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ب

اإلهداء

أهدي بحثي هذا إلي األم الغالية فلسطين الصمود التي ارتوت وتزينت بدماء أبنائها

 .........إلى روح التضحية والفداء ،إلى الذين عانقت أرواحهم عنان السماء  ،إلى الذين رووا
بدمائهم ثري فلسطين ولبوا النداء  ،إليكم يا أحياء  ،أنتم أيها الشهداء ......

إلي الشمعة التي كانت تنير دربنا  ،إلي البسمة الرقيقة الناعمة التي كانت تزين حياتنا

وتملؤها حبا وعطاء واشراقا  ،إلى الروح الغالية والعزيزة التي فارقتنا إلي خالقها  ،،إليك أبي يا

أغلي وأعز إنسان  ،إليك يا من أعطيتنا أجمل أيام حياتك و زهرة ربيع عمرك  ،إليك يا من غرست
فينا حب العلم والخير والعطاء  ،رحمك اهلل و أسكنك فسيح جناته إن شاء اهلل ......

إلي من ا حتضنتنا بصبرها وحبها و وفائها في أصعب محن مرت بنا  ،وهي لنا نعم األم و نعم
المالذ وكانت لنا األم واألب لتنير طريقنا لنسير علي خطي والدنا الحبيب.........إليك أمي الغالية

......

إلي من أحبهم و أقدرهم وأحترمهم ربيع حياتي  ...إخواني األفاضل "شجاع و ربا وفادي

وهاشم وطارق"  ،وأبنائي الذين أعشقهم " أمجد و فارس و ياسر ".........

إليك دكتوري الفاضل الذي كنت لي بمثابة األب الحنون " الدكتور محمد سفيان أبو نجيلة " ....

إلي عائلتي الكريمة واألصدقاء األع ازء الذين قدموا لي كل الدعم والمساعدة في رسالتي هذه

وأخص بالذكر األستاذ الفاضل " غانم الميقاتي "و األستاذ "أمين الصفدي" ...........

كما وأهدي هذا العمل إلى النبراس المضيئ واألرض الخصبة التي تنبت أجمل بستان مثمر

دائما بالعلم المتقدم لينشئ أجياال بناءه تخدم الوطن بكل الحب أال وهي جامعتي تلك الجامعة

الشامخة والمنارة المضيئة التي تنير لنا دربنا  ....جامعة األزهر ........
فكل الحب والتقدير لجامعتي


ت

شكر و تقدير

الحمد هلل الذي أعانني علي إتمام هذا العمل ..............

إمتثاال لقوله تعالي  " :ومن شكر فإنما يشكر لنفسه " ( النمل  ، ) 04 :أتقدم في البداية

بالشكر والتقدير إلى جامعة األزهر العريقة علي منحي هذه الفرصة إلكمال مسيرتي التعليمية.

كما أتقدم بالشكر وعظيم االمتنان ألستاذي الفاضل الدكتور .محمد سفيان أبو نجيلة  ،الذي

مشكور باإلشراف علي هذه الرسالة  ،ومنحني وقته وعلمه وتوجيهاته القيمة  ،ما جعل
ا
تفضل

الرسالة تخرج بهذا الشكل .......

وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بخالص الشكر إلي أعضاء لجنة المناقشة "الدكتور

.أسامة حمدونة – والدكتور  .عبدالرؤوف الطالع "علي تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة وما بذاله
من جهد في مراجعتها وتدقيقها واثرائها بأرائهم القيمة .....

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل أساتذتي في قسم علم النفس بجامعة األزهر الذين نهلت

من علمهم ومعرفتهم الكثير .....وأشكر د.خليل حماد علي تدقيقه الرسالة لغة وأسلوبا.....

كما أتقدم بأسمي آيات الشكر والعرفان لوالدتي العزيزة وعائلتي الكريمة علي دعمهم

المتواصل لي  ،وشكري موصول ألصدقائي الذين قدموا لي الدعم والتشجيع ....

كما وأشكر كال من " مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحي  ،وزارة الشئون االجتماعية ،

جمعية الصالح اإلسالمية " بكافة موظفيها علي توفير الالزم وتقديم المساعدة لتطبيق أدوات

الرسالة .........

وشكري وعرفاني متواصل لكل من قدم إلى المساعدة والتشجيع إلنجاز هذه الرسالة ......
الباحثة


ث

ملخص الدراسة باللغة العربية
هدفت الدراسة إلى التعرف علي العالقة بين كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية

وعالقتهما بقلق المستقبل لدي زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة ،كما هدفت التعرف على

مستوى كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن ،كما هدفت أيضاً فحص

العالقة والفروق لعدداً من المتغيرات االجتماعية ،والديموغرافية ،والسياسية ،على كل من المساندة
االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل .والمتغيرات التي يسعى البحث لفحص مدى تأثيرها أو

عالقتها هي( :العمر الحالي -عدد األبناء -المستوي التعليمي -الوضع االقتصادي -االتجاه السياسي

للمتوفى -طبيعة ونوع اإلقامة -االتجاه السياسي للمستجيبات -اختالف العمر عند الزواج -مدة
العيش المشترك -العمر عند الفراق – مدة الفراق ).
ولتحقيق هذه األهداف اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليليي ،وتيم صيياغة ثمانيةة فةرور رسيسةة،

تفةةرع عنهةةا أحدعشةةر فرض ةاً فرعيةةا .وللتحقةةق مةةن هةةره الفةةرور ،تةةا اختيةةار عينةةة بل ة حجمهةةا ()492
مسةةتجيبة مةةن زوجةةات الشةةهداء واأل ارمةةل بمحافظةات غةزة  ،بواقةةع ( )422زوجةةة شةةهيد و( )92أرملةةة ،

واستخدمت الباحثة ثالثة مقاييس هي:
أوال  :مقياس المساندة االجتماعية " .إعداد الباحثة".
ثانيا  :مقياس الصالبة النفسية  ".إعداد الباحثة".

ثالثا  :مقياس قلق المستقبل  ".إعداد أحمد جبر ." 4204
وخضةةعت البيانةةات التةةي تةةا جمعهةةا للمعالجةةات اإلحصةةاسية المناسةةبة لدجابةةة عةةن فةةرور الد ارسةةة

وتساؤالتها.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
جةةاءت النتةةاسب لتبةةين تحقةةق الفةةرور الثمانيةةة الرسيسةةة للبحةةث بشةةكل جزسةةي ،وتعةةرر الباحثةةة فيمةةا يلةةي

ألها تلك النتاسب:

 -0بينت نتاسب الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة دالةة إحصةاسياً بةين غالبيةة أبعةاد مقيةاس المسةاندة
االجتماعي ةةة وغالبي ةةة أبع ةةاد مقي ةةاس الص ةةالبة النفس ةةية .أم ةةا نت ةةاسب العالق ةةة ب ةةين أبع ةةاد مقي ةةاس المس ةةاندة
االجتماعية وأبعاد مقياس قلق المستقبل فقد جاءت االرتباطات في معظمها غير دالة ،ما عدا بعد دعا

األسرة واألقارب ،مع غالبية أبعاد مقياس قلق المستقبل ،وجاءت العالقة سالبة (عكسية).

 -4بينت النتاسب وجود عالقة ارتباطية سةالبة (عكسةية) دالةة إحصةاسياً لةدى عينةة زوجةات الشةهداء بةين
القلةةق العةةاا ،وجميةةع أبعةةاد مقيةةاس الصةةالبة النفسةةية ،وكةةرلك بةةين الدرجةةة الكليةةة لقلةةق المسةةتقبل ،و بعةةد

التحدي.

 -3كرلك بينت النتاسب وجود عالقة ارتباطية سالبة (عكسية) دالة إحصاسياً لدى عينة األرامل بةين بعةد
القلق العاا ،وكل من بعد التحكا ،وبعد التحدي ،وكرلك الدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل.

ج

 -2كرلك أظهرت النتاسب وجود فروق دالة إحصاسياً بين زوجات الشهداء ،واألرامل في كل مةن األبعةاد
التاليةةة مةةن مقي ةةاس المسةةاندة االجتماعي ةةة :دعةةا األصةةدقاء ،دع ةةا الجي ةران ،البع ةةد االقتصةةادي للمس ةةاندة
االجتماعية ،وجاء اتجاه الفروق في صالح زوجات الشهداء ،في حين جاءت الفروق في صالح األرامل

فةةي ك ةةل م ةةن األبعةةاد التالي ةةة ف ةةي مقيةةاس الص ةةالبة النفس ةةية :بعةةد االلتةةزاا ،بع ةةد التحةةدي ،الدرج ةةة الكلي ةةة
الصالبة النفسية.

 -5كم ة ةةا أظه ة ةةرت النت ة ةةاسب وج ة ةةود ف ة ةةروق دال ة ةةة إحص ة ةةاسياً ب ة ةةين المس ة ةةتجيبات روات الدرج ة ةةة المرتفع ة ةةة،
والمسةتجيبات روات الدرجةةة المنخفضةة علةةى مقيةاس المسةةاندة االجتماعيةةة ،فةي جميةةع أبعةاد مقيةةاس قلةةق

المسةةةتقبل ،والدرج ة ةة الكليةةةة للمقية ةةاس ،مة ةةا عةةةدا بعة ةةد القلة ةةق السياسةةةي وجة ةةاء اتجة ةةاه الفة ةةروق فةةةي صة ةةالح
المستجيبات روات الدرجة المنخفضة.

 -6كة ةةرلك أظهة ةةرت النتة ةةاسب وجة ةةود فة ةةروق دالة ةةة إحصة ةةاسياً بة ةةين المسة ةةتجيبات روات الدرجة ةةة المرتفعة ةةة،
والمس ةةتجيبات روات الدرج ةةة المنخفض ةةة عل ةةى مقي ةةاس الصييييالبة النفسيييية ،ف ةةي جمي ةةع أبع ةةاد مقي ةةاس قل ةةق
المسةةتقبل ،مةةا عةةدا الدرجةةة الكليةةة للمقيةةاس ،وجةةاء اتجةةاه الفةةروق فةةي صةةالح المسةةتجيبات روات الدرجةةة
المنخفضةةة فةةي البعةةد الفرعةةي ،القلةةق العةةاا ،فةةي حةةين جةةاء اتجةةاه الفةةروق فةةي صةةالح المسةةتجيبات روات

الدرجة المرتفعة في األبعاد الفرعية التالية :القلق االجتماعي ،القلق السياسي ،القلق االقتصادي.
 -7بينة ةةت النتة ةةاسب وجة ةةود فة ةةروق جوهرية ةةة رات داللة ةةة إحصة ةةاسية فة ةةي بعة ةةر أبعة ةةاد كة ةةل مة ةةن المسة ةةاندة
االجتماعيةةة والص ةةالبة النفس ةةية وقلةةق المس ةةتقبل ،تع ةةزى للمتغيةةرات التاليةةة :المس ةةتوى التعليم ةةي ،للوض ةةع

االقتصااي  ،اإلقامةةة (فةةي بيةةت مسةةتقل -مةةع أهةةل المرحةةوا) ،االتج ا ااياس ااميجيا ا جس ت،ايعيااعد ا 

ايزواج ،د د واتايعسشاييش عكمعاييعحوم.

 -8أظهةةرت النتةةاسب عةةدا وجةةود فةةروق جوهريةةة رات داللةةة إحصةةاسية فةةي جميةةع أبعةةاد كةةل مةةن المسةةاندة

االجتماعيةةة والصةةالبة النفسةةية وقلةةق المسةةتقبل ،عةةدا بعةةد واحةةد فةةي كةةل مقيةةاس تعةةزى للمتغيةرات التاليةةة:
ايعيعايح يم ،ايعيعد فعاقاييعحوم ،د د واتايفعاق ،د داألب ء ،االتج ااياس ميجي وفى.


ح

ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

Social support,psychological resilience,and it's relation with
future anxiety a mong martyrs' wives and widows in Gaza
governorates.
Abstract
This study aims at identifying the relationship between social support and
psychological resilience and their relation with the future anxiety among the martyrs' wives
and widows in the governorates of Gaza. The study also aims at finding out the impact of
some social, demographic, and political variables on social support and psychological
resilience, as well as future anxiety.
The study tries to examine the impact of the following variables: (current age, number of
children, educational level, economic status, political affiliation of the deceased, type of
residence, political affiliation of the respondents, different marriage age, length of joint
life, age upon death, and the length of the period of being widow.
The researcher used the descriptive and analytical approach to achieve the objectives of the
study. The sample of the study is (294) respondents; 200 martyrs' wives and 94widows
from Gaza governorates.
Instrurents The researcher used the following instruments :
1. Social support scale by the researcher
2. Psychological resilience scale by the researcher
3. Future anxiety scale by Ahmed Jabr 2012.
The study findings
The study has found out the following findings:
 There is a positive statistical relationship between the dimensions of the scales of
social support and psychological resilience.
 There is a negative statistical relationship in the sample of martyr's wives between
general anxiety and the all the dimensions of the psychological resilience scale.
 There is a negative statistical relationship in the sample of widows between the
general anxiety and the dimension of control and challenge.
 There are statistical differences between the martyr's wives and widows in the
following dimensions of social support: friends support, neighbors support, and
economic dimension of social support.
 There are statistical differences among the respondents of high level and those of
low level in terms of social support scale and There are statistical differences
among the respondents of high level and those of low level in terms of
psychological resilience scale The difference in the two scale mentioned above is a
result of the following: educational level, economic level, residence, political
affiliation, marriage age, and years of life with the deceased.
 Finally, the results, showed, that there are no statistically significant diffrences in
all dlimensions of , social support, resilience, and future anxiety sceles, due to
current age , age at time of death, number of death years,number of sons,and
political affiliation.
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املقدمــة
مشكلة الدراسة وتساؤالتهـا
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أهمية الدراسـة
مصطلحات الدراسة
حدود الدراسـة

المقدمة-:

أنعا اهلل علي االنسان نعما كثيرة ال يستطيع حصرها مهما حاول ،ومن هره النعا نعمة الصحة

والعافية ،وال شك أن صحة النفس ال تقل أهمية عن صحة الجسد أو العقل ولكن في ظل التطورات و
التغيرات التي يعيشها االنسان في مختلف مجاالت الحياة وما يواجهه من مشكالت وضغوط مختلفة

أثر رلك علي طبيعته المستقرة وحياته الهادسة.

فالحياة من حولنا مليسة بالمشكالت والضغوط النفسية والحروب واألزمات وغيرها التي تؤثر على

حياة االنسان وال يوجد فرد تخلو حياته من االضطرابات ( .المصري)4200:4 ،

لرا يحتاج االفراد في كافة المجتمعات وخاصة المجتمع الفلسطيني إلي مؤازرة ودعا افراده

ومؤسساته في ظل الظروف القاسية والمتقلبة واألليمة التي يمر بها.

حيث تعتبر المساندة االجتماعية مصد ار هاما من مصادر األمن الري يحتاجه اإلنسان من عالمه

الري يعيش فيه بعد لجوسه إلي اهلل -سبحانه وتعالى -وعندما يشعر الفرد بأن هناك ما يهدده وعندما
يشعر أن طاقته استنفدت أو لا يعد بوسعه أن يحمل ما يقع عليه من إجهاد وأنه يحتاج إلى مدد وعون
من خارجه ؛ فاإلنسان بطبعه مخلوق اجتماعي وقد جعله اهلل -سبحانه وتعالى -داسما في حاجة

مستمرة ليستمد العون من أخيه اإلنسان ،لرا تعتبر المساندة االجتماعية متغي اًر أساسيا له أهمية كبيرة

في حياة األفراد بصفة عامة ،فكلما تقدا العمر بالفرد كان بحاجة للتواصل االجتماعي مع اآلخرين
والرين يدعمون حياة االنسان بالحب والقبول والتقدير واالنتماء ويزيدون من قوته لمواجهه ضغوط

الحياة إر أن المساندة االجتماعية ترتبط بالصحة والسعادة النفسية كما أن غيابها يرتبط بزيادة
األعرار المرضية واالكتسابية ( .دياب)55 :4226 ،

فالمساندة االجتماعية تكون بمساعدة اإلنسان ألخيه في المواقف التي يحتاج فيها للمساعدة

والمؤازرة سواء كانت في السراء والضراء ،كما تعبر عن إدراك الفرد للمساندة المترتبة عن عالقته

االجتماعية رات األ همية وتعد تماسكا اجتماعيا نتيجة ما يتلقاه الفرد من مساعدة من األفراد المحيطين
به أو من بيسته االجتماعية.

إن إدراك الفرد للمساندة االجتماعية هو تقييا معرفي للعالقة مع اآلخرين ومدي تقديا المساعدة له

بأشكالها كافة أي المادية والمعنوية والسلوكية والمعلوماتية والتوجيهية.

(سلطان)72 :4229 ،

إال أن المساندة االجتماعية حظيت باهتماا أكبر من الباحثين بعد أن نشر كابلن Kaplan;1974
دراسته التي تضمنت أصنافا متنوعة من المساعدة والعون التي تقدا من أفراد األسرة واألصدقاء
والجيران واآلخرين إلي الفرد  ( .سلطان)09 : 4229 ،

2

فمن التعريفات األكثر شيوعا للمساندة االجتماعية هو تعريف كوب  cobbالري يتلخص في

تصور الفرد بأنه محبوب ومقبول وموضع تقدير واحتراا ،وانه ينتمي إلى شبكة اجتماعية توفر
ألعضاسها التزامات متبادلة)cobb;1976 (.

كما عرفها شيفر وآخرون  Schaeferثالثة أبعاد للدعا االجتماعي " المساندة االجتماعية "

الدعا المعنوي ويتضمن توفير المودة والتأييد والدعا المادي الري يتضمن تزويد الفرد بالخدمات

والمساعدات المباشرة ودعا المعلومات ويتلخص بتقديا نصاسح وتوجيهات تساعد الفرد في حل

مشكالته وتعطيه تغرية راجعة عن سلوكه )schaer;1981(.

ويري ساراسون وآخرون  sarason1983أن المساندة تعنى وجود أو توفر األشخاص الرين

يمكن أن نرجع اليها أو نعتمد عليها ونعرف أنها يهتمون بنا ويقدروننا ويحبوننا (.سلطان: 4229 ،

) 38

أما هند الميزر فتعرفها بأنها مقدار ما تتلقاه أمهات األيتاا من دعا مادي ومعنوي من خالل

اآلخرين في بيساتهن االجتماعية يساعدهن علي االستمرار في األداء االجتماعي ويتمثل الدعا في:
شعورهن بالرضا عن الدعا المعنوي والمادي الري تقدمه لهن مؤسسات المجتمع الخيرية والحكومية
واشباع احتياجاتهن من خالل التغيير في البيسة والشعور بالرضا النفسي والمشاركة الوجدانية مع

اآلخرين وكرلك الدعا العاطفي من البيسة المحيطة بها ( أبناء -أقارب – أصدقاء ) وتتحدد مصادر

المساندة المدركة من قبل كل من األسرة واألصدقاء والمحيطين في البيسة من مؤسسات اجتماعية .

(الميزر)092 :4228 ،

وتشير سهير علي اليها على أنها العالقات واألنشطة الرسمية وغير الرسمية التي تمد اإلنسان

بحاجاته األساسية للقياا بوظاسفه في المجتمع ،وتتضمن هره الحاجات التعليا ودخل آمن ورعاية
صحية وشبكة خاصة من األفراد اآلخرين والمجموعات التي تمده بالتشجيع والعمل الدؤوب والتعاطف

والهوية االجتماعية (.علي)256 : 4228 ،

لرا يجب االهتماا بدراسة مصادر الدعا النفسية واالجتماعية كالمساندة االجتماعية التي تجعل

الفرد يقيا الضغط تقييما واقعيا وتجعله يواجهه الضغوط بنجاح كما تجعله أكثر إدراكا وتفسي ار وتقيما

للحدث الضاغط .

كما أن المساندة االجتماعية هامة جدا في حياة األفراد سواء كانت من األفراد أا المجتمع أا

المؤسسات؛ إال أن قوة الفرد وقدرته على تحمل أعباء الحياة يعبر عن جزء هاا من حياة الفرد وصحته
النفسية والجسمية.

فالصالبة النفسية هي عامل مها وحيوي من عوامل الشخصية في مجال علا النفس وهي

عامل حاسا في تحسين االداء النفسي والصحة النفسية والبدنية ،وكرلك المحافظة علي السلوكيات،

وقد درس هرا العامل على نحو واسع في أعمال كوبا از حيث توصلت لمفهوا الصالبة من خالل
3

سلسلة من الدراسات والتي استهدفت معرفة المتغيرات التي تكمن وراء احتفاظ االشخاص بصحتها
النفسية والجسمية رغا تعرضها للضغوط ؛ حيث تقول بأن الصالبة هي اعتقاد عاا لدي الفرد بفاعليته

وقدرته علي استخداا كل المصادر النفسية والبيسية المتاحة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث

الحياة الضاغطة الشاقة إدراكا غير محرف أو مشوه ويفسرها بواقعية وموضوعية ومنطقية يتعايش

معها علي نحو إيجابي وهي تتضمن ثالثة أبعاد وهي االلتزاا والتحكا والتحدي (.مخيمر:0996 ،

)477

وقد اتفق الباحثون مع كوبا از في رلك وركرت الصالبة كعامل مها في توضيح لمارا بعر الناس

يمكن أن يقاوموا الضغوط وال يمرضون؟

رلك ما جعل الصالبة النفسية مجاال خصبا للبحث المستمر والتنظير والممارسة ،وهرا ما

نشط الحافز الى البحث في هرا المجال ،كما ركزت البحوث علي ممارسة األداء الجيد في المواقف
الصعبة وابتكار مواقف ومهارات جزسية لتحمل المصاعب أثناء الكوارث واألزمات ،وكرلك مواقف

التفاعل االجتماعي واالسترخاء ،وهره المهارات الجزسية كلها تحسن األداء النفسي ،برغا التعرر
لألحداث السلبية الضاغطة باإلضافة الي نمو مفهوا الصحة النفسية والبدنية (.عوده)65 :4202 ،

والصالبة النفسية هي إدراك الفرد وتقبله للمتغيرات أو الضغوط النفسية التي يتعرر لها ،فهي

تعمل كوقاية من العواقب الحسية والنفسية للضغوط وتساها في تعديل العالقة الداسرية التي تبدأ
بالضغوط وتنتهي بالنهك النفسي باعتباره مرحلة متقدمة من الضغوط.

( البهاص)390 :4224 ،

ويري كل من حماده وعبد اللطيف أن الصالبة النفسية هي مصدر من مصادر الشخصية الراتية

لمقاومة اآلثار السلبية لضغوط الحياة من آثارها على الصحية النفسية والجسمية حيث تساها الصالبة

النفسية في تسهيل وجود رلك النوع من اإلدراك والتقويا والمواجهة الري يقود إلى التواصل والى الحل
الناجح للموقف الري خلقته الظروف الضاغطة(.حماده وعبداللطيف)433 :4226 ،

كما يري كارفر وسشيير  carver &scheierأن الصالبة هي ترحيب الفرد وتقبله

للمتغيرات أ و الضغوط التي يتعرر لها حيث تعمل بصالبة كمصدر واحد ضد العواقب الجسمية
السيسة للضغوط  (.حماده وعبد اللطيف)432 :4224 ،

لرا تعد قوة األنا " الصالبة النفسية "أحد عوامل الشخصية التي يتوقف عليها أمر الصحة النفسية

للفرد وأن لها أهمية كبيرة في دراسة الشخصية ،وارا كانت دراسة قوة األنا ضرورية لدي األفراد عامة،
فإنها لدي األرامل أكثر ضرورة ألنها تمثل دو ار حاسما في تحديد موقعها من تقبل حياتها الجديدة

والتكيف معها ،وحين تصل األرملة إلى مرحلة التكيف مع وضعها الجديد فإنها تنظر اليه على أنه

شيء ال يمكن إنكاره ومن ثا يمكن أن يتحول فقدان الزوج إلي عامل بناء وتفوق يمكنها من اإلحساس
بالمسسولية ودفعها إلي اإلنجاز في جميع مجاالت الحياة  (.األغا)2 :4200 ،
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ورغا أهمية تمتع األفراد بالصحة النفسية الالزمة لمواجهه صعاب الحياة ووجود دعا ومساندة من

المحيطين بالفرد إال أنها قد تتعرر وقت األزمات لضعف أو تدهور حسب ما تواجهه من أعرار
واضطرابات نفسية واجتماعية نشأت عن تعقيدات الحياة

فقد خلقت الحضارة والقلق ،وليت القلق يحل مشكالت الحضارة بل هو يزيدها تعقيدا ويحيلها

عصية علي الحل ،فقد نما القلق وترعرع وأصبح يلقي ظالله علي كل منحى من مناحى الحياة
العصرية فيشيع فيها الفوضي والهدا والتخريب في الميادين العالمية كما يحيطها في محيط األسرة

واألصدقاء فليس القلق رد فعل طبيعي إنما هو يأتي نتيجة مران وممارسة فرضتها تعقيدات الحياة .
(ماثيو تشابل)00 :0979 ،

فنجد باحثي علا النفس يصفون العصر الري نعيش فيه بأنه عصر القلق حيث تعددت فيه

وتنوعت عوامل إثارة القلق ،من صراعات وحروب وأزمات سياسية واقتصادية وتقدا مرهل ورهيب في
أسلحة الدمار (.محفوظ)02 :0973 ،

فيعد القلق واحداً من أبرز األمرار النفسية وهو حالة انفعالية تتميز بالخوف مما يحدث أو هو

حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي قد يحدث يصحبها خوف غامر

وأعرار نفسية وعضوية ؛ والقلق أنواع فهناك قلق عادي ( سوي) وهو القلق العاا الري يمر به كل

الناس خالل حياتها اليومية مثل قلق األا نحومرر وليدها وقلق الطالب قبل االمتحان ،وهناك قلق
مرضي (عصابي ) وهو الخوف المزمن دون مبرر موضوعي يطبع اإلنسان بطابعه مع وجود أعرار
نفسية وجسمية جديدة (.حسن)428 :4224 ،

فالقلق يعتبر خوف غامر ال يعرف سببه بوضوح ،فالشخص القلق يشعر بالخوف ولكنه ال

يدرك بوضوح مصدر خوفه وينشأ القلق نتيجة الصراع النفسي الري يهدد أمن اإلنسان ويشعره

بالخطر (.ماثيوتشابل)5 :0979 ،

كما يعتبر شعور غامر غير سار مملوء بالتوقع والحزن والتحفز والتوتر مصحوب عادة ببعر

اإلحساسات الجسمية يأتي في نوبات تتكرر من نفس الفرد ،كما أنه ينشأ خالل صراعات الدوافع
ومحاوالت الفرد للتكيف  (.الفيومي ) 57 :0985 ،؛ فيقول عاشور دياب  4200إن قلق المستقبل
هو خوف او مزيب من اليأس واالمل بالنسبة للمستقبل واالفكار الوسواسية وقلق الموت واليأس بصورة

غير مقبولة ،ويشير محمد معور إلي أن القلق هو الري يحدث بسبب التفكير أو التصرف أو السلوك
أو النشاط تجاه المستقبل (.المصري)42 :4200 ،

ويشير أحمد عكاشة إلي أن األمرار النفسية أصبحت أكثر شيوعا وانتشا ار ال سيما وأن

المجتمعات تمر من وقت آلخر بالعديد من التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وانتشار

األزمات والكوارث والحروب والصراعات فيما بينها والتي تترك آثارها على األفراد مما جعل البعر

يطلق على هرا العصر عصر القلق ؛ وأرجع أسباب القلق إلي ضعف القيا الدينية والخلقية والتفكك
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األسري وصعوبة تحقيق الرغبات الراتية وشدة إغراءات الحياة مع التطلعات األيدلوجية المختلفة

(المصري)00 :4200 ،

كثير من االضطرابات النفسية تنشأ بسبب قلق المستقبل إال أن درجة القلق تختلف
لرا نجد أن اً

من فرد آلخر بشأن المستقبل خاصة أننا نعيش في حالة من التغيرات واألحداث لرا أصبح اإلنسان
يعيش حالة من القلق العاا من نفسه ومن العالا الرى يعيش فيه .

وبوجه خاص يعيش المجتمع الفلسطيني غالبا أحداثا مأساوية تؤثر في أفراده فها يعيشون كافة

اشكال المعاناة باستمرار في جو من القلق والترقب الداسمين لرا نجد هرا واضحاً لدى شبابنا خاصة
األسر الفلسطينية التي تعاني من خوف داسا على أبناسها ؛ وباألخص الزوجات اللواتي عانين من
األحداث الصادمة التي تتمثل في استخداا قوات االحتالل لكافة أشكال االنتهاكات المتمثلة في القتل
واألسر والتشريد وهدا المنازل والحصار والتي مست كافة مناحي الحياة االقتصادية والسياسية
واالجتماعية مما أدي إلي العديد من االضطرابات النفسية لدي الكثير من األسر الفلسطينية .

وهره الدراسة تحاول رصد معاناة األرملة باعتبارها أساس األسرة وأها الفسات التي تعاني من

غياب الزوج سواء بالشهادة أو بالوفاة الطبيعية ؛ لرا تتضاعف المسسولية التي تقع علي عاتقها من

تحمل أعباء إدارة المنزل اقتصاديا واجتماعيا وتلبية احتياجات األبناء تحت ظروف قد ال تكون طبيعية
مقارنة بالفسات األخرى نظ ار للغياب الكامل لدور الزوج في االسرة .

حيث أن الزوج يمثل القوة التي تستند عليها الزوجة في ممارسة حياتها علي جميع االصعدة فهو

يمثل مصدر الحنان والطمأنينة للزوجة واألبناء كما يقوا بكافة األدوار الملقاة علي عاتقها.

فزوجات الشهداء حين يودعن شهداءهن في اللحظات األولي يلتف حولهن الجميع لتقديا

المواساة والمساندة االجتماعية ،حيث تكون آثار الصدمة الشديدة ما زالت قوية علي الزوجة كما انه
ينتظرها مستقبل مجهول مظلا إما أن يشرق بحسن معاملة أهل زوجها لها بعد استشهاد ابنها فيقوموا

برعايتها كابنة لها ويهتمون بها وبأبناسها واما أن يجعلوا نهارها ليال ويقسوا عليها في المعاملة أو
بحرمانها من األبناء إن لا تتزوج بشقيق الشهيد وان كان يصغرها سنا لدي بعر العاسالت .

وقد قاا العديد من الباحثين بدراسة المساندة االجتماعية مثل دراسة ( الشريف)4222 ،

و(راضي )4228 ،و (عابد )4228 ،؛ كما توصلت عدة دراسات الي ارتباط الصالبة النفسية
بمتغيرات نفسية عديدة مثل دراسة ( راضي )4228 ،و ( األغا )4200 ،؛ كما توجد عدة دراسات في

قلق المستقبل مثل دراسة ( المصري )4200 ،و(القاضي )4229 ،و (دونالد )0992 ،و ( الكعبي،
 )0996؛ ومن الدراسات التي تناولت معاناة األرامل و زوجات الشهداء مثل دراسة ( فرج ومحمود،
 ) 0992و( الخرافي )0997 ،و ( الظفيري )4222 ،و (الخضري.)4225 ،

ونظ ار ألهمية هره الفسة في المجتمع وتضامنا مع كفاحها وتضحياتها فإن أفراد المجتمع

ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية لا تدخر جهدا من أجل مساعدة عاسالت الشهداء واألرامل سواء
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وزرة
كانت هره المساعدات مالية أو عينية أو اجتماعية أو ترفيهية؛ وقد تا تخصيص مؤسسات في ا

الشسون االجتماعية لرعاية األرامل كما تعمل مؤسسة أسر الشهداء والجرحى لرعاية الشهداء في كافة
المحافظات.

ورغا الجهود التي تقدمها مؤسسات المجتمع األهلية أو الحكومية واألفراد إال أنها ما زالت ضسيلة

ال تلبي احتياجات هره الفسة خاصة النواحي النفسية.

مشكلة الدراسة - :

فمن هنا نبعت مشكلة الدراسة حيث لمستها الباحثة من خالل عملها في مؤسسات أسر

الشهداء واألرامل  ،والمؤسسات التربوية التعليمية في مجالس أولياء األمور  ،حيث أن هناك الكثير
من المشكالت المعنوية والنفسية واالقتصادية التي تعاني منها هره الفسة خاصة مع زيادة العدوان

اإلسراسيلي علي قطاع غزة ،وكثير من هره المشكالت تتحمل العبء األكبر منها زوجات الشهداء
واألرامل ،وقد الحظت الباحثة أن المساندة والخدمات التي تقدا لهره الفسة من المجتمع غير كافية وال
تلبي احتياجاتها  ،هرا ما دفع الباحثة لدراسة العالقة بين المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق
المستقبل لدي زوجات الشهداء واألرامل ومن ثا تبلورت فكرة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس

التالي - :

ما العالقة بين كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية بقلق المستقبل لدى كل من زوجات
الشهداء واألرامل في قطاع غزة؟

ويتفرع من السؤال الرسيس األسسلة الفرعية التالية-:
 م أكثعمص دروأبع داييا ن ة االج ي دسةشسود كي تع عد ه عينة زوجات الشهداء فم
مح فظ تغزة؟ وما مستوى كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن؟

 م أكثع مص دروأبع داييا ن ة االج ي دسةشسود كي تع عد ه عينة األرامل فممح فظ ت
غزة؟ وما مستوى كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن ؟
 -0السؤال األول" :هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين المساندة االجتماعية والصالبة
النفسية وقلق المستقبل لدى عينة زوجات الشهداء؟.

 – 2السؤال الثاني " :هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل لدى عينة األرامل ؟.

 -0السؤال الثالث":هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين كل من الصالبة النفسية و قلق

المستقبل لدى عينة زوجات الشهداء .؟

 -2السؤال الرابع:هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين كل من الصالبة النفسية وقلق
المستقبل لدي عينة األرامل ؟.
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 –4السؤال الخامس ":هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة
االجتماعية و الصالبة النفسية و قلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية بين زوجات الشهداء

واألرامل؟.

 -6السؤال السادس ":هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات قلق المستقبل لدى
العينة الكلية باختالف درجات أفرادها على مقياس المساندة االجتماعية (الدرجة الكلية)؟.

ويتفرع عن هرا التساؤل الرسيس السادس سبعة تساؤالت فرعية ،هي عدد األبعاد الفرعية ،خمسة منها

لمصادر المساندة ،أما األربعة اآلخرى فهي تتعلق بأبعاد المساندة وهره األبعاد التسعة هي:

(الدرجة الكلية لمصادر المساندة ،األسرة واألقارب ،األصدقاء ،الجيران ،مؤسسات المجتمع)
(الدرجة الكلية ألبعاد المساندة ،البعد النفسي ،البعد االجتماعي ،البعد االقتصادي المالي)
 -7السؤال السابع":هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات قلق المستقبل لدى

زوجات الشهداء باختالف درجات أفرادها على مقياس الصالبة النفسية (الدرجة الكلية).؟

ويتفرع عن هرا التساؤل الرسيس الخامس ثالثة تساؤالت فرعية ،هي عدد األبعاد الفرعية الصالبة

النفسية وهره األبعاد الثالثة هي :االلتزاا ،التحكا ،التحدي.

 -8السؤال الثامن":هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة
االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء

واألرامل ،باختالف بعر المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية".؟

ويتفرع عن هرا السؤال الرسيس الثامن أحد عشر تساؤال فرعيا ،هي عدد المتغيرات الديموغرافية

واالجتماعية التي يتناولها هرا الفرر بالفحص ونعرر فيما يلي لهره الفرور الفرعية:

" 0: 8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف
العمر الحالي.؟

"4 :8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف عدد
األبناء"؟.

"3 :8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف
المستوى التعليمي".؟
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"2: 8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف
الوضع االقتصادي"؟.

 "5 :8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء
واألرامل ،تعزى الختالف االتجاه السياسي للمتوفي؟"

"6: 8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة
النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف
طبيعة اإلقامة (في بيت مستقل أا مع أهل الزوج)؟

 " 7 :8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية
والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء

واألرامل ،تعزى الختالف االتجاه السياسي للمستجيبات"؟

"8 :8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف

العمر عند الزواج".؟

 "9 :8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واأل ارمل ،باختالف مدة
العيش المشترك(عدد سنوات الزوجية)؟

"02 :8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف
العمر عند العمر عند الفراق".؟

" 00 :8هل توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية
والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل،

باختالف مدة الفراق(عدد سنوات الفراق)؟

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة الحالية إلي محاولة التعرف علي مستوي كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية

وقلق المستقبل لدي زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة ،كما تهدف إلي التعرف علي العالقة
بين كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وعالقتهما بقلق المستقبل لدي زوجات الشهداء

واألرامل بمحافظات غزة ،كما تهدف إلي التعرف علي الفروق بين متوسطات درجات المساندة
االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل  ،كرلك تهدف إلي التعرف علي الفروق بين متوسطات
9

درجات المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل تبعا للمتغيرات الديموغرافية و

االجتماعية التالية (العمر الحالي للعينة -عدد األبناء -المستوي التعليمي -الوضع االقتصادي-
االتجاه السياسي للمتوفي -طبيعة ونوع اإلقامة -االتجاه السياسي للمستجيبات -اختالف العمر عند

الزواج -مدة العيش المشترك -العمر عند الفراق – مدة الفراق ).

أهمية الدراسة :

تكمن اهمية الدراسة الحالية في اآلتي -:

 -0تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الري تتناوله وهو المساندة االجتماعية التي قد
يتلقاها األفراد سواء من المقربين أو من المجتمع أو المؤسسات فضالً عن أهمية المساندة

االجتماعية من تخفيف القلق الري يعاني منه األفراد في مواجهة أحداث الحياة االجتماعية
الضاغطة كرلك الصالبة النفسية التي تتحلى بها زوجات الشهداء التي تساعدها من مواجهة

الصعاب.

كرلك يستمد أهميته من قلق المستقبل باعتباره من الصفات واألعرار النفسية التي يعاني منها

الفرد في حياته .

 -4تنبع هره الدراسة من قلب معاناة الشعب الفلسطيني وتضحياته حيث قدا فلرات كبده فدا ًء للوطن
كما أنها تتحدث عن قطاع هاا جدا من المجتمع ويشكل نسبة كبيرة في المجتمع تؤثر فيه كثي ار ولها
سمات خاصة وها أسر الشهداء وباألخص زوجات الشهداء.

 -3توجيه نظر الباحثين إلى دراسة المشكالت التي تعاني منها زوجات الشهداء .

 -2للدراسة أهمية بالنسبة للمجتمع ومؤسساته واألفراد حيث تقع عليها مسسولية كبيرة اتجاه هره الفسة من
المجتمع.

 -5قلة البحوث والدراسات التي تناولت الشهداء ومشاكلها في حدود علا الباحثة ونظ اًر لتزايد هره الفسة
في المجتمع الفلسطيني رأت الباحثة ضرورة توجيه نظر األفراد والمجتمع والمؤسسات الحكومية

والغير حكومية لهره الفسة .

تعريف المصطلحات :

المساندة االجتماعية -:

تعرفها الباحثة على أنها هي مجموع العالقات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل علي توفير الدعا

المعنوي والمادي لزوجات الشهداء واألرامل لمساعدتها على تخطي األزمات ومواجهة الظروف
الحياتية واالجتماعية الصعبة سواء كان هرا الدعا من األسرة أو األصدقاء أو الجيران أو المجتمع .

التعريف اإلجراسي للمساندة االجتماعية :الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل إجابته
لفقرات مقياس المساندة االجتماعية المستخدا في الدراسة الحالية.
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الصالبة النفسية -:

تعرفها الباحثة على أنها قوة الفرد وقدرته علي تحقيق التكيف الشخصي والنفسي وفاعليته إلي

أقصي حد ممكن والقدرة علي مواجهة الضغوط بأنواعها المختلفة واإلحباطات اليومية واالحتفاظ
بأوضاع جسمية وانفعالية متزنة والتغلب علي اإلنهاك النفسي واالنعزالية والتمتع بالنضب الخلقي
والتدين للتوفيق بين الدوافع الداخلية والواقع الخارجي لتحقيق درجة عالية من الرضا والسعادة.

التعريف اإلجراسي للصالبة النفسية :الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل

إجابته لفقرات مقياس الصالبة النفسية المستخدا في الد ارسة الحالية.
قلق المستقبل -:

وتتبني الباحثة تعربف أحمد جبر حيث يعرف قلق المستقبل  :حالة انفعالية نحو المستقبل تتسا
بالتوتر وتوقع الشر والخوف من حدة المشاكل الحياتية المتوقعة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو

سياسية وقد يصاحب هره الحالة العديد من االضطرابات التي تؤثر سلبا علي سلوك الفرد .

التعريف اإلجراسي لقلق المستقبل :الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل

اجابته لفقرات مقياس قلق المستقبل المستخدا في الدراسة الحالية.

*وتقاس هره الدراسة بمجموع الدرجات التي تحصل عليها زوجة الشهيد واألرملة في مقياس (المساندة
االجتماعية – الصالبة النفسية – قلق المستقبل).

زوجات الشهداء-:

ها أرامل من قتلوا نتيجة االعتداءات االسراسيلية علي الشعب الفلسطيني خالل انتفاضة االقصي.

األرامل- :

هن الزوجات اللواتي توفي ازواجهن نتيجة وفاة طبيعية عادية.

حدود الدراسة :

تتحدد هره الدراسة بمجموعة من الحدود وهي كالتالي :

 -0الحد المكاني  :ويتمثل بمحافظات غزة وهي كالتالي ( شمال غزة – غزة – الوسطى – خانيونس
– رفح )

 -4الحد الزماني  :قامت الباحثة بتطبيق الدراسة في العاا .4203-4204

 -3الحد الموضوعي  :تتحدد هره الدراسة في موضوعها الري يتناول المساندة االجتماعية والصالبة
النفسية وعالقتهما بقلق المستقبل .

 -2الحد البشري  :تقتصر الدراسة الحالية علي عينة من زوجات الشهداء واألرامل اللواتي يسكن في
محافظات غزة ولا يتزوجن بعد وفاة أزواجهن .

00

وتا سحب العينة بما يتناسب مع مجتمع الدراسة الرين بل عددها اإلجمالي في الفترة ما بين

 4222-29-32الى تاريخ  4200-04-30هي  3348زوجة شهيد ،وعينة من األرامل بما يتناسب
مع مجتمع الدراسة.
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ل صل لثان
إلطار ل ظ ي للدر س
 املبحث االول  :املساندة االجتماعية.
 املبحث الثاني  :الصالبة النفسية .
 املبحث الثالث  :قلق املستقبل .

املبحث ا ألول
املساندة الاجامتعية
ربما تكون بداية ظهور اصطالح المساندة االجتماعية حديثا في العلوا اإلنسانية مع تناول

علماء االجتماع لهرا المفهوا في إطار تناولها للعالقات االجتماعية إر صاغوا اصطالح شبكة
العالقات االجتماعية
االجتماعية

”” “social networkالري يعد البداية الحقيقية لظهور مصطلح المساندة

”“social supportوالري يطلق عليه البعر اسا الموارد االجتماعية( .الشناوي

وعبدالرحمن .)3: 0992 ،

إال أن المساندة االجتماعية حظيت باهتماا أكبر من الباحثين بعد أن نشر كابلنKaplan,

1974دراسته التي تضمنت أصنافا متنوعة من المساعدة والعون والتي تقدا من أفراد األسرة
واألصدقاء والجيران اآلخرين إلى الفرد( .سلطان)09 :4229 ،؛ وقد اختلف الباحثون في تناولها

للمساندة االجتماعية تبعا للمنظور الري ينظر من خالله كل باحث الي المساندة االجتماعية ،فاقترح
ويس  Weiss 0972اصطالح اإلمدادات االجتماعية  social provisionوحدد مكوناته بالود
واالندماج االجتماعي والعطاء والقيمة واالرتباط والتوجه  ،وقد نظر البعر إليه على أنه مفهوا يشير
إلى طبيعة وبناء الروابط االجتماعية بين الفرد و اآلخرين من روي األهمية في حياته  ،وبرلك فهو

يشمل العالقات الزوج ية واإلسهاا في التنظيمات االجتماعية وتكرار زيارة األصدقاء ووجود األبوين ،

إر تعد كلها مصادر مساندة  ،وعليه يعد هرا مفهوا الروابط االجتماعية مصد ار مهما للمساندة
االجتماعية وهي تقدا مساندة اجتماعية خالل فترات الشداسد واألزمات (سلطان ،)42 :4229 ،أما

ليبرمان  liberman 1982فيرى أن المساندة االجتماعية مفهوا أقل شمولية بكثير من مفهوا شبكة
العالقات االجتماعية إر تعتمد المساندة االجتماعية في تقديرها على إدراك األفراد عن شبكاتها
االجتماعية كونها اإلطار الري يشتمل على األفراد الرين يثقون فيها ويستندون على عالقتها بها ( .

. )liberman,1982:112

لرا نجد أ ن المساندة االجتماعية من المتغيرات التي يختلف الباحثون حول تعريفها وفقا

لتوجهاتها النظرية  ،فمن منظور سوسيولوجي ينظر إلي المساندة االجتماعية في ضوء عدد وقوة
اتصاالت الفرد باآلخرين في بيسته االجتماعية  ،بمعني درجة التكامل االجتماعي للفرد  ،أو حجا
وتركيب الشبكة االجتماعية للفرد  ،وهرا التكامل قد يرفع من مستوي الصحة .

( .)bunk&hoorens,1992 : 446

لرا يجب علينا في هرا المقاا أن نميز بين ما يسمى بشبكة العالقات االجتماعية والمساندة

االجتماعية فتعرف شبكة العالقات االجتماعية بأنها مجموعة من األشخاص الرين يعرفون ويتفاعلون

مع فرد محدد أو مجموعة من األفراد( .سلطان)42 :4229 ،
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ويرى ليفي  leavyأن األفراد الرين يساندوننا يكونون من أفراد األسرة أو األصدقاء أو الجيران

أو الزمالء الرين يشاركوننا مشاركة وجدانية ويدعموننا معنويا(الكندري .)342 :4224 ،

ويالحظ الدارس للمساندة االجتماعية  Social supportاهتماماً كبي اًر بهرا المفهوا من قبل

علماء النفس اإلرشادي ،والعيادي ،واالجتماعي وغيرها وقد شارك علماء النفس في هرا االهتماا منر

عقود عديدة ،فقد كانت فكرة تأثير الجماعة على االتجاهات والسلوكيات معروفة جيداً ،فعلى سبيل

المثال ازدهرت في األربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين نظرية الجماعة المرجعية

 Reference Group theoryالتي كان هدفها تقرير كيفية قياا الفرد بأخر معايير قيا األفراد
والجماعات كإطار مرجعي مقارن يتا من خالله تشكيل االتجاهات والسلوكيات.

ولقد مهدت األعمال المبكرة في إطار هره النظرية الطريق لنمو نظرية المقارنة االجتماعية

 Social comparison theoryالتي كانت ترى أن لدى األفراد حاف اًز لتقييا آراسها واتجاهاتها من

خالل المقارنة بمعايير موضوعية أو بسلوكيات اآلخرين (سلطان)52 :4229 ،

وتفترر النظرية أن الناس يختارون أناسا مثلها " يشبهونها" للمقارنة إر أن جمع المعلومات

من الناس الرين يشبهونها أكثر فاسدة للرات(.ملكوش )06 : 4222 ،

أما المشاركات األكثر داللة فيما يتعلق بمفهوا المساندة االجتماعية ،فقد جاءت من نظرية

االندماج االجتماعي  Social Affiliation theoryلشاختر  Schachter ،0959ودراسات زاجونك

 Zajonc ،0965على التسهيل االجتماعي  ،Social Facilitationفقد أظهر شاختر وغيره أن

تفضيل البقاء مع اآلخرين ظهر بدرجة أكثر لدى األشخاص المثارين انفعالياً ،وأن الرغبة باالندماج
االجتماعي كانت موجودة لدى أولسك الرين تعرضوا إلى مثيرات مخيفة ،وكان هرا التفضيل أقوى ما

يكون حينما يكون افترار نظرية المقارنة االجتماعية المركورة سابقاً.

كما أظهرت الدراسات الالحقة أن االندماج قاا بتحسين اآلداء وخفر ردود الفعل الفسيولوجيه أثناء

مواقف الضغط.؛ وهناك بعر االختالفات المهمة بين االهتماا المعاصر بالمساندة االجتماعية

والمفاهيا المركورة سابقاً ،ولعل هره االختالفات األساسية ،هو أنه متغير بيسي ،في حين كان علماء

النفس في الستينات معرفيين وكان اهتمامها موجهاً ليس على األبنية االجتماعية لتحسين الرات Self

 Enhancement.؛ وأن مفهوا المساندة االجتماعية مكون معرفي بالطبع ،ولكن السبب األساسي

لشيوع المفهوا حديثاً يكمن في إمكاناته الوقاسية والعالجية من خالل التغير البيسي( .سلطان:4229 ،
)55

كم ةةا يعتب ةةر أول م ةةا يلف ةةت النظ ةةر ف ةةي د ارس ةةات المس ةةاندة االجتماعي ةةة الفرض ةةية الت ةةي تق ةةول إن

المسة ةةاندة االجتماعية ةةة تعمة ةةل كوسة ةةيط  Moderateأو حة ةةاجز  Bufferلضة ةةغوط الحية ةةاة ،وتحمة ةةى مة ةةن
المرر ،ونجد العديد من الباحثين في هرا المقاا يحاولون تقرير عالقات الضغط والمساندة االجتماعية
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بالصة ة ة ة ة ةةحة الجسة ة ة ة ة ةةمية والعقلية ة ة ة ة ةةة ،وال ت ة ة ة ة ة ةزال طبيعية ة ة ة ة ةةة هة ة ة ة ة ةةره العالقة ة ة ة ة ةةات غية ة ة ة ة ةةر متفة ة ة ة ة ةةق عليهة ة ة ة ة ةةا.

(سلطان)55 :4229 ،

وقد حظيت المساندة االجتماعية باهتماا كبير من الباحثين ،من بين هره المتغيرات النفسية

واالجتماعية ،اعتماداً على مسلمة مفادها أن " المساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من خالل

الجماعات التي ينتمي إليها ،كاألسرة واألصدقاء والزمالء في العمل أو المدرسة او الجماعة أو النادي
تقوا بدور كبير في خفر ،اآلثار السلبية لألحداث والمواقف السيسة التي يتعرر لها".

)324-320 :4220

(فايد،

ومن األمور األساسية في علا نفس الصحة  Health Psychologyرلك الفرر الري ينص

على أن "المساندة االجتماعية الموثوق فيها لها أهمية رسيسة في مواجهة أحداث الحياة الهامة ،وأن

المساندة االجتماعية يمكن أن تخفر أو تستبعد عواقب هره األحداث على الصحة( .فايد:4220 ،

 ،)324أما المنظور السوسيولوجي ،ينظر إلى المساندة االجتماعية في ضوء عدد وقوة عالقات الفرد
باآلخرين في بيسته االجتماعية -بمعنى درجة التكامل االجتماعي للفرد أو حجا وتركيب الشبكة

االجتماعية للفرد -بأنها قد ترفع من مستوى الصحة بتقديا أدوار ثابتة باعثة على المكافأة ،واالرتقاء
بالسلوك الصحي ،واإلبقاء على أداء ثابت خالل فترات التغير السريع( .فايد ،)324 :4220 ،كما

يشير محمد الشناوي ومحمد عبد الرحمن  :0992إلى أن المساندة االجتماعية لها أثر مخفف لنتاسب
األحداث الضاغطة ،فاألشخاص الرين يمرون بأحداث مؤلمة تتفاوت استجاباتها السلبية (مثل القلق

واالكتساب) لتلك األحداث تبعاً لتوفير مثل هره العالقات الودودة والمساندة ،حيث يزداد احتمال
التعرر الضطرابات نفسية كلما نقص مقدار المساندة االجتماعية( .فايد.)323 :4220 ،

بصفة عامة فمهما كان االساس النظري الذي ينطلق منه اصطالح المساندة االجتماعية  ،فانه يبدو

من خالل هذا المفهوم انه يشتمل علي مكونيين رئيسين -:

*المفهوا االول  :أن يدرك الفرد أنه يوجد عددا كافيا من األشخاص في حياته يمكنه ان يرجع
اليها عند الحاجة .

*المفهوا الثاني  :أن يكون لدي هرا الفرد درجة من الرضا عن هره المساندة المتاحة له
واالعتقاد في كفاية المساندة .

تعريف المساندة االجتماعية:
اوال  :المساندة االجتماعية لغة -:

المساندة في اللغة  :من سةند :مةا ارتفةع مةن االرر فةي قبةل الجبةل او الةوادي و الجمةع إسةناد ،

وكةةل ش ة أسةةندت اليةةه شةةيسا فهةةو سةةند  ،ومةةا يسةةند اليةةه يسةةمي مسةةندا وسةةندا وجمعةةه المسةةاند ،
وتساندت اليه  :استندت  ،وساندت الرجل مسةاندة إرا عاضةدته وكانفتةه  ،وسةند فةي الجبةل يسةند
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سنودا واسند  :رقي  ،ويقال للدعي المسند والسنيد  ،ويقال للدعي سةنيد  (.المصةري : 0955 ،
. ) 457

ثانيا  :تعريف المساندة االجتماعية اصطالحا - :

تعد المساندة االجتماعية الحماية التي يحصل عليها األفراد من خالل شبكة العالقات

االجتماعية بين األفراد.

( )norbek et al , 1983 :5

ويري بعر الباحثين أن المساندة االجتماعية تشير إلي وجود عالقات مرضية تتسا بالحب

والود والثقة والتقدير  ،وتمثل هره العالقات مصدات أو حواجز ضد الضغوط .
).)cutrona&russel,1990:30
وفيما يلى عرر لبعر التعريفات التي وردت لبعر الباحثين حول مفهوا المساندة االجتماعية
نوردها فيما يلي -:

 فيعرفها جود  gode ،0970علي انها :
صفات ألدوار اجتماعية شرعية تحقق الحاجات االعتمادية (كالحب واألمن والتعبير عن الرات،

واإلرضاء الجنسي) بدون فقدان لتقدير الرات( .ملكوش )06 : 4222،
 اما كابلن  Caplan ،0971فيعرفها :

نمطاً مستديماً من العالقات المتصلة أو المتقطعة التي تلعب دو اًر مهماً في المحافظة على وحدة

النفس والجسا للفرد طيلة حياته(caplan,1947 :55).

 ويري كوب : Cobb،0971

انها انتماء إدراك لشبكة اتصاالت اجتماعية وواجبات متبادلة عن طريق المجموعة الموجودة داخل
الشبكة االجتماعية فتتا عملية االعتماد المتبادل وتشابه القيا المتعارف عليها التي يحملها أعضاء
الشبكة وتنشأ من خاللها في النهاية عالقة ود وحب واعتناء متبادلة ،)(cobb,1976: 300.ويعرفها

ايضا باعتقاد الفرد بانه مقبول ورو قيمة من قبل اآلخرين وهرا االعتقاد يأتي من كون الفرد عضوا في

جماعة معينة ينتمي إليها  (.فايد .) 379 : 4220 ،

 -اما باري ار وآخرون  Barrera,et. ،0990يعرفوه بأنه :

سلوك متنوع في المساعدة التي يحصل عليها األفراد حينما يريدون المساعدة
-ويعرفها شيفر وآخرون Schaefer,et al. ،0990بأنها:

(سلطان)07 :2119 ،

الدعا االجتماعي الري يكون في ثالثة أبعاد هي الدعا المعنوي الري يتضمن توفير الود والتأييد
والدعا المادي الري يتضمن تزويد الفرد بالخدمات والمساعدات المباشرة والدعا المعلوماتي ويتلخص

في تقديا النصاسح والتوجيهات التي تساعد الفرد في حل مشكالت وتعطيه تغرية راجعة عن سلوكه.

(سلطان)37 :4229 ،
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أما نوربك وآخرون  NorbeckKet al., 0990فيرون أنها:الحماية التي يحصل عليها الفرد من خالل شبكة عالقات إجتماعية  Net workتتصف بثالث

خصاسص هي:

 .0عدد أفراد الشبكة.
 .4فترات العالقة.

 .3تكرار االتصال مع أفراد الشبكة االجتماعية.

 -ويري لن وآخرون :Lin,et al., 0990

(سلطان.)38 :4229 ،

أنها الدعا أو التشجيع المادي أو المعنوي الري

يحصل عليه الفرد من اآلخرين خالل مواقف الحياة اليومية( .دياب. )56 :4226 ،
 -ويعرفها كابلن  Caplan 1981بأنها :

النظاا الرى يتضمن مجموعة من الروابط والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين تتسا بأنها طويلة
المدي ويمكن االعتماد عليها والثقة بها وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها لتمده بالسند العاطفي.

(دياب)56 :4226 ،

 -أما ثوتس  Thoits, 0992فيعرفها علي:

أنها تلك العالقات الفرعية من األشخاص في إطار الشبكة الكلية للعالقات االجتماعية للفرد والري

يعتمد عليها للمساعدة االجتماعية العاطفية والمساعدة اإلجراسية أو كليهما( .دياب )56 :4226 ،و

( ) thoits,1982 :146

 -اما ليبرمان :libarman 0992

فيري أنها مفهوا أضيق بكثير من مفهوا شبكة العالقات االجتماعية ار تعتمد في تقديرها على إدراك
األفراد عن شبكاتها االجتماعية كونها األطر التي تشتمل على األفراد الرين يثقون فيها ويستندون على

عالقاتها بها.) libarman,1982 :29 (.

-ويعرفها ساراسون وأخرون :Johnson & sarson,et., 0990

بأنها وجود أو توافر األشخاص الرين يمكن أن نرجع إليها أو نعتمد عليها ونعرف أنها يهتمون بنا
ويقدروننا ويحبوننا .ويقفون بجانبنا عند الحاجة( .دياب)55 :4226 ،

-ويعرفها  Leavy, 1983المساندة بأنها :إمكانية وجود أشخاص مقربين كاألسرة أو األصدقاء أو

الزوجة أو الجيران يحبون الفرد ويهتمون به ويقفون بجانبه عند

الحاجة(.دياب. )47: 2111 ،

كما عرفها كوهين وآخرون  Cohen et.al.,1986بأنها :تعني متطلبات الفرد بمساندة ودعا البيسة
المحيطة به سواء من أفراد أو جماعات تخفف من أحداث الحياة الضاغطة التي يتعرر لها وتمكنه

من المشاركة االجتماعية الفاعلة في مواجهة هره األحداث والتكيف معها( .دياب)57 :4226 ،

اما سيم وسكتر  Syme & Schetter, 0997يعرفان المساندة بانها :تفاعل الفرد في عالقاته مع اآلخرين (.سلطان .) 38: 4229 ،
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اما البرزنجي 0991يري أنها :سلوك المساعدة الري حصل عليه الفرد فعالً من اآلخرين سواء كانت المساعدة مادية أو جهداً بدنياً أو
تفاعالً اجتماعياً ،أو تخفيضاً لمعاناة انفعاليه من خالل الرعاية واإلرشاد أو اإلمداد بالمعلومات أو
تقييا الرات (.البرزنجي 03 : 0992 ،

)

اما سلوبر وتيرنر  sloper& Turner, 1993يعرفانها ب :تلك العالقات القاسمة بين الفرد وآخرين يمثلون الشبكة االجتماعية المؤيدة والمشجعة والتي يدركها على

أنها يمكن أن تسانده عندما يحتاج إليها( .سلطان)38 :4229 ،

كما يعرفها موس  Mossعلى أنها :الشعور الراتي باالنتماء والقبول والحب والشعور بأن األفراد
محتاجون إليه لشخصه وليس من أجل ما يستطيع أن يفعله (.فايد .) 329: 4220 ،

وتعرفها الباحثة على أنها  :مجموع العالقات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل علي توفير الدعا
المعنوي والمادي لزوجات الشهداء واألرامل لمساعدتها على تخطي األزمات ومواجهة الظروف
الحياتية واالجتماعية الصعبة سواء كان هرا الدعا من األسرة أو األصدقاء أو الجيران أو المجتمع .
وترى الباحثة أن مفهوا المساندة االجتماعية هو مفهوا حديث قد نجده بعدة مسميات منها اإلسناد

أو الدعا االجتماعي أو الموارد االجتماعية أو اإلمكانات االجتماعية أو اإلمدادات االجتماعية ،
فجميع هره المسميات تعني شيسا واحدا  ،إال أننا نجد أن مفهوا شبكة العالقات االجتماعية أوسع من

مفهوا المساندة االجتماعية في المجتمع الري يعيش فيه الفرد فهي قد تكون من األفراد أا الجيران أو

االصدقاء أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أو المجتمع المحلي المحيط بالفرد  ،كما يمكن أن
تقدا المساندة من أشخاص غير معروفين للفرد أيضا ،وقد تكون المساندة مادية أو معنوية أو سلوكية

أو معرفية أو تقويمية أ و عاطفية تقدا من خالل شبكة العالقات االجتماعية التي يقيمها الفرد مع
المحيطين به وهره المساعدات تساعد الفرد في التمتع بصحة نفسية وجسمية سليمة وتشعر الفرد

بالحماية واألمن النفسي والدفء وتفاعل اجتماعي يساعده في تجاوز صعاب محن الحياة .

أنماط المساندة االجتماعية-:

ويشير ( )House,1981: 158إلى أن المساندة االجتماعية يمكن أن تأخر عدة أشكال ومنها:

 -المساندة االنفعالية ) (Emotional Supportوالتي تنطوي على الرعاية والثقة والقبول والتعاطف.

 المساندة األداسية ) (Instrumental supportوالتي تنطوي على المساعدة في العمل والمساعدةبالمال.

 المساندة بالمعلومات ) (Jnformation Supportالتي تنطوي على إعطاء نصاسح أو معلومات أوتعليا مهارة تؤدي إلى حل مشكلة أو موقف ضاغط.
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 مساندة األصدقاء ( )Companionship Supportوالتي تنطوي على ما يمكن أن يقدمه األصدقاءلبعضها البعر وقت الشدة.

ويري ( )Cohen, et. Al, 1986أنه يمكن الحديث عن أربع فسات من المساندة:

 .0مساندة التقدير ( )Esteem Supportوهرا النوع من المساندة يكون في شكل معلومات بأن
هرا الشخص مقدر ومقبول ويتحسن تقدير الرات بأن ننقل لألشخاص أنها مقدرون لقيمتها

الراتية وخبراتها وانها مقبولون بالرغا من أي صعوبات أو أخطاء شخصية ،وهرا النوع من

المساندة يشار إليه بمسميات مختلفة مثل المساندة النفسية والتعبيرية ومساندة تقدير الرات

ومساندة التنفيس والمساندة الوثيقة.

 .4المساندة بالمعلومات ( )Jnfomation Supportهرا النوع من المساندة يساعد في تحديد

وتفها والتعامل مع األحداث الضاغطة ،ويطلق عليه أحياناً مساندة التقدير ( Appraisal

 )Sundanceوالتوجيه المعرفي (. )Cognitive Sundance

 .3الصحبة االجتماعية ) :(Social Companionshipوتشمل على قضاء بعر الوقت مع
اآلخرين في أنشطة الفراغ والترويب وهره المساندة تخفف الضغوط من حيث أنها تشبع الحاجة
إلى االنتماء واالتصال مع اآلخرين وكرلك بالمساعدة على إبعاد الفرد عن االنشغاالت
بالمشكالت أو عن طريق تيسير الجوانب الوجدانية الموجبة ويشار إلى هرا النوع من المساندة

أحياناً بأنه مساندة االنتشار واالنتماء.

 .2المساندة اإلجراسية ) :(Jnstrtrumental supportوتشمل على تقديا العون المالى
واإلمكانات المادية والخدمات الالزمة وقد يساعد العون اإلجراسي على تخفيف الضغط عن

طريق الحل المباشر للمشكالت اإلجراسية أو عن طريق إتاحة بعر الوقت للفرد المتلقى

للخدمة أو العون لألنشطة مثل االسترخاء أو الراحة.

ويطلق على المساندة اإلجراسية أيضاً مسميات مثل العون ،والمساندة المادية والمساندة الملموسة.

وعلى الرغا من أن أشكال المساندة يمكن تمييزها نظرياً فإنه من المواقف الطبيعية ال نجدها

منفصلة عن بعضها فعلى سبيل المثال فإنه من الممكن ألولسك الرين لديها صحبة إجتماعية أكبر

أن يكون لديها أيضاً فرصة للحصول على المساندة اإلجراسية ومساندة التقدير(.دياب:4226 ،
.)63

أهمية المساندة االجتماعية:
يري (  )Turner & Marino,1994: 203أن المساندة االجتماعية تؤثر بطريقة مباشرة

على سعادة الفرد ( )Well - Beingعن طريق الدور المها الرى تلعبه حينما يكون مستوى الضغوط
مرتفعاً أو بالنسبة للصحة النفسية مستقلة عن مستوى الضغط أو كمتغير وسيط مخفف من اآلثار
السلبية الناتجة عن ارتفاع مستوى الضغط( .دياب)57 :4226 ،
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ويري ( )Bowlby, 1980: 318أن المساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفرد على المقاومة

والتغلب على االحباطات وتجعله قاد اًر على حل مشاكله بطريقة جيدة.

ويشير ( )Sarason et. Al, 1983إلى أن الفرد الرى ينشأ وسط أسر مترابطة تسود المودة واأللفة
بين أفرادها يصبحون أفراداً قادرين على تحمل المسسولية ولديها صفات قيادية لرا نجد أن المساندة
االجتماعية تزيد من قدرة الفرد على مقاومة اإلحباط وتقلل من المعاناة النفسية في حياته االجتماعية.

وأن المساندة االجتماعية يمكن أن تلعب دو اًر هاماً في الشفاء من االضطرابات النفسية كما

تسها في التوافق اإليجابي والنمو الشخصي للفرد وكرلك تقي الفرد من األثر الناتب عن األحداث
الضاغطة وأنها تخفف من حدة هرا األثر وعليه فإن هناك عنصرين هامين ينبغي أخرهما في

االعتبار وهما :إدراك الفرد أن هناك عدداً كافياً من األشخاص في حياته يمكن أن يعتمد عليها عند
الحاجة وادراك الفرد درجة من الرضا عن هره المساندة المتاحة له واعتقاده في كفاية وكفاءة وقوة
المساندة مع مالحظة أن هرين العنصرين يرتبطان ببعضهما البعر ويعتمدان في المقاا األول على

خصاسص الشخصية التي يتسا بها الفرد( .دياب)57 :4226 ،

ويلخص (عبد الرازق )56 :0998 ،ما أشار إليه ،ويشير ( )Sarason et.alإلى الدور

الهاا للمساندة االجتماعية في التخفيف من حدة الضغوط إلى أن المساندة االجتماعية يمكن أن تكون:
لها قيمة شفاسية من األمرار النفسية ،تسها في التوافق اإليجابي والنمو الشخصي ،تقي الفرد من

األثر الناتب عن األحداث الضاغطة أو تخفف من حدة األثر.

ويشير ( )Cutrona & Russell 1990: 74إلى أن المساندة تقوا بمهمة حماية تقدير

الشخص لراته وتشجيعه على مقاومة الضغوط التي تفرضها عليه أحداث الحياة المؤلمة ،ويتفق هرا

الرأي مع التصور الرى اقترحه ( )Al beeلنمورج المساندة االجتماعية المتصل بالوقاية ،وفي سياقه

يرى أن احتماالت االضطراب النفسي تقل عندما تقوى قدرة الشخص على مقاومة أحداث الحياة
السلبية عندما يتلقي من المساندة االجتماعية من أهله وأصدقاسه وزمالسه ما يساعده على تجاوز
األزمات والمحن ،وقد افترر " "Bowlbyأن األفراد الرين يقيمون روابط تعلق صحية مع اآلخرين

يكونون أكثر أمناً واعتماداً على أنفسها من أولسك الرين يفتقدون مثل هره الروابط ،لرا حينما تعاق
القدرة على إقامة روابط صحية متوافقة مع اآلخرين يصبح الفرد عرضه للعديد من المخاطر واألضرار

البيسية التي تؤدي إلى عزلته عن اآلخرين( .دياب)58 :4226 ،

ولقد أكد " "Weissعلي أن مفهوا المساندة االجتماعية من كونها متغي اًر ملطفاً للعالقة بين

المشقة النفسية واإلصابة بالمرر ،على أساس أن المساندة االجتماعية ترتبط بصورة سلبية بالمرر
فكلما تلقي الشخص الدعا االنفعالي والوجداني والتقديري من جانب أفراد أسرته وأصدقاسه وزمالء

العمل قل تبعاً لرلك نسبة إصابته بالمرر( .دياب)58 :4226 ،
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ويركر ليبرمان  Liebermanفي عرضه حول الدور الرى تقوا به المساندة االجتماعية في

التأثير على إدراك الفرد لهره الضغوط وكرلك االستجابة لها والتعامل معها أن هناك مجموعة من
المواقف في حياة األفراد تلعب المساندة فيها دو اًر هاماً ،ومن هره المواقف الوقاية من االكتساب في
حالة األحداث المؤلمة والتخفيف من األحزان واألعرار الجسمية التي تنتب عن التعطل عن العمل،

وتخفيف آثار األسي والتخفيف أو الوقاية من وقوع إضطرابات انفعالية في فترة الشيخوخة( .دياب،

.)59 :4226

أما بالنسبة ألهمية المساندة االجتماعية فقد أوجزها كل من ( Cutrona & Russell,

 )1995: 63فيما يلي :تخفف من وقع الضغوط النفسية التي تقوى تقدير الرات لدى الفرد وتخفف من
أعرار القلق واالكتساب وتؤثر على الصحة النفسية والجسمية وتزيد من الشعور بالرضا عن راته وعن

حياته وتزيد من الجوانب اإليجابية مما يحسن من صحتها النفسية وتسها في التوافق اإليجابي والنمو
الشخصي وتساعد على حل المشكالت المرتبطة ،وأخي اًر تزيد من االرتباط بمصادر شبكة المساندة
االجتماعية الخاصة بها التي تتمثل في الزوجة والزوج واألبناء واألقارب والجيران واألصدقاء( .دياب،

.)59 :4226

وظائف المساندة االجتماعية-:

تنهر المساندة االجتماعية بعدة وظاسف يمكن إيجازها في الفسات الست التالية حسب كل من

()Buunk& Hoorens, 1992: 396

 المساعدة المادية ( )Material Aidكما تتمثل في النقود واألشياء المادية.

 المساعدة السلوكية ) (Behavioral Assistanceوتشير إلى المشاركة في المهاا واألعمال
المختلفة بالجهد البدني.

 التفاعل الحميا ) (Jntimate Jnteractionويشير بعر سلوكيات اإلرشاد غير الموجة
كإنصات والتعبير عن التقدير والرعاية والفها.

 التوجيه( )Guidanceكما يتمثل في تقديا النصيحة واعطاء المعلومات أو التعليمات.

 العاسد أو المردود ( )Feed backويعنى إعطاء الفرد مردوداً عن سلوكه وأفكاره ومشاعره.

 التفاعل االجتماعي اإليجابي ( )Positive Social Jnteractionويشير إلى المشاركة في
التفاعالت االجتماعية بهدف المتعة واالسترخاء.

ويشير  House, 1981إلى وظيفتين مهمتين للمساندة في التدخل بين األحداث الضاغطة والصحة
النفسية ويمكن إجمال رلك في هاتين النقطتين:

 النقطة األولى :يمكن للمساندة أن تتدخل بين الحادث الضاغط (أن توقع هرا الحادث وبين ردفعل الضغط حيث تقوا بتخفيف أو منع استجابة تقدير الضغط بمعنى أن إدراك الشخص أن

اآلخرين يمكنها أن يوفروا له الموارد واإلمكانات الالزمة قد يجعله يعيد تقدير إمكانية وجود
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ضرر نتيجة للموقف أو تقوى لديه القدرة على التعامل مع المطالب التي يفرضها عليه الموقف
ومن ثا فإن الفرد ال يقدر الموقف على أنه شديد الضغط.

 النقطة الثانية :فإن المساندة المناسبة قد تتدخل بين خبرة الضغط وظهور حالة مرضية(باثولوجية) ورلك عن طريق تقليل أو استبعاد رد فعل الضغط وبالتأثير المباشر على
العمليات الفيزيولوجية قد تزيل المساندة األثر المترتب على تقدير الضغط عن طريق تقديا حل
المشكلة ورلك بالتخفيف أو التهوين من األهمية التي يدركها الشخص لهره المشكلة حيث
يحدد للهرمونات العصبية بحيث يصبح الشخص أقل إستجابة للضغط المدرك أو عن طريق

تيسير السلوكيات الصحية ويصور رلك في الشكل التالي-:

المساندة االجتماعية قد ينتج عنها إعادة التقدير أو كف
االستجابات غير التوافقية أو تسهيل االستجابات التوافقية
المضادة لها

المساندة االجتماعية قد
تمنع تقدير الضغط

حدث ضاغط
أو ممكن
الحدوث
شكل

عملية
التقدير

أحداث مقدرة على
أنها ضاغطة

استجابة
فيزيزولوجية انفعالية
أو سلوك تكيفي

المرض أو
سلوك
المرض

شكل رقا()0
يوضح العالقة السببية بين الضغط والمرر ونقاط عمل المساندة االجتماعية(. )Cohen & wills, 1985: 31

وكما يشير ( )Buunk & Hoorens, 1992: 422إلى وظاسف المساندة االجتماعية والتي تؤكد
على ما سبق ركره وسوف نوجزها فيما يلي-:

أ .وظائف مساندة الصحة :طبقاً لنمورج المساندة فوظيفتها الكلية هي تعزيز وتقوية سعادة المتلقى
أي تقوية الصحة الشاملة للجسا والعقل بالنسبة للمتلقى وتقسيا وظاسف مساندة الصحة إلى ما

يلي :إشباع حاجة االنتماء ،المحافظة على الهوية الراتية وتقويتها وتقوية تقدير الرات.

وهره الوظاسف الثالث الخاصة بالمساندة االجتماعية ترتبط بطبيعة مساندة الرات الخاصة

بهره المظاهر أي أنه إرا تلقى األفراد مساندة مستمرة توفر لها شعو اًر باألمن وتدعا تقدير الرات لديها

وتقوى هويتها الراتية فها في هره الحالة أقل تعرضاً لعوامل الضغط عن األفراد الرين لا يتلقوا مثل

هره المساندة.
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ب .وظائف تخفيف الضغط :وتنقسا إلى ما يلي -:التقييا المعرفي ،النمورج النوعي للمساندة،
التكيف المعرفي ،والمساندة االجتماعية مقابل المواجهة.

هره الوظاسف األربعة الخاصة بالمساندة االجتماعية التي تستطيع أن تقوا بوظيفة مباشرة

كاستراتيجية مواجهة بإمداد المتلقي بالموارد المطلوبة لمواجهة الحاجات النوعية التي تثيرها عوامل

الضغط ويتا التقييا المعرفي عن طريقتين هما :أولى وثانوي.

ويمر األفراد بثالث عمليات ليواجهوا األحداث التي تهددها بطريقة معرفية (البحث عن معنى

الحدث ،محاولة استعادة السيطرة على حياتها ،وتقوية تقدير الرات) والمساندة يمكن أن تلعب دو اًر

مهما في كل عملية من هره العلميات ،والمساندة االجتماعية يمكن أن توجد مستقلة عن المواجهة مثل

وظاسف مساندة الصحة والفها الواضح لهره االرتباطات يقوي نمارج تخفيف الضغط( .دياب:4226 ،

.)65

*نماذج المساندة االجتماعية:

النماذج الرئيسية لتفسير الدور الذى تقوم به المساندة االجتماعية قدا (كوهين وويلز) ( & Cohen

 )Wills, 1985دراسة استعرضا فيها نتاسب البحوث التي أجريت في مجال المساندة االجتماعية،
والتي تبحث في الدور الرى تؤديه المساندة في المحافظة على استمتاع المرء بصحة بدنية ونفسية

مناسبة وقد لخص الباحثان في مقدمة دراستهما إلى أن هناك نمورجين لتفسير الدور الرى تقوا به

المساندة االجتماعية في سعادة الفرد ( )well - Beigوكاآلتى-:

النموذج األول-:

يفترر هرا النمورج أن المساندة االجتماعية ترتبط بالصحة فقد بشكل أساس لألشخاص

الرين يقعون تحت الضغط ويعرف هرا النمورج التخفيف أو الحماية ( )Bufferingإر ينظر الى

المساندة على أنها تعمل على حماية األشخاص الرين يتعرضون لضغوط من احتمال التأثير الضار
لهره الضغوط.

ويرى الزاروس ( )Lazarus, 1966والزاروس ولونير ( )Lazarus & Launier, 1978أن

الضغط  Stressينشأ حينما يقيا شخص ما الموقف الرى يتعرر له على أنه مهدد أو ملح في حين
ال تكون لديه االستجابة المناسبة للتعامل.

وفي رأى سيلز ( )Sells, 1970أن هره المواقف هي تلك التي يدرك فيها الشخص أنه من

الضروري أ ن يستجيب للموقف ولكن االستجابة المناسبة ال تكون متاحة بشكل مباشر ،وتشمل اآلثار
المباشرة الناتجة عن تقدير الفرد للموقف الضاغط والجوانب الوجدانية السلبية وازدياد االستجابة

الفيزيولوجية والتكيفات السلوكية.

وعلى الرغا من أن حادثاً ضاغطاً واحداً قد اليفرر مطالب كثيرة في القدرة على التعامل مع

المواقف لدى كثير من األشخاص فإنه حينما تتجمع مشكالت متعددة وتكون مستمرة ومجهدة لقدرة
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الفرد على حل المشكلة ،فحينسر من الممكن أن تحدث اضطرابات خطيرة وتشمل اآلليات التي تربط
الضغط بالمرر على سلسلة من االختالالت للهرمونات العصبية أو لوظيفة جهاز المناعة وتغيرات
مميزة من السلوكيات أو مجموعة من اإلخفاق في االهتماا بالنفس ،ويالحظ أن التعريف الخاص

بالضغط يربط بدقة بين الضغط المقدر ومشاعر انعداا المساعدة (( .)Helpessnessسلطان،

، )68 : 4229وامكان فقدان تقدير الرات ،وتنشأ مشاعر انعداا القدرة (قلة الحيلة أو العجز) من

انعداا القدرة المدركة للتعامل مع المواقف التي تتطلب استجابة فعالة وقد يحدث فقدان التقدير للدرجة

إر أن الشخص يرجع االخفاق في التعامل مع الضغط بشكل مناسب لقدرته الراتية او للسمات
الشخصية المستقرة بدالً من إرجاعه لسبب خارجي.

إن الدور الرى تقوا به المساندة االجتماعية في هره السلسلة يمكن تصويره كما في شكل ()4

( )Cohen & wills, 1985: 31وفى هرا الشكل فان المساندة تقوا بدورها في نقطتين مختلفتين في
هرا التتابع السببي الرى يربط بين الضغط والمرر.

في النقطة األولى :أن تتدخل بين الحادث الضاغط (أو توقع هرا الحادث) وبين رد الفعل للضغط أن
تقوا بتخفيف أو منع استجابة تقدير الضغط بمعنى أن إدراك الشخص أن اآلخرين يمكنها أن يقوموا

له الموارد واإلمكانات الالزمة قد يجعله يعيد تقدير إمكانية وجود ضرر نتيجة للموقف.

وبرلك تقوى لديه القدرة على التعامل مع المطالب التي يفرضها عليه الموقف ومن ثا فإن الفرد ال يقدر
الموقف على أنه شديد الضغط.

وفي النقطة الثانية :فإن المساندة االجتماعية المناسبة قد تتدخل بين خبرة الضغط وظهور حالة

مرضية (باثولوجية) ورلك عن طريق تقليل او استبعاد رد فعل الضغط او بالتأثير على العمليات
الفيزيولوجية :وقد تزيل المساندة االجتماعية األثر المترتب على تقدير الضغط عن طريق تقديا حل

للمشكلة ورلك بالتخفيف أو التهوين من األهمية التي يدركها الشخص لهره المشكلة سوف يؤدى الى
كبح للهرمونات العصبية ويصبح الشخص أقل استجابة للضغط المدرك أو عن طريق تيسير
السلوكيات الصحية الصحيحة.

النموذج الثانى-:

يفترر هرا النمورج أن المساندة االجتماعية لها تأثير مفيد على حياة الفرد وسعادته بصرف النظر

عما إرا كان هرا الفرد يقع تحت ضغط أا ال وقد اشتق هرا النمورج أدلته من واقع التحليالت
اإلحصاسية التي أظهرت وجود أثر رسيس متغير المساندة وعدا وجود تأثير للتفاعل بين الضغط

والمساندة (الضغط * المساندة) مما دعا البعر أن يطلق عليه نمورج األثر الرسيس ( The Main

 )Effect Modelولقد أوضحت دراسات عديدة أن المساندة ترتبط بالنتاسب الخاصة بالصحة النفسية
والصحة البدنية ،وقد أوضحت مجموعة من الدراسات الطولية أن هناك عالقة بين المساندة
االجتماعية ومعدالت الوفاة إرا اتضح أن الوفيات راجعة إلى األسباب االجتماعية كرلك فقد أوضحت
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دراسات عديدة في مجال الصحة النفسية والعقلية أن هناك عالقات ارتباطية موجبة بين المساندة

االجتماعية والصحة النفسية ،وهناك أثر عاا مفيد للمساندة االجتماعية على الصحة البدنية والنفسية
يمكن أن يحدث ألن الشبكات االجتماعية الكبيرة يمكن أن تزود األشخاص بخب ارت إيجابية منتظمة
ومجموعة من األدوار التي تتلقى مكافأة من المجتمع وهرا النوع من المساندة يمكن أن يرتبط مع

السعادة إر أنها توفر حالة إيجابية من الوجدان واحساساً باالستقرار في مواقف الحياة واالعتراف بأهمية

الرات كرلك فان التكامل في الشبكة االجتماعية يمكن أن يساعد أيضاً في تجنب الخبرات السالبة

(مثالً :المشكالت المالية والقانونية) والتي كان من الممكن بدون وجود المساندة أن تزيد من احتمال
حدوث االضطراب النفسي أو البدني ،ويصور هرا النمورج للمساندة من وجهة نظر سوسيولوجية (علا

االجتماع) على أنه تفاعل اجتماعي منظا او "انغماس في األدوار االجتماعية" أما من ناحية علا

النفس "المنظور السيكولوجي" فإنه ينظر للمساندة على أنها تفاعل اجتماعي واندماج اجتماعي ومكافأة
العالقات ومساندة الحالة.

وهرا النوع من المساندة الخاصة بالشبكة االجتماعية يمكن أن يرتبط بالصحة البدنية عن طريق آثار

االنفعال على الهرمونات العصبية أو وظاسف جهاز المناعة أو عن طريق التأثير على أنماط السلوك

المتصل بالصحة مثل تدخين السجاسر وتعاطى الخمور أو البحث عن المساعدة الطبية.

وفي الصورة القصوى فان النمورج األثر الرسيس يفترر أن زيادة المساندة االجتماعية يؤدى إلى زيادة

تحسن أو طيب الحياة بصرف النظر عن المستوى الموجود للمساندة وتتوفر بعر األدلة على أن

األثر الرسيس للمساندة على النتاسب الصحية يحدث من التنافر بين األشخاص المنعزلين اجتماعياً (أي

أولسك الرين لديها عالقات اجتماعية قليلة جداً) وأولسك الرين لديها مستويات متوسطة أو عالية من
المساندة وعلى الرغا من أن الدليل ليس قطعياً فإنه يفترر وجود عقبة ولو لحد أدنى من االتصال

االجتماعي إر أ نها مطلوبة لتؤثر على الحالة مع حدوث تحسن في النتاسب الصحية كلما ارتفع مستوى
المساندة عن هره العتبة الفارقة( .سلطان)72-70 :4229 ،
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املبحث الثاين
الصالبة النفس ية
مقدمة - :
يواجه اإلنسان في حياته مجموعة من العواسق التي تقف حجر عثرة أماا الشخص فتمنعه من إشباع
دوافعه وتحد من رغباته فيشعر بانفعال خاص يشعره بالعجز وقلة الحيلة وتختلف قدرة األفراد علي

تحمل المشاق والصعوبات التي تواجهها في الحياة  ،فمن الناس من يصاب باإلحباط ومنها من يتمتع
بالصالبة النفسية  ،هره الصالبة تمكنها من مواجهة المتاعب والتغلب علي عواسق االحداث اليومية

بدرجة عالية من التحمل  ( .صبحي )52 : 4223 ،و (أبو حسين . ) 00: 4204 ،

وقد بدأت الدراسات في السنوات القليلة الماضية تتجاوز مجرد دراسة العالقة بين إدراك األحداث

الضاغطة وأشكال المعاناة النفسية  ،الي االهتماا والتركيز علي المتغيرات المدعمة لقدرة الفرد علي
المواجهة الفاعلة أو عوامل المقاومة أي " المتغيرات النفسية أو البيسية " المرتبطة باستمرار السالمة
النفسية حتي في مواجهة الظروف الضاغطة والتي من شأنها دعا قدرة الفرد علي مواجهة المشكالت

والتغلب عليها (.مخيمر . )475: 0996،

كما تتجه الدراسات النفسية الحديثة الى التركيز على البحوث المرتبطة بالصحة النفسية مثل

(عبد الخالق  ،0998عبد اللطيف وحماده  ،0998شكري Reven Son & Aldwin ،0999
 ،)1987, chang 1998 , 1998bوالتاكيد في الوقت نفسه على العوامل النفسية التي تساعد

األفراد على التوافق مع المواقف المختلفة ،التي يتعرضون لها في حياتها اليومية.

ومن بين تلك العوامل التي حظيت حديثا باهتماا كثير من الباحثين مفهوا الصالبة النفسية

 Psychological hardinessاو ما يسمى أحيانا بالمقاومة او المرونة عند تلقى الصدمات
 Resilienceومن هؤالء الباحثين (farber, Schwartz, Schaper, Moonen, Mc Daniel

Mebaniel, 2000, Schwirian, Schwirian & Weiss 1995, Kobaza 1989, Kobaza

).& Puccetti 1983, Maddi, Kobaza & Hoover 1979,

(حمادة وعبد اللطيف)449 :4224 ،

ولرا نجد ان مفهومي الصالبة النفسية والرغبة في التحكا قد حا از على اهتماا الباحثين في

مجاالت التوافق النفسي والصحة النفسية والجسمية في الدراسات النفسية ،التي ظهرت في السنوات
العشرين الماضية ،حيث تا الكشف عن متعلقات عديدة ترتبط بهرين المفهومين ،مثل االكتساب والقلق
والصحة والنفسية والتفاؤل والتشاؤا وغيرها ،عالوة على المتغيرات الديموغرافية مثل الجنس والسن

والحالة االجتماعية( .حمادة وعبد اللطيف.)432 :4224 ،
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تعريف الصالبة النفسية :
ب الش أي صالبة الش
صلُ َ
أوال :الصالبة لغة  :هي صلب أي شديد َ
شديد( .ابن منظور ( ، )497 : 0999،اليازجي.)36 ،4200 :

وصلب أي
فهو صلب ُ

ثانيا:التعريف االصطالحي للصالبة النفسية -:
يعود هرا المفهوا الي كوبا از  kobaza1979حيث توصلت لهرا المفهوا من خالل سلسلة من
الدراسات  ،والتي استهدفت معرفة المتغيرات النفسية التي تكمن وراء احتفاظ االشخاص

بصحتها النفسية والجسمية رغا تعرضها للضغوط .

و تعرفه كوبا از و بيمز  Kobasa, 1982 & Pimes, 1986بانها:
اعتقاد عاا لدى الفرد بفاعليته وقدرته على استخداا كل المصادر النفسية واالجتماعية والبيسية
المتاحة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة الشاقة إدراكا غير محرف أو مشوه

ويفسرها بواقعية  ،وموضوعية  ،ومنطقية  ،ومتعايش معها علي نحو ايجابي (حسن)60 :4202 ،

و(بدر)049 :4227 ،؛ وترى كوبا از أنها مجموعة من سمات الشخصية التي تعمل كمصدر مقاومة

في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة( .محمود وعلي )252 :4200 ،و(الحجار ودخان:4226 ،
)370؛ وتقلل من التاثير السيء للضغوط على الصحة النفسية والجسمية للفرد ،وتتكون من ثالثة

أبعاد :االلتزاا والتحكا والتحدي( .السيد)060 :4227 ،

*كما تشير كوبا از إلى أن مفهوا الصالبة يتشابه مع مفاهيا أخري مثل مفهوا الفاعلية الراتية لبندو ار
ومفهوا التماسك ألنتونفسكي( .اليازجي.)39 ،4200 :

وعرفته لولو حمادة ،وحسن عبد اللطيف  2112بانه:

المقاومة والصالبة تحت وطأة

الضغوط ،أو القدرة على تحمل الظروف الصعبة( .حمادة وعبد اللطيف.)429 :4224 ،

ويعرف كارفر وسشيير " "carver & Scheierالصالبة النفسية بأنها ترحيب الفرد وتقبله للمتغيرات،

أو الضغوط التي يتعرر لها حيث تعمل بصالبة كمصدر واق ضد العواقب الجسمية السيسة

للضغوط( .حمادة ،وعبد اللطيف)432 :4224 ،

وقد عرف بارون":"Baron 1998الصالبة النفسية بأنها التحدي وااللتزاا والتحكا في حياة الفرد ،وأن
هرا التحكا في حياة الفرد يجب أن يهدف إلى التطور والنمو اإلنساني.

(حسن.)64 :4202 ،

أما فنك  Funk ,1992فيعرفها على أنها  :خصلة عامة في الشخصية تعمل علي تكوينها وتنميتها
الخبرات البيسية المتنوعة " المعززة " المحيطة بالفرد منر الصغر(.)Funk,1992 : 336

وتعةةرف جيهييان محمييد 2112الصةةالبة النفسةةية بأنهةةا مجموعةةة مةةن الخصةةال الشخصةةية رات الطبيعةةة
النفسية واالجتماعية وهي خصال فرعية تضا االلتزاا والتحدي والةتحكا  ،ي ارهةا الفةرد علةي أنهةا خصةال
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مهمة ة ةةة لة ة ةةه ف ة ة ةةي التصة ة ةةدي للمواقة ة ة ةف الصة ة ةةعبة أو المثي ة ة ةرة للمش ة ة ةةقة النفسة ة ةةية وف ة ة ةةي التعة ة ةةايش معه ة ة ةةا .

(محمد . )35 : 4224،

وترى الباحثة من خالل تناولها لهره التعريفات أنه يوجد إجماع علي كون الصالبة النفسية

مصد ار من المصادر الشخصية الراتية لمقاومة اآلثار السلبية لضغوط الحياة و التخفيف من آثارها
علي الصحة النفسية والجسمية حيث يتقبل الفرد التغيرات والمصاعب التي يتعرر لها وينظر لها

علي أنها نوع من التحدي وليس تهديدا فيركز جهوده على األعمال التي تؤدي غرضا معينا تعود عليه
بالفاسدة .

وتعرف الباحثة الصالبة النفسية بأنها  :قوة الفرد وقدرته علي تحقيق التكيف الشخصي

والنفسي وفاعليته إلي أقصي حد ممكن والقدرة على مواجهة الضغوط بأنواعها المختلفة واإلحباطات

اليومية واالحتفاظ بأوضاع جسمية وانفعالية متزنة والتغلب على اإلنهاك النفسي واالنعزالية والتمتع
بالنضب الخلقي والتدين للتوفيق بين الدوافع الداخلية والواقع الخارجي لتحقيق درجة عالية من الرضا

والسعادة.

الصالبة النفسية وعالقتها ببعض المصطلحات:
 .0الصالبة والصحة الجسمية:

يري كونرادا  contrada 0989إنه من الممكن للصالبة أن تساعد في إسكات أو توقيف
استجابات الجهاز الدوري للضغط النفسي وأن األشخاص األكثر صالبة ها أكثر مقاومة لألمرار

المدرجة تحت تأثير الضغط بسبب الطريقة اإلدراكية التكيفية وما نتب عنها من انحدار في مستوى

التحفز الفسيولوجي ،وأن لديها أيضاً مجموعة من الجمل اإليجابية من الرات أكثر من أولسك األقل

صالبة( ،والتي تعرف بااللتزاا والسيطرة والتحدي)  ،التي ترجع الى التفاؤل و هي سمة من شأنها أن
تقي من اآلثار الجسدية المتعددة للضغط( .اليازجي.)20 :4200 ،
 .2الصالبة والتكيف:

كما أن الصالبة تؤثر على القدرات التكيفية من ناحية أن الرين يتمتعون بالصالبة عندها كفاءة

راتية أكثر ،ولديها تقديرات إدراكية من ناحية أن الشخص الصلب يدرك ضغوطات الحياة اليومية على
أنها أقل ضغطاً ،ولديها استجابات تكيفية أكثر.

كما أن األفراد األكثر صالبة يكون عندها آثار مغايرة للضغوط في آثارها على األعرار فها
يمارسون الضغوط ولكن بأقل تك اررية وينظرون إلى األحداث الضاغطة الصغيرة على أنها غير
ضاغطة ،ويكون لديها إدراك أفضل لصحتها العقلية واالجتماعية( .ياغي.)39 :4226 ،
 .0الصالبة والمجموعات:

يمكن أن تعزى صفات الصالبة النفسية لمجموعات من الناس مثل العاسالت كما تا عزوها

لألفراد ،وبرلك تعمل الصالبة على تسهيل توافق األسرة وصالبتها ،وتحقق أيضاً االلتحاا والرضا
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بالعاسلة ،ويرى ( ) Bigbee,jeri1992في دراسته االستطالعية أنه يوجد عالقة ارتباطية إيجابية بين

المرر الرى يحدث في العاسلة وبين األحداث الحياتية التي تتعرر لها العاسلة ،وأن الصالبة تلعب
دور الوسيط في التخفيف من األثر الناتب عن الضغوط النفسية وبالرات األحداث السلبية( .اليازجي،

)24 :4200

 .1الصالبة النفسية والخبرات الماضية:
تتعدد استجابات األفراد للضغوط حسب تقييمها وتقديراتها للمصادر المختلفة ،بيد أن األفراد

يختلفون في تلك التقديرات حيث يعتمد إدراكها على خبراتها الماضية ومعلوماتها واتجاهاتها

ومعتقداتها وسمات شخصياتها( .اليازجي.)24 :4200 ،
 .4الصالبة النفسية والروح المعنوية:

الروح المعنوية هي شعور الفرد بالثقة وضبطها ،والشعور بالسعادة والتكيف الجيد والشعور بالوالء

للجماعة وتقبل أهدافها والتقليل من الصراعات الداخلية لدى الفرد والتقليل من التأثر بالعوامل الخارجية

المثبطة ليتمكن من ثباته أماا معظا المهمات( .اليازجي)23 :4200 ،

وحين يمعن اإلنسان النظر في أهمية الروح المعنوية والحاجة إليها ،يجد أنها حالة يمكن أن تتفاعل
مع معظا الجماعات واألفراد على اختالف أجناسها وأعمارها ومستوياتها.

ولكن المها ركره هو أن من يعيش حياة هانسة مستقرة ال تتخللها المحن والشداسد والكربات

شيء بديهي أنه ال يحتاج إلى تعزيز ورفع روحه المعنوية ،مع أن الروح المعنوية ترتبط بعامة الناس
ولكن حين ينتقل المجهر إلى الناحية األخرى نجد أن المحروا من حقوقه والمكبوتة حريته المسلوبة

إنسانيته هو أحوج ما يكون للروح المعنوية ،وهرا شيء بسيط جداً من بعر تلك المعاناة التي يعيشها

الشعب الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة ،حيث تشهد مختلف القطاعات في قطاع غزة تدهور غير

مسبوق بسبب تواصل الحصار المشدد واغالق معظا المعابر التي تربطه بالعالا الخارجي ،وعلى وجه
خاص يتواصل تدهور أوضاع حقوق االنسان حيث ترتب على عزل قطاع غزة وحصاره وضربه
ومحاربته آثار وعواقب وخيمة مست والزالت تمس بصحة الفلسطينيين النفسية والجسمية( .اليازجي،

.)23 :4200

تتكون الصالبة النفسية من الخصائص التالية-:
من خالل االطالع علي الدراسات التربوية والنفسية حول مفهوا الصالبة النفسية وجدت

الباحثة أن للصالبة عدة أبعاد منها - :
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 .0االلتزام :commitment
فيعرفه مخيمر 0997

بنوع من التعاقد النفس يلتزا به الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقيمه

واآلخرين من حوله(،بدر،)032 :4227 ،ويرى تايلور  Taylor 1995أن اإلحساس بااللت ازا أو
المنية لدفع النفس لالنخراط في أي مستجدات تراجعها يعتبر من خصاسص روي الصالبة

النفسية(.عودة.)66 :4202 ،

وتعرفه "جيهان حمزة محمد  4224 ،بأنه اتجاه الفرد نحو معرفة راته ،وتحديد أهدافه ،وقيمة

في الحياة وتحمله المسسولية ،وأنه يشير أيضا إلى اعتقاد الفرد بقيمة وفاسدة العمل الري يؤديه لراته أو

للجميع( .محمد )09: 4224 ،

أما وايب  wiebe,1991فيعرفه بوصفه اعتقاد الفرد بضرورة تبنيه قيما وأهدافا محددة تجاه

نشاطات الحياة المختلفة  ،وضرورة تحمل المسسولية تجاه هره القيا والمبادئ واألهداف  ،كما يشير

إلي اتجاه الفرد نحو التعامل مع األحداث الشاقة برؤيتها كأحداث هادفة ورات معنى وجديرة بالتفاعل
معها .)wiebe,1991:89( .

كما يعرفه أبو نجيلة  4200بانه اعتقاد الفرد وغياب شعور االغتراب أثناء تأديته المهاا

المطلوبة منه ( .أبو نجيلة .) 95 : 4200 ،

وترى الباحثة أن االلتزاا هو تبني الفرد لقيا ومبادئ ومعتقدات وتمسكه بها وتحمله المسسولية

اتجاهها واتجاه نفسه ومجتمعه  ،وهرا يعكس مستوى الصالبة النفسية الفرد .

أنواع االلتزام :تناولت كوبار از " "Kobazaوآخرون مكون االلتزاا الشخصي أو النفسي إال أن بريكمان

" "Precman 1987وجونسون " "Jonson 1991وويب  "“waipe 1967تناولوا أنواعا مختلفة

لاللتزاا فهناك االلتزاا اتجاه الرات ،وهناك االلتزاا االجتماعي ،وااللتزاا األخالقي ،ويوجد أيضا االلتزاا
الديني ،وااللتزاا القانوني ( .ارضي.)42 :4228 ،

كما تناولت كوبا از  kobazaمكون االلتزاا الشخصي أو النفسي بالدراسة و أرت أنه يضا كال

من االلتزاا تجاه الرات  ،االلتزاا تجاه العمل  ،وعرفت األول بأنه " اتجاه الفرد نحو معرفة راته ،
وتحديده ألهدافه وقيمه الخاصة في الحياة  ،وتحديده التجاهاته اإليجابية علي نحو تميزه عن اآلخرين

 ،كما عرفت االلتزاا تجاه العمل بوصفه " اعتقاد الفرد بقيمة العمل وأهميته  ،سواء له أو لآلخرين ،
واعتقاده بضرورة االندماج في محيط العمل وبكفاءته في إنجاز عمله وضرورة تحمله مسسوليات العمل

وااللتزاا بنظمه (.ابو حسين .)08: 4204،

من خالل ما سبق نجد أن مصدر االلتزاا قد يكون من داخل الفرد نفسه  ،وقد يفرر علي

الشخص من الخارج كااللتزاا القانوني أو األخالقي  ،لرا ال يمكن أن نحدد أن االلتزاا يمثل بعدا عاما
أو مجموعة من األبعاد الفرعية ولكننا نجدها جميعاً تتجسد نفسيا في مفهوا االلتزاا الري يمثل أحد

األبعاد الرسيسة لمفهوا الصالبة النفسية .
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 .2التحكم -:Control
يشير إليه مخيمر  0996بوصفه اعتقاد الفرد بأن بإمكانه أن يكون له تحكا فيما يلقاه من

أحداث وتحمل المسسولية الشخصية عما يحدث له ،ويتضمن التحكا والقدرة على اتخار الق اررات والقدرة
على تفسير األحداث ،والقدرة على المواجهة الفعالة للضغوط( .بدر)032 :4227 ،

ومن الخصاسص كما يراها تايلور  Taylor 0995أن اإليمان (االعتقاد) بالسيطرة ،أي

إحساس الشخص بانه نفسه هو سبب الحدث الري وقع له في حياته وأنه هو الري يستطيع أن يؤثر
على بيسته( .عودة)66 :4202 ،

ويعرفه وايب " "Wiebe, 1991بانه اعتقاد الفرد بتوقع حدوث األحداث الضاغطة ورؤيتها

كمواقف وأحداث شديدة قابلة للتناول والتحكا فيها أو إمكانية التحكا الفعال فيها ،ويعني االستقاللية
والقدرة على اتخار القرار ومواجهة األزمات.

(عودة( )72 :4202 ،عثمان)402 :4220 ،
كما أشارت إليه كوبا از "  "Kobaza 1979بوصفه اعتقاد الفرد بأن مواقف الحياة المتغيرة

التي يتعرر لها هي أمور متوقعة ويمكن التنبؤ بها والسيطرة عليها)kobaza, 1983: 849( .

بعد عرر بعر التعريفات الخاصة ببعد التحكا ،يتضح ان هناك أربع صور رسيسة للتحكا

هي كالتالي -:

 .0القدرة على اتخار الق اررات واالختيار بين بداسل متعددة.
 .4التحكا المعرفي المعلوماتي.
 .3التحكا السلوكي.

 .2التحكا الترجلي( .عودة )74-70 :4202 ،و( مخيمر.)485 :0996 ،
ويرى الرفاعي أن الصور الرسيسة للتحكا هي كالتالي -:

ا -التحكا المعرفي  :ويعد من اها صور التحكا التي تقلل من اآلثار السلبية للمشقة إرا ما تا
علي نحو إيجابي  ،فيختص هرا التحكا بالقدرة على استخداا بعر العمليات الفكرية بكفاءة عند

التعرر للمشقة  ،كالتفكير في الموقف وادراكه بصورة ايجابية  ،وتفسيره بصورة منطقية وواقعية ،
وبمعني آخر فإن الشخص يتحكا في الحدث الضاغط باستخدامه بعر اإلستراتجيات العقلية مثل

" تشتيت االنتباه  ،التركيز في أمور اخرى  ،أو عمل خطة للتغلب على المشكلة " .

ب – التحكا المعلوماتي  :يختص التحكا المعلوماتي بقدرة الفرد على استخداا كافة المعلومات
المتاحة عن الموقف لمحاولة السيطرة عليه  ،وضبطه  ،كما يختص بقدرة الفرد علي البحث عن
المعلومات الموضحة لطبيعة الموقف الشاق  ،كأسباب حدوثه  ،والوقت المتوقع حدوثه  ،والعواقب

الناتجة عنه  ،حيث تساعد هره المعلومات على التنبؤ بالمواقف قبل وقوعها  ،فيتهيأ له مما يقلل
القلق المصاحب للتعرر له وتسهل السيطرة عليه .
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ج – التحكا باتخار الق اررات  :يحسا هرا التحكا المتصل باتخار القرار طريقة التعامل مع الموقف

سواء بإنهاسه أو تجنبه  ،أو بمحاولة التعايش معه  ،ولرا يرتبط هرا التحكا بطبيعة الموقف نفسه
وظروف حدوثه حيث يتضمن االختيار من بين البداسل  ،فالمرير هو الري يقرر أي األطباء

سوف يرهب إليها  ،ومتي يرهب  ،واإلجراءات التي يتبعها .

د – التحكا السلوكي  :ويقصد بالتحكا السلوكي القدرة على التعامل مع الموقف بصورة علنية
وملموسة  ،بمعنى تحكا الشخص في أثر الحدث الضاغط من خالل القياا ببعر السلوكيات

لتعديله أو تغييره .

ه – التحكا االسترجاعي  :ويرتبط التحكا االسترجاعي بمعتقدات الفرد واتجاهاته السابقة عن
الموقف وطبيعته  ،فيؤدي استرجاع الفرد لمثل هره المعتقدات إلي تكوين انطباع محدد عن
الموقف  ،ورؤيته على أنه موقف رو معنى  ،وقابل للتناول والسيطرة عليه  ،وبمعنى آخر نظرة
الشخص للحدث الضاغط ومحاولة إيجاد معنى له في حياته  ،مما قد يؤدي لتخفيف أثر الضغوط

(.الرفاعي . )30 : 4223،

ويرى باندو ار  banduraأن شعور الفرد بأنه يمكن أن يتحكا في المواقف الضاغطة يساعده على

مواجهة الضغوط بفاعلية أكثر .)taylor, 1995 : 264( .

بناء على
ويتضح من رلك ان التحكا يتمثل في قدرة الفرد على توقع حدوث المواقف الصعبة ً
استقراسه للواقع  ،ووضعه الخطط المناسبة لمواجهتها والتقليل من آثارها حين حدوثها  ،مستثم ار كل

ما يتوافر لديه من إمكانيات مادية ومعنوية واستراتيجيات عقلية  ،مسيط ار على نفسه متحكما في
انفعاالته .

 .0التحدي - : Challange
يعتبر المكون الثالث واألخير للصالبة النفسية وهو " التحدي مقابل الشعور بالتهديد "  ،فقد

يطر من تغيير على جوانب حياته هو أمر مثير
أ
عرفه مخيمر  0996بأنه " اعتقاد الفرد أن ما
وضروري أكثر من كونه تهديدا له ،مما يساعده على المبادأة ،واستكشاف البيسة ،ومعرفة المصادر

النفسية واالجتماعية التي تساعده على مواجهة الضغوط بفاعلية ،وهره الخصاسص من شأنها
المحافظة على سالمة األداء النفسي للفرد رغا التعرر ألحداث سلبية ضاغطة.

(بدر:4227 ،

 )030و (مخيمر ،)023 :0996 ،وهو الرغبة في إحداث التغير ،ومواجهة األنشطة الجدية التي

تمثل أو تكون بمثابة فرص للنماء والتطور( .عودة)66 :4202 ،

وتعرفه كوبا از "  "Kobaza, 1983أن التحدي هو اعتقاد الفرد بأن التغير المتجدد في أحداث

الحياة هو أمر طبيعي  ،بل حتمي ال بد منه الرتقاسه ،أكثر من كونه تهديدا ألمنه وثقته بنفسه
وسالمته النفسية ( .ارضي)49 :4228 ،
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ويشير توماكا وآخرون  Tomaka et. Al, 1996إلى التحدي بأنه "تلك االستجابات المنظمة

التي تنشأ ردا على المتطلبات البيسية وهره االستجابات تكون رات طبيعة معرفية أو فسيولوجية أو
سلوكية وقد تجتمع معا وتوصف بأنها استجابات فعالة ( .عودة.)74 :4202 ،

كما يظهر التحدي في اقتحاا المشكالت لحلها والقدرة على المثابرة وعدا الخوف عند مواجهة

المشكالت  ( .عثمان .)402 : 4220 ،

وترى الباحثة أن التحدي يتمثل في قدرة الفرد على التكيف مع مواقف الحياة الجديدة وتقبلها

بما فيها من مستجدات سارة أو ضارة باعتبارها أمو ار طبيعية البد من حدوثها لنموه وارتقاسه ،مع قدرته
على مواجهة المشكالت بفاعليه ،وهره الخاصية تساعد الفرد على التكيف السريع في مواجهة أحداث

الحياة الضاغطة المؤلمة ،وتخلق مشاعر التفاؤل في تقبل الخبرات الجديدة  ،كرلك نجد في بعر
الدراسات عددا آخر من خصاسص روي الصالبة النفسية

تتمثل فيما يلي " -:الصبر وااليمان

بالقضاء والقدرة".

كما نجد أن مخيمر أكد على الخصاسص التالية " التزاا – تحكا تحدي "بعد دراسته ألدبيات

الموضوع حيث قاا بالعديد من الدراسات العربية في مجال الصالبة النفسية ،واعتمد على هره

الخصاسص في دراساته كأبعاد لقياس الصالبة استنادا إلى تعريف ومقياس الصالبة الري طورته كوبا از

"( " kobaza, 1979عودة.)66 :4202 ،

لرا نخلص من خالل ما تا عرضه من أبعاد الصالبة النفسية و "االلتزاا – التحكا – التحدي

" إلي أن الفرد ينظا أموره وعالقاته ويحدد بنفسه مضمون حقوقه والتزاماته على ضوء ما يجده مستق أر
مع من يتعاملون معه  ،وما يتفق مع العرف الساسد المستقر وشعوره بضرورة االلتزاا به ،كما يمكن أن

يكون االلت ازا مصدره داخل الفرد نفسه  ،أو أن يستمده من قيا مجتمعه وأعرافه وقوانينه ومع معتقداته.

وبالنسبة للتحكا فترى الباحثة أنه يعني قدرة الفرد الراتية على أن يتماسك ويسيطر على نفسه

وهرا يعني قدرته على الصمود في مواجهة صعاب الحياة و أزماتها  ،ويتضمن رلك الصمود والسيطرة

على نفسه والقدرة على اتخار القرار .

كما يشير التحدي الي قدرة الفرد علي المواجهة الفعالة لألزمات الحياتية وبرل الجهد لتخطي

العقبات وصوال لألهداف المرجوة  ،وخلق مشاعر التفاؤل في تقبل الخبرات الجديدة  ،ويتضمن هرا

البعد بعر الخصاسص منها توظيف القدرات وتنمية اإلمكانات واقتحاا المشكالت ومساعدة الفرد على

التكيف في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وأزماتها المؤلمة .

أهمية الصالبة النفسية:

قدمت كوبا از  Kobaza, 1979عدة تفسيرات توضح السبب الري يجعل الصالبة النفسية

تخفف من حدة الضغوط التي تواجه الفرد ،ويمكن فها العالقة من خالل فحص أثر الضغوط على
الفرد ،وفي هرا الخصوص ترى أن استثارة األحداث الضاغطة تقود إلى سلسلة من االرجاع تؤدي إلى
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استثارة الجهاز العصبي الراتي والضغط المزمن يؤدي فيما بعد إلى اإلرهاق وما يصاحبه من أمرار

جسمية واضطرابات نفسية ،وهنا تأتي دور الصالبة النفسية في تعديل العملية الداسرية ،والتي تبدأ

بالضغط وتنتهي

باإلرهاق(.حمادة وعبد اللطيف)207-201 :2112 ،

وركرت شيلي وتايلور  shely & Tailorأنه منر الدراسة األولى التي قامت بها كوبا از

 ،Kobaza 1979أجريت العديد من األبحاث التي أظهرت أن الصالبة ترتبط بكل من الصحة
الجسمية والصحة النفسية الجيدة( .ياغي )38 :4226 ،و(عودة.)76 :4202 ،

وقد وجد كل من مادي وكوبا از  Made & Kobazaأن األشخاص روي الصالبة النفسية

المرتفعة يكونون أكثر قدرة على االستفادة من أساليب مواجهتها للضغوط بحيث تفيدها في خفر
تهديد األحداث الضاغطة من خالل رؤيتها من منظور واسع وتحليلها الى مركباتها الجزسية ووضع

الحلول المناسبة لها ،وتتفق كوبا از  Kobazaوفولكمان  volcmanو الزاروس Lazoursفي أن
الخصاسص النفسية كالصالبة مثال تؤثر في تقييا الفرد المعرفي للحدث الضاغط راته وما ينطوى عليه

من تهديد ألمنه وصحته النفسية وتقديره لراته،كما تؤثر أيضا في تقييا الفرد ألساليب المواجهة وهي
األساليب التي يواجه بها الفرد الحدث الضاغط (مواجهة المشكالت -الهروب -تحمل المسسولية-
البحث عن المساندة -التحكا الراتي)(.عودة.)77-76 :4202 ،

ويرى باحثون آخرون أنه حتى لو قاا األفراد الرين يتمتعون بدرجة عالية من الصالبة النفسية

بتقدير الضغوط بأنها تشكل لها ضغطا بالفعل إال أن سمات شخصيتها تظل تعمل كواق من تأثير

الضغوط عن طريق تسهيل اختيار أساليب المواجهة التوافقية أو عن طريق كف السلوك غير التوافقي،
فاألفراد روو الصالبة العالية نظريا يميلون إلى استخداا أسلوب المواجهة التحويلي ،وفيه يقومون
بتغيير األحداث التي يمكن ان تولد ضغطا الى فرص نمو ونتيجة لرلك نجدها يتوافقون مع األحداث

الضاغطة بطريقة متفاسلة وفعالة.

وعلى العكس من رلك يعتمد األفراد روو الصالبة المنخفضة الى أسلوب المواجهة التراجعي،

أو الري يتضمن نكوصا وفيه يقومون بالتجنب أو االبتعاد عن المواقف التي يمكن أن تولد ضغطا.
( ارضي)53 :4228 ،

كما تعد الصالبة النفسية أحد عوامل الشخصية في تحسين األداء و الصحة النفسية حيث

أشارت العديد من الدراسات إلى أهميته كأحد عوامل المقاومة ضد الضغوط بجانب (الضبط الداخلي
وتقدير الرات والمساندة االجتماعية) التي تجعل الفرد يقيا الضغوط تقييما واقعيا ،كما أنها تجعله أكثر

فعالية في مواجهتها (محمود وعلى )252 :4200 ،و(مخيمر ،)478 :0997،وال شك أن هناك تباينا
بين األشخاص في مواجهة المحن والتوافق معها ،وقد افترضت عدة مكونات نفسية تحقق التوافق

اإلنساني منها قوة األنا واالتزان االنفعالي والكفاءة الراتية والصالبة النفسية والدعا االجتماعي والقيا

الدينية.
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وتعمل الصالبة أيضا كحاجز يحول بين الفرد واإلصابة باألمرار النفسية والجسمية ،فالفرد

رو الشخصية الصلبة يتعامل بصورة فعالة مع الضغوط ،كما يميل إلى التفاؤل والتعامل المباشر مع
مصادر الضغط ،ولرلك يستطيع تحويل المواقف الضاغطة إلى مواقف أقل تهديدا ،وعليه فإنه يكون

أقل عرضة لآلثار السلبية المرتبطة بالضغوط( .محمود وعلى.)256 :4200 ،

النظريات المفسرة للصالبة النفسية:

أوال :نظرية كوبا از ( )Kobaza 1979والدراسات المنبثقة عنها:
اعتمدت هره النظرية على عدد من األسس النظرية والتجريبية تمثلت أسس النظرية في آراء
بعر العلماء أمثال فرانكل  Phrankelوروجرز  Rojarsوالتي أشارت إلى أن وجود هدف للفرد أو
معنى لحياته الصعبة يعتمد بالدرجة األولى على قدرته على استغالل إمكاناته الشخصية واالجتماعية

بصورة جيدة)Mttexon, ivancevich, 1987: 102( .

ويعد نمورج الزورس ( )Lazoursمن اها النمارج التي اعتمدت عليها هره في ثالث حيث أنها
نوقشت من خالل ارتباطها بعدد من العوامل وحددها في ثالث عوامل رسيسية وهي:

 .0البيسة الداخلية للفرد.

 .4األسلوب اإلدراكي المعرفي.
 .3الشعور بالتهديد واإلحباط.

ركر الزورس ( )Lazoursأن حدوث خبرة الضغوط يحددها في المقاا األول طريقة إدراك الفرد

للموقف واعتباره خططا للتعايش تشمل عليه اإلدراك الثانوي وتقديا لقدرته الخاصة وتحديد كفاءتها في
تناول المواقف الصعبة.

فتقييا الفرد لقدراته على نحو سلبي يجزا بضعفها وعدا مالسمتها للتعامل مع المواقف الصعبة أمر

يشعر بالتهديد وهو ما يعني عند الزورس توقع حدوث الفرد سواء البدني أو(عودة)79 :4202 ،
النفسي ويؤدي الشعور بالتهديد بدوره إلى الشعور باإلحباط متضمنا الشعور بالخطر أو بالضرر الري
يقرر الفرد وقوعه بالفعل (ابو ندي ،)46: 4227 ،كما ترتبط هره العوامل الثالثة ببعضها البعر

فعلى سبيل المثال يتوقف الشعور بالتهديد على األسلوب اإلدراكي للموقف كما يؤدي اإلدراك اإليجابي

إلى تضاؤل الشعور بالتهديد ويؤدي اإلدراك السلبي إلى زيادة الشعور بالتهديد ويؤدي إلى تقييا بعر
الخصال الشخصية كتقدير الرات.

وطرحت كوبا از (  )Kobaza, 1979االفترار األساس لنظريتها بعد أن اجرت دراسة على

رجال األعمال والمحامين والعاملين في الدرجة المتوسطة والعليا في الصحة النفسية والجسمية
واالحداث الصادمة وقد خرجت ببعر النتاسب والتي كان منها:

 .0الكشف عن مصدر إيجابي جديد في مجال الوقاية من اإلصابة باالضطرابات النفسية والجسمية
وهو الصالبة النفسية بأبعادها وهي "االلتزاا ،التحكا ،التحدي).
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 .4إن االف ارد األكثر صالبة حصلوا على معدات أقل في اإلصابة باالضطرابات النفسية رغا
تعرضها للضغوط الشاقة.

فكان هرا االفترار أن التعرر لألحداث الضاغطة الحياتية الشاقة يعد أم ار ضروريا بل إنه حتمي

ال بد منه الرتقاء الفرد ونضجه االنفعالي واالجتماعي وان المصادر النفسية واالجتماعية الخاصة بكل

فرد قد تقوي وتزداد عند التعرر لهره األحداث الصادمة ومن أبرز هره المصادر الصالبة النفسية.

ومن خالل دراستها توصلت إلى أن االرتباط القاسا بين الصالبة والوقاية من األمرار أدى الى

تحديدها للخصال المميزة لألفراد مرتفعي الصالبة حيث أنها يتسمون بأنها األكثر نشاطا ومبادأة
واقتدا ار وقيادة وضبطا داخليا وأكثر صمودا ومقاومة ألعباء الحياة وأشد واقعية وانجا از وسيطرة وقدرة

على التفسير( .عودة. )82 :4202 ،

لرا نجد أن األفراد الرين ينظرون للحياة وأحداثها بواقعية لديها صالبة نفسية قوية تخفف اإلجهاد

والشعور السلبي الناتب عن أحداث الحياة الضاغطة  ،كما ترى الباحثة أن التكيف مع هره الصعاب

يؤدي باألفراد إلي تجنب هره األحداث أو الهروب منها ولكن الصالبة القوية لدى األفراد تساعده على
مواجهة هره الضغوط  ،لرا تعتبر الصالبة إحدى المتغيرات النفسية الواقعية مثل المساندة االجتماعية

ومتغيرات إستراتيجيات المواجهة  ،حيث يميل األفراد روي الصالبة القوية إلي طلب المساندة
االجتماعية والدعا من اآلخرين المحيطين بها  ،عند تعرضها لألحداث المؤلمة  ،فهرا يساعدها على

التوافق مع هره األحداث وتجاوزها بنجاح.
ثانيا :نظرية فنيك (-: )Venk

لقد اظهر حديثا في مجال الوقاية من الضغوط باالضطرابات أحد النمارج الحديثة الري أعاد
النظر في نظرية كوبا از ( )Kobaza, 1979وحاول وضع تعديل جديد لها وهرا النمورج قدمه فنيك

جرها بهدف بحث العالقة بين
( )Venk, 1992وتا تقديا هرا التعديل من خالل دراسته التي أ ا
الصالبة النفسية واإلدراك المعرفي والتعايش الفعال من ناحية ،والصحة العقلية من ناحية أخرى ،ورلك

على عينة قوامها  067جنديا إسراسيليا ،واعتمد الباحث على المواقف الشاقة الواقعية في تحديده لدور

الصالبة وقاا بقياس متغير الصالبة واإلدراك المعرفي للمواقف الشاقة( .عودة،)82 :4202 ،
والتعايش معها قبل الفترة التدريبية التي أعطاها للمشاركين والتي بلغت سته شهور وبعد انتهاء هره

الفترة التدريبية توصل إلى نتاسب مهمة وهي:

ارتباط مكوني االلتزاا والتحكا فقط في الصحة العقلية الجيدة لألفراد فارتبط االلتزاا جوهريا بالصحة

العقلية من خالل تخفير الشعور بالتهديد واستخداما إلستراتيجية التعايش الفعال خاصة إستراتيجية

ضبط االنفعال حيث ارتبط بعد التحكا إيجابيا بالصحة العقلية من خالل إدراك الموقف على أنه أقل
مشقة واستخداا استراتيجية حل المشكالت بالتعايش.
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وقةةاا فنيةةك ( )Venkبةةأج ارء د ارسةةة ثانيةةة عةةاا  0995لهةةا نفةةس أهةةداف الد ارسةةة األولةةى ورلةةك علةةى

عينةةة مةةن الجنةةود اإلسةراسيلين أيضةةا ،ولكنةةه اسةةتخدا فتةرة تدريبيةةة عنيفةةة لمةةدة  2شةةهور تةةا خاللهةةا تنفيةةر
المش ةةاركين لألوام ةةر المطلوب ةةة حت ةةى وان تعارض ةةت م ةةع مي ةةولها واس ةةتعداداتها الشخص ةةية ورل ةةك بص ةةفة
متواصلة وبقيةاس الصةالبة النفسةية وكيفيةة اإلدراك المعرفةي لألحةداث الشةاقة الحقيقيةة (الواقعيةة) وطةرق

التعة ة ةةايش قبة ة ةةل فت ة ة ةرة التة ة ةةدريب وبعة ة ةةد االنتهة ة ةةاء منهة ة ةةا تة ة ةةا التوصة ة ةةل لة ة ةةنفس نتة ة ةةاسب الد ارسة ة ةةة األولة ة ةةى.
(ابو ندي.)32 :4227،

كما نجد ان الدراسات السابقة تتناول اآلثار المتعددة للصالبة النفسية على تمتع الفرد بصحة نفسية

جيدة وكرلك العوامل التي تؤثر في تكوين الصالبة النفسية لدى الفرد.

لرا قامت الباحثة بعد اطالعها علي التراث األدبي و النظريات السابقة التي تناولت الصالبة

النفسية ،باختيار الصالبة لتكون إحدى المتغيرات األساسية في دراستها ،إلى جانب اعتقاد الباحثة
كبير من أبناء وطنها يتمتع بهره الصالبة ،ويمكن أن يكون هرا التمتع من خالل المساندة
بأن عدداً اً

االجتماعية التي تتلقاها األمهات واألسر من األشخاص المحيطين بهن او من خالل تكرار الصدمات

النفسية التي تعرر لها شعبنا من قبل االحتالل اإلسراسيلي ،أو من خالل إيماننا وما نستمده من قوة
واصرار ومثابرة من خالل ديننا الحنيف .

جدار قوياً ليدافع عن نفسه ومن يحب بقوة ،كما
فالصالبة من المتغيرات النفسية التي تنش لدى الفرد
اً

تساعده علي التكيف مع أحداث الحياة الضاغطة  ،ومع ما يتعرر له شعبنا من قمع وحرب متواصله
ومآسي مست الكبير والصغير فيه  ،ولا يسلا منها ال بشر وال حجر  ،لرا كان من الضروري قياس

قوة الصالبة لدى أسرنا والعمل علي تعزيزها  ،وتعزيز قدرة األمهات خاصة على مواجهة آثار هره

الحروب وتحديها .

لرا نجد أن هرا المتغير يمكن أن يكشف في هره الدراسة مدى قدرة األرامل و زوجات الشهداء في
محافظات غزة  ،علي مواصلة التحدى والمواجهة والتصدى لما خلقته الظروف الصعبة من آثار نفسية

وجسمية حادة أثناء تعرضهن لألحداث المؤلمة وفقدان أحباسهن خاصة األزواج الرين ها أمن األسرة
وعمادها  ،كما يمثل هؤالء األزواج الجدار الواقي الصامد الري يحجز هموا الحياة وصعابها  ،وعند
فقدان هرا الدرع تفقد األسرة أمانها ويكون أماا الزوجة واألا كثير من التحديات ،أهمها أن تحاول بناء

جدار قوي يحمي أسرتها  ،ومحاولة توفير احتياجات أسرتها المعنوية والمادية ،واألها أنها ستقوا
بدورين هامين في األسرة والمجتمع وهو أن تكون األب واألا لهره األسرة  ،وهره يتطلب درجة عالية

من القوة والصالبة لمواجهة أحداث الحياة المؤلمة وعقباتها ومتطلباتها .
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املبحث الثالث
قلق املس تقبل
أوال :القلق:

المقدمة -:
ظاهرة القلق في اإلنسان السوى عامة تعتبر تفاعالً طبيعياً لظروف الحياة العادية وخاصة في

مواقف التوقع مثل دخول االمتحان ،أو اإلقداا على الزواج أو االلتحاق بالوظيفة أو انتظار نبأ
هاا ......وهكرا ،وينبغي أن ندرك أن القلق في حدوده الطبيعية يعمل كدافع قوى نحو االنتاج والنجاح
والتقدا عند االفراد ولكن إرا زاد القلق عن حده و أصبح شديداً قاسياً مما يقف في سبيل التكيف ويعوق

االنتاج ويعرقل التقدا أصبح عرضاً مرضياً ورلك هو الرى نطلق عليه عصاب القلق.
.) 69 : 4202

( الصيخان،

كما يعتبر القلق من األمرار العصابية الشاسعة إال أنه يعتبر سمة رسيسة من معظا

االضطرابات ،نجده بين األسوياء في مواقف األزمات كما نجده مصاحباً لكل األمرار العصابية
والرهانية على حد سواء ؛فيري الكثير من المفكرين أن القلق هو سمة العصر الحديث بأزماته

وطموحاته ومنافساته الحادة ،وقد يكون هرا صحيحاً لكن مع هرا نجد أن الحاالت الشديدة من القلق
توجد في كافة المجتمعات ،ولا يخل منها عصر من العصور والقلق هو انفعال شديد بمواقف أو أشياء

أو أشخاص ال تستدعى بالضرورة هرا االنفعال وهو يبعث في الحاالت الشديدة على التمزق والخوف

ويحول حياة صاحبه إلى حياة عاجزة ويشل قدرته على التفاعل االجتماعي والتكيف البناء( .أبو حويب

و الصفدي)022 :4220 ،

ويشمل االضطرابات في حاالت القلق مثله مثل أي اضطراب انفعالي آخر – الكاسن بجوانبه

الوجدانية والسلوكية والتفكير فضالً عن تفاعالته االجتماعية.

فمن حيث النواحي الشعورية تسيطر على الشخص في حاالت القلق مشاعر بالخوف

واالكتساب والشعور بالعجز عن اتخار ق اررات حاسمة او سرعة اتخار ق اررات  ،والشخص في حاالت

القلق غالبا ما تظهر اضطراباته الفكرية في شكل تبني اتجاهات وأفكار ال منطقية وقد تبين أن القلقين
والعصابيين غالباً ما يتبنون أفكا اًر مطلقة متطرفة وغير واقعية ويميلون الى نقد الرات الشديد ويضعون

متطلبات صارمة على ما يجب أن يفعلوه وما ال يفعلوه( .أبو حويب و الصفدي. )025 :4220 ،

ويعتبر القلق انفعال مؤلا ومؤسف ومحزن ومزعب وموجع ،يسبب الكرب واأللا واألسي والقلق

والمضايقة Anxiety is an emotion that is distressing. .؛ وقد ينظر للقلق على أنه

"عصاب نفسي" أي مرر نفسي  ،neurosisوفي الغالب ما يكون هرا المرر وظيفياً functional
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بمعني أنه ال يرجع الى أسباب عضوية او جسمية ،وانما يرجع الى أسباب نفسية وأزمات اجتماعية،
وقد ينظر إليه على أنه حالة  stateتميز شخصاً معيناً دون غيره من الناس.

هرا وقد يكون للقلق سبب معروف ،وقد تكون أسبابه غامضة أو غير معروفة ،والقلق

المجهول أكثر حدة وايالماً ،وللقلق عدد كبير من األعرار التي قد تشبه أعرار الخوف  Fearوقد
يأخر الشعور بالقلق باالنتقال من مثير إلى آخر ،بمعني أنه يحدث نوعاً من التعميا لمثيرات القلق،

حيث ينتقل القلق من موقف إلى آخر ،ولقد أطلق سيحموند فرويد  S.Freudعلى هرا القلق المتنقل

اصطالح القلق الهاسا  Free- floating anxietyوارا لا يستطيع المرير أن ينسب شعوره بالقلق
الى سبب محدد ،فإنه يصبح من الصعب عالجه أو حل الموقف المقلق هرا ،فكما يقولون " إرا عرف

السبب بطل العجب" ويرهب كثير من علماء المدرسة السلوكية في علا النفس behavioural

 schoolإلى القول بأن انفعال القلق يرجع الى التعلا الشرطي الكالسيكي.

حيث ترى المدرسة السلوكية أن جميع األمرار النفسية أمرار متعلمة ومكتسبة من البيسة،

ويحاول االنسان تحاشي المواقف التي تسبب له القلق( .العيسوي)70-72 :4220 ،

لرا نجد أن القلق هو القاسا المشترك األعظا في االضطرابات النفسية ،والقلق هو الحالة التي

يشعر بها الفرد إرا تهدد أمنه أو تعرر للخطر أو لقي إهانة أو حبط مسعاه أو وجد نفسه في موقف

صراعي حاد ،و يعتبر القلق من أكثر التغييرات الشاسعة في مجال علا النفس عموماً والكتابات
الخاصة بمجال الصحة النفسية بوجه خاص ،ومع رلك فإن هرا المصطلح لا يكن شاسعاً حتى عقد

الثالثينيات من هرا القرن ،وربما يعود الفضل في إراعته الى "فرويد" حيث استخدمه مؤسس التحليل

النفسي في محاضراته التمهيدية األولي ( )0907-0906وفي محاضراته التمهيدية األخرى (-0934

 )0933وقد عنون به أحد كتبه.

ومصطلح القلق من المصطلحات القليلة التي يستخدمها علماء النفس في جميع االتجاهات
النظرية ،أي انه تعبير يجد إجماعاً عليه من الباحثين والكتاب (على وشريت )87 :4222 ،بل إن
اإلجماع ال يقتصر على استخداا المصطلح واالعتراف به ،بل يتعدي رلك إلى االتفاق بصفة عامة

على مظاهرة وعالماته.

اوال  :التعريف اللغوي للقلق-:
القلق لغة :ورد في لسان العرب البن منظور معنى القلق ،هو االنزعاج ،فيقال قلق الشيء قلقاً ،فهو

قلق ومقالق ،وأقلق الشيء من مكانه ،وقلقه :أي حركه ،والقلق أيضاً أن ال يستقر في مكان واحد.؛

وقلق قلقاً :أي لا يستقر في مكان واحد .أو لا يستقر على حال .وقلق أي اضطرب وانزعب .وأقلق

الها فالنا أي :أزعجه ،والمقالق :هو الشديد القلق( .جبر.)32 :4204 ،
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والقلق هو انشغال البال واالنزعاج من شيء غير معروف؛ وهو رلك اإلحساس الري ينتابنا

عندما نكون في موقف حرج ،أو عندما نشعر أننا محاصرون في زاوية ضيقة  ،عندسر نشعر بخطر ما
يهددنا رغا أن مصدر هرا التهديد وهرا الخطر غير معروف لدينا؛ إن اإلحساس بالقلق يشبه مشاعر
الخوف أو مشاعر شبيهة للخوف في بعر المواقف الحياتية؛ كما وتحتوي اللغة اإلنجليزية على

الكثير من الكلمات التي تصف القلق واألحاسيس المشابهة له مثل :التوجس ،عدا االرتياح ،انشغال
البال ،االنفعال ،الرعر؛ أما في اللغة البولندية أيضا تحتوي على الكثير من الكلمات مثل :عدا

الشعور بالهدوء ،الهياج ،النرفزة ،المحنة ،الرعب ،إثارة األعصاب؛ أما في اللغة العربية القلق له عدة
معاني مثل :الشعور بالخوف ،عدا الشعور بالراحة والهدوء ،االنفعال ،االرتعاش ،انشغال البال،
االنزعاج من شيء غير معروف ،النرفزة ،كل هره الكلمات لها صلة بأحاسيس شبيهة بالقلق ،وعندما
ينمي مجتمع ما رخيرة وافرة من المفردات عن مشاعر معينة هرا يعني أن هره المشاعر واألحاسيس

منتشرة بين الجميع ورات أهمية خاصة.

إن القلق والخوف بشكل عاا متشابهان ،عندما يكون سبب القلق واضحاً لنا نسمي هرا

اإلحساس خوفاً ،ارا واجه شخص ما أسداً مفترساً فيكون إحساس هره الشخص هو الخوف أو الرعب،
أما رلك الري يخاف من االمتحانات والتي بقي عليها عدة شهور فهو شخص قلق؛ كلمة الخوف في

اللغة البولندية تعني  ،starchأما في اللغة اإلنجليزية fearمن كلمة  ،faerوالتي تعني الكارثة أو
الخطر المفاج  ،أما كلمة القلق " "ANXIOUSفهي مشتقة من كلمة التينية والتي تعني مشاكل داخل

عقل المرء نتيجة حادث غير محدد ،ونفس هره الكلمة الالتينية لها عالقة باللغة اإلغريقية وتعني

الضغط بقوة أو الكفاح( .زغير.)004 :2101 ،
ثانيا :تعريف القلق اصطالحا :

من تعريفات بعض علماء النفس للقلق ما يلي:

 -تعريف فرويد : 0957يعرف القلق بأنه رد فعل لحالة خطر

 تعريف هورني  :0973بأنه استجابة انفعالية لخطر يكون موجها إلى المكونات األساسية للشخصية.-

تعريف حامد زهران  0997فيعرفه  :القلق هو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد خطر

فعلي أو رمزي ،قد يحدث ،ويصحبها خوف غامر وأعرار نفسية وعضوية.

 ويعرف أحمد عبد الخالق  :0992القلق بأنه شعور عاا بالخشية ،أو أن هناك مصيبة وشيكة الوقوعوتهديد مصدره غير معلوا ،مع شعور بالتوتر ،وخوف ال مسوغ له من الناحية الموضوعية ،وغالبا ما

يتعلق بالمستقبل والمجهول ،كما يتضمن القلق استجابة مفرطة مبالغا فيها لمواقف ال تمثل خط ار
حقيقيا وقد ال تخرج في الواقع عن اطار الحياة العادية ،لكن الفرد الري يعاني من القلق يستجيب لها

غالبا كما لو كانت تمثل خط ار ملحا أو مواقف تصعب مواجهتها.
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فنجد أن الكثير من علماء النفس يركز على أن القلق شعور عاا بالخيبة ،أو بخطر وشيك الوقوع،

ومصدره غير معلوا ،وهو استجابة مبال فيها ،لمواقف ال تمثل خط ار حقيقيا ،وقد ال

تخرج عن إطار الحياة العادية ،ولكن الفرد الري يعاني القلق يستجيب لها غالبا كما لو كانت

تمثل خط ار ملحا أو موقفا يصعب معالجته( .عبداهلل.)072-069 :4220 ،

ويعرف القلق بأنه :شعور باالنقبار والخوف والتوتر ناتب عن توقع خطر من مصدر غير

معروف ويعتبر القلق المعتدل عامل من العوامل الدافعة الى التعلا والنجاح ،ولكن عندما تشتد مشاعر

القلق لتصبح هي السمة الغالبة على سلوك الفرد فيصبح حالة مرضية ال بد من عالجها .ويعتبر القلق
شكالً من أشكال األمرار العصابية  Neurosesويتميز المصاب بالقلق بواحدة أو أكثر من
األعرار التالية:

 -0العجز عن التركيز واالنتباه
 -4اضطرابات النوا ،وتتمثل في األرق أو النوا المتقطع أو صعوبة االستغراق في النوا.

 -3زيادة في النشاط االستشاري للجهاز العصبي المستقل ويتمثل بكثرة العرق أو خفقان القلب
وجفاف الحلق والفا واضطرابات المعدة والميل لدسهال والعضة.

 -2التوتر العضلي ويتمثل في الرعشة والتنميل واالنقباضات العضلية واالختالجات في العضالت
الدقيقة والتعب والعجز عن االسترخاء.

 -5التوجس وتوقع الشر ويتمثل في االنشغال بالمستقبل والهموا والتفكير السلبي في المستقبل.
(سيسالا.)34 :4224 ،

كما يعرفه حامد زهران بأنه حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي،

قد يحدث ،ويصحبها خوف غامر وأعرار نفسية وجسمية.

ورغا أن القلق غالبا ما يكون عرضا لبعر االضطرابات النفسية إال أن حالة القلق قد تغلب

فتصبح هي نفسها اضطرابا نفسيا أساسيا وهرا هو ما يعرف عصاب القلق " "anxiety reactionأو
"القلق العصابي" أو "رد فعل القلق" " "anxiety neurosis؛ وهو أشيع حاالت القلق .ويمكن اعتبار
القلق انفعاالً مركباً من الخوف وتوقع التهديد والخطر(زهران.)097 :0977 ،

ويري اخرون ان القلق هو : Anxiety

 -1شعور مختلط من الرهبة والفزع بخصوص المستقبل دون سبب محدد لهرا الخوف.
 -2خوف مزمن من درجة خفيفة
 -3خوف شديد مسيطر

 -4دافع ثانوي يشتمل على استجابة تجنبية مكتسبة( .عقل)39 :4223 ،
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ويعرف بانه  :عدا ارتياح نفسي وجسمي ،ويتميز بخوف منتشر والشعور من انعداا األمن وتوقع
حدوث كارثة ،ويمكن أن يتصاعد القلق إلى حد الرعر ،كما يصاحب هرا الشعور في بعر األحيان
بعر االمرار النفسية والجسمية السيكوسوماتية( .جبر)32 :4204،

ويعرفه كابالن وسادوك  ،Kaplan & Sadock 0991بأنه حالة مرضية تتسا بالشعور بالتوجس
المصحوب بعالمات جسمية تشير إلى فرط نشاط الجهاز العصبي الراتي ،ويختلف القلق عن الخوف
بأن األخير (أي الخوف) يمثل استجابة لسبب معروف( .جبر.)32 :4204 ،

وهو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي قد يحدث ويصحبها خوف
غامر وأعرار نفسية جسمية( .شارلي)004 :4220 ،

و يعرف بأنه القلق  : Anxietyهو إحساس الفرد بالرعب المستمر والخوف تجاه قيا معينة بحيث
يكون الفرد حاملها بداخله أو من أحداث خارجية ال تبرد وجود هرا اإلحساس فالقلق يعني مجموعة

احاسيس ومشاعر بفاعلية يدخل فيها الخوف واأللا والتوقعات

السيسة(.منسي)11 :2110 ،

ويعرفه احمد عكاشة  :0999بأنه شعور غامر غير سار بالتوجس والخوف والتحفر والتوتر

مصحوب عادة ببعر اإلحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجهاز العصبي الالإرادي ويأتي في
نوبات متكررة ،مثل الشعور بالفراغ في المعدة أو الضيق في التنفس أو الشعور بنبضات القلب أو

الصراع أو كثرة الحركة( .مصطفي)349 :4200 ،

وتعرف منظمة الصحة العالمية القلق بأنه :مجموعة مختلفة من المظاهر البدنية والعقلية غير الراجعة

إلى خطر حقيقي تحدث على فترات او بصورة مستمرة ،ويكون القلق عاماً ،وقد يصل الى حد الهلع،
وقد تكون األعرار األخرى مثل األعرار الوسواسية الهستيرية موجودة ولكنها ال تسود الصورة

اإلكلينكية( .مصطفي)349 :4200 ،

أما أحمد عبد الخالق  0991فيعرفه بأنه  :شعور عاا بالخشية أو أن هناك وشيكة الوقوع أو تهديداً
غير معلوا المصدر ،مع شعور بالتوتر والشر ،والخوف ال مسوغ له من الناحية الموضوعية،وغالبا ما
يتعلق هرا الخوف بالمستقبل والمجهول ،كما يتضمن القلق استجابة مفرطة مبالغا فيها لمواقف ال تمثل

خط ار حقيقيا ،وقد ال تخرج في الواقع عن إطار الحياة العادية ،لكن الفرد الري يعاني من القلق

يستجيب لها غالبا كما لو كانت تمثل خط ار ملحا أو مواقف تصعب مواجهتها ( ،مصطفى: 2100 ،

 )001ويعتبر بعر الكتاب أن القلق ما هو إال فشل في دفاعات الفرد ،تلك الدفاعات التي تستهدف

حماية الفرد من مواجهة مخاوف وقلق الخبرات الماضية ،مثل هرا الفشل الجزسي يسمح بظهور نوع

اع ألسباب هرا الخوف ،بينما يرى
غامر من الخوف على حيز الشعور وال يوجد لدى الفرد إدراك و ٍ

سيجموند فرويد  0912القلق بأنه حالة من الخوف الغامر الشديد الري يتملك اإلنسان ،ويسبب له

كثي اًر من الكدر والضيق واأللا والقلق يعني االنزعاج ،والشخص القلق يتوقع الشر داسماً ويبدو متشاسماً
ومتوتر األعصاب ومضطرباً ،كما أن الشخص القلق يفقد الثقة بنفسه ،ويبدو متردداً عاج اًز عن البث
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في األمور ،ويفقد القدرة على التركيز (عثمان )8 :4220 ،ويرى ال زاروس وأفريل ( Lazarus,

 )Averillالقلق على أنه انفعال مبني على تقدير التهديد تقدي اًر يتضمن عناصر رمزية تكهنية وغير

أكيدة ،وينتب القلق عندما ال تستطيع األنظمة المعرفية أن تمكن الشخص من أن يرتبط بطريقة رات

مغزى بالعالا المحيط به ،وعرف ماي  Mayالقلق بأنه "وجس يصحبه تهديد لبعر القيا التي يتمسك
بها الفرد ،ويعتقد أنها أساسية لوجوده.

ولقد صاغت الجمعية األمريكية للطب النفسي تعريفا للقلق بأنه خوف أو توتر وضيق ينبع من توقع

خطر ما يكون مصدره مجهوالً إلى درجة كبيرة ،ويعد مصدره كرلك غير واضح ،ويصاحب كالً من
القلق والخوف عدد من التغيرات الفيزيولوجية راتها ،لكن القلق رعب غير ري اسا أو إحساس يلوح

بتحطيا وشيك( .جبر.)30 :4204 ،

اما الحسين  2112فيعرف القلق علي انه  :توتر او انزعاج من توقع حدوث خطر ال يعرف مصدره
او ال يمكن التعرف علي رلك المصدر ويكون مصدره بشكل رسيس من أصل نفسي داخلي وهرا ما
يميزه عن الخوف الري يعتبر استجابة عاطفية لخطر أو تهديد معروف وعادة ما يكون خارجيا ،
ويمكن اعتبار القلق مرضيا عندما يتدخل بالفاعلية الحياتية وبإنجاز االهداف المرغوبة أو بالمرر أو
الراحة العاطفية المعقولة ( .الحسين .) 0028 : 4224 ،
وتتبني الباحثة تعريف احمد جبر الذ عرف قلق المستقبل علي انه  :حالة انفعالية نحو المستقبل تتسا
بالتوتر وتوقع الشر والخوف من حدة المشاكل الحياتية المتوقعة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو
سياسية وقد يصاحب هره الحالة العديد من االضطرابات التي تؤثر سلبا علي سلوك الفرد .
لرا تري الباحثة أن كافة التعريفات تتفق على أنها حالة انفعالية ناتجة عن اإلحساس بالخطر العاا
الري ينتاب اإلنسان ،وسبب له كثي اًر من الكدر والضيق واأللا ،ومثل هرا الخطر قد يكون موجوداً فعالً
أو يكون ال وجود له في الواقع ،ويكون مصحوباً عادة ببعر األعرار البدنية في صورة اضطراب

في وظاسف الجسا.

أنواع القلق:

 .0القلق العاا :وهو الرى ال يرتبط بش محدد بل نجد القلق غامضاً وعاماً وعاسماً.

 .4المخاوف :وهنا يرتبط القلق بموضوع محدد كالخوف من المرر أو السرطان .....إلخ.
 .3القلق الكياني :وهو الري ال يتعلق بمشكلة التكيف وانما بطبيعة الوجود نفسه (من أنا؟ لمارا
نعيش...إلخ)

 .1القلق الثانوي :وهو الرى يصاحب األمرار النفسية والعقلية األخرى كعرر من أعرار
االضطرابات النفسية حيث يعتبر عرضاً مشتركاً بين األمرار( .الصيخان. )72 :4202 ،
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القلق بوصفه دافعا:
يمكن اعتبار القلق دافعاً من الدوافع الهامة التي تساعد على اإلنجاز والتفوق ،وتؤكد نظريات التعلا
على أهمية الدافعية في التعلا ،ويعرف الدافع بأنه حالة داخلية عند الفرد توجه سلوكه وتؤثر عليه،
والدافع عامل انفعالي يعمل على توجيه سلوك الفرد ،ولرا فإنه يسلك وينزع الى عمل معين ،وتتمثل

وظيفة الدافعية في اآلتي:

أوالً :ينشط القلق عامل سلوك الفرد ويحرره من عقاله وينقل الفرد من حالة السكون الى حالة الحركة،
حيث أن القلق ينشأ من عدا االتزان.

ثانياً :القلق توجيهي ،أي يوجه السلوك نحو غرر معين ،فالطالب الرى لديه امتحان تنشأ لديه حالة
من القلق تساعده في االستركار.

ثالثاً :القلق يعتبر صفة تعزيزية ورلك بعد إنجاز العمل فإن االتزان يعود الى ما كان عليه( .الخالدي
والعلمى)85 :4229 ،
نوعان من القلق:

يتضح من تحليل القلق أنه يتكون من نوعين :أحدهما سوي واآلخر مرضي أو القلق اإليجابي

واآلخر سلبي ،األول يساعد على البناء واإلنجاز والنجاح ،أما اآلخر فهو يؤدي الى الفشل والتوتر
وسوء التكيف ،والقلق السوي هو القلق خارجي المنشأ أو القلق المستثار ،والقلق الخر يسمي القلق

داخلى المنشأ ،والقلق األول عبارة عن قلق الحالة والثاني يسمي سمة القلق ،كما وضح تصورها

سبيلبرجر(.الخالدي والعلمي)85 :4229 ،

ويطلق القلق السوي أو الموضوعي العادي او الواقعى أو الصحيح كما يسمي أحيانا القلق

اإليجابي ،ويكون مصدره خارجياً وموجوداً فعالً على أحد أنواع القلق ،ويحدث هرا القلق في مواقف

التوقع أو الخوف من فقدان شيء مثل القلق المتعلق بالنجاح في العمل أو االمتحان أو االنتقال من

المعلوا الى المجهول او الخوف من وجود خطر قومي أو من حدوث تغيرات اقتصادية او اجتماعية.

(زهران)397 :0977 ،

والنوع اآلخر يطلق عليه القلق العصابي وهو القلق داخلي المنشأ وأسبابه الشعورية مكبوتة

غير معروفة وال مبرر له وال يتفق مع الظروف الداعية له ويعوق التوافق واإلنتاج والتقدا والسلوك
العادي( .زهران)398 :0977 ،

ونالحظ أن القلق يقل كلما انحسر الضغط الخارجي أو كلما تمكن الفرد من استخداا دفاعاته

بنجاح ،ومن حيل الدفاع المستخدمة للتخفيف من القلق :التبرير (بتحويل القلق الى مخاوف معقولة)
واإلنكار (شعورياً وال شعورياً) والهروب من مواقف القلق والكبت والالمباالة.
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ويمكن تحديد أهداف القلق بما يلي :الفوز باهتماا اآلخرين وانتباهها ،وارغاا المعاشرين على العمل
لما فيه راحة المرير وهدوسه ،والتخلص من المسسوليات ،والسيطرة على اآلخرين والتحكا فيها

والهروب من األوضاع المؤلمة او المتعبة.

وقد اثبتت البحوث أن القلق الموضوعي العادي وظاسف حيوية هامة يمكن لدنسان إستغاللها:

فهو يساعد على تنشيط المراكز العصبية العليا فتزيد قوة التركيز والتمييز واالستنتاج واتخار الق اررات
وحل المشكالت بسرعة ،وهو قد يلعب دور الدافعية نحو السلوك الهادف ،وقد يلعب دور إشارة توجه

الفرد إلى إ دراك التهديديات بحساسية شديدة وينبهه للقياا بعمل توافقى ،والشكل التالي يوضح القلق
وآثاره السلوكية(.زهران.)364 :7711 ،

المرض
العدوان

القلق

العدوان

احالم
اليقظة

التمرد

شكل (  ) 2يوضح القلق وآثاره السلوكية .
حالة القلق وسمة القلق:
القلﻕ مثله مثل ﺍإلحباﻁ ﻭﺍلصرﺍﻉ عملية نفسية شاسعة بيﻥ جميع ﺍلناﺱ فﻜلنا يعﺭﻑ ﺍلقلﻕ

ﻭيعاني منه في بعﺽ ﺍلمﻭﺍقﻑ.

ﺃﻱ ﺃنه خبرة يﻭمية حياتية عنﺩ ﺍإلنساﻥ في جميع ﺍألعماﺭ ﻭهﺫﺍ يقﻭﺩنا ﺇلى ﺍلتفﺭقة ﺍلتي

ﺃصبحﺕ معﺭﻭفة ﻭمعتﺭفا بها في علﻡ ﺍلنفﺱ حﺩيثﹰا ﻭهي ﺍلتفﺭقة بيﻥ نﻭعيﻥ مﻥ ﺍلقلﻕ ﺍلنﻭﻉ ﺍألﻭل

هﻭ ﺍلقلﻕ كحالة ﺃﻭ حالة ﺍلقلﻕ  ،Anxiety Stateﻭﺍلنﻭﻉ ﺍلثاني هﻭ ﺍلقلﻕ كسمة ﺃﻭ سمة ﺍلقلﻕ
.Anxiety Trait
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ﻭتشيﺭ حالة ﺍلقلﻕ  Anxiety Stateﺇلى ﻭضع ﻁاﺭﺉ ﻭﻭقتي عنﺩ ﺍلفﺭﺩ يحﺩﺙ له ﺇﺫﺍ

تعﺭﺽ ألحﺩ ﺍلمﻭضﻭعاﺕ ﺍلتي تثيﺭ هﺫﺍ ﺍلقلﻕ ﻭباختفاﺀ هﺫه ﺍلمﻭضﻭعاﺕ بالقضاﺀ عليها ﺃﻭ باالبتعاﺩ
عنها تنتهي حالة ﺍلقلﻕ.

ﻭتتفاﻭﺕ شﺩﺓ هﺫه ﺍلحالة حسﺏ ﺩﺭجة ﺍلتهﺩيﺩ ﺃﻭ ﺍلخﻁﺭ  Threatﺍلتي يدركها ﺍلفﺭﺩ

متضمنة في ﺍلمﻭقﻑ ﻭهي حالة ﺃقﺭﺏ كما يﻅهﺭ ﺇلي حالة ﺍلخﻭﻑ .

ﺃما سمة ﺍلقلﻕ فتشيﺭ ﺇلى ﺃساليﺏ ﺍستجابية ثابتة نسبيا تميﺯ شخصية ﺍلفﺭﺩ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍلقلﻕ

ﺍلمثاﺭ في هﺫه ﺍلحالة ﺍقﺭﺏ ﺇلى ﺃﻥ يﻜﻭﻥ مﺭتبﻁا بشخصية ﺍلفﺭﺩ منه ﺇلى ميﺯﺍﺕ ﺍلمﻭقﻑ ﻭلﺫﺍ

يﺭتبﻁ ﺍلتفاﻭﺕ في ﺩﺭجة هﺫﺍ ﺍلقلﻕ بﺩﺭجة ﺍلقلﻕ ﺍلتي ِتﹶسﻡ ﺍلفﺭﺩ أكثر مﻥ ﺍﺭتباﻁها بحجﻡ ﺍلتهﺩيﺩ ﺃﻭ

ﺍلخﻁ ﺍلمتضمﻥ في هﺫﺍ ﺍلمﻭقﻑ.

ﻭهﺫﺍ ﺍلقلﻕ األخير" سمة القلق " هﻭ ﺍألكثر ﺍﺭتباﻁا بالصحة ﺍلنفسية ﺍلفﺭﺩ ﻭهﻭ ﺍلﺫﻱ يتحﺩﺙ

عنه ﺍلعلماء كعرر لالضﻁﺭﺍباﺕ ﺍلعصابية ﻭلﺫﺍ يمتﺩ في نشأته ﻭنمﻭه ﺇلي خبﺭﺍﺕ ﺍلﻁفﻭلة (علي

وشريت )92 :2111 ،ﻭﺍلمثيﺭﺍﺕ ﺍلتي يتعﺭﺽ لها ﺍلفﺭﺩ ﺃثناء ﺍلتنشسة ﺍالجتماعية ،ﻭهﺫﺍ يعني ﺃﻥ
كل ﺍلناﺱ يمﺭﻭﻥ بة (حالة قلﻕ) ﺇﺫﺍ عﺭﺽ لهﻡ ما يقلﻕ ﻭلﻜﻥ بعضهﻡ فقﻁ هﻡ ﺍلﺫيﻥ يتسمﻭﻥ بسمة

القلق.

ﻭﺭبما كان "كاتل  " Catell 0966ﺃﻭل مﻥ ﺃشاﺭ ﺇلى هﺫيﻥ ﺍلنﻭعيﻥ مﻥ ﺍلقلﻕ ،ﻭقﺩ تابع

"سبيلبﺭجﺭ  "Speilberger 0974هﺫه التفرقة ﻭﻭضعها في ﺇﻁاﺭ نﻅﺭﻱ ﻭﺃﻭضح ﺃﻥ ﺍلفﺭﺩ ﺍلﺫﻱ
لﺩيه سمة ﺍلقلﻕ يﻜﻭﻥ أكثر تنبها ﻭﻭعيا مﻥ ﺍآلخﺭيﻥ لﺩﺭجة ﺍلخﻁﺭ في ﺍلمثيرﺍﺕ ﺍلتي تعﺭﺽ له،
ﻭقﺩ يﺩﺭﻙ بعﺽ ﺍلمﻭضﻭعاﺕ باعتباﺭها مهﺩﺩﺓ له ﻭخﻁﺭﺓ عليه ﻭهي في ﺍلﻭﺍقع

ليسﺕ كرلك ﻭتﻜﻭﻥ ﺍستجابته ﺍلقلقة ﺃﻭ ﺍلمعبﺭﺓ عﻥ ﺍلقلﻕ ﺩﺍلة على قﺩﺭ ﺍلخﻁﺭ ﻭﺍلتهﺩيﺩ ﺍلﺫﻱ

أدركه( .علي وشريت)90: 2111 ،

 فتعرف حالة القلق :هي حالة مؤقتة أو حالة الكاسن اإلنساني التي يتسا بها داخلياً ،ورلك لمشاعرالتوتر والخطر المدركة والتي تزيد من نشاط الجهاز العصبي الراتي ،فتظهر عالمات حالة القلق

وتختلف حاالت هره الحالة وشدتها وتقبلها معظا الوقت.

 أما سمة القلق فتشير إلى االختالفات الفردية (الثابتة نسبياً) في قابلية اإلصابة بالقلق التي ترجعالى االختالفات الموجودة بين األفراد فى استعدادها لالستجابة للمواقف المدركة كمواقف تهديديه

بارتفاع حالة القلق ،فهي تعني النظرة الى العالا المليء بالعديد من المواقف المثيرة التي يشعر بها

الفرد علي أ نها شيء خطر أو مهدد للرات ،كما وأنها تعني الميل الى االستجابة لمثل هره التهديدات
بحالة من القلق( .علي.)97 :4202 ،
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المصادر األساسية للقلق :

حدد جيروا وأرنست  "Jerome &Ernest" 0986خمسة مصادر أساسية تسبب القلق

على النحو التالي :

 .0األرى أو الضرر الجسدي ": "Physical Harmفالعديد من الناس حتى أولسك الرين يحترفون
الرياضات الصعبة ،كسباقات السيارات وتسلق الجبال يتملكها الشعور بالقلق عندما تتهددها مواقف
تنرر باألرى وااليالا الجسدي كما وأن بعر األفراد في مواقف معينة تسيطر عليها فكرة اإلصابة

ببعر األمرار أو القتل في الحرب.

 .4الرفر والنبر ”: "Rejectionفالخوف من رفر اآلخر لنا ومن أنه لن يبادلنا مشاعر المودة والحب،
يجعلنا غير مطمسنين أو مستريحين في المواقف االجتماعية.

 .3عدا الثقة ”“Uncertaintyحيث يعد نقص الثقة أو فقدانها سواء في أنفسنا أا في غيرنا عند خور
التجارب والمواقف والخبرات الجديدة مصد ًار للقلق ال سيما إرا كان الطرف االخر في هره المواقف غير
واضح فيما يتوقع منا أن نفعله.

 .2التنافر المعرفي ": "Cognitive Dissonanceيؤدي تناقر الجوانب المعرفية كاإلدراكات و األفكار
و المعلومات كل منها مع اآلخر ،أو عدا اتساقها مع المعايير االجتماعية إلى القلق و الشعور بعدا

االرتياح مثل الطالب الري يدرك نفسه على أنه موهوب أو خارق الركاء يصاب باإلزعاج و التوتر
عندما يحصل على درجة في االمتحان تفيد أنه ليس كرلك ،والشخص الري يفكر في نفسه على أنه

"كريا" غالباً ما يضطرب حينما يجد نفسه في مواقف تشعره بأنه "شحار" أو "متسول" ويحدث الشيء

نفسه لشخص آخر يرى نفسه أميناً لكن قد تضطره الظروف ألن يمارس سلوكاَ غير أمين كالكرب أو

الغش.

 .5اإلحباط والصراع ׃ فالتوتر والقلق يعدان محصلة طبيعية لفشلنا سواء في إرضاسنا لرغباتنا ودوافعنا
وطموحاتنا أا في فر المواقف الصراعية(.علي وشريت)97-96 :4222،

كما حدد لويس Lewis 0999الخصائص الستة للقلق كالتالي :

 .0إنه حالة انفعالية يرتبط به ،رعر ،خشية ،توقع خطر ،أو توجس.
 .4االنفعال يتميز بأنه غير سار

 .3إنه انفعال موجه نحو المستقبل
 .2ال يوجد تهديد حقيقي أو معروف أو محدد أو أن التهديد إن وجد فعال فهو ال يستدعي مثل هرا
االنفعال وال يتناسب معه بهره الدرجة من التهويل.

 .5هناك شكاوى جسمية راتية تحدث في القلق وخاصة شعور بضيق الصدر
 .6يرافق القلق اضطرابات وتغيرات عضوية وجسيمة واضحة( .عبد اهلل.)072 :4200 ،
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المبادئ السلوكية التي تميز القلق - :

وقد وضع نايتزل وبرمستاين)  ،) Nietel, Bermsten 1981أربعة مبادئ سلوكية تميز القلق،

وأضاف إليها بيالك ورفاقه  0999ثالثة أخرى اعتمد عليها الكثير من العلماء في تقديرهم للقلق

وطبيعته وهي:

 .0أن القلق ليس سمة أو خاصية للشخصية موجودة داخل الفرد.

 .4يمكن اكتساب القلق بطرق التعلا المختلفة مثل اإلشراط ،التعلا بالقدوة لدى السلوكيين.
 .3يضا القلق مكونات سلوكية متعددة ومعقدة ،تحدث مرتبطة بمثيرات استجابات القلق ،من هنا يتحدث
علماء النفس السلوكيين عن ثالثة جوانب الستجابة القلق وهي )0 :تقرير الشخص نفسه وما يتحدث
عنه من ضيق وتوتر وخشية )4 ،تغيرات عضوية جسيمة ،وخاصة التغيرات المتعلقة بإثارة الجهاز

العصبي السمبثاوي )3 ،االستجابة الحركية الظاهرة التي قسمها (بوال) إلى قسمين :مباشرة( :قياس

اللواحق السلوكية واآلثار الظاهرة لدشارة العضوية) وغير مباشرة.

 .2أن مكونات استجابة القلق هره ليست مترابطة بدرجة عالية (ليس من الضروري أن تكون متزامنة
الحدوث) .لقد دعيت هره الخاصية للقلق ،بأنها تجزئ االستجابة.

 .5إن مكونات استجابة القلق هره ،تشرح لنا العمليات المعرفية والعقلية عند الفرد :اإلدراك واإلدخال،
والترميز للمعلومات وتفسيرها ،وتبخيس الفرد لقدراته وصورته عن نفسه.

 .6إن التصنيف التشخيصي الري وضعته الجمعية األمريكية للقلق وأمراضه شجعت الكثير من البحوث
من أجل دراسة الفروق والتشابه في أسبابه ،ومظاهره ،وجوانبه النفسية والعضوية وسيره وتطوره باعتباره

اضطراب نفسي (عصاب)

 .7يجب التشديد في االعتماد على المعيار التشخيصي الدقيق الري وضعه الدليل التشخيصي واإلحصاسي
لألمرار النفسية ) ،(DSM IIIمن أجل تشخيص أمرار القلق .خصوصاً أن الدليل يشدد على أن
هناك عوامل عديدة تؤثر في تقديرنا السلوكي للقلق وتشخيصه( .عبد اهلل.)070-072 :4200 ،
مستويات القلق-:

هناك على األقل ثالثة مستويات للقلق وهي-:

 -1المستوى المنخفض للقلق :يحدث التنبيه العاا للفرد مع ارتفاع درجة الحساسية نحو األحداث
الخارجية ،كما تزداد درجة استعداده وتأهبه لمواجهة مصادر الخطر في البيسة التي يعيش فيها،
ويشار إلى هرا المستوى من القلق من عالمة إنرار لخطر وشيك الوقوع .

 -2المستوى المتوسط للقلق :يصبح الفرد أقل قدرة على السيطرة؛ حيث يفقد السلوك مرونته،
ويستولي الجمود بوجه عاا على استجابات الفرد في المواقف المختلفة ويحتاج الى المزيد من
برل الجهد للمحافظة على السلوك المناسب في مواقف الحياة المتعددة .
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 -3المستوى العالي للقلق  :يتأثر التنظيا السلوكي للفرد بصورة سلبية أو يقوا بأساليب سلوكية غير
مالسمة للمواقف المختلفة وال يستطيع الفرد التمييز بين المثيرات الضارة وغير الضارة ويرتبط رلك
بعدا القدرة على التركيز واالنتباه وسرعة التهيب والسلوك العشواسي( .شارلي.)005 :4226 ،

مظاهر القلق-:

وهكذا فإن القلق يشتمل على عدة مكونات هي :

 -1مكون انفعالي ) (Emotionalأو وجداني يتمثل في مشاعر الخوف والفزع والتوجس والتوتر
والهلع الراتي واالنزعاج .

 -2مكون معرفي ) (Cognitiveويتمثل في التأثيرات السلبية لهره المشاعر على مقدرة الشخص على
اإلدراك السليا للموقف والتفكير الموضوعي واالنتباه والتركيز والتركر وحل المشكلة ،فيستغرقه

االنشغال بالرات والشك في مقدرته على األداء الجيد ،والشعور بالعجز ،وعدا الكفاءة والتفكير في

عواقب الفشل والخشية من فقدان التقدير.

 -3مكون فسيولوجي ) (Physiologicalويتمثل فيما يترتب على حالة الخوف من استثارة وتنشيط
للجهاز العصبي المستقل أو الالإرادي ،مما يؤدي الى تغيرات فسيولوجية عديدة منها ارتفاع ضغط

الدا وانقبار الشرايين الدموية ،وزيادة معدل ضربات القلب وسرعة التنفس والتعرق ،ويرهب
بعر الباحثين من أمثال روبش Ruebush 0963الى أنه يمكن تمييز القلق بصورة واضحة
عن الحاالت االنفعالية األخرى بوجود المصاحبات الفيسيولوجية( .علي وشريت.)92 :4222 ،

النظريات المفسرة للقلق -:

 -0التحليل النفسي -:

كان "فرويد" من أكثر علماء النفس استخداماً لمصطلح القلق ،بل ان إراعة هرا المصطلح

وشيوعه يعود في جزء كبير منه اليه .وينظر فرويد إلى القلق باعتباره إشارة إنرار بخطر قادا يمكن

أن يهدد الشخصية ويكدر صفوھا ،فمشاعر القلق عندما يشعر بها الفرد تعني أن دوافع اللهو واألفكار
غير المقبولة والتي عملت األنا بالتعاون مع األنا األعلى على كبتها --وهي دوافع وأفكار ال تستسلا

للكبت ،بل تجاهد لتظهر مرة أخرى في مجال الشعور -تقترب من منطقة الشعور والوعي وتوشك ان
تنجح في اختراق الدفاعات ،وعلى ھرا تقوا مشاعر القلق بوظيفة اإلنرار للقوى المكدرة ،والممثلة في

األنا واألنا األعلى لتحشد مزيدا من (علي وشريت )93 :4222 ،القوى الدفاعية لتحول دون
المكبوتات والنجاح في اإلفالت من أسر الالشعور؛ وعلى اية حال فان المكبوتات ارا كانت قوية فان
لهره القوة أثرها السلبي على الصحة النفسية ،ألنها اما أن تنجح في اختراق الدفاعات والتعبير عن

نفسها في سلوك السوي أو عصابي ،أو تنهك دفاعات األنا بحيث يظل الفرد مهيأ للقلق المزمن
المرهق والري هو صورة من صور العصابي أيضاً( .علي وشريت.)92 :4222 ،
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 -2المدرسة السلوكية -:
أما المدرسة السلوكية ،فألنها مدرسة تعلا فهي تري القلق على أنه سلوك متعلا من البيسة التي

يعيش فيها الفرد تحت شروط التدعيا اإليجابي والتدعيا السلبي ،وهي وجهة نظر مباينة تماماً
لوجهة نظر التحليل النفسي؛ فالسلوكيين ال يؤمنون بالدوافع الالشعورية وال يتصورون الديناميات

النفسية أو القوى الفاعلة في الشخصية على صورة منظمات الهو (الغراسز) واألنا (األنا الواعية) و

األنا األعلى" الضمير" كما يفعل التحليليون ،بل انها يفسرون القلق في ضوء االشتراط الكالسيكي،

وهو ارتباط مثير جديد بالمثير األصلي ويصبح هرا المثير الجديد قاد اًر على استدعاء االستجابة

الخاصة بالمثير األصلي.

محايدا يمكن أن يرتبط بمثير آخر من طبيعته أن يثير الخوف .وبرلك
مثير
وهرا يعني أن ًا
ً
قادر على استدعاء استجابة الخوف ،مع أنه في
يكتسب المثير المحايد صفة المثير المخيف ويصبح ًا
طبيعته األصلية ال يثير مثل هرا الشعور وعندما ينسى الفرد هره العالقة نجده يشعر بالخوف عندما

يعرر له الموضوع الري يقوا بدور المثير الشرطي ،ولما كان هرا الموضوع ال يثير بطبيعته الخوف

فإن الفرد يستشعر هرا الخوف المبها ،الري هو القلق( .علي وشريت.)92 :4222 ،

وقد استطاع جون واطسن ” “John Watsonزعيا المدرسة السلوكية أن يخلق خوفاً لدى

الطفل "ألبرت" الري كان يبل من العمر أحد عشر شه اًر وكان قد تعود اللعب مع أحد حيوانات
التجارب ثا شرط واطسن رؤية الطفل هرا الحيوان بمثير مخيف في أصله وهو سماع صوت عالي

ومفاج ...وبعد حدوث االشتراط أصبح الطفل يخاف من الحيوان الري كان يسر لرؤيته من قبل.

ويعتبر الحيوان في هره التجربة بمثابة الموضوعات المثيرة للقلق عند الراشدين مع أنها كانت

موضوعات محايدة في أصلها ،ولكنها ارتبطت بموضوعات مثيرة للخوف مع تعرر رابطة االشتراط

الى النسيان( .علي وشريت ،)95 :4222 ،أما وجهة نظر "اليس" فيرى أن القلق من المستقبل إنما
هو نتاج التفكير غير المنطقي السلبي ،كما يرى "أليس" أن المشكالت النفسية ال تنجا عن األحداث

والظروف بحد راتها وانما عن تفسير اإلنسان وتقييمه لتلك األحداث والظروف ،فأكد على دور األفكار
غير المنطقية في نشوء االضطرابات النفسية ،واألفكار السلبية غير المنطقية التي حددها "اليس"

معظمها تنبع من التعامل مع اآلخرين المحيطين بالفرد والبيسة التي يوجدون فيها والمواقف والمشكالت

التي يواجهها الفرد( .صالح -شامخ)017-011 :2100 ،

 -0المدرسة اإلنسانية -:

أما المدرسة اإلنسانية وهي االتجاه الثالث الرسيس في علا النفس ،فإنها تؤكد على خصوصية

اإلنسان بين الكاسنات الحية ،ولرا تركز دراستها على الموضوعات التي ترتبط بهره الخصوصية مثل
اإلرادة والحرية والمسسولية واالبتكار والقيا ،وترى أن التحدي الرسيسي أماا اإلنسان هو أن يحقق وجوده

وراته كإنسان ،وكاسن متميز عن الكاسنات األخرى ،وكفرد يختلف عن بقية األفراد.
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وعلى كل إنسان أن يسعى لتحقيق هرا الوجود ،ألن هرا هو الهدف النهاسي الري يجب أن

يوجه اإلنسان في الحياة ولرا فإن كل ما يعوق محاوالت الفرد لتحقيق الهدف يمكن أن يثير قلقه،

وعلى رلك فإن عوامل القلق ومثيراته ترتبط بالحاضر والمستقبل بعكس التحليل النفسي والسلوكية التي

تعزو أسباب القلق الى الماضي(.علي وشريت.)95 :4222 ،

ومن أها العوامل المرتبطة بالقلق عند أصحاب هره المدرسة بحث اإلنسان عن مغزى لحياته

أو هدف لوجوده ،وارا لا يهتد اإلنسان إلى هرا المغزى ،فإنه سيكون فريسة للقلق ،ويرتبط فشل

اإل نسان في االهتداء الى مغزى لحياته بالتناقضات القاسمة في المجتمعات الصناعية الكبرى التي تتسا
بدرجة واضحة من عدا التكافؤ بين العمال وأرباب العمل مما يجعل اإلنسان الفرد يشعر بالضآلة

والعجز والعزلة(.علي وشريت.)96 :4222 ،

لذا نجد أن اإل تجاه اإلنساني متكامل في نظرته إلى اإلنسان فهو يهتا بأبعاد اإلنسان الجسمية
والنفسية واالجتماعية ،وأن افترار الكل هو أحد المسلمات األساسية لالتجاه اإلنساني حيث أنه يؤكد

أصحاب االتجاه اإلنساني على طبيعة اإلنسان بوصفه كاسناً حياً متمي اًز له خصاسصه اإليجابية ويرون

أن القلق ينشأ إما عن أحداث راهنة أو متوقعة بحيث تمثل هره األحداث تهديداً لوجود االنسان ،ويرى

"روجرز" ان القلق ينشأ من عدا التطابق بين الرات والخبرة ،أما "ماسلو" يرى أن الفرد القلق هو رلك

الفرد الري حرا نفسه أو حرا من الوصول إلى االشباع الكافي لحاجاته األساسية( .صالح -شامخ،
)017-011 :2100

 -1القلق لدى المعرفيين-:

يشير كالرك وآخرون  "Clark, et, al, 1989" 0989إلى أن خبرات الطفولة المؤلمة تجعل

الطفل يكون صيغة سلبية إجمالية عن الرات  Negative-selfتظهر في تركيز الطفل انتقاسياً وتخيله

وترديده لألفكار التي تتضمن توقعاً للمخاطرة والتهديد ،مما يجعله يحرف كل الخبرات التي يمر بها في
اتجاه التوقع المستمر للخطر ،فيصبح الخوف من الخطر كأمن الموقف ،أو خط اًر قادماً من المستقبل،

وهرا التوقع المستمر للخطر يتدخل في تقييا الفرد للمواقف المثيرة للقلق تقييماً موضوعياً فهو يبال في
تقدير الخطر الكامن في الموقف ،ويقلل من قدرته على مواجهة هرا الخطر ،مما يجعله في حالة قلق

مستمر ،وهرا جعل بيك  Beekيعتقد أن توقع الكوارث وتوجس الفرد هو مؤشر هاا رو داللة للتنبؤ

بالقلق( .مصطفى ،)332 :4200 ،أما موقف "كيلي" من القلق فينظر اليه على أنه محفز أو منبه
ولكنه محفز إلعادة تنظيا البنى المعرفية ،ويركز على جانب واحد فقط الجانب اإلدراكي وتهمل
الجوانب األخرى ،أما ماندر يؤكد على حالة العجز التي تحصل عند الفرد وسببها الضغوط المعرفية

المتأتية من ضعف القدرة على التوقعات أو بسبب االشكال في المفاهيا المتشابهة وتعارضها مع

إمكانيات الفرد( .صالح -شامخ.)017-011 :2100 ،
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ومن النظريات المفسرة للقلق والتي تؤكدها النظرية المعرفية للقلق ما يلي:

 -0نظرية التوقعات المعرفية ":"Cognitive Expectancy Theory

تقوا هره النظرية على افترار أساسي يتمثل في أن عملية التوسط المعرفي تحدث بين المثيرات

األولية واالستجابات الناتجة ،وأن وجود توقعات أولية كالخطر ،وتوقعات القلق تستخدا في تفسير نمو
وتط ور المخاوف ،وهره التوقعات األساسية للقلق تشمل توقع خطر جسدي أو اجتماعي ،وهره

التوقعات أو التنبؤات تتزايد ليس فقط من خالل استجابات شرطية كرلك أيضاً من خالل مالحظة
النمارج ،وانتقال المعلومات أو تتيح توقعات القلق عندما يفكر الفرد في أنه سيحدث ،وخاصة عند

التعرر لمثيرات خاصة.

وه ة ةةرا يعنة ة ةةي أن توقة ة ةةع حة ة ةةدوث نتيج ة ةةة سة ة ةةلبية مة ة ةةن المحتمة ة ةةل أيضة ة ةاً أن يكة ة ةةون مسة ة ةةسوالً عة ة ةةن ظهة ة ةةور

القلق(.المصري)01 :2100 ،

 -2نظرية التعلم االجتماعي والنظرية المعرفية االجتماعية " Social Learning and
"Social Cognitive Theory

يشير ألبرت باندو ار ” :0986 “Banduraإلى أن النمورج المعاصر األكثر شموالً للدافعية البشرية
واألفكار واألفعال التي يقوا بها الشخص يعرف بالنظرية المعرفية االجتماعية.

وأوضح باندو ار من خالل نظريته أنه ال يوجد شرح كافي لتطور نمو القلق والخوف ،ولكنه اقترح أن

الخبرة لها دور هاا في حدوث التوقع -وهو قلق المستقبل -الري ينظا ويؤثر على العمل والفعل،
وأشار أنه في حاالت الخوف البسيط يحدث التطور التالي:

الخبرة المنفرة من شخص أو اآلخرين تغرس وتطبع في النفس والرهن االعتقاد بأن الشخص غير قادر
على التحكا في النتاسب غير السارة والمرتبطة بالحدث المنفر( .المصري.)07 :2100 ،
 -0نظرية المخططات ألرون بيك ”:“Becks Schema Theory

يشير محمد عور  0996أن نظرية بيك المعرفية أول نظرية منظمة حاولت تكوين نظرية معرفية
شاملة عن القلق ،ألنه من خالل المنظور المعرفي فان أكثر النظريات المؤثرة في تفسيرات اضطرابات

القلق هي تلك التي وضعها (أرون بيك وجاري اميري  ،)Beck & Emery ،0985و (بيك وكالرك

.)Beck & Clark ،0988

والنمورج المعرفي التي افترضه أرون بيك  Beckحول العمليات المعرفية الخاصة بنشأة القلق تقسا

الى ثالث خطوات وهي:

 -0التقييا األولي

 -4التقييا الثانوي
 -3إعادة التقييا
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 -التقييا األولي هو االنطباع األول الري يقيا به الفرد الخطر المصدر وما إرا كان له تأثير

على ميوله واهتماماته الالزمة للحياة ،ونتيجة لرلك تتولد لديه االستجابة الحرجة Critical

 ،Responseوهره االستجابة ربما تتولد نتيجة لمدى معين من المواقف يتراوح بين كارثة

مستقبلية  Future Disasterوخطر حالي يهدد الحياة.

وأثناء حدوث التقييا األولي يقوا الفرد ويحدث التقييا الثانوي عندما يحاول الفرد تقييا مصادرة الداخلية
ليحتمي منه أو يتفادى الضرر الري يمكن حدوثه نتيجة لرلك التهديد؛ ويفترر "بيك" أن مستوى القلق

الري ينتاب الفرد يعتمد على هرين النوعين من التقييا ،وأن التقييا المعرفي لدى الفرد ال يحدث عن

طريق الوعي بل يحدث بالتقييا ،واعادة التقييا بطريقة أوتوماتيكية( .أرون بيك )0994 ،Beck

أما الخطوة الثالثة وهي إعادة التقييا حيث يقيا الفرد حدة وشدة الخطر ،ونتيجة لرلك قد تتولد لديه

االستجابة العداسية  Hostile Responseسواء أكان رد فعل االستجابة بالهروب بسبب القلق أا
بالمواجهة نتيجة الخطر(.محمد عوض( )41-42 :0991 ،المصري)07 :2100 ،

وترى الباحثة أنه من خالل النظريات السابقة يمكن التوصل الى أن قلق المستقبل عملية معرفية تعتمد
على إداراك الفرد وتفسيره لألحداث المستقبلية المختلفة ،وأن األفكار هي مثيرات لقلق المستقبل ،والتي

يصبح الفرد من خاللها في حالة قلق شعوري تثير بدورها انفعاالت تقوده الى توقع غير محبب

للمثيرات المختلفة ،مما يجعل الفرد في حالة ترقب وتوجس وتوها ،وهره الحالة تقوده للقلق من

المستقبل.

 -ثانيا القلق من المستقبل -: Anxiety of future

مقدمة:

يعتبر قلق المستقبل أحد الهواجس التي تؤرق المجتمعات نظ ار للتغيرات التي عصفت باألفراد وجعلت
المستقبل مبهما  ،فأكثر ما يخشاه الناس هو المجهول وغالبا ما نجد النظرة العامة للمستقبل سلبية في

ظل اضطراب الحياة  ،وازدياد حدة المشاكل الحياتية ،وتسارع األحداث السياسية ،والضغوط
االقتصادية ،إضافة إلي اإلحباطات التي نمر بها في أوجه الحياة المختلفة.

فقد نجد كثي اًر من الدراسات واألبحاث التي تناولت القلق من المستقبل منها دراسة عبد الباقي 0993
التي أظهرت نتاسجها ان قلق الحاضر هي التي تظهر القلق وهي المسؤولة عن ارتفاع درجة القلق ثا

تليها درجة قلق المستقبل بالمرتبة الثانية وفي المرتبة األخيرة قلق الماضي( .عبد الباقي:0993 ،

)073

ودراسة جاسا  0996التي أظهرت نتاسجها ان هناك ارتباطاً بين قلق المستقبل والرضا عن أهداف

الحياة ومركز السيطرة الخارجي ،وأن القلق لدي اإلناث أكثر من الركور( .جاسا)328 :0996 ،

ود ارسة حسن  0999التي أظهرت نتاسجها أن اإلحساس بالقلق من المستقبل حالة نفسية تنتاب جميع

األفراد( .حسن)328 :0999 ،
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ودراسة العكيلي  4222التي أظهرت نتاسجها وجود عالقة ارتباطية سلبية بين قلق المستقبل ودوافع

العمل لدي موظفي الدولة( .العكيلي)006 :4222 ،

خطر أو تهديداً معيناً في مستوي آداءه
ويفسر آلبرت أليس  0992القلق من المستقبل بأنه "توقع الفرد
اً

وتعلمه وعالقاته االجتماعية وتسبب له حالة من فقدان األمن النفسي في المواقف النفسية الضاغطة

التي يتعرر لها( .صالح ،شامخ.)056 :4200 ،

كما يظهر قلق المستقبل كسمة نفسية نتيجة للتغيرات المجتمعية المتصاعدة التي تمر بها المجتمعات

التي ارتبطت بالعديد من المجاالت المجتمعية ،السياسية ،االقتصادية واالجتماعية.

وفيما يلي عرض لبعض المفاهيم التي تناولت قلق المستقبل -:
وتعرف الحمداني  2100قلق المستقبل بأنه:
" حالة انفعالية متمثلة بالترقب أو التوقع مصحوبة لعدا االطمسنان أو االرتياح لما تحمله األياا القادمة،
تدف ع الفرد للتفكير في مستقبل حياته وما سيؤول اليه في ظل ظروف حياتية متغيرة تحصل خاللها
أمور غير متوقعة للفرد ،تكون مبعث ألا الفرد".

وفي دراسة عسلية والبنا  4200عرفت قلق المستقبل بأنه توقع الفرد لوجود خطر يتهدد حياته
ومستقبله وقد ال يكون لهرا الخطر أي وجود ينجا عنه فقدان الشعور باألمن والنظرة التشاؤمية

للمستقبل والحياة.

أما المشيخي  4229فيعرفه بأنه الشعور بعدا االرتياح والتفكير السلبي تجاه المستقبل والنظرة السلبية
للحياة ،وعدا القدرة على مواجهة األحداث الحياتية الضاغطة ،وتدني اعتبار الرات وفقدان الشعور

باألمن مع عدا الثقة بالنفس.

أما بلكيالني  4228فيشير الى أن قلق المستقبل هو اضطراب نفسي ناتب عن حالة خوف من
المستقبل ألسباب ظاهرة أو مجهولة ،تجعل من صاحبها في حالة من التوتر أو السلبية والعجز تجاه

الواقع وتحدياته على المستويين الفردي والجماعي.

ويرى محمد  4228أن قلق المستقبل "حالة من التوتر وعدا االطمسنان والخوف من التغيرات غير
المرغوبة في المستقبل ،والتشاؤا من المستقبل والخوف من المشكالت االجتماعية المستقبلية وعدا

الثقة في المستقبل".

وتشير العجمي  4222الى أن قلق المستقبل "قلق محدد يدرك الفرد أسبابه ودوافعه ويصاحبه عادة
صور من الخوف والشك واالهتماا والتوجس بما سيحدث من تغيرات سواء أكانت شخصية أا غير

شخصية ينتب من الشعور باليأس وعدا األمن وعدا الثقة من التحكا بالنتاسب والبيسة.

(جبر)23 :4204 ،

55

وتعرفه عشرى  4222بأنه خبرة انفعالية غير سارة تحدث نتيجة االستغراق في التفكير أو النشاط أو

التصرفات تجاه ما يتوقع حدوثه في المستقبل األكثر بعداً مصحوبة بتوتر وضيق وفقدان األمن
والطمأنينة نحو ما سيحدث في المستقبل.

ومما يجدر اإلشارة اليه أن قلق المستقبل كمفهوا يختلف عن مفهوا القلق الكالسيكي من حيث

مصادره ،أسبابه ،وأعراضه الفسيولوجية ،وأن استخدمهما بعر الباحثين بصورة واحدة ربما لحداثة
المفهوا ونقص الكتابات حوله ،ويفرق زاليسكي  Zaleski 0992بين قلق المستقبل والقلق بصفة عامة

بأن األول يعني حالة من االنشغال وعدا الراحة والخوف بشأن التمثيل المعرفي للمستقبل األكثر بعداً،
والثاني شعور عاا بالخوف والتهديد( .جبر)22-23 :4204 ،

أما العكايشي  4222فيعرفه بأنه "حالة من التحسس الراتي وحاجة يدركها الفرد وتشغل تفكيره على
شكل شعور بالضيق والتوتر والخوف الداسا عدا االرتياح تجاه الموضوعات التي يتوقع حدوثها

مستقبالً".

ويري مهدي  4220بأنه " حالة من التحسس الراتي يدركها المرء على شكل شعور بالخوف والتوتر
والتوجس مما تخفيه األياا المقبلة( .صالح ،شامخ)056 :4200 ،

ومن خالل النظر في التعريفات وآراء العلماء السابقة تري الباحثة أن القلق من المستقبل يشتمل على

العناصر اآلتية ( :حالة انفعالية غير سارة  ،توقع الخوف من المستقبل  ،شعور بالضيق والتوتر وعدا
االرتياح ).

أما تعريف صالح  ،صالح وبسمة ،شامخ -:2100

قلق المستقبل هو توقع الفرد خطر أو تهديد معين في مستوى أداسه وتعلمه وعالقاته االجتماعية
وتسبب له حالة من فقدان األمن النفسي في المواقف النفسية الضاغطة التي يتعرر لها

المجال النفسي

المجال االجتماعي

المجال الصحي

المجال االسري

المجال االقتصادي

يقصد به قلق الفرد يقصد به حاالت القلق يقصد به حاالت القلق يقصد به حاالت القلق يقصد به حاالت القلق
المتوقع من أن تواجهه التي يتوقعها الفرد وخوفه التي يتوقعها الفرد في التي يتوقعها الفرد في التي يتوقعها الفرد في
مصاعب تحول دون من اإلصابة باألمرار عالقاته

مع

اآلخرين الحياة األسرية

الظروف

االقتصادية

تحقيق أهدافه والظروف المعدية والعاهات البدنية مستقبالً

وعدا القدرة على إشباع

التي تحول دون تحقيق التي تحول دون تحقيق

الحاجات الجديدة

السعادة

الراحة واالطمسنان

(صالح -شامخ)071 :2100 ،
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أما زينب شقير 2114فتعرفه  :بأنه خلل أو اضطراب نفسي المنشأ ينجا عن خبرات ماضية غير
سارة ،مع تشويه وتحريف إدراكي معرفي للواقع وللرات من خالل استحضار للركريات والخبرات
الماضية غير السارة ،ومع تضخيا للسلبيات بشكل يقلل من اإليجابيات الخاصة بالرات والواقع ،تجعل

صاحبها في حالة من التوتر وعدا األمن ،مما قد يدفعه لتدمير الرات والعجز الواضح وتعميا الفشل

وتوقع الكوارث ،وتؤدي به الى حالة من التشاؤا من المستقبل ،وقلق التفكير في المستقبل ،والخوف

من المشكالت االجتماعية واالقتصادية المستقبلية المتوقعة ،واألفكار الوسواسية وقلق الموت

واليأس(.المصري)7 :2100 ،

ويعرف أحمد عبد الخالق ( )0999قلق المستقبل بأنها انفعال غير سار وشعور مكدر بتهديد أو وها
مقيا وعدا الراحة وعدا االستقرار ،وهو كرلك أساس التوتر والشد وخوف داسا ال مبرر له من الناحية

الموضوعية ،وغالبا ما يتعلق هرا الخوف بالمستقبل والمجهول( .المصري)7 :2100 ،

أما عاشور دياب  2110فيعرفه بأنه خوف أو مزيب من اليأس واألمل بالنسبة للمستقبل واألفكار
الوسواسية ،وقلق الموت واليأس بصورة غير مقبولة( .المصري)21 :2100 ،

ويرى محمد عوض  0991أنه القلق الري يحدث بسبب التفكير أو التصرف أو السلوك أو النشاط
تجاه المستقبل( .المصري)21 :2100 ،

ويعرف محمد عشري  2111قلق المستقبل بأنه خبرة انفعالية غير سارة تتملك الفرد خاللها خوف
غامر نحو ما يحمله الغد األكثر بعداً من صعوبات ،والتنبؤ السلبي لألحداث المتوقعة والشعور
باالنزعاج والتوتر والضيق عند االستغراق في التفكير فيها ،والشعور بأن الحياة غير جديرة باالهتماا،

مع الشعور بفقدان األمن أو الطمأنينة نحو المستقبل(.المصري)24 :2100 ،

ويعرف زبيجينو زاليسكي  0991قلق المستقبل بأنه التوقعات السالبة تجاه المستقبل على المستوى
الشخصي والمحلي والعالمي( .المصري)24 :2100 ،

ويعرفه ثاموس  Thamosبأنه تكامل بين قلق الماضي والحاضر والمستقبل ،وأن قلق المستقبل هو

الخوف من شر مرتقب في المستقبل.

أما هاملتون  Hamiltonفيعرف قلق المستقبل بأنه ناتب عن التفكير المستمر في المستقبل وما
سيحدث فيه( .المصري)00 :2100 ،

وتعرفه سلوى عبد الباقي  0990بأنه خوف أو مزيب من الرعب واألمل بالنسبة الى المستقبل
واالكتساب واألفكار الوسواسية وقلق الموت واليأس بصورة غير معقولة(.عبد الباقي)020 :0990 ،

وترى نجالء العجمي  2111الى أن قلق المستقبل بأنه قلق محدد يدرك الفرد أسبابه ودوافعه
اء كانت
ويصاحبه عادة صور من الخوف والشك واالهتماا والتوجس بما سيحدث من تغيرات سو ً
شخصية أو غير شخصية ينتب من الشعور باليأس وعدا األمن وعدا الثقة من التحكا بالنتاسب والبيسة.
(جبر( )10 :2102 ،المصري)01 :2100 ،
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وتشير ناهد سعود  2114الى أن قلق المستقبل بأنه جزء من القلق العاا المعما على المستقبل،
يمتلك جروره في الواقع الراهن ويتمثل في مجموعة من البنى كالتشاؤا وادراك العجز في تحقيق
األهداف الهامة وفقدان السيطرة على الحاضر وعدا التأكد في المستقبل وال يتضح اال ضمن إطار

فهمناُ للقلق العاا.

أما إبراهيم محمود  2111فيعرفه بأنه القلق الناتب عن التفكير الالعقالني في المستقبل والخوف من
األحداث السيسة المتوقع حدوثها في المستقبل( .المصري)01 :2100 ،

ويركر صالح كرميان  2119بأن قلق المستقبل هو شعور انفعالي يتسا باالرتباك والضيق والغمور
وتوقع السوء والخوف من المستقبل وشل القدرة على التعامل االجتماعي.
(المصري)04 :2100 ،

ويرى إبراهيم الكيالني  2119أن قلق المستقبل هو اضطراب نفسي ناتب عن حالة خوف من
المستقبل ألسباب ظاهرة أو مجهولة ،تجعل من صاحبها في حالة من التوتر أو السلبية أو العجز تجاه

الواقع وتحديداته على المستويين الفردي

والجماعي(.المصري ( )04 :2100 ،جبر.)10 :2102 ،

وتعرفه نيفين المصري  2100على أنه حالة انفعالية غير سارة ،ينتب من األفكار الالعقالنية والترقب
والوها والبيسة األسرية ،مما تدفع صاحبها بحالة من االرتباك والتوجس والتشاؤا وتوقع الكوارث وفقدان

الشعور باألمن والخوف من المشكالت األسرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المتوقع حدوثها في
المستقبل( .المصري)04 :2100 ،

وتتبني الباحثة تعريف أحمد جبر " 2102لقلق المستقبل" الذي يعرفه بأنه :حالة انفعالية نحو
المستقبل تتسا بالتوتر وتوقع الشر والخوف من حدة المشاكل الحياتية المتوقعة سواء كانت اقتصادية

أو اجتماعية أو سياسية وقد يصاحب هره الحالة العديد من االضطرابات التي تؤثر سلبا علي سلوك
الفرد .

وتالحظ الباحثة ان قلق المستقبل هو عبارة عن استجابة انفعالية لخطر غامر في موقف ما يصاحبه
شعور بالتوتر والتوجس وخوف مبال فيه من الفرد تجاه خطر (قد يحدث أو ال يحدث) موجهه نحو

الشخصية بكاملها في الحاضر أو المستقبل.

أسباب قلق المستقبل:

إ ن المستقبل مصدر مها من مصادر القلق باعتباره مساحة لتحقيق الرغبات والطموحات وتحقيق
الرات واالمكانيات الكامنة ،كما أن ظاهرة قلق المستقبل أصبحت واضحة في مجتمع مليء بالتغيرات

ومشحون بعوامل مجهولة المصير ،وترتبط هره الظاهرة بمجموعة من المتغيرات والعوامل التي تتضافر

لتوسع وتمكن من اإلحساس بقلق المستقبل (.سعود)63 :4225 ،

وقد ركر مولين  Moline 27 :0992عدة أسباب لقلق المستقبل وهي كما يلي:
 -0امكانياته وعيوبه وعدا قدرته على التكيف مع المشاكل التي يعاني منها
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 -4عدا قدرته على فصل أمانيه عن التوقعات المبنية على الواقع
 -3التفكك األسري

 -2شكه في كل من الوالدين والقاسمين على رعايته في عدا قدرتها على حل مشاكله

 -5الشعور بعدا االنتماء واالستقرار داخل األسرة أو المدرسة أو المجتمع بصفة عامة

 -6نقص القدرة على التكهن بالمستقبل ،وعدا وجود معلومات كافية لديه لبناء األفكار عن
المستقبل ،وكرلك تشوه األفكار الحالية

 -7الشعور بعدا األمان واإلحساس بالتمزق )Moline, 1990: 47(.
وترى حنان العناني  0995أن قلق المستقبل يرجع الى خبرات ماضية مؤلمة وضغوط الحياة العصرية

وطموح االنسان وسعيه المستمر نحو تحقيق راته وايجاد معنى لوجوده( .المصري)38 :4200 ،

كما يشير حسن شمال  0999إلى أن السبب يكون بفعل عوامل اجتماعية ثقافية ،وهرا معناه أن هناك

أمور داخل المجتمع تستثير التوجس والخوف من األياا المقبلة التي ستعتمد على تغيير أهداف الفرد
اً
الحياتية ،فضال عن رلك يرى بأنه يمكن أن تسلط الضوء على طبيعة المناخ االجتماعي المهيأ لحالة

القلق من المستقبل فيما يلي (ضغوط الحياة – أزمة السكن – ارتفاع األسعار – غياب العدالة

التوزيعية – وقلة فرص العمل لخريجي المعاهد والجامعات).

(المصري.)38 :4200 ،

ويرجح أحمد محمد  4220أسباب قلق المستقبل الى مجموعة من العوامل ومنها:
 -0عجز الفرد في الحاضر مما يعطيه صورة مؤشرة لصعوبة المستقبل
 -4الطموحات الزاسدة

 -3األماني التي ال تتناسب مع حجا اإلمكانيات الواقعية والفعلية

 -2وجود بعر الظواهر االجتماعية المتباينة التي تحدث مثل تلك التي تتعلق بأمن الفرد
ومستقبله المهني والزواجي والصحي

 -5طغيان الجانب المادي في جميع مجاالت الحياة مع تقلص دور العلا والحصول على
الشهادات

 -6ضعف االيمان وغيابه في معظا األحيان لدى البعر وسط دوامة الحياة ومشكالتها
وصراعها.

وتشير زينب شقير  4225إلى أن قلق المستقبل قد ينشأ عن أفكار خاطسة وال عقالنية لدى الفرد

تجعله يؤول الواقع من حوله وكرلك المواقف واألحداث والتفاعالت بشكل خاط  ،مما يدفعه إلى حالة
من الخوف والقلق الهاسا الري يفقده السيطرة على مشاعره وعلى أفكاره العقالنية ومن ثا عدا األمن

واالستقرار النفسي.
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وتركر سناء مسعود  4226أن هناك أسباباً عديدة تقف وراء قلق المستقبل منها:

 -0نقص القدرة على التكهن بالمستقبل وعدا وجود معلومات كافية لبناء األفكار عن المستقبل.
 -4الشك في قدرة المحيطين بالفرد والقاسمين على رعايته في عدا قدرتها على حل مشاكله.
 -3الشعور بعدا االنتماء واالستقرار داخل األسرة أو المدرسة أو المجتمع بصفة عامة.

 -2استعداد الفرد الشخصي للتفاعل مع الخوف وكرلك الخبرات الشخصية المتراكمة ومراهب
واتجاهات الشخص في حياته.

 -5العوامل األسرية المفككة وعدا اإلحساس باألمن
 -6العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية
 -7العزو الخارجي للفشل

 -8تدني مستوى القيا الروحية واألخالقية
 -9الضغوط النفسية وعدا القدرة على التكيف مع المشاكل التي يعاني منها الشخص

 -01تبني األفكار الالعقالنية واالعتقاد بالخرافات والنظرة السوداوية(.المصري) 09 : 2100 ،

كما وتشير بعر الدراسات التي أجريت حول قلق المستقبل لعدة أسباب أخرى وهي كما يلي:

 أسباب شخصية :حيث ينشأ قلق المستقبل من أفكار خاطسة العقالنية لدى الفرد تجعله يؤول الواقعمن حوله ،وكرلك المواقف واألحداث بشكل خاط  ،مما يدفعه الى حالة من الخوف والقلق الهاسا الري
يفقده السيطرة على مشاعره وعلى أفكاره العقالنية والواقعية ،ومن ثا عدا األمن واالستقرار النفسي.

 أسباب اجتماعية حيث يشير اإلمامي  4202الى أن قلق المستقبل يختلف في شدته تبعاً للظروفاالجتماعية والمؤثرة حتماً على نفسية الشخص ،ومن أهمها المشاكل االجتماعية التي يعاني منها
الشخص منر البداية أي من مرحلة الطفولة أال وهي (المشاكل األسرية) ار تؤثر سلباً في توافقه النفسي
واالجتماعي وهرا له األثر السلبي أيضاً على نموه النفسي ،ار يتولد لديه مفهوا سيء عن نفسه وعن

والديه ،ويركر تونسي  4224في هرا اإلطار أن من أها هره المسببات الظروف الثقافية والبيسية
المشبعة بعوامل الخوف والحرمان والوحدة وعدا األمن ،واضطراب الجو األسري وتفكك األسرة،

وأساليب التعامل الوالدي القاسية وتوفر النمارج القلقة ،ومنها الوالدين والفشل في الحياة.
-

ومن األسباب التي أدت لزيادة قلق المستقبل هي زيادة األعباء والصعوبات التي يواجهها الفرد

في الحياة وتجعله أكثر تشاؤماً ،كما أن هناك زيادة في بعر أعباء الحياة ستجعل الفرد يغير من
نظرته للحياة؛ وهره النظرة للحياة يمكن أن تزيد من خوفه وتوجسه من المستقبل الري قد يحمل الكثير

من اآلالا استناداً الى خبرة الحاضر المؤلمة؛ لرا نجد أن زيادة الضغوط التي يتعرر لها الفرد يومياً
ستزيد من قلقه من المستقبل؛ كما يشير العطافي  4202إلى أن التغيرات الحياتية السريعة تقترن
بمختلف المشاعر التي تكون أغلبها سلبية ،كالقلق والشعور بعدا االطمسنان وعدا االستقرار الري

يكون عامالً من عوامل دفع األفراد للوقوع في ساحة االضطراب النفسي ،فالتناقضات الهاسلة بين ما
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هو حسي وما هو معنوي وبين ما يتمنون ويحلمون به وبين الواقع المتأزا المرير رلك كله يضعها في

منعطف خطير من الصراعات النفسية وظهور االضطرابات االنفعالية والشخصية المتعلقة بالمستقبل؛
وتشير الدراسات السابقة إلى أن المواقف الصادمة التي يتعرر لها الفرد تعتبر محدداً هاماً في

الشعور بالقلق تجاه مستقبله.

كما يساها التدهور االقتصادي وظهور األزمات كالبطالة والسكن والغالء والحروب والتدمير وغيرها
من المشكالت عامالً سلبياً أضعف القدرة على تنمية وترشيد طاقات الشباب الرين ها عماد القوة في
أي مجتمع باعتبارها األمل والمستقبل في رجاء األمة ،وقد يسها هرا في الخوف والتوجس من الغد

والمستقبل( .جبر)25-22 :4204 ،

ويشير إبراهيا محمود  4226الى أن من أسباب قلق المستقبل النظرة السلبية على الرات واألفكار
الالعقالنية تجاه النفس والظروف السيسة المحيطة بالفرد والنظرة السلبية من قبل المحيطين به.

يشير "زبيجنيور زاليسكي  "Zaleski 0996إلى أن األحداث الكثيرة الضارة من تلوث بيسي ،وأمرار
مستعصية ،وموت عزيز ،والعزلة االجتماعية ،واالنفجارات النووية ،والصراعات السياسية والقومية
وعدا القدرة على الحصول على فرصة عمل مناسبة ،هره كلها أحداث غير محببة تسبب قلق

المستقبل(.المصري)39 :4200 ،

كما ويشير "زبيجنيور ازليسكي  "Zaleski 0996إلى ثقة الفرد في قدرته ،وامكاناته للتحكا في البيسة
المحيطة من أجل تحقيق أهدافه الشخصية ،ومواجهة األحداث السلبية وحسب تقدير الفرد لراته يمكن
توقع فعاليته في مواجهة األحداث ،فاألشخاص األقل ثقة في قدرتها على التحكا في نتاسجها وفي

البيسة المحيطة بها من أجل تحقيق أهدافها يكونون أكثر قابلية لقلق المستقبل( .المصري:4200 ،
)22

ويشير يوسف األقصري  4224الى أن األشكال المتنوعة من القلق ،والخوف على المستقبل تنشأ عن
أفكارنا أو عن تفسيراتنا لألحداث في الحياة ،والتي تعرف في المستوى العقلي بأنها ال تستحق االنزعاج
من أجلها مثل المخاوف من المستقبل المجهول الري لا يأت بعد ،وهو ما يؤكد على أن ما نزرعه في

عقولنا نحصده ،فلو زرعنا القلق والخوف لن نجني سواهما لرا ال ينبغي أن يجد القلق والخوف مكاناً

داخل أرهاننا ألنهما لو سيط ار ال نستطيع إخراج األفكار المزعجة من رؤوسنا ما دمنا نفكر بنفس
التفكير الخاط  ،ولكن ارا استطعنا أن نفكر بوضوح وأن نصحح األشياء في عقولنا فان مشكالتنا

وقلقنا من المستقبل سيقل(.المصري)22 :4200 ،

لرا نجد أن أغلب الباحثين اتفقوا على أن أها أسباب قلق المستقبل هو الخوف من المجهول الري لا

يأت بعد ،واألفكار الالعقالنية وعدا قدرة الفرد على التفاعل مع األحداث المستقبلية وقلة معرفته بكيفية

التعامل معها على أساس أنه ال يمكنه التغلب عليها فيصبح إنساناً قلقاً ،وقلة إمكاناته بالنسبة للتحكا
في البيسة المحيطة من أجل تحقيق أهدافه الشخصية.
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سمات ذوي قلق المستقبل :
علي الرغا من أن الخوف والقلق من المستقبل شيء طبيعي جداً ،عندما يكون في الحدود المعقولة،

اال أن الزيادة فيهما تكون عاسقاً نفسياً بال جدال ،فقد أثبتت العديد من الدراسات أن القلق الداسا يعمل

على تغرية المشاعر السلبية؛ مما يؤثر على سلوك اإلنسان ويؤثر على ردود أفعاله تجاه اآلخرين وفي
عالقته بها ،والقلق ال يؤثر فقط على الحالة المزاجية ،ولكنه يؤثر على إنتاجية الفرد وعلى موارده

االقتصادية ،فالقلق يعيق الفرد ويقلل من قدراته الحيوية على العطاء واإلنتاج( .عبد الباقي:0990 ،
)012

ويتسم األشخاص ذوي قلق المستقبل بي:
 .0استخداا آليات دفاعية راتية مثل اإلزاحة والكبت من أجل التقليل من شأن الحاالت السلبية
 .4االنسحاب من األنشطة البناءة وتجنب المخاطرة

 .3الحفاظ على الظروف الروتينية والطرق المعروفة في التعامل مع مواقف الحياة (داينز:2111 ،
.)19

 .2التنبؤ السلبي لألحداث المتوقعة والشعور باالنزعاج والتوتر والضيق عند االستغراق فيها
 .5الشعور بضعف القدرة علي تحقيق اآلمال والطموحات وفقدان القدرة على التركيز

 .6اإلحساس بأن الحياة غير جديرة باالهتماا مع الشعور بفقدان األمن والطمأنينة تجاه المستقبل.
(جبر)11 :2102 ،

 .7الخاسف من المستقبل ال يثق بأحد ،وكثي اًر ما يؤدي به األمر لالصطداا باآلخرين ،وكثي اًر ما يوحي
لها هو نفسه بالشك فيه

 .8االنطواء وظهور عالمات الحزن والشك ،ويصل به األمر للبكاء ألسباب تافهة

 .9شعور الفرد بالعجز ،وانخفار الدافعية وتدهور صحته النفسية(.محمد)011 :2119 ،
وتري الباحثة أن روي قلق المستقبل يتسمون بالنظرة التشاؤمية الغالبة عليها في كافة تصرفاتها ،فها
داسماً منشغلون بأفكار سلبية ،كما أنها ضعيفو اإلنتاجية في كافة مجاالت الحياة ،ويشعرون بعدا
الرضا عن أنفسها ،كما لديها ارباك في تحديد أولوياتها ووضع خطط مستقبلية خوفاً من أن يأتي
المستقبل بما هو غير متوقع ،وهرا يؤدي بالفرد في النهاية إلى اتخار ق اررات خاطسة والفشل في حل

المشكالت ،.ومن سماتهم أيضا أنهم:

 .0ال يخططون للمستقبل حتى ال يصابوا بخيبة أمل
 .4يتعاملون مع أمور المستقبل بمرح أقل

 .3يعانون من أعرار واضطرابات جسمية عندما يفكرون بالمستقبل فكلما زادت حدة القلق
زادت هره االعرار وتعددت .

 .2يتعاملون مع األمور الصغيرة من أجل تأجيل القياا باألعمال الهامة
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 .5أنها على المستوى االجتماعي ،يستخدمون اآلخرين لتأمين مستقبلها ،كما أنها يميلون الى

السيطرة على السلطة لتكوين الحياة السهلة.

 .6ال يعتنون بصحتها وأجسامها ،فها ال يحافظون على قوتها من أجل المواقف
 .7التركيز الشديد على أحداث الوقت الحاضر أو الهروب نحو الماضي.
 .8االنتظار السلبي لما قد يقع.

 .9الحفاظ على الظروف الروتينية والطرق المعروفة في التعامل مع مواقف الحياة

 .02اتخار إجراءات وقاسية من أجل الحفاظ على الوضع الراهن بدالً من المخاطرة من أجل زيادة

الفرص في المستقبل.

 .00استخداا آليات دفاعية راتية مثل اإلزاحة والكبت من أجل التقليل من شأن الحاالت السلبية
 .04استغالل العالقات االجتماعية من أجل تأمين مستقبل الفرد الخاص.
 .03االنطواء وظهور عالمات الحزن والشك والتردد

 .02الخوف من التغيرات االجتماعية والسياسية المتوقع حدوثها في المستقبل.
 .05صالبة الرأي والتعنت وظهور االنفعاالت ألدنى األسباب

 .01التشاؤا ورلك ألن الخاسف من المستقبل ال يتوقع إال الشر ويهيأ له أن األخطار محدقة به.

(المصري.)20 :4200 ،

كرلك من خالل التراث األدبي ودراسات الباحثين مثل :مولين  ،Moline 0992سلوى عبد الباقي
 ،0993زبيجونيو زاليسكي  ،Zaleski 0996وعدة دراسات أخرى لمجموعة من الباحثين يمكننا
تلخيص سمات روي قلق المستقبل فيما يلي:

 .0االنطواء وظهور عالمات الحزن والشك والتردد والبكاء ألسباب تافهة
 .4االنسحاب من األنشطة البناءة

 .3عدا القدرة على مواجهة المستقبل
 .2عدا الثقة بالنفس أو باآلخرين

 .5الخاسف من المستقبل يعبر عن خوفه من المستقبل بالرجوع الى مرحلة سابقة من مراحل
النمو ،أي يتسا بالنكوص والتثبيت ولرلك نشاهد الكبار يظهرون بمظاهر األطفال في

االنفعال.

 .6الهروب الواضح من كل ما هو واقع ويصاب بصفة الكرب في األقوال واألفعال ويتضح رلك
في مواقفه وحركاته (.المصري .) 24 : 4200 ،
اآلثار السلبية لقلق المستقبل :

يمثل قلق المستقبل أحد األنواع التي تشكل خطورة في حياة الفرد ،و التي تمثل خوفاً من مجهول ينجا
عن خبرات ماضية وحاضرة أيضاً يعيشها الفرد تجعله يشعر بعدا األمن وتوقع الخطر ويشعر بعدا
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االستقرار ،وتسبب له هره الحالة شيساً من التشاؤا واليأس (جبر ،)17 ،2102 ،ويلقى هرا الرعب من

المستقبل أضواء كثيفة على كل أنشطة الفرد ،داسماً ما يكون الشخص القلق غير مستقر ،ويخشى أن

يرتكب أخطاء ،ويجد صعوبة في الوصول إلى قرار معين ،لرلك فهو يفضل عدا اتخار قرار خاط

يندا عليه (العيسوي ،)04 :2112 ،وقد أشارت العديد من الدراسات العلمية الى تأثير القلق على
صحة الفرد ،ومعاناته اليومية ،وتخوفه من المستقبل ،وارتباطه بضعف الكفاءة ،واالعتقاد باألفكار

السلبية ،واالنهيار العصبي ،واالصابة باألمرار الجسمية رات المنشأ النفسي( .صالح -شامخ،

)044 :2100

ومن أهم اآلثار السلبية التي تترتب على قلق المستقبل ما يأتي:
 .0التوقع واالنتظار السلبي لما قد يحدث ،للتوقع واالشتياق تأثير ومجرى المشاعر األفعال يفوق كل
التصورات ،فما يتوقعه الشخص بخبراته من نتاسب عاجلة أو آجلة هو الري يحدد معنى هره الخبرات

وقد تتخر التوقعات شكالً بصرياً ،فالشخص القلق تتراءى له صور الكارثة كلما شرع في موقف جديد

لرا تكون وتوقعاته سيسة فيكون فات اًر وبليداً.

 .4يفقد االنسان تماسكه المعنوي ويصبح عرضة لالنهيار العقلي والبدني استناداً الى أن اإلنسان ال
يستطيع أن يحيا اال بواسطة تطلعه إلى المستقبل.

 .3التقوقع داخل إطار الروتين واختيار أساليب التعامل مع المواقف التي فيها مواجهة مع الحياة
 .2تدمير نفسية الفرد فال يستطيع أن يحقق راته وانما يضطرب وينعكس رلك في صورة اضطرابات
متعددة األشكال والخرافات واختالل الثقة بالنفس

 .5الهروب من الماضي والتشاؤا وعدا الثقة في أحد واستخداا آليات الدفاع وصالبة الرأي والتعنت
 .6االلتزاا بالنشاطات الوقاسية ورلك ليحمي الفرد نفسه ،أكثر من اهتمامه باالنخراط في مهاا حرة مفتوحة
غير مضمونة النتاسب

 .7استخداا ميكانيزمات الدفاع مثل النكوص واإلسقاط والتبرير والكبت
 .8استخداا العالقات االجتماعية لضمان أمان المستقبل لدى الفرد

 .9الشك في الكفاءة الشخصية واستخداا أساليب اإلجبار واإلكراه في التعامل مع االخرين ورلك لتعوير
نقص هره الكفاءة

 .02االعتمادية والعجز والالعقالنية ( .مسعود( )49-47 :2111 ،المصري.)10-12 :2100 ،

.00

التفكير في المستقبل المجهول له أكبر األثر على صحة الفرد سواء من الناحية العقلية أا

الجسمية أا النفسية أو السلوكية ،بسبب التفكير السلبي والتشاؤمي نحو الرات ونحو المستقبل (عسلية

والبنا. )45 :4200 ،
.04

قد يدفع قلق المستقبل الفرد إلى العزلة االجتماعية والتشاؤا المبال فيه وعدا الثقة التي تصل الى

درجة الشك والسخرية من دوافع اآلخرين وادراك المجتمع على أنه مليء بالناس غير الموثوق فيها
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.03

قلق المستقبل يؤثر على ق اررات االفراد المستقبلية ،فينجا عنه السلوك المضطرب كالشعور بالعجز

واالنسحاب والسلبية وعدا القدرة على مواجهة المستقبل ،والخوف من التغيرات السياسية المتوقعة.

()Moline, 1990: 511
.02

عدا ثقة الفرد في قدراته وارجاع ما يحدث له من مواقف غير سارة إلى عوامل خارجية ،وقد يلجأ

.05

عدا وجود معنى وهدف للشخص القلق ،وفقدان الثقة في المستقبل لوجود ما يخشى عليه مستقبالً

إلى المعتقدات الخرافية في خفر التوتر واحساس الفرد باألمان واالطمسنان

.06

النظرة التشاؤمية نحو الغد في صورة ضعف اإلحساس باألمن والطمأنينة وتوقع حدوث الكوارث،

.07

الخوف من المستقبل يمكن أن يحاصر االنسان بالتوجس واالنفعال والها حتى يخنقه إرا فشل في

وتحول الحياة نحو األسوأ والقلق في مواجهة تقلبات الدهر وظروفه القادمة ،وأزماتها ومشاكلها

المقاومة وفك الحصار( .جبر.)28 :4204 ،

أساليب العالج النفسي للحد من قلق المستقبل:
يرى الصيخان ( )73 :4202أن مآل القلق بصفة عامة حسن جداً وخاصة كلما كانت

الشخصية قبل المرر متوازنة واألنا قوية ،وكلما كانت ظروف حياة المرير أقل قوة وكلما كانت

مكاسبه األولية والثانوية من المرر أقل ،وقلق المستقبل يمثل أحد أنواع القلق النفسي ،وبوجه عاا

فانه يمكن خفر قلق المستقبل من خالل اآلليات المتعددة للعالج النفسي التي يمكن من خاللها
تحويل القلق السلبي إلى قلق إيجابي محرك لألداء ويشير األقصري  4224إلى بعر هره االليات:

الطريقة األولى :إزالة الحساسية المسببة للمخاوف بطريقة منتظمة:

وهي أحد أنواع العالج السلوكي وأها عنصر في هرا النوع هو االسترخاء ،وطريقة العالج فيه
تتطلب إكساب المصاب مهارة التنفس الصحيح واالسترخاء ،فلو أن انساناً يخاف من شيء ما ،ويقول

أنه سيحدث ،ولو حدث هرا الشيء فإنه يترك آثا اًر سلبية عليه ،وآلية العالج في هره الحالة تتطلب من
المصاب أو المسترشد أن يتخيل وقوع الشيء الري كان يخاف وقوعه ،بعدها نجعله يتنفس بعمق

شديد ،ثا يقوا باسترخاء جميع عضالته.

بعدها يطلب منه استحضار صورة بصرية حية لمخاوفه التي تقلقه من المستقبل واالحتفاظ

بهره الصورة لمدة ( )05ثانية فقط ،وبتكرار ما سبق أكثر من مرة مؤكداً على مواجهة تلك المخاوف
حتى لو حدثت ،الى أن يتمكن المسترشد من تخيل األشياء التي كانت تثير قلقه دون أن يشعر بالقلق

بل يتخيلها أثناء الشعور ،وهكرا يمكن لهره الطريقة إزالة الحساسية المنظمة في التخلص من المخاوف
والقلق ،وهي وسيلة تركز على المواجهة التدريجية لتلك المخاوف يصحبها استرخاء وتنفس عميق،

وتكون المواجهة أوالً في الخيال ،حتى ارا تا إزالة تلك المخاوف تماماً من الخيال فانه يمكن بعد رلك

مواجهة المخاوف ارا حدثت مرة أخرى(.جبر)19 :2102 ،
65

الطريقة الثانية :اإلغراق:
وهو أسلوب عالجي لمواجهة فعلية للمخاوف في الخيال دون االستعانة بالتنفس واالسترخاء،

فالمسترشد المصاب بالقلق من المستقبل يتخيل الحد األقصى من المخاوف أمامه ،ويتخيل فيه
المخاوف لفترات طويلة حتى يتكيف معها تماماً ،ويستمر هرا التصور الى أن يشعر بأن تكرار
مشاهدة الحد األقصى من المخاوف أماا عينه أصبح ال يثيره وال يقلقه؛ ألنه اعتاد على تصوره ،وهكرا

نجد أن رلك الشخص بهره الطريقة العالجية قد تعلا رهنياً كيف يواجه أسوأ تقديرات الخوف والقلق

ويتعامل معها في خياله ويكون مؤهالً لمواجهتها لو حدثت في الواقع(.جبر..)19 :2102 ،

الطريقة الثالثة :وتسمى طريقة إعادة التنظيم المعرفي

إ ن الرين يعانون من القلق والخوف من المستقبل داسمو التفكير باألفكار السلبية ،وهرا ما

يؤدي بها الى القلق من المستقبل ،فعلى هرا األساس فان هرا النوع من العالج قاسا على استبدال
األفكار السلبية بأخرى إيجابية ،وارا لا يتا التفكير بهره السلبية فلمارا ال يتا التفكير بطريقة أخرى
تكون أكثر إيجابية؟ وبدل توقع السلبيات فلنتوقع وقوع اإليجابيات ،وهره اإلعادة في التنظيا واالستبدال

اإليجابي عوضاً عن السلبي المقلق ،فهره هي طريقة التفكير والتنظيا المعرفي السوي الري البد أن
يتوقع النجاح تماماً كما يتوقع الفشل ،فالهدف األساسي من طريقة إعادة التنظيا المعرفي هو تعديل

أنماط التفكير السلبي واحالل األفكار اإليجابية المتفاسلة بدالً عنها.

(جبر)19 :2102 ،
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ل صل لثال
لدر سات لسا ق
 اوال  :الدراسات اليت تناولت املساندة االجتماعية
 ثانيا  :الدراسات اليت تناولت الصالبة النفسية
 ثالثا :الدراسات اليت تناولت قلق املستقبل
 رابعا  :الدراسات اليت تناولت زوجات الشهداء واألرامل
 تعقيب علي الدراسات السابقة

اوال :الدراسات التي تناولت المساندة االجتماعية -:

 أما دراسة ولجموث وبتز  wohlgemuth &betz0990التي تناولت القلق والتوتر واإلسناد
وعالقتها بالصحة النفسية والجسمية تبعا لمتغير الجنس ،واستهدفت الدراسة التعرف علي دور

الجنس في ارتباط كل من القلق والتوتر واإلسناد االجتماعي بالصحة النفسية والجسمية واشتملت

عينة الدراسة علي  005طالبا وطالبة من طلبة الجامعة تطوعوا لالشتراك في هره الدراسة ،وقد

استخدمت الباحثتان مقياس اإلسناد االجتماعي ومقياس القلق والتوتر والرضا عن االسناد فضال

عن مقياس األعرار الجسمية الري يعطينا مؤش ار علي وجود القلق والتوتر ،وقد أسفرت الدراسة
عن وجود فروق بين الجنسين في االستجابة علي جميع المقاييس المعتمدة في الدراسة ،كما تبين

أن عينة اإلناث قد حصلن علي شبكة واسعة من العالقات االجتماعية والتي تكشف عن مستوى
عال من اإلسناد االجتماعي المقدا من األصدقاء أكثر من عينة الركور اال أنهن في الوقت نفسه

كشفن عن وجود أعرار جسمية تدل علي وجود القلق لديهن أكثر من عينة الركور.

 في دراسة فرج ومحمود  0991التي هدفت للكشف عن المعاناة التي تتعرر لها األرملة
واألساليب التي تتبعها للتخلص من رلك وتتكون عينة الدراسة من  83أرملة ؛ وقد استخدا الباحثان
اختبار مقنن من  73فقرة أعدها الباحثان وأوجدا لها الصدق والثبات وكانت مقبولة .وتوصل

الباحثان إلي أن  :ما يتمثل في خصاسص األسى وهي القصور الراتي ويكون في استمرار سماعها

لصوت زوجها – تمسك األرملة بهويتها السابقة كزوجة مما يعيق تكيفها مع هويتها الجديدة كأرملة
– تأثير الزوج في تنظيا شؤون حياتها ،كما توجد نوبات األسى حيث يظهر األسى بشكل مفاج

ومتقطع ،ووجد الباحثان أن المتوسط للمدة التي يخف بها حزنهن هي حوالي عاا ،كما وجد أن

األساليب التي تساها في التخفيف من األسى تتمثل في الممارسات الدينية والمساندة االجتماعية
والتخلي عن المظاهر الحدادية .

 اما دراسة الشريف  ، 2111فقد هدفت الى الكشف عن خبرة الفقد وأثرها في زيادة اضطرابات ما
بعد الصدمة لدى األسر الفلسطينية التي فقد أحد أفرادها وان كان وجود هره االضطرابات قد يؤثر
على المظاهر االنفعالية والجسمية والمعرفية واالجتماعية والثقة بالنفس لدي الباقين على قيد الحياة،

كما هدفت إلى الكشف عن الفروق في إدراك المساندة االجتماعية وديناميات الشخصية وفقا
لمتغيرات الجنس والسن وصلة القرابة وقد تكونت العينة من  29أسرة فلسطينية من أسر شهداء

انتفاضة األقصى بل عددها  452فردا منها  006ركور و  029إناث تتراوح أعمارها ما بين

( )62-05عاما قسموا إلى ثالثة فسات عمرية األولى من  45-05عاا والثانية من  22-46عاما
والثالثة  62-20عاا ،وقد استخدا الباحث استبيان المساندة االجتماعية من إعداد Sarasan et ,
 1983ونقلها إلى العربية محمد الشناوي وسامي ابو بيه ،واستبيان تقدير الشخصية من إعداد

رونر وقننها للعربية ممدوحة سالمة 0986ومقياس ما بعد الصدمة من اعداد الباحث  ، 4220وقد
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توصل للنتاسب التالية  :توجد اضطرابات ما بعد الصدمة لدى األسر الفلسطينية التي عانت من
الفقد ،ال يوجد ارتباط بين درجات مقياس المساندة االجتماعية ودرجات مقياس ما بعد الصدمة لدى

عينة األسر ،ال توجد فروق رات داللة إحصاسية علي مقياس اضطرابات ما بعد الصدمة لدي عينة

األسر الفلسطينية التي عانت من الفقد تعزي لمتغير الجنس أو السن أو صلة القرابة إال أنه ظهرت

فروق في المظاهر االنفعالية لصالح الزوجات ومن المظاهر الجسمية لصالح االمهات ،توجد فروق

رات داللة إحصاسية بين الركور واالناث في تقدير الشخصية السالبة لصالح االناث ،ال توجد فروق

رات داللة إحصاسية في طلب المساندة االجتماعية تعزي لمتغير السن ،توجد فروق رات داللة
إحصاسية في طلب المساندة االجتماعية تعزي لمتغير صلة القرابة ورلك لصالح االبنة والزوجة .

 أما في دراسة زينب راضي 2119التي هدفت إلى التعرف إلى عالقة الصالبة النفسية بكل من
االلتزاا الديني والمساندة االجتماعية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى في محافظات غزة
والتعرف عما إرا كان هناك فروق في مستوى الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة

األقصى في محافظات غزة تعزى لبعر المتغيرات الديموغرافية ( مكان السكن ،عمر أا الشهيد،

المستوى التعليمي ألا الشهيد ،الترتيب الوالدي للشهيد ،نمط الشهادة ) واستخدمت الباحثة المنهب

الوصفي التحليلي وتكونت العينة من  360أا من أمهات شهداء انتفاضة األقصى ،ولتحقيق
أ هداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد ثالث استبيانات لقياس متغيرات الدراسة وهي ( استبانة

الصالبة النفسية – استبانة االلتزاا الديني – استبانة المساندة االجتماعية ) ،توصلت الدراسة

للنتاسب التالية  :حيث بل الوزن النسبي للصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى
 85.72كما بل الوزن النسبي لاللتزاا الديني  93.22كما بل الوزن النسبي للمساندة االجتماعية

لدى أمهات شهداء انتفاضة االقصى  ،.87.28و توجد عالقة ارتباطية موجبة بين الصالبة
النفسية والمساندة االجتماعية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى ،وال توجد فروق رات داللة

إحصاسية في مستوى الصالبة لدى أمهات شهداء انتفاضة االقصى تعزي لمتغير نمط الشهادة(
شهيد – استشهادي ) ،وال توجد فروق رات داللة إحصاسية في مستوى الصالبة النفسية لدى امهات

شهداء انتفاضة األقصى تعزى لمتغير الحالة االجتماعية للشهيد ( أعزب – متزوج ليس له اوالد –
متزوج له أوالد ) ،وال توجد فروق رات داللة إحصاسية في مستوى الصالبة النفسية تعزي لمتغير

المستوى التعليمي لألا ( جامعي – ثانوي – إعدادي – ابتداسي – أمية ),،ال توجد فروق رات داللة

إحصاسية في مستوى الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى تعزي لمتغير الترتيب
الوالدي للشهيد ( األول – الثاني – األخير)،كرلك ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في مستوى
الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى تعزي لمتغير عمر األا ( أقل من  42إلى

أقل من  32 ،32إلى أقل من  22 ،22إلى أقل من  52 ،52فأكثر ) في جميع األبعاد والدرجة
الكلية لالستبانة عدا البعد األول حيث توجد فروق دالة في البعد األول " الصبر " بين األا التي
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عمرها يقع ما بين  52-22سنة وبين األا التي عمرها يقع ما بين  32-42سنة لصالح األا التي
يقع عمرها ما بين  52-22سنة ،وال توجد فروق رات داللة إحصاسية في مستوى الصالبة النفسية

لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى تعزي لمتغير السكن ( محافظة غزة – شمال غزة – الوسطى

– خانيونس – رفح ) في البعد الثالث والرابع وفي الدرجة الكلية للمقياس ،بينما توجد فروق رات

داللة إحصاسية في البعد االول والثاني تعزي لمتغير مكان السكن حيث توجد فروق دالة بين شمال
غزة وبين غزة لصالح غزة ،وبين شمال غزة وبين خانيونس لصالح خانيونس ،وبين شمال غزة

ورفح لصالح رفح ولا يتضح فروق في المحافظات األخرى في البعد األول ،توجد فروق رات داللة
إحصاسية في الدرجة الكلية للصالبة النفسية تعزي لمتغيري االلتزاا الديني والمساندة االجتماعية ولا
يظهر أثر للتفاعل بين المتغيرين أو المتغيرات األخرى ولقد ظهر أثر دال للتفاعل بين كل من
االلتزاا الديني والمساندة والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية وكرلك بين كل من االلتزاا والترتيب

الوالدي والحالة االجتماعية .

 أما دراسة وفاء عابد  2119فقد هدفت إلى الكشف عن عالقة الشعور بالوحدة النفسية لدى
زوجات الشهداء بكل من المساندة االجتماعية وااللتزاا الديني كما وتهدف إلى الكشف عما إرا كان
هناك فروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسية يمكن أن تعزي إلى بعر المتغيرات الديموغرافية

مثل ( المستوى االقتصادي لألسرة –نمط السكن – عدد األبناء – عدد السنوات بعد استشهاد الزوج
– المؤهل العلمي للزوجة – مكان السكن ) ،واستخدمت الباحثة المنهب الوصفي التحليلي ،كما

تكون عينة الدراسة من 053زوجة شهيد من شهداء انتفاضة األقصى – استخدمت الباحثة األدوات

التالية لتحقيق أهداف الدراسة وهي ( استبانة الوحدة النفسية – استبانة المساندة االجتماعية –
استبانة االلتزاا الديني )،وأشارت النتاسب لوجود عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصاسيا بين الوحدة
النفسية والمساندة االجتماعية لدى زوجات الشهداء  ،ال توجد عالقة ارتباطية بين الشعور بالوحدة

النفسية وااللتزاا الديني لدى زوجات الشهداء ،ال توجد فروق رات داللة احصاسية في مستوى

الشعور بالوحدة النفسية تعزي لكل من المستوى االقتصادي ،نمط السكن ،عدد األبناء ،كما توجد
فروق دالة احصاسية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء تعزي لكل من عدد

السنوات لصالح سنتين فاقل والمؤهل العلمي لصالح ثانوية عامة أو أقل ،ومكان السكن لصالح

شمال غزة في بعد فقدان التقبل والمحبة واالهتماا وبعد العجز االجتماعي ولصالح شمال غزة و

رفح في بعد البعد االجتماعي .

ثانيا :الدراسات التي تناولت الصالبة النفسية:

 دراسة كوبا از وزمالئها ()Kobaza, m et. Al, 1982
والتي استهدفت التأكد من أن الصالبة النفسية تعمل كمتغير وسيط للصحة النفسية وتخفيف
ضغوط الحياة ،وأجريت الدراسة على هينة بلغت  459شخصا تتراوح أعمارها بين  65-34سنة
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وأسفرت الدراسة على أن  :الصالبة النفسية تخفف من ضغوط الحياة  ،كما تعتبر الصالبة النفسية
مصدر للمقاومة والصمود وتؤدي الى سالمة الصحة النفسية للفرد.

 دراسة هوالهان ،وموس Holahan & Moos, 1985

والتي استهدفت الكشف عن العوامل التي تؤثر في الصالبة النفسية ،وأجريت الدراسة على

عينة بلغت  467فردا من الركور واإلناث ،وأسفرت الدراسة عن أن البيسة األسرية التي تتسا بالدفء
والحب تجعل الفرد أكثر صالبة وقدرة على التحدي والمواجهة وأقل إحساسا باالكتساب ،كما توجد

فروق دالة إحصاسيا بين الركور واإلناث في متغير الصالبة النفسية لصالح الركور منها أكثر من
اإلناث.

 دراسة هول وزميالتها ""Hull, et. Al 1987
والتي استهدفت الكشف عن العالقة بين الصالبة النفسية وتقدير الرات واالكتساب واالتجاهات

نحو الرات ،وأجريت الدراسة على عينة بلغت  038فردا ،وأسفرت الدراسة علي أنه:

يوجد ارتباط سالب بين الصالبة النفسية واالكتساب  ،و يوجد ارتباط موجب بين الصالبة

النفسية وتقدير الرات اإليجابي ،كما أن األفراد األقل صالبة يكونون أكثر نقدا لرواتها وأكثر شعو ار

بالفشل.

 دراسة رودولت ،وزون : Rhodewah & zone, 1989
هدفت الدراسة إلي التعرف علي دور الصالبة النفسية  ،كمتغير وسيط في التخفيف من أثر
الضغوط الناجمة علي الموظفين  ،حيث تا األخر بعين االعتبار تقييا أحداث الحياة لدي عينة

الدراسة ،وأجريت الدراسة على عينة بلغت  429سيدة تتراوح اعمارهن بين  65-45سنة يمثلن

مستويات تعليمية واجتماعية متباينة ،واستخدا الباحثان النسخة المختصرة من مقياس الصالبة النفسية،
وقاسمة الخبرات الحياتية الحالية ،قاسمة بك لالكتساب ،مقياس تقدير خطورة المرر  ،وأسفرت الدراسة

عن أنه توجد فروق دالة احصاسيا بين مرتفعات ومنخفضات الصالبة النفسية في االكتساب وادراك
الضغوط والمرر الجسمي لصالح منخفضات الصالبة حيث كن أكثر اكتسابا وأكثر إدراك للضغوط

واحساسا بالمرر الجسمي ،وعلى العكس من رلك مرتفعات الصالبة النفسية  ،وأن اإلناث األقل
صالبة يتعرضن لنسبة عالية من الخبرات الحياتية الضاغطة غير المرغوب فيها  ،كما أشارت إلي أن

كل االحداث السلبية تتطلب منهن درجة أكبر من التكيف .

 دراسة عماد مخيمر 0991

والتي استهدفت الكشف عن العالقة بين إدراك القبول والرفر الوالدي والصالبة النفسية ،وأجريت
الدراسة على عينة بلغت  063فردا  88ركور 75 ،إناثا من الفسة العمرية  43-09سنة وأسفرت

الدراسة عن وجود فروق دالة بين الركور واإلناث في بعدي التحكا والتحدي لصالح الركور ،وعدا
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وجود فروق دالة بين الركور واإل ناث في الدرجة الكلية وفي بعد االلتزاا ،كما يوجد ارتباط دال بين
الصالبة النفسية والدفء الوالدي ،ووجود ارتباط سالب بين الصالبة النفسية والرفر الوالدي.

دراسة عماد مخيمر 0997

والتي استهدفت الكشف عما ارا كانت الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية يمكن أن تلعب دو ار

وسيطا في العالقة بين ضغوط الحياة واالكتساب ،وأجريت الدراسة على عينة بلغت  070فردا (75

ركرا 9 ،إناث) تقع في الفسة العمرية  42-09سنة ،وأسفرت الدراسة عن وجود ارتباط دال موجب بين
درجات االفراد على مقياس أحداث الحياة الضاغطة ودرجاتها على مقياس االكتساب ،وأن الصالبة
النفسية والمساندة االجتماعية تعمالن على التخفيف من حدة وقع الضغوط ،وارتباط الصحة النفسية

والجسمية للفرد بالصالبة النفسية لديه ،كما يوجد ارتباط سالب بين الصالبة النفسية واالكتساب.

 أما دراسة حجو -: 2111

فقد هدفت الدراسة الي التعرف علي قوة األنا " الصالبة النفسية " لدى المرأة الفلسطينية

باختالف بعر المتغيرات الشخصية " الدور اإلجتماعي  :طالبة – عاملة – ربة بيت  ،مكان السكن
 :مخيا – مدينة – قرية  ،مستوي التعليا  :إعدادي – ثانوي – جامعي  ،والحالة االجتماعية  :آنسة
– متزوجة – مطلقة "  ،كما تكونت عينة الدراسة من  252امرأة  ،وقد استخدمت الباحثة مقياس قوة

األنا من إعداد حمدان فضة  ، 4222وتوصلت نتاسب الدراسة الي وجود فروق دالة في قوة األنا تعزى
الختالف طبيعة الدور االجتماعي  ،ومستوي التعليا  ،والحالة االجتماعية  ،وعدا وجود فروق في قوة

األنا تعزي لمتغير السكن .

 قامت أبو سمهدانة : 2111
بدراسة هدفت إلي التعرف علي واقع انعكاسات العنف االسراسيلي في ظل انتفاضة االقصي

علي الصالبة النفسية لدي المرأة الفلسطينية  ،والكشف عن مستوي الصالبة لديهن  ،كرلك معرفة أثر
كل من عمر المرأة ومكان السكن ومستواها التعليمي و طبيعة عملها  ،وشكل العنف الري تعرضت

له وانعكاسات العنف االسراسيلي عليها وعلي صالبتها النفسية خالل انتفاضة األقصي  ،ولتحقيق رلك

استخدمت الباحثة مقياس انعكاسات العنف اإلسراسيلي علي المرأة الفلسطينية من إعداد الباحثة ،
ومقياس الصالبة النفسية من إعداد مخيمر  ،4224وتا تطبيقها علي عينة مكونة من  622امرأة
فلسطينية تتراوح أعمارهن ما بين (  ) 32 – 42سنة  ،كما اعتمدت الباحثة علي المنهب الوصفي ،
وتوصلت نتاسب الدراسة الي أن مستوي الصالبة لدي افراد العينة يزيد عن  % 72كمستوي افتراضي،

وعدا وجود فروق تعزي لمتغير عمل المرأة  ،باستثناء وجود فروق في بعد التحدي تعزي لصالح
المرأة العاملة  ،ووجود فروق تعزي لمتغير محافظات السكن لصالح المرأة في جنوب غزة وشمالها

ولصالح المرأة في المناطة االحتكاكية أيضا  ،وعدا وجود فروق تعزي لعمر المرأة  ،كما توجد فروق

في مستوي الصالبة لدي العينة ترجع لنوع العنف الري تعاني منه المرأة لصالح المرأة التي تعاني من
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العنف بشكل مباشر ،وان أكثر انعكاسات العنف اإلسراسيلي علي أفراد العينة هي االنعكاسات
االقتصادية ثا االنعكاسات النفسية ثا االجتماعية ثا الصحية واألكاديمية وأخي ار األسرية .

 دراسة ماجدة حسين محمود واحمد فتحي 2100

هدفت الدراسة الى معرفة مدى فاعلية البرنامب اإلرشادي لتحسين الصالبة النفسية ألمهات

األبناء روي اإلعاقة العقلية البسيطة وأثره على تقدير الرات لها .وتكونت العينة من  39شخصا عبارة
عن  46أما ألبناء معاقين عقليا ،تقا تقسيمهن إلى مجموعتين التجريبية والضابطة ،وتراوحت

أعمارهن بين ( )28-45سنة ،وتكونت أيضا من  03ابنا معاقا ألمهات المجموعة التجريبية،
ترواحت أعمارها الزمنية بين ( )05-00سنة ،ونسبة ركاء ( ،)72-55وفق مقياس ستانفورد -بينية،

واستخدا الباحثان استمارة البيانات الشخصية ومقياس الصالبة النفسية ومقياس تقدير الرات والبرنامب

االرشادي (اعداد الباحثين) .وأشارت النتاسب إلى وجود فروق دالة إحصاسيا في القياس البعدي في

اتجاه المجموعة التجريبية عند مستوى ( ،)2.25والى وجود فروق دالة إحصاسيا في القياس التتبعي
لصالح القياس البعدي عند مستوى ( ،)2.25والى وجود فروق دالة إحصاسيا في مقياس تقدير الرات
البناء األمهات الرين تلقوا البرنامب عند مستوى ( ،)2.25وقاا الباحثان بتفسير النتاسب وفق التراث

النظري والدراسات السابقة وطرح التوصيات والمقترحات البحثية( .محمود وعلى.)227 :4200 ،

ثالثا :الدراسات التي تناولت قلق المستقبل:

 أما في دراسة لسارسون واخرون  0990الستكشاف العالقة بين القلق و الدعا االجتماعي لدى
عينة تتألف من  022طالب و  047طالبة من طلبة جامعة واشنطن يدرسون مساقا في علا

النفس ،وقد دلت النتاسب علي وجود ارتباط ري عالقة بينهما  .فالركور واإلناث الرين حصلوا علي
درجات مرتفعة علي مقياس القلق كانت درجاتها منخفضة علي مقياس الدعا االجتماعي ،والرين

كانت درجاتها منخفضة علي مقياس القلق كانت درجاتها علي مقياس الدعا ،مما يدل على أن

الطلبة الرين يعانون من قلة الدعا كانت سمة القلق لديها مرتفعة والعكس صحيح .

 استهدفت دراسة

 myrlin, danald1990في بحوثها عن قلق المستقبل عدة مقاالت في

دينامية االطفال في مركز لعالج الحاالت وقد اتضح لها من خالل هره الممارسات أن األطفال

يظهرون أنواعا من الغضب تتعلق بق اررات مرتبطة بمستقبلها أو ربما يصبحون مكتسبين منسحبين
بسبب قلق المستقبل وقد دعت الباحثة الى وجود تقديا مساعدة وتدخالت نفسية لهره الفسة التي
تعاني من قلق المستقبل .

 في دراسة سلوي عبدالباقي 0990هدفت إلي التعرف علي مدي إسهاا خبرات الماضي والحاضر
والمستقبل في رفع الدرجة الكلية للقلق ،وتكونت عينة الدراسة من 439فردا منها  092مصريا
و25سعوديا بل عدد الركور  33أما عدد اإلناث  426وطبق علي العينة مقياس للقلق الماضي
والحاضر والمستقبل من إعدادها .وأشارت النتاسب إلي أن قلق المستقبل يتكون من خمسة عوامل
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هي  :التشاؤا من المستقبل ،االكتساب ،األفكار الوسواسية ،قلق الموت،واليأس كما أشارت النتاسب

أن قلق المستقبل كان تأثيره أكبر من قلق الماضي والحاضر في ارتفاع الدرجة الكلية للقلق .

 أما دراسة موزة الكعبي  0991والتي هدفت إلى إثبات أن ممارسة البرنامب اإلسالمي يؤدي إلى
عالج أو تخفيف حدة القلق النفسي كما أن البرنامب نفسه سيحسن من األداء االجتماعي لعينة

البحث؛ وقد تكونت عينة الدراسة من  32سيدة سعودية تا تطبيق أدوات الدراسة عليهن ثا اختيار
مجموعة مكونة من  42سيدة لتطبيق البرنامب اإلرشادي حيث تا تقسيمها الى مجموعة تجريبية
ومجموعة ضابطة ،واستخدمت الباحثة مقياسا للقلق النفسي من إعداد فهد الدليا ومقياس األداء

االجتماعي من إعداد الباحثة كما أعدت الباحثة البرنامب االسالمي المقترح كما استخدمت دليل
المقابلة مع حاالت القلق ؛ وقد توصلت الدراسة للنتاسب التالية  :أدت ممارسة البرنامب اإلسالمي

إلى عالج وتخفيف مشكلة القلق النفسي ،و إلى تحسين األداء االجتماعي لدي عينة البحث .

 دراسة رايلون  : rialon 2100هدفت الدراسة الي التعرف علي االتجاهات نحو المستقبل لدي
األشخاص الرين مروا بتجارب صادمة في حياتها  ،وتكونت عينة الدراسة من  034فردا مقسمين
إلي ثالث مجموعات " المجموعة األولي مكونة من  32فرداً تعرضوا لتجارب صادمة في حياتها
ويعانون من كرب ما بعد الصدمة  ،والمجموعة الثانية تكونت من  64فردا تعرضوا لتجارب

صادمة ولكن ال يعانون من كرب ما بعد الصدمة  ،أما المجموعة الثالثة فقد تكونت من  22فردا

عاديين ولا يتعرضوا لتجارب صادمة في حياتها  ،وتراوحت أعمار أفراد العينة ( ) 07 – 6سنة ،

وقد استخدا الباحث مقياس االتجاه نحو المستقبل  ،وتوصلت النتاسب إلي أن درجات األفراد الرين

يعانون من كرب ما بعد الصدمة علي مقياس االتجاه نحو المستقبل كانت أقل من نظراسها في

المجموعتين األخريتين  ،كما كانت توقعاتها للمستقبل تحمل نظرة تشاؤمية وتوقع بضعف العالقات
االجتماعية مستقبال .

رابعا :الدراسات التي تناولت ذوي الشهداء :

 وفي دراسة للخارفي  0997هدفت الى محاولة التعرف على الشعور بالوحدة النفسية لدى أمهات
فقدن أزواجهن في ظل ظروف وفاة غير طبيعية سواء باالستشهاد أو األسر أو أثناء االجتياح
وكرلك شعور الوحدة النفسية لدى نساء فقدن أزواجهن بوفاة طبيعية في نفس الفترة ،كرلك التعرف

على أثر مشاعر الوحدة النفسية التي تعاني منها تلك األمهات على التوافق الشخصي واالجتماعي

ألطفالهن؛ وتكونت عينة الدراسة من  54سيدة كويتية ينتمين الى ثالث مجموعات كالتالي  :أرامل

شهداء حوالي  45سيدة وزوجات االسرى  03سيدة وأخي ار أرامل فقدن الزوج بوفاة طبيعية 02
سيدة ،واستخدمت الباحثة مقياس الشعور بالوحدة النفسية واختبار الشخصية لألطفال ،وتوصلت

الباحثة إلى ما يلي  :تعاني زوجات الشهداء من الوحدة النفسية بمقدار أكبر من غيرهن من
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الزوجات في المجموعتين األخريتين،كرلك كلما ارتفع شعور األا بالوحدة النفسية كلما انخفر

التوافق الشخصي لألطفال .

 وفي دراسة عبد الوهاب الظفيري 2111التي هدفت الي تعميق الفها حول المشكالت االجتماعية
واالقتصادية والتربوية التي تعوق أداء األرملة لوجباتها المزدوجة في رعاية األبناء واستعرضت

الدراسة أها القوانين رات العالقة كالقوانين الخاصة باإلسكان والوصاية واإلرث التي تدور حولها

معظا مشكالت األرامل  .كما اعتمدت الدراسة على استخداا منهب دراسة الحالة على اعتبار أن
العينة عمدية مسحية ألسر الشهداء التابعين لمكتب الشهيد وعددها  082أسرة يعتبرون وحدة

الدراسة ؛ وقد استهدفت الدراسة حوالي  082حالة من أرامل الشهداء من أصل  422حالة إلجراء

دراسة ميدانية بغرر الوصول الى صورة لطبيعة المعاناة التي تعيشها أرملة الشهيد في مواجهة

مشكالت تربية األبناء وتحمل أعباء الحياة منفردة ،كما وتعتمد الدراسة في جميع بياناتها من أفراد
العينة على ورقة استبانة تتضمن  79سؤاالً مقننا وسؤاال مفتوحا ،وأعدت االستبانة لضمان جمع

بيانات أولية من البحوث والحالة االجتماعية والنفسية ومشكالت تربية األبناء والحالة االقتصادية

والرضا العاا والحالة الصحية والزواج مرة أخرى والدافعية لالنجاز وأخي ار العالقة مع مكتب الشهيد،
هرا وقد أوضحت الدراسة أن عينة أرامل الشهداء يعانين من ضغوط نفسية كبيرة تنعكس على
عالقتهن باألبناء بصورة سلبية في كثير من المواقف كالتدليل الزاسد او التزمت في المعاملة هرا

باإلضافة الى ضغط مشكالت الحياة اليومية وادارة المنزل .

 وفي دراسة خالد اصليح  2111التي تناولت تسليط الضوء على موضوع الحرمان األبوي وأثره
على التوافق النفسي ألبناء الشهداء في مجتمعنا الفلسطيني باإلضافة لمعرفة دور كل من مستوى

تعليا األا ،المدة الزمنية لوفاة االب ومستوى الدخل والجنس والسن وعدد أفراد األسرة لبيان أثرها
على درجة التوافق النفسي ألبناء الشهداء ،بهدف تشخيص المشكلة ووضع الخطط والبرامب

االرشادية والتنموية من أجل النهور بمستوى افضل ألبناء الشهداء ،وقاا الباحث باستخداا اختبار

التوافق للدكتور علي الديب  0988كأداة وقد بلغت العينة حوالي  022من الجنسين من أبناء
الشهداء منها  56ركور و  28إناث ممن تتراوح أعمارها ما بين  08 – 06عاا .

وقد توصل الباحث للنتاسب التالية  :وجود فروق رات داللة إحصاسية على أبعاد التوافق بين

أبناء الشهداء واألبناء العاديين وكانت النتيجة لصالح األبناء العاديين ،اما من حيث متغير مكان
السكن (مدينة – مخيا ) دلت النتاسب على وجود فروق رات داللة في بعد التوافق االجتماعي لصالح

أبناء المخيا "الالجسين" ،ومن حيث متغير مستوى تعليا األا أظهرت النتاسب وجود فروق رات داللة
إحصاسية في بعد التوافق النفسي لصالح األمهات رات مستوى التعليا الثانوي فاعلي ،وبالنسبة لمتغير
مستوى الدخل والري لا تظهر النتاسب أي فروق في التوافق من حيث مستوى الدخل المرتفع او

المنخفر ،ومن حيث متغير الجنس ( ركور – إناث ) أظهرت النتاسب وجود فروق رات إحصاسية في
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بعد التوافق االجتماعي لصالح اإلناث ،ومن حيث متغير المدة الزمنية لوفاة األب لا تظهر النتاسب أي

فروق في التوافق من حيث المدة الزمنية لوفاة األب ،كما لا تظهر النتاسب أي فروق في التوافق من
حيث متغير السن للطالب .

 وفي دراسة كحيل  2112بعنوان  :تأثير العنف السياسي على الصحة النفسية للمرآة الفلسطينية
هدفت الدراسة الى معرفة تأثير العنف السياسي على الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية سواء ارا

تعرضت بشكل مباشر أو غير مباشر لتلك االحداث الصادمة خالل انتفاضة االقصى وقد تكونت

عينة الدراسة من  082سيدة فلسطينية متوسط أعمارهن  52-08عاماً وثا تقسيا العينة الى 92

سيدة كعينة دراسية منها  25سيدة أمهات أو نساء الشهداء 25 ،سيدة من نساء أو أمهات جرحي

وعينة ضابطة مكونة من  92سيدة ال يكون قد استشهد أو جرح زوجها أو أحد أبناسها ولقد استخدا
الباحث ورقة االستبانة للقياس النفسي الري يظهر األعرار النفسية والمشاكل النفسية من

عدمها()scl-90-r

وأظهرت النتاسب أن أكثر الفسات تأث ار ومعاناة وتظهر عليهن األعرار النفسية بشكل كبير هن

أمهات وزوجات الشهداء مقارنة بأمهات وزوجات الجرحى وأمهات وزوجات ال يكون قد استشهد أو
جرح أحد أبناسهن .

 وفي دراسة باسل الخضري 2114التي هدفت هره الدراسة إلى معرفة درجة التوافق النفسي
واالجتماعي لدى زوجات الشهداء روى المنازل المهدمة والزوجات العاديات اللواتي لا يستشهد

أزواجهن أو يهدا منزلهن .

وقد استخدا الباحث في هره الدراسة المنهب الوصفي التحليلي إضافة إلى استخدامه طريقة المقارنة

في نتاسب العينات الثالث وقد قاا باستخداا مقياس التوافق النفسي واالجتماعي والري يتكون من ماسة
سؤال من إعداد د.علي الديب.

وقد تا اختيار العينة الغير عشواسية ( قصدية ،مالسمة) اشتملت على  060سيدة منهن  55زوجة

شهيد 26 ،سيدة هدمت منازلهن 62 ،سيدة من الزوجات العاديات اللواتي لا يستشهد أزواجهن أو يهدا
بيتهن بمحافظة غزة للعاا .4225؛ وأظهرت نتاسب الدراسة أن البعد األسري جاء في المرتبة االولى
خير البعد النفسي في المرتبة الخامسة
تاله البعد الجسمي ثا البعد الجتماعي ثا البعد االنسجامي وأ اً

واألخيرة في درجات التوافق لدى روى المنازل المهدمة ،كما أن البعد األسري كان في المرتبة األولي

تاله االجتماعي ثا الجسمي ثا االنسجامي وأخي ار البعد النفسي في المرتبة الخامسة في درجات التوافق
لدي روى المنازل المهدمة ،أما بالنسية لدرجات التوافق لدى الزوجات العاديات فقد جاء البعد األسري

في المرتبة األولى تاله االجتماعي ثا الجسمي ثا االنسجامي وأخي ار البعد النفسي ،كما تبين الدراسة

أنه ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في أبعاد التوافق ( النفسي -االجتماعي -الجسدي –األسري )
بين زوجات الشهداء وزوجات روى المنازل المهدمة والزوجات العاديات  ،.بينما توجد فروق رات داللة
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إحصاسية في البعد االنسجامي كما تبين وجود فروق رات داللة إحصاسية في البعد االنسجامي بين
زوجات الشهداء وزوجات روى المنازل المهدمة لصالح زوجات الشهداء ،وأنه ال توجد فروق رات داللة

إحصاسية في البعد الجسمي والبعد األسري والبعد االجتماعي والدرجة الكلية بين زوجات الشهداء وبين
روى المنازل المهدمة ،بينما توجد فروق رات داللة احصاسية في البعد النفسي والبعد االنسجامي بين

زوجات الشهداء وبين روى المنازل المهدمة لصالح زوجات الشهداء ،وال توجد فروق رات داللة

إحصاسية في هره األبعاد والدرجة الكلية بين زوجات الشهداء والزوجات العاديات ،كما توجد فروق

رات داللة إحصاسية في الدرجة الكلية بين زوجات روى المنازل المهدمة والزوجات العاديات لصالح
الزوجات العاديات .

 في دراسة اسامة المزيني 2114التي تهدف إلى الكشف عن أثر اإلرشاد النفسي الديني في
تخفير حدة المعاناة النفسية وحدة قاسمة األعرار المرضية ألسر الشهداء في فلسطين كرلك

التعرف على مستوى المعاناة النفسية ألسر الشهداء وترتيب أبعادها وأبعاد قاسمة األعرار المرضية
لديها والكشف عن العالقة بين المعاناة النفسية وقاسمة األعرار المرضية من جهة وبينها وبين
المستوى االقتصادي واالجتماعي ألسر الشهداء

ولتحقيق هره األهداف قاا الباحث باختيار عينة للدراسة تكونت من  352أب وأا كالتالي

( 077أسر الشهداء –  077أسر غير الشهداء ) كما اختار الباحث أعلى  36حالة في المعاناة
النفسية وقسمها الى مجموعتين ضابطتين (  9أباء و 9أمهات ) وكرلك مجموعتين تجريبتين ( 9أباء
–  9أمهات ) طبق عليها البرنامب اإلرشادي النفسي الديني .

ومع استخداا الباحث ثالث أدوات من إعداده وهي  :استبانة المعاناة النفسية واستبانة تحديد

المستوى االقتصادي واالجتماعي والبرنامب اإلرشادي كما استخدا قاسمة األعرار المرضية تقنين

فضل أبو هين ،وتوصلت الدراسة الى النتاسب التالية  :قدرة اإلرشاد النفسي الديني الكبيرة وفعاليته في
تخفيف حدة المعاناة النفسية وحدة األعرار المرضية ألسر الشهداء في فلسطين ،وارتفاع مستوى

المعاناة النفسية ألسر الشهداء وكرلك إصابتها بالعديد من أعرار األمرار النفسية كاالكتساب
والوسواس القهري والحساسية التفاعلية ،كما توجد عالقة دالة إحصاسيا بين المعاناة النفسية وظهور

األعرار المرضية عند أسر الشهداء ،وتوجد عالقة عكسية بين المعاناة النفسية وبين االوضاع
االقتصادية واالجتماعية فكلما ساءت األوضاع االقتصادية كلما اشتدت المعاناة ،وتوجد فروق رات

داللة إحصاسية في المعاناة النفسية بين األباء واألمهات حيث األمهات أشد معاناة من األباء ،وتوجد
فروق بين أسر الشهداء وأسر غير الشهداء في المعاناة النفسية حيث تزيد أسر الشهداء في المعاناة
وان كانت أسر غير الشهداء ال تخلوا أيضا من المعاناة ،أما ترتيب ابعاد المعاناة النفسية على النحو

التالي  :البعد الجسمي -الوجداني – المعرفي – الحدادي ،أما قاسمة األعرار المرضية فترتبت على
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النحو التالي  :البعد الجسمي – الحساسية التفاعلية – الوسواس القهري – االكتساب – القلق – البرانويا

التخيلية – الفوبيا – الرهانية – العدوانية.

 أما دراسة عمران عليان 2114حيث يعتبر الهدف الرسيسي من هرا البحث هو بحث تأثير
األحداث الصدمية للعدوان اإلسراسيلي على الشعب الفلسطيني في انتفاضة األقصى من استشهاد

العاسل "الزوج" او اعتقاله في تغير اتجاهات الزوجات – األمهات نحو أساليب التنشسة االجتماعية

والثقافية ألبناسهن ولرا سعى هرا البحث للتعرف على اتجاهات األمهات في كل من أسر الشهداء

والمعتقلين نحو أساليب التنشسة االجتماعية والثقافية ألبناسهن قبل "األزمة" (االستشهاد – االعتقال)

وبعدها ،والى الكشف عن االختالف في اتجاهات األمهات في أسر الشهداء عنها في أسر
المعتقلين وكرلك وجهة عن وجهة االختالف في تلك االتجاهات وشدته ،ويستخدا الباحث دليل

دراسة الحالة للحصول على معلومات وبيانات معمقة عن مفردات العينة وتطلب رلك استخداا

الباحث المالحظة الهادفة والمقابلة مع مفردات العينة وأفراد أسرها ويستعين الباحث بالمنهب
الوصفي التحليلي المقارن  .كما وتكونت عينة الدراسة من  257من الزوجات – األمهات الالسي
يشكلن فسة من األسر رات العاسل الواحد نتيجة العدوان االسراسيلي على أراضي السلطة الفلسطينية
في انتفاضة األقصى وتنقسا العينة الى مجموعتين مجموعات زوجات الشهداء ويبل عددها 379

من هؤالء الزوجات ومجموعة زوجات الشهداء ويل عددها غي هرا البحث  78من هؤالء الزوجات

من محافظات غزة الخمس .

واستخدا الباحث استبانة اتجاهات زوجات الشهداء والمعتقلين نحو التنشسة االجتماعية والثقافية

ألبناسهن لجمع المعلومات من مفردات العينة ؛ وقد كشفت النتاسب أنه أمكن استخالص مجموعات من
اتجاهات األمهات زوجات الشهداء والمعتقلين في صورة عوامل مستقلة تكشف عن وجود فسات نوعية

(انماط) من اتجاهات هؤالء األمهات في تلك األسر رات العاسل الواحد نحو التنشسة االجتماعية
والثقافية ألبناسهن بعد األزمة (االستشهاد – االعتقال) وأظهرت نتاسب تحليل عاملي للعينة (زوجات

الشهداء والمعتقلين) ستة عوامل تمثل أنماط االتجاهات الساسدة بعد األزمة عند االمهات في هره

األسر نحو أساليب التنشسة االجتماعية والثقافية ألبناسهن وهي -:
 -0القلق على األبناء

 -3االتجاه نحو التسلط والضغط على األبناء
 -5الرعاية ( رعاية االبناء )

 -4الشعور بنقص الكفاءة في التعامل مع األبناء

 -2االتجاه نحو القسوة في معاملة األبناء

 -6إدراك اإلا لمكانتها عند أبناسها ولتقديرها لها

أما نتاسب الدراسة فيما يتعلق بالمقارنة بين اتجاهات األمهات زوجات الشهداء واتجاهات

األمهات زوجات المعتقلين في فترة ما قبل (االستشهاد -االعتقال) أو ما بعدها عن تغير واضح في
تلك األنماط الساسدة من اتجاهات كل مما يلي  :بالنسبة للقلق على االبناء فأظهرت النتاسب ان
االمهات زوجات المعتقلين قد اصبحن في فترة ما بعد االزمة اكثر قلقا علي األبناء من زوجات
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الشهداء ،ولا تظهر النتاسب فروق رات داللة احصاسية بين زوجات الشهداء وزوجات المعتقلين من

حيث شعورهن بنقص الكفاءة في التعامل مع أبناسهن ،أما بالنسبة لالتجاه نحو التسلط والضغط على
األبناء فقد ظهر كاالتي  :تناقص اتجاه التسلط والضغط على األبناء لدى زوجات الشهداء في فترة ما

بعد األزمة عنه قبلها كرلك تزايد اتجاه التسلط والضغط على األبناء عند األمهات زوجات المعتقلين

عنه عند األمهات زوجات الشهداء ،وبالنسبة لالتجاه نحو القسوة في معاملة األبناء أظهرت النتاسب أن

األمهات زوجات الشهداء أكثر اتجاه نحو القسوة في معاملة األبناء من األمهات زوجات المعتقلين
وهي القسوة القاسمة على استخداا األسلوب العقابي وبخاصة العقاب بالبدني ،أما اتجاهها نحو رعاية

األبناء فتظهر النتاسب تزايد اتجاه الرعاية في تنشسة األبناء أكثر عند األمهات زوجات الشهداء منه عدد

األمهات زوجات المعتقلين ،وأخي ار بالنسبة إلدراك األا مكانتها عند أبناسها وتقديرها لها فوجد أن
األمهات في أسر الشهداء أكثر إدراكا لمكانتهن عند أبناسهن وتقديرهن لهن من األمهات في أسر
المعتقلين .

 أما دراسة نعمان علوان  2117التي هدفت إلى التعرف على عالقة االرتباط بين متوسطات
درجات مقياس الرضا عن الحياة والوحدة النفسية لدى عينة الدراسة مع التعرف إلى الفروق
المعنوية في متوسطات درجات كل من مقياس  :الرضا عن الحياة ،الوحدة النفسية تبعا لمتغيرات :
تاريخ االستشهاد ،الوضع االقتصادي ،المستوى التعليمي ،مهنة ،الخلفية الثقافية ومحافظات غزة،

وقاا الباحث باستخداا المنهب الوصفي التحليلي الري حاول من خالله التعرف إلى عالقة االرتباط
بين متوسطات درجات مقياس الرضا عن الحياة والوحدة النفسية لدي عينة الدراسة التي تكونت من

 400ماسيتين واحدى عشرة زوجة شهيد في محافظات غزة ،واستخدا الباحث مقياس الرضا عن
الحياة ومقياس الوحدة النفسية وهما من إعداد الباحث ،وقد اظهرت النتاسب ما يلي  :وجود عالقة
سالبة دالة بين كل من  :متوسطات درجات مقياس الرضا عن الحياة والوحدة النفسية ،ووجود
عالقة موجبة غير دالة بين مجالي التقدير االجتماعي والشعور باإلهمال ،ووجود فروق جوهرية في

مجال العالقات االجتماعية تبعا لمتغير تاريخ االستشهاد لصالح االنتفاضة األولى ،وجود فروق
جوهرية في مجال االستقرار االجتماعي تبعا لمتغير تاريخ االستشهاد لصالح االنتفاضة الثانية ،وال
توجد فروق جوهرية في مجاالت السعادة والطمأنينة والتقدير االجتماعي تبعا لمتغير تاريخ

االستشهاد،

وال توجد فروق جوهرية في مجاالت مقياس الوحدة النفسية تبعا لمتغير تاريخ

االستشهاد ،وال توجد فروق جوهرية في مجاالت السعادة والطمأنينة تبعا لمتغير المستوى

االقتصادي ،وال توجد فروق جوهرية في مجاالت السعادة – العالقة االجتماعية – االستقرار

االجتماعي والدرجة الكلية ،وال توجد فروق جوهرية في مجال نقص االصدقاء ،و وجود فروق
جوهرية في مجال السعادة تبعا لمتغير المهنة لصالح الزوجة التي ال تعمل ،وجود فروق جوهرية
في مجال العالقات االجتماعية تبعا لمتغير المهنة لصالح التي ال تعمل ،ووجود فروق جوهرية في
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مجال التقدير االجتماعي تبعا لمتغير المهنة لصالح المهنة التي ال تعمل ،وجود فروق جوهرية في
الدرجة الكلية للمقياس تبعا لمتغير المهنة لصالح المهنة التي ال تعمل ،وال توجد فروق جوهرية في

مجالي  :الطمأنينة واالستقرار االجتماعي تبعا لمتغير المهنة ،وال توجد فروق جوهرية في مجال

السعادة والدرجة الكلية للمقياس تبعا لمتغير الخلفية الثقافية ،وال توجد فروق جوهرية في مجال
الشعور باإلهمال والدرجة الكلية للمقياس ،وال توجد فروق جوهرية في مجالي الطمأنينة والتقدير

االجتماعي .

 وفي دراسة عبداهلل الخطيب  2101التي تهدف إلى التعرف على مدى فاعليه برنامب إرشادي في
تنمية بعر المهارات االجتماعية لدى أبناء الشهداء بمحافظة خان يونس وتا اختيار عينة فعلية
قوامها  32من أبناء الشهداء بناء على أقل الدرجات التي حصلوا عليها على مقياس المهارات

االجتماعية وتا تقسيا هره العينة بصورة قصدية إلى مجموعتين تجريبية قوامها  05والثانية

ضابطة قوامها  05من أبناء الشهداء .

مراعيا التجانس بينها من حيث (العمر – المنقطة السكنية – المستوى التعليمي – مستوى

المهارات االجتماعية) وقد استخدا الباحث عدد من االدوات تمثلت في  -مقياس المهارات االجتماعية
لدى أبناء الشهداء حسب أري األبناء " إعداد الباحث " ،مقياس المهارات االجتماعية لدى أبناء

الشهداء حسب أري األمهات " إعداد الباحث " ،برنامب إرشادي مقترح في تنمية المهارات االجتماعية "

إعداد الباحث".

وأسفرت نتاسب الدراسة إلى  :وجود فروق رات داللة احصاسية في متوسط المهارات االجتماعية

وأبعادها لدى المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامب اإلرشادي حسب أري األبناء ،ووجود فروق
رات داللة احصاسية في متوسط المهارات االجتماعية وأبعادها لدى المجموعة التجريبية قبل وبعد
تطبيق البرنامب اإلرشادي حسب أري األمهات, ،وجود فروق رات داللة إحصاسية في متوسط المهارات

االجتماعية وأبعادها لدى المجموعة التجريبية والضابطة في القياسات المتعددة (القبلي – البعدي -
التتبعي ) بحسب أري األبناء حيث بل مربع ايتا الجزسي  2.972األمر الري يدل على قوة وفاعلية
البرنامب اإلرشادي ومعدل الكسب المرتفع الناجا عنه ،كرلك وجود فروق رات داللة إحصاسية في
متوسط درجات المهارات االجتماعية لدى المجموعة التجريبية والضابطة في القياسات المتعددة (القبلي

– البعدي  -التتبعي) بحسب أري األمهات حيث بل مربع ايتا الجزسي  2.822األمر الري يدل على

قوة وفاعلية البرنامب اإلرشادي ومعدل الكسب المرتفع الناجا عنه .

 وفي دراسة ريهام األغا  2100التي تهدف الي التنبؤ بالسلوك االجتماعي في ضوء ( قوة األنا –
الركاء االجتماعي – الوحدة النفسية ) وكرلك التعرف إلي العالقة بين السلوك االجتماعي وكل من

المتغيرات ( قوة األنا – الركاء االجتماعي – الوحدة النفسية ) كما هدفت الدراسة الي معرفة الفروق
في مستوي السلوك االجتماعي بأبعاده وكل من المتغيرات ( المؤهل العلمي ،مكان السكن ،الدخل
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الشهري ) لدي النساء األرامل بحافظات غزة ؛ وقد استخدمت الباحثة المنهب الوصفي التحليلي
لمناسبته لطبيعة هره الدراسة وتا اختيار عينة الدراسة عشواسيا من النساء األرامل المسجالت في

و ازرة الشسون االجتماعية في قطاع غزة وقد بلغت العينة  835أرملة وللوصول لنتاسب الدراسة

قامت الباحثة بتطبيق ( مقياس السلوك االجتماعي – مقياس قوة األنا – مقياس الركاء االجتماعي
– مقياس الوحدة النفسية ) وهي من إعداد الباحثة ؛ وتوصلت الدراسة لنتاسب من أبرزها وجود

عالقة ارتباطية رات داللة إحصاسية بين مستوي السلوك االجتماعي بأبعاده والمتغيرات ( قوة األنا
– الركاء االجتماعي – الوحدة النفسية ) للنساء األرامل في قطاع غزة ،في حين تبين عدا وجود

تأثير لقوة األنا واألبعاد " الوظاسف الجسمية والفسيولوجية واإلنهاك النفسي واالنعزالية والنضب

الخلقي " علي السلوك االجتماعي ،في حين توجد فروق رات داللة إحصاسية في مستوي البعد

األسري لدي النساء األرامل في قطاع غزة تعزي لمتغير السكن ( شمال غزة – غزة – الوسطي –
خانيونس – رفح ) .

خامسا التعقيب علي الدراسات السابقة :

بعد اطالع الباحثة علي االرث التربوي الري تناول أصحابه كالً من المساندة االجتماعية

والصالبة النفسية وقلق المستقبل  ،فقد تبين للباحثة أن هناك عدداً من الدراسات المتنوعة التي تناولت
هره المتغيرات وعالقتها بمتغيرات أخري  ،كرلك تنوعت الشراسح التي تناولتها هره الدراسات األطفال

والنساء والشباب والمسنين  ،كما تنوعت مناهب الدراسة ولكن أغلب الدراسات كانت وصفية  ،ولكن لا
تتوصل الباحثة في حدود علمها واطالعها علي الدراسات والمتغيرات التي تتشابه مع دراساتها

خصصت لدراسة هره المتغيرات لدى المرأة خاصة األرامل و زوجات الشهداء .

لرا يتضح لنا ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية مجتمعه  ،بالرغا من اهتماا

الباحثين في الدول العربية واألجنبية بمثل هره الدراسات خاصة في السنوات االخيرة.

فمن خالل عرض الباحثة للدراسات السابقة في مجال متغيرات الدراسة يتضح ما يلي -:
خالل اطالع الباحثة علي اإلرث التربوي يتضح ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة

الحالية  ،وسنتناول فيما يلي متغيرات الدراسة وبعر المتغيرات التي درست معها ،فالنسبة للمساندة
االجتماعية نجد أنها قد درست مع بعر المتغيرات األخري  ،مثل دراسة (ولجموث وبتز  )0990فقد

تناولت القلق والتوتر واإلسناد وعالقتها بالصحة النفسية والجسمية ،ودراسة (فرج ومحمود )0992

التي تناولت المساندة االجتماعية والممارسات الدينية لتخفيف األسي  ،أما دراسة (الشريف )4222
فتناولتها مع اضطرابات ما بعد الصدمة وديناميات الشخصية  ،كما تناولتها دراسة (راضي )4228مع

الصالبة النفسية وااللتزاا الديني  ،وفي دراسة (عابد ) 4228تناولتها مع الوحدة النفسية وااللتزاا
الديني وبعر المتغيرات الديموغرافية .
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أما بالنسبة لموضوع الصالبة النفسية فقد تا دراستها مع ضغوط الحياة مثل دراسة (كوبا از و

زمالسها  ، )0984أما دراسة (هوالهان وموس  )0985فقد درست العوامل التي تؤثر في الصالبة
النفسية  ،أما دراسة (هول و زميالتها  )0987فدرست الصالبة النفسية وتقدير الرات واالكتساب
واالتجاه نحو الرات  ،وفي دراسة (رودولت و زون  )0989فتناولتها كمتغير لتخفيف أثر الضغوط

،كما تناولها (مخيمر  )0996مع ادراك القبول والرفر الوالدي  ،ودرس ايضا (مخيمر) 0997
المساندة االجتماعية والصالبة النفسية مع ضغوط الحياة واالكتساب ،اما دراسة (حجو )4222فدرستها

مع عدة متغيرات شخصية و ديموغرافية  ،كما قامت (ابوسمهدانة  ) 4226بدراستها مع العنف
االسراسيلي  ،وبالنسبة لدراسة (محمود وفتحي )4200فكانت دراستها تجريبية لرا استخدمت فيها برنامب

إرشادي مع تقدير الرات .

وبالنسبة للدراسات التي تناولت قلق المستقبل فقد درس أيضا مع عدة متغيرات رغا ندرة

الدراسات المتواجدة حول هرا المتغير في حدود علا الباحثة ،ففي دراسة (سارسون  )0983قامت

بدراسته مع القلق والدعا االجتماعي  ،أما دراسة (ميرلن  )0992تناولته مع القلق واالكتساب
واالنسحاب من المستقبل  ،وفي دراسة (عبد الباقي  )0993تناولت القلق مع خبرات الماضي

والحاضر والمستقبل  ،وبالنسبة لدراسة (الكعبي  ) 0996فدرسته كبرنامب تجريبي لتخفيف حدة القلق

النفسي  ،أما دراسة (رايلون  ) 4200فدرسته مع االتجاهات نحو المستقبل .

أما بالنسبة للدراسات التي تناولت زوجات الشهداء واألرامل فقد تمت دراستها مع عدة متغيرات

مثل دراسة (الخرافي ) 0997التي تناولت الوحدة النفسية والتوافق الشخصي واالجتماعي  ،اما (
الظفيري  )4222فتناول المشكالت االجتماعية واالقتصادية والتربوية  ،أما (اصليح )4222فتناول
الحرمان األبوي والتوافق النفسي وبعر المتغيرات الديموغرافية  ،أما دراسة (كحيل  )4224فتناولته
مع العنف السياسي والصحة النفسية  ،وفي دراسة (الخضري  )4225تناوله مع التوافق النفسي

واالجتماعي  ،أما (المزيني  )4225فاستخدا برنامب إرشادي ديني لخفر المعاناة النفسية  ،أما

دراسة (عليان  )4225فتناول بحثه األحداث الصدمية وبعر المتغيرات األخري  ،كما قاا (علوان
 ) 4227بدراستهن مع الرضا عن الحياة والوحدة النفسية ،وفي دراسة (الخطيب  )4202تناوله

كبرنامب إرشادي مع بعر المهارات الحياتية  ،وفي دراسة (األغا  )4200تناولتهن مع التنبؤ بالسلوك
االجتماعي وقوة األنا والركاء االجتماعي والوحدة النفسية .

 - 0الدراسات التي تناولت المساندة االجتماعية -:
من حيث األهداف :

تنوعت أهداف الدراسات التي تناولت المساندة االجتماعية علي النحو التالي -:

ففي دراسة (ولجموث وبتز  ) 0990هدفت للتعرف علي دور الجنس في ارتباط كل من القلق

والتوتر واالسناد بالصحة النفسية والمجتمعية  ،كما هدفت دراسة (فرج ومحمود )0992للكشف عن
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المعاناة التي تتعرر لها األرملة واألساليب التي تتبعها للتخلص من رلك  ،أما دراسة (الشريف

 )4222فهدفت للكشف عن خبرة الفقد واثرها في زيادة اضطرابات ما بعد الصدمة لدى األسر
الفلسطينية التي فقد أحد أبناسها ،وفي دراسة (راضي  )4228والتي هدفت للتعرف علي عالقة

الصالبة النفسية بكل من االلتزاا الديني والمساندة االجتماعية  ،كما هدفت (عابد  )4228الكشف عن

عالقة الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء بكل من المساندة وااللتزاا الديني وبعر
المتغيرات الديموغرافية .
من حيث العينة :

اختلفت العينة في الدراسات السابقة تبعا الختالف االهداف المرجوة منها  ،فمنها ما تناول
الطلبة مثل دراسة (ولجموث وبتز  )0990أما دراسة (محمود وفرج  )0992فقد تناولت األرامل  ،وفي

دراسة (الشريف  ) 4222كانت العينة هي األسر الفلسطينية التي فقد أحد أبناسها  ،أما دراسة (راضي
 )4228فتناولت أمهات الشهداء  ،كما تناولت دراسة (عابد  )4228زوجات الشهداء.

من حيث األدوات :

اجمع الباحثون علي استخداا مقياس المساندة االجتماعية  ،ولكنها اختلفوا في اعداد المقياس،

فقد كان المقياس في بعر الدراسات من إعداد الباحثين أنفسها  ،ورلك كما في دراسة ( ولجموث
وبتز  – 0990فرج ومحمود – 0992راضي  – 4228عابد .) 4228

واستخدمت بعر الدراسات المقياس الري أعده (سارسون ) 0983ونقله للعربية محمد

الشناوي وسامي أبو بيه  ،مثل دراسة (الشريف . )4222
من حيث منهج الدراسة :

تنوعت مناهب الدراسة التي اعتمدها الباحثون في الدراسات السابقة  ،إال أن معظا الدراسات

اعتمدت المنهب الوصفي التحليلي لمالءمته للدراسات النفسية  ،مثل دراسة ( فرج ومحمود– 0992
راضي  – 4228عابد .) 4228

واستخدمت دراسات أخري المنهب الوصفي العالسقي مثل دراسة (ولجموث وبتز .)0990

كما استخدمت أخري المنهب الوصفي المقارن مثل دراسة (الشريف .)4222

من حيث النتائج :

توصلت الدراسات السابقة إلي عدد كبير من النتاسب  ،كان من ضمنها أن مستوي المساندة

االجتماعية عال خاصة لدى عينة اإلناث مثل دراسة (ولجموث و بتز  ) 0990و (راضي ، )4228
أما دراسة (فرج ومحمود ) 0992فكان من أها نتاسجها أن المساندة االجتماعية تخفف من األسي الري
تواجهه األرامل  ،و وجود فروق رات داللة احصاسية في طلب المساندة تعزي لمتغير صلة القرابة
لصالح االبنة والزوجة في د ارسة (الشريف )4222وتبين الدراسات أن هناك عالقة بين المساندة
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االجتماعية وبعر المتغيرات مثل الصالبة النفسية في دراسة ( راضي ، ) 4228وبين المساندة

والوحدة النفسية وااللتزاا الديني مثل دراسة ( راضي  – 4228عابد .) 4228

 -4الدراسات التي تناولت الصالبة النفسية -:
من حيث األهداف -:

تنوعت أهداف الدراسات السابقة التي تناولت الصالبة النفسية بالدراسة علي النحو التالي -:

هدفت بعر الدراسات الي التعرف علي مستوي الصالبة النفسية مثل دراسة ( راضي 4228

– ابوسمهدانة  ، ) 4226وهدفت بعر الدراسات لمعرفة دور الصالبة النفسية كمتغير وسيط لبعر

المتغيرات وتخفيف ضغوط الحياة مثل دراسة ( كوبا از  – 0984دراسة هول و زميالتها – 0987

دراسة رودولت وزون  – 0989عماد مخيمر  0996و  – 0997حجو  – 4222محمود وفتحي

 ، ) 4200في حين هدفت دراسات أخري لمعرفة العومل التي تؤثر في الصالبة النفسية مثل دراسة (
هوال هان وموس .) 0985

من حيث العينة :

اختلفت العينات في الدراسات السابقة تبعا الختالف األهداف المرجوة  ،فمنها ما تناول الركور
واإلناث مثل دراسة ( كوبا از  – 0984هوالهان وموس  – 0985هول و زميالتها  – 0987مخيمر
 ، ) 0996ومنها ما تناول فسة السيدات مثل دراسة ( رودولت و زون  – 0989حجو  – 4222أبو

سمهدانة  – 4226محمود وفتحي  ، ) 4200ومنها ما تناول فسة الشباب مثل دراسة ( مخيمر
.) 0997

من حيث االدوات :
اجمع الباحثون علي استخداا مقياس الصالبة النفسية  ،ولكنها اختلفوا في إعداد المقياس ،

فقد كان المقياس في بعر الدراسات من إعداد الباحثين انفسها  ،ورلك كما في دراسة ( راضي
 – 4228محمود وفتحي – 4200رودولت و زون  – 0989كوبا از  0984هوالهان وموس 0985
– هول و زميالتها – 0987مخيمر  0996و  ، ) 0997واستخدمت بعر الدراسات المقياس الري

أعده عماد مخيمر  4224مثل دراسة ( ابو سمهدانة  ) 4226و المقياس الري أعده حمدان فضة
 4222لقياس قوة االنا في دراسة (حجو .) 4222
من حيث منهج الدراسة -:

تنوعت مناهب الدراسة التي اتبعها الباحثون في الدراسات السابقة  ،إال أن معظا الدراسات

اعتمدت المنهب الوصفي التحليلي لمالءمته للدراسات النفسية مثل دراسة (راضي  – 4228كوبا از

 – 0984هوالهان وموس  – 0985رودولت و زون  – 0989حجو  – 4222ابو سمهدانة )4226

 ،في حين استخدمت دراسات أخري المنهب الوصفي العالسقي مثل دراسة ( هول و زميالتها – 0987
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مخيمر  ، ) 0996واستخدمت اخري المنهب الوصفي المقارن مثل دراسة (مخيمر  ،) 0997كما

استخدمت بعر الدراسات المنهب التجريبي اإلرشادي مثل دراسة (محمود و فتحي .) 4200
من حيث النتائج -:

توصلت الدراسات السابقة الي عدد كبير من النتاسب  ،كان من ضمنها أن مستوى الصالبة

النفسية يتأثر بمتغيرات أخري مثل الضغوط النفسية كما في دراسة ( كوبا از  – 0984هوالهان وموس

 – 0985هول و زميالتها  – 0987رودولت و زون  – 0989أبو سمهدانة ،) 4226

وتبين بعر الدراسات وجود فروق و عالقات بين الصالبة النفسية والمتغيرات األخري سواء

كانت هره العالقات سلبية او ايجابية كما في دراسة ( مخيمر  0996و  – 0997حجو – 4222
محمود وفتحي ) 4200

 - 0الدراسات التي تناولت قلق المستقبل -:
من حيث األهداف :

تنوعت أهداف الدراسات السابقة التي تناولت قلق المستقبل بالدراسة علي النحو التالي -:

هدفت بعر الدراسات علي التعرف علي مستوى قلق المستقبل وعالقته ببعر المتغيرات مثل

دراسة ( سارسون  – 0983ميرلين  – 0992عبد الباقي  ، ) 0993ومن جهة أخري هناك دراسات
تناولت دور قلق المستقبل كمتغير وسيط في تخفيف الضغوط او القلق النفسي او بعر المتغيرات

األخري مثل دراسة ( الكعبي  – 0996رايلون . ) 4200
من حيث العينة -:

اختلفت العينات في الدراسات السابقة تبعا الختالف األهداف المرجوة  ،فمنها ما تناول الطلبة

مثل دراسة ( سارسون  – 0983ومنها ما تناول األطفال مثل دراسة ( ميرلين  ، ) 0992ومنها ما
تناول الركور واإلناث مثل دراسة ( عبد الباقي  – 0993رايلون  ، ) 4200ومنها ما تناول السيدات

مثل دراسة ( الكعبي ) 0996
من حيث األدوات :

اجمع الباحثون علي استخداا مقياس قلق المستقبل  ،ولكنها اختلفوا في إعداد المقياس  ،فقد

كان المقياس في بعر الدراسات من إعداد الباحثين أنفسها مثل دراسة ( سارسون  – 0983ميرلين

 – 0992عبد الباقي  – 0993رايلون ، ) 4200واستخدمت بعر الدراسات المقياس الري أعده فهد
الدليا مثل دراسة (الكعبي .)0996
من حيث منهج الدراسة :

تنوعت مناهب الدراسة التي اعتمدها الباحثون في الدراسات السابقة  ،إال أن معظا الدراسات

اعتمدت المنهب الوصفي التحليلي لمالءمته للدراسات النفسية مثل دراسة ( عبد الباقي – 0993
رايلون  ، ) 4200في حين استخدمت أخري المنهب الوصفي العالسقي مثل دراسة ( سارسون
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 ،)0983كما استخدمت دراسات اخري المنهب التجريبي العالجي مثل دراسة ( ميرلين – 0992

الكعبي . ) 0996

من حيث النتائج :
توصلت الدراسات السابقة الي عدد كبير من النتاسب  ،كان من ضمنها أن مستوي قلق

المستقبل يتأثر بمتغيرات أخري مثل دراسة ( سارسون  – 0983عبد الباقي  – 0993الكعبي 0996
– رايلون  ، ) 4200وتبين الدراسات أن هناك عالقة سلبية أو ايجابية بين قلق المستقبل ومتغيرات

أخري وأفراد العينة خاصة العينة المختلفة الجنس مثل دراسة ( سارسون  – 0983ميرلين .) 0992
 - 1الدراسات التي تناولت ذوي الشهداء -:

من حيث األهداف :

تنوعت أهداف الدراسات السابقة التي تناولت روي الشهداء بالدراسة علي النحو التالي -:
هدفت بعر الدراسات إلي التعرف علي مستوي بعر المتغيرات وعالقتها بأفراد العينة

والمشكالت التي تواجهها  ،مثل دراسة ( الخرافي  – 0997الظفيري  – 4222كحيل – 4224

الخضري  – 4225علوان  – 4227األغا  ، ) 4200كما تناولت بعر الدراسات بعر المتغيرات

وأثرها علي التوافق النفسي مثل دراسة ( إصليح  – 4222المزيني  – 4225عليان – 4225

الخطيب . ) 4202
من حيث العينة :

اختلفت العينة في الدراسات السابقة تبعا الختالف األهداف المرجوة  ،فمنها ما تناول أرامل

وزوجات الشهداء و زوجات األسري مثل دراسة ( الخرافي  ، ) 0997ومنها ما تناول األرامل مثل

دراسة ( الظفيري  – 4222األغا  ، ) 4200ومنها ما تناول زوجات الشهداء واألمهات مثل دراسة (
عليان  – 4225علوان  ، ) 4227ومنها ما تناول أبناء الشهداء مثل دراسة ( إصليح – 4222

الخطيب  ،) 4225ومنها ما تناول أمهات أو زوجات الشهداء و وزوجات الجرحي مثل دراسة ( كحيل

 ،) 4224زوجات الشهداء ومن لا يستشهد ازواجهن مثل دراسة ( الخضري  ) 4225ومنها ما تناول

أسر الشهداء مثل دراسة ( المزيني .) 4225
من حيث األدوات :

استخدا الباحثون في هره الدراسات عدة مقاييس أو برامب إراشادية منها ما كان من إعداد
الباحثين أنفسها مثل دراسة ( الخرافي  – 0997الظفيري  – 4222علوان  – 4227الخطيب 4202
– األغا  ،) 4200أما ( دراسة المزيني  ) 4225فقد قاا بتطبيق برنامب إرشادي نفسي ديني  ،كما

استخدا (عليان  )4225أسلوب المالحظة والمقابلة مع أفراد العينة وأسرها  ،وبعر الدراسات
استخدمت االختبار الري أعده علي الديب  0988كاختبار للتوافق النفسي واالجتماعي مثل دراسة
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(إصليح  – 4222الخضري  ، ) 4225كما استخدا كحيل  4224ورقة االستبانة للقياس النفسي
الري يظهر األعرار النفسية والمشاكل النفسية من عدمها (.)sci-90-r
من حيث منهج الدراسة :

تنوعت مناهب الدراسة التي اتبعها الباحثون في الدراسات السابقة  ،إال أن معظا الدراسات

اعتمدت المنهب الوصفي التحليلي لمالءمته للدراسات النفسية مثل دراسة ( الخرافي  – 0997إصليح

 – 4222كحيل  – 4224الخضري  – 4225األغا  ، ) 4200كما اعتمدت بعر الدراسات منهب

دراسة الحالة مثل دراسة ( الظفيري  ، ) 4222واستخدمت دراسات أخري المنهب الوصفي العالسقي
مثل دراسة ( علوان  ، ) 4227في حين استخدمت دراسات أخري المنهب الوصفي المقارن مثل دراسة

( عليان  ، ) 4225كما استخدمت بعر الدراسات التجريبية والبرامب االرشادية والنفسية كمنهب
لدراستها مثل دراسة ( المزيني  – 4225الخطيب .) 4202
من حيث النتائج :

توصلت الدراسات السابقة الي عدد كبير من النتاسب ،كان من ضمنها معرفة مستوي بعر
المتغيرات مع بعر المتغيرات النفسية أخري مما يؤثر سلبا أو ايجاباً علي أفراد العينة مثل دراسة (
الخرافي  – 0997اصليح  – 4222الخضري  – 4225المزيني  – 4225عليان  – 4225علوان

 – 4227األغا  ،) 4200كما وجدت أن بعر أفراد العينة يعانين من ضغوط نفسية تنعكس سلبا أو

إيجاباً على أسرها مثل دراسة ( الظفيري  – 4222كحيل .) 4224

عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة :

من خالل العرر السابق للدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة والتعليق عليها

ستقوا الباحثة بتوضيح ما يلي -:

مما ال شك فيه أن للدراسات السابقة التي تا االطالع عليها وعرضها الفضل الكبير في القاء

الضوء علي الكثير من اإلرث التربوي الري أخر بعين االعتبار عند القياا بالدراسة الحالية سواء من
حيث المنهب أو االدوات أو العينة  ،رغا ندرة الدراسات التي تناولت موضوع الباحثة  ،إال أنها قد

أفادتها في دراستها الحالية  ،كما أنها اختلفت مع الدراسات السابقة في أدوات الدراسة لمتغيري
المساندة االجتماعية والصالبة النفسية  ،و في اختيار عينة الدراسة حيث أن دراسة الباحثة من

الدراسات األواسل التي تناولت األرامل أو زوجات الشهداء حيث ال يوجد سوى بضع دراسات في حدود

علا الباحثة .

كرلك اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها ركزت علي بعر المتغيرات

كالعمر الحالي لألرملة – العمر عند الزواج – العمر عند الفراق "وفاة الزوج " – عدد سنوات الحياة
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الزوجية المشتركة – عدد سنوات الفراق – عدد األبناء – طبيعة اإلقامة – المستوي التعليمي لألرملة
– الوضع االقتصادي – مصادر الدخل .

كما اختلفت أيضا في تناولها لشريحة هامة في المجتمع أال وهي األرامل و زوجات الشهداء

اللواتي ضحين بالغالي فداء للوطن الغالي وما زلن يضحين حتي بعد وفاة أزواجهن  ،وكان االختالف
في عدا عثور الباحثة علي دراسة شبيهة بدراستها الحالية من حيث المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وعالقتهما بقلق المستقبل لدى زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة  ،ورلك في حدود علا

الباحثة .

ومع ما سبق فإ ن الدراسات السابقة قد ساعدت الباحثة علي تكوين رؤية واضحة نحو المشكلة البحثية
من حيث تحديدها وصياغتها .

أما أوجه القصور في الدراسات السابقة -:

فقد تمثلت في أن معظا الباحثين الرين تناولوا متغيرات الدراسة حصروا أنفسها في اختيار

عينة الطلبة أو الشباب وهرا يؤدي الي تقصير في دراسة شراسح هامة أخري مثل  :النساء – األرامل
– المطلقات – األحداث والمجرمين .

اقت صار معظا الباحثين علي استخداا المنهب الوصفي رغا استطاعة بعضها من حيث القدرة

البحثية والمادية استخداا مناهب أخري كالتجريبي مثال .

ندرة التراث األدبي الخاص ببعر المتغيرات مما يجعل الباحث محاصر في اختياره لمتغيرات

الدراسة  ،فهي إما نادرة ومن الصعب الوصول إليها  ،أو أنها محدودة جدا وال تفي بالالزا .

ضيق افق الباحثين  ،بمعني انه ال توجد ورشات عمل او سيمينار لعرر المتغيرات الحديثة

التي يتا تناولها اآلن  ،فمعظا الباحثين يستخدا المتغيرات المتوافرة في حدود علمه  ،لرا من الممكن
التغاضي عن هره المشكلة إرا تا عقد ورشات عمل ولقاءات تعليمية لتزويد الطلبة والباحثين ببعر
هره المتغيرات خاصة تلك التي لا تستهلك بحثا .

فروض الدراسة -:
التساؤل األول:

ما أكثر مصادر وأبعاد المساندة االجتماعية شيوعاً كما تعبر عنها عينة زوجات الشهداء في

محافظات غزة؟ وما مستوى كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن؟
التساؤل الثاني:

ما أكثر مصادر وأبعاد المساندة االجتماعية شيوعاً كما تعبر عنها عينة األرامل في محافظات

غزة؟ وما مستوى كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن؟
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فروض الدراسة :
 -0الفرض األول" :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين المساندة االجتماعية والصالبة النفسية
وقلق المستقبل لدى عينة زوجات الشهداء.

 – 2الفرض الثاني " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين المساندة االجتماعية والصالبة النفسية
وقلق المستقبل لدى عينة األرامل.

 -0الفرض الثالث ":توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين كل من الصالبة النفسية و قلق

المستقبل لدى عينة زوجات الشهداء .

 -2الفرض الرابع :توجد عالقة ارتباطية دالة احصاسيا بين كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل
لدي عينة األرامل .

 – 4الفرض الخامس ":ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة
االجتماعية و الصالبة النفسية و قلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية بين زوجات الشهداء
واألرامل.

 -6الفرض السادس ":ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات قلق المستقبل لدى
العينة الكلية باختالف درجات أفرادها على مقياس المساندة االجتماعية (الدرجة الكلية).

ويتفرع عن هرا الفرر الرسيس الرابع سبعة فرور فرعية ،هي عدد األبعاد الفرعية ،خمسة

منها لمصادر المساندة ،أما األربعة األخري فهي تتعلق بأبعاد المساندة وهره األبعاد التسعة هي:
(الدرجة الكلية لمصادر المساندة ،األسرة واألقارب ،األصدقاء ،الجيران ،مؤسسات المجتمع)
(الدرجة الكلية ألبعاد المساندة ،البعد النفسي ،البعد االجتماعي ،البعد االقتصادي المالي)

 -7الفرض السابع":توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات قلق المستقبل لدى زوجات
الشهداء باختالف درجات أفرادها على مقياس الصالبة النفسية (الدرجة الكلية).

ويتفرع عن هرا الفرر الرسيس الخامس ثالثة فرور فرعية ،هي عدد األبعاد الفرعية

الصالبة النفسية وهره األبعاد الثالثة هي :االلتزاا ،التحكا ،التحدي.

 -8الفرض الثامن":ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة
االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء

واألرامل ،باختالف بعر المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية".

ويتفرع عن هرا الفرر الرسيس الثامن أحد عشر فروضاً فرعياً ،هي عدد المتغيرات

الديموغرافية واالجتماعية التي يتناولها هرا الفرر بالفحص ونعرر فيما يلي لهره الفرور الفرعية:
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" 0: 8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف
العمر الحالي.

"4 :8ال توجةد فةةروق رات داللةةة إحصةةاسية فةي متوسةةط درجةةات كةةل مةن المسةةاندة االجتماعيةةة والصةةالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشةهداء واأل ارمةل ،بةاختالف عةدد
األبناء".

 "3 :8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف
المستوى التعليمي".

2: 8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف

الوضع االقتصادي".

 "5 :8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء
واألرامل ،تعزى الختالف االتجاه السياسي للمتوفي"

6: 8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف
طبيعة اإلقامة (في بيت مستقل أا مع أهل الزوج)
7 :8

" ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية

والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء

واألرامل ،تعزى الختالف االتجاه السياسي للمستجيبات"

"8 :8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة
النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف

العمر عند الزواج".

 "9 :8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف مدة
العيش المشترك(عدد سنوات الزوجية)

02 :8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف
العمر عند العمر عند الفراق".
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" 00 :8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية والصالبة

النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل ،باختالف مدة
الفراق(عدد سنوات الفراق)
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ل صل ل ع
إج ء ت لدر س
 منهج الدراسة .

 مجتمع الدراسة .


عينة الدراسة .

 أدوات الدراسة .

 الخطوات اإلجرائية .

 األساليب اإلحصائية .

الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
يتضمن هرا الفصل من الدراسة الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني من

حيث منهب الدراسة  ،ومجتمع الدراسة  ،والعينة التي طبقت عليها الدراسة  ،واألدوات التي تا
استخدامها في الدراسة والمعالجات اإلحصاسية التي استخدمت في تحليل البيانات الختبار صدق و
ثبات األدوات والتوصل الي النتاسب النهاسية للدراسة  ،ورلك علي النحو التالي -:

أوال  :منهج الدراسة -:

اتبعت الباحثة في هره الدراسة المنهب الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع و أهداف الدراسة

 ،فهو يتناول "دراسة أحداث و ظواهر وممارسات قاسمة موجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي دون

تدخل الباحثة في مجرياتها  ،تستطيع الباحثة أن تتفاعل معها وتحللها (.االغا ،)23: 4224 ،

لتتوصل ل تحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح والعمليات التي تتضمنها واآلثار
التي تحدثها  ( .أبو نجيلة .) 087: 0996 ،

ثانيا  :مجتمع الدراسة -:

يتكون مجتمع الدراسة األصلي من زوجات الشهداء في محافظات غزة  ،ويبل عددهن تقريبا

()3348زوجة شهيد  ،ورلك حسب إحصاسية مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحي في محافظات غزة
ورلك من العاا  4222حتي العاا  4203ا  ،.كرلك تتكون العينة من عينة ضابطة من األرامل

المسجالت بو ازرة الشسون االجتماعية والبال عددهن منر نشأة الو ازرة الي عاا  4203ا هو ()02682

أرملة بمحافظات غزة .

والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة واختيارها من المحافظات -:
جدول (  ) 0يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة
المحافظات

العددالكلي لزوجات
للشهداء

العددالكلي لأل رامل

النسبة الكلية
للشهداء

عدد زوجات
الشهداء

عدد

األرامل

محافظة غزة

0406

2297

%36.5

73

36

محافظة الوسطي

228

4709

%03.5

47

02

محافظة الشمال

835

4684

%45.5

50

45

محافظة خانيونس

242

4767

%04.5

45

03

محافظة رفح

229

4205

%04

02

04

االجمالي العاا

3348

02682

%022

422

022
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ثالثا  :عينة الدراسة -:
أ -العينة االستطالعية -:

تا اختيار عينة عشواسية استطالعية قوامها (  )62من زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات

غزة من مجتمع الدراسة األصلي  ،بهدف التحقق من صالحية أدوات الدراسة " ،المساندة االجتماعية،
الصالبة النفسية  ،قلق المستقبل "  ،للتطبيق علي أفراد العينة الميدانية في البيسة الفلسطينية من خالل

حساب الصدق والثبات بالطرق االحصاسية المالسمة .

ب – العينة الميدانية  :قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة بالطريقة العشواسية المنتظمة ورلك

باالختيار المباشر من الملف المسجل فيه أسماء زوجات الشهداء  ،وأسماء األرامل ولا يتزوجن بعد

وفاة أزواجهن  ،وقد بل عدد أفراد العينة ( )422زوجة شهيد  ،و ( )022أرملة في محافظات غزة .
جدول ()2

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة الكلية وفقا للمتغيرات التصنيفية (ن= )291
البيان

العمرالحالي

عدد األبناء

المستوى التعليمي

الوضع االقتصادي

االتجاهات او الميول السياسية للمتوفي
94

المتغير

العدد

النسبة%

23-35

99

33.67

36-44

108

36.73

45-57

79

26.87

System

8

2.72

1-3

36

12.24

4-5

125

42.52

6-11

86

29.25

System

47

15.99

اعدادية

92

31.29

ثانوية

135

45.92

دبلوا

34

11.56

جامعية

27

9.18

دراسات عليا

5

1.70

ضعيف جدا

19

6.46

ضعيف

44

14.97

متوسط

225

76.53

مرتفع

6

2.04

فتح

126

42.86

حماس

44

14.97

البيان

مكان اإلقامة

االتجاهات أو الميول السياسية للزوجة

عمر الزوجة عند الزواج

عدد سنوات الحياة مع المرحوا

عمرك عند فراق المرحوا

كا سنوات الفراق

المجموع
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المتغير

العدد

النسبة%

جهاد

16

5.44

شعبية

23

7.82

ال يوجد

82

27.89

اخرى

3

1.02

بيت مستقل

152

51.70

مع اهل المرحوا

136

46.26

فتح

128

43.54

حماس

34

11.56

جهاد

17

5.78

شعبية

15

5.10

ال يوجد

97

32.99

اخرى

3

1.02

15-17

105

35.71

18-21

130

44.22

22-33

55

18.71

1-5

59

20.07

6-10

81

27.55

11-15

80

27.21

16-40

73

24.83

19-25

74

25.17

26-30

96

32.65

31—35

47

15.99

36-56

75

25.51

1-5

100

34.01

6-10

106

36.05

11-15

59

20.07

16-40

29

9.86

492

%022

** وقد قامت الباحثة بقياس صدق وثبات مقاييس الدراسة من خالل الخطوات التالية -:

يقصد بالصدق  :أن يقيس االختبار ما صما لقياسه (فرج ، )452 :0997 ،فهو

 –0الصدق :

يعني درجة تحقيق األهداف التربوية التي صما من أجلها  ،و أنه كلما تعددت مؤشرات الصدق كان

رلك داال علي زيادة الثقة في األداة  ،واعتمدت الباحثة في قياس الصدق علي أنواع الصدق التالية :
أ -صدق المحكمين:

قامت الباحثة بعرر مقاييس الدراسة في صورتها األولية علي عدد ( )7من أعضاء هيسة التدريس
المتخصصين في علا النفس والصحة النفسية بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ( ملحق رقا ) 0
ورلك للحكا علي مدي مناسبتها للتطبيق علي عينة الدراسة  ،وقد تبين سالمة هره الفقرات من حيث

الصياغة واللغة ومناسبتها لمقاييس الدراسة  ،حيث بلغت نسبة الموافقة علي الفقرات ( )%86مما
يجعل الباحثة تطمسن إلي صالحية المقاييس للتطبيق علي عينة الدراسة الحالية .

ب – صدق اإلتساق الداخلي :

تا تطبيق مقاييس الدراسة علي عينة التقنين و هي العينة االستطالعية سالفة الركر و البالغة ( )62

من زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة ،ثا قامت الباحثة بحساب صدق المقاييس ورلك بإيجاد

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الري تنتمي إليه  ،وكرلك حساب معامالت االرتباط
بين كل مجال والدرجة الكلية للمقياس ككل  ،والجداول التالية توضح رلك -:

 – 2الثبات -:

يقصد بثبات االختبار " المقياس " الحصول علي نفس النتاسب عند تكرار القياس بإستخداا نفس األداة

وفي نفس الظروف ( األغا  ، )042: 0997 ،وقد قامت الباحثة بقياس ثبات المقاييس بالطرق

اإلحصاسية المناسبة  ،كما هو موضح في الجداول التالية -:

رابعا  :أدوات الدراسة :

 – 0مقياس المساندة االجتماعية  " :إعداد الباحثة"
بعد اإلطالع علي األطر النظرية والد ارسات السابقة في مجال المساندة االجتماعية  ،قامت الباحثة
بإعداد مقياس المساندة االجتماعية موضوع الدراسة  ،ويتكون المقياس من (  )26فقرة مكررة علي

أربعة مصادر و موزعة علي ثالثة أبعاد كما يبين الجدول التالي -:

جدول (  ) 0يبين توزيع الفقرات الموجبة والسالبة علي كل بعد من أبعاد المقياس
م

األبعاد

الفقرات الموجبة

الفقرات السالبة

عدد الفقرات

0

البعد النفسي

43 - 0

 03و 08

43

2

البعد االجتماعي

36 - 42

 45و 48

03

0

البعد االقتصادي المالي

26 - 37

 22و 24و 25و 26

02
26

المجموع
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وتتكرر هره األبعاد بفقراتها علي المصادر األربعة  :األسرة و األقارب  ،األصدقاء  ،الجيران ،

مؤسسات المجتمع .

وتتا االستجابة علي كل فقرة من الفقرات باختيار أحد البداسل التالية -:

كثي ار (  2درجات )  ،إلي حد ما ( 3درجات)  ،ناد ار ( 4درجة)  ،مطلقا ( 0درجة).

باستثناء الفقرات السالبة التي تصحح بعكس هرا اإلتجاه  ،وعلي الفحوص أن يحدد مدى انطباق كل
فقرة عليه  ،ورلك بوضع اشارة ( )xأماا الفقرة تحت البديل الري ينطبق عليه .

تا تطبيق مقياس المساندة االجتماعية علي أفراد العينة االستطالعية  ،ورلك لحساب الصدق والثبات

بالطرق اإلحصاسية المالسمة .

 -الصدق والثبات للمقياس األول "المساندة االجتماعية" :

 2.0صدق االتساق الداخلي Internal consistency

تا حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال على حده والدرجة الكلية لكل مجال على

حده ،كما تا حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة
الكلية لالستبانة ورلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل مجال على حده ،وكرلك
لمعرفة مدى ارتباط المجاالت بالدرجة الكلية لالستبانة .ويوضح الجدول ( : )2مدى ارتباط مجاالت

االستبانة السبعة بالدرجة الكلية لالستبانة:
جدول ( :)1معامالت االرتباط بين مجاالت استبانة الدعم االجتماعي والدرجة الكلية لالستبانة
المحيور

معيمل االرتبيط

0.40
عم األسرة واألقيرب
0.81
عم األصدقيء
0.79
عم الجيران
0.46
عم المجتمع
**دايةاحص ئس د *1010دايةاحص ئس د

القيمة االحتميلية

**10119
**10110
**10110
**10117
\\1015غسعدايةاحص ئس 

يتبين من الجدول ( )2مجاالت استبانة الدعا االجتماعي تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصاسيا،
حيث تراوحت معةامالت االرتبةاط بةين ( ،)2.80 – 2.22وهةرا يةدل علةى أن مجةاالت االسةتبانة تتمتةع

بدرجة جيدة من الصدق تجعل الباحث مطمسن إلى صالحية تطبيق االستبانة على عينة الدراسة.

وبما أن االستبانة لها أربعة مجاالت ،فقد تا إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال من

المجاالت والدرجة الكلية لكل مجال على حده ،ويتضح رلك من خالل الجدول التالي:
الفقرة
1
2
3
4

جدول ( )4معامالت االرتباط بين فقرات المجاالت األربعة والدرجة الكلية للمجال
عم األسرة
عم االصدقيء
عم المجتمع الفقرة
عم الجيران الفقرة
الفقرة
واألقيرب
**
**
**
0.795
1
0.594
1
0.731
1
**0.439
**
**
**
0.647
2
0.596
2
0.672
2
**0.564
**0.633
3
**0.737
3
**0.744
3
**0.583
**0.777
4
**0.607
4
**0.701
4
**0.625
97

الفقرة
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

عم األسرة
واألقيرب
**0.622
**0.497
**0.755
**0.617
**0.574
**0.551
**0.703
**0.724
**0.551
**0.666
**0.715
**0.861
**0.762
**0.713
**0.642
**0.645
**0.665
**0.583
**0.679
**0.877
**0.710
*0.351
**0.829
*0.358
**0.542
**0.741
**0.627
**0.663
**0.763
**0.725
**0.703
**0.504
**0.714
**0.740
**0.693
**0.449
**0.696
**0.439
**0.598
**0.684
**0.696
**0.836

الفقرة

عم الجيران

الفقرة

عم المجتمع

الفقرة

عم االصدقيء

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

**0.783
**0.745
**0.759
**0.713
**0.738
**0.766
**0.837
**0.663
**0.522
**0.729
**0.791
**0.790
**0.890
*0.247
**0.855
**0.820
**0.877
**0.710
**0.777
**0.753
**0.527
**0.760
**0.773
**0.685
**0.577
**0.872
**0.885
**0.832
**0.854
**0.762
**0.809
**0.752
**0.724
**0.599
**0.741
**0.426
**0.810
**0.644
**0.836
**0.773
**0.530
**0.644

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

**0.691
**0.576
**0.666
**0.781
**0.747
**0.749
**0.671
**0.665
**0.420
**0.739
**0.752
**0.756
**0.758
**0.407
**0.564
**0.689
**0.720
**0.513
**0.646
**0.611
**0.432
**0.748
**0.685
**0.672
**0.614
**0.742
**0.780
**0.714
**0.573
**0.669
**0.740
**0.749
**0.530
**0.776
**0.607
**0.672
**0.664
**0.672
**0.578
**0.576
**0.416
**0.809

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

**0.780
**0.750
**0.836
**0.649
**0.755
**0.669
**0.830
**0.790
**0.830
**0.696
**0.891
**0.890
**0.919
**0.756
**0.881
**0.855
**0.855
**0.812
**0.914
**0.672
**0.411
**0.639
**0.831
**0.756
**0.541
**0.816
**0.847
**0.783
**0.857
**0.797
**0.697
**0.781
**0.644
**0.673
**0.726
**0.776
**0.853
**0.599
**0.637
**0.830
**0.449
**0.832
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يتبين مةن خةالل الجةدول ( )5أن فقةرات المجةال األربعةة (دعةا األسةرة واألقةارب ،دعةا الجيةران،

دعةةا األصةةدقاء ،دعةةا المجتمةةع) تتمتةةع بمعةةامالت ارتبةةاط قويةةة ودالةةة إحصةةاسيا عنةةد مسةةتوى داللةةة أقةةل

مةةن( ،)2.25 ،2.20حيةةث تراوحةةت معةةامالت االرتبةةاط للمجةةال األول دعةةا األس ةرة واألقةةارب (–2.35
 ، )2.87كةةرلك تراوحةةت معةةامالت االرتبةةاط للمجةةال الثةةاني ( ،)2.88- 2.24كةةرلك بالنسةةبة للمجةةال

الثالة ةةث ( ،)2.82 -2.20والمجة ةةال ال اربة ةةع ( )2.94 -2.20وهة ةةرا ية ةةدل علة ةةى أن المجة ةةاالت األربعة ةةة
وفقراتها تتمتع بدرجة جيدة من الصدق تجعل الباحث مطمسن إلى صالحية تطبيق االستبانة على عينة

الدراسة.

 :0-0الثبات بطريقة ألفا – كرونبا :
وبعد تطبيق المقياس تا احتساب معامل ألفا كرونباخ وحساب الثبات بطريقة التجزسة النصفية

 ،كرلك بطريقة جوتمان لقياس الثبات وهرا دليل كافي على أن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع،
ومن الجدول التالي يتبين أن االستبانة بفقراتها تتمتع بمعامل ثبات ٍ
عال ،كما في الجدول ( ،)6مما
يشير إلى صالحية مقياس الدعا االجتماعي لقياس المجاالت المركورة أعاله ،وبرلك اعتمدت الباحثة

هرا المقياس كأداة لجمع البيانات و لدجابة على فرور وتساؤالت الدراسة.

جدول ( :)1معامالت الثبات بطريقة ألف كرونبا ،التجزئة النصفية ،جوتمان لمقياس الدعم االجتماعي
المجيالت

ألفي كرونبيخ

معيمل االرتبيط

عم األسرة واألقيرب
عم األصدقيء
عم الجيران
عم المجتمع
الدعم االجتميعي

1094
1096
1096
1093
1095

1077
1091
1089
1079
1080

معي لة سبيرمين
براون المعدلة
1087
1095
1094
1088
1089

جوتمين
1087
1094
1094
1086
1087

 - 2مقياس الصالبة النفسية  " :إعداد الباحثة "-:
لتحقيق أهداف الدراسة ولجمع البيانات والمعلومات والحقاسق المتعلقة بالصالبة النفسية لدي أفراد

العينةةة  ،فق ةةد قام ةةت الباحثةةة ببن ةةاء مقي ةةاس يتك ةةون مةةن ( )54فقةةرة موزع ةةة علةةي ( )3أبع ةةاد تمث ةةل أبع ةةاد
الصالبة النفسية .

ولبناء هرا المقياس قامت الباحثة باإلطالع علي األدب التربوي وعلي الدراسات السابقة المتصلة

بموضوع الدراسة  ،ثا قامت بتحديد أبعاد المقياس وصياغة فقراته  ،وفيما يلي جدول يبين أبعاد
المقياس وعدد فقرات كل بعد  ،والفقرات السلبية في كل بعد -:
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جدول (  ) 7يبين توزيع الفقرات الموجبة والسالبة علي كل بعد من أبعاد المقياس
االبعاد

م

الفقرات السالبة

الفقرات الموجبة

عدد الفقرات

0

اإللتزاا

07 – 0

00

07

2

التحكا

36 – 08

42و42و34و32

09

0

التحدي

54 -37

39و22و20و27و28

06
42

المجموع

وتتا االستجابة علي المقياس وفقا لثالث بداسل  ،وهي كما يلي :
تنطبةةق داسمةةا (ثالثةةة درجةةات )  ،تنطبةةق أحيانةةا ( درجتةةان )  ،ال تنطبةةق أبةةدا (درجةةة واحةةدة ) ؛

بإستثناء الفقرات السالبة فهي تصحح عكس رلك االتجاه " والتي تا توضيح فقراتهةا فةي الجةدول السةابق
" ،وعلةةي المفحةةوص أن يحةةدد مةةدي انطبةةاق كةةل فق ةرة عليةةه ورلةةك بوضةةع إشةةارة ( ) xأمةةاا الفق ةرة تحةةت
البديل الري ينطبق عليه .

وقد تا تطبيق مقياس الصالبة النفسية علي أفراد العينةة االسةتطالعية  ،ورلةك لحسةاب الصةدق والثبةات

بالطرق اإلحصاسية المالسمة .

 -الصدق والثبات للمقياس الثاني "الصالبة النفسية" :

 2.0صدق االتساق الداخلي Internal consistency
تا حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال على حده والدرجة الكلية لكل مجال
على حده ،كما تا حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة
والدرجة الكلية لالستبانة ورلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل مجال على حده ،وكرلك

لمعرفة مدى ارتباط المجاالت بالدرجة الكلية لالستبانة .ويوضح الجدول ( : )8مدى ارتباط مجاالت

االستبانة السبعة بالدرجة الكلية لالستبانة:
جدول ( :)9معامالت االرتباط بين مجاالت استبانة الصالبة النفسية والدرجة الكلية لالستبانة
المحيور

معيمل االرتبيط

0.83
بعد االلتزام
0.81
بعد التحكم
0.81
بعد التحد
**دايةاحص ئس د *1010دايةاحص ئس د

القيمة االحتميلية

**10110
**10110
**10110
\\1015غسعدايةاحص ئس 

يتبين من الجدول ( )8أن مجاالت استبانة الصالبة النفسية تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة
إحص ةةاسيا  ،حي ةةث تراوح ةةت مع ةةامالت االرتب ةةاط ب ةةين ( ،)2.83 – 2.80وه ةةرا ي ةةدل عل ةةى أن مج ةةاالت

االسةةتبانة تتمتةةع بدرجةةة جيةةدة مةةن الصةةدق تجعةةل الباحةةث مطمةةسن إلةةى صةةالحية تطبيةةق االسةةتبانة علةةى
عينة الدراسة.
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وبما أن االستبانة لها ثالثة مجاالت ،فقد تا إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال من

المجاالت والدرجة الكلية لكل مجال على حده ،ويتضح رلك من خالل الجدول التالي:

جدول ( )9معامالت االرتباط بين فقرات المجاالت الثالثة والدرجة الكلية للمجال
الفقرة

بعد االلتزام

الفقرة

بعد التحكم

الفقرة

1

**0.46

18

*0.33

37

بعد التحد
**0.68

**0.52
19
**0.58
2
**0.60
20
*0.31
3
**0.42
21
**0.61
4
**0.55
22
*0.31
5
**0.43
23
*0.52
6
*0.33
24
**0.46
7
**0.52
25
*0.33
8
**0.46
26
**0.52
9
**0.54
27
**0.60
10
**0.38
28
**0.42
11
**0.38
29
**0.40
12
**0.40
30
**0.39
13
**0.60
31
**0.59
14
**0.42
32
*0.33
15
**0.40
33
*0.30
16
**0.39
34
**0.49
17
**0.53
35
**0.57
36
**دايةاحص ئس د *1010دايةاحص ئس د \\1015غسعدايةاحص ئس 
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

**0.61
**0.59
*0.56
**0.55
*0.92
*0.47
**0.61
**0.55
**0.38
*0.30
**0.41
*0.57
*0.57
**0.40
**0.41

يتبين من خةالل الجةدول ( )9أن فقةرات المجةال الثالثةة (االلتةزاا ،الةتحكا ،التحةدي) تتمتةع بمعةامالت

ارتبةةاط قويةةة ودالةةة إحصةةاسيا عنةةد مسةةتوى داللةةة أقةةل مةةن( ،)2.25 ،2.20حيةةث تراوحةةت معةةامالت
االرتبةاط للمجةةال األول االلتةزاا ( ، )2.60 –2.30كةةرلك تراوحةت معةةامالت االرتبةةاط للمجةةال الثةةاني

( ،)2.62- 2.33كةةرلك بالنسةةبة للمجةةال الثالةةث ( ،)2.94 -2.320وهةةرا يةةدل علةةى أن مجةةاالت
مقياس الصةالبة النفسةية الثالثةة وفقراتهةا تتمتةع بدرجةة جيةدة مةن الصةدق تجعةل الباحةث مطمةسن إلةى

صالحية تطبيق االستبانة على عينة الدراسة.
 :0-الثبات بطريقة ألفا – كرونبا :

وبعد تطبيق المقياس تا احتساب معامل ألفا كرونباخ وحساب الثبات بطريقة التجزسة النصفية ،
كرلك بطريقة جوتمان لقياس الثبات وهرا دليل كافي على أن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع،
ومن الجدول التالي يتبين أن االستبانة بفقراتها تتمتع بمعامل ثبات عالي ،كما في الجدول (،)02
010

مما يشير إلى صالحية مقياس الصالبة النفسية لقياس المجاالت المركورة أعاله ،وبرلك اعتمدت

الباحثة هرا المقياس كأداة لجمع البيانات و لدجابة على فرور وتساؤالت الدراسة.

جدول ( :)01معامالت الثبات بطريقة ألف كرونبا ،التجزئة النصفية ،جوتمان لمقياس الدعم االجتماعي
المجيالت

ألفي كرونبيخ

معيمل االرتبيط

بعد االلتزام
بعد التحكم
بعد التحد
الصالبة النفسية

1052
1042
1045
1072

1046
1045
1040
1057

معي لة سبيرمين
براون المعدلة
1063
1062
1042
1072

جوتمين
1074
1070
1070
1073

 –0مقياس قلق المستقبل " :إعداد أحمد جبر" -:
ق ةةاا الباحة ةث " أحم ةةد جب ةةر " ب ةةاإلطالع عل ةةي م ةةا أت ةةيح ل ةةه م ةةن أبح ةةاث ود ارس ةةات تناول ةةت قل ةةق
المسةةتقبل مثةةل د ارسةةة " عسةةلية والبنةةا " ، " 4200المشةةيخي " ، " 4229بيكالنةةي " ،" 4228ومقيةةاس
شقير "،" 4225والخالدي  ،"4224ثا قاا بصةياغة عبةارات المقيةاس فةي صةورته األوليةة  ،ثةا عرضةها
علي مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال التربية وعلا النفس .
ويتكون المقياس من  24فقرة موزعة علي أربعة مجاالت وهي -:

القل ةةق الع ةةاا ويتك ةةون م ةةن  04فقة ةرة  ،المج ةةال اإلجتم ةةاعي ويتك ةةون م ةةن  02فقة ةرات  ،المج ةةال

السياسي ويتكون من  02فقرات  ،المجال اإلقتصادي ويتكون من  02فقرات .

وقد وزعت درجات اإلجابة علي فقرات المقياس بطريقة ليكرت حيث يحصل المستجيب علي (

 5درجةةات ) عنةةدما تنطبةةق عليةةه الفقةرة بدرجةةة كبيةرة جةةدا  ،و (  2درجةةات ) عنةةدما تنطبةةق عليةةه الفقةرة
بدرجةةة كبي ةرة  ،و (  3درجةةات ) عنةةدما تنطبةةق بدرجةةة متوسةةطة  ،و ( درجتةةان ) عنةةدما تنطبةةق بدرجةةة

ضعيفة  ،و( درجة واحدة ) عندما ال تنطبةق علةي اإلطةالق  ،و رلةك فةي الفقةرات اإليجابيةة  ،فةي حةين
يتا احتساب الدرجات بطريقة عكسية في الفقرات السلبية  ،كما تا حةرف أربعةة فقةرات مةن المقيةاس ال

تتناسب مع هره الدراسة وهي ( ، )22، 48، 2،46و رلك كما هو موضح في الجدول التالي -:
جدول (  ) 00يبين توزيع الفقرات الموجبة والسالبة علي كل بعد من أبعاد المقياس
االبعاد

م

الفقرات الموجبة

الفقرات السالبة

عدد الفقرات

0

القلق العاا

04 – 0

 3و 6و7و9

04

2

المجال االجتماعي

40 -03

--------

9

0

المجال السياسي

30 – 44

 42و 32

02

1

المجال االقتصادي

38 – 34

-------

7
09

المجموع
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 -الصدق والثبات للمقياس الثالث "القلق على المستقبل" :

 2.0صدق االتساق الداخلي Internal consistency

تا حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال على حده والدرجة الكلية لكل مجال

على حده ،كما تا حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة
والدرجة الكلية لالستبانة ورلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل مجال على حده ،وكرلك

لمعرفة مدى ارتباط المجاالت بالدرجة الكلية لالستبانة .ويوضح الجدول ( : )04مدى ارتباط مجاالت

االستبانة السبعة بالدرجة الكلية لالستبانة:

جدول ( :)02معامالت االرتباط بين مجاالت استبانة القلق والدرجة الكلية لالستبانة
معيمل االرتبيط

المحيور

0.73
القلق العيم
0.85
القلق االجتميعي
0.83
القلق السييسي
0.54
القلق االقتصي
**دايةاحص ئس د *1010دايةاحص ئس د

القيمة االحتميلية

**10110
**10110
**10110
**10110
\\1015غسعدايةاحص ئس 

يتبةةين مةةن الجةةدول ( )04مجةةاالت اسةةتبانة القلةةق علةةى المسةةتقبل تتمتةةع بمعةةامالت ارتبةةاط قويةةة ودالةةة
إحص ةةاسيا  ،حي ةةث تراوح ةةت مع ةةامالت االرتب ةةاط ب ةةين ( ،)2.85 – 2.52وه ةةرا ي ةةدل عل ةةى أن مج ةةاالت

االسةةتبانة تتمتةةع بدرجةةة جيةةدة مةةن الصةةدق تجعةةل الباحةةث مطمسنةاً إلةةى صةةالحية تطبيةةق االسةةتبانة علةةى
عينة الدراسة.

وبما أن االستبانة لها أربعة مجاالت ،فقد تا إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال من

المجاالت والدرجة الكلية لكل مجال على حده ،ويتضح رلك من خالل الجدول التالي:

جدول ( )00معامالت االرتباط بين فقرات المجاالت األربعة والدرجة الكلية للمجال
الفقرة

القلق العيم

الفقرة

القلق
االجتميعي

الفقرة

القلق
السييسي

الفقرة

1

**0.75

13

**0.55

22

**0.74

32

**0.30

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21

**0.79
**0.71
**0.63
**0.58
**0.57
**0.63
**0.70
**0.45

23
24
25
26
27
28
29
30
31

**0.71
**0.47
**0.69
**0.75
**0.64
**0.76
**0.77
*0.31
**0.57

33
34
35
36
37
38

**0.77
**0.67
**0.77
**0.61
**0.84
**0.67

**0.62
**0.47
*0.30
**0.65
*0.36
*0.37
**0.59
*0.31
**0.68
**0.55
**0.56
**دايةاحص ئس د *1010دايةاحص ئس د \\1015غسعدايةاحص ئس 
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القلق
االقتصي

يتبةةين مةةن خةةالل الجةةدول ( )03أن فق ةرات المجةةاالت األربعةةة (القلةةق العةةاا ،القلةةق االجتمةةاعي،

القلق السياسي ،القلق االقتصادي) تتمتع بمعامالت ارتباط قويةة ودالةة إحصةاسيا عنةد مسةتوى داللةة أقةل

مةةن( ،)2.25 ،2.20حيةةث تراوحةةت معةةامالت االرتبةةاط للمجةةال األول القلةةق العةةاا (، )2.75 –2.27
ك ةةرلك تراوحةةةت معة ةةامالت االرتب ةةاط للمجةةةال الثة ةةاني ( ،)2.79- 2.25ك ةةرلك بالنس ةةبة للمجة ةةال الثالةةةث

( ،)2.76 -2.30والمج ةةال ال ارب ةةع ( )2.82 -2.32وه ةةرا ي ةةدل عل ةةى أن المج ةةاالت األربع ةةة وفقراته ةةا
تتمت ةةع بدرج ةةة جي ةةدة م ةةن الص ةةدق تجع ةةل الباح ةةث مطمسنة ةاً إل ةةى ص ةةالحية تطبي ةةق االس ةةتبانة عل ةةى عين ةةة

الدراسة.

الثبات بطريقة ألفا – كرونبا :

وبعد تطبيق المقياس تا احتساب معامل ألفا كرونباخ وحساب الثبات بطريقة التجزسة النصفية،
كرلك بطريقة جوتمان لقياس الثبات وهرا دليل ٍ
كاف على أن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع ،ومن
الجدول التالي يتبين أن االستبانة بفقراتها تتمتع بمعامل ثبات ٍ
عال ،كما في الجدول ( ،)02مما يشير
إلى صالحية مقياس قلق المستقبل لقياس المجاالت المركورة أعاله ،وبرلك اعتمدت الباحثة هرا

المقياس كأداة لجمع البيانات و لدجابة على فرور وتساؤالت الدراسة.

جدول ( :)01معامالت الثبات بطريقة ألف كرونبا ،التجزئة النصفية ،جوتمان لمقياس الدعم االجتماعي
المجيالت

ألفي كرونبيخ

معيمل االرتبيط

القلق العيم
القلق االجتميعي
القلق السييسي
القلق االقتصي
القلق على المستقبل

1053
1081
1077
1064
1086

1057
1061
1070
1048
1065

معي لة سبيرمين
براون المعدلة
1073
1076
1083
1065
1079

جوتمين
1073
1084
1083
1080
1086

خامسا  :الخطوات اإلجرائية :

قامت الباحثة بالخطوات اإلجراسية التالية -:

 -0اإلطالع علي األدب النفسي والتربوي ورلك لالستفادة من بعر المقاييس التي تتعلق بطبيعة
متغيرات الدراسة .

 -4جمع المادة النظرية المتعلقة باإلطار النظري والدراسات السابقة .
 -3إعداد أدوات الدراسة .

 -2تحديد أبعاد المقاييس وفقراتها .

 -5عرر المقاييس بصورتها األولية علي المحكمين .
 -6تعديل المقاييس وفقا آلراء المحكمين.

 -7إعداد الصورة النهاسية للمقاييس قبل تطبيقه علي عينات الدراسة .

 -8تطبيق مقاييس الدراسة علي عينة استطالعية للتحقق من أدوات الدراسة .
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 -9قياس صدق وثبات مقاييس الدراسة .

 -02تطبيق أدوات الدراسة علي العينة الفعلية للدراسة .
 -00استخداا األساليب اإلحصاسية المناسبة ورلك باستخداا برنامب  spssالستخراج النتاسب و
تحليلها ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري .

 -04صياغة التوصيات والمقترحات في ضوء النتاسب

سادسا  :األساليب اإلحصائية :

لقد تمت معالجة البيانات باستخداا الحاسوب بواسطة برنامب الرزا اإلحصاسية للعلوا

االجتماعية  spssبهدف اختبار صحة فرضيات الدراسة ورلك بالطرق اإلحصاسية التالية -:

 معامل ارتباط بيرسون :للتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقاييس ،ولثبات التجزسةالنصفية.

 -معادلة جوتمان لتصحيح طول االختبار في حالة عدا التساوي بين فقرات نصفي االختبار.

بمعادلة سبيرمان – براون لتصحيح طول االختبار في حالة تساوى عدد البنود في النصفين

يكون التصحيح بمعادلة سبيرمان – براون
 -الثبات بمعامل كرونباخ ألفا.

 معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين المتغيرات. -اختبار "ت"  T-Testللكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين.

 تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات أكثر من عينتينمستقلتين.

015

ل صل خلام
ن ائ لدر س وت س ا
 نتائج اإلجابة عن السؤال األول .
 نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني .
 نتائج اإلجابة عن الفرض األول .
 نتائج اإلجابة عن الفرض الثاني .
 نتائج اإلجابة عن الفرض الثالث .
 نتائج اإلجابة عن الفرض الرابع.
 نتائج اإلجابة عن الفرض اخلامس .
 نتائج اإلجابة عن الفرض السادس.
 نتائج اإلجابة عن الفرض السابع .
 نتائج اإلجابة عن الفرض الثامن .

مقدمة -:
يتضمن هرا الفصل النتاسب التي تا التوصل إليها في هره الدراسة  ،ورلك بعد التحقق من

الفرضيات باستخداا األساليب اإلحصاسية المناسبة من خالل استخداا برنامب الرزا اإلحصاسية
للعلوا اإلجتماعية  ، spssكما ستقوا الباحثة بتفسير ومناقشة النتاسب التي يتا التوصل إليها في

ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة والوقع الري تعيشه زوجات الشهداء واألرامل -:

وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة وتفسيرها :

نتاسب اإلجابة عن السؤال األول و الري ينص علي-:

التساؤل األول:

ما أكثر مصادر وأبعاد المساندة االجتماعية شيوعاً كما تعبر عنها عينة زوجات الشهداء في

محافظات غزة؟ وما مستوى كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن؟
التساؤل الثاني:

ما أكثر مصادر وأبعاد المساندة االجتماعية شيوعاً كما تعبر عنها عينة األرامل في

محافظات غزة؟ وما مستوى كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن؟

جدول ( )04يوضح مستوي شيوع كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل لدي العينة
الكلية للدراسة

الدرجة
القصوى

االنحراف

الوزن النسبي

المعياري

%

136.5

21.6

74.2

20.9

80.2
75.3

المتوسط

األبعاد

الفقرات

دعا األسرة واألقارب

46.00

184.00

دعا االصدقاء

46.00

184.00

147.6

دعا الجيران

46.00

184.00

138.6

24.7

دعا المجتمع

46.00

184.00

104.3

19.7

56.7

الدرجة الكلية الدعا االجتماعي

184.00

736.00

527.0

55.6

71.6

البعد النفسي

23.00

368.00

273.0

31.6

74.2

البعد االجتماعي

13.00

208.00

137.4

17.4

66.0

البعد االقتصادي

10.00

160.00

105.6

11.5

66.0

بعد االلتزاا

17.00

68.00

40.3

3.3

59.3

بعد التحكا

19.00

76.00

39.5

3.5

52.0

بعد التحدي

16.00

64.00

35.0

3.3

54.7

الدرجة الكلية الصالبة النفسية

52.00

208.00

114.8

7.6

55.2

القلق العاا

12.00

60.00

36.3

5.9

60.5

القلق االجتماعي

9.00

45.00

30.1

6.6

66.8

القلق السياسي

10.00

50.00

32.9

5.9

65.7

القلق االقتصادي

7.00

35.00

22.5

3.3

64.3

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

38.00

190.00

121.6

16.6

64.0

المفترضة
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يوضح الجدول ( )05مستوي كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل

لدي زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة  ،حيث قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات
المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من األبعاد للمقاييس والدرجة الكلية للمقاييس  ،ويتضح رلك من

خالل الجدول السابق.

كما يتبين من خالل النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي للمساندة والدعا االجتماعي بل

 %70.6لدي العينة الكلية بمحافظات غزة  ،بمتوسط حسابي  547.2درجة  ،وانحراف معياري
 55.6درجة  ،أي أن أفراد العينة يحصلن علي مساندة ودعا بدرجة جيدة .

أما بالنسبة لمصادر و أبعاد مقياس المساندة االجتماعية فقد احتل المرتبة األولي من حيث

االنتشار وبوزن نسبي  % 82.4دعا األصدقاء  ،يليه بعد دعا الجيران بوزن نسبي ،%75.3
يليه في المرتبة الثالثة كل من بعدي " دعا األسرة واألقارب – البعد النفسي " بوزن نسبي

 ، %72.4أما في المرتبة ال اربعة فقد احتلها كل من " البعد االجتماعي – البعد االقتصادي "
بوزن نسبي  ، %66أما المرتبة األخيرة فقد احتلها دعا المجتمع من حيث االنتشار بوزن نسبي

.%56.7

كما يتبين من النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي للصالبة النفسية بل  %55.4لدي

العينة الكلية بمحافظات غزة  ،بمتوسط حسابي  002.8درجة  ،وانحراف معياري  7.6درجة ،أي

أن أفراد العينة لديهن صالبة نفسية بدرجة متوسطة  ،أما بالنسبة ألبعاد الصالبة النفسية فقد احتل
المرتبة األولي من حيث االنتشار وبوزن نسبي  %59.3بعد االلتزاا  ،يليه بعد التحدي بوزن

نسبي  ، % 52.7ويأتي بالمرتبة األخيرة بعد التحكا بوزن نسبي .%54

كما يتبين من خالل النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي لقلق المستقبل بل  %62لدي العينة

الكلية بمحافظات غزة  ،بمتوسط حسابي  040درجة  ،وانحراف معياري  06.6درجة  ،أي أن
أفراد العينة يعانون من قلق المستقبل بدرجة متوسطة .

أما بالنسبة ألبعاد قلق المستقبل فقد احتل في المرتبة األولي من حيث االنتشار وبوزن نسبي

 % 66.8بعد القلق االجتماعي  ،يليه القلق السياسي بوزن نسبي  ،%65.7وفي المرتبة الثالثة

بعد القلق االقتصادي بوزن نسبي  ، %62.3ويأتي بالمرتبة األخيرة القلق العاا بوزن نسبي
.%62.5

يتضح من النتاسب السابقة أن زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة يتمتعن بمستوي عال

من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل  ،وتفسر الباحثة رلك في ضوء ما
تعانيه زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة  ،لرلك نجد أن المساندة االجتماعية حصلت علي

أعلي نسبة تليها قلق المستقبل وأخي ار الصالبة النفسية كما هو موضح في الجدول ( ، )05وتعزو

البا حثة رلك للمحن والشداسد التي مر بها الشعب الفلسطيني من قهر و رل وحرب وقصف وتدمير
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وهالك لكل من الشجر والبشر والحجر فهره المعاناة تعيشها كل األسر الفلسطينية ليس للحظة

وانما علي مر عقود من الزمان وان تنوعت وتعددت أشكال القهر إال أنها واحدة علي مر الزمان ،

فهره المعاناة جمعت ووحدت الشعب الفلسطيني خاصة وقت األزمات إن كان في الحاضر أا
كثير من القصص ألجدادنا عن مؤازرتها و مساندتها بعضها بعضا خالل
الماضي ،فنسمع
اً
النكبة وحرب  0967ا وكثير من األوقات الصعبة  ،فبعضها قصص للخوف والدمار وفقدان

أسر بأكملها و إن كان هرا الفقدان باالستشهاد أو األسر
األحباب سوء كان أباً أو أخاً أو زوجاً أو اً
كثير من الفلسطينيين المفقودين الرين ال نعرف إن كانوا أحياء أا أمواتا أا سجناء ،
أو الفقد فنجد اً

ومنها القصص الطريفة التي حدثت أثناء تجمعها معا لالحتماء من ويالت القنابل  ،ومنها ما

عاصرناه نحن من حروب واجتياحات متفرقة ومن خالل استشهاد كثير من أبناء شعبنا خالل

االنتفاضة األولي وانتفاضة األقصي  ،فنجد أن عدد الشهداء بل قرابة  2222أسرة شهيد فقط

خالل انتفاضة األقصي  ،ولا يبخل االحتالل علي أبناسنا وها في ريعان الطفولة نضرين
كأغصان زيتون صغيرة ضعيفة إال أن يريقها الويالت فأمسوا حادين كالسيف تجاه كل من يؤريها
ورلك خالل حربي  4228و  4204ا التي مرت بنا وكانت كتقلبات فصول السنة مجتمعة في
ساعة واحدة فنتب عن رلك نضب وبلوغ هؤالء األطفال فباتوا يوسمون بأنها " أطفال وفي عيونها

معاناة وهموا الرجال "  ،لرلك نجد أن النتيجة منطقية فكثرة المعاناة وتقلبات الحياة التي مرت بها
األسر الفلسطينية علي مر الزمان خلقت أنواعا متنوعة من المؤازرة والمساندة لدي المجتمع الري
نعيش فيه خاصة لدي زوجات الشهداء واألرامل اللواتي فقدن الركيزة األساسية ألسرهن والركن

الري يشعرها بالراحة واألمان والطمأنينة كما أن الظروف المريرة التي مررن بها زادت من قوة

شخصيتهن وصالبتهن وقوتهن لمواجهة صعاب الحياة فهره الظروف ضاعفت دور الزوجة
فأصبحت األا و األب والمسسولة عن إدارة شسون المنزل في الداخل و توفير احتياجاته من الخارج

واقامة عالقات اجتماعية جيدة ومتابعة أبناسها و متطلباتها

و احتياجاتها وتوفير الدعا المعنوي والمادي ألسرتها في ظل الوضع االقتصادي الصعب

الري يعاني منه الجميع  ،وحمايتها من عقبات ومشكالت الحياة سواء كانت نفسية أو اجتماعية

أو اقتصادية  ،مما سبب ارتفاع قلق المستقبل لدي زوجات الشهداء واألرامل لخوفهن علي أبناسهن
ومستقبلهن وما يحمله لها الغد من هموا أو مشكالت أو عقبات بكافة أنواعها سواء كانت

اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو حتي سياسية .

وفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها محافظات غزة من حروب ومعاناة حيث باتت

مختب ار لتجارب سالح االحتالل اإلسراسيلي  ،وفي ظل تراكا أشكال المعاناة التي تعرضت لها

األرمل  ،أصبح لزاما علينا مواجهة األحداث المؤلمة معهن ومساندتهن لمواجهة
زوجات الشهداء و ا
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العقبات وتخفيف القلق الري يعانين منه فينتب عن رلك تمسك زوجات الشهداء واألرامل بصالبتهن

وحفاظهن علي قوة جأشهن .

جدول ( )01يوضح مستوي شيوع كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل لدي عينة االرامل

عينة االرامل
الفقرات

الدرجة
القصوى
المفترضة

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي
%

دعم األسرة واألقارب

46.00

184.00

137.9

22.6

دعم االصدقاء

46.00

184.00

142.9

23.5

دعم الجيران

46.00

184.00

134.4

25.2

دعم المجتمع

46.00

184.00

104.8

20.2

75.0
77.7
73.0
56.9

الوفاه

طبيعية

الدرجة الكلية الدعم
االجتماعي

184.00

736.00

520.1

64.7

70.7

البعد النفسي

23.00

368.00

270.5

37.2

البعد االجتماعي

13.00

208.00

135.6

20.7

البعد االقتصادي

10.00

160.00

103.6

11.5

بعد االلتزام

17.00

68.00

41.3

3.4

بعد التحكم

19.00

76.00

39.7

4.0

بعد التحدي

16.00

64.00

35.6

3.3

73.5
65.2
64.7
60.8
52.3
55.7

الدرجة الكلية الصالبة
النفسية

52.00

208.00

116.8

8.4

56.1

القلق العام

12.00

60.00

36.1

5.9

القلق االجتماعي

9.00

45.00

30.4

7.1

القلق السياسي

10.00

50.00

32.7

6.0

القلق االقتصادي

7.00

35.00

22.5

3.0

60.1
67.6
65.4
64.3

الدرجة الكلية لقلق
المستقبل

38.00

190.00

121.7

16.6

64.1

يتبين من خالل النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي للمساندة والدعا االجتماعي بل

 %72.7لدي عينة األرامل بمحافظات غزة  ،بمتوسط حسابي  542.0درجة  ،وانحراف معياري
 62.7درجة  ،أي أن أفراد العينة يحصلن علي مساندة ودعا بدرجة جيدة .

أما بالنسبة لمصادر و أبعاد مقياس المساندة االجتماعية فقد احتل المرتبة األولي من حيث

االنتشار وبوزن نسبي  %77.7لدعا األصدقاء  ،يليه بعد دعا االسرة واألقارب بوزن
نسبي ،%75يليه في المرتبة الثالثة " البعد النفسي " بوزن نسبي ، %73.5أما في المرتبة الرابعة

فقد احتلها " دعا الجيران " بوزن نسبي  ، %73أما المرتبة األخيرة فقد احتلها دعا المجتمع من
حيث االنتشار بوزن نسبي .%56.9

كما يتبين من النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي للصالبة النفسية بل  %56.0لدي

عينة األرامل بمحافظات غزة  ،بمتوسط حسابي 006.8درجة  ،وانحراف معياري 8.2درجة ،أي

أن أفراد العينة لديهن صالبة نفسية بدرجة متوسطة  ،أما بالنسبة ألبعاد الصالبة النفسية فقد احتل

001

المرتبة األولي من حيث االنتشار وبوزن نسبي  %62.8بعد االلتزاا  ،يليه بعد التحدي بوزن

نسبي  ، %55.7ويأتي بالمرتبة األخيرة بعد التحكا بوزن نسبي.%54.3

كما يتبين من خالل النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي لقلق المستقبل بل  %62.0لدي

عينة األرامل بمحافظات غزة  ،بمتوسط حسابي 040.7درجة  ،وانحراف معياري  06.6درجة ،

أي أن أفراد العينة يعانون من قلق المستقبل بدرجة متوسطة .

أما بالنسبة ألبعاد قلق المستقبل فقد احتل في المرتبة األولي من حيث االنتشار وبوزن نسبي

 % 76.6بعد القلق االجتماعي  ،يليه القلق السياسي بوزن نسبي  ،%65.2وفي المرتبة الثالثة
بعد القلق االقتصادي بوزن نسبي  ، %65.2ويأتي بالمرتبة األخيرة القلق العاا بوزن نسبي
.%62.0

جدول ( )07يوضح مستوي شيوع كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل لدي عينة زوجيت الشهداء

عينة زوجات الشهداء

دعم األسرة واألقارب

46.00

الدرجة
القصوى
المفترضة
184.00

135.8

دعم االصدقاء

46.00

184.00

149.9

19.2

دعم الجيران

46.00

184.00

140.7

24.2

دعم المجتمع

46.00

184.00

104.1

19.5

الدرجة الكلية الدعم
االجتماعي

184.00

736.00

530.5

50.3

72.1

البعد النفسي

23.00

368.00

274.2

28.5

البعد االجتماعي

13.00

208.00

138.2

15.7

البعد االقتصادي

10.00

160.00

106.5

11.4

بعد االلتزام

17.00

68.00

39.8

3.2

بعد التحكم

19.00

76.00

39.4

3.1

بعد التحدي

16.00

64.00

34.7

3.2

74.5
66.4
66.6
58.6
51.8
54.2

الدرجة الكلية الصالبة
النفسية

52.00

208.00

113.9

7.0

54.8

القلق العام

12.00

60.00

36.4

5.9

القلق االجتماعي

9.00

45.00

29.9

6.4

القلق السياسي

10.00

50.00

32.9

5.9

القلق االقتصادي

7.00

35.00

22.5

3.4

60.7
66.4
65.9
64.3

الدرجة الكلية لقلق
المستقبل

38.00

190.00

121.6

16.6

64.0

الفقرات

من االحتالل

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي
%

21.2

73.8
81.4
76.5
56.6

يتضح من خالل النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي للمساندة والدعا االجتماعي بل %74.0

لدي عينة زوجات الشهداء بمحافظات غزة  ،بمتوسط حسابي  532.5درجة  ،وانحراف معياري
52.3درجة  ،أي أن أفراد العينة يحصلن علي مساندة ودعا بدرجة جيدة .

أما بالنسبة لمصادر و أبعاد مقياس المساندة االجتماعية فقد احتل المرتبة األولي من حيث االنتشار

وبوزن نسبي  %80.2لدعا األصدقاء  ،يليه بعد دعا الجيران بوزن نسبي ،%76.5يليه في المرتبة
000

الثالثة " البعد النفسي " بوزن نسبي ، %72.5أما في المرتبة الرابعة فقد احتلها " دعا األسرة

واألقارب " بوزن نسبي  ، %73.8أما المرتبة الخامسة فقد احتلها البعد االقتصادي بوزن نسبي

 ،%66.6كما احتل المرتبة السادسة البعد االجتماعي بوزن نسبي  ،%66.2أما المرتبة األخيرة فقد
احتلها دعا المجتمع من حيث االنتشار بوزن نسبي .%56.6

كما يتبين من النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي للصالبة النفسية بل  %52.8لدي عينة زوجات
الشهداء بمحافظات غزة  ،بمتوسط حسابي003.9درجة  ،وانحراف معياري 7درجة  ،أي أن أفراد
العينة لديهن صالبة نفسية بدرجة متوسطة  ،أما بالنسبة ألبعاد الصالبة النفسية فقد احتل المرتبة

األولي من حيث االنتشار وبوزن نسبي %58.6بعد االلتزاا  ،يليه بعد التحدي بوزن نسبي %52.4

 ،ويأتي بالمرتبة األخيرة بعد التحكا بوزن نسبي.%50.8

كما يتبين من خالل النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي لقلق المستقبل بل  %62لدي عينة
زوجات الشهداء بمحافظات غزة  ،بمتوسط حسابي040.6درجة  ،وانحراف معياري  06.6درجة ،

أي أن أفراد العينة يعانون من قلق المستقبل بدرجة متوسطة .

أما بالنسبة ألبعاد قلق المستقبل فقد احتل في المرتبة األولي من حيث االنتشار وبوزن نسبي 66.2
 %بعد القلق االجتماعي  ،يليه القلق السياسي بوزن نسبي  ،%65.9وفي المرتبة الثالثة بعد القلق

االقتصادي بوزن نسبي  ، %62.3ويأتي بالمرتبة األخيرة القلق العاا بوزن نسبي .%62.7

ومن خالل النظر إلي كل من جدول (  )06و جدول ( )07نجد اختالف نسب هره األبعاد رغا أن
بعضها كانت نتاسجه متقاربة نظ ار للتشابه الكبير في ظروفهن فكلتاهما أرامل ولكن إحداهن توفي

زوجها نتيجة وفاة طبيعية أما األخري فتوفي زوجها نتيجة اعتداء االحتالل عليهن  ،بالنسبة لمصادر

مقياس المساندة االجتماعية فوجدنا أن دعا األسرة واألقارب ودعا المجتمع كان لدي األرامل أكثر من

زوجات الشهداء  ،أما دعا الجيران واألصدقاء والدرجة الكلية للمساندة االجتماعية وأبعادها الثالث "

نفسي – اجتماعي – اقتصادي " كانت لدي زوجات الشهداء أكثر من األرامل  ،فكانت النتاسب
متقاربة بدرجة كبيرة إال أن الفرق بينهن كان في بعدي " دعا األصدقاء والجيران " لصالح زوجات
الشهداء  ،وهره نتيجة منطقية حيث تفسر تفها المجتمع للمعاناة والعقبات التي تواجهها هره العينة
ومدي تمسك المجتمع بالقيا الدينية واألخالق الحميدة الموجودة في ديننا الحنيف وقيمنا العتيدة

وجعلت أسرنا تتمتع بصالبة وقوة لتستطيع تحمل هره العقبات  ،إال أن األرامل يعانون من قلق
المستقبل وخوف من الغد وعجز عن تلبية احتياجات أبناسهن ومتطلبات الحياة.
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نتيئج اإلجيبة عن الفرض األول:
ينص الفرض" " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين كل من المساندة االجتماعية والصالبة
النفسية وقلق المستقبل لدى عينة زوجات الشهداء.

جدول رقم ( ) 71
يبين معامالت االرتباط بين كل من المساندة االجتماعية الصالبة النفسية

بع االي زام
بع اي حكم
بع اي ح ي
اي رجة
ايكجسة
ايصالبة
اي فاسة
ايقجقايع م

وقلق المستقبل لدى زوجات

**.219
**.219
.097

.131
.054
.087

.067

.059

**.274

**.223

**.219

**.232

.116

.041

*.161

-.140

-.093

-.072

-.083

-.097

-.060

.072

.043

-.054

-.053

.035

-.043

-.039

.086

.016

-.007

.019

.036

-.057

.137

**.317

-.072

.075

.095

.087

-.023

.002

*.176

-.052

-.048

-.025

.011

-.081

ددم
األ عة
واألق رب
*.143
.018
.124

ددم
ددم
االص ق ء ايجسعان

ددم
اييج يع

.002
.142
.010

.027
**.213
-.098

**.301
*.178
.129

.132
-.307**

ايقجق
االج ي دم
ايقجق
اياس م
ايقجق
االق ص دي
اي رجة
ايكجسةيقجق
اييا ق ل

الشهداء (ن= )091
اي رجة
اي ع 
ايكجسةاي دم
اي فام
االج ي دم
*
.177
**.196
**.271
**.234
.041
.066

-.192**

-.093
-.235**

-.261**

** دالة عند 1.10

اي ع 
اي ع 
االج ي دم االق ص دي

* دالة عند 1.14

يبين الجدول ( )08نتاسب معامالت اإلرتباط بين كل المصادر واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية

لمقياس المساندة االجتماعية واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية للصالبة النفسية واألبعاد الفرعية والدرجة
الكلية لقلق المستقبل لدي زوجات الشهداء  ،والتي بل عددها 74معامل ارتباط  ،ويتضح من هرا

الجدول ما يلي -:

 ارتباط جميع المصادر واألبعاد الفرعية الفرعية والدرجة الكلية لمقياس المساندة االجتماعية معجميع أبعاد مقياس الصالبة النفسية والدرجة الكلية للصالبة النفسية ومع جميع أبعاد قلق المستقبل
والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل  ،ما عدا ثالثة أبعاد وها " البعد االقتصادي أحد أبعاد مقياس

المساندة االجتماعية  ،القلق السياسي وهو أحد أبعاد مقياس قلق المستقبل  ،وبعد التحدي وهو أحد
األبعاد الفرعية لمقياس الصالبة النفسية .حيث :

 -جاء ارتباط  04معامل ارتباط ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي 2.20

 جاء ارتباط  2معامالت ارتباط ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي 2.20003

 -جاء ارتباط  2معامالت ارتباط ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي 2.25

جاء ارتباط  0معامل ارتباط واحدا ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي - 2.25

ولا يكن هناك ارتباط دال إحصاسي موجبا أو سالبا بين باقي األبعاد الفرعية للمقاييس الثالثة كما هو

موضح في الجدول( ، )08حيث جاء ارتباط  30ارتباطاً ارتباطا موجبا ولكنه غير دال ،كما جاء

ارتباط  42معامل ارتباط ارتباطاً سالبا ولكنه غير دال .

وقد أوضحت النتاسب أنه يوجد ارتباط لكل من " دعا األسرة واألقارب – البعد النفسي " لمصادر

وأبعاد مقياس المساندة االجتماعية ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي  2.25مع بعد االلتزاا من
مقياس الصالبة النفسية .

كما يوجد ارتباط موجب دال إحصاسيا عند مستوي داللة  " 2.20لدعا المجتمع – الدرجة الكلية

للدعا االجتماعي – البعد االجتماعي " من مصادر وأبعاد مقياس المساندة االجتماعية مع بعد
االلتزاا من مقياس الصالبة النفسية .

ارتباط كل من " دعا الجيران – الدرجة الكلية للدعا االجتماعي – البعد النفسي – البعد االجتماعي "
من مصادر وأبعاد مقياس المساندة االجتماعية ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي داللة 2.20

مع بعد التحكا من مقياس الصالبة النفسية .

كما يوجد ارتباطا موجبا داال إحصاسيا عند مستوي  2.25لدعا المجتمع من مصادر مقياس المساندة

االجتماعية مع بعد التحكا من مقياس الصالبة النفسية .

ارتباط كل من " دعا المجتمع – الدرجة الكلية للدعا االجتماعي – البعد النفسي – البعد االجتماعي
"لمصادر وأبعاد مقياس المساندة االجتماعية ارتباطا موجبا داال إحصاسيا عند مستوي داللة  2.20مع
الدرجة الكلية للصالبة النفسية لمقياس الصالبة النفسية .

ارتباط " دعا األسرة واألقارب " من مصادر مقياس المساندة االجتماعية ارتباطا سالبا داال احصاسيا
عند مستوي داللة  2.20مع كل من " القلق العاا – القلق االجتماعي – القلق االقتصادي – الدرجة

الكلية لقلق المستقبل "وهي أبعاد مقياس قلق المستقبل .

كما يوجد ارتباطا موجبا داال إحصاسيا عند مستوي داللة  2.20لدعا الجيران من مصادر مقياس

المساندة االجتماعية مع القلق االقتصادي وهو أحد أبعاد مقياس قلق المستقبل .

كرلك يوجد ارتباط موجب داال احصاسيا عند مستوي داللة  2.25لدعا الجيران من مصادر مقياس

المساندة االجتماعية مع كل من " القلق العاا – الدرجة الكلية لقلق المستقبل " من أبعاد مقياس قلق
المستقبل .

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر  ،يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبة
مطلقة تقريبا  ،مما يدل علي شدة وقوة العالقة بين بين المساندة االجتماعية وكل من الصالبة
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النفسية وقلق المستقبل مما يعني أن درجة المساندة االجتماعية تعد محددا قويا لدرجة كل من

الصالبة النفسية وقلق المستقبل لدي زوجات الشهداء .

يتضح من النتاسب السابقة أن زوجات الشهداء يتمتعن بمستوي عال من مصادر وأبعاد المساندة

االجتماعية وهي كالتالي " دعا األسرة واألقارب – البعد النفسي – دعا المجتمع – الدرجة الكلية

للمساندة االجتماعية – البعد االجتماعي -دعا الجيران " فكلما ارتفعت هره األبعاد والمصادر ارتفعت
علي التوالي كل من " االلتزاا -الدرجة الكلية للصالبة النفسية – القلق االقتصادي – القلق العاا –

الدرجة الكلية لقلق المستقبل ".

وتفسر الباحثة تلك النتيجة في ضوء أن الصالبة النفسية تعدل من إدراك األحداث وتجعلها أقل وطأة

وت جعل الفرد يتقبل التغيرات والتحديات التي تواجهه  ،حيث تعمل الصالبة كمتغير واق ضد العقبات
السيسة التي تمر باألفراد  ،كما تعتبر الصالبة خصلة هامة في الشخصية تعمل علي تكوينها وتنميها

الخبرات البيسية المتنوعة المحيطة بالفرد منر الصغر  ،فالخبرات المؤلمة التي مرت بشعبنا خاصة

زوجات الشهداء واألرامل لها أثر كبير في صقل شخصيتهن وصالبتهن لتتعالي علي جراحها وتتحدي
الظروف  ،وكما ساعدت المساندة االجتماعية القوية زوجات الشهداء في تخطي الصعاب  ،فتجد

المساندة من األسرة واألصدقاء والجيران والمؤازرة التي يجدنها كلما احتجن إليها سواء كانت نفسية أو
معنوية تساعدهن لتجاوز المحن  ،فاإلنسان مهما كان قوياً صلباً يحتاج لمن يسانده ويستمع اليه
ويدعمه وقت الحاجة بكافة أنواع المساندة المعنوية والمادية واإلرشادية  ،وهره النتيجة منطقية

وطبيعية في علا النفس فكلما كان أفراد المجتمع كالجسد الواحد في تآزرها وتعاضدها أصبحوا أقوياء
يستطيعون التصدي والصمود والمقاومة في وجه كل العقبات التي يمرون بها ،إال أن هره العالقة

كانت سالبة بين دعا الجيران وكل من " القلق االقتصادي – القلق العاا – الدرجة الكلية لقلق

المستقبل " فبالرغا من المساندة الكبيرة التي تتلقاها العينة من الجيران إال أن معظا هرا الدعا يكون
ٍ
كاف فزوجات الشهداء يحتجن لمن يساندهن باستمرار في كافة الصعاب وينصحها
معنويا وغير
ويستمع لها إال أنها تحتاج للدعا المادي أيضا لمساعدتها في تحمل مسسوليتها الكبيرة ولكن دعا

الجيران ال يشمل هرا الجانب  ،فمعظا الدعا الري يقدمه الجيران يكون معنوياً  ،فنجد بعر الجيران
ولو بحسن نية يقومون بمحاسبة زوجات الشهداء علي ما يتلقونه من مساعدة فنجدها يرون هره

المساعدات وان كانت بسيطة ويبدأن بالتحدث عنها مما يجعل بعر األفراد يعتقدون أنهن لسن
بحاجة للمساعدة مما يزيد القلق لدي أفراد العينة خاصة القلق االقتصادي  ،فالجيران إما أن يكتفوا

بالس ؤال عن األحوال وعدا المساعدة المادية أو يتسببون بقطع المساندة والمساعدة عن هره األسر
ولو كان رلك بحسن نية  ،وهره النتيجة واقعية تعيشها زوجات الشهداء وتتفق مع ما يعانينه بسبب

رلك  ،إال أننا نجد أن المساندة االجتماعية والصالبة النفسية تمد أفراد العينة بالقوة وتجعلها قادرة
علي مواجهة تحديات الحياة .
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نتيئج اإلجيبة عن الفرض الثيني:
ينص الفرض " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين كل من المساندة االجتماعية والصالبة
النفسية وقلق المستقبل لدى عينة األرامل.

جدول رقم ( )77
يبين معامالت االرتباط بين كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية
دعم األسرة
واألقارب

وقلق المستقبل لدى عينة األرامل (ن= ) 91
الدرجة
دعم
دعم
دعم
الكلية الدعم
المجتمع
الجيران
االصدقاء
االجتماعي
*.230
.166
.058
*.265

بعد االلتزام

.165

بعد التحكم

.102

.152

*

بعد التحدي
الدرجة الكلية
الصالبة
النفسية
القلق العام
القلق
االجتماعي
القلق
السياسي
القلق
االقتصادي
الدرجة الكلية
لقلق المستقبل

**.299

**.282

**.301

البعد
النفسي

البعد
االجتماعي

البعد
االقتصادي

*.219

*.208

.151

**.326

**.279

.051

*

.205

.203
.149

.257

.183

-.009

.176

*

.210

.179

*.212

*.230

.146

*.256

**.301

**.300

**.283

**-.381-

-.070

-.030

-.034

-.183

-.098

-.168

**-.406-

-.177

-.101

-.025

.164

-.055

.016

-.043

**-.285-

-.125

-.020

-.009

*.206

.009

.045

.036

-.178

*-.254-

.040

-.006

.004

-.074

-.020

-.070

*-.238-

**-.301-

-.067

-.025

.131

-.098

-.016

-.077

**-.372-

يبين الجدول ( )09نتاسب معامالت االرتباط بين كل المصادر واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس

المساندة االجتماعية واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية للصالبة النفسية واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لقلق
المستقبل لدي األرامل ،والتي بل عددها 74معامل ارتباط  ،ويتضح من هرا الجدول اآلتي:

 -ارتباط جميع المصادر واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس المساندة االجتماعية مع جميع أبعاد

مقياس الصالبة النفسية والدرجة الكلية للصالبة النفسية ومع جميع أبعاد قلق المستقبل والدرجة الكلية

لمقياس قلق المستقبل .

 جاء ارتباط  8معامالت ارتباط ارتباطا موجبا داال إحصاسيا عند مستوي 2.20 جاء ارتباط  5معامالت ارتباط ارتباطا سالبا داال إحصاسيا عند مستوي 2.20 -جاء ارتباط  00معامل ارتباط ارتباطا موجبا داال إحصاسيا عند مستوي 2.25

 -جاء ارتباط  4معامل ارتباط واحدا ارتباطا سالبا داال إحصاسيا عند مستوي 2.25

ولا يكن هناك ارتباط دال إحصاسيا موجبا أو سالبا بين باقي األبعاد الفرعية للمقاييس الثالثة كما هو
موضح في الجدول( ، )09حيث جاء ارتباط 40ارتباط ارتباطا موجبا ولكنه غير دال  ،كما جاء

ارتباط  45معامل ارتباط ارتباطا سالبا ولكنه غير دال .
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وقد أوضحت النتاسب أنه يوجد ارتباط موجبا داال إحصاسيا عند مستوي داللة  " 2.25لدعا األصدقاء

– الدرجة الكلية للدعا االجتماعي – البعد النفسي – البعد االجتماعي " من مصادر وأبعاد مقياس
المساندة االجتماعية مع بعد االلتزاا من أبعاد مقياس الصالبة النفسية .

كما يوجد ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي داللة  "2.20لدعا الجيران – دعا المجتمع –

الدرجة الكلية للدعا االجتماعي – البعد النفسي – البعد االجتماعي " من مصادر وأبعاد مقياس
المساندة االجتماعية مع بعد التحكا من أبعاد مقياس الصالبة النفسية.

كرلك يوجد ارتباط موجب دال إحصاسيا عند مستوي داللة  " 2.25لدعا األسرة واألقارب – الدرجة

الكلية للدعا االجتماعي – البعد االجتماعي " من مصادر وأبعاد مقياس المساندة االجتماعية مع بعد
التحدي وهو أحد أبعاد مقياس الصالبة النفسية .

كما يوجد ارتباط موجب داال احصاسيا عند مستوي داللة  " 2.25لدعا األسرة واألقارب – دعا

األصدقاء – دعا المجتمع "من مصادر مقياس المساندة االجتماعية مع الدرجة الكلية للصالبة
النفسية لمقياس الصالبة النفسية .

ارتباط كل من " الدرجة الكلية لدعا المجتمع – البعد النفسي – البعد االجتماعي " من مصادر وأبعاد

مقياس المساندة االجتماعية ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي داللة  2.20مع الدرجة الكلية

لمقياس قلق المستقبل .

كرلك يوجد ارتباط سالب داال احصاسيا عند مستوي داللة  " 2.20لدعا األسرة واألقارب – البعد

االقتصادي " من مصادر وأبعاد مقياس المساندة االجتماعية مع كل من " القلق العاا -الدرجة الكلية
لقلق المستقبل "  ،كما يوجد ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي داللة  2.20بين القلق
االجتماعي مع البعد االقتصادي.

كما يوجد ارتباط موجب داال احصاسيا عند مستوي  2.25لدعا المجتمع من مصادر مقياس المساندة

االجتماعية مع القلق السياسي أحد أبعاد مقياس قلق المستقبل .

كرلك يوجد ارتباط سالب داال احصاسيا عند مستوي داللة  " 2.25لدعا األسرة واألقارب -البعد

االقتصادي" من مقياس المساندة االجتماعية مع القلق االقتصادي وهو من أبعاد مقياس قلق

المستقبل.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر  ،يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبه

مطلقة تقريبا  ،مما يدل علي شدة وقوة العالقة بين المساندة االجتماعية وكل من الصالبة النفسية
وقلق المستقبل  ،مما يعني أن درجة المساندة االجتماعية تعد محددا قويا لدرجة كل من الصالبة

النفسية وقلق المستقبل لدي األرامل.
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ويتضح من النتاسب السابقة أن األرامل يتمتعن بمستوي عال لكافة مصادر و أبعاد المساندة

االجتماعية يؤدي رلك الرتفاع األبعاد التالية ومنها " ابعاد مقياس الصالبة النفسية ودرجته الكلية "
والقلق السياسي.

وهره النتيجة طبيعية حيث أن توفر المساندة االجتماعية لألرامل أثناء معاناتهن وآالمهن يساعدهن

رلك علي تخطي المحن وتقبلها فاإلنسان داسما بحاجة للعون والمساعدة من اآلخرين وعندما تتوفر
هره العناصر فإنها تساعدهن في خلق إنسان قوي قادر علي تحديات الحياة ومواجهتها مما يساعد

األرامل في تحقيق أهدافهن والتمسك بمبادسهن والثبات في ظل الظروف القاهرة والمتغيرة التي تسيطر
علي واقعنا المؤلا وهرا يتفق مع علا النفس واإلطار النظري للدراسة حيث عرفت كوبا از الصالبة

بأنها "اعتقاد الفرد بفاعليته وقدرته علي استخداا كل المصادر النفسية والبيسية المتاحة كي يدرك

ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة الشاقة ادراكا غير مشوه أو محرف ويفسرها بواقعية

وموضوعية ويتعايش معها علي نحو ايجابي ،وقد تناولتها في ثالثة أبعاد هي :االلتزاا – التحدي –

التحكا.

ويكاد يكون أكثر العوامل أهمية من هره العوامل هو االلتزاا بكافة أشكاله وخاصة االلتزاا الديني

واألخالقي يليه بعد التحكا  ،وتري الباحثة أن هرا منطقي ومعقول في ظل المجتمع يتميز بالتدين و

االلتزاا األخالقي الري يمدهن بالقدرة علي الصمود والمقاومة وبالتالي التحكا والسيطرة علي األحداث

المتقلبة الصعبة التي يمرون بها بناء علي رؤيتهن للواقع الري يعشنه  ،انطالقا من تكرار حلقات
مسلسل التحديات والتدمير والمعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني خاصة هره الفسة من المجتمع وفي

ظل األوضاع السياسية السيسة والمتقلبة التي يعيشها أفراد األسرة كافة في المجتمع.

إال أن العالقة كانت سالبة بين كل من دعا األسرة واألقارب – البعد االقتصادي " فكلما

زادت مساندة األسرة واألقارب وزاد اهتماا األرامل والمجتمع بالجانب االقتصادي يقل بالمقابل "القلق
العاا – القلق االجتماعي – قلق االقتصادي – درجة الكلية لقلق المستقبل ؛ فعندما تجد األرملة

المساندة التي تحتاجها في الوقت الري تحتاجه فيها يقل عندها القلق من الغد والخوف من تحقيق

واجباتها تجاه نفسها وأسرتها وأبناسها فعندما تجد الدعا المعنوي والمادي الالزا من األسرة واألقارب

يقل كل من القلق العاا واالجتماعي واالقتصادي حيث أن اهتماا األسرة واألقارب بها وبأبناسها يحد

من تفكيرها بنظرة المجتمع لها وكيفية توفير قوتها وقوت أبناسها كما أن احتضانها لألرملة يحميها من
مواجهة الصعاب والتحديات والمجهول ويقلل الجهد المبرول في التفكير في بعر الصعاب والمشاكل

التي يمكن أن تواجهها وهره النتيجة منطقية متوافقة مع الواقع الري نعيش فيه.
نتيئج اإلجيبة عن الفرض الثيلث:
ينص الفرض" " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين كل من الصالبة النفسية وقلق
المستقبل لدى عينة زوجات الشهداء.
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جدول رقم ( )02
يبين معامالت االرتباط بين كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لدى عينة زوجات الشهداء (ن= ) 091

القلق العام
القلق االجتماعي
القلق السياسي
القلق االقتصادي
الدرجة الكلية لقلق المستقبل

بعد االلتزام

بعد التحكم

بعد التحدي

*-.152-
.132
.092
.089

*-.141-
.037
.091
.057

**-.350-
-.065
-.011
-.139

.060

.003

**-.185-

الدرجة الكلية
الصالبة النفسية
**-.299-
.039
.071
.001
-.066

يتبين من الجدول ( )42نتاسب معامالت االرتباط بين كل األبعاد الفرعية والدرجة الكلية
لمقياس الصالبة النفسية واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل لدي زوجات

الشهداء  ،والتي بل عددها  42معامل ارتباط  ،ويتضح من هرا الجدول ما يلي -:

ارتباط األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية ارتباطا سالبا داال احصاسيا مع

بعدين هما " القلق العاا – الدرجة الكلية لقلق المستقبل " من األبعاد الفرعية لمقياس قلق

المستقبل.

جاء ارتباط  3معامالت ارتباط ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي 2.20 -جاء ارتباط  4معامل ارتباط ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي 2.25

 ولا يكن هناك ارتباطا داال احصاسيا موجبا أو سالبا بين باقي األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لكللكل من " مقياس الصالبة النفسية – مقياس قلق المستقبل " كما هو موضح في الجدول ( )42حيث

جاء ارتباط  00معامل ارتباط موجبا لكنه غير دال  ،كما جاء ارتباط  2معامل ارتباط ارتباطا سالبا
ولكنه غير دال .

وقد أوضحت النتاسب أنه يوجد ارتباط سالب داال احصاسيا عند مستوي داللة " 2.25لبعد االلتزاا -بعد

التحكا "من أبعاد مقياس الصالبة النفسية مع " القلق العاا "وهو أحد ابعاد مقياس قلق المستقبل .

كما يوجد ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي داللة  2.20بين كل من " بعد التحدي – الدرجة

الكلية للصالبة النفسية "مع القلق العاا من مقياس قلق المستقبل  ،كرلك يوجد ارتباط داال احصاسيا
سالبا بين بعد التحدي من أبعاد مقياس الصالبة النفسية مع الدرجة الكلية لقلق المستقبل لمقياس قلق

المستقبل .

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر  ،يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبة
مطلقة تقريبا  ،مما يدل علي شدة وقوة العالقة بين الصالبة النفسية وقلق المستقبل  ،مما يعني أن

درجة الصالبة النفسية تعد محددا قويا لدرجة قلق المستقبل لدي زوجات الشهداء.

وجاءت هره النتيجة طبيعية ومتوافقة مع تفسير علا النفس وما تمدهن به الصالبة النفسية من الصمود

والتحدي والتحكا الري يتمثل في قدرة األرامل علي توقع حدوث المواقف الصعبة بناء علي قراءتهن
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للواقع  ،ووضع الخطط لمواجهة الصعاب والتقليل من آثارها حين حدوثها فهرا يساعدهن علي التحكا

في انفعاالتهن وتفكيرهن مما يساها في تجاوزهن لألزمات والصعاب األمر الري يؤدي إلي انخفار

نسبة القلق التي يعانون منها ألن الصالبة زودتهن بقوة جعلتهن قادرات علي مواجهة تحديات الحياة.

نتيئج اإلجيبة عن الفرض الرابع:
ينص الفرض" " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً بين كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل
لدى عينة األرامل".

جدول رقم ( )07
يبين معامالت االرتباط بينكل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لدى عينة األرامل (ن= ) 91
الدرجة الكلية
بعد التحدي
بعد التحكم
بعد االلتزام
الصالبة النفسية
القلق العام

-.11

*-.253-

**-.365-

**-.308-

القلق االجتماعي

.164

.188

.032

.181

القلق السياسي

.169

.072

.017

.109

القلق االقتصادي

.057

.055

-.105

.000

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

.102

.026

-.129

.006

يتضح من الجدول ( )40نتاسب معامالت االرتباط بين كل األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس
الصالبة النفسية واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل لدي األرامل ،والتي بل عددها

 42معامل ارتباط  ،ويتضح من هرا الجدول ما يلي -:

ارتباط األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية ارتباطا سالبا داال احصاسيا ،ما "عدا بعد

االلتزاا مع القلق العاا من األبعاد الفرعية لمقياس قلق المستقبل .

 جاء ارتباط  4معامل ارتباط ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي 2.20 -جاء ارتباط 0معامل ارتباط ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي 2.25

 ولا يكن هناك ارتباط دال احصاسيا موجبا أو سالبا بين باقي األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لكل لكلمن " مقياس الصالبة النفسية – مقياس قلق المستقبل " كما هو موضح في الجدول ( )40حيث جاء

ارتباط  02معامل ارتباط موجبا لكنه غير دال  ،كما جاء ارتباط 3معامل ارتباط ارتباطا سالبا ولكنه
غير دال .

وقد أوضحت النتاسب أنه يوجد ارتباط سالب داال احصاسيا عند مستوي داللة " 2.25لبعد التحكا "من

أبعاد مقياس الصالبة النفسية مع " القلق العاا "وهو أحد ابعاد مقياس قلق المستقبل .

كما يوجد ارتباط سالب داال احصاسيا عند مستوي داللة  2.20بين كل من " بعد التحدي – الدرجة

الكلية للصالبة النفسية" مع القلق العاا من مقياس قلق المستقبل .
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وفي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر  ،يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبة

مطلقة تقريبا  ،مما يدل علي شدة وقوة العالقة بين الصالبة النفسية وقلق المستقبل  ،مما يعني أن
درجة الصالبة النفسية تعد محددا قويا لدرجة قلق المستقبل لدي األرامل.

وجاءت هره النتيجة واقعية ومتوافقة مع تفسير علا النفس وما تمدهن به الصالبة النفسية من الصمود

والتحدي والتحكا الري يتمثل في قدرة األ ارمل علي توقع األحداث الصعبة بناء علي قراءتهن للواقع ،
ووضع الخطط لمواجهة الصعاب والتقليل من آثارها حين حدوثها فهرا يساعدهن علي التحكا في

انفعاالتهن وتفكيرهن مما يساها في سرعة تجاوزهن لألزمات والصعاب األمر الري يؤدي إلي انخفار

نسبة القلق التي يعانون منها ألن الصالبة زودتهن بقوة جعلتهن قادرات علي مواجهة تحديات الحياة.

نتيئج اإلجيبة عن الفرض الخيمس:
ينص الفرض" :ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية
و الصالبة النفسية و قلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية بين زوجات الشهداء واألرامل".
جدول رقم ( ) 00
يبين الفروق في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية و الصالبة النفسية و قلق المستقبل بأبعادهم الفرعية
ودرجاتهم الكلية بين زوجات الشهداء واألرامل

عينة االرامل ن = 49

عينة زوجات الشهداء
ن = 022

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

137.9

22.6

135.8

21.2

.79

142.9

23.5

149.9

19.2

-2.65

**.01

134.4

25.2

140.7

24.2

-2.03

*.04

دعم المجتمع

104.8

20.2

104.1

19.5

.29

//.77

الدرجة الكلية الدعم االجتماعي

520.1

64.7

530.5

50.3

-1.46

//.14

البعد النفسي

270.5

37.2

274.2

28.5

-.92

//.36

البعد االجتماعي

المتغيرات
دعم األسرة واألقارب
دعم االصدقاء
دعم الجيران

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة
//.43

اتجاه الفروق
في صالح

زوجات
الشهداء
زوجات
الشهداء

135.6

20.7

138.2

15.7

-1.20

//.23

103.6

11.5

106.5

11.4

-2.08

*.04

بعد االلتزام

41.3

3.4

39.8

3.2

3.71

**.001

بعد التحكم

39.7

4.0

39.4

3.1

.80

//.43

بعد التحدي

35.6

3.3

34.7

3.2

2.30

*.02

االرامل

الدرجة الكلية الصالبة النفسية

116.8

8.4

113.9

7.0

3.02

**.001

االرامل

القلق العام

36.1

5.9

36.4

5.9

-.46

//.65

القلق االجتماعي

30.4

7.1

29.9

6.4

.65

//.52

القلق السياسي

32.7

6.0

32.9

5.9

-.29

//.77

البعد االقتصادي

القلق االقتصادي

22.5

3.0

22.5

3.4

.04

//.97

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

121.7

16.6

121.6

16.6

.07

//.94

** الة عند 2.27

* الة عند 2.20
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 //غير الة

زوجات
الشهداء
األرامل

بالنظر إلي الجدول ( )44يتضح وجود فروق دالة احصاسيا في متوسط درجات كل من المساندة
االجتماعية و الصالبة النفسية و قلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية بين زوجات الشهداء

واألرامل ،ورلك كما هو موضح فيما يلي -:

-0مقياس المساندة " الدعم "االجتماعي -:
أ -مصادر المساندة االجتماعية -:

يتضح من الجدول وجود فروق دالة احصاسيا عند مستوي داللة  2.20و  2.22علي التوالي في

بعدي " دعا األصدقاء – دعا الجيران" وكان اتجاه الفروق في صالح زوجات الشهداء  ،بمعني أنه
بمقارنة زوجات الشهداء باألرامل يتبين أن زوجات الشهداء يحصلن علي دعا أكثر من كل من "

األصدقاء والجيران"  ،أما بقية المتغيرات فلا يتبين وجود فروق دالة احصاسيا .

ب –أبعاد المساندة "الدعم "االجتماعي-:

يظهر من الجدول وجود فرق واحد دال احصاسيا علي البعد االقتصادي عند مستوي داللة  2.22وجاء

اتجاه الفرق لصالح زوجات الشهداء  ،مما يعني ان زوجات الشهداء يحصلن علي دعا اقتصادي

أكثر ،أما بقية المتغيرات فلا يتبين وجود فروق دالة احصاسيا.

-2مقياس الصالبة النفسية -:

يتضح من الجدول وجود فروق دالة احصاسيا عند مستوي داللة  2.220و  2.24و  2.220علي

التوالي في كل من " بعد االلتزاا – بعد التحدي – الدرجة الكلية للصالبة النفسية " وكان اتجاه الفروق
في صالح األرامل  ،بمعني أنه بمقارنة زوجات الشهداء باألرامل يتبين أن األرامل لديهن صالبة نفسية
أكثر ،أما بالنسبة لبعد التحكا فلا يتبين وجود فرق دال احصاسيا .

-3مقياس قلق المستقبل -:

يظهر من الجدول عدا وجود أي فروق دالة احصاسيا في الدرجة الكلية للمقياس وأبعاده.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر  ،يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبه

مطلقة تقريبا  ،مما يدل علي شدة وقوة الفروق بين المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق

المستقبل  ،مما يعني أن مقاييس الدراسة الحالية تعد محددا قويا لفروق متوسطات درجات كل من

زوجات الشهداء واألرامل.

يتبين من الجدول السابق وجود فروق رات داللة احصاسية في كل من "مقياس الدعا االجتماعي –

مقياس الصالبة النفسية" بأبعادهما ودرجاتهما  ،وكانت النتيجة لصالح زوجات الشهداء في المساندة

والدعا االجتماعي  ،أما بالنسبة لمقياس الصالبة النفسية فكانت نتاسجه لصالح األرامل ،وهنا نرفر

فرر الدراسة إال أننا نقبله في مقياس قلق المستقبل حيث لا توجد فروق رات داللة إحصاسية .

وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن المساندة والدعا االجتماعي تعمل كجدار واق تمد زوجات الشهداء
بالقوة وتعينهن في مواجهة ظروف الحياة الصعبة  ،فعندما يواجه اإلنسان محن يحتاج لمن يؤازره ،لرا
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نجد لزوجات الشهداء وضع خاص ورلك بسبب ما يعانيه شعبنا من ويالت االحتالل التي جعلت
الجميع مشروع شهادة في أي وقت وأي زمان  ،فنتب عما سبق ارتفاع تقديا فرص الدعا والمساندة

لهن في هره األوقات العصيبة خاصة الدعا المقدا من األصدقاء والجيران حيث يحتضنون زوجات

الشهداء بصورة كبيرة ويقدمون الدعا المعنوي والمادي الالزا لهن .

كما أن الصالبة النفسية تعتبر قوة تمد الجدار بالثبات والصمود في وجه العقبات واألزمات التي

تواجههن وتساعدهن في تحمل مصاعب الحياة وتجعلها أكثر التزاما من كافة النواحي تجاه واجباتها

وأسرتها وأبناسها  ،فهره الصعاب التي خلفتها آليات االحتالل جعلت األرامل أكثر صب ار وتحديا
للظروف كما أصبحن يحددن ألنفسهن أهدافا فتحاول جاهدة لبلوغ وتحقيق رلك الهدف فإيمان األرامل

بقدراتهن جعلهن يتحدين ظروفهن ليبقين صامدات في وجه ظلا االحتالل .

نتيئج اإلجيبة عن الفرض السي س:
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الفرض ":ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات قلق المستقبل لدى العينة الكلية باختالف

درجات أفرادها على مقياس المساندة االجتماعية (الدرجة الكلية).

ويتفرع عن هرا الفرر الرسيس الرابع تسعة فرور فرعية ،هي عدد األبعاد الفرعية ،خمسة منها لمصادر
المساندة ،أما األربعة األخرى فهي تتعلق بأبعاد المساندة وهره األبعاد التسعة هي:


(الدرجة الكلية لمصادر المساندة ،األسرة واألقارب ،األصدقاء ،الجيران ،مؤسسات المجتمع)



(الدرجة الكلية ألبعاد المساندة ،البعد النفسي ،البعد االجتماعي ،البعد االقتصادي المالي)
جدول رقم ( )20
يبين الفروق في متوسط درجات قلق المستقبل لدى العينة الكلية باختالف درجات أفرادها
على مقياس المساندة االجتماعية وأبعاده
أوالا :دعم األسرة واألقارب
ذوي الدرجات المنخفضة (ن=) 96

ذوي الدرجات المرتفعة (ن = ) 02

المتغيرات
المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق في صالح

القلق العام

38.2

5.5

33.4

6.6

4.7

**0.001

الدرجةالمنخفضة

القلق االجتماعي

31.5

5.9

28.3

6.9

2.9

**0.004

الدرجةالمنخفضة

القلق السياسي

33.8

5.2

32.9

7.1

0.87

0.38//

الدرجةالمنخفضة

القلق االقتصادي

23.2

3.4

21.2

3.6

3.4

**0.001

الدرجةالمنخفضة

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

126.5

14.1

115.8

19.1

3.7

**0.001

الدرجةالمنخفضة

ثانيا ا :دعم االصدقاء
ذوي الدرجات المنخفضة (ن= ) 96
المتغيرات

ذوي الدرجات المرتفعة (ن = ) 02

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة (ت)

مستوى الداللة

القلق العام

36.3

6.2

37.5

6.1

-1.09

//0.28

القلق االجتماعي

30.4

6.6

30.1

6.1

0.32

//0.75
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اتجاه الفروق في
صالح

القلق السياسي

33.0

6.3

33.4

5.9

-0.45

0.66

القلق االقتصادي

22.2

3.2

23.4

3.5

-2.17

* 0.03

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

121.6

18.2

124.0

16.4

-0.80

0.43

الدرجاتالمرتفعة

ثالثا ا  :دعم الجيران
ذوي الدرجات المنخفضة (ن= ) 00

ذوي الدرجات المرتفعة (ن = ) 90

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق في صالح

القلق العام

35.5

7.0

38.1

4.6

-2.53

**0.01

الدرجاتالمرتفعة

القلق االجتماعي

29.9

7.1

30.7

5.8

-0.70

//0.49

القلق السياسي

32.5

6.9

33.8

4.7

-1.30

//0.20

القلق االقتصادي

22.0

3.6

24.4

2.5

-4.47

**0.001

الدرجاتالمرتفعة

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

119.9

19.9

126.7

12.4

-2.35

*0.02

الدرجاتالمرتفعة

المتغيرات

رابعا ا :دعم المجتمع
ذوي الدرجات المنخفضة (ن= ) 07

ذوي الدرجات المرتفعة (ن = ) 02
قيمة
(ت)

المتغيرات
المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

مستوى
الداللة

القلق العام

36.5

6.9

35.1

6.1

1.27

//0.21

القلق االجتماعي

29.6

6.9

31.0

7.1

-1.17

//0.24

القلق السياسي

31.9

6.3

33.3

6.1

-1.32

//0.19

القلق االقتصادي

22.3

3.5

21.8

3.2

0.92

//0.36

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

120.3

18.9

120.9

17.9

-0.21

//0.84

اتجاه الفروق في صالح

خامسا ا :الدرجة الكلية للدعم االجتماعي
ذوي الدرجات المنخفضة (ن=) 96
المتغيرات

ذوي الدرجات المرتفعة (ن =) 90

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة
//0.14

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

القلق العام

36.2

6.8

34.6

6.2

1.47

القلق االجتماعي

30.1

6.5

29.8

6.9

0.27

//0.79

القلق السياسي

32.5

6.5

32.7

6.2

-0.17

//0.86

القلق االقتصادي

22.1

3.2

22.4

3.3

-0.49

//0.62

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

121.0

18.0

119.2

17.8

0.58

//0.56

اتجاه الفروق في صالح

سادسا ا  :البعد النفسي
ذوي الدرجات المنخفضة (ن= ) 96
المتغيرات

ذوي الدرجات المرتفعة (ن = )02

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

//0.22

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

القلق العام

36.7

6.6

35.4

6.1

1.23

القلق االجتماعي

29.7

6.7

30.0

6.6

-0.27

//0.79

القلق السياسي

32.0

6.9

33.1

6.2

-0.94

//0.35

القلق االقتصادي

22.2

3.4

22.8

3.2

-1.05

//0.30

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

120.5

19.2

121.1

16.4

-0.19

//0.85
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اتجاه الفروق في صالح

سابعا ا :البعد االجتماعي
ذوي الدرجات المنخفضة (ن= ) 00
المتغيرات

ذوي الدرجات المرتفعة (ن = ) 96
قيمة (ت)

مستوى
الداللة

//0.16

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

القلق العام

36.4

6.5

34.8

6.2

1.42

القلق االجتماعي

29.7

6.8

30.1

6.3

-0.37

//0.72

القلق السياسي

32.1

6.2

32.8

6.2

-0.70

//0.48

القلق االقتصادي

22.1

3.4

22.3

3.0

-0.38

//0.70

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

120.1

17.7

119.9

17.1

0.07

//0.94

اتجاه الفروق في صالح

ثامنا ا :البعد االقتصادي
ذوي الدرجات المنخفضة (ن= ) 00
المتغيرات

ذوي الدرجات المرتفعة (ن = ) 07
قيمة
(ت)

مستوى
الداللة
*0.02

الدرجةالمنخفضة
الدرجةالمنخفضة
الدرجةالمنخفضة

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

القلق العام

36.3

6.1

33.9

6.1

2.40

القلق االجتماعي

32.0

6.0

28.9

6.2

3.12

**0.001

القلق السياسي

33.5

5.5

31.5

6.1

2.06

*0.04

القلق االقتصادي

22.6

3.1

21.9

3.3

1.23

0.22//

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

124.5

15.3

116.0

16.8

3.17

**0.001

** الة عند 2.27

* الة عند 2.20

اتجاه الفروق في صالح

الدرجةالمنخفضة

 //غير الة

يظهر من الجدول ( )43الفروق في متوسط درجات قلق المستقبل لدي العينة الكلية إلي مجموعتين
"عينتين فرعيتين" وفقا للدرجة علي كل بعد من األبعاد السبعة لمقياس المساندة االجتماعية  ،وهي أربعة
مصادر وثالثة أبعاد باإلضافة إلي الدرجة الكلية للمقياس" كما تا توضيحه سابقا" ،ورلك علي النحو

التالي -:

المجموعة/العينة األولي  :األفراد روو الدرجة المنخفضة – الربيع األدني -علي مقياس المساندة
االجتماعية .

المجموعة /العينة الثانية :األفراد روو الدرجة المرتفعة – الربيع األعلي -علي مقياس المساندة
االجتماعية.

وقد تمت المقارنة بين المجموعة األولي "روو الدرجة المنخفضة – الربيع األدني" وبين المجموعة الثانية

"روو الدرجة المرتفعة – الربيع األعلي " للعينة علي كل بعد من أبعاد ومصادر مقياس المساندة
االجتماعية ،لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي الدرجة لمقياس قلق المستقبل

بأبعاده األربعة وكرلك الدرجة الكلية للمقياس  ،لرلك استخدمنا  ، T Testوقد جاءت النتاسب كما يبينها

جدول ( )43علي النحو التالي -:
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دعم األسرة واألقارب:
يتبين وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي  2.220بين متوسطي منخفضي ومرتفعي الدرجة

لدعا األسرة واألقارب في بعد القلق العاا – القلق االقتصادي – الدرجة الكلية لقلق المستقبل لمقياس قلق
المستقبل والدرجة الكلية له ،كما يوجد فرق واحد دال احصاسيا عند مستوي  2.222بين متوسطي

منخفضي ومرتفعي الدرجة لدعا األسرة واألقارب في بعد القلق االجتماعي لمقياس قلق المستقبل  ،وقد

كان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة المنخفضة  ،بمعني أنه بمقارنة بين متوسطي منخفضي ومرتفعي

الدرجة لدعا األسرة واألقارب  ،يظهر أن روي الدرجة المنخفضة لديهن " القلق العاا – قلق اجتماعي -

القلق االقتصادي – الدرجة الكلية لقلق المستقبل" أكثر  ،أما بالنسبة لمتغير القلق السياسي فلا يتبين
وجود فرق دال احصاسيا.

دعم األصدقاء :

تبين وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي  2.23بين متوسط درجات منخفضي ومرتفعي دعا

األصدقاء في البعد االقتصادي من أبعاد مقياس قلق المستقبل  ،وكان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة
المرتفعة  ،بمعني أنه بمقارنة روي الدرجة المنخفضة وروي الدرجة المرتفعة لدعا األصدقاء يتبين أن روي

الدرجة المرتفعة لدعا األصدقاء لديهن "قلق اقتصادي "أكثر  ،في حين لا تكن الفروق رات داللة
احصاسية بين متوسطي منخفضي ومرتفعي دعا األصدقاء في كل من "القلق العاا – القلق االجتماعي –

القلق السياسي – الدرجة الكلية لقلق المستقبل .
دعم الجيران :

يتضح من الجدول ( )43وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي ""2.24 – 2.220 – 2.20
علي التوالي  ،بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي دعا الجيران في كل من األبعاد التالية " القلق

العاا -القلق االقتصادي – الدرجة الكلية لقلق المستقبل " علي التوالي من مقياس قلق المستقبل  ،حيث
كان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة المرتفعة  ،بمعني أنه بمقارنة روي الدرجة المنخفضة وروي الدرجة

المرتفعة لدعا الجيران لديهن " القلق العاا – القلق االقتصادي –الدرجة الكلية لقلق المستقبل " أكثر  ،في

حين لا تكن الفروق رات داللة احصاسية بين متوسطي منخفضي ومرتفعي دعا الجيران في البعدين "
القلق االجتماعي – القلق السياسي" من مقياس قلق المستقبل.

كما يتضح من الجدول( )43عدا وجود فروق رات داللة احصاسية بين متوسطي منخفضي ومرتفعي

كل من "دعا المجتمع -الدرجة الكلية لدعا االجتماعي – البعد النفسي – البعد االجتماعي" من مصادر
وأبعاد مقياس المساندة االجتماعية في متغيرات وأبعاد مقياس قلق المستقبل.
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البعد االقتصادي :

كما يتبين من الجدول ( )43وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي  2.220بين

استجابات متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي البعد االقتصادي في كل من األبعاد التالية لمقياس قلق

المستقبل "القلق االجتماعي – الدرجة الكلية لقلق المستقبل " " ،وكانت الفروق لصالح روي الدرجة

المنخفضة .

كرلك وجود فروق رات داللة احصاسية عند مستوي " " 2.22 – 2.24علي التوالي بين متوسطي

درجات منخفضي البعد االقتصادي في كل من "القلق العاا – القلق السياسي" علي التوالي لمقياس قلق

المستقبل  ،وكانت الفروق لصالح روي الدرجة المنخفضة  ،بمعني أنه بمقارنة روي الدرجة المنخفضة

وروي الدرجة المرتفعة للبعد االقتصادي تبين أن روي الدرجة المنخفضة للبعد االقتصادي لديهن " قلق

عاا – قلق اجتماعي – قلق السياسي – الدرجة الكلية لقلق المستقبل " أكثر  ،في حين لا يكن هناك فرق
دال احصاسيا بين متوسطي منخفضي ومرتفعي البعد االقتصادي في القلق االقتصادي لمقياس قلق

المستقبل .

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر  ،يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبة

تامة مما يدل علي شدة وقوة العالقة بين قلق المستقبل و المساندة االجتماعية  ،مما يعني أن فروق

متوسط درجات قلق المستقبل يعد محددا قويا لدرجة المساندة االجتماعية لدي العينة الكلية .

يتبين من الجدول السابق وجود فروق احصاسية دالة لصالح روي الدرجة المنخفضة "لكل من

بعدي "دعا األسرة واألقارب – البعد االقتصادي" كان لديهن "قلق عاا – قلق اجتماعي – الدرجة الكلية

لقلق المستقبل"  ،وأن روي الدرجة المنخفضة لدعا األسرة واألقارب كان لديهن قلق اقتصادي أكثر  ،وأن
روي الدرجة المنخفضة للبعد االقتصادي كان لديهن قلق سياسي أكثر.

كما يتبين من الجدول ( )43وجود فروق احصاسية دالة لصالح روي الدرجة المرتفعة "لدعا

األصدقاء" فكان لديهن قلق اقتصادي أكثر ،و"دعا الجيران" فلديهن قلق عاا – قلق اقتصادي – الدرجة

الكلية لقلق المستقبل .

وتعزو الباحثة رلك إلي أن األفراد وقت األزمات النفسية الشديدة والصدمات العنيفة والمواقف التي

لها أثر في عالقة الفرد بغيره من األفراد علي مستوي البيت أو العمل أو المجتمع الصغير  ،يحاول

اإلنسان أن يجد لتلك المواقف النفسية الصادمة طريقة مناسبة الستيعابها والتفاعل معها بنجاح فيتخر
أسلوبا معينا لحل تلك األزمة

وفق استراتيجية سيكولوجية خاصة بنمط شخصيتهن كما عبر عنها

سبيلبرجر  spielbereعلي أنها عملية وظيفتها خفر وابعاد المنبه الري يدركه الفرد علي أنه مهدد له
( سلطان  ) 42: 4229 ،فالمساندة االجتماعية التي يتلقاها األفراد يمكن أن تخفر أو تستبعد عواقب

هره األحداث علي الصحة النفسية والجسدية لألفراد(فايد  ،)324: 4220 ،كما ويشير محمد الشناوي
ومحمد عبد الرحمن  0992إلي أن المساندة لها أثر مخفف لنتاسب األحداث الضاغطة فاألشخاص الرين
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يمرون بأحداث مؤلمة تتفاوت استجاباتها السلبية مثل (القلق  -االكتساب) لتلك األحداث تبعا لتوفر مثل

هره العالقات الودودة والمساندة حيث يزداد احتمال التعرر الضطرابات نفسية كلما نقص مقدار المساندة
االجتماعية(فايد ، )323 :4220،وهرا ما يتفق مع نتاسب الدراسة الحالية حيث نجد أن روي الدرجة
المنخفضة لكل من بعدي "دعا األسرة واألقارب – البعد االقتصادي "كان لديهن "قلق عاا – قلق

اجتماعي – الدرجة الكلية لقلق المستقبل" أكثر ،فنجد أن درجة المساندة للعينة كانت منخفضة لرا توفرت
لدي العينة بعر المشاعر السلبية والقلق الري نتب عن انخفار درجة المساندة االجتماعية للعينة حيث

تولدت لديهن مشاعر الخوف وعدا االرتياح ألحداث الحياة المختلفة من مصاسب قد تهدد حياتهن أو
مشكالت أسرية ،فهو خوف باإلجمال من األحداث السلبية المستقبلية لمختلف جوانب الحياة؛ كما نجد أن

روي الدرجة المنخفضة لدعا األسرة واألقارب كان لديهن قلق اقتصادي أكثر ناتب عن عدا قدرتهن علي

الوفاء بمتطلبات الحياة نتيجة تفاقا األزمات والبطالة وغالء المعيشة  ،كما لا يكن دعا األسرة واألقارب
في المستوي المطلوب ماديا ورلك بسبب األوضاع االقتصادية السيسة التي يعاني منها المجتمع بأكمله أو

نتيجة تقصير بعر األسر واألقارب في توفير احتياجاتهن االقتصادية .

كما أن روي الدرجة المنخفضة للبعد االقتصادي يعانون من قلق سياسي حيث يخافون من الغد وما قد
يحدث فيه خاصة أننا نعيش في أوضاع سياسية وأمنية متقلبة غير ثابتة في العالا العربي بأكمله ومن

حصار وحروب واجتياحات مستمرة في وطننا الغالي ما زلنا نعاني منها باستمرار لرا فإن ضعف وقلة

المساندة المقدمة للعينة تجعلها قلقة باستمرار علي لقمة العيش ألبناسها وعلي مصيرهن في هره الحياة إن
كان باستشهاد أو أسر .

أما بالنسبة لروي الدرجة المرتفعة لبعدي" دعا األصدقاء – دعا الجيران" فكان لديهن" قلق عاا-

قلق اقتصادي -الدرجة الكلية لقلق المستقبل" أكثر ،وتعزو الباحثة رلك إلي أنه بالرغا من تفها المجتمع
وتمسكه بالعالقات االجتماعية الجيدة وقوة التعاضد والتآزر وقت األزمات إال أن مساندة كل من األصدقاء
والجيران لا تكن كافية ألن مجملها كانت معنوية ولا توفر أي مساعدة مادية ،فالجيران و األصدقاء من

أول األفراد الرين يحتضنون الع ينة ويحمونها ويقدمون النصح لهن إال أنها ال يقدمون المساعدة المادية ،
ويكون رلك إما لضعف الظروف االقتصادية للجيران أو بسبب خوفها من جرح مشاعر جاراتهن و إما

ألن بعر الجيران يرون المساعدات التي تحصل عليها العينة فيعدون رلك عليهن ويتوقعون أن أفراد

العينة ال يحتاجون للمساعدة المادية؛ األمر الري لا يخفف من قلق العينة علي أسرهن وكيفية توفير
االحتياجات الالزمة لهن في ضوء الحصار والظروف االقتصادية السيسة وتضخا األسعار والبطالة.

نتيئج اإلجيبة عن الفرض السيبع:
ينص الفرض ":ال "توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات قلق المستقبل لدى العينة
الكلية باختالف درجات أفرادها على مقياس الصالبة النفسية (الدرجة الكلية).
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ويتفرع عن هرا الفرر الرسيس الخامس ثالثة فرور فرعية ،هي عدد األبعاد الفرعية الصالبة النفسية وهره األبعاد
الثالثة هي :االلتزاا ،التحكا ،التحدي.
جدول رقم () 21
يبين الفروق في متوسط درجات قلق المستقبل لدى العينة الكلية باختالف
درجات أفرادها على مقياس الصالبة النفسية وأبعاده
أوالا :بعد التحدي

المتغيرات

ذوي الدرجات المنخفضة
(ن=) 96

ذوي الدرجات المرتفعة (ن =
) 92

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق
في صالح

**0.001

الدرجة
المنخفضة

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

4.44

القلق العام

38.1

5.6

32.9

7.1

//0.50

القلق االجتماعي

28.9

6.2

29.8

7.5

-0.67

القلق السياسي

32.2

5.1

32.8

7.5

-0.49

//0.63

القلق االقتصادي

22.4

3.3

21.7

3.9

1.05

//0.29

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

121.7

15.2

117.1

20.9

1.36

//0.18

ثانيا ا :بعد التحكم
ذوي الدرجات المنخفضة (ن=
) 60
االنحراف
المتوسط
المعياري

ذوي الدرجات المرتفعة (ن =
) 62
االنحراف
المتوسط
المعياري

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق
في صالح

القلق العام

37.7

5.6

35.0

5.9

3.10

**0.001

الدرجة
المنخفضة

القلق االجتماعي

30.2

6.5

30.6

6.8

-0.37

0.71//

القلق السياسي

32.1

6.2

32.8

5.9

-0.82

0.41//

القلق االقتصادي

22.2

3.1

22.9

3.0

-1.57

0.12//

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

122.1

16.8

121.2

16.0

0.36

0.72//

المتغيرات

ذوي الدرجات المنخفضة (ن=
) 00
المتغيرات

ثالثا ا  :بعد االلتزام
ذوي الدرجات المرتفعة (ن =
) 90
قيمة (ت)

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق
في صالح

**0.01

الدرجة
المنخفضة

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

القلق العام

36.8

6.1

34.3

6.0

2.53

القلق االجتماعي

29.1

6.3

32.0

6.4

-2.83

**0.01

القلق السياسي

31.6

5.4

33.8

6.1

-2.32

*0.02

القلق االقتصادي

21.2

3.8

22.6

2.9

-2.46

*0.02

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

118.4

17.0

122.5

17.3

-1.43

0.15//
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الدرجة
المرتفعة
الدرجة
المرتفعة
الدرجة
المرتفعة

رابعا ا :الدرجة الكلية ( الصالبة النفسية)

المتغيرات

ذوي الدرجات المنخفضة (ن=
) 96

ذوي الدرجات المرتفعة (ن =
) 07

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق
في صالح

**0.001

الدرجة
المنخفضة

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

القلق العام

38.1

5.2

33.6

6.9

القلق االجتماعي
القلق السياسي
القلق االقتصادي

28.9
31.7
21.8

6.8
5.8
3.5

30.8
33.0
22.1

7.5
7.2
3.5

-1.57
-1.23
-0.54

الدرجة الكلية لقلق المستقبل

120.3

16.9

119.6

20.0

0.22

** الة عند 2.27

االنحراف
المعياري

4.37

0.12//
0.22//
0.59//
0.82//

* الة عند 2.20

 //غير الة

يظهر من الجدول( )42الفروق في متوسط درجات قلق المستقبل لدي العينة الكلية إلي مجموعتين

"عينتين فرعيتين" وفقا للدرجة علي كل بعد من األبعاد الثالثة لمقياس الصالبة النفسية والدرجة الكلية
له " ،كما تا توضيحه سابقا" ،ورلك علي النحو التالي -:

المجموعة/العينة األولي  :األفراد روو الدرجة المنخفضة – الربيع األدني -علي مقياس الصالبة النفسية.
المجموعة /العينة الثانية :األفراد روو الدرجة المرتفعة – الربيع األعلي -علي مقياس الصالبة النفسية.

وقد تمت المقارنة بين المجموعة األولي "روو الدرجة المنخفضة – الربيع األدني" وبين المجموعة الثانية
"رووا الدرجة المرتفعة – الربيع األعلي " للعينة علي كل بعد من أبعاد مقياس الصالبة النفسية ،لمعرفة

داللة الفروق بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي الدرجة لمقياس قلق المستقبل بأبعاده األربعة
وكرلك الدرجة الكلية للمقياس  ،لرلك استخدمنا  ، T Testوقد جاءت النتاسب كما يبينها جدول ()42

علي النحو التالي -:

بعد التحدي:

يتبين وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي  2.220بين متوسطي منخفضي ومرتفعي الدرجة

ل بعد التحدي في بعد القلق العاا لمقياس قلق المستقبل  ،وقد كان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة
المنخفضة  ،بمعني أنه بمقارنة بين متوسطي منخفضي ومرتفعي الدرجة لبعد التحدي  ،يظهر أن روي

الدرجة المنخفضة لبعد التحدي لديهن " القلق العاا "أكثر  ،في حين لا تكن الفروق رات داللة

احصاسية بين متوسطي منخفضي ومرتفعي بعد التحدي في كل من األبعاد التالية" القلق االجتماعي-

القلق السياسي -القلق االقتصادي -الدرجة الكلية لقلق المستقبل" من مقياس قلق المستقبل.

-بعد التحكم -:

تبين وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي  2.20بين متوسط درجات منخفضي ومرتفعي

بعد التحكا في بعد القلق العاا من أبعاد مقياس قلق المستقبل  ،وكان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة
المنخفضة  ،بمعني أنه بمقارنة روي الدرجة المنخفضة وروي الدرجة المرتفعة لبعد التحكا يتبين أن

روي الدرجة المنخفضة لبعد التحكا لديهن "قلق عاا أكثر  ،في حين لا تكن الفروق رات داللة
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احصاسية بين متوسطي منخفضي ومرتفعي بعد التحكا في كل من " القلق االجتماعي – القلق

السياسي  -القلق االقتصادي– الدرجة الكلية لقلق المستقبل .

-بعد االلتزام-:

يتضح من الجدول ( )42وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي " ، "2.20بين متوسطي
درجات منخفضي ومرتفعي بعد االلتزاا في بعد" القلق العاا "من مقياس قلق المستقبل  ،حيث كان
اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة المنخفضة ،كما توجد فروق بين متوسطي منخفضي ومرتفعي بعد

االلتزاا في بعد القلق االجتماعي  ،وكان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة المرتفعة ،بمعني أنه
بمقارنة روي الدرجة المنخفضة وروي الدرجة المرتفعة لبعد االلتزاا ،تبين أن روي الدرجة المنخفضة
لبعد االلتزاا لديهن قلق عاا اكثر  ،كما أن روي الدرجة المرتفعة لبعد االلتزاا لديهن قلق اجتماعي

أكثر.

كما توجد فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي  ، 2.24بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي

بعد االلتزاا في بعدي " القلق السياسي – القلق االقتصادي"  ،وكان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة

المرتفعة  ،بمعني أنه بمقارنة روي الدرجة المنخفضة وروي الدرجة المرتفعة لبعد االلتزاا  ،تبين أن روي

الدرجة المرتفعة لبعد االلتزاا لديهن "قلق سياسي -قلق اقتصادي" أكثر ؛ في حين لا يكن الفرق دال
احصاسيا بين متوسطي منخفضي ومرتفعي بعد االلتزاا في الدرجة الكلية لقلق المستقبل.

-الدرجة الكلية للصالبة النفسية -:

كما يتبين من الجدول ( )42وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي  2.220بين استجابات
متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي الدرجة الكلية للصالبة النفسية في بعد القلق العاا" ،وكانت
الفروق لصالح روي الدرجة المنخفضة ،بمعني أنه بمقارنة روي الدرجة المنخفضة وروي الدرجة

المرتفعة للدرجة الكلية للصالبة النفسية  ،تبين أن روي الدرجة المنخفضة للدرجة الكلية للصالبة

النفسية لديهن قلق عاا أكثر  ،في حين لا توجد فروق دالة احصاسيا بين متوسطي منخفضي ومرتفعي

الدرجة الكلية للصالبة النفسية في كل من " القلق االجتماعي -القلق السياسي  -القلق االقتصادي -

الدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل .

وف ي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر  ،يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبة تامة

مما يدل علي شدة وقوة العالقة بين قلق المستقبل و الصالبة النفسية  ،مما يعني أن فروق متوسط

درجات قلق المستقبل يعد محددا قويا لدرجة الصالبة النفسية لدي العينة الكلية .

يتبي ن من الجدول السابق وجود فروق احصاسية دالة لصالح روي الدرجة المنخفضة "لكل من

"التحدي -التحكا-االلتزاا -الدرجة الكلية للصالبة النفسية" كان لديهن "قلق عاا " ،كما يتضح من
الجدول( )42وجود فروق احصاسية دالة لصالح روي الدرجة المرتفعة لبعد االلتزاا لديهن "قلق
اجتماعي -قلق اقتصادي – قلق سياسي " أكثر.
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نالحظ أن الدراسات النفسية الحديثة تتجه إلي التركيز علي البحوث المرتبطة بالصحة النفسية ومن

بين تلك المتغيرات التي حظيت حديثا باهتماا كثير من الباحثين مفهوا الصالبة النفسية الري يسمي
أحيانا المرونة عند تلقي الصدمات (.حماده وعبد اللطيف  ،) 449 :4224،كما اعتمدت الدراسة
الحالية علي نظرية كوبا از إر تري أن الصالبة تتأصل في الفرد من خالل معايشة الخبرات المعززة التي

تثري الشخصية وتقوي دعاسمها  ،كما تظهر من خالل المشاعر والسلوكيات التي تتصف بااللتزاا

والتحكا والتحدي وهي األبعاد التي افترضتها كوبا از  ،حيث توصلت الدراسة إلي أن األشخاص األكثر

صالبة ها أكثر صمودا ومقاومة وانجا از وضبطا داخليا وواقعية (حسن  ، )62-63 : 4202 ،كما أن
غياب الصالبة النفسية بأبعادها المختلفة تقلل من قدرة الفرد علي مواجهة الضغوط والشكاوي البدنية

والنفسية ،ك ما تشير كوبا از في عرضها لمفهوا الصالبة النفسية أنها قد تأثرت كثي ار بعلماء النفس
اإلنسانيين وعلي رأسها "ماسلو وروجرز" اللران أكدا أن هناك بعر األشخاص يستطيعون تحقيق

رواتها وامكاناتها الكامنة رغا تعرضها للضغوط واإلحباطات(.المشعان. )666 : 4202،

وتري الباحثة بالرجوع الي جدول ()42أن نتاسب الدراسة الحالية تتفق مع نظرية كوبا از حيث أن أفراد
العينة لديهن درجة منخفضة من الصالبة النفسية  ،أدي رلك لزيادة القلق العاا لديهن فعندما تفقد

العينة السيطرة والقدرة علي إدارة حياتها وتلبية إحتياجات أسرتها تجد نفسها عاجزة ويدفعها رلك لفقدان

الثقة بالنفس والشعور باألمان األمر الري يزيد من القلق لديهن ،وهرا ما تؤكده دراسة ( Baesley
 )et,2003أن انخفار مستوي الصالبة النفسية واستخداا األساليب اإلحجامية يؤدي لعديد من
المشاعر السلبية المرتبطة بالضغوط وأساليب التعامل معها و هرا يؤثر سلبا علي العالقة بين الضغوط

الصحة النفسية وهرا ما أكدته دراسة ( )Chan,2003حيث يري أن اإلرتباط السلبي بين الصالبة
النفسية وبين أساليب السلبية في التعامل مع الضغوط  :كاإلنكار – وعدا التفكير بالمشكالت  ،و

يتسق هرا مع ما أكده ()Litman,2006حيث أن األساليب السلبية ترتبط ايجابا مع القلق والغضب
(.السيد .) 065: 4227،

ويتضح من الجدول ()42أن روي الدرجة المرتفعة لبعد االلتزاا لديهن "قلق اجتماعي – قلق

اقتصادي -قلق سياسي" وتعزو الباحثة رلك إلي التزاا أفراد العينة الشديد بتوفير احتياجات أبناسهن
وتحقيق آمالهن و أهدافهن والمحافظة علي أسرهن وتلقينهن القيا والمعتقدات الدينية والمجتمعية وتعدد

األدوار التي أصبحت تقوا بها الزوجة فهي ليست فقط زوجة شهيد أو أرملة وانما هي األا واألب
والمسسولة عن تلبية احتياجات أسرتها المادية والنفسية وعن تربيتها وحمايتها واتخار الق اررات المناسبة

ل حياتها ،األمر الري أدي إلي تفاقا المسسولية لديها وتشتتها في كيفية تحقيق التزاماتها كافة فتولدت
لديها مشاعر الخوف من العجز والقلق من األحداث العصيبة التي يمر بها مجتمعنا وعالمنا العربي
من ثورات وحروب تارة ومن قلقها لعدا قدرتها علي تلبية احتياجات أسرتها سواء مادية أو نفسية إما

بسبب تقصير األسرة والمجتمع برلك واما بسبب سوء األوضاع االقتصادية والبطالة التي يعاني منها
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الجميع التي يعجز فيها البعر عن توفير قوت أبناسهن فكيف بها مساعدة أبناء الغير ،كما أن

مجتمعنا رغا التقدا والرقي وانتشار التعليا بين أبناسه إال أنه ما زال يعاني من بعر العادات السيسة

التي ما زالت موجودة به حيث يقوا بمحاسبة األرملة علي رهابها و إيابها وحتي وان كان الموضوع
كثير من األرامل يترددن في العمل لتوفير احتياجات أبناسها حتي وان كانت تحمل
ضروري لرلك نجد اً
الشهادات الجامعية  ،كما أن بعر األسر يزيدون التعقيدات علي األرامل خاصة و إن كان لديهن
ميراث أو معاش حتي ولو كان بسيطاً فيسعون لتقاسمه مع األرملة في المحاكا وجلسات العشاسر

متناسين أن هره األموال هي نصيب أحفادهن و إدخارهن لألوقات العصيبة.
نتيئج االجيبة عن الفرض الثيمن -:
الفرضية  0:8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة

االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات

الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف العمر الحالي.

لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ()One -Way ANOVA

لدراسة الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها ي ى زوجات الشهداء واألراملفمقط ع
غزةب خ الفايعيعايح يم ( ،)57-25 ،22-36 ،35-43والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية موضحة

من خالل الجدول التالي:



ج ول()45ن ئجتحجسلاي يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ةيي غسع
ايعيعايح يم
األبعي
عم األسرة واألقيرب
عم االصدقيء
عم الجيران
عم المجتمع
الدرجة الكلية الدعم
االجتميعي
البعد النفسي

مصدر التبيين

مجموع المربعيت

Df

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع

491.807
130579.103
131070.909
2957.241
117983.040
120940.281
2271.586
165259.910
167531.496
237.529
106272.026
106509.555
3151.987
841616.398
844768.385
2101.032
273192.474
275293.505

2
273
275
2
271
273
2
269
271
2
269
271
2
267
269
2
272
274
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متوسط
المربعيت

F

مستوى
الداللة

245.903
478.312

1.51

//1.599

1478.621
435.362

3.40

1135.793
614.349

1.85

//1.159

118.765
395.063

1.30

//1.741

1575.993
3152.121

1.50

//0.607

1050.516
1004.384

1.05

*1.035

//1.353

األبعي

مصدر التبيين

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
البعد االجتميعي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
البعد االقتصي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
بعد االلتزام
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
بعد التحكم
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
بعد التحد
المجموع
بين المجموعيت
الدرجة الكلية
اخل المجموعيت
الصالبة النفسية
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق العيم
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق االجتميعي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق السييسي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق االقتصي
المجموع
بين المجموعيت
الدرجة الكلية لقلق
اخل المجموعيت
المستقبل
المجموع
** الة احصيئيي عند 1.10

مجموع المربعيت

Df

2
50.170
279
86996.699
281
87046.869
2
44.502
282
37523.547
284
37568.049
2
18.546
280
3063.192
282
3081.739
2
7.501
283
3417.716
285
3425.217
2
33.743
283
3126.974
285
3160.717
2
46.464
280
16245.515
282
16291.979
2
51.031
280
9692.206
282
9743.237
2
110.344
282
12222.063
284
12332.407
2
80.104
282
9969.812
284
10049.916
2
15.388
283
3085.888
285
3101.276
2
763.491
278
76715.392
280
77478.883
* الة احصيئيي عند 1.14

مستوى
الداللة

متوسط
المربعيت

F

25.085
311.816

1.08

//1.923

22.251
133.062

0.67

//1.846

9.273
10.940

1.85

//1.430

3.751
12.077

1.31

16.872
11.049

1.53

//0.219

23.232
58.020

1.40

//1.670

25.515
34.615

1.74

55.172
43.341

1.27

//1.282

40.052
35.354

1.13

//1.324

7.694
10.904

1.71

//1.495

381.745
275.955

1.38

//1.733

//1.479

//1.252

\\ غير الة احصيئيي

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات

المساندة االجتماعية وأبعادها التالية (دعا األسرة واألقارب ،دعا الجيران ،دعا المجتمع ،البعد

النفسي ،البعد االجتماعي ،البعد االقتصادي) ،وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية

(بعد االلتزاا ،بعد التحكا ،بعد التحدي) ،وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية (القلق

العاا ،القلق االجتماعي ،القلق السياسي ،القلق االقتصادي) لدى زوجات الشهداء واألرامل (p -
 )value>0.05باختالف العمر الحالي لهن ( ،)57-25 ،22-36 ،35-43أي أن زوجات
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الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف أعمارهن لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية
وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية بأبعادها ،والقلق بأبعاده.

بالنسبة لدعم األصدقاء تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية
( )f-value=3.40, p-value=0.035بين متوسط درجات دعا األصدقاء لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف العمر الحالي لهن ( ،)57-25 ،22-36 ،35-43و تا

استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي أعمارهن الحالية
( )22-36 ،35-43لديها دعا من األصدقاء أكثر من اللواتي أعمارهن الحالية ( )57-25سنة،
في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

وتعزو الباحثة رلك إلي أن العينة من هره الفسة الفسة العمرية يكون لديها احتكاكات أكثر

بالمجتمع وتكوين صداقات حيث أنهن إما يدرسن في الجامعة أو تخرجن منها حديثا كما أن بعر

أفراد العينة لديهن عالقات اجتماعية مع عديد من األفراد من خالل حضورهن للجلسات والندوات

الدينية سواء كانت في المساجد أو في المؤسسات كما أن أفراد العينة في هره العمر يميلون إلقامة

عالقات اجتماعية قوية والتمسك باألصدقاء أكثر من روي الفسة العمرية ( )57-25حيث أنها يميلون
للتركيز أكثر علي متابعة أبناسهن والقياا بمسسولياتهن تجاه أسرهن كما نجد أنهن يتمتعن بخبرة أكثر

في الحياة تمكنهن من تجاوز الصعاب.

الفرضية  4:8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية
والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل

في قطاع غزة باختالف عدد األبناء.

لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ( )One -Way ANOVAلدراسة

الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها ي ى زوجات الشهداء واألرامل فمقط عغزة

ب خ الف د د األب ء ( ،)00-6 ،5-2 ،3-0والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل
الجدول التالي:

ج ول()46يوضحن ئجتحجسلاي يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھم
ب ي ا ةيي غسعد داألب ء

األبعي
عم األسرة واألقيرب
عم االصدقيء
عم الجيران

مصدر التبيين

مجموع المربعيت

Df

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت

2588.640
128657.883
131246.523
1950.070
119922.103
121872.173
2832.822

2
276
278
2
274
276
2
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F

مستوى
الداللة

متوسط
المربعيت
1294.320
466.152

2.78

//0.064

975.035
437.672

2.23

//0.110

1416.411

2.40

//0.093

مصدر التبيين

األبعي

عم المجتمع
الدرجة الكلية الدعم
االجتميعي
البعد النفسي
البعد االجتميعي
البعد االقتصي
بعد االلتزام
بعد التحكم
بعد التحد
الدرجة الكلية
الصالبة النفسية
القلق العيم
القلق االجتميعي
القلق السييسي
القلق االقتصي
الدرجة الكلية لقلق
المستقبل
** دالة

اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
احصاسيا عند 2.20

مجموع المربعيت
160503.178
163336.000
1310.918
101942.522
103253.440
5038.735
822718.825
827757.560
1067.047
270601.927
271668.975
607.964
85304.647
85912.611
158.034
37168.524
37326.557
38.863
3148.786
3187.649
94.662
3276.557
3371.219
14.459
3118.454
3132.913
319.850
15980.452
16300.302
11.938
9965.610
9977.549
22.277
12618.831
12641.108
30.076
10068.795
10098.871
31.058
3102.772
3133.830
50.203
78585.801
78636.004
* دالة احصاسيا
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Df

متوسط
المربعيت

272
274
655.459
2
374.789
272
274
2519.368
2
3047.107
270
272
533.524
2
987.598
274
276
303.982
2
302.499
282
284
79.017
2
130.875
284
286
19.431
2
11.166
282
284
47.331
2
11.497
285
287
7.230
2
10.942
285
287
159.925
2
56.668
282
284
5.969
2
35.339
282
284
11.139
2
44.433
284
286
15.038
2
35.454
284
286
15.529
2
10.887
285
287
25.102
2
280.664
280
282
\\ غير دالة
عند 2.25

F

مستوى
الداللة

590.085

1.75

//0.176

0.83

//0.439

0.54

//0.583

1.01

//0.367

0.60

//0.547

1.74

//0.177

4.12

*0.017

0.66

//0.517

2.82

//0.061

0.17

//0.845

0.25

//0.778

0.42

//0.655

1.42

//0.242

0.09

//0.914

احصاسيا

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات

المساندة االجتماعية وأبعادها التالية (دعا األسرة واألقارب،دعا األصدقاء ،دعا الجيران ،دعا
المجتمع ،البعد النفسي ،البعد االجتماعي ،البعد االقتصادي) ،وبين متوسط درجات الصالبة النفسية
وأبعادها التالية (بعد االلتزاا ،بعد التحدي) ،وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية (القلق

العاا ،القلق االجتماعي ،القلق السياسي ،القلق االقتصادي) لدى زوجات الشهداء واألرامل (p -
 )value>0.05باختالف عدد األبناء ( ،)00-6 ،5-2 ،3-0أي أن زوجات الشهداء واألرامل في

قطاع غزة باختالف عدد أبناسهن لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها ومصادرها
والصالبة النفسية بأبعادها ،والقلق بأبعاده.

بالنسبة لبعد التحكم تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=4.12, p-value=0.017بين متوسط درجات بعد التحكا لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف عدد األبناء لديهن ( ،)00-6 ،5-2 ،3-0و تا استعمال

اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي لديهن ( )00-6ابناً لديهن
تحكا نفسي أكثر من اللواتي عدد أبناسهن ( ،)5-2 ،3-0في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات

داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

وتعزو الباحثة رلك إلي أنهن لديهن قدرة علي التعامل بواقعية مع أحداث الحياة الضاغطة الشاقة

وعلي التعايش بإيجابية مع هره األحداث مما ساعدهن علي التنبؤ بهره األحداث والسيطرة عليها ،كما
يعتبرون أنفسهن لديهن مسسولية شخصية عما يحدث لهن ،لرا تكون رؤيتهن لألحداث متغيرة وليست

ثابتة لتناسب الظروف التي قد يمررن بها فنجد أن عينة اللواتي لديهن( )00-6ابن يشعرن بالمسسولية
أكثر وبضرورة الحفاظ علي رباطة جأشهن وصبرهن أماا أبناسهن وهرا يتطلب منهن صالبة نفسية

عالية ليستطعن التحكا بأنفسهن ومشاعرهن  ،أما من لديهن أبناء ()3-0و( )5-2فنجد أنهن ال

يستطعن التعامل مع المواقف بموضوعية فيتعاملن مع األحداث حسب ما يرونها من وجهه نظرهن لرا
نجد أنهن إما يقمن بتدليل أبناسهن بصورة زاسدة أو يعاقبنها بشدة األمر الري يفقدهن اإلمساك بزماا
األمور بصورة صحيحة مما يضعف قدرتهن علي التحكا بالنفس .

الفرضية  3:8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية

والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل

في قطاع غزة باختالف المستوى التعليمي.

لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ( )One -Way ANOVAلدراسة

الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها ي ى زوجات الشهداء واألرامل فمقط عغزة
ب خ الف اييا وى اي عجسيم (إعدادية ،ثانوية ،دبلوا ،جامعية ودراسات عليا) ،والنتاسب المتعلقة بهره

الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
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جدول ( )27يوضح نتيئج تحليل التبيين األحي لكشف الفروق بين المقيييس الثالثة وأبعي هم
بيلنسبة لمتغير المستوى التعليمي
األبعي
عم األسرة واألقيرب
عم االصدقيء
عم الجيران
عم المجتمع
الدرجة الكلية الدعم
االجتميعي
البعد النفسي
البعد االجتميعي
البعد االقتصي
بعد االلتزام
بعد التحكم
بعد التحد
الدرجة الكلية
الصالبة النفسية
القلق العيم

القلق االجتميعي

مصدر التبيين

مجموع المربعيت

Df

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع

1014.966
131349.776
132364.742
6768.310
115579.939
122348.249
5823.582
163040.016
168863.599
1017.781
106911.968
107929.749
17551.587
834975.439
852527.025
7955.534
272287.250
280242.784
1673.297
85758.703
87432.000
452.401
37959.489
38411.890
3.425
3199.871
3203.297
82.804
3404.377
3487.181
4.524
3172.445
3176.969
148.017
16542.607
16690.624
2.627
10053.058
10055.686
78.064
12681.059

3
279
282
3
277
280
3
275
278
3
275
278
3
273
276
3
278
281
3
285
288
3
288
291
3
286
289
3
289
292
3
289
292
3
286
289
3
286
289
3
288

12759.123

291
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F

مستوى
الداللة

متوسط
المربعيت
338.322
470.788

0.72

//0.542

2256.103
417.256

5.41

**0.001

1941.194
592.873

3.27

339.260
388.771

0.87

//0.456

5850.529
3058.518

1.91

//0.128

2651.845
979.451

2.71

*0.046

557.766
300.908

1.85

150.800
131.804

1.14

//0.332

1.142
11.188

0.10

//0.959

27.601
11.780

2.34

1.508
10.977

0.14

//0.938

49.339
57.841

0.85

//0.466

.876
35.15

0.03

//0.995

26.021
44.031

0.59

*0.022

//0.138

//0.073

//0.621

األبعي

مصدر التبيين

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق السييسي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق االقتصي
المجموع
بين المجموعيت
الدرجة الكلية لقلق
اخل المجموعيت
المستقبل
المجموع
** دالة احصاسيا عند 2.20

مجموع المربعيت

Df

123.020
10104.223
10227.243
93.634
3057.615
3151.249
186.719
79064.745
79251.463
* دالة احصاسيا

3
288
291
3
289
292
3
284
287
عند 2.25

متوسط
المربعيت

F

مستوى
الداللة

41.007
35.084

1.17

//0.322

31.211
10.580

2.95

*0.033

62.240
278.397

0.22

//0.880

\\ غير دالة احصاسيا

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات

المساندة االجتماعية وأبعادها التالية (دعا األسرة واألقارب ،دعا المجتمع ،البعد االجتماعي ،البعد
االقتصادي) ،وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية (بعد االلتزاا ،بعد التحكا ،بعد

التحدي) ،وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية (القلق العاا ،القلق االجتماعي ،القلق
السياسي) لدى زوجات الشهداء واألرامل ( )p -value>0.05باختالف مستوى تعليمهن (إعدادية،
ثانوية ،دبلوا ،جامعية ودراسات عليا) ،أي أن زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف
مستوى تعليمهن لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية

بأبعادها ،والقلق بأبعاده.

بالنسبة لدعم األصدقاء تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=5.41, p-value=0.001بين متوسط درجات دعا األصدقاء لدى زوجات الشهداء
واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف مستوى تعليمهن (إعدادية ،ثانوية ،دبلوا ،جامعية ودراسات

عليا) ،و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي مستوى
تعليمهن (إعدادي) لديهن دعا من األصدقاء أقل من اللواتي مستوى تعليمهن (ثانوية ،دبلوا ،جامعية
ودراسات عليا) ،في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة لدعم الجيران تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=3.27, p-value=0.022بين متوسط درجات دعا الجيران لدى زوجات الشهداء
واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف مستوى تعليمهن (إعدادية ،ثانوية ،دبلوا ،جامعية ودراسات

عليا) ،و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي مستوى
تعليمهن (إعدادي) لديهن دعا من الجيران أقل من اللواتي مستوى تعليمهن (ثانوية ،دبلوا) ،كرلك تبين
أن اللواتي مستوى تعليمهن دبلوا لديهن دعا من الجيران أكثر من اللواتي تعليمهن جامعي ،في حين
لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.
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نالحظ من خالل نتاسب الجدول السابق وجود فروق في كل من "دعا األصدقاء -دعا الجيران" تبعا
للمستوي التعليمي وتبين النتاسب أن من مستواهن التعليمي إعدادي لديهن"دعا من األصدقاء والجيران"

أقل من من مستواهن التعليمي "ثانوي -دبلوا -جامعي -دراسات عليا"  ،ومن تعليمها دبلوا لديها
دعا من الجيران أكثر من من تعليمهن جامعي.

وتري الباحثة أن العينة قد وصلت إلي مرحلة متقدمة من النضوج الجسدي والعقلي تمكنها من

إقامة عالقات اجتماعية قوية مع األصدقاء والجيران أكثر ورلك من خالل احتكاكها بهن خالل

الدراسة جعل آفاقهن أوسع وأفكارهن وتطلعاتها نحو المستقبل أفضل  ،األمر الري كسر الحاجز

االجتماعي لنظرة المجتمع لألرملة ،وهره العالقات تزيد من ثقتها بأنفسهن و تؤازرهن وقت الشدة ،
كما أن المساندة والدعا من األصدقاء والجيران تشبع حاجاتهن إلي االنتماء واالتصال باألخرين وكرلك

المساعدة في إبعاد الفرد عن االنشغال بالمشكالت التي تواجههن(.دياب .)63 : 4226،

بالنسبة لبعد المساندة النفسية تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة

احصاسية ( )f-value=2.71, p-value=0.046بين متوسط درجات المساندة النفسية لدى زوجات
الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف مستوى تعليمهن (إعدادية ،ثانوية ،دبلوا ،جامعية

ودراسات عليا) ،و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل
اللواتي مستوى تعليمهن (إعدادي) لديهن مساندة نفسية أقل من اللواتي مستوى تعليمهن (ثانوية،

دبلوا) ،في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

وتعزو الباحثة رلك إلي أن العينة روي التعليا "الثانوي -دبلوا" لديهن رضا عن أنفسهن وعن ما
وصلوا إليه من مستوي تعليمي يساعدنهن في خطط واقعية ألنفسها وأسرهن والثقة بالنفس أكثر وتزيد
لديهن النظرة اإليجابية للرات باإلضافة إلي القدرة علي كبح المشاعر الحادة .

كما أن المساندة النفسية لديهن تسها في التوافق اإليجابي والنمو الشخصي لتقي الفرد من اآلثار

الناتجة عن الصدمات أو تخفف من حدة هره اآلثار(دياب  ،)58 :4226،فنجد أن أفراد العينة ممن
حصلن علي تعليا ثانوي أو دبلوا لديهن عالقات اجتماعية جيدة أتاحت لديهن القدرة علي علي

النصيحة أو رعاية كما أوجدت لديهن الفرصة لتواجد من يستمع إليها ويزودهن بالمعلومات ومن ثا

لديهن الحرية في اتخار القرار واالختيار  ،أما روات التعليا اإلعدادي فنجدهن مترددات وثقتها بأنفسها
ضعيفة ويفتقدن للرؤية الموضوعية لألحداث مما يفقدهن القدرة علي اتخار القرار و إقامة عالقات

اجتماعية حيث تكون عالقاتهن ضعيفة ومحدودة.

بالنسبة لبعد القلق االقتصادي تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=2.95, p-value=0.033بين متوسط درجات القلق االقتصادي لدى زوجات الشهداء
واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف مستوى تعليمهن (إعدادية ،ثانوية ،دبلوا ،جامعية ودراسات

عليا) ،و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي مستوى
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تعليمهن (ثانوي) يعانين من القلق االقتصادي أكثر من اللواتي مستوى تعليمهن (جامعي) ،في حين لا
يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلي الظروف االقتصادية الصعبة الساسدة في السنوات األخيرة نتيجة
الحصار المفرور علي محافظات غزة وما نتب عنه من تدني مستويات الدخل ومن إغالق لبعر
المؤسسات الخيرية التي كانت تساعد هره الفسة خاصة المؤسسات األجنبية  ،فنجد أن أفراد العينة روي

تعليا ثانوي لديهن قلق اقتصادي كبير ورلك لخوفها من العجز وعدا القدرة علي تلبية احتياجات
أبناسهن خاصة مع عدا توفر الشروط المطلوبة للتوظيف لديهن وهره نتيجة واقعية حيث أن من يحملوا

الشهادات الجامعية يعانين الصعوبات والويالت في إيجاد عمل  ،و لكن في المقابل فقد تعاطت بعر
المؤسسات مع الظروف الصعبة لهؤالء األرامل وتبنت أنظمة تساعدهن علي توفير لقمة العيش مثل
مؤسسات إقرار المشاريع الصغيرة أو بعر المنح والهبات من أهل الخير ،إال أن هره اإلجراءات
ليست كافية فهي ما زالت حديثة وقليلة وغير كافية كما أن بعر المؤسسات لديها بعر الشروط قد

ال تتوفر لدي العينة مما يعرقل الحصول عليها وتبقي المساعدة محصورة بفسة قليلة لرلك نجد العينة
يعانون من قلق اقتصادي.

الفرضية  2:8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية

والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل

في قطاع غزة باختالف الوضع االقتصادي.

لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار "ت" لعينتين مستقلين لدراسة الفروقات في درجات المقاييس

الثالثة لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة بالنسبة للوضع االقتصادي ("ضعيف جداً

وضعيف" ،متوسط) ،والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:

جدول ( :)01نتيئج اختبير "ت" لكشف الفروق في المقيييس الثالثة وأبعي هم بيلنسبة للوضع االقتصي
ضعيف جداً (ن=)64
االنحراف
المتوسط
المعيير
23.29
137.61

متوسط (ن=)047
االنحراف
المتوسط
المعيير
21.19
136.17

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

1.46

//1.643

عم االصدقيء

136.74

20.78

150.63

19.95

-4.80

**0.001

عم الجيران

128.84

24.42

141.43

24.09

-3.62

**0.001

عم المجتمع
الدرجة الكلية الدعم
االجتميعي

106.15

24.18

103.77

18.22

1.72

//1.475

509.34

66.74

532.11

50.99

-2.49

*1.015

البعد النفسي

262.44

37.58

276.05

29.03

-2.66

**1.009

البعد االجتميعي
البعد االقتصي
بعد االلتزام
بعد التحكم
بعد التحد

134.05
103.10
40.23
38.94
35.06

21.21
13.02
3.68
3.76
3.77

138.25
106.26
40.32
39.64
34.98

16.18
10.94
3.23
3.35
3.17

-1.45
-1.95
-0.20
-1.44
1.18

//1.151
//0.052
//1.838
//0.151
//0.856

األبعي
عم األسرة واألقيرب

040

الفروق لصيلح
ايوضعاالق ص دي
ايي و ط
ايوضعاالق ص دي
ايي و ط
ايوضعاالق ص دي
ايي و ط
ايوضعاالق ص دي
ايي و ط
-

ضعيف جداً (ن=)64
االنحراف
المتوسط
المعيير

األبعي
الدرجة الكلية
الصالبة النفسية
القلق العيم
القلق االجتميعي
القلق السييسي
القلق االقتصي
الدرجة الكلية لقلق
المستقبل

متوسط (ن=)047
االنحراف
المتوسط
المعيير

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

الفروق لصيلح

114.32

8.95

114.98

7.19

-0.54

//1.594

-

36.95
31.13
33.70
22.44

6.57
6.83
6.02
3.13

36.11
29.76
32.63
22.53

5.71
6.53
5.88
3.33

1.00
1.46
1.27
-0.18

//1.318
//1.145
//1.205
//1.858

-

124.22

17.77

120.89

16.23

1.41

//1.159

-

**دايةاحص ئس د *2.20دايةاحص ئس د \\2.25غسعدايةاحص ئس

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات ابعاد
المساندة االجتماعية التالية (دعا األسرة واألقارب ،دعا المجتمع ،البعد االجتماعي ،البعد

االقتصادي) ،وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية (بعد االلتزاا ،بعد التحكا ،بعد
التحدي) ،وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية (القلق العاا ،القلق االجتماعي ،القلق

السياسي ،القلق االقتصادي) لدى زوجات الشهداء واألرامل ( )p -value>0.05باختالف الوضع
االقتصادي ("ضعيف جداً وضعيف" ،متوسط) ،أي أن زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة

باختالف وضعهن االقتصادي لديهن نفس المستوى من أبعاد المساندة االجتماعية ومصادرها

والصالبة النفسية بأبعادها ،والقلق بأبعاده.

بالنسبة لبعد دعم األصدقاء:

تبين أن هناك فروق جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد دعا األصدقاء لدى

زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة ) )t-test= -4.80, p- value = 0.001بالنسبة

الختالف الوضع االقتصادي ،وكانت الفروق لصالح من لديهن وضع اقتصادي متوسط ،حيث وجد
أن متوسط درجة دعا األصدقاء لمن وضعهن االقتصادي متوسط  052.6درجة ،أما من وضعهن

ضعيف فقد بل المتوسط  036.7درجة ،أي أن روي الوضع االقتصادي المتوسط لديهن دعا من
األصدقاء أكثر من روي االقتصاد الضعيف.

بالنسبة لبعد دعم الجيران:

تبين أن هناك فروق جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد دعا الجيران لدى زوجات
الشهداء واألرامل في قطاع غزة ) )t-test= -3.62, p- value = 0.001بالنسبة الختالف

الوضع االقتصادي ،وكانت الفروق لصالح من لديهن وضع اقتصادي متوسط ،حيث وجد أن متوسط

درجة دعا الجيران لمن وضعهن االقتصادي متوسط  141.4درجة ،أما من وضعهن ضعيف فقد بل

المتوسط  048.8درجة ،أي أن روي الوضع االقتصادي المتوسط لديهن دعا من الجيران أكثر من
روي االقتصاد الضعيف.
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بالنسبة لبعد المساندة النفسية:
تبين أن هناك فروق جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد المساندة النفسية

لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة ) )t-test= -2.66, p- value = 0.009بالنسبة
الختالف الوضع االقتصادي ،وكانت الفروق لصالح من لديهن وضع اقتصادي متوسط ،حيث وجد
أن متوسط درجة المساندة النفسية لمن وضعهن االقتصادي متوسط  476.0درجة ،أما من وضعهن

ضعيف فقد بل المتوسط  464.2درجة ،أي أن روي الوضع االقتصادي المتوسط لديهن مساندة
نفسية أكثر من روي االقتصاد الضعيف.
بالنسبة لمقياس الدعم االجتماعي:
تبين أن هناك فروق جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات الدعا االجتماعي الكلي
لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة ) )t-test= -2.49, p- value = 0.015بالنسبة
الختالف الوضع االقتصادي ،وكانت الفروق لصالح من لديهن وضع اقتصادي متوسط ،حيث وجد
أن متوسط درجة الدعا االجتماعي الكلي لمن وضعهن االقتصادي متوسط  534.0درجة ،أما من

وضعهن ضعيف فقد بل المتوسط  529.3درجة ،أي أن روي الوضع االقتصادي المتوسط لديهن

دعا اجتماعي أكثر من روي االقتصاد الضعيف.

يظهر من خالل النتائج السابقة في جدول( )29أن أفراد العينة الرين لديهن مساندة اجتماعية
ونفسية و دعا من الجيران واألصدقاء هن روي الوضع االقتصادي المتوسط ،وتعزو الباحثة رلك إلي

أن معظا المساعدة التي تحصل عليها العينة هي المساندة المعنوية أو السلوكية أو توجيهية إرشادية،

فإننا نجد ان المساندة االجتماعية مهمة فهي تعمل علي تخفيف أعرار القلق لديه وتزيد من الشعور
بالرضا عن راته وحياته وتزيد من النواحي اإليجابية مما يساها في تحقيق التوافق اإليجابي وتزيد من

االرتباط بمصادر شبكة المساندة اإليجابية الخاصة بهن المتمثلة باألقارب والجيران واألصدقاء.

الفرضية  5:8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية

والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل

في قطاع غزة باختالف االتجاه السياسي للمتوفى.

لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ( One -Way

 )ANOVAلدراسة الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها ي ى زوجات الشهداء

واألرامل فم قط ع غزة ب خ الف االتج ا اياس م يجي وفى (وطني"فتح –جبهة" ،إسالمي"جهاد-

حماس" ،مستقل) ،والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
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جدول ( )29يوضح نتيئج تحليل التبيين األحي

األبعي
عم األسرة واألقيرب
عم االصدقيء
عم الجيران
عم المجتمع
الدرجة الكلية الدعم
االجتميعي
البعد النفسي
البعد االجتميعي
البعد االقتصي
بعد االلتزام
بعد التحكم
بعد التحد
الدرجة الكلية
الصالبة النفسية
القلق العيم
القلق االجتميعي

لكشف الفروق بين المقيييس الثالثة وأبعي هم بيلنسبة لمتغير االتجيه
السييسي للمتوفى

مصدر التبيين

مجموع المربعيت

Df

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع

442.557
131952.387
132394.944
6368.803
116439.981
122808.784
567.715
169412.571
169980.286
513.577
107448.820
107962.396
13448.187
842111.583
855559.770
3382.073
277762.839
281144.912
1343.943
86366.181
87710.124
504.666
37936.699
38441.365
7.123
3196.265
3203.388
12.539
3476.930
3489.469
39.971
3153.025
3192.997
155.368
16543.361
16698.729
113.560
10001.726
10115.286
10.943
12749.289
12760.232

2
281
283
2
279
281
2
277
279
2
277
279
2
275
277
2
280
282
2
287
289
2
290
292
2
288
290
2
291
293
2
291
293
2
288
290
2
288
290
2
290
292
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متوسط
المربعيت

F

مستوى
الداللة

221.279
469.581

0.47

3184.401
417.348

7.63

**0.001

283.858
611.598

0.46

//0.629

256.788
387.902

0.66

6724.094
3062.224

2.20

1691.036
992.010

1.71

//0.184

671.972
300.927

2.23

//0.109

252.333
130.816

1.93

3.561
11.098

0.32

//0.726

6.270
11.948

0.53

//0.592

19.986
10.835

1.85

77.684
57.442

1.35

56.780
34.728

1.64

//0.197

5.472
43.963

0.12

//0.883

//0.625

//0.517
//0.113

//0.147

//0.160

//0.260

األبعي

مصدر التبيين

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق السييسي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق االقتصي
المجموع
بين المجموعيت
الدرجة الكلية لقلق
اخل المجموعيت
المستقبل
المجموع
** دالة احصاسيا عند 2.20

مجموع المربعيت

Df

18.194
10209.068
10227.263
9.282
3154.187
3163.469
284.171
79075.547
79359.717
* دالة احصاسيا

2
290
292
2
291
293
2
286
288
عند 2.25

متوسط
المربعيت

F

مستوى
الداللة

9.097
35.204

0.26

//0.772

4.641
10.839

0.43

//0.652

142.085
276.488

0.51

//0.599

\\ غير دالة احصاسيا

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات المساندة

االجتماعية وأبعادها التالية (دعا األسرة واألقارب ،دعا الجيران ،دعا المجتمع ،البعد النفسي ،البعد
االجتماعي ،البعد االقتصادي) ،وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية (بعد االلتزاا،
بعد التحكا ،بعد التحدي) ،وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية (القلق العاا ،القلق

االجتماعي ،القلق السياسي ،القلق االقتصادي) لدى زوجات الشهداء واألرامل ()p -value>0.05

باختالف االتجاه السياسي للمتوفى (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،أي أن زوجات الشهداء واألرامل في

قطاع غزة باختالف اتجاه أزواجهن السياسية لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها
ومصادرها والصالبة النفسية بأبعادها ،والقلق بأبعاده.

بالنسبة لدعم األصدقاء تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية
( )f-value=7.63, p-value=0.001بين متوسط درجات دعا األصدقاء لدى زوجات الشهداء
واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي للمتوفى (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا

استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاه أزواجهن

السياسية (وطني ،إسالمي) لديهن دعا من األصدقاء أكثر من اللواتي اتجاه أزواجهن السياسية
مستقل ،في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

وتعزو الباحثة ذلك إلي أن الدعا المقدا من األصدقاء يكون لديهن رضا عن أنفسهن وظروفهن ،كما
أننا نجد األسر التي تنتمي للتنظيمات لديهن دعا أكثر في كافة النواحي سواء كان بالنصيحة أو
المساندة النفسية أو المادية  ،لرا نجد أن األصدقاء ها أول من يقفوا بجانب األسرة وقت المصيبة وها

أول من يسع ون لتقديا العون والمساعدة لها ،لرا نجد أن األسر التي تنتمي التجاه سياسي يحتضنها
أصحابه وقت المصيبة و يتكفلون بها ويقدمون لها للحصول علي كافة أشكال المساعدة  ،أما من

ليس لها اتجاه "مستقل" فيقوا األصدقاء بمواساتها ودعمها ولكن تقتصر المواساة علي الصورة

المعنوية وقت المصيبة فقط وهرا هو الواقع الراهن الري تعانيه أسر الشهداء و األرامل لرا نجد لديهن

الكثير من االكتساب والقلق والخوف من الغد.
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الفرضية  6:8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية

والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل

في قطاع غزة باختالف مكان اإلقامة.

لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار "ت" لعينتين مستقلين لدراسة الفروقات في درجات المقاييس

الثالثة لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة بالنسبة لدقامة (بيت مستقل ،مع أهل المرحوا)،

والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
ج ول(:)31ن ئجاخ ر"ت"يكشفايفعوقفماييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ةيإلق مة
األبعي
عم األسرة واألقيرب
عم االصدقيء
عم الجيران
عم المجتمع
الدرجة الكلية الدعم
االجتميعي
البعد النفسي
البعد االجتميعي
البعد االقتصي
بعد االلتزام
بعد التحكم
بعد التحد
الدرجة الكلية الصالبة
النفسية
القلق العيم
القلق االجتميعي
القلق السييسي
القلق االقتصي
الدرجة الكلية لقلق
المستقبل

بيت مستقل (ن=)152
االنحراف
المتوسط
المعيير
23.36
140.02
22.20
145.58
25.08
134.51
20.50
104.62
62.80
524.77

مع أهل المرحوم (ن=)136
االنحراف
المتوسط
المعيير
18.53
133.63
19.26
149.85
23.83
142.83
18.71
104.35
45.95
530.73

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

2.54
-1.69
-2.80
1.11
-0.90

*1.012
//1.091
*1.005
//0.912
//0.369

270.12
136.77
106.91
40.68
39.22
35.22
115.11

35.33
19.01
12.67
3.44
3.61
3.54
8.10

276.98
138.18
104.30
39.95
39.73
34.74
114.53

26.41
15.56
9.84
3.20
3.29
2.97
7.08

-1.84
-0.69
1.96
1.85
-1.25
1.24
1.64

//1.066
//1.494
//1.052
//1.066
//1.213
//1.217
//1.525

35.56
29.56
32.54
22.11
119.75

6.44
6.64
5.90
3.37
17.23

37.07
30.73
33.32
23.01
123.92

5.18
6.56
5.93
3.07
15.73

-2.19
-1.49
-1.13
-2.37
-2.12

*1.029
//1.137
//0.261
*0.019
//0.281

الفروق لصيلح
بستما قل
معأھلاييعحوم
معأھلاييعحوم
معأھلاييعحوم
-

**دايةاحص ئس د *2.20دايةاحص ئس د \\2.25غسعدايةاحص ئس

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات
المساندة االجتماعية وأبعاده التالية (دعا األصدقاء ،دعا المجتمع ،البعد النفسي ،البعد االجتماعي،

البعد االقتصادي) ،وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية (بعد االلتزاا ،بعد التحكا ،بعد

التحدي) ،وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية (القلق االجتماعي ،القلق السياسي) لدى

زوجات الشهداء واألرامل ( )p -value>0.05باختالف مكان االقامة (بيت مستقل ،مع أهل

المرحوا) ،أي أن زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف أماكن اقامتهن لديهن نفس المستوى
من المساندة االجتماعية وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية بأبعادها ،والقلق بأبعاده.
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بالنسبة لبعد دعم األسرة واألقارب:
تبين أن هناك فروقاً جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد دعا األسرة

واألقارب لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة ))t-test= 2.54, p- value = 0.012
بالنسبة الختالف مكان اإلقامة ،وكانت الفروق لصالح من يقيمن في بيت مستقل ،حيث وجد أن

متوسط درجة دعا األسرة واألقارب لمن يقمن في بيت مستقل  022.2درجة ،أما من يقيمن مع أهل
المرحوا فقد بل المتوسط  033.6درجة ،أي أن من يقمن في بيت مستقل لديهن دعا من األسرة
واألقارب أكثر ممن يقمن مع أهل المرحوا.
بالنسبة لبعد دعم الجيران:
تبين أن هناك فروقاً جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد دعا الجيران لدى

زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة ) )t-test=-2.80, p- value = 0.005بالنسبة الختالف

مكان االقامة ،وكانت الفروق لصالح من يقمن مع أهل المرحوا ،حيث وجد أن متوسط درجة دعا

الجيران لمن يقمن مع أهل المرحوا  024.8درجة ،أما من يقمن في بيت مستقل فقد بل المتوسط
 032.5درجة ،أي أن من يقمن في بيت مستقل لديهن دعا من الجيران أقل ممن يقيمن مع أهل
المرحوا.

بالنسبة لبعد القلق العام:
تبين أن هناك فروقاً جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد القلق العاا لدى

زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة ) )t-test=-2.19, p- value = 0.029بالنسبة الختالف
مكان اإلقامة ،وكانت الفروق لصالح من يقمن مع أهل المرحوا ،حيث وجد أن متوسط درجة القلق

العاا لمن يقمن مع أهل المرحوا  37.0درجة ،أما من يقمن في بيت مستقل فقد بل المتوسط 35.6

درجة ،أي أن من يقمن في بيت مستقل لديهن قلق عاا أقل ممن يقمن مع أهل المرحوا.
بالنسبة لبعد القلق االقتصادي:

تبين أن هناك فروقاً جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد القلق االقتصادي

لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة ) )t-test=-2.37, p- value = 0.019بالنسبة

الختالف مكان اإلقامة ،وكانت الفروق لصالح من يقمن مع أهل المرحوا ،حيث وجد أن متوسط درجة
القلق االقتصادي لمن يقمن مع أهل المرحوا  43.2درجة ،أما من يقمن في بيت مستقل فقد بل

المتوسط  44.0درجة ،أي أن من يقمن في بيت مستقل لديهن قلق اقتصادي أقل ممن يقمن مع أهل
المرحوا.
وتعزو الباحثة ذلك إلي نظرة المجتمع وخوف النساء "خاصة زوجات األخ" علي أزواجهن من الزواج
باألرامل فنتب عنه قلة التواصل وتقديا الدعا النفسي والمادي لهن ولكننا نجد أن األرامل اللواتي يقمن
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في منزل مستقل يتلقون مساندة و مؤازرة أكثر حيث ال يشكلن مصدر خطر ،كما نجد بعر األسر

يعدون ويحاسبون األرامل علي ما يتلقونه من مساعدات فيعتقدون أنهن إكتفين وال يحتجن لمساعدة
متناسين المشاكل والظروف السيسة التي يعاني منها الجميع من قلة فرص العمل وقلة الدخل والظروف

االقتصادية السيسة وغالء األسعار أدي رلك لزيادة قلق العينة

وخوفهن من عجزهن عن توفير

احتياجات أسرهن وتوفير الرفاهية واالحتياجات المطلوبة لهن  ،األمر الري يؤدي لزيادة العقبات
والتحديات التي تعانيها األرملة في سبيل توفير حياة كريمة ألبناسها وقلق داسا علي مستقبل أبناسهن

النفسي والجسدي والتعليمي  ،ولكننا نجد أن بعر األسر تعدد ما تحصل عليه األرامل من مساعدات

بل وتقوا بمشاطرتهن ،رلك األمر الري يزيد القلق عند األرامل والمصيبة عندما يتسبب أهل المرحوا

أنفسها بقطع المساعدات المقدمة لألرملة وأحفادهن  ،لرا نجد أن من يقمن في بيت مستقل لديهن"

قلق عاا -قلق اقتصادي" أقل ويعود رلك لبعدهن عن المحاسبة عما يحصلن عليه كما لديها الفرصة
لتنظيا ظروف حياتهن ومعيشتهن حسب الظروف االقتصادية الخاصة بهن "علي قد فراشك مد

رجليك".

وعلي العكس من رلك نجد أن من يقمن مع أهل المرحوا لديهن دعا من الجيران أكثر ممن يقمن

في بيت مستقل وتعزو الباحثة رلك إلي احتضان المجتمع لهره الفسة فشعبنا الفلسطيني معرر في كل
لحظة للموت واألسر ،فأدي رلك إلي زيادة قوة العالقات االجتماعية بين األفراد والجماعات فعندما نجد
احتضان األسرة لألرامل والمحافظة عليهن يزيد رلك من رعاية المجتمع والجيران لهره الفسة خاصة من

يقمن مع أهل المرحوا ورلك نظ ار لمجتمعنا الشرقي وعاداته وتقاليده ونظرته الخاصة لألرملة أدي إلي
سالسة زيارة األرامل في بيت أهل المرحوا أكثر من زيارتهن وهن في منزل مستقل.
الفرضية  7:8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية

والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل

في قطاع غزة باختالف االتجاه السياسي للمستجيبات.

لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ( )One -Way ANOVAلدراسة
الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة

باختالف االتجاه السياسي للمستجيبات (وطني"فتح-جبهة" ،إسالمي"حماس-جهاد" ،مستقل) ،والنتاسب

المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
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ج ول()30يوضحن ئجتحجسلاي يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ة
يي غسعاالتج ااياس ميجيا جس ت
األبعي
عم األسرة
واألقيرب
عم االصدقيء
عم الجيران
عم المجتمع
الدرجة الكلية
الدعم االجتميعي
البعد النفسي
البعد االجتميعي
البعد االقتصي
بعد االلتزام
بعد التحكم
بعد التحد
الدرجة الكلية
الصالبة النفسية
القلق العيم

القلق االجتميعي

مصدر التبيين

مجموع المربعيت

Df

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت

1612.989
130781.954
132394.944
7998.986
114809.798
122808.784
3574.688
166405.598
169980.286
1289.351
106673.046
107962.396
28661.736
826898.034
855559.770
9465.376
271679.535
281144.912
2336.762
85373.362
87710.124
807.234
37634.131
38441.365
42.462
3160.927
3203.388
83.810
3405.659
3489.469
94.743
3098.253
3192.997
567.989
16130.740
16698.729
466.608
9648.678
10115.286
117.546
12642.686

2
281
283
2
279
281
2
277
279
2
277
279
2
275
277
2
280
282
2
287
289
2
290
292
2
288
290
2
291
293
2
291
293
2
288
290
2
288
290
2
290

المجموع

12760.232

292
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F

مستوى
الداللة

متوسط
المربعيت
806.495
465.416

1.73

//0.179

3999.493
411.505

9.72

**0.001

1787.344
600.742

2.98

644.675
385.101

1.67

//0.189

14330.868
3006.902

4.77

**0.009

4732.688
970.284

4.88

**0.008

1168.381
297.468

3.93

403.617
129.773

3.11

*0.046

21.231
10.975

1.93

//0.146

41.905
11.703

3.58

47.372
10.647

4.45

*0.012

283.994
56.010

5.07

**0.007

233.304
33.502

6.96

**0.001

58.773
43.595

1.35

//0.053

*0.021

*0.029

//0.261

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق السييسي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق االقتصي
المجموع
بين المجموعيت
الدرجة الكلية
اخل المجموعيت
لقلق المستقبل
المجموع
** دالة احصاسيا عند 2.20

28.087
35.073

2
56.174
//0.450
0.80
290
10171.089
292
10227.263
40.639
2
81.277
*0.023
3.84
10.592
291
3082.192
293
3163.469
1153.940
2
2307.879
*0.015
4.28
269.412
286
77051.838
288
79359.717
\\ غير دالة احصاسيا
* دالة احصاسيا عند 2.25

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات
أبعاد المساندة االجتماعية التالية (دعا األسرة واألقارب ،دعا الجيران ،دعا المجتمع) ،وبين متوسط
درجات بعد االلتزاا ،وبين متوسط درجات أبعاد قلق المستقبل التالية (القلق االجتماعي ،القلق

السياسي) لدى زوجات الشهداء واألرامل ( )p-value>0.05باختالف االتجاه السياسي لهن
(وطني ،إسالمي ،مستقل) ،أي أن زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف اتجاهتهن
السياسية لديهن نفس المستوى من أبعاد المساندة االجتماعية وبعد االلتزاا بعدي القلق االجتماعي

والسياسي.

بالنسبة لدعم األصدقاء تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=9.72, p-value=0.001بين متوسط درجات دعا األصدقاء لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا استعمال

اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية (وطني،

إسالمي) لديهن دعا من األصدقاء أكثر من اللواتي اتجاههن السياسي مستقل ،في حين لا يالحظ
وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للمساندة النفسية تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=4.88, p-value=0.008بين متوسط درجات المساندة النفسية لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا استعمال

اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية (وطني،

إسالمي) لديهن مساندة نفسية أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية مستقل ،في حين لا يالحظ وجود
أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للمساندة االجتماعية تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=3.93, p-value=0.021بين متوسط درجات المساندة االجتماعية لدى زوجات

الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا

استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية
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(إسالمي) لديهن مساندة اجتماعية أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية مستقل ،في حين لا يالحظ
وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للمساندة االقتصادية تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=3.11, p-value=0.046بين متوسط درجات المساندة االقتصادية لدى زوجات

الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا

استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية
(إسالمي) لديهن مساندة اقتصادية أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية (وطني ،مستقل) ،في حين لا
يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة لمقياس الدعم االجتماعي الكلي تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة

احصاسية ( )f-value=4.77, p-value=0.009بين متوسط درجات الدعا االجتماعي لدى

زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي،

مستقل) ،و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي
اتجاههن السياسية (وطني ،إسالمي) لديهن دعا اجتماعي أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية

(مستقل) ،في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة لبعد التحكم النفسي تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=3.58, p-value=0.029بين متوسط درجات التحكا لدى زوجات الشهداء واألرامل

في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا استعمال

اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية
(إسالمي) لديهن تحكا نفسي أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية (وطني ،مستقل) ،في حين لا
يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.
بالنسبة لبعد التحدي

تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=4.45, p-value=0.012بين متوسط درجات التحدي لدى زوجات الشهداء واألرامل
في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا استعمال

اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية
(إسالمي ،مستقل) لديهن تحدي أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية (وطني) ،في حين لا يالحظ
وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للدرجة الكلية للصالبة النفسية تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة

احصاسية ( )f-value=5.07, p-value=0.007بين متوسط درجات الصالبة النفسية لدى زوجات
الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا

استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية
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(إسالمي) لديهن صالبة نفسية أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية (وطني) ،في حين لا يالحظ
وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة لبعد القلق العام تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=6.96, p-value=0.001بين متوسط درجات القلق العاا لدى زوجات الشهداء
واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا استعمال

اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية (وطني)
لديهن قلق عاا أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية (إسالمي ،مستقل) ،في حين لا يالحظ وجود أي

فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة لبعد القلق االقتصادي تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=3.84, p-value=0.023بين متوسط درجات القلق االقتصادي لدى زوجات الشهداء
واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا استعمال

اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية (وطني)
لديهن قلق اقتصادي أكثر من اللواتي اتجاههن السياسي (مستقل) ،في حين لا يالحظ وجود أي

فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة لمقياس القلق الكلي تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=3.84, p-value=0.023بين متوسط درجات القلق االقتصادي لدى زوجات الشهداء
واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف االتجاه السياسي لهن (وطني ،إسالمي ،مستقل) ،و تا استعمال

اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية (وطني)
لديهن قلق اقتصادي أكثر من اللواتي اتجاههن السياسي (مستقل) ،في حين لا يالحظ وجود أي

فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

وتعزو الباحثة ذلك إلي أن الدعا المقدا من األصدقاء يكون لديهن رضا عن أنفسهن وظروفهن ،كما

أننا نجد األسر التي تنتمي للتنظيمات لديهن دعا أكثر في كافة النواحي سواء كان بالنصيحة أو

المساندة النفسية أو المادية  ،لرا نجد أن األصدقاء ها أول من يقفون بجانب األسرة وقت المصيبة

وها أول من يسعون لتقديا العون والمساعدة لها ،لرا نجد أن األسر التي تنتمي التجاه سياسي
يحتضنها أصحابه وقت المصيبة و يتكفلون بها ويقدمون لها للحصول علي كافة أشكال المساعدة ،

أما من ليس لها اتجاه "مستقل" فيقوا األصدقاء بمواساتها ودعمها ولكن تقتصر المواساة علي
الصورة المعنوية وقت المصيبة فقط وهرا هو الواقع الراهن الري تعانيه أسر الشهداء و األرامل لرا

نجد لديهن الكثير من االكتساب والقلق والخوف من الغد.

كما أنهن أقدر علي إقامة عالقات اجتماعية قوية من خالل احتكاكهن بالمؤسسات والمجتمع المحيط

بهن وما يتلقونه من مساعدة من األفراد المحيطين بهن  ،فالمساندة االجتماعية التي يتلقاها األفراد
052

من خالل الجماعات التي ينتمي اليها كاألسرة واألصدقاء واالتجاهات السياسية والجيران تقوا بدور

كبير في خفر اآلثار السلبية لألحداث والمواقف السيسة التي يتعرضون لها (فايد – 320: 4220،
 ،) 324كما يشير محمد الشناوي ومحمد عبدالرحمن " 0992إلي أن المساندة لها أثر مخفف لنتاسب
األحداث الضاغطة فاألشخاص الرين يمرون بأحداث مؤلمة تتفاوت استجاباتها السلبية( مثل القلق

واالكتساب) لتلك األحداث تبعا لتوفر مثل هره العالقات الودودة والمساندة حيث يزداد احتمال التعرر

لالضطرابات النفسية كلما قل مقدار المساندة المقدمة  ،أما روي اإلتجاه المستقل فنجدهن يصارعن
عقبات الحياة لوحدهن بمشاركة بعر أهل الخير وقلة من المساعدات المقدمة من المؤسسات

الخاصة.

وتعزو الباحثة رلك إلي احتضان أصحاب االتجاهات اإلسالمية ألبناسهن ورعايتها نفسيا وماديا من

خالل مؤسساتها الخاصة واألهلية نتب عن رلك زيادة ثقة األرامل بأنفسهن حيث وجدن أنفسهن
محتضنات من قبل المجتمع و مؤسساته و مؤازرتها لهن شجعهن علي إقامة عالقات اجتماعية جيدة

وقوية فأدي رلك لشعورهن باألمان وتمسكهن بأهدافهن و آمالهن وتحمل المسسولية اتجاه أنفسهن
وات جاه المجتمع  ،فرلك ساعدهن علي اتخار الق اررات وتفسير األحداث بواقعية وقدرة علي التعامل مع
عقبات الحياة المتغيرة والقدرة علي التحدي( عودة ، )72 :4202،كما يتفق هرا مع ما أشارت إليه
كوبا از إلي أن الصالبة النفسية ومكوناتها تعمل كمتغير سيكولوجي يخفف من وقع األحداث

الضاغطة علي الصحة الجسمية والنفسية للفرد فاألشخاص األكثر صالبة يتعرضون للضغوط وال

يمرضون (مخيمر.) 478 : 0996،

كما نجد أن روي االتجاه الوطني لديها قلق عاا أكثر من روي االتجاه (اإلسالمي -المستقل) وتعزو

الباحثة رلك إلي تمسكهن بالقيا والثوابت الوطنية والدينية األمر الري دفعها لتقديا الشهداء ومواجهة

الكثير من الصعوبات في هره الحياة من حروب واحتياجات إال أن االنقساا الفلسطيني الري يعاني
منه الوطن زاد المعاناة واأللا لدي هره الفسة فانقسا الجميع ما بين مؤيد ومعارر األمر الري نتب
عنه توقع سلبي لألحداث يرتبط بنظرة تشاؤمية وتوقع للكوارث التي تهدد حياة األفراد؛ إال أننا نجد

لديهن قلق اقتصادي أكثر وتعزو الباحثة رلك إلي الواقع المعايش في محافظات غزة والظروف

المعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا بفعل الحصار وما نتب عنه من معاناة نفسية واجتماعية

واقتصادية وسياسية صعبة  ،فهره الظروف شملت جميع األرامل ولكنها ميزت بينهن من حيث اللون

التنظيمي فكل تنظيا يرعي أبناءه المنتمين إليه ويوفر احتياجاتهن واحتياجات أسرهن  ،وان تركن هرا

التنظيا تنقطع المساعدات عنهن مما يجعل أفراد العينة في قلق اقتصادي داسا من توفر المساعدة

اليوا وانقطاعها غدا مما يفاقا مشكالتها وقلقها الداسا وترقبهن لما سيحدث غدا زاد من توترهن

وقلقهن.

053

الفرضية  8:8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية

والصالب ة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل

في قطاع غزة باختالف العمر عند الزواج.

لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ()One -Way ANOVA

لدراسة الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع
غزة باختالف العمر عند الزواج ( ،)33-44 ،40-08 ،07-05والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية

موضحة من خالل الجدول التالي:



ج ول()34يوضحن ئجتحجسلاي يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ة
يي غسعايعيعد ايزواج
األبعي
عم األسرة واألقيرب
عم االصدقيء
عم الجيران
عم المجتمع
الدرجة الكلية الدعم
االجتميعي
البعد النفسي
البعد االجتميعي
البعد االقتصي
بعد االلتزام
بعد التحكم
بعد التحد

مصدر التبيين

مجموع المربعيت

Df

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت

5336.075
119815.625
125151.700
936.742
116292.309
117229.050
8473.879
157738.508
166212.388
600.965
104059.422
104660.388
13093.308
775236.750
788330.058
6422.787
253810.180
260232.968
944.607
80662.721
81607.329
565.949
36687.692
37253.640
10.268
3049.189
3059.456
.671
3387.549
3388.221
53.212

2
277
279
2
275
277
2
273
275
2
273
275
2
271
273
2
276
278
2
283
285
2
286
288
2
284
286
2
287
289
2
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F

مستوى
الداللة

متوسط
المربعيت
2668.037
432.547

6.17

**0.002

468.371
422.881

1.11

4236.940
577.797

7.33

**0.001

300.483
381.170

0.79

//0.456

6546.654
2860.652

2.29

//0.103

3211.394
919.602

3.49

472.304
285.027

1.66

//0.193

282.974
128.279

2.21

//0.112

5.134
10.737

0.48

.336
11.803

0.03

//0.972

26.606

2.49

//0.084

//0.332

*0.032

//0.620

مصدر التبيين

األبعي

الدرجة الكلية
الصالبة النفسية
القلق العيم
القلق االجتميعي
القلق السييسي
القلق االقتصي
الدرجة الكلية لقلق
المستقبل
** دالة

اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
احصاسيا عند 2.20

مجموع المربعيت
3061.371
3114.583
81.645
15661.184
15742.829
509.181
9328.289
9837.470
537.258
12097.157
12634.415
319.000
9811.678
10130.678
263.184
2841.285
3104.469
6287.988
71557.964
77845.951
* دالة احصاسيا

Df

متوسط
المربعيت

F

287
289
40.823
2
0.74
55.145
284
286
254.590
2
7.75
32.846
284
286
268.629
2
6.35
42.298
286
288
159.500
2
4.65
34.307
286
288
131.592
2
13.29
9.900
287
289
3143.994
2
12.39
253.752
282
284
\\ غير دالة احصاسيا
عند 2.25

مستوى
الداللة

10.667

//0.478

**0.001

**0.002

*0.010

**0.001

**0.001

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات المساندة

االجتماعية وأبعادها التالية (دعا األصدقاء ،دعا المجتمع البعد االجتماعي ،البعد االقتصادي)،
وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالي (بعد االلتزاا ،بعد التحكا ،بعد التحدي) لدى

زوجات الشهداء واألرامل ( )p-value>0.05باختالف أعمارهن عند الزواج (،40-08 ،07-05

 ،)33-44أي أن زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف أعمارهن عند الزواج لديهن
نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها والصالبة النفسية وأبعادها.

بالنسبة لدعم األسرة واألقارب تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=6.17, p-value=0.002بين متوسط درجات دعا األسرة واألقارب لدى زوجات

الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف أعمارهن عن الزواج (-44 ،40-08 ،07-05

 ،)33و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي

تزوجن عند عمر ( )33-44لديها دعا من األسرة واألقارب أكثر من اللواتي تزوجن بعمر (-05

 ،)40-08 ،07في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.
بالنسبة لدعم الجيران تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

(f-

 )value=7.33, p-value=0.001بين متوسط درجات دعا الجيران لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف أعمارهن عن الزواج ( ،)33-44 ،40-08 ،07-05و تا
055

استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي تزوجن عند عمر

( )07-05لديها دعا من الجيران أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( ،)33-44 ،40-08في حين لا
يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للمساندة النفسية تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية
( )f-value=3.49, p-value=0.032بين متوسط درجات المساندة النفسية لدى زوجات

الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف أعمارهن عن الزواج (-44 ،40-08 ،07-05
 ،)33و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي
تزوجن عند عمر ( )07-05لديها مساندة نفسية أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( ،)40-08في
حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للقلق العام تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية
( )f-value=7.75, p-value=0.001بين متوسط درجات القلق العاا لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف أعمارهن عن الزواج ( ،)33-44 ،40-08 ،07-05و تا

استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي تزوجن عند عمر

( )40-08 ،07-05يعانين من القلق العاا أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( ،)33-44في حين لا
يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للقلق االجتماعي تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية
( )f-value=6.35, p-value=0.002بين متوسط درجات القلق االجتماعي لدى زوجات

الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف أعمارهن عن الزواج (-44 ،40-08 ،07-05
 ،)33و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي
تزوجن عند عمر ( )40-08 ،07-05يعانين من القلق االجتماعي أكثر من اللواتي تزوجن بعمر

( ،)33-44في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للقلق السياسي تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=4.65, p-value=0.010بين متوسط درجات القلق السياسي لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف أعمارهن عن الزواج ( ،)33-44 ،40-08 ،07-05و تا

استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي تزوجن عند عمر

( )07-05يعانين من القلق السياسي أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( ،)33-44في حين لا يالحظ
وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للقلق االقتصادي

تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=4.65, p-value=0.010بين متوسط درجات القلق االقتصادي

لدى زوجات

الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف أعمارهن عن الزواج (-44 ،40-08 ،07-05
056

 ،)33و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي

تزوجن عند عمر ( )07-05يعانين من القلق االقتصادي أكثر من اللواتي تزوجن بعمر (-08

 ،)33-44 ،40كما تبين أن اللواتي تزوجن بعمر ( )40-08لديهن قلق اقتصادي أكثر من
اللواتي تزوجن بعمر ( ،)33-44في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين

المجموعات األخرى.

بالنسبة للدرجة الكلية للقلق تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=12.39, p-value=0.001بين متوسط درجات القلق الكلي لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف أعمارهن عن الزواج ( ،)33-44 ،40-08 ،07-05و تا

استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي تزوجن عند عمر

( )07-05يعانين من القلق الكلي أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( ،)33-44 ،40-08كما تبين
أن اللواتي تزوجن بعمر ( )40-08لديهن قلق كلي أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( ،)33-44في
حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

وتري الباحثة أن النتيجة جاءت منطقية وتتناسب مع أفراد العينة حيث أنهن ما زلن شابات في
مقتبل العمر فنجد لديهن طاقة تعطيهن القوة وتعينهن علي تحمل المسسولية وتدفعهن لمواصلة
الكفاح باإلضافة إلي أنهن يحظين بمستوي عال من دعا أفراد األسرة واألهل حيث يتمتعن بمستوي

من النضب المعرفي والعقلي واالجتماعي في هره المرحلة من العمر تساعدنهن علي اتخار ق ارراتهن

والحصول علي الدعا المناسب من األسرة ،أما من تزوجوا بعمر( )07-05لديهن دعا من الجيران

أكثر ويرجع رلك إلي نظرة المجتمع وتفضيله لزواج الفتيات وهن صغار السن لسترتهن وألنها

يعتبرون أن هرا األنسب للفتيات هو تكوين عاسلة وبناء منزل ،إال أن من تزوجن بعمر (-05
)07نجد أنهن يعانون من قلق عاا وقلق اجتماعي وسياسي واقتصادي وكلي أكثر من الفسات
األخري  ،وتري الباحثة أن هره النتيجة جاءت طبيعية وتتناسب مع الخصاسص النفسية والجسدية

واالجتماعية والعمرية لهره المرحلة حيث ينتمين إلي مرحلة المراهقة وتتسا هره المرحلة بالمشاعر
المتقلبة وعدا النضب الكافي وقلة الخبرة بعقبات ومتاعب الحياة تجعلهن بأمس الحاجة للمساندة من

الجميع خاصة األهل واألقارب إال أن لديهن قلق اجتماعي يتمثل بخوفهن من نظرة المجتمع السلبية
لألرملة صغيرة السن وقلق من المشكالت األسرية والتجارب السيسة التي مررن بها لرا يتولد لديهن

توقع سلبي لألحداث المستقبلية وتوقع داسا للمصاسب المتنوعة التي تهدد حياتهن وحياة أسرهن

وأطفالهن  ،وهرا ما تشير إليه االختالفات الفردية (الثابتة نسبيا) في قابلية اإلصابة بالقلق التي
ترجع إلي االختالفات الموجودة بين األفراد في استعداداتها لالستجابة للمواقف المدركة كمواقف

تهديدية بارتفاع حالة القلق فهي تعني النظرة إلي العالا المل بالعديد من المواقف المثيرة التي يشعر
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بها الفرد علي أنها ش خطر أو مهدد بالرات  ،كما وأنها تعني الميل إلي االستجابة لمثل هره

التهديدات بحالة من القلق(علي،)97 :4202،

ومما يزيد األمور تعقيدا التقلبات السياسية والثورات التي تحدث في العالا العربي حيث جعلت

الجميع في حالة تأهب وخوف من األحداث القادمة واألحداث المتغيرة التي تزيد األوضاع

اإلقتصادية سوءا مما يؤثر علي الدخل الشهري لألفراد مما قد يجعلها مقصرين في دعا ومساندة
األرامل  ،كما قد يؤثر علي المؤسسات األهلية والخاصة التي ترعي هره الفسة سواء أكان بتأخير

تحويل المساعدات أو قلتها أو ندرتها فينتب عن رلك قلق اقتصادي شديد لدي األرامل من عجزهن
عن توفير لقمة العيش خاصة روي الفسة العمرية ( )07-05لصغر سنهن وعدا معرفتهن بظروف

الحياة كما أنهن ال يحملن أي شهادات تساعدهن في الحصول علي عمل في ظل الظروف الصعبة

التي ال يستطيع فيها خريجو الجامعات الحصول علي وظيفة،مما يزيد قلقهن من الغد وتمسكهن
بأسرتهن واألقارب وبأي طرف يمكن أن يحميها ويلبي احتياجاتها.
ايفعضسة 9:8التوج فعوقذاتداليةإحص ئسةفمم و طدرج تكلمناييا ن ةاالج ي دسة
وايصالبةاي فاسةوقجقاييا ق لبأبع دھمايفعدسةودرج تهمايكجسةي ىزوج تايشه اءواألرامل
فمقط عغزةب خ الفد د واتايعسشاييش عكمعاييعحوم0
لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ( )One -Way ANOVAلدراسة
الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة

باختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا ( ،)22-06 ،05-00 ،02-6 ،5-0والنتاسب
المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:

ج ول()33يوضحن ئجتحجسلاي يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ة
يي غسعد د واتايعسشاييش عكمعاييعحوم
األبعي
عم األسرة واألقيرب
عم االصدقيء
عم الجيران

عم المجتمع

مصدر التبيين

مجموع المربعيت

Df

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت

5442.793
121966.331
127409.124
2588.530
119563.690
122152.221
6049.133
163582.351
169631.484
1735.258
105423.581

3
279
282
3
277
280
3
275
278
3
275

المجموع

107158.839

278
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متوسط
المربعيت

F

مستوى
الداللة

1814.264
437.155

4.15

**0.007

862.843
431.638

1.99

//0.114

2016.378
594.845

3.39

578.419
383.358

1.51

*0.019

//0.212

الدرجة الكلية الدعم
االجتميعي
البعد النفسي
البعد االجتميعي
البعد االقتصي
بعد االلتزام
بعد التحكم
بعد التحد
الدرجة الكلية
الصالبة النفسية
القلق العيم
القلق االجتميعي
القلق السييسي
القلق االقتصي
الدرجة الكلية لقلق
المستقبل
** دالة

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
احصاسيا عند 2.20

6643.534
828385.152
835028.686
3977.202
268107.337
272084.539
587.827
85646.353
86234.180
278.396
38070.874
38349.271
35.258
3166.428
3201.686
23.207
3464.035
3487.242
10.651
3178.346
3188.997
77.342
16597.862
16675.203
141.203
9963.201
10104.404
413.177
12343.244
12756.421
225.122
10000.837
10225.959
155.155
2988.087
3143.242
2838.343
76502.066
79340.409
* دالة احصاسيا

2214.511
3034.378

3
273
276
1325.734
3
964.415
278
281
195.942
3
300.514
285
288
92.799
3
132.191
288
291
11.753
3
11.071
286
289
7.736
3
11.986
289
292
3.550
3
10.998
289
292
25.781
3
58.034
286
289
47.068
3
34.836
286
289
137.726
3
42.858
288
291
75.041
3
34.725
288
291
51.718
3
10.339
289
292
946.114
3
269.373
284
287
\\ غير دالة
عند 2.25

0.73

//0.535

1.38

//0.251

0.65

//0.582

0.70

//0.552

1.06

//0.366

0.65

//0.586

0.32

//0.809

0.44

//0.722

1.35

//0.258

3.21

*0.023

2.16

//0.093

5.00

**0.002

3.51

*0.016

احصاسيا

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات المساندة

االجتماعية وأبعادها التالية (دعا األصدقاء ،دعا المجتمع ،البعد النفسي ،البعد االجتماعي ،البعد
االقتصادي) ،وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية (بعد االلتزاا ،بعد التحكا ،بعد

التحدي) ،وبين متوسط درجات أبعاد قلق المستقبل التالية (القلق العاا ،القلق السياسي )،لدى زوجات

الشهداء واألرامل ( )p -value>0.05باختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا (-6 ،5-0
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 ،)22-06 ،05-00 ،02أي أن زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف عدد سنوات

زواجه ن للمرحوا لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية
بأبعادها ،والقلق بأبعاده.

بالنسبة لدعم األسرة واألقارب تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=4.15, p-value=0.007بين متوسط درجات دعا االسرة واألقارب لدى زوجات

الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعاً باختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا (-6 ،5-0
 ،)22-06 ،05-00 ،02و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء

واألرامل اللواتي تترواح عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا لديهن ( )5-0لديهن دعا من األسرة
واألقارب أكثر من اللواتي عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا ( ،)05-00 ،02-6في حين لا

يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة لدعم الجيران تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

(f-

 )value=3.39, p-value=0.019بين متوسط درجات دعا الجيران لدى زوجات الشهداء واألرامل
في قطاع غزة تبعاً الختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا (،05-00 ،02-6 ،5-0

 ،)22-06و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي
تترواح عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا لديهن ( )5-0لديهن دعا من الجيران أقل من
اللواتي عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا ( ،)05-00 ،02-6في حين لا يالحظ وجود أي

فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للقلق االجتماعي تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=3.21, p-value=0.023بين متوسط درجات القلق االجتماعي لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا (-00 ،02-6 ،5-0

 ،)22-06 ،05و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل

اللواتي تترواح عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا لديهن ( )5-0يعانين من القلق االجتماعي

أقل من اللواتي عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا ( ،)22-06 ،02-6في حين لا يالحظ
وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للقلق االقتصادي تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية
( )f-value=5.0, p-value=0.002بين متوسط درجات القلق االقتصادي لدى زوجات الشهداء
واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا (-00 ،02-6 ،5-0

 ،)22-06 ،05و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل

اللواتي تترواح عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا لديهن ( )5-0يعانين من القلق االقتصادي
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أقل من اللواتي عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا ( ،)22-06 ،05-00 ،02-6في حين لا

يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

بالنسبة للقلق الكلي تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية

( )f-value=3.51, p-value=0.016بين متوسط درجات القلق الكلي لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا (-00 ،02-6 ،5-0

 ،)22-06 ،05و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل
اللواتي تترواح عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا لديهن ( )5-0يعانين من القلق الكلي أقل من

اللواتي عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا ( ،)22-06 ،05-00 ،02-6في حين لا يالحظ
وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى.

تعتبر هره النتيجة منطقية وطبيعية حيث نجد أن معظا من عاشوا ما بين ()5-0سنوات مع أزواجهن
يكن حديثات الزواج ،كما يمكن أن يكن صغيرات السن وقليالت خبرة بالحياة لرا فهن يحتجن للنصح

واإلرشاد والمساعدة من المحيطين بهن وباألخص األهل الرين يزودوهن بالثقة بالنفس واألمان ليتمكن

من مواجهة عقبات الحياة وتخطيها،أما من عاشوا ()02-6و( )05-00سنة مع أزواجهن نجدهن

أكثر معرفة بتقلبات الحياة وعقباتها وصعابها حيث عشن لحظات صعبة وسلسة في حياتهن استطعن
خاللها أن يتعرفن علي المحيطين بهن من أهل ومجتمع بكافة مؤسساته وقمن بتكوين عدة عالقات

اجتماعية قوية تساعدهن في أوقات الشدة وفي التعامل مع الصعاب  ،كما يتضح من النتاسب أن من

عاشوا بين ( )5-0مع أزواجهن لديهن "دعا جيران – قلق اجتماعي – قلق اقتصادي – قلق كلي" أقل

ممن عشن مع أزواجهن ما بين( )02-6و()05-00و( ، )22-06وتعزو الباحثة رلك إلي المساندة

التي تتلقاها األرامل ممن عشن ما بين ( )5-0سنوات مع أزواجهن أكثر حيث يحتضنهن المجتمع
بكافة مؤسساته وفساته لصغر سنهن والخوف عليهن  ،كما توجد لديهن فرصة أكبر بالعودة للتعليا أو
الحصول علي عمل  ،كما أنهن أكثر ليونة في التكيف مع العادات والمعتقدات االجتماعية أكثر  ،وال
ننسي أن فرصتهن أقوي في الزواج مرة أخري وتكوين عاسلة من جديد ،لرلك نجدهن أقل قلقا ممن

سواهن وأكثر مرونة وقدرة علي التكيف ممن سواهن  ،ورلك لما مررن به من أحداث و عقبات صعبة
وهن في مقتبل حياتهن الزوجية وصغر سنهن جعلهن أكثر إدراكا للواقع المعيش ،فديمومة الحالة

الفلسطينية منر النكبة والنكسة التي اكتسبنها من أحاديث جداتهن وأمهاتهن  ،وخبرتهن التي اكتسبنها
من أحداث انتفاضة الحجارة وانتفاضة األقصي والحروب األخيرة علي محافظات غزة والحصار

المفرور علي غزة ،فكل هره األحداث واالنتفاضات أكسبت األمهات األصغر سنا مرونة وقوة لتحمل

أعباء المرحلة الالحقة الستشهاد أزواجهن ،فما زلن في مقتبل العمر وعليهن مواجهة تحديات الحياة

بالتزاا وصبر وثبات وقدرة علي التفاعل مع األحداث الصعبة بعكس من عشن فترة أطول مع أزواجهن
()02-6و( )05-00و( )22-06فقد مررن بنفس الخبرات فبدأت عزيمتهن باإلنحدار وأصبحن
060

ينشدن الراحة والميل لدستقرار والعيش بقدر من األمن والطمأنينة نتيجة لحملها تجربة نفسية حصيلة

للمواقف والتجارب المؤلمة التي اجتازتها خالل مسيرة حياتها مما يزيد من قلقها من التقلبات واألحداث

السياسية الصعبة التي يواجهها شعبنا الفلسطيني ،خاصة أن من عشن حياة زوجية ما بين ()5-0

سنوات يتلقين الدعا والمشاركة من األهل وأفراد األسرة والمجتمع أكثر وهرا يجعلهن أكثر مواجهة
وأكثر التزاما وتحديا للظروف الصعبة  ،وتري الباحثة أن هره النتيجة واقعية وتمس ما تعاني منه
األرامل في المجتمع من عقبات فهن يساعدنها إما ألنها يرونها صغيرة قليلة الخبرة في الحياة من باب

النصح واإلرشاد و إما أنها يساعدوهن بسبب صغر سن أوالدهن وحاجتهن الملحة للمساعدة كما ينص
قانون المؤسسات في بلدنا لألسف بمساعدة هره األسر حتي يبل الركور عمر 03عاماً واإلناث 06

عاماً مما يزيد قلق األرامل خاصة عند تجاوز أبناسهن السن المعينة للحصول علي مساعدات ويجعلها
رلك داسمة التفكير في الغد و عجزها عن توفير احتياجات أبناسهن اإلقتصادية حتي

و لو كانت بسيطة.

الفرضية  02:8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة
االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات

الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف العمر عند فراق المرحوا

لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ()One -Way ANOVA

لدراسة الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع

غزة باختالف العمر عند فراق المرحوا ( ،)58-36 ،35-30 ،32-46 ،45-09والنتاسب المتعلقة
بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:


ج ول()32يوضحن ئجتحجسلاي يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ة
يي غسعايعيعد فعاقاييعحوم
األبعي
عم األسرة واألقيرب
عم االصدقيء
عم الجيران
عم المجتمع

مصدر التبيين

مجموع المربعيت

Df

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع

1533.115
130479.683
132012.799
3820.286
118563.536
122383.822
3911.018
165599.175
169510.194
1244.699
105856.340
107101.039

3
279
282
3
277
280
3
275
278
3
275
278
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متوسط
المربعيت

F

مستوى
الداللة

511.038
467.669

1.09

1273.429
428.027

2.98

*0.032

1303.673
602.179

2.17

//0.092

414.900
384.932

1.08

//0.353

//0.359

بين المجموعيت
الدرجة الكلية الدعم
اخل المجموعيت
االجتميعي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
البعد النفسي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
البعد االجتميعي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
البعد االقتصي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
بعد االلتزام
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
بعد التحكم
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
بعد التحد
المجموع
بين المجموعيت
الدرجة الكلية
اخل المجموعيت
الصالبة النفسية
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق العيم
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق االجتميعي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق السييسي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق االقتصي
المجموع
بين المجموعيت
الدرجة الكلية لقلق
اخل المجموعيت
المستقبل
المجموع
** الة احصيئيي عند 1.10

3
14561.112
273 838281.892
276 852843.004
3
6870.423
278 273043.903
281 279914.326
3
1193.637
285
86428.730
288
87622.367
3
440.762
288
37942.947
291
38383.709
3
41.293
286
3160.393
289
3201.686
3
12.156
289
3477.053
292
3489.208
3
47.805
289
3145.192
292
3192.997
3
99.930
286
16598.087
289
16698.017
3
114.574
286
9978.482
289
10093.055
3
15.828
288
12735.678
291
12751.507
3
102.814
288
10123.145
291
10225.959
3
15.084
289
3148.124
292
3163.208
3
153.955
284
79135.184
287
79289.140
* الة احصيئيي عند 1.14

4853.704
3070.630

1.58

//0.194

2290.141
982.172

2.33

//0.074

397.879
303.259

1.31

//0.271

146.921
131.746

1.12

13.764
11.050

1.25

//0.293

4.052
12.031

0.34

//0.799

15.935
10.883

1.46

//0.224

0.57

//0.633

38.191
34.890

1.10

//0.352

5.276
44.221

0.12

//0.949

34.271
35.150

0.97

5.028
10.893

0.46

//0.709

51.318
278.645

0.18

//0.907

33.310
58.035

//0.343

//0.405

\\ غير الة احصيئيي

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات المساندة

االجتماعية وأبعادها التالية (دعا األسرة واألقارب ،دعا الجيران ،دعا المجتمع ،البعد النفسي ،البعد

االجتماعي ،البعد االقتصادي) ،وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية (بعد االلتزاا،
بعد التحكا ،بعد التحدي) ،وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية (القلق العاا ،القلق

االجتماعي ،القلق السياسي ،القلق االقتصادي) لدى زوجات الشهداء واألرامل ()p -value>0.05
063

باختالف العمر عند فراق المرحوا ( ،)58-36 ،35-30 ،32-46 ،45-09أي أن زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة باختالف أعمارهن عند فراق أزواجهن لديهن نفس المستوى من المساندة
االجتماعية وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية بأبعادها ،والقلق بأبعاده.

بالنسبة لدعم األصدقاء تبين من خالل النتاسب وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية
( )f-value=2.98, p-value=0.032بين متوسط درجات دعا األصدقاء لدى زوجات الشهداء

واألرامل في قطاع غزة تبعاً الختالف العمر عند فراق المرحوا (-36 ،35-30 ،32-46 ،45-09

 ،)58و تا استعمال اختبار LSDلكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي فقدن
أزواجهن عند عمر ( )،35-30 ،32-46 ،45-09لديها دعا من األصدقاء أكثر من اللواتي فقدنه
عند عمر ( )58-36سنة ،في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات

األخرى.

وترجع الباحثة ذلك لكون األرامل األصغر سنا أكثر مرونة وقدرة علي التكيف فكبار السن يصبحن
أقل مرونة وبالتالي أقل قدرة علي التكيف ،ويؤكد رلك (إبراهيا  )0992حيث أشار إلي أن ركريات
األفراد كبار السن تصبح أكثر تعقيدا أو أقل مرونة وتوصف أحيانا بأنها سلبية عن استجابات األفراد

األقل سنا(الطالع .) 060: 4222،

كما تري الباحثة أن األرامل األصغر سنا لديهن كثير من المساندة بسبب حداثة سنهن وقلة خبرتهن

في التعامل مع األحداث المتقلبة المؤلمة في الحياة فنجدهن بحاجة لالحتضان والشعور باألمان

ليتمكن من بناء جسر الثقة وتجاوز األزمات التي يمكن أن يمررن بها ،فهن يتلقين الدعا والمؤازرة من
المحيطين بهن خاصة دعا األصدقاء الرين يساندوهن في هره المحن التي يمر بها جميع أبناء شعبنا

"مثل انتفاضة الحجارة والحروب واالحتياجات اإلسراسيلية والحصار المفرور " هره األحداث جعلتنا
يداً واحدة في التعاضد والتعاون معا في مواجهة األزمات.

إال أننا نجد دعا األصدقاء أكثر لمن كان عمرهن( )35-09حيث أنهن يحظين بمساندة ومشاركة
وجدانية أكثر من المحيطين بهن خاصة األصدقاء  ،لما تتميز هره به المرحلة العمرية من سمات

وصفات فلديهن أمل ورغبة ومبادأة واصرار علي مواصلة الكفاح والرغبة في إقامة كثير من العالقات

االجتماعية القوية مع المحيطين بهن لتحقيق أهدافهن وتلبية رغبات أبناسهن فهن يرين أن لديهن متسعاً
من الوقت لتحقيق حاجات أبناسهن والقدرة علي تجاوز المشكالت التي تعصف بحياتهن  ،والعكس
صحيح لمن فارقن أزواجهن بعمر أكبر الفترة التي تنقص فيها الدافعية في ظل نظرة التشاؤا والقلق من
المستقبل وعجزهن عن تلبية احتياجاتهن والتوقع السلبي لألحداث المستقبلية وتوقع الكوارث خاصة أن

معظمهن لا ينهين تعليمهن وال توجد لديهن فرص للعمل في ظل وجود التقلبات االقتصادية وتضخا
األسعار واألها أن هره الفسة من األرامل تجاوزن الحصول علي المساعدات الالزمة ألبناسهن بسبب

تجاوز أبناسهن السن الالزمة للحصول علي المساعدات  ،كما نجد أن بعر األبناء في المرحلة
064

الثانوية أو الجامعية األمر الري يزيد المسسولية الملقاة علي األرامل في توفير احتياجاتهن ومتابعة
تربيتهن وتوجيههن ونصحهن.

الفرضية  00:8ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة
االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات

الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف عدد سنوات الفراق

لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ( )One -Way ANOVAلدراسة
الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة

باختالف عدد سنوات الفراق ( ،)34-06 ،05-00 ،02-6 ،5-0والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية

موضحة من خالل الجدول التالي:


ج ول()35يوضحن ئجتحجسلاي يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ة
يي غسعد د واتايفعاق
األبعي
عم األسرة واألقيرب
عم االصدقيء
عم الجيران
عم المجتمع
الدرجة الكلية الدعم
االجتميعي
البعد النفسي
البعد االجتميعي
البعد االقتصي
بعد االلتزام

مصدر التبيين

مجموع المربعيت

Df

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
المجموع

1922.608
130472.335
132394.944
1190.005
121618.779
122808.784
2367.701
167612.584
169980.286
556.189
107406.208
107962.396
7521.146
848038.624
855559.770
3950.923
277193.989
281144.912
646.528
87063.596
87710.124
125.772
38315.593
38441.365
43.632
3159.756
3203.388

3
280
283
3
278
281
3
276
279
3
276
279
3
274
277
3
279
282
3
286
289
3
289
292
3
287
290
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متوسط
المربعيت

F

مستوى
الداللة

640.869
465.973

1.38

//0.251

396.668
437.478

0.91

//0.438

789.234
607.292

1.30

//0.275

185.396
389.153

0.48

2507.049
3095.031

0.81

//0.489

1316.974
993.527

1.33

//0.266

215.509
304.418

0.71

//0.548

41.924
132.580

0.32

14.544
11.010

1.32

//0.699

//0.814

//0.268

بين المجموعيت
اخل المجموعيت
بعد التحكم
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
بعد التحد
المجموع
بين المجموعيت
الدرجة الكلية
اخل المجموعيت
الصالبة النفسية
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق العيم
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق االجتميعي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق السييسي
المجموع
بين المجموعيت
اخل المجموعيت
القلق االقتصي
المجموع
بين المجموعيت
الدرجة الكلية لقلق
اخل المجموعيت
المستقبل
المجموع
** الة احصيئيي عند 1.10

3
18.651
290
3470.819
293
3489.469
3
30.596
290
3162.401
293
3192.997
3
13.984
287
16684.745
290
16698.729
3
113.857
287
10001.429
290
10115.286
3
192.198
289
12568.034
292
12760.232
3
68.329
289
10158.934
292
10227.263
3
52.389
290
3111.080
293
3163.469
3
1137.497
285
78222.220
288
79359.717
* الة احصيئيي عند 1.14

6.217
11.968

0.52

//0.669

10.199
10.905

0.94

//0.424

4.661
58.135

0.08

//0.971

37.952
34.848

1.09

64.066
43.488

1.47

//0.222

22.776
35.152

0.65

//0.585

17.463
10.728

1.63

379.166
274.464

1.38

//0.354

//0.183

//0.249

\\ غير الة احصيئيي

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات

المساندة االجتماعية وأبعادها التالية (دعا األسرة واألقارب ،دعا األصدقاء ،دعا الجيران ،دعا
المجتمع ،البعد النفسي ،البعد االجتماعي ،البعد االقتصادي) ،وبين متوسط درجات الصالبة النفسية
وأبعادها التالية (بعد االلتزاا ،بعد التحكا ،بعد التحدي) ،وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده

التالية (القلق العاا ،القلق االجتماعي ،القلق السياسي ،القلق االقتصادي) لدى زوجات الشهداء

واألرامل ( )p -value>0.05باختالف العمر عند ف ارق المرحوا (،35-30 ،32-46 ،45-09

 ،)58-36أي أن زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف عدد سنوات فراقهن ألزواجهن
لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية بأبعادها ،والقلق

بأبعاده.

وتعزو الباحثة رلك لقوة المصيبة التي تعرضت لها هره الفسة والجرح العظيا الري يشعرن به

فإن مرت لحظات أو سنوات فالجرح واأللا والوحدة والمعاناة بكافة أشكالها واحدة إال أننا نجد الجرح

اندثر ولكن أثره ما زال واضحا يركر كل من ينسي ما تعانيه هره الفسة خاصة وشعبنا الفلسطيني عامة
من ويالت وقهر وحروب متواصلة منر عقود من الزمن وما زالت متواصلة .
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توصيات الدراسة :

في ضوء النتاسب التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي -:

 – 0إجراء دراسات مشابهة تتناول المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادهن

المختلفة مع بعر المتغيرات النفسية الجديدة وتشمل عينة النساء بصورة خاصة " أرامل – مطلقات –

زوجات أسري – مسنين " .

 – 4زيادة رفع مستوي المساندة االجتماعية المقدا من قبل األسرة واألصدقاء والجيران ومؤسسات المجتمع

" من أجل الحفاظ علي مستوي الصالبة النفسية لديهن وخفر قلق المستقبل لديهن للوصول بهن نحو
تحقيق األفضل لرفاهيتهن .

 – 3زيادة اهتماا مؤسسات المجتمع بفسة األرامل والعمل علي تقديا المساندة لهن بكافة أشكالها وأبعادها
من أجل تعزيز الثقة بالنفس والوصول بهن إلي أفضل مستوي سواء كان معنويا أو ماديا .

 – 2بناء عالقة تواصل تكون مبنية علي الثقة المتبادلة ما بين المؤسسات المجتمعية و زوجات الشهداء
تتمثل في تقديا المساندة النفسية واالجتماعية واالقتصادية و الترفيهية وغيرها من أنواع المساندة األخرى

في كافة األوقات و أحلك الظروف .

 – 5تفعيل دور المؤسسات والو ازرات االجتماعية في تأمين فرص عمل كريمة لزوجات الشهداء أو
أبناسهن من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة .

صعوبات الدراسة :

واجهت الباحثة أثناء إعداد هره الدراسة العديد من الصعوبات و العقبات التي اعترضت طريقها ومنها ما

يلي-:

 صعوبة الوصول إلي العينة  ،لما تتميز به هره العينة من خصوصية عن غيرها ،فقد كان منالصعب جمع زوجات الشهداء واألرامل في مكان معين لتعبسة االستبيانات ،كما رفر البعر
التعاون في تعبسة االستبيان ألسباب خاصة بها .

 عدا تعاون بعر المكاتب والمؤسسات التي ترعي أفراد العينة في توفير الالزا لمساعدة الباحثة عليإنجاز عملها ألسباب خاصة بهن.

 انخفار المستوي التعليمي لدي البعر وصعوبة القراءة ،مما جعل الباحثة تقوا بقراءة فقراتاالستبيان وتوضيحها عدة مرات لعدا اإليحاء باإلجابة والتأثير علي المفحوصة.

 عدا فها األسر لطبيعة عمل الباحثة بالرغا من التأكيد علي غرر البحث والجهة التابعة لها الباحثة. صعوبة الحصول علي كثير من المراجع وخاصة تلك المتعلقة بمبحثيي "قلق المستقبل –الصالبةالنفسية"ورلك لندرة الدراسات العربية في هرا المجال .

067

بحوث مقترحة :

بناء علي نتاسب الدراسة وتوصياتها واستكماالً لموضوع الدراسة تقترح الباحثة التالي -:

 إجراء دراسة مماثلة مع تغيير العينة(زوجات األسري -مطلقات) لمعرفة مستوي المساندةاالجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل لديها.

 إجراء دراسة توضح عالقة المستوي االقتصادي واالتجاه السياسي لدي األرامل بالمساندةاالجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل لديها.

 فاعلية برنامب إرشادي لتنمية المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وخفر قلق المستقبللديها.

 عالقة الصالبة النفسية بالمسسولية االجتماعية. -الضغوط االقتصادية وعالقتها بالصالبة النفسية والمسسولية االجتماعية.

 إجراء دراسة للمقارنة بين كل من (أبناء الشهداء-أبناء األسري -أبناء المطلقات) لمعرفةمستوي المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل لديها.

 إجراء دراسة مماثلة لدي(العامالت -غير العامالت) لمعرفة مستوي المساندة االجتماعيةوالصالبة النفسية وقلق المستقبل لديها.

 إجراء دراسة عن :قلق المستقبل وعالقته بكل من تحمل المسسولية وتقدير الرات لدي زوجاتالشهداء بمحافظات غزة.

 إجراء دراسة عن  :المساندة االجتماعية وااللتزاا الديني وعالقتها بقلق المستقبل لدي زوجاتالشهداء وأبناسهن بمحافظات غزة .
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قائم مل جع

المصادر والمراجع:
 .0ابن منظور ،محمد بن مكرا ( ، )0999لسان العرب  ،الجزء السابع – الجزء الثاني عشر ،دار
صادر  ،بيروت .

 .4أبو حبيب  ،نبيلة(  ) 4202الضغوط النفسية واستراجيات مواجههتها وعالقتها بالتحصيل الدراسي
لدي أبناء الشهداء في محافظات غزة ،جامعة االزهر ،رسالة ماجستير.

 .3أبو حسين  ،سناء ( ، )4204الصالبة النفسية واألمل وعالقتهما باألعرار السيكوسوماتية لدى

األمهات المدمرة منازلهن في محافظة شمال غزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة األزهر غزة.

 .2أبو حويب  ،مروان و الصفدي ،عصاا ( )4220المدخل الي الصحة النفسية  ،ط ، 0دار المسيرة
للنشر والتوزيع –عمان .

 .5أبو سمهدانة  ،تغرد(  :)4226الصالبة النفسية وعالقتها بالعنف لدى المرأة الفلسطينية في ظل
انتفاضة األقصي بقطاع غزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة األزهر.

 .6أبو نجيلة  ،محمد سفيان ( ، )4200الصحة النفسية وقضايا المجتمع  ،مركز البحوث والتنمية
االجتماعية  ،غزة .

 .7أبو ندي  ،عبد الرحمن ( ، )4227الصالبة النفسية وعالقتها بضغوط الحياة لدى طلبة جامعة
األزهر بغزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة االزهر – غزة .

 .8إصليح ،خالد ( ،)4222التوافق النفسي لدي المحرومين من األب :دراسة ميدانية ألبناء الشهداء في
محافظات غزة ،جامعة األقصى (برنامب مشترك مع جامعة عين شمس).

 .9األغا  ،احسان (  ، ) 4224البحث التربوي وعناصره  ،مناهجه  ،وأدواته  ،ط  ، 2الجامعة
اإلاسالمية  ،غزة .

 .02األغا ،احسان خليل واألستار ،محمود حسن ( ،)0999تصميا البحث التربوى (النظرية والتطبيق)،
ط ،0مطبعة الرنتيسي ،غزة.

 .00األغا ،ريهاا ( ،)4200التنبؤ بالسلوك االجتماعي للنساء األرامل في ضوء بعر المتغيرات
النفسية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية.

 .04البرزنجي  ،دنيا خاف رضا ( )0992بناء مقياس اإلسناد االجتماعي لطلبة الجامعة ،كلية اآلداب
،رسالة ماجستير  -جامعة بغداد .

 .03البهاص ،سيد أحمد ( ،)4224الناهك النفسي وعالته بالصالبة النفسية لدي معلمي ومعلمات
التربية الخاصة ،مجلة كلية التربية جامعة طنطا ،مجلد  ،0عدد ،30ص.382-202

 .02جبر ،أحمد ( ،)4204العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بقلق المستقبل لدي طلبة
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة .جامعة االزهر ،رسالة ماجستير.
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 .05حجو  ،آمال ( ، )4222قوة األنا لدى المرأة الفلسطينية  ،مجلة جامعة األقصى – غزة  ،عدد ، 0
مجلد  ، 8ص . 480 – 455

 .06حداد ،عفاف شكري ( ، )0993سمة القلق وعالقتها بمستوي الدعا االجتماعي مجلة دراسات
(العلوا اإلنسانية) ،الجامعة األردنية ،مجلد  ،44عدد  ،4ص.499-452

 .07حسن ،عبد الحميد ( :)4226الصالبة النفسية والشعور باألمل والضغوط النفسية كمنبسات للنجاح
األكاديمي لطالب جامعة السلطان قابوس ،مجلة دراسات الخليب والجزيرة العربية ،الكويت  ،عدد
 037ابريل – مايو – يونيو –  4202ص ( . ) 023-50

 .08حسن ،عالء الدين ( ،)4223القلق فهمه وأساليب عالجه ،المجلة الثقافية للجامعة األردنية ،عدد
 ،62ص.328-322

 .09الحسين ،أسماء عبد العزيز ( ،)4224المدخل الميسر الى الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط،0
دار عالا الكتب للنشر والتوزيع ،الريار ،المملكة العربية السعودية.

 .42حمادة ،لولوة .عبداللطيف ،حسن ( :)4224الصالبة النفسية والرغبة في التحكا لدى طالب
الجامعة ،دراسات نفسية تصنيف  052.5مجموعة  6مجلد  04عدد  4ص (.)499-475

 .40حمادة ،لولوه وحسن ،عبد اللطيف ( ،)4224الصالبة النفسية والرغبة في التحكا لدي طلبة
الجامعة ،مجلة دراسات نفسية ،مجلد  ،04عدد ،4ص.474-449

 .44الخالدي ،عطا اهلل ( ،)4229صحة نفسية وعالقتها بالتكيف والتوافق ،ط ،0دار صفاء للنشر
والتوزيع ،عمان ،ص.86-69

 .43الخرافي ،نورية ( ،)0997مستوي الشعور بالوحدة النفسية لدي زوجات فقدن أزواجهن في ظل

ظروف طبيعية وغير طبيعية وأثرها في التوافق الشخصي واالجتماعي ألطفالهن ،مجلة المستقبل

للتربية العربية ،مجلد  ،3عدد  ،9ص.46-9

 .42الخضري ،باسل ( ،)4225التوافق النفسي واالجتماعي لدي زوجات الشهداء وزوجات روى المنازل
المهدمة :دراسة مقارنة ،جامعة القدس.

 .45الخطيب ،عبداهلل عبد الهادي ( ،)4202برنامب مقترح لتنمية بعر المهارات االجتماعية لدى أبناء
الشهداء ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية.

 .46دانيز  ،روبين ( :)4226إدارة القلق  ،ترجمة دار الفاروق  ،القاهرة.
 .47دخان ،نبيل الحجار ،بشير ( :)4226الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقتها

بالصالبة النفسية لديها ،مجلة الجامعة اإلسالمية ( مجلة بحوث إنسانية ) مجلد  02عدد  4يونيو

 4226ص (.)398-372

 .48دياب ،مروان ( ،)4226دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين االحداث الضاغطة والصحة
النفسية للمراهقين الفلسطينيين ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية.
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 .49راضي ،زينب ( ،)4228الصالبة النفسية لدي أمهات شهداء انتفاضة األقصى وعالقتها ببعر
المتغي ارت ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية.

 .32الرفاعي  ،عزة محمد ( : )4223الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين إدراك أحداث الحياة
الضاغطة وأساليب مواجهتها  ،رسالة دكتوراه  ،القاهرة  ،كلية اآلداب  ،جامعة حلوان .

 .30زغير ،رشيد ( ،)4202صحة نفسية والمرر النفسي والعقلي ،ط ،0دار الثقافة ،عمان ،ص-002
.029

 .34زهران ،حامد( ،)0977الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط ،4عالا الكتب ،القاهرة.
 .33سلطان ،ابتساا ( ،)4229المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة ،ط ،0عمان ،دار
الصفاء للنشر والتوزيع.

 .32السيد عبد المنعا :)4227( ،أبعاد الركاء االنفعالي وعالقتها باستراتيجيات التعامل مع الضغوط
والصالبة النفسية واإلحساس بالكفاءة الراتية  ،مجلة اإلرشاد النفسي تصنيف  058,325عدد ، 40

ص ( )424-057مركز ارشاد نفسي جامعة عين شمس .

 .35سيسالا ،كمال سالا ( ،)4224موسوعة التربية الخاصة ،والتأهيل النفسي ،ط ،0دار الكتاب
الجامعي ،العين ،اإلمارات ،ص.34

 .36شارلي  ،عبد الحميد ( )4220الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية ،ط ، 4المكتبة الجامعية
اإلسكندرية .

 .37الشناوي  ،محمد محروس و عبد الرحمن  ،محمد السيد ( )0992المساندة االجتماعية والصحة
النفسية مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية  ،ط ، 0مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة .

 .38صبحي  ،سيد ( : )4223اإلنسان وصحته النفسية  ،ط ، 0الدار المصرية واللبنانية  ،القاهرة .

 .39الصيخان  ،ابراهيا ( )4202االضطرابات النفسية والعقلية ( األسباب والعالج )  ،ط، 0دار صفا
للنشر والتوزيع – عمان .

 .22الطالع  ،عبدالرؤوف (: )4222الضغوط النفسية وعالقتها باألمرار السيكوماتية لدي األسري
الفلسطينين المحررين من السجون اإلسراسيلية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،القاهرة ،جامعة عين

شمس – قسا علا النفس.

 .20الظفيري ،عبد الوهاب ( ،)0998النساء المعيالت لألسرة في حالة غياب األب نمورج أسر
الشهداء ،مجلة دراسات الخليب والجزيرة العربية ،عدد .98

 .24عابد ،وفاء ( ،)4228الوحدة النفسية لدي زوجات الشهداء في ضوء بعر المتغيرات النفسية،
رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية.

 .23عبد الباقي ،سلوى ( ،)0993مسببات القلق خبرات الماضي والحاضر ومخاوف المستقبل ،مجلة
دراسات تربوية ،مجموعة  ،03مجلد  ،8عدد ،58ص.025-024
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 .22عبد الرحمن  ،محمد السيد ( )0998نظريات الشخصية ،دار قباء للنشر،القاهرة .
 .25عبداهلل ،محمد قاسا ( ،)4220مدخل الى الصحة النفسية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

عمان.

 .26عثمان ،فاروق السيد ( ،)4220القلق وادارة الضغوط النفسية ،ط ،0دار الفكر العربي ،القاهرة.

 .27عسلية  ،محمد والبنا  ،أنور ( ،)4200فاعلية برنامب في البرمجة اللغوية العصبية في خفر قلق
المستقبل لدى طلبة جامعة األقصى المنتسبين للتنظيمات بمحافظات غزة  ،مجلة النجاح لألبحاث (

العلوا اإلنسانية ) مجلد  ، 45العدد  ، 5ص (.)0055-0042

 .28عطار  ،اقبال ( ، )4227الركاء االجتماعي وعالقته بمفهوا الرات والصالبة النفسية لدي طالبات

االقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز  ،مجلة كلية التربية  ،جامعة طنطا – مصر  ،العدد 36

 ،مجلد  ، 0ص . 62 – 37

 .29عقل ،فاخر ( ،)4223معجا العلوا اإلنسانية ،ط ،0شعاع للنشر والعلوا ،القاهرة ،ص.39
 .52عكاشة  ،احمد ( )4223الطب النفسي المعاصر  ،مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة .

 .50علوان ،نعمات ( ،)4227الرضا عن الحياة وعالقته بالوحدة النفسية (دراسة ميدانية على عينة من
زوجات الشهداء الفلسطينيين) ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،المجلد  ،06عدد  ،4ص ،534-275يونيه
.4228

 .54علي ،السيد فهمي ( ،)4202دراسات نفسية في األمرار النفسية والشخصية والقيا لدي عينة من
المراهقات ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،ص.97

 .53علي ،سهير محمد ( ،)4228العالقة بين استخداا خدمة الفرد الجماعية وزيادة المساندة
االجتماعية لألرامل ،مجلة كلية التربية اآلداب ،جامعة حلوان ،عدد  ،42الجزء ،4يوليو .4228

 .52علي ،صبرة محمد وشريت ،أشرف محمد عبد الغني ( ،)4222الصحة النفسية والتوافق النفسي،
دار المعرفة ،جامعة السويس.

 .55عليان ،عمران ( ،)4225التنشسة االجتماعية والثقافية ألبناء الشهداء والمعتقلين "دراسة ميدانية
مقارنة على عينة من أبناء شهداء ومعتقلي انتفاضة األقصى ،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث

والدراسات العربية ،القاهرة.

 .56عودة ،محمد ( ،)4202الخبرة الصادمة وعالقتها بأساليب التكيف مع الضغوط والمساندة
االجتماعية والصالبة النفسية لدي أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية.

 .57العيسوي ،عبد الرحمن ( ،)4220الجديد في الصحة النفسية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.
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 .58فايد ،حسين علي ( ،)4220دراسات في الصحة النفسية (تقديا :محمود أبو نبيل) ،ط ،0المكتب
الجامعي الحديث .اإلسكندرية.

 .59فرج  ،صفوت (  ، ) 0997القياس النفسي  ،ط  ، 3مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة.

 .62فرج ،طريف شوقي ومحمود ،عبد المنعا ( ،)0992التخفيف من األسي الناتب عن وفاة األزواج،
مجلة علا النفس ،عدد  30يوليو سبتمبر ،ص.029-048

 .60الفيومي ،محمد إبراهيا ( ،)0985القلق اإلنساني (مصادره -تياراته -عالجه) ،ط ،3بدون دار
النشر.

 .64كريا ،عادل ( ،)4225المخاوف المرضية (قياسها وتصنيفيها وتشخيصها) ،دار المعرفة الجامعية
اإلسكندرية ،ص.222-224

 .63الكعبي ،موزة ( ،)0996ممارسة برنامب إسالمي مع حاالت القلق النفسي ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية الخدمة االجتماعية ،المملكة العربية السعودية.

 .62الكندري  ،يعقوب يوسف ( )4224الدعا االجتماعي وعالقته بمعدالت ضغط الدا في االسرة
الكويتية  ،مجلة العلوا االجتماعية  ،مجلة  ، 32العدد . 4

 .65ماثيو تشابل -تعريب الزيادي ،عبد المنعا ( ،)0979شفاء القلق ،ط ،4مكتبة الخانجي ،القاهرة.

 .66محفوظ ،محمد ( ،)0973قوة الشخصية اإلسالمية في عصر القلق ،مجلة هدي اإلسالا القدس،
عدد .5

 .67محمد  ،خالد سعد ( :)4223فاعلية برنامب إرشادي قاسا على اإلرشاد بالمعنى في خفر قلق
المستقبل لدى المراهقين المكفوفين  ،مجلة دراسات تربوية واجتماعية  ،كلية التربية  ،جامعة حلوان ،

المجلد  ، 02العدد  ، 2ص ( . ) 036-97

 .68محمد  ،جيهان ( ، )4224دور الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية وتقدير الرات في إدراك
المشقة والتعايش معها لدى الراشدين من الجنسين في سياق العمل  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،

جامعة القاهرة  ،كلية اآلداب .

 .69محمد بدر ،فاسقة ( :)4227عالقة الخب ارت االنفعالية المرتبطة بمواقف الغضب بالصالبة النفسية

لدى معلمات المرحلة المتوسطة ،مستقبل التربية العربية ت  375.5مجلد  \ 4عدد  28ص (

 ) 057-044دار السحاب للتشر والتوزيع مصر.

 .72محمود ،ماجدة .على ،أحمد ( :)4200مدى فاعلية برنامب إرشادي لتحسين الصالبة النفسية

األمهات األبناء المعاقين عقليا وأثره على تقدير الرات ألبناسها ،دراسات نفسية مجلد  40عدد 3
يوليو  4200ص ( . ) 273-227
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 .70مخيمر  ،عماد ( ، )0997الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية متغيرات وسيطة في العالقة بين

ضغوط الحياة وأعرار االكتساب لدى الشباب الجامعي  ،المجلة المصرية للدراسات النفسية  ،المجلد

 ، 7العدد  ، 07القاهرة  ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية  ،ص . 038- 023

 .74مخيمر عماد :)0996( ،إدراك القبول \ الرفر الوالدي وعالقته بالصالبة النفسية لطالب الجامعة
 /رابطة أخصاسية مصرية ،مجلة الدراسات النفسية مجلد  6عدد  4ابريل  0996ص (.)499-475

 .73المزيني ،أسامة ( ،)4225دراسة تجريبية ألثر اإلرشاد النفسي الديني في تخفيف حدة المعاناة
النفسية ألسر الشهداء ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،كلية البنات ،القاهرة -جامعة األقصى

كلية التربية.

 .72مشعل  ،عويد ( :)4202الصالبة النفسية واألمل وعالقتهما بالشكاوي البدنية والنصابية لدى

الطلبة والطالبات في جامعة الكويت ،دراسات نفسية مجموعة  43مجلد  42رقا عدد  ،2ص

( ) 689-665رابطة أخصاسيين نفسيين المصرية.

 .75المصري ،نفين ( ،)4200قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الرات ومستوي الطموح األكاديمي
لدي عينة من طلبة جامعة األزهر ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر.

 .76مصطفي ،أسامة ( ،)4202مدخل الى االضطرابات السلوكية واالنفعالية "أسباب-تشخيص-
عالج" ،ط ،0دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.336-348

 .77ملكوش  ،ريار  : 4222الدعا االجتماعي والتكيف الطالبي لدي طلبة الجامعة األردنية  ،مجلة
دراسات العلوا اإلنسانية  ،مجلد  ، 47عدد . 0

 .78منسي ،حسن ( )4220الصحة النفسية  ،ط  ،4دار الكندي للنشر والتوزيع  ،إربد– األردن .

 .79الميزر ،هند ( )4228تصور مقترح لممارسة نمورج الحياة في تحقيق المساندة االجتماعية ألمهات

األيتاا (دراسة مطبقة على أمهات االيتاا بفروع جمعية انسان بمدينة الريار) ،دراسات في الخدمة
االجتماعية والعلوا اإلنسانية ،مجلد ،0عدد ،45ص.444-079

 .82الهيتي  ،مصطفي عبد السالا ( )0985عالا الشخصية  ،مكتبة الشروق الجديدة  ،بغداد .
 .80اليازجي ،محمد رزق ( ،)4200االتجاه نحو المخاطرة وعالقته بالصالبة النفسية ،دراسة ميدانية
على الشرطة الفلسطينية.

 .84ياغي ،شاهر( ،)4226الضغوط النفسية لدي العمال في قطاع غزة ،وعالقتها بالصالبة النفسية.

المراجع األجنبييية _ :

1. Barrera,m.&ainlay,s.1983: the structure of social support : aconceptual and empirical
analysis . journal of community psychology,p. 135-136.
2. Caplan, g. (1974) : support systems community and community mental health, new york,
behavioral publishers,p. 55.
3. Cobb,s (1976) social support as amerator of life stress psychosomatic 38 , 300 _314 0
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4. Coleman (1976) ; Abnormal (Psychology and Modern Life foresman company , I LLino
U.S.A ).
5. House,j.s.1981: work stress and social support ,reading,mass,Addison- Wesley. P 54,158.
6. Kobaza,S.C.,Puccetti,M.(1983): personality and social resources in stress resistance,
Journal of personality and social psychology vol.45,pp 580 – 849.
7. Libarman,m.a.1982: the effects of social supports on response to stress in I .coolderger &
s. brezemitz (eds) handbook of stress theoretical and clinical aspects, the free press, new
york,p 29,112.
8. Matteson,M.T.&Irvancevich,J.M. (1987): controlling work stress effective human
resource and management strategies,London : Jossy – Bass Publishers.
9. Myrlin , Donald 1990 . Anxiety : clinical jssues of children in the later phases of foster
care , and adolescn . social work journal 60-6. Dec 501-512 .
10. Norbek,j.s.& et al .(1983) : the development of an entrustment to measure social support
nursing research . p. 5 .
11. Rodewalt,F. and Zone,J.B.,(1989): Appraisl of life change,Depression and I llness in
Hardy
and
Nonhardy
woman
",Journal
of
Personality
and
social
Psychology,Vol.56,No.l,pp81 – 88 .
12. Sarason i. ; Levine, h ; basham .r;sarason , b 1983 asseaaing social support ; the social
support questionnaire . journal of personality and social psychology , 44 , 1 , 127- 139 .
13. Schaefer , c. , coyne,j. and lazarus, r.(1981) the health _ related functions of social support
; journal of behavioral medicine , 4, 381-406 .
14. Taylor,shelley (1995) : health psychology , third edition ,newyork,Me Graw –hill
International Edition.
15. Thoits,P.A.1982 : conceptual,methodological and the dretical problems in studying social
support as abuffer against life stress journal of keath and social behavior, no (23) ,p. 145 –
159.
16. Wiebe,D.J.(1991) : hardiness and stress moderation : attest proposed mechanisms, Journal
of personality and social psychology, vol.60,vol.1,pp 89 – 99.
17. Wohlgemulth , e. & betz , n.1991 : gender as a moderator of relationship of stress and
consoling social support to physical health in college students , journal of sounseling
phychology vol.(38) , no (3) p. 367-374 .
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المالحق

ملحق رقم ( ) 0

أسماء المحكمين

م

مكان العمل

اسم المحكم

0

د  .عبد الرؤوف الطالع

جامعة األقصي

4

د  .نعمات علوان

جامعة األقصي

3

د  .محمد عسلية

جامعة األقصي

3

د  .عبد العظيا المصدر

جامعة األزهر

2

د  .أسامة حمدونة

جامعة األزهر

5

د  .فضل أبوهين

جامعة األقصي

7

د  .جميل الطهراوي

الجامعة االسالمية
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ملحق رقم ( ) 2
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الموضوع  :تحكيم مقياس الرسالة
حفظه اهلل،،،،

األستاذ الدكتور الفاضل :

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته -:

تقوم الباحثة بدراسة بعنوان " المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وعالقتهما بقلق المستقبل لدي زوجات الشهداء واألرامل

بمحافظات غزة " .

وهي متطلب تكميلي للحصول علي درجة الماجستير من كلية التربية – قسم علم النفس بجامعة األ زهر بغزة .
وتهدف الدراسة الي التعرف علي عالقة كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية بقلق المستقبل لدي زوجات الشهداء

واألرامل بمحافظات غزة ؛ وقامت الباحثة بتعريف مصطلحات الدراسة كالتالي -:


المساندة االجتماعية :

هي مجموع العالقات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل علي توفير الدعم المعنوي والمادي

لزوجات الشهداء واألرامل لمساعدتهم علي تخطي األ زمات ومواجهة الظروف الحياتية واالجتماعية الصعبة سواء كان هذا

الدعم من األسرة أو األصدقاء أو المجتمع .

وأبعاد المساندة االجتماعية  :دعم نفسي انفعالي – دعم اجتماعي – دعم اقتصادي مالي .


الصالبة النفسية

:

هي قوة الفرد وقدرته علي مواجهة الضغوط واالحباطات اليومية بأنواعها المختلفة والسيطرة او

التحكم بواقعة واالحتفاظ بأوضاع جسمية وانفعالية متزنة لتحقيق التكيف النفسي واالجتماعي بأقصى حد ممكن من الكفاءة

والفاعلية .

وأبعاد الدراسة  :االلتزام – التحدي – التحكم .



قلق المستقبل :

تتبني الباحثة مقياس أحمد جبر الذي عرف قلق المستقبل علي أنه  :حالة انفعالية نحو المستقبل

تتسم بالتوتر وتوقع الشر والخوف من حدة المشاكل الحياتية المتوقعة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وقد
يصاحب هذه الحالة العديد من االضطرابات التي تؤثر سلبا علي سلوك الفرد .

ولتحقيق ذلك تقتضي متطلبات الدراسة إعداد أ داة لقياس المساندة االجتماعية وقياس الصالبة النفسية وقياس قلق
المستقبل لدى زوجات الشهداء واألرامل  ،لذا قامت الباحثة بإعداد المقاييس بعد االطالع علي المقاييس واألدبيات

السابقة .

وألنكم ممن يتمتعون بخبرة علمية ومن ذوي االختصاص في مجال العلوم النفسية والتربوية  ،لذا يرجي من سيادتكم

التكرم بمراجعة االستبانة ووضع آرائكم وتعديالتكم التي ترون انها ضرورية إلثراء االستبانة وذلك من خالل -:

 -0مدي مالئمة الفقرات للبعد الذي تنتمي اليه 1
 -2اضافة او حذف ما ترونه من فقرات 1
 -0تعديل الفقرات من حيث الصياغة 1
 -1إرشادكم وتقييمكم للمقياس 1

اشكر لكم حسن تعاونكم وبارك اهلل فيكم
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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الباحثة  :روال مجدي الصفدي ....

ملحق رقم ( ) 0
مقاييس الرسالة قبل التحكيم
مقييس المسيندة االجتميعية في صورته االولية قبل التحكيم

البعد النفسي :
رقم

العبارة

0

يشاركوني التفكير في حل اي مشكلة أتعرض لها:

2

كثي ار

ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

ينصتون الي باهتمام عندما أتحدث اليهم :
ا

كثي ار

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

األسرة واألقارب
ب األصدقاء والجيران

ج
0

1

4

1

7

9

مؤسسات المجتمع

يقدمون لي كل ما أحتاج اليه:
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

يقفون بجانبي عند المحن والصعاب :
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

يشعرونني بالثقة تجاه نفسي :
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

يشعرونني بالرضا واالرتياح تجاه ما أقوم به من أعمال :
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يخففون عني اي ضغط عصبي ينتابني
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

يشعروني بوجود اناس يثقون بي ويمكن الوثوق بهم
ا

كثي ار

األسرة واألقارب
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كثي ار

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

ناد ار

ناد ار

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

مطلقا

مطلقا

مطلقا

مطلقا

9

01

00

02

00

01

04

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يجعلوني اعتمد علي نفسي في كثير من المواقف
ا

األسرة واألقارب

ب

االصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يقضون وقتا طيبا وممتعا معي:
ا

األسرة واالقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

ا
ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

ساندوني وقت الوفاة فقط :
ا

األسرة واالقارب

ب

االصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

ا

األسرة واالقارب

ب

االصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يساعدوني في اتخاذ الق اررات الهامة :
ا

األسرة واالقارب

ب

االصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

كثي ار

لم يتركوني منذ وفاة زوجي :

كثي ار

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

ناد ار

ناد ار

ناد ار

ناد ار

مطلفا

مطلقا

مطلقا

مطلقا

مطلقا

مطلقا

األسرة واالقارب
ب

ج

07

كثي ار

كثي ار

يجعلوني افقد ثقتي بنفسي في مواجهة مواقف الحياة :

ا

01

كثي ار

يشعرونني بتفاؤل كبير تجاه مستقبلي في الحياة:
األسرة واالقارب

كثي ار

الي حد ما

ناد ار

مطلقا

االصدقاء والجيران
مؤسسات المجتمع

اعتمد علي نصائحهم في اوقات الشدة واأل زمات:
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

صدق مشاعر المحيطين بي يدفعني لتحمل األ لم:
ا

األسرة واالقارب

ب

األصدقاء والجيران
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كثي ار

كثي ار

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

ج
09

09

21

مؤسسات المجتمع

يدعمون شعوري بالوحدة والفراغ عند تكرار المصائب :
ا

األسرة واألقارب

ب

االصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

أشعر بالراحة واألمان وانا بينهم:
ا

االسرة واالقارب

ب

االصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

ساندوني وقت العزاء فقط :
ا

كثي ار

كثي ار

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

مطلقا

األسرة واالقارب
ب األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

البعد االجتماعي:
20

22

يشعرون باالستياء والحزن حينما اصاب بمرض او أذي :
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يعززون شعوري بعدم حضور المناسبات االجتماعية

كثي ار

كثي ار

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

بسبب خوف النساء علي أزواجهن

20

21

24

21

ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يشعرونني بأن عالقاتي مع اآلخرين ذات معني:
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

يساعدوني في مواجهة المشكالت التي يسببها أسالفي لي كثي ار
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

أشعر أنهم يظلمون األرملة بأفكارهم ومعتقداتهم وعاداتهم
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يقدمون لي أنشطة ترفيهية متنوعة وهادفة :

كثي ار

كثي ار
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الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

مطلقا

مطلقا

27

29

29

ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يدعمونني في تنمية عالقاتي االجتماعية:
ا

األسرة واألقارب

ب

االصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يدعمونني في االتصال باآلخرين:
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

00

ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

مؤسسات المجتمع

ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

يقفون بجانبي في أوقات الضيق والشدة:
ا

األسرة واألقارب

ب

االصدقاء والجيران

كثي ار

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

مؤسسات المجتمع

يخففون عني اآلالم والهموم التي تصيبني:
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج
00

كثي ار

يزودوني باألفكار والمعلومات التي أحتاج إليها:

ج
02

كثي ار

يفرحون لفرحي ويحزنون لحزني:

ج
01

كثي ار

الي حد ما

ناد ار

مطلقا

كثي ار

الي حد ما

ناد ار

مطلقا

مؤسسات المجتمع

يخصصون جزءا من وقتهم لمناقشة أموري الخاصة:
ا

االسرة واالقارب

ب

االصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

الي حد ما

ناد ار

مطلقا

البعد المالي:
01

يتصدون معي لتدخالت أسالفي في شئون أبنائي األيتام:
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

082

كثي ار

الي حد ما

ناد ار

مطلقا

04

01

يدعمونني بالمال حينما أكون في ضائقة مالية
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

يوفرون لي الدعم الالزم للقيام بمسئولياتي المتعددة بعد

كثي ار

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

ترملي :

07

09

09

11

10

ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

أجدهم مقصرين في توفير الدعم المادي والمعنوي
ا

األسرة واالقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يوفرون لي الدعم المادي أو المعنوي عندما احتاجه:
ا

االسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

اعتبرهم مقصرين في رعاية أبنائي ماديا ومعنويا
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

يسلبون حقي في المحافظة علي ميراث أبنائي:
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

كثير
ا

كثي ار

كثي ار

يساعدوني في التخلص من المعامالت الروتينية التي

كثي ار

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

ناد ار

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

مطلقا

مطلقا

مطلقا

تعيق حصولي علي الدعم " مادي – معنوي"

12

10

ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

أشعر أنهم يقدرون كفاحي في الحياة :
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

يدعمون فكرة مشاركة أسالفي ميراث أبنائي :
ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

كثي ار

083

الي حد ما

الي حد ما

ناد ار

ناد ار

مطلقا

مطلقا

ج
11

مؤسسات المجتمع

يجبروني بالزواج من أحد أسالفي للمحافظة علي الميراث
واألبناء:

ا

األسرة واألقارب

ب

األصدقاء والجيران

ج

مؤسسات المجتمع

كثي ار

الي حد ما

ناد ار

مطلقا

مقياس الصالبة النفسية في صورته األولية قبل التحكيا
بعد االلتزاا -:

ويعرف بأنه نوع من التعاقد النفسي يلتزا به الفرد لبعر المبادئ والقيا .

م

العبيرة

تنطبق
احييني

تنطبق
ائمي

ال تنطبق
ابدا

0

كل ما يحدث لي هو نتيجة لتخطيطي







2

الحياة فرص وليست عمال وكفاحا







3

ال يوجد لدي هدف أتمسك به أو أدافع عنه







4

أري أن قيمة الشخص تكمن في والءه للمبادئ والقيا







5

لحياتي هدف ومعني أعيش من أجله







6

ألتزا بقيمي ومبادسي وأحافظ عليها







7

أضع خطط لمستقبلي لي القدرة علي تنفيرها







8

أستطيع توفير الدعا المعنوي والمادي لعاسلتي







9
01
11
02
03
04
05
06
بعد

يجب علي القيام بواجباتي تجاه عائلتي حتي ولو علي حساب صحتي




























أب دربأيديلأظنأنهيخ مأ عتم
أغسعقسيىوم دئمإذاددتايظعوفيذيك
أج صعوبةفمتوفسعح ج تد ئج م
أص عدجمايضعاءكي أ عفماياعاء
حس تمدونج ويخ صةد فق اناألح ب
م يح ثيمھون سجةي خطسطم
أد ق أنايفشليعودياوءاي خطسطويسسياوءايحظ
التحكا-:

يشير لمدي اعتقاد الفرد أن بإمكانه أن يكون له تحكا فيما يلقاه من أحداث وتحمل المسسولية

الشخصية عما يحدث له  ( .ورلك يتضمن  :اتخار الق اررات بين البداسل واالختيار – تحكا معرفي –
القدرة علي المواجهة الفعالة وبرل الجهد مع دافعية لدنجاز والتحدي ).
084

 07حياتي تتأثر بكل الظروف الخارجية وال سيطرة لي عليها
 08مواجهتي للمشكالت اختبار لقوة تحملي وقدرتي علي المثابرة
 09المشاكل تستنفز قدرتي علي التحدي
 42أتخر ق ارراتي بنفسي وال تملى علي من اآلخرين
 40لدي قدرة علي ضبط انفعاالتي
 44ال أستطيع أن أتحكا بظروفي
 43أتوتر لفترة طويلة بعد تعرضي لدهانة والمصاسب
 42أميل اتجنب المواقف غير السارة بالهرب منها
 45أثق في قدرتي علي التعامل مع المواقف الجديدة
 46أقتحا المشكالت لحلها وال أنتظر حدوثها
 47ال يوجد في الواقع ش اسمه الحظ
 48عندما أشعر بالضيق أجهش بالبكاء
 49لدى القدرة علي إدارة األشياء والتحكا بها
 32أستطيع السيطرة علي نفسي عند الحزن
 30أشعر باليأس عندما تكون الظروف ضدي
 34أشعر بأنني الوحيدة التي تعرضت للصدمات
 33التوتر هو سمتي بعد وفاة زوجي" أتوتر كثي ار منر وفاة زوجي"
 32أسيطر علي نفسي عند الحزن والفرح
 35أقوا بتأدية الواجبات المطلوبة مني علي أكمل وجه
بعد التحدي -:

وهو إعتقاد الفرد أن ما يط أر من تغيير علي جوانب حياته هو أمر مثير وضروري للنمو أكثر من
كونه تهديدا له مما يساعده علي المبادأة واستكشاف البيسة ومعرفة المصادر النفسية

و االجتماعية التي تساعد الفرد علي مواجهة الضغوط بفاعلية .
 36أثابر حتي أنتهي من حل المشكالت التي تواجهني
 37متعة الحياة تكمن في قدرتي علي مواجهة تحدياتها
 38ينتابني شعور بالخوف من المشكالت حتي قبل أن تحدث
 39أكون عاجزة عند عدا قدرتي علي توفير احتياجات أسرتي
 22الحياة عبء ثقيل علي
 20أخشي أن أكون عبء علي اآلخرين
085

 24أجد أن تغيرات الحياة تهديد لي ولحياتي
 23التغير سنة الحياة واألها هو القدرة علي النجاح
 22ثقتي بنفسي كبيرة في التعامل مع المواقف الجديدة
 25مهما كانت العقبات فإنني أستطيع تحقيق أهدافي
 26أعجز عن توفير احتياجاتي
 27أفتقر إلي ثقتي بنفسي
 28أشعر أنني فقدت الحياة عند فقداني أي من أفراد أسرتي
 29يمكنني التغلب علي كافة المشكالت التي تواجهني
 52بعد وفاة زوجي قمت بكامل مسسوليات البيت دون ملل
 50أستطيع أن أتكيف مع الحياة مهما واجهت من صعاب
مقس سقجقاييا ق ل
*ت ماي حثةمقس سأحي ج ع؛ايذييععفقجقاييا ق لبأنه-:
ھوح يةانفع يسةنحواييا ق لت امب ي وتعوتوقعايشعوايخوفمنح ةاييش كلايحس تسةايي وقعة
واءك نتاق ص ديةأواج ي دسةأو س سةوق يص حبھذاايح يةايع ي مناالضطعاب تاي م
تؤثع ج دجم جوكايفعد0
وي كوناييقس سمنأربعةمج التھم(مج لايقجقايع م–اييج لاالج ي دم–اييج لاياس م–
اييج لاالق ص دي)0
وي كوناييقس سمن()42د رة،وق تمحذف()4د راتمناييقس ساألصجميج حثوھم(4
–0)41-28–26
مج لايقجقايع م-:
ح يةمند ماالرتس حوايخوفاي ائمت شأن سجةيج وقعاياج ميألح اثاييا ق جسةييخ جفجوانب
ايحس ة وايشعور بأن ايحس ة بال مع م  ،وتعت ط ھذا اي ظعة ب وقع ايفعد يكوارث غسع مععوفة أو
مص ئبم ظعةته دحس تهبأكيجه 0
رقم ايع رة

1
2

ت ط ق
ب رجة
ك سعة
ج ا

أشعع أن ايحس ة دقسية بال مع م وال
ما ق لواضح
أخ فمناألح اثايا رةألنه سعق ه 
اح اثمؤيية
086

ت ط ق
ب رجة
ك سعة

ت ط ق ت ط ق
ب رجة ب رجة
م و طة ضعسفة

ال ت ط ق
دجم
االطالق

3

أشعع أن اييا ق ل  سكون مشعق 
و حققآم يمفمايحس ة
ي ب م األرق يسال كجي فكعت فم
اييا ق ل
ي ي شعور بقعب انهس ر ايع يم من
حويم
تعاودنم فكعة أن أص ح شخص 
دظسي فماييا ق ل
أشعع ب ي ف ؤل تج ا اييا ق ل وأن
األمور وفت حان
يخسف م م ييكن أن يح ث يم فم
اييا ق ل
أھ مب ييا ق لوأشععبج يةنحوا

11

اييا ق لمص رخطعغ مضأم مم

11

أشععب ي وتعد م أخططييا ق جم

4
5
6
7
8
9

 12أد ق أن األمل كجية جوف ء ال مع ى
يه 
مج لايقجقاالج ي دم-:
وي يثلب يخوفواي وجسمناييشكالتاالج ي دسةاي مق تعصفبحس ةاألفعاد ما ق البي فمذيك
اييشكالت األ عية واي ج رب اياسئة وايعالق ت ايع مة بسن االفعاد واي م من ايييكن ان ته د ايفعد
وا قاليس ه0
03
04
05
06
07
08
09
21
20

أخشم ت ھور دالق تم االج ي دسة فم 
اييا ق ل
أقجقمي  سصلايسهاي ھور األخالقم 
فمايع يم
يقجق مم يطعأدجمايقسمواألدعافمن 
تغسعات
أشعع بضغوط نفاسة ن سجة يقجق اھجم 
دجمما ق جم

أشععب يقجقدجمما ق لد ئج م
أخشم ح وث خالف ت ته د ما ق ل 
أ عتم
أتوقع أن تحصل يم خالف ت أ عية 
ما ق ال
تعاودنمفكعةموتشخصدزيزدجم 
أخشم اي خول فم دالق ت ج ي ة خوف  
منايفشل
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مج لايقجقاياس م-:
ح يةمنايخوفايش ي ت شأبا باألح اثاياس سةواي قج تايي وقعح وثه وي شأھذاايخوفي ى
ايفعدمنايخ عاتواألح اثاياس سةاييع صعةاي ممنايييكنأنتجقمبظاليه دجماييا ق ل0
22
23
24
25
26
27
28
29
31
30

أد ق أن ايحعاك اياس م فم اي ول 
ايععبسةي عثدجماي ش ؤم
أشعع بقجق ن سجة م يح ث من تطعف 
فكعي–دق ئ يفمبج ي
أشعع ب ي ف ؤل تج ا ايوف ق ايوط م 
ايفجاطس مما ق ال
أخشممنايع وانايخ رجمدجمبج ي 
أشعع بأن ايحعاك اياس م فم اي ول 
ايععبسة  س عكس  ج دجم ايوضع
ايفجاطس م
أخشم ح وث ص ام فكعي دق ئ ي فم 
بج ي
تقجق م اي غسعات اياس سة ايي وقع 
ح وثه فماييا ق ل
أخشم من وقوع ص ام ج ي بسن أب ء 
ايفص ئلفمبج ي
أشعع ب ي ف ؤل حس ل إمك نسة إد دة ب ء 
اي ظ ماياس مايفجاطس م
أشععب ي ش ؤمحس لإمك نسةقس ماي وية 
ايفجاطس سةما ق ال












































































اييج لايقجقاالق ص دي-:
ايخوف من د م ايق رة دجم ايوف ء بي طج ت ايحس ة ن سجة تف قم األزم ت االق ص دية واي م ت ذر
بيا ق لأ وأم يثالفمأزمةاي ط يةواي ضخموارتف عاال ع روايفوضمايي يسةواالق ص دية0
32
33
34
35
36

أتوقع أن أج صعوب ت يجحصول دجم 
دخليا ح ج تماييعسشسةما ق ال
أتوقعأنتزدادا ع راييوادزي دةد يسة 
فماألي ماييق جة
يشغج مكثعةم طج تايحس ةواي زام ته  
ايي ديةايي زاي ة
أشععأنايحص راييفعوضدجمبج ي 
ياسعنحواأل وأ
أخشم ايعجز دن مواجهة اييط يب 
ايي ديةما ق ال
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 37أشعع بأن اييع ن ة ايي دية واالق ص دية 
بشكلد م زي  وءا
 38أشعع ب يقجق يع م االطيئ ن دجم 
ما ق جمايي دي




















اشكعيكمحانتع ونكم
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ملحق رقم ( ) 1

المقياس في صورته النهائية

أوال  :مقياس المساندة االجتماعية -:

الجزء الثاني من الكراس

طريقة إجابة الجزء الثاني من الكراس
فيما يلي مجموعة من العبارات توضح المنا الذي يسود األسرة ،ويوجد أمام كل عبارة ميزان تقدير على الوجه التالي:
الي حد ما

كثي ار

مطلقا

نادرا

والمطلوب منك وضع عالمة (√) أمام العبارة تحت مستوى انطباقها عليك وعلى أسرتك ،فإذا كانت تنطبق عليك أو على أسرتك

دائما فضعي عالمة (√) أمام العبارة التي تحت خانة كثي ار
الي حد ما

كثي ار
√

مطلقا

نادرا

واذا كانت تنطبق عليك أو على أسرتك إلى حد ما فضعي عالمة (√) أمام العبارة تحت خانة إلى حد ما.
إلى ٍ
حد ما
√

نعم

مطلقا

نادرا

أما إذا كانت ناد ار ما تنطبق عليك أو على أسرتك ،فضعي عالمة (√) أمام العبارة التي تحت خانة ناد ار.
إلى ٍ
حد ما

نعم

مطلقا

نادرا
√

أما إذا كانت ال تنطبق عليك أو على أسرتك ،فضعي عالمة (√) أمام العبارة التي تحت خانة مطلقا.
الي حد ما

كثي ار

مطلقا
√

ناد ار

نرجو االجابة كما هو موضح في المثال التالي - :
0

يشاركوني التفكير في حل اي مشكلة اتعرض لها :
األسرة واألقارب

أ

-

ب

-

األصدقاء

ج

-

الجيران

د

-

مؤسسات المجتمع

كثي ار

الي حد ما

ناد ار

X
X
X
X
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مطلقا

رقم
0
ا
ب
ج
د
2
ا
ب
ج
د
3
ا
ب
ج
د
4
ا
ب
ج
د
5
ا
ب
ج
د
6
ا
ب
ج
د
7
ا
ب
ج
د
8
ا
ب
ج

ايع رة
يش ركونماي فكسعفمحلأيمشكجةاتععض
يه :
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
ي ص ونايمب ھ ي مد م أتح ثإيسهم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يق مونيمكلم أح جإيسه:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يقفونبج ن مد اييحنوايصع ب:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يشععون مبثق مب فام:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يشععون مب يعض واالرتس حتج ام أقومبه
منأدي ل:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يخففوند مأيضغطدص مي ب م
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يشععنماي سبثق همبم
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
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يا د ون مفماالد ي ددجمنفام
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يقضونوق طس ومي ع معم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يشععون مب ف ؤلك سعتج اما ق جمفم
ايحس ة:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يا ن ونمفماييواقفااليسية:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يجعجونمأفق ثق مب فامفممواجهةمواقف
ايحس ة:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يا د ونمفماتخ ذايقعاراتايه مة:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يمي عكونمم ذوف ةزوجم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
أد ي دجمنص ئحهمفمأوق تايش ة
واألزم ت:
األ عةواألق رب
األص ق ء
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ص قمش دعھمي فع مي حيلاأليم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
ي ديونشعوريب يوح ةوايفعاغد تكعار
اييص ئب:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
أشععب يعاحةواألم نوأن بسن:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
ايذيوقفبج ن مد وف ةزوجم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
أشععأنهب إلمك نايوثوقب ييحسطسنبم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يش ركونمأفعاحم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يش ركونمأحزانم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يشععونب ال س ءوايحزنحس ي أص ب
بيعضأوأذي:
األ عةواألق رب
األص ق ء
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مؤ ا تاييج يع
يعززونشعوريبع محضورايي ت
االج ي دسةبا بخوفاي ا ءدجمأزواجهن
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
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يشععون مبأندالق تممعاآلخعينذات
مع ى:
األ عةواألق رب
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أشععأنهميظجيوناألرمجةبأفك رھم
ومع ق اتهمود داتهم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يق مونيمأنشطةتعفسهسةم ودةوھ دفة:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
ي ديون مفمت يسةدالق تماالج ي دسة:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
ي ديون مفماالتص لب ألخعين:
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يقومونبزي رتمب يعار:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يزودونمب ألفك رواييعجوم تاي مأح ج
إيسه :
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يا ن ون مأوق تايضسقوايش ة:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يخففوند ماآلالموايهيوماي متصس م
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يخصصونجزءامنوق هميي قشةأموري
ايخ صة:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
ي ص ونمعمي خالتأ الفمفمشئون
أب ئماألي م:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
ي ديون مب يي لحس ي أكونفمض ئقة
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يوفعونيماي دمايالزميجقس مبيائويس تم
ايي ع دةبع فق انزوجم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
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ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
أج ھممقصعينفمتوفسعاي دمايي دي
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يوفعونيماي دمايي ديد م أح جه:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
ياج ونحقمفماييح فظةدجممسعاثأب ئم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يا د ونمفماي خجصمناييع مالت
ايعوتس سةاي متعسقحصويمدجماي دمم دي
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
أشععأنهميق رونكف حمفمايحس ة:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
ي ديونفكعةمش ركةأ الفممسعاثأب ئم:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
يج عونمب يزواجمنأح أ الفميجيح فظة
دجماييسعاثواألب ء:
األ عةواألق رب
األص ق ء
ايجسعان
مؤ ا تاييج يع
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ثانيا  :مقياس الصالبة النفسية -:
الجزء الثالث من الكراس
سنقدم لك فيما يلي عددا من المواقف واألحداث التي يمكن أن نتعرض لها في حياتنا ،وتتطلب منا قد ار من الصالبة لكي نتكيف معها أو
نواجهها ،غير أن هذه األحداث تختلف في مقدار ما تتطلبه من صالبة ،وفي مقدار ما تسببه لنا من عناء واجهاد .وقد تكون بعض هذه
األحداث قد مرت بك بالفعل ،والبعض اآلخر لم تتعرضي له من قبل والمطلوب منك أن تق أرى هذه القائمة بعناية ثم تعبري عن مقدار
قناعتك وموقفك منها ،في حالة تعرضك ألي منها على النحو التالي:
في العمود األول ضع عالمة (√) أمام المواقف واألحداث التي بالفعل تنطبق دائما عليك تحت خانة تنطبق دائما .أما إذا كانت تنطبق أحيانا فضعي
العالمة في العمود الثاني كما هو موضح في المثال .أما إذا كانت ال تنطبق أبدا فضعي العالمة في العمود الثالث.
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ت ط ق
دائي

ايع رة
كلم يح ثيمھون سجةي خطسطم
اد ق أنايحس ةفعصويساتديالوكف ح
ي يھ فأتياكبه
أريأنقسيةايشخصتكينفموالءايجي دئوايقسم
أريأنيحس تمھ فومع مأدسشمناججه
اي زمبقسيموم دئموأح فظدجسه
أد ق أني يايق رةدجمت فسذخططماييا ق جسة
أ طسعتوفسعاي دماييع ويوايي دييع ئج م
أريأنهيجبدجمايقس مبواج تمتج اد ئج مح مويودجم
حا بصح م
أب دربأيديلأظنأنهيخ مأ عتم
أغسعقسيموم دئمإذاددتايظعوفيذيك
أج صعوبةفمتوفسعح ج تد ئج م
أص عدجمايضعاءكي أ عفماياعاء
أج حس تمدونج ويخ صةد فق اناألح ب
م يح ثيمھون سجةيحظم
أد ق أنايفشليعودياوءاي خطسطويسسياوءايحظ
أدافعدائي دناھ افم
حس تمت أثعبكلايظعوفايخ رجسة
مواجه ميجيشكالتاخ ريقوةتحيجموق رتمدجماييث بعة
اييش كلتا فزق رتمدجماي ح ي
أتخذقعاراتمب فاموالتيجىدجممناآلخعين
ي يق رةدجمض طانفع التم
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52

أ طسعأنأتحكمبظعوفم
أتوتعيف عةطويجةبع تععضميإلھ نةواييص ئب
أمسلي ج باييواقفغسعايا رةب يهعبم ه
أثقفمق رتمدجماي ع ملمعاييواقفايج ي ة
أق حماييشكالتيحجه والان ظعح وثه
أد ق أنهاليوج فمايواقعشمءا يهايحظ
أبكمد م أشععب يضسق
ي يايق رةدجمإدارةاألشس ءواي حكمبه
أ طسعاياسطعةدجمنفامد ايحزن
أشععب يسأسد م تكونايظعوفض ي
أشععبأن مايوحس ةاي متععضتيجص م ت
أشععب ي وتعم ذوف ةزوجم
أ سطعدجمنفامد ايحزنوايفعح
أقومب أديةايواج تاييطجوبةم مدجمأكيلوجه
أث بعح مان هممنحلاييشكالتاي متواجه م
م عةايحس ةتكينفمق رتمدجممواجهةتح ي ته
ي ب مشعورب يخوفمناييشكالتح مق لأنتح ث
ي ب مايعجزد د مق رتمدجمتوفسعاح س ج تأ عتم
أشععبأنايحس ةدبءثقسلدجم
أخشمأنأكوندبءدجماآلخعين
أج أنتغسعاتايحس ةته ي يمويحس تم
أد ق أناي غسع ةايحس ةواألھمھوايق رةدجماي ج ح
ثق مب فامك سعةفماي ع ملمعاييواقفايج ي ة
مهي ك نتايعق تفإن مأ طسعتحقسقاھ افم
أدجزدنتوفسعاح س ج تم
أف قعإيمثق مب فام
أشععأن مفق تايحس ةد فق انمأيمنأفعادأ عتم
ييك ماي غجبدجماييشكالتاي متواجه م
بع وف ةزوجمقيتبك ملمائويس تاي ستدونمجل
أ طسعاي كسفمعايحس ةرغمصعوب ه
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ثالثا  :مقياس قلق المستقبل -:
الجزء الرابع من الكراس
سنقدم لك فيما يلي عددا من المواقف واالحداث التي يمكن ان نتعرض لها في حياتنا  ،وقد تسبب لنا قلق من المستقبل
،غير أن هذه األحداث تختلف في مقدار ما تتطلبه من قلق  ،وفي مقدار ما تسببه لنا من عناء واجهاد  .وقد تكون بعض هذه
االحداث قد مرت بك بالفعل  ،والبعض اآلخر لم تتعرضي له من قبل والمطلوب منك ان تق أرى هذه القائمة بعناية ثم تعبري عن
مقدار قناعتك وموقفك منها  ،وفي حالة تعرضك ألي منها علي النحو التالي -:
في العمود األول ضعي عالمة (√) أمام المواقف واألحداث التي بالفعل تنطبق عليك بدرجة كبيرة جدا تحت خانة تنطبق
بدرجة كبيرة جدا ،أما إذا كانت تنطبق بدرجة كبيرة فضعي العالمة في العمود الثاني كما هو موضح في المثال ،أما إذا كانت
تنطبق بدرجة متوسطة فضعي العالمة في العمود الثالث  ،أما إذا كانت تنطبق بدرجة ضعيفة فضعي العالمة في العمود الرابع
،أما اذا كانت ال تنطبق عليك مطلقا فضعي العالمة في العمود الخامس .
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رقم

العبارة

تنطبق

تنطبق

كبيرة جدا

كبيرة

بدرجة

أشعر أن الحياة عقيمة بال معني وال مستقبل واضح

بدرجة

تنطبق بدرجة
متوسطة

تنطبق
بدرجة

ضعيفة

ال تنطبق علي
االطالق

X

تنطبق
بدرجة
كبيرة
جدا

العبيرة

1

أشععأنايحس ةدقسيةبالمع موالما ق لواضح

2

أخيف من األحداث السيرة ألنه سيعقبهي أحداث مؤلمة

3

أشعر أن المستقبل سيكون مشرقي وستتحقق آميلي في الحيية

4

ي ب ماألرقيسالكجي فكعتفماييا ق ل

5

ي يشعوربقعبانهس رايع يممنحويم

6

تعاودنمفكعةأنأص حشخص دظسي فماييا ق ل

7

أشعر بيلتفيؤل تجيه المستقبل وأن االمور سوف تتحسن

8

يخسف مم ييكنأنيح ثيمفماييا ق ل

9

أھ مب ييا ق لوأشععبج يةنحوا

11

اييا ق لمص رخطعغ مضأم مم

11

أشععب ي وتعد م أخططييا ق جم

12
03

أد ق أناألملكجيةجوف ءالمع ميه
أخشمت ھوردالق تماالج ي دسةفماييا ق ل

04

أقجقمي  سصلايسهاي ھوراألخالقمفمايع يم
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ال
تنطبق
تنطبق
بدرجة
علي
ضعيفة
االطالق

05

يقجق مم يطعأدجمايقسمواألدعافمنتغسعات

06

أشععبضغوطنفاسةن سجةيقجقأھجمدجمما ق جم

07

أشععب يقجقدجمما ق لد ئج م

08

أخشمح وثخالف تته دما ق لأ عتم

09

أتوقعأنتحصليمخالف تأ عيةما ق ال

21

تعاودنمفكعةموتشخصدزيزدجم

20

أخشماي خولفمدالق تج ي ةخوف منايفشل

22

أعتقد أن الحراك السييسي في الدول العربية يبعث علي التشيؤم

23

أشعر بقلق نتيجة مي يحدث من تطرف فكر – عقيئد في بلد

24

أشعر بيلتفيؤل تجيه الوفيق الوطني الفلسطيني مستقبال

25

أخشممنايع وانايخ رجمدجمبج ي

26

أشعع بأن ايحعاك اياس م فم اي ول ايععبسة
س عكس ج دجمايوضعايفجاطس م
أخشمح وثص امفكعيدق ئ يفمبج ي

28

تقلقني التغيرات السييسية المتوقع حدوثهي في المستقبل

29

أخشي من وقوع صدام جديد بين أبنيء الفصيئل في بلد

31

أشعع ب ي ف ؤل حس ل إمك نسة إد دة ب ء اي ظ م
اياس مايفجاطس م

30

أشعر بيلتشيؤم حييل إمكينية قييم الدولة الفلسطينية مستقبال

32

أتوقع أن أج صعوب ت يجحصول دجم دخل يا 
ح ج تماييعسشسةما ق ال
اتوقعانتزداد ا ع راييوادزي دةد يسةفماألي م
اييق جة
يشغج م كثعة م طج ت ايحس ة واي زام ته ايي دية
ايي زاي ة
أشعع أن ايحص ر اييفعوض دجم بج ي ياسع نحو
األ وأ
أخشمايعجزدنمواجهةاييط يبايي ديةما ق ال

37

أشعع بأن اييع ن ة ايي دية واالق ص دية بشكل د م
زي  وءا
أشععب يقجقيع ماالطيئ ندجمما ق جمايي دي

27

33
34
35
36

38

شك ار لحسن تعاونكا
الباحثة
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ملحق رقم ( ) 4
استمارة جمع البيانات
األخت الفاضلة ___________________________________ /حفظها اهلل ،،

استمارة االستبيان التي بين يديك هي جزء من د ارسةة علميةة للحصةول علةى درجةة الماجسةتير مةن كليةة
التربية بجامعة األزهر بغزة ،والتي تعدها الباحثة روال مجدي الصفدي.
ويحتوى هرا الكراس على العديد مةن القضةايا واألسةسلة المتصةلة بةبعر البيانةات المعيشةية واالجتماعيةة
والتربوية .وقد تا توزيع هره القضايا واألسسلة في أربعة أجزاء ،لكل جزء طريقة في اإلجابة.
نأمةةل منةةك أن تتعةةاوني معنةةا وأن تجيبةةي علةةى مةةا يشةةمله هةةرا الكةراس فةةي أج ازسةةه األربعةةة ،وفقةةا لمةةا هةةو
موضةح ومبةةين فةةي بدايةةة كةةل جةزء مةةن هةةره األجةزاء األربعةةة .وتةركري أن المطلةةوب منةةك هةةو أن تعبةةري
عن خبرتك وفكرتك أنت عن نفسك.

إن المعلومةةات واإلجابةةات التةةي تجمةةع مةةن خةةالل كةراس االسةةتبيان هةةرا سةةوف تسةةتخدا ألهةةداف وغايةةات
علمية فقط ولن تستخدا ألي غرر آخر.

لهذا نرجو تعاونكم
مع خالص الشكر والتقدير من الباحثة /روال مجدي الصفدي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
التاريخ_______________ :
رقم االستمارة_______________ :

الجزء األول من الكراس
بيانات إحصائية تتعلق باألحوال الشخصية
 – 0العمر الحالي . ------------:
 – 4عدد األبناء:

 الركور

االناث



.

 – 0المستوي التعليمي لك- :
 إعدادية (وما دون رلك )
جامعية

دراسات عليا

دبلوا/كلية متوسطة

 ثانوية عامة

 –2الوضع االقتصادي لألسرة - :
 ضعيف جدا

ضعيف

متوسط

–5االتجاهات أو الميول السياسية للمرحوم - :

مرتفع جدا.

مرتفع

 فتح  حماس  جهاد اسالمي  جبهة شعبية  ال يوجد اخري (اركري)---

 –6طبيعة االقامة - :

 في بيت مستقل

 مع أهل المرحوا

 –7االتجاهات او الميول السياسية لك"للمستجيبات " -:
فتح  حماس  جهاد اسالمي  جبهة شعبية  ال يوجد اخري (اركري)---

 –8عمرك عند الزواج من المرحوم . ------------ :

 – 9عدد سنوات الحياة  /العيش المشترك مع المرحوم . ------------ :

 – 02عمرك عند فراق المرحوم - :

-------------

 –00كم عدد سنوات الفراق ( المدة التي انقضت علي وفاة المرحوم ) -:
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.------

ملحق رقم ( )1

ورقة تسهيل مهمة باحث
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