذه األرض – أرض الربػاط  -ال ينتيػي ،ومنطمقيػا فػي ىػذا أف الضػربة التػي ال

تميتني تحييني  ،فالعبء النفسي واحد وعمى السواء لؤلـ التي تعمؿ والتي التعمؿ.

واتفقػػت تمػػؾ النتيجػػة مػػع د ارسػػة ( أبػػو سػػميدانة  )ٕٓٓٙفػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة

إحصػائية تعػػزى لمتغيػػر عمػػؿ المػرأة الفمسػػطينية فػػي ظػػؿ انتفاضػة األقصػػى فػػي الصػػبلبة النفسػػية،
غيػػر أنيػػا أظيػػرت فروق ػاً ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزى لمتغيػػر عمػػؿ الم ػرأة فػػي بعػػد التحػػدي عمػػى

مقياس الصبلبة النفسية لصالح المرأة العاممة.

 7.5ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي الصــالبة النفســية تعــزى لمتغيــر عــدد

األبناء لدى أفراد العينة.

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تػـ إجػراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر عػدد األبنػاء
(ٖ وأقؿ ٚ ،ٙ -ٗ ،وأكثر) عمى مقياس الصبلبة النفسية لدى أفػراد العينػة ،والجػدوؿ التػالي يبػيف

ذلؾ:
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جدول ()33-7
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد العينة
في أدائيف عمى مقياس الصبلبة النفسية تبعاً لمتغير عدد األبناء
المقياس

اللتزام

التحدي

التحكم

الدرجة الكمية

لمقياس الصالبة
النفسية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

اختبار ف

الدللة

بيف المجموعات

14.86

2

7.43

داخؿ المجموعات

2283.26

214

10.67

المجموع

2298.12

216

بيف المجموعات

12.45

2

6.22

داخؿ المجموعات

2429.48

214

11.35

المجموع

2441.93

216

بيف المجموعات

4.35

2

2.18

داخؿ المجموعات

2222.73

214

10.39

المجموع

2227.08

216

بيف المجموعات

81.54

2

40.77

داخؿ المجموعات

15185.99

214

70.96

المجموع

15267.53

216

مصدر التباين

0.696

0.548

0.210

0.575

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح= ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ =ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ =ٓ.

يتبيف مػف الجػدوؿ السػابؽ أنػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية ،فػي الصػبلبة النفسػية
بأبعادىا ودرجتيا الكمية تعزى لمتغير عدد األبناء ألفراد العينة مف األميات المدمرة منازليف.

وىنػػا تحق ػػؽ ف ػػرض الد ارس ػػة ف ػػي ع ػػدـ وجػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية  ،ف ػػي الص ػػبلبة

النفسية بأبعادىا ودرجتيا الكمية تعزى لمتغير عدد األبناء لؤلميات المدمرة منازليف.

وتفسػػر الباحثػػة تمػػؾ النتيجػػة بػػأف الصػػبلبة النفسػػية تعمػػؿ كجػػدار وا ٍ
ؽ يمػػد األميػػات بػػالقوة

والتحكـ في أمور حياتيا الضػاغطة ،وتعينيػا عمػى تحمػؿ مصػاعب الحيػاة ،ويجعميػا أكثػر الت ازمػاً

مػػف الناحيػػة االجتماعيػػة تجػػاه أس ػرتيا وأبنائيػػا بغػػض النظػػر عػػف عػػددىـ؛ فوجػػودىـ فػػي حياتيػػا

يجعميػػا أكثػػر صػػب اًر ومثػػابرة لمتغمػػب عمػػى آالميػػا ومشػػاكميا التػػي خمفتيػػا آلػػة الحػػرب اإلس ػرائيمية

وجعميػػا بػػبل مػػأوى فكػػاف ل ازم ػاً عمييػػا أف تحػػدد ىػػدفاً لنفسػػيا وتحػػاوؿ جاىػػدة لبمػػوغ وتحقيػػؽ ذلػػؾ
031

اليػػدؼ لػػيس مػػف أجميػػا فقػػط ولكػػف مػػف أجػػؿ أس ػرتيا وأبنائيػػا؛ فإيمانيػػا بقػػدراتيا يجعميػػا تتحػػدى

ظروفيا لتبقى صامدة في وجو غطرسة االحتبلؿ وتعيد بناء أسرتيا وتحقيؽ أىدافيا.

ولـ تبحث الدراسات السابقة في وجود فروؽ في الصبلبة النفسية وأبعادىا ودرجتيا الكمية

تع ػػزى لمتغي ػػر ع ػػدد األبن ػػاء وتعتق ػػد الباحث ػػة أف ذل ػػؾ يع ػػود الخ ػػتبلؼ عين ػػة الدارس ػػة الحالي ػػة م ػػع
الدراسات السابقة .

 .4النتائج المتعمقة بالفرض الثالث الذي ينص عمى:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في األمل تعزى لممتغيرات التصنيفية لدى أفراد العينة.

ويتفرع منو الفروض الخمسة الفرعية التالية:

 3.6ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في األمل تعزى لمتغير العمر لدى أفراد العينة.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر
العمر (ٖٓ وأقؿ ،ٗٓ -ٖٔ ،أكثر مػف ٓٗ سػنة) عمػى مقيػاس األمػؿ لػدى أفػراد العينػة ،والجػدوؿ
التالي يبيف ذلؾ:

جدول ()34-7
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات
أفراد العينة في أدائيف عمى مقياس األمؿ تبعاً لمتغير العمر
المقياس

الدرجة الكمية لألمل

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

186.14

2

93.07

داخؿ المجموعات

4053.50

214

18.94

المجموع

4239.64

216

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

اختبار ف

4.913

مستوى
الدللة

دالة عند
ٔٓٓ.

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ= ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ = ٓ.

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف

ٔٓ ،ٓ.في الدرجة الكمية لؤلمؿ تعزى لمتغير العمر ألفراد العينة.

وىنػا لػـ يتحقػؽ الفػرض وجػػاءت النتيجػة مخالفػة لػو حيػث ظيػػرت فػروؽ دالػة إحصػائياً فػي الدرجػػة
الكمية لؤلمؿ تعزى لمتغير العمر لدى األميات المػدمرة منػازليف؛ لػذا نػرفض فػرض الد ارسػة ونقبػؿ

بالفرض البديؿ.
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والجدوؿ التالي يبيف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة في أدائيـ عمى مقياس األمػؿ تبعػاً

لمعمر:

جدول ()35-7

يبيف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة عمى مقياس األمؿ تبعاً لمتغير العمر
المتغير

الدرجة الكمية لألمل

المتوسط

النحراف

البيان

العدد

 52وأقل

81

31.75

62 -53

69

29.84

4.35

أكثر من  62سنة

67

29.84

5.03

الحسابي

المعياري
3.70

والجدوؿ التالي يبيف نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ في مقياس األمؿ تبعاً لمعمر:
جدول ()36-7
نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ في األمؿ تبعاً لمعمر
المتغير
الدرجة الكمية لألمل

البيان

 52وأقل

62-53

*1.913

أكثر من  62سنة

*1.917

62-53

0.005

يتبػػيف مػػف الجػػدوليف السػػابقيف أف الفػػروؽ فػػي الدرجػػة الكميػػة لؤلمػػؿ كانػػت بػػيف مجموعػػة

ذوات العمر ٖٓ سنة وأقؿ مف ناحية وبيف مجموعتي ذوات العمر ٖٔ ٗٓ-سػنة ،وأكثػر مػف ٓٗ
سنة مف ناحية ،لصالح مجموعة ذوات العمر ٖٓ وأقؿ مف األميات المدمرة بيوتيف.

وترى الباحثة أف النتيجة جاءت منطقية وتتناسب مع األميات الشابات المواتي مازلف فػي

مقتبؿ العمر ويتمتعف بدرجة عالية مف األمؿ الػذي يمػدىف بطاقػة إضػافية تعطػييف القػوة وتعيػنيف
عمى تحمؿ المسؤولية وترشدىف لمتوقعات االيجابية لتحقيؽ اليدؼ ،وتدفعيف إلى الرغبػة والمبػادأة
واإلصرار عمى مواصمة الكفاح مف أجؿ حياة أفضؿ وغد مشرؽ.

باإلضافة لكونيف بحظيف بمستوى مف المساندة االجتماعية والمشاركة الوجدانيػة مػف األىػؿ وأفػراد
األسرة ،تمؾ العوامؿ مجتمعة جعمت تمؾ الفئة العمرية تتحمى بدرجات مرتفعة مف األمؿ.
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ٚحطفمض ٔظدخثؾ حٌذسحعدش ِدغ ٔظدخثؾ دسحعدش (رٍ١دٚ ٟعدٕخ٠ذس)2..7 Bailey & Snyder ،

التػي توصػػمت لوجػػود فػػروؽ عمػى مقيػػاس األمػػؿ عبػػر الم ارحػػؿ العمريػػة المختمفػػة؛ فاألمػػؿ كػػاف أقػػؿ
بالنسبة لمفئة العمرية األكبر سناً مف سف ٘ٗ ٙ٘-عاماً.

وتعتقد الباحثة أف وجود فروؽ دالة إحصائيا في األمػؿ لصػالح المرحمػة العمريػة ٖٓ سػنة

وأقؿ أمر منطقي ،ذلػؾ أف المتتبػع لم ارحػؿ النمػو يػرى أف لكػؿ مرحمػة مطالبيػا ومطالػب النمػو فػي
ىػػذه المرحمػػة تنسػػجـ مػػع النشػػاط والحيويػػة التػػي يتمتػػع بيػػا أفػراد ىػػذه الفئػػة العمريػػة وتػػزداد الدافعيػػة

لتحقيػػؽ المزيػػد األىػػداؼ ،ومػػف ثػػـ فػػإف األمػػؿ فػػي تحقيػػؽ اليػػدؼ تمػػو اآلخػػر يت ازيػػد باسػػتمرار لػػدى
أبنػػاء ىػػذه الفئػػة العمريػػة كػػأف لسػػاف حػػاؿ األفػراد فػػي ىػذه الفئػػة يقػػوؿ (لسػػو العمػػر أمامنػػا) ،أي أف

لدييـ األمؿ في أف يحقؽ في الغد ما عجز عف تحقيقو اليوـ ،بعكس الحػاؿ فػي الم ارحػؿ المتػأخرة
مػػف العمػػر التػػي تػػنقص فييػػا القػػوة الحيويػػة وتقػػؿ فييػػا الدافعيػػة فػػي حػػيف تبػػدو نظ ػرة االستسػػبلـ

والتشػػاؤـ لػػدى الفئػػات العمريػػة أكثػػر مػػف ٓٗ سػػنة وىػػذا مػػا يسػػمعو كػػؿ فػػرد عمػػى لسػػاف العديػػد مػػف
أبنػاء ىػػذه الفئػة العمريػػة (خػبلص كبرنػػا ولػػـ يبػؽ أمامنػػا متسػع مػػف العمػػر لنحقػؽ مػػا لػـ نحققػػو فػػي

سنوات الشباب).

" 4.6ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي األمــل تعــزى لمســتوى متغيــر التعمــيم لــدى أف ـراد

العينة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر
متغير التعميـ عمى مقياس األمؿ لدى أفراد العينة ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()37-7
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد
العينة في أدائيف عمى مقياس األمؿ تبعاً لمتغير مستوى التعميـ
المقياس

الدرجة الكمية لألمل

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

38.49

2

19.24

داخؿ المجموعات

4201.15

214

19.63

المجموع

4239.64

216

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

اختبار ف

0.980

مستوى
الدللة

غير دالة
إحصائياً

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ= ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ = ٓ.

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائية في الدرجة الكمية لؤلمؿ تعػزى

لمستوى متغير التعميـ ألفراد العينة.
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وىنػػا تحقػػؽ فػػرض الد ارسػػة فػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً فػػي الدرجػػة الكميػػة لؤلمػػؿ تعػػزى

لمسػػتوى التعمػػيـ لؤلميػػات المػػدمرة منػػازليف ،وتػػرى الباحثػػة أف ىػػذه النتػػائج منطقيػػة ذلػػؾ أف األمػػؿ
خب ػرة موجػػودة لػػدى الجميػػع بغػػض النظػػر عػػف المسػػتوى التعميمػػي لمفػػرد فمكػػؿ فػػرد آمالػػو وأىدافػػو
وطموحاتو التي يأمؿ باستمرار في تحقيقيا ودائماً يعيش الفػرد عمػى ىػذا األمػؿ مػف ىنػا كػاف عػدـ
وجود فروؽ دالة إحصائياً في األمؿ تبعاً لمتغير المستوى التعميمي أم اًر مقبوالً.

 5.6ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في األمل تعزى لمتغير المستوى القتصادي لدى أفراد

العينة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر
متغير المستوى االقتصادي عمى مقياس األمؿ لدى أفراد العينة ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()38-7
يبيف تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد العينة
في أدائيف عمى مقياس األمؿ تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي
المقياس

الدرجة الكمية لألمل

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

اختبار ف

الدللة

بيف المجموعات

17.04

2

8.52

داخؿ المجموعات

4222.60

214

19.73

المجموع

4239.64

216

مصدر التباين

0.432

غير دالة
إحصائياً

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ= ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ = ٓ.

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لؤلمؿ
تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي ألفراد العينة مف األميات المدمية منازليف.

وىنػػا تحقػػؽ فػػرض الد ارسػػة فػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً فػػي الدرجػػة الكميػػة لؤلمػػؿ

تعزى لممستوى االقتصادي لدى األميػات المػدمرة منػازليف ،وتفسػر الباحثػة ىػذه النتػائج مػف خػبلؿ
الواقع المعيش فػي محافظػات غػزة ذلػؾ أف الظػروؼ المعيشػية الصػعبة التػي يعيشػيا أبنػاء الشػعب
الفمسػطيني بمحافظػات غػزة بفعػػؿ الحصػار ومػا نػػتج عنػو مػف معانػػاة نفسػية واجتماعيػة واقتصػػادية

وسياسية في غاية الشدة ،ىذه الظروؼ لـ تكف قاصػرة عمػى األميػات البلتػي دمػرت منػازليف ،بػؿ

شػػممت جميػػع األميػػات وبالتػػالي فاألمػػؿ موجػػود لػػدى جميػػع األميػػات دوف اسػػتثناء ،فػػالجميع يحمػػـ
ويعيش عمى أمؿ أف تنتيي ىذه الظروؼ الصعبة وينتيي الحصار واالحتبلؿ.
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 6.6ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في األمل تعـزى لممينـة (تعمـل – ل تعمـل) لـدى أفـراد

العينة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر

متغير المينة (تعمؿ – ال تعمؿ) عمى مقياس األمؿ لدى أفراد العينة ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()39-7
نتائج اختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات
أفراد العينة في األمؿ تبعاً لمتغير المينة (تعمؿ وال تعمؿ)
المقياس
الدرجة الكمية لألمل

المتغير

النحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

تعمؿ

29.82

4.50

ال تعمؿ

30.63

4.47

قيمة (ت)

مستوى الدللة

ٕٕٓٔ.

غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )215عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٔ.ٜٙ =ٓ.عند مستوى داللة ٕٔٓ.٘ٛ =ٓ.

يتبيف مف الجدوؿ السػابؽ أنػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات

مجموعتي األميات المواتي يعممف والمواتي ال يعممف في الدرجة الكمية لؤلمؿ مف أفراد العينة.

وىنػػا تحقػػؽ فػػرض الد ارسػػة فػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً فػػي الدرجػػة الكميػػة لؤلمػػؿ تعػػزى

لممسػػتوى االقتص ػادي لػػدى األميػػات المػػدمرة منػػازليف ،وتعتقػػد الباحثػػة أف ىػػذه النتػػائج قػػد جػػاءت
عمى غير المتوقع ذلؾ أنو مػف المنطقػي كمػا تعتقػد الباحثػة أف تكػوف درجػة األمػؿ لػدى مػف تعمػؿ

أعمػػى منيػػا لػػدى مػػف ال تعمػػؿ؛ ألنيػػا مػػف خػػبلؿ عمميػػا تحصػػؿ عمػػى دخػػؿ ثابػػت ق ػد يسػػاعد فػػي
تحقيؽ الكثير مػف األىػداؼ التػي تأمػؿ فػي تحقيقيػا ،بعكػس الحػاؿ لػدى األميػات غيػر العػامبلت،
وكوف النتائج في الدراسة الحالية لـ تظير فروقا دالة إحصائيا في األمؿ تبعا لمتغيػر المينػة فيػذا

قد يرجع إلى طبيعة الظروؼ السائدة في محافظات غزة والتي يغمب عمييا القمؽ والتوتر والمعانػاة
النفسية التي تصيب كؿ سكاف محافظات غزة ال فرؽ بيف مف تعمؿ ومف ال تعمؿ ،ذلؾ كما ترى

الباحثػ ػ ػػة أف األوضػ ػ ػػاع االقتصػ ػ ػػادية واالجتماعيػ ػ ػػة والسياسػ ػ ػػية فػ ػ ػػي المجتمػ ػ ػػع الفمسػ ػ ػػطيني مميئػ ػ ػػة
بالتناقضػػات ومشػػبعة بػػروح التشػػاؤـ ويعػػاني مػػف نتائجيػػا الجميػػع فمػػف تعمػػؿ تعػػاني مػػف الظػػروؼ

السيئة في عمميا والتػي ال تعمػؿ تعػاني أيضػا كونيػا أمػا تػرى وتعػيش وتشػعر بمعانػاة مػف حوليػا،
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فاألمؿ في الخػبلص مػف ىػذه الظػروؼ أصػبح الطريػؽ الوحيػد المطمػوب التمسػؾ بػو فػي ظػؿ ىػذه

التناقضات لدى جميع فئات المجتمع بغض النظر عف كؿ الظروؼ.

 7.6ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في األمل تعزى لعدد األبناء لدى أفراد العينة.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر
متغير عدد األبناء عمى مقياس األمؿ لدى أفراد العينة ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()3:-7
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد
العينة في أدائيف عمى مقياس األمؿ تبعاً لمتغير عدد األبناء
المقياس

الدرجة الكمية لألمل

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

58.67

2

29.34

داخؿ المجموعات

4180.97

214

19.54

المجموع

4239.64

216

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

اختبار ف

1.502

مستوى
الدللة

غير دالة
إحصائياً

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ =ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ =ٓ.

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي الدرجػػة الكميػػة

لؤلمؿ تعزى لعدد األبناء ألفراد العينة مف األميات المدمرة منازليف.

وتفسػػر الباحثػػة تمػػؾ النتيجػػة والتػػي تتعمػػؽ بػػالوجود الشخصػػي األفضػػؿ لمفػػرد والػػذي يعػػد

األمػػؿ أحػػد مكوناتػػو ،حيػػث يسػػاعدىـ األم ػؿ عمػػى المواجيػػة واسػػتعادة التوافػػؽ ،وىػػو م ػرتبط بعػػدد
أكبػ ػػر مػ ػػف أىػ ػػداؼ الحيػ ػػاة ومزيػ ػػد مػ ػػف الثقػ ػػة فػ ػػي بمػ ػػوغ تمػ ػػؾ األىػ ػػداؼ وتوليػ ػػد عػ ػػدد أكبػ ػػر مػ ػػف

االستراتيجيات التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ األىداؼ الصعبة ،كمػا يمػنح األمػؿ م ازيػا عديػدة فػي

مواجية الصعاب والتقميػؿ مػف اآلثػار السػمبية ألحػداث الحيػاة ومػف تقميػؿ المشػاعر السػمبية ،ويػرى
(سنايدر  )ٕٕٓٓ Snyderأف الفرد الذي يتمتع بمستوى ٍ
عاؿ مف األمؿ يمتمػؾ انفعػاالت موجبػة،
يسػػتطيع مػػف خبلليػػا أف ينظػػر إلػػى المواقػػؼ الض ػاغطة عمػػى أنيػػا مواقػػؼ تحػػدو باألمػػؿ ،وينظػػر

إلييا عمى أنيا قد تكوف مفيدة بطريقة أو بأخرى.

وتتفػػؽ الباحثػػة مػػع تمػػؾ النتيجػػة كونيػػا تػػرى أف طاقػػة األمػػؿ ليػػا تػػأثي اًر قويػػا عمػػى األميػػات

بغض النظر عف عدد األبنػاء فػي األسػرة ،فكػؿ أـ تتمنػى أف تػرى السػعادة عمػى وجػوه أبنائيػا وأف
تػراىـ وقػػد تحققػػت أىػدافيـ وأمػػانييـ ميمػػا كانػت وميمػػا كػػاف عػدد ىػؤالء األبنػػاء فػي األسػرة ،وىػػذا
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أمػػر طبيعػػي ألف كػػؿ أـ تشػػعر بقمػػة السػػعادة وىػػي تػػرى أبناءىػػا يحققػػوف أىػػدافيـ وتتمنػػى دائمػػا
المزيد مف الخير ليؤالء األبناء فمف لػدييا ولػد وحيػد تتمنػى لػو أف يكػوف أعظػـ إنسػاف فػي الوجػود
ومف لدييا خمسة أو عشرة أبناء تتمنى أف ترى كؿ فرد منيـ أعظـ الناس جميعاً ،فاألـ ال تعيش

لنفسيا بقدر ما تعيش ألبنائيا.

 .5النتائج المتعمقة بالفرض الرابع الذي ينص عمى:

ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي األعـراض السيكوســوماتية تعــزى لممتغيـرات التصــنيفية

لدى أفراد العينة.

ويتفرع منو الفروض الخمسة الفرعية التالية:

 3.7ل توجد فروق ذات دللة إحصائية فـي األعـراض السيكوسـوماتية تعـزى لمعمـر لـدى أفـراد

العينة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر

متغير العمر عمى مقياس األعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()3;-7
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد
العينة في أدائيف عمى مقياس األعراض السيكوسوماتية تبعاً لمتغير العمر
المقياس

البعد النفسي

القمب واألوعية الدموية

الجياز التنفسي

الجياز العصبي

الجياز اليضمي

أمراض الجمد

الدرجـــة الكميـــة لألعـــراض
السيكوسوماتية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

اختبار ف

الدللة

بيف المجموعات

87.09

2

43.54

داخؿ المجموعات

1269.73

214

5.93

المجموع

1356.82

216

بيف المجموعات

191.45

2

95.72

داخؿ المجموعات

1931.55

214

9.03

المجموع

2123.00

216

بيف المجموعات

211.18

2

105.59

داخؿ المجموعات

1838.94

214

8.59

المجموع

2050.11

216

بيف المجموعات

99.02

2

49.51

داخؿ المجموعات

1829.22

214

8.55

المجموع

1928.24

216

بيف المجموعات

69.87

2

34.93

داخؿ المجموعات

1433.10

214

6.70

المجموع

1502.97

216

بيف المجموعات

158.66

2

79.33

داخؿ المجموعات

2541.58

214

11.88

المجموع

2700.24

216

بيف المجموعات

4549.10

2

2274.55

داخؿ المجموعات

41789.19

214

195.28

المجموع

46338.29

216

مصدر التباين

7.339

10.605

12.287

5.792

5.216

6.679

11.648

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ =ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ =ٓ.
038

دالة عند
ٔٓٓ.

دالة عند
ٔٓٓ.

دالة عند
ٔٓٓ.

دالة عند
ٔٓٓ.

دالة عند
ٔٓٓ.

دالة عند
ٔٓٓ.

دالة عند
ٔٓٓ.

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف

ٔٓ ،ٓ.فػػي جميػػع األبعػػاد والدرجػػة الكميػػة لؤلع ػراض السيكوسػػوماتية تعػػزى لمتغيػػر العمػػر ألف ػراد
العينة.

وىنػػا لػػـ يتحق ػػؽ فػػرض الد ارس ػػة الػػذي ي ػػنص عمػػى عػػدـ وج ػػود فػػروؽ دال ػػة إحصػػائياً ف ػػي

األعػراض السيكوسػػوماتية تعػػزى لمتغيػػر العمػػر لػػدى األميػػات المػػدمرة منػػازليف ،لػػذا نػرفض فػػرض

الدراسة ونقبؿ الفرض البديؿ ،الذي أظير وجود فروؽ دالة إحصائياً في األعراض السيكوسوماتية

تعزى لمتغير العمر.

وتتف ػػؽ تم ػػؾ النتيج ػػة م ػػع د ارس ػػة (العيس ػػوي  )ٜٜٔٙف ػػي وج ػػود ف ػػروؽ دال ػػة إحص ػػائياً ف ػػي

األعراض السيكوسوماتية تعزى لمتغير العمر.

والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف المتوسػػطات الحسػػابية لػػدرجات أف ػراد العينػػة فػػي أدائيػػـ عمػػى أبعػػاد مقيػػاس

األعراض السيكوسوماتية ذات الداللة اإلحصائية تبعاً لمعمر:
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جدول ()42-7
يبيف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة

عمى مقياس األعراض السيكوسوماتية تبعاً لمتغير العمر
المتغير

حٌزؼذ حٌٕفغٟ

حٌمٍذ ٚحٚ٤ػ١ش حٌذِ٠ٛش

حٌـٙخص حٌظٕفغٟ

حٌـٙخص حٌؼظزٟ

حٌـٙخص حٌٙؼّٟ

أِشحع حٌـٍذ

حٌذسؿش حٌىٍ١ش
ٌ٥ػشحع
حٌغ١ىٛعِٛخط١ش

المتوسط
الحسابي
11.00

االنحراف
المعياري
2.43
2.21

البيان

العدد

ٚ 3.ألً

81

4. -31

69

12.01

أوؼش ِٓ  4.عٕش

67

12.49

2.65

ٚ 3.ألً

81

9.79

2.63

4. -31

69

11.55

3.19

أوؼش ِٓ  4.عٕش

67

11.88

3.22

ٚ 3.ألً

81

9.21

2.47

4. -31

69

11.41

3.19

أوؼش ِٓ  4.عٕش

67

11.04

3.16

ٚ 3.ألً

81

10.63

2.84

4. -31

69

11.87

3.02

أوؼش ِٓ  4.عٕش

67

12.15

2.91

ٚ 3.ألً

81

10.20

2.33

4. -31

69

11.52

2.86

أوؼش ِٓ  4.عٕش

67

11.12

2.60

ٚ 3.ألً

81

8.53

2.98

4. -31

69

10.22

3.76

أوؼش ِٓ  4.عٕش

67

10.37

3.63

ٚ 3.ألً

81

59.36

12.07

4. -31

69

68.58

15.12

أوؼش ِٓ  4.عٕش

67

69.06

14.87
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والجػ ػػدوؿ التػ ػػالي يبػ ػػيف نتػ ػػائج اختبػ ػػار شػ ػػيفيو لمكشػ ػػؼ عػ ػػف اتجػ ػػاه الفػ ػػروؽ فػ ػػي أبعػ ػػاد األع ػ ػراض

السيكوسوماتية والدرجة الكمية لممقياس تبعاً لمعمر:

جدول ()43-7
نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف

اتجاه الفروؽ في األعراض السيكوسوماتية تبعاً لمعمر
المتغير
البعد النفسي

القمب واألوعية الدموية

الجياز التنفسي

الجياز العصبي

الجياز اليضمي

أمراض الجمد

الدرجــــــة الكميــــــة لألعــــــراض

السيكوسوماتية

البيان

 52وأقل

62 -53

*1.015

أكثر من  62سنة

*1.493

62 -53

*1.761

أكثر من  62سنة

*2.091

62 -53

*2.196

أكثر من  62سنة

*1.835

62 -53

*1.240

أكثر من  62سنة

*1.520

62 -53

*1.324

أكثر من  62سنة

0.922

62 -53

*1.687

أكثر من  62سنة

*1.842

62 -53

*9.222

أكثر من  62سنة

*9.702

62-53

0.478

0.330

0.361

0.280

0.402

0.156

0.480

يتبيف مف الجدوليف السابقيف أف:
 الف ػػروؽ فػ ػي بع ػػد الجي ػػاز اليض ػػمي كان ػػت ب ػػيف مجموع ػػة ذوات العم ػػر ٖٓ س ػػنة وأق ػػؿ وب ػػيفمجموعة ذوات العمر ٖٔ ٗٓ -سنة ،لصالح مجموعة ذوات العمر ٖٔ ٗٓ -سنة.
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 الفػػروؽ فػػي بقيػػة األبعػػاد والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس كانػػت بػػيف مجموعػػة ذوات العمػػر ٖٓ سػػنةوأقػػؿ مػػف ناحيػػة وبػػيف مجمػػوعتي ذوات العمػػر ٖٔ ٗٓ -س ػنة ،وأكثػػر مػػف ٓٗ سػػنة ،لصػػالح

مجموعتي ذوات العمر ٖٔ ٗٓ -سنة ،وأكثر مف ٓٗ سنة مف األميات المدمرة منازليف.

دور فػػي ظيػػور األعػراض السيكوسػػوماتية حيػػث إف التقػػدـ فػػي العمػػر
وتػػرى الباحثػػة أف لمعمػػر اً
يجع ػ ػػؿ الف ػ ػػرد غي ػ ػػر ق ػ ػػادر عم ػ ػػى تحم ػ ػػؿ االنفع ػ ػػاالت الت ػ ػػي ي ػ ػػؤدي اس ػ ػػتمرارىا إل ػ ػػى األعػ ػ ػراض

السيكوسػ ػػوماتية  ،كمػ ػػا أف ديمومػ ػػة الحالػ ػػة الفمسػ ػػطينية تعػ ػػزز االضػ ػػطرابات االنفعاليػ ػػة لػ ػػدى
األميات وخاصة المواتي تقدمف في العمر.

أظي ػػرت النت ػػائج وج ػػود ف ػػروؽ ف ػػي األعػ ػراض السيكوس ػػوماتية ف ػػي بع ػػد الجي ػػاز اليض ػػمي
لصالح األميات ذوات الفئة العمرية ( ٖٔ ،)ٗٓ-وتفسر الباحثة تمػؾ النتيجػة بحسػب اإلطػار

النظري وكما ذكر (الزراد  )ٜٔٛٗ،أف االضطرابات السيكوسوماتية أكثر شػيوعاً لػدى اإلنػاث
منيا لدى الذكور  ،وبيف الشػباب والشػابات بػيف عمػر (ٕٓ )ٗٓ-سػنة أكثػر مػف بػاقي م ارحػؿ

العمػ ػػر ،وأكثػ ػػر ىػ ػػذه االضػ ػػطرابات شػ ػػيوعاً المتعمقػ ػػة بالجيػ ػػاز اليضػ ػػمي ،والجيػ ػػاز الػ ػػدوري،

والجنسي.

كما أنو في حالة الغضب والخوؼ تزداد حركػة المعػدة واف ارزاتيػا وتمتػزج العصػارة المعديػة

بالػػدـ ،وفػػي حالػػة الحػػزف تػػنخفض الحركػػة اليضػػمية واإلف ػ ارزات وحركػػة األوعيػػة الدمويػػة مم ػا
يحػػدث أع ارضػاً فػػي الجيػػاز اليضػػمي ،وكمػػا بينػػت الد ارسػػات الحديثػػة أف انتشػػار قرحػػة المعػػدة
بػػيف النسػػاء أكثػػر مػػف الرجػػاؿ ،وقػػد يرجػػع ذلػػؾ النشػػاط ال ازئػػد لػػدور الم ػرأة فػػي العصػػر الحػػالي

(شقير ٕٕٓٓ)ٔٔٔ -ٜٔٓ :

وتػػرى الباحثػػة أف األميػػات فػػي تمػػؾ المرحمػػة العمريػػة (ٖٔ )ٗٓ-يكػػف أكثػػر الت ازم ػاً تجػػاه

األس ػرة بكػػؿ مفرداتيػػا ممػػا يزيػػد العػػبء والضػػغط عمييػػا محػػدثاً أع ارض ػاً مرضػ ّػية فػػي الجيػػاز
اليضػػمي الرتباطػػو بالعػػادات الغذائيػػة مػػف عػػدـ انتظػػاـ فػػي األكػػؿ مػػف زيػػادة أو نقصػػاف فػػي

الكمي ػػة ،كم ػػا أف ظي ػػور ف ػػروؽ ف ػػي األعػ ػراض السيكوس ػػوماتية لص ػػالح األمي ػػات ذوات الفئ ػػة
العمرية (ٖٔ( ،)ٗٓ-وأكثر مف ٓٗ) يدلؿ عمػى أف التقػدـ فػي العمػر يزيػد مػف أىميػة الوقػت،
ممػػا يحػػدث الص ػراع بػػيف مػػا تػػـ تحقيقػػو ومػػا فقدتػػو تمػػؾ األميػػات ،األمػػر الػػذي يػػؤدي بػػدوره
إلحداث األعراض السيكوسوماتية بشكؿ عاـ.
كمػػا أف األميػػات فػػي تمػػؾ الم ارحػػؿ العمريػػة يكػػف متأرجحػػات بػػيف السػػعي والبنػػاء واإلعػػداد
وبيف الميؿ لبلستقرار والراحة واإلعداد لمراحؿ أكثػر تعقيػداً ( تعمػيـ األبنػاء وزواجيػـ ) فػإذا لػـ
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ي ػػتـ إخػ ػراج االنفع ػػاالت الت ػػي يتطمبي ػػا الموق ػػؼ ف ػػي ص ػػورة فيزيقي ػػة جس ػػمية أو لفظي ػػة  ،ف ػػإف

التوترات الداخمية تعمؿ مف الداخؿ وتعطؿ الوظائؼ السوية لبعض األعضاء.

واتفقػػت تمػػؾ النتيجػػة مػػع د ارسػػة ( الغصػػيف ٕٓٔٓ) التػػي أظيػػرت فروق ػاً فػػي األع ػراض

السيكوس ػػوماتية لص ػػالح كب ػػار الس ػػف وأيضػ ػاً لص ػػالح رب ػػات البي ػػوت ،كم ػػا اختمف ػػت م ػػع د ارس ػػة

(الطبلع ٕٓٓٓ) فػي وجػود فػروؽ فػي األعػراض السيكوسػوماتية تعػزى لمتغيػر العمػر لصػالح
صػ ػػغار السػ ػػف  ،ود ارسػ ػػة ( بروروكػ ػػوفيتش وآخػ ػػروف ٕ٘ٓٓ) أظيػ ػػرت زيػ ػػادة فػ ػػي األع ػ ػراض
السيكوسوماتية مع مرور الوقت ويفسر باتجاه الزيادة العمرية.
 4.7ل توجد فروق ذات دللـة إحصـائية فـي األعـراض السيكوسـوماتية تعـزى لمسـتوى التعمـيم

لدى أفراد العينة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر
متغيػػر مسػػتوى التعمػػيـ عمػػى مقيػػاس األع ػراض السيكوسػػوماتية لػػدى أف ػراد العينػػة ،والجػػدوؿ التػػالي

يبيف ذلؾ:
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جدول ()44-7
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد العينة
في أدائيف عمى مقياس األعراض السيكوسوماتية تبعاً لمتغير مستوى التعميـ
المقياس

البعد النفسي

القم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب واألوعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الدموية

الجياز التنفسي

الجياز العصبي

الجياز اليضمي

أمراض الجمد

الدرجـــــــــــة الكميـــــــــــة

لألعـــــــــــــــــــــــــــــــــراض
السيكوسوماتية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

اختبار ف

الدللة

بيف المجموعات

43.20

2

21.60

داخؿ المجموعات

1313.62

214

6.14

المجموع

1356.82

216

بيف المجموعات

38.36

2

19.18

داخؿ المجموعات

2084.64

214

9.74

المجموع

2123.00

216

بيف المجموعات

11.13

2

5.56

داخؿ المجموعات

2038.98

214

9.53

المجموع

2050.11

216

بيف المجموعات

5.91

2

2.96

داخؿ المجموعات

1922.33

214

8.98

المجموع

1928.24

216

بيف المجموعات

1.82

2

0.91

داخؿ المجموعات

1501.15

214

7.01

المجموع

1502.97

216

بيف المجموعات

12.54

2

6.27

داخؿ المجموعات

2687.70

214

12.56

المجموع

2700.24

216

بيف المجموعات

252.87

2

126.44

داخؿ المجموعات

46085.41

214

215.35

المجموع

46338.29

216

مصدر التباين

3.519

1.969

0.584

0.329

0.130

0.499

0.587

دالة عند
٘ٓٓ.

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ =ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ =ٓ.
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يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً ،فػػي معظػػـ أبعػػاد األعػراض

السيكوسوماتية ودرجتيا الكمية تعزى لمستوى التعميـ ألفراد العينة.

وىنػػا تحقػػؽ فػػرض الد ارسػػة الػػذي يػػنص عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي

األعراض السيكوسوماتية تعزى لمتغير مستوى التعميـ

وترجع الباحثة تمؾ النتيجة لمظروؼ المتشابية التي تعيشيا األميات المدمرة منازليف فػي

محافظػػة شػػماؿ غ ػزة ،وأيض ػاً دور الثقافػػة التػػي تتمتػػع بػػو األميػػات مػػف خبلليػػا متػػابعتيف لوسػػائؿ

اإلعػبلـ لمعرفػػة األحػػداث المسػػتجدة عمػى السػػاحة الفمسػػطينية ،وأيضػاً الطػابع الغالػػب عمػػى األسػػر
الفمسطينية مف مناقشة األحداث اليومية التي تمس صمب حياتيـ.

واتفقت النتيجة مع دراسة (العيسوي  )ٜٜٔٙالتي أظيرت عدـ وجود فروؽ في األعراض

السيكوسوماتية تعزى لمتغير مستوى التعميـ.

في حيف تبيف أنو توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مسػتوى ٘ٓ ،ٓ.فػي البعػد النفسػي تعػزى

لمستوى التعميـ ألفراد العينة.

والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف المتوسػػطات الحسػػابية لػػدرجات أف ػراد العينػػة فػػي أدائيػػـ عمػػى أبعػػاد مقيػػاس

األعراض السيكوسوماتية ذات الداللة اإلحصائية تبعاً لمستوى التعميـ:
جدول ()45-7

يبيف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد

العينة عمى البعد النفسي تبعاً لمتغير مستوى التعميـ
المتغير

البعد النفسي

المتوسط

النحراف

البيان

العدد

إعدادي فأقل

76

12.18

ثانوي

99

11.84

2.56

جامعي فأكثر

42

10.93

2.30

الحسابي

المعياري
2.46

والجدوؿ التالي يبيف نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ في البعد النفسػي تبعػاً لمسػتوى

التعميـ:
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جدول ()46-7
نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ في البعد النفسي تبعاً لمستوى التعميـ
البيان

إعدادي فأقل

ثانوي

ٓ.ٖٗٙ

جامعي فأكثر

*ٔ.ٕ٘ٙ

المتغير
البعد النفسي

ثانوي

ٓٔٓ.ٜ

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوليف الس ػػابقيف أف الف ػػروؽ ف ػػي البع ػػد النفس ػػي كان ػػت ب ػػيف مجموع ػػة ذوات

المسػػػتوى التعميمػ ػػي إعػ ػػدادي فأقػ ػػؿ ومجموعػ ػػة ذوات المسػػػتوى التعميمػ ػػي جػ ػػامعي فػ ػػأكثر ،لصػ ػػالح
مجموعة ذوات المستوى إعدادي فأقؿ.
وىنػا لػـ يتحقػؽ فػرض الدارسػة فػي البعػد النفسػػي الػذي يػنص عمػى عػدـ وجػود فػروؽ دالػػة
إحصائياً في األعراض السيكوسوماتية تعزى لمتغيػر مسػتوى التعمػيـ ،بػالرغـ مػف تحققػو فػي جميػع

األبعػػاد الفرعيػػة لؤلع ػراض السيكوسػػوماتية ،حيػػث ظيػػرت فػػروؽ فػػي البعػػد النفسػػي تعػػزى لمتغيػػر
مستوى التعميـ  ،وكانت لصالح الفئة ( إعدادي فأقؿ ) أي تقريباً غير المتعممات.
وتفسر الباحثة تمػؾ النتيجػة أف ضػعؼ التعمػيـ يجعػؿ األـ أكثػر اضػطراباً ويزيػد المخػاوؼ

والقمػػؽ لػػدييا ،والتفكيػػر فػػي الحالػػة التػػي آلػػت إلييػػا  ،تفقػػدىا توازنيػػا النفسػػي وتصػػبح أكثػػر عرضػػة

لبلضطرابات النفسية ،كما أف ضعؼ التعميـ يجعميا محصورة عمى مشكمتيا متقوقعة عمػى ذاتيػا،

لعػػدـ فيميػػا بش ػكؿ كػػافي لمػػا يػػدور مػػف أحػػداث حوليػػا ،فكػػؿ تمػػؾ التراكمػػات تحػػدث االضػػطرابات
السيكوسػػوماتية لػػدى األـ ضػػعيفة التعمػػيـ ،باإلضػػافة إلػػى أف ذوات المسػػتوى التعميمػػي المػػنخفض
أكثر تأث ار بما يدور حوليف مف شائعات فػي زمػف الحػرب وأكثػر اعتقػادا بػالتفكير الغيػر عممػي فػي

مواجيػػة مشػػكبلتيف وبالتػػالي يكػػف أكثػػر عرضػػة لموقػػوع فػػي الخطػػأ الػػذي قػػد يسػػبب ليػػف المعانػػاة

النفسية الشديدة والمستمرة مما قد يؤدي إلى ظيور العديد مػف المؤشػرات المييئػة والمسػببة لظيػور

األعراض السيكوسوماتية.

 5.7ل توجـــد فـــروق ذات دللـــة إحصـــائية فـــي األعـــراض السيكوســـوماتية تعـــزى لممســـتوى
القتصادي لدى أفراد العينة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر
متغيػػر المسػػتوى االقتصػػادي عمػػى مقيػػاس األع ػراض السيكوسػػوماتية لػػدى أف ػراد العينػػة ،والجػػدوؿ

التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()47-7
يبيف تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد العينة في أدائيف عمى مقياس األعراض
السيكوسوماتية تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي
المقياس

البعد النفسي

القمب واألوعية الدموية

الجياز التنفسي

الجياز العصبي

الجياز اليضمي

أمراض الجمد

الدرجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لؤلع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراض

السيكوسوماتية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

اختبار ف

الدللة

بيف المجموعات

12.08

2

6.04

داخؿ المجموعات

1344.74

214

6.28

المجموع

1356.82

216

بيف المجموعات

50.27

2

25.13

داخؿ المجموعات

2072.73

214

9.69

المجموع

2123.00

216

بيف المجموعات

46.76

2

23.38

داخؿ المجموعات

2003.35

214

9.36

المجموع

2050.11

216

بيف المجموعات

51.80

2

25.90

داخؿ المجموعات

1876.44

214

8.77

المجموع

1928.24

216

بيف المجموعات

53.63

2

26.81

داخؿ المجموعات

1449.34

214

6.77

المجموع

1502.97

216

بيف المجموعات

99.49

2

49.75

داخؿ المجموعات

2600.75

214

12.15

المجموع

2700.24

216

بيف المجموعات

1584.88

2

792.44

داخؿ المجموعات

44753.41

214

209.13

المجموع

46338.29

216

مصدر التباين

0.961

2.595

2.497

2.954

3.959

4.093

3.789

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ= ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ = ٓ.
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غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

دالة عند
٘ٓٓ.

دالة عند
٘ٓٓ.

دالة عند
٘ٓٓ.

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ٘ٓ ٓ.فػػي

بعػػدي الجيػػاز اليضػػمي وأم ػراض الجمػػد والدرجػػة الكميػػة لؤلع ػراض السيكوسػػوماتية تبع ػاً لممسػػتوى

االقتصادي ألفراد العينة.

والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف المتوسػػطات الحسػػابية لػػدرجات أداء أفػراد العينػػة عمػػى أبعػػاد مقيػػاس

األعراض السيكوسوماتية ذات الداللة اإلحصائية تبعاً لممستوى االقتصادي:
جدول ()48-7

يبيف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة عمى

مقياس األعراض السيكوسوماتية تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي
المتغير

الجياز اليضمي

أمراض الجمد

الدرجة الكمية لؤلعراض
السيكوسوماتية

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
2.52

البيان

العدد

منخفض

43

11.33

متوسط

160

10.65

2.62

مرتفع

14

12.50

2.68

منخفض

43

9.47

3.41

متوسط

160

9.46

3.50

مرتفع

14

12.21

3.58

منخفض

43

66.88

12.35

متوسط

160

64.04

14.80

مرتفع

14

74.64

16.50

والجػ ػػدوؿ التػ ػػالي يبػ ػػيف نتػ ػػائج اختبػ ػػار شػ ػػيفيو لمكشػ ػػؼ عػ ػػف اتجػ ػػاه الفػ ػػروؽ فػ ػػي أبعػ ػػاد األع ػ ػراض
السيكوسوماتية ذات الداللة تبعاً لممستوى االقتصادي:
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جدول ()49-7
نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه

الفروؽ في األعراض السيكوسوماتية تبعاً لممستوى االقتصادي
المتغير
الجياز اليضمي

أمراض الجمد

الدرجــــــة الكميــــــة لألعــــــراض

السيكوسوماتية

البيان

منخفض

متوسط

0.676

مرتفع

1.174

متوسط

0.009

مرتفع

*2.749

متوسط

2.846

مرتفع

7.759

متوسط

*1.850

*2.758

*10.605

يتبيف مف الجدوليف السابقيف أف:
 الفروؽ في بعدي الجياز اليضمي وأمراض الجمد والدرجة الكمية لممقياس كانت بيف مجموعػةذوات المستوى االقتصػادي (متوسػط) ومجموعػة ذوات المسػتوى االقتصػادي (مرتفػع) ،لصػالح

مجموعة ذوات المستوى االقتصادي (مرتفع).

 الفػػروؽ فػػي بعػػد أم ػراض الجمػػد كانػػت بػػيف مجموعػػة ذوات المسػػتوى االقتصػػادي (مػػنخفض)ومجموعػػة ذوات المسػػتوى االقتصػػادي (مرتفػػع) ،لصػػالح مجموعػػة ذوات المسػػتوى االقتصػػادي

(مرتفع).

تػػرى الباحثػػة أف النيتجػػة تأرجحػػت بػػيف ظيػػور فػػروؽ وعػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي األع ػراض

السيكوسػػوماتية ،فمػػـ تظيػػر فػػروؽ فػػي كػػؿ مػػف البعػػد النفسػػي ،والقمػػب واألوعي ػة الدمويػػة ،الجيػػاز
التنفس ػػي ،والجي ػػاز العص ػػبي ،تع ػػزى لممس ػػتوى االقتص ػػادي ،وتم ػػؾ تمث ػػؿ األغمبي ػػة ف ػػي المق ػػاييس

الفرعية لؤلعراض السيكوسوماتية ،ويكػوف الفػرض قػد تحقػؽ فػي تمػؾ األبعػاد فقػط ،ولكػف ال نغفػؿ
وجود فروؽ في بعد الجياز اليضمي ،وأمراض الجمد ،باإلضافة إلى ظيػور فػروؽ دالػة إحصػائياً

في الدرجة الكمية لؤلعراض السيكوسوماتية.

وتفسػػر الباحثػػة تمػػؾ النتيجػػة لمػػا لممسػػتوى االقتصػػادي مػػف أىميػػة فػػي حيػػاة األف ػراد ،مػػف

ارتفاع وانخفاض ،فارتفاع المستوى االقتصادي يصاحبو تقػدـ حضػاري ،والػذي يػنعكس باإليجػاب
عمى جوانب الحياة المختمفة مف ازدىار ورفاىية وحيػاة سػيمة ،وبفقػداف أحػد أىػـ مظػاىر الرفاىيػة
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فػػي الحيػػاة الػػذي يتمثػػؿ فػػي ىػػدـ المنػػزؿ وفقػػداف المػػأوى وتشػػرد األسػػر وانتقاليػػا لمعػػيش فػػي أمػػاكف
تفتقػ ػػر ألبسػػػط الخػ ػػدمات اإلنسػ ػػانية ،فكػ ػػؿ تمػػػؾ العوامػػػؿ مجتمع ػػة تسػ ػػاعد ف ػػي ظي ػػور األع ػ ػراض

السيكوسوماتية لدى األميات المدمرة منازليف ،وتمثؿ في النتيجة الحاليػة أكثػر فػي بعػدي الجيػاز
اليضػػمي وأم ػراض الجمػػد ،وكانػػت الفػػروؽ لصػػالح األميػػات ذوات المسػػتوى االقتصػػادي المرتفػػع،
ويرجػػع ذلػػؾ  -حسػػب الباحثػػة – لعػػدـ قػػدرة األميػػات عمػػى تقبػػؿ الوضػػع الجديػػد الػػذي يمثػػؿ فجػػوة
كبيرة بػيف الوضػع السػابؽ والحػالي ،ومايتبعػو مػف تغيػرات فػي أبسػط مقومػات الحيػاة ،كػالتغير فػي

العادات الغذائية والتغير في أماكف السكف ،الذي يؤثر سمباً عمى الجياز اليضمي وأمراض الجمػد
بالػػذات ،كمػػا يػػؤدي لعػػدـ تجػػاوز تمػػؾ الضػػغوط واالنفعػػاالت التػػي أحػػدثتيا آلػػة الحػػرب الصػػييونية

فتقع األميات فريسة لتمؾ األعراض السيكوسوماتية.

واتفقػ ػػت تمػ ػػؾ النتيجػ ػػة مػ ػػع د ارسػ ػػة (الغصػ ػػيف ٕٓٔٓ) فػ ػػي وجػ ػػود فػ ػػروؽ فػ ػػي األع ػ ػراض

السيكوسوماتية لدى أفراد العينة ،ولكف اختمفػت فػي اتجػاه تمػؾ الفػروؽ فكانػت لصػالح ذوي الػدخؿ

المحدود.

 6.7ل توجد فروق ذات دللة إحصائية فـي األعـراض السيكوسـوماتية تعـزى لممينـة (تعمـل –

ل تعمل) لدى أفراد العينة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر

متغي ػػر المين ػػة ( تعم ػػؿ -ال تعم ػػؿ ) عم ػػى مقي ػػاس األعػ ػراض السيكوس ػػوماتية ل ػػدى أفػ ػراد العين ػػة،
والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدوؿ (٘)ٕٛ-
نتائج اختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات األعراض السيكوسوماتية تبعاً لممينة
المقياس
البعد النفسي
القمب واألوعية الدموية
الجياز التنفسي
الجياز العصبي
الجياز اليضمي
أمراض الجمد

المتغير

الحسابي

المعياري

تعمؿ

11.92

2.38

ال تعمؿ

11.75

2.54

تعمؿ

11.67

3.37

ال تعمؿ

10.85

3.07

تعمؿ

11.51

3.01

ال تعمؿ

10.25

3.06

تعمؿ

12.05

3.34

ال تعمؿ

11.37

2.90

تعمؿ

11.36

2.66

ال تعمؿ

10.80

2.63

تعمؿ

10.59

3.69

ال تعمؿ

9.43

3.48

تعمؿ

69.10

15.36

ال تعمؿ

64.45

14.40

الدرجـــــــــة الكميـــــــــة لألعـــــــــراض

السيكوسوماتية

المتوسط

النحراف

قيمة (ت)

مستوى الدللة

0.383

غير دالة إحصائياً

1.480

غير دالة إحصائياً

2.348

دالة عند ٘ٓٓ.

1.290

غير دالة إحصائياً

1.192

غير دالة إحصائياً

1.871

غير دالة إحصائياً

1.806

غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )215عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٔ.ٜٙ =ٓ.عند مستوى داللة ٕٔٓ.٘ٛ =ٓ.

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف متوسػطي درجػات مجمػوعتي األميػات المػواتي يعممػفوالمواتي ال يعممف في معظـ األبعاد والدرجة الكمية لؤلعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة.

 في حيف تبيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجػات مجمػوعتي األميػاتالمواتي يعممف والمواتي ال يعممف في بعد الجياز التنفسي ،لصالح األميػات المػواتي يعممػف مػف

أفراد العينة.

ىنا تحقؽ فرض الدراسة في عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في األعراض السيكوسوماتية

تعػزى لمتغيػر المينػػة ( تعمػؿ – التعمػػؿ ) لػدى األميػات المػدمرة منػازليف فػػي محافظػة شػػماؿ

غزة.

050

وترجػػع الباحثػػة تمػػؾ النتيجػػة إلػػى طبيعػػة عمػػؿ األميػػات الػػذي ال يشػػكؿ ضػػغوطاً تسػػتدعي

ظيػ ػػور أع ػ ػراض سيكوسػ ػػوماتية ،وذلػ ػػؾ ألنيػ ػػف يعممػ ػػف فػ ػػي مجػ ػػاالت تتناسػ ػػب مػ ػػع طبيعػ ػػتيف
وظ ػػروفيف االجتماعي ػػة  ،كالعم ػػؿ ف ػػي مينػ ػػة الت ػػدريس ،وف ػػي مج ػػاالت الص ػػحة ،والمجػ ػػاالت

التربوي ػػة األخ ػػرى ،كم ػػا أف أنظم ػػة العم ػػؿ ت ارع ػػي بعضػ ػاً م ػػف ظ ػػروؼ المػػرأة العامم ػػة وخاص ػػة

األميػ ػػات ،مثػ ػػؿ الظػ ػػروؼ الصػػػحية والفسػػػيولوجية ،كالحمػ ػػؿ وال ػ ػوالدة ،وغيرىػػػا م ػػف الظػ ػػروؼ
االجتماعية ،وتمؾ العوامؿ لـ تظيػر أثػر لعمػؿ األميػات فػي ظيػور األعػراض السيكوسػوماتية

ال ػػذي يس ػػتدعي ظيورى ػػا وج ػػود ض ػػغوط حياتي ػػة مس ػػتمرة ،األم ػػر ال ػػذي يتطم ػػب م ػػنيف القي ػػاـ
بمحػػاوالت مػػف أجػػؿ مواجيػػة متطمبػػات البيئػػة ،أو العمػػؿ عمػػى تنميػػة ميػػاراتيف كػػي يػػتمكف مػػف
العمؿ مع تمؾ الضغوط بصبر وثبات وال ينظرف ليا كمصادر تيديػد تعيػؽ تمػتعيف بقػدر مػف

الصحة النفسية والجسمية.

واختمفػ ػػت تمػ ػػؾ النتيجػ ػػة مػ ػػع د ارسػ ػػة ( الغصػ ػػيفٕٓٔٓ) التػ ػػي أظيػ ػػرت وج ػ ػود فػ ػػروؽ فػ ػػي

األعراض السيكوسوماتية لصالح المرأة التي ال تعمؿ ( ربات البيوت ).

ؽ فػػي بعػػد الجيػػاز التنفسػػي حيػػث ظيػػرت فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
وو ِج ػدت فػػرو ٌ
ُ
األعػراض السيكوسػػوماتية تعػػزى لمتغيػػر المينػػة ( تعمػػؿ – ال تعمػػؿ) لصػػالح األميػػات المػواتي

يعممف.

ويرجع ذلؾ حسػب رأي الباحثػة لعػدـ قػدرة بعػض األميػات فػي التوفيػؽ بػيف العمػؿ والبيػت

ولعدـ مقاومتيف لمضغوط البيئية التي تحدث تمؾ االضطرابات وعدـ التنفيس عف االنفعػاالت
التي تحدثيا تمؾ الضغوط ،مثؿ البكاء أو الصراخ أو التصرؼ بعصبية مع اآلخريف ،فخػروج

األمي ػػات لمعم ػػؿ يف ػػرض عم ػػييف أنماطػ ػاً معينػ ػة م ػػف التص ػػرؼ ال ػػذي ب ػػدوره يح ػػد م ػػف تنف ػػيس

االنفعاالت بتمػؾ الطػرؽ (البكػاء والصػراخ) ،ممػا يضػطرىف لكبػت انفعػاالتيف واسػتمرار الكبػت
يؤدي لحدوث تمؾ األعراض في الجياز التنفسي.

 7.7ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في األعراض السيكوسـوماتية تعـزى لعـدد األبنـاء لـدى

أفراد العينة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أثػر

متغير عدد األبناء عمى مقيػاس األعػراض السيكوسػوماتية لػدى أفػراد العينػة ،والجػدوؿ التػالي يبػيف

ذلؾ:

052

جدول ()4;-7
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتوسطات درجات أفراد العينة في أدائيف عمى مقياس
األعراض السيكوسوماتية تبعاً لمتغير عدد األبناء

المقياس

البعد النفسي

القم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب واألوعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الدموية

الجياز التنفسي

الجياز العصبي

الجياز اليضمي

أمراض الجمد

الدرجـــــــــــة الكميـــــــــــة

لألعـــــــــــــــــــــــــــــــــراض
السيكوسوماتية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

اختبار ف

الدللة

بيف المجموعات

45.28

2

22.64

داخؿ المجموعات

1311.54

214

6.13

المجموع

1356.82

216

بيف المجموعات

115.14

2

57.57

داخؿ المجموعات

2007.86

214

9.38

المجموع

2123.00

216

بيف المجموعات

83.74

2

41.87

داخؿ المجموعات

1966.37

214

9.19

المجموع

2050.11

216

بيف المجموعات

11.93

2

5.96

داخؿ المجموعات

1916.31

214

8.95

المجموع

1928.24

216

بيف المجموعات

15.82

2

7.91

داخؿ المجموعات

1487.15

214

6.95

المجموع

1502.97

216

بيف المجموعات

41.56

2

20.78

داخؿ المجموعات

2658.68

214

12.42

المجموع

2700.24

216

بيف المجموعات

1517.03

2

758.52

داخؿ المجموعات

44821.25

214

209.45

المجموع

46338.29

216

مصدر التباين

3.694

6.136

4.557

0.666

1.138

1.673

3.622

دالة عند
٘ٓٓ.

دالة عند
ٔٓٓ.

دالة عند
٘ٓٓ.

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

دالة عند
٘ٓٓ.

قيمة (ؼ) الجدولية (د.ح=ٕ )ٕٔٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ =ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ.ٙٔ =ٓ.
053

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:

 توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ٔٓ ٓ.ومسػػتوى ٘ٓ ،ٓ.فػػي األبعػػاد :النفسػػيوالقمب واألوعية الدموية والجياز التنفسي والدرجة الكمية لؤلعراض السيكوسوماتية تعزى لعػدد

األبناء ألفراد العينة.

 فػي حػيف ال توجػػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية األبعػاد العصػػبي واليضػمي وأمػراض الجمػد مػػفاألعراض السيكوسوماتية تعزى لعدد األبناء ألفراد العينة.

ىنا تباينت النتائج مف حيث وجود فروؽ وعدـ وجود فروؽ ،فتحقؽ فرض الدراسة في األبعػاد

العصبي ،واليضمي ،وأمراض الجمد مف األعراض السيكوسوماتية فػي وجػود فػروؽ دالػة إحصػائياً
تعػزى لمتغيػر عػدد األبنػاء ألفػراد العينػة ،فػي حػيف لػـ يتحقػػؽ فػرض الد ارسػة فػي وجػود فػػروؽ ذات
داللػػة إحصػػائية فػػي األبعػػاد النفسػػي ،والقمػػب واألوعيػػة الدمويػػة ،والجيػػاز التنفسػػي ،والدرجػػة الكميػػة
لؤلعراض السيكوسوماتية تعزى لمتغير عدد األبناء ألفراد العينة.

نسػ ػ ػػتنتج مػ ػ ػػف النتيجػ ػ ػػة السػ ػ ػػابقة أف متغيػ ػ ػػر عػ ػ ػػدد األبنػ ػ ػػاء لػ ػ ػػو دور فػ ػ ػػي حػ ػ ػػدوث األع ػ ػ ػراض

السيكوسػػوماتية وترجػػع الباحثػػة تمػػؾ النتيجػػة لظػػروؼ االحػػتبلؿ الػػذي يمػػارس كافػػة أشػػكاؿ القمػػع
واليفػػرؽ بػػيف الطفػػؿ أو الم ػرأة والشػػيخ والشػػاب ،ممػػا يجعػػؿ األميػػات فػػي خػػوؼ دائػػـ مػػف حػػدوث
مك ػػروه ألبن ػػائيف وى ػػذا ب ػػدوره يح ػػدث االنفع ػػاؿ والض ػػغوط الت ػػي تس ػػبب األعػ ػراض السيكوس ػػوماتية،

وأيضاً وقوع منطقة شػماؿ غػزة عمػى تمػاس مػع االحػتبلؿ اإلسػرائيمي لكونيػا منطقػة حدوديػة يييػ

الفرص باستمرار لتنفيذ عمميات اإلجراـ ضد الشعب األعزؿ إال مف صبره وثباتو وايمانػو بػاهلل ،ثػـ
بحتمية النصر وستعمؿ تمؾ العوامؿ مجتمعة عمى التخفيؼ مف حدة األعراض السيكوسوماتية.
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والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف المتوسػػطات الحسػػابية لػػدرجات أف ػراد العينػػة فػػي أدائي ػف عمػػى أبعػػاد مقيػػاس

األعراض السيكوسوماتية ذات الداللة اإلحصائية تبعاً لعدد األبناء:
جدول ()52-7

يبيف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة عمى
مقياس األعراض السيكوسوماتية تبعاً لمتغير عدد األبناء
المتغير

البعد النفسي

القمب واألوعية الدموية

الجياز التنفسي

الدرجــــــــــــــة الكميـــــــــــــــة

لألعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض
السيكوسوماتية

المتوسط

النحراف

البيان

العدد

 5وأقل

78

11.54

8 -6

72

11.42

2.35

 9وأكثر

67

12.46

2.55

 5وأقل

78

10.15

2.76

8 -6

72

11.03

3.23

 9وأكثر

67

11.94

3.20

 5وأقل

78

9.68

2.74

8 -6

72

10.71

3.12

 9وأكثر

67

11.15

3.25

 5وأقل

78

62.42

13.24

8 -6

72

65.03

15.21

 9وأكثر

67

68.90

15.02

الحسابي

المعياري
2.52

والجػ ػػدوؿ التػ ػػالي يبػ ػػيف نتػ ػػائج اختبػ ػػار شػ ػػيفيو لمكشػ ػػؼ عػ ػػف اتجػ ػػاه الفػ ػػروؽ فػ ػػي أبعػ ػػاد األع ػ ػراض
السيكوسوماتية تبعاً لعدد األبناء:
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جدول ()53-7
نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ في األعراض السيكوسوماتية تبعاً لعدد األبناء
البيان

 5وأقل

8 -6

0.122

 9وأكثر

0.924

8 -6

0.874

 9وأكثر

*1.787

8 -6

1.029

 9وأكثر

*1.470

الدرجــــــة الكميــــــة لألعــــــراض

8 -6

2.605

السيكوسوماتية

 9وأكثر

*6.472

المتغير
البعد النفسي

القمب واألوعية الدموية

الجياز التنفسي

8-6

*1.046

0.913

0.441

3.868

يتبيف مف الجدوليف السابقيف أف:
 الفػػروؽ فػػي البعػػد النفسػػي كانػػت بػػيف مجموعػػة ذوات األبنػػاء (ٗ )ٙ -أبنػػاء ومجموعػػة ذواتاألبن ػػاء ( ٚوأكث ػػر) ،لص ػػالح مجموع ػػة ذوات األبن ػػاء ( ٚوأكث ػػر) أبن ػػاء م ػػف األمي ػػات الم ػػدمرة
بيوتيف.

 الفروؽ في بعدي القمب واألوعية الدموية والجياز التنفسي والدرجػة الكميػة لممقيػاس كانػت بػيفمجموعػػة ذوات األبنػػاء (ٖ وأقػػؿ) ومجموعػػة ذوات األبنػػاء ( ٚوأكثػػر) ،لصػػالح مجموعػػة ذوات

األبناء ( ٚوأكثر) مف األميات المدمرة بيوتيف.

وتفس ػػر الباحث ػػة اتجػ ػاه الف ػػروؽ ف ػػي تم ػػؾ األبع ػػاد النفس ػػي ،والقم ػػب واألوعي ػػة الدموي ػػة والجي ػػاز

التنفس ،والدرجة الكمية لمقياس األعػراض السيكوسػوماتية لفئػة ( ٚوأكثػر ) أبنػاء لؤلميػات المػدمرة
منازليف ،لكوف الزيادة تمثؿ عبئاً عمى األميات في متابعة ذلؾ العدد الكبير مف األبناء مف جميع

الن ػواحي االجتماعيػػة والوجدانيػػة والثقافيػػة وغيرىػػا ،باإلضػػافة لخ ػوفيف الػػدائـ مػػف سػػطوة االحػػتبلؿ
اإلس ػرائيمي ال ػػذي يمػػارس كاف ػػة أشػػكاؿ القم ػػع ضػػد أبن ػػاء الشػػعب الفمس ػػطيني كافػػة  ،ويرج ػػع ذل ػػؾ

لفطرتيا األنثوية وحساسيتيا الزائدة ،كما أف التزاميف دينياً واجتماعياً أدى إلى التزاميف وحرصػيف
عمى أفراد أسرتيف.
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ولػػـ تعثػػر الباحثػػة عمػػى د ارسػػات تناولػػت الفػػروؽ فػػي األع ػراض السيكوسػػوماتية ومتغيػػر عػػدد

األبناء نظ اًر الختبلفيا مع الدراسة الحالية في العينة.

أم ػػا بالنس ػػبة لع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ف ػػي البع ػػد العص ػػبي والجي ػػاز اليض ػػمي وأمػ ػراض الجم ػػد م ػػف
األعػراض السيكوسػػوماتية ومتغيػػر عػػدد األبنػػاء ترجػػع الباحثػػة ذلػػؾ لحػػرص األميػػات عمػػى أبنػػائيف

بغض النظر عف العدد ،مما يجعميف يواجيف الحياة ويحرصف عمػى إيجػاد وسػائؿ معينػة لمصػمود

والتخفيؼ مف الوقوع في األمراض لوجود ىدؼ في حياتيف يعشف مف أجمو أال وىو أسرتيا بغض

النظر عف صغر حجـ األسرة أو كبرىا ،وأيضاً وجود األبناء يمثؿ مصد اًر لمراحة لؤلميات كونيف
يستمدف العوف والمسػاندة مػف األبنػاء األكبػر سػناً ،وقػد يتعػاونوف فػي تربيػة أخػوانيـ األصػغر سػناً،
وقػػد يكونػػوف مصػػد اًر لمتنفػػيس عػػف األـ نفسػػيا أوقػػات ضػػيقيا ممػػا يخفػػؼ العػػبء الممقػػى عمػػييف
ويساعدىف في مواجية األعراض السيكوسوماتية.

 .6النتائج المتعمقة بالفرض الخامس الذي ينص عمى:

"ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي األع ـراض السيكوســوماتية تعــزى لمســتوى الصــالبة

النفسية (منخفض  -مرتفع) لدى أفراد العينة".

لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض تػػـ حسػػاب الػػدرجات الكميػػة ألف ػراد عينػػة الد ارسػػة عمػػى مقيػػاس

الصػبلبة النفسػػية ،ثػػـ تػػـ ترتيػب الػػدرجات تنازليػاً واختيػػار مجمػوعتي المقارنػػة منخفضػػات الصػػبلبة

النفسػ ػػية الم ػ ػواتي يشػ ػػكمف نسػ ػػبة  %ٕٚمػ ػػف الطػ ػػرؼ السػ ػػفمي لػ ػػدرجات أف ػ ػراد العينػ ػػة (ف= ،)ٜ٘
ومرتفعػػات الصػػبلبة النفسػػية المػواتي يشػػكمف نسػػبة  %ٕٚمػػف الطػػرؼ العمػػوي لػػدرجات أفػراد العينػػة

(ف=  ،)ٜ٘ثػ ػ ػػـ تمػ ػ ػػت المقارنػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف كػ ػ ػػؿ مجمػ ػ ػػوعتيف فػ ػ ػػي أدائيمػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى مقيػ ػ ػػاس األع ػ ػ ػراض
السيكوسوماتية بأبعادىا ودرجتيا الكمية باستخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف:
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جدول ()54-7
نتائج اختبار (ت) لمفرؽ بيف متوسطات درجات
األعراض السيكوسوماتية تبعاً لمستوى متغير الصبلبة النفسية (منخفض -مرتفع)
المقياس

البعد النفسي
القمب واألوعية الدموية
الجياز التنفسي
الجياز العصبي
الجياز اليضمي
أمراض الجمد

المتوسط

النحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

(ت)

منخفضات الصبلبة النفسية

13.00

2.45

مرتفعات الصبلبة النفسية

10.34

2.29

منخفضات الصبلبة النفسية

12.47

3.07

مرتفعات الصبلبة النفسية

9.39

2.42

منخفضات الصبلبة النفسية

12.46

3.16

مرتفعات الصبلبة النفسية

8.83

2.43

منخفضات الصبلبة النفسية

12.59

2.65

مرتفعات الصبلبة النفسية

10.20

2.80

منخفضات الصبلبة النفسية

12.14

2.99

مرتفعات الصبلبة النفسية

9.76

2.03

منخفضات الصبلبة النفسية

12.20

3.57

مرتفعات الصبلبة النفسية

7.69

2.54

74.86

14.94

56.22

11.63

المتغير

الدرجــــــة الكميــــــة لألعــــــراض منخفضات الصبلبة النفسية

السيكوسوماتية

مرتفعات الصبلبة النفسية

مستوى الدللة

6.100

دالة عند ٔٓٓ.

6.060

دالة عند ٔٓٓ.

6.984

دالة عند ٔٓٓ.

4.768

دالة عند ٔٓٓ.

5.043

دالة عند ٔٓٓ.

7.909

دالة عند ٔٓٓ.

7.566

دالة عند ٔٓٓ.

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )ٔٔٙعند مستوى داللة ٘ٓ ،ٕ.ٓٓ =ٓ.عند مستوى داللة ٕٔٓ.ٙٙ =ٓ.

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى أقػػؿ مػػف

(ٔٓ )ٓ.بػػيف متوسػػطي درجػػات منخفضػػي ومرتفعػػي الدرجػػة الكميػػة لمصػػبلبة النفسػػية عمػػى جميػػع
أبعػ ػػاد األع ػ ػراض السيكوسػػػوماتية والدرجػ ػػة الكميػ ػػة لممقيػ ػػاس ،وكان ػػت الفػ ػػروؽ لصػ ػػالح منخفضػ ػػات

الصبلبة النفسية.

وىنػػا لػػـ يتحق ػػؽ فػػرض الد ارس ػػة الػػذي ي ػػنص عمػػى عػػدـ وج ػػود فػػروؽ دال ػػة إحصػػائياً ف ػػي

األع ػراض السيكوسػػوماتية تع ػػزى لمسػػتوى الصػػبلبة (م ػػنخفض – مرتفػػع) لػػدى أفػػراد العينػػة ،ل ػػذا

نرفض فرض الدراسة ونقبؿ الفرض البديؿ.
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وىنػػا جػػاءت النتيجػػة منطقيػػة حيػػث إنػػو كممػػا ارتفعػػت الصػػبلبة النفسػػية انخفضػػت األع ػراض

السيكوس ػػوماتية والعك ػػس ص ػػحيح وى ػػذا تجم ػػى ف ػػي الف ػػرض األوؿ ،ف ػػي وج ػػود عبلق ػػة س ػػالبة ب ػػيف
الصبلبة النفسية بأبعادىا ودرجتيا الكمية ،وىػذا ترجعػو الباحثػة التصػاؼ األميػات المػواتي يتمػتعف

بصبلبة نفسية مرتفعة بالقدرة عمى الصػمود والمقاومػة وأكثػر اقتػدا اًر ويممػف لمقيػادة والسػيطرة وأكثػر

مبػػادأة ونشػػاطاً وذوات دافعيػػة أفضػػؿ ،وكػػذلؾ لػدييف تركيػػز عمػػى التحمػػؿ االجتمػػاعي ،كمػػا لػػدييف

القػػدرة عمػػى تبلشػػي اإلجيػػاد والقػػدرة عمػػى اتخػػاذ الق ػ اررات السػػميمة وحػػؿ المشػػكبلت ،والقػػدرة عمػػى
مواجي ػػة أحػ ػداث الحي ػػاة الض ػػاغطة والتكي ػػؼ معي ػػا ،وبارتف ػػاع الص ػػبلبة ل ػػدييف ت ػػنخفض األعػ ػراض
السيكوسػػوماتية بػػؿ تتبلشػػي وال تظيػػر لػػدييف أعػراض بعكػػس األميػػات منخفضػػات الصػػبلبة النفسػػية

المػ ػواتي يتص ػػفف بع ػػدـ وج ػػود ى ػػدؼ ألنفس ػػيف وال معن ػػى لحي ػػاتيف وال يتف ػػاعمف م ػػع بيئ ػػتيف بإيجابي ػػة
ويت ػػوقعف التيدي ػػد المس ػػتمر والض ػػعؼ ف ػػي مواجيػ ػػة األح ػػداث الض ػػاغطة المتغيػ ػرة ،ويفض ػػمف ثبػ ػػات

األحداث الحياتية ،وليس لدييف اعتقاد بضرورة التجديد واالرتقاء لما ينطوي عمى التجديد مف أحداث

مجيولػػة بغػػض النظػػر عػػف كنييػػا ،كمػػا أنيػػف سػػمبيات فػػي تفػػاعميف مػػع بيئػػتيف وعػػاجزات عػػف تحمػػؿ
األثر السمبي لؤلحداث الضاغطة ويبحثف عف العوف والمساندة  ،كما أنيف غير قادرات عمػى الصػبر
وتحمؿ المشقة والمرض ،وكؿ تمؾ العوامؿ مجتمعة أو بعضيا حتماً سيؤثر عمى الحالة النفسية لدى

األميات وتغير تمؾ الحالة يؤدي إلى تغير الحالة العضوية ( الوظيفية ).

وقػػد اتفقػػت تمػػؾ النتيجػػة مػػع اإلطػػار النظػػري حيػػث أجمعػػت الد ارسػػات الطبيػػة والنفسػػية المتقدمػػة

عمى تأثير النفس في الجسـ ،وأف الحادثة النفسية ال تحدث بمعزؿ عف الوسط العضوي ووظائفو ،بؿ
إف الوس ػػط العض ػػوي ش ػػرط لمحادث ػػة النفس ػػية ،وأف ال ػػنفس والجس ػػـ وح ػػدة متكامم ػػة متناس ػػقة ال يمك ػػف

فصػػميما؛ لػػذا ال يمكػػف إغفػػاؿ واىمػػاؿ الػػدور الػػذي تمعبػػو العوامػػؿ االنفعاليػػة والضػػغوط فػػي حػػدوث
األع ػراض السيكوسػػوماتية وذلػػؾ لمػػا يصػػاحب االنفعػػاالت مػػف تغي ػرات جسػػمية ،فاالنفعػػاؿ اسػػتجابة
متكاممػػة لمكػػائف الحػػي تعتمػػد عمػػى اإلدراؾ لمموقػػؼ الخػػارجي أو الػػداخمي ،وتشػػمؿ تغي ػرات وجدانيػػة

مركب ػػة ،وتغيػ ػرات فس ػػيولوجية ،تش ػػمؿ األجيػ ػزة العص ػػبية والدموي ػػة والمعدي ػػة ،وى ػػذا مايفس ػػر ح ػػدوث
األعػ ػ ػ ػراض السيكوس ػ ػ ػػوماتية ل ػ ػ ػػدى منخفض ػ ػ ػػات الص ػ ػ ػػبلبة النفس ػ ػ ػػية ،كم ػ ػ ػػا أف ح ػ ػ ػػدوث األعػ ػ ػ ػراض
السيكوسوماتية يمكف أف يرتبط بنمط معيف مف الشخصية كمػا ذكػرت (دنبػار )Denbarفػي نظريتيػا

البروفيؿ الشخصي الذي تتبع االتجاه التحميؿ.
وقد اتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة ( المفرجي والشيري  )ٕٓٓٛالتػي أظيػرت أف ارتفػاع الصػبلبة

النفسػػية لمفػػرد يعػػد مؤش ػ اًر الرتفػػاع األمػػف النفسػػي ،وانخفػػاض الصػػبلبة النفسػػية يعػػد مؤش ػ اًر بػػؿ يػػؤدي
النخفاض األمف النفسػي لػدى أفػراد العينػة  ،كمػا أظيػرت د ارسػة (ألػرد وسػميث& SMITH ،
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ALLRED

 )ٜٜٔٛأف األشخاص األكثر صبلبة يستخدموف جمبلً ايجابية في التعبير عف الذات حتى فػي ظػؿ

أكثر الظروؼ تيديداً ،وأقؿ إظيا اًر لئلثػارة ،ود ارسػة (  )ٜٔٛٛ BANK & GANNONالتػي أظيػرت أف
الطمبة األكثر صبلبة يمارسوف ضواغط أقؿ وينظروف لؤلحداث عمى أنيا أقؿ ضػغطاً ،كمػا أظيػرت

أيضاً دراسة (كوبا از  )ٜٜٔٚأف األشخاص األكثر صبلبة رغـ تعرضيـ لمضغوط كانوا أقػؿ مرضػاً،

كما يتسموف بأنيـ أكثر صػموداً ،وانجػا اًز ،وسػيطرة ،وضػبطاً داخميػاً ،وأكثػر مرونػة ،وكفايػة ،واقتػدا اًر،

في حيف أف األشخاص األقؿ صبلبة ،أكثر مرضاً ،وعج اًز ،وأعمى في الضبط الخارجي.
النتائج المتعمقة بالفرض السادس الذي ينص عمى:

ل توجـــد فـــروق ذات دللـــة إحصـــائية فـــي األعـــراض السيكوســـوماتية تعـــزى لمســـتوى األمـــل

(منخفض  -مرتفع) لدى أفراد العينة.

لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض تػػـ حسػػاب الػػدرجات الكميػػة ألف ػراد عينػػة الد ارسػػة عمػػى مقيػػاس
األم ػػؿ ،ث ػػـ ت ػػـ ترتي ػػب ال ػػدرجات تنازليػ ػاً واختي ػػار مجم ػػوعتي المقارن ػػة منخفض ػػات األم ػػؿ المػ ػواتي

يشكمف نسبة  %ٕٚمف الطرؼ السفمي لػدرجات أفػراد العينػة (ف=  ،)ٜ٘ومرتفعػات األمػؿ المػواتي
يشكمف نسبة  %ٕٚمف الطرؼ العموي لدرجات أفراد العينة (ف=  ،)ٜ٘ثػـ تمػت المقارنػة بػيف كػؿ

مجمػػوعتيف فػػي أدائيمػػا عمػػى مقيػػاس األعػراض السيكوسػػوماتية بأبعادىػػا ودرجتيػػا الكميػػة باسػػتخداـ
اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف:
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جدول ()55-7
نتائج اختبار (ت) لمفرؽ في األعراض السيكوسوماتية
تبعاً لمستوى متغير األمؿ (منخفض -مرتفع)
المقياس

البعد النفسي
القمب واألوعية الدموية
الجياز التنفسي
الجياز العصبي
الجياز اليضمي
أمراض الجمد
الدرجــــــة الكميــــــة لألعــــــراض

السيكوسوماتية

المتوسط

النحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

(ت)

منخفضات األمؿ

13.08

2.66

مرتفعات األمؿ

10.86

2.10

منخفضات األمؿ

12.07

3.36

مرتفعات األمؿ

9.59

2.54

منخفضات األمؿ

12.39

3.10

مرتفعات األمؿ

9.19

2.86

منخفضات األمؿ

12.59

3.07

مرتفعات األمؿ

10.24

2.49

منخفضات األمؿ

11.92

2.82

مرتفعات األمؿ

10.27

2.44

منخفضات األمؿ

11.75

3.95

مرتفعات األمؿ

8.36

2.77

منخفضات األمؿ

73.80

15.51

مرتفعات األمؿ

58.51

12.58

المتغير

مستوى الدللة

5.035

دالة عند ٔٓٓ.

4.511

دالة عند ٔٓٓ.

5.836

دالة عند ٔٓٓ.

4.581

دالة عند ٔٓٓ.

3.383

دالة عند ٔٓٓ.

5.396

دالة عند ٔٓٓ.

5.880

دالة عند ٔٓٓ.

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )ٔٔٙعند مستوى داللة ٘ٓ ،ٕ.ٓٓ = ٓ.عند مستوى داللة ٕٔٓ.ٙٙ = ٓ.

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف

(ٔٓ ،)ٓ.بيف متوسطي درجات أفراد العينة في األعراض السيكوسوماتية بأبعادىا ودرجتيا الكميػة
تبعػ ػاً لمس ػػتوى األم ػػؿ (مػػػنخفض  -مرتف ػػع) ،وكان ػػت الف ػػروؽ فػػػي جمي ػػع األبع ػػاد والدرج ػػة الكميػػػة

لؤلعراض السيكوسوماتية لصالح منخفضات األمؿ مف أفراد العينة.

وىنا أظيرت النتيجة عدـ تحقؽ فرض الدراسة ،لذا نػرفض فػرض الد ارسػة ونقبػؿ بػالفرض

البػػديؿ ،الػػذي يػػنص عمػػى وجػػود فػػروؽ فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،بػػيف متوسػػطي درجػػات أف ػراد

العينػػة فػػي األع ػراض السيكوسػػوماتية بأبعادىػػا ودرجتيػػا الكميػػة تبع ػاً لمسػػتوى األمػػؿ (مػػنخفض -

مرتف ػػع) ،وكانػػػت الفػ ػػروؽ فػ ػػي جميػػػع األبع ػػاد والدرجػ ػػة الكمي ػػة لؤلع ػ ػراض السيكوس ػػوماتية لصػػػالح
منخفضات األمؿ مف أفراد العينة.
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وترج ػػع الباحث ػػة تم ػػؾ النتيج ػػة إل ػػى أف األم ػػؿ م ػػف المتغيػ ػرات االيجابي ػػة والميم ػػة ف ػػي عم ػػـ

الػػنفس ،فيػػو مػػف أىػػـ المتغيػرات فػػي عمػػـ الػنفس االيجػػابي ،ولػػو آثػػار ايجابيػػة عديػػدة عمػػى التوافػػؽ
والصحة ،وتحقيؽ التكيؼ اإلنساني ،وأىمية في البدء بالتغير نتيجة العبلج ،كما يقوـ األمؿ بدور

المعدؿ لتأثير الضغوط عمى الصحة الجسػمية ،كمػا اتضػح تػأثيره عمػى التطػور النفسػي والروحػي،
ويرتبط األمؿ بالتوافؽ النفسي لما لو مف ارتباط موجب باعتقاد الفرد بقدراتو وبجدارتػو الشخصػية،

والقبػػوؿ االجتمػػاعي ،والقػػدرة البدنيػػة والتفكيػػر االيج ػابي وتقػػدير الػػذات ،كمػػا ي ػرتبط أيض ػاً بسػػرعة

الشفاء مف األمراض ،وحؿ المشكبلت وخاصة تمؾ المشكبلت المرتبطة بالمرض ،إذ يرتبط األمؿ
بالصػػحة الجيػػدة ،ويعػػد عامػػؿ ميػـ فػػي التقيػػيـ االيجػػابي لؤلحػػداث السػػيئة ،وكػػؿ تمػػؾ العوامػػؿ تعػػد

عوامػػؿ مقاومػػة عنػػدما تحػػؿ األحػػداث الصػػادمة ،وتسػػاعد عمػػى األداء األفضػػؿ خاصػػة فػػي األمػػور
التػػي تتطمػػب تحػػدياً ،كمػػا تسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ مسػػتوى أفضػػؿ لمصػػحة الجسػػمية ،وتسػػاىـ فػػي عػػدـ
تعرض األميات لؤلعراض السيكوسػوماتية و التػي تظيػر لػدى األميػات فاقػدات األمػؿ أو يتصػفف
بنقص األمؿ الذي يعد عامؿ خطورة ال يميد لئلصػابة باالضػطرابات العقميػة بوجػو عػاـ فقػط ،بػؿ

يميد أيضاً لئلصابة باالكتئاب والسيكوباتية ،والسموؾ االنتحاري بوجػو خػاص ،وتػأخر الشػفاء مػف

األمراض وزيادة في ظيور األعراض السيكوسوماتية.

وىنػػا جػػاءت النتيجػػة منطقيػػة كػػوف الفػػروؽ فػػي جميػػع األبعػػاد والدرجػػة الكميػػة لؤلع ػراض

السيكوسوماتية لصالح منخفضات األمؿ مف األميات المدمرة منازليف.

ولـ تعثر الباحثة عمى دراسات تناولت فروؽ في متغيرات تعزى لمستوى األمؿ (مػنخفض

– مرتفع).

 .7النتائج المتعمقة بالفرض السابع الذي ينص عمى أنو:

ل يوجد تأثير دال إحصائياً لمتفاعل بين الصالبة النفسية (منخفض  -مرتفع) واألمل (منخفض
 -مرتفع) عمى مستوى األعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة.

لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ أسػػموب تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي (ٕ  )ٕ Xلفحػػص
أث ػػر تفاع ػػؿ ك ػػؿ م ػػف :الص ػػبلبة النفس ػػية (م ػػنخفض – مرتف ػػع) واألم ػػؿ (م ػػنخفض  -مرتف ػػع) عم ػػى
مستوى األعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()56-7
يبيف نتائج تحميؿ التبايف الثنائي (ٕ )ٕXلتأثير التفاعؿ بيف كؿ مف الصبلبة النفسية واألمؿ
عمى مستوى األعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة
األعراض
السيكوسوماتية

البعد
النفسي

متوسط

قيمة

المربعات

ف

الصبلبة النفسية (أ)

50.19

1

50.19

9.733

دالة عند ٔٓٓ.

األمؿ (ب)

27.45

1

27.45

5.324

دالة عند٘ٓٓ.

تفاعؿ (أ  Xب)

0.11

1

0.11

0.022

غير دالة إحصائياً

الخطأ

371.26

72

5.16

المجموع

11525.00

76

مصدر التباين

مجموع

د.ح

المربعات

مستوى الدللة

الصبلبة النفسية (أ)

ٕٚ.ٖٚ

ٔ

ٕٚ.ٖٚ

ٜٔ.ٛٙ

دالة عند ٔٓٓ.

القمب

األمؿ (ب)

ٕٖٖٗ.

ٔ

ٕٖٖٗ.

ٖٓ٘.ٜ

دالة عند٘ٓٓ.

واألوعية

تفاعؿ (أ  Xب)

ٕٖٖ.

ٔ

ٕٖٖ.

ٕ٘ٗٓ.

غير دالة إحصائياً

الدموية

الخطأ

ٕٔٗ٘ٛ.

ٕٚ

ٖٗٚ.

المجموع

ٖٓٓٔٓٗٗ.

ٚٙ

الجياز
التنفسي

الجياز
العصبي

الصبلبة النفسية (أ)

ٕٔٓ.ٜٙ

ٔ

ٕٔٓ.ٜٙ

ٔٚ.ٜٙٚ

دالة عند ٔٓٓ.

األمؿ (ب)

٘ٔ.ٜٓ

ٔ

٘ٔ.ٜٓ

ٚ.ٗٙٚ

دالة عند ٔٓٓ.

تفاعؿ (أ  Xب)

ٓٓ.ٚ

ٔ

ٓٓ.ٚ

ٕٓٔٓ.

غير دالة إحصائياً

الخطأ

ٜٕٗٗ.ٙ

ٕٚ

ٗٙ.ٛ

المجموع

ٓٓٔٓٗٛٚ.

ٚٙ

الصبلبة النفسية (أ)

ٕٗ.٘ٛ

ٔ

ٕٗ.٘ٛ

ٖ.٘ٗٛ

غير دالة إحصائياً

األمؿ (ب)

ٔٗ٘٘.

ٔ

ٔٗ٘٘.

ٓٓٓٛ.

دالة عند ٔٓٓ.

تفاعؿ (أ  Xب)

ٗٓ.ٚ

ٔ

ٗٓ.ٚ

ٓ.ٔٓٙ

غير دالة إحصائياً
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الجياز

اليضمي

أمراض
الجمد

الخطأ

ٕٜٗٛ.ٚ

ٕٚ

المجموع

ٕٕٜٓٓٔٔ.

ٚٙ

ٖٙ.ٜ

الصبلبة النفسية (أ)

ٜٓٓٓ.

ٔ

ٜٓٓٓ.

ٓٔٗ.ٜ٘

دالة عند ٔٓٓ.

األمؿ (ب)

ٖ.ٗٛ

ٔ

ٖ.ٗٛ

٘ٓ.٘ٙ

غير دالة إحصائياً

تفاعؿ (أ  Xب)

٘ٓ.ٚ

ٔ

٘ٓ.ٚ

ٕٔٔٓ.

غير دالة إحصائياً

الخطأ

ٗٗٗ.ٔٚ

ٕٚ

ٙ.ٔٚ

المجموع

ٜٓٓٔٓ٘٘.

ٚٙ

الصبلبة النفسية (أ)

222.24

1

222.24

25.476

دالة عند ٔٓٓ.

األمؿ (ب)

23.04

1

23.04

2.642

غير دالة إحصائياً

تفاعؿ (أ  Xب)

0.94

1

0.94

0.108

غير دالة إحصائياً

الخطأ

628.10

72

8.72

المجموع

9548.00

76

الصبلبة النفسية (أ)

3129.52

1

3129.52

19.874

دالة عند ٔٓٓ.

الدرجة الكمية

األمؿ (ب)

1094.29

1

1094.29

6.949

دالة عند ٔٓٓ.

لألعراض

تفاعؿ (أ  Xب)

4.06

1

4.06

0.026

غير دالة إحصائياً

السيكوسوماتية

الخطأ

11337.59

72

157.47

المجموع

375068.00

76

قيمة (ؼ) الجدولية عند (د.ح=ٔ )ٕٚ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٗ.ٓٓ =ٓ.عند مستوى داللة ٔٓٚ.ٓٛ =ٓ.

يب ػػيف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أن ػػو ال يوج ػػد ت ػػأثير داؿ إحص ػػائياً لمتفاع ػػؿ ب ػػيف الص ػػبلبة النفس ػػية

(منخفض – مرتفع) واألمػؿ (مػنخفض – مرتفػع) عمػى مسػتوى األعػراض السيكوسػوماتية بأبعادىػا
ودرجتيا الكمية لدى أفراد العينة.

وىنا تحقؽ فرض الدراسة الذي ينص عمى عدـ وجود تأثير داؿ إحصائياً لمتفاعؿ بيف

الصبلبة النفسية (منخفض – مرتفع) واألمؿ (منخفض – مرتفع) عمى مستوى األعراض
السيكوسوماتية بأبعادىا ودرجتيا الكمية لدى األميات المدمرة منازليف في محافظة شماؿ غزة.
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وتفسر الباحثة تمؾ النتيجة مف خبلؿ أف وجود األعراض السيكوسوماتية لدى األميات

المدمرة منازليف ضرورة حتمية كنتيجة لشدة المعاناة النفسية التي عايشتيا وال تزاؿ تعايشيا ىؤالء
األميات نتيجة ما أصابيف مف أضرار مادية ونفسية واجتماعية ،وترى الباحثة أف وجود ىذه

األعراض نتيجة لما حدث ليؤالء األميات يعتبر أم اًر طبيعياً ،فاإلنساف مشاعر وأحاسيس وليس

مجرد جسد يأكؿ ويشرب ليستمر في الوجود ،فاألعراض السيكوسوماتية تظير لدى األميات
سواء كانت ىؤالء األميات يتمتعف بمستوى ٍ
عاؿ أو منخفض مف الصبلبة النفسية أو مف األمؿ،
ويكوف تأثيرىما في المحافظة عمى مستوى معيف مف ىذه األعراض وعدـ تزايد ىذه األعراض

لدرجة كبيرة ال تستطيع األميات تحمميا ،فالصبلبة النفسية أو األمؿ ال ينفياف أو يمغياف ظيور

أو وجود ىذه األعراض ولكف قد يحافظاف عمى قدر منيا يمكف تحممو والتعايش معو قدر

اإلمكاف.

وقد اختمفت تمؾ النتيجة مع دراسة (محمد ٕٕٓٓ) في وجود تأثير داؿ لمصبلبة النفسية

والمساندة االجتماعية وتقدير الذات عمى تقييـ مشقة العمؿ عمى نحو إيجابي ،ودراسة ( مخيمر
 )ٜٜٔٚفي وجود تأثير داؿ لمصبلبة النفسية في تعديؿ العبلقة االرتباطية بيف األحداث
الضاغطة وبيف اإلصابة باالكتئاب ،وتناقص قيمة االرتباط بيف الضغوط واالكتئاب عند تدخؿ

األثر الداؿ لمصبلبة النفسية والمساندة معاً ،كما اختمفت مع دراسة ( عبد الحميد ٕٓٔٓ) في

وجود تأثير مباشر وغير مباشر لكؿ مف الصبلبة النفسية  ،والشعور باألمؿ ،والضغوط النفسية،

ومتغير الجنس ومتغير التخصص عمى المعدؿ التراكمي لمطمبة والطالبات.
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ممخص الدراســــة:
يعد الشعب الفمسطيني مف أكثر الشعوب التي تعرضت وما تزاؿ تتعرض ألبشع أنواع

الجرائـ عمى يد االحتبلؿ اإلسرائيمي ،حيث يمارس ىذا االحتبلؿ كافة أشكاؿ العنؼ ضد أفراده،
واستخدـ اإلسرائيميوف كؿ أساليب القير والعدواف بيدؼ القضاء عمى ىذا الشعب منذ صدور وعد

بمفور  ٜٔٔٚحتى اآلف ،ومع ذلؾ فبل يزاؿ اإلنساف الفمسطيني في كؿ مكاف يعيش عمى األمؿ؛
وذلؾ لما لؤلمؿ مف مغزى كبير وأىمية في مجاالت كثيرة تمتد مف الديف إلى عمـ النفس ،مف
ىنا فإنو مف الطبيعي أف تؤثر أحداث الحرب األخيرة عمى قطاع غزة عمى أبناء الشعب

الفمسطيني بكافة شرائحو ،ذلؾ أف أحداث الحرب خمّفت الكثير مف المآسي لدى السكاف في

محافظات غزة خاصة لدى أولئؾ الذيف ُدمرت منازليـ ،ولما كانت األميات مف أكثر شرائح
المجتمع معاناة وتأث اًر فقد كاف مف الضروري تقديـ الدعـ والمساندة النفسية واالجتماعية لدى
ىؤالء األميات بيدؼ تعزيز الصبلبة النفسية لدييف وتعزيز قدرتيف عمى مواجية آثار ىذه

الحرب خاصة تمؾ اآلثار التي ترتبت عمى تدمير منازليف.

ولقد أجريت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى مستوى كؿ مف الصبلبة النفسية واألمؿ

وعبلقتيما باألعراض السيكوسوماتية لدى األميات المدمرة منازليف في محافظة شماؿ غزة  ،كما
ىدفت إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات درجات الصبلبة النفسية واألمؿ واألعراض

السيكوسوماتية تبعاً لممتغيرات التالية :العمر ،التعميـ ،المستوى االقتصادي ،العمؿ ( تعمؿ – ال

تعمؿ) حجـ األسرة (عدد األبناء) ،والتعرؼ عمى درجة التفاعؿ بيف كؿ مف (منخفضي –

مرتفعي) الصبلبة واألمؿ عمى األعراض السيكوسوماتية.
ولتحقيؽ ىذه األىداؼ قامت الباحثة بإعداد ثبلثة مقاييس ىي:
أوالً مقياس الصبلبة النفسية مف ( إعداد الباحثة ).
ثانياً مقياس األمؿ مف ( إعداد الباحثة ).
ثالثاً مقياس األعراض السيكوسوماتية مف ( إعداد الباحثة ).
وقامت الباحثة بتطبيؽ ىذه األدوات عمى عينة الدراسة التي تكونت مف ( )ٕٔٚمف
األميات المدمرة منازليف بشكؿ كمي في محافظة شماؿ غزة ،بواقع ٕٔ %مف حجـ العينة الكمية
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حسب إحصائية و ازرة األشغاؿ العامة بغزة لعاـ  ،ٕٓٔٓ-ٕٜٓٓواستخدمت الباحثة األساليب

اإلحصائية التالية في اإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف الفرضيات:

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي :لمكشؼ عف مستويات المتغيرات. -معامؿ ارتباط بيرسوف :لمكشؼ عف العبلقة بيف متغيرات الدراسة.

 اختب ػ ػػار "ت"  :T-Testلمكش ػ ػػؼ ع ػ ػػف دالل ػ ػػة الف ػ ػػروؽ ب ػ ػػيف متوس ػ ػػطات درج ػ ػػات مجم ػ ػػوعتيفمستقمتيف.

 اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  :One Way ANOVAلمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ بػػيفمتوسطات درجات أكثر مف مجموعتيف مستقمتيف.

 -اختبار شيفيو :لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادي.

 تحميؿ التبايف الثنائي (ٕ  :)ٕ Xلمكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف متغيريف مستقميف عمى المتغيرالتابع.

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 ارتفاع مستوى الصبلبة النفسية واألمؿ لدى أفراد عينػة الد ارسػة مػف األميػات المػدمرة منػازليففي محافظة شماؿ غزة حيث تقع عند وزف نسبي ( )%ٚٛ.ٖ ( ،)%ٚٗ.ٚعمى التوالي.
 وجود عبلقة سالبة دالة إحصائياً عنػد مسػتوى داللػة (ٔٓ ،)ٓ.بػيف الصػبلبة النفسػية بأبعادىػاودرجتيا الكمية واألعراض السيكوسوماتية بأبعادىا ودرجتيا الكمية لدى أفراد العينة.

 وجػ ػػود عبلقػ ػػة سػ ػػالبة دالػ ػػة إحصػ ػػائياً عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة (ٔٓ ،)ٓ.بػ ػػيف األمػ ػػؿ واألع ػ ػراضالسيكوسوماتية بأبعادىا ودرجتيا الكمية لدى أفراد العينة.

 وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف ٔٓ ،ٓ.فػػي بعػػدي االلت ػزاـ والتحػػديوالدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس الصػػبلبة النفسػػية تعػػزى لمتغيػػر العمػػر ألف ػراد العينػػة ،وكانػػت الفػػروؽ

لصالح صغار السف ( مجموعة ذوات العمر ٖٓ سنة فأقؿ ).

 ال توجد فروؽ دالة إحصائياُ عند مستوى داللة أقؿ مف ٔٓ ،ٓ.في بعػد الػتحكـ تعػزى لمتغيػرالعمر ألفراد العينة.

 ال توجد فروؽ دالة إحصائية في جميع األبعاد والدرجة الكمية لمقياس الصػبلبة النفسػية تعػزيلمسػػتوى التعمػػيـ  ،والمسػػتوى االقتصػػادي ،والمينػػة (تعمػػؿ -ال تعمػػؿ) ،ومتغيػػر عػػدد األبنػػاء
ألفراد العينة مف األميات المدمرة منازليف.
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 -توجد فروؽ دالة إحصائياً عنػد مسػتوى داللػة أقػؿ مػف ٔٓ ،ٓ.فػي الدرجػة الكميػة لؤلمػؿ تعػزى

لمتغيػر العمػر ألفػراد العينػة وكانػت الفػروؽ لصػالح صػغار السػف ( مجموعػة ذوات العمػر ٖٓ

فأقؿ ) ألفراد العينة مف األميات المدمرة منازليف.

 ال توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي األم ػػؿ تع ػػزى لمس ػػتوى متغي ػػر التعم ػػيـ ،والمس ػػتوىاالقتصادي ،والمينة (تعمؿ وال تعمؿ) ومتغير عدد األبناء لدى أفراد العينة.

 توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقؿ مف ٔٓ ،ٓ.في جميع األبعاد والدرجة الكميػةلؤلعػ ػراض السيكوس ػػوماتية تع ػػزى لمتغي ػػر العم ػػر ،وكان ػػت الف ػػروؽ ف ػػي بع ػػد الجي ػػاز اليض ػػمي

لصػػالح ذوات العمػػر (ٖٔ )ٗٓ-ألفػراد العينػػة مػػف األميػػات المػػدمرة منػػازليف ،وفػػي بقيػػة أبعػػاد
األعراض السيكوسوماتية لصالح مجموعتي ذوات العمر ٖٔ ٗٓ -سنة ،وأكثػر مػف ٓٗ سػنة

مف األميات المدمرة منازليف.

 ال توجد فروؽ دالة إحصائياً ،في معظـ أبعاد األعراض السيكوسوماتية ودرجتيػا الكميػة تعػزىلمستوى التعميـ ألفراد العينة.

 توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مسػتوى ٘ٓ ،ٓ.فػي البعػد النفسػي تعػزى لمسػتوى التعمػيـ ألفػرادالعينة  ،وكانت الفروؽ لصالح مجموعة ( إعدادي فأقؿ).

 توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ٘ٓ ٓ.فػػي بعػػدي الجيػػاز اليضػػمي وأم ػراضالجمد والدرجة الكمية لؤلعراض السيكوسوماتية تبعاً لممستوى االقتصادي ألفراد العينػة ،وكانػت

الفروؽ لصالح مجموعة ذوات المستوى االقتصادي مرتفع.

 -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف متوسػطي درجػات مجمػوعتي األميػات المػواتي يعممػف

والمواتي ال يعممف في معظـ األبعاد والدرجة الكمية لؤلعراض السيكوسوماتية لدى أفراد العينة.

 في حيف تبيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجػات مجمػوعتي األميػاتالمواتي يعممف والمواتي ال يعممف في بعد الجياز التنفسي ،لصالح األميػات المػواتي يعممػف مػف

أفراد العينة.

 -توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ٔٓ ٓ.ومسػػتوى ٘ٓ ،ٓ.فػػي األبعػػاد النفسػػي،

والقمػػب واألوعيػػة الدمويػػة ،والجيػػاز التنفسػػي ،والدرجػػة الكميػػة لؤلع ػراض السيكوسػػوماتية تعػػزى

لعػػدد األبنػػاء ،وكانػػت الفػػروؽ لصػػالح مجموعػػة األبنػػاء ( ٚفػػأكثر) ألفػراد العينػػة مػػف األميػػات

المدمرة منازليف.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية األبعػاد العصػبي واليضػمي وأمػراض الجمػد مػف األعػراضالسيكوسوماتية تعزى لعدد األبناء ألفراد العينة.
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 توجػػػد فػ ػػروؽ ذات داللػػػة إحصػ ػػائية عنػػػد مسػػػتوى أقػ ػػؿ م ػػف (ٔٓ )ٓ.ب ػػيف متوس ػػطي درجػ ػػاتمنخفضي ومرتفعي الدرجة الكمية لمصبلبة النفسية عمى جميع أبعاد األعراض السيكوسوماتية

والدرجة الكمية لممقياس ،وكانت الفروؽ لصالح منخفضات الصبلبة النفسية.

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى داللػة أقػؿ مػف (ٔٓ ،)ٓ.بػيف متوسػطي درجػاتأف ػ ػراد العينػ ػػة فػ ػػي األع ػ ػراض السيكوسػ ػػوماتية بأبعادىػ ػػا ودرجتيػ ػػا الكميػ ػػة تبع ػ ػاً لمسػ ػػتوى األمػ ػػؿ

(مػ ػ ػػنخفض  -مرتفػ ػ ػػع) ،وكانػ ػ ػػت الفػ ػ ػػروؽ فػ ػ ػػي جميػ ػ ػػع األبعػ ػ ػػاد والدرجػ ػ ػػة الكميػ ػ ػػة لؤلع ػ ػ ػراض

السيكوسوماتية لصالح منخفضات األمؿ مف أفراد العينة.

 ال يوجػ ػػد تػ ػػأثير داؿ إحصػ ػػائياً لمتفاعػ ػػؿ بػ ػػيف الصػ ػػبلبة النفسػ ػػية (مػ ػػنخفض – مرتفػ ػػع) واألمػ ػػؿ(منخفض – مرتفع) عمى مستوى األعراض السيكوسوماتية بأبعادىا ودرجتيا الكمية لدى أفػراد

العينة.
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توصيــــــات الدراســـــــة:
مف خبلؿ اإلطار النظري والدراسات السابقة  ،وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة
بالتالي:

 وضع برامج إرشادية لمنساء بصفة خاصة لتدريبيف عمى ميارات أساليب المواجية وتعزيزَّ
يتمكف مف تفادي اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية.
الصبلبة النفسية لدييف حتى

 وضع برامج إعبلمية لتوضيح العبلقة بيف الضغوط والصحة الجسمية والنفسية. عمى القائميف عمى برامج اإلرشاد األسري االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة مف خبلؿ العمؿعمى تقديـ الدعـ النفسي والمساندة االجتماعية لرفع الصبلبة النفسية ،وتعزيز األمؿ لدى

أفراد األسرة وخاصة النساء.
 تدريب األخصائييف النفسييف واألخصائيات والعمؿ عمى إكسابيـ ميارات التدريب عمىأساليب مواجية الضغوط وذلؾ بيدؼ تدريب األميات عمييا.

 التأكيد عمى أىمية دور األمؿ في استعادة التوافؽ وخمؽ استراتيجيات جديدة لبموغ األىداؼوتحقيقيا.

 االىتماـ بالخدمات النفسية االجتماعية لممرأة المتزوجة العاممة باعتبارىا عنصر ىاـ وفعاؿلو تأثيره في المجتمع.

 الواقعية في تحديد األىداؼ والطموحات التي تتناسب مع قدرات وامكانيات المرأة المتزوجة(األـ) حتى ال تصاب بالفشؿ واإلحباط نتيجة ذلؾ.

 قياـ الجيات المشرفة عمى المنازؿ المدمرة بعمؿ لقاءات ميدانية لموقوؼ عمى المشاكؿ التيتعاني منيا تمؾ األسر والعمؿ عمى حميا.
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بحوث مقترحــــــة:
بناء عمى نتائج الدراسة وتوصياتيا واستكماالً لموضوع الدراسة تقترح الباحثة التالي:
 إجراء دراسة مماثمة لدى الذكور (اآلباء) لمعرفة مستوى الصبلبة النفسية ومدى انتشاراألعراض السيكوسوماتية لدييـ.

 إجراء دراسة مماثمة مع تغيير العينة (العماؿ  ،الطمبة ) وتغيير المحافظة لمعرفة مستوىالصبلبة النفسية واألمؿ ومدى انتشار األعراض السيكوسوماتية.

 إجراء دراسة لمعرفة أنواع االضطرابات السيكوسوماتية األكثر شيوعاً في مجتمعنا لدى النساءوالرجاؿ بصفة عامة.

 إجراء دراسة لمعرفة مدى فاعمية األمؿ في الشفاء مف األمراض وخاصة األمراض المزمنة. إجراء دراسة لمعرفة مدى تأثير األمؿ عمى الناحية النفسية لمرضى السرطاف والفشؿ الكموي. إجراء دراسة توضح عبلقة المستوى االقتصادي وعدد األبناء والعمؿ لدى األميات بالصبلبةالنفسية واألمؿ واألعراض السيكوسوماتية .

 العوامؿ التي تكمف وراء الصبلبة النفسية لؤلميات المدمرة منازليف في ظؿ الظروؼ الصعبةوالمعقدة .

 الصبلبة النفسية لدى األسيرات المحررات ( األميات ). فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الصبلبة النفسية لدى األميات المدمرة منازليف. عبلقة الصبلبة النفسية بااللتزاـ الديني. -الضغوط االقتصادية وعبلقتيا بالصبلبة النفسية والتوافؽ األسري في ضوء عدد أفراد األسرة.
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صـــــعوبات الدراســـــــــــة:
واجيت الباحثة في أثناء إعداد ىذه الدراسة العديد مف الصعوبات والعقبات التي اعترضت

طريقيا ومنيا مايمي:

 صعوبة الوصوؿ إلى العينة  ،لما تتميز بو ىذه العينة مف خصوصية عف غيرىا  ،فقد كافمف الصعب جمع األميات المدمرة منازليف في مكاف معيف لتعبئة االستبيانات ،كما رفض

البعض التعاوف في تعبئة االستبياف ألسباب خاصة بيف.

 انخفاض المستوى التعميمي لدى البعض وصعوبة القراءة  ،مما جعؿ الباحثة تقوـ بقراءةفقرات االستبياف وتوضيحيا عدة مرات لعدـ اإليحاء باإلجابة والتأثير عمى المفحوصة.

 صعوبة الوصوؿ ألماكف اليدـ لوجود أعماؿ بناء واعادة تشييد وعدـ تواجد األميات في نفسالمكاف مما اضطر الباحثة لمبحث عف أماكف تواجدىف ،واستبداؿ بعض أفراد العينة التي لـ

تتمكف الباحثة مف الوصوؿ إلييا.
 عدـ فيـ األسر لطبيعة عمؿ الباحثة بالرغـ مف التأكيد عمى غرض البحث والجية التابعةليا الباحثة ،والسعي لطمب المساعدة واالستفادة مقابؿ المعمومات المقدمة لمباحثة.
 صعوبة الحصوؿ عمى كثير مف المراجع وخاصة تمؾ المتعمقة بمبحث األمؿ وذلؾ لندرةالدراسات العربية في ىذا المجاؿ.
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املراجــــــع
أوالً المراجــــع العربيت:
 01ارشح٘ ،ُ١صوش٠خ (  :)1962طؤِالص ٚؿٛد٠ش ،دحس ح٤دد ،ر١شٚص0
 :)1976 ( _________ 02حٌّشىٍش حٌخٍم١شِ ،ىظزش ِظش ،حٌمخ٘شس0
ِ :)1978( _________ 03شىٍش حٌ١ؤطِ ،ـٍش حٌؼشر ،ٟحٌؼذد ِ ،112طزؼش حٌى٠ٛض،
حٌى٠ٛض0
 04ارشح٘ ،ُ١ارشح٘ :)1992( ُ١حٌؼغٛؽ حٌل١خط١ش ت ٟػاللظٙخ رزؼغ حِ٤شحع
حٌغ١ىٛعِٛخط١شِ ،ـٍش ِشوض حٌزلٛع حٌظشر٠ٛش ،حٌؼذد ( )1ؿخِؼش لطش ،ص 02.4-187
 05ح٤غددخ ،اكغددخْ ( :)2..2حٌزلددغ حٌظشرددٚ ٞٛػٕخطددشِٖٕ ،خ٘ـددٗ ٚأدٚحطددٗ  ،ؽ  ،4حٌـخِؼددش
ح٦عالِ١ش ،غضس0
 06رشح ،ْٚادٚحسد ( :)1986حٌطذ حٌؼشر ،ٟطشؿّش دحٚٚد عٍّ١خْ ػٍ ،ٟؽ  ،2رغذحد ،دحس
حٌؼمختش حٌؼخِش0
 07حٌزٙخص ،ع١ذ أكّذ ( :)2..2حٌٕخ٘ه حٌٕفغٚ ٟػاللظٗ رخٌظالرش حٌٕفغ١ش ٌذِ ٜؼٍّٟ
ِٚؼٍّخص حٌظشر١ش حٌخخطش ِ ،ـٍش وٍ١ش حٌظشر١ش  ،ؿخِؼش ؽٕطخ ،حٌؼذد  ،31حٌّـٍذ  ،1ص
ص 0414- 384
 08ػخرض ،ػزذ حٌؼض٠ضٚ ،أر ٛؽٛحكٕ١ش  ،أكّذٚ ،حٌغشحؽ ،ا٠خد ( :)2..7طؤػ١ش ٘ذَ حٌزٛ١ص
ػٍ ٝحٌظلش حٌٕفغ١ش ٌ٥ؽفخي حٌزوٛس ٚحٌظالرش حٌٕفغ١ش ت ٟلطخع غضسِ ،ـٍش شزىش حٌؼٍَٛ
حٌٕفغ١ش ،حٌؼذد  ،15 ،1ص ص 0125-117
 09ؿزخٌٛٔ ،ٟس حٌذ :)1989( ٓ٠ػاللش حالػطشحرخص حٌغ١ىٛعِٛخط١ش رخٌشخظ١ش ،سعخٌش
ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕشٛسس ،ؿخِؼش ػ ٓ١شّظ ،وٍ١ش ح٢دحد0
 01.ؿالي ،عؼذ ( :)1986ت ٟحٌظلش حٌؼمٍ١ش – حِ٤شحع حٌٕفغ١ش ٚحٌؼمٍ١ش ٚحالٔلشحتخص
حٌغٍٛو١ش ،حٌمخ٘شس :دحس حٌفىش حٌؼشر0 ٟ
 011حٌـّخيِ ،شٚس ِظطفِ :)2..9( ٝذ ٜتخػٍ١ش رشٔخِؾ ػمالٔ ٟت ٟفغ أػش ح٤كذحع
حٌؼخغطش ٚص٠خدس حٌ ًِ٤ذ ٜحٌغ١ىٛعِٛخط ،ٓ١١دسحعش دوظٛسحٖ ،وٍ١ش ح٢دحد ،ؿخِؼش ؽٕطخ
http:// fakhrany.ahlamontada.net/27-topic
 012ؿٛدسِ ،خي ( :)2.1.حٌظفخإي ٚحٚ ًِ٤ػاللظّٙخ رخٌغؼخدس ٌذ ٜػٕ١ش ِٓ حٌّشح٘م ٓ١تٟ
ِلختظش غضس ،حٌّئطّش ح٦لٍ ّٟ١حٌؼخٌٔ ٟؼٍُ حٌٕفظ ،سحرطش ح ٤ظخث ٓ١١حٌٕفغ ٓ١١حٌّظش٠ش
ص ص 0671-639
 013ؿٛدسِ ،خيٚ ،أر ٛؿشحد ،كّذ :)2.11( ٞحٌظٕزئ رخٌغؼخدس ت ٟػٛء حٚ ًِ٤حٌظفخإي ٌذٜ
ػٕ١ش ِٓ ؽٍزش ؿخِؼش حٌمذط حٌّفظٛكشِ ،ـٍش ؿخِؼش حٌمذط حٌّفظٛكش ٌ٥رلخع ٚحٌذسحعخص،
حٌؼذد  ،24حٌّـٍذ 0ٛ١ٌٛ٠ ،2
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 014ؿٛدسِ ،خيٚ ،ػغٍ١شِ ،لّذ ( :)2.1.ػٍُ حٌٕفظ ح٠٦ـخر ،ٟغضسِ ،ىظزش حٌظ١شت0ٟ
 015حٌلخؽ ،تخ٠ض (  :)1996حٌطذ حٌغ١ىٛعِٛخط ،ٟحٌش٠خع ،دحس حالعظشخسحص حٌطز١ش
ٚحٌظؤ٘١ٍ١ش0
 016كـخص ،ٞؿٌٛظخْٚ ،أر ٛغخٌ ،ٟػطخف (ِ :)2.1.شىالص حٌّغٕ ( ٓ١حٌش١خ ٛش)
ٚػاللظٙخ رخٌظالرش حٌٕفغ١ش – دسحعش ِ١ذحٔ١ش ػٍ ٝػٕ١ش ِٓ حٌّغٕ ٓ١حٌفٍغط ٓ١١ٕ١تٟ
ِلختظخص غضسِ ،ـٍش ؿخِؼش حٌٕـخف ٌ٥رلخع حٌؼٍ َٛحٔ٦غخٔ١ش ِـٍذ  ،24ػذد  1ص ص
0156-1.9
 017كّخدسٚ ،ٌٌٖٛٛ ،ػزذ حٌٍط١ف ،كغٓ ( :)2..2دٚس حٌظالرش حٌٕفغ١ش ٚحٌشغزش ت ٟحٌظلىُ
ٌذ ٜؽالد حٌـخِؼش ،دسحعخص ٔفغ١ش ،حٌّـٍذ  ،12حٌؼذد  ،2ص ص 0138-1.3
 018كّضسِ ،خظخس ( :)1979ع١ىٌٛٛؿ١ش ر ٞٚحٌؼخ٘خص ٚحٌّشػ ،ٝؽ ،4ؿذس ،دحس حٌّـّغ
حٌؼٍّ0ٟ
 019حٌذرخؽ ،تخش :)1983( ٞأطٛي حٌطذ حٌٕفغ ،ٟر١شٚص  ،دحس حٌطٍ١ؼش0
 02.سحؿق ،أكّذ ػضص (  :)1965ػٍُ حٌٕفظ حالططٕخػ ،ٟحٌمخ٘شس ،حٌذحس حٌم١ِٛش ٌٍطزخػش
ٚحٌٕشش0
 021سحػ ،ٟصٕ٠ذ ( :)2..8حٌظالرش حٌٕفغ١ش ٌذ ٜأِٙخص شٙذحء حٔظفخػش ح٤لظٚ ٝػاللظٙخ
رزؼغ حٌّظغ١شحص ،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕشٛسس ،وٍ١ش حٌظشر١ش ،حٌـخِؼش ح٦عالِ١ش ،غضس0
 022حٌشتخػ ،ٟػضس ِلّذ ( :)2..3حٌظالرش حٌٕفغ١ش وّظغ١ش ٚع١ؾ ر ٓ١ادسحن أكذحع حٌل١خس
حٌؼخغطش ٚأعخٌ١ذ ِٛحؿٙظٙخ ،سعخٌش دوظٛسحٖ ،حٌمخ٘شس ،وٍ١ش ح٢دحد ،ؿخِؼش كٍٛحْ0
 023س٠ظشخسد ،ع :)َ1979( ٓ٠ٛػٍُ حالػطشحرخص حٌٕفغ١ش ٚحٌؼمٍ١ش ،طشؿّش أكّذ عالِش،
حٌمخ٘شس ،دحس حٌٕٙؼش حٌؼشر١ش0
 024حٌضسحد  ،ت١ظً ( :)1984حِ٤شحع حٌؼظخر١ش ٚحٌز٘خٔ١ش ٚحالػطشحرخص حٌغٍٛو١ش ،ؽ
 ،1ر١شٚص ٌ -زٕخْ ،دحس حٌمٍُ0
 025ص٘شحْ ،كخِذ (  :)1997حٌظلش حٌٕفغ١ش ٚحٌؼالؽ حٌٕفغ ،ٟؽ  ،3حٌمخ٘شس ،ػخٌُ حٌىظذ0
 026ص٠ذحْ ،كٕخْ حٌغ١ذ ( :)2.1.حٌظالرش حٌٕفغ١ش ٚعّخص حٌشخظ١ش ٌّشطفؼِٕٚ ٟخفؼٟ
ح٠٦ؼخس ِٓ ؽالد وٍ١شحٌظشر١ش حٌٕٛػ١ش ،حٌّئطّش ح٦لٍ ّٟ١حٌؼخٌٔ ٟؼٍُ حٌٕفظ  ،2.1.سحرطش
ح ٤ظخث ٓ١١حٌٕفغ ٓ١١حٌّظش٠ش ،ص ص 011.3 – 1.79
 027صٕ٠شِ ،ـذِ ٞلّٛد ( ِ :)1994ىٔٛخص حٌؼاللش ر ٓ١حٌّشىالص حٌٕفغ١ش ٚحِ٤شحع
حٌغ١ىٛعِٛخط١ش ٌذ ٜحٌّشح٘م ٓ١رخٌّؼخ٘ذ حٌذ١ٕ٠ش ٚحٌّذحسط حٌؼخِش ،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش
ِٕشٛسس ،ؿخِؼش ػ ٓ١شّظ – وٍ١ش ح٢دحد0
 028عخٌُ ،إ٠خطٔٚ ،ـ١ذِ ،لّذ ( :)َ2..2ػؼٛؽ حٌل١خس ٚػاللظٙخ رخ٤ػشحع
حٌغ١ىٛعِٛخط١ش ٚرؼغ ظخي حٌشخظ١ش ٌذ ٜؽالد حٌـخِؼش دسحعش وشف١شِ ،ـٍش
دسحعخص ٔفغ١شِ ،ـٍذ  ،12حٌؼذد ،3ص0458-417
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 029عالِشِّ ،ذٚكش ( :)1988حعظز١خْ طمذ٠ش حٌشخظ١ش ٌٍىزخس ،حٌمخ٘شس ،حٔ٤ـٍ ٛحٌّظش٠ش0
 03.أر ٛعّٙذحٔش ،طغش٠ذ ( :)2..6حٌظالرش حٌٕفغ١ش ٚػاللظٙخ رخٌؼٕف ح٦عشحثٌ ٍٟ١ذ ٜحٌّشأس
حٌفٍغط١ٕ١ش ت ٟظً حٌٕظفخػش ح٤لظ ٝرمطخع غضس ،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕشٛسس ،ؿخِؼش
ح٤لظ – ٝػ ٓ١شّظ ،حٌزشٔخِؾ حٌّشظشن ،وٍ١ش حٌظشر١ش ،غضس0
 031شم١ش ،صٕ٠ذ ِلّٛد ( :)2..2حِ٤شحع حٌغ١ىٛعِٛخط١ش ( حٌٕفظ ؿغّ١ش ) حٌّـٍذ ،1
ؽ  ،1حٌمخ٘شسِ ،ىظزش حٌٕٙؼش حٌّظش٠ش0
 032طزل ،ٟع١ذ ( :)2..3حٔ٦غخْ ٚطلظٗ حٌٕفغ١ش ،حٌطزؼش ح ،ٌٝٚ٤حٌذحس حٌّظش٠ش
حٌٍزٕخٔ١ش ،حٌمخ٘شس0
 033حٌظٕ١غ ،طخٌق رٓ ارشح٘ :)2..2( ُ١حٌؼاللش رِ ٓ١غظ ٜٛحٌظذٚ ٓ٠حٌمٍك حٌؼخَ ٌذ ٜػٕ١ش
ِٓ ؽالد ؿخِؼش حِ٦خَ ِلّذ رٓ عؼٛد ح٦عالِ١ش رخٌش٠خعِ ،ـٍش ؿخِؼش حٌٍّه عؼٛد،
حٌّـٍذ  ،14حٌؼٍ َٛحٌظشر٠ٛش ٚحٌذسحعخص ح٦عالِ١ش ،ص ص 0234 – 2.7
 034حٌطلخِْ ،لّذ خٌذٔٚ ،ـ١ذِٛ ،عِ ٝلّذ ( :)2..7تخػٍ١ش رشٔخِؾ اسشخد ٞؿّؼٟ
٠غظٕذ اٌ ٝحٌٕظش٠ش حٔ٦غخٔ١ش ت ٟوً ِٓ ِغظ ٜٛحالػطشحرخص حٌغ١ىٛعِٛخط١ش ٚلذ٠ش حٌزحص
ٌذ ٜحٌٕغخء ت ٟتٍغطِ ،ٓ١ـٍش حٌزظخثشِ ،ـٍذ  ،12حٌؼذد 02
 035حٌطالع ،ػزذ حٌشإٚف ( :)َ2...حٌؼغٛؽ حٌٕفغ١ش ٚػاللظٙخ رخِ٤شحع حٌغ١ىٛعِٛخط١ش
ٌذ ٜح٤عش ٜحٌفٍغط ٓ١١ٕ١حٌّلشس ِٓ ٓ٠حٌغـ ْٛح٦عشحث١ٍ١ش ،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش
ِٕشٛسس ،حٌمخ٘شس ،ؿخِؼش ػ ٓ١شّظ  -لغُ حٌظلش حٌٕفغ١ش0
 036ؽٗ ،تشؽ ( :)1988حٌّـًّ ت ٟػٍُ حٌٕفظ ٚحٌشخظ١ش ٚحِ٤شحع حٌٕفغ١ش ،حٌمخ٘شس،
حٌذحس حٌفٕ١ش ٌٍٕشش ٚحٌظٛص٠غ0
 037أر ٛؽ١شس :)199.( ِٕٝ ،ػاللش حالػطشحرخص حٌغ١ىٛعِٛخط١ش رخٌشخظ١ش ٚحٌظٕشجش
حالؿظّخػ١ش ٌذ ٜؽالد حٌـخِؼش  ،سعخٌش دوظٛسحٖ ِ ،ـٍش ػٍُ حٌٕفظ ِ ،ـٍذ  ، 4حٌؼذد
 ،13ص ص 0 169-166
 038حٌؼخِش ،ٞعٍّ١خْ ػّش ( :)2..7ح٤ػشحع حٌغ١ىٛعِٛخط١ش ٚػاللظٙخ رخالطضحْ
حالٔفؼخٌٌ ٟذ ٜػٕ١ش ِٓ حٌّشح٘م – ٓ١دسحعش ع١ىِٛظش٠ش  /اوٍ١ٕ١ى١ش ،سعخٌش ِخؿغظ١ش ،وٍ١ش
حٌظشر١ش ،ؿخِؼش حٌٍّه خٌذ0
 039ػزذ حٌلّ١ذ ،عؼ١ذ كغٓ (  :)2.1.حٌظالرش حٌٕفغ١ش ٚحٌشؼٛس رخٚ ًِ٤حٌؼغٛؽ حٌٕفغ١ش
وّٕزجخص ٌٍٕـخف ح٤وخد ّٟ٠ت ٟؿخِؼش حٌغٍطخْ لخرٛطِ ،ـٍش دسحعخص حٌخٍ١ؾ ٚحٌـض٠شس
حٌؼشر١ش ،حٌّـٍذ  ،36حٌؼذد  ،137حرش ،ً٠ص ص 01.4-51
 04.ػزذ حٌخخٌك ،أكّذ ( :)2..4حٌظ١غش حٌؼشر١ش ٌّم١خط عٕخ٠ذس ٌِ ،ًِ٥ـٍش دسحعخص
ٔفغ١ش ،حٌّـٍذ  ،14حٌؼذد  ،2سحرطش ح ٤ظخث ٓ١١حٌٕفغ ،ٓ١١حٌمخ٘شس ،ص ص 0192-183
 041ػزذ حٌظّذ ،تؼً ارشح٘ :)2..5( ُ١حٌشؼٛس رخٚ ًِ٤حٌشغزش ت ٟحٌظلىُ ٌذ ٜػٕ١ش ِٓ
ؽالد حٌذسحعخص حٌؼٍ١خ رـخِؼش حٌّٕ١خ – دسحعش ت ٟػٛء ػٍُ حٌٕفظ ح٠٦ـخرِ ،ٟـٍش حٌزلغ
ت ٟحٌظشر١ش ٚػٍُ حٌٕفظ ،حٌّـٍذ  ،18حٌؼذد  ،4د٠غّزش0
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 042ػزذ هللا ،أٔٛس ( ِ :)1986ذ ً حٌمخٔٔ – ْٛظش٠ظ ٟحٌلك ٚحالٌظضحَ ٚلٛحػذ حٌؼزخص ،ػٓ١
شّظ ،حٌمخ٘شس0
 043ػزذ هللا ،ػخدي ( :)1991ح ظزخس طمذ٠ش حٌزحص ٌٍّشح٘مٚ ٓ١حٌشحشذ ،ٓ٠حٌمخ٘شسِ ،ىظزش
حٔ٤ـٍ ٛحٌّظش٠ش0
 044ػزذ حٌّؼط ،ٟكغٓ ِظطف :)2..3( ٝحِ٤شحع حٌغ١ىٛعِٛخط١ش حٌظشخ١ض – ح٤عزخد
– حٌؼالؽ ،حٌطزؼش ح ،ٌٝٚ٤حٌمخ٘شس ،ص٘شحء حٌششق0
 :)2..3( _________________ 045ح٤ػش حٌٕفغ٤ ٟكذحع حٌل١خس وّخ ٠ذسوٙخ
حٌّشػ ٝحٌغ١ىٛعِٛخطِ ،ْٛ١ـٍش ػٍُ حٌٕفظ ،حٌؼذد  ،9ص ص 043-29
 046ػؼّخْ ،تخسٚق حٌغ١ذ ( :)2..1حٌمٍك ٚادحسس حٌؼغٛؽ حٌٕفغ١ش ،حٌطزؼش ح ،ٌٝٚ٤دحس
حٌفىش حٌؼشر ،ٟحٌمخ٘شس0
 047ػىخشش ،أكّذ ( :)1982ػٍُ حٌٕفظ حٌف١ضٌٛٛ٠ؿ ،ٟؽ  ،6حٌمخ٘شس ،دحس حٌّؼخسف0
 :)1998( ________ 048حٌطذ حٌٕفغ ٟحٌّؼخطش ،دحس حٌٕٙؼش حٌؼشر١ش ،ح٦عىٕذس٠ش0
 049ػالَ ،طالف حٌذِ ٓ٠لّٛد ( :)2..5ح٤عخٌ١ذ ح٦كظخث١ش حالعظذالٌ١ش ت ٟطلٍ ً١ر١خٔدخص
حٌزلٛع حٌٕفغ١ش ٚحٌظشر٠ٛش ٚحالؿظّخػ١ش "حٌزخسحِظش٠ش ٚحٌالرخسحِظش٠دش" ،دحس حٌفىدش حٌؼشرد،ٟ
حٌمخ٘شس0
 05.ػ١ذِ ،لّذ ارشح٘ :)2..2 ( ُ١حٌ٠ٛٙش ٚحٌمٍك ٚح٦رذحع ،دحس حٌمخ٘شس ،حٌمخ٘شس0
 051حٌؼ١غ ،ٞٛػزذ حٌشكّٓ ( :)199.رخػٌٛٛؿ١خ حٌٕفظ ،دحس حٌٕٙؼش حٌؼشر١ش ،ح٦عىٕذس٠ش0
 :)َ1996( _____________ 052حِ٤شحع حٌغ١ىٛعِٛخط١ش ِغ دسحعش ِ١ذحٔ١ش ػٍ ٝػٕ١ش
ِٓ حٌشزخد حٌؼشرِٚ ٟم١خط حٌغ١ىٛعِٛخط١ش ،ح٦عىٕذس٠ش ،دحس حٌّؼشتش حٌـخِؼ١ش0
 :)2...( _____________ 053حالػطشحرخص حٌٕفغـغّ١ش ،ؽ  ،1ر١شٚصٌ ،زٕخْ ،دحس
حٌشحطذ حٌـخِؼ١ش0
 054غخٌِ ،ٟلّذ حكّذٚ ،أر ٛػالَ ،سؿخء ( :)1977حٌمٍك ٚأِشحع حٌـغُ ،حٌى٠ٛضِ ،ىظزش
حٌفالف0
 055حٌغظِ ،ٓ١لّذ ارشح٘ :)2.1.( ُ١ح٤ػشحع حٌغ١ىٛعِٛخ٠ش ٌذ ٜح٤شخخص حٌز ٓ٠ػخٔٛح
ِٓ حٌفمذحْ ٔ١ـش حٌلشد ػٍ ٝغضس – دسحعش ِمخسٔش ،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕشٛسس،
ؿخِؼش أر ٛد٠ظ حٌمذط0
 056تشؽ ،طفٛص ( )1997حٌم١خط حٌٕفغ ،ٟؽ ،3حٌمخ٘شس ،حٔ٤ـٍ ٛحٌّظش٠ش0
 057حٌمخعُِٛ ،ػِ ٟلّذ ( :)2.11حٌزوخء حٌٛؿذحٔٚ ٟػاللظٗ رىً ِٓ حٌغدؼخدس ٚحِ٤دً ٌدذٜ
ػٕ١ش ِٓ ؽخٌزخص ؿخِؼش أَ حٌمش ،ٜسعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕشٛسس ،ؿخِؼش أَ حٌمشِ ،ٜىش0
 058وفخت ،ٟػالء حٌذِ :)1982( ٓ٠م١خط رخسٌ ْٚمٛس حٔ٤دخ ،حٌمدخ٘شسِ ،ىظزدش حٌٕٙؼدش حٌؼشر١دش
حٌّظش٠ش0
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ِ 059ـّغ حٌٍغش حٌؼشر١ش ( :)َ1985حٌّؼـُ حٌٛع١ؾ حٌمخ٘شس  :حٌّـّغ ،ؽ03
ِ 06.لّذ ؿٙ١خْ ( :)2..2دٚس حٌظالرش حٌٕفغ١ش ٚحٌّغخٔذس حالؿظّخػ١ش ٚطمذ٠ش حٌزحص تٟ
ادسحن حٌّشمش ٚحٌظؼخ٠آ ِؼٙخ ٌذ ٜحٌشحشذ ِٓ ٓ٠حٌـٕغ ٓ١ت ٟع١خق حٌؼًّ ،سعخٌش ِخؿغظ١ش
غ١ش ِٕشٛسس ،ؿخِؼش حٌمخ٘شس ،وٍ١ش ح٢دحد ،لغُ ػٍُ ٔفظ0
ِ 061خّ١ش ،ػّخد ( :)1996حٌشتغ حٌٛحٌذٚ ٞػاللظٗ رخٌظالرش حٌٕفغ١ش ٌطالد حٌـخِؼش،
ِـٍش حٌذسحعخص حٌٕفغ١ش ،حٌّـٍذ  ،6حٌؼذد  ،2حرش ،1996 ً٠ص ص 0299-275
 :)َ1997( ________ 062حٌظالرش حٌٕفغ١ش ٚحٌّغخٔذس حالؿظّخػ١ش ِظغ١شحص ٚع١طش تٟ
حٌؼاللش ر ٓ١ػغٛؽ حٌل١خس ٚأػشحع حالوظجخد ٌذ ٜحٌشزخد حٌـخِؼ ،ٟحٌّـٍش حٌّظش٠ش
ٌٍذسحعخص حٌٕفغ١ش ،حٌّـٍذ ( ،)7حٌؼذد ( ،)17حٌمخ٘شس ،حٌـّؼ١ش حٌّظش٠ش ٌٍذسحعخص
حٌٕفغ١ش ،ص 0138 _1.3
ِ 063شحدٛ٠ ،عف (ِ :)1966زخدة ػٍُ حٌٕفظ حٌؼخَ ،ؽ  ،5حٌمخ٘شس ،دحس حٌّؼخسف0
 064حٌّشؼخْ ،ػ٠ٛذ ( :)2.1.حٌظالرش حٌٕفغ١ش ٚحٚ ًِ٤ػاللظّٙخ رخٌشىخ ٜٚحٌزذٔ١ش
ٚحٌؼظخر١ش ٌذ ٜحٌطٍزش ٚحٌطخٌزخص ت ٟؿخِؼش حٌى٠ٛضِ ،ـٍش دسحعخص ٔفغ١ش ،حٌّـٍذ ،2.
حٌؼذد  ،4أوظٛرش  ،2.1.ص ص 068 – 665
 065حٌّفشؿ ،ٟعخٌُ ِلّذٚ ،حٌشٙش ،ٞػزذ هللا ػٍ :)2..8( ٟحٌظالرش حٌٕفغ١ش ٚحِٓ٤
حٌٕفغٌ ٟذ ٜػٕ١ش ِٓ ؽالد ٚؽخٌزخص ؿخِؼش أَ حٌمش ٜرّىش حٌّىشِشِ ،ـٍش ػٍُ حٌٕفظ
حٌّؼخطش ٚحٌؼٍ َٛحٔ٦غخٔ١ش ،ؿخِؼش حٌّٕ١خ ،حٌؼذد  ،19أوظٛرش0
 066حرٓ ِٕظٛسِ ،لّذ رٓ ِىشَ (ٌ :)1999غخْ حٌؼشد ،حٌـضء حٌغخرغ – حٌـضء حٌؼخٟٔ
ػشش ،دحس طخدس ،ر١شٚص0
 067أرٔ ٛـٍ١ش ِ ،لّذ عف١خْ ( :)2.11حٌظلش حٌٕفغ١ش ٚلؼخ٠خ حٌّـظّغِ ،شوض حٌزلٛع
ٚحٌظّٕ١ش حالؿظّخػ١ش ،غضس0
 068أرٔ ٛذ ،ٜػزذ حٌشكّٓ ( :)2..7حٌظالرش حٌٕفغ١ش ٚػاللظٙخ رؼغٛؽ حٌل١خس ٌذ ٜؽٍزش
ؿخِؼش ح٤ص٘ش رغضس ،سعخٌش ِخؿغظ١ش ،وٍ١ش حٌظشر١ش ،ؿخِؼش ح٤ص٘ش غضس0
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املالحـــــــــــــق
ممحق رقم ()3
أســـــماء المحكميــــن

م

اســــــــــم المحكــــــم

درجتـــــو العمميــــــــة

مكـــان العمــــــــل

ٔ

د .عبد الرؤوؼ الط ػ ػػبلع

أستاذ مشارؾ

جامعة األقصى

ٕ

د .عايػ ػػدة ش ػػعباف صػ ػػالح

أستاذ مشارؾ

جامعة األقصى

ٖ

د .آمنػ ػػة عبد الحمي ػػد زقوت

أستاذ مشارؾ

جامعة األقصى

ٗ

د .نعمػ ػ ػػات عمػ ػ ػ ػواف

أستاذ مشارؾ

جامعة األقصى

٘

د .عبد العظي ػػـ المصػ ػػدر

أستاذ مساعد

جامعة األزىر

ٙ

د .أسػ ػ ػ ػ ػ ػػامة حمدون ػ ػ ػ ػ ػػة

أستاذ مساعد

جامعة األزىر

ٚ

د .أنور حمػ ػ ػ ػ ػػودة البن ػ ػ ػ ػ ػػا

أستاذ مساعد

جامعة األقصى
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ممحق رقم ()4
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعـــــــــــة األزهــــــــر – غـــــــزة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كليـــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــة
ماجســـــــــــــتير علـــم النفـــــــــــس
الدكتور ........................... /حفظو اهلل
تحية طيبة وبعد ،،
الموضوع /تحكيـــــم اســـتبيان

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة حوؿ " :الصالبة النفسية واألمل وعالقتيما
باألعراض السيكوسوماتية لدى األميات المدمرة منازلين في محافظة شمال غزة "،

وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية  /تخصص عمـ نفس.

لذا أرجو مف سيادتكـ التفضؿ بتحكيـ االستبياف مع األخذ في االعتبار
المبلحظات التالية:
يتكون الستبيان من:
مقياس الصبلبة النفسية
مقياس األعراض السيكوسوماتية
مقياس األمؿ
مع وافر االحتراـ والتقدير،،،
الباحثة  /سناء أبو حسين
جامعة األزىر بغزة
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ممحق رقم ()5
الستبيان قبل التحكيم
أوالً  :مقياس الصالبت النفسيت
م

دائما ً

العبــــــارة

0

أع١طش ػٍٔ ٝفغ ٟػٕذ حٌلضْ ٚحٌفشف

2

أرى ٟػٕذِخ أشؼش رخٌؼ١ك

3

ٕ٠فز طزش ٞرغشػش ارح كذع الف ِغ ح ٢شٓ٠

4

ارح ٚحؿٙظِٕ ٟشىٍش أكخٚي كٍٙخ

5

ٌذ ٜحٌمذسس ػٍ ٝادحسس ح٤ش١خء ٚحٌظلىُ رٙخ

6

أل َٛرظؤد٠ش حٌٛحؿزخص حٌّطٍٛرش ِٕ ٟػٍ ٝأوًّ ٚؿٗ

7

أشخسن ح٤عشس تِ ٟشخ٘ذس ح٤كذحع ت ٟحٌظٍفخص

8

ال ٠ؼ١شِٔ ٟشخ٘ذس ػخس حٌذِخس حٌزٍ ٞفٗ حالكظالي

9

أػك ت ٟلذسط ٟػٍ ٝحٌظؼخًِ ِغ حٌّٛحلف حٌـذ٠ذس

 01أطش ػٍ ٝحٌم١خَ رخ٤ػّخي حٌظ ٟأكزٙخ ِّٙخ وخٔض حٌٕظ١ـش
 00ػٕذِخ أطخد رّشىٍش طل١ش أِ ٚخٌ١ش تبٕٔ ٟأطزش ٚأكظًّ
 02أػظمذ أْ ٌل١خط٘ ٟذف أػ١آ ِٓ أؿٍٗ
 03أشؼش أٔ ٟتمذص حٌل١خس رفمذحْ رؼغ أتشحد ػخثٍظٟ
ّ٠ 04ىٕٕ ٟحٌظغٍذ ػٍ ٝوختش حٌّشىالص حٌظ ٟطٛحؿٟٕٙ
 05أطخرٕ ٟحٌٚ ٓ٘ٛحٌؼؼف رؼذ ٘ذَ ِٕضٌٟ
 06أسطخف ػٕذِخ أٔـض أػّخي طؼزش
 07أطزش ػٍ ٝحٌغشحء ٚحٌؼشحء
 08أشؼش رخٌ١ؤط ػٕذِخ طى ْٛحٌظشٚف ػذٞ
 09أػظمذ أْ حٌّغظمزً ٌ١ظ أتؼً ِٓ حٌلخػش
 21أطش ػٍ ٝطلم١ك أ٘ذحتِّٙ ٟخ وخٔض حٌظؼخد
 20أٌظضَ رمِٚ ّٟ١زخدثٚ ٟأكختع ػٍٙ١خ
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أحيانا ً

أبداً

 22أكزؾ ٚطؼزؾ ػضّ٠ظ ٟرغٌٛٙش
 23أكذ طمذ ُ٠حٌّغخػذس ٌ ٣شٓ٠
 24أ ظخس ٌٕفغ ٟأع ًٙح٤ػّخي ػٕذ حٌم١خَ رؤػّخي ؿّخػ١ش
 25أستغ حٌم١خَ رخٔ٤شطش حالؿظّخػ١ش
ٔ 26ـخك ٟت ٟحٌل١خس ٠ؼظّذ ػٍ ٝحٌلع ٚحٌظذتش
 27حػظمذ أْ حٌفشً ٠ؼٛد ٌغٛء حٌظخط١ؾ ١ٌٚظ ٌغٛء حٌلع
 28أػظمذ أْ حٌّشىالص تشطش ٦ظٙخس حٌّٙخسحص ٚحٌمذسحص حٌشخظ١ش
 29أطٕخصي ػٓ كمٛل٤ ٟتشحد أعشطٟ
 31أطلًّ ِخ ٠لذع ٌ ِٓ ٟأكذحع ِئٌّش
 30ػٕذِخ أرذأ ػّالً طؼزخ ً تبٕٔ ٟأطش ػٍ ٝحٔـخصٖ كظ ٝحٔظِٕٗ ٟٙ
 32أعظط١غ أْ أطى١ف ِغ حٌل١خس ِّٙخ ٚحؿٙض ِٓ طؼخد
 33أطظشف رشئ ْٚك١خط ٟرلش٠ش ٚحعظمالي ػٓ ح ٢شٓ٠
 34أتؼً أْ طغ١ش حٌل١خس ػٍٚ ٝط١شس ٚحكذس
 35أػظمذ أْ حٌل١خس حٌظ ٟال طٛؿذ رٙخ طغ١١ش ٘ ٟك١خس ٍِّش ٚسٚط١ٕ١ش
 36حٌظغ١١ش ٘ ٛعٕش حٌل١خس ٚحٌّ ٛ٘ ُٙحٌمذسس ػٍِٛ ٝحؿٙظٗ رٕـخف
 37حٌل١خس رىً ِخ تٙ١خ ال طغظلك أْ ٔل١خ٘خ
 38أشؼش أْ لذسط ٟػٍ ٝحٌظشو١ض أطزلض ػؼ١فش رؼذ ٘ذَ ِٕضٌٟ
 39ػٕذِخ طؼظشػِٕ ٟشىٍش أٌـؤ ٌ ٣شٌ ٓ٠لٍٙخ
 41أشؼش رفخش الٔظّخثٌٙ ٟزح حٌّـظّغ
ثانيا ً  :مقياس األعراض السيكوسوماتيت
م

دائما ً

العبـــــــارة

0

أشؼش رخٌؼؼف ٚحٌ ٓ٘ٛت ٟأؿضحء ؿغّٟ

2

أشى ِٓ ٛحػطشحد ت ٟطزوش ح٤ش١خء

3

أشؼش دحثّخ ً رخٌّشع ٚرؼذَ حٌغؼخدس
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أحيانا ً

أبداً

4

طؼخٚدٔ ٟأتىخس ِخ١فش دحثّخ ً

5

أشؼش رفمذحْ حال٘ظّخَ رخٌل١خس

6

أرى٤ ٟطفٗ ح٤عزخد

7

أؿذ ِٓ حٌظؼذ أْ أسوض رٕ٘ ٟت ٟػًّ ِخ

8

أٔخ لٍك ػٍ ٝطلظٟ

9

أل َٛرطشد حٌزٍغُ ِٓ كٍم ٟوؼ١شحً

 01أٔفِ ٟغذٚد رخعظّشحس
 00أشؼش رخٌؼ١ك ػٕذ أ ز حٌٕفظ
 02أشؼش رؼمً ت ٟح٤سؿً ٚح٤رسع
 03أكظ رغشػش ػشرخص حٌمٍذ
 04أكظ رآالَ ت ٟحٌظٙش طّٕؼٕ ِٓ ٟحالعظّشحس ت ٟحٌؼًّ
 05أشؼش رآالَ ت ٟحٌمٍذ ٚحٌظذس
٠ 06ؼخٔ ٟرؼغ أتشحد ػخثٍظِ ِٓ ٟظخػذ لٍز١ش
 07أكظ رّخ ٠شزٗ حٌغظش ت ٟطذسٞ
٠ 08ظظزذ حٌؼشق ِٕٟ
 09أػخٔ ِٓ ٟرشٚدس ت ٟح٤ؽشحف كظ ٝت ٟحٌـ ٛحٌلخس
 21أشؼش رؼ١ك حٌظٕفظ ِغ حٌضت١ش
 20أػخٔ ِٓ ٟحػطشحرخص ت ٟحٌـٙخص حٌظٕفغٟ
 22أػخٔ ِٓ ٟحٌىلش حٌّغظّشس
 23أكظ ربس٘خق ػخَ ٚشؼٛس رخٌؼؼف
 24أشؼش رغلخرخص ت ٟحٌؼٓ١
 25أشؼش رضغٍٍش ت ٟحٌٕظش ٚػذَ ٚػٛف حٌشإ٠ش
 26أكظ رؤٕٔ ٟػظز١ش ٚأ٘ظض ِٓ حٌذح ً
 27أػخٔ ِٓ ٟحٌىغً ٚحٌخّٛي
 28أػخٔ ٟوؼ١شحً ِٓ حٌظذحع
086

 29أػخٔ ِٓ ٟطمٍض ت ٟحٌؼؼالص
 31أػخٔ ِٓ ٟتمذحْ ش١ٙش ٌٍطؼخَ
 30أػخٔ ٟوؼ١شحً ِٓ حٌظٙخرخص ت ٟحٌفُ
 32أػخٔ ِٓ ٟحػطشحرخص ت ٟحِ٤ؼخء
 33أالكع أْ ٚصٔ٠ ٟمً
 34أػخٔ ِٓ ٟػغش حٌٙؼُ ٚحالٔظفخم
 35أكظ رظخف١ف حٌلّٛػش رؼذ طٕخٚي حٌٍزٓ
 36أشؼش رؤْ ش١ٙظِ ٟفظٛكش ٌ٥وً
 37أػخٔ ِٓ ٟاطخرخص ؿٍذ٠ش ِضِٕش
 38أشؼش رلغخع١ش ت ٟؿٍذٞ
٠ 39لذع حكّشحس شذ٠ذ تٚ ٟؿٟٙ
 41أػخٔ ِٓ ٟكىش شذ٠ذس ت ٟؿٍذٞ
 40أػخٔ ِٓ ٟص٠خدس حٌؼشق ت ٟحٌ١ذٓ٠
٠ 42ظؼشع أؿضحء ِٓ ؿٍذٌ ٞالكّشحس ِغ ٚؿٛد لشٛس ػٍٙ١خ
ثالثا ً  :مقياس األمل
م

دائما ً

العبـــــارة

0

أعظط١غ طلم١ك ح٘٤ذحف حٌظ ٟأػؼٙخ ٌٕفغٟ

2

أعظط١غ أْ أتىش ت ٟػذس ؽشق ٌٍظخٍض ِٓ ِؤصق ِخ

3

أشؼش رؤٕٔ ٟعؤطً اٌِ ٝخ أس٠ذ

4

حشؼش رخٌ١ؤط ػٕذِخ طى ْٛحٌظشٚف ػذٞ

5

أشؼش رخٌظؼذ تِ ٟؼظُ حٌٛلض

6

أػظمذ أٔٗ ال ؿذ٘ ِٓ ٜٚزٖ حٌل١خس

7

ػخدس ٠ظ١زٕ ٟحٌمٍك كٛي شٟء أ ٚش

8

أشؼش رخٌمٍك ػٍ ٝطلظٟ

9

أعظط١غ طلم١ك أ٘ذحتِّٙ ٟخ ٚحؿٙظٕ ِٓ ٟطؼٛرخص
087

أحيانا ً

أبداً

01

أعظط١غ طلم١ك أ ٞشٟء ؽخٌّخ وخٔض ٕ٘خن ح٦سحدس ٚحٌؼضّ٠ش

00

ٌذ ٜحٌمذسس ػٍ ٝحٌظخط١ؾ ٌٍّغظمزً

02

أطٛلغ حٌٕـخف ػٕذِخ أل َٛرؤ ٞػًّ

03

أكضْ ػٕذِخ ال طغ١ش حِٛ٤س وّخ أس٠ذ

04

ػٕذ ٞلٕخػش رؤْ حٌظزش ِفظخف حٌفشؽ

05

أتؼً أْ طى ْٛطٛلؼخط ٟكغذ لذسحطٟ

06

أٔظش اٌ ٝحٌٕظف حٌّّظٍت ِٓ حٌىٛد

07

أس ٜػٛءحً ت ٟش حٌٕفك

08

أٔخ ٔخؿلش ؿذحً ت ٟك١خطٟ
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ممحق رقم ()6
الستبيان في صورتو األولية ( بعد التحكيم )
أوالً مقياس الصالبت النفسيت:
م

دائما ً

العبــــــارة

0

أع١طش ػٍٔ ٝفغ ٟػٕذ حٌلضْ ٚحٌفشف

2

أرى ٟػٕذِخ أشؼش رخٌؼ١ك

3

ٕ٠فز طزش ٞرغشػش ارح كذع الف ِغ ح ٢شٓ٠

4

ارح ٚحؿٙظِٕ ٟشىٍش أكخٚي كٍٙخ

5

ٌذ ٜحٌمذسس ػٍ ٝادحسس ح٤ش١خء ٚحٌظلىُ رٙخ

6

أل َٛرظؤد٠ش حٌٛحؿزخص حٌّطٍٛرش ِٕ ٟػٍ ٝأوًّ ٚؿٗ

7

أشخسن ح٤عشس تِ ٟشخ٘ذس ح٤كذحع ت ٟحٌظٍفخص

8

ال ٠ؼ١شِٔ ٟشخ٘ذس ػخس حٌذِخس حٌزٍ ٞفٗ حالكظالي

9

أػك ت ٟلذسط ٟػٍ ٝحٌظؼخًِ ِغ حٌّٛحلف حٌـذ٠ذس

 01أطش ػٍ ٝحٌم١خَ رخ٤ػّخي حٌظ ٟأكزٙخ ِّٙخ وخٔض حٌٕظ١ـش
 00ػٕذِخ أطخد رّشىٍش طل١ش أِ ٚخٌ١ش تبٕٔ ٟأطزش ٚأكظًّ
 02أػظمذ أْ ٌل١خط٘ ٟذف أػ١آ ِٓ أؿٍٗ
 03أشؼش أٔ ٟتمذص حٌل١خس رفمذحْ رؼغ أتشحد ػخثٍظٟ
ّ٠ 04ىٕٕ ٟحٌظغٍذ ػٍ ٝوختش حٌّشىالص حٌظ ٟطٛحؿٟٕٙ
 05أسطخف ػٕذِخ أٔـض أػّخي طؼزش
 06أطزش ػٍ ٝحٌغشحء ٚحٌؼشحء
 07أشؼش رخٌ١ؤط ػٕذِخ طى ْٛحٌظشٚف ػذٞ
 08أػظمذ أْ حٌّغظمزً ٌ١ظ أتؼً ِٓ حٌلخػش
 09أطش ػٍ ٝطلم١ك أ٘ذحتِّٙ ٟخ وخٔض حٌظؼخد
 21أٌظضَ رمِٚ ّٟ١زخدثٚ ٟأكختع ػٍٙ١خ
 20أكزؾ ٚطؼزؾ ػضّ٠ظ ٟرغٌٛٙش
089

أحيانا ً

أبداً

 22أكذ طمذ ُ٠حٌّغخػذس ٌ ٣شٓ٠
 23أ ظخس ٌٕفغ ٟأع ًٙح٤ػّخي ػٕذ حٌم١خَ رؤػّخي ؿّخػ١ش
ٔ 24ـخك ٟت ٟحٌل١خس ٠ؼظّذ ػٍ ٝحٌلع ٚحٌظذتش
 25حػظمذ أْ حٌفشً ٠ؼٛد ٌغٛء حٌظخط١ؾ ١ٌٚظ ٌغٛء حٌلع
 26أػظمذ أْ حٌّشىالص تشطش ٦ظٙخس حٌّٙخسحص ٚحٌمذسحص حٌشخظ١ش
 27أطلًّ ِخ ٠لذع ٌ ِٓ ٟأكذحع ِئٌّش
 28ػٕذِخ أرذأ ػّالً طؼزخ ً تبٕٔ ٟأطش ػٍ ٝحٔـخصٖ كظ ٝحٔظِٕٗ ٟٙ
 29أعظط١غ أْ أطى١ف ِغ حٌل١خس ِّٙخ ٚحؿٙض ِٓ طؼخد
 31أطظشف رشئ ْٚك١خط ٟرلش٠ش ٚحعظمالي ػٓ ح ٢شٓ٠
 30أتؼً أْ طغ١ش حٌل١خس ػٍٚ ٝط١شس ٚحكذس
 32أػظمذ أْ حٌل١خس حٌظ ٟال طٛؿذ رٙخ طغ١١ش ٘ ٟك١خس ٍِّش ٚسٚط١ٕ١ش
 33حٌظغ١١ش ٘ ٛعٕش حٌل١خس ٚحٌّ ٛ٘ ُٙحٌمذسس ػٍِٛ ٝحؿٙظٗ رٕـخف
 34حٌل١خس رىً ِخ تٙ١خ طغظلك أْ ٔل١خ٘خ.
 35أشؼش أْ لذسط ٟػٍ ٝحٌظشو١ض أطزلض ػؼ١فش رؼذ ٘ذَ ِٕضٌٟ
 36ػٕذِخ طؼظشػِٕ ٟشىٍش أٌـؤ ٌ ٣شٌ ٓ٠لٍٙخ
ثانياً مقياس األعراض السيكوسوماتية :
م

دائما ً

العبـــــــارة

0

أشؼش رخٌؼؼف ٚحٌ ٓ٘ٛت ٟأؿضحء ؿغّٟ

2

أشى ِٓ ٛحػطشحد ت ٟطزوش ح٤ش١خء

3

أشؼش رفمذحْ حال٘ظّخَ رخٌل١خس

4

أرى٤ ٟطفٗ ح٤عزخد

5

أؿذ ِٓ حٌظؼذ أْ أسوض رٕ٘ ٟت ٟػًّ ِخ

6

أٔخ لٍك ػٍ ٝطلظٟ

7

أشؼش رخٌؼ١ك ػٕذ أ ز حٌٕفظ
091

أحيانا ً

أبداً

8

أشؼش رؼمً ت ٟح٤سؿً ٚح٤رسع

9

أكظ رغشػش ػشرخص حٌمٍذ

 01أكظ رآالَ ت ٟحٌظٙش طّٕؼٕ ِٓ ٟحالعظّشحس ت ٟحٌؼًّ
 00أشؼش رآالَ ت ٟحٌمٍذ ٚحٌظذس
٠ 02ؼخٔ ٟرؼغ أتشحد ػخثٍظِ ِٓ ٟظخػذ لٍز١ش
 03أكظ رّخ ٠شزٗ حٌغظش ت ٟطذسٞ
٠ 04ظظزذ حٌؼشق ِٕٟ
 05أػخٔ ِٓ ٟرشٚدس ت ٟح٤ؽشحف كظ ٝت ٟحٌـ ٛحٌلخس
 06أشؼش رؼ١ك حٌظٕفظ ِغ حٌضت١ش
 07أػخٔ ِٓ ٟحػطشحرخص ت ٟحٌـٙخص حٌظٕفغٟ
 08أػخٔ ِٓ ٟحٌىلش حٌّغظّشس
 09أكظ ربس٘خق ػخَ ٚشؼٛس رخٌؼؼف
 21أشؼش رضغٍٍش ت ٟحٌٕظش ٚػذَ ٚػٛف حٌشإ٠ش
 20أكظ رؤٕٔ ٟػظز١ش ٚأ٘ظض ِٓ حٌذح ً
 22أػخٔ ِٓ ٟحٌىغً ٚحٌخّٛي
 23أػخٔ ٟوؼ١شحً ِٓ حٌظذحع
 24أػخٔ ِٓ ٟطمٍض ت ٟحٌؼؼالص
 25أػخٔ ِٓ ٟتمذحْ ش١ٙش ٌٍطؼخَ
 26أػخٔ ِٓ ٟحػطشحرخص ت ٟحِ٤ؼخء
 27أالكع أْ ٚصٔ٠ ٟمً
 28أػخٔ ِٓ ٟػغش حٌٙؼُ ٚحالٔظفخم
 29أكظ رظخف١ف حٌلّٛػش رؼذ طٕخٚي حٌٍزٓ
 31أشؼش رؤْ ش١ٙظِ ٟفظٛكش ٌ٥وً
 30أػخٔ ِٓ ٟاطخرخص ؿٍذ٠ش ِضِٕش
 32أشؼش رلغخع١ش ت ٟؿٍذٞ
090

٠ 33لذع حكّشحس شذ٠ذ تٚ ٟؿٟٙ
 34أػخٔ ِٓ ٟكىش شذ٠ذس ت ٟؿٍذٞ
 35أػخٔ ِٓ ٟص٠خدس حٌؼشق ت ٟحٌ١ذٓ٠
٠ 36ظؼشع أؿضحء ِٓ ؿٍذٌ ٞالكّشحس ِغ ٚؿٛد لشٛس ػٍٙ١خ
ثالثا ً مقياس األمل :
م

دائما ً

العبـــــارة

0

أعظط١غ طلم١ك ح٘٤ذحف حٌظ ٟأػؼٙخ ٌٕفغٟ

2

أعظط١غ أْ أتىش ت ٟػذس ؽشق ٌٍظخٍض ِٓ ِؤصق ِخ

3

أشؼش رؤٕٔ ٟعؤطً اٌِ ٝخ أس٠ذ

4

حشؼش رخٌ١ؤط ػٕذِخ طى ْٛحٌظشٚف ػذٞ

5

أػظمذ أٔٗ ال ؿذ٘ ِٓ ٜٚزٖ حٌل١خس

6

أعظط١غ طلم١ك أ٘ذحتِّٙ ٟخ ٚحؿٙظٕ ِٓ ٟطؼٛرخص

7

أعظط١غ طلم١ك أ ٞشٟء ؽخٌّخ وخٔض ٕ٘خن ح٦سحدس ٚحٌؼضّ٠ش

8

ٌذ ٜحٌمذسس ػٍ ٝحٌظخط١ؾ ٌٍّغظمزً

9

أطٛلغ حٌٕـخف ػٕذِخ أل َٛرؤ ٞػًّ

 01أكضْ ػٕذِخ ال طغ١ش حِٛ٤س وّخ أس٠ذ
 00ػٕذ ٞلٕخػش رؤْ حٌظزش ِفظخف حٌفشؽ
 02أتؼً أْ طى ْٛطٛلؼخط ٟكغذ لذسحطٟ
 03أٔظش اٌ ٝحٌٕظف حٌّّظٍت ِٓ حٌىٛد
 04أس ٜػٛءحً ت ٟش حٌٕفك

092

أحيانا ً

أبداً

ممحق رقم ()7
الستبيان في صورتو النيائية
أوالً مقياس الصالبتالنفسيت:
م

دائما ً

العبــــــارة

0

أع١طش ػٍٔ ٝفغ ٟػٕذ حٌلضْ ٚحٌفشف

2

ٕ٠فز طزش ٞرغشػش ارح كذع الف ِغ ح ٢شٓ٠

3

ارح ٚحؿٙظِٕ ٟشىٍش أكخٚي كٍٙخ

4

ٌذ ٜحٌمذسس ػٍ ٝادحسس ح٤ش١خء ٚحٌظلىُ رٙخ

5

أل َٛرظؤد٠ش حٌٛحؿزخص حٌّطٍٛرش ِٕ ٟػٍ ٝأوًّ ٚؿٗ

6

أػك ت ٟلذسط ٟػٍ ٝحٌظؼخًِ ِغ حٌّٛحلف حٌـذ٠ذس

7

أطش ػٍ ٝحٌم١خَ رخ٤ػّخي حٌظ ٟأكزٙخ ِّٙخ وخٔض حٌٕظ١ـش

8

ػٕذِخ أطخد رّشىٍش طل١ش أِ ٚخٌ١ش تبٕٔ ٟأطزش ٚأكظًّ

9

أػظمذ أْ ٌل١خط٘ ٟذف أػ١آ ِٓ أؿٍٗ

 01أشؼش أٔ ٟتمذص حٌل١خس رفمذحْ رؼغ أتشحد ػخثٍظٟ
ّ٠ 00ىٕٕ ٟحٌظغٍذ ػٍ ٝوختش حٌّشىالص حٌظ ٟطٛحؿٟٕٙ
 02أسطخف ػٕذِخ أٔـض أػّخي طؼزش
 03أطزش ػٍ ٝحٌغشحء ٚحٌؼشحء
 04أشؼش رخٌ١ؤط ػٕذِخ طى ْٛحٌظشٚف ػذٞ
 05أػظمذ أْ حٌّغظمزً ٌ١ظ أتؼً ِٓ حٌلخػش
 06أطش ػٍ ٝطلم١ك أ٘ذحتِّٙ ٟخ وخٔض حٌظؼخد
 07أٌظضَ رمِٚ ّٟ١زخدثٚ ٟأكختع ػٍٙ١خ
 08أكزؾ ٚطؼزؾ ػضّ٠ظ ٟرغٌٛٙش
 09أكذ طمذ ُ٠حٌّغخػذس ٌ ٣شٓ٠
 21أ ظخس ٌٕفغ ٟأع ًٙح٤ػّخي ػٕذ حٌم١خَ رؤػّخي ؿّخػ١ش
ٔ 20ـخك ٟت ٟحٌل١خس ٠ؼظّذ ػٍ ٝحٌلع ٚحٌظذتش
093

أحيانا ً

أبداً

 22حػظمذ أْ حٌفشً ٠ؼٛد ٌغٛء حٌظخط١ؾ ١ٌٚظ ٌغٛء حٌلع
 23أػظمذ أْ حٌّشىالص تشطش ٦ظٙخس حٌّٙخسحص ٚحٌمذسحص حٌشخظ١ش
 24أطلًّ ِخ ٠لذع ٌ ِٓ ٟأكذحع ِئٌّش
 25ػٕذِخ أرذأ ػّالً طؼزخ ً تبٕٔ ٟأطش ػٍ ٝحٔـخصٖ كظ ٝحٔظِٕٗ ٟٙ
 26أعظط١غ أْ أطى١ف ِغ حٌل١خس ِّٙخ ٚحؿٙض ِٓ طؼخد
 27أتؼً أْ طغ١ش حٌل١خس ػٍٚ ٝط١شس ٚحكذس
 28أػظمذ أْ حٌل١خس حٌظ ٟال طٛؿذ رٙخ طغ١١ش ٘ ٟك١خس ٍِّش ٚسٚط١ٕ١ش
 29حٌظغ١١ش ٘ ٛعٕش حٌل١خس ٚحٌّ ٛ٘ ُٙحٌمذسس ػٍِٛ ٝحؿٙظٗ رٕـخف
 31حٌل١خس رىً ِخ تٙ١خ طغظلك أْ ٔل١خ٘خ.
 30أشؼش أْ لذسط ٟػٍ ٝحٌظشو١ض أطزلض ػؼ١فش رؼذ ٘ذَ ِٕضٌٟ
ثانياً مقياس األعراض السيكوسوماتية :
م

دائما ً

العبـــــــارة

0

أشؼش رخٌؼؼف ٚحٌ ٓ٘ٛت ٟأؿضحء ؿغّٟ

2

أشى ِٓ ٛحػطشحد ت ٟطزوش ح٤ش١خء

3

أشؼش رفمذحْ حال٘ظّخَ رخٌل١خس

4

أرى٤ ٟطفٗ ح٤عزخد

5

أؿذ ِٓ حٌظؼذ أْ أسوض رٕ٘ ٟت ٟػًّ ِخ

6

أٔخ لٍك ػٍ ٝطلظٟ

7

أشؼش رخٌؼ١ك ػٕذ أ ز حٌٕفظ

8

أشؼش رؼمً ت ٟح٤سؿً ٚح٤رسع

9

أكظ رغشػش ػشرخص حٌمٍذ

 01أكظ رآالَ ت ٟحٌظٙش طّٕؼٕ ِٓ ٟحالعظّشحس ت ٟحٌؼًّ
 00أشؼش رآالَ ت ٟحٌمٍذ ٚحٌظذس
٠ 02ؼخٔ ٟرؼغ أتشحد ػخثٍظِ ِٓ ٟظخػذ لٍز١ش
094

أحيانا ً

أبداً

 03أكظ رّخ ٠شزٗ حٌغظش ت ٟطذسٞ
٠ 04ظظزذ حٌؼشق ِٕٟ
 05أػخٔ ِٓ ٟرشٚدس ت ٟح٤ؽشحف كظ ٝت ٟحٌـ ٛحٌلخس
 06أشؼش رؼ١ك حٌظٕفظ ِغ حٌضت١ش
 07أػخٔ ِٓ ٟحػطشحرخص ت ٟحٌـٙخص حٌظٕفغٟ
 08أػخٔ ِٓ ٟحٌىلش حٌّغظّشس
 09أكظ ربس٘خق ػخَ ٚشؼٛس رخٌؼؼف
 21أشؼش رضغٍٍش ت ٟحٌٕظش ٚػذَ ٚػٛف حٌشإ٠ش
 20أكظ رؤٕٔ ٟػظز١ش ٚأ٘ظض ِٓ حٌذح ً
 22أػخٔ ِٓ ٟحٌىغً ٚحٌخّٛي
 23أػخٔ ٟوؼ١شحً ِٓ حٌظذحع
 24أػخٔ ِٓ ٟطمٍض ت ٟحٌؼؼالص
 25أػخٔ ِٓ ٟتمذحْ ش١ٙش ٌٍطؼخَ
 26أػخٔ ِٓ ٟحػطشحرخص ت ٟحِ٤ؼخء
 27أالكع أْ ٚصٔ٠ ٟمً
 28أػخٔ ِٓ ٟػغش حٌٙؼُ ٚحالٔظفخم
 29أكظ رظخف١ف حٌلّٛػش رؼذ طٕخٚي حٌٍزٓ
 31أشؼش رؤْ ش١ٙظِ ٟفظٛكش ٌ٥وً
 30أػخٔ ِٓ ٟاطخرخص ؿٍذ٠ش ِضِٕش
 32أشؼش رلغخع١ش ت ٟؿٍذٞ
٠ 33لذع حكّشحس شذ٠ذ تٚ ٟؿٟٙ
 34أػخٔ ِٓ ٟكىش شذ٠ذس ت ٟؿٍذٞ
 35أػخٔ ِٓ ٟص٠خدس حٌؼشق ت ٟحٌ١ذٓ٠
٠ 36ظؼشع أؿضحء ِٓ ؿٍذٌ ٞالكّشحس ِغ ٚؿٛد لشٛس ػٍٙ١خ

095

ثالثا ً مقياس األمل :
م

دائما ً

العبـــــارة

0

أعظط١غ طلم١ك ح٘٤ذحف حٌظ ٟأػؼٙخ ٌٕفغٟ

2

أعظط١غ أْ أتىش ت ٟػذس ؽشق ٌٍظخٍض ِٓ ِؤصق ِخ

3

أشؼش رؤٕٔ ٟعؤطً اٌِ ٝخ أس٠ذ

4

حشؼش رخٌ١ؤط ػٕذِخ طى ْٛحٌظشٚف ػذٞ

5

أػظمذ أٔٗ ال ؿذ٘ ِٓ ٜٚزٖ حٌل١خس

6

أعظط١غ طلم١ك أ٘ذحتِّٙ ٟخ ٚحؿٙظٕ ِٓ ٟطؼٛرخص

7

أعظط١غ طلم١ك أ ٞشٟء ؽخٌّخ وخٔض ٕ٘خن ح٦سحدس ٚحٌؼضّ٠ش

8

ٌذ ٜحٌمذسس ػٍ ٝحٌظخط١ؾ ٌٍّغظمزً

9

أطٛلغ حٌٕـخف ػٕذِخ أل َٛرؤ ٞػًّ

01

ػٕذ ٞلٕخػش رؤْ حٌظزش ِفظخف حٌفشؽ

 00أتؼً أْ طى ْٛطٛلؼخط ٟكغذ لذسحطٟ
 02أٔظش اٌ ٝحٌٕظف حٌّّظٍت ِٓ حٌىٛد
 03أس ٜػٛءحً ت ٟش حٌٕفك
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أحيانا ً

أبداً

ممحق رقم ()8
استمارة جمع البيانات
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
أختي الفاضمة /
السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
يرجى التكرـ بقراءة الفقرات التالية بعناية واإلجابة عمييا وستجديف أماـ كؿ عبارة ثبلث

خيارات وىي ( دائماً  ،أحياناً  ،أبداً ) والمطموب منؾ أف تضعي عبلمة ( )xأماـ العبارة تحت

الخيار الذي يوضح درجة انطباقيا عميؾ كما في المثاؿ التالي :
ـ

دائماً أحياناً

العبػ ػ ػػارة

ٔ أسيطر عمى نفسي عند الحزف والفرح

أبداً

x

مالحظة:
ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة وأية إجابة تعطييا تعد صحيحة ألنيا تمثؿ رأيؾ الخاص.
إف المعمومات التي تصدر عنؾ ستكوف في غاية السرية ولف تستخدـ إال لغرض البحث العممي

فقط  ،واف تعاونؾ عمؿ وطني وخدمة لمبحث العممي في بمدنا .
شاكريف حسف تعاونؾ ،،،

مع خالص شكري وتقديري
الباحثـــة /سناء أبو حسين
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الرجاء تعبئة البيانات التالية :

العم ػ ػػر الحالي ٖٓ ) ( :فأقؿ

( ) ٖٔٗٓ -

( ) أكثر مف ٓٗ سنة

العمػر عند الزواج  ______________ :سنة
عم ػ ػػر الزوج الحالي _____________ :سنة
المستوى التعميمي:

( ) إعدادي فأقؿ

( ) ثانوي

( ) جامعي فأكثر

مستوى تعميـ الزوج:

( ) إعدادي فأقؿ

( ) ثانوي

( ) جامعي فأكثر

الوضع االقتصادي لؤلسرة:
المينػ ػ ػػة:

( ) منخفض ( ) متوسط
( ) أعمػ ػػؿ

( ) مرتفع

( ) ال أعم ػػؿ

عمػ ػػؿ الزوج __________________ :
عػ ػػدد أبنائؾ األحيػ ػ ػػاء ____________:
ىؿ حماتؾ عمى قيد الحياة:

( ) نعـ

( ) ال

إذا كانت اإلجابة نعـ ،ىؿ تقيميف مع حماتؾ؟

( ) نعـ

( ) ال

ىؿ أسرتؾ (أنت وزوجؾ وأبناؤؾ) تقيـ في:

( ) شقة

( ) بيػت

( ) مع عائمة الزوج
نػ ػػوع السػكف:

( ) مػػمؾ

( ) مستقؿ

( ) إيجػػار

عدد الغرؼ بالمنزؿ (عدا الصالوف والمطبخ والحماـ)____________ :
إذا كنت تقيميف مع عائمة الزوج ما عدد األفراد الذيف يقطنوف المنزؿ حالياً____________ :
إذا كنت تقيميف مع عائمة الزوج ما عدد الغرؼ الخاصة بعائمتؾ أنت وحدؾ___________ :
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ممخص بالمغة النجميزية
Psychological Hardness, Hope and their Relation with
psychosomatic symptoms in mothers whose homes destroyed in the
North Gaza Governorate
Supervised by
Dr. Mohammed Sufian Abu Njela

Dr. Mohammed Asaleya

Abstract
This study was conducted to identify the level of psychological hardness
and hope and their relation with psychosomatic symptoms in mothers
whose homes destroyed in the North Gaza Governorate, It also aims to
identify the differences between the mean scores of psychological
hardness hope and psychosomatic symptoms depending on the following
variables: age, education, economic level, work (working or not working)
family size (number of children) moreover, to identify the degree of
interaction between each of (low- high) psychological hardness and hope
on psychosomatic symptoms.
To achieve these goals, the researcher prepared three tools:
 First psychological hardness measurement (prepared by the
researcher).
 Second hope measurement (prepared by the researcher).
 Third psychosomatic symptoms measurement (prepared by the
researcher).
The research applied the tools of the study on study sample, which
consisted of (217) of mothers whose homes were totally destroyed in the
North Gaza Governorate, which represent 21% of the total sample,
according to statistics of the Ministry of Public Works in Gaza in 20092010, then the researcher used the following statistical methods to answer
study questions and verify hypotheses:
 Arithmetic means, the standard deviation and the relative weight:
to detect the variables levels.
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 Pearson correlation coefficient: to reveal the relation between the
variables of the study.
 T-Test: to detect significant differences between the mean scores of
two independent samples.
 One Way ANOVA: to detect significant differences between the
mean scores of more than two separated samples
 Sheffa Test: to detect the direction of differences resulting from the
analysis of variance
 Analysis of variance Duo (2 X 2): to detect the effect of the
interaction between the two independent variables on the
dependent variable.
The study found the following results:
- The high level of psychological hardness and the hope on study sample
of mothers whose homes destroyed in the North Gaza Governorate,
where it is located at the relative weight (74.7%) (78.3%), respectively.
- The existence of a negative statistically significant relation at the level
(0.01) between dimensions of psychological hardness and its total degree
and item s of psychosomatic symptoms and its total degree on the study
sample.
- The existence of a negative statistically significant relation at the level
(0.01), between hope, the dimensions of psychosomatic symptoms and
the total degree on the sample.
- The existence of statistically significant differences at the level less
than 0.01, in commitment and challenge item s and the total degree of
psychological hardness measurement due to the age variable of study
sample, where the differences were in favor of young people (in age of
30 years and less).
- No statistically significant differences at the significance level of less
than 0.01, in control item due to the age variable of the study sample.
- No statistically significant differences in all items and the total degree of
psychological hardness measurement due to the education level,
economic level, vocation (work - not work) and number of children
variable for the sample of the study.
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- There are statistically significant differences at the level less than 0.01,
in the total degree of hope item due to the age variable of study sample
and the differences were in favor of young people (group in age of 30 and
less) for the sample of the study.
- No statistically significant differences in the hope item due to education
level variable, economic level, vocation (work - not work) and number of
children variable in the study sample.
- There are statistically significant differences at the level less than 0.01,
in all items and the total degree of psychosomatic symptoms due to the
age variable, where the differences were in gastrointestinal item in favor
of age between (31-40) for the study sample, and the rest items of
psychosomatic symptoms, the differences were for age of 31 - 40 years
old, and more than 40 years of study sample.
- No statistically significant differences, in most items of psychosomatic
symptoms and its total degree due to the education level of study sample.
- There are statistically significant differences at level 0.05, in the
psychological item due to education level of the study sample, and the
differences were in favor of the group ( less than preparatory).
- There are statistically significant differences at level 0.05 in the items of
the digestive and skin diseases and the total degree of psychosomatic
symptoms depending on the economic level of the sample, and the
differences were in favor of a high economic level group.
- No statistically significant differences between the mean scores of the
two states of mothers who work and not work in most of the items and
the total score of psychosomatic symptoms in the sample.
- While there are statistically significant differences between the mean
scores of the two states of mothers who work and not work in respiratory
item of the sample, in favor of mothers who work from sample.
- There are statistically significant differences at the level 0.01 and the
level 0.05, in the psychological items, cardiovascular, respiratory, and the
total degree of psychosomatic symptoms due to number of children
variable, and the differences were in favor of a group of children (7 and
older) for the study sample.
- No statistically significant differences in the items of nervous, digestive
and skin diseases of psychosomatic symptoms due to the number of
children in members of the sample.
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- There were statistically significant differences at a level less than (0.01)
between the mean scores of low and high degree of psychological
hardness on all items of psychosomatic symptoms and the total degree of
the measurement. The differences were in favor of low psychological
hardness.
- There are statistically significant differences at the level less than (0.01),
between the mean scores of the sample in psychosomatic symptoms items
and its total degree depending on the level of hope (Low - High), and the
differences in all items and the total degree of psychosomatic symptoms
for the low hope group of the study sample.
- No statistically significant effect of the interaction between
psychological hardness (Low - High) and hope (Low - High) at the level
of psychosomatic symptoms items and its total degree in the sample.
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