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 اإلهداء
زينت بدماء أبنائها رتوت وتألم الغالية فلسطين الصمود التي ااأهدي بحثي هذا إلي 

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

إلي البسمة الرقيقة الناعمة التي كانت تزين حياتنا  إلي الشمعة التي كانت تنير دربنا ،
شراق ا  وتملؤها حب الروح الغالية والعزيزة التي فارقتنا إلي خالقها ،، إليك أبي يا  ا  ، إلىوعطاء وا 

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

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

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

 ".........أمجد و فارس و ياسر " عشقهم ، وأبنائي الذين أ" وهاشم وطارق
 " ....الدكتور محمد سفيان أبو نجيلة " إليك دكتوري الفاضل الذي كنت لي بمثابة األب الحنون 

 الدعم والمساعدة في رسالتي هذه  ء الذين قدموا لي كلإلي عائلتي الكريمة واألصدقاء األعزا
 ........... "أمين الصفدي"و األستاذ "غانم الميقاتي " أخص بالذكر األستاذ الفاضل و 

النبراس المضيئ واألرض الخصبة التي تنبت أجمل بستان مثمر  كما وأهدي هذا العمل إلى
لوطن بكل الحب أال وهي جامعتي تلك الجامعة دائما بالعلم المتقدم لينشئ أجياال بناءه تخدم ا

 ........جامعة األزهر .... الشامخة والمنارة المضيئة التي تنير لنا دربنا 
 فكل الحب والتقدير لجامعتي
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 شكر و تقدير
 ..............الحمد هلل الذي أعانني علي إتمام هذا العمل 

م في البداية ، أتقد(  04: النمل " ) لنفسه  ومن شكر فإنما يشكر: " لقوله تعالي  إمتثاال  
 .جامعة األزهر العريقة علي منحي هذه الفرصة إلكمال مسيرتي التعليمية بالشكر والتقدير إلى

بو نجيلة ، الذي محمد سفيان أ. اذي الفاضل الدكتورمتنان ألستكما أتقدم بالشكر وعظيم اال
حني وقته وعلمه وتوجيهاته القيمة ، ما جعل باإلشراف علي هذه الرسالة ، ومن ا  تفضل مشكور 

 .......الرسالة تخرج بهذا الشكل 
الدكتور "وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بخالص الشكر إلي أعضاء لجنة المناقشة 

علي تفضلهما  بقبول مناقشة الرسالة وما بذاله "عبدالرؤوف الطالع . والدكتور  –أسامة حمدونة .
ثرائها بأرائهم القيمة من جهد في مر   .....اجعتها وتدقيقها وا 

كل أساتذتي في قسم علم النفس بجامعة األزهر الذين نهلت  إلىكما أتقدم بالشكر والعرفان 
 .....خليل حماد علي تدقيقه الرسالة لغة وأسلوبا.وأشكر د.....من علمهم ومعرفتهم الكثير 

وعائلتي الكريمة علي دعمهم  العزيزة بأسمي آيات الشكر والعرفان لوالدتيتقدم كما أ
 ....المتواصل لي ، وشكري موصول ألصدقائي الذين قدموا لي الدعم والتشجيع 

،  جتماعيةن االر الشهداء والجرحي ، وزارة الشئومؤسسة رعاية أس" من  كما وأشكر كال  
لتطبيق أدوات  بكافة موظفيها علي توفير الالزم وتقديم المساعدة" جمعية الصالح اإلسالمية 

 .........الرسالة 
 ......المساعدة والتشجيع إلنجاز هذه الرسالة ي وعرفاني متواصل لكل من قدم إلى وشكر 

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

كما هدفت التعرف على وعالقتهما بقلق المستقبل لدي زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة، 
كما هدفت أيضًا فحص المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن، مستوى كل من 

المساندة على كل من  االجتماعية، والديموغرافية، والسياسية، من المتغيرات اً عددل الفروقعالقة و ال
والمتغيرات التي يسعى البحث لفحص مدى تأثيرها أو  .االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل

االتجاه السياسي  -الوضع االقتصادي -المستوي التعليمي -عدد األبناء -العمر الحالي): عالقتها هي
مدة  -اختالف العمر عند الزواج -االتجاه السياسي للمستجيبات -وع اإلقامةطبيعة ون -للمتوفى

 (.  مدة الفراق  –العمر عند الفراق  -العيش المشترك
ثمانيةة فةرور رسيسةة، وتيم صيياغة  التحليليي، الوصفي المنهج الباحثة ولتحقيق هذه األهداف اتبعت

( 492)ر، تةةا اختيةةار عينةةة بلةة  حجمهةةا وللتحقةةق مةةن هةةره الفةةرو . فرضةةًا فرعيةةا حدعشةةرأتفةةرع عنهةةا 
، أرملةةة ( 92)و زوجةةة شةةهيد ( 422)ات غةةزة ، بواقةةع مسةةتجيبة مةةن زوجةةات الشةةهداء واألرامةةل بمحافظةة

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

 ". 4204إعداد أحمد جبر ." مقياس قلق المستقبل : الثا ث
وخضةةعت البيانةةات التةةي تةةا جمعهةةا للمعالجةةات اإلحصةةاسية المناسةةبة لدجابةةة عةةن فةةرور الدراسةةة 

 .وتساؤالتها
 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

احثةةة فيمةةا يلةةي جةةاءت النتةةاسب لتبةةين تحقةةق الفةةرور الثمانيةةة الرسيسةةة للبحةةث بشةةكل جزسةةي، وتعةةرر الب
 :ألها تلك النتاسب

غالبيةة أبعةاد مقيةاس المسةاندة  دالةة إحصةاسيًا بةينموجبة  عالقة ارتباطية  بينت نتاسب الدراسة وجود -0
أمةةةا نتةةةاسب العالقةةةة بةةةين أبعةةةاد مقيةةةاس المسةةةاندة . االجتماعيةةةة وغالبيةةةة أبعةةةاد مقيةةةاس الصةةةالبة النفسةةةية

دعا قد جاءت االرتباطات في معظمها غير دالة، ما عدا بعد االجتماعية وأبعاد مقياس قلق المستقبل ف
 (.عكسية)، مع غالبية أبعاد مقياس قلق المستقبل، وجاءت العالقة سالبة األسرة واألقارب

 دالةة إحصةاسيًا لةدى عينةة زوجةات الشةهداء بةين( عكسةية)ارتباطية سةالبة بينت النتاسب وجود عالقة  -4
بعةةد  ، وكةةرلك بةةين الدرجةةة الكليةةة لقلةةق المسةةتقبل، وس الصةةالبة النفسةةيةالقلةةق العةةاا، وجميةةع أبعةةاد مقيةةا

  .التحدي
بعةد بةين  األراملدالة إحصاسيًا لدى عينة ( عكسية)بينت النتاسب وجود عالقة ارتباطية سالبة كرلك  -3

 .قلق المستقبللمقياس وكرلك الدرجة الكلية  ، وبعد التحدي،التحكاكل من بعد القلق العاا، و 



 ح

 

كرلك أظهرت النتاسب وجود فروق دالة إحصاسيًا بين زوجات الشهداء، واألرامل في كل مةن األبعةاد  -2
للمسةةةاندة  البعةةةد االقتصةةةادي، دعةةةا الجيةةةراناألصةةةدقاء، دعةةةا : التاليةةةة مةةةن مقيةةةاس المسةةةاندة االجتماعيةةةة

ح األرامل االجتماعية، وجاء اتجاه الفروق في صالح زوجات الشهداء، في حين جاءت الفروق في صال
الدرجةةةة الكليةةةة ، بعةةةد التحةةةدي، بعةةةد االلتةةةزاا: فةةةي كةةةل مةةةن األبعةةةاد التاليةةةة فةةةي مقيةةةاس الصةةةالبة النفسةةةية

 .الصالبة النفسية
كمةةةةةا أظهةةةةةرت النتةةةةةاسب وجةةةةةود فةةةةةروق دالةةةةةة إحصةةةةةاسيًا بةةةةةين المسةةةةةتجيبات روات الدرجةةةةةة المرتفعةةةةةة،  -5

تماعيةةة، فةي جميةةع أبعةاد مقيةةاس قلةةق والمسةتجيبات روات الدرجةةة المنخفضةة علةةى مقيةاس المسةةاندة االج
لةةةةق السياسةةةةي وجةةةةاء اتجةةةةاه الفةةةةروق فةةةةي صةةةةالح ة الكليةةةةة للمقيةةةةاس، مةةةةا عةةةةدا بعةةةةد القالمسةةةةتقبل، والدرجةةةة

 .المستجيبات روات الدرجة المنخفضة
أظهةةةةةرت النتةةةةةاسب وجةةةةةود فةةةةةروق دالةةةةةة إحصةةةةةاسيًا بةةةةةين المسةةةةةتجيبات روات الدرجةةةةةة المرتفعةةةةةة، كةةةةةرلك  -6

فةةةي جميةةةةع أبعةةةاد مقيةةةاس قلةةةةق ، الصييييالبة النفسيييية المنخفضةةةة علةةةةى مقيةةةاس والمسةةةتجيبات روات الدرجةةةة
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 

 .القلق االجتماعي، القلق السياسي، القلق االقتصادي: األبعاد الفرعية التاليةالدرجة المرتفعة في 
المسةةةةاندة النتةةةةاسب وجةةةةود فةةةةروق جوهريةةةةة رات داللةةةةة إحصةةةةاسية فةةةةي بعةةةةر أبعةةةةاد كةةةةل مةةةةن  بينةةةةت -7

 للوضةةةع، المسةةةتوى التعليمةةةي :، تعةةةزى للمتغيةةةرات التاليةةةةاالجتماعيةةةة والصةةةالبة النفسةةةية وقلةةةق المسةةةتقبل

ايعيااعد اا ،االتجاا ااياس  ااميجيااا جس  ت، (مةةع أهةةل المرحةةوا -بيةةت مسةةتقلفةةي )إلقامةةة ا، االقتصااي  

 .د د  واتايعسشاييش عكمعاييعحوم، ايزواج
المسةةاندة كةةل مةةن جميةةع أبعةةاد وجةةود فةةروق جوهريةةة رات داللةةة إحصةةاسية فةةي عةةدا النتةةاسب  أظهةةرت -8

: واحةةد فةةي كةةل مقيةةاس تعةةزى للمتغيةةرات التاليةةة ، عةةدا بعةةداالجتماعيةةة والصةةالبة النفسةةية وقلةةق المسةةتقبل
 .االتج ااياس  ميجي وفى، د داألب  ء، د د  واتايفعاق، ايعيعد  فعاقاييعحوم، ايعيعايح يم
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 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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 -:المقدمة
ومن هره النعا نعمة الصحة ،نعا اهلل علي االنسان نعما كثيرة ال يستطيع حصرها مهما حاول أ     

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

 .الهادسةثر رلك علي طبيعته المستقرة وحياته أ
 ىزمات وغيرها التي تؤثر علواألوب فالحياة من حولنا مليسة بالمشكالت والضغوط النفسية والحر     

 (4200:4المصري، )  .االضطراباتحياة االنسان وال يوجد فرد تخلو حياته من 
 لي مؤازرة ودعا افراده إجتمعات وخاصة المجتمع الفلسطيني لرا يحتاج االفراد في كافة الم    
 .بهاليمة التي يمر ظل الظروف القاسية والمتقلبة واألمؤسساته في و 

عالمه  نسان منمن الري يحتاجه اإلجتماعية مصدرا هاما من مصادر األث تعتبر المساندة االحي   
بأن هناك ما يهدده وعندما  وعندما يشعر الفرد-سبحانه وتعالى -لي اهلل إالري يعيش فيه بعد لجوسه 

عون مدد و  إلىنه يحتاج أجهاد و إه من ن يحمل ما يقع عليأو لا يعد بوسعه أن طاقته استنفدت أيشعر 
في حاجة داسما -سبحانه وتعالى  -من خارجه ؛ فاإلنسان بطبعه مخلوق اجتماعي وقد جعله اهلل

همية كبيرة أساسيا له أ المساندة االجتماعية متغيراً لرا تعتبر نسان، خيه اإلأمستمرة ليستمد العون من 
خرين اصل االجتماعي مع اآلاجة للتو فكلما تقدا العمر بالفرد كان بح ،فراد بصفة عامةفي حياة األ
من قوته لمواجهه ضغوط  ونحياة االنسان بالحب والقبول والتقدير واالنتماء ويزيد ونوالرين يدعم

ن غيابها يرتبط بزيادة أبط بالصحة والسعادة النفسية كما ن المساندة االجتماعية ترتأر إالحياة 
 (55: 4226دياب، . ) عرار المرضية واالكتسابيةاأل
نسان ألخيه في المواقف التي يحتاج فيها للمساعدة إلاساندة االجتماعية تكون بمساعدة لمفا   

الفرد للمساندة المترتبة عن عالقته  إدراككما تعبر عن  والضراء،والمؤازرة سواء كانت في السراء 
راد المحيطين فهمية وتعد تماسكا اجتماعيا نتيجة ما يتلقاه الفرد من مساعدة من األاالجتماعية رات األ

 .و من بيسته االجتماعيةأبه 
قديا المساعدة له خرين ومدي تا معرفي للعالقة مع اآلييلفرد للمساندة االجتماعية هو تقا إدراك إن   

 .                                والتوجيهيةي المادية والمعنوية والسلوكية والمعلوماتية أبأشكالها كافة 
 (72: 4229سلطان، )                                                                     

 Kaplan;1974ن نشر كابلن أكبر من الباحثين بعد أن المساندة االجتماعية حظيت باهتماا أال إ  
صدقاء سرة واألفراد األأمن المساعدة والعون التي تقدا من  ةصنافا متنوعأدراسته التي تضمنت 

 (09:  4229سلطان، . ) لي الفرد إخرين والجيران واآل
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الري يتلخص في  cobbكثر شيوعا للمساندة االجتماعية هو تعريف كوب من التعريفات األف     
شبكة اجتماعية توفر  ىلإوانه ينتمي ،تصور الفرد بأنه محبوب ومقبول وموضع تقدير واحتراا 

 ( cobb;1976.) ألعضاسها التزامات متبادلة
" المساندة االجتماعية " عا االجتماعي دبعاد للأثالثة   Schaeferخرون آها شيفر و عرف كما    

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 

 ( schaer;1981.)وتعطيه تغرية راجعة عن سلوكه مشكالته 
شخاص الرين و توفر األأن المساندة تعنى وجود أ sarason1983خرون آويري ساراسون و         
:  4229سلطان، .) نها يهتمون بنا ويقدروننا ويحبونناأو نعتمد عليها ونعرف أن نرجع اليها أيمكن 
38 ) 
ا من دعا مادي ومعنوي من خالل يتامهات األأمقدار ما تتلقاه نها ما هند الميزر فتعرفها بأأ   
: الجتماعي ويتمثل الدعا فيداء اعية يساعدهن علي االستمرار في األخرين في بيساتهن االجتمااآل

سات المجتمع الخيرية والحكومية بالرضا عن الدعا المعنوي والمادي الري تقدمه لهن مؤس نشعوره
لنفسي والمشاركة الوجدانية مع ل التغيير في البيسة والشعور بالرضا اشباع احتياجاتهن من خالا  و 
وتتحدد مصادر ( صدقاء أ –قارب أ -بناءأ) لعاطفي من البيسة المحيطة بها خرين وكرلك الدعا ااآل
. صدقاء والمحيطين في البيسة من مؤسسات اجتماعية سرة واأللمساندة المدركة من قبل كل من األا
 (092: 4228الميزر، )

نسان د اإلمشطة الرسمية وغير الرسمية التي تننها العالقات واألأ ىوتشير سهير علي اليها عل     
من ورعاية آتتضمن هره الحاجات التعليا ودخل و  المجتمع،ساسية للقياا بوظاسفه في بحاجاته األ

الدؤوب والتعاطف  خرين والمجموعات التي تمده بالتشجيع والعملفراد اآلصحية وشبكة خاصة من األ
 (256:  4228علي، .)والهوية االجتماعية 

لرا يجب االهتماا بدراسة مصادر الدعا النفسية واالجتماعية كالمساندة االجتماعية التي تجعل     
دراكا وتفسيرا وتقيما إكثر أيواجهه الضغوط بنجاح كما تجعله  الفرد يقيا الضغط تقييما واقعيا وتجعله

 .للحدث الضاغط 
ا أا المجتمع أفراد فراد سواء كانت من األاالجتماعية هامة جدا في حياة األ ن المساندةأكما        

عباء الحياة يعبر عن جزء هاا من حياة الفرد وصحته أتحمل  ىن قوة الفرد وقدرته علأال إ المؤسسات؛
 .النفسية والجسمية

في مجال علا النفس وهي خصية فالصالبة النفسية هي عامل مها وحيوي من عوامل الش
لسلوكيات، في تحسين االداء النفسي والصحة النفسية والبدنية، وكرلك المحافظة علي ا عامل حاسا

عمال كوبازا حيث توصلت لمفهوا الصالبة من خالل أنحو واسع في  ىوقد درس هرا العامل عل
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تفاظ االشخاص بصحتها سلسلة من الدراسات والتي استهدفت معرفة المتغيرات التي تكمن وراء اح
النفسية والجسمية رغا تعرضها للضغوط ؛ حيث تقول بأن الصالبة هي اعتقاد عاا لدي الفرد بفاعليته 

حداث أة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية وقدرته علي استخداا كل المصادر النفسية والبيسية المتاح
تعايش يواقعية وموضوعية ومنطقية و مشوه ويفسرها بأدراكا غير محرف إالحياة الضاغطة الشاقة 

: 0996مخيمر، .) بعاد وهي االلتزاا والتحكا والتحديأتضمن ثالثة هي تيجابي و إمعها علي نحو 
477) 
في توضيح لمارا بعر الناس  ن مع كوبازا في رلك وركرت الصالبة كعامل مهاو وقد اتفق الباحث     
 يمرضون؟ن يقاوموا الضغوط وال أيمكن 

وهرا ما  والممارسة،الصالبة النفسية مجاال خصبا للبحث المستمر والتنظير  رلك ما جعل
داء الجيد في المواقف ركزت البحوث علي ممارسة األكما  المجال،البحث في هرا  ىنشط الحافز ال

وكرلك مواقف  زمات،واألثناء الكوارث أقف ومهارات جزسية لتحمل المصاعب الصعبة وابتكار موا
داء النفسي، برغا التعرر ه المهارات الجزسية كلها تحسن األوهر واالسترخاء،اعي التفاعل االجتم

 (65: 4202عوده، ) .والبدنيةلألحداث السلبية الضاغطة باإلضافة الي نمو مفهوا الصحة النفسية 
و الضغوط النفسية التي يتعرر لها، فهي أدراك الفرد وتقبله للمتغيرات إهي والصالبة النفسية     
مل كوقاية من العواقب الحسية والنفسية للضغوط وتساها في تعديل العالقة الداسرية التي تبدأ تع

 .بالضغوط وتنتهي بالنهك النفسي باعتباره مرحلة متقدمة من الضغوط
 (390: 4224البهاص، )                                                                   

صادر الشخصية الراتية ن الصالبة النفسية هي مصدر من مأه وعبد اللطيف من حماد ويري كل     
الصحية النفسية والجسمية حيث تساها الصالبة  ىثارها علآثار السلبية لضغوط الحياة من لمقاومة اآل

الحل  ىلا  التواصل و  ىلإالري يقود  والمواجهةدراك والتقويا ة في تسهيل وجود رلك النوع من اإلالنفسي
 (433: 4226حماده وعبداللطيف، ).الضاغطةجح للموقف الري خلقته الظروف النا

ي ترحيب الفرد وتقبله ن الصالبة هأ carver &scheierكما يري كارفر وسشيير            
و الضغوط التي يتعرر لها حيث تعمل بصالبة كمصدر واحد ضد العواقب الجسمية أللمتغيرات 

 (432: 4224اللطيف، حماده وعبد .) السيسة للضغوط 
مر الصحة النفسية أعوامل الشخصية التي يتوقف عليها حد أ"الصالبة النفسية " نا لرا تعد قوة األ    

فراد عامة، نا ضرورية لدي األرا كانت دراسة قوة األا  همية كبيرة في دراسة الشخصية، و أن لها أللفرد و 
جديدة ما في تحديد موقعها من تقبل حياتها الكثر ضرورة ألنها تمثل دورا حاسأرامل فإنها لدي األ

نه أ ىتنظر اليه علمرحلة التكيف مع وضعها الجديد فإنها  ىلإرملة والتكيف معها، وحين تصل األ
حساس لي عامل بناء وتفوق يمكنها من اإلإن يتحول فقدان الزوج أنكاره ومن ثا يمكن إشيء ال يمكن 

 (2: 4200غا، األ.) ع مجاالت الحياة ز في جمينجالي اإلإبالمسسولية ودفعها 
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دعا ومساندة من فراد بالصحة النفسية الالزمة لمواجهه صعاب الحياة ووجود همية تمتع األأورغا      
عرار أو تدهور حسب ما تواجهه من أزمات لضعف نها قد تتعرر وقت األأال إالمحيطين بالفرد 

 ياة واضطرابات نفسية واجتماعية نشأت عن تعقيدات الح
فقد خلقت الحضارة والقلق، وليت القلق يحل مشكالت الحضارة بل هو يزيدها تعقيدا ويحيلها      

صبح يلقي ظالله علي كل منحى من مناحى الحياة أقد نما القلق وترعرع و فعصية علي الحل، 
سرة األفي محيط العصرية فيشيع فيها الفوضي والهدا والتخريب في الميادين العالمية كما يحيطها 

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

قلق حيث تعددت فيه نه عصر الأالعصر الري نعيش فيه بيصفون علا النفس  فنجد باحثي     
واقتصادية وتقدا مرهل ورهيب في  ةزمات سياسيأثارة القلق، من صراعات وحروب و إوتنوعت عوامل 

 (02: 0973محفوظ، .) سلحة الدمارأ
و هو أانفعالية تتميز بالخوف مما يحدث مرار النفسية وهو حالة برز األأمن  اً يعد القلق واحدف     

رمزي قد يحدث يصحبها خوف غامر  وأستمر نتيجة توقع تهديد خطر فعلي حالة توتر شامل وم
وهو القلق العاا الري يمر به كل (  سوي) نواع فهناك قلق عادي أ؛ والقلق  ة وعضويةعرار نفسيأو 

متحان، وهناك قلق حومرر وليدها وقلق الطالب قبل االا نخالل حياتها اليومية مثل قلق األ الناس
عرار أنسان بطابعه مع وجود المزمن دون مبرر موضوعي يطبع اإل وهو الخوف( عصابي )مرضي 

 (428: 4224حسن، .) دةنفسية وجسمية جدي
فالشخص القلق يشعر بالخوف ولكنه ال ،فالقلق يعتبر خوف غامر ال يعرف سببه بوضوح      

نسان ويشعره من اإلأنتيجة الصراع النفسي الري يهدد  يدرك بوضوح مصدر خوفه وينشأ القلق
 (5: 0979ماثيوتشابل، .) بالخطر

تحفز والتوتر مصحوب عادة ببعر قع والحزن والكما يعتبر شعور غامر غير سار مملوء بالتو    
خالل صراعات الدوافع  أنه ينشأنوبات تتكرر من نفس الفرد، كما  حساسات الجسمية يأتي فياإل

ن قلق المستقبل إ 4200؛ فيقول عاشور دياب (  57: 0985الفيومي، .) ومحاوالت الفرد للتكيف 
رة قبل واالفكار الوسواسية وقلق الموت واليأس بصو هو خوف او مزيب من اليأس واالمل بالنسبة للمست

و السلوك أو التصرف ألقلق هو الري يحدث بسبب التفكير ن األي إغير مقبولة، ويشير محمد معور 
 (42: 4200المصري، .) و النشاط تجاه المستقبلأ

ن أو  سيما كثر شيوعا وانتشارا الأصبحت أمرار النفسية ن األألي إحمد عكاشة أويشير     
االجتماعية والسياسية وانتشار المجتمعات تمر من وقت آلخر بالعديد من التغيرات االقتصادية و 

فراد مما جعل البعر األ ىثارها علآالصراعات فيما بينها والتي تترك زمات والكوارث والحروب و األ
لقية والتفكك ية والخلي ضعف القيا الدينإسباب القلق أرجع أهرا العصر عصر القلق ؛ و  ىيطلق عل
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يدلوجية المختلفة غراءات الحياة مع التطلعات األإوبة تحقيق الرغبات الراتية وشدة سري وصعاأل
 (00: 4200المصري، )

ن درجة القلق تختلف أال إالنفسية تنشأ بسبب قلق المستقبل من االضطرابات  اً ن كثير ألرا نجد       
نسان صبح اإلأحداث لرا حالة من  التغيرات واأل يش فيننا نعأخر بشأن المستقبل خاصة من فرد آل

 .يعيش حالة من القلق العاا من نفسه ومن العالا الرى يعيش فيه 
فراده فها يعيشون كافة أحداثا مأساوية تؤثر في أص يعيش المجتمع الفلسطيني غالبا وبوجه خا    

لدى شبابنا خاصة  اً د هرا واضحشكال المعاناة باستمرار في جو من القلق والترقب الداسمين لرا نجا
خص الزوجات اللواتي عانين من بناسها ؛ وباألأ ىخوف داسا علمن سر الفلسطينية التي تعاني األ
النتهاكات المتمثلة في القتل شكال اأفي استخداا قوات االحتالل لكافة حداث الصادمة التي تتمثل األ
ادية والسياسية كافة مناحي الحياة االقتصسر والتشريد وهدا المنازل والحصار والتي مست واأل

 .سر الفلسطينية طرابات النفسية لدي الكثير من األلي العديد من االضإدي أواالجتماعية مما 
ني من ها الفسات التي تعاأسرة و ساس األأرملة باعتبارها هره الدراسة تحاول رصد معاناة األو       

ية التي تقع علي عاتقها من بيعية ؛ لرا تتضاعف المسسولو بالوفاة الطأغياب الزوج سواء بالشهادة 
بناء تحت ظروف قد ال تكون طبيعية يا واجتماعيا وتلبية احتياجات األدارة المنزل اقتصادإعباء أتحمل 

 .مقارنة بالفسات األخرى نظرا للغياب الكامل لدور الزوج في االسرة 
لزوجة في ممارسة حياتها علي جميع االصعدة فهو ن الزوج يمثل القوة التي تستند عليها اأحيث     

 .دوار الملقاة علي عاتقهابناء كما يقوا بكافة األدر الحنان والطمأنينة للزوجة واأليمثل مص
ولي يلتف حولهن الجميع لتقديا حين يودعن شهداءهن في اللحظات األفزوجات الشهداء       

ما زالت قوية علي الزوجة كما انه ر الصدمة الشديدة ثاآوالمساندة االجتماعية، حيث تكون المواساة 
هل زوجها لها بعد استشهاد ابنها فيقوموا أن يشرق بحسن معاملة أما إينتظرها مستقبل مجهول مظلا 

و أعليها في المعاملة  انهارها ليال ويقسو  ان يجعلو أما ا  نة لها ويهتمون بها وبأبناسها  و برعايتها كاب
 .ن كان يصغرها سنا لدي بعر العاسالت ا  ن لا تتزوج بشقيق الشهيد و إء بنابحرمانها من األ

( 4222الشريف، ) وقد قاا العديد من الباحثين بدراسة المساندة االجتماعية  مثل دراسة        
؛ كما توصلت عدة دراسات الي ارتباط الصالبة النفسية ( 4228عابد، )و ( 4228راضي، )و

؛ كما توجد عدة دراسات في ( 4200غا، األ) و ( 4228راضي، ) راسة ل دبمتغيرات نفسية عديدة مث
الكعبي، ) و  (0992دونالد، )و ( 4229القاضي، )و (4200المصري، ) قلق المستقبل مثل دراسة 

فرج ومحمود، ) رامل و زوجات الشهداء مثل دراسة الدراسات التي تناولت معاناة األ ؛ ومن( 0996
 (.4225الخضري، )و  (4222الظفيري، ) و ( 0997الخرافي، ) و(  0992
فراد المجتمع أن إع وتضامنا مع كفاحها وتضحياتها فونظرا ألهمية هره الفسة في المجتم     

سواء  راملجل مساعدة عاسالت الشهداء واألأة وغير الرسمية لا تدخر جهدا من ومؤسساته الرسمي
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ارة وقد تا تخصيص مؤسسات في وز  ترفيهية؛و أية و اجتماعأو عينية أكانت هره المساعدات مالية 
سر الشهداء والجرحى لرعاية الشهداء في كافة أرامل كما تعمل مؤسسة الشسون االجتماعية لرعاية األ

 .المحافظات
نها ما زالت ضسيلة أال إفراد و الحكومية واألأهلية د التي تقدمها مؤسسات المجتمع األورغا الجهو       

 .هره الفسة خاصة النواحي النفسية ال تلبي احتياجات
 -: مشكلة الدراسة 

سر ألباحثة من خالل عملها في مؤسسات لمستها ا  من هنا نبعت مشكلة الدراسة حيثف        
ن هناك الكثير أحيث مور ، ات التربوية التعليمية في مجالس أولياء األ، والمؤسسرامل الشهداء واأل

الفسة خاصة مع زيادة العدوان  واالقتصادية التي تعاني منها هرهمن المشكالت المعنوية والنفسية 
كبر منها زوجات الشهداء من هره المشكالت تتحمل العبء األ سراسيلي علي قطاع غزة، وكثيراإل
ن المساندة والخدمات التي تقدا لهره الفسة من المجتمع غير كافية وال أرامل، وقد الحظت الباحثة واأل

، هرا ما دفع الباحثة لدراسة العالقة بين المساندة االجتماعية والصالبة النفسية  وقلق تلبي احتياجاتها 
لرئيس ا لالتساؤرامل ومن  ثا تبلورت فكرة الدراسة الحالية في  المستقبل  لدي زوجات الشهداء واأل

 - :التالي 
زوجات كل من ل لدى ما العالقة بين كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية بقلق المستقب

  غزة؟رامل في قطاع الشهداء واأل
- :التاليةسسلة الفرعية ويتفرع من السؤال الرسيس األ

 أكثع شسود  االج ي دسةمص دروأبع داييا ن ةم  تع عد ه  فمزوجات الشهداءعينة كي 

 المستقبل لديهن؟ قالصالبة النفسية وقلما مستوى كل من و مح فظ تغزة؟
 فممح فظ تعينة األراملكي تع عد ه شسود  االج ي دسةمص دروأبع داييا ن ةم أكثع

 المستقبل لديهن ؟ قالصالبة النفسية وقلما مستوى كل من و غزة؟
مساندة االجتماعية والصالبة التوجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسيًا بين هل " :السؤال األول -0

 .؟زوجات الشهداء عينةلدى  قلق المستقبلو النفسية 
مساندة االجتماعية والصالبة التوجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسيًا بين هل : " السؤال الثاني – 2

 .عينة األرامل ؟لدى  قلق المستقبلو النفسية 
و قلق الصالبة النفسية كل من توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسيًا بين هل ":السؤال الثالث -0

 ؟. زوجات الشهداءعينة   لدىالمستقبل 
بين كل من الصالبة النفسية وقلق  هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسياً :السؤال الرابع -2

 .المستقبل لدي عينة األرامل ؟
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كل من المساندة متوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة هل :" السؤال الخامس –4
زوجات الشهداء  أبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية بينب المستقبل االجتماعية و الصالبة النفسية و قلق

 .واألرامل؟
المستقبل لدى متوسط درجات قلق في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة  هل" :السؤال السادس  -6

 .؟(الدرجة الكلية) باختالف درجات أفرادها على مقياس المساندة االجتماعية العينة الكلية
فرعية، هي عدد األبعاد الفرعية، خمسة منها  تساؤالتة سبع  سادسال الرسيس تساؤلعن هرا ال ويتفرع
 :فهي تتعلق بأبعاد المساندة وهره األبعاد التسعة هي ىدر المساندة، أما األربعة اآلخر لمصا

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

 ؟.(الدرجة الكلية)زوجات الشهداء باختالف درجات أفرادها على مقياس الصالبة النفسية 
فرعية، هي عدد األبعاد الفرعية الصالبة  تساؤالتخامس ثالثة الرسيس ال تساؤلال ويتفرع عن هرا

 .االلتزاا، التحكا، التحدي: النفسية وهره األبعاد الثالثة هي
كل من المساندة متوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة  هل:"السؤال الثامن -8

زوجات الشهداء  رجاتها الكلية لدىبأبعادها الفرعية ود المستقبل االجتماعية والصالبة النفسية وقلق
 ؟".باختالف بعر المتغيرات الديموغرافية واالجتماعيةواألرامل، 

الديموغرافية  ، هي عدد المتغيراتافرعي تساؤال عشر الثامن أحدالرسيس  سؤالويتفرع عن هرا ال
 :ةالتي يتناولها هرا الفرر بالفحص ونعرر  فيما يلي لهره الفرور الفرعيواالجتماعية 

كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة  هل" 0: 8
باختالف واألرامل، زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق
 ؟.العمر الحالي

ساندة االجتماعية والصالبة كل من الممتوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة  هل"4: 8
عدد  باختالفواألرامل، زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق

 .؟"األبناء
كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة  هل"3: 8

 باختالفواألرامل، زوجات الشهداء  ودرجاتها الكلية لدى بأبعادها الفرعية المستقبل النفسية وقلق
 ؟".التعليميالمستوى 
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كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة  هل"2: 8
 باختالفواألرامل، زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق

 .؟"ياالقتصادالوضع 
كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة هل " 5: 8

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

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

دة االجتماعية كل من المسانمتوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة هل  "  7: 8
 زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل والصالبة النفسية وقلق

 ؟"تعزى الختالف االتجاه السياسي للمستجيباتواألرامل، 
كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة  هل"8: 8

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

كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة هل " 9: 8
مدة باختالف مل، واألرازوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق

 ؟(عدد سنوات الزوجية)العيش المشترك
كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة  هل"02: 8

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

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

 ؟(عدد سنوات الفراق)مدة الفراقباختالف 
 : هداف الدراسة أ

والصالبة النفسية  عيةاالجتماولة التعرف علي مستوي كل من المساندة تهدف الدراسة الحالية إلي محا
قلق المستقبل لدي زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة، كما تهدف إلي التعرف علي العالقة و 

والصالبة النفسية وعالقتهما بقلق المستقبل لدي زوجات الشهداء  االجتماعيةبين كل من المساندة 
ت غزة، كما تهدف إلي التعرف علي الفروق بين متوسطات درجات المساندة واألرامل بمحافظا

والصالبة النفسية وقلق المستقبل ، كرلك تهدف إلي التعرف علي الفروق بين متوسطات  االجتماعية
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والصالبة النفسية وقلق المستقبل تبعا للمتغيرات الديموغرافية و  االجتماعيةدرجات المساندة 
 -االقتصاديالوضع  -المستوي التعليمي -عدد األبناء -العمر الحالي للعينة)ية التال االجتماعية

اختالف العمر عند  -االتجاه السياسي للمستجيبات -طبيعة ونوع اإلقامة -االتجاه السياسي للمتوفي
 (.     مدة الفراق  –العمر عند الفراق  -مدة العيش المشترك -الزواج

 :همية الدراسة أ
- :تي لدراسة الحالية في اآلكمن اهمية ات
ة االجتماعية التي قد همية الموضوع الري تتناوله وهو المساندأهميتها من أتستمد الدراسة الحالية  -0

همية المساندة أو المؤسسات فضاًل عن أو من المجتمع أفراد سواء من المقربين يتلقاها األ
حداث الحياة االجتماعية أاجهة فراد في مو االجتماعية من تخفيف القلق الري يعاني منه األ

الضاغطة كرلك الصالبة النفسية التي تتحلى بها زوجات الشهداء التي تساعدها من مواجهة 
 .الصعاب

عرار النفسية التي يعاني منها المستقبل باعتباره من الصفات واألهميته من قلق أكرلك يستمد 
 .الفرد في حياته 

للوطن ًء حياته حيث قدا فلرات كبده فداب الفلسطيني وتضتنبع هره الدراسة من قلب معاناة الشع -4
ر فيه كثيرا ولها نها تتحدث عن قطاع هاا جدا من المجتمع ويشكل نسبة كبيرة في المجتمع تؤثأكما 

 .سر الشهداء وباألخص زوجات الشهداءأسمات خاصة وها 
 .اء لى دراسة المشكالت التي تعاني منها زوجات الشهدإتوجيه نظر الباحثين  -3
فراد حيث تقع عليها مسسولية كبيرة اتجاه هره الفسة من ية بالنسبة للمجتمع ومؤسساته واألهمأللدراسة  -2

 .المجتمع
قلة البحوث والدراسات التي تناولت الشهداء ومشاكلها في حدود علا الباحثة ونظرًا لتزايد هره الفسة  -5

راد والمجتمع والمؤسسات الحكومية في المجتمع الفلسطيني رأت الباحثة ضرورة توجيه نظر األف
 .والغير حكومية لهره الفسة 

  :تعريف المصطلحات 
- :المساندة االجتماعية 

هي مجموع العالقات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل علي توفير الدعا نها أ ىعل تعرفها الباحثة
ومواجهة الظروف  زماتتخطي األ ىرامل لمساعدتها علعنوي والمادي لزوجات الشهداء واألالم

 .و المجتمع أو الجيران أصدقاء األ وأسرة الصعبة سواء كان هرا الدعا من األالحياتية واالجتماعية 
جابته إتي يحصل عليها المستجيب من خالل الدرجة الكلية ال :االجتماعيةجراسي للمساندة التعريف اإل

 .حاليةاللفقرات مقياس المساندة االجتماعية المستخدا في الدراسة 
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- :الصالبة النفسية 
 ليإالتكيف الشخصي والنفسي وفاعليته نها قوة الفرد وقدرته علي تحقيق أ ىعلتعرفها الباحثة 

حباطات اليومية واالحتفاظ نواعها المختلفة واإلأالضغوط ب واجهةقصي حد ممكن والقدرة علي مأ
النعزالية والتمتع بالنضب الخلقي نهاك النفسي واوانفعالية متزنة والتغلب علي اإل جسمية بأوضاع

 .والسعادةوالتدين للتوفيق بين الدوافع الداخلية والواقع الخارجي لتحقيق درجة عالية من الرضا 
تي يحصل عليها المستجيب من خالل الدرجة الكلية ال :النفسيةجراسي للصالبة التعريف اإل

 .الحاليةسة جابته لفقرات مقياس الصالبة النفسية المستخدا في الدراإ
- :قلق المستقبل 

حالة انفعالية نحو المستقبل تتسا  :حيث يعرف قلق المستقبل  حمد جبرأ تتبني الباحثة تعربفو 
و أو اجتماعية أية المتوقعة سواء كانت اقتصادية بالتوتر وتوقع الشر والخوف من حدة المشاكل الحيات

 .التي تؤثر سلبا علي سلوك الفرد سياسية وقد يصاحب هره الحالة العديد من االضطرابات 
الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل  :المستقبلجراسي لقلق التعريف اإل

 .اجابته لفقرات مقياس قلق المستقبل المستخدا في الدراسة الحالية
مساندة ال)رملة في مقياس التي تحصل عليها زوجة الشهيد واألوتقاس هره الدراسة بمجموع الدرجات *

 .(المستقبلقلق  –الصالبة النفسية  –االجتماعية 
- :الشهداءزوجات 

 .رامل من قتلوا نتيجة االعتداءات االسراسيلية علي الشعب الفلسطيني خالل انتفاضة االقصيأها 
- : األرامل

 .عاديةهن الزوجات اللواتي توفي ازواجهن نتيجة وفاة طبيعية 
 :حدود الدراسة 
 :ة بمجموعة من الحدود وهي كالتالي تتحدد هره الدراس

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

 .4203-4204قامت الباحثة بتطبيق الدراسة في العاا : الحد الزماني  -4
االجتماعية والصالبة تتحدد هره الدراسة في موضوعها الري يتناول المساندة : الحد الموضوعي  -3

 .النفسية وعالقتهما بقلق المستقبل 
رامل اللواتي يسكن في ة علي عينة من زوجات الشهداء واألتقتصر الدراسة الحالي: الحد البشري  -2

 .زواجهن أحافظات غزة ولا يتزوجن بعد وفاة م
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فترة ما بين في الجمالي اإلعددها  تا سحب العينة بما يتناسب مع مجتمع الدراسة الرين بل و 
رامل بما يتناسب زوجة شهيد، وعينة من األ 3348هي  4200-04-30الى تاريخ  32-29-4222

 .مع مجتمع الدراسة
 



 

 

 

  ل صل  لثان 

 طار  ل ظ ي للدر س  إل

 

  املساندة االجتماعية: املبحث االول. 

  الصالبة النفسية : املبحث الثاني. 

  قلق املستقبل : املبحث الثالث. 
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 املبحث الأول

 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 

ية الحقيقية لظهور مصطلح المساندة الري يعد البدا ”social network“ ”العالقات االجتماعية 
الشناوي ). د االجتماعيةر والري يطلق عليه البعر اسا الموا ”social support“االجتماعية 

 (.3: 0992وعبدالرحمن ، 
 ,Kaplan إال أن المساندة االجتماعية حظيت باهتماا أكبر من الباحثين بعد أن نشر كابلن

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

اقترح ف تبعا للمنظور الري ينظر من خالله كل باحث الي المساندة االجتماعية،مساندة االجتماعية لل
وحدد مكوناته بالود   provision socialدات االجتماعية مدااصطالح اإل Weiss 0972ويس 

وقد نظر البعر إليه على أنه مفهوا يشير ، واالندماج االجتماعي والعطاء والقيمة واالرتباط والتوجه 
وبرلك فهو ، إلى طبيعة وبناء الروابط االجتماعية بين الفرد و اآلخرين من روي األهمية في حياته 

، ية واإلسهاا في التنظيمات االجتماعية وتكرار زيارة األصدقاء ووجود األبوين يشمل العالقات الزوج
وعليه يعد هرا مفهوا الروابط االجتماعية مصدرا مهما للمساندة ، إر تعد كلها مصادر مساندة 

أما ، (42: 4229سلطان، )االجتماعية وهي تقدا مساندة اجتماعية خالل فترات الشداسد واألزمات 
مفهوا شبكة ن المساندة االجتماعية مفهوا أقل شمولية بكثير من أفيرى  liberman 1982ليبرمان 

عن شبكاتها  فراددراك األإاندة االجتماعية في تقديرها على ر تعتمد المسإالعالقات االجتماعية 
) . يثقون فيها ويستندون على عالقتها بها  نطار الري يشتمل على األفراد الرياالجتماعية كونها اإل

liberman,1982:112. ) 
ن المساندة االجتماعية من المتغيرات التي يختلف الباحثون حول تعريفها وفقا لرا نجد أ

ضوء عدد وقوة  لي المساندة االجتماعية فيرية ، فمن منظور سوسيولوجي ينظر إلتوجهاتها النظ
و حجا الجتماعي للفرد ، أدرجة التكامل اخرين في بيسته االجتماعية ، بمعني اتصاالت الفرد باآل

 .    وتركيب الشبكة االجتماعية للفرد ، وهرا التكامل قد يرفع من مستوي الصحة 
  (bunk&hoorens,1992 : 446.) 

ن نميز بين ما يسمى بشبكة العالقات االجتماعية والمساندة أفي هرا المقاا  علينا يجبلرا  
لون أنها مجموعة من األشخاص الرين يعرفون ويتفاعاالجتماعية فتعرف شبكة العالقات االجتماعية ب

 (42: 4229سلطان، . )فرادمع فرد محدد أو مجموعة من األ
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و األصدقاء أو الجيران أسرة من أفراد األ نأن األفراد الرين يساندوننا يكونو  leavy ويرى ليفي 
 .(342: 4224 الكندري ،)أو الزمالء الرين يشاركوننا مشاركة وجدانية ويدعموننا معنويا

اهتمامًا كبيرًا بهرا المفهوا من قبل  Social supportويالحظ الدارس للمساندة االجتماعية 
علماء النفس اإلرشادي، والعيادي، واالجتماعي وغيرها وقد شارك علماء النفس في هرا االهتماا منر 

روفة جيدًا، فعلى سبيل عقود عديدة، فقد كانت فكرة تأثير الجماعة على االتجاهات والسلوكيات مع
ن العشرين نظرية الجماعة المرجعية ر المثال ازدهرت في األربعينيات والخمسينيات من الق

Reference Group theory  التي 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 theory  واتجاهاتها من التي كانت ترى أن لدى األفراد حافزًا لتقييا آراسها

 (52: 4229سلطان، ) خرينالمقارنة بمعايير موضوعية أو بسلوكيات اآل خالل 
للمقارنة إر أن جمع المعلومات " يشبهونها" مثلها سا ة أن الناس يختارون أناوتفترر النظري

 (06:  4222ملكوش ، ).من الناس الرين يشبهونها أكثر فاسدة للرات
أما المشاركات األكثر داللة فيما يتعلق بمفهوا المساندة االجتماعية، فقد جاءت من نظرية 

ودراسات زاجونك  Schachter، 0959لشاختر Social Affiliation theory  االجتماعي االندماج
0965 ،Zajonc  على التسهيل االجتماعيSocial Facilitationختر وغيره أن ، فقد أظهر شا

خرين ظهر بدرجة أكثر لدى األشخاص المثارين انفعاليًا، وأن الرغبة باالندماج تفضيل البقاء مع اآل
رضوا إلى مثيرات مخيفة، وكان هرا التفضيل أقوى ما االجتماعي كانت موجودة لدى أولسك الرين تع

 .يكون حينما يكون افترار نظرية المقارنة االجتماعية المركورة سابقاً 
فر ردود الفعل الفسيولوجيه أثناء خكما أظهرت الدراسات الالحقة أن االندماج قاا بتحسين اآلداء و 

ماا المعاصر بالمساندة االجتماعية وهناك بعر االختالفات المهمة بين االهت؛ .مواقف الضغط
ركورة سابقًا، ولعل هره االختالفات األساسية، هو أنه متغير بيسي، في حين كان علماء موالمفاهيا ال

 Selfن وكان اهتمامها موجهًا ليس على األبنية االجتماعية لتحسين الرات يالنفس في الستينات معرفي
Enhancement.  تماعية مكون معرفي بالطبع، ولكن السبب األساسي وأن مفهوا المساندة االج؛

: 4229سلطان، .  )ن في إمكاناته الوقاسية والعالجية من خالل التغير البيسيكمشيوع المفهوا حديثًا يل
55) 

أول مةةةا يلفةةةت النظةةةر فةةةي دراسةةةات المسةةةاندة االجتماعيةةةة الفرضةةةية التةةةي تقةةةول إن كمةةةا يعتبةةةر 
لضةةةةغوط الحيةةةةاة، وتحمةةةةى مةةةةن  Bufferأو حةةةةاجز  Moderateالمسةةةةاندة االجتماعيةةةةة تعمةةةةل كوسةةةةيط 

من الباحثين في هرا المقاا يحاولون تقرير عالقات الضغط والمساندة االجتماعية  دالمرر، ونجد العدي
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                                                    .                                                 بالصةةةةةةةةةةةةةحة الجسةةةةةةةةةةةةةمية والعقليةةةةةةةةةةةةةة، وال تةةةةةةةةةةةةةزال طبيعيةةةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةةةةره العالقةةةةةةةةةةةةةات غيةةةةةةةةةةةةةر متفةةةةةةةةةةةةةق عليهةةةةةةةةةةةةةا
 (55: 4229سلطان، )

حظيت المساندة االجتماعية باهتماا كبير من الباحثين، من بين هره المتغيرات النفسية وقد    
المساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من خالل " واالجتماعية، اعتمادًا على مسلمة مفادها أن 

لنادي التي ينتمي إليها، كاألسرة واألصدقاء والزمالء في العمل أو المدرسة او الجماعة أو ا الجماعات
فايد، ".   )ثار السلبية لألحداث والمواقف السيسة التي يتعرر لهاتقوا بدور كبير في خفر، اآل

4220 :320-324) 
نص ير الري رلك الفر  Health Psychologyومن األمور األساسية في علا نفس الصحة    

ة في مواجهة أحداث الحياة الهامة، وأن لها أهمية رسيس االمساندة االجتماعية الموثوق فيه"على أن 
: 4220فايد، . )هره األحداث على الصحةالمساندة االجتماعية يمكن أن تخفر أو تستبعد عواقب 

دد وقوة عالقات الفرد سوسيولوجي، ينظر إلى المساندة االجتماعية في ضوء عالمنظور ما ال، أ(324
ركيب الشبكة بمعنى درجة التكامل االجتماعي للفرد أو حجا وت-باآلخرين في بيسته االجتماعية 

نها قد ترفع من مستوى الصحة بتقديا أدوار ثابتة باعثة على المكافأة، واالرتقاء أب-االجتماعية للفرد 
، كما (324: 4220فايد، . )ير السريعبالسلوك الصحي، واإلبقاء على أداء ثابت خالل فترات التغ

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

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

بصفة عامة فمهما كان االساس النظري الذي ينطلق منه اصطالح المساندة االجتماعية ، فانه يبدو 
 -:ين من خالل هذا المفهوم انه يشتمل علي مكونيين رئيس

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

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

 :المساندة االجتماعية تعريف
 -:لمساندة االجتماعية لغة ا: اوال 

فةي قبةل الجبةل او الةوادي و الجمةع إسةناد ، مةا ارتفةع مةن االرر :من سةند : المساندة في اللغة 
سةةندت اليةةه شةةيسا فهةةو سةةند ، ومةةا يسةةند اليةةه يسةةمي مسةةندا وسةةندا وجمعةةه المسةةاند ، وكةةل شةة  أ

وسةند فةي الجبةل يسةند را عاضةدته وكانفتةه ، دة إاستندت ، وساندت الرجل مسةان: وتساندت اليه 
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:  0955المصةري ، .) رقي ، ويقال للدعي المسند والسنيد ، ويقال للدعي سةنيد : سنودا واسند 
457 . ) 
 -: المساندة االجتماعية اصطالحا  تعريف: ثانيا 
تعد المساندة االجتماعية الحماية التي يحصل عليها األفراد من خالل شبكة العالقات       

 (norbek et al , 1983 :5)     .األفراد االجتماعية بين
لي وجود عالقات مرضية تتسا بالحب ويري بعر الباحثين أن المساندة االجتماعية تشير إ

. و حواجز ضد الضغوط دير ، وتمثل هره العالقات مصدات أوالود والثقة والتق
cutrona&russel,1990:30).) 

ر الباحثين حول مفهوا المساندة االجتماعية بعر التعريفات التي وردت لبععرر ل ىوفيما يل
 -:نوردها فيما يلي 

  0970جود فيعرفها ،gode  علي انها:      
والتعبير عن الرات،  نكالحب واألم)صفات ألدوار اجتماعية شرعية تحقق الحاجات االعتمادية 

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

نمطًا مستديمًا من العالقات المتصلة أو المتقطعة التي تلعب دورًا مهمًا في المحافظة على وحدة 
 (caplan,1947 :55).النفس والجسا للفرد طيلة حياته

  0971كوب ويري، Cobb: 
موجودة داخل انتماء إدراك لشبكة اتصاالت اجتماعية وواجبات متبادلة عن طريق المجموعة الانها 

ا عملية االعتماد المتبادل وتشابه القيا المتعارف عليها التي يحملها أعضاء تتالشبكة االجتماعية ف
، ويعرفها (cobb,1976: 300).الشبكة وتنشأ من خاللها في النهاية عالقة ود وحب واعتناء متبادلة

لفرد عضوا في عتقاد يأتي من كون اخرين وهرا االمن قبل اآل ايضا باعتقاد الفرد بانه مقبول ورو قيمة
 (. 379:  4220فايد ، .) ليها جماعة معينة ينتمي إ

 :يعرفوه بأنه  .Barrera,et، 0990خرون آباريرا و اما  -
 (07: 2119سلطان، )دون المساعدة يينما ير حفراد في المساعدة التي يحصل عليها األ سلوك متنوع

 :بأنها.Schaefer,et al، 0990خرون آشيفر و ويعرفها -
والتأييد الدعا االجتماعي الري يكون في ثالثة أبعاد هي الدعا المعنوي الري يتضمن توفير الود 

والدعا المادي الري يتضمن تزويد الفرد بالخدمات والمساعدات المباشرة والدعا  المعلوماتي ويتلخص 
. تغرية راجعة عن سلوكهيه طفي تقديا النصاسح والتوجيهات التي تساعد الفرد في حل مشكالت وتع

 (37: 4229سلطان، )
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 :فيرون أنها ,.NorbeckKet al 0990بك وآخرون ر نو ما أ-
تتصف بثالث  Net work ةالحماية التي يحصل عليها الفرد من خالل شبكة عالقات إجتماعي

            :خصاسص هي
 .عدد أفراد الشبكة .0
 .فترات العالقة .4
 .(38: 4229سلطان، )     .جتماعيةتكرار االتصال مع أفراد الشبكة اال .3

عنوي الري الدعا أو التشجيع المادي أو المأنها     :,.Lin,et  al 0990خرون آلن و ويري  -
 . (56: 4226دياب، . )خرين خالل مواقف الحياة اليوميةيحصل عليه الفرد من اآل

 :بأنها  Caplan 1981ويعرفها كابلن  -
بط والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين تتسا بأنها طويلة النظاا الرى يتضمن مجموعة من الروا 

. المدي ويمكن االعتماد عليها والثقة بها وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها لتمده بالسند العاطفي
 (56: 4226دياب، )

 :فيعرفها علي ,Thoits 0992ثوتس أما   -
االجتماعية للفرد والري لعالقات طار الشبكة الكلية لفي إ شخاصالفرعية من األتلك العالقات نها أ

   و (56: 4226دياب، . )يعتمد عليها للمساعدة االجتماعية العاطفية والمساعدة اإلجراسية أو كليهما
(  thoits,1982 :146) 

 :libarman 0992ليبرمان اما  -
إدراك  ق بكثير من مفهوا شبكة العالقات االجتماعية ار تعتمد في تقديرها علىيأض امفهو نها فيري أ

فراد الرين يثقون فيها ويستندون على مل على األتاألفراد عن شبكاتها االجتماعية كونها األطر التي تش
 (.libarman,1982 :29 )  .عالقاتها بها

 :,.Johnson & sarson,et 0990ساراسون وأخرون ويعرفها -
ن بنا ها ونعرف أنها يهتمو يمكن أن نرجع إليها أو نعتمد علي نوجود أو توافر األشخاص الرينها بأ

 ( 55: 4226دياب، . )ا عند الحاجةنبجانب نويقفو . ويقدروننا ويحبوننا
إمكانية وجود أشخاص مقربين كاألسرة أو األصدقاء أو : المساندة بأنها Leavy, 1983 يعرفهاو-

 . (47:   2111دياب،   .)الزوجة أو الجيران يحبون الفرد ويهتمون به ويقفون بجانبه عند الحاجة

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

 (57: 4226دياب، . )من المشاركة االجتماعية الفاعلة في مواجهة هره األحداث والتكيف معها
 :يعرفان المساندة بانها  ,Syme & Schetter 0997سيم وسكتر اما -

 (.  38: 4229سلطان ، ) .خرينتفاعل الفرد في عالقاته مع اآل
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 :نها يري أ0991نجي ز البر اما -
خرين سواء كانت المساعدة مادية أو جهدًا بدنيًا أو الري حصل عليه الفرد فعاًل من اآلسلوك المساعدة 

مداد بالمعلومات أو خالل الرعاية واإلرشاد أو اإلاًل اجتماعيًا، أو تخفيضًا لمعاناة انفعاليه من تفاع
 (    03:  0992البرزنجي ، ) .تقييا الرات

 :يعرفانها ب  sloper& Turner, 1993يرنر تسلوبر و اما -
والمشجعة والتي يدركها على تلك العالقات القاسمة بين الفرد وآخرين يمثلون الشبكة االجتماعية المؤيدة 

 (38: 4229سلطان، . )أنها يمكن أن تسانده عندما يحتاج إليها
الشعور الراتي باالنتماء والقبول والحب والشعور بأن األفراد : على أنها Mossكما يعرفها موس 

 (. 329: 4220فايد ، ) .محتاجون إليه لشخصه وليس من أجل ما يستطيع أن يفعله
مجموع العالقات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل علي توفير الدعا : نها ثة على أوتعرفها الباح

زمات ومواجهة الظروف تخطي األ ىرامل لمساعدتها علعنوي والمادي لزوجات الشهداء واألالم
 .و المجتمع أو الجيران أصدقاء األ وأسرة الصعبة سواء كان هرا الدعا من األالحياتية واالجتماعية 

ديث قد نجده بعدة مسميات منها اإلسناد ن مفهوا المساندة االجتماعية هو مفهوا حوترى الباحثة أ     
مدادات االجتماعية ، أو الدعا االجتماعي أو الموارد االجتماعية أو اإلمكانات االجتماعية أو اإل

وسع من جتماعية أمفهوا شبكة العالقات االن هره المسميات تعني شيسا واحدا ، إال أننا نجد أفجميع 
 وأا الجيران عيش فيه الفرد فهي قد تكون من األفراد أمفهوا المساندة االجتماعية في المجتمع الري ي

لمحلي المحيط بالفرد ، كما يمكن أن و المجتمع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أو ااالصدقاء أ
معنوية أو سلوكية  والمساندة مادية أتقدا المساندة من أشخاص غير معروفين للفرد أيضا ،وقد تكون 

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

 .ساعده في تجاوز صعاب محن الحياة من النفسي والدفء وتفاعل اجتماعي يبالحماية واأل
- :أنماط المساندة االجتماعية

 :إلى أن المساندة االجتماعية يمكن أن تأخر عدة أشكال ومنها  (House,1981: 158)ويشير 
 .والتي تنطوي على الرعاية والثقة والقبول والتعاطف (Emotional Support)المساندة االنفعالية  -
والتي تنطوي على المساعدة في العمل والمساعدة  (Instrumental support)المساندة األداسية  -

 .بالمال
التي تنطوي على إعطاء نصاسح أو معلومات أو  (Jnformation Support)المساندة بالمعلومات  -

 .تعليا مهارة تؤدي إلى حل مشكلة أو موقف ضاغط
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مكن أن يقدمه األصدقاء والتي تنطوي على ما ي( Companionship Support)مساندة األصدقاء  -
 .لبعضها البعر وقت الشدة

 :أنه يمكن الحديث عن أربع فسات من المساندة  (Cohen, et. Al, 1986)ويري 
وهرا النوع من المساندة يكون في شكل معلومات بأن  (Esteem Support)مساندة التقدير  .0

ا مقدرون لقيمتها هرا الشخص مقدر ومقبول ويتحسن تقدير الرات بأن ننقل لألشخاص أنه
نها مقبولون بالرغا من أي صعوبات أو أخطاء شخصية، وهرا النوع من  الراتية وخبراتها وا 
المساندة يشار إليه بمسميات مختلفة مثل المساندة النفسية والتعبيرية ومساندة تقدير الرات 

 .ومساندة التنفيس والمساندة الوثيقة
هرا النوع من المساندة يساعد في تحديد ( Jnfomation Support)المساندة بالمعلومات  .4

 Appraisal)وتفها والتعامل مع األحداث الضاغطة، ويطلق عليه أحيانًا مساندة التقدير 
Sundance ) والتوجيه المعرفي(Cognitive Sundance)  . 

وتشمل على قضاء بعر الوقت مع : (Social Companionship)الصحبة االجتماعية  .3
طة الفراغ والترويب وهره المساندة تخفف الضغوط من حيث أنها تشبع الحاجة اآلخرين في أنش

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 

 .نتشار واالنتماءأحيانًا بأنه مساندة اال
وتشمل على تقديا العون المالى : (Jnstrtrumental support)المساندة اإلجراسية  .2

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 

 .أو العون لألنشطة مثل االسترخاء أو الراحةللخدمة 
 .ويطلق على المساندة اإلجراسية أيضًا مسميات مثل العون، والمساندة المادية والمساندة الملموسة

وعلى الرغا من أن أشكال المساندة يمكن تمييزها نظريًا فإنه من المواقف الطبيعية ال نجدها  
ه من الممكن ألولسك الرين لديها صحبة إجتماعية أكبر منفصلة عن بعضها فعلى سبيل المثال فإن

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

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

عن طريق الدور المها الرى تلعبه حينما يكون مستوى الضغوط ( Well - Being)رد على سعادة الف
مرتفعًا أو بالنسبة للصحة النفسية مستقلة عن مستوى الضغط أو كمتغير وسيط مخفف من اآلثار 

 (57: 4226دياب، . )السلبية الناتجة عن ارتفاع مستوى الضغط
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جتماعية تزيد من قدرة الفرد على المقاومة أن المساندة اال( Bowlby, 1980: 318)ويري   
 .والتغلب على االحباطات وتجعله قادرًا على حل مشاكله بطريقة جيدة

إلى أن الفرد الرى ينشأ وسط أسر مترابطة تسود المودة واأللفة  (Sarason et. Al, 1983)ويشير 
قيادية لرا نجد أن المساندة بين أفرادها يصبحون أفرادًا قادرين على تحمل المسسولية ولديها صفات 

 .االجتماعية تزيد من قدرة الفرد على مقاومة اإلحباط وتقلل من المعاناة النفسية في حياته االجتماعية
وأن المساندة االجتماعية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في الشفاء من االضطرابات النفسية كما   

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

إدراك الفرد أن هناك عددًا كافيًا من األشخاص في حياته يمكن أن يعتمد عليها عند : االعتبار وهما
دراك الفرد درجة من الرضا عن هره ا لمساندة المتاحة له واعتقاده في كفاية وكفاءة وقوة الحاجة وا 

المساندة مع مالحظة أن هرين العنصرين يرتبطان ببعضهما البعر ويعتمدان في المقاا األول على 
 (57: 4226دياب، . )خصاسص الشخصية التي يتسا بها الفرد

لى الدور إ( Sarason et.al)ما أشار إليه، ويشير ( 56: 0998عبد الرازق، )ويلخص   
: كوناالجتماعية يمكن أن ت الهاا للمساندة االجتماعية في التخفيف من حدة الضغوط إلى أن المساندة

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

إلى أن المساندة تقوا بمهمة حماية تقدير ( Cutrona & Russell 1990: 74)ويشير   
الشخص لراته وتشجيعه على مقاومة الضغوط التي تفرضها عليه أحداث الحياة المؤلمة، ويتفق هرا 

لنمورج المساندة االجتماعية المتصل بالوقاية، وفي سياقه ( Al bee)الرأي مع التصور الرى اقترحه 
تقل عندما تقوى قدرة الشخص على مقاومة أحداث الحياة  يت االضطراب النفسيرى أن احتماال
هله وأصدقاسه وزمالسه ما يساعده على تجاوز أتلقي من المساندة االجتماعية من السلبية عندما ي

لق صحية مع اآلخرين أن األفراد الرين يقيمون روابط تع  "Bowlby"األزمات والمحن، وقد افترر 
حينما تعاق  ار،لمنًا واعتمادًا على أنفسها من أولسك الرين يفتقدون مثل هره الروابط أيكونون أكثر 

القدرة على إقامة روابط صحية متوافقة مع اآلخرين يصبح الفرد عرضه للعديد من المخاطر واألضرار 
 (58: 4226دياب، . )البيسية التي تؤدي إلى عزلته عن اآلخرين

هوا المساندة االجتماعية من كونها متغيرًا ملطفًا للعالقة بين أن مفعلي " Weiss"ولقد أكد   
 لمررعلى أساس أن المساندة االجتماعية ترتبط بصورة سلبية با،المشقة النفسية واإلصابة بالمرر 

فكلما تلقي الشخص الدعا االنفعالي والوجداني والتقديري من جانب أفراد أسرته وأصدقاسه وزمالء 
 (58: 4226دياب، . )ك نسبة إصابته بالمررالعمل قل تبعًا لرل
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في عرضه حول الدور الرى تقوا به المساندة االجتماعية في  Liebermanويركر ليبرمان   
التأثير على إدراك الفرد لهره الضغوط وكرلك االستجابة لها والتعامل معها أن هناك مجموعة من 

هامًا، ومن هره المواقف الوقاية من االكتساب في المواقف في حياة األفراد تلعب المساندة فيها دورًا 
حالة األحداث المؤلمة والتخفيف من األحزان واألعرار الجسمية التي تنتب عن التعطل عن العمل، 

دياب، . )وتخفيف آثار األسي والتخفيف أو الوقاية من وقوع إضطرابات انفعالية في فترة الشيخوخة
4226 :59). 

 ,Cutrona & Russell)جزها كل من لمساندة االجتماعية فقد أو همية اأما بالنسبة أل  
تخفف من وقع الضغوط النفسية التي تقوى تقدير الرات لدى الفرد وتخفف من : فيما يلي( 63 :1995

أعرار القلق واالكتساب وتؤثر على الصحة النفسية والجسمية وتزيد من الشعور بالرضا عن راته وعن 
اإليجابية مما يحسن من صحتها النفسية وتسها في التوافق اإليجابي والنمو  حياته وتزيد من الجوانب

وأخيرًا تزيد من االرتباط بمصادر شبكة المساندة ،الشخصي وتساعد على حل المشكالت المرتبطة 
دياب، . )االجتماعية الخاصة بها التي تتمثل في الزوجة والزوج واألبناء واألقارب والجيران واألصدقاء

4226: 59). 
 -:وظائف المساندة االجتماعية

تنهر المساندة االجتماعية بعدة وظاسف يمكن إيجازها في الفسات الست التالية حسب كل من 
(Buunk& Hoorens, 1992: 396) 
  المساعدة المادية(Material Aid )تتمثل في النقود واألشياء المادية اكم. 
  المساعدة السلوكية(Behavioral Assistance)  وتشير إلى المشاركة في المهاا واألعمال

 .المختلفة بالجهد البدني
  التفاعل الحميا(Jntimate Jnteraction)  ويشير بعر سلوكيات اإلرشاد غير الموجة

 .كإنصات والتعبير عن التقدير والرعاية والفها
 التوجيه(Guidance )عطاء المعلومات أو التعليمات اكم  .يتمثل في تقديا النصيحة وا 
  العاسد أو المردود(Feed back )ويعنى إعطاء الفرد مردودًا عن سلوكه وأفكاره ومشاعره. 
  التفاعل االجتماعي اإليجابي(Positive Social Jnteraction ) ويشير إلى المشاركة في

 .التفاعالت االجتماعية بهدف المتعة واالسترخاء
التدخل بين األحداث الضاغطة والصحة إلى وظيفتين مهمتين للمساندة في  House, 1981ويشير 

 :النفسية ويمكن إجمال رلك في هاتين النقطتين
أن توقع هرا الحادث وبين رد )يمكن للمساندة أن تتدخل بين الحادث الضاغط : النقطة األولى -

لشخص أن فعل الضغط حيث تقوا بتخفيف أو منع استجابة تقدير الضغط بمعنى أن إدراك ا
له الموارد واإلمكانات الالزمة قد يجعله يعيد تقدير إمكانية وجود  وفرواياآلخرين يمكنها أن 
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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

خبرة الضغط وظهور حالة مرضية  فإن المساندة المناسبة قد تتدخل بين: النقطة الثانية -
ورلك عن طريق تقليل أو استبعاد رد فعل الضغط وبالتأثير المباشر على ( باثولوجية)

العمليات الفيزيولوجية قد تزيل المساندة األثر المترتب على تقدير الضغط عن طريق تقديا حل 
ره المشكلة حيث المشكلة ورلك بالتخفيف أو التهوين من األهمية التي يدركها الشخص له

يحدد للهرمونات العصبية بحيث يصبح الشخص أقل إستجابة للضغط المدرك أو عن طريق 
 -:تيسير السلوكيات الصحية ويصور رلك في الشكل التالي

 
 

 

 

             

 شكل 
             

 (0)شكل رقا

 . (Cohen & wills, 1985: 31)ةيوضح العالقة السببية بين الضغط والمرر ونقاط عمل المساندة االجتماعي  

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

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

 .إشباع حاجة االنتماء، المحافظة على الهوية الراتية وتقويتها وتقوية تقدير الرات: يلي
وهره الوظاسف الثالث الخاصة بالمساندة االجتماعية ترتبط بطبيعة مساندة الرات الخاصة    

تلقى األفراد مساندة مستمرة توفر لها شعورًا باألمن وتدعا تقدير الرات لديها بهره المظاهر أي أنه إرا 
وتقوى هويتها الراتية فها في هره الحالة أقل تعرضًا لعوامل الضغط عن األفراد الرين لا يتلقوا مثل 

 .هره المساندة

المساندة االجتماعية قد 

 تمنع تقدير الضغط

المساندة االجتماعية قد ينتج عنها إعادة التقدير أو كف 

أو تسهيل االستجابات التوافقية  االستجابات غير التوافقية

 المضادة لها

حدث ضاغط 

أو ممكن 

 الحدوث

عملية 

 التقدير

أحداث مقدرة على 

 أنها ضاغطة 

استجابة 

فيزيزولوجية انفعالية 

 أو سلوك تكيفي

المرض أو 

سلوك 

 المرض
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ساندة، التقييا المعرفي، النمورج النوعي للم -:وتنقسا إلى ما يلي :وظائف تخفيف الضغط . ب
 .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 

 .أولى وثانوي: ا المعرفي عن طريقتين هماالضغط ويتا التقيي
البحث عن معنى )ويمر األفراد بثالث عمليات ليواجهوا األحداث التي تهددها بطريقة معرفية    

والمساندة يمكن أن تلعب دورًا ( الحدث، محاولة استعادة السيطرة على حياتها، وتقوية تقدير الرات
اندة االجتماعية يمكن أن توجد مستقلة عن المواجهة مثل والمس،ما في كل عملية من هره العلميات هم

: 4226دياب، . )لهره االرتباطات يقوي نمارج تخفيف الضغط حوظاسف مساندة الصحة والفها الواض
65). 
 :نماذج المساندة االجتماعية*

 & Cohen( )كوهين وويلز)قدا  النماذج الرئيسية لتفسير الدور الذى تقوم به المساندة االجتماعية
Wills, 1985)  ،دراسة 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 
ى تقوا به ن هناك نمورجين لتفسير الدور الرألى إا ممناسبة وقد لخص الباحثان في مقدمة دراسته

 -:وكاآلتى( well - Beig)المساندة االجتماعية في سعادة الفرد 
  -:النموذج األول

ن المساندة االجتماعية ترتبط بالصحة فقد بشكل أساس لألشخاص أيفترر هرا النمورج    
ر ينظر الى إ( Buffering)و الحماية أالتخفيف  الرين يقعون تحت الضغط ويعرف هرا النمورج

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

أن ( Lazarus & Launier, 1978)والزاروس ولونير  (Lazarus, 1966)ويرى الزاروس    
و ملح في حين أنه مهدد ألموقف الرى يتعرر له على ينشأ حينما يقيا شخص ما ا Stressالضغط 

 .ون لديه االستجابة المناسبة للتعاملال تك
نه من أقف هي تلك التي يدرك فيها الشخص ن هره المواأ( Sells, 1970)وفي رأى سيلز    

ن يستجيب للموقف ولكن االستجابة المناسبة ال تكون متاحة بشكل مباشر، وتشمل اآلثار أالضروري 
نب الوجدانية السلبية وازدياد االستجابة المباشرة الناتجة عن تقدير الفرد للموقف الضاغط والجوا

 .الفيزيولوجية والتكيفات السلوكية
ب كثيرة في القدرة على التعامل مع لقد اليفرر مطا اً وعلى الرغا من أن حادثًا ضاغطًا واحد   

المواقف لدى كثير من األشخاص فإنه حينما تتجمع مشكالت متعددة وتكون مستمرة ومجهدة لقدرة 
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ن تحدث اضطرابات خطيرة وتشمل اآلليات التي تربط أل المشكلة، فحينسر من الممكن ى حالفرد عل
اعة وتغيرات و لوظيفة جهاز المنأن االختالالت للهرمونات العصبية الضغط بالمرر على سلسلة م

ن التعريف الخاص أهتماا بالنفس، ويالحظ و مجموعة من اإلخفاق في االأمميزة من السلوكيات 
، سلطان) .(Helpessness)بدقة بين الضغط المقدر ومشاعر انعداا المساعدة  بالضغط يربط

مكان فقدان تقدير الرات، وتنشأ م،( 68:  4229 من ( و العجزأقلة الحيلة )شاعر انعداا القدرة وا 
وقد يحدث فقدان التقدير للدرجة  انعداا القدرة المدركة للتعامل مع المواقف التي تتطلب استجابة فعالة

سمات فاق في التعامل مع الضغط بشكل مناسب لقدرته الراتية او للخن الشخص يرجع االأ رإ
 .رجاعه لسبب خارجيإالشخصية المستقرة بداًل من 

( 4)إن الدور الرى تقوا به المساندة االجتماعية في هره السلسلة يمكن تصويره كما في شكل 
(Cohen & wills, 1985: 31) اندة تقوا بدورها في نقطتين مختلفتين في وفى هرا الشكل فان المس

 .هرا التتابع السببي الرى يربط بين الضغط والمرر
ن أوبين رد الفعل للضغط ( را الحادثأو توقع ه)ن تتدخل بين الحادث الضاغط أ: في النقطة األولى

يقوموا ن أن اآلخرين يمكنها أدراك الشخص إن أر الضغط بمعنى تقوا بتخفيف أو منع استجابة تقدي
 .له الموارد واإلمكانات الالزمة قد يجعله يعيد تقدير إمكانية وجود ضرر نتيجة للموقف

ن الفرد ال يقدر إلتي يفرضها عليه الموقف ومن ثا فوبرلك تقوى لديه القدرة على التعامل مع المطالب ا
 .نه شديد الضغطأالموقف على 

مناسبة قد تتدخل بين خبرة الضغط وظهور حالة ن المساندة االجتماعية الإف: وفي النقطة الثانية
ورلك عن طريق تقليل او استبعاد رد فعل الضغط او بالتأثير على العمليات ( باثولوجية)مرضية 

وقد تزيل المساندة االجتماعية األثر المترتب على تقدير الضغط عن طريق تقديا حل : الفيزيولوجية
همية التي يدركها الشخص لهره المشكلة سوف يؤدى الى و التهوين من األأة ورلك بالتخفيف لللمشك
و عن طريق تيسير أقل استجابة للضغط المدرك أللهرمونات العصبية ويصبح الشخص  كبح

    .السلوكيات الصحية الصحيحة
  -:النموذج الثانى

النظر  ن المساندة االجتماعية لها تأثير مفيد على حياة الفرد وسعادته بصرفأيفترر هرا النمورج 
ا ال وقد اشتق هرا النمورج أدلته من واقع التحليالت أإرا كان هرا الفرد يقع تحت ضغط  عما

اإلحصاسية التي أظهرت وجود أثر رسيس متغير المساندة وعدا وجود تأثير للتفاعل بين الضغط 
 The Main)ن يطلق عليه نمورج األثر الرسيس أما دعا البعر م( المساندة* الضغط )والمساندة 

Effect Model ) ن المساندة ترتبط بالنتاسب الخاصة بالصحة النفسية أولقد أوضحت دراسات عديدة
اندة ن هناك عالقة بين المسأضحت مجموعة من الدراسات الطولية والصحة البدنية، وقد أو 

أوضحت لى األسباب االجتماعية كرلك فقد إن الوفيات راجعة أ را اتضحإاالجتماعية ومعدالت الوفاة 
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ن هناك عالقات ارتباطية موجبة بين المساندة أفي مجال الصحة النفسية والعقلية دراسات عديدة 
لى الصحة البدنية والنفسية ثر عاا مفيد للمساندة االجتماعية عأجتماعية والصحة النفسية، وهناك اال

ت إيجابية منتظمة ن تزود األشخاص بخبراأبكات االجتماعية الكبيرة يمكن ن يحدث ألن الشأيمكن 
ن يرتبط مع أمع وهرا النوع من المساندة يمكن ومجموعة من األدوار التي تتلقى مكافأة من المجت

حساسًا باالستقرار في مواقف الحياة واالعتراف بأهمية أر إالسعادة  نها توفر حالة إيجابية من الوجدان وا 
ساعد أيضًا في تجنب الخبرات السالبة ن يأكامل في الشبكة االجتماعية يمكن الرات كرلك فان الت

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

أما من ناحية علا " انغماس في األدوار االجتماعية"على أنه تفاعل اجتماعي منظا او ( االجتماع
نها تفاعل اجتماعي واندماج اجتماعي ومكافأة أفإنه ينظر للمساندة على " كولوجيالمنظور السي"النفس 

 .العالقات ومساندة الحالة
 ن يرتبط بالصحة البدنية عن طريق آثارأجتماعية يمكن وهرا النوع من المساندة الخاصة بالشبكة اال

و عن طريق التأثير على أنماط السلوك أو وظاسف جهاز المناعة أاالنفعال على الهرمونات العصبية 
 .و البحث عن المساعدة الطبيةأثل تدخين السجاسر وتعاطى الخمور المتصل بالصحة م

ة لى زيادإزيادة المساندة االجتماعية يؤدى ن أس يفترر وفي الصورة القصوى فان النمورج األثر الرسي
ن أللمساندة وتتوفر بعر األدلة على و طيب الحياة بصرف النظر عن المستوى الموجود أتحسن 

أي )األثر الرسيس للمساندة على النتاسب الصحية يحدث من التنافر بين األشخاص المنعزلين اجتماعيًا 
الية من و عأة لسك الرين لديها مستويات متوسطوأو ( أولسك الرين لديها عالقات اجتماعية قليلة جداً 

دنى من االتصال أنه يفترر وجود عقبة ولو لحد إن الدليل ليس قطعيًا فأالمساندة وعلى الرغا من 
نها مطلوبة لتؤثر على الحالة مع حدوث تحسن في النتاسب الصحية كلما ارتفع مستوى أر إاالجتماعي 

 (72-70: 4229سلطان، . )المساندة عن هره العتبة الفارقة
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 حث الثايناملب

 الصالبة النفس ية

 -: مقدمة 

شباع ة من العواسق التي تقف حجر عثرة أماا الشخص فتمنعه من إنسان في حياته مجموعيواجه اإل
فراد علي األ دوافعه وتحد من رغباته فيشعر بانفعال خاص يشعره بالعجز وقلة الحيلة وتختلف قدرة

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

 ( . 00: 4204أبو حسين ، )و (52:  4223صبحي ، . ) بدرجة عالية من التحمل 
حداث اوز مجرد دراسة العالقة بين إدراك األتتج بدأت الدراسات في السنوات القليلة الماضية وقد    

درة الفرد علي الضاغطة وأشكال المعاناة النفسية ، الي االهتماا والتركيز علي المتغيرات المدعمة لق
المرتبطة باستمرار السالمة " المتغيرات النفسية أو البيسية " و عوامل المقاومة أي المواجهة الفاعلة أ

ظروف الضاغطة والتي من شأنها دعا قدرة الفرد علي مواجهة المشكالت النفسية حتي في مواجهة ال
 ( .475: 0996مخيمر ،.)والتغلب عليها 
الدراسات النفسية الحديثة الى التركيز على البحوث المرتبطة بالصحة النفسية مثل  هتتجكما 

 Reven Son & Aldwin، 0999، شكري 0998، عبد اللطيف وحماده 0998عبد الخالق )
1987, chang 1998 , 1998b)ى العوامل النفسية التي تساعد ، والتاكيد في الوقت نفسه عل

 .فراد على التوافق مع المواقف المختلفة، التي يتعرضون لها في حياتها اليوميةاأل
ومن بين تلك العوامل التي حظيت حديثا باهتماا كثير من الباحثين مفهوا الصالبة النفسية  

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

Mebaniel, 2000, Schwirian, Schwirian & Weiss 1995, Kobaza 1989, Kobaza 
& Puccetti 1983, Maddi, Kobaza & Hoover 1979,). 

 (449: 4224حمادة وعبد اللطيف، )                                                       
ازا على اهتماا الباحثين في حولرا نجد ان مفهومي الصالبة النفسية والرغبة في التحكا قد 

السنوات  والصحة النفسية والجسمية في الدراسات النفسية، التي ظهرت في يمجاالت التوافق النفس
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 

 (.432: 4224حمادة وعبد اللطيف، . )والحالة االجتماعية
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 :النفسية  تعريف الصالبة 
هي صلب أي شديد َصُلَب الش  أي صالبة الش   فهو صلب وُصلب أي : الصالبة لغة :أوال 
 (.36، 4200: اليازجي)، ( 497:  0999ابن منظور ،.  )شديد
 -:التعريف االصطالحي للصالبة النفسية :ثانيا

سلسلة من  حيث توصلت لهرا المفهوا من خالل kobaza1979يعود هرا المفهوا الي كوبازا 
الدراسات ، والتي استهدفت معرفة المتغيرات النفسية التي تكمن وراء احتفاظ االشخاص 

 .بصحتها النفسية والجسمية رغا تعرضها للضغوط 
 :بانها Kobasa, 1982 & Pimes, 1986 مزبيو تعرفه كوبازا و 

البيسية و  واالجتماعية  فاعليته وقدرته على استخداا كل المصادر النفسيةباعتقاد عاا لدى الفرد 
دراكا غير محرف أو مشوه الشاقة إ حداث الحياة الضاغطةأة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية المتاح

 (60: 4202حسن، )ويفسرها بواقعية ، وموضوعية ، ومنطقية ، ومتعايش معها علي نحو ايجابي  
تي تعمل كمصدر مقاومة لنها مجموعة من سمات الشخصية اأوترى كوبازا  ؛(049: 4227بدر، )و

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

 (060: 4227السيد، .   )االلتزاا والتحكا والتحدي: بعادأ
ن مفهوا الصالبة يتشابه مع مفاهيا أخري مثل مفهوا الفاعلية الراتية لبندورا أ إلى كما تشير كوبازا*

 (.39، 4200: اليازجي. )ومفهوا التماسك ألنتونفسكي
 وطأةالمقاومة والصالبة تحت         :بانه 2112لولو حمادة، وحسن عبد اللطيف وعرفته 

 .(429: 4224وعبد اللطيف، حمادة . )و القدرة على تحمل الظروف الصعبةأالضغوط، 
ه للمتغيرات، قبلنها ترحيب الفرد وتأبالصالبة النفسية " carver & Scheier"كارفر وسشيير  ويعرف

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

ن ألتزاا والتحكا في حياة الفرد، و نها التحدي واالأالصالبة النفسية ب:"Baron 1998"بارونوقد عرف 
 .لى التطور والنمو اإلنسانيإن يهدف أهرا التحكا في حياة الفرد يجب 

 .(64: 4202حسن، )
خصلة عامة في الشخصية تعمل علي تكوينها وتنميتها : نها فيعرفها على أ Funk ,1992فنك أما 

 (.Funk,1992 : 336)المحيطة بالفرد منر الصغر" المعززة " نوعة الخبرات البيسية المت
الصةةالبة النفسةةية بأنهةةا مجموعةةة مةةن الخصةةال الشخصةةية رات الطبيعةةة 2112جيهييان محمييد وتعةةرف 

النفسية واالجتماعية وهي خصال فرعية تضا االلتزاا والتحدي والةتحكا ، يراهةا الفةرد علةي أنهةا خصةال 
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               .ف الصةةةةةةةعبة أو المثيةةةةةةةرة للمشةةةةةةةقة النفسةةةةةةةية وفةةةةةةةي التعةةةةةةةايش معهةةةةةةةا مهمةةةةةةةة لةةةةةةةه فةةةةةةةي التصةةةةةةةدي للمواقةةةةةةة
 ( .35:  4224محمد ،)

جماع علي كون الصالبة النفسية من خالل تناولها لهره التعريفات أنه يوجد إالباحثة  وترى
رها ثار السلبية لضغوط الحياة و التخفيف من آثاآلمصدرا من المصادر الشخصية الراتية لمقاومة ا

ب التي يتعرر لها وينظر لها علي الصحة النفسية والجسمية حيث يتقبل الفرد التغيرات والمصاع
عمال التي تؤدي غرضا معينا تعود عليه وليس تهديدا فيركز جهوده على األ نها نوع من التحديعلي أ
 .بالفاسدة 

التكيف الشخصي قوة الفرد وقدرته علي تحقيق  :وتعرف الباحثة الصالبة النفسية بأنها 
حباطات المختلفة واإل بأنواعهاالضغوط  واجهةم ىقصي حد ممكن والقدرة علأ ليإوالنفسي وفاعليته 
نهاك النفسي واالنعزالية والتمتع اإل ىوانفعالية متزنة والتغلب عل جسمية بأوضاعاليومية واالحتفاظ 

الخارجي لتحقيق درجة عالية من الرضا بالنضب الخلقي والتدين للتوفيق بين الدوافع الداخلية والواقع 
 .والسعادة

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

إنه من الممكن للصالبة أن تساعد في إسكات أو توقيف  contrada 0989يري كونرادا 
اومة لألمرار ن األشخاص األكثر صالبة ها أكثر مقالنفسي وأ استجابات الجهاز الدوري للضغط

المدرجة تحت تأثير الضغط بسبب الطريقة اإلدراكية التكيفية وما نتب عنها من انحدار في مستوى 
التحفز الفسيولوجي، وأن لديها أيضًا مجموعة من الجمل اإليجابية من الرات أكثر من أولسك األقل 

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

 :الصالبة والتكيف .2
كما أن الصالبة تؤثر على القدرات التكيفية من ناحية أن الرين يتمتعون بالصالبة عندها كفاءة 

غوطات الحياة اليومية على ن الشخص الصلب يدرك ضيرات إدراكية من ناحية أراتية أكثر، ولديها تقد
 .أنها أقل ضغطًا، ولديها استجابات تكيفية أكثر

عرار فها مغايرة للضغوط في آثارها على األ ثارألفراد األكثر صالبة يكون عندها آكما أن ا
نها غير ة الصغيرة على أحداث الضاغطضغوط ولكن بأقل تكرارية وينظرون إلى األيمارسون ال

 (.39: 4226ياغي، . )دراك أفضل لصحتها العقلية واالجتماعيةضاغطة، ويكون لديها إ
 :الصالبة والمجموعات .0

صفات الصالبة النفسية لمجموعات من الناس مثل العاسالت كما تا عزوها  يمكن أن تعزى
االلتحاا والرضا  لألفراد، وبرلك تعمل الصالبة على تسهيل توافق األسرة وصالبتها، وتحقق أيضاً 
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في دراسته االستطالعية أنه يوجد عالقة ارتباطية إيجابية بين ( Bigbee,jeri1992 ) ىبالعاسلة، وير 
حداث الحياتية التي تتعرر لها العاسلة، وأن الصالبة تلعب رر الرى يحدث في العاسلة وبين األالم

جي، الياز . )دور الوسيط في التخفيف من األثر الناتب عن الضغوط النفسية وبالرات األحداث السلبية
4200 :24) 
 :الصالبة النفسية والخبرات الماضية .1

تتعدد استجابات األفراد للضغوط حسب تقييمها وتقديراتها للمصادر المختلفة، بيد أن األفراد 
يختلفون في تلك التقديرات حيث يعتمد إدراكها على خبراتها الماضية ومعلوماتها واتجاهاتها 

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

الروح المعنوية هي شعور الفرد بالثقة وضبطها، والشعور بالسعادة والتكيف الجيد والشعور بالوالء 
الفرد والتقليل من التأثر بالعوامل الخارجية  التقليل من الصراعات الداخلية لدىللجماعة وتقبل أهدافها و 
 (23: 4200اليازجي، . )ه أماا معظا المهماتالمثبطة ليتمكن من ثبات

وح المعنوية والحاجة إليها، يجد أنها حالة يمكن أن تتفاعل نسان النظر في أهمية الر وحين يمعن اإل
 .عمارها ومستوياتهامع معظا الجماعات واألفراد على اختالف أجناسها وأ

الكربات ا المحن والشداسد و ش حياة هانسة مستقرة ال تتخللهيولكن المها ركره هو أن من يع
مة الناس ن الروح المعنوية ترتبط بعاى تعزيز ورفع روحه المعنوية، مع ألشيء بديهي أنه ال يحتاج إ

ن المحروا من حقوقه والمكبوتة حريته المسلوبة ولكن حين ينتقل المجهر إلى الناحية األخرى نجد أ
ء بسيط جدًا من بعر تلك المعاناة التي يعيشها إنسانيته هو أحوج ما يكون للروح المعنوية، وهرا شي

الشعب الفلسطيني خصوصًا في قطاع غزة، حيث تشهد مختلف القطاعات في قطاع غزة تدهور غير 
غالق معظا المعابر  وجه  التي تربطه بالعالا الخارجي، وعلىمسبوق بسبب تواصل الحصار المشدد وا 

تب على عزل قطاع غزة وحصاره وضربه خاص يتواصل تدهور أوضاع حقوق االنسان حيث تر 
اليازجي، . )ومحاربته آثار وعواقب وخيمة  مست والزالت تمس بصحة الفلسطينيين النفسية والجسمية

4200 :23.) 
 -:تتكون الصالبة النفسية من الخصائص التالية

ا الصالبة النفسية وجدت من خالل االطالع علي الدراسات التربوية والنفسية حول مفهو 
- : ن للصالبة عدة أبعاد منها باحثة أال
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 :commitmentااللتزام  .0
وأهدافه وقيمه نوع من التعاقد النفس يلتزا به الفرد تجاه نفسه ب  0997فيعرفه مخيمر 

و أا ن اإلحساس بااللتزاأ Taylor 1995تايلور  ىوير ،(032: 4227بدر، )،خرين من حولهواآل
بر من خصاسص روي الصالبة ستجدات تراجعها يعتالمنية لدفع النفس لالنخراط في أي م

 .(66: 4202 ،عودة).النفسية
نه اتجاه الفرد نحو معرفة راته، وتحديد أهدافه، وقيمة أب 4224، محمد  مزةحجيهان "وتعرفه 

و أته الى اعتقاد الفرد بقيمة وفاسدة العمل الري يؤديه لرإر أيضا ينه يشألحياة وتحمله المسسولية، و في ا
 (09: 4224محمد ، .   )يعللجم

فيعرفه بوصفه اعتقاد الفرد بضرورة تبنيه قيما وأهدافا محددة تجاه  wiebe,1991أما وايب 
ا والمبادئ واألهداف ، كما يشير نشاطات الحياة المختلفة ، وضرورة تحمل المسسولية تجاه هره القي

وجديرة بالتفاعل  اث هادفة ورات معنىة برؤيتها كأحدحداث الشاقالتعامل مع األلي اتجاه الفرد نحو إ
 (.wiebe,1991:89. )معها 

تأديته المهاا  بانه اعتقاد الفرد وغياب شعور االغتراب أثناء 4200بو نجيلة كما يعرفه أ
 (. 95:  4200بو نجيلة ، أ. )المطلوبة منه 

حمله المسسولية ومعتقدات وتمسكه بها وتفرد لقيا ومبادئ ن االلتزاا هو تبني الوترى الباحثة أ
 .الصالبة النفسية الفرد  ه نفسه ومجتمعه ، وهرا يعكس مستوىاتجاهها واتجا
ن بريكمان أال إ يو النفسأخرون مكون االلتزاا الشخصي آو " Kobaza"تناولت كوبارزا : أنواع االلتزام

"Precman 1987 " وجونسون"Jonson 1991 " وويب“waipe 1967 " تناولوا أنواعا مختلفة
تزاا االجتماعي، وااللتزاا األخالقي، ويوجد أيضا االلتزاا لاللتزاا فهناك االلتزاا اتجاه الرات، وهناك االل

 .(42: 4228ي، ضرا. )الديني، وااللتزاا القانوني
 نه يضا كالت أمكون االلتزاا الشخصي أو النفسي بالدراسة و رأ kobazaكما تناولت كوبازا 
اتجاه الفرد نحو معرفة راته ، " نه االلتزاا تجاه العمل ، وعرفت األول بأ من االلتزاا تجاه الرات ،

يجابية علي نحو تميزه عن اآلخرين ي الحياة ، وتحديده التجاهاته اإلوتحديده ألهدافه وقيمه الخاصة ف
،  و لآلخرينيمة العمل وأهميته ، سواء له أاعتقاد الفرد بق" ، كما عرفت االلتزاا تجاه العمل بوصفه 

نجاز عمله وضرورة تحمله مسسوليات العمل دماج في محيط العمل وبكفاءته في إواعتقاده بضرورة االن
 (.08: 4204ابو حسين ،.)وااللتزاا بنظمه 

ن مصدر االلتزاا قد يكون من داخل الفرد نفسه ، وقد يفرر علي من خالل ما سبق نجد أ
، لرا ال يمكن أن نحدد أن االلتزاا يمثل بعدا عاما  الخارج كااللتزاا القانوني أو األخالقي الشخص من

يا في مفهوا االلتزاا الري يمثل أحد تتجسد نفس اً أو مجموعة من األبعاد الفرعية ولكننا نجدها جميع
 .ة لمفهوا الصالبة النفسية األبعاد الرسيس
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 -:Controlالتحكم  .2
 منيكون له تحكا فيما يلقاه ن أ بإمكانهن أبوصفه اعتقاد الفرد ب 0996ر يمليه مخإر ييش

ر القرارات والقدرة القدرة على اتخاو حداث وتحمل المسسولية الشخصية عما يحدث له، ويتضمن التحكا أ
 ( 032: 4227بدر، . )حداث، والقدرة على المواجهة الفعالة للضغوطعلى تفسير األ

بالسيطرة، أي ( االعتقاد)يمان ن اإلأ Taylor 0995ومن الخصاسص كما يراها تايلور 
ن يؤثر أنه هو الري يستطيع أفي حياته و وقع له إحساس الشخص بانه نفسه هو سبب الحدث الري 

 (66: 4202عودة، . )على بيسته
حداث الضاغطة ورؤيتها بانه اعتقاد الفرد بتوقع حدوث األ" Wiebe, 1991"يب اويعرفه و 

كانية التحكا الفعال فيها، ويعني االستقاللية و إمأتناول والتحكا فيها للحداث شديدة قابلة أكمواقف و 
 .زماتدرة على اتخار القرار ومواجهة األوالق
 (402: 4220عثمان، (   )72: 4202عودة، ) 

ن مواقف الحياة المتغيرة أبوصفه اعتقاد الفرد ب" Kobaza 1979" ليه كوبازا إشارت أكما 
 (kobaza, 1983: 849.  )لسيطرة عليهاالتي يتعرر لها هي أمور متوقعة ويمكن التنبؤ بها وا

لتحكا ة ل، يتضح ان هناك أربع  صور رسيسالتحكا بعد عرر بعر التعريفات الخاصة ببعد
 -:هي كالتالي 

 .اسل متعددةدالقدرة على اتخار القرارات واالختيار بين ب .0
 .التحكا المعرفي المعلوماتي .4
 .التحكا السلوكي .3
 .(485: 0996ر، يممخ) و( 74-70: 4202عودة، .  )ليالتحكا الترج .2

 -:ة للتحكا هي كالتالي ويرى الرفاعي أن الصور الرسيس
اها صور التحكا التي تقلل من اآلثار السلبية للمشقة إرا ما تا  ويعد من: التحكا المعرفي  -ا

استخداا بعر العمليات الفكرية بكفاءة عند  ي ، فيختص هرا التحكا بالقدرة علىيجابعلي نحو إ
ة منطقية وواقعية ، دراكه بصورة ايجابية ، وتفسيره بصور ر للمشقة ، كالتفكير في الموقف وا  ر التع

 ستراتجيات العقلية مثلي الحدث الضاغط باستخدامه بعر اإلن الشخص يتحكا فوبمعني آخر فإ
 " .المشكلة  ة للتغلب علىو عمل خطالتركيز في أمور اخرى ، أ، تشتيت االنتباه " 

استخداا كافة المعلومات  لتحكا المعلوماتي بقدرة الفرد علىيختص ا: لمعلوماتي التحكا ا –ب 
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 

التنبؤ بالمواقف قبل وقوعها ، فيتهيأ له مما يقلل  ، حيث تساعد هره المعلومات علىنه الناتجة ع
 .القلق المصاحب للتعرر له وتسهل السيطرة عليه 
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كا المتصل باتخار القرار طريقة التعامل مع الموقف حيحسا هرا الت: التحكا باتخار القرارات  –ج 
معه ، ولرا يرتبط هرا التحكا بطبيعة الموقف نفسه و تجنبه ، أو بمحاولة التعايش أ بإنهاسهسواء 

سل ، فالمرير هو الري يقرر أي األطباء وظروف حدوثه حيث يتضمن االختيار من بين البدا
 .جراءات التي يتبعها سوف يرهب إليها ، ومتي يرهب ، واإل

رة علنية موقف بصو التعامل مع ال لوكي القدرة علىويقصد بالتحكا الس: التحكا السلوكي  –د 
تحكا الشخص في أثر الحدث الضاغط من خالل القياا ببعر السلوكيات  وملموسة ، بمعنى
 .لتعديله أو تغييره 

ويرتبط التحكا االسترجاعي بمعتقدات الفرد واتجاهاته السابقة عن : التحكا االسترجاعي  –ه 
طباع محدد عن ان لي تكويناع الفرد لمثل هره المعتقدات إالموقف وطبيعته ، فيؤدي استرج

ظرة آخر ن ل للتناول والسيطرة عليه ، وبمعنى، وقاب الموقف ، ورؤيته على أنه موقف رو معنى
له في حياته ، مما قد يؤدي لتخفيف أثر الضغوط  الشخص للحدث الضاغط ومحاولة إيجاد معنى

 ( .30:  4223الرفاعي ،.)
 كا في المواقف الضاغطة يساعده علىتحن شعور الفرد بأنه يمكن أن يأ banduraباندورا  ويرى

 (.taylor, 1995 : 264. )مواجهة الضغوط بفاعلية أكثر 
 على توقع حدوث المواقف الصعبة بناءً  ويتضح من رلك ان التحكا يتمثل في قدرة الفرد على

كل  ، مستثمرااستقراسه للواقع ، ووضعه الخطط المناسبة لمواجهتها والتقليل من آثارها حين حدوثها 
ستراتيجيات عقلية ، مسيطرا على نفسه متحكما في  ما يتوافر لديه من إمكانيات مادية ومعنوية وا 

 .انفعاالته 
 -:  Challangeالتحدي  .0
، فقد " التحدي مقابل الشعور بالتهديد " خير للصالبة النفسية وهو يعتبر المكون الثالث واأل  

مر مثير أمن تغيير على جوانب حياته هو  أيطر ن ما أ اعتقاد الفرد "بأنه  0996عرفه مخيمر 
كثر من كونه تهديدا له، مما يساعده على المبادأة، واستكشاف البيسة، ومعرفة المصادر أوضروري 

نها أضغوط بفاعلية، وهره الخصاسص من شالنفسية واالجتماعية التي تساعده على مواجهة ال
: 4227بدر، )  . تعرر ألحداث سلبية ضاغطةالمحافظة على سالمة األداء النفسي للفرد رغا ال

واجهة األنشطة الجدية التي حداث التغير، ومإوهو الرغبة في ، (023: 0996ر، يممخ)و  ( 030
 (66: 4202عودة، . )و تكون بمثابة فرص للنماء والتطورأتمثل 

حداث أفي ن التغير المتجدد أاعتقاد الفرد ب ن التحدي هوأ" Kobaza, 1983" وتعرفه كوبازا  
كثر من كونه تهديدا ألمنه وثقته بنفسه أبل حتمي ال بد منه الرتقاسه، ، مر طبيعي أالحياة هو 

 (49: 4228ي، ضرا. )وسالمته النفسية
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تلك االستجابات المنظمة "نه ألى التحدي بإ Tomaka et. Al, 1996خرون آويشير توماكا و  
و أو فسيولوجية أستجابات تكون رات طبيعة معرفية ردا على المتطلبات البيسية وهره اال أالتي تنش

 .(74: 4202عودة، . ) نها استجابات فعالةأسلوكية وقد تجتمع معا وتوصف ب
المثابرة وعدا الخوف عند مواجهة  قتحاا المشكالت لحلها والقدرة علىكما يظهر التحدي في ا 

 (.402:  4220عثمان ، . )  المشكالت 
قبلها مواقف الحياة الجديدة وتل في قدرة الفرد على التكيف مع مثتي ين التحدأالباحثة  ترىو  

ارة باعتبارها أمورا طبيعية البد من حدوثها لنموه وارتقاسه، مع قدرته ضو أبما فيها من مستجدات سارة 
حداث أف السريع في مواجهة على مواجهة المشكالت بفاعليه، وهره الخاصية تساعد الفرد على التكي

نجد في بعر كرلك ،  الضاغطة المؤلمة، وتخلق مشاعر التفاؤل في تقبل الخبرات الجديدةالحياة 
الصبر وااليمان " -:تتمثل فيما يلي  من خصاسص روي الصالبة النفسية الدراسات عددا آخر 

 ."بالقضاء والقدرة
 دبياتألبعد دراسته "تحكا تحدي  –التزاا " التالية خصاسص لا على كدأ ريممخ نكما نجد أ  

واعتمد على هره  ،الموضوع حيث قاا بالعديد من الدراسات العربية في مجال الصالبة النفسية
لى تعريف ومقياس الصالبة الري طورته كوبازا إلقياس الصالبة استنادا  كأبعادالخصاسص في دراساته 

" kobaza, 1979( " ،66: 4202عودة). 
التحدي  –التحكا  –االلتزاا "صالبة النفسية و لرا نخلص من خالل ما تا عرضه من أبعاد ال 
ضوء ما يجده مستقرأ  بنفسه مضمون حقوقه والتزاماته علىن الفرد ينظا أموره وعالقاته ويحدد إلي أ" 

ن ،كما يمكن أمع من يتعاملون معه ، وما يتفق مع العرف الساسد المستقر وشعوره بضرورة االلتزاا به 
 .ه وأعرافه وقوانينه ومع معتقداتهيستمده من قيا مجتمع لفرد نفسه ، أو أنا مصدره داخل ايكون االلتزا

الراتية على أن يتماسك ويسيطر على نفسه  الباحثة أنه يعني قدرة الفرد وبالنسبة للتحكا فترى
ك الصمود والسيطرة الصمود في مواجهة صعاب الحياة و أزماتها ، ويتضمن رل وهرا يعني قدرته على

 .ر القرار لقدرة على اتخاعلى نفسه وا
كما يشير التحدي الي قدرة الفرد علي المواجهة الفعالة لألزمات الحياتية وبرل الجهد لتخطي 

المرجوة ، وخلق مشاعر التفاؤل في تقبل الخبرات الجديدة ، ويتضمن هرا  لألهدافالعقبات وصوال 
 تحاا المشكالت ومساعدة الفرد علىقمكانات واالقدرات وتنمية اإل البعد بعر الخصاسص منها توظيف

 . التكيف في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وأزماتها المؤلمة 
 :أهمية الصالبة النفسية

عدة تفسيرات توضح السبب الري يجعل الصالبة النفسية  Kobaza, 1979قدمت كوبازا   
لى ثر الضغوط عأيمكن فها العالقة من خالل فحص تخفف من حدة الضغوط التي تواجه الفرد، و 

لى إلى سلسلة من االرجاع تؤدي إحداث الضاغطة تقود ارة األثاست نأ ىالفرد، وفي هرا الخصوص تر 
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مرار ألى اإلرهاق وما يصاحبه من إتي والضغط المزمن يؤدي فيما بعد ارة الجهاز العصبي الراثاست
 أعملية الداسرية، والتي تبدديل الدور الصالبة النفسية في تع تأتيجسمية واضطرابات نفسية، وهنا 

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

نه منر الدراسة األولى التي قامت بها كوبازا أ shely & Tailorوركرت شيلي وتايلور   
Kobaza 1979ن الصالبة ترتبط بكل من الصحة أت العديد من األبحاث التي أظهرت ، أجري
 .(76: 4202عودة، )و( 38: 4226ياغي، . )ة النفسية الجيدةالجسمية والصح

لصالبة النفسية ن األشخاص روي اأ Made & Kobazaوقد وجد كل من مادي وكوبازا      
غوط بحيث تفيدها في خفر كثر قدرة على االستفادة من أساليب مواجهتها للضأالمرتفعة يكونون 

منظور واسع وتحليلها الى مركباتها الجزسية ووضع  حداث الضاغطة من خالل رؤيتها منتهديد األ
ن أفي  Lazours و الزاروس  volcmanوفولكمان  Kobazaالحلول المناسبة لها، وتتفق كوبازا 

الخصاسص النفسية كالصالبة مثال تؤثر في تقييا الفرد المعرفي للحدث الضاغط راته وما ينطوى عليه 
المواجهة وهي  ألساليبيضا في تقييا الفرد ه لراته،كما تؤثر أالنفسية وتقدير وصحته  ألمنهمن تهديد 

 -تحمل المسسولية -الهروب -مواجهة المشكالت)واجه بها الفرد الحدث الضاغط يالتي ساليب األ
 .(77-76: 4202عودة، (.)التحكا الراتي -البحث عن المساندة

الصالبة النفسية درجة عالية من فراد الرين يتمتعون بقاا األ نه حتى لوأخرون آباحثون  ىوير   
 تأثيرن سمات شخصيتها تظل تعمل كواق من أال إنها تشكل لها ضغطا بالفعل أبتقدير الضغوط ب

و عن طريق كف السلوك غير التوافقي، أتيار أساليب المواجهة التوافقية الضغوط عن طريق تسهيل اخ
التحويلي، وفيه يقومون أسلوب المواجهة  لى استخدااإالية نظريا يميلون روو الصالبة الع فاألفراد

حداث نتيجة لرلك نجدها يتوافقون مع األنمو و  صطا الى فر غحداث التي يمكن ان تولد ضبتغيير األ
 .الضاغطة بطريقة متفاسلة وفعالة

جهة التراجعي، فراد روو الصالبة المنخفضة الى أسلوب المواوعلى العكس من رلك يعتمد األ  
 .ن تولد ضغطاأاالبتعاد عن المواقف التي يمكن  وأتجنب الوفيه يقومون بكوصا نن مو الري يتضأ
 (53: 4228ي، ضرا)
سين األداء و الصحة النفسية حيث حد عوامل الشخصية في تحأكما تعد الصالبة النفسية   
ي لالضبط الداخ)عوامل المقاومة ضد الضغوط بجانب  كأحدلى أهميته إشارت العديد من الدراسات أ

كثر أنها تجعله أا الضغوط تقييما واقعيا، كما التي تجعل الفرد يقي( االجتماعيةوتقدير الرات والمساندة 
ن هناك تباينا أوال شك  ،(478: 0997،مخيمر)و( 252: 4200ود وعلى، محم)اجهتها و فعالية في م

قق التوافق بين األشخاص في مواجهة المحن والتوافق معها، وقد افترضت عدة مكونات نفسية تح
االنفعالي والكفاءة الراتية والصالبة النفسية والدعا االجتماعي والقيا  واالتزاننا اإلنساني منها قوة األ

 .الدينية
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النفسية والجسمية، فالفرد  باألمرارصابة ة أيضا كحاجز يحول بين الفرد واإلوتعمل الصالب  
لى التفاؤل والتعامل المباشر مع إا يميل صورة فعالة مع الضغوط، كمرو الشخصية الصلبة يتعامل ب

نه يكون إقل تهديدا، وعليه فألى مواقف إك يستطيع تحويل المواقف الضاغطة مصادر الضغط، ولرل
 .(256: 4200محمود وعلى، . )السلبية المرتبطة بالضغوط ثارلآل ةقل عرضأ

 :النظريات المفسرة للصالبة النفسية
 : والدراسات المنبثقة عنها( Kobaza 1979)نظرية كوبازا : أوال
راء آبية تمثلت أسس النظرية في يية والتجر ر اعتمدت هره النظرية على عدد من األسس النظ  

و أن وجود هدف للفرد ألى إت شار أوالتي  Rojars زوروجر  Phrankelبعر العلماء أمثال فرانكل 
ل إمكاناته الشخصية واالجتماعية معنى لحياته الصعبة يعتمد بالدرجة األولى على قدرته على استغال

 (Mttexon, ivancevich, 1987: 102. )بصورة جيدة
نها أي اعتمدت عليها هره في ثالث حيث من اها النمارج الت( Lazours)ويعد نمورج الزورس 

 :نوقشت من خالل ارتباطها بعدد من العوامل وحددها في ثالث عوامل رسيسية وهي
 .البيسة الداخلية للفرد .0
 .دراكي المعرفيسلوب اإلاأل .4
 .الشعور بالتهديد واإلحباط .3

دراك الفرد إط يحددها في المقاا األول طريقة ن حدوث خبرة الضغو أ( Lazours)ركر الزورس 
دراك الثانوي وتقديا لقدرته الخاصة وتحديد كفاءتها في تباره خططا للتعايش تشمل عليه اإلللموقف واع

.تناول المواقف الصعبة

  

مر أمتها للتعامل مع المواقف الصعبة زا بضعفها وعدا مالسجالفرد لقدراته على نحو سلبي ي فتقييا
( 79: 4202عودة، )وأرس توقع حدوث الفرد سواء البدني يشعر بالتهديد وهو ما يعني عند الزو 

ري و بالضرر الأالشعور بالخطر  لى الشعور باإلحباط متضمناإويؤدي الشعور بالتهديد بدوره  يالنفس
ترتبط هره العوامل الثالثة ببعضها البعر ،كما (46: 4227ابو ندي ، )يقرر الفرد وقوعه بالفعل 
دراك اإليجابي دراكي للموقف كما يؤدي اإلالشعور بالتهديد على األسلوب اإل فعلى سبيل المثال يتوقف

لى تقييا بعر إويؤدي  لى زيادة الشعور بالتهديدإي دراك السلبإلى تضاؤل الشعور بالتهديد ويؤدي الإ
 .الخصال الشخصية كتقدير الرات

ن اجرت دراسة على أاالفترار األساس لنظريتها بعد ( Kobaza, 1979)  رحت كوبازا طو 
عمال والمحامين والعاملين في الدرجة المتوسطة والعليا في الصحة النفسية والجسمية رجال األ

 :ي كان منهاواالحداث الصادمة وقد خرجت ببعر النتاسب والت
الكشف عن مصدر إيجابي جديد في مجال الوقاية من اإلصابة باالضطرابات النفسية والجسمية  .0

 .(االلتزاا، التحكا، التحدي"وهو الصالبة النفسية بأبعادها وهي 
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قل في اإلصابة باالضطرابات النفسية رغا أد األكثر صالبة حصلوا على معدات ن االفراإ .4
 .تعرضها للضغوط الشاقة

نه حتمي إمرا ضروريا بل أالحياتية الشاقة يعد  ضاغطةن التعرر لألحداث الأفترار فكان هرا اال
ن المصادر النفسية واالجتماعية الخاصة بكل ا  رد ونضجه االنفعالي واالجتماعي و ال بد منه الرتقاء الف

 .صالبة النفسيةحداث الصادمة ومن أبرز هره المصادر التقوي وتزداد عند التعرر لهره األ فرد قد
مرار أدى الى قاسا بين الصالبة والوقاية من األن االرتباط الألى إومن خالل دراستها توصلت 

ة أاألكثر نشاطا ومبادأنها نها يتسمون بأيزة لألفراد مرتفعي الصالبة حيث الممللخصال تحديدها 
د واقعية وانجازا وسيطرة وقدرة شأا ومقاومة ألعباء الحياة و ودمر صواقتدارا وقيادة وضبطا داخليا وأكث

 . (82: 4202عودة، . )على التفسير
جهاد لديها صالبة نفسية قوية تخفف اإل فراد الرين ينظرون للحياة وأحداثها بواقعيةلرا نجد أن األ

ن التكيف مع هره الصعاب ن أحداث الحياة الضاغطة ، كما ترى الباحثة أوالشعور السلبي الناتب ع
 وب منها ولكن الصالبة القوية لدى األفراد تساعده علىحداث أو الهر إلي تجنب هره األ باألفراديؤدي 

ل المساندة االجتماعية حدى المتغيرات النفسية الواقعية مثهره الضغوط ، لرا تعتبر الصالبة إمواجهة 
ة لمساندلي طلب االبة القوية إفراد روي الصراتيجيات المواجهة ، حيث يميل األستومتغيرات إ

المؤلمة ، فهرا يساعدها على  لألحداثخرين المحيطين بها ، عند تعرضها  االجتماعية والدعا من اآل
 .حداث وتجاوزها بنجاحالتوافق مع هره األ

 -: ( Venk)نظرية فنيك : ثانيا
يثة الري أعاد حدحد النمارج الأباالضطرابات  ضغوطحديثا في مجال الوقاية من اللقد اظهر 
النمورج قدمه فنيك  اوحاول وضع تعديل جديد لها وهر( Kobaza, 1979)ية كوبازا النظر في نظر 

(Venk, 1992 )العالقة بين ها بهدف بحث اجر أالتعديل من خالل دراسته التي  اوتا تقديا هر
ورلك  ،والصحة العقلية من ناحية أخرى،دراك المعرفي والتعايش الفعال من ناحية الصالبة النفسية واإل

واعتمد الباحث على المواقف الشاقة الواقعية في تحديده لدور  ا،جنديا إسراسيلي 067مها  انة قو على عي
، (82: 4202عودة، . )دراك المعرفي للمواقف الشاقةبة وقاا بقياس متغير الصالبة واإلالصال

تهاء هره نوالتعايش معها قبل الفترة التدريبية التي أعطاها للمشاركين والتي بلغت سته شهور وبعد ا
 :لى نتاسب مهمة وهيإالفترة التدريبية توصل 

ة العقلية الجيدة لألفراد فارتبط االلتزاا جوهريا بالصحة حارتباط مكوني االلتزاا والتحكا فقط في الص
ستراتيجية إستراتيجية التعايش الفعال خاصة إل االعقلية من خالل تخفير الشعور بالتهديد واستخدام

قل أنه أعقلية من خالل إدراك الموقف على ارتبط بعد التحكا إيجابيا بالصحة الضبط االنفعال حيث 
 .مشقة واستخداا استراتيجية حل المشكالت بالتعايش
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هةةداف الدراسةةة األولةةى ورلةةك علةةى ألهةةا نفةةس  0995ء دراسةةة ثانيةةة عةةاا بةةأجرا( Venk)وقةةاا فنيةةك 
شةةهور تةةا خاللهةةا تنفيةةر  2تدريبيةةة عنيفةةة لمةةدة ا فتةةرة ولكنةةه اسةةتخد يضةةا،ن أعينةةة مةةن الجنةةود اإلسةةراسيلي

ن تعارضةةةت مةةةع ميةةةولها واسةةةتعداداتها الشخصةةةية ورلةةةك بصةةةفة ا  لمشةةةاركين لألوامةةةر المطلوبةةةة حتةةةى و ا
وطةرق ( الواقعيةة)ة يةدراك المعرفةي لألحةداث الشةاقة الحقيقبقيةاس الصةالبة النفسةية وكيفيةة اإلمتواصلة و 

                .لدراسةةةةةةةة األولةةةةةةةىاء منهةةةةةةةا تةةةةةةةا التوصةةةةةةةل لةةةةةةةنفس نتةةةةةةةاسب االنتهةةةةةةةا التعةةةةةةةايش قبةةةةةةةل فتةةةةةةةرة التةةةةةةةدريب وبعةةةةةةةد
 (.32 :4227،ابو ندي)

  

ثار المتعددة للصالبة النفسية على تمتع الفرد بصحة نفسية اآلتتناول الدراسات السابقة  كما نجد ان
 .جيدة وكرلك العوامل التي تؤثر في تكوين الصالبة النفسية لدى الفرد

نظريات السابقة التي تناولت الصالبة دبي و البعد اطالعها علي التراث األ باحثةلرا قامت ال
 ةلى جانب اعتقاد الباحثإ، احدى المتغيرات األساسية في دراستهإلتكون  باختيار الصالبة  ، النفسية

 ن يكون هرا التمتع من خالل المساندةأيتمتع بهره الصالبة، ويمكن  امن أبناء وطنه اً كبير  اً ن عددأب
او من خالل تكرار الصدمات شخاص المحيطين بهن واألسر من األ مهاتتلقاها األتاالجتماعية التي 

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

  

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

مواجهة آثار هره  مل علي تعزيزها ، وتعزيز قدرة األمهات خاصة علىالعسرنا و أ قوة الصالبة لدى
 .الحروب وتحديها 

رامل و زوجات الشهداء في يكشف في هره الدراسة مدى قدرة األن لرا نجد أن هرا المتغير يمكن أ
 ار نفسيةمحافظات غزة ، علي مواصلة التحدى والمواجهة والتصدى لما خلقته الظروف الصعبة من آث

المؤلمة وفقدان أحباسهن خاصة األزواج الرين ها أمن األسرة  لألحداثثناء تعرضهن وجسمية حادة أ
، وعند  زواج الجدار الواقي الصامد الري يحجز هموا الحياة وصعابهاوعمادها ، كما يمثل هؤالء األ

،أهمها أن تحاول بناء  ألا كثير من التحدياتالزوجة وا فقدان هرا الدرع تفقد األسرة أمانها ويكون أماا
جدار قوي يحمي أسرتها ، ومحاولة توفير احتياجات أسرتها المعنوية والمادية، واألها أنها ستقوا 

الية سرة ، وهره يتطلب درجة عبدورين هامين في األسرة والمجتمع وهو أن تكون األب واألا لهره األ
 .ها ومتطلباتها حداث الحياة المؤلمة وعقباتمن القوة والصالبة لمواجهة أ
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 املبحث الثالث

 قلق املس تقبل

 :القلق: أوال  
- :المقدمة 

نسان السوى عامة تعتبر تفاعاًل طبيعيًا لظروف الحياة العادية وخاصة في ظاهرة القلق في اإل
ار نبأ و انتظأق بالوظيفة اللتحااو أقداا على الزواج و اإلأواقف التوقع مثل دخول االمتحان، م

نتاج والنجاح الطبيعية يعمل كدافع قوى نحو اال ن القلق في حدودهأن ندرك أهكرا، وينبغي و ...... هاا
مما يقف في سبيل التكيف ويعوق صبح شديدًا قاسيًا أرا زاد القلق عن حده و إفراد ولكن والتقدا عند اال

الصيخان، )     .ورلك هو الرى نطلق عليه عصاب القلق اً مرضي اً نتاج ويعرقل التقدا أصبح عرضاال
4202  :69 .) 

من معظا ة نه يعتبر سمة رسيسأال إلق من األمرار العصابية الشاسعة يعتبر القكما 
مرار العصابية زمات كما نجده مصاحبًا لكل األسوياء في مواقف األاالضطرابات، نجده بين األ
لحديث بأزماته ن القلق هو سمة العصر اأالمفكرين  يري الكثير من؛ف والرهانية على حد سواء

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

شديدة على التمزق والخوف ث في الحاالت البعتستدعى بالضرورة هرا االنفعال وهو ي شخاص الأو أ
 أبو حويب. )ل قدرته على التفاعل االجتماعي والتكيف البناءلى حياة عاجزة ويشإل حياة صاحبه ويحو 

 (022: 4220الصفدي،  و
الكاسن بجوانبه  –ويشمل االضطرابات في حاالت القلق مثله مثل أي اضطراب انفعالي آخر 

 .اعالته االجتماعيةالوجدانية والسلوكية والتفكير فضاًل عن تف
فمن حيث النواحي الشعورية تسيطر على الشخص في حاالت القلق مشاعر بالخوف 
واالكتساب والشعور بالعجز عن اتخار قرارات حاسمة او سرعة اتخار قرارات ، والشخص في حاالت 

ن القلقين أن وقد تبي ةال منطقيجاهات وأفكار القلق غالبا ما تظهر اضطراباته الفكرية في شكل تبني ات
يضعون والعصابيين غالبًا ما يتبنون أفكارًا مطلقة متطرفة وغير واقعية ويميلون الى نقد الرات الشديد و 

 .( 025: 4220الصفدي،  و أبو حويب. )ن يفعلوه وما ال يفعلوهأمتطلبات صارمة على ما يجب 
أللا واألسي والقلق زن ومزعب وموجع، يسبب الكرب واحويعتبر القلق انفعال مؤلا ومؤسف وم

وقد ينظر للقلق على أنه ؛  .Anxiety is an emotion that is distressing. والمضايقة
 functional، وفي الغالب ما يكون هرا المرر وظيفيًا neurosisأي مرر نفسي " عصاب نفسي"



41 

 

ت اجتماعية، زماأنما يرجع الى أسباب نفسية و ا  و و جسمية، انه ال يرجع الى أسباب عضوية أبمعني 
 .تميز شخصًا معينًا دون غيره من الناس stateنه حالة أليه على إوقد ينظر 

و غير معروفة، والقلق أ، وقد تكون أسبابه غامضة للقلق سبب معروفهرا وقد يكون 
يالمًا، وللقلق عدد كبير من األعرار التي قد تشبه أعرار الخوف  وقد  Fearالمجهول أكثر حدة وا 

من التعميا لمثيرات القلق،  اً نه يحدث نوعأخر، بمعني آلى إبالقلق باالنتقال من مثير لشعور يأخر ا
على هرا القلق المتنقل  S.Freudفرويد  طلق سيحموندأقل القلق من موقف إلى آخر، ولقد حيث ينت

را لا يستطيع المرير أن ين Free- floating anxietyاصطالح القلق الهاسا  سب شعوره بالقلق وا 
إرا عرف " و حل الموقف المقلق هرا، فكما يقولون أنه يصبح من الصعب عالجه إى سبب محدد، فال

 behaviouralويرهب كثير من علماء المدرسة السلوكية في علا النفس " السبب بطل العجب
school إلى القول بأن انفعال القلق يرجع الى التعلا الشرطي الكالسيكي. 

مرار متعلمة ومكتسبة من البيسة، أمرار النفسية ن جميع األأحيث ترى المدرسة السلوكية 
 (70-72: 4220العيسوي، . )ويحاول االنسان تحاشي المواقف التي تسبب له القلق

القلق هو القاسا المشترك األعظا في االضطرابات النفسية، والقلق هو الحالة التي ن لرا نجد أ
ر أو لقي إهانة أو حبط مسعاه أو وجد نفسه في موقف و تعرر للخطأبها الفرد إرا تهدد أمنه  يشعر

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

حيث استخدمه مؤسس التحليل " فرويد"فضل في إراعته الى نيات من هرا القرن، وربما يعود اليالثالث
-0934)هيدية األخرى موفي محاضراته الت( 0907-0906)النفسي في محاضراته التمهيدية األولي 

 .وقد عنون به أحد كتبه( 0933

ومصطلح القلق من المصطلحات القليلة التي يستخدمها علماء النفس في جميع االتجاهات 
ن إبل ( 87: 4222على وشريت، )لكتاب تعبير يجد إجماعًا عليه من الباحثين وا النظرية، أي انه

بصفة عامة  لى االتفاقإطلح واالعتراف به، بل يتعدي رلك اإلجماع ال يقتصر على استخداا المص
 .على مظاهرة وعالماته

 -:لتعريف اللغوي للقلقا: اوال 
قلق، هو االنزعاج، فيقال قلق الشيء قلقًا، فهو ورد في لسان العرب البن منظور معنى ال: القلق لغة

؛ .أي حركه، والقلق أيضًا أن ال يستقر في مكان واحد: قلق ومقالق، وأقلق الشيء من مكانه، وقلقه
وأقلق   .وقلق أي اضطرب وانزعب. أو لا يستقر على حال. مكان واحد فيأي لا يستقر : قلق قلقاً و 

 .(32: 4204جبر، )  .و الشديد القلقه: أزعجه، والمقالق:الها فالنا أي 
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هو رلك اإلحساس الري ينتابنا و والقلق هو انشغال البال واالنزعاج من شيء غير معروف؛ 
عندسر نشعر بخطر ما  ،عندما نكون في موقف حرج، أو عندما نشعر أننا محاصرون في زاوية ضيقة 

ن اإلحساس بالقلق يشبه مشاعر إا؛ يد وهرا الخطر غير معروف لدينيهددنا رغا أن مصدر هرا التهد
الخوف أو مشاعر شبيهة للخوف في بعر المواقف الحياتية؛ كما وتحتوي اللغة اإلنجليزية على 

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

عصاب؛ أما في اللغة العربية القلق له عدة ثارة األإلهياج، النرفزة، المحنة، الرعب، الشعور بالهدوء، ا
الشعور بالخوف، عدا الشعور بالراحة والهدوء، االنفعال، االرتعاش، انشغال البال، : معاني مثل

ة، كل هره الكلمات لها صلة بأحاسيس شبيهة بالقلق، وعندما االنزعاج من شيء غير معروف، النرفز 
ينمي مجتمع ما رخيرة وافرة من المفردات عن مشاعر معينة هرا يعني أن هره المشاعر واألحاسيس 

 .منتشرة بين الجميع ورات أهمية خاصة
ن القلق والخوف بشكل عاا متشابهان، عندما يكون سبب القلق واضحًا لنا نسمي هرا إ

حساس خوفًا، ارا واجه شخص ما أسدًا مفترسًا فيكون إحساس هره الشخص هو الخوف أو الرعب، اإل
أما رلك الري يخاف من االمتحانات والتي بقي عليها عدة شهور فهو شخص قلق؛ كلمة الخوف في 

ة أو ، والتي تعني الكارثfaerمن كلمة  fear، أما في اللغة اإلنجليزية starchاللغة البولندية تعني 
فهي مشتقة من كلمة التينية والتي تعني مشاكل داخل " ANXIOUS"الخطر المفاج ، أما كلمة القلق 

غريقية وتعني ة الالتينية لها عالقة باللغة اإلعقل المرء نتيجة حادث غير محدد، ونفس هره الكلم
 .(004: 2101زغير، ). الضغط بقوة أو الكفاح

 :القلق اصطالحا  تعريف:ثانيا 
 :تعريفات بعض علماء النفس للقلق ما يليمن 

 يعرف القلق بأنه رد فعل لحالة خطر: 0957تعريف فرويد  -
 .استجابة انفعالية لخطر يكون موجها إلى المكونات األساسية للشخصية بأنه: 0973هورني  تعريف -
خطر القلق هو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد : فيعرفه  0997تعريف حامد زهران   -

  .فعلي أو رمزي، قد يحدث، ويصحبها خوف غامر وأعرار نفسية وعضوية
القلق بأنه شعور عاا بالخشية، أو أن هناك مصيبة وشيكة الوقوع : 0992ويعرف أحمد عبد الخالق  -

وتهديد مصدره غير معلوا، مع شعور بالتوتر، وخوف ال مسوغ له من الناحية الموضوعية، وغالبا ما 
، كما يتضمن القلق استجابة مفرطة مبالغا فيها لمواقف ال تمثل خطرا ل والمجهوليتعلق بالمستقب

حقيقيا وقد ال تخرج في الواقع عن اطار الحياة العادية، لكن الفرد الري يعاني من القلق يستجيب لها 
 . و مواقف تصعب مواجهتهالبا كما لو كانت تمثل خطرا ملحا أغا
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يركز على أن القلق شعور عاا بالخيبة، أو بخطر وشيك الوقوع، فنجد أن الكثير من علماء النفس 
 ال   وقد  حقيقيا، مبال  فيها، لمواقف ال تمثل خطرا  وهو استجابةومصدره غير معلوا، 

تخرج عن إطار الحياة العادية، ولكن الفرد الري يعاني القلق يستجيب لها غالبا كما لو كانت 
 .(072-069: 4220عبداهلل، . )لجتهملحا أو موقفا يصعب معاتمثل خطرا 
ناتب عن توقع خطر من مصدر غير  شعور باالنقبار والخوف والتوتر: القلق بأنهويعرف 

معروف ويعتبر القلق المعتدل عامل من العوامل الدافعة الى التعلا والنجاح، ولكن عندما تشتد مشاعر 
ويعتبر القلق . مرضية ال بد من عالجها القلق لتصبح هي السمة الغالبة على سلوك الفرد فيصبح حالة

بواحدة أو أكثر من ويتميز المصاب بالقلق  Neurosesشكاًل من أشكال األمرار العصابية 
 :األعرار التالية

 العجز عن التركيز واالنتباه -0
 .اضطرابات النوا، وتتمثل في األرق أو النوا المتقطع أو صعوبة االستغراق في النوا -4
الستشاري للجهاز العصبي المستقل ويتمثل بكثرة العرق أو خفقان القلب زيادة في النشاط ا -3

 .والعضةوجفاف الحلق والفا واضطرابات المعدة والميل لدسهال 
التوتر العضلي ويتمثل في الرعشة والتنميل واالنقباضات العضلية واالختالجات في العضالت  -2

 .الدقيقة والتعب والعجز عن االسترخاء
. لشر ويتمثل في االنشغال بالمستقبل والهموا والتفكير السلبي في المستقبلالتوجس وتوقع ا -5

 .(34: 4224سيسالا، )
حامد زهران بأنه حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي، كما يعرفه 

 .قد يحدث، ويصحبها خوف غامر وأعرار نفسية وجسمية
ر االضطرابات النفسية إال أن حالة القلق قد تغلب ورغا أن القلق غالبا ما يكون عرضا لبع

أو " anxiety reaction"فتصبح هي نفسها اضطرابا نفسيا أساسيا وهرا هو ما يعرف عصاب القلق 
ويمكن اعتبار . ؛ وهو أشيع حاالت القلق" anxiety neurosis" "رد فعل القلق"أو " القلق العصابي"

 (.097: 0977زهران، )رقع التهديد والخطالقلق انفعااًل مركبًا من الخوف وتو 
 : Anxiety ويري اخرون ان القلق هو

 .شعور مختلط من الرهبة والفزع بخصوص المستقبل دون سبب محدد لهرا الخوف -1
 خوف مزمن من درجة خفيفة -2
 خوف شديد مسيطر -3
 (39: 4223عقل، . )دافع ثانوي يشتمل على استجابة تجنبية مكتسبة -4
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نفسي وجسمي، ويتميز بخوف منتشر والشعور من انعداا األمن وتوقع  ياحعدا ارت : يعرف بانهو 
لى حد الرعر، كما يصاحب هرا الشعور في بعر األحيان إث كارثة، ويمكن أن يتصاعد القلق حدو 

 (32: 4204جبر،.  )بعر االمرار النفسية والجسمية السيكوسوماتية
وجس بالت حالة مرضية تتسا بالشعور، بأنه Kaplan & Sadock 0991ويعرفه كابالن وسادوك 

القلق عن الخوف  لى فرط نشاط الجهاز العصبي الراتي، ويختلفإالمصحوب بعالمات جسمية تشير 
 .(32 :4204جبر، . )يمثل استجابة لسبب معروف( أي الخوف)بأن األخير 

خوف و رمزي قد يحدث ويصحبها أهديد خطر فعلي حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع ت هوو 
 ( 004: 4220شارلي، . )غامر وأعرار نفسية جسمية

بحيث  هو إحساس الفرد بالرعب المستمر والخوف تجاه قيا معينة  : Anxietyالقلق يعرف بأنه و 
حداث خارجية ال تبرد وجود هرا اإلحساس فالقلق يعني مجموعة أو من أيكون الفرد حاملها بداخله 

 (11: 2110، يمنس.)لخوف واأللا والتوقعات السيسةاحاسيس ومشاعر بفاعلية يدخل فيها ا

تحفر والتوتر بأنه شعور غامر غير سار بالتوجس والخوف وال: 0999ويعرفه احمد عكاشة 
حساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجهاز العصبي الالإرادي ويأتي في مصحوب عادة ببعر اإل

و أو الشعور بنبضات القلب أيق في التنفس و الضأ، مثل الشعور بالفراغ في المعدة نوبات متكررة
 (349: 4200مصطفي، . )و كثرة الحركةأالصراع 

ر البدنية والعقلية غير الراجعة مجموعة مختلفة من المظاه: وتعرف منظمة الصحة العالمية القلق بأنه
 هلع،لى خطر حقيقي تحدث على فترات او بصورة مستمرة، ويكون القلق عامًا، وقد يصل الى حد الإ

عرار الوسواسية الهستيرية موجودة ولكنها ال تسود الصورة عرار األخرى مثل األوقد تكون األ
 (349: 4200مصطفي، . )اإلكلينكية

و تهديدًا أن هناك وشيكة الوقوع أو أشعور عاا بالخشية :  فيعرفه بأنه 0991أما أحمد عبد الخالق 
،وغالبا ما خوف ال مسوغ له من الناحية الموضوعيةغير معلوا المصدر، مع شعور بالتوتر والشر، وال

يتعلق هرا الخوف بالمستقبل والمجهول، كما يتضمن القلق استجابة مفرطة مبالغا فيها لمواقف ال تمثل 
طار الحياة العادية، لكن الفرد الري يعاني من القلق يقيا، وقد ال تخرج في الواقع عن إخطرا حق

:  2100مصطفى، ) و مواقف تصعب مواجهتها ،تمثل خطرا ملحا أ لبا كما لو كانتيستجيب لها غا
ال فشل في دفاعات الفرد، تلك الدفاعات التي تستهدف إعتبر بعر الكتاب أن القلق ما هو وي (001

حماية الفرد من مواجهة مخاوف وقلق الخبرات الماضية، مثل هرا الفشل الجزسي يسمح بظهور نوع 
ور وال يوجد لدى الفرد إدراك واٍع ألسباب هرا الخوف، بينما يرى غامر من الخوف على حيز الشع

نسان، ويسبب له خوف الغامر الشديد الري يتملك اإلحالة من ال القلق بأنه 0912سيجموند فرويد 
والقلق يعني االنزعاج، والشخص القلق يتوقع الشر داسمًا ويبدو متشاسمًا  كثيرًا من الكدر والضيق واأللا

ومضطربًا، كما أن الشخص القلق يفقد الثقة بنفسه، ويبدو مترددًا عاجزًا عن البث  عصابومتوتر األ
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 ,Lazarus)ويرى الزاروس وأفريل ( 8: 4220عثمان، )في األمور، ويفقد القدرة على التركيز 
Averill ) القلق على أنه انفعال مبني على تقدير التهديد تقديرًا يتضمن عناصر رمزية تكهنية وغير

كيدة، وينتب القلق عندما ال تستطيع األنظمة المعرفية أن تمكن الشخص من أن يرتبط بطريقة رات أ
وجس يصحبه تهديد لبعر القيا التي يتمسك "القلق بأنه  Mayمغزى بالعالا المحيط به، وعرف ماي 
 .بها الفرد، ويعتقد أنها أساسية لوجوده

بأنه خوف أو توتر وضيق ينبع من توقع  يفا  للقلقولقد صاغت الجمعية األمريكية للطب النفسي تعر 
خطر ما يكون مصدره مجهواًل إلى درجة كبيرة، ويعد مصدره كرلك غير واضح، ويصاحب كاًل من 
القلق والخوف عدد من التغيرات الفيزيولوجية راتها، لكن القلق رعب غير ري اسا أو إحساس يلوح 

 .(30: 4204جبر، . )بتحطيا وشيك
توتر او انزعاج من توقع حدوث خطر ال يعرف مصدره :  فيعرف القلق علي انه 2112ن اما الحسي

من أصل نفسي داخلي وهرا ما  لك المصدر ويكون مصدره بشكل رسيساو ال يمكن التعرف علي ر
يميزه عن الخوف الري يعتبر استجابة عاطفية لخطر أو تهديد معروف وعادة ما يكون خارجيا ، 

و االهداف المرغوبة أو بالمرر أ وبإنجازلق مرضيا عندما يتدخل بالفاعلية الحياتية ويمكن اعتبار الق
  (. 0028:  4224الحسين ، . )الراحة العاطفية المعقولة 

حالة انفعالية نحو المستقبل تتسا : الذ  عرف قلق المستقبل علي انه  احمد جبر تتبني الباحثة تعريفو 
و أو اجتماعية أية المتوقعة سواء كانت اقتصادية ة المشاكل الحياتبالتوتر وتوقع الشر والخوف من حد

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

حساس بالخطر العاا أن كافة التعريفات تتفق على أنها حالة انفعالية ناتجة عن اإل تري الباحثة لرا 
وسبب له كثيرًا من الكدر والضيق واأللا، ومثل هرا الخطر قد يكون موجودًا فعاًل نسان، الري ينتاب اإل

أو يكون ال وجود له في الواقع، ويكون مصحوبًا عادة ببعر األعرار البدنية في صورة اضطراب 
 .في وظاسف الجسا

 :أنواع القلق
 .وعاسماً  وهو الرى ال يرتبط بش  محدد بل نجد القلق غامضًا وعاماً : القلق العاا .0
 .إلخ..... وهنا يرتبط القلق بموضوع محدد كالخوف من المرر أو السرطان: المخاوف .4
نما بطبيعة الوجود نفسه  : القلق الكياني .3 من أنا؟ لمارا )وهو الري ال يتعلق بمشكلة التكيف وا 

 (إلخ...نعيش
عرار وهو الرى يصاحب األمرار النفسية والعقلية األخرى كعرر من أ: القلق الثانوي .1

 .( 72: 4202ان، خالصي. )االضطرابات النفسية حيث يعتبر عرضًا مشتركًا بين األمرار
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 :القلق بوصفه دافعا  
يمكن اعتبار القلق دافعًا من الدوافع الهامة التي تساعد على اإلنجاز والتفوق، وتؤكد نظريات التعلا 

ة عند الفرد توجه سلوكه وتؤثر عليه، على أهمية الدافعية في التعلا، ويعرف الدافع بأنه حالة داخلي
والدافع عامل انفعالي يعمل على توجيه سلوك الفرد، ولرا فإنه يسلك وينزع الى عمل معين، وتتمثل 

 :وظيفة الدافعية في اآلتي
لة السكون الى حالة الحركة، ينشط القلق عامل سلوك الفرد ويحرره من عقاله وينقل الفرد من حا: أوالً 

 .ينشأ من عدا االتزان ن القلقأحيث 
القلق توجيهي، أي يوجه السلوك نحو غرر معين، فالطالب الرى لديه امتحان تنشأ لديه حالة : ثانياً 

 .من القلق تساعده في االستركار
الخالدي . )القلق يعتبر صفة تعزيزية ورلك بعد إنجاز العمل فإن االتزان يعود الى ما كان عليه: ثالثاً 

 (85: 4229والعلمى، 
 :نوعان من القلق 

و القلق اإليجابي أأحدهما سوي واآلخر مرضي : نوعين نه يتكون منأيتضح من تحليل القلق 
واآلخر سلبي، األول يساعد على البناء واإلنجاز والنجاح، أما اآلخر فهو يؤدي الى الفشل والتوتر 

، والقلق الخر يسمي القلق و القلق المستثارأي هو القلق خارجي المنشأ وسوء التكيف، والقلق السو 
داخلى المنشأ، والقلق األول عبارة عن قلق الحالة والثاني يسمي سمة القلق، كما وضح تصورها 

 (85: 4229الخالدي والعلمي، .)سبيلبرجر
و الصحيح كما يسمي أحيانا القلق أو الواقعى او الموضوعي العادي أويطلق القلق السوي 

يحدث هرا القلق في مواقف حد أنواع القلق، و أوموجودًا فعاًل على  دره خارجياً اإليجابي، ويكون مص
النتقال من و اأو االمتحان أالقلق المتعلق بالنجاح في العمل و الخوف من فقدان شيء مثل أالتوقع 

. جتماعيةاو من حدوث تغيرات اقتصادية او أو الخوف من وجود خطر قومي االمعلوا الى المجهول 
 (397: 0977زهران، )

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 

 (398: 0977زهران، . )العادي
ما تمكن الفرد من استخداا دفاعاته لو كأما انحسر الضغط الخارجي لن القلق يقل كأونالحظ 

( بتحويل القلق الى مخاوف معقولة)التبرير : بنجاح، ومن حيل الدفاع المستخدمة للتخفيف من القلق
 .الةامواقف القلق والكبت والالمب والهروب من( وال شعورياً شعوريًا )واإلنكار 
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رغاا المعاشرين على العمل الفوز باهتماا اآلخرين وانت: ما يليبهداف القلق أويمكن تحديد  باهها، وا 
لما فيه راحة المرير وهدوسه، والتخلص من المسسوليات، والسيطرة على اآلخرين والتحكا فيها 

 .والهروب من األوضاع المؤلمة او المتعبة
: ن القلق الموضوعي العادي وظاسف حيوية هامة يمكن لدنسان إستغاللهاأوقد اثبتت البحوث 

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

القلق  دراك التهديديات بحساسية شديدة وينبهه للقياا بعمل توافقى، والشكل التالي يوضحإلى إالفرد 
 (.364: 7711زهران، ).وآثاره السلوكية

 .يوضح القلق وآثاره السلوكية (  2) شكل                        
 

 :حالة القلق وسمة القلق
اع عملية نفسية شاسعة بين جميع الناس فكلنا يعرف القلق راإلحباط والصل لقلق مثله مثا

 .ويعاني منه في بعض المواقف
حياتية عند اإلنسان في جميع األعمار وهذا يقودنا إلى التفرقة التي يومية رة أي أنه خب

ل أصبحت معروفة ومعترفا بها في علم النفس حديثًا وهي التفرقة بين نوعين من القلق النوع األو
أو سمة القلق كسمة والنوع الثاني هو القلق ، Anxiety Stateأو حالة القلق  كحالة هو القلق 

Anxiety Trait. 

 القلق

 المرض

 العدوان 

احالم 
 اليقظة

 التمرد

 العدوان
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إلى وضع طارئ ووقتي عند الفرد يحدث له إذا  Anxiety Stateحالة القلق وتشير 
تعرض ألحد الموضوعات التي تثير هذا القلق وباختفا ء هذه الموضوعات بالقضا ء عليها أو باالبتعاد 

 .عنها تنتهي حالة القلق
الفرد دركها التي ي Threatوتتفاوت شدة هذه الحالة حسب درجة التهديد أو الخطر  

 .يظهر إلي حالة الخوف كما ضمنة في الموقف وهي حالة أقرب مت
أي أن القلق ، نسبيا تميز شخصية الفرد بتةأما سمة القلق  فتشير إلى أساليب استجابية ثا

إلى ميزات الموقف ولذا نه المثار في هذه الحالة اقرب إلى أن يكون مرتبطا بشخصية الفرد م
من ارتباطها بحجم التهديد أو أكثر درجة القلق التيِ تَسم الفرد يرتبط  التفاوت في درجة هذا القلق ب

 .الخط المتضمن في هذا الموقف
ارتباطا بالصحة النفسية الفرد وهو الذي يتحدث كثر هو األ "سمة القلق " األخيروهذا القلق   

علي )لالضطرابات العصابية ولذا يمتد في  نشأته ونموه إلي خبرات الطفولة ء كعرر عنه العلما
وهذا يعني أن ، التنشسة االجتماعيةء والمثيرات التي يتعرض لها الفرد أثنا (92: 2111وشريت، 

بسمة إذا عرض لهم ما يقلق ولكن بعضهم فقط هم الذين يتسمون ( حالة قلق)ة الناس يمرون بكل 
 .القلق

ابع وقد ت، من أشار إلى هذين النوعين من القلقل أو"  Catell 0966كاتل "كان وربما 
ووضعها في إطار نظري وأوضح أن الفرد الذي التفرقة هذه " Speilberger 0974سبيلبرجر "

، ات التي تعرض لهثيرا من اآلخرين لدرجة الخطر في المتنبها ووعيأكثر لديه سمة القلق يكون 
 وقد يدرك بعض الموضوعات باعتبارها مهددة له وخطرة عليه وهي في الواقع

ابته القلقة أو المعبرة عن القلق دالة على قدر الخطر والتهديد الذي وتكون استجكرلك ليست 
 (90: 2111علي وشريت، ). أدركه

هي حالة مؤقتة أو حالة الكاسن اإلنساني التي يتسا بها داخليًا، ورلك لمشاعر :فتعرف حالة القلق  -
مات حالة القلق التوتر والخطر المدركة والتي تزيد من نشاط الجهاز العصبي الراتي، فتظهر عال

 .وتختلف حاالت هره الحالة وشدتها وتقبلها معظا الوقت
في قابلية اإلصابة بالقلق التي ترجع ( الثابتة نسبياً )شير إلى االختالفات الفردية فت  سمة القلقما أ -

الى االختالفات الموجودة بين األفراد فى استعدادها لالستجابة للمواقف المدركة كمواقف تهديديه 
تعني النظرة الى العالا المليء بالعديد من المواقف المثيرة التي يشعر بها  فهيتفاع حالة القلق، بار 

نها شيء خطر أو مهدد للرات، كما وأنها تعني الميل الى االستجابة لمثل هره التهديدات أ علي الفرد
 .(97: 4202 ،علي.  )بحالة من القلق
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 :المصادر األساسية للقلق 
سبب القلق خمسة مصادر أساسية ت" Jerome &Ernest" 0986أرنست حدد جيروا و 

 :على النحو التالي 
فالعديد من الناس حتى أولسك الرين يحترفون " :Physical Harm"األرى أو الضرر الجسدي  .0

تتهددها مواقف  ماكسباقات السيارات وتسلق الجبال يتملكها الشعور بالقلق عند، الرياضات الصعبة
سيطر عليها فكرة اإلصابة وااليالا الجسدي كما وأن بعر األفراد في مواقف معينة ت تنرر باألرى
 .مرار أو القتل في الحربببعر األ

، خر لنا ومن أنه لن يبادلنا مشاعر المودة والحبفالخوف من رفر اآل" :”Rejectionالرفر والنبر  .4
 .يجعلنا غير مطمسنين أو مستريحين في المواقف االجتماعية

حيث يعد نقص الثقة أو فقدانها سواء في أنفسنا أا في غيرنا عند خور  ”Uncertainty“الثقة عدا  .3
التجارب والمواقف والخبرات الجديدة مصدرًا للقلق ال سيما إرا كان الطرف االخر في هره المواقف غير 

 .فعلهنواضح فيما يتوقع منا أن 
قر الجوانب المعرفية كاإلدراكات و األفكار تنا يؤدي" :Cognitive Dissonance"التنافر المعرفي  .2

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 

أنه ليس كرلك، والشخص الري يفكر في نفسه على أنه  عندما يحصل على درجة في االمتحان تفيد
ويحدث الشيء " متسول" أو" شحار"غالبًا ما يضطرب حينما يجد نفسه في مواقف تشعره بأنه " كريا"

خر يرى نفسه أمينًا لكن قد تضطره الظروف ألن يمارس سلوكَا غير أمين كالكرب أو آنفسه لشخص 
 .الغش

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

 :كالتالي  الخصائص الستة للقلق 0999Lewisحدد لويس  كما
 .انفعالية يرتبط به، رعر، خشية، توقع خطر، أو توجس إنه حالة .0
 غير سار االنفعال يتميز بأنه  .4
 موجه نحو المستقبل إنه انفعال .3
مثل هرا  ال يوجد تهديد حقيقي أو معروف أو محدد أو أن التهديد إن وجد فعال فهو ال يستدعي .2

 .االنفعال وال يتناسب معه بهره الدرجة من التهويل
 الصدر بضيق في القلق وخاصة شعور تحدث جسمية راتية شكاوىهناك  .5
 .(072: 4200، عبد اهلل. )رات عضوية وجسيمة واضحةيرافق القلق اضطرابات وتغي  .6
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 -: المبادئ السلوكية التي تميز القلق 
، أربعة مبادئ سلوكية تميز القلق، ( ( Nietel, Bermsten 1981ستاينموقد وضع نايتزل وبر 

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

 .أن القلق ليس سمة أو خاصية للشخصية موجودة داخل الفرد  .0
 .شراط، التعلا بالقدوة لدى السلوكيينقلق بطرق التعلا المختلفة مثل اإليمكن اكتساب ال .4
ن هنا يتحدث يضا القلق مكونات سلوكية متعددة ومعقدة، تحدث مرتبطة بمثيرات استجابات القلق، م .3

تقرير الشخص نفسه وما يتحدث ( 0 :ن عن ثالثة جوانب الستجابة القلق وهييعلماء النفس السلوكي
تغيرات عضوية جسيمة، وخاصة التغيرات المتعلقة بإثارة الجهاز ( 4 عنه من ضيق وتوتر وخشية،

قياس : )مباشرة: إلى قسمين( بوال)االستجابة الحركية الظاهرة التي قسمها ( 3العصبي السمبثاوي، 
 .وغير مباشرة( ية واآلثار الظاهرة لدشارة العضويةاللواحق السلوك

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

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

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

 (عصاب)اضطراب نفسي 
يجب التشديد في االعتماد على المعيار التشخيصي الدقيق الري وضعه الدليل التشخيصي واإلحصاسي  .7

خصوصًا أن الدليل يشدد على أن . ، من أجل تشخيص أمرار القلق(DSM III) لألمرار النفسية
 .(070-072: 4200، عبد اهلل) .ق وتشخيصههناك عوامل عديدة تؤثر في تقديرنا السلوكي للقل

 -:مستويات القلق
 -:هناك على األقل ثالثة مستويات للقلق وهي

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

مرونته،  يصبح الفرد أقل قدرة على السيطرة؛ حيث يفقد السلوك :المستوى المتوسط للقلق -2
الى المزيد من  ويستولي الجمود بوجه عاا على استجابات الفرد في المواقف المختلفة ويحتاج

 . ظة على السلوك المناسب في مواقف الحياة المتعددةبرل الجهد للمحاف
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سلوكية غير  السلوكي للفرد بصورة سلبية أو يقوا بأساليب يتأثر التنظيا  :المستوى العالي للقلق -3
وغير الضارة ويرتبط رلك  وال يستطيع الفرد التمييز بين المثيرات الضارة مالسمة للمواقف المختلفة
 .(005: 4226شارلي، )   .االنتباه وسرعة التهيب والسلوك العشواسيبعدا القدرة على التركيز و 

 -:مظاهر القلق
 :وهكذا فإن القلق يشتمل على عدة مكونات هي 

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

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

االنشغال بالرات والشك في مقدرته على األداء الجيد، والشعور بالعجز، وعدا الكفاءة والتفكير في 
 .قدان التقديرعواقب الفشل والخشية من ف

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

عرق، ويرهب تالو   الدا وانقبار الشرايين الدموية، وزيادة معدل ضربات القلب وسرعة التنفس
الى أنه يمكن تمييز القلق بصورة واضحة  Ruebush 0963بعر الباحثين من أمثال روبش 

 .(92: 4222علي وشريت، .  )عن الحاالت االنفعالية األخرى بوجود المصاحبات الفيسيولوجية
 -: لقلقالمفسرة لنظريات ال
 -: التحليل النفسي  -0

لمصطلح القلق، بل ان إراعة هرا المصطلح  من أكثر علماء النفس استخداماً " فرويد"كان 
ن يمكدا قاطر بخرار نرة إشاره إباعتباق لقلالى د إيروفوينظر . وشيوعه يعود في جزء كبير منه اليه

اللهو واألفكار فع أن دواتعني رد لفر بها اما يشعدعنق لقلر افمشاع، اھوصفدر يكولشخصية أن يهدد ا
وهي دوافع وأفكار ال تستسلا  --اهألعلى على كبتاألنا امع ون تعاألنا بالت اعملغير المقبولة والتي 

تقترب من منطقة الشعور والوعي وتوشك ان  -للكبت، بل تجاهد لتظهر مرة أخرى في مجال الشعور
لممثلة في درة، والمكوى اللقرار إلنايفة وظبق لقلر امشاعوا تق راھعلى تنجح في اختراق الدفاعات، و

ول دون فاعية لتحدلوى القا( 93: 4222علي وشريت، )ن مدا يزمشد لتحألعلى األنا واألنا ا
ور؛ وعلى اية حال فان المكبوتات ارا كانت قوية فان لالشعر اسن أمت إلفالافي ح لنجات واتاولمكبا

لهره القوة أثرها السلبي على الصحة النفسية، ألنها اما أن تنجح في اختراق الدفاعات والتعبير عن 
وي أو عصابي، أو تنهك دفاعات األنا بحيث يظل الفرد مهيأ للقلق المزمن نفسها في سلوك الس

 .(92: 4222علي وشريت، ).  المرهق والري هو صورة من صور العصابي أيضاً 
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 -: المدرسة السلوكية -2
القلق على أنه سلوك متعلا من البيسة التي  تريأما المدرسة السلوكية، فألنها مدرسة تعلا فهي 

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

و ( الواعية األنا)واألنا ( الغراسز)النفسية أو القوى الفاعلة في الشخصية على صورة منظمات الهو 
كما يفعل التحليليون، بل انها يفسرون القلق في ضوء االشتراط الكالسيكي، " الضمير "ألنا األعلىا

وهو ارتباط مثير جديد بالمثير األصلي ويصبح هرا المثير الجديد قادرًا على استدعاء االستجابة 
 .الخاصة بالمثير األصلي

وبرلك . طبيعته أن يثير الخوف وهرا يعني أن مثيًرا محايًدا يمكن أن يرتبط بمثير آخر من
يكتسب المثير المحايد صفة المثير المخيف ويصبح قادًرا على استدعاء استجابة الخوف، مع أنه في 

بالخوف عندما  طبيعته األصلية ال يثير مثل هرا الشعور وعندما ينسى الفرد هره العالقة نجده يشعر
لما كان هرا الموضوع ال يثير بطبيعته الخوف يعرر له الموضوع الري يقوا بدور المثير الشرطي، و 
  .(92: 4222علي وشريت، ) .فإن الفرد يستشعر هرا الخوف المبها، الري هو القلق

زعيا المدرسة السلوكية أن يخلق خوفًا لدى    ”John Watson“وقد استطاع جون واطسن 
اللعب مع أحد حيوانات  الري كان يبل  من العمر أحد عشر شهرًا وكان قد تعود" ألبرت"الطفل 

التجارب ثا شرط واطسن رؤية الطفل هرا الحيوان بمثير مخيف في أصله وهو سماع صوت عالي 
 .وبعد حدوث االشتراط أصبح الطفل يخاف من الحيوان الري كان يسر لرؤيته من قبل...ومفاج 

دين مع أنها كانت ويعتبر الحيوان في هره التجربة بمثابة الموضوعات المثيرة للقلق عند الراش
موضوعات محايدة في أصلها، ولكنها ارتبطت بموضوعات مثيرة للخوف مع تعرر رابطة االشتراط 

نما إيرى أن القلق من المستقبل ف" اليس"وجهة نظر  أما ،(95: 4222علي وشريت، .   )الى النسيان
عن األحداث سية ال تنجا ن المشكالت النفأ" ليسأ"السلبي، كما يرى  هو نتاج التفكير غير المنطقي

نوالظروف بحد راتها و  نسان وتقييمه لتلك األحداث والظروف، فأكد على دور األفكار ما عن تفسير اإلا 
" اليس"غير المنطقية في نشوء االضطرابات النفسية، واألفكار السلبية غير المنطقية التي حددها 

لبيسة التي يوجدون فيها والمواقف والمشكالت خرين المحيطين بالفرد وامن التعامل مع اآلمعظمها تنبع 
 (017-011: 2100شامخ،  -صالح). التي يواجهها الفرد

 -: المدرسة اإلنسانية -0
على خصوصية  في علا النفس، فإنها تؤكد سانية وهي االتجاه الثالث الرسيسأما المدرسة اإلن

لتي ترتبط بهره الخصوصية مثل اإلنسان بين الكاسنات الحية، ولرا تركز دراستها على الموضوعات ا
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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دف النهاسي الري يجب أن وعلى كل إنسان أن يسعى لتحقيق هرا الوجود، ألن هرا هو اله
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 

 .(95: 4222علي وشريت، ).تعزو أسباب القلق الى الماضي
المرتبطة بالقلق عند أصحاب هره المدرسة بحث اإلنسان عن مغزى لحياته  ومن أها العوامل

را لا يهتد اإلنسان إلى هرا المغزى، فإنه س يكون فريسة للقلق، ويرتبط فشل أو هدف لوجوده، وا 
تتسا  نسان في االهتداء الى مغزى لحياته بالتناقضات القاسمة في المجتمعات الصناعية الكبرى التياإل

بالضآلة يشعر  نسان الفردالعمال وأرباب العمل مما يجعل اإلبدرجة واضحة من عدا التكافؤ بين 
  .(96: 4222علي وشريت، ).والعجز والعزلة

نسان الجسمية نسان فهو يهتا بأبعاد اإللى اإلإمتكامل في نظرته  تجاه اإلنسانين اإل لذا نجد أ
ل هو أحد المسلمات األساسية لالتجاه اإلنساني حيث أنه يؤكد والنفسية واالجتماعية، وأن افترار الك

اإليجابية ويرون  نسان بوصفه كاسنًا حيًا متميزًا له خصاسصهب االتجاه اإلنساني على طبيعة اإلأصحا
ما عن أحداث راهنة أو متوقعة بحيث تمثل هره األحداث تهديدًا لوجود االنسان، ويرى إأن القلق ينشأ 

يرى أن الفرد القلق هو رلك " ماسلو"قلق ينشأ من عدا التطابق بين الرات والخبرة، أما ان ال" روجرز"
شامخ،  -صالح) .لى االشباع الكافي لحاجاته األساسيةإالري حرا نفسه أو حرا من الوصول الفرد 
2100 :011-017) 

 -:القلق لدى المعرفيين -1
لمة تجعل خبرات الطفولة المؤ  نألى إ" Clark, et, al, 1989" 0989خرون آو  يشير كالرك

تظهر في تركيز الطفل انتقاسيًا وتخيله  Negative-selfجمالية عن الرات إالطفل يكون صيغة سلبية 
وترديده لألفكار التي تتضمن توقعًا للمخاطرة والتهديد، مما يجعله يحرف كل الخبرات التي يمر بها في 

الخطر كأمن الموقف، أو خطرًا قادمًا من المستقبل، اتجاه التوقع المستمر للخطر، فيصبح الخوف من 
وهرا التوقع المستمر للخطر يتدخل في تقييا الفرد للمواقف المثيرة للقلق تقييمًا موضوعيًا فهو يبال  في 
تقدير الخطر الكامن في الموقف، ويقلل من قدرته على مواجهة هرا الخطر، مما يجعله في حالة قلق 

يعتقد أن توقع الكوارث وتوجس الفرد هو مؤشر هاا رو داللة للتنبؤ  Beekمستمر، وهرا جعل بيك 
من القلق فينظر اليه على أنه محفز أو منبه " كيلي"موقف أما  ،(332: 4200مصطفى، .  )بالقلق

وتهمل  اإلدراكيتنظيا البنى المعرفية، ويركز على جانب واحد فقط الجانب  إلعادةولكنه محفز 
ما ماندر يؤكد على حالة العجز التي تحصل عند الفرد وسببها الضغوط المعرفية الجوانب األخرى، أ

بهة وتعارضها مع المتأتية من ضعف القدرة على التوقعات أو بسبب االشكال في المفاهيا المتشا
 .(017-011: 2100شامخ،  -صالح) .إمكانيات الفرد
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 :ما يلي رفية للقلقالنظريات المفسرة للقلق والتي تؤكدها النظرية المعومن 
 :"Cognitive Expectancy Theory"نظرية التوقعات المعرفية  -0

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 

ور المخاوف، وهره التوقعات األساسية للقلق تشمل توقع خطر جسدي أو اجتماعي، وهره وتط
التوقعات أو التنبؤات تتزايد ليس فقط من خالل استجابات شرطية كرلك أيضًا من خالل مالحظة 
النمارج، وانتقال المعلومات أو تتيح توقعات القلق عندما يفكر الفرد في أنه سيحدث، وخاصة عند 

 .ر لمثيرات خاصةالتعر 
وهةةةةةةرا يعنةةةةةةي أن توقةةةةةةع حةةةةةةدوث نتيجةةةةةةة سةةةةةةلبية مةةةةةةن المحتمةةةةةةل أيضةةةةةةًا أن يكةةةةةةون مسةةةةةةسواًل عةةةةةةن ظهةةةةةةور 

 (01: 2100المصري، ).القلق
 Social Learning and"نظرية التعلم االجتماعي والنظرية المعرفية االجتماعية  -2

Social Cognitive Theory" 
النمورج المعاصر األكثر شمواًل للدافعية البشرية  لى أنإ: Bandura” 0986“يشير ألبرت باندورا 

 .واألفكار واألفعال التي يقوا بها الشخص يعرف بالنظرية المعرفية االجتماعية
ح أن الخوف، ولكنه اقتر وأوضح باندورا من خالل نظريته أنه ال يوجد شرح كافي لتطور نمو القلق و 

الري ينظا ويؤثر على العمل والفعل،  -ستقبلوهو قلق الم -الخبرة لها دور هاا في حدوث التوقع
 :وأشار أنه في حاالت الخوف البسيط يحدث التطور التالي

خرين تغرس وتطبع في النفس والرهن االعتقاد بأن الشخص غير قادر الخبرة المنفرة من شخص أو اآل
 .(07: 2100المصري، ).  على التحكا في النتاسب غير السارة والمرتبطة بالحدث المنفر

 :”Becks Schema Theory“نظرية المخططات ألرون بيك  -0
أن نظرية بيك المعرفية أول نظرية منظمة حاولت تكوين نظرية معرفية  0996يشير محمد عور 

ور المعرفي فان أكثر النظريات المؤثرة في تفسيرات اضطرابات نظشاملة عن القلق، ألنه من خالل الم
بيك وكالرك )، و (Beck & Emery، 0985يك وجاري اميري أرون ب)القلق هي تلك التي وضعها 

0988 ،Beck & Clark). 
حول العمليات المعرفية الخاصة بنشأة القلق تقسا  Beckوالنمورج المعرفي التي افترضه أرون بيك 

 :الى ثالث خطوات وهي
 التقييا األولي -0
 التقييا الثانوي -4
 إعادة التقييا -3
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را كان له تأثير إيقيا به الفرد الخطر المصدر وما ل الري التقييا األولي هو االنطباع األو  -
 Criticalعلى ميوله واهتماماته الالزمة للحياة، ونتيجة لرلك تتولد لديه االستجابة الحرجة 

Response وهره االستجابة ربما تتولد نتيجة لمدى معين من المواقف يتراوح بين كارثة ،
 .يهدد الحياةوخطر حالي  Future Disasterمستقبلية 

وأثناء حدوث التقييا األولي يقوا الفرد ويحدث التقييا الثانوي عندما يحاول الفرد تقييا مصادرة الداخلية 
أن مستوى القلق " بيك"ليحتمي منه أو يتفادى الضرر الري يمكن حدوثه نتيجة لرلك التهديد؛ ويفترر 

وأن التقييا المعرفي لدى الفرد ال يحدث عن الري ينتاب الفرد يعتمد على هرين النوعين من التقييا، 
عادة التقييا بطريقة أوتوماتيكية  (Beck ،0994أرون بيك ).  طريق الوعي بل يحدث بالتقييا، وا 

أما الخطوة الثالثة وهي إعادة التقييا حيث يقيا الفرد حدة وشدة الخطر، ونتيجة لرلك قد تتولد لديه 
سواء أكان رد فعل االستجابة بالهروب بسبب القلق أا  Hostile Responseاالستجابة العداسية 

 (07: 2100المصري، ( )41-42: 0991محمد عوض، ).بالمواجهة نتيجة الخطر
لمستقبل عملية معرفية تعتمد وترى الباحثة أنه من خالل النظريات السابقة يمكن التوصل الى أن قلق ا

ختلفة، وأن األفكار هي مثيرات لقلق المستقبل، والتي داراك الفرد وتفسيره لألحداث المستقبلية المإعلى 
يصبح الفرد من خاللها في حالة قلق شعوري تثير بدورها انفعاالت تقوده الى توقع غير محبب 

الحالة تقوده للقلق من للمثيرات المختلفة، مما يجعل الفرد في حالة ترقب وتوجس وتوها، وهره 
 .المستقبل

 -: Anxiety of futureالقلق من المستقبل ثانيا  -
 :مقدمة

أحد الهواجس التي تؤرق المجتمعات نظرا للتغيرات التي عصفت باألفراد وجعلت يعتبر قلق المستقبل 
المستقبل مبهما ، فأكثر ما يخشاه الناس هو المجهول وغالبا ما نجد النظرة العامة للمستقبل سلبية في 

تية، وتسارع األحداث السياسية، والضغوط حدة المشاكل الحيا وازديادظل اضطراب الحياة ، 
 .اإلحباطات التي نمر بها في أوجه الحياة المختلفة،إضافة إلي  االقتصادية

 0993قد نجد كثيرًا من الدراسات واألبحاث التي تناولت القلق من المستقبل منها دراسة عبد الباقي ف
المسؤولة عن ارتفاع درجة القلق ثا  التي أظهرت نتاسجها ان قلق الحاضر هي التي تظهر القلق وهي

: 0993عبد الباقي، . )تليها درجة قلق المستقبل بالمرتبة الثانية وفي المرتبة األخيرة قلق الماضي
073) 

هداف أطًا بين قلق المستقبل والرضا عن التي أظهرت نتاسجها ان هناك ارتبا 0996ودراسة جاسا 
 (328: 0996جاسا، . )كثر من الركورألدي اإلناث  ن القلقأالحياة ومركز السيطرة الخارجي، و 

ن اإلحساس بالقلق من المستقبل حالة نفسية تنتاب جميع أالتي أظهرت نتاسجها  0999سة حسن ودرا
 (328: 0999حسن، . )األفراد
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التي أظهرت نتاسجها وجود عالقة ارتباطية سلبية بين قلق المستقبل ودوافع  4222ودراسة العكيلي 
 (006: 4222العكيلي، . )ي موظفي الدولةالعمل لد

في مستوي آداءه  اً معين اً و تهديدأ اً توقع الفرد خطر "القلق من المستقبل بأنه  0992ويفسر آلبرت أليس 
من النفسي في المواقف النفسية الضاغطة ماعية وتسبب له حالة من فقدان األوتعلمه وعالقاته االجت

 .(056: 4200صالح، شامخ، . )التي يتعرر لها
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   

 :المستقبل بأنهقلق  2100وتعرف الحمداني 
حالة انفعالية متمثلة بالترقب أو التوقع مصحوبة لعدا االطمسنان أو االرتياح لما تحمله األياا القادمة، "
ع الفرد للتفكير في مستقبل حياته وما سيؤول اليه في ظل ظروف حياتية متغيرة تحصل خاللها فتد

 ".أمور غير متوقعة للفرد، تكون مبعث ألا الفرد
عرفت قلق المستقبل بأنه توقع الفرد لوجود خطر يتهدد حياته  4200عسلية والبنا  وفي دراسة

ومستقبله وقد ال يكون لهرا الخطر أي وجود ينجا عنه فقدان الشعور باألمن والنظرة التشاؤمية 
 .للمستقبل والحياة
قبل والنظرة السلبية فيعرفه بأنه الشعور بعدا االرتياح والتفكير السلبي تجاه المست 4229أما المشيخي 

للحياة، وعدا القدرة على مواجهة األحداث الحياتية الضاغطة، وتدني اعتبار الرات وفقدان الشعور 
 .باألمن مع عدا الثقة بالنفس

فيشير الى أن قلق المستقبل هو اضطراب نفسي ناتب عن حالة خوف من  4228كيالني بلأما 
ن صاحبها في حالة من التوتر أو السلبية والعجز تجاه المستقبل ألسباب ظاهرة أو مجهولة، تجعل م

 .واقع وتحدياته على المستويين الفردي والجماعيلا
حالة من التوتر وعدا االطمسنان والخوف من التغيرات غير "أن قلق المستقبل  4228ويرى محمد 

لمستقبلية وعدا المرغوبة في المستقبل، والتشاؤا من المستقبل والخوف من المشكالت االجتماعية ا
 ".الثقة في المستقبل
قلق محدد يدرك الفرد أسبابه ودوافعه ويصاحبه عادة "الى أن قلق المستقبل  4222وتشير العجمي 

صور من الخوف والشك واالهتماا والتوجس بما سيحدث من تغيرات سواء أكانت شخصية أا غير 
 .التحكا بالنتاسب والبيسةشخصية ينتب من الشعور باليأس وعدا األمن وعدا الثقة من 
 (23: 4204جبر، )                                                                              
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بأنه خبرة انفعالية غير سارة تحدث نتيجة االستغراق في التفكير أو النشاط أو  4222وتعرفه عشرى 
بعدًا مصحوبة بتوتر وضيق وفقدان األمن  التصرفات تجاه ما يتوقع حدوثه في المستقبل األكثر

 .والطمأنينة نحو ما سيحدث في المستقبل
ومما يجدر اإلشارة اليه أن قلق المستقبل كمفهوا يختلف عن مفهوا القلق الكالسيكي من حيث 

ن استخدمهما بعر الباحثين بصورة واحدة ربما لحداثة أأسبابه، وأعراضه الفسيولوجية، و  مصادره،
بين قلق المستقبل والقلق بصفة عامة  Zaleski 0992نقص الكتابات حوله، ويفرق زاليسكي المفهوا و 

بأن األول يعني حالة من االنشغال وعدا الراحة والخوف بشأن التمثيل المعرفي للمستقبل األكثر بعدًا، 
  (22-23: 4204جبر، ) .والثاني شعور عاا بالخوف والتهديد

حالة من التحسس الراتي وحاجة يدركها الفرد وتشغل تفكيره على "نه يعرفه بأف 4222 يشيأما العكا
شكل شعور بالضيق والتوتر والخوف الداسا عدا االرتياح تجاه الموضوعات التي يتوقع حدوثها 

 ".مستقبالً 
الخوف والتوتر بحالة من التحسس الراتي يدركها المرء على شكل شعور " بأنه  4220ويري مهدي 

 (056: 4200صالح، شامخ، . )فيه األياا المقبلةوالتوجس مما تخ
ن القلق من المستقبل يشتمل على أ تري الباحثةومن خالل النظر في التعريفات وآراء العلماء السابقة 

شعور بالضيق والتوتر وعدا  ، توقع الخوف من المستقبل،  حالة انفعالية غير سارة):  العناصر اآلتية
 (. االرتياح

 -:2100شامخ  ،صالح وبسمة،  تعريف صالحما أ
ه وتعلمه وعالقاته االجتماعية سخطر أو تهديد معين في مستوى أدا قلق المستقبل هو توقع الفرد

 وتسبب له حالة من فقدان األمن النفسي في المواقف النفسية الضاغطة التي يتعرر لها
 االقتصادي المجال المجال االسري المجال االجتماعي المجال الصحي المجال النفسي

يقصد به قلق الفرد 

أن تواجهه  منالمتوقع 

دون  لمصاعب تحو 

تحقيق أهدافه والظروف 

التي تحول دون تحقيق 

 السعادة

يقصد به حاالت القلق 

التي يتوقعها الفرد وخوفه 

من اإلصابة باألمرار 

المعدية والعاهات البدنية 

التي تحول دون تحقيق 

 الراحة واالطمسنان

القلق  يقصد به حاالت

يتوقعها الفرد في  التي

خرين عالقاته مع اآل

 مستقبالً 

يقصد به حاالت القلق 

التي يتوقعها الفرد في 

 الحياة األسرية

يقصد به حاالت القلق 

التي يتوقعها الفرد في 

روف االقتصادية الظ

شباع إوعدا القدرة على 

 الحاجات الجديدة

 (071: 2100شامخ،  -صالح)
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اضية غير بأنه خلل أو اضطراب نفسي المنشأ ينجا عن خبرات م :فتعرفه 2114زينب شقير  أما 
دراكي معرفي للواقع وللرات من خالل استحضار للركريات والخبرات إسارة، مع تشويه وتحريف 

الماضية غير السارة، ومع تضخيا للسلبيات بشكل يقلل من اإليجابيات الخاصة بالرات والواقع، تجعل 
التوتر وعدا األمن، مما قد يدفعه لتدمير الرات والعجز الواضح وتعميا الفشل صاحبها في حالة من 

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 

 (7: 2100المصري، ).واليأس
نفعال غير سار وشعور مكدر بتهديد أو وها ا قلق المستقبل بأنها (0999)أحمد عبد الخالق ويعرف 

مقيا وعدا الراحة وعدا االستقرار، وهو كرلك أساس التوتر والشد وخوف داسا ال مبرر له من الناحية 
 (7: 2100لمصري، ا) .الموضوعية، وغالبا ما يتعلق هرا الخوف بالمستقبل والمجهول

بأنه خوف أو مزيب من اليأس واألمل بالنسبة للمستقبل واألفكار  هيعرفف 2110عاشور دياب أما 
 (21: 2100المصري، ) .الوسواسية، وقلق الموت واليأس بصورة غير مقبولة

أنه القلق الري يحدث بسبب التفكير أو التصرف أو السلوك أو النشاط  0991محمد عوض ويرى 
 (21: 2100المصري، ) .لمستقبلتجاه ا

تملك الفرد خاللها خوف تقلق المستقبل بأنه خبرة انفعالية غير سارة  2111محمد عشري ويعرف 
غامر نحو ما يحمله الغد األكثر بعدًا من صعوبات، والتنبؤ السلبي لألحداث المتوقعة والشعور 

والشعور بأن الحياة غير جديرة باالهتماا، باالنزعاج والتوتر والضيق عند االستغراق في التفكير فيها، 
 (24: 2100المصري، ).مع الشعور بفقدان األمن أو الطمأنينة نحو المستقبل

قلق المستقبل بأنه التوقعات السالبة تجاه المستقبل على المستوى  0991زبيجينو زاليسكي ويعرف 
 (24: 2100المصري، ) .الشخصي والمحلي والعالمي

ن قلق المستقبل هو أقلق الماضي والحاضر والمستقبل، و بأنه تكامل بين   Thamosثاموسويعرفه 
 .الخوف من شر مرتقب في المستقبل

فيعرف قلق المستقبل بأنه ناتب عن التفكير المستمر في المستقبل وما  Hamiltonهاملتون أما 
 (00: 2100المصري، ) .سيحدث فيه

بالنسبة الى المستقبل  واألمل زيب من الرعب بأنه خوف أو م 0990سلوى عبد الباقي وتعرفه 
 (020: 0990عبد الباقي، ).واالكتساب واألفكار الوسواسية وقلق الموت واليأس بصورة غير معقولة

الى أن قلق المستقبل بأنه قلق محدد يدرك الفرد أسبابه ودوافعه  2111نجالء العجمي وترى 
التوجس بما سيحدث من تغيرات سواًء كانت ويصاحبه عادة صور من الخوف والشك واالهتماا و 

 .ا بالنتاسب والبيسةكشخصية أو غير شخصية ينتب من الشعور باليأس وعدا األمن وعدا الثقة من التح
 (01: 2100المصري، ( )10: 2102جبر، )
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الى أن قلق المستقبل بأنه جزء من القلق العاا المعما على المستقبل،  2114ناهد سعود وتشير 
دراك العجز في تحقيق ا  ل في مجموعة من البنى كالتشاؤا و جروره في الواقع الراهن ويتمثيمتلك 

طار إد في المستقبل وال يتضح اال ضمن األهداف الهامة وفقدان السيطرة على الحاضر وعدا التأك
 .ُا للقلق العاانفهم
في المستقبل والخوف من  فيعرفه بأنه القلق الناتب عن التفكير الالعقالني 2111 إبراهيم محمودأما 

 (01: 2100المصري، ) .األحداث السيسة المتوقع حدوثها في المستقبل
بأن قلق المستقبل هو شعور انفعالي يتسا باالرتباك والضيق والغمور  2119صالح كرميان ويركر 

 .وتوقع السوء والخوف من المستقبل وشل القدرة على التعامل االجتماعي
 (04: 2100المصري، )
أن قلق المستقبل هو اضطراب نفسي ناتب عن حالة خوف من  2119إبراهيم الكيالني يرى و 

المستقبل ألسباب ظاهرة أو مجهولة، تجعل من صاحبها في حالة من التوتر أو السلبية أو العجز تجاه 
 .(10: 2102جبر، ( ) 04: 2100المصري، .)الواقع وتحديداته على المستويين الفردي والجماعي

على أنه حالة انفعالية غير سارة، ينتب من األفكار الالعقالنية والترقب  2100نيفين المصري فه وتعر 
والوها والبيسة األسرية، مما تدفع صاحبها بحالة من االرتباك والتوجس والتشاؤا وتوقع الكوارث وفقدان 

سية المتوقع حدوثها في الشعور باألمن والخوف من المشكالت األسرية واالجتماعية واالقتصادية والسيا
 (04: 2100المصري، ) .المستقبل

حالة انفعالية نحو :بأنه الذي يعرفه " قلق المستقبلل" 2102حمد جبر تعريف أالباحثة  تبنيوت
سواء كانت اقتصادية  المستقبل تتسا بالتوتر وتوقع الشر والخوف من حدة المشاكل الحياتية المتوقعة

صاحب هره الحالة العديد من االضطرابات التي تؤثر سلبا علي سلوك و سياسية وقد يأعية و اجتماأ
 .الفرد 

 غامر في موقف ما يصاحبه استجابة انفعالية لخطرالباحثة ان قلق المستقبل هو عبارة عن  وتالحظ
موجهه نحو ( قد يحدث أو ال يحدث)من الفرد تجاه خطر  شعور بالتوتر والتوجس وخوف مبال  فيه

 .المستقبل ا في الحاضر أوالشخصية بكامله
 :أسباب قلق المستقبل

ن المستقبل مصدر مها من مصادر القلق باعتباره مساحة لتحقيق الرغبات والطموحات وتحقيق إ
أن ظاهرة قلق المستقبل أصبحت واضحة في مجتمع مليء بالتغيرات كما الرات واالمكانيات الكامنة، 

الظاهرة بمجموعة من المتغيرات والعوامل التي تتضافر  ومشحون بعوامل مجهولة المصير، وترتبط هره
 (63: 4225سعود، .) لتوسع وتمكن من اإلحساس بقلق المستقبل

 :عدة أسباب لقلق المستقبل وهي كما يلي Moline 27: 0992وقد ركر مولين 
 امكانياته وعيوبه وعدا قدرته على التكيف مع المشاكل التي يعاني منها -0
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 أمانيه عن التوقعات المبنية على الواقع عدا قدرته على فصل -4
 التفكك األسري -3
 شكه في كل من الوالدين والقاسمين على رعايته في عدا قدرتها على حل مشاكله -2
 الشعور بعدا االنتماء واالستقرار داخل األسرة أو المدرسة أو المجتمع بصفة عامة -5
لديه لبناء األفكار عن  نقص القدرة على التكهن بالمستقبل، وعدا وجود معلومات كافية -6

 المستقبل، وكرلك تشوه األفكار الحالية
 (Moline, 1990: 47).  حساس بالتمزقالشعور بعدا األمان واإل -7

أن قلق المستقبل يرجع الى خبرات ماضية مؤلمة وضغوط الحياة العصرية  0995وترى حنان العناني 
يجاد مع  (38: 4200المصري، ) .نى لوجودهوطموح االنسان وسعيه المستمر نحو تحقيق راته وا 

ن السبب يكون بفعل عوامل اجتماعية ثقافية، وهرا معناه أن هناك ألى إ 0999كما يشير حسن شمال 
فرد مد على تغيير أهداف التداخل المجتمع تستثير التوجس والخوف من األياا المقبلة التي ستع اً أمور 

لضوء على طبيعة المناخ االجتماعي المهيأ لحالة سلط اأن تنه يمكن أالحياتية، فضال عن رلك يرى ب
غياب العدالة  –ارتفاع األسعار  –أزمة السكن  –ضغوط الحياة )القلق من المستقبل فيما يلي 

 (.وقلة فرص العمل لخريجي المعاهد والجامعات –التوزيعية 
 .(38: 4200المصري، )

 :ن العوامل ومنهاأسباب قلق المستقبل الى مجموعة م 4220ويرجح أحمد محمد 
 عجز الفرد في الحاضر مما يعطيه صورة مؤشرة لصعوبة المستقبل -0
 الطموحات الزاسدة -4
 مع حجا اإلمكانيات الواقعية والفعلية باألماني التي ال تتناس -3
وجود بعر الظواهر االجتماعية المتباينة التي تحدث مثل تلك التي تتعلق بأمن الفرد  -2

 صحيومستقبله المهني والزواجي وال
االت الحياة مع تقلص دور العلا والحصول على مجطغيان الجانب المادي في جميع  -5

 الشهادات
ضعف االيمان وغيابه في معظا األحيان لدى البعر وسط دوامة الحياة ومشكالتها  -6

 .وصراعها
إلى أن قلق المستقبل قد ينشأ عن أفكار خاطسة وال عقالنية لدى الفرد  4225وتشير زينب شقير 

إلى حالة  هدفعيقف واألحداث والتفاعالت بشكل خاط ، مما اه يؤول الواقع من حوله وكرلك المو تجعل
من الخوف والقلق الهاسا الري يفقده السيطرة على مشاعره وعلى أفكاره العقالنية ومن ثا عدا األمن 

 .واالستقرار النفسي
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 :لمستقبل منهاأن هناك أسبابًا عديدة تقف وراء قلق ا 4226وتركر سناء مسعود 
 .نقص القدرة على التكهن بالمستقبل وعدا وجود معلومات كافية لبناء األفكار عن المستقبل -0
 .والقاسمين على رعايته في عدا قدرتها على حل مشاكله فردالشك في قدرة المحيطين بال -4
 .الشعور بعدا االنتماء واالستقرار داخل األسرة أو المدرسة أو المجتمع بصفة عامة -3
عداد الفرد الشخصي للتفاعل مع الخوف وكرلك الخبرات الشخصية المتراكمة ومراهب است -2

 .واتجاهات الشخص في حياته
 العوامل األسرية المفككة وعدا اإلحساس باألمن -5
 العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية -6
 العزو الخارجي للفشل -7
 تدني مستوى القيا الروحية واألخالقية -8
 عدا القدرة على التكيف مع المشاكل التي يعاني منها الشخصالضغوط النفسية و  -9
 ( 09:  2100المصري، .)تبني األفكار الالعقالنية واالعتقاد بالخرافات والنظرة السوداوية -01

 :كما وتشير بعر الدراسات التي أجريت حول قلق المستقبل لعدة أسباب أخرى وهي كما يلي
أفكار خاطسة العقالنية لدى الفرد تجعله يؤول الواقع  حيث ينشأ قلق المستقبل من: أسباب شخصية -

من 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

الى أن قلق المستقبل يختلف في شدته تبعًا للظروف  4202مامي ير اإلاجتماعية حيث يش أسباب -
االجتماعية والمؤثرة حتمًا على نفسية الشخص، ومن أهمها المشاكل االجتماعية التي يعاني منها 

ار تؤثر سلبًا في توافقه النفسي ( المشاكل األسرية)الشخص منر البداية أي من مرحلة الطفولة أال وهي 
وهرا له األثر السلبي أيضًا على نموه النفسي، ار يتولد لديه مفهوا سيء عن نفسه وعن  واالجتماعي

طار أن من أها هره المسببات الظروف الثقافية والبيسية في هرا اإل 4224ديه، ويركر تونسي وال
المشبعة بعوامل الخوف والحرمان والوحدة وعدا األمن، واضطراب الجو األسري وتفكك األسرة، 

 .ليب التعامل الوالدي القاسية وتوفر النمارج القلقة، ومنها الوالدين والفشل في الحياةوأسا
ومن األسباب التي أدت لزيادة قلق المستقبل هي زيادة األعباء والصعوبات التي يواجهها الفرد  -

من في الحياة وتجعله أكثر تشاؤمًا، كما أن هناك زيادة في بعر أعباء الحياة ستجعل الفرد يغير 
نظرته للحياة؛ وهره النظرة للحياة يمكن أن تزيد من خوفه وتوجسه من المستقبل الري قد يحمل الكثير 
من اآلالا استنادًا الى خبرة الحاضر المؤلمة؛ لرا نجد أن زيادة الضغوط التي يتعرر لها الفرد يوميًا 

الحياتية السريعة تقترن  ن التغيراتألى إ 4202ستزيد من قلقه من المستقبل؛ كما يشير العطافي 
بمختلف المشاعر التي تكون أغلبها سلبية، كالقلق والشعور بعدا االطمسنان وعدا االستقرار الري 
يكون عاماًل من عوامل دفع األفراد للوقوع في ساحة االضطراب النفسي، فالتناقضات الهاسلة بين ما 
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لواقع المتأزا المرير رلك كله يضعها في هو حسي وما هو معنوي وبين ما يتمنون ويحلمون به وبين ا
مستقبل؛ منعطف خطير من الصراعات النفسية وظهور االضطرابات االنفعالية والشخصية المتعلقة بال

ن المواقف الصادمة التي يتعرر لها الفرد تعتبر محددًا هامًا في ألى إوتشير الدراسات السابقة 
 .الشعور بالقلق تجاه مستقبله

الء والحروب والتدمير وغيرها غدهور االقتصادي وظهور األزمات كالبطالة والسكن والكما يساها الت
من المشكالت عاماًل سلبيًا 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 

 (25-22: 4204جبر، ) .والمستقبل
الى أن من أسباب قلق المستقبل النظرة السلبية على الرات واألفكار  4226ويشير إبراهيا محمود 

 .الالعقالنية تجاه النفس والظروف السيسة المحيطة بالفرد والنظرة السلبية من قبل المحيطين به
اث الكثيرة الضارة من تلوث بيسي، وأمرار لى أن األحدإ" Zaleski 0996زبيجنيور زاليسكي "يشير 

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 

 (39: 4200المصري، .)المستقبل
لى ثقة الفرد في قدرته، وامكاناته للتحكا في البيسة إ" Zaleski 0996ليسكي زبيجنيور زا"كما ويشير 

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 

: 4200المصري، )  .محيطة بها من أجل تحقيق أهدافها يكونون أكثر قابلية لقلق المستقبلالبيسة ال
22) 

الى أن األشكال المتنوعة من القلق، والخوف على المستقبل تنشأ عن  4224ويشير يوسف األقصري 
ق االنزعاج أفكارنا أو عن تفسيراتنا لألحداث في الحياة، والتي تعرف في المستوى العقلي بأنها ال تستح

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 مكانًا 

رؤوسنا ما دمنا نفكر بنفس خراج األفكار المزعجة من إاننا ألنهما لو سيطرا ال نستطيع داخل أره
التفكير الخاط ، ولكن ارا استطعنا أن نفكر بوضوح وأن نصحح األشياء في عقولنا فان مشكالتنا 

 (22: 4200المصري، .)وقلقنا من المستقبل سيقل
لرا نجد أن أغلب الباحثين اتفقوا على أن أها أسباب قلق المستقبل هو الخوف من المجهول الري لا 

ألفكار الالعقالنية وعدا قدرة الفرد على التفاعل مع األحداث المستقبلية وقلة معرفته بكيفية يأت بعد، وا
نسانًا قلقًا، وقلة إمكاناته بالنسبة للتحكا إنه ال يمكنه التغلب عليها فيصبح التعامل معها على أساس أ

 .في البيسة المحيطة من أجل تحقيق أهدافه الشخصية
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 :المستقبل  سمات ذوي قلق
الرغا من أن الخوف والقلق من المستقبل شيء طبيعي جدًا، عندما يكون في الحدود المعقولة،  يعل

أثبتت العديد من الدراسات أن القلق الداسا يعمل فقد الزيادة فيهما تكون عاسقًا نفسيًا بال جدال،  اال أن
خرين وفي أفعاله تجاه اآل ن ويؤثر على ردودنسار السلبية؛ مما يؤثر على سلوك اإلعلى تغرية المشاع

عالقته بها، والقلق ال يؤثر فقط على الحالة المزاجية، ولكنه يؤثر على إنتاجية الفرد وعلى موارده 
: 0990عبد الباقي، ) .ق الفرد ويقلل من قدراته الحيوية على العطاء واإلنتاجياالقتصادية، فالقلق يع

012) 
 :ويتسم األشخاص ذوي قلق المستقبل بي

  داا آليات دفاعية راتية مثل اإلزاحة والكبت من أجل التقليل من شأن الحاالت السلبيةاستخ .0
 المخاطرة تجنباالنسحاب من األنشطة البناءة و  .4
: 2111داينز، ) الحفاظ على الظروف الروتينية والطرق المعروفة في التعامل مع مواقف الحياة .3

19). 
 االستغراق فيها والضيق عندنزعاج والتوتر التنبؤ السلبي لألحداث المتوقعة والشعور باال .2
 تحقيق اآلمال والطموحات وفقدان القدرة على التركيز يالشعور بضعف القدرة عل .5
. اإلحساس بأن الحياة غير جديرة باالهتماا مع الشعور بفقدان األمن والطمأنينة تجاه المستقبل .6

 (11: 2102جبر، )
ما يؤدي به األمر لالصطداا باآلخرين، وكثيرًا ما يوحي  الخاسف من المستقبل ال يثق بأحد، وكثيراً  .7

 لها هو نفسه بالشك فيه
 االنطواء وظهور عالمات الحزن والشك، ويصل به األمر للبكاء ألسباب تافهة .8
 (011: 2119محمد، ).شعور الفرد بالعجز، وانخفار الدافعية وتدهور صحته النفسية .9

ون بالنظرة التشاؤمية الغالبة عليها في كافة تصرفاتها، فها أن روي قلق المستقبل يتسم وتري الباحثة 
داسمًا 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 خوفًا من أن يأتي 

لى اتخار قرارات خاطسة والفشل في حل إع، وهرا يؤدي بالفرد في النهاية وقالمستقبل بما هو غير مت
 :أيضا  أنهم تهمومن سما، .المشكالت

 ال يخططون للمستقبل حتى ال يصابوا بخيبة أمل .0
 يتعاملون مع أمور المستقبل بمرح أقل .4
         يعانون من أعرار واضطرابات جسمية عندما يفكرون بالمستقبل فكلما زادت حدة القلق .3

 . زادت هره االعرار وتعددت
 يتعاملون مع األمور الصغيرة من أجل تأجيل القياا باألعمال الهامة .2
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يستخدمون اآلخرين لتأمين مستقبلها، كما أنها يميلون الى  االجتماعي،أنها على المستوى  .5
 .السيطرة على السلطة لتكوين الحياة السهلة

 حافظون على قوتها من أجل المواقفال يعتنون بصحتها وأجسامها، فها ال ي .6
 .التركيز الشديد على أحداث الوقت الحاضر أو الهروب نحو الماضي .7
 .يقعاالنتظار السلبي لما قد  .8
  الحفاظ على الظروف الروتينية والطرق المعروفة في التعامل مع مواقف الحياة .9

خاطرة من أجل زيادة اتخار إجراءات وقاسية من أجل الحفاظ على الوضع الراهن بداًل من الم .02
 .المستقبلالفرص في 

 استخداا آليات دفاعية راتية مثل اإلزاحة والكبت من أجل التقليل من شأن الحاالت السلبية .00
 .الخاصاستغالل العالقات االجتماعية من أجل تأمين مستقبل الفرد  .04
 االنطواء وظهور عالمات الحزن والشك والتردد .03
 .المستقبللسياسية المتوقع حدوثها في الخوف من التغيرات االجتماعية وا .02
 وظهور االنفعاالت ألدنى األسباب صالبة الرأي والتعنت .05
 .التشاؤا ورلك ألن الخاسف من المستقبل ال يتوقع إال الشر ويهيأ له أن األخطار محدقة به .01

 .(20: 4200المصري، )
، سلوى عبد الباقي Moline 0992 مولين: مثلكرلك من خالل التراث األدبي ودراسات الباحثين 

مكننا ي، وعدة دراسات أخرى لمجموعة من الباحثين Zaleski 0996، زبيجونيو زاليسكي 0993
 :تلخيص سمات روي قلق المستقبل فيما يلي

 االنطواء وظهور عالمات الحزن والشك والتردد والبكاء ألسباب تافهة .0
 االنسحاب من األنشطة البناءة .4
 قبلعدا القدرة على مواجهة المست .3
 خريناآلبالنفس أو ب عدا الثقة  .2
الخاسف من المستقبل يعبر عن خوفه من المستقبل بالرجوع الى مرحلة سابقة من مراحل  .5

النمو، أي يتسا بالنكوص والتثبيت ولرلك نشاهد الكبار يظهرون بمظاهر األطفال في 
 .االنفعال

واألفعال ويتضح رلك الهروب الواضح من كل ما هو واقع ويصاب بصفة الكرب في األقوال  .6
 (. 24:  4200المصري ، ) .في مواقفه وحركاته

 : بية لقلق المستقبللثار الساآل
يمثل قلق المستقبل أحد األنواع التي تشكل خطورة في حياة الفرد، و التي تمثل خوفًا من مجهول ينجا 

خطر ويشعر بعدا عن خبرات ماضية وحاضرة أيضًا يعيشها الفرد تجعله يشعر بعدا األمن وتوقع ال
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ويلقى هرا الرعب من ، (17، 2102جبر، )االستقرار، وتسبب له هره الحالة شيسًا من التشاؤا واليأس 
المستقبل أضواء كثيفة على كل أنشطة الفرد، داسمًا ما يكون الشخص القلق غير مستقر، ويخشى أن 

اتخار قرار خاط   اعد لى قرار معين، لرلك فهو يفضلإكب أخطاء، ويجد صعوبة في الوصول يرت
، وقد أشارت العديد  من الدراسات العلمية الى تأثير القلق على (04: 2112العيسوي، )يندا عليه 

صحة الفرد، ومعاناته اليومية، وتخوفه من المستقبل، وارتباطه بضعف الكفاءة، واالعتقاد باألفكار 
شامخ، -صالح ) .ت المنشأ النفسيالسلبية، واالنهيار العصبي، واالصابة باألمرار الجسمية را

2100 :044) 
 :ثار السلبية التي تترتب على قلق المستقبل ما يأتيومن أهم اآل

التوقع واالنتظار السلبي لما قد يحدث، للتوقع واالشتياق تأثير ومجرى المشاعر األفعال يفوق كل  .0
يحدد معنى هره الخبرات  التصورات، فما يتوقعه الشخص بخبراته من نتاسب عاجلة أو آجلة هو الري

وقد تتخر التوقعات شكاًل بصريًا، فالشخص القلق تتراءى له صور الكارثة كلما شرع في موقف جديد 
 .فاترًا وبليداً  فيكون سيسة هوتوقعاتلرا تكون 

نسان ال يفقد االنسان تماسكه المعنوي ويصبح عرضة لالنهيار العقلي والبدني استنادًا الى أن اإل .4
 .لى المستقبلإيحيا اال بواسطة تطلعه  ستطيع أني
 الروتين واختيار أساليب التعامل مع المواقف التي فيها مواجهة مع الحياة إطارالتقوقع داخل  .3
في صورة اضطرابات  وينعكس رلكنما يضطرب ا  الفرد فال يستطيع أن يحقق راته و تدمير نفسية  .2

 متعددة األشكال والخرافات واختالل الثقة بالنفس
 ليات الدفاع وصالبة الرأي والتعنتآاؤا وعدا الثقة في أحد واستخداا وب من الماضي والتشالهر  .5
االلتزاا بالنشاطات الوقاسية ورلك ليحمي الفرد نفسه، أكثر من اهتمامه باالنخراط في مهاا حرة مفتوحة  .6

 غير مضمونة النتاسب
 كبتسقاط والتبرير واليكانيزمات الدفاع مثل النكوص واإلاستخداا م .7
 استخداا العالقات االجتماعية لضمان أمان المستقبل لدى الفرد .8
كراه في التعامل مع االخرين ورلك لتعوير جبار واإلفاءة الشخصية واستخداا أساليب اإلالشك في الك .9

 نقص هره الكفاءة
 .(10-12: 2100المصري، ( )49-47: 2111مسعود،  ). االعتمادية والعجز والالعقالنية .02
المستقبل المجهول له أكبر األثر على صحة الفرد سواء من الناحية العقلية أا  التفكير في .00

عسلية )الجسمية أا النفسية أو السلوكية، بسبب التفكير السلبي والتشاؤمي نحو الرات ونحو المستقبل 
 . (45: 4200والبنا، 

 وعدا الثقة التي تصل الىلى العزلة االجتماعية والتشاؤا المبال  فيه إقد يدفع قلق المستقبل الفرد  .04
دراكخرين درجة الشك والسخرية من دوافع اآل  المجتمع على أنه مليء بالناس غير الموثوق فيها وا 
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فينجا عنه السلوك المضطرب كالشعور بالعجز  المستقبلية،قلق المستقبل يؤثر على قرارات االفراد  .03
 .خوف من التغيرات السياسية المتوقعةواالنسحاب والسلبية وعدا القدرة على مواجهة المستقبل، وال

(Moline, 1990: 511) 
لى عوامل خارجية، وقد يلجأ إع ما يحدث له من مواقف غير سارة رجاا  عدا ثقة الفرد في قدراته و  .02
 حساس الفرد باألمان واالطمسنانا  عتقدات الخرافية في خفر التوتر و لى المإ
 في المستقبل لوجود ما يخشى عليه مستقبالً عدا وجود معنى وهدف للشخص القلق، وفقدان الثقة  .05
النظرة التشاؤمية نحو الغد في صورة ضعف اإلحساس باألمن والطمأنينة وتوقع حدوث الكوارث،  .06

 وتحول الحياة نحو األسوأ والقلق في مواجهة تقلبات الدهر وظروفه القادمة، وأزماتها ومشاكلها
فشل في  إراوجس واالنفعال والها حتى يخنقه الخوف من المستقبل يمكن أن يحاصر االنسان بالت .07

 .(28: 4204جبر، ) .المقاومة وفك الحصار
 :أساليب العالج النفسي للحد من قلق المستقبل

أن مآل القلق بصفة عامة حسن جدًا وخاصة كلما كانت ( 73: 4202)يرى الصيخان 
رير أقل قوة وكلما كانت الشخصية قبل المرر متوازنة واألنا قوية، وكلما كانت ظروف حياة الم

مكاسبه األولية والثانوية من المرر أقل، وقلق المستقبل يمثل أحد أنواع القلق النفسي، وبوجه عاا 
ن من خاللها ليات المتعددة للعالج النفسي التي يمكمكن خفر قلق المستقبل من خالل اآلفانه ي

 :لى بعر هره االلياتإ 4224قصري ويشير األ لألداءك لى قلق إيجابي محر إتحويل القلق السلبي 
 :إزالة الحساسية المسببة للمخاوف بطريقة منتظمة: الطريقة األولى

ترخاء، وطريقة العالج فيه وهي أحد أنواع العالج السلوكي وأها عنصر في هرا النوع هو االس
 ا، ويقولكساب المصاب مهارة التنفس الصحيح واالسترخاء، فلو أن انسانًا يخاف من شيء مإتتطلب 

ثارًا سلبية عليه، وآلية العالج في هره الحالة تتطلب من آنه يترك إأنه سيحدث، ولو حدث هرا الشيء ف
المصاب أو المسترشد أن يتخيل وقوع الشيء الري كان يخاف وقوعه، بعدها نجعله يتنفس بعمق 

 .شديد، ثا يقوا باسترخاء جميع عضالته
حية لمخاوفه التي تقلقه من المستقبل واالحتفاظ بعدها يطلب منه استحضار صورة بصرية 

ثانية فقط، وبتكرار ما سبق أكثر من مرة مؤكدًا على مواجهة تلك المخاوف ( 05)بهره الصورة لمدة 
حتى لو حدثت، الى أن يتمكن المسترشد من تخيل األشياء التي كانت تثير قلقه دون أن يشعر بالقلق 

يمكن لهره الطريقة إزالة الحساسية المنظمة في التخلص من المخاوف بل يتخيلها أثناء الشعور، وهكرا 
والقلق، وهي وسيلة تركز على المواجهة التدريجية لتلك المخاوف يصحبها استرخاء وتنفس عميق، 
وتكون المواجهة أواًل في الخيال، حتى ارا تا إزالة تلك المخاوف تمامًا من الخيال فانه يمكن بعد رلك 

 (19: 2102جبر، ).وف ارا حدثت مرة أخرىمواجهة المخا
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 :اإلغراق: الطريقة الثانية
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 

كيف معها تمامًا، ويستمر هرا التصور الى أن يشعر بأن تكرار المخاوف لفترات طويلة حتى يت
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 رهنيًا كيف يواجه أسوأ تقديرات الخوف والقلق 

 ..(19: 2102جبر، ).خياله ويكون مؤهاًل لمواجهتها لو حدثت في الواقعويتعامل معها في 
 وتسمى طريقة إعادة التنظيم المعرفي: الطريقة الثالثة

ن الرين يعانون من القلق والخوف من المستقبل داسمو التفكير باألفكار السلبية، وهرا ما إ
النوع من العالج قاسا على استبدال يؤدي بها الى القلق من المستقبل، فعلى هرا األساس فان هرا 

را لا يتا التفكير بهره السلبية فلمارا ال يتا التفكير بطريقة أخرى ا  ألفكار السلبية بأخرى إيجابية، و ا
تكون أكثر إيجابية؟ وبدل توقع السلبيات فلنتوقع وقوع اإليجابيات، وهره اإلعادة في التنظيا واالستبدال 

مقلق، فهره هي طريقة التفكير والتنظيا المعرفي السوي الري البد أن اإليجابي عوضًا عن السلبي ال
هو تعديل يتوقع النجاح تمامًا كما يتوقع الفشل، فالهدف األساسي من طريقة إعادة التنظيا المعرفي 

 .حالل األفكار اإليجابية المتفاسلة بداًل عنهاا  أنماط التفكير السلبي و 
 (19: 2102جبر، )
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 -:ت  التي تناولت المساندة االجتماعية الدراسا :اوال
 0990دراسة ولجموث وبتز ما أwohlgemuth &betz  سناد التي تناولت القلق والتوتر واإل

وعالقتها بالصحة النفسية والجسمية تبعا لمتغير الجنس، واستهدفت الدراسة التعرف علي دور 
بالصحة النفسية والجسمية واشتملت سناد االجتماعي والتوتر واإل الجنس في ارتباط كل من القلق

ة، وقد طالبا وطالبة من طلبة الجامعة تطوعوا لالشتراك في هره الدراس 005عينة الدراسة علي 
رضا عن االسناد فضال إلسناد االجتماعي ومقياس القلق والتوتر والااستخدمت الباحثتان مقياس 

سفرت الدراسة أالقلق والتوتر، وقد را علي وجود عرار الجسمية الري يعطينا مؤشعن مقياس األ
المعتمدة في الدراسة، كما تبين  عن وجود فروق بين الجنسين في االستجابة علي جميع المقاييس

ة والتي تكشف عن مستوى ناث قد حصلن علي شبكة واسعة من العالقات االجتماعيإلان عينة أ
نهن في الوقت نفسه أالركور اال  كثر من عينةأصدقاء قدا من األسناد االجتماعي المعال من اإل

 .كثر من عينة الركورأجسمية تدل علي وجود القلق لديهن عرار أكشفن عن وجود 
  رملة ف عن المعاناة التي تتعرر لها األالتي هدفت للكش 0991في دراسة فرج ومحمود

لباحثان دا ااستخقد رملة ؛ و أ 83الدراسة من  ساليب التي تتبعها للتخلص من رلك وتتكون عينةواأل
وتوصل .وجدا لها الصدق والثبات وكانت مقبولة أعدها الباحثان و أفقرة  73اختبار مقنن من 

رار سماعها سى  وهي القصور الراتي ويكون في استمألتمثل في خصاسص ايما : ن إلي أالباحثان 
لجديدة كأرملة ها مع هويتها ايفجة  مما يعيق تكرملة بهويتها السابقة كزو تمسك األ –لصوت زوجها 

سى  بشكل مفاج  سى  حيث يظهر األشؤون حياتها، كما توجد نوبات األ تأثير الزوج في تنظيا –
ن أهي حوالي عاا،  كما وجد  نالمتوسط للمدة التي يخف بها حزنهن أووجد الباحثان ،ومتقطع 

اندة االجتماعية سى  تتمثل في الممارسات الدينية والمسليب التي تساها في التخفيف من األسااأل
 .والتخلي عن المظاهر الحدادية 

  ة اضطرابات ما ثرها في زيادأهدفت الى الكشف عن خبرة الفقد و  ، فقد 2111دراسة الشريف اما
ن كان وجود هره االضطرابات قد يؤثر ا  فرادها و أحد أسر الفلسطينية التي فقد بعد الصدمة لدى األ

 ،عرفية واالجتماعية والثقة بالنفس لدي الباقين على قيد الحياةعلى المظاهر االنفعالية والجسمية والم
دراك المساندة االجتماعية وديناميات الشخصية وفقا إلى الكشف عن الفروق في إكما هدفت 

سر شهداء أسرة فلسطينية من أ 29القرابة وقد تكونت العينة من لمتغيرات الجنس والسن وصلة 
ارها ما بين عمأناث تتراوح إ 029ركور و  006دا منها فر  452ا انتفاضة األقصى بل  عدده

عاما  22-46عاا والثانية من  45-05ولى من لى ثالثة فسات عمرية األإعاما قسموا ( 05-62)
 , Sarasan etعداد إاستبيان المساندة االجتماعية من عاا، وقد استخدا الباحث  62-20والثالثة 
عداد إبيه، واستبيان تقدير الشخصية من وي وسامي ابو لى العربية محمد الشناإونقلها   1983

، وقد  4220ومقياس ما بعد الصدمة من اعداد الباحث 0986رونر وقننها للعربية ممدوحة سالمة 
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سر الفلسطينية التي عانت من د اضطرابات ما بعد الصدمة لدى األتوج: لنتاسب التالية توصل ل
مقياس ما بعد الصدمة لدى س المساندة االجتماعية ودرجات الفقد، ال يوجد ارتباط بين درجات مقيا

رابات ما بعد الصدمة لدي عينة حصاسية علي مقياس اضطإسر، ال توجد فروق رات داللة عينة األ
نه ظهرت أال إو صلة القرابة أو السن أانت من الفقد تعزي لمتغير الجنس الفلسطينية التي ع سراأل

ح االمهات، توجد فروق صالح الزوجات ومن المظاهر الجسمية لصالفروق في المظاهر االنفعالية ل
االناث، ال توجد فروق حصاسية بين الركور واالناث في تقدير الشخصية السالبة لصالح إرات داللة 
داللة حصاسية في طلب المساندة االجتماعية تعزي لمتغير السن، توجد فروق رات إرات داللة 

 . جتماعية تعزي لمتغير صلة القرابة ورلك لصالح االبنة والزوجةاال حصاسية في طلب المساندةإ
 لى عالقة الصالبة النفسية بكل من إلى التعرف إالتي هدفت  2119دراسة زينب راضيما في أ

غزة مهات شهداء انتفاضة األقصى في محافظات ألديني والمساندة االجتماعية لدى االلتزاا ا
مهات شهداء انتفاضة أي مستوى الصالبة النفسية لدى ق فرا كان هناك فرو إوالتعرف عما 

ا الشهيد، أمكان السكن، عمر ) الديموغرافية قصى في محافظات غزة تعزى لبعر المتغيرات األ
واستخدمت الباحثة المنهب ( ا الشهيد، الترتيب الوالدي للشهيد، نمط الشهادة المستوى التعليمي أل

شهداء انتفاضة األقصى، ولتحقيق  مهاتأا من أ 360التحليلي وتكونت العينة من  الوصفي
استبانة ) هداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد ثالث استبيانات لقياس متغيرات الدراسة وهي أ

، توصلت الدراسة (استبانة المساندة االجتماعية  –استبانة االلتزاا الديني  –الصالبة النفسية 
قصى مهات شهداء انتفاضة األأبي للصالبة النفسية لدى وزن النسبل  ال حيث :للنتاسب التالية 

النسبي للمساندة االجتماعية كما بل  الوزن  93.22كما بل  الوزن النسبي لاللتزاا الديني  85.72
توجد عالقة ارتباطية موجبة بين الصالبة و ، .87.28مهات شهداء انتفاضة االقصى ألدى 

وال توجد فروق رات داللة  قصى،ت شهداء انتفاضة األمهاأنفسية والمساندة االجتماعية لدى ال
) قصى تعزي لمتغير نمط الشهادةمهات شهداء انتفاضة االأحصاسية في مستوى الصالبة لدى إ

مهات اة في مستوى الصالبة النفسية لدى حصاسيإ، وال توجد فروق رات داللة (ادي استشه –شهيد 
 –والد امتزوج ليس له  –عزب أ) الجتماعية للشهيد غير الحالة اقصى تعزى لمتانتفاضة األشهداء 

حصاسية في مستوى الصالبة النفسية تعزي لمتغير إ، وال توجد فروق رات داللة (الد أو متزوج له 
لة ال توجد فروق رات دال,،(مية أ –ابتداسي  –عدادي إ –ثانوي  –جامعي ) لتعليمي لألا المستوى ا

غير الترتيب قصى تعزي لمتمهات شهداء انتفاضة األألدى  ة في مستوى الصالبة النفسيةحصاسيإ
ة في مستوى حصاسيإال توجد فروق رات داللة كرلك ،(خيراأل –الثاني  –ول األ) الوالدي للشهيد 

ى لإ 42قل من أ) ا األ عمر قصى تعزي لمتغيرمهات شهداء انتفاضة األأالصالبة النفسية لدى 
ة بعاد والدرجفي جميع األ( كثر أف 52، 52قل من ألى إ 22، 22قل من ألى إ 32، 32قل من أ

ا التي بين األ" الصبر " ول حيث توجد فروق دالة في البعد األ ولالكلية لالستبانة عدا البعد األ
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ا التي سنة لصالح األ 32-42ا يقع ما بين ا التي عمرهسنة وبين األ 52-22ها يقع ما بين عمر 
ة في مستوى الصالبة النفسية حصاسيإتوجد فروق رات داللة  سنة، وال 52-22يقع عمرها ما بين 

الوسطى  –شمال غزة  –محافظة غزة ) قصى تعزي لمتغير السكن مهات شهداء انتفاضة األألدى 
رات في البعد الثالث والرابع وفي الدرجة الكلية للمقياس، بينما توجد فروق ( رفح  –خانيونس  –

لثاني تعزي لمتغير مكان السكن حيث توجد فروق دالة بين شمال حصاسية في البعد االول واإداللة 
غزة وبين غزة لصالح غزة، وبين شمال غزة  وبين خانيونس لصالح خانيونس، وبين شمال غزة 

ة ول، توجد فروق رات داللخرى في البعد األح ولا يتضح فروق في المحافظات األورفح لصالح رف
والمساندة االجتماعية ولا  النفسية تعزي لمتغيري االلتزاا الدينيحصاسية في الدرجة الكلية للصالبة إ

ثر دال للتفاعل بين كل من أخرى ولقد ظهر و المتغيرات األأثر للتفاعل بين المتغيرين أيظهر 
االلتزاا الديني والمساندة والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية وكرلك بين كل من االلتزاا والترتيب 

 .حالة االجتماعية الوالدي وال
 لى الكشف عن عالقة الشعور بالوحدة النفسية لدى إهدفت  فقد 2119دراسة وفاء عابد  أما

را كان إلى الكشف عما إعية وااللتزاا الديني كما وتهدف زوجات الشهداء بكل من المساندة االجتما
غرافية و يرات الديملى بعر المتغإن تعزي أحدة النفسية يمكن هناك فروق في مستوى الشعور بالو 

عدد السنوات بعد استشهاد الزوج  –بناء عدد األ –نمط السكن –صادي لألسرة المستوى االقت) مثل 
، واستخدمت الباحثة المنهب الوصفي التحليلي، كما (مكان السكن  –المؤهل العلمي للزوجة  –

دوات ت الباحثة األاستخدم –اضة األقصى زوجة شهيد من شهداء انتف053تكون عينة الدراسة من 
 –ة استبانة المساندة االجتماعي –استبانة الوحدة النفسية ) هداف الدراسة وهي أالتالية لتحقيق 

حصاسيا بين الوحدة إوجود عالقة ارتباطية عكسية دالة شارت النتاسب لأ،و (استبانة االلتزاا الديني 
عالقة ارتباطية بين الشعور بالوحدة  النفسية والمساندة االجتماعية لدى زوجات الشهداء ، ال توجد

النفسية وااللتزاا الديني لدى زوجات الشهداء، ال توجد فروق رات داللة احصاسية في مستوى 
توجد كما ، بناءوى االقتصادي، نمط السكن، عدد األالشعور بالوحدة النفسية تعزي لكل من المست

لدى زوجات الشهداء تعزي لكل من عدد فروق دالة احصاسية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية 
قل، ومكان السكن لصالح أو أعامة السنوات لصالح سنتين فاقل والمؤهل العلمي لصالح ثانوية 

 شمال غزة في بعد فقدان التقبل والمحبة واالهتماا وبعد العجز االجتماعي ولصالح شمال غزة و
 .رفح في بعد البعد االجتماعي 

 :ناولت الصالبة النفسيةالدراسات التي ت: ثانيا  
  دراسة كوبازا وزمالئها(Kobaza, m et. Al, 1982) 
ن الصالبة النفسية تعمل كمتغير وسيط للصحة النفسية وتخفيف أوالتي استهدفت التأكد من  

سنة  65-34ين شخصا تتراوح أعمارها ب 459ضغوط الحياة، وأجريت الدراسة على هينة بلغت 
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الصالبة النفسية ، كما تعتبر  الصالبة النفسية تخفف من ضغوط الحياة: ن أسفرت الدراسة على أو 
 .مصدر للمقاومة والصمود وتؤدي الى سالمة الصحة النفسية للفرد

  دراسة هوالهان، وموسHolahan & Moos, 1985 
والتي استهدفت الكشف عن العوامل التي تؤثر في الصالبة النفسية، وأجريت الدراسة على  
سرية التي تتسا بالدفء ن البيسة األأسفرت الدراسة عن أناث، و فردا من الركور واإل 467ينة بلغت ع

باالكتساب، كما توجد  قل إحساساأبة وقدرة على التحدي والمواجهة و والحب تجعل الفرد أكثر صال
كثر من أة النفسية لصالح الركور منها ناث في متغير الصالبحصاسيا بين الركور واإلإفروق دالة 

 .ناثإلا
  دراسة هول وزميالتها"Hull, et. Al 1987" 

والتي استهدفت الكشف عن العالقة بين الصالبة النفسية وتقدير الرات واالكتساب واالتجاهات 
 :نهعلي أسفرت الدراسة أفردا، و  038دراسة على عينة بلغت نحو الرات، وأجريت ال

يوجد ارتباط موجب بين الصالبة  ، و يوجد ارتباط سالب بين الصالبة النفسية واالكتساب
كثر شعورا أالبة يكونون أكثر نقدا لرواتها و فراد األقل صاألن كما أ، النفسية وتقدير الرات اإليجابي

 . بالفشل

  دراسة رودولت، وزونRhodewah & zone, 1989 : 
 لي التعرف علي دور الصالبة النفسية ، كمتغير وسيط في التخفيف من أثرهدفت الدراسة إ

حداث الحياة لدي عينة ث تا األخر بعين االعتبار تقييا أالضغوط الناجمة علي الموظفين ، حي
يمثلن  سنة 65-45سيدة تتراوح اعمارهن بين  429، وأجريت الدراسة على عينة بلغت الدراسة

، فسيةمختصرة من مقياس الصالبة النواستخدا الباحثان النسخة ال،مستويات تعليمية واجتماعية متباينة 
سفرت الدراسة أو  وقاسمة الخبرات الحياتية الحالية ،قاسمة بك لالكتساب ،مقياس تقدير خطورة المرر ،

دراك ا  ت الصالبة النفسية في االكتساب و نه توجد فروق دالة احصاسيا بين مرتفعات ومنخفضاأعن 
راك للضغوط دإكثر أكثر اكتسابا و أفضات الصالبة حيث كن الضغوط والمرر الجسمي لصالح منخ

قل ، وأن اإلناث األ مرتفعات الصالبة النفسية لكحساسا بالمرر الجسمي، وعلى العكس من را  و 
لي أن ة غير المرغوب فيها ، كما أشارت إصالبة يتعرضن لنسبة عالية من الخبرات الحياتية الضاغط
 .كل االحداث السلبية تتطلب منهن درجة أكبر من التكيف 

  0991دراسة عماد مخيمر 
والتي استهدفت الكشف عن العالقة بين إدراك القبول والرفر الوالدي والصالبة النفسية، وأجريت 

سفرت أسنة و  43-09ثا من الفسة العمرية ناإ 75ركور،  88فردا  063عينة بلغت الدراسة على 
ا عدناث في بعدي التحكا والتحدي لصالح الركور، و ن وجود فروق دالة بين الركور واإلالدراسة ع
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ناث في الدرجة الكلية وفي بعد االلتزاا، كما يوجد ارتباط دال بين وجود فروق دالة بين الركور واإل
 .  الصالبة النفسية والدفء الوالدي، ووجود ارتباط سالب بين الصالبة النفسية والرفر الوالدي

 0997دراسة عماد مخيمر 
ن تلعب دورا أوالمساندة االجتماعية يمكن فسية والتي استهدفت الكشف عما ارا كانت الصالبة الن

 75)فردا  070عينة بلغت وسيطا في العالقة بين ضغوط الحياة واالكتساب، وأجريت الدراسة على 
 سفرت الدراسة عن وجود ارتباط دال موجب بينأسنة، و  42-09ع في الفسة العمرية تق( ناثإ 9ركرا، 

ن الصالبة أودرجاتها على مقياس االكتساب، و  طةحداث الحياة الضاغأدرجات االفراد على مقياس 
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
  2111أما دراسة حجو :- 

لدى المرأة الفلسطينية " الصالبة النفسية " الدراسة الي التعرف علي قوة األنا فقد هدفت 
ربة بيت ، مكان السكن  –عاملة  –طالبة : جتماعي الدور اإل" باختالف بعر المتغيرات الشخصية 

آنسة : جامعي ، والحالة االجتماعية  –ثانوي  –عدادي إ: قرية ، مستوي التعليا  –مدينة  –مخيا : 
دمت الباحثة مقياس قوة امرأة ، وقد استخ 252، كما تكونت عينة الدراسة من " مطلقة  –تزوجة م –

، وتوصلت نتاسب الدراسة الي وجود فروق دالة في قوة األنا تعزى  4222عداد حمدان فضة األنا من إ
فروق في قوة الختالف طبيعة الدور االجتماعي ، ومستوي التعليا ، والحالة االجتماعية ، وعدا وجود 

 .األنا تعزي لمتغير السكن 
  2111قامت أبو سمهدانة : 

لي التعرف علي واقع انعكاسات العنف االسراسيلي في ظل انتفاضة االقصي بدراسة هدفت إ
علي الصالبة النفسية لدي المرأة الفلسطينية ، والكشف عن مستوي الصالبة لديهن ، كرلك معرفة أثر 

ا ، وشكل العنف الري تعرضت لسكن ومستواها التعليمي و طبيعة عملهكل من عمر المرأة ومكان ا
قصي ، ولتحقيق رلك صالبتها النفسية خالل انتفاضة األعكاسات العنف االسراسيلي عليها وعلي له وان

ثة ، عداد  الباحلفلسطينية من إسراسيلي علي المرأة االباحثة مقياس انعكاسات العنف اإلاستخدمت 
امرأة  622، وتا تطبيقها علي عينة مكونة من 4224عداد مخيمر النفسية من إ ومقياس الصالبة

صفي ، سنة ، كما اعتمدت الباحثة علي المنهب الو (  32 – 42) فلسطينية تتراوح أعمارهن ما بين 
، كمستوي افتراضي%  72ينة يزيد عن ن مستوي الصالبة لدي افراد العوتوصلت نتاسب الدراسة الي أ

فروق تعزي لمتغير عمل المرأة ، باستثناء وجود فروق في بعد التحدي تعزي لصالح وعدا وجود 
المرأة العاملة ، ووجود فروق تعزي لمتغير محافظات السكن لصالح المرأة في جنوب غزة وشمالها 

يضا ، وعدا وجود فروق تعزي لعمر المرأة ، كما توجد فروق ح المرأة في المناطة االحتكاكية أولصال
تي تعاني من ستوي الصالبة لدي العينة ترجع لنوع العنف الري تعاني منه المرأة لصالح المرأة الفي م
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ن أ فراد العينة هي االنعكاسات علي أ ياإلسراسيلكثر انعكاسات العنف العنف بشكل مباشر، وا 
 .  سريةجتماعية ثا الصحية واألكاديمية وأخيرا األاالقتصادية ثا االنعكاسات النفسية ثا اال

  2100دراسة ماجدة حسين محمود واحمد فتحي 
 ألمهاترشادي لتحسين الصالبة النفسية لى معرفة مدى فاعلية البرنامب اإلهدفت الدراسة ا

ا عبارة شخص 39وتكونت العينة من . ثره على تقدير الرات لهاأء روي اإلعاقة العقلية البسيطة و األبنا
والضابطة، وتراوحت  التجريبيةلى مجموعتين إسيمهن معاقين عقليا، تقا تق ألبناءما أ 46عن 

المجموعة التجريبية،  ألمهاتابنا معاقا  03سنة، وتكونت أيضا من ( 28-45)عمارهن بين أ
ية، بين -، وفق مقياس ستانفورد(72-55)سنة، ونسبة ركاء ( 05-00)ترواحت أعمارها الزمنية بين 

ومقياس الصالبة النفسية ومقياس تقدير الرات والبرنامب  ا الباحثان استمارة البيانات الشخصيةواستخد
حصاسيا في القياس البعدي في إلى وجود فروق دالة إوأشارت النتاسب (. عداد الباحثينا)االرشادي 

حصاسيا في القياس التتبعي إفروق دالة لى وجود ا  ، و (2.25)ة التجريبية عند مستوى اتجاه المجموع
حصاسيا في مقياس تقدير الرات إ، والى وجود فروق دالة (2.25)وى ستلصالح القياس البعدي عند م

، وقاا الباحثان بتفسير النتاسب وفق التراث (2.25)البناء األمهات الرين تلقوا البرنامب عند مستوى 
 (.227: 4200محمود وعلى، . )النظري والدراسات السابقة وطرح التوصيات والمقترحات البحثية

 :التي تناولت قلق المستقبلالدراسات : ثالثا
 الستكشاف العالقة بين القلق و الدعا االجتماعي لدى  0990لسارسون واخرون في دراسة ما أ

طالبة من طلبة جامعة واشنطن يدرسون مساقا في علا  047طالب و  022عينة تتألف من 
الرين حصلوا علي  ناثفالركور واإل. ط ري عالقة بينهما النفس، وقد دلت النتاسب علي وجود ارتبا

درجات مرتفعة علي مقياس القلق كانت درجاتها منخفضة علي مقياس الدعا االجتماعي، والرين 
ن أ ىا علي مقياس الدعا، مما يدل علكانت درجاتها منخفضة علي مقياس القلق كانت درجاته

 .الطلبة الرين يعانون من قلة الدعا كانت سمة  القلق لديها مرتفعة والعكس صحيح 
  استهدفت دراسةmyrlin, danald1990   في بحوثها عن قلق المستقبل عدة مقاالت في

طفال ن األأاتضح لها من خالل هره الممارسات دينامية االطفال في مركز لعالج الحاالت وقد 
و ربما يصبحون مكتسبين  منسحبين أبمستقبلها نواعا من الغضب تتعلق بقرارات مرتبطة أيظهرون 

نفسية لهره الفسة التي  مستقبل وقد دعت الباحثة الى وجود تقديا مساعدة وتدخالتبسبب قلق ال
 .تعاني من قلق المستقبل 

 سهاا خبرات الماضي والحاضر إلي التعرف علي مدي إهدفت 0990سلوي عبدالباقي ي  دراسة ف
يا مصر  092فردا منها 439والمستقبل في رفع الدرجة الكلية للقلق، وتكونت عينة الدراسة من 

لق الماضي وطبق علي العينة مقياس للق 426ناث ما عدد اإلأ 33سعوديا بل  عدد الركور 25و
ن قلق المستقبل يتكون من خمسة عوامل ألي إشارت النتاسب أو  .عدادهاإوالحاضر والمستقبل من 
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النتاسب شارت ألوسواسية، قلق الموت،واليأس كما فكار االكتساب، األالتشاؤا من المستقبل، ا: هي 
 .كبر من قلق الماضي والحاضر في ارتفاع الدرجة الكلية للقلق أن قلق المستقبل كان تأثيره أ
 لى إسالمي يؤدي ن ممارسة البرنامب اإلأثبات إلى إوالتي هدفت  0991موزة الكعبي ما دراسة أ

لعينة  داء االجتماعين البرنامب نفسه سيحسن من األأالقلق النفسي كما و تخفيف حدة أعالج 
دوات الدراسة عليهن ثا اختيار أسيدة سعودية تا تطبيق  32اسة من ؛ وقد تكونت عينة الدر البحث

لى مجموعة تجريبية ارشادي حيث تا تقسيمها سيدة لتطبيق البرنامب اإل 42ة من مجموعة مكون
داء األ عداد  فهد الدليا ومقياسإالباحثة مقياسا للقلق النفسي من ومجموعة ضابطة، واستخدمت 

عدت الباحثة البرنامب االسالمي المقترح كما استخدمت دليل أعداد الباحثة كما إاالجتماعي من 
سالمي دت ممارسة البرنامب اإلأ: وصلت الدراسة للنتاسب التالية المقابلة مع حاالت  القلق ؛ وقد ت

 .عينة البحث داء االجتماعي لدي لى تحسين األإ ولى عالج وتخفيف مشكلة القلق النفسي ،إ
  2100دراسة رايلون rialon  : هدفت الدراسة الي التعرف علي االتجاهات نحو المستقبل لدي

فردا مقسمين  034ينة الدراسة من األشخاص الرين مروا بتجارب صادمة في حياتها ، وتكونت ع
اتها تعرضوا لتجارب صادمة في حي اً فرد 32ولي مكونة من المجموعة األ" ثالث مجموعات  ليإ

فردا تعرضوا لتجارب  64ويعانون من كرب ما بعد الصدمة ، والمجموعة الثانية تكونت من 
فردا  22ما المجموعة الثالثة فقد تكونت من يعانون من كرب ما بعد الصدمة ، أ صادمة ولكن ال

، سنة (  07 – 6)فراد العينة جارب صادمة في حياتها ، وتراوحت أعمار أعاديين ولا يتعرضوا لت
فراد الرين نحو المستقبل ، وتوصلت النتاسب إلي أن درجات األ وقد استخدا الباحث مقياس االتجاه

يعانون من كرب ما بعد الصدمة علي مقياس االتجاه نحو المستقبل كانت أقل من نظراسها في 
قات المجموعتين األخريتين ، كما كانت توقعاتها للمستقبل تحمل نظرة تشاؤمية وتوقع بضعف العال

 .االجتماعية مستقبال 

 : الشهداء ذويالدراسات التي تناولت : رابعا  
  مهات أعلى الشعور بالوحدة النفسية لدى هدفت الى محاولة التعرف  0997ي فار دراسة للخوفي

ثناء االجتياح أو أسر و األأة غير طبيعية سواء باالستشهاد زواجهن في ظل ظروف وفاأفقدن 
في نفس الفترة، كرلك التعرف زواجهن بوفاة طبيعية أفسية لدى نساء فقدن ر الوحدة النوكرلك شعو 

مهات على التوافق الشخصي واالجتماعي النفسية التي تعاني منها تلك األ ثر مشاعر الوحدةأعلى 
ل رامأ: مين الى ثالث مجموعات كالتالي سيدة كويتية ينت 54ألطفالهن؛ وتكونت عينة الدراسة من 

 02رامل فقدن الزوج بوفاة طبيعية أخيرا أسيدة و  03سرى سيدة وزوجات اال 45شهداء حوالي 
وتوصلت  سيدة، واستخدمت الباحثة مقياس الشعور بالوحدة النفسية واختبار الشخصية لألطفال،

رهن من كبر من غيأبمقدار تعاني زوجات الشهداء من الوحدة النفسية :  ما يليلى إالباحثة 
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ا بالوحدة النفسية كلما انخفر كلما ارتفع شعور األ كرلكخريتين،األ الزوجات في المجموعتين
 .التوافق الشخصي لألطفال 

  التي هدفت الي تعميق الفها حول المشكالت االجتماعية  2111دراسة عبد الوهاب الظفيريوفي
عرضت بناء واستة لوجباتها المزدوجة في رعاية األرملداء األأقتصادية والتربوية التي تعوق واال

التي تدور حولها  رثين الخاصة باإلسكان والوصاية واإلها القوانين رات العالقة كالقوانأالدراسة 
ن أر الدراسة على استخداا منهب دراسة الحالة على اعتبا كما اعتمدت .رامل معظا مشكالت األ

ون وحدة يعتبر  ةسر أ 082تابعين لمكتب الشهيد وعددها العينة عمدية مسحية ألسر الشهداء ال
حالة إلجراء  422صل أرامل الشهداء من أحالة من  082هدفت الدراسة حوالي الدراسة ؛ وقد است

ة رملة الشهيد في مواجهأرة لطبيعة المعاناة التي تعيشها دراسة ميدانية بغرر الوصول الى صو 
فراد أاناتها من مد الدراسة في جميع بيعباء الحياة منفردة، كما وتعتأبناء وتحمل مشكالت تربية األ

عدت االستبانة لضمان جمع أمقننا وسؤاال مفتوحا، و  سؤاالً  79العينة على ورقة استبانة تتضمن 
بناء والحالة االقتصادية ماعية والنفسية ومشكالت تربية األولية من البحوث والحالة االجتأبيانات 
    ، خيرا العالقة مع مكتب الشهيدأز و خرى والدافعية لالنجاأعاا والحالة الصحية والزواج مرة والرضا ال
رامل الشهداء يعانين من ضغوط نفسية كبيرة تنعكس على أن عينة أوضحت الدراسة أهرا وقد 

عالقتهن باألبناء بصورة سلبية في كثير من المواقف كالتدليل الزاسد او التزمت في المعاملة هرا 
 .منزل دارة الا  الى ضغط مشكالت الحياة اليومية و باإلضافة 

  ثره أبوي و سليط الضوء على موضوع الحرمان األتناولت  ت التي 2111دراسة خالد اصليح وفي
ى على التوافق النفسي ألبناء الشهداء في مجتمعنا الفلسطيني باإلضافة لمعرفة دور كل من مستو 

ثرها ألبيان  سرةفراد األأومستوى الدخل والجنس والسن وعدد ا، المدة الزمنية لوفاة االب تعليا األ
البرامب على درجة التوافق النفسي ألبناء الشهداء، بهدف تشخيص المشكلة ووضع الخطط و 

جل النهور بمستوى افضل ألبناء الشهداء، وقاا الباحث باستخداا اختبار أاالرشادية والتنموية من 
بناء أمن من الجنسين  022العينة حوالي كأداة وقد بلغت  0988التوافق للدكتور علي الديب 

 .عاا  08 – 06عمارها ما بين أناث ممن تتراوح إ 28ركور و  56الشهداء منها 
بعاد التوافق بين أحصاسية على إوجود فروق رات داللة : التالية  وقد توصل الباحث للنتاسب

ما من حيث متغير مكان ابناء العاديين، العاديين وكانت النتيجة لصالح األبناء داء واألبناء الشهأ
لصالح دلت النتاسب على وجود فروق رات داللة في بعد التوافق االجتماعي ( مخيا  –مدينة )السكن 

اللة ظهرت النتاسب وجود فروق رات دأا ، ومن حيث متغير مستوى تعليا األ"الالجسين"بناء المخيا أ
وبالنسبة لمتغير مهات رات مستوى التعليا الثانوي فاعلي، في بعد التوافق النفسي لصالح األ حصاسيةإ

مستوى الدخل والري لا تظهر النتاسب أي فروق في التوافق من حيث مستوى الدخل المرتفع او 
 حصاسية فيإظهرت النتاسب وجود فروق رات أ( ناث إ –ركور ) ، ومن حيث متغير الجنس المنخفر
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ب لا تظهر النتاسب أي يث متغير المدة الزمنية لوفاة األناث، ومن حبعد التوافق االجتماعي لصالح اإل
ب، كما لا تظهر النتاسب أي فروق في التوافق من ق من حيث المدة الزمنية لوفاة األفروق في التواف

 .حيث متغير السن للطالب 
  تأثير العنف السياسي على الصحة النفسية للمرآة الفلسطينية : ن ابعنو  2112دراسة كحيل وفي

ينية سواء ارا السياسي على الصحة النفسية للمرأة الفلسطهدفت الدراسة الى معرفة تأثير العنف 
و غير مباشر لتلك االحداث الصادمة خالل انتفاضة االقصى وقد تكونت أتعرضت بشكل مباشر 

 92وثا تقسيا العينة الى  اً عام 52-08عمارهن أط سيدة فلسطينية متوس 082عينة الدراسة من 
مهات جرحي أو أسيدة من نساء  25نساء الشهداء،  وأمهات أ ةسيد 25سيدة كعينة دراسية منها 

بناسها ولقد استخدا أحد أو أو جرح زوجها أسيدة ال يكون قد استشهد  92ة من وعينة ضابطة مكون
عرار النفسية والمشاكل النفسية من ظهر األالباحث ورقة االستبانة للقياس النفسي الري ي

 (scl-90-r)عدمها
عرار النفسية بشكل كبير هن ات تأثرا ومعاناة وتظهر عليهن األفسكثر الأن أظهرت النتاسب أو 

و أمهات وزوجات ال يكون قد استشهد أء مقارنة بأمهات وزوجات الجرحى و مهات وزوجات الشهداأ
 .ناسهن أبحد أجرح 

  لى معرفة درجة التوافق النفسي إالتي هدفت هره الدراسة  2114دراسة باسل الخضريوفي
جات العاديات اللواتي لا يستشهد وجات الشهداء روى المنازل المهدمة والزو واالجتماعي لدى ز 

 .و يهدا منزلهن أزواجهن أ
لى استخدامه طريقة المقارنة إضافة إالدراسة المنهب الوصفي التحليلي وقد استخدا الباحث في هره 

سة اوالري يتكون من م في نتاسب العينات الثالث وقد قاا باستخداا مقياس التوافق النفسي واالجتماعي
 .علي الديب.عداد دإسؤال من 

زوجة  55سيدة منهن  060اشتملت على (  قصدية، مالسمة)  وقد تا اختيار العينة الغير عشواسية 
و يهدا أزواجهن أجات العاديات اللواتي لا يستشهد سيدة من الزو  62سيدة هدمت منازلهن،  26شهيد، 

المرتبة االولى  فيسري جاء ن البعد األأظهرت نتاسب الدراسة أو ؛ .4225يتهن بمحافظة غزة للعاا ب
النفسي في المرتبة الخامسة البعد  اً خير ألبعد االنسجامي و اتاله البعد الجسمي ثا البعد الجتماعي ثا 

ولي سري كان في المرتبة األن البعد األأق لدى روى المنازل المهدمة، كما خيرة في درجات التوافواأل
توافق خيرا البعد النفسي في المرتبة الخامسة في درجات الأتماعي ثا الجسمي ثا االنسجامي و جتاله اال

سري لزوجات العاديات فقد جاء البعد األاما بالنسية لدرجات التوافق لدى ألدي روى المنازل المهدمة، 
كما تبين الدراسة خيرا البعد النفسي، أجتماعي ثا الجسمي ثا االنسجامي و ولى تاله االفي المرتبة األ

( سري األ–الجسدي -االجتماعي -النفسي ) بعاد التوافق أحصاسية في إنه ال توجد فروق رات داللة أ
بينما توجد فروق رات داللة ، .بين زوجات الشهداء وزوجات روى المنازل المهدمة والزوجات العاديات 
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حصاسية في البعد االنسجامي بين إي كما تبين وجود فروق رات داللة حصاسية في البعد االنسجامإ
نه ال توجد فروق رات داللة أالمهدمة لصالح زوجات الشهداء، و  زوجات الشهداء وزوجات روى المنازل

سري والبعد االجتماعي والدرجة الكلية بين زوجات الشهداء وبين صاسية في البعد الجسمي والبعد األحإ
لة احصاسية في البعد النفسي والبعد االنسجامي بين روى المنازل المهدمة، بينما توجد فروق رات دال

شهداء، وال توجد فروق رات داللة زوجات الشهداء وبين روى المنازل المهدمة لصالح زوجات ال
اديات، كما توجد فروق بعاد والدرجة الكلية بين زوجات الشهداء والزوجات العحصاسية في هره األإ

بين زوجات روى المنازل المهدمة والزوجات العاديات لصالح  حصاسية في الدرجة الكليةإرات داللة 
 .الزوجات العاديات 

  رشاد النفسي الديني في ثر اإلألى الكشف عن إالتي تهدف 2114اسامة المزيني في دراسة
عرار المرضية ألسر الشهداء في فلسطين كرلك المعاناة النفسية وحدة قاسمة األ تخفير حدة

عرار المرضية بعاد قاسمة األأبعادها و أاة النفسية ألسر الشهداء وترتيب انالتعرف على مستوى المع
عرار المرضية من جهة وبينها وبين بين المعاناة النفسية وقاسمة األ لديها والكشف عن العالقة

 المستوى االقتصادي واالجتماعي ألسر الشهداء 
ا كالتالي أب و أ 352ت من تيار عينة للدراسة تكونهداف قاا الباحث باخولتحقيق هره األ

حالة في المعاناة  36على أكما اختار الباحث ( غير الشهداء سر أ 077 –سر الشهداء أ 077)
باء أ 9)وكرلك مجموعتين تجريبتين  (مهات أ 9باء وأ 9) قسمها الى مجموعتين ضابطتين النفسية و 

 .رشادي النفسي الديني طبق عليها البرنامب اإل( مهات أ 9 –
استبانة المعاناة النفسية واستبانة تحديد : عداده وهي إدوات من أستخداا الباحث ثالث ومع ا
تقنين  عرار المرضية رشادي كما استخدا قاسمة األقتصادي واالجتماعي والبرنامب اإلالمستوى اال

عاليته في رشاد النفسي الديني الكبيرة وفقدرة اإل: ة الى النتاسب التالية بو هين، وتوصلت الدراسأفضل 
عرار المرضية ألسر الشهداء في فلسطين، وارتفاع مستوى يف حدة المعاناة النفسية وحدة األتخف
مرار النفسية كاالكتساب عرار األأصابتها بالعديد من إناة النفسية ألسر الشهداء وكرلك المعا

اناة النفسية وظهور ا بين المعحصاسيإالتفاعلية، كما توجد عالقة دالة والوسواس القهري والحساسية 
سر الشهداء، وتوجد عالقة عكسية بين المعاناة النفسية وبين االوضاع أعرار المرضية عند األ
المعاناة، وتوجد فروق رات وضاع االقتصادية كلما اشتدت صادية واالجتماعية فكلما ساءت األاالقت

باء، وتوجد شد معاناة من األأات مهمهات حيث األباء واألاسية في المعاناة النفسية بين األحصإداللة 
سر الشهداء في المعاناة أء في المعاناة النفسية حيث تزيد سر غير الشهداأسر الشهداء و أفروق بين 

ما ترتيب ابعاد المعاناة النفسية على النحو أ يضا من المعاناة،أسر غير الشهداء ال تخلوا أن كانت ا  و 
عرار المرضية فترتبت على ما قاسمة األأالحدادي،  –في المعر  –الوجداني -البعد الجسمي : التالي 
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البرانويا  –القلق  –االكتساب  –الوسواس القهري  –الحساسية التفاعلية  –البعد الجسمي : النحو التالي 
 .العدوانية –الرهانية  –الفوبيا  –التخيلية 

 بحث تأثير  سي من هرا البحث هوحيث يعتبر الهدف الرسي 2114دراسة عمران عليانما أ
قصى من استشهاد ى الشعب الفلسطيني في انتفاضة األسراسيلي علحداث الصدمية للعدوان اإلاأل

ساليب التنشسة االجتماعية أمهات نحو األ –له في تغير اتجاهات الزوجات او اعتقا" الزوج"العاسل 
سر الشهداء أمن مهات في كل هرا البحث للتعرف على اتجاهات األوالثقافية ألبناسهن ولرا سعى 

( االعتقال –االستشهاد " )زمةاأل"اعية والثقافية ألبناسهن قبل ساليب التنشسة االجتمأوالمعتقلين نحو 
سر أسر الشهداء عنها في أفي  مهاتالكشف عن االختالف في اتجاهات األلى ا  وبعدها، و 

ا الباحث دليل المعتقلين وكرلك وجهة عن وجهة االختالف في تلك االتجاهات وشدته، ويستخد
دراسة الحالة للحصول على معلومات وبيانات معمقة عن مفردات العينة وتطلب رلك استخداا 

سرها ويستعين الباحث بالمنهب أفراد أفة والمقابلة مع مفردات العينة و الباحث المالحظة الهاد
هات الالسي ماأل –من الزوجات  257الدراسة من  كما وتكونت عينة. الوصفي التحليلي المقارن 

راضي السلطة الفلسطينية أد نتيجة العدوان االسراسيلي على سر رات العاسل الواحيشكلن فسة من األ
 379في انتفاضة األقصى وتنقسا العينة الى مجموعتين مجموعات زوجات الشهداء ويبل  عددها 

ء الزوجات من هؤال 78من هؤالء الزوجات ومجموعة زوجات الشهداء ويل  عددها غي هرا البحث 
 .من محافظات غزة الخمس 

سة االجتماعية والثقافية واستخدا الباحث استبانة اتجاهات زوجات الشهداء والمعتقلين نحو التنش
ن استخالص مجموعات من مكأنه أينة ؛ وقد كشفت النتاسب لجمع المعلومات من مفردات الع نألبناسه

عية ورة عوامل مستقلة تكشف عن وجود فسات نو مهات زوجات الشهداء والمعتقلين في صاتجاهات األ
ماعية سر رات العاسل الواحد نحو التنشسة االجتمهات في تلك األمن اتجاهات هؤالء األ( انماط)

زوجات )ظهرت نتاسب تحليل عاملي للعينة أو ( االعتقال –الستشهاد ا)زمة والثقافية ألبناسهن بعد األ
زمة عند االمهات في هره نماط االتجاهات الساسدة بعد األأستة عوامل تمثل ( داء والمعتقلينالشه
- :ساليب التنشسة االجتماعية والثقافية ألبناسهن وهي أسر نحو األ
 بناء ر بنقص الكفاءة في التعامل مع األالشعو  -4             بناء              القلق على األ -0
 بناء التجاه نحو القسوة في معاملة األا -2 األبناء   االتجاه نحو التسلط والضغط على  -3
 بناسها ولتقديرها لها أا لمكانتها عند دراك اإلإ -6      (              ة االبناء رعاي) الرعاية  -5

مهات زوجات الشهداء واتجاهات رنة بين اتجاهات األما نتاسب الدراسة فيما يتعلق بالمقاأ
ما بعدها عن تغير واضح في و أ( االعتقال -االستشهاد)ة ما قبل مهات زوجات المعتقلين في فتر األ

بالنسبة للقلق على االبناء فأظهرت النتاسب ان : ما يلي منماط الساسدة من اتجاهات كل تلك األ
بناء من زوجات ما بعد االزمة اكثر قلقا علي األ االمهات زوجات  المعتقلين قد اصبحن في فترة
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رات داللة احصاسية بين زوجات الشهداء وزوجات المعتقلين  من الشهداء، ولا تظهر النتاسب فروق 
التجاه نحو التسلط والضغط على ما بالنسبة لأبناسهن، أرهن بنقص الكفاءة في التعامل مع حيث شعو 

زوجات الشهداء في فترة ما بناء لدى ناقص اتجاه التسلط والضغط على األت: بناء فقد ظهر كاالتي األ
مهات زوجات المعتقلين بناء عند األزايد اتجاه التسلط والضغط على األها كرلك تزمة عنه قبلبعد األ

ن أظهرت النتاسب أبناء لالتجاه نحو القسوة في معاملة األمهات زوجات الشهداء، وبالنسبة عنه عند األ
 مهات زوجات المعتقلينبناء من األر اتجاه نحو القسوة في معاملة األكثأمهات زوجات الشهداء األ
ما اتجاهها  نحو رعاية أ سلوب العقابي وبخاصة العقاب بالبدني،ي القسوة القاسمة على استخداا األوه
وجات الشهداء منه عدد مهات ز كثر عند األأبناء تزايد اتجاه الرعاية في تنشسة األبناء فتظهر النتاسب األ
ن أبناسها وتقديرها لها فوجد أا مكانتها عند خيرا بالنسبة إلدراك األأو  مهات زوجات المعتقلين،األ
سر أمهات في بناسهن وتقديرهن لهن من األأدراكا لمكانتهن عند إكثر أسر الشهداء أمهات في األ

 .المعتقلين 
 لى التعرف على عالقة االرتباط بين متوسطات إالتي هدفت  2117دراسة نعمان علوان  ماأ

لى الفروق إينة الدراسة مع التعرف سية لدى عدرجات مقياس الرضا عن الحياة والوحدة النف
: الرضا عن الحياة، الوحدة النفسية تبعا لمتغيرات : المعنوية في متوسطات درجات كل من مقياس 

تاريخ االستشهاد، الوضع االقتصادي، المستوى التعليمي، مهنة، الخلفية الثقافية ومحافظات غزة، 
لى عالقة االرتباط إري حاول من خالله التعرف ليلي الوقاا الباحث باستخداا المنهب الوصفي التح

بين متوسطات درجات مقياس الرضا عن الحياة والوحدة النفسية لدي عينة الدراسة التي تكونت من 
زوجة شهيد في محافظات غزة، واستخدا الباحث مقياس الرضا عن  ةماسيتين واحدى عشر  400
وجود عالقة : حث، وقد اظهرت النتاسب ما يلي عداد الباإومقياس الوحدة النفسية وهما من  الحياة

متوسطات درجات مقياس الرضا عن الحياة والوحدة النفسية، ووجود : سالبة دالة بين كل من 
عالقة موجبة غير دالة بين مجالي التقدير االجتماعي والشعور باإلهمال، ووجود فروق جوهرية في 

ولى، وجود فروق الستشهاد لصالح االنتفاضة األيخ امجال العالقات االجتماعية تبعا لمتغير تار 
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 

االت مقياس الوحدة النفسية تبعا لمتغير تاريخ االستشهاد،  وال توجد فروق جوهرية في مج
االستشهاد، وال توجد فروق جوهرية في مجاالت السعادة والطمأنينة تبعا لمتغير المستوى 

االستقرار  –العالقة االجتماعية  –االقتصادي، وال توجد فروق جوهرية في مجاالت السعادة 
ي مجال نقص االصدقاء، و وجود فروق االجتماعي والدرجة الكلية، وال توجد فروق جوهرية ف

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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لمهنة التي ال تعمل، وجود فروق جوهرية في مجال التقدير االجتماعي تبعا لمتغير المهنة لصالح ا
الدرجة الكلية للمقياس تبعا لمتغير المهنة لصالح المهنة التي ال تعمل، وال توجد فروق جوهرية في 

الطمأنينة واالستقرار االجتماعي تبعا لمتغير المهنة، وال توجد فروق جوهرية في مجال : مجالي 
لمتغير الخلفية الثقافية، وال توجد فروق جوهرية في مجال السعادة والدرجة الكلية للمقياس تبعا 

الشعور باإلهمال والدرجة الكلية للمقياس، وال توجد فروق جوهرية في مجالي الطمأنينة والتقدير 
 .االجتماعي 

  رشادي في إى التعرف على مدى فاعليه برنامب لإالتي تهدف  2101دراسة عبداهلل الخطيب وفي
اختيار عينة فعلية بناء الشهداء بمحافظة خان يونس وتا أاالجتماعية لدى  ية بعر المهاراتتنم

قل الدرجات التي حصلوا عليها على مقياس المهارات أبناء الشهداء بناء على أمن  32قوامها 
والثانية  05لى مجموعتين تجريبية  قوامها إتقسيا هره العينة بصورة قصدية   االجتماعية وتا
 .بناء الشهداء أن م 05ضابطة قوامها 

مستوى  –المستوى التعليمي  –المنقطة السكنية  –العمر )مراعيا التجانس بينها من حيث 
اس المهارات االجتماعية مقي -وقد استخدا الباحث عدد من االدوات تمثلت في ( المهارات االجتماعية

بناء أاالجتماعية لدى مقياس المهارات  ،"عداد الباحث إ" بناء ي األأبناء الشهداء حسب ر ألدى 
" في تنمية المهارات االجتماعية رشادي مقترح إ، برنامب "عداد الباحث إ" مهات ي األأالشهداء حسب ر 

 ".د الباحثعداإ
في متوسط المهارات االجتماعية  وجود فروق رات داللة احصاسية: لى إسفرت نتاسب الدراسة أو 

بناء، ووجود فروق ي األأرشادي حسب ر بيق البرنامب اإليبية قبل وبعد تطبعادها لدى المجموعة التجر أو 
قبل وبعد بعادها لدى المجموعة التجريبية أفي متوسط المهارات االجتماعية و  رات داللة احصاسية
في متوسط المهارات  حصاسيةإوجود فروق رات داللة ,مهات، ي األأر  رشادي حسبتطبيق البرنامب اإل

 -البعدي  –بلي الق)عة التجريبية والضابطة في القياسات المتعددة بعادها لدى المجمو أاالجتماعية و 
يدل على قوة وفاعلية مر الري األ 2.972ث بل  مربع ايتا الجزسي بناء حيي األأبحسب ر ( التتبعي 

حصاسية في إوجود فروق رات داللة   كرلك رشادي ومعدل الكسب المرتفع الناجا عنه،البرنامب اإل
قبلي ال)ات االجتماعية لدى المجموعة التجريبية والضابطة في القياسات المتعددة متوسط درجات المهار 

مر الري يدل على األ 2.822بل  مربع  ايتا الجزسي  مهات حيثي األأبحسب ر ( التتبعي -البعدي  –
 .رشادي ومعدل الكسب المرتفع الناجا عنه ة وفاعلية البرنامب اإلقو 
  نا قوة األ) لسلوك االجتماعي في ضوء ي تهدف الي التنبؤ باالت 2100غا دراسة ريهام األوفي– 

لي العالقة بين السلوك االجتماعي وكل من إوكرلك  التعرف ( الوحدة النفسية  –الركاء االجتماعي 
كما هدفت الدراسة الي معرفة الفروق ( الوحدة النفسية  –الركاء االجتماعي  –نا األ قوة) المتغيرات 

ن، الدخل المؤهل العلمي، مكان السك) االجتماعي بأبعاده وكل من المتغيرات  في مستوي السلوك
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رامل بحافظات غزة ؛ وقد استخدمت الباحثة المنهب الوصفي التحليلي لدي النساء األ( الشهري 
رامل المسجالت في نة الدراسة عشواسيا من النساء األلمناسبته لطبيعة هره الدراسة وتا اختيار عي

لنتاسب الدراسة رملة  وللوصول أ 835ي قطاع غزة وقد بلغت العينة ون االجتماعية فوزارة الشس
مقياس الركاء االجتماعي  –نا مقياس قوة األ –السلوك االجتماعي مقياس ) قامت الباحثة بتطبيق 

وجود  برزهاأحثة ؛ وتوصلت الدراسة لنتاسب من عداد الباإوهي من ( مقياس الوحدة النفسية  –
نا قوة األ) اعي بأبعاده والمتغيرات حصاسية بين مستوي السلوك االجتمإرتباطية رات داللة عالقة ا

ين عدا وجود رامل في قطاع غزة، في حين تبللنساء األ( الوحدة النفسية  –عي الركاء االجتما –
والنضب نهاك النفسي واالنعزالية لوظاسف الجسمية والفسيولوجية واإلا" بعاد نا واألتأثير لقوة األ

حصاسية في مستوي البعد إعي، في حين توجد فروق رات داللة علي السلوك االجتما" الخلقي 
 –الوسطي  –غزة  –شمال غزة ) رامل في قطاع غزة تعزي لمتغير السكن سري لدي النساء األاأل

 ( .رفح  –خانيونس 
 :خامسا التعقيب علي الدراسات السابقة 

من المساندة االجتماعية  صحابه كالً لتربوي الري تناول أة علي االرث ابعد اطالع الباحث
من الدراسات المتنوعة التي تناولت  اً ن هناك عددلق المستقبل ، فقد تبين للباحثة أوالصالبة النفسية وق

طفال ح التي تناولتها هره الدراسات األهره المتغيرات وعالقتها بمتغيرات أخري ، كرلك تنوعت الشراس
غلب الدراسات كانت وصفية ، ولكن لا ، كما تنوعت مناهب الدراسة ولكن أاب والمسنين والنساء والشب

تتوصل الباحثة في حدود علمها واطالعها علي الدراسات والمتغيرات التي تتشابه مع دراساتها 
 .خصصت لدراسة هره المتغيرات لدى المرأة خاصة األرامل و زوجات الشهداء 

ا ت التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية مجتمعه ، بالرغا من اهتمالرا يتضح لنا ندرة الدراسا
 .جنبية بمثل هره الدراسات خاصة في السنوات االخيرةالباحثين في الدول العربية واأل

 -:فمن خالل عرض الباحثة للدراسات السابقة في مجال متغيرات الدراسة يتضح ما يلي 
يتضح ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة  رث التربويخالل اطالع الباحثة علي اإل

المتغيرات التي درست معها، فالنسبة للمساندة الحالية ، وسنتناول فيما يلي متغيرات الدراسة وبعر 
فقد ( 0990ولجموث وبتز )خري ، مثل دراسة األنجد أنها قد درست مع بعر المتغيرات االجتماعية 

( 0992فرج ومحمود )، ودراسة عالقتها بالصحة النفسية والجسميةو  سنادتناولت القلق والتوتر واإل
( 4222الشريف )ما دراسة ممارسات الدينية لتخفيف األسي ، أالتي تناولت المساندة االجتماعية وال

مع (4228راضي )فتناولتها مع اضطرابات ما بعد الصدمة وديناميات الشخصية ، كما تناولتها دراسة 
تناولتها مع الوحدة النفسية وااللتزاا (  4228عابد)االلتزاا الديني ، وفي دراسة الصالبة النفسية و 

 . الديني وبعر المتغيرات الديموغرافية 
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كوبازا و )أما بالنسبة لموضوع الصالبة النفسية فقد تا دراستها مع ضغوط الحياة مثل دراسة 
لعوامل التي تؤثر في الصالبة فقد درست ا( 0985هوالهان وموس )، أما دراسة ( 0984زمالسها 

فدرست الصالبة النفسية وتقدير الرات واالكتساب ( 0987هول و زميالتها )النفسية ، أما دراسة 
فتناولتها كمتغير لتخفيف أثر الضغوط ( 0989رودولت و زون )واالتجاه نحو الرات ، وفي دراسة 

(  0997مخيمر)ي ، ودرس ايضا مع ادراك القبول والرفر الوالد( 0996مخيمر )،كما تناولها 
فدرستها (4222حجو )المساندة االجتماعية والصالبة النفسية مع ضغوط الحياة واالكتساب ،اما دراسة 

بدراستها مع العنف (  4226ابوسمهدانة )مع عدة متغيرات شخصية و ديموغرافية ، كما قامت  
جريبية لرا استخدمت فيها برنامب استها تفكانت در (4200محمود وفتحي )االسراسيلي ، وبالنسبة لدراسة 

 .رشادي مع تقدير الرات إ
يضا مع عدة متغيرات رغا ندرة تي تناولت قلق المستقبل فقد درس أوبالنسبة للدراسات ال

قامت ( 0983سارسون )الدراسات المتواجدة حول هرا المتغير في حدود علا الباحثة ،ففي دراسة 
تناولته مع القلق واالكتساب ( 0992ميرلن )ما دراسة ماعي ، أته مع القلق والدعا االجتبدراس

تناولت القلق مع خبرات الماضي ( 0993عبد الباقي )واالنسحاب من المستقبل ، وفي دراسة 
ريبي لتخفيف حدة القلق فدرسته كبرنامب تج(  0996الكعبي )والحاضر والمستقبل ، وبالنسبة لدراسة 

 .فدرسته مع االتجاهات نحو المستقبل (  4200رايلون )ما دراسة النفسي ، أ
رامل فقد تمت دراستها مع عدة متغيرات ت التي تناولت زوجات الشهداء واألما بالنسبة للدراساأ

) التي تناولت الوحدة النفسية والتوافق الشخصي واالجتماعي ، اما ( 0997الخرافي )مثل دراسة 
فتناول ( 4222اصليح)ما واالقتصادية والتربوية ، أتماعية فتناول المشكالت االج( 4222الظفيري 

فتناولته ( 4224كحيل )ما دراسة وبعر المتغيرات الديموغرافية ، أ الحرمان األبوي والتوافق النفسي
مع التوافق النفسي تناوله ( 4225الخضري )مع العنف السياسي والصحة النفسية ، وفي دراسة 

ما ي ديني لخفر المعاناة النفسية ، أرشادستخدا برنامب إفا( 4225المزيني ) ماواالجتماعي ، أ
علوان )خري ، كما قاا حداث الصدمية وبعر المتغيرات األفتناول بحثه األ( 4225عليان )دراسة 
تناوله ( 4202الخطيب )ة بدراستهن مع الرضا عن الحياة والوحدة النفسية ،وفي دراس(  4227

تناولتهن مع التنبؤ بالسلوك ( 4200األغا )ياتية ، وفي دراسة رشادي مع بعر المهارات الحكبرنامب إ
 .االجتماعي وقوة األنا والركاء االجتماعي والوحدة النفسية 

 -:الدراسات التي تناولت المساندة االجتماعية  - 0
 :هداف من حيث األ

 -:تنوعت أهداف الدراسات التي تناولت المساندة االجتماعية علي النحو التالي 
هدفت للتعرف علي دور الجنس في ارتباط كل من القلق (  0990ولجموث وبتز )دراسة  ففي

ف عن للكش( 0992فرج ومحمود)والتوتر واالسناد بالصحة النفسية والمجتمعية ، كما هدفت دراسة 
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الشريف )ما دراسة يب التي تتبعها للتخلص من رلك ، أسالالمعاناة التي تتعرر لها األرملة واأل
ة اضطرابات ما بعد الصدمة لدى األسر هدفت للكشف عن خبرة الفقد واثرها في زيادف( 4222

والتي هدفت للتعرف علي عالقة ( 4228راضي )بناسها ،وفي دراسة الفلسطينية التي فقد أحد أ
الكشف عن ( 4228عابد )الصالبة النفسية بكل من االلتزاا الديني والمساندة االجتماعية ، كما هدفت 

لشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء بكل من المساندة وااللتزاا الديني وبعر عالقة ا
 .المتغيرات الديموغرافية 

 :من حيث العينة 
اختلفت العينة في الدراسات السابقة تبعا الختالف االهداف المرجوة منها ، فمنها ما تناول 

رامل ، وفي فقد تناولت األ( 0992وفرج  محمود)ما دراسة أ( 0990ولجموث وبتز )ة مثل دراسة الطلب
راضي )ما دراسة كانت العينة هي األسر الفلسطينية التي فقد أحد أبناسها ، أ(  4222الشريف )دراسة 
 .زوجات الشهداء( 4228عابد )مهات الشهداء ، كما تناولت دراسة أ فتناولت( 4228

 :دوات من حيث األ
، لفوا في اعداد المقياساندة االجتماعية ، ولكنها اختلمسن علي استخداا مقياس ااجمع الباحثو 

ولجموث ) نفسها ، ورلك كما في دراسة كان المقياس في بعر الدراسات من إعداد الباحثين أفقد 
 (. 4228عابد  – 4228راضي  – 0992فرج ومحمود – 0990وبتز 

ية محمد قله للعربون( 0983سارسون )عده خدمت بعر الدراسات المقياس الري أواست
 ( .4222الشريف )بو بيه ، مثل دراسة الشناوي وسامي أ

 :من حيث منهج الدراسة 
ن معظا الدراسات بقة ، إال أتنوعت مناهب الدراسة التي اعتمدها الباحثون في الدراسات السا

 – 0992فرج ومحمود) اعتمدت المنهب الوصفي التحليلي لمالءمته للدراسات النفسية ، مثل دراسة 
 (. 4228عابد  – 4228 راضي

 (.0990ولجموث وبتز )خري المنهب الوصفي العالسقي مثل دراسة واستخدمت دراسات أ
 (.4222الشريف )خري المنهب الوصفي المقارن مثل دراسة كما استخدمت أ

 :من حيث النتائج 
ن مستوي المساندة كبير من النتاسب ، كان من ضمنها ألي عدد توصلت الدراسات السابقة إ
، ( 4228راضي )و (  0990ث و بتز ولجمو )ناث مثل دراسة االجتماعية عال خاصة لدى عينة اإل

ساندة االجتماعية تخفف من األسي الري ن المفكان من أها نتاسجها أ( 0992فرج ومحمود )راسة ما دأ
ابة رامل ، و وجود فروق رات داللة احصاسية في طلب المساندة تعزي لمتغير صلة القر تواجهه األ

ن هناك عالقة بين المساندة وتبين الدراسات أ(4222الشريف )سة لصالح االبنة والزوجة في درا
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، وبين المساندة (  4228راضي) االجتماعية وبعر المتغيرات مثل الصالبة النفسية في دراسة 
 (. 4228عابد  – 4228راضي ) والوحدة النفسية وااللتزاا الديني مثل دراسة 

 -:التي تناولت الصالبة النفسية الدراسات   -4
 -:هداف من حيث األ

 -:تنوعت أهداف الدراسات السابقة التي تناولت الصالبة النفسية بالدراسة علي النحو التالي 
 4228راضي ) هدفت بعر الدراسات الي التعرف علي مستوي الصالبة النفسية مثل دراسة 

رفة دور الصالبة النفسية كمتغير وسيط لبعر ، وهدفت بعر الدراسات لمع(  4226ابوسمهدانة  –
 – 0987دراسة هول و زميالتها  – 0984كوبازا ) المتغيرات وتخفيف ضغوط الحياة مثل دراسة 

حي محمود وفت – 4222حجو  – 0997و  0996عماد مخيمر  – 0989دراسة رودولت وزون 
) الصالبة النفسية مثل دراسة  خري لمعرفة العومل التي تؤثر في، في حين هدفت دراسات أ(  4200

 (. 0985هوال هان وموس 
 :من حيث العينة 

ها ما تناول الركور هداف المرجوة ، فمنلدراسات السابقة تبعا الختالف األاختلفت العينات في ا
مخيمر  – 0987هول و زميالتها  – 0985هوالهان وموس  – 0984كوبازا ) ناث مثل دراسة واإل

بو أ – 4222حجو  – 0989رودولت و زون ) ناول فسة السيدات  مثل دراسة ، ومنها ما ت(  0996
مخيمر ) ، ومنها ما تناول فسة الشباب مثل دراسة (  4200محمود وفتحي  – 4226سمهدانة 
0997 .) 

 :من حيث االدوات 
عداد المقياس ، اس الصالبة النفسية ، ولكنها اختلفوا في إن علي استخداا مقياجمع الباحثو 

راضي ) عداد الباحثين انفسها ، ورلك كما في دراسة كان المقياس في بعر الدراسات من إد فق
 0985هوالهان وموس  0984كوبازا  – 0989رودولت و زون – 4200محمود وفتحي  – 4228

خدمت بعر الدراسات المقياس الري ، واست(  0997و  0996مخيمر  – 0987هول و زميالتها –
عده حمدان فضة و المقياس الري أ(  4226سمهدانة  ابو) مثل دراسة  4224عده عماد مخيمر أ

 (. 4222حجو )لقياس قوة االنا في دراسة  4222
 -:من حيث منهج الدراسة 

ن معظا الدراسات الباحثون في الدراسات السابقة ، إال أتنوعت مناهب الدراسة التي اتبعها 
كوبازا  – 4228راضي )اسات النفسية مثل دراسة اعتمدت المنهب الوصفي التحليلي لمالءمته للدر 

( 4226ابو سمهدانة  – 4222حجو  – 0989رودولت و زون  – 0985هوالهان وموس  – 0984
 – 0987هول و زميالتها ) خري المنهب الوصفي العالسقي مثل دراسة مت دراسات أ، في حين استخد
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، كما ( 0997مخيمر )مثل دراسة ، واستخدمت اخري المنهب الوصفي المقارن (  0996مخيمر 
 (. 4200محمود و فتحي )رشادي مثل دراسة بعر الدراسات المنهب التجريبي اإلاستخدمت 

 -:من حيث النتائج 
الصالبة ن مستوى كبير من النتاسب ، كان من ضمنها أتوصلت الدراسات السابقة الي عدد 

هوالهان وموس  – 0984كوبازا ) ي دراسة خري مثل الضغوط النفسية كما فالنفسية يتأثر بمتغيرات أ
 ،( 4226بو سمهدانة أ – 0989رودولت و زون  – 0987هول و زميالتها  – 0985

خري سواء ن الصالبة النفسية والمتغيرات األوتبين بعر الدراسات وجود فروق و عالقات بي
 – 4222حجو  – 0997و  0996مخيمر ) كانت هره العالقات سلبية او ايجابية كما في دراسة 

 ( 4200محمود وفتحي 
 -:الدراسات التي تناولت قلق المستقبل  - 0

 :داف همن حيث األ
 -:هداف الدراسات السابقة التي تناولت قلق المستقبل بالدراسة علي النحو التالي تنوعت أ

هدفت بعر الدراسات علي التعرف علي مستوى قلق المستقبل وعالقته ببعر المتغيرات مثل 
خري هناك دراسات ، ومن جهة أ(  0993عبد الباقي  – 0992ميرلين  – 0983سارسون )  دراسة

لقلق النفسي او بعر المتغيرات تناولت دور قلق المستقبل كمتغير وسيط في تخفيف الضغوط او ا
 ( . 4200رايلون  – 0996الكعبي ) خري مثل دراسة األ

 -:من حيث العينة 
هداف المرجوة ، فمنها ما تناول الطلبة سابقة تبعا الختالف األلدراسات الاختلفت العينات في ا

، ومنها ما (  0992ميرلين ) طفال مثل دراسة ومنها ما تناول األ – 0983سارسون ) مثل دراسة 
، ومنها ما تناول السيدات (  4200رايلون  – 0993عبد الباقي ) ناث مثل دراسة تناول الركور واإل

 ( 0996الكعبي ) مثل دراسة 
 :دوات من حيث األ

عداد المقياس ، فقد ق المستقبل ، ولكنها اختلفوا في إن علي استخداا مقياس قلاجمع الباحثو 
ميرلين  – 0983سارسون ) نفسها مثل دراسة دراسات من إعداد الباحثين أكان المقياس في بعر ال

عده فهد لمقياس الري أخدمت بعر الدراسات ا،واست(  4200رايلون  – 0993عبد الباقي  – 0992
 (.0996الكعبي )الدليا مثل دراسة 

 :من حيث منهج الدراسة 
ن معظا الدراسات ت السابقة ، إال أتنوعت مناهب الدراسة التي اعتمدها الباحثون في الدراسا

 – 0993عبد الباقي ) اعتمدت المنهب الوصفي التحليلي لمالءمته للدراسات النفسية مثل دراسة 
سارسون ) لعالسقي مثل دراسة خري المنهب الوصفي ا، في حين استخدمت أ(  4200رايلون 
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 – 0992ميرلين ) ، كما استخدمت دراسات اخري المنهب التجريبي العالجي مثل دراسة (0983
 ( . 0996الكعبي 

 :من حيث النتائج 
 وي قلقن مستكبير من النتاسب ، كان من ضمنها أتوصلت الدراسات السابقة الي عدد 

 0996الكعبي  – 0993عبد الباقي  – 0983سارسون ) خري مثل دراسة المستقبل يتأثر بمتغيرات أ
ابية بين قلق المستقبل ومتغيرات و ايجاك عالقة سلبية أن هن، وتبين الدراسات أ(  4200رايلون  –

 (. 0992ميرلين  – 0983سارسون ) فراد العينة خاصة العينة المختلفة الجنس مثل دراسة أخري وأ
 -:الدراسات التي تناولت ذوي الشهداء  - 1 

 :هداف من حيث األ
 -:هداف الدراسات السابقة التي تناولت روي الشهداء بالدراسة علي النحو التالي تنوعت أ

لي التعرف علي مستوي بعر المتغيرات وعالقتها بأفراد العينة هدفت بعر الدراسات إ
 – 4224كحيل  – 4222الظفيري  – 0997الخرافي ) ة والمشكالت التي تواجهها ، مثل دراس

، كما تناولت بعر الدراسات بعر المتغيرات (  4200غا األ – 4227علوان  – 4225الخضري 
 – 4225عليان  – 4225المزيني  – 4222صليح إ) علي التوافق النفسي مثل دراسة وأثرها 

 ( . 4202الخطيب 
 :من حيث العينة 

 دراسات السابقة تبعا الختالف األهداف المرجوة ، فمنها ما تناول أرامل لاختلفت العينة في ا
رامل مثل ، ومنها ما تناول األ(  0997الخرافي ) سري مثل دراسة وزوجات الشهداء و زوجات األ

) مهات مثل دراسة منها ما تناول زوجات الشهداء واأل، و (  4200غا األ – 4222الظفيري ) دراسة 
 – 4222صليح إ) ، ومنها ما تناول أبناء الشهداء مثل دراسة (  4227لوان ع – 4225عليان 

كحيل ) و زوجات الشهداء و وزوجات الجرحي مثل دراسة ، ومنها ما تناول أمهات أ( 4225الخطيب 
ومنها ما تناول (  4225الخضري ) ، زوجات الشهداء ومن لا يستشهد ازواجهن مثل دراسة ( 4224

 (. 4225المزيني ) راسة سر الشهداء مثل دأ
 :دوات من حيث األ

 عداداستخدا الباحثون في هره الدراسات عدة مقاييس أو برامب إراشادية منها ما كان من إ
 4202الخطيب  – 4227علوان  – 4222الظفيري  – 0997الخرافي ) نفسها مثل دراسة الباحثين أ

ديني ، كما رشادي نفسي بتطبيق برنامب إفقد قاا (  4225ي دراسة المزين) ما ، أ( 4200األغا  –
سرها ، وبعر الدراسات أسلوب المالحظة والمقابلة مع أفراد العينة وأ( 4225عليان )استخدا 

النفسي واالجتماعي مثل دراسة  كاختبار للتوافق 0988عده علي الديب استخدمت االختبار الري أ
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بانة للقياس النفسي ورقة االست 4224، كما استخدا كحيل (  4225الخضري  – 4222صليح إ)
 (.sci-90-r)عرار النفسية والمشاكل النفسية من عدمها الري يظهر األ

 :من حيث منهج الدراسة 
ن معظا الدراسات الباحثون في الدراسات السابقة ، إال أتنوعت مناهب الدراسة التي اتبعها 

صليح إ – 0997الخرافي ) مثل دراسة  اعتمدت المنهب الوصفي التحليلي لمالءمته للدراسات النفسية
، كما اعتمدت بعر الدراسات منهب (  4200غا األ – 4225الخضري  – 4224كحيل  – 4222

خري المنهب الوصفي العالسقي ، واستخدمت دراسات أ(  4222ظفيري ال) دراسة الحالة مثل دراسة 
ب الوصفي المقارن مثل دراسة خري المنه، في حين استخدمت دراسات أ(  4227علوان ) مثل دراسة 

، كما استخدمت بعر الدراسات التجريبية والبرامب االرشادية والنفسية كمنهب (  4225عليان ) 
 (. 4202الخطيب  – 4225المزيني ) لدراستها مثل دراسة 
 :من حيث النتائج 

ر توصلت الدراسات السابقة الي عدد كبير من النتاسب ،كان من ضمنها معرفة مستوي بع
) علي أفراد العينة مثل دراسة  اً غيرات مع بعر المتغيرات النفسية أخري مما يؤثر سلبا أو ايجابالمت

علوان  – 4225عليان  – 4225المزيني  – 4225الخضري  – 4222اصليح  – 0997الخرافي 
 عانين من ضغوط نفسية تنعكس سلبا أوفراد العينة ي، كما وجدت أن بعر أ( 4200األغا  – 4227
 (.  4224كحيل  – 4222الظفيري ) سرها مثل دراسة على أ اً إيجاب

 
 : عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة

من خالل العرر السابق للدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة والتعليق عليها 
 -:ستقوا الباحثة بتوضيح ما يلي 

في القاء االطالع عليها وعرضها الفضل الكبير  ن للدراسات السابقة التي تامما ال شك فيه أ
اسة الحالية سواء من رث التربوي الري أخر بعين االعتبار عند القياا بالدر الضوء علي الكثير من اإل
ات التي تناولت موضوع الباحثة ، إال أنها قد و العينة ، رغا ندرة الدراسحيث المنهب أو االدوات أ

دوات الدراسة لمتغيري اختلفت مع الدراسات السابقة في أ نها، كما أادتها في دراستها الحالية فأ
ينة الدراسة حيث أن دراسة الباحثة من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية ، و في اختيار ع

و زوجات الشهداء حيث ال يوجد سوى بضع دراسات في حدود الدراسات األواسل التي تناولت األرامل أ
 .علا الباحثة 
نها ركزت علي بعر المتغيرات الحالية عن الدراسات السابقة في ألك اختلفت الدراسة كر

عدد سنوات الحياة  –" وفاة الزوج "العمر عند الفراق  –العمر عند الزواج  – لألرملةكالعمر الحالي 
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 ألرملةلالمستوي التعليمي  –قامة طبيعة اإل –بناء عدد األ –عدد سنوات الفراق  –الزوجية المشتركة 
 . مصادر الدخل  –الوضع االقتصادي  –

شهداء رامل و زوجات التناولها لشريحة هامة في المجتمع أال وهي األيضا في كما اختلفت أ
زواجهن ، وكان االختالف الي وما زلن يضحين حتي بعد وفاة أللوطن الغ اللواتي ضحين بالغالي فداء

ها الحالية من حيث المساندة االجتماعية والصالبة في عدا عثور الباحثة علي دراسة شبيهة بدراست
رامل بمحافظات غزة ، ورلك في حدود علا المستقبل لدى زوجات الشهداء واأل النفسية وعالقتهما بقلق

 .الباحثة 
ن الدراسات السابقة قد ساعدت الباحثة علي تكوين رؤية واضحة نحو المشكلة البحثية ومع ما سبق فإ

 .اغتها من حيث تحديدها وصي
 -:وجه القصور في الدراسات السابقة أما أ

ا أنفسها في اختيار ن معظا الباحثين الرين تناولوا متغيرات الدراسة حصرو فقد تمثلت في أ
رامل األ –النساء : خري مثل الي تقصير في دراسة شراسح هامة أ و الشباب وهرا يؤديعينة الطلبة أ

 .حداث والمجرمين األ –المطلقات  –
صار معظا الباحثين علي استخداا المنهب الوصفي رغا استطاعة بعضها من حيث القدرة اقت

 .خري كالتجريبي مثال البحثية والمادية استخداا مناهب أ
اختياره لمتغيرات دبي الخاص ببعر المتغيرات مما يجعل الباحث محاصر في ندرة التراث األ

 .نها محدودة جدا وال تفي بالالزا ا ، أو أالدراسة ، فهي إما نادرة ومن الصعب الوصول إليه
ضيق افق الباحثين ، بمعني انه ال توجد ورشات عمل او سيمينار لعرر المتغيرات الحديثة 

الممكن  التي يتا تناولها اآلن ، فمعظا الباحثين يستخدا المتغيرات المتوافرة في حدود علمه ، لرا من
عمل ولقاءات تعليمية لتزويد الطلبة والباحثين ببعر  را تا عقد ورشاتالتغاضي عن هره المشكلة إ

 .هره المتغيرات خاصة تلك التي لا تستهلك بحثا 
-:فروض الدراسة 

 :التساؤل األول 
في  عينة زوجات الشهداءما أكثر مصادر وأبعاد المساندة االجتماعية شيوعًا كما تعبر عنها 

 وقلق المستقبل لديهن؟ما مستوى كل من الصالبة النفسية و محافظات غزة؟
 :التساؤل الثاني

في محافظات  عينة األراملما أكثر مصادر وأبعاد المساندة االجتماعية شيوعًا كما تعبر عنها 
 ما مستوى كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن؟و غزة؟
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 :فروض الدراسة 
اندة االجتماعية والصالبة النفسية مسالتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسيًا بين " :الفرض األول -0
 .زوجات الشهداءعينة لدى  قلق المستقبلو 
مساندة االجتماعية والصالبة النفسية التوجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسيًا بين : " الفرض الثاني – 2
 .عينة األرامللدى  قلق المستقبلو 
و قلق الصالبة النفسية من  كلتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسيًا بين " :الفرض الثالث -0

 . عينة  زوجات الشهداء لدىالمستقبل 
توجد عالقة ارتباطية دالة احصاسيا بين كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل :الفرض الرابع -2

 .لدي عينة األرامل 
كل من المساندة متوسط درجات في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة :" الفرض الخامس – 4

زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية بين المستقبل عية و الصالبة النفسية و قلقاالجتما
 .واألرامل

المستقبل لدى متوسط درجات قلق في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة " :الفرض السادس -6
 .(ليةالدرجة الك) باختالف درجات أفرادها على مقياس المساندة االجتماعية العينة الكلية

ة فرور فرعية، هي عدد األبعاد الفرعية، خمسة سبعويتفرع عن هرا الفرر الرسيس الرابع  
 :فهي تتعلق بأبعاد المساندة وهره األبعاد التسعة هي خريألاألربعة ا منها لمصادر المساندة، أما

 (جتمعاألسرة واألقارب، األصدقاء، الجيران، مؤسسات المالدرجة الكلية لمصادر المساندة، )
 (البعد النفسي، البعد االجتماعي، البعد االقتصادي الماليالدرجة الكلية ألبعاد المساندة، )
المستقبل لدى زوجات متوسط درجات قلق في  إحصاسيةتوجد فروق رات داللة ":الفرض السابع -7

 .(الدرجة الكلية)الشهداء باختالف درجات أفرادها على مقياس الصالبة النفسية 
عن هرا الفرر الرسيس الخامس ثالثة فرور فرعية، هي عدد األبعاد الفرعية ويتفرع 

 .االلتزاا، التحكا، التحدي: الصالبة النفسية وهره األبعاد الثالثة هي
كل من المساندة متوسط درجات في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة :"الفرض الثامن -8

زوجات الشهداء  أبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدىب المستقبل االجتماعية والصالبة النفسية وقلق
 ".باختالف بعر المتغيرات الديموغرافية واالجتماعيةواألرامل، 

 ، هي عدد المتغيراتاً فرعي اً فروض عشر الثامن أحدويتفرع عن هرا الفرر الرسيس 
 :هره الفرور الفرعيةالتي يتناولها هرا الفرر بالفحص ونعرر  فيما يلي لالديموغرافية واالجتماعية 
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كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة " 0: 8
باختالف واألرامل، زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق
 .العمر الحالي

كةةل مةن المسةةاندة االجتماعيةةة والصةةالبة درجةةات  متوسةةطفةي  إحصةةاسيةال توجةد فةةروق رات داللةةة "4: 8
عةدد  بةاختالفواألرامةل، زوجات الشةهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق

 ".األبناء
كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة " 3: 8

 باختالفواألرامل، زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق
 ".التعليميالمستوى 

كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة 2: 8
 باختالفواألرامل، زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق

 ".ياالقتصادالوضع 
كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة " 5: 8

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

كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةداللة ال توجد فروق رات 6: 8
 باختالفواألرامل، زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق
 (أا مع أهل الزوج بيت مستقلفي )طبيعة اإلقامة 

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

 "تعزى الختالف االتجاه السياسي للمستجيباتواألرامل، 
كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة "8: 8

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

كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة " 9: 8
مدة باختالف واألرامل، ء زوجات الشهدا بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق

 (عدد سنوات الزوجية)العيش المشترك
كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة 02: 8

باختالف واألرامل، زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق
 ".فراقالعمر عند العمر عند ال
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كل من المساندة االجتماعية والصالبة متوسط درجات في  إحصاسيةال توجد فروق رات داللة " 00: 8
مدة باختالف واألرامل، زوجات الشهداء  بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى المستقبل النفسية وقلق

 (عدد سنوات الفراق)الفراق
 
 
 
 
 



 

 

 

  ل صل  ل   ع

 ج  ء ت  لدر س  إ

 

   منهج الدراسة. 
   مجتمع الدراسة. 
    عينة  الدراسة. 
   أدوات  الدراسة. 
 جرائية الخطوات اإل. 
  حصائية اإلاألساليب. 
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 الفصل الرابع
 جراءات الدراسةإ

جراءات التي تمت في الجانب الميداني من را الفصل من الدراسة الخطوات واإليتضمن ه
دوات التي تا ة التي طبقت عليها الدراسة ، واألاسة ، والعينحيث منهب الدراسة ، ومجتمع الدر 

حصاسية التي استخدمت في تحليل البيانات الختبار صدق و خدامها في الدراسة والمعالجات اإلاست
- :ثبات األدوات والتوصل الي النتاسب النهاسية للدراسة ، ورلك علي النحو التالي 

- :منهج الدراسة : أوال 
ة في هره الدراسة المنهب الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع و أهداف الدراسة اتبعت الباحث

دراسة أحداث و ظواهر وممارسات قاسمة موجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي دون "، فهو يتناول 
، (23: 4224االغا ، .)تدخل الباحثة في مجرياتها ، تستطيع الباحثة أن تتفاعل معها وتحللها 

تحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح والعمليات التي تتضمنها واآلثار لتتوصل ل
 (. 087: 0996أبو نجيلة ، . ) التي تحدثها 

- :مجتمع الدراسة : ثانيا 
يبا يتكون مجتمع الدراسة األصلي من زوجات الشهداء في محافظات غزة ، ويبل  عددهن تقر 

حصاسية مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحي في محافظات غزة إرلك حسب زوجة شهيد ، و (3348)
، كرلك تتكون العينة من عينة ضابطة من األرامل .ا  4203حتي العاا  4222ورلك من العاا 

( 02682)هو ا  4203المسجالت بوزارة الشسون االجتماعية والبال  عددهن منر نشأة الوزارة الي عاا 
 .أرملة بمحافظات غزة 

- :لعينة واختيارها من المحافظات والجدول التالي يوضح توزيع أفراد ا
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة(  0) جدول 

لزوجات العددالكلي  المحافظات
 للشهداء

 النسبة الكلية العددالكلي لألرامل
 للشهداء

زوجات عدد 
 الشهداء

عدد 
 األرامل

 36 73 %36.5 2297 0406 محافظة غزة
 02 47 %03.5 4709 228 الوسطيمحافظة 

 45 50 %45.5 4684 835 محافظة الشمال
 03 45 %04.5 4767 242 محافظة خانيونس

 04 02 %04 4205 229 محافظة رفح
 022 422 %022 02682 3348 االجمالي العاا
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- :عينة الدراسة : ثالثا 
- :العينة االستطالعية  - أ

من زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات ( 62)  وامها تا اختيار عينة عشواسية استطالعية ق
، المساندة االجتماعية" الدراسة، غزة من مجتمع الدراسة األصلي ، بهدف التحقق من صالحية أدوات 

، للتطبيق علي أفراد العينة الميدانية في البيسة الفلسطينية من خالل " الصالبة النفسية ، قلق المستقبل 
 .بالطرق االحصاسية المالسمة حساب الصدق والثبات 

قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة بالطريقة العشواسية المنتظمة ورلك : العينة الميدانية  –ب 
اء األرامل ولا يتزوجن بعد سماء زوجات الشهداء ، وأسمأار المباشر من الملف المسجل فيه باالختي
 .أرملة في محافظات غزة ( 022)جة شهيد ، و زو ( 422)زواجهن ، وقد بل  عدد أفراد العينة أوفاة 

 (2)جدول 
 (291= ن)يبين توزيع أفراد عينة الدراسة الكلية وفقا  للمتغيرات التصنيفية 

 %النسبة العدد المتغير البيان

 الحاليالعمر 

23-35 99 33.67 
36-44 108 36.73 
45-57 79 26.87 
System 8 2.72 

 بناءعدد األ

1-3 36 12.24 
4-5 125 42.52 
6-11 86 29.25 

System 47 15.99 

 المستوى التعليمي

 31.29 92 اعدادية
 45.92 135 ثانوية
 11.56 34 دبلوا
 9.18 27 جامعية

 1.70 5 دراسات عليا

 الوضع  االقتصادي

 6.46 19 ضعيف جدا
 14.97 44 ضعيف
 76.53 225 متوسط
 2.04 6 مرتفع

 للمتوفي الميول السياسية االتجاهات او
 42.86 126 فتح
 14.97 44 حماس
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 %النسبة العدد المتغير البيان

 5.44 16 جهاد
 7.82 23 شعبية
 27.89 82 ال يوجد
 1.02 3 اخرى

 قامةاإلمكان 
 51.70 152 بيت مستقل

 46.26 136 مع اهل المرحوا

 و الميول السياسية للزوجةأاالتجاهات 

 43.54 128 فتح
 11.56 34 حماس
 5.78 17 جهاد
 5.10 15 شعبية
 32.99 97 ال يوجد
 1.02 3 اخرى

 عمر الزوجة عند الزواج
15-17 105 35.71 
18-21 130 44.22 
22-33 55 18.71 

 عدد سنوات الحياة مع المرحوا

1-5 59 20.07 
6-10 81 27.55 
11-15 80 27.21 
16-40 73 24.83 

 عمرك عند فراق المرحوا

19-25 74 25.17 
26-30 96 32.65 
31—35 47 15.99 
36-56 75 25.51 

 كا سنوات الفراق

1-5 100 34.01 
6-10 106 36.05 
11-15 59 20.07 
16-40 29 9.86 

 %022 492 المجموع
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 -:وقد قامت الباحثة بقياس صدق وثبات مقاييس الدراسة من خالل الخطوات التالية ** 
، فهو ( 452: 0997فرج، )ما صما لقياسه  بارتخاالأن يقيس : صدق يقصد بال   :الصدق  –0

يعني درجة تحقيق األهداف التربوية التي صما من أجلها ، و أنه كلما تعددت مؤشرات الصدق كان 
 :التالية رلك داال علي زيادة الثقة في األداة ، واعتمدت الباحثة في قياس الصدق علي أنواع الصدق 

 :صدق المحكمين  - أ
من أعضاء هيسة التدريس ( 7)امت الباحثة بعرر مقاييس الدراسة في صورتها األولية علي عدد ق

 ( 0ملحق رقا ) المتخصصين في علا النفس والصحة النفسية بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة 
حيث ورلك للحكا علي مدي مناسبتها للتطبيق علي عينة الدراسة ، وقد تبين سالمة هره الفقرات من 

مما %( 86)الصياغة واللغة ومناسبتها لمقاييس الدراسة ، حيث بلغت نسبة الموافقة علي الفقرات 
 .يجعل الباحثة تطمسن إلي صالحية المقاييس للتطبيق علي عينة الدراسة الحالية 

 :صدق اإلتساق الداخلي  –ب 
( 62) سالفة الركر و البالغة  تا تطبيق مقاييس الدراسة علي عينة التقنين و هي العينة االستطالعية

ورلك بإيجاد من زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة ،ثا قامت الباحثة بحساب صدق المقاييس 
رتباط مي إليه ، وكرلك حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الري تنتمعامالت اال

 -:ل التالية توضح رلك بين كل مجال والدرجة الكلية للمقياس ككل ، والجداو 
 -:الثبات  – 2

الحصول علي نفس النتاسب عند تكرار القياس بإستخداا نفس األداة " المقياس " ختبار يقصد بثبات اال
، وقد قامت الباحثة بقياس ثبات المقاييس بالطرق ( 042: 0997األغا ، ) وفي نفس الظروف 

 -:تالية اإلحصاسية المناسبة ، كما هو موضح في الجداول ال
 :أدوات الدراسة : رابعا 

 "إعداد الباحثة: " جتماعية مقياس المساندة اال – 0
لباحثة جتماعية ، قامت اسات السابقة في مجال المساندة االبعد اإلطالع علي األطر النظرية والدرا

فقرة مكررة علي ( 26) جتماعية موضوع الدراسة ، ويتكون المقياس من بإعداد مقياس المساندة اال
- :أربعة مصادر و موزعة علي ثالثة أبعاد كما يبين الجدول التالي 

 يبين توزيع الفقرات الموجبة والسالبة علي كل بعد من أبعاد المقياس(  0) جدول 
 عدد الفقرات الفقرات السالبة الفقرات  الموجبة األبعاد م
 43 08و  03 43 - 0 البعد النفسي 0
 03 48و  45 36 - 42 جتماعيالبعد اال 2
 02 26و  25و 24و 22 26 - 37 قتصادي الماليلبعد االا 0

 26 المجموع
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األسرة و األقارب ، األصدقاء ، الجيران ، : وتتكرر هره األبعاد بفقراتها علي المصادر األربعة 
 .مؤسسات المجتمع 

- :ختيار أحد البداسل التالية ابة علي كل فقرة من الفقرات بستجاوتتا اال
 (.درجة 0)، مطلقا ( درجة 4)، نادرا ( درجات 3)، إلي حد ما ( درجات  2) كثيرا 

ستثناء الفقرات السالبة التي تصحح بعكس هرا اإلتجاه ، وعلي الفحوص أن يحدد مدى انطباق كل اب
 .الفقرة تحت البديل الري ينطبق عليه  أماا( x)فقرة عليه ، ورلك بوضع اشارة 
ستطالعية ، ورلك لحساب الصدق والثبات جتماعية علي أفراد العينة االتا تطبيق مقياس المساندة اال
 .بالطرق اإلحصاسية المالسمة 

 " :المساندة االجتماعية"الصدق والثبات للمقياس األول  - 
   Internal consistencyصدق االتساق الداخلي 2.0

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال على حده والدرجة الكلية لكل مجال على حساب تا 
والدرجة  االستبانةتا حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل مجال من مجاالت  كما حده،

لك وكر، لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل مجال على حده ورلك لالستبانةالكلية 
مجاالت مدى ارتباط ( : 2)ويوضح الجدول . لالستبانةلمعرفة مدى ارتباط المجاالت بالدرجة الكلية 

 :لالستبانةبالدرجة الكلية  االستبانة السبعة
 لالستبانةوالدرجة الكلية استبانة الدعم االجتماعي معامالت االرتباط بين مجاالت (: 1)جدول 

 حتميليةالقيمة اال معيمل االرتبيط المحيور

 **10119 0.40  عم األسرة واألقيرب

 **10110 0.81  عم األصدقيء

 **10110 0.79  عم الجيران

 **10117 0.46  عم المجتمع

غسعدايةاحص ئس \\1015دايةاحص ئس د  *1010دايةاحص ئس د  **

، امالت ارتباط قوية ودالة إحصاسياتتمتع بمعا االجتماعي استبانة الدعمجاالت ( 2)يتبين من الجدول 
تتمتةع  االسةتبانة، وهةرا يةدل علةى أن مجةاالت (2.80 – 2.22)حيث تراوحت معةامالت االرتبةاط بةين 

 .على عينة الدراسة االستبانةمن الصدق تجعل الباحث مطمسن إلى صالحية تطبيق  جيدةبدرجة 
فقد تا إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال من ت، لها أربعة مجاال االستبانةوبما أن  

 :المجاالت والدرجة الكلية لكل مجال على حده، ويتضح رلك من خالل الجدول التالي
 والدرجة الكلية للمجال  المجاالت األربعةمعامالت االرتباط بين فقرات ( 4)جدول 

 الفقرة
 عم األسرة 

 واألقيرب
  عم االصدقيء الفقرة  عم المجتمع رةالفق  عم الجيران الفقرة

1 0.439
**

 1 0.731
**

 1 0.594
**

 1 0.795
**

 

2 0.564
**

 2 0.672
**

 2 0.596
**

 2 0.647
**

 

3 0.583
**

 3 0.744
**

 3 0.737
**

 3 0.633
**

 

4 0.625
**

 4 0.701
**

 4 0.607
**

 4 0.777
**
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 الفقرة
 عم األسرة 

 واألقيرب
  عم االصدقيء الفقرة  عم المجتمع رةالفق  عم الجيران الفقرة

5 0.622
**

 5 0.783
**

 5 0.691
**

 5 0.780
**

 

6 0.497
**

 6 0.745
**

 6 0.576
**

 6 0.750
**

 

7 0.755
**

 7 0.759
**

 7 0.666
**

 7 0.836
**

 

8 0.617
**

 8 0.713
**

 8 0.781
**

 8 0.649
**

 

9 0.574
**

 9 0.738
**

 9 0.747
**

 9 0.755
**

 

10 0.551
**

 10 0.766
**

 10 0.749
**

 10 0.669
**

 

11 0.703
**

 11 0.837
**

 11 0.671
**

 11 0.830
**

 

12 0.724
**

 12 0.663
**

 12 0.665
**

 12 0.790
**

 

13 0.551
**

 13 0.522
**

 13 0.420
**

 13 0.830
**

 

14 0.666
**

 14 0.729
**

 14 0.739
**

 14 0.696
**

 

15 0.715
**

 15 0.791
**

 15 0.752
**

 15 0.891
**

 

16 0.861
**

 16 0.790
**

 16 0.756
**

 16 0.890
**

 

17 0.762
**

 17 0.890
**

 17 0.758
**

 17 0.919
**

 

18 0.713
**

 18 0.247* 18 0.407
**

 18 0.756
**

 

19 0.642
**

 19 0.855
**

 19 0.564
**

 19 0.881
**

 

20 0.645
**

 20 0.820
**

 20 0.689
**

 20 0.855
**

 

21 0.665
**

 21 0.877
**

 21 0.720
**

 21 0.855
**

 

22 0.583
**

 22 0.710
**

 22 0.513
**

 22 0.812
**

 

23 0.679
**

 23 0.777
**

 23 0.646
**

 23 0.914
**

 

24 0.877
**

 24 0.753
**

 24 0.611
**

 24 0.672
**

 

25 0.710
**

 25 0.527
**

 25 0.432
**

 25 0.411
**

 

26 0.351
*
 26 0.760

**
 26 0.748

**
 26 0.639

**
 

27 0.829
**

 27 0.773
**

 27 0.685
**

 27 0.831
**

 

28 0.358
*
 28 0.685

**
 28 0.672

**
 28 0.756

**
 

29 0.542
**

 29 0.577
**

 29 0.614
**

 29 0.541
**

 

30 0.741
**

 30 0.872
**

 30 0.742
**

 30 0.816
**

 

31 0.627
**

 31 0.885
**

 31 0.780
**

 31 0.847
**

 

32 0.663
**

 32 0.832
**

 32 0.714
**

 32 0.783
**

 

33 0.763
**

 33 0.854
**

 33 0.573
**

 33 0.857
**

 

34 0.725
**

 34 0.762
**

 34 0.669
**

 34 0.797
**

 

35 0.703
**

 35 0.809
**

 35 0.740
**

 35 0.697
**

 

36 0.504
**

 36 0.752
**

 36 0.749
**

 36 0.781
**

 

37 0.714
**

 37 0.724
**

 37 0.530
**

 37 0.644
**

 

38 0.740
**

 38 0.599
**

 38 0.776
**

 38 0.673
**

 

39 0.693
**

 39 0.741
**

 39 0.607
**

 39 0.726
**

 

40 0.449
**

 40 0.426
**

 40 0.672
**

 40 0.776
**

 

41 0.696
**

 41 0.810
**

 41 0.664
**

 41 0.853
**

 

42 0.439
**

 42 0.644
**

 42 0.672
**

 42 0.599
**

 

43 0.598
**

 43 0.836
**

 43 0.578
**

 43 0.637
**

 

44 0.684
**

 44 0.773
**

 44 0.576
**

 44 0.830
**

 

45 0.696
**

 45 0.530
**

 45 0.416
**

 45 0.449
**

 

46 0.836
**

 46 0.644
**

 46 0.809
**

 46 0.832
**

 
غسعدايةاحص ئس \\1015دايةاحص ئس د  *1010دايةاحص ئس د  **
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، دعةا الجيةران، دعةا األسةرة واألقةارب)أن فقةرات المجةال األربعةة ( 5)يتبين مةن خةالل الجةدول 
نةةد مسةةتوى داللةةة أقةةل تتمتةةع بمعةةامالت ارتبةةاط قويةةة ودالةةة إحصةةاسيا ع( دعةةا المجتمةةع، دعةةا األصةةدقاء

 –2.35)، حيةةث تراوحةةت معةةامالت االرتبةةاط للمجةةال األول دعةةا األسةةرة واألقةةارب (2.25، 2.20)مةةن
كةةةرلك بالنسةةةبة للمجةةةال ، (2.88- 2.24)كةةةرلك تراوحةةةت معةةةامالت االرتبةةةاط للمجةةةال الثةةةاني ، ( 2.87
جةةةةاالت األربعةةةةة وهةةةةرا يةةةةدل علةةةةى أن الم( 2.94 -2.20)والمجةةةةال الرابةةةةع ، (2.82 -2.20)الثالةةةةث 

على عينة  االستبانةوفقراتها تتمتع بدرجة جيدة من الصدق تجعل الباحث مطمسن إلى صالحية تطبيق 
 .الدراسة

 :كرونبا  –الثبات بطريقة ألفا : 0-0
وحساب الثبات بطريقة التجزسة النصفية ساب معامل ألفا كرونباخ تحاوبعد تطبيق المقياس تا 

، تمتع بمعامل ثبات مرتفعت االستبانةوهرا دليل كافي على أن  س الثباتلقياكرلك بطريقة جوتمان ، 
مما  ،(6)كما في الجدول  ،عالٍ تمتع بمعامل ثبات ت ابفقراته االستبانةيتبين أن ومن الجدول التالي 

ة الباحث تعاله، وبرلك اعتمدألقياس المجاالت المركورة  الدعا االجتماعي يشير إلى صالحية مقياس
 .قياس كأداة لجمع البيانات و لدجابة على فرور وتساؤالت الدراسةهرا الم

 لمقياس الدعم االجتماعي جوتمان، التجزئة النصفية،ألف كرونبا  معامالت الثبات بطريقة (: 1)جدول 

 معيمل االرتبيط ألفي كرونبيخ المجيالت
معي لة سبيرمين 

 براون المعدلة
 جوتمين

1094107710871087  عم األسرة واألقيرب

1096109110951094  عم األصدقيء

1096108910941094  عم الجيران

1093107910881086  عم المجتمع

1095108010891087 الدعم االجتميعي

 
 -":إعداد الباحثة : " مقياس الصالبة النفسية   - 2

 المتعلقة بالصالبة النفسية لدي أفرادلتحقيق أهداف الدراسة ولجمع البيانات والمعلومات والحقاسق 
أبعةةةاد تمثةةةل أبعةةةاد ( 3)فقةةةرة موزعةةةة علةةةي ( 54)العينةةةة ، فقةةةد قامةةةت الباحثةةةة ببنةةةاء مقيةةةاس يتكةةةون مةةةن 

 .الصالبة النفسية 
ولبناء هرا المقياس قامت الباحثة باإلطالع علي األدب التربوي وعلي الدراسات السابقة المتصلة 

بتحديد أبعاد المقياس وصياغة فقراته ، وفيما يلي جدول يبين أبعاد بموضوع الدراسة ، ثا قامت 
    -:المقياس وعدد فقرات كل بعد ، والفقرات السلبية في كل بعد 
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 يبين توزيع الفقرات الموجبة والسالبة علي كل بعد من أبعاد المقياس(  7) جدول 
 قراتعدد الف الفقرات السالبة الفقرات الموجبة االبعاد م
 07 00 07 – 0 اإللتزاا 0
 09 32و34و42و42 36 – 08 التحكا 2
 06 28و27و20و22و39 54 -37 التحدي 0

 42 المجموع
 : ستجابة علي المقياس وفقا لثالث بداسل ، وهي كما يلي وتتا اال 

؛ ( درجةةة واحةةدة )، ال تنطبةةق أبةةدا ( درجتةةان ) ، تنطبةةق أحيانةةا ( ثالثةةة درجةةات )تنطبةةق داسمةةا 
والتي تا توضيح فقراتهةا فةي الجةدول السةابق " تجاه رات السالبة فهي تصحح عكس رلك االبإستثناء الفق

أمةةاا الفقةةرة تحةةت (  x)، وعلةةي المفحةةوص أن يحةةدد مةةدي انطبةةاق كةةل فقةةرة عليةةه ورلةةك بوضةةع إشةةارة "
 .البديل الري ينطبق عليه 

سةتطالعية ، ورلةك لحسةاب الصةدق والثبةات االبة النفسية علي أفراد العينةة وقد تا تطبيق مقياس الصال
 .بالطرق اإلحصاسية المالسمة 

 " :الصالبة النفسية"الصدق والثبات للمقياس الثاني  -
   Internal consistencyصدق االتساق الداخلي 2.0

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال على حده والدرجة الكلية لكل مجال تا حساب 
 االستبانةا حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل مجال من مجاالت ت كما على حده،

وكرلك ، لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل مجال على حده ورلك لالستبانةوالدرجة الكلية 
مجاالت مدى ارتباط ( : 8)ويوضح الجدول . لالستبانةلمعرفة مدى ارتباط المجاالت بالدرجة الكلية 

 :لالستبانةبالدرجة الكلية  ستبانة السبعةاال
 لالستبانةوالدرجة الكلية استبانة الصالبة النفسية معامالت االرتباط بين مجاالت (: 9)جدول 

 القيمة االحتميلية معيمل االرتبيط المحيور

 **10110 0.83 بعد االلتزام 

 **10110 0.81 بعد التحكم

 **10110 0.81 بعد التحد 

غسعدايةاحص ئس \\1015دايةاحص ئس د  *1010احص ئس د  داية**

تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة استبانة الصالبة النفسية مجاالت أن ( 8)يتبين من الجدول 
، وهةةةرا يةةةدل علةةةى أن مجةةةاالت (2.83 – 2.80)إحصةةةاسيا ، حيةةةث تراوحةةةت معةةةامالت االرتبةةةاط بةةةين 

علةةى  االسةةتبانةمةةن الصةةدق تجعةةل الباحةةث مطمةةسن إلةةى صةةالحية تطبيةةق  جيةةدةتتمتةةع بدرجةةة  سةةتبانةاال
 .عينة الدراسة
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فقد تا إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال من لها ثالثة مجاالت،  االستبانةوبما أن 
 :يالمجاالت والدرجة الكلية لكل مجال على حده، ويتضح رلك من خالل الجدول التال

 والدرجة الكلية للمجال  المجاالت الثالثةمعامالت االرتباط بين فقرات ( 9)جدول 

 بعد التحد  الفقرة بعد التحكم الفقرة بعد االلتزام الفقرة

1 0.46
**

 18 0.33* 37 0.68** 

2 0.58
**

 19 0.52** 38 0.61** 

3 0.31* 20 0.60** 39 0.59** 

4 0.61** 21 0.42** 40 0.56* 

5 0.31* 22 0.55** 41 0.55** 

6 0.52* 23 0.43** 42 0.92* 

7 0.46** 24 0.33* 43 0.47* 

8 0.33* 25 0.52** 44 0.61** 

9 0.52** 26 0.46** 45 0.55** 

10 0.60** 27 0.54** 46 0.38** 

11 0.42** 28 0.38** 47 0.30* 

12 0.40** 29 0.38** 48 0.41** 

13 0.39** 30 0.40** 49 0.57* 

14 0.59** 31 0.60** 50 0.57* 

15 0.33* 32 0.42** 51 0.40** 

16 0.30* 33 0.40** 52 0.41** 

17 0.49** 34 0.39** 

  
35 0.53** 

36 0.57** 

غسعدايةاحص ئس \\1015دايةاحص ئس د  *1010دايةاحص ئس د  **

تتمتةع بمعةامالت ( التحةدي، الةتحكا، االلتةزاا) ثالثةةأن فقةرات المجةال ال( 9)جةدول يتبين من خةالل ال
، حيةةث تراوحةةت معةةامالت (2.25، 2.20)ارتبةةاط قويةةة ودالةةة إحصةةاسيا عنةةد مسةةتوى داللةةة أقةةل مةةن

كةةرلك تراوحةت معةةامالت االرتبةةاط للمجةةال الثةةاني ، ( 2.60 –2.30) االلتةةزاااالرتبةاط للمجةةال األول 
وهةةةرا يةةةدل علةةةى أن مجةةةاالت ، (2.94 -2.320)كةةةرلك بالنسةةةبة للمجةةةال الثالةةةث ، (2.62- 2.33)

وفقراتهةا تتمتةع بدرجةة جيةدة مةن الصةدق تجعةل الباحةث مطمةسن إلةى  لثالثةةامقياس الصةالبة النفسةية 
 .على عينة الدراسة االستبانةصالحية تطبيق 

 :كرونبا  –الثبات بطريقة ألفا : 0-
، وحساب الثبات بطريقة التجزسة النصفية اب معامل ألفا كرونباخ ستحاوبعد تطبيق المقياس تا 
، تمتع بمعامل ثبات مرتفعت االستبانةوهرا دليل كافي على أن  لقياس الثباتكرلك بطريقة جوتمان 
 ،(02)كما في الجدول  تمتع بمعامل ثبات عالي،ت ابفقراته االستبانةيتبين أن ومن الجدول التالي 
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 تعاله، وبرلك اعتمدألقياس المجاالت المركورة  مقياس الصالبة النفسيةية مما يشير إلى صالح
 .هرا المقياس كأداة لجمع البيانات و لدجابة على فرور وتساؤالت الدراسةة الباحث

 لمقياس الدعم االجتماعي جوتمان، التجزئة النصفية،ألف كرونبا  معامالت الثبات بطريقة (: 01)جدول 
 معيمل االرتبيط نبيخألفي كرو المجيالت

معي لة سبيرمين 

 براون المعدلة
 جوتمين

1052104610631074 بعد االلتزام 

1042104510621070 بعد التحكم

1045104010421070 بعد التحد 

1072105710721073 الصالبة النفسية

 
 -" :إعداد أحمد جبر: "مقياس قلق المستقبل  –0

تةةةيح لةةةه مةةةن أبحةةةاث ودراسةةةات تناولةةةت قلةةةق بةةةاإلطالع علةةةي مةةةا أ" جبةةةر أحمةةةد " ث قةةةاا الباحةةة
ومقيةةةاس "، " 4228بيكالنةةةي "، "  4229المشةةةيخي "، "  4200عسةةةلية والبنةةةا " المسةةةتقبل مثةةةل دراسةةةة 

، ثا قاا بصةياغة عبةارات المقيةاس فةي صةورته األوليةة ، ثةا عرضةها "4224والخالدي "،" 4225شقير 
 .تخصصين في مجال التربية وعلا النفس علي مجموعة من المحكمين الم

 -:فقرة موزعة علي أربعة مجاالت وهي  24ويتكون المقياس من 
فقةةةةرات ، المجةةةةال  02فقةةةةرة ، المجةةةةال اإلجتمةةةةاعي ويتكةةةةون مةةةةن  04القلةةةةق العةةةةاا ويتكةةةةون مةةةةن 

 .فقرات  02فقرات ، المجال اإلقتصادي ويتكون من  02السياسي ويتكون من 
) بة علي فقرات المقياس بطريقة ليكرت حيث يحصل المستجيب علي وقد وزعت درجات اإلجا

عنةةدما تنطبةةق عليةةه الفقةةرة ( درجةةات  2) عنةةدما تنطبةةق عليةةه الفقةةرة بدرجةةة كبيةةرة جةةدا ، و ( درجةةات  5
عنةةدما تنطبةةق بدرجةةة ( درجتةةان ) عنةةدما تنطبةةق بدرجةةة متوسةةطة ، و ( درجةةات  3) بدرجةةة كبيةةرة ، و 

عندما ال تنطبةق علةي اإلطةالق ، و رلةك فةي الفقةرات اإليجابيةة ، فةي حةين ( درجة واحدة ) ضعيفة ، و
يتا احتساب الدرجات بطريقة عكسية في الفقرات السلبية ،  كما تا حةرف أربعةة فقةرات مةن المقيةاس ال 

 -:،و رلك كما هو موضح في الجدول التالي ( 22، 48، 2،46) تتناسب مع هره الدراسة وهي 
 توزيع الفقرات الموجبة والسالبة علي كل بعد من أبعاد المقياسيبين (  00) جدول 

 عدد الفقرات الفقرات السالبة الفقرات الموجبة االبعاد م
 04 9و7و6و  3 04 – 0 القلق العاا 0
 9 -------- 40 -03 جتماعيالمجال اال 2
 02 32و  42 30 – 44 المجال السياسي 0
 7 ------- 38 – 34 قتصاديالمجال اال 1

 09 المجموع
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 " :القلق على المستقبل"الصدق والثبات للمقياس الثالث  -
   Internal consistencyصدق االتساق الداخلي 2.0

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال على حده والدرجة الكلية لكل مجال تا حساب 
 االستبانةمجال من مجاالت تا حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل  كما على حده،

وكرلك ، لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل مجال على حده ورلك لالستبانةوالدرجة الكلية 
مجاالت مدى ارتباط ( : 04)ويوضح الجدول . لالستبانةلمعرفة مدى ارتباط المجاالت بالدرجة الكلية 

 :لالستبانةبالدرجة الكلية  االستبانة السبعة
 لالستبانةوالدرجة الكلية استبانة القلق معامالت االرتباط بين مجاالت (: 02)ول جد

 القيمة االحتميلية معيمل االرتبيط المحيور

 **10110 0.73 القلق العيم

 **10110 0.85 القلق االجتميعي

 **10110 0.83 القلق السييسي

 **10110 0.54 القلق االقتصي  

غسعدايةاحص ئس \\1015دايةاحص ئس د  *1010دايةاحص ئس د  **

تتمتةةةع بمعةةةامالت ارتبةةةاط قويةةةة ودالةةةة اسةةةتبانة القلةةةق علةةةى المسةةةتقبل مجةةةاالت ( 04)يتبةةةين مةةةن الجةةةدول 
، وهةةةرا يةةةدل علةةةى أن مجةةةاالت (2.85 – 2.52)إحصةةةاسيا ، حيةةةث تراوحةةةت معةةةامالت االرتبةةةاط بةةةين 

علةةى  االسةةتبانةإلةةى صةةالحية تطبيةةق  اً مةةن الصةةدق تجعةةل الباحةةث مطمسنةة جيةةدةدرجةةة تتمتةةع ب االسةةتبانة
 .عينة الدراسة

فقد تا إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال من لها أربعة مجاالت،  االستبانةوبما أن  
 :المجاالت والدرجة الكلية لكل مجال على حده، ويتضح رلك من خالل الجدول التالي

 والدرجة الكلية للمجال المجاالت األربعةمعامالت االرتباط بين فقرات  (00)جدول 

 الفقرة القلق العيم الفقرة
القلق 

 االجتميعي
 الفقرة

القلق 

 السييسي
 الفقرة

القلق 

 االقتصي  

1 0.75** 13 0.55** 22 0.74** 32 0.30** 

2 0.62** 14 0.79** 23 0.71** 33 0.77** 

3 0.47** 15 0.71** 24 0.47** 34 0.67** 

4 0.30* 16 0.63** 25 0.69** 35 0.77** 

5 0.65** 17 0.58** 26 0.75** 36 0.61** 

6 0.36* 18 0.57** 27 0.64** 37 0.84** 

7 0.37* 19 0.63** 28 0.76** 38 0.67** 

8 0.59** 20 0.70** 29 0.77** 

 

9 0.31* 21 0.45** 30 0.31* 

10 0.68** 

 

31 0.57** 

11 0.55** 

 12 0.56** 

غسعدايةاحص ئس \\1015دايةاحص ئس د  *1010دايةاحص ئس د  **



014 

 

، القلةةق االجتمةةاعي، القلةةق العةةاا)األربعةةة  تأن فقةةرات المجةةاال( 03)يتبةةين مةةن خةةالل الجةةدول 
ودالةة إحصةاسيا عنةد مسةتوى داللةة أقةل تتمتع بمعامالت ارتباط قويةة ( القلق االقتصادي، القلق السياسي

، ( 2.75 –2.27) القلةةق العةةاا، حيةةث تراوحةةت معةةامالت االرتبةةاط للمجةةال األول (2.25، 2.20)مةةن
كةةةةرلك بالنسةةةةبة للمجةةةةال الثالةةةةث ، (2.79- 2.25)كةةةةرلك تراوحةةةةت معةةةةامالت االرتبةةةةاط للمجةةةةال الثةةةةاني 

أن المجةةةةاالت األربعةةةةة وفقراتهةةةةا  وهةةةةرا يةةةةدل علةةةةى( 2.82 -2.32)والمجةةةةال الرابةةةةع ، (2.76 -2.30)
علةةةى عينةةةة  االسةةةتبانةإلةةةى صةةةالحية تطبيةةةق  اً تتمتةةةع بدرجةةةة جيةةةدة مةةةن الصةةةدق تجعةةةل الباحةةةث مطمسنةةة

 .الدراسة
 :كرونبا  –الثبات بطريقة ألفا 

، ريقة التجزسة النصفيةوحساب الثبات بطساب معامل ألفا كرونباخ تحاوبعد تطبيق المقياس تا 
، ومن تمتع بمعامل ثبات مرتفعت االستبانةعلى أن  وهرا دليل كافٍ  قياس الثباتلكرلك بطريقة جوتمان 

مما يشير  ،(02)كما في الجدول  ،تمتع بمعامل ثبات عالٍ ت ابفقراته االستبانةيتبين أن الجدول التالي 
هرا ة الباحث تعاله، وبرلك اعتمدألقياس المجاالت المركورة  مقياس قلق المستقبلإلى صالحية 

 .مقياس كأداة لجمع البيانات و لدجابة على فرور وتساؤالت الدراسةال
 لمقياس الدعم االجتماعي جوتمان، التجزئة النصفية،ألف كرونبا  معامالت الثبات بطريقة (: 01)جدول 

 معيمل االرتبيط ألفي كرونبيخ المجيالت
معي لة سبيرمين 

 براون المعدلة
 جوتمين

1053105710731073 القلق العيم

1081106110761084 القلق االجتميعي

1077107010831083 القلق السييسي

1064104810651080 القلق االقتصي  

1086106510791086 القلق على المستقبل

 :الخطوات اإلجرائية : خامسا 
- :قامت الباحثة بالخطوات اإلجراسية التالية 

ستفادة من بعر المقاييس التي تتعلق بطبيعة ربوي ورلك لالي األدب النفسي والتاإلطالع عل -0
 .متغيرات الدراسة 

 .جمع المادة النظرية المتعلقة باإلطار النظري والدراسات السابقة  -4
 .إعداد أدوات الدراسة  -3
 .تحديد أبعاد المقاييس وفقراتها  -2
 .عرر المقاييس بصورتها األولية علي المحكمين  -5
 .اء المحكمينتعديل المقاييس وفقا آلر  -6
 .إعداد الصورة النهاسية للمقاييس قبل تطبيقه علي عينات الدراسة  -7
 .تطبيق مقاييس الدراسة علي عينة استطالعية للتحقق من أدوات الدراسة  -8
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 .قياس صدق وثبات مقاييس الدراسة  -9
 .تطبيق أدوات الدراسة علي العينة الفعلية للدراسة  -02
الستخراج النتاسب و   spssة ورلك باستخداا برنامب استخداا األساليب اإلحصاسية المناسب -00

 .تحليلها ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري 
 صيات والمقترحات في ضوء النتاسبصياغة التو  -04
 

  :األساليب اإلحصائية : سادسا 
 رنامب الرزا اإلحصاسية للعلوالقد تمت معالجة البيانات باستخداا الحاسوب بواسطة ب

 -:بهدف اختبار صحة فرضيات الدراسة ورلك بالطرق اإلحصاسية التالية   spssجتماعية اال
س، ولثبات التجزسة ييللتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقا: معامل ارتباط بيرسون -

 .النصفية
 .معادلة جوتمان لتصحيح طول االختبار في حالة عدا التساوي بين فقرات نصفي االختبار -

براون لتصحيح طول االختبار في حالة تساوى عدد البنود في النصفين  –يرمان بمعادلة سب
 براون –يكون التصحيح بمعادلة سبيرمان 

 .الثبات بمعامل كرونباخ ألفا -
 .معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين المتغيرات -
 .لتينللكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينتين مستق T-Test" ت"اختبار  -
تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات أكثر من عينتين  -

 .مستقلتين
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

  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. 
 الفرض الثاني  نتائج اإلجابة عن. 
  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. 
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- :مقدمة 
صل إليها في هره الدراسة ، ورلك بعد التحقق من يتضمن هرا الفصل النتاسب التي تا التو 

الفرضيات باستخداا األساليب اإلحصاسية المناسبة من خالل استخداا برنامب الرزا اإلحصاسية 
، كما ستقوا الباحثة بتفسير ومناقشة النتاسب التي يتا التوصل إليها في   spssللعلوا اإلجتماعية 

- :ة والوقع الري تعيشه زوجات الشهداء واألرامل ضوء اإلطار النظري والدراسات السابق
 :ي عرض لنتائج الدراسة وتفسيرها وفيما يل

  -:نتاسب اإلجابة عن السؤال األول و الري ينص علي
 :التساؤل األول

في  عينة زوجات الشهداءما أكثر مصادر وأبعاد المساندة االجتماعية شيوعًا كما تعبر عنها 
 كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن؟ما مستوى و محافظات غزة؟
 :التساؤل الثاني

في  عينة األراملما أكثر مصادر وأبعاد المساندة االجتماعية شيوعًا كما تعبر عنها 
 ما مستوى كل من الصالبة النفسية وقلق المستقبل لديهن؟و محافظات غزة؟

الصالبة النفسية وقلق المستقبل لدي العينة جتماعية و ضح مستوي شيوع كل من المساندة االيو ( 04)جدول 
 الكلية للدراسة 

 الفقرات  األبعاد 
الدرجة 
القصوى 
 المفترضة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
% 

 74.2 21.6 136.5 184.00 46.00 دعا األسرة واألقارب
 80.2 20.9 147.6 184.00 46.00 دعا االصدقاء
 75.3 24.7 138.6 184.00 46.00 دعا الجيران
 56.7 19.7 104.3 184.00 46.00 دعا المجتمع

 71.6 55.6 527.0 736.00 184.00 الدرجة الكلية الدعا االجتماعي
 74.2 31.6 273.0 368.00 23.00 البعد النفسي

 66.0 17.4 137.4 208.00 13.00 البعد االجتماعي
 66.0 11.5 105.6 160.00 10.00 البعد االقتصادي

 59.3 3.3 40.3 68.00 17.00 بعد االلتزاا
 52.0 3.5 39.5 76.00 19.00 بعد التحكا
 54.7 3.3 35.0 64.00 16.00 بعد التحدي

 55.2 7.6 114.8 208.00 52.00 الدرجة الكلية الصالبة النفسية
 60.5 5.9 36.3 60.00 12.00 القلق العاا

 66.8 6.6 30.1 45.00 9.00 القلق االجتماعي
 65.7 5.9 32.9 50.00 10.00 القلق السياسي

 64.3 3.3 22.5 35.00 7.00 القلق االقتصادي
 64.0 16.6 121.6 190.00 38.00 الدرجة الكلية لقلق المستقبل
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جتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل مستوي كل من المساندة اال( 05)ول يوضح الجد
نحرافات امت الباحثة بحساب المتوسطات واالت غزة ، حيث قلدي زوجات الشهداء واألرامل بمحافظا

المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من األبعاد للمقاييس والدرجة الكلية للمقاييس ، ويتضح رلك من 
 .السابق خالل الجدول

جتماعي بل  لمقياس الكلي للمساندة والدعا االكما يتبين من خالل النتاسب أن الوزن النسبي ل
نحراف معياري ادرجة ، و  547.2لدي العينة الكلية بمحافظات غزة ، بمتوسط حسابي % 70.6
 .درجة ، أي أن أفراد العينة يحصلن علي مساندة ودعا بدرجة جيدة  55.6

د احتل المرتبة األولي من حيث جتماعية فقمصادر و أبعاد مقياس المساندة االأما بالنسبة ل
، %75.3ألصدقاء ، يليه بعد دعا الجيران بوزن نسبي دعا ا%  82.4نتشار وبوزن نسبي اال

بوزن نسبي " البعد النفسي  –دعا األسرة واألقارب " يليه في المرتبة الثالثة كل من بعدي 
"  االقتصاديالبعد  –جتماعي البعد اال" بعة فقد احتلها كل من ، أما في المرتبة الرا% 72.4

بوزن نسبي  االنتشارد احتلها دعا المجتمع من حيث ، أما المرتبة األخيرة فق% 66بوزن نسبي 
56.7.% 

لدي % 55.4كما يتبين من النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي للصالبة النفسية بل  
أي  ،درجة 7.6معياري  وانحرافدرجة ،  002.8العينة الكلية بمحافظات غزة ، بمتوسط حسابي 

 احتلة متوسطة ، أما بالنسبة ألبعاد الصالبة النفسية فقد أن أفراد العينة لديهن صالبة نفسية بدرج
، يليه بعد التحدي بوزن  االلتزاابعد % 59.3وبوزن نسبي  االنتشارالمرتبة األولي من حيث 

 %.54، ويأتي بالمرتبة األخيرة بعد التحكا بوزن نسبي %  52.7نسبي 
لدي العينة % 62ي لقلق المستقبل بل  كما يتبين من خالل النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكل

درجة ، أي أن  06.6معياري  وانحرافدرجة ،  040الكلية بمحافظات غزة ، بمتوسط حسابي 
 .أفراد العينة يعانون من قلق المستقبل بدرجة متوسطة 

وبوزن نسبي  االنتشارفي المرتبة األولي من حيث  احتلأما بالنسبة ألبعاد قلق المستقبل فقد 
، وفي المرتبة الثالثة %65.7، يليه القلق السياسي بوزن نسبي  االجتماعيبعد القلق %  66.8

، ويأتي بالمرتبة األخيرة القلق العاا بوزن نسبي % 62.3بوزن نسبي  االقتصاديبعد القلق 
62.5.% 

يتضح من النتاسب السابقة أن زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة يتمتعن بمستوي عال 
والصالبة النفسية وقلق المستقبل ، وتفسر الباحثة رلك في ضوء ما  االجتماعيةمساندة من ال

حصلت علي  االجتماعيةتعانيه زوجات الشهداء واألرامل بمحافظات غزة ، لرلك نجد أن المساندة 
، وتعزو ( 05)أعلي نسبة تليها قلق المستقبل وأخيرا الصالبة النفسية كما هو موضح في الجدول 

حثة رلك للمحن والشداسد التي مر بها الشعب الفلسطيني من قهر و رل وحرب وقصف وتدمير البا
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وهالك لكل من الشجر والبشر والحجر فهره المعاناة تعيشها كل األسر الفلسطينية ليس للحظة 
ن تنوعت وتعددت أشكال القهر إال أنها واحدة علي م نما علي مر عقود من الزمان وا  ر الزمان ، وا 

وحدت الشعب الفلسطيني خاصة وقت األزمات إن كان في الحاضر أا المعاناة جمعت و  فهره
ا بعضها بعضا خالل من القصص ألجدادنا عن مؤازرتها و مساندته اً الماضي ،فنسمع كثير 

ضها قصص للخوف والدمار وفقدان ا وكثير من األوقات الصعبة ، فبع 0967النكبة وحرب 
ستشهاد أو األسر أكملها و إن كان هرا الفقدان باالب اً أو أسر  اً أو زوج اً أو أخ اً ء كان أبو حباب ساأل

أا أمواتا أا سجناء ،  ين الرين ال نعرف إن كانوا أحياءمن الفلسطينيين المفقود اً أو الفقد فنجد كثير 
ومنها ما  حتماء من ويالت القنابل ،ة التي حدثت أثناء تجمعها معا لالومنها القصص الطريف

ل ستشهاد كثير من أبناء شعبنا خالاجتياحات متفرقة ومن خالل انحن من حروب و  عاصرناه
أسرة شهيد فقط  2222قرابة  نتفاضة األقصي ، فنجد أن عدد  الشهداء  بل انتفاضة األولي و اال

حتالل علي أبناسنا وها في ريعان الطفولة نضرين نتفاضة األقصي ، ولا يبخل االاخالل 
ضعيفة إال أن يريقها الويالت فأمسوا حادين كالسيف تجاه كل من يؤريها كأغصان زيتون صغيرة 

ا التي مرت بنا وكانت كتقلبات فصول السنة مجتمعة في  4204و  4228ورلك خالل حربي 
أطفال وفي عيونها " ساعة واحدة فنتب عن رلك نضب وبلوغ هؤالء األطفال فباتوا يوسمون بأنها 

ك نجد أن النتيجة منطقية فكثرة المعاناة وتقلبات الحياة التي مرت بها ، لرل" معاناة وهموا الرجال 
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 

لراحة واألمان والطمأنينة كما أن الظروف المريرة التي مررن بها زادت من قوة الري يشعرها با
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 

قامة عالقات   جيدة ومتابعة أبناسها و متطلباتها اجتماعيةوا 
الصعب  االقتصاديو احتياجاتها وتوفير الدعا المعنوي والمادي ألسرتها في ظل الوضع 

 اجتماعيةالري يعاني منه الجميع ، وحمايتها من عقبات ومشكالت الحياة سواء كانت نفسية أو 
واألرامل لخوفهن علي أبناسهن  ، مما سبب ارتفاع قلق المستقبل لدي زوجات الشهداء اقتصاديةأو 

ومستقبلهن وما يحمله لها الغد من هموا أو مشكالت أو عقبات بكافة أنواعها سواء كانت 
 .أو نفسية أو حتي سياسية  اجتماعيةأو  اقتصادية

وفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها محافظات غزة من حروب ومعاناة حيث باتت 
سراسيلي ، وفي ظل تراكا أشكال المعاناة التي تعرضت لها اإل االحتاللمختبرا لتجارب سالح 
مل ، أصبح لزاما علينا مواجهة األحداث المؤلمة معهن ومساندتهن لمواجهة ازوجات الشهداء واألر 
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العقبات وتخفيف القلق الري يعانين منه فينتب عن رلك تمسك زوجات الشهداء واألرامل بصالبتهن 
 .وحفاظهن علي قوة جأشهن 

 عينة االرامل والصالبة النفسية وقلق المستقبل لدي االجتماعيةيوضح مستوي شيوع كل من المساندة ( 01)دول ج   

 عينة االرامل 

       

 الفقرات    الوفاه
الدرجة 
القصوى 
 المفترضة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
% 

 طبيعية

 75.0 22.6 137.9 184.00 46.00 دعم األسرة واألقارب

 77.7 23.5 142.9 184.00 46.00 دعم االصدقاء

 73.0 25.2 134.4 184.00 46.00 دعم الجيران

 56.9 20.2 104.8 184.00 46.00 دعم المجتمع

الدرجة الكلية الدعم 
 االجتماعي

184.00 736.00 520.1 64.7 70.7 

 73.5 37.2 270.5 368.00 23.00 البعد النفسي

 65.2 20.7 135.6 208.00 13.00 عيالبعد االجتما

 64.7 11.5 103.6 160.00 10.00 البعد االقتصادي

 60.8 3.4 41.3 68.00 17.00 بعد االلتزام

 52.3 4.0 39.7 76.00 19.00 بعد التحكم

 55.7 3.3 35.6 64.00 16.00 بعد التحدي

الدرجة الكلية الصالبة 
 النفسية

52.00 208.00 116.8 8.4 56.1 

 60.1 5.9 36.1 60.00 12.00 القلق العام

 67.6 7.1 30.4 45.00 9.00 القلق االجتماعي

 65.4 6.0 32.7 50.00 10.00 القلق السياسي

 64.3 3.0 22.5 35.00 7.00 القلق االقتصادي

الدرجة الكلية لقلق 
 المستقبل

38.00 190.00 121.7 16.6 64.1 

بل   االجتماعيلوزن النسبي للمقياس الكلي للمساندة والدعا يتبين من خالل النتاسب أن ا
معياري  وانحرافدرجة ،  542.0لدي عينة األرامل  بمحافظات غزة ، بمتوسط حسابي % 72.7
 .درجة ، أي أن أفراد العينة يحصلن علي مساندة ودعا بدرجة جيدة  62.7

قد احتل المرتبة األولي من حيث ف االجتماعيةأما بالنسبة لمصادر و أبعاد مقياس المساندة 
لدعا األصدقاء ، يليه بعد دعا االسرة واألقارب بوزن % 77.7وبوزن نسبي  االنتشار
، أما في المرتبة الرابعة % 73.5بوزن نسبي" البعد النفسي " ، يليه في المرتبة الثالثة %75نسبي

رة فقد احتلها دعا المجتمع من ، أما المرتبة األخي% 73بوزن نسبي " دعا الجيران " فقد احتلها 
 %.56.9بوزن نسبي  االنتشارحيث 

لدي % 56.0كما يتبين من النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي للصالبة النفسية بل  
، أي درجة 8.2معياري وانحرافدرجة ،  006.8عينة األرامل بمحافظات غزة ، بمتوسط حسابي

 احتلرجة متوسطة ، أما بالنسبة ألبعاد الصالبة النفسية فقد أن أفراد العينة لديهن صالبة نفسية بد
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، يليه بعد التحدي بوزن  االلتزاابعد % 62.8وبوزن نسبي  االنتشارالمرتبة األولي من حيث 
 %.54.3، ويأتي بالمرتبة األخيرة بعد التحكا بوزن نسبي% 55.7نسبي 

لدي % 62.0كلي لقلق المستقبل بل كما يتبين من خالل النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس ال
درجة ،  06.6معياري  وانحرافدرجة ،  040.7عينة األرامل بمحافظات غزة ، بمتوسط حسابي

 .أي أن أفراد العينة يعانون من قلق المستقبل بدرجة متوسطة 
وبوزن نسبي  االنتشارفي المرتبة األولي من حيث  احتلأما بالنسبة ألبعاد قلق المستقبل فقد 

، وفي المرتبة الثالثة %65.2، يليه القلق السياسي بوزن نسبي  االجتماعيبعد القلق %  76.6
، ويأتي بالمرتبة األخيرة القلق العاا بوزن نسبي % 65.2بوزن نسبي  االقتصاديبعد القلق 

62.0.% 
 عينة زوجيت الشهداء لديوالصالبة النفسية وقلق المستقبل  االجتماعيةيوضح مستوي شيوع كل من المساندة ( 07)جدول 

 عينة زوجات الشهداء   
  

      

  
 الفقرات

الدرجة 
القصوى 
 المفترضة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
% 

 من االحتالل

 73.8 21.2 135.8 184.00 46.00 دعم األسرة واألقارب

 81.4 19.2 149.9 184.00 46.00 دعم االصدقاء

 76.5 24.2 140.7 184.00 46.00 دعم الجيران

 56.6 19.5 104.1 184.00 46.00 دعم المجتمع

الدرجة الكلية الدعم 
 72.1 50.3 530.5 736.00 184.00 االجتماعي

 74.5 28.5 274.2 368.00 23.00 البعد النفسي

 66.4 15.7 138.2 208.00 13.00 البعد االجتماعي

 66.6 11.4 106.5 160.00 10.00 البعد االقتصادي

 58.6 3.2 39.8 68.00 17.00 بعد االلتزام

 51.8 3.1 39.4 76.00 19.00 بعد التحكم

 54.2 3.2 34.7 64.00 16.00 بعد التحدي

الدرجة الكلية الصالبة 
 54.8 7.0 113.9 208.00 52.00 النفسية

 60.7 5.9 36.4 60.00 12.00 القلق العام

 66.4 6.4 29.9 45.00 9.00 القلق االجتماعي

 65.9 5.9 32.9 50.00 10.00 القلق السياسي

 64.3 3.4 22.5 35.00 7.00 القلق االقتصادي

الدرجة الكلية لقلق 
 64.0 16.6 121.6 190.00 38.00 المستقبل

% 74.0بل  االجتماعييتضح من خالل النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي للمساندة والدعا 
معياري  وانحرافدرجة ،  532.5وجات الشهداء  بمحافظات غزة ، بمتوسط حسابي لدي عينة ز 

 .درجة ، أي أن أفراد العينة يحصلن علي مساندة ودعا بدرجة جيدة 52.3
 االنتشارفقد احتل المرتبة األولي من حيث  االجتماعيةأما بالنسبة لمصادر و أبعاد مقياس المساندة 

، يليه في المرتبة %76.5اء ، يليه بعد دعا الجيران بوزن نسبيلدعا األصدق% 80.2وبوزن نسبي 
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دعا األسرة " ، أما في المرتبة الرابعة فقد احتلها % 72.5بوزن نسبي" البعد النفسي " الثالثة 
بوزن نسبي  االقتصادي، أما المرتبة الخامسة  فقد احتلها البعد % 73.8بوزن نسبي " واألقارب 

، أما المرتبة األخيرة فقد %66.2بوزن نسبي  االجتماعية السادسة البعد ، كما احتل المرتب66.6%
 %.56.6بوزن نسبي  االنتشاراحتلها دعا المجتمع  من حيث 

لدي عينة زوجات % 52.8كما يتبين من النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي للصالبة النفسية بل  
درجة ، أي أن أفراد  7معياري وانحراف،  درجة003.9الشهداء بمحافظات غزة ، بمتوسط حسابي

المرتبة  احتلالعينة لديهن صالبة نفسية بدرجة متوسطة ، أما بالنسبة ألبعاد الصالبة النفسية فقد 
% 52.4، يليه بعد التحدي بوزن نسبي  االلتزاابعد % 58.6وبوزن نسبي االنتشاراألولي من حيث 

 %.50.8نسبي ، ويأتي بالمرتبة األخيرة بعد التحكا بوزن
لدي عينة % 62كما يتبين من خالل النتاسب أن الوزن النسبي للمقياس الكلي لقلق المستقبل بل 

درجة ،  06.6معياري  وانحرافدرجة ، 040.6زوجات الشهداء بمحافظات غزة ، بمتوسط حسابي
 .أي أن أفراد العينة يعانون من قلق المستقبل بدرجة متوسطة 

 66.2وبوزن نسبي  االنتشارفي المرتبة األولي من حيث  احتلق المستقبل فقد أما بالنسبة ألبعاد قل
، وفي المرتبة الثالثة بعد القلق %65.9، يليه القلق السياسي بوزن نسبي  االجتماعيبعد القلق % 

 %.62.7، ويأتي بالمرتبة األخيرة القلق العاا بوزن نسبي % 62.3بوزن نسبي  االقتصادي
نجد اختالف نسب هره األبعاد رغا أن ( 07)و جدول ( 06) لي كل من جدول ومن خالل النظر إ

بعضها كانت نتاسجه متقاربة نظرا للتشابه الكبير في ظروفهن فكلتاهما أرامل ولكن إحداهن توفي 
النسبة لمصادر ب،  عليهن االحتاللزوجها نتيجة وفاة طبيعية أما األخري فتوفي زوجها نتيجة اعتداء 

فوجدنا أن دعا األسرة واألقارب ودعا المجتمع كان لدي األرامل أكثر من  االجتماعيةاندة مقياس المس
" وأبعادها الثالث  االجتماعيةزوجات الشهداء ، أما دعا الجيران واألصدقاء والدرجة الكلية للمساندة 

اسب كانت لدي زوجات الشهداء أكثر من األرامل ، فكانت النت"  اقتصادي – اجتماعي –نفسي 
لصالح زوجات " دعا األصدقاء والجيران " متقاربة بدرجة كبيرة إال أن الفرق بينهن كان في بعدي 

الشهداء ، وهره نتيجة منطقية حيث تفسر تفها المجتمع للمعاناة والعقبات التي تواجهها هره العينة 
نيف وقيمنا العتيدة ومدي تمسك المجتمع بالقيا الدينية واألخالق الحميدة الموجودة في ديننا الح

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

ين كل من المساندة االجتماعية والصالبة توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسيًا ب" : "ينص الفرض
 .النفسية وقلق المستقبل لدى عينة زوجات الشهداء

 ( 71) جدول رقم 

 الصالبة النفسيةكل من المساندة االجتماعية يبين معامالت االرتباط بين 
 (091= ن)لدى زوجات الشهداء  وقلق المستقبل

  
ددم

األ عة

 واألق رب

ددم

 االص ق ء
ددم

 ايجسعان
ددم

 اييج يع

اي رجة

ايكجسةاي دم

 االج ي دم

اي ع 

 اي فام
اي ع 

 االج ي دم
اي ع 

 االق ص دي

 131. **219. *177. **196. **301. 027. 002. *143. بع االي زام

 054. **219. **271. **234. *178. **213. 142. 018. بع اي حكم

 087. 097. 041. 066. 129. 098.- 010. 124. بع اي ح ي

اي رجة

ايكجسة

ايصالبة

 اي فاسة

.132 .067 .059 .274** .223** .219** .232** .116 

-307.- ايقجقايع م
** 

.041 .161* -.140 -.093 -.072 -.083 -.097 

ايقجق

 االج ي دم
-.192-

** 
-.060 .072 .043 -.054 -.053 .035 -.043 

ايقجق

 اياس  م
-.093 -.039 .086 .016 -.007 .019 .036 -.057 

ايقجق

 االق ص دي
-.235-

** 
.137 .317** -.072 .075 .095 .087 -.023 

اي رجة

ايكجسةيقجق

 اييا ق ل

-.261-
** 

.002 .176* -.052 -.048 -.025 .011 -.081 

   1.14دالة عند *                   1.10دالة عند ** 

 كل المصادر واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية نتاسب معامالت اإلرتباط بين( 08)يبين الجدول 
واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية للصالبة النفسية واألبعاد الفرعية والدرجة  االجتماعيةلمقياس المساندة 

معامل ارتباط ، ويتضح من هرا 74الكلية لقلق المستقبل لدي زوجات الشهداء ، والتي بل  عددها 
  -:الجدول ما يلي 

مع  االجتماعيةط جميع المصادر واألبعاد الفرعية الفرعية والدرجة الكلية لمقياس المساندة ارتبا -
جميع أبعاد مقياس الصالبة النفسية والدرجة الكلية للصالبة النفسية ومع جميع أبعاد قلق المستقبل 

حد أبعاد مقياس أ االقتصاديالبعد " والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل ، ما عدا ثالثة أبعاد وها 
، القلق السياسي وهو أحد أبعاد مقياس قلق المستقبل ، وبعد التحدي وهو أحد  االجتماعيةالمساندة 

 :حيث .األبعاد الفرعية لمقياس الصالبة النفسية 
 2.20معامل ارتباط ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي  04جاء ارتباط  -
 2.20باطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي معامالت ارتباط ارت 2جاء ارتباط  -
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 2.25معامالت ارتباط ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي  2جاء ارتباط  -
   -2.25معامل ارتباط واحدا ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي  0جاء ارتباط  

عية للمقاييس الثالثة كما هو موجبا أو سالبا بين باقي األبعاد الفر  حصاسيإولا يكن هناك ارتباط دال 
، كما جاء ارتباطا موجبا ولكنه غير دال اً ارتباط 30، حيث جاء ارتباط ( 08)موضح في الجدول

 .سالبا ولكنه غير دال  معامل ارتباط ارتباطاً  42ارتباط 
لمصادر " البعد النفسي  –دعا األسرة واألقارب " وقد أوضحت النتاسب أنه يوجد ارتباط لكل من 

مع بعد االلتزاا من  2.25ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي  االجتماعيةبعاد مقياس المساندة وأ
 .  مقياس الصالبة النفسية 

الدرجة الكلية  –لدعا المجتمع "  2.20حصاسيا عند مستوي داللة إكما يوجد ارتباط موجب دال 
مع بعد  االجتماعيةمقياس المساندة  من مصادر وأبعاد"    االجتماعيالبعد  – االجتماعيللدعا 

 .االلتزاا من مقياس الصالبة النفسية 
 "  االجتماعيالبعد  –البعد النفسي  – االجتماعيالدرجة الكلية للدعا  –دعا الجيران " ارتباط كل من 

 2.20ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي داللة  االجتماعيةمن مصادر وأبعاد مقياس المساندة 
 .ع بعد التحكا من مقياس الصالبة النفسية م

لدعا المجتمع من مصادر مقياس المساندة  2.25حصاسيا عند مستوي إاال كما يوجد ارتباطا موجبا د
 .مع بعد التحكا من مقياس الصالبة النفسية  االجتماعية

 االجتماعيالبعد  –البعد النفسي  – االجتماعيالدرجة الكلية للدعا  –دعا المجتمع " ارتباط كل من 
مع  2.20حصاسيا عند مستوي داللة إموجبا داال  ارتباطا االجتماعيةلمصادر وأبعاد مقياس المساندة "

 .الدرجة الكلية للصالبة النفسية لمقياس الصالبة النفسية 
ارتباطا سالبا داال احصاسيا  االجتماعيةمن مصادر مقياس المساندة " دعا األسرة واألقارب " ارتباط 

الدرجة  – االقتصاديالقلق  – االجتماعيالقلق  –القلق العاا " مع كل من  2.20عند مستوي داللة 
 . وهي أبعاد مقياس قلق المستقبل "الكلية لقلق المستقبل 

لدعا الجيران من مصادر مقياس  2.20حصاسيا عند مستوي داللة إكما يوجد ارتباطا موجبا داال 
 .وهو أحد أبعاد مقياس قلق المستقبل  االقتصادي مع القلق االجتماعيةالمساندة 

لدعا الجيران من مصادر مقياس  2.25داال احصاسيا عند مستوي داللة  موجب كرلك يوجد ارتباط
من أبعاد مقياس قلق " الدرجة الكلية لقلق المستقبل  –القلق العاا " مع كل من  االجتماعيةالمساندة 
 .المستقبل 

نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر ، يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبة وفي ضوء ما أسفرت عنه 
وكل من الصالبة  االجتماعيةمطلقة تقريبا ، مما يدل علي شدة وقوة العالقة بين بين المساندة 
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تعد محددا قويا لدرجة كل من  االجتماعيةالنفسية وقلق المستقبل مما يعني أن درجة المساندة 
 .ستقبل لدي زوجات الشهداء الصالبة النفسية وقلق الم

يتضح من النتاسب السابقة أن زوجات الشهداء يتمتعن بمستوي عال من مصادر وأبعاد المساندة 
الدرجة الكلية  –دعا المجتمع  –البعد النفسي  –دعا األسرة واألقارب " وهي كالتالي  االجتماعية
ما ارتفعت هره األبعاد والمصادر ارتفعت فكل" دعا الجيران  -االجتماعيالبعد  – االجتماعيةللمساندة 

 –القلق العاا  – االقتصاديالقلق  –الدرجة الكلية للصالبة النفسية  -االلتزاا" علي التوالي كل من 
 ".الدرجة الكلية لقلق المستقبل 

وتفسر الباحثة تلك النتيجة في ضوء أن الصالبة النفسية تعدل من إدراك األحداث وتجعلها أقل وطأة 
جعل الفرد يتقبل التغيرات والتحديات التي تواجهه ، حيث تعمل الصالبة كمتغير واق ضد العقبات وت

السيسة التي تمر باألفراد ، كما تعتبر الصالبة خصلة هامة في الشخصية تعمل علي تكوينها وتنميها 
بشعبنا خاصة  الخبرات البيسية المتنوعة المحيطة بالفرد منر الصغر ، فالخبرات المؤلمة التي مرت

زوجات الشهداء واألرامل لها أثر كبير في صقل شخصيتهن وصالبتهن لتتعالي علي جراحها وتتحدي 
القوية  زوجات الشهداء في تخطي الصعاب  ، فتجد  االجتماعيةالظروف ، وكما ساعدت المساندة 

ليها سواء كانت نفسية أو إلمؤازرة التي يجدنها كلما احتجن المساندة من األسرة واألصدقاء والجيران وا
يحتاج لمن يسانده ويستمع اليه  اً صلب اً معنوية تساعدهن لتجاوز المحن ، فاإلنسان مهما كان قوي

ويدعمه وقت الحاجة بكافة أنواع المساندة المعنوية والمادية واإلرشادية ، وهره النتيجة منطقية 
وتعاضدها أصبحوا أقوياء  زرهاآلواحد في تفراد المجتمع كالجسد اوطبيعية في علا النفس فكلما كان أ

التصدي والصمود والمقاومة  في وجه كل العقبات التي يمرون بها ،إال أن هره العالقة  نيستطيعو 
الدرجة الكلية لقلق  –القلق العاا  – االقتصاديالقلق " كانت سالبة بين دعا الجيران وكل من 

ي تتلقاها العينة من الجيران إال أن معظا هرا الدعا يكون فبالرغا من المساندة الكبيرة الت" المستقبل 
ستمرار في كافة الصعاب وينصحها اجات الشهداء يحتجن لمن يساندهن بفزو  كافٍ  معنويا وغير

ويستمع لها إال أنها تحتاج للدعا المادي أيضا لمساعدتها في تحمل مسسوليتها الكبيرة ولكن دعا 
، فنجد بعر الجيران  اً معظا الدعا الري يقدمه الجيران يكون معنويالجيران ال يشمل هرا الجانب ، ف

ولو بحسن نية يقومون بمحاسبة زوجات الشهداء علي ما يتلقونه من مساعدة فنجدها يرون هره 
ن كانت بسيطة ويبدأن بالتحدث عنها مما يجع  سنل بعر األفراد يعتقدون أنهن لالمساعدات وا 

 وايكتفأن ، فالجيران إما  االقتصاديق لدي أفراد العينة خاصة القلق بحاجة للمساعدة مما يزيد القل
ؤال عن األحوال وعدا المساعدة المادية أو يتسببون بقطع المساندة والمساعدة عن هره األسر سبال

ولو كان رلك بحسن نية ، وهره النتيجة واقعية تعيشها زوجات الشهداء وتتفق مع ما يعانينه بسبب 
والصالبة النفسية تمد أفراد العينة بالقوة وتجعلها قادرة  االجتماعيةا نجد أن المساندة رلك ، إال أنن

 .علي مواجهة تحديات الحياة 
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 :نتيئج اإلجيبة عن الفرض الثيني

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسيًا بين كل من المساندة االجتماعية والصالبة " : ينص الفرض
 .نة األراملالنفسية وقلق المستقبل لدى عي

 (77)  جدول رقم 
 والصالبة النفسيةكل من المساندة االجتماعية يبين معامالت االرتباط بين 
 ( 91= ن)لدى عينة األرامل  وقلق المستقبل

  
دعم األسرة 

 واألقارب
دعم 

 االصدقاء
دعم 

 الجيران
دعم 

 المجتمع

الدرجة 
الكلية الدعم 
 االجتماعي

البعد 
 النفسي

البعد 
 االجتماعي

لبعد ا
 االقتصادي

 151. *208. *219. *230. 166. 058. *265. 165. بعد االلتزام

 051. **279. **326. **301. **282. **299. 152. 102. بعد التحكم

 203. *205. 179. *210. 176. 009.- 183. *257. بعد التحدي

 الدرجة الكلية
الصالبة 
 النفسية

.212* .230* .146 .256* .301** .300** .283** .149 

 **-406.- 168.- 098.- 183.- 034.- 030.- 070.- **-381.- القلق العام

القلق 
 االجتماعي

-.177 -.101 -.025 .164 -.055 .016 -.043 -.285-** 

القلق 
 السياسي

-.125 -.020 -.009 .206* .009 .045 .036 -.178 

القلق 
 االقتصادي

-.254-* .040 -.006 .004 -.074 -.020 -.070 -.238-* 

 الدرجة الكلية
 لقلق المستقبل

-.301-** -.067 -.025 .131 -.098 -.016 -.077 -.372-** 

 لمقياس  رتباط بين كل المصادر واألبعاد الفرعية والدرجة الكليةنتاسب معامالت اال( 09)ين الجدول يب     
الكلية لقلق  والدرجة لنفسية واألبعاد الفرعيةصالبة اواألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لل االجتماعيةالمساندة 

 :  معامل ارتباط ، ويتضح من هرا الجدول اآلتي74المستقبل لدي األرامل، والتي بل  عددها 
جميع أبعاد  مع االجتماعيةة لمقياس المساندة ارتباط جميع المصادر واألبعاد الفرعية والدرجة الكلي -      

جة الكلية ة والدرجة الكلية للصالبة النفسية ومع جميع أبعاد قلق المستقبل والدر مقياس الصالبة النفسي
 .لمقياس قلق المستقبل 

 2.20حصاسيا عند مستوي إمالت ارتباط ارتباطا موجبا داال معا 8جاء ارتباط  -  
 2.20حصاسيا عند مستوي إمالت ارتباط ارتباطا سالبا داال معا 5جاء ارتباط  -  
 2.25حصاسيا عند مستوي إعامل ارتباط ارتباطا موجبا داال م 00تباط جاء ار  -  

 2.25حصاسيا عند مستوي إرتباط واحدا ارتباطا سالبا داال معامل ا 4جاء ارتباط  -     
حصاسيا موجبا أو سالبا بين باقي األبعاد الفرعية للمقاييس الثالثة كما هو إولا يكن هناك ارتباط دال      

ارتباط ارتباطا موجبا ولكنه غير دال ، كما جاء  40، حيث جاء ارتباط( 09)دولموضح في الج
 .معامل ارتباط ارتباطا سالبا ولكنه غير دال  45ارتباط 
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لدعا األصدقاء "  2.25حصاسيا عند مستوي داللة إاسب أنه يوجد ارتباط موجبا داال وقد أوضحت النت      
من مصادر وأبعاد مقياس "  االجتماعيالبعد  –البعد النفسي  – االجتماعيالدرجة الكلية للدعا   –

 .مع بعد االلتزاا من أبعاد مقياس الصالبة النفسية  االجتماعيةالمساندة 
 –دعا المجتمع  –لدعا الجيران " 2.20كما يوجد ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي داللة       

من مصادر وأبعاد مقياس "  االجتماعيالبعد  –لنفسي البعد ا – االجتماعيالدرجة الكلية للدعا 
 .مع بعد التحكا من أبعاد مقياس الصالبة النفسية االجتماعيةالمساندة 

الدرجة  –لدعا األسرة واألقارب "  2.25حصاسيا عند مستوي داللة إكرلك يوجد ارتباط موجب دال       
مع بعد  االجتماعيةدر وأبعاد مقياس المساندة من مصا"  االجتماعيالبعد  – االجتماعيالكلية للدعا 

 .التحدي وهو أحد أبعاد مقياس الصالبة النفسية 
دعا  –لدعا األسرة واألقارب "  2.25داال احصاسيا عند مستوي داللة  كما يوجد ارتباط موجب      

صالبة مع الدرجة الكلية لل االجتماعيةمن مصادر مقياس المساندة "دعا المجتمع  –األصدقاء 
 .النفسية لمقياس الصالبة النفسية 

من مصادر وأبعاد "  االجتماعيالبعد  –البعد النفسي  –الدرجة الكلية لدعا المجتمع " ارتباط كل من       
مع الدرجة الكلية  2.20ارتباطا موجبا داال احصاسيا عند مستوي داللة  االجتماعيةمقياس المساندة 

 .لمقياس قلق المستقبل 
البعد  –لدعا األسرة واألقارب "  2.20داال احصاسيا عند مستوي داللة  كرلك يوجد ارتباط سالب      

الدرجة الكلية  -القلق العاا" مع كل من  االجتماعيةمن مصادر وأبعاد مقياس المساندة "  االقتصادي
ين القلق ب 2.20، كما يوجد ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي داللة " لقلق المستقبل 

 .االقتصاديمع البعد  االجتماعي
لدعا المجتمع من مصادر مقياس المساندة  2.25داال احصاسيا عند مستوي  كما يوجد ارتباط موجب      

 .مع القلق السياسي أحد أبعاد مقياس قلق المستقبل  االجتماعية
البعد  -عا األسرة واألقاربلد"  2.25داال احصاسيا عند مستوي داللة  كرلك يوجد ارتباط سالب      

وهو من أبعاد مقياس قلق  االقتصاديمع القلق  االجتماعيةمن مقياس المساندة " االقتصادي
 .المستقبل

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر ، يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبه       
وكل من الصالبة النفسية  االجتماعيةاندة مطلقة تقريبا ، مما يدل علي شدة وقوة العالقة بين المس

تعد محددا قويا لدرجة كل من الصالبة  االجتماعيةوقلق المستقبل ، مما يعني أن درجة المساندة 
 .النفسية وقلق المستقبل لدي األرامل
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ويتضح من النتاسب السابقة أن األرامل يتمتعن بمستوي عال لكافة مصادر و أبعاد المساندة       
" ابعاد مقياس الصالبة النفسية ودرجته الكلية " يؤدي رلك الرتفاع األبعاد التالية ومنها  ماعيةاالجت

 .والقلق السياسي
لألرامل أثناء معاناتهن وآالمهن يساعدهن  االجتماعيةوهره النتيجة طبيعية حيث أن توفر المساندة       

ن والمساعدة من اآلخرين وعندما تتوفر رلك علي تخطي المحن وتقبلها فاإلنسان داسما بحاجة للعو 
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 

اإلطار النظري للدراسة حيث عرفت كوبازا الصالبة علي واقعنا المؤلا وهرا يتفق مع علا النفس و 
اعتقاد الفرد بفاعليته وقدرته علي استخداا كل المصادر النفسية والبيسية المتاحة كي يدرك "بأنها 

ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة الشاقة ادراكا غير مشوه أو محرف ويفسرها بواقعية 
 –التحدي  –االلتزاا :، وقد تناولتها في ثالثة أبعاد هي ايجابي عية ويتعايش معها علي نحووموضو 
 .التحكا

ويكاد يكون أكثر العوامل أهمية من هره العوامل هو االلتزاا بكافة أشكاله وخاصة االلتزاا الديني       
و واألخالقي يليه بعد التحكا ، وتري الباحثة أن هرا منطقي ومعقول في ظل المجتمع يتميز بالتدين 

االلتزاا األخالقي الري يمدهن بالقدرة علي الصمود والمقاومة وبالتالي التحكا والسيطرة علي األحداث 
علي رؤيتهن للواقع الري يعشنه ، انطالقا من تكرار حلقات  قلبة الصعبة التي يمرون بها بناءالمت

ه الفسة من المجتمع وفي مسلسل التحديات والتدمير والمعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني خاصة هر
 .األسرة كافة في المجتمع ظل األوضاع السياسية السيسة والمتقلبة التي يعيشها أفراد

فكلما "  االقتصاديالبعد  –إال أن العالقة كانت سالبة بين كل من دعا األسرة واألقارب         
القلق "يقل بالمقابل  االقتصادي هتماا األرامل والمجتمع بالجانبااألسرة واألقارب وزاد زادت مساندة 

درجة الكلية لقلق المستقبل ؛ فعندما تجد األرملة  – االقتصاديقلق  – االجتماعيالقلق  –العاا 
المساندة التي تحتاجها في الوقت الري تحتاجه فيها يقل عندها القلق من الغد والخوف من تحقيق 

الدعا المعنوي والمادي الالزا من األسرة واألقارب واجباتها تجاه نفسها وأسرتها وأبناسها فعندما تجد 
حيث أن اهتماا األسرة واألقارب بها وبأبناسها يحد  واالقتصادي واالجتماعييقل كل من القلق العاا 

لها وكيفية توفير قوتها وقوت أبناسها كما أن احتضانها لألرملة يحميها من  المجتمعمن تفكيرها بنظرة 
ات والمجهول ويقلل الجهد المبرول في التفكير في بعر الصعاب والمشاكل مواجهة الصعاب والتحدي

 .توافقة مع الواقع الري نعيش فيهالتي يمكن أن تواجهها وهره النتيجة منطقية م
 :نتيئج اإلجيبة عن الفرض الثيلث

            توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسيًا بين كل من الصالبة النفسية وقلق " : "ينص الفرض
 .المستقبل لدى عينة زوجات الشهداء
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 (02) جدول رقم 

 ( 091= ن)لدى عينة زوجات الشهداء  الصالبة النفسية وقلق المستقبلكل من يبين معامالت االرتباط بين 

 
 بعد التحدي بعد التحكم بعد االلتزام

 الدرجة الكلية 
 الصالبة النفسية

 **-299.- **-350.- *-141.- *-152.- القلق العام

 039. 065.- 037. 132. القلق االجتماعي

 071. 011.- 091. 092. القلق السياسي

 001. 139.- 057. 089. القلق االقتصادي

 الدرجة الكلية لقلق المستقبل
.060 .003 -.185-** -.066 

نتاسب معامالت االرتباط بين كل األبعاد الفرعية والدرجة الكلية ( 42)يتبين من الجدول 
لمقياس الصالبة النفسية واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل لدي زوجات 

 -:معامل ارتباط ، ويتضح من هرا الجدول ما يلي  42الشهداء ، والتي بل  عددها 
ارتباط األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية ارتباطا سالبا داال احصاسيا مع 

عاد الفرعية لمقياس قلق من األب" الدرجة الكلية لقلق المستقبل  –القلق العاا " هما بعدين 
 .المستقبل

 2.20معامالت ارتباط ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي  3جاء ارتباط -
 2.25معامل ارتباط ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي  4جاء ارتباط  -
اال احصاسيا موجبا أو سالبا بين باقي األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لكل ولا يكن هناك ارتباطا د -

حيث ( 42)كما هو موضح في الجدول " مقياس قلق المستقبل  –مقياس الصالبة النفسية " لكل من 
معامل ارتباط ارتباطا سالبا  2معامل ارتباط موجبا لكنه غير دال ، كما جاء ارتباط  00جاء ارتباط 

 .ر دال ولكنه غي
بعد  -لبعد االلتزاا" 2.25احصاسيا عند مستوي داللة  ارتباط سالب داالوقد أوضحت النتاسب أنه يوجد 

 .وهو أحد ابعاد مقياس قلق المستقبل "القلق العاا " من أبعاد مقياس الصالبة النفسية مع "التحكا 
الدرجة  –بعد التحدي " من  بين كل 2.20كما يوجد ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي داللة 

مع القلق العاا من مقياس قلق المستقبل ، كرلك يوجد ارتباط داال احصاسيا "الكلية للصالبة النفسية 
سالبا بين بعد التحدي من أبعاد مقياس الصالبة النفسية مع الدرجة الكلية لقلق المستقبل لمقياس قلق 

 .المستقبل 
بة عن هرا الفرر ، يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبة وفي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجا

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

علا النفس وما تمدهن به الصالبة النفسية من الصمود  وجاءت هره النتيجة طبيعية ومتوافقة مع تفسير
علي قراءتهن  توقع حدوث المواقف الصعبة بناء والتحدي والتحكا الري يتمثل في قدرة األرامل علي
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للواقع ، ووضع الخطط لمواجهة الصعاب والتقليل من آثارها حين حدوثها فهرا يساعدهن علي التحكا 
ساها في تجاوزهن لألزمات والصعاب األمر الري يؤدي إلي انخفار في انفعاالتهن وتفكيرهن مما ي

 .تحديات الحياةمواجهة علي  اتلصالبة زودتهن بقوة جعلتهن قادر نسبة القلق التي يعانون منها ألن ا


 :نتيئج اإلجيبة عن الفرض الرابع

وقلق المستقبل  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصاسيًا بين كل من الصالبة النفسية" : "ينص الفرض
 ".لدى عينة األرامل

 (07)  جدول رقم 

 ( 91= ن)لدى عينة األرامل  الصالبة النفسية وقلق المستقبلكل من يبين معامالت االرتباط بين

 بعد التحدي بعد التحكم بعد االلتزام  
الدرجة الكلية 

 الصالبة النفسية

 **-308.- **-365.- *-253.- 11.- القلق العام

 181. 032. 188. 164. الجتماعيالقلق ا

 109. 017. 072. 169. القلق السياسي

 000. 105.- 055. 057. القلق االقتصادي

 006. 129.- 026. 102. الدرجة الكلية لقلق المستقبل

نتاسب معامالت االرتباط بين كل األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس ( 40)يتضح من الجدول 
واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل لدي األرامل، والتي بل  عددها  الصالبة النفسية

 -:معامل ارتباط ، ويتضح من هرا الجدول ما يلي  42
عدا بعد "ارتباط األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية ارتباطا سالبا داال احصاسيا ،ما 

 .من األبعاد الفرعية لمقياس قلق المستقبل االلتزاا مع  القلق العاا 
 2.20معامل ارتباط ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي  4جاء ارتباط  -
 2.25معامل ارتباط ارتباطا سالبا داال احصاسيا عند مستوي 0جاء ارتباط  -
لدرجة الكلية لكل لكل احصاسيا موجبا أو سالبا بين باقي األبعاد الفرعية وا ولا يكن هناك ارتباط دال -

حيث جاء ( 40)كما هو موضح في الجدول " مقياس قلق المستقبل  –مقياس الصالبة النفسية " من 
معامل ارتباط ارتباطا سالبا ولكنه  3معامل ارتباط موجبا لكنه غير دال ، كما جاء ارتباط 02ارتباط 

 .غير دال 
من "لبعد التحكا " 2.25اسيا عند مستوي داللة داال احص د أوضحت النتاسب أنه يوجد ارتباط سالبوق

 .وهو أحد ابعاد مقياس قلق المستقبل "القلق العاا " أبعاد مقياس الصالبة النفسية مع 
الدرجة  –بعد التحدي " بين كل من  2.20داال احصاسيا عند مستوي داللة  كما يوجد ارتباط سالب
 .اس قلق المستقبل مع القلق العاا من مقي" الكلية للصالبة النفسية
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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 

علي قراءتهن للواقع ،  مل علي توقع األحداث الصعبة بناءوالتحدي والتحكا الري يتمثل في قدرة األرا
علي التحكا في  ووضع الخطط لمواجهة الصعاب والتقليل من آثارها حين حدوثها فهرا يساعدهن

انفعاالتهن وتفكيرهن مما يساها في سرعة تجاوزهن لألزمات والصعاب األمر الري يؤدي إلي انخفار 
 .تحديات الحياةمواجهة علي  اتلصالبة زودتهن بقوة جعلتهن قادر نسبة القلق التي يعانون منها ألن ا



 :نتيئج اإلجيبة عن الفرض الخيمس

داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية  ال توجد فروق رات: "ينص الفرض
 ".و الصالبة النفسية و قلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية بين زوجات الشهداء واألرامل

 ( 00) جدول رقم 

عادهم الفرعية يبين الفروق في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية و الصالبة النفسية و قلق المستقبل بأب
 ودرجاتهم الكلية بين زوجات الشهداء واألرامل

 المتغيرات

 49= عينة االرامل ن 
عينة زوجات الشهداء 

 قيمة 022= ن 
 (ت)

 مستوى
 الداللة

اتجاه الفروق 
 في صالح

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

  43.// 79. 21.2 135.8 22.6 137.9 دعم األسرة واألقارب

 دعم االصدقاء
142.9 23.5 149.9 19.2 -2.65 **.01 

زوجات 
 الشهداء

 دعم الجيران
134.4 25.2 140.7 24.2 -2.03 *.04 

زوجات 
 الشهداء

  77.// 29. 19.5 104.1 20.2 104.8 دعم المجتمع

  14.// 1.46- 50.3 530.5 64.7 520.1 الدرجة الكلية الدعم االجتماعي

  36.// 92.- 28.5 274.2 37.2 270.5 النفسيالبعد 

  23.// 1.20- 15.7 138.2 20.7 135.6 البعد االجتماعي

 البعد االقتصادي
103.6 11.5 106.5 11.4 -2.08 *.04 

زوجات 
 الشهداء

 األرامل 001.** 3.71 3.2 39.8 3.4 41.3 بعد االلتزام

  43.// 80. 3.1 39.4 4.0 39.7 بعد التحكم

 االرامل 02.* 2.30 3.2 34.7 3.3 35.6 لتحديبعد ا

 االرامل 001.** 3.02 7.0 113.9 8.4 116.8 الدرجة الكلية الصالبة النفسية

  65.// 46.- 5.9 36.4 5.9 36.1 القلق العام

  52.// 65. 6.4 29.9 7.1 30.4 القلق االجتماعي

  77.// 29.- 5.9 32.9 6.0 32.7 القلق السياسي

  97.// 04. 3.4 22.5 3.0 22.5 قتصاديالقلق اال

  94.// 07. 16.6 121.6 16.6 121.7 الدرجة الكلية لقلق المستقبل

 غير  الة//                2.20 الة عند *                   2.27 الة عند ** 
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 متوسط درجات كل من المساندةيتضح وجود فروق دالة احصاسيا في ( 44) بالنظر إلي الجدول
االجتماعية و الصالبة النفسية و قلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية بين زوجات الشهداء 

- :واألرامل، ورلك كما هو موضح فيما يلي 
- : االجتماعي"الدعم  "المساندة قياس م-0
 -: االجتماعيةالمساندة  صادرم - أ

علي التوالي في  2.22و  2.20 يتضح من الجدول وجود فروق دالة احصاسيا عند مستوي داللة
وكان اتجاه الفروق في صالح زوجات الشهداء ، بمعني أنه " دعا الجيران –دعا األصدقاء " بعدي 

" بمقارنة زوجات الشهداء باألرامل يتبين أن زوجات الشهداء يحصلن علي دعا أكثر من كل من 
 .وق دالة احصاسيا ، أما بقية المتغيرات فلا يتبين وجود فر " األصدقاء والجيران

- :االجتماعي"الدعم "أبعاد المساندة –ب 
وجاء  2.22عند مستوي داللة  االقتصاديعلي البعد  يظهر من الجدول وجود فرق واحد دال احصاسيا

 اقتصادياتجاه الفرق لصالح زوجات الشهداء ، مما يعني ان زوجات الشهداء يحصلن علي دعا 
 .بين وجود فروق دالة احصاسياأكثر، أما بقية المتغيرات فلا يت

- :مقياس الصالبة النفسية -2
علي  2.220و  2.24و  2.220يتضح من الجدول وجود فروق دالة احصاسيا عند مستوي داللة 

وكان اتجاه الفروق " الدرجة الكلية للصالبة النفسية  –بعد التحدي  –بعد االلتزاا " التوالي في كل من 
نه بمقارنة زوجات الشهداء باألرامل يتبين أن األرامل لديهن صالبة نفسية في صالح األرامل ، بمعني أ

 .أكثر، أما بالنسبة لبعد التحكا فلا يتبين وجود فرق دال احصاسيا 
- :مقياس قلق المستقبل -3

 .يظهر من الجدول عدا وجود أي فروق دالة احصاسيا في الدرجة الكلية للمقياس وأبعاده
نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر ، يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبه وفي ضوء ما أسفرت عنه 

والصالبة النفسية وقلق  االجتماعيةبين المساندة  فروقا ، مما يدل علي شدة وقوة المطلقة تقريب
المستقبل ، مما يعني أن مقاييس الدراسة الحالية تعد محددا قويا لفروق متوسطات درجات كل من 

 .لزوجات الشهداء واألرام
 – االجتماعيمقياس الدعا "يتبين من الجدول السابق وجود فروق رات داللة احصاسية في كل من 

بأبعادهما ودرجاتهما ، وكانت النتيجة لصالح زوجات الشهداء في المساندة " مقياس الصالبة النفسية
، وهنا نرفر املسجه لصالح األر ، أما بالنسبة لمقياس الصالبة النفسية فكانت نتا االجتماعيوالدعا 

 .حصاسية إقبل حيث لا توجد فروق رات داللة ر الدراسة إال أننا نقبله في مقياس قلق المستر ف
تعمل كجدار واق تمد زوجات الشهداء  االجتماعيوتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن المساندة والدعا 

محن يحتاج لمن يؤازره ،لرا  بالقوة وتعينهن في مواجهة ظروف الحياة الصعبة ، فعندما يواجه اإلنسان
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التي جعلت  االحتاللنجد لزوجات الشهداء وضع خاص ورلك بسبب ما يعانيه شعبنا من ويالت 
الجميع مشروع شهادة في أي وقت وأي زمان ، فنتب عما سبق ارتفاع تقديا فرص الدعا والمساندة 

ران حيث يحتضنون زوجات لهن في هره األوقات العصيبة خاصة الدعا المقدا من األصدقاء والجي
 .الشهداء بصورة كبيرة ويقدمون الدعا المعنوي والمادي الالزا لهن 

كما أن الصالبة النفسية تعتبر قوة تمد الجدار بالثبات والصمود في وجه العقبات واألزمات التي 
جباتها تواجههن وتساعدهن في تحمل مصاعب الحياة وتجعلها أكثر التزاما من كافة النواحي تجاه وا

جعلت األرامل أكثر صبرا وتحديا  االحتاللوأسرتها وأبناسها ، فهره الصعاب التي خلفتها آليات 
للظروف كما أصبحن يحددن ألنفسهن أهدافا فتحاول جاهدة لبلوغ وتحقيق رلك الهدف فإيمان األرامل 

 . االحتاللفي وجه ظلا  اتعلهن يتحدين ظروفهن ليبقين صامدبقدراتهن ج


 :اإلجيبة عن الفرض السي سنتيئج 

ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات قلق المستقبل لدى العينة الكلية  باختالف " :ينص الفرض
 (.الدرجة الكلية)درجات أفرادها على مقياس المساندة االجتماعية 

ة، خمسة منها لمصادر ويتفرع عن هرا الفرر الرسيس الرابع تسعة فرور فرعية، هي عدد األبعاد الفرعي
 :فهي تتعلق بأبعاد المساندة وهره األبعاد التسعة هي ىخر عة األالمساندة، أما األرب

 ( ،األسرة واألقارب، األصدقاء، الجيران، مؤسسات المجتمعالدرجة الكلية لمصادر المساندة) 
 ( ،تصادي الماليالبعد النفسي، البعد االجتماعي، البعد االقالدرجة الكلية ألبعاد المساندة) 

 ( 20) جدول رقم 
 يبين الفروق في متوسط درجات قلق المستقبل لدى العينة الكلية  باختالف درجات أفرادها

 على مقياس المساندة االجتماعية وأبعاده 
 دعم األسرة واألقارب: أوالا   

 المتغيرات

 ( 02= ن )ذوي الدرجات المرتفعة  ( 96=ن)ذوي الدرجات المنخفضة 
قيمة 

 (ت)
مستوى 
 الداللة

 اتجاه الفروق في صالح

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 االنحراف المعياري  المتوسط

 الدرجةالمنخفضة **0.001 4.7 6.6 33.4 5.5 38.2 القلق العام

 الدرجةالمنخفضة **0.004 2.9 6.9 28.3 5.9 31.5 القلق االجتماعي

 الدرجةالمنخفضة //0.38 0.87 7.1 32.9 5.2 33.8 القلق السياسي

 الدرجةالمنخفضة **0.001 3.4 3.6 21.2 3.4 23.2 القلق االقتصادي

 الدرجةالمنخفضة **0.001 3.7 19.1 115.8 14.1 126.5 الدرجة الكلية لقلق المستقبل

 دعم االصدقاء: ثانياا   

 المتغيرات

 ( 02= ن )ذوي الدرجات المرتفعة  ( 96= ن)ذوي الدرجات المنخفضة 

 مستوى الداللة (ت)قيمة 
اتجاه الفروق في 

 صالح
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

   0.28// 1.09- 6.1 37.5 6.2 36.3 القلق العام

   //0.75 0.32 6.1 30.1 6.6 30.4 القلق االجتماعي
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   0.66 0.45- 5.9 33.4 6.3 33.0 القلق السياسي

 الدرجاتالمرتفعة * 0.03 2.17- 3.5 23.4 3.2 22.2 تصاديالقلق االق

   0.43 0.80- 16.4 124.0 18.2 121.6 الدرجة الكلية لقلق المستقبل

 دعم الجيران: ثالثاا   

 المتغيرات

 ( 90= ن )ذوي الدرجات المرتفعة  ( 00= ن)ذوي الدرجات المنخفضة 

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 اتجاه الفروق في صالح
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

 االنحراف المعياري  المتوسط

 الدرجاتالمرتفعة **0.01 2.53- 4.6 38.1 7.0 35.5 القلق العام

   //0.49 0.70- 5.8 30.7 7.1 29.9 القلق االجتماعي

   //0.20 1.30- 4.7 33.8 6.9 32.5 القلق السياسي

 الدرجاتالمرتفعة **0.001 4.47- 2.5 24.4 3.6 22.0 القلق االقتصادي

 الدرجاتالمرتفعة *0.02 2.35- 12.4 126.7 19.9 119.9 الدرجة الكلية لقلق المستقبل

ا     دعم المجتمع :  رابعا

 المتغيرات

 ( 02= ن )ذوي الدرجات المرتفعة  ( 07= ن)ذوي الدرجات المنخفضة 
قيمة 

 (ت)
مستوى 
 الداللة

 اتجاه الفروق في صالح

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 االنحراف المعياري  المتوسط

   //0.21 1.27 6.1 35.1 6.9 36.5 القلق العام

   //0.24 1.17- 7.1 31.0 6.9 29.6 القلق االجتماعي

   //0.19 1.32- 6.1 33.3 6.3 31.9 القلق السياسي

   //0.36 0.92 3.2 21.8 3.5 22.3 القلق االقتصادي

   //0.84 0.21- 17.9 120.9 18.9 120.3 لقلق المستقبل الدرجة الكلية

 الدرجة الكلية للدعم االجتماعي:  خامساا   

 المتغيرات

 ( 90=ن )ذوي الدرجات المرتفعة  ( 96=ن)ذوي الدرجات المنخفضة 
قيمة 

 (ت)
مستوى 
 الداللة

 اتجاه الفروق في صالح

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 

 معياري ال

   //0.14 1.47 6.2 34.6 6.8 36.2 القلق العام

   //0.79 0.27 6.9 29.8 6.5 30.1 القلق االجتماعي

   //0.86 0.17- 6.2 32.7 6.5 32.5 القلق السياسي

   //0.62 0.49- 3.3 22.4 3.2 22.1 القلق االقتصادي

   //0.56 0.58 17.8 119.2 18.0 121.0 الدرجة الكلية لقلق المستقبل

 البعد النفسي:  سادساا   

 المتغيرات

 (02= ن )ذوي الدرجات المرتفعة  ( 96= ن)ذوي الدرجات المنخفضة 
قيمة 

 (ت)
مستوى 
 الداللة

 اتجاه الفروق في صالح

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 االنحراف المعياري  المتوسط

   //0.22 1.23 6.1 35.4 6.6 36.7 القلق العام

   //0.79 0.27- 6.6 30.0 6.7 29.7 القلق االجتماعي

   //0.35 0.94- 6.2 33.1 6.9 32.0 القلق السياسي

   //0.30 1.05- 3.2 22.8 3.4 22.2 القلق االقتصادي

 //0.85 0.19- 16.4 121.1 19.2 120.5 الدرجة الكلية لقلق المستقبل
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ا     البعد االجتماعي:  سابعا

 المتغيرات

 ( 96= ن )ذوي الدرجات المرتفعة  ( 00= ن)ذوي الدرجات المنخفضة 

 (ت)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 اتجاه الفروق في صالح

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 االنحراف المعياري  المتوسط

   //0.16 1.42 6.2 34.8 6.5 36.4 القلق العام

   //0.72 0.37- 6.3 30.1 6.8 29.7 القلق االجتماعي

   //0.48 0.70- 6.2 32.8 6.2 32.1 القلق السياسي

   //0.70 0.38- 3.0 22.3 3.4 22.1 القلق االقتصادي

   //0.94 0.07 17.1 119.9 17.7 120.1 الدرجة الكلية لقلق المستقبل

ا     البعد االقتصادي:  ثامنا

 المتغيرات

 ( 07= ن ) ذوي الدرجات المرتفعة ( 00= ن)ذوي الدرجات المنخفضة 

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 اتجاه الفروق في صالح

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 االنحراف المعياري  المتوسط

 الدرجةالمنخفضة *0.02 2.40 6.1 33.9 6.1 36.3 القلق العام

 الدرجةالمنخفضة **0.001 3.12 6.2 28.9 6.0 32.0 القلق االجتماعي

 الدرجةالمنخفضة *0.04 2.06 6.1 31.5 5.5 33.5 القلق السياسي

   //0.22 1.23 3.3 21.9 3.1 22.6 القلق االقتصادي

 الدرجةالمنخفضة **0.001 3.17 16.8 116.0 15.3 124.5 الدرجة الكلية لقلق المستقبل

 غير  الة//                2.20 الة عند *                   2.27 الة عند ** 

 الفروق في متوسط درجات قلق المستقبل لدي العينة الكلية إلي مجموعتين( 43) يظهر من الجدول
، وهي أربعة  االجتماعيةوفقا للدرجة علي كل بعد من األبعاد السبعة لمقياس المساندة "  عينتين فرعيتين"

النحو ، ورلك علي "كما تا توضيحه سابقا" مصادر وثالثة أبعاد باإلضافة إلي الدرجة الكلية للمقياس
- :التالي 

علي مقياس المساندة  -الربيع األدني –الدرجة المنخفضة  األفراد روو:  العينة األولي/المجموعة
 . االجتماعية

علي مقياس المساندة  -الربيع األعلي –الدرجة المرتفعة  األفراد روو:العينة الثانية / عةالمجمو 
 .االجتماعية
الثانية  ةوبين المجموع" نيالربيع األد –الدرجة المنخفضة  روو" مقارنة بين المجموعة األوليوقد تمت ال

للعينة علي كل بعد من أبعاد ومصادر مقياس المساندة " الربيع األعلي  –الدرجة المرتفعة  روو"
، لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي الدرجة لمقياس قلق المستقبل االجتماعية

، وقد جاءت النتاسب كما يبينها    T Testوكرلك الدرجة الكلية للمقياس ، لرلك استخدمنا بأبعاده األربعة 
- :علي النحو التالي ( 43)جدول 
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 :دعم األسرة واألقارب
بين متوسطي منخفضي ومرتفعي الدرجة  2.220يتبين وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي 

الدرجة الكلية لقلق المستقبل لمقياس قلق  – االقتصاديالقلق  –عاا لدعا األسرة واألقارب في بعد القلق ال
بين متوسطي  2.222المستقبل والدرجة الكلية له ،كما يوجد فرق واحد دال احصاسيا عند مستوي 

لمقياس قلق المستقبل ، وقد  االجتماعيمنخفضي ومرتفعي الدرجة لدعا األسرة واألقارب في بعد القلق 
لصالح روي الدرجة المنخفضة ، بمعني أنه بمقارنة بين متوسطي منخفضي ومرتفعي  كان اتجاه الفروق

 - اجتماعيقلق  –القلق العاا " الدرجة لدعا األسرة واألقارب ، يظهر أن روي الدرجة المنخفضة لديهن 
ا يتبين أكثر ، أما بالنسبة لمتغير القلق السياسي فل "الدرجة الكلية لقلق المستقبل – االقتصاديالقلق 

 .وجود فرق دال احصاسيا
 :دعم األصدقاء 

بين متوسط درجات منخفضي ومرتفعي دعا  2.23تبين وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي 
من أبعاد مقياس قلق المستقبل ، وكان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة  االقتصادياألصدقاء في البعد 

الدرجة المنخفضة وروي الدرجة المرتفعة لدعا األصدقاء يتبين أن روي المرتفعة ، بمعني أنه بمقارنة روي 
أكثر ، في حين لا تكن الفروق رات داللة " اقتصاديقلق "الدرجة المرتفعة لدعا األصدقاء لديهن 

 – االجتماعيالقلق  –القلق العاا "احصاسية بين متوسطي منخفضي ومرتفعي دعا األصدقاء في كل من 
 .الدرجة الكلية لقلق المستقبل  –القلق السياسي 
 :دعم الجيران 

" 2.24 – 2.220 – 2.20"وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي ( 43)يتضح من الجدول 
القلق " علي التوالي ، بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي دعا الجيران في كل من األبعاد التالية 

علي التوالي من مقياس قلق المستقبل ، حيث " لقلق المستقبل  الدرجة الكلية – االقتصاديالقلق  -العاا
كان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة المرتفعة ، بمعني أنه بمقارنة روي الدرجة المنخفضة وروي الدرجة 

أكثر ، في " الدرجة الكلية لقلق المستقبل – االقتصاديالقلق  –القلق العاا " المرتفعة لدعا الجيران لديهن 
" لا تكن الفروق رات داللة احصاسية بين متوسطي منخفضي ومرتفعي دعا الجيران في البعدين  حين
 .من مقياس قلق المستقبل" القلق السياسي – االجتماعيالقلق 

عدا وجود فروق رات داللة احصاسية بين متوسطي منخفضي ومرتفعي ( 43)كما يتضح من الجدول
من مصادر " االجتماعيالبعد  –البعد النفسي  – االجتماعيدعا الدرجة الكلية ل -دعا المجتمع"كل من 

 .في متغيرات وأبعاد مقياس قلق المستقبل االجتماعيةوأبعاد مقياس المساندة 
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 : االقتصاديالبعد 
بين  2.220وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي ( 43)كما يتبين من الجدول 

في كل من األبعاد التالية لمقياس قلق  االقتصاديتفعي البعد استجابات متوسطي درجات منخفضي ومر 
، وكانت الفروق لصالح روي الدرجة " "الدرجة الكلية لقلق المستقبل  – االجتماعيالقلق "المستقبل 
 .المنخفضة 

علي التوالي بين متوسطي "  2.22 – 2.24"كرلك وجود فروق رات داللة احصاسية عند مستوي 
علي التوالي لمقياس قلق " القلق السياسي –القلق العاا "في كل من  االقتصاديعد درجات منخفضي الب

المستقبل ، وكانت الفروق لصالح روي الدرجة المنخفضة ، بمعني أنه بمقارنة روي الدرجة المنخفضة 
ق قل" لديهن  االقتصاديتبين أن روي الدرجة المنخفضة للبعد  االقتصاديوروي الدرجة المرتفعة للبعد 

أكثر ، في حين لا يكن هناك فرق " الدرجة الكلية لقلق المستقبل  –قلق السياسي  – اجتماعيقلق  –عاا 
لمقياس قلق  االقتصاديفي القلق  االقتصاديدال احصاسيا بين متوسطي منخفضي ومرتفعي البعد 

 .المستقبل 
لفرر بصورة شبة وفي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر ، يتضح تحقق هرا ا

، مما يعني أن فروق  االجتماعيةتامة مما يدل علي شدة وقوة العالقة بين قلق المستقبل و المساندة 
 .لدي العينة الكلية  االجتماعيةمتوسط درجات قلق المستقبل يعد محددا قويا لدرجة المساندة 

لكل من "المنخفضة يتبين من الجدول السابق وجود فروق احصاسية دالة لصالح روي الدرجة 
الدرجة الكلية  – اجتماعيقلق  –قلق عاا "كان لديهن " االقتصاديالبعد  –دعا األسرة واألقارب "بعدي 

أكثر ، وأن  اقتصادي، وأن روي الدرجة المنخفضة لدعا األسرة واألقارب كان لديهن قلق " لقلق المستقبل
 .سياسي أكثركان لديهن قلق  االقتصاديروي الدرجة المنخفضة للبعد 

لدعا "وجود فروق احصاسية دالة لصالح روي الدرجة المرتفعة ( 43)كما يتبين من الجدول 
الدرجة  –قلق اقتصادي  –فلديهن قلق عاا " دعا الجيران"أكثر، و اقتصاديفكان لديهن قلق " األصدقاء

 .الكلية لقلق المستقبل 
سية الشديدة والصدمات العنيفة والمواقف التي وتعزو الباحثة رلك إلي أن األفراد وقت األزمات النف
يحاول ت أو العمل أو المجتمع الصغير ، لها أثر في عالقة الفرد بغيره من األفراد علي مستوي البي

ستيعابها والتفاعل معها بنجاح فيتخر النفسية الصادمة طريقة مناسبة ال اإلنسان أن يجد لتلك المواقف
وفق استراتيجية سيكولوجية خاصة بنمط شخصيتهن كما عبر عنها  أسلوبا معينا لحل تلك األزمة 

بعاد المنبه الري يدركه الفرد علي أنه مهدد له   spielbereسبيلبرجر  علي أنها عملية وظيفتها خفر وا 
التي يتلقاها األفراد يمكن أن تخفر أو تستبعد عواقب  االجتماعيةفالمساندة (  42: 4229سلطان ، ) 

يشير محمد الشناوي و  ، كما (324: 4220فايد ، )فرادلي الصحة النفسية والجسدية لألهره األحداث ع
إلي أن المساندة لها أثر مخفف لنتاسب األحداث الضاغطة فاألشخاص الرين  0992ومحمد عبد الرحمن 
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فر مثل لتلك األحداث تبعا لتو ( كتساباال  -القلق )اباتها السلبية مثل يمرون بأحداث مؤلمة تتفاوت استج
ضطرابات نفسية كلما نقص مقدار المساندة ساندة حيث يزداد احتمال التعرر الهره العالقات الودودة والم

، وهرا ما يتفق مع نتاسب الدراسة الحالية حيث نجد أن روي الدرجة ( 323: 4220فايد،)االجتماعية
قلق  –قلق عاا "لديهن كان " االقتصاديالبعد  –دعا األسرة واألقارب "المنخفضة لكل من بعدي 

فنجد أن درجة المساندة للعينة كانت منخفضة لرا توفرت  أكثر،" الدرجة الكلية لقلق المستقبل – اجتماعي
للعينة حيث  االجتماعيةلدي العينة بعر المشاعر السلبية والقلق الري نتب عن انخفار درجة المساندة 

لحياة المختلفة من مصاسب قد تهدد حياتهن أو رتياح ألحداث اتولدت لديهن مشاعر الخوف وعدا اال
مشكالت أسرية ،فهو خوف باإلجمال من األحداث السلبية المستقبلية لمختلف جوانب الحياة؛ كما نجد أن 

أكثر ناتب عن عدا قدرتهن علي  اقتصاديروي الدرجة المنخفضة لدعا األسرة واألقارب كان لديهن قلق 
فاقا األزمات والبطالة وغالء المعيشة ، كما لا يكن دعا األسرة واألقارب الوفاء بمتطلبات الحياة نتيجة ت

السيسة التي يعاني منها المجتمع بأكمله أو  االقتصاديةفي المستوي المطلوب ماديا ورلك بسبب األوضاع 
 . االقتصاديةنتيجة تقصير بعر األسر واألقارب في توفير احتياجاتهن 

يعانون من قلق سياسي حيث يخافون من الغد وما قد  االقتصاديلبعد كما أن روي الدرجة المنخفضة ل
يحدث فيه خاصة أننا نعيش في أوضاع سياسية وأمنية متقلبة غير ثابتة في العالا العربي بأكمله ومن 

لرا فإن ضعف وقلة  باستمرارحصار وحروب واجتياحات مستمرة في وطننا الغالي ما زلنا نعاني منها 
علي لقمة العيش ألبناسها وعلي مصيرهن في هره الحياة إن  باستمرارمة للعينة تجعلها قلقة المساندة المقد

 .أو أسر  باستشهادكان 
 -قلق عاا" فكان لديهن" دعا الجيران –دعا األصدقاء  "أما بالنسبة لروي الدرجة المرتفعة لبعدي

رلك إلي أنه بالرغا من تفها المجتمع  أكثر، وتعزو الباحثة "الدرجة الكلية لقلق المستقبل -اقتصاديقلق 
زر وقت األزمات إال أن مساندة كل من األصدقاء آالجيدة وقوة التعاضد والت االجتماعيةوتمسكه بالعالقات 

والجيران لا تكن كافية ألن مجملها كانت معنوية ولا توفر أي مساعدة مادية، فالجيران و األصدقاء من 
ينة ويحمونها ويقدمون النصح لهن إال أنها ال يقدمون المساعدة المادية ، أول األفراد الرين يحتضنون الع

للجيران أو بسبب خوفها من جرح مشاعر جاراتهن و إما  االقتصاديةويكون رلك إما لضعف الظروف 
ألن بعر الجيران يرون المساعدات التي تحصل عليها العينة فيعدون رلك عليهن ويتوقعون أن أفراد 

لعينة علي أسرهن وكيفية توفير تاجون للمساعدة المادية؛ األمر الري لا يخفف من قلق االعينة ال يح
.السيسة وتضخا األسعار والبطالة االقتصاديةحتياجات الالزمة لهن في ضوء الحصار والظروف اال

 :نتيئج اإلجيبة عن الفرض السيبع

قلق المستقبل لدى العينة  توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات"ال " :ينص الفرض
 (.الدرجة الكلية)الكلية باختالف درجات أفرادها على مقياس الصالبة النفسية 
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ويتفرع عن هرا الفرر الرسيس الخامس ثالثة فرور فرعية، هي عدد األبعاد الفرعية الصالبة النفسية وهره األبعاد 
 .االلتزاا، التحكا، التحدي: الثالثة هي

 ( 21)جدول رقم 
 في متوسط درجات قلق المستقبل لدى العينة الكلية باختالف بين الفروق ي 

 درجات أفرادها على مقياس الصالبة النفسية وأبعاده
بعد التحدي: أوالا    

 المتغيرات

ذوي الدرجات المنخفضة 
 ( 96=ن)

= ن )ذوي الدرجات المرتفعة 
92 ) 

 (ت)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اتجاه الفروق 
 في صالح

 طالمتوس
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 **0.001 4.44 7.1 32.9 5.6 38.1 القلق العام
الدرجة  
 المنخفضة

   0.50// 0.67- 7.5 29.8 6.2 28.9 القلق االجتماعي

   0.63// 0.49- 7.5 32.8 5.1 32.2 القلق السياسي

   0.29// 1.05 3.9 21.7 3.3 22.4 القلق االقتصادي

   0.18// 1.36 20.9 117.1 15.2 121.7 الدرجة الكلية لقلق المستقبل

بعد التحكم: ثانياا    

 المتغيرات

= ن)ذوي الدرجات المنخفضة 
60 ) 

= ن )ذوي الدرجات المرتفعة 
62 ) 

 (ت)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اتجاه الفروق 
 في صالح

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 

 اري المعي

 0.001** 3.10 5.9 35.0 5.6 37.7 القلق العام
الدرجة  
 المنخفضة

   //0.71 0.37- 6.8 30.6 6.5 30.2 القلق االجتماعي

   //0.41 0.82- 5.9 32.8 6.2 32.1 القلق السياسي

   //0.12 1.57- 3.0 22.9 3.1 22.2 القلق االقتصادي

   //0.72 0.36 16.0 121.2 16.8 122.1 الدرجة الكلية لقلق المستقبل

بعد االلتزام: ثالثاا    

 المتغيرات

= ن)ذوي الدرجات المنخفضة 
00 ) 

= ن )ذوي الدرجات المرتفعة 
90 ) 

 (ت)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اتجاه الفروق 
 في صالح

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 **0.01 2.53 6.0 34.3 6.1 36.8 القلق العام
الدرجة  
 المنخفضة

 **0.01 2.83- 6.4 32.0 6.3 29.1 القلق االجتماعي
الدرجة  
 المرتفعة

 *0.02 2.32- 6.1 33.8 5.4 31.6 القلق السياسي
الدرجة  
 المرتفعة

 *0.02 2.46- 2.9 22.6 3.8 21.2 القلق االقتصادي
الدرجة  
 المرتفعة

   //0.15 1.43- 17.3 122.5 17.0 118.4 الدرجة الكلية لقلق المستقبل
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(الصالبة النفسية) الدرجة الكلية : رابعاا    

 المتغيرات

= ن)ذوي الدرجات المنخفضة 
96 ) 

= ن )ذوي الدرجات المرتفعة 
07 ) 

 (ت)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اتجاه الفروق 
 في صالح

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 **0.001 4.37 6.9 33.6 5.2 38.1 لعامالقلق ا
الدرجة  
 المنخفضة

   //0.12 1.57- 7.5 30.8 6.8 28.9 القلق االجتماعي

   //0.22 1.23- 7.2 33.0 5.8 31.7 القلق السياسي

   //0.59 0.54- 3.5 22.1 3.5 21.8 القلق االقتصادي

   //0.82 0.22 20.0 119.6 16.9 120.3 الدرجة الكلية لقلق المستقبل

 غير  الة//                2.20 الة عند *                   2.27 الة عند ** 

 الفروق في متوسط درجات قلق المستقبل لدي العينة الكلية إلي مجموعتين( 42)يظهر من الجدول
 الكلية والدرجةالصالبة النفسية  وفقا للدرجة علي كل بعد من األبعاد الثالثة لمقياس"  عينتين فرعيتين" 

- :، ورلك علي النحو التالي "كما تا توضيحه سابقا" ، له
 .علي مقياس الصالبة النفسية -الربيع األدني –الدرجة المنخفضة  األفراد روو: العينة األولي /وعةالمجم 
 .النفسية علي مقياس الصالبة -الربيع األعلي –الدرجة المرتفعة  األفراد روو:العينة الثانية / عةالمجمو   
الثانية  ةوبين المجموع" الربيع األدني –ة الدرجة المنخفض روو"قارنة بين المجموعة األولي وقد تمت الم   
للعينة علي كل بعد من أبعاد مقياس الصالبة النفسية، لمعرفة " الربيع األعلي  –رووا الدرجة المرتفعة "

جة لمقياس قلق المستقبل بأبعاده األربعة داللة الفروق بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي الدر 
( 42)، وقد جاءت النتاسب كما يبينها جدول    T Testوكرلك الدرجة الكلية للمقياس ، لرلك استخدمنا 

- :علي النحو التالي 
 :بعد التحدي   
بين متوسطي منخفضي ومرتفعي الدرجة  2.220يتبين وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي    
بعد التحدي في بعد القلق العاا لمقياس قلق المستقبل ، وقد كان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة ل

المنخفضة ، بمعني أنه بمقارنة بين متوسطي منخفضي ومرتفعي الدرجة لبعد التحدي ، يظهر أن روي 
ات داللة أكثر ، في حين لا تكن الفروق ر"القلق العاا " الدرجة المنخفضة لبعد التحدي لديهن 

 -االجتماعيالقلق " احصاسية بين متوسطي منخفضي ومرتفعي بعد التحدي في كل من األبعاد التالية
 .من مقياس قلق المستقبل" الدرجة الكلية لقلق المستقبل -االقتصاديالقلق  -القلق السياسي

- :بعد التحكم -   
ن متوسط درجات منخفضي ومرتفعي بي 2.20تبين وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند مستوي      

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 

ق عاا أكثر ، في حين لا تكن الفروق رات داللة قل"روي الدرجة المنخفضة لبعد التحكا لديهن 
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القلق  – االجتماعيالقلق " احصاسية بين متوسطي منخفضي ومرتفعي بعد التحكا في كل من 
 .الدرجة الكلية لقلق المستقبل  –االقتصاديالقلق  -السياسي  

- :بعد االلتزام-  
، بين متوسطي " 2.20"مستوي  وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا عند( 42)يتضح من الجدول    

من مقياس قلق المستقبل ، حيث كان "القلق العاا " درجات منخفضي ومرتفعي بعد االلتزاا في بعد
اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة المنخفضة ،كما توجد فروق بين متوسطي منخفضي ومرتفعي بعد 

روي الدرجة المرتفعة،  بمعني أنه ، وكان اتجاه الفروق لصالح  االجتماعيااللتزاا في بعد القلق 
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
، بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي  2.24صاسيا عند مستوي كما توجد فروق جوهرية دالة اح    

، وكان اتجاه الفروق لصالح روي الدرجة " االقتصاديالقلق  –القلق السياسي " بعد االلتزاا في بعدي 
المرتفعة ، بمعني أنه بمقارنة روي الدرجة المنخفضة وروي الدرجة المرتفعة لبعد االلتزاا ، تبين أن روي 

أكثر ؛ في حين لا يكن الفرق دال " اقتصاديقلق  -قلق سياسي"رتفعة لبعد االلتزاا لديهن الدرجة الم
 .احصاسيا بين متوسطي منخفضي ومرتفعي بعد االلتزاا في الدرجة الكلية لقلق المستقبل

- :الدرجة الكلية للصالبة النفسية -  
بين استجابات  2.220ند مستوي وجود فروق جوهرية دالة احصاسيا ع( 42)كما يتبين من الجدول    

، وكانت "متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي الدرجة الكلية للصالبة النفسية  في بعد القلق العاا
الفروق لصالح روي الدرجة المنخفضة ،بمعني أنه بمقارنة روي الدرجة المنخفضة وروي الدرجة 

ة المنخفضة للدرجة الكلية للصالبة ن روي الدرجأالكلية للصالبة النفسية ، تبين  المرتفعة للدرجة
النفسية لديهن قلق عاا أكثر ، في حين لا توجد فروق دالة احصاسيا بين متوسطي منخفضي ومرتفعي 

 -  االقتصاديالقلق  -القلق السياسي  -االجتماعيالقلق " الدرجة الكلية للصالبة النفسية في كل من 
 .الدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل 

ي ضوء ما أسفرت عنه نتاسب اإلجابة عن هرا الفرر ، يتضح تحقق هرا الفرر بصورة شبة تامة وف    
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 
لكل من "ن من الجدول السابق وجود فروق احصاسية دالة لصالح روي الدرجة المنخفضة يتبي    
،كما يتضح من " قلق عاا "كان لديهن " الدرجة الكلية للصالبة النفسية -االلتزاا-التحكا -التحدي"

قلق "وجود فروق احصاسية دالة لصالح روي الدرجة المرتفعة لبعد االلتزاا لديهن ( 42)الجدول
 .أكثر" قلق سياسي  – اقتصاديقلق  -اعياجتم
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نالحظ أن الدراسات النفسية الحديثة تتجه إلي التركيز علي البحوث المرتبطة بالصحة النفسية ومن     
هتماا كثير من الباحثين مفهوا الصالبة النفسية الري يسمي اتلك المتغيرات التي حظيت حديثا ببين 

عتمدت الدراسة ا، كما ( 449: 4224حماده وعبد اللطيف ،.)أحيانا المرونة عند تلقي الصدمات 
الحالية علي نظرية كوبازا 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 

د التي افترضتها كوبازا ، حيث توصلت الدراسة إلي أن األشخاص األكثر والتحكا والتحدي وهي األبعا
، كما أن ( 62-63:  4202حسن ، )صالبة ها أكثر صمودا ومقاومة وانجازا وضبطا داخليا وواقعية 

غياب الصالبة النفسية بأبعادها المختلفة تقلل من قدرة الفرد علي مواجهة الضغوط والشكاوي البدنية 
س ما تشير كوبازا في عرضها لمفهوا الصالبة النفسية أنها قد تأثرت كثيرا بعلماء النفوالنفسية، ك

األشخاص يستطيعون تحقيق اللران أكدا أن هناك بعر " روجرزو  ماسلو "اإلنسانيين وعلي رأسها 
 ( .666:  4202المشعان،.)مكاناتها الكامنة رغا تعرضها للضغوط واإلحباطاتا  رواتها و 

أن نتاسب الدراسة الحالية تتفق مع نظرية كوبازا حيث أن أفراد (42)بالرجوع الي جدول ثة وتري الباح   
العينة لديهن درجة منخفضة من الصالبة النفسية ، أدي رلك لزيادة القلق العاا لديهن فعندما تفقد 

فعها رلك لفقدان العينة السيطرة والقدرة علي إدارة حياتها وتلبية إحتياجات أسرتها تجد نفسها عاجزة ويد
 Baesley)من القلق لديهن، وهرا ما تؤكده دراسة  يزيد الثقة بالنفس والشعور باألمان األمر الري

et,2003 ) أن انخفار مستوي الصالبة النفسية واستخداا األساليب اإلحجامية يؤدي لعديد من
با علي العالقة بين الضغوط المشاعر السلبية المرتبطة بالضغوط وأساليب التعامل معها و هرا يؤثر سل

حيث يري أن اإلرتباط السلبي بين الصالبة ( Chan,2003)الصحة النفسية وهرا ما أكدته دراسة 
وعدا التفكير بالمشكالت ، و  –كاإلنكار : النفسية وبين أساليب السلبية في التعامل مع الضغوط 

ترتبط ايجابا مع القلق والغضب  حيث أن األساليب السلبية(Litman,2006)يتسق هرا مع ما أكده 
 (. 065: 4227السيد ،.)
قلق  – اجتماعيقلق "أن روي الدرجة المرتفعة لبعد االلتزاا لديهن (42)ويتضح من الجدول     

وتعزو الباحثة رلك إلي التزاا أفراد العينة الشديد بتوفير احتياجات أبناسهن  "قلق سياسي -اقتصادي
المحافظة علي أسرهن وتلقينهن القيا والمعتقدات الدينية والمجتمعية وتعدد وتحقيق آمالهن و أهدافهن و 

نما هي األا واألب  األدوار التي أصبحت تقوا بها الزوجة فهي ليست فقط زوجة شهيد أو أرملة وا 
والمسسولة عن تلبية احتياجات أسرتها المادية والنفسية وعن تربيتها وحمايتها واتخار القرارات المناسبة 

حياتها ،األمر الري أدي إلي تفاقا المسسولية لديها وتشتتها في كيفية تحقيق التزاماتها كافة فتولدت ل
لديها مشاعر الخوف من العجز والقلق من األحداث العصيبة التي يمر بها مجتمعنا وعالمنا العربي 

مادية أو نفسية إما  من ثورات وحروب تارة ومن قلقها لعدا قدرتها علي تلبية احتياجات أسرتها سواء
ما بسبب سوء األوضاع  والبطالة التي يعاني منها  االقتصاديةبسبب تقصير األسرة والمجتمع برلك وا 
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الجميع التي يعجز فيها البعر عن توفير قوت أبناسهن فكيف بها مساعدة أبناء الغير، كما أن 
ما زال يعاني من بعر العادات السيسة التعليا بين أبناسه إال أنه  وانتشارمجتمعنا رغا التقدا والرقي 

ن كان الموضوع  التي ما زالت موجودة به حيث يقوا بمحاسبة األرملة علي رهابها و إيابها وحتي وا 
ن كانت تحمل  اً ضروري لرلك نجد كثير  من األرامل يترددن في العمل لتوفير احتياجات أبناسها حتي وا 

ون التعقيدات علي األرامل خاصة و إن كان لديهن الشهادات الجامعية ، كما أن بعر األسر يزيد
فيسعون لتقاسمه مع األرملة في المحاكا وجلسات العشاسر  اً ميراث أو معاش حتي ولو كان بسيط

 .متناسين أن هره األموال هي نصيب أحفادهن و إدخارهن لألوقات العصيبة
 -:نتيئج االجيبة عن الفرض الثيمن 

ت داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة ال توجد فروق را 0:8الفرضية  
االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات 

 .الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف العمر الحالي
( One -Way ANOVA)لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي 

فمقط عزوجات الشهداء واألرامل ي ىلدراسة الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها 

والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية موضحة ، (57-25، 22-36، 35-43) غزةب خ الفايعيعايح يم
 :من خالل الجدول التالي



بسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ةيي غسعن  ئجتحجسلاي   يناألح دييكشفايفعوق(45)ج ول

 ايعيعايح يم
 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 

متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

  عم األسرة واألقيرب

 245.903 2 491.807 بين المجموعيت

 478.312 273 130579.103  اخل المجموعيت //5991. 511.

  275 131070.909 المجموع

  عم االصدقيء

 1478.621 2 2957.241 بين المجموعيت

 435.362 271 117983.040  اخل المجموعيت *0351. 3.40

  273 120940.281 المجموع

  عم الجيران

 1135.793 2 2271.586 بين المجموعيت

 614.349 269 165259.910  اخل المجموعيت //1591. 1.85

  271 167531.496 المجموع

  عم المجتمع

 118.765 2 237.529 بين المجموعيت

 395.063 269 106272.026  اخل المجموعيت //7411. 301.

  271 106509.555 المجموع

الدرجة الكلية الدعم 

 االجتميعي

 1575.993 2 3151.987 بين المجموعيت

 3152.121 267 841616.398  اخل المجموعيت //0.607 501.

  269 844768.385 المجموع

 البعد النفسي

 1050.516 2 2101.032 بين المجموعيت

 1004.384 272 273192.474  اخل المجموعيت //3531. 1.05

  274 275293.505 المجموع
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 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 
متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

 البعد االجتميعي

 25.085 2 50.170 بين المجموعيت

 311.816 279 86996.699  اخل المجموعيت //9231. 081.

  281 87046.869 المجموع

 البعد االقتصي  

 22.251 2 44.502 بين المجموعيت

 133.062 282 37523.547  اخل المجموعيت //8461. 0.67

  284 37568.049 المجموع

 بعد االلتزام

 9.273 2 18.546 بين المجموعيت

 10.940 280 3063.192  اخل المجموعيت //4301. 851.

  282 3081.739 المجموع

 بعد التحكم

 3.751 2 7.501 بين المجموعيت

 12.077 283 3417.716  اخل المجموعيت //7331. 311.

  285 3425.217 المجموع

 بعد التحد 

 16.872 2 33.743 بين المجموعيت

 11.049 283 3126.974  اخل المجموعيت //0.219 1.53

  285 3160.717 المجموع

الدرجة الكلية 

 الصالبة النفسية

 23.232 2 46.464 بين المجموعيت

 58.020 280 16245.515  اخل المجموعيت //6701. 401.

  282 16291.979 المجموع

 القلق العيم

 25.515 2 51.031 بين المجموعيت

 34.615 280 9692.206  اخل المجموعيت //4791. 741.

  282 9743.237 وعالمجم

 القلق االجتميعي

 55.172 2 110.344 بين المجموعيت

 43.341 282 12222.063  اخل المجموعيت //2821. 1.27

  284 12332.407 المجموع

 القلق السييسي

 40.052 2 80.104 بين المجموعيت

 35.354 282 9969.812  اخل المجموعيت //3241. 1.13

  284 10049.916 المجموع

 القلق االقتصي  

 7.694 2 15.388 بين المجموعيت

 10.904 283 3085.888  اخل المجموعيت //4951. 711.

  285 3101.276 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 المستقبل

 381.745 2 763.491 بين المجموعيت

 275.955 278 76715.392  اخل المجموعيت //2521. 1.38

  280 77478.883 المجموع

 غير  الة احصيئيي \\         1.14 الة احصيئيي عند *         1.10 الة احصيئيي عند ** 
تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات 

البعد ، دعا المجتمع، دعا الجيران، دعا األسرة واألقارب)أبعادها التالية المساندة االجتماعية و 
وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية ، (البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، النفسي

القلق )وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية ، (بعد التحدي، بعد التحكا، بعد االلتزاا)
- p)لدى زوجات الشهداء واألرامل ( تصاديالقلق االق، القلق السياسي، القلق االجتماعي، العاا

value>0.05 ) أي أن زوجات ، (57-25، 22-36، 35-43)باختالف العمر الحالي لهن
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باختالف أعمارهن لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية في قطاع غزة الشهداء واألرامل 
 .والقلق بأبعاده، وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية بأبعادها

           جوهرية رات داللة احصاسية تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة لدعم األصدقاء
(f-value=3.40, p-value=0.035 ) بين متوسط درجات دعا األصدقاء لدى زوجات الشهداء

، و تا (57-25، 22-36، 35-43)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف العمر الحالي لهن 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي أعمارهن الحالية  LSDتباراستعمال اخ

، سنة( 57-25)لديها دعا من األصدقاء أكثر من اللواتي أعمارهن الحالية  ( 36-22، 43-35)
 .في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

العينة من هره الفسة الفسة العمرية يكون لديها احتكاكات أكثر وتعزو الباحثة رلك إلي أن 
منها حديثا كما أن بعر  نفي الجامعة أو تخرج نتكوين صداقات حيث أنهن إما يدرسبالمجتمع و 

مع عديد من األفراد من خالل حضورهن للجلسات والندوات  اجتماعيةأفراد العينة لديهن عالقات 
د أو في المؤسسات كما أن أفراد العينة في هره العمر يميلون إلقامة الدينية سواء كانت في المساج

حيث أنها يميلون ( 57-25)قوية والتمسك باألصدقاء أكثر من روي الفسة العمرية  اجتماعيةعالقات 
للتركيز أكثر علي متابعة أبناسهن والقياا بمسسولياتهن تجاه أسرهن كما نجد أنهن يتمتعن بخبرة أكثر 

 .تمكنهن من تجاوز الصعاب في الحياة
ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية  4:8الفرضية  

والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل 
 .في قطاع غزة باختالف عدد األبناء

لدراسة ( One -Way ANOVA)تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي  لدجابة على هره الفرضية
فمقط عغزةزوجات الشهداء واألرامل ي ىالفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها 

األب  ء د د والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل ، (00-6، 5-2، 3-0) ب خ الف
 :الجدول التالي

يوضحن  ئجتحجسلاي   يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھم(46)ج ول

 ب ي ا ةيي غسعد داألب  ء
 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 

متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

  عم األسرة واألقيرب

 1294.320 2 2588.640 بين المجموعيت

 466.152 276 128657.883 موعيت اخل المج 0.064// 2.78

  278 131246.523 المجموع

  عم االصدقيء

 975.035 2 1950.070 بين المجموعيت

 437.672 274 119922.103  اخل المجموعيت 0.110// 2.23

  276 121872.173 المجموع

 0.093// 2.40 1416.411 2 2832.822 بين المجموعيت  عم الجيران
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 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 
متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

 590.085 272 160503.178 المجموعيت اخل 

  274 163336.000 المجموع

  عم المجتمع

 655.459 2 1310.918 بين المجموعيت

 374.789 272 101942.522  اخل المجموعيت 0.176// 1.75

  274 103253.440 المجموع

الدرجة الكلية الدعم 

 االجتميعي

 2519.368 2 5038.735 بين المجموعيت

 3047.107 270 822718.825  اخل المجموعيت 0.439// 0.83

  272 827757.560 المجموع

 البعد النفسي

 533.524 2 1067.047 بين المجموعيت

 987.598 274 270601.927  اخل المجموعيت 0.583// 0.54

  276 271668.975 المجموع

 البعد االجتميعي

 303.982 2 607.964 بين المجموعيت

 302.499 282 85304.647  اخل المجموعيت 0.367// 1.01

  284 85912.611 المجموع

 البعد االقتصي  

 79.017 2 158.034 بين المجموعيت

 130.875 284 37168.524  اخل المجموعيت 0.547// 0.60

  286 37326.557 المجموع

 بعد االلتزام

 19.431 2 38.863 بين المجموعيت

 11.166 282 3148.786  اخل المجموعيت 0.177// 1.74

  284 3187.649 المجموع

 بعد التحكم

 47.331 2 94.662 بين المجموعيت

 11.497 285 3276.557  اخل المجموعيت 0.017* 4.12

  287 3371.219 المجموع

 بعد التحد 

 7.230 2 14.459 بين المجموعيت

 10.942 285 3118.454  اخل المجموعيت 0.517// 0.66

  287 3132.913 المجموع

الدرجة الكلية 

 الصالبة النفسية

 159.925 2 319.850 بين المجموعيت

 56.668 282 15980.452  اخل المجموعيت 0.061// 2.82

  284 16300.302 المجموع

 القلق العيم

 5.969 2 11.938 بين المجموعيت

 35.339 282 9965.610  اخل المجموعيت 0.845// 0.17

  284 9977.549 المجموع

 القلق االجتميعي

 11.139 2 22.277 بين المجموعيت

 44.433 284 12618.831  اخل المجموعيت 0.778// 0.25

  286 12641.108 المجموع

 القلق السييسي

 15.038 2 30.076 بين المجموعيت

 35.454 284 10068.795  اخل المجموعيت 0.655// 0.42

  286 10098.871 المجموع

 القلق االقتصي  

 15.529 2 31.058 بين المجموعيت

 10.887 285 3102.772  اخل المجموعيت 0.242// 1.42

  287 3133.830 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 المستقبل

 25.102 2 50.203 بين المجموعيت

 280.664 280 78585.801  اخل المجموعيت 0.914// 0.09

  282 78636.004 المجموع

 غير دالة احصاسيا \\         2.25دالة احصاسيا عند *         2.20دالة احصاسيا عند ** 
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تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات 
دعا ، دعا الجيران، دعا األصدقاء،دعا األسرة واألقارب)أبعادها التالية ية و المساندة االجتماع

وبين متوسط درجات الصالبة النفسية ، (البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد النفسي، المجتمع
لقلق ا)وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية ، (بعد التحدي، بعد االلتزاا)وأبعادها التالية 

- p)لدى زوجات الشهداء واألرامل ( القلق االقتصادي، القلق السياسي، القلق االجتماعي، العاا
value>0.05 ) في أي أن زوجات الشهداء واألرامل ، (00-6، 5-2، 3-0)باختالف عدد األبناء
ادرها باختالف عدد أبناسهن لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها ومصقطاع غزة 

 .والقلق بأبعاده، والصالبة النفسية بأبعادها
               جوهرية رات داللة احصاسية تبين من خالل النتاسب وجود فروقبالنسبة لبعد التحكم 

(f-value=4.12, p-value=0.017 ) بين متوسط درجات بعد التحكا لدى زوجات الشهداء
، و تا استعمال (00-6، 5-2، 3-0)بناء لديهن واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف عدد األ

لديهن  اً ابن( 00-6)لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي لديهن  LSDاختبار
في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات ، (5-2، 3-0)تحكا نفسي أكثر من اللواتي عدد أبناسهن 

 .داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى
الباحثة رلك إلي أنهن لديهن قدرة علي التعامل بواقعية مع أحداث الحياة الضاغطة الشاقة  وتعزو

، كما نبؤ بهره األحداث والسيطرة عليهاوعلي التعايش بإيجابية مع هره األحداث مما ساعدهن علي الت
وليست يعتبرون أنفسهن لديهن مسسولية شخصية عما يحدث لهن، لرا تكون رؤيتهن لألحداث متغيرة 

ن بالمسسولية ابن يشعر ( 00-6)نة اللواتي لديهنن بها فنجد أن عير د يمر ثابتة لتناسب الظروف التي ق
منهن صالبة نفسية أكثر وبضرورة الحفاظ علي رباطة جأشهن وصبرهن أماا أبناسهن وهرا يتطلب 

د أنهن ال فنج( 5-2)و(3-0)التحكا بأنفسهن ومشاعرهن ، أما من لديهن أبناء  نعالية ليستطع
لرا  نحداث حسب ما يرونها من وجهه نظرهمع األ نالمواقف بموضوعية فيتعامل التعامل مع نيستطع
نها بشدة األمر الري يفقدهن اإلمساك بزماا يل أبناسهن بصورة زاسدة أو يعاقببتدل منإما يق ننجد أنه

 .األمور بصورة صحيحة مما يضعف قدرتهن علي التحكا بالنفس 
ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية  3:8الفرضية  

والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل 
 .في قطاع غزة باختالف المستوى التعليمي

لدراسة ( One -Way ANOVA)األحادي  لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين
فمقط عغزةزوجات الشهداء واألرامل ي ىالفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها 

اي عجسيم اييا وى والنتاسب المتعلقة بهره ، (جامعية ودراسات عليا، دبلوا، ثانوية، إعدادية) ب خ الف
 :الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي
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يوضح نتيئج تحليل التبيين األحي   لكشف الفروق بين المقيييس الثالثة وأبعي هم ( 27)دول ج

 بيلنسبة لمتغير المستوى التعليمي
 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 

متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

  عم األسرة واألقيرب

 338.322 3 1014.966 بين المجموعيت

 470.788 279 131349.776 اخل المجموعيت  0.542// 0.72

  282 132364.742 المجموع

  عم االصدقيء

 2256.103 3 6768.310 بين المجموعيت

 417.256 277 115579.939  اخل المجموعيت 0.001** 5.41

  280 122348.249 المجموع

  عم الجيران

 1941.194 3 5823.582 بين المجموعيت

 592.873 275 163040.016  اخل المجموعيت 0.022* 3.27

  278 168863.599 المجموع

  عم المجتمع

 339.260 3 1017.781 بين المجموعيت

 388.771 275 106911.968  اخل المجموعيت 0.456// 0.87

  278 107929.749 المجموع

الدرجة الكلية الدعم 

 االجتميعي

 5850.529 3 17551.587 بين المجموعيت

 3058.518 273 834975.439  اخل المجموعيت 0.128// 1.91

  276 852527.025 المجموع

 البعد النفسي

 2651.845 3 7955.534 بين المجموعيت

 979.451 278 272287.250  اخل المجموعيت 0.046* 2.71

  281 280242.784 المجموع

 البعد االجتميعي

 557.766 3 1673.297 بين المجموعيت

 300.908 285 85758.703  اخل المجموعيت 0.138// 1.85

  288 87432.000 المجموع

 البعد االقتصي  

 150.800 3 452.401 بين المجموعيت

 131.804 288 37959.489  اخل المجموعيت 0.332// 1.14

  291 38411.890 المجموع

 بعد االلتزام

 1.142 3 3.425 بين المجموعيت

 11.188 286 3199.871  اخل المجموعيت 0.959// 0.10

  289 3203.297 المجموع

 بعد التحكم

 27.601 3 82.804 بين المجموعيت

 11.780 289 3404.377  اخل المجموعيت 0.073// 2.34

  292 3487.181 المجموع

 بعد التحد 

 1.508 3 4.524 بين المجموعيت

 10.977 289 3172.445  اخل المجموعيت 0.938// 0.14

  292 3176.969 المجموع

الدرجة الكلية 

 الصالبة النفسية

 49.339 3 148.017 بين المجموعيت

 57.841 286 16542.607  اخل المجموعيت 0.466// 0.85

  289 16690.624 المجموع

 القلق العيم

 876. 3 2.627 بين المجموعيت

 35.15 286 10053.058  اخل المجموعيت 0.995// 0.03

  289 10055.686 المجموع

 القلق االجتميعي

 26.021 3 78.064 بين المجموعيت

0.59 //0.621 
 44.031 288 12681.059  اخل المجموعيت

 المجموع

 
12759.123 291  
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 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 
متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

 القلق السييسي

 41.007 3 123.020 بين المجموعيت

 35.084 288 10104.223  اخل المجموعيت 0.322// 1.17

  291 10227.243 المجموع

 القلق االقتصي  

 31.211 3 93.634 بين المجموعيت

 10.580 289 3057.615  اخل المجموعيت 0.033* 2.95

  292 3151.249 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 المستقبل

 62.240 3 186.719 بين المجموعيت

 278.397 284 79064.745  اخل المجموعيت 0.880// 0.22

  287 79251.463 المجموع

 غير دالة احصاسيا \\         2.25دالة احصاسيا عند *         2.20دالة احصاسيا عند ** 

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات 
البعد ، البعد االجتماعي، دعا المجتمع، دعا األسرة واألقارب)أبعادها التالية االجتماعية و  المساندة

بعد ، بعد التحكا، بعد االلتزاا)وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية ، (االقتصادي
القلق ، الجتماعيالقلق ا، القلق العاا)وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية ، (التحدي
، إعدادية)باختالف مستوى تعليمهن ( p -value>0.05)لدى زوجات الشهداء واألرامل ( السياسي
باختالف في قطاع غزة أي أن زوجات الشهداء واألرامل ، (جامعية ودراسات عليا، دبلوا، ثانوية

ها والصالبة النفسية مستوى تعليمهن لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها ومصادر 
 .والقلق بأبعاده، بأبعادها

          جوهرية رات داللة احصاسية   تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة لدعم األصدقاء
(f-value=5.41, p-value=0.001 ) بين متوسط درجات دعا األصدقاء لدى زوجات الشهداء

جامعية ودراسات ، دبلوا، ثانوية، إعدادية)يمهن واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف مستوى تعل
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي مستوى  LSD، و تا استعمال اختبار(عليا

جامعية ، دبلوا، ثانوية)لديهن دعا من األصدقاء أقل من اللواتي مستوى تعليمهن  ( إعدادي)تعليمهن 
 .حظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرىفي حين لا يال، (ودراسات عليا

          جوهرية رات داللة احصاسية    تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة لدعم الجيران
(f-value=3.27, p-value=0.022 ) بين متوسط درجات دعا الجيران لدى زوجات الشهداء

جامعية ودراسات ، دبلوا، ثانوية، إعدادية)مستوى تعليمهن واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي مستوى  LSD، و تا استعمال اختبار(عليا

كرلك تبين ، (دبلوا، ثانوية)لديهن دعا من الجيران أقل من اللواتي مستوى تعليمهن ( إعدادي)تعليمهن 
في حين ، تعليمهن دبلوا لديهن دعا من الجيران أكثر من اللواتي تعليمهن جامعيأن اللواتي مستوى 

 .لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى
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تبعا " دعا الجيران -دعا األصدقاء"نتاسب الجدول السابق وجود فروق في كل من نالحظ من خالل 
" دعا من األصدقاء والجيران"ن مستواهن التعليمي إعدادي لديهنللمستوي التعليمي وتبين النتاسب أن م

، ومن تعليمها دبلوا لديها " دراسات عليا -جامعي -دبلوا -ثانوي"أقل من من مستواهن التعليمي 
 .دعا من الجيران أكثر من من تعليمهن جامعي

قلي تمكنها من وتري الباحثة أن العينة قد وصلت إلي مرحلة متقدمة من النضوج الجسدي والع
قوية مع األصدقاء والجيران أكثر ورلك من خالل احتكاكها بهن خالل  اجتماعيةإقامة عالقات 

الدراسة جعل آفاقهن أوسع وأفكارهن وتطلعاتها نحو المستقبل أفضل ، األمر الري كسر الحاجز 
ازرهن وقت الشدة ، و تؤ  بأنفسهنلنظرة المجتمع لألرملة ،وهره العالقات تزيد من ثقتها  االجتماعي

باألخرين وكرلك  واالتصال االنتماءكما أن المساندة والدعا من األصدقاء والجيران تشبع حاجاتهن إلي 
 (.63:  4226دياب ،.)بالمشكالت التي تواجههن االنشغالالمساعدة في إبعاد الفرد عن 

ة رات داللة جوهري تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة لبعد المساندة النفسية
بين متوسط درجات المساندة النفسية لدى زوجات ( f-value=2.71, p-value=0.046)احصاسية  

جامعية ، دبلوا، ثانوية، إعدادية)الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف مستوى تعليمهن 
اء واألرامل لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهد LSD، و تا استعمال اختبار(ودراسات عليا

، ثانوية)لديهن مساندة نفسية أقل من اللواتي مستوى تعليمهن ( إعدادي)اللواتي مستوى تعليمهن 
 .في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى، (دبلوا

ن وعن ما لديهن رضا عن أنفسه" دبلوا -الثانوي"رلك إلي أن العينة روي التعليا وتعزو الباحثة 
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 
ثار اآلوالنمو الشخصي لتقي الفرد من  كما أن المساندة النفسية لديهن تسها في التوافق اإليجابي

، فنجد أن أفراد العينة ممن (58: 4226دياب ،)الناتجة عن الصدمات أو تخفف من حدة هره اآلثار
جيدة أتاحت لديهن القدرة علي علي  اجتماعيةحصلن علي تعليا ثانوي أو دبلوا لديهن عالقات 

ات ومن ثا النصيحة أو رعاية كما أوجدت لديهن الفرصة لتواجد من يستمع إليها ويزودهن بالمعلوم
ختيار ، أما روات التعليا اإلعدادي فنجدهن مترددات وثقتها بأنفسها القرار واال خاراتلديهن الحرية في 

القرار و إقامة عالقات  اتخارضعيفة ويفتقدن للرؤية الموضوعية لألحداث مما يفقدهن القدرة علي 
 . حيث تكون عالقاتهن ضعيفة ومحدودة اجتماعية

جوهرية رات داللة احصاسية         تبين من خالل النتاسب وجود فروق ق االقتصاديبالنسبة لبعد القل
(33f-value=2.95, p-value=0.0 ) بين متوسط درجات القلق االقتصادي لدى زوجات الشهداء

جامعية ودراسات ، دبلوا، ثانوية، إعدادية)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف مستوى تعليمهن 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي مستوى  LSDاستعمال اختبار، و تا (عليا
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في حين لا ، (جامعي)يعانين من القلق االقتصادي أكثر من اللواتي مستوى تعليمهن ( ثانوي)تعليمهن 
 .يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

الصعبة الساسدة في السنوات األخيرة نتيجة  االقتصاديةالظروف  ليوتعزو الباحثة هذه النتيجة إ
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 

 احتياجاتكبير ورلك لخوفها من العجز وعدا القدرة علي تلبية  اقتصاديتعليا ثانوي لديهن قلق 
ن يحملوا أبناسهن خاصة مع عدا توفر الشروط المطلوبة للتوظيف لديهن وهره نتيجة واقعية حيث أن م

ن الصعوبات والويالت في إيجاد عمل ، و لكن في المقابل فقد تعاطت بعر يالشهادات الجامعية يعان
الظروف الصعبة لهؤالء األرامل وتبنت أنظمة تساعدهن علي توفير لقمة العيش مثل المؤسسات مع 

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 

لدي العينة مما يعرقل الحصول عليها وتبقي المساعدة محصورة بفسة قليلة لرلك نجد العينة ال تتوفر 
 .اقتصادييعانون من قلق 

ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية  2:8الفرضية  
ى زوجات الشهداء واألرامل والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لد

 .في قطاع غزة باختالف الوضع االقتصادي
لعينتين مستقلين لدراسة الفروقات في درجات المقاييس " ت"لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار 

ضعيف جدًا )"الثالثة لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة بالنسبة للوضع االقتصادي 
 :النتاسب المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي، و (متوسط، "وضعيف

 

 للوضع االقتصي   لكشف الفروق في المقيييس الثالثة وأبعي هم بيلنسبة" ت"نتيئج اختبير (: 01)جدول 
 األبعي 

 (047=ن)متوسط  (64=ن)ضعيف جداً 

 "ت"قيمة 
مستوى 

 الداللة
 الفروق لصيلح

 المتوسط
االنحراف 

 المعيير 
 المتوسط

االنحراف 

 المعيير 

 - //6431. 461. 21.19 136.17 23.29 137.61  عم األسرة واألقيرب

 0.001** 4.80- 19.95 150.63 20.78 136.74  عم االصدقيء
ايوضعاالق ص دي

 ايي و ط

 0.001** 3.62- 24.09 141.43 24.42 128.84  عم الجيران
ايوضعاالق ص دي

 ايي و ط

 - //4751. 721. 18.22 103.77 24.18 106.15 مع عم المجت

الدرجة الكلية الدعم 

 االجتميعي
509.34 66.74 532.11 50.99 -2.49 .0151* 

ايوضعاالق ص دي

 ايي و ط

 **0091. 2.66- 29.03 276.05 37.58 262.44 البعد النفسي
ايوضعاالق ص دي

 ايي و ط

 - //1511. 1.45- 16.18 138.25 21.21 134.05 البعد االجتميعي

 - //0.052 1.95- 10.94 106.26 13.02 103.10 البعد االقتصي  

 - //8381. 0.20- 3.23 40.32 3.68 40.23 بعد االلتزام

 - //0.151 1.44- 3.35 39.64 3.76 38.94 بعد التحكم

 - //0.856 181. 3.17 34.98 3.77 35.06 بعد التحد 
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 األبعي 

 (047=ن)متوسط  (64=ن)ضعيف جداً 

 "ت"قيمة 
مستوى 

 الداللة
 الفروق لصيلح

 المتوسط
االنحراف 

 المعيير 
 المتوسط

االنحراف 

 المعيير 

الدرجة الكلية 

 سيةالصالبة النف
114.32 8.95 114.98 7.19 -0.54 .5941// - 

 - //3181. 1.00 5.71 36.11 6.57 36.95 القلق العيم

 - //1451. 1.46 6.53 29.76 6.83 31.13 القلق االجتميعي

 - //2051. 1.27 5.88 32.63 6.02 33.70 القلق السييسي

 - //8581. 0.18- 3.33 22.53 3.13 22.44 القلق االقتصي  

الدرجة الكلية لقلق 

 المستقبل
124.22 17.77 120.89 16.23 1.41 .1591// - 

 غسعدايةاحص ئس \\2.25دايةاحص ئس د  *2.20دايةاحص ئس د  **
 ابعادتبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات 

البعد ، البعد االجتماعي، دعا المجتمع، دعا األسرة واألقارب)التالية المساندة االجتماعية 
بعد ، بعد التحكا، بعد االلتزاا)وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية ، (االقتصادي

القلق ، القلق االجتماعي، القلق العاا)وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية ، (التحدي
باختالف الوضع ( p -value>0.05)لدى زوجات الشهداء واألرامل ( القلق االقتصادي، سيالسيا

في قطاع غزة أي أن زوجات الشهداء واألرامل ، (متوسط، "ضعيف جدًا وضعيف)"االقتصادي 
باختالف وضعهن االقتصادي لديهن نفس المستوى من أبعاد المساندة االجتماعية ومصادرها 

 .والقلق بأبعاده، بعادهاوالصالبة النفسية بأ
 :لبعد دعم األصدقاءبالنسبة 

دعا األصدقاء لدى  تبين أن هناك فروق جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد
بالنسبة (  (t-test= -4.80, p- value = 0.001زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة 

حيث وجد ، لديهن وضع اقتصادي متوسطوكانت الفروق لصالح من ، الختالف الوضع االقتصادي
أما من وضعهن ،درجة  052.6أن متوسط درجة دعا األصدقاء لمن وضعهن االقتصادي متوسط 

ن روي الوضع االقتصادي المتوسط لديهن دعا من أأي ، درجة 036.7فقد بل  المتوسط ضعيف 
 .األصدقاء أكثر من روي االقتصاد الضعيف

 :لبعد دعم الجيرانبالنسبة 
دعا الجيران لدى زوجات  بين أن هناك فروق جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعدت

بالنسبة الختالف (  (t-test= -3.62, p- value = 0.001الشهداء واألرامل في قطاع غزة 
حيث وجد أن متوسط ، وكانت الفروق لصالح من لديهن وضع اقتصادي متوسط، الوضع االقتصادي

فقد بل  أما من وضعهن ضعيف ،درجة  141.4جيران لمن وضعهن االقتصادي متوسط درجة دعا ال
ن روي الوضع االقتصادي المتوسط لديهن دعا من الجيران أكثر من أأي ، درجة 048.8المتوسط 

 .روي االقتصاد الضعيف
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 :لبعد المساندة النفسيةبالنسبة 
المساندة النفسية  سط درجات بعدتبين أن هناك فروق جوهرية رات داللة إحصاسية بين متو 

بالنسبة (  (t-test= -2.66, p- value = 0.009لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة 
حيث وجد ، وكانت الفروق لصالح من لديهن وضع اقتصادي متوسط، الختالف الوضع االقتصادي

أما من وضعهن ،رجة د 476.0أن متوسط درجة المساندة النفسية لمن وضعهن االقتصادي متوسط 
ن روي الوضع االقتصادي المتوسط لديهن مساندة أأي ، درجة 464.2  المتوسط ضعيف فقد بل

 .نفسية أكثر من روي االقتصاد الضعيف
 :لمقياس الدعم االجتماعيبالنسبة 

تبين أن هناك فروق جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات الدعا االجتماعي الكلي 
بالنسبة (  (t-test= -2.49, p- value = 0.015الشهداء واألرامل في قطاع غزة لدى زوجات 

حيث وجد ، وكانت الفروق لصالح من لديهن وضع اقتصادي متوسط، الختالف الوضع االقتصادي
أما من ،درجة  534.0أن متوسط درجة الدعا االجتماعي الكلي لمن وضعهن االقتصادي متوسط 

ن روي الوضع االقتصادي المتوسط لديهن أأي ، درجة 529.3وسط فقد بل  المتوضعهن ضعيف 
 .دعا اجتماعي أكثر من روي االقتصاد الضعيف

 اجتماعيةأن أفراد العينة الرين لديهن مساندة ( 29)يظهر من خالل النتائج السابقة في جدول
باحثة رلك إلي المتوسط، وتعزو ال االقتصاديونفسية و دعا من الجيران واألصدقاء هن روي الوضع 

، أو توجيهية إرشادية أن معظا المساعدة التي تحصل عليها العينة هي المساندة المعنوية أو السلوكية
مهمة فهي تعمل علي تخفيف أعرار القلق لديه وتزيد من الشعور  االجتماعيةفإننا نجد ان المساندة 

زيد من في تحقيق التوافق اإليجابي وتبالرضا عن راته وحياته وتزيد من النواحي اإليجابية مما يساها 
 .رتباط بمصادر شبكة المساندة اإليجابية الخاصة بهن المتمثلة باألقارب والجيران واألصدقاءاال
ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية  5:8الفرضية  

ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية 
 .في قطاع غزة باختالف االتجاه السياسي للمتوفى

 One -Way)لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي 
ANOVA ) زوجات الشهداء  ي ىلدراسة الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها
قواألرامل يجي وفىفم اياس  م االتج ا ب خ الف غزة -جهاد"إسالمي، "جبهة–فتح "وطني) ط ع
 :والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي، (مستقل، "حماس
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يوضح نتيئج تحليل التبيين األحي   لكشف الفروق بين المقيييس الثالثة وأبعي هم بيلنسبة لمتغير االتجيه ( 29)جدول 

 لسييسي للمتوفىا
 

 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 
متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

  عم األسرة واألقيرب

 221.279 2 442.557 بين المجموعيت

 469.581 281 131952.387  اخل المجموعيت 0.625// 0.47

  283 132394.944 المجموع

  عم االصدقيء

 3184.401 2 6368.803 بين المجموعيت

 417.348 279 116439.981  اخل المجموعيت 0.001** 7.63

  281 122808.784 المجموع

  عم الجيران

 283.858 2 567.715 بين المجموعيت

 611.598 277 169412.571  اخل المجموعيت 0.629// 0.46

  279 169980.286 المجموع

  عم المجتمع

 256.788 2 513.577 بين المجموعيت

 387.902 277 107448.820  اخل المجموعيت 0.517// 0.66

  279 107962.396 المجموع

الدرجة الكلية الدعم 

 االجتميعي

 6724.094 2 13448.187 بين المجموعيت

2.20 
//0.113 

 
 3062.224 275 842111.583  اخل المجموعيت

  277 855559.770 المجموع

 لنفسيالبعد ا

 1691.036 2 3382.073 بين المجموعيت

 992.010 280 277762.839  اخل المجموعيت 0.184// 1.71

  282 281144.912 المجموع

 البعد االجتميعي

 671.972 2 1343.943 بين المجموعيت

 300.927 287 86366.181  اخل المجموعيت 0.109// 2.23

  289 87710.124 المجموع

 لبعد االقتصي  ا

 252.333 2 504.666 بين المجموعيت

 130.816 290 37936.699  اخل المجموعيت 0.147// 1.93

  292 38441.365 المجموع

 بعد االلتزام

 3.561 2 7.123 بين المجموعيت

 11.098 288 3196.265  اخل المجموعيت 0.726// 0.32

  290 3203.388 المجموع

 حكمبعد الت

 6.270 2 12.539 بين المجموعيت

 11.948 291 3476.930  اخل المجموعيت 0.592// 0.53

  293 3489.469 المجموع

 بعد التحد 

 19.986 2 39.971 بين المجموعيت

 10.835 291 3153.025  اخل المجموعيت 0.160// 1.85

  293 3192.997 المجموع

الدرجة الكلية 

 نفسيةالصالبة ال

 77.684 2 155.368 بين المجموعيت

 57.442 288 16543.361  اخل المجموعيت 0.260// 1.35

  290 16698.729 المجموع

 القلق العيم

 56.780 2 113.560 بين المجموعيت

 34.728 288 10001.726  اخل المجموعيت 0.197// 1.64

  290 10115.286 المجموع

 يالقلق االجتميع

 5.472 2 10.943 بين المجموعيت

 43.963 290 12749.289  اخل المجموعيت 0.883// 0.12

  292 12760.232 المجموع
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 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 
متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

 القلق السييسي

 9.097 2 18.194 بين المجموعيت

 35.204 290 10209.068  اخل المجموعيت 0.772// 0.26

  292 10227.263 المجموع

 القلق االقتصي  

 4.641 2 9.282 المجموعيتبين 

 10.839 291 3154.187  اخل المجموعيت 0.652// 0.43

  3163.469293 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 المستقبل

 142.085 2 284.171 بين المجموعيت

 276.488 286 79075.547  اخل المجموعيت 0.599// 0.51

  288 79359.717 المجموع

 غير دالة احصاسيا \\         2.25دالة احصاسيا عند *         2.20اسيا عند دالة احص** 

المساندة تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات 
البعد ، البعد النفسي، دعا المجتمع، دعا الجيران، دعا األسرة واألقارب)أبعادها التالية االجتماعية و 

، بعد االلتزاا)وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية ، (البعد االقتصادي، جتماعياال
القلق ، القلق العاا)وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية ، (بعد التحدي، بعد التحكا
( p -value>0.05)لدى زوجات الشهداء واألرامل ( القلق االقتصادي، القلق السياسي، االجتماعي

في أي أن زوجات الشهداء واألرامل ، (مستقل، إسالمي، وطني)باختالف االتجاه السياسي للمتوفى 
باختالف اتجاه أزواجهن السياسية لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها قطاع غزة 

 .والقلق بأبعاده، ومصادرها والصالبة النفسية بأبعادها
         جوهرية رات داللة احصاسية    تبين من خالل النتاسب وجود فروق ألصدقاءبالنسبة لدعم ا

(f-value=7.63, p-value=0.001 ) بين متوسط درجات دعا األصدقاء لدى زوجات الشهداء
، و تا (مستقل، إسالمي، وطني)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي للمتوفى 

هن لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاه أزواج LSDاستعمال اختبار
دعا من األصدقاء أكثر من اللواتي اتجاه أزواجهن السياسية  نلديه( إسالمي، وطني)السياسية 

 .في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى، مستقل
الدعا المقدا من األصدقاء يكون لديهن رضا عن أنفسهن وظروفهن، كما أن وتعزو الباحثة ذلك إلي 

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 

ون لتقديا العون والمساعدة لها، لرا نجد أن األسر التي تنتمي التجاه سياسي يحتضنها أول من يسع
أصحابه وقت المصيبة و يتكفلون بها ويقدمون لها للحصول علي كافة أشكال المساعدة ، أما من 

فيقوا األصدقاء بمواساتها ودعمها ولكن تقتصر المواساة علي الصورة " مستقل"ليس لها اتجاه 
رامل لرا نجد لديهن ية وقت المصيبة فقط وهرا هو الواقع الراهن الري تعانيه أسر الشهداء و األالمعنو 

 .كتساب والقلق والخوف من الغدالكثير من اال
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ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية  6:8الفرضية  
لفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها ا

 .في قطاع غزة باختالف مكان اإلقامة
لعينتين مستقلين لدراسة الفروقات في درجات المقاييس " ت"لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار 

، (أهل المرحوامع ، بيت مستقل)الثالثة لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة بالنسبة لدقامة 
 :والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي

 يإلق مةيكشفايفعوقفماييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ة"ت"ن  ئجاخ   ر(:31)ج ول
 األبعي 

 (136=ن)مع أهل المرحوم  (152=ن)بيت مستقل 

 "ت"قيمة 
مستوى 

 الداللة
 الفروق لصيلح

 المتوسط
نحراف اال

 المعيير 
 المتوسط

االنحراف 

 المعيير 

 بستما قل *0121. 2.54 18.53 133.63 23.36 140.02  عم األسرة واألقيرب

 - //0911. 1.69- 19.26 149.85 22.20 145.58  عم االصدقيء

 معأھلاييعحوم *0051. 2.80- 23.83 142.83 25.08 134.51  عم الجيران

 - //0.912 111. 18.71 104.35 20.50 104.62  عم المجتمع

الدرجة الكلية الدعم 

 االجتميعي

524.77 62.80 530.73 45.95 -0.90 0.369// 
- 

 - //0661. 1.84- 26.41 276.98 35.33 270.12 البعد النفسي

 - //4941. 0.69- 15.56 138.18 19.01 136.77 البعد االجتميعي

 - //0521. 1.96 9.84 104.30 12.67 106.91 البعد االقتصي  

 - //0661. 1.85 3.20 39.95 3.44 40.68 بعد االلتزام

 - //2131. 1.25- 3.29 39.73 3.61 39.22 بعد التحكم

 - //2171. 1.24 2.97 34.74 3.54 35.22 بعد التحد 

الدرجة الكلية الصالبة 

 النفسية

115.11 8.10 114.53 7.08 .641 .5251// 
- 

 معأھلاييعحوم *0291. 2.19- 5.18 37.07 6.44 35.56 القلق العيم

 - //1371. 1.49- 6.56 30.73 6.64 29.56 القلق االجتميعي

 - 0.261// 1.13- 5.93 33.32 5.90 32.54 القلق السييسي

 معأھلاييعحوم*0.019 2.37- 3.07 23.01 3.37 22.11 القلق االقتصي  

الدرجة الكلية لقلق 

 المستقبل

119.75 17.23 123.92 15.73 -2.12 0.281// 
- 

 غسعدايةاحص ئس \\2.25دايةاحص ئس د  *2.20دايةاحص ئس د  **
تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات 

، البعد االجتماعي، البعد النفسي، المجتمع دعا، دعا األصدقاء)المساندة االجتماعية وأبعاده التالية 
بعد ، بعد التحكا، بعد االلتزاا)وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية ، (البعد االقتصادي

لدى ( القلق السياسي، القلق االجتماعي)وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده التالية ، (التحدي
مع أهل ، بيت مستقل)باختالف مكان االقامة ( p -value>0.05)زوجات الشهداء واألرامل 

باختالف أماكن اقامتهن لديهن نفس المستوى في قطاع غزة أي أن زوجات الشهداء واألرامل ، (المرحوا
 .والقلق بأبعاده، من المساندة االجتماعية وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية بأبعادها
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 :واألقاربلبعد دعم األسرة بالنسبة 
دعا األسرة  جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد اً تبين أن هناك فروق

( (t-test= 2.54, p- value = 0.012واألقارب لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة 
حيث وجد أن ، وكانت الفروق لصالح من يقيمن في بيت مستقل، قامةبالنسبة الختالف مكان اإل

أما من يقيمن مع أهل ،درجة  022.2من في بيت مستقل درجة دعا األسرة واألقارب لمن يقمتوسط 
من األسرة  من في بيت مستقل لديهن دعاأي أن من يق، درجة 033.6المتوسط المرحوا فقد بل  

 .من مع أهل المرحواواألقارب أكثر ممن يق
 :لبعد دعم الجيرانبالنسبة 

دعا الجيران لدى  ت داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعدجوهرية را اً تبين أن هناك فروق
بالنسبة الختالف ( (t-test=-2.80, p- value = 0.005زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة 

ن متوسط درجة دعا حيث وجد أ، من مع أهل المرحواوكانت الفروق لصالح من يق، قامةمكان اال
المتوسط من في بيت مستقل فقد بل  أما من يق،درجة  024.8ل المرحوا من مع أهالجيران لمن يق

من في بيت مستقل لديهن دعا من الجيران أقل ممن يقيمن مع أهل أي أن من يق، درجة 032.5
 .المرحوا

 :لبعد القلق العامبالنسبة 
القلق العاا لدى  جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد اً تبين أن هناك فروق

بالنسبة الختالف ( (t-test=-2.19, p- value = 0.029اء واألرامل في قطاع غزة زوجات الشهد
ن متوسط درجة القلق حيث وجد أ، من مع أهل المرحواوكانت الفروق لصالح من يق، قامةمكان اإل

 35.6المتوسط  من في بيت مستقل فقد بل أما من يق،درجة  37.0هل المرحوا من مع أالعاا لمن يق
 .من مع أهل المرحواعاا أقل ممن يقمن في بيت مستقل لديهن قلق من يق أي أن، درجة

 :لبعد القلق االقتصاديبالنسبة 
القلق االقتصادي  جوهرية رات داللة إحصاسية بين متوسط درجات بعد اً تبين أن هناك فروق

بالنسبة ( (t-test=-2.37, p- value = 0.019لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة 
وسط درجة حيث وجد أن مت، من مع أهل المرحواق لصالح من يقوكانت الفرو ، قامةالختالف مكان اإل

 من في بيت مستقل فقد بل أما من يق،درجة  43.2هل المرحوا من مع أالقلق االقتصادي لمن يق
من مع أهل قل لديهن قلق اقتصادي أقل ممن يقمن في بيت مستأي أن من يق، درجة 44.0المتوسط 

 .لمرحواا
علي أزواجهن من الزواج " خاصة زوجات األخ"نظرة المجتمع وخوف النساء  وتعزو الباحثة ذلك إلي

باألرامل فنتب عنه قلة التواصل وتقديا الدعا النفسي والمادي لهن ولكننا نجد أن األرامل اللواتي يقمن 
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كما نجد بعر األسر  في منزل مستقل يتلقون مساندة و مؤازرة أكثر حيث ال يشكلن مصدر خطر،
كتفين وال يحتجن لمساعدة إلقونه من مساعدات فيعتقدون أنهن يعدون ويحاسبون األرامل علي ما يت

متناسين المشاكل والظروف السيسة التي يعاني منها الجميع من قلة فرص العمل وقلة الدخل والظروف 
خوفهن من عجزهن عن توفير و  سعار أدي رلك لزيادة قلق العينة السيسة وغالء األ االقتصادية

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 

سر تعدد ما تحصل عليه األرامل من مساعدات النفسي والجسدي والتعليمي ، ولكننا نجد أن بعر األ
ة عندما يتسبب أهل المرحوا بل وتقوا بمشاطرتهن، رلك األمر الري يزيد القلق  عند األرامل والمصيب

" أحفادهن ، لرا نجد أن من يقمن في بيت مستقل لديهنو  بقطع المساعدات المقدمة لألرملة  اأنفسه
لبعدهن عن المحاسبة عما يحصلن عليه كما لديها الفرصة  أقل ويعود رلك" اقتصاديقلق  -قلق عاا

علي قد فراشك مد "الخاصة بهن  االقتصاديةلتنظيا ظروف حياتهن ومعيشتهن  حسب الظروف 
 ".رجليك

وعلي العكس من رلك نجد أن من يقمن مع أهل المرحوا لديهن دعا من الجيران أكثر ممن يقمن 
المجتمع لهره الفسة فشعبنا الفلسطيني معرر في كل  احتضان في بيت مستقل وتعزو الباحثة رلك إلي

بين األفراد والجماعات فعندما نجد  االجتماعيةلحظة للموت واألسر، فأدي رلك إلي زيادة قوة العالقات 
احتضان األسرة لألرامل والمحافظة عليهن يزيد رلك من رعاية المجتمع والجيران لهره الفسة خاصة من 

مرحوا ورلك نظرا لمجتمعنا الشرقي وعاداته وتقاليده ونظرته الخاصة لألرملة أدي إلي يقمن مع أهل ال
 .سالسة زيارة األرامل في بيت أهل المرحوا أكثر من زيارتهن وهن في منزل مستقل

ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية  7:8الفرضية  
لق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل والصالبة النفسية وق

 .في قطاع غزة باختالف االتجاه السياسي للمستجيبات
لدراسة ( One -Way ANOVA)لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي 

لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة  الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها
والنتاسب ، (مستقل، "جهاد-حماس"إسالمي، "جبهة-فتح"وطني)باختالف االتجاه السياسي للمستجيبات 

 :المتعلقة بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي
 



049 

 

وأبع دھمب ي ا ةيوضحن  ئجتحجسلاي   يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثة(30)ج ول

 يي غسعاالتج ااياس  ميجيا جس  ت
 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 

متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

 عم األسرة 

 واألقيرب

 806.495 2 1612.989 بين المجموعيت

 465.416 281 130781.954  اخل المجموعيت 0.179// 1.73

  283 132394.944 المجموع

  عم االصدقيء

 3999.493 2 7998.986 بين المجموعيت

 411.505 279 114809.798  اخل المجموعيت 0.001** 9.72

  281 122808.784 المجموع

  عم الجيران

 1787.344 2 3574.688 بين المجموعيت

 600.742 277 166405.598  اخل المجموعيت 0.053// 2.98

  279 169980.286 المجموع

  عم المجتمع

 644.675 2 1289.351 بين المجموعيت

 385.101 277 106673.046  اخل المجموعيت 0.189// 1.67

  279 107962.396 المجموع

الدرجة الكلية 

 الدعم االجتميعي

 14330.868 2 28661.736 بين المجموعيت

 3006.902 275 826898.034  اخل المجموعيت 0.009** 4.77

  277 855559.770 المجموع

 البعد النفسي

 4732.688 2 9465.376 بين المجموعيت

 970.284 280 271679.535  اخل المجموعيت 0.008** 4.88

  282 281144.912 المجموع

 البعد االجتميعي

 1168.381 2 2336.762 بين المجموعيت

 297.468 287 85373.362  اخل المجموعيت 0.021* 3.93

  289 87710.124 المجموع

 البعد االقتصي  

 403.617 2 807.234 بين المجموعيت

 129.773 290 37634.131  اخل المجموعيت 0.046* 3.11

  292 38441.365 المجموع

 بعد االلتزام

 21.231 2 42.462 بين المجموعيت

 10.975 288 3160.927  اخل المجموعيت 0.146// 1.93

  290 3203.388 المجموع

 بعد التحكم

 41.905 2 83.810 بين المجموعيت

 11.703 291 3405.659  اخل المجموعيت 0.029* 3.58

  293 3489.469 المجموع

 بعد التحد 

 47.372 2 94.743 بين المجموعيت

 10.647 291 3098.253  اخل المجموعيت 0.012* 4.45

  293 3192.997 المجموع

الدرجة الكلية 

 الصالبة النفسية

 283.994 2 567.989 بين المجموعيت

 56.010 288 16130.740  اخل المجموعيت 0.007** 5.07

  290 16698.729 المجموع

 القلق العيم

 233.304 2 466.608 بين المجموعيت

 33.502 288 9648.678  اخل المجموعيت 0.001** 6.96

  290 10115.286 المجموع

 القلق االجتميعي

 58.773 2 117.546 بين المجموعيت

1.35 //0.261 
 43.595 290 12642.686  اخل المجموعيت

 292 12760.232 المجموع
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 القلق السييسي

 28.087 2 56.174 بين المجموعيت

 35.073 290 10171.089  اخل المجموعيت 0.450// 0.80

  292 10227.263 لمجموعا

 القلق االقتصي  

 40.639 2 81.277 بين المجموعيت

 10.592 291 3082.192  اخل المجموعيت 0.023* 3.84

  293 3163.469 المجموع

الدرجة الكلية 

 لقلق المستقبل

 1153.940 2 2307.879 بين المجموعيت

 269.412 286 77051.838  اخل المجموعيت 0.015* 4.28

  288 79359.717 المجموع

 غير دالة احصاسيا \\         2.25دالة احصاسيا عند *         2.20دالة احصاسيا عند ** 

تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات 
وبين متوسط ، (دعا المجتمع، الجيراندعا ، دعا األسرة واألقارب)التالية المساندة االجتماعية  أبعاد

القلق ، القلق االجتماعي)وبين متوسط درجات أبعاد قلق المستقبل التالية ، درجات بعد االلتزاا
باختالف االتجاه السياسي لهن ( p-value>0.05)لدى زوجات الشهداء واألرامل ( السياسي

باختالف اتجاهتهن قطاع غزة في أي أن زوجات الشهداء واألرامل ، (مستقل، إسالمي، وطني)
السياسية لديهن نفس المستوى من أبعاد المساندة االجتماعية وبعد االلتزاا بعدي القلق االجتماعي 

 .والسياسي
         جوهرية رات داللة احصاسية   تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة لدعم األصدقاء

(f-value=9.72, p-value=0.001 )رجات دعا األصدقاء لدى زوجات الشهداء بين متوسط د
، و تا استعمال (مستقل، إسالمي، وطني)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي لهن 

، وطني)هن السياسية لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاه LSDاختبار
في حين لا يالحظ ، مستقل لواتي اتجاههن السياسيأكثر من الدعا من األصدقاء  نلديه( إسالمي

 .وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى
       جوهرية رات داللة احصاسية   تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة للمساندة النفسية

(f-value=4.88, p-value=0.008 ) جات الشهداء لدى زو المساندة النفسية بين متوسط درجات
، و تا استعمال (مستقل، إسالمي، وطني)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي لهن 

، وطني)لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية  LSDاختبار
في حين لا يالحظ وجود ، للديهن مساندة نفسية أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية مستق( إسالمي

 .أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى
جوهرية رات داللة احصاسية       تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة للمساندة االجتماعية

(f-value=3.93, p-value=0.021 ) لدى زوجات المساندة االجتماعية بين متوسط درجات
، و تا (مستقل، إسالمي، وطني)قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي لهن  الشهداء واألرامل في

لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية  LSDاستعمال اختبار
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في حين لا يالحظ ، لديهن مساندة اجتماعية أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية مستقل( إسالمي)
 .فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى وجود أي

جوهرية رات داللة احصاسية       تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة للمساندة االقتصادية 
(f-value=3.11, p-value=0.046 ) لدى زوجات المساندة االقتصادية بين متوسط درجات

، و تا (مستقل، إسالمي، وطني)التجاه السياسي لهن الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف ا
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية  LSDاستعمال اختبار

في حين لا ، (مستقل، وطني)لديهن مساندة اقتصادية أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية ( إسالمي)
 .حصاسية بين المجموعات األخرىيالحظ وجود أي فروق رات داللة إ

جوهرية رات داللة  تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة لمقياس الدعم االجتماعي الكلي
بين متوسط درجات الدعا االجتماعي لدى ( f-value=4.77, p-value=0.009)احصاسية 

، إسالمي، وطني) زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي لهن
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي  LSD، و تا استعمال اختبار(مستقل

لديهن دعا اجتماعي أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية ( إسالمي، وطني)اتجاههن السياسية 
 .ألخرىفي حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات ا، (مستقل)

جوهرية رات داللة احصاسية       تبين من خالل النتاسب وجود فروقلبعد التحكم النفسي بالنسبة 
(f-value=3.58, p-value=0.029 ) لدى زوجات الشهداء واألرامل التحكا بين متوسط درجات

 ، و تا استعمال(مستقل، إسالمي، وطني)في قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي لهن 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية  LSDاختبار

في حين لا ، (مستقل، وطني)لديهن تحكا نفسي أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية ( إسالمي)
 .يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

    جوهرية رات داللة احصاسية         ل النتاسب وجود فروقتبين من خاللبعد التحدي  بالنسبة 
(f-value=4.45, p-value=0.012 ) لدى زوجات الشهداء واألرامل التحدي بين متوسط درجات

، و تا استعمال (مستقل، إسالمي، وطني)في قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي لهن 
ات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية لكشف الفروق فقد تبين أن زوج LSDاختبار

في حين لا يالحظ ، (وطني)لديهن تحدي أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية ( مستقل، إسالمي)
 .وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

ية رات داللة جوهر  تبين من خالل النتاسب وجود فروقللدرجة الكلية للصالبة النفسية  بالنسبة 
بين متوسط درجات الصالبة النفسية لدى زوجات ( f-value=5.07, p-value=0.007)احصاسية 

، و تا (مستقل، إسالمي، وطني)الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي لهن 
اتجاههن السياسية  لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي LSDاستعمال اختبار
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في حين لا يالحظ ، (وطني)لديهن صالبة نفسية أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية ( إسالمي)
 .وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

        جوهرية رات داللة احصاسية    تبين من خالل النتاسب وجود فروقلبعد القلق العام بالنسبة 
(f-value=6.96, p-value=0.001 ) لدى زوجات الشهداء القلق العاا بين متوسط درجات

، و تا استعمال (مستقل، إسالمي، وطني)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي لهن 
( وطني)لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية  LSDاختبار

في حين لا يالحظ وجود أي ، (مستقل، إسالمي)عاا أكثر من اللواتي اتجاههن السياسية لديهن قلق 
 .فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

جوهرية رات داللة احصاسية         تبين من خالل النتاسب وجود فروقلبعد القلق االقتصادي بالنسبة 
(f-value=3.84, p-value=0.023 )لدى زوجات الشهداء القلق االقتصادي رجات بين متوسط د

، و تا استعمال (مستقل، إسالمي، وطني)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي لهن 
( وطني)لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية  LSDاختبار

في حين لا يالحظ وجود أي ، (مستقل)اههن السياسي لديهن قلق اقتصادي أكثر من اللواتي اتج
 .فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

جوهرية رات داللة احصاسية         تبين من خالل النتاسب وجود فروقلمقياس القلق الكلي بالنسبة 
(f-value=3.84, p-value=0.023 ) هداء لدى زوجات الشالقلق االقتصادي بين متوسط درجات

، و تا استعمال (مستقل، إسالمي، وطني)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف االتجاه السياسي لهن 
( وطني)لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي اتجاههن السياسية  LSDاختبار

حظ وجود أي في حين لا يال، (مستقل)لديهن قلق اقتصادي أكثر من اللواتي اتجاههن السياسي 
  .فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

أن الدعا المقدا من األصدقاء يكون لديهن رضا عن أنفسهن وظروفهن، كما وتعزو الباحثة ذلك إلي 
أننا نجد األسر التي تنتمي للتنظيمات لديهن دعا أكثر في كافة النواحي سواء كان بالنصيحة أو 

بجانب األسرة وقت المصيبة  ننجد أن األصدقاء ها أول من يقفو  مادية ، لراالمساندة النفسية أو ال
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 ، 

فيقوا األصدقاء بمواساتها ودعمها ولكن تقتصر المواساة علي " مستقل"اتجاه أما من ليس لها 
رامل لرا الصورة المعنوية وقت المصيبة فقط وهرا هو الواقع الراهن الري تعانيه أسر الشهداء و األ

 .كتساب والقلق والخوف من الغدنجد لديهن الكثير من اال
ية من خالل احتكاكهن بالمؤسسات والمجتمع المحيط قو  اجتماعيةأقدر علي إقامة عالقات كما أنهن 

التي يتلقاها األفراد  االجتماعيةبهن وما يتلقونه من مساعدة من األفراد المحيطين بهن ، فالمساندة 
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السياسية والجيران تقوا بدور  واالتجاهاتمن خالل الجماعات التي ينتمي اليها كاألسرة واألصدقاء 
 – 320: 4220فايد ،)ة لألحداث والمواقف السيسة التي يتعرضون لها كبير في خفر اآلثار السلبي

إلي أن المساندة لها أثر مخفف لنتاسب " 0992، كما يشير محمد الشناوي ومحمد عبدالرحمن ( 324
مثل القلق ) األحداث الضاغطة فاألشخاص الرين يمرون بأحداث مؤلمة تتفاوت استجاباتها السلبية

داث تبعا لتوفر مثل هره العالقات الودودة والمساندة حيث يزداد احتمال التعرر لتلك األح( واالكتساب
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
و الباحثة رلك إلي احتضان أصحاب االتجاهات اإلسالمية ألبناسهن ورعايتها نفسيا وماديا من وتعز 

حيث وجدن أنفسهن  نعن رلك زيادة ثقة األرامل بأنفسهخالل مؤسساتها الخاصة واألهلية نتب 
من قبل المجتمع و مؤسساته و مؤازرتها لهن شجعهن علي إقامة عالقات اجتماعية جيدة  اتمحتضن

 نتجاه أنفسهاالمسسولية  وتحمل نو آماله نلشعورهن باألمان وتمسكهن بأهدافهية فأدي رلك وقو 
جاه المجتمع ، فرلك ساعدهن علي اتخار القرارات وتفسير األحداث بواقعية وقدرة علي التعامل مع اتو 

رت إليه ، كما يتفق هرا مع ما أشا( 72: 4202عودة،) عقبات الحياة المتغيرة والقدرة علي التحدي
كوبازا إلي أن الصالبة النفسية ومكوناتها تعمل كمتغير سيكولوجي يخفف من وقع األحداث 
الضاغطة علي الصحة الجسمية والنفسية للفرد فاألشخاص األكثر صالبة يتعرضون للضغوط وال 

 (. 478:  0996مخيمر،)يمرضون 
وتعزو  (المستقل -اإلسالمي)التجاه الوطني لديها قلق عاا أكثر من روي ا االتجاهكما نجد أن روي 

الباحثة رلك إلي تمسكهن بالقيا والثوابت الوطنية والدينية األمر الري دفعها لتقديا الشهداء ومواجهة 
الفلسطيني الري يعاني  االنقسااالكثير من الصعوبات في هره الحياة من حروب واحتياجات إال أن 

الجميع ما بين مؤيد ومعارر األمر الري نتب  فانقسالفسة منه الوطن زاد المعاناة واأللا لدي هره ا
عنه توقع سلبي لألحداث يرتبط بنظرة تشاؤمية وتوقع للكوارث التي تهدد حياة األفراد؛ إال أننا نجد 

يش في محافظات غزة والظروف الديهن قلق اقتصادي أكثر وتعزو الباحثة رلك إلي الواقع المع
 واجتماعيةشعبنا بفعل الحصار وما نتب عنه من معاناة نفسية  المعيشية الصعبة التي يعيشها

ون وسياسية صعبة ، فهره الظروف شملت جميع األرامل ولكنها ميزت بينهن من حيث الل واقتصادية
ن تركن هرا ءالتنظيمي فكل تنظيا يرعي أبنا ه المنتمين إليه ويوفر احتياجاتهن واحتياجات أسرهن ، وا 

داسا من توفر المساعدة  اقتصاديدات عنهن مما يجعل أفراد العينة في قلق التنظيا تنقطع المساع
سيحدث غدا زاد من توترهن  اليوا وانقطاعها غدا مما يفاقا مشكالتها وقلقها الداسا وترقبهن لما

 .وقلقهن
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ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة االجتماعية  8:8الفرضية  
ة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات الشهداء واألرامل والصالب

 .في قطاع غزة باختالف العمر عند الزواج
( One -Way ANOVA)لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي 

ها لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع لدراسة الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعاد
والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية ، (33-44، 40-08، 07-05)غزة باختالف العمر عند الزواج 
 :موضحة من خالل الجدول التالي



يوضحن  ئجتحجسلاي   يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ة(34)ج ول

 د  ايزواجيي غسعايعيع
 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 

متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

  عم األسرة واألقيرب

 2668.037 2 5336.075 بين المجموعيت

 432.547 277 119815.625  اخل المجموعيت 0.002** 6.17

  279 125151.700 المجموع

  عم االصدقيء

 468.371 2 936.742 بين المجموعيت

 422.881 275 116292.309  اخل المجموعيت 0.332// 1.11

  277 117229.050 المجموع

  عم الجيران

 4236.940 2 8473.879 بين المجموعيت

 577.797 273 157738.508  اخل المجموعيت 0.001** 7.33

  275 166212.388 المجموع

  عم المجتمع

 300.483 2 600.965 بين المجموعيت

 381.170 273 104059.422  اخل المجموعيت 0.456// 0.79

  275 104660.388 المجموع

الدرجة الكلية الدعم 

 االجتميعي

 6546.654 2 13093.308 بين المجموعيت

 2860.652 271 775236.750  اخل المجموعيت 0.103// 2.29

  273 788330.058 المجموع

 سيالبعد النف

 3211.394 2 6422.787 بين المجموعيت

 919.602 276 253810.180  اخل المجموعيت 0.032* 3.49

  278 260232.968 المجموع

 البعد االجتميعي

 472.304 2 944.607 بين المجموعيت

 285.027 283 80662.721  اخل المجموعيت 0.193// 1.66

  285 81607.329 المجموع

 االقتصي  البعد 

 282.974 2 565.949 بين المجموعيت

 128.279 286 36687.692  اخل المجموعيت 0.112// 2.21

  288 37253.640 المجموع

 بعد االلتزام

 5.134 2 10.268 بين المجموعيت

 10.737 284 3049.189  اخل المجموعيت 0.620// 0.48

  286 3059.456 المجموع

 بعد التحكم

 336. 2 671. بين المجموعيت

 11.803 287 3387.549  اخل المجموعيت 0.972// 0.03

  289 3388.221 المجموع

 0.084// 2.49 26.606 2 53.212 بين المجموعيت بعد التحد 
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 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 
متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

 10.667 287 3061.371  اخل المجموعيت

  289 3114.583 المجموع

الدرجة الكلية 

 الصالبة النفسية

 40.823 2 81.645 ين المجموعيتب

 55.145 284 15661.184  اخل المجموعيت 0.478// 0.74

  286 15742.829 المجموع

 القلق العيم

 254.590 2 509.181 بين المجموعيت

 32.846 284 9328.289  اخل المجموعيت 0.001** 7.75

  286 9837.470 المجموع

 القلق االجتميعي

 268.629 2 537.258 جموعيتبين الم

 42.298 286 12097.157  اخل المجموعيت 0.002** 6.35

  288 12634.415 المجموع

 القلق السييسي

 159.500 2 319.000 بين المجموعيت

 34.307 286 9811.678  اخل المجموعيت 0.010* 4.65

  288 10130.678 المجموع

 القلق االقتصي  

 131.592 2 263.184 وعيتبين المجم

 9.900 287 2841.285  اخل المجموعيت 0.001** 13.29

  289 3104.469 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 المستقبل

 3143.994 2 6287.988 بين المجموعيت

 253.752 282 71557.964  اخل المجموعيت 0.001** 12.39

  284 77845.951 المجموع

 غير دالة احصاسيا \\         2.25دالة احصاسيا عند *         2.20حصاسيا عند دالة ا** 

المساندة تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات 
، (البعد االقتصادي، دعا المجتمع البعد االجتماعي، دعا األصدقاء)التالية  وأبعادهااالجتماعية 

لدى ( بعد التحدي، بعد التحكا، بعد االلتزاا)توسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالي وبين م
، 40-08، 07-05)باختالف أعمارهن عند الزواج ( p-value>0.05)زوجات الشهداء واألرامل 

باختالف أعمارهن عند الزواج لديهن في قطاع غزة أي أن زوجات الشهداء واألرامل ، (44-33
 .توى من المساندة االجتماعية وأبعادها والصالبة النفسية وأبعادهانفس المس

جوهرية رات داللة احصاسية       تبين من خالل النتاسب وجود فروقألسرة واألقارب بالنسبة لدعم ا
(f-value=6.17, p-value=0.002 ) بين متوسط درجات دعا األسرة واألقارب لدى زوجات

-44، 40-08، 07-05)ة تبعًا الختالف أعمارهن عن الزواج الشهداء واألرامل في قطاع غز 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي  LSD، و تا استعمال اختبار(33

-05)لديها دعا من األسرة واألقارب أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( 33-44)تزوجن عند عمر 
 .ق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرىفي حين لا يالحظ وجود أي فرو ، (08-40، 07

-f)جوهرية رات داللة احصاسية         تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة لدعم الجيران
value=7.33, p-value=0.001 ) بين متوسط درجات دعا الجيران لدى زوجات الشهداء

، و تا (33-44، 40-08، 07-05)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف أعمارهن عن الزواج 
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لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي تزوجن عند عمر  LSDاستعمال اختبار
في حين لا ، (33-44، 40-08)لديها دعا من الجيران أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( 05-07)

 .يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى
جوهرية رات داللة احصاسية         تبين من خالل النتاسب وجود فروق النسبة للمساندة النفسيةب
(f-value=3.49, p-value=0.032 ) بين متوسط درجات المساندة النفسية لدى زوجات

-44، 40-08، 07-05)الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف أعمارهن عن الزواج 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي  LSDاختبار ، و تا استعمال(33

في ، (40-08)لديها مساندة نفسية أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( 07-05)تزوجن عند عمر 
 .حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

           جوهرية رات داللة احصاسية    د فروقتبين من خالل النتاسب وجو  بالنسبة للقلق العام
(f-value=7.75, p-value=0.001 ) بين متوسط درجات القلق العاا لدى زوجات الشهداء

، و تا (33-44، 40-08، 07-05)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف أعمارهن عن الزواج 
ء واألرامل اللواتي تزوجن عند عمر لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهدا LSDاستعمال اختبار

في حين لا ، (33-44)يعانين من القلق العاا أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( 08-40، 05-07)
 .يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

        جوهرية رات داللة احصاسية   تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة للقلق االجتماعي
(f-value=6.35, p-value=0.002 ) بين متوسط درجات القلق االجتماعي لدى زوجات

-44، 40-08، 07-05)الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف أعمارهن عن الزواج 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي  LSD، و تا استعمال اختبار(33

يعانين من القلق االجتماعي أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( 40-08، 07-05)تزوجن عند عمر 
 .في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى، (44-33)

جوهرية رات داللة احصاسية           تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة للقلق السياسي
(f-value=4.65, p-value=0.010 ) بين متوسط درجات القلق السياسي لدى زوجات الشهداء

، و تا (33-44، 40-08، 07-05)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف أعمارهن عن الزواج 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي تزوجن عند عمر  LSDاستعمال اختبار

في حين لا يالحظ ، (33-44)كثر من اللواتي تزوجن بعمر يعانين من القلق السياسي أ( 05-07)
 .وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

جوهرية رات داللة احصاسية           تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة للقلق االقتصادي 
(f-value=4.65, p-value=0.010 ) لدى زوجات  بين متوسط درجات القلق االقتصادي

-44، 40-08، 07-05)الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف أعمارهن عن الزواج 
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لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي  LSD، و تا استعمال اختبار(33
-08)يعانين من القلق االقتصادي  أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( 07-05)تزوجن عند عمر 

لديهن قلق اقتصادي أكثر من ( 40-08)كما تبين أن اللواتي تزوجن بعمر ، (44-33 ،40
في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين ، (33-44)اللواتي تزوجن بعمر 
 .المجموعات األخرى

         جوهرية رات داللة احصاسية  تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة للدرجة الكلية للقلق 
(f-value=12.39, p-value=0.001 ) بين متوسط درجات القلق الكلي  لدى زوجات الشهداء

، و تا (33-44، 40-08، 07-05)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف أعمارهن عن الزواج 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي تزوجن عند عمر  LSDاستعمال اختبار

كما تبين ، (33-44، 40-08)يعانين من القلق الكلي  أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( 05-07)
في ، (33-44)لديهن قلق كلي أكثر من اللواتي تزوجن بعمر ( 40-08)أن اللواتي تزوجن بعمر 

 .حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى
فراد العينة حيث أنهن ما زلن شابات في أاءت منطقية وتتناسب مع جوتري الباحثة أن النتيجة 

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 

في هره المرحلة من العمر تساعدنهن علي اتخار قراراتهن  واالجتماعيمن النضب المعرفي والعقلي 
لديهن دعا من الجيران ( 07-05)والحصول علي الدعا المناسب من األسرة، أما من تزوجوا بعمر

أكثر ويرجع رلك إلي نظرة المجتمع وتفضيله لزواج الفتيات وهن صغار السن لسترتهن وألنها 
-05)يات هو تكوين عاسلة وبناء منزل، إال أن من تزوجن بعمر يعتبرون أن هرا األنسب للفت

وكلي أكثر من الفسات  واقتصاديوسياسي  اجتماعينجد أنهن يعانون من قلق عاا وقلق (07
األخري ، وتري الباحثة أن هره النتيجة جاءت طبيعية وتتناسب مع الخصاسص النفسية والجسدية 

ث ينتمين إلي مرحلة المراهقة وتتسا هره المرحلة بالمشاعر والعمرية لهره المرحلة حي واالجتماعية
المتقلبة وعدا النضب الكافي وقلة الخبرة بعقبات ومتاعب الحياة تجعلهن بأمس الحاجة للمساندة من 

يتمثل بخوفهن من نظرة المجتمع السلبية  اجتماعيالجميع خاصة األهل واألقارب إال أن لديهن قلق 
لق من المشكالت األسرية والتجارب السيسة التي مررن بها لرا يتولد لديهن لألرملة صغيرة السن وق

توقع سلبي لألحداث المستقبلية وتوقع داسا للمصاسب المتنوعة التي تهدد حياتهن وحياة أسرهن 
في قابلية اإلصابة بالقلق التي ( الثابتة نسبيا)الفردية  االختالفاتوأطفالهن ، وهرا ما تشير إليه 

للمواقف المدركة كمواقف  لالستجابةالموجودة بين األفراد في استعداداتها  االختالفاتي ترجع إل
حالة القلق فهي تعني النظرة إلي العالا المل  بالعديد من المواقف المثيرة التي يشعر  بارتفاعتهديدية 
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لمثل هره  ستجابةت ، كما وأنها تعني الميل إلي االبها الفرد علي أنها ش  خطر أو مهدد بالرا
 ،(97: 4202علي،)التهديدات بحالة من القلق

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 

ري لألفراد مما قد يجعلها مقصرين في دعا ومساندة اإلقتصادية سوءا مما يؤثر علي الدخل الشه
األرامل ، كما قد يؤثر علي المؤسسات األهلية والخاصة التي ترعي هره الفسة سواء أكان بتأخير 

شديد لدي األرامل من عجزهن  اقتصاديتحويل المساعدات أو قلتها أو ندرتها فينتب عن رلك قلق 
لصغر سنهن وعدا معرفتهن بظروف ( 07-05)العمرية عن توفير لقمة العيش خاصة روي الفسة 

الحياة كما أنهن ال يحملن أي شهادات تساعدهن في الحصول علي عمل في ظل الظروف الصعبة 
،مما يزيد قلقهن من الغد وتمسكهن خريجو الجامعات الحصول علي وظيفةالتي ال يستطيع فيها 

 .احتياجاتهابأسرتهن واألقارب وبأي طرف يمكن أن يحميها ويلبي 
 

التوج فعوقذاتداليةإحص ئسةفمم و طدرج تكلمناييا ن ةاالج ي دسة9:8ايفعضسة 

وايصالبةاي فاسةوقجقاييا ق لبأبع دھمايفعدسةودرج تهمايكجسةي ىزوج تايشه اءواألرامل

0فمقط عغزةب خ الفد د  واتايعسشاييش عكمعاييعحوم

لدراسة ( One -Way ANOVA)هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي لدجابة على 
الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة 

والنتاسب ، (22-06، 05-00، 02-6، 5-0)باختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا 
 :الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي المتعلقة بهره



يوضحن  ئجتحجسلاي   يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ة(33)ج ول

 يي غسعد د  واتايعسشاييش عكمعاييعحوم
 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 

متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

 واألقيرب عم األسرة 

 1814.264 3 5442.793 بين المجموعيت

 437.155 279 121966.331  اخل المجموعيت 0.007** 4.15

  282 127409.124 المجموع

  عم االصدقيء

 862.843 3 2588.530 بين المجموعيت

 431.638 277 119563.690  اخل المجموعيت 0.114// 1.99

  280 122152.221 المجموع

  عم الجيران

 2016.378 3 6049.133 بين المجموعيت

 594.845 275 163582.351  اخل المجموعيت 0.019* 3.39

  278 169631.484 المجموع

  عم المجتمع

 578.419 3 1735.258 بين المجموعيت

1.51 //0.212 
 383.358 275 105423.581  اخل المجموعيت

 278 107158.839 المجموع
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الدرجة الكلية الدعم 

 االجتميعي

 2214.511 3 6643.534 بين المجموعيت

 3034.378 273 828385.152  اخل المجموعيت 0.535// 0.73

  276 835028.686 المجموع

 البعد النفسي

 1325.734 3 3977.202 بين المجموعيت

 964.415 278 268107.337  اخل المجموعيت 0.251// 1.38

  281 272084.539 المجموع

 البعد االجتميعي

 195.942 3 587.827 بين المجموعيت

 300.514 285 85646.353  اخل المجموعيت 0.582// 0.65

  288 86234.180 المجموع

 البعد االقتصي  

 92.799 3 278.396 بين المجموعيت

 132.191 288 38070.874  اخل المجموعيت 0.552// 0.70

  291 38349.271 المجموع

 بعد االلتزام

 11.753 3 35.258 بين المجموعيت

 11.071 286 3166.428  اخل المجموعيت 0.366// 1.06

  289 3201.686 المجموع

 بعد التحكم

 7.736 3 23.207 بين المجموعيت

 11.986 289 3464.035  اخل المجموعيت 0.586// 0.65

  292 3487.242 المجموع

 بعد التحد 

 3.550 3 10.651 بين المجموعيت

 10.998 289 3178.346  اخل المجموعيت 0.809// 0.32

  292 3188.997 المجموع

الدرجة الكلية 

 الصالبة النفسية

 25.781 3 77.342 بين المجموعيت

 58.034 286 16597.862  اخل المجموعيت 0.722// 0.44

  289 16675.203 عالمجمو

 القلق العيم

 47.068 3 141.203 بين المجموعيت

 34.836 286 9963.201  اخل المجموعيت 0.258// 1.35

  289 10104.404 المجموع

 القلق االجتميعي

 137.726 3 413.177 بين المجموعيت

 42.858 288 12343.244  اخل المجموعيت 0.023* 3.21

  291 12756.421 المجموع

 القلق السييسي

 75.041 3 225.122 بين المجموعيت

 34.725 288 10000.837  اخل المجموعيت 0.093// 2.16

  291 10225.959 المجموع

 القلق االقتصي  

 51.718 3 155.155 بين المجموعيت

 10.339 289 2988.087  اخل المجموعيت 0.002** 5.00

  292 3143.242 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 المستقبل

 946.114 3 2838.343 بين المجموعيت

 269.373 284 76502.066  اخل المجموعيت 0.016* 3.51

  287 79340.409 المجموع

 غير دالة احصاسيا \\         2.25دالة احصاسيا عند *         2.20دالة احصاسيا عند ** 

المساندة ب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات تبين من خالل النتاس
البعد ، البعد االجتماعي، البعد النفسي، دعا المجتمع، دعا األصدقاء)أبعادها التالية االجتماعية و 
بعد ، بعد التحكا، بعد االلتزاا)وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية ، (االقتصادي

لدى زوجات ( ،القلق السياسي، القلق العاا)وبين متوسط درجات أبعاد قلق المستقبل التالية ، (ديالتح
-6، 5-0)باختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا ( p -value>0.05)الشهداء واألرامل 
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باختالف عدد سنوات في قطاع غزة أي أن زوجات الشهداء واألرامل ، (06-22، 00-05، 02
ن للمرحوا لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية زواجه

 .والقلق بأبعاده، بأبعادها
جوهرية رات داللة احصاسية       تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة لدعم األسرة واألقارب

(7f-value=4.15, p-value=0.00 )رة واألقارب لدى زوجات بين متوسط درجات دعا االس
-6، 5-0)الشهداء واألرامل في قطاع غزة تبعًا باختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا 

لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء  LSD، و تا استعمال اختبار(06-22، 00-05، 02
لديهن دعا من األسرة (  5-0)واألرامل اللواتي تترواح عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا لديهن 
في حين لا ، (05-00، 02-6)واألقارب أكثر من اللواتي عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا 
 .يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

-f)جوهرية رات داللة احصاسية         تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة لدعم الجيران
value=3.39, p-value=0.019 ) بين متوسط درجات دعا الجيران لدى زوجات الشهداء واألرامل

، 05-00، 02-6، 5-0)في قطاع غزة تبعًا الختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي  LSD، و تا استعمال اختبار(06-22

لديهن دعا من الجيران أقل من (  5-0)د سنوات العيش المشترك مع المرحوا لديهن تترواح عد
في حين لا يالحظ وجود أي ، (05-00، 02-6)اللواتي عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا 
 .فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

      جوهرية رات داللة احصاسية     تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة للقلق االجتماعي
(f-value=3.21, p-value=0.023 ) بين متوسط درجات القلق االجتماعي لدى زوجات الشهداء

-00، 02-6، 5-0)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا 
ن زوجات الشهداء واألرامل لكشف الفروق فقد تبين أ LSD، و تا استعمال اختبار(06-22، 05

يعانين من القلق االجتماعي (  5-0)اللواتي تترواح عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا لديهن 
في حين لا يالحظ ، (22-06، 02-6)أقل من اللواتي عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا 
 .وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى

     جوهرية رات داللة احصاسية     تبين من خالل النتاسب وجود فروق للقلق االقتصاديبالنسبة 
(f-value=5.0, p-value=0.002 ) بين متوسط درجات القلق االقتصادي لدى زوجات الشهداء

-00، 02-6، 5-0)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا 
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل  LSDو تا استعمال اختبار، (06-22، 05

يعانين من القلق االقتصادي ( 5-0)اللواتي تترواح عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا لديهن 
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في حين لا ، (22-06، 05-00، 02-6)أقل من اللواتي عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا 
 .وق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرىيالحظ وجود أي فر 

              جوهرية رات داللة احصاسية   تبين من خالل النتاسب وجود فروقبالنسبة للقلق الكلي 
(f-value=3.51, p-value=0.016 ) بين متوسط درجات القلق الكلي لدى زوجات الشهداء

-00، 02-6، 5-0)لعيش المشترك مع المرحوا واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف عدد سنوات ا
لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل  LSD، و تا استعمال اختبار(06-22، 05

يعانين من القلق الكلي أقل من ( 5-0)اللواتي تترواح عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا لديهن 
في حين لا يالحظ ، (22-06، 05-00، 02-6)اللواتي عدد سنوات العيش المشترك مع المرحوا 

 .وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات األخرى
سنوات مع أزواجهن (5-0)بين هره النتيجة منطقية وطبيعية حيث نجد أن معظا من عاشوا ما تعتبر 

للنصح  جنيحت نخبرة بالحياة لرا فه تصغيرات السن وقليال نديثات الزواج ،كما يمكن أن يكح نيك
 بالنفس واألمان ليتمكن واإلرشاد والمساعدة من المحيطين بهن وباألخص األهل الرين يزودوهن بالثقة

سنة مع أزواجهن نجدهن ( 05-00)و(02-6)من مواجهة عقبات الحياة وتخطيها،أما من عاشوا 
 نهن استطعات صعبة وسلسة في حياتلحظ نلحياة وعقباتها وصعابها حيث عشأكثر معرفة بتقلبات ا

بتكوين عدة عالقات  منوق علي المحيطين بهن من أهل ومجتمع بكافة مؤسساته نخاللها أن يتعرف
قوية تساعدهن في أوقات الشدة وفي التعامل مع الصعاب ، كما يتضح من النتاسب أن من  اجتماعية

أقل  "قلق كلي – اقتصاديقلق  – اجتماعيقلق  –دعا جيران "مع أزواجهن لديهن ( 5-0)عاشوا بين 
اندة ، وتعزو الباحثة رلك إلي المس( 22-06)و(05-00)و( 02-6)مع أزواجهن ما بين نممن عش

يحتضنهن المجتمع سنوات مع أزواجهن أكثر حيث ( 5-0)ما بين  نالتي تتلقاها األرامل ممن عش
ة للتعليا أو فساته لصغر سنهن والخوف عليهن ، كما توجد لديهن فرصة أكبر بالعودبكافة مؤسساته و 

أكثر ، وال  االجتماعيةالحصول علي عمل ، كما أنهن أكثر ليونة في التكيف مع العادات والمعتقدات 
ننسي أن فرصتهن أقوي في الزواج مرة أخري وتكوين عاسلة من جديد، لرلك نجدهن أقل قلقا ممن 

أحداث و عقبات صعبة سواهن وأكثر مرونة وقدرة علي التكيف ممن سواهن ، ورلك لما مررن به من 
وهن في مقتبل حياتهن الزوجية وصغر سنهن جعلهن أكثر إدراكا للواقع المعيش، فديمومة الحالة 

 اكتسبنهاخبرتهن التي و  من أحاديث جداتهن وأمهاتهن ،  اكتسبنهاالفلسطينية منر النكبة والنكسة التي 
 رعلي محافظات غزة والحصا األخيرة من أحداث انتفاضة الحجارة وانتفاضة األقصي والحروب

ة لتحمل نتفاضات أكسبت األمهات األصغر سنا مرونة وقو ور علي غزة، فكل هره األحداث واالالمفر 
ر وعليهن مواجهة تحديات الحياة ستشهاد أزواجهن، فما زلن في مقتبل العمأعباء المرحلة الالحقة ال

ة بعكس من عشن فترة أطول مع أزواجهن لتزاا وصبر وثبات وقدرة علي التفاعل مع األحداث الصعباب
فقد مررن بنفس الخبرات فبدأت عزيمتهن باإلنحدار وأصبحن ( 22-06)و( 05-00)و(6-02)
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 أنينة نتيجة لحملها تجربة نفسية حصيلةمينشدن الراحة والميل لدستقرار والعيش بقدر من األمن والط
ياتها مما يزيد من قلقها من التقلبات واألحداث جتازتها خالل مسيرة حاللمواقف والتجارب المؤلمة التي 

( 5-0)ة زوجية ما بين السياسية الصعبة التي يواجهها شعبنا الفلسطيني، خاصة أن من عشن حيا
هرا يجعلهن أكثر مواجهة و ن الدعا والمشاركة من األهل وأفراد األسرة والمجتمع أكثر يسنوات يتلق

وتري الباحثة أن هره النتيجة واقعية وتمس ما تعاني منه  وأكثر التزاما وتحديا للظروف الصعبة ،
من باب األرامل في المجتمع من عقبات فهن يساعدنها إما ألنها يرونها صغيرة قليلة الخبرة في الحياة 

هن بسبب صغر سن أوالدهن وحاجتهن الملحة للمساعدة كما ينص و يساعد االنصح واإلرشاد و إما أنه
 06واإلناث  اً عام03نا لألسف بمساعدة هره األسر حتي يبل  الركور عمر قانون المؤسسات في بلد

مما يزيد قلق األرامل خاصة عند تجاوز أبناسهن السن المعينة للحصول علي مساعدات ويجعلها  اً عام
 رلك داسمة التفكير في الغد و عجزها عن توفير احتياجات أبناسهن اإلقتصادية حتي 

 .و لو كانت بسيطة
ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة  02:8 الفرضية 

االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها الكلية لدى زوجات 
 الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف العمر عند فراق المرحوا

( One -Way ANOVA)ل التباين األحادي لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحلي
لدراسة الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع 

والنتاسب المتعلقة ، (58-36، 35-30، 32-46، 45-09)غزة باختالف العمر عند فراق المرحوا 
 :بهره الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي



يوضحن  ئجتحجسلاي   يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ة(32)ولج 

 يي غسعايعيعد  فعاقاييعحوم
 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 

متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

  عم األسرة واألقيرب

 511.038 3 1533.115 بين المجموعيت

 467.669 279 130479.683  اخل المجموعيت 0.353// 1.09

  282 132012.799 المجموع

  عم االصدقيء

 1273.429 3 3820.286 بين المجموعيت

 428.027 277 118563.536  اخل المجموعيت 0.032* 2.98

  280 122383.822 المجموع

  عم الجيران

 1303.673 3 3911.018 بين المجموعيت

 602.179 275 165599.175  اخل المجموعيت 0.092// 2.17

  278 169510.194 المجموع

  عم المجتمع

 414.900 3 1244.699 بين المجموعيت

 384.932 275 105856.340  اخل المجموعيت 0.359// 1.08

  278 107101.039 المجموع
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الدرجة الكلية الدعم 

 االجتميعي

 4853.704 3 14561.112 بين المجموعيت

 3070.630 273 838281.892  اخل المجموعيت 0.194// 1.58

  276 852843.004 المجموع

 البعد النفسي

 2290.141 3 6870.423 بين المجموعيت

 982.172 278 273043.903  اخل المجموعيت 0.074// 2.33

  281 279914.326 المجموع

 البعد االجتميعي

 397.879 3 1193.637 وعيتبين المجم

 303.259 285 86428.730  اخل المجموعيت 0.271// 1.31

  288 87622.367 المجموع

 البعد االقتصي  

 146.921 3 440.762 بين المجموعيت

 131.746 288 37942.947  اخل المجموعيت 0.343// 1.12

  291 38383.709 المجموع

 بعد االلتزام

 13.764 3 41.293 جموعيتبين الم

 11.050 286 3160.393  اخل المجموعيت 0.293// 1.25

  289 3201.686 المجموع

 بعد التحكم

 4.052 3 12.156 بين المجموعيت

 12.031 289 3477.053  اخل المجموعيت 0.799// 0.34

  292 3489.208 المجموع

 بعد التحد 

 15.935 3 47.805 بين المجموعيت

 10.883 289 3145.192  اخل المجموعيت 0.224// 1.46

  292 3192.997 المجموع

الدرجة الكلية 

 الصالبة النفسية

 33.310 3 99.930 بين المجموعيت
0.57 

 

//0.633 

 
 58.035 286 16598.087  اخل المجموعيت

  289 16698.017 المجموع

 القلق العيم

 38.191 3 114.574 بين المجموعيت

 34.890 286 9978.482  اخل المجموعيت 0.352// 1.10

  289 10093.055 المجموع

 القلق االجتميعي

 5.276 3 15.828 بين المجموعيت

 44.221 288 12735.678  اخل المجموعيت 0.949// 0.12

  291 12751.507 المجموع

 القلق السييسي

 34.271 3 102.814 بين المجموعيت

 35.150 288 10123.145  اخل المجموعيت 0.405// 0.97

  291 10225.959 المجموع

 القلق االقتصي  

 5.028 3 15.084 بين المجموعيت

 10.893 289 3148.124  اخل المجموعيت 0.709// 0.46

  292 3163.208 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 المستقبل

 51.318 3 153.955 بين المجموعيت

 278.645 284 79135.184  اخل المجموعيت 0.907// 0.18

  287 79289.140 المجموع

 غير  الة احصيئيي \\         1.14 الة احصيئيي عند *         1.10 الة احصيئيي عند ** 
المساندة جات تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط در 

البعد ، البعد النفسي، دعا المجتمع، دعا الجيران، دعا األسرة واألقارب)أبعادها التالية االجتماعية و 
، بعد االلتزاا)وبين متوسط درجات الصالبة النفسية وأبعادها التالية ، (البعد االقتصادي، االجتماعي
القلق ، القلق العاا)ل بأبعاده التالية وبين متوسط درجات قلق المستقب، (بعد التحدي، بعد التحكا
( p -value>0.05)لدى زوجات الشهداء واألرامل ( القلق االقتصادي، القلق السياسي، االجتماعي
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أي أن زوجات الشهداء ، (58-36، 35-30، 32-46، 45-09)باختالف العمر عند فراق المرحوا 
هن لديهن نفس المستوى من المساندة باختالف أعمارهن عند فراق أزواجفي قطاع غزة واألرامل 

 .والقلق بأبعاده، االجتماعية وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية بأبعادها
        جوهرية رات داللة احصاسية    تبين من خالل النتاسب وجود فروق بالنسبة لدعم األصدقاء

(f-value=2.98, p-value=0.032 ) زوجات الشهداء بين متوسط درجات دعا األصدقاء لدى
-36، 35-30، 32-46، 45-09)واألرامل في قطاع غزة تبعًا الختالف العمر عند فراق المرحوا 

لكشف الفروق فقد تبين أن زوجات الشهداء واألرامل اللواتي فقدن  LSD، و تا استعمال اختبار(58
لواتي فقدنه لديها دعا من األصدقاء أكثر من ال( ،35-30، 32-46، 45-09)أزواجهن عند عمر 

في حين لا يالحظ وجود أي فروق رات داللة إحصاسية بين المجموعات ، سنة( 58-36)عند عمر 
 .األخرى

لكون األرامل األصغر سنا أكثر مرونة وقدرة علي التكيف فكبار السن يصبحن وترجع الباحثة ذلك 
ث أشار إلي أن ركريات حي( 0992إبراهيا )أقل مرونة وبالتالي أقل قدرة علي التكيف، ويؤكد رلك 

األفراد كبار السن تصبح أكثر تعقيدا أو أقل مرونة وتوصف أحيانا بأنها سلبية عن استجابات األفراد 
 (. 060: 4222الطالع ،)األقل سنا

كما تري الباحثة أن األرامل األصغر سنا لديهن كثير من المساندة بسبب حداثة سنهن وقلة خبرتهن 
حتضان والشعور باألمان الالمتقلبة المؤلمة في الحياة فنجدهن بحاجة لفي التعامل مع األحداث 

ن الدعا والمؤازرة من ين بها، فهن يتلقرر وتجاوز األزمات التي يمكن أن يم من بناء جسر الثقة ليتمكن
المحيطين بهن خاصة دعا األصدقاء الرين يساندوهن في هره المحن التي يمر بها جميع أبناء شعبنا 

هره األحداث جعلتنا " فاضة الحجارة والحروب واالحتياجات اإلسراسيلية والحصار المفرور مثل انت"
 .واحدة في التعاضد والتعاون معا في مواجهة األزمات اً يد

حيث أنهن يحظين بمساندة ومشاركة ( 35-09)إال أننا نجد دعا األصدقاء أكثر لمن كان عمرهن
صدقاء ، لما تتميز هره به المرحلة العمرية من سمات وجدانية أكثر من المحيطين بهن خاصة األ

صرار علي مواصلة الكفاح والرغبة في إقامة كثير من العالقات  وصفات فلديهن أمل ورغبة ومبادأة وا 
 اً ن أن لديهن متسعيفهن وتلبية رغبات أبناسهن فهن ير القوية مع المحيطين بهن لتحقيق أهدا االجتماعية

أبناسهن والقدرة علي تجاوز المشكالت التي تعصف بحياتهن ، والعكس من الوقت لتحقيق حاجات 
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 

وتضخا  االقتصاديةينهين تعليمهن وال توجد لديهن فرص للعمل في ظل وجود التقلبات  معظمهن لا
األسعار واألها أن هره الفسة من األرامل تجاوزن الحصول علي المساعدات الالزمة ألبناسهن بسبب 

بناء في المرحلة ي المساعدات ، كما نجد أن بعر األتجاوز أبناسهن السن الالزمة للحصول عل
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ية أو الجامعية األمر الري يزيد المسسولية الملقاة علي األرامل في توفير احتياجاتهن ومتابعة الثانو 
 .هن ونصحهنهتربيتهن وتوجي

ال توجد فروق رات داللة إحصاسية في متوسط درجات كل من المساندة  00:8الفرضية  
الكلية لدى زوجات االجتماعية والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادها الفرعية ودرجاتها 

 الشهداء واألرامل في قطاع غزة باختالف عدد سنوات الفراق
لدراسة ( One -Way ANOVA)لدجابة على هره الفرضية تا إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي 

الفروقات بين متوسط درجات المقاييس الثالثة وأبعادها لدى زوجات الشهداء واألرامل في قطاع غزة 
والنتاسب المتعلقة بهره الفرضية ، (34-06، 05-00، 02-6، 5-0)دد سنوات الفراق باختالف ع

 :موضحة من خالل الجدول التالي


يوضحن  ئجتحجسلاي   يناألح دييكشفايفعوقبسناييق يسسايثالثةوأبع دھمب ي ا ة(35)ج ول

 يي غسعد د  واتايفعاق
 Df مجموع المربعيت مصدر التبيين األبعي 

متوسط 

 المربعيت
F 

مستوى 

 الداللة

  عم األسرة واألقيرب

 640.869 3 1922.608 بين المجموعيت

 465.973 280 130472.335  اخل المجموعيت 0.251// 1.38

  283 132394.944 المجموع

  عم االصدقيء

 396.668 3 1190.005 بين المجموعيت

 437.478 278 121618.779  اخل المجموعيت 0.438// 0.91

  281 122808.784 المجموع

  عم الجيران

 789.234 3 2367.701 بين المجموعيت

 607.292 276 167612.584  اخل المجموعيت 0.275// 1.30

  279 169980.286 المجموع

  عم المجتمع

 185.396 3 556.189 بين المجموعيت

 389.153 276 107406.208  اخل المجموعيت 0.699// 0.48

  279 107962.396 المجموع

الدرجة الكلية الدعم 

 االجتميعي

 2507.049 3 7521.146 بين المجموعيت

 3095.031 274 848038.624  اخل المجموعيت 0.489// 0.81

  277 855559.770 المجموع

 البعد النفسي

 1316.974 3 3950.923 بين المجموعيت

 993.527 279 277193.989  اخل المجموعيت 0.266// 1.33

  282 281144.912 المجموع

 البعد االجتميعي

 215.509 3 646.528 بين المجموعيت

 304.418 286 87063.596  اخل المجموعيت 0.548// 0.71

  289 87710.124 المجموع

 البعد االقتصي  

 41.924 3 125.772 بين المجموعيت

 132.580 289 38315.593  اخل المجموعيت 0.814// 0.32

  292 38441.365 المجموع

 بعد االلتزام

 14.544 3 43.632 بين المجموعيت

 11.010 287 3159.756  اخل المجموعيت 0.268// 1.32

  290 3203.388 المجموع
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 بعد التحكم

 6.217 3 18.651 بين المجموعيت

 11.968 290 3470.819 المجموعيت  اخل 0.669// 0.52

  293 3489.469 المجموع

 بعد التحد 

 10.199 3 30.596 بين المجموعيت

 10.905 290 3162.401  اخل المجموعيت 0.424// 0.94

  293 3192.997 المجموع

الدرجة الكلية 

 الصالبة النفسية

 4.661 3 13.984 بين المجموعيت

 58.135 287 16684.745 خل المجموعيت ا 0.971// 0.08

  290 16698.729 المجموع

 القلق العيم

 37.952 3 113.857 بين المجموعيت

 34.848 287 10001.429  اخل المجموعيت 0.354// 1.09

  290 10115.286 المجموع

 القلق االجتميعي

 64.066 3 192.198 بين المجموعيت

 43.488 289 12568.034 لمجموعيت اخل ا 0.222// 1.47

  292 12760.232 المجموع

 القلق السييسي

 22.776 3 68.329 بين المجموعيت

 35.152 289 10158.934  اخل المجموعيت 0.585// 0.65

  292 10227.263 المجموع

 القلق االقتصي  

 17.463 3 52.389 بين المجموعيت

 10.728 290 3111.080 وعيت اخل المجم 0.183// 1.63

  293 3163.469 المجموع

الدرجة الكلية لقلق 

 المستقبل

 379.166 3 1137.497 بين المجموعيت

 274.464 285 78222.220  اخل المجموعيت 0.249// 1.38

  288 79359.717 المجموع

 غير  الة احصيئيي \\         1.14 الة احصيئيي عند *         1.10 الة احصيئيي عند ** 
تبين من خالل النتاسب عدا وجود فروق جوهرية رات داللة احصاسية بين متوسط درجات 

دعا ، دعا الجيران، دعا األصدقاء، دعا األسرة واألقارب)أبعادها التالية المساندة االجتماعية و 
وسط درجات الصالبة النفسية وبين مت، (البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد النفسي، المجتمع

وبين متوسط درجات قلق المستقبل بأبعاده ، (بعد التحدي، بعد التحكا، بعد االلتزاا)وأبعادها التالية 
لدى زوجات الشهداء ( القلق االقتصادي، القلق السياسي، القلق االجتماعي، القلق العاا)التالية 

، 35-30، 32-46، 45-09)ق المرحوا باختالف العمر عند فرا( p -value>0.05)واألرامل 
باختالف عدد سنوات فراقهن ألزواجهن في قطاع غزة أي أن زوجات الشهداء واألرامل ، (36-58

والقلق ، لديهن نفس المستوى من المساندة االجتماعية وأبعادها ومصادرها والصالبة النفسية بأبعادها
 .بأبعاده

به  شعرنه الفسة والجرح العظيا الري يضت لها هروتعزو الباحثة رلك لقوة المصيبة التي تعر 
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 

 .لة منر عقود من الزمن وما زالت متواصلة من ويالت وقهر وحروب متواص
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 :توصيات الدراسة 
- :في ضوء النتاسب التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي 

والصالبة النفسية وقلق المستقبل بأبعادهن  االجتماعيةإجراء دراسات مشابهة تتناول المساندة  – 0
 –مطلقات  –أرامل " تشمل عينة النساء بصورة خاصة المختلفة مع بعر المتغيرات النفسية الجديدة و 

 " .مسنين  –زوجات أسري 
المقدا من قبل األسرة واألصدقاء والجيران ومؤسسات المجتمع  االجتماعيةزيادة رفع مستوي المساندة  – 4
من أجل الحفاظ علي مستوي الصالبة النفسية لديهن وخفر قلق المستقبل لديهن للوصول بهن نحو " 
 .يق  األفضل لرفاهيتهن تحق
مؤسسات المجتمع بفسة األرامل والعمل علي تقديا المساندة لهن بكافة أشكالها وأبعادها  اهتماازيادة  – 3

 .فضل مستوي سواء كان معنويا أو ماديا  أز الثقة بالنفس والوصول بهن إلي من أجل تعزي
بين المؤسسات المجتمعية و زوجات الشهداء  بناء عالقة تواصل تكون مبنية علي الثقة المتبادلة ما – 2

 ىوغيرها من أنواع المساندة األخر  و الترفيهية واالقتصادية واالجتماعيةتتمثل في تقديا المساندة النفسية 
 .في كافة األوقات و أحلك الظروف 

 في تأمين فرص عمل كريمة لزوجات الشهداء أو االجتماعيةتفعيل دور المؤسسات والوزارات  – 5
 .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 من  -

، كما رفر البعر االستبياناتت الشهداء واألرامل في مكان معين لتعبسة الصعب جمع زوجا
 . ألسباب خاصة بها االستبيانالتعاون في تعبسة 

عدا تعاون بعر المكاتب والمؤسسات التي ترعي أفراد العينة في توفير الالزا لمساعدة الباحثة علي  -
 .إنجاز عملها ألسباب خاصة بهن

دي البعر وصعوبة القراءة، مما جعل الباحثة تقوا بقراءة فقرات انخفار المستوي التعليمي ل -
 .وتوضيحها عدة مرات لعدا اإليحاء باإلجابة والتأثير علي المفحوصة االستبيان

 .عدا فها األسر لطبيعة عمل الباحثة بالرغا من التأكيد علي غرر البحث والجهة التابعة لها الباحثة -
الصالبة –قلق المستقبل "ع وخاصة تلك المتعلقة بمبحثيي صعوبة الحصول علي كثير من المراج -

 .ورلك لندرة الدراسات العربية في هرا المجال "النفسية
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 :بحوث مقترحة 
ستكماالً   -:لموضوع الدراسة تقترح الباحثة التالي  بناء علي نتاسب الدراسة وتوصياتها وا 

لمعرفة مستوي المساندة ( اتمطلق -زوجات األسري)جراء دراسة مماثلة مع تغيير العينةإ -
 .والصالبة النفسية وقلق المستقبل لديها االجتماعية

السياسي لدي األرامل بالمساندة  واالتجاه االقتصاديجراء دراسة توضح عالقة المستوي إ -
 .والصالبة النفسية وقلق المستقبل لديها االجتماعية

البة النفسية وخفر قلق المستقبل والص االجتماعيةفاعلية برنامب إرشادي لتنمية المساندة  -
 .لديها

 .االجتماعيةعالقة الصالبة النفسية بالمسسولية  -
 .االجتماعيةوعالقتها بالصالبة النفسية والمسسولية  االقتصاديةالضغوط  -
لمعرفة ( أبناء المطلقات -أبناء األسري-أبناء الشهداء)جراء دراسة للمقارنة بين كل من إ -

 .والصالبة النفسية وقلق المستقبل لديها يةاالجتماعمستوي المساندة 
 االجتماعيةلمعرفة مستوي المساندة ( غير العامالت -العامالت)جراء دراسة مماثلة لديإ -

 .والصالبة النفسية وقلق المستقبل لديها
قلق المستقبل وعالقته بكل من تحمل المسسولية وتقدير الرات لدي زوجات : جراء دراسة عنإ -

 .ت غزةالشهداء بمحافظا
وااللتزاا الديني وعالقتها بقلق المستقبل لدي زوجات  االجتماعيةالمساندة : جراء دراسة عن إ -

 .الشهداء وأبناسهن بمحافظات غزة 
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 :المصادر والمراجع

اني عشر ،دار الجزء الث –، لسان العرب ، الجزء السابع ( 0999)، محمد بن مكرا ابن منظور .0
 .صادر ، بيروت 

وعالقتها بالتحصيل الدراسي  الضغوط النفسية واستراجيات مواجههتها(  4202) بو حبيب ، نبيلةأ .4
 . بناء الشهداء في محافظات غزة ،جامعة االزهر ،رسالة ماجستيرلدي أ

تية لدى ا باألعرار السيكوسومامل وعالقتهم، الصالبة النفسية واأل( 4204)اء بو حسين ، سنأ .3
 .زهر غزةير غير منشورة ، جامعة األمهات المدمرة منازلهن في محافظة شمال غزة ، رسالة ماجستاأل

، دار المسيرة  0المدخل الي الصحة النفسية ، ط( 4220)بو حويب ، مروان و الصفدي ،عصاا أ .2
 .عمان –للنشر والتوزيع 

رأة الفلسطينية في ظل بالعنف لدى المالصالبة النفسية وعالقتها (: 4226) أبو سمهدانة ، تغرد .5
 .قصي بقطاع غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة األزهرانتفاضة األ

، الصحة النفسية وقضايا المجتمع ، مركز البحوث والتنمية ( 4200)بو نجيلة ، محمد سفيان أ .6
 .االجتماعية ، غزة 

بضغوط الحياة لدى طلبة جامعة  ها، الصالبة النفسية وعالقت( 4227)بو ندي ، عبد الرحمن أ .7
 .غزة  –زهر بغزة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة االزهر األ

دراسة ميدانية ألبناء الشهداء في : ، التوافق النفسي لدي المحرومين من األب(4222)صليح، خالد إ .8
 (.برنامب مشترك مع جامعة عين شمس)محافظات غزة، جامعة األقصى 

، الجامعة  2، البحث التربوي وعناصره ، مناهجه ، وأدواته ، ط (  4224) األغا ، احسان  .9
 .اسالمية ، غزة اإل
، (النظرية والتطبيق)، تصميا البحث التربوى (0999)غا، احسان خليل واألستار، محمود حسن األ .02

 .، مطبعة الرنتيسي، غزة0ط
رامل في ضوء بعر المتغيرات عي للنساء األنبؤ بالسلوك االجتما، الت(4200)غا، ريهاا األ .00

 .النفسية، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية
سناد االجتماعي لطلبة الجامعة ،كلية اآلداب بناء مقياس اإل( 0992)يا خاف رضا البرزنجي ، دن .04

 .جامعة بغداد  -،رسالة ماجستير 
لنفسية لدي معلمي ومعلمات ، الناهك النفسي وعالته بالصالبة ا(4224)البهاص، سيد أحمد  .03

 .382-202، ص30، عدد0التربية الخاصة، مجلة كلية التربية جامعة طنطا، مجلد 
، العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بقلق المستقبل لدي طلبة (4204)جبر، أحمد  .02

 . جامعة االزهر ،رسالة ماجستير. الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة
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،  0غزة ، عدد  – األقصىنا لدى المرأة الفلسطينية ، مجلة جامعة ، قوة األ( 4222)حجو ، آمال  .05
 . 480 – 455، ص  8مجلد 

، سمة القلق وعالقتها بمستوي الدعا االجتماعي مجلة دراسات ( 0993)حداد، عفاف شكري  .06
 .499-452، ص4، عدد 44، الجامعة األردنية، مجلد (العلوا اإلنسانية)
جاح والضغوط النفسية كمنبسات للن باألملالصالبة النفسية والشعور (: 4226)حسن، عبد الحميد  .07

عدد  ،الكويت ،مجلة دراسات الخليب والجزيرة العربية ، كاديمي لطالب جامعة السلطان قابوساأل
 .(  023-50)  ص 4202 –يونيو  –مايو  –ابريل  037

لة الثقافية للجامعة األردنية، عدد ، القلق فهمه وأساليب عالجه، المج(4223)حسن، عالء الدين  .08
 .328-322، ص62

، 0، المدخل الميسر الى الصحة النفسية والعالج النفسي، ط(4224)الحسين، أسماء عبد العزيز  .09
 .دار عالا الكتب للنشر والتوزيع، الريار، المملكة العربية السعودية

بة في التحكا لدى طالب الصالبة النفسية والرغ(: 4224)عبداللطيف، حسن . حمادة، لولوة .42
  .(499-475)ص  4عدد  04مجلد  6مجموعة  052.5دراسات نفسية تصنيف ، الجامعة

، الصالبة النفسية والرغبة في التحكا لدي طلبة (4224)حمادة، لولوه وحسن، عبد اللطيف  .40
 .474-449، ص4، عدد04الجامعة، مجلة دراسات نفسية، مجلد 

، دار صفاء للنشر 0نفسية وعالقتها بالتكيف والتوافق، ط ، صحة(4229)الخالدي، عطا اهلل  .44
 .86-69والتوزيع، عمان، ص

زواجهن في ظل ر بالوحدة النفسية لدي زوجات فقدن أ، مستوي الشعو (0997)الخرافي، نورية  .43
ظروف طبيعية وغير طبيعية وأثرها في التوافق الشخصي واالجتماعي ألطفالهن، مجلة المستقبل 

 .46-9، ص9، عدد 3ة، مجلد للتربية العربي
، التوافق النفسي واالجتماعي لدي زوجات الشهداء وزوجات روى المنازل (4225)الخضري، باسل  .42

 .دراسة مقارنة، جامعة القدس: المهدمة
، برنامب مقترح لتنمية بعر المهارات االجتماعية لدى أبناء (4202)عبد الهادي  الخطيب، عبداهلل .45

 .، الجامعة اإلسالميةالشهداء، رسالة ماجستير
 .القاهرة، ترجمة دار الفاروق ، إدارة القلق  (:4226)روبين ، دانيز  .46
الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقتها (: 4226)دخان، نبيل الحجار، بشير  .47

و يوني 4عدد  02مجلد ( مجلة بحوث إنسانية ) مجلة الجامعة اإلسالمية ،بالصالبة النفسية لديها 
 .(398-372)ص  4226

، دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين االحداث الضاغطة والصحة (4226)دياب، مروان  .48
 .النفسية للمراهقين الفلسطينيين، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية
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، الصالبة النفسية لدي أمهات شهداء انتفاضة األقصى وعالقتها ببعر (4228)راضي، زينب  .49
 .ت، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالميةالمتغيرا

لصالبة النفسية كمتغير وسيط بين إدراك أحداث الحياة ا( : 4223)الرفاعي ، عزة محمد  .32
 .، جامعة حلوان  اآلدابساليب مواجهتها ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، كلية الضاغطة وأ

-002الثقافة، عمان، ص ، دار0، صحة نفسية والمرر النفسي والعقلي، ط(4202)زغير، رشيد  .30
029. 

 .، عالا الكتب، القاهرة4، الصحة النفسية والعالج النفسي، ط(0977)زهران، حامد .34
، عمان، دار 0، المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة، ط(4229)سلطان، ابتساا  .33

 .الصفاء للنشر والتوزيع
مع الضغوط  تها باستراتيجيات التعاملأبعاد الركاء االنفعالي وعالق(: 4227)السيد عبد المنعا،  .32

 ، 40عدد  058,325رشاد النفسي تصنيف مجلة اإل، ة الراتية ءلكفاحساس باوالصالبة النفسية واإل
 . مركز ارشاد نفسي جامعة عين شمس ( 424-057)ص 

، دار الكتاب 0، موسوعة التربية الخاصة، والتأهيل النفسي، ط(4224)سيسالا، كمال سالا  .35
 .34مارات، ص، العين، اإلالجامعي

، المكتبة الجامعية  4شخصية ،طالصحة النفسية وسيكولوجية ال( 4220)شارلي ، عبد الحميد  .36
 .سكندرية اإل
المساندة االجتماعية والصحة ( 0992)الشناوي ، محمد محروس و عبد الرحمن ، محمد السيد  .37

 .و المصرية ، القاهرة نجل، مكتبة األ 0ودراسات تطبيقية ، طالنفسية مراجعة نظرية 
 .، الدار المصرية واللبنانية ، القاهرة  0نسان وصحته النفسية ، طاإل( : 4223)صبحي ، سيد  .38
،دار صفا  0، ط(  سباب والعالج األ) الضطرابات النفسية والعقلية ا( 4202)الصيخان ، ابراهيا  .39

 .عمان  –للنشر والتوزيع 
نفسية وعالقتها باألمرار السيكوماتية لدي األسري الضغوط ال( :4222)الطالع ، عبدالرؤوف  .22

الفلسطينين المحررين من السجون اإلسراسيلية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، القاهرة ،جامعة عين 
 .قسا علا النفس –شمس 

سر المعيالت لألسرة في حالة غياب األب نمورج أ، النساء (0998)الظفيري، عبد الوهاب  .20
 .98ت الخليب والجزيرة العربية، عدد الشهداء، مجلة دراسا

، الوحدة النفسية لدي زوجات الشهداء في ضوء بعر المتغيرات النفسية، (4228)عابد، وفاء  .24
 .رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية

، مسببات القلق خبرات الماضي والحاضر ومخاوف المستقبل، مجلة (0993)عبد الباقي، سلوى  .23
 .025-024، ص58، عدد8، مجلد 03دراسات تربوية، مجموعة 
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 .،القاهرة نظريات الشخصية، دار قباء للنشر( 0998)لسيد عبد الرحمن ، محمد ا .22
، مدخل الى الصحة النفسية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (4220)عبداهلل، محمد قاسا  .25

 .عمان
دارة الضغوط النفسية، ط(4220)عثمان، فاروق السيد  .26  .لفكر العربي، القاهرة، دار ا0، القلق وا 
فاعلية برنامب في البرمجة اللغوية العصبية في خفر قلق  ،(4200)أنور ، محمد والبنا ، عسلية  .27

) مجلة النجاح لألبحاث ، المستقبل لدى طلبة جامعة األقصى المنتسبين للتنظيمات بمحافظات غزة 
 (.0055-0042)ص ،  5العدد ،  45مجلد ( العلوا اإلنسانية 

، الركاء االجتماعي وعالقته بمفهوا الرات والصالبة النفسية لدي طالبات ( 4227)، اقبال عطار  .28
 36مصر ، العدد  –االقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز ، مجلة كلية التربية ، جامعة طنطا 

 . 62 – 37، ص  0، مجلد 
 .39علوا، القاهرة، ص، شعاع للنشر وال0، معجا العلوا اإلنسانية، ط(4223)عقل، فاخر  .29
 .نجلو المصرية ، القاهرة كتبة األالطب النفسي المعاصر ، م( 4223)عكاشة ، احمد  .52
دراسة ميدانية على عينة من )، الرضا عن الحياة وعالقته بالوحدة النفسية (4227)علوان، نعمات  .50

، يونيه 534-275، ص4، عدد 06، مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد (زوجات الشهداء الفلسطينيين
4228. 

، دراسات نفسية في األمرار النفسية والشخصية والقيا لدي عينة من (4202)علي، السيد فهمي  .54
 .97المراهقات، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص

، العالقة بين استخداا خدمة الفرد الجماعية وزيادة المساندة (4228)علي، سهير محمد  .53
 .4228، يوليو 4، الجزء42كلية التربية اآلداب، جامعة حلوان، عدد  االجتماعية لألرامل، مجلة

، الصحة النفسية والتوافق النفسي، (4222)علي، صبرة محمد وشريت، أشرف محمد عبد الغني  .52
 .دار المعرفة، جامعة السويس

دانية دراسة مي"، التنشسة االجتماعية والثقافية ألبناء الشهداء والمعتقلين (4225)عليان، عمران  .55
مقارنة على عينة من أبناء شهداء ومعتقلي انتفاضة األقصى، رسالة دكتوراه، معهد البحوث 

 .والدراسات العربية، القاهرة
، الخبرة الصادمة وعالقتها بأساليب التكيف مع الضغوط والمساندة (4202)عودة، محمد  .56

زة، رسالة ماجستير، الجامعة االجتماعية والصالبة النفسية لدي أطفال المناطق الحدودية بقطاع غ
 .اإلسالمية

 .، الجديد في الصحة النفسية، منشأة المعارف، اإلسكندرية(4220)العيسوي، عبد الرحمن  .57
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، المكتب 0، ط(محمود أبو نبيل: تقديا)، دراسات في الصحة النفسية (4220)فايد، حسين علي  .58
 .اإلسكندرية. الجامعي الحديث

 .، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة 3س النفسي ، ط ، القيا(  0997) فرج ، صفوت  .59
، التخفيف من األسي الناتب عن وفاة األزواج، (0992)فرج، طريف شوقي ومحمود، عبد المنعا  .62

 .029-048، صريوليو سبتمب 30مجلة علا النفس، عدد 
دون دار ، ب3، ط(عالجه -تياراته -مصادره)، القلق اإلنساني (0985)براهيا الفيومي، محمد إ .60

 .النشر
، دار المعرفة الجامعية (قياسها وتصنيفيها وتشخيصها)، المخاوف المرضية (4225)كريا، عادل  .64

 .222-224اإلسكندرية، ص
، ممارسة برنامب إسالمي مع حاالت القلق النفسي، رسالة ماجستير غير (0996)الكعبي، موزة  .63

 .عوديةمنشورة، كلية الخدمة االجتماعية، المملكة العربية الس
الدعا االجتماعي وعالقته بمعدالت ضغط الدا في االسرة ( 4224)الكندري ، يعقوب يوسف  .62

 . 4، العدد  32الكويتية ، مجلة العلوا االجتماعية ، مجلة 
 .، مكتبة الخانجي، القاهرة4، شفاء القلق، ط(0979)تعريب الزيادي، عبد المنعا  -ماثيو تشابل .65
خصية اإلسالمية في عصر القلق، مجلة هدي اإلسالا القدس، ، قوة الش(0973)محفوظ، محمد  .66

 .5عدد 
رشاد بالمعنى في خفر قلق رشادي قاسا على اإلإفاعلية برنامب  (:4223)خالد سعد ، محمد  .67

، جامعة حلوان ، كلية التربية ، مجلة دراسات تربوية واجتماعية ، المستقبل لدى المراهقين المكفوفين 
 ( . 036-97) ص ،  2العدد ،  02المجلد 

دراك ندة االجتماعية وتقدير الرات في إ، دور الصالبة النفسية والمسا( 4224)محمد ، جيهان  .68
المشقة والتعايش معها لدى الراشدين من الجنسين في سياق العمل ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 .جامعة القاهرة ، كلية اآلداب 
ت االنفعالية المرتبطة بمواقف الغضب بالصالبة النفسية عالقة الخبرا(: 4227)محمد بدر، فاسقة  .69

) ص   28عدد  \ 4مجلد  375.5مستقبل التربية العربية ت ، لدى معلمات المرحلة المتوسطة
 .دار السحاب للتشر والتوزيع مصر(  044-057

رشادي لتحسين الصالبة النفسية إمدى فاعلية برنامب (: 4200)على، أحمد . محمود، ماجدة .72
 3عدد  40دراسات نفسية مجلد ، مهات األبناء المعاقين عقليا وأثره على تقدير الرات ألبناسهااأل

 .(  273-227) ص  4200يوليو 
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، الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية متغيرات وسيطة في العالقة بين ( 0997)مخيمر ، عماد  .70
لة المصرية للدراسات النفسية ، المجلد ضغوط الحياة وأعرار االكتساب لدى الشباب الجامعي ، المج

 . 038- 023، القاهرة ، الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، ص  07، العدد  7
النفسية لطالب الجامعة  الرفر الوالدي وعالقته بالصالبة \دراك القبول إ(: 0996)مخيمر عماد،  .74

 .(499-475)ص  0996ابريل  4عدد  6مجلد  مجلة الدراسات النفسية، خصاسية مصريةأرابطة / 
رشاد النفسي الديني في تخفيف حدة المعاناة ثر اإل، دراسة تجريبية أل(4225)المزيني، أسامة  .73

جامعة األقصى -النفسية ألسر الشهداء، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية البنات، القاهرة 
 .كلية التربية

القتهما بالشكاوي البدنية والنصابية لدى مل وعالصالبة النفسية واأل(: 4202)مشعل ، عويد  .72
ص  ،2رقا عدد  42مجلد  43دراسات نفسية مجموعة ، الطلبة والطالبات في جامعة الكويت

 .خصاسيين نفسيين المصريةأرابطة (  665-689)
، قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الرات ومستوي الطموح األكاديمي (4200)المصري، نفين  .75

 .طلبة جامعة األزهر، رسالة ماجستير، جامعة األزهر لدي عينة من
 -تشخيص-أسباب"، مدخل الى االضطرابات السلوكية واالنفعالية (4202)مصطفي، أسامة  .76

 .336-348، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ص0، ط"عالج
ة ، مجلة كيف الطالبي لدي طلبة الجامعة األردنيالدعا االجتماعي والت:  4222ملكوش ، ريار  .77

 . 0، عدد  47نسانية ، مجلد دراسات العلوا اإل
 .ردن األ –ربدار الكندي للنشر والتوزيع ، إ، د4الصحة النفسية ، ط ( 4220)،حسن منسي  .78
ق المساندة االجتماعية ألمهات تصور مقترح لممارسة نمورج الحياة في تحقي( 4228)الميزر، هند  .79

، دراسات في الخدمة (تاا بفروع جمعية انسان بمدينة الرياردراسة مطبقة على أمهات االي)يتاا األ
 .444-079، ص45، عدد0االجتماعية والعلوا اإلنسانية، مجلد

 .عالا الشخصية ، مكتبة الشروق الجديدة ، بغداد ( 0985)الهيتي ، مصطفي عبد السالا  .82
سية، دراسة ميدانية ، االتجاه نحو المخاطرة وعالقته بالصالبة النف(4200)اليازجي، محمد رزق  .80

 .على الشرطة الفلسطينية
 .، الضغوط النفسية لدي العمال في قطاع غزة، وعالقتها بالصالبة النفسية(4226)ياغي، شاهر .84
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 ( 0) ملحق رقم 

 أسماء المحكمين
 

 مكان العمل اسم المحكم م

 جامعة األقصي عبد الرؤوف الطالع. د  0

 جامعة األقصي نعمات علوان . د  4

 جامعة األقصي محمد عسلية. د  3

 جامعة األزهر عبد العظيا المصدر. د  3

 جامعة األزهر أسامة حمدونة . د  2

 جامعة األقصي فضل أبوهين. د  5

 الجامعة االسالمية جميل الطهراوي. د  7
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 ( 2) ملحق رقم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تحكيم مقياس الرسالة: الموضوع 

 

 حفظه اهلل،،،،                                       :                                       األستاذ الدكتور الفاضل 
- :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

رامل المستقبل لدي زوجات الشهداء واأل  المساندة االجتماعية والصالبة النفسية وعالقتهما بقلق" تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
 " .بمحافظات غزة 

 .زهر بغزة قسم علم النفس بجامعة األ  –تربية كلية ال وهي متطلب تكميلي للحصول علي درجة الماجستير من
المستقبل لدي زوجات الشهداء  وتهدف الدراسة الي التعرف علي عالقة كل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية بقلق

- :كالتالي  وقامت الباحثة بتعريف مصطلحات الدراسةرامل بمحافظات غزة ؛ واأل 
   عنوي والمادي هي مجموع العالقات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل علي توفير الدعم الم  : المساندة االجتماعية

الصعبة سواء كان هذا زمات ومواجهة الظروف الحياتية واالجتماعية رامل لمساعدتهم علي تخطي األ لزوجات الشهداء واأل 
 .و المجتمع أاألصدقاء   وأسرة الدعم من األ

 .دعم اقتصادي مالي  –دعم اجتماعي  –دعم نفسي انفعالي : ية عاد المساندة االجتماعأبو 
    الضغوط واالحباطات اليومية بأنواعها المختلفة والسيطرة او  واجهةهي قوة الفرد وقدرته علي م  :  الصالبة النفسية

ى حد ممكن من الكفاءة التحكم بواقعة واالحتفاظ بأوضاع جسمية وانفعالية متزنة لتحقيق التكيف النفسي واالجتماعي بأقص
 .والفاعلية 

 .التحكم  –التحدي  –االلتزام : بعاد الدراسة أو  
   حالة انفعالية نحو المستقبل : نه أالذي عرف قلق المستقبل علي  حمد جبرأتتبني الباحثة مقياس :    قلق المستقبل

و سياسية وقد أو اجتماعية أكانت اقتصادية ية المتوقعة سواء تتسم بالتوتر وتوقع الشر والخوف من حدة المشاكل الحيات
 .يصاحب هذه الحالة العديد من االضطرابات التي تؤثر سلبا علي سلوك الفرد 

داة لقياس المساندة االجتماعية وقياس الصالبة النفسية وقياس قلق أعداد إحقيق ذلك تقتضي متطلبات الدراسة ولت
دبيات يس بعد االطالع علي المقاييس واألقامت الباحثة بإعداد المقايرامل ، لذا المستقبل  لدى زوجات الشهداء واأل 

 .السابقة 
وألنكم ممن يتمتعون بخبرة علمية  ومن ذوي االختصاص في مجال العلوم  النفسية والتربوية ، لذا يرجي من سيادتكم 

- :االستبانة وذلك من خالل التكرم بمراجعة االستبانة ووضع آرائكم وتعديالتكم التي ترون انها ضرورية إلثراء 
 1مدي مالئمة  الفقرات للبعد الذي تنتمي اليه  -0
 1اضافة او حذف ما ترونه من فقرات  -2
 1تعديل الفقرات من حيث الصياغة  -0
 1رشادكم وتقييمكم للمقياس إ -1

 اشكر لكم حسن تعاونكم وبارك اهلل فيكم
 والسالم عليكم  ورحمة اهلل وبركاته

 ....دي روال مجدي الصف: الباحثة 
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 ( 0) ملحق رقم 

 مقاييس الرسالة قبل التحكيم
 مقييس المسيندة االجتميعية في صورته االولية قبل التحكيم

 :البعد النفسي 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا العبارة  رقم
     :عرض لهاأتاركوني التفكير في حل اي مشكلة يش 0
     قاربسرة واألا      األ 
     ء والجيرانصدقاب    األ 
     ج     مؤسسات المجتمع 
 مطلقا نادرا الي حد ما  كثيرا :تحدث اليهم أينصتون الي باهتمام عندما  2
     قاربسرة واألا      األ 
     صدقاء والجيرانب  األ  
     ج    مؤسسات المجتمع 
 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :حتاج اليهأيقدمون لي كل ما  0
     قاربسرة واألا       األ 
     صدقاء والجيرانب    األ 
     ج     مؤسسات المجتمع 
 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :يقفون بجانبي عند المحن والصعاب  1
     قاربسرة واألا        األ 
     صدقاء والجيرانب       األ 
     ج        مؤسسات المجتمع 
 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :لثقة تجاه نفسي يشعرونني با 4
     قاربسرة واألا          األ 
     صدقاء والجيرانب         األ 
     ج         مؤسسات المجتمع 
 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :عمال أقوم به من أرونني بالرضا واالرتياح تجاه ما يشع 1
     قاربسرة واألا               األ 
     صدقاء والجيرانب            األ 
     ج            مؤسسات المجتمع 
 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا يخففون عني اي ضغط عصبي ينتابني 7
     قاربسرة واألا                 األ 
     صدقاء والجيرانب              األ 
     ج               مؤسسات المجتمع 
 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا يشعروني بوجود اناس يثقون بي ويمكن الوثوق بهم 9
     قاربسرة واألا             األ 
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     صدقاء والجيرانب           األ 
     ج            مؤسسات المجتمع 
 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا يجعلوني اعتمد علي نفسي في كثير من المواقف 9
     قاربسرة واألا           األ 
     صدقاء والجيرانب         اال 
     ج          مؤسسات المجتمع 

 مطلفا نادرا الي حد ما كثيرا :يقضون وقتا طيبا وممتعا معي 01
     قاربسرة واالا          األ 
     صدقاء والجيرانب        األ 
     ج        مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :يشعرونني بتفاؤل كبير تجاه مستقبلي في الحياة 00
     قاربسرة واالا           األ 
     صدقاء والجيرانب        األ 
     ج         مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :ساندوني وقت الوفاة فقط  02
     قارب السرة واا           األ 
     صدقاء والجيرانب         اال 
     ج         مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :يجعلوني افقد ثقتي بنفسي في مواجهة مواقف الحياة  00
     قاربسرة واالا           األ 
     صدقاء والجيرانب         اال 
     ج         مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :يساعدوني في اتخاذ القرارات الهامة  01
     قاربسرة واالا            األ 
     صدقاء والجيرانب          اال 
     ج           مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :لم يتركوني منذ وفاة زوجي  04
     ربقاسرة واالا         األ 
     صدقاء والجيران ب      اال  
     ج       مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا  :زماتوقات الشدة واأل ااعتمد علي نصائحهم في  01
     قاربسرة واألا         األ 
     صدقاء والجيرانب       األ 
     ج        مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :لمحيطين بي يدفعني لتحمل األ اعر المصدق مش 07
     قاربسرة واالاألا           
     صدقاء والجيرانب        األ 
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     ج         مؤسسات المجتمع 
 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :يدعمون شعوري بالوحدة والفراغ عند تكرار المصائب  09
     قاربألسرة واا         األ 
     صدقاء والجيرانب       اال 
     ج       مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :نا بينهمامان و شعر بالراحة واألأ 09
     قاربسرة واالا          اال 
     صدقاء والجيرانب        اال 
     ج         مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :فقط  ساندوني وقت العزاء 21
     قاربسرة واالا      األ 
     صدقاء والجيراناأل ب    
     ج      مؤسسات المجتمع 

 :البعد االجتماعي

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :ذي أو اصاب بمرض ايشعرون باالستياء والحزن حينما  20
     قاربسرة واألا       األ 
     صدقاء والجيراناأل  ب     
     ج       مؤسسات المجتمع 

االجتماعية يعززون شعوري بعدم حضور المناسبات  22
 نزواجهأبسبب خوف النساء علي 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا

     قاربسرة واألا       األ 
     صدقاء والجيرانب     األ 
     ج      مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :خرين ذات معنين عالقاتي مع اآلأي بيشعرونن 20
     قاربسرة واألاأل       ا     
     صدقاء والجيرانب        األ 
     ج         مؤسسات المجتمع  

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا سالفي لي أفي مواجهة المشكالت التي يسببها يساعدوني  21
     قاربسرة واألألا       ا 
     صدقاء والجيرانب     األ 
     ج      مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا ومعتقداتهم وعاداتهم رملة بأفكارهمنهم يظلمون األ أشعر أ 24
     قاربسرة واألا      األ 
     صدقاء والجيرانب     األ 
     ج      مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :نشطة ترفيهية متنوعة وهادفة أدمون لي يق 21
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     قاربسرة واألا        األ 
     صدقاء والجيرانب      األ 
     ج       مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :يدعمونني في تنمية عالقاتي االجتماعية 27
     قاربسرة واألا        األ 
     صدقاء والجيرانب      اال 
     ج       مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :خرينعمونني في االتصال باآليد 29
     قاربسرة واألا        األ 
     صدقاء والجيرانب      األ 
     ج      مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا حد ماالي  كثيرا :يفرحون لفرحي ويحزنون لحزني 29
     قاربسرة واألا           األ 
     صدقاء والجيرانب        األ 
     ج     مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :ليهاإحتاج أودوني باألفكار والمعلومات التي يز  01
     قاربسرة واألا       األ 
     صدقاء والجيرانب      األ 
     مؤسسات المجتمع    ج   

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :وقات الضيق والشدةأيقفون بجانبي في  00
     قاربسرة واألا      األ 
     صدقاء والجيرانب    اال 
     ج      مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :الم والهموم التي تصيبنييخففون عني اآل 02
     قاربسرة واألاأل    ا      
     صدقاء والجيرانب      األ 
     ج        مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :موري الخاصةأيخصصون جزءا من وقتهم لمناقشة  00
     ا         االسرة واالقارب 
     ب       االصدقاء والجيران 
     ج        مؤسسات المجتمع 
 :لبعد الماليا

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :يتامبنائي األأسالفي في شئون أيتصدون معي لتدخالت  01
     قاربسرة واألا             األ 
     صدقاء والجيرانب           األ 
     ج            مؤسسات المجتمع 
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 مطلقا نادرا حد ماالي  كثيرا كون في ضائقة ماليةأيدعمونني بالمال حينما  04
     قاربسرة واألا      األ 
     صدقاء والجيرانب    األ 
     ج     مؤسسات المجتمع 

يوفرون لي الدعم الالزم للقيام بمسئولياتي المتعددة بعد  01
 :ترملي 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا

     قاربسرة واألا        األ 
     صدقاء والجيرانب       األ 
     ج        مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا جدهم مقصرين في توفير الدعم المادي والمعنويأ 07
     قاربسرة واالا        األ 
     صدقاء والجيرانب      األ 
     ج      مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما اكثير  :حتاجهاو المعنوي عندما أيوفرون لي الدعم المادي  09
     قاربسرة واألا       اال 
     صدقاء والجيراناأل   ب    
     ج      مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا بنائي ماديا ومعنوياأاعتبرهم مقصرين في رعاية  09
     قاربسرة واألا        األ 
     صدقاء والجيرانب     األ 
     مؤسسات المجتمع     ج   

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :بنائيأ يسلبون حقي في المحافظة علي ميراث 11
     قاربسرة واألا      األ 
     صدقاء والجيرانب    األ 
     ج     مؤسسات المجتمع 

يساعدوني في التخلص من المعامالت الروتينية التي  10
 "معنوي –مادي " تعيق حصولي علي الدعم 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا

     قاربة واألسر ا          األ 
     صدقاء والجيرانب        األ 
     ج         مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :نهم يقدرون كفاحي في الحياة أشعر أ 12
     قاربسرة واألا          األ 
     اء والجيرانصدقب        األ 
     ج        مؤسسات المجتمع 

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا :بنائي أسالفي ميراث أرة مشاركة يدعمون فك 10
     قاربسرة واألا           األ 
     صدقاء والجيرانب        األ 
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     ج         مؤسسات المجتمع 
فظة علي الميراث سالفي للمحاأحد أيجبروني بالزواج من  11

 :بناءواأل
 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا

     قاربسرة واألاأل    ا   
     صدقاء والجيرانب     األ 
     ج      مؤسسات المجتمع 
 

 مقياس الصالبة النفسية في صورته األولية قبل التحكيا

 -:  االلتزاابعد 
 .لفرد لبعر المبادئ والقيا ويعرف بأنه نوع من التعاقد النفسي يلتزا به ا  
تنطبق  العبيرة م

  ائمي

تنطبق 

 احييني

ال تنطبق 

 ابدا

 كل ما يحدث لي هو نتيجة لتخطيطي0

 الحياة فرص وليست عمال وكفاحا2

 تمسك به أو أدافع عنهأال يوجد لدي هدف 3

 أري أن قيمة الشخص تكمن في والءه للمبادئ والقيا4

 عيش من أجلهأدف ومعني لحياتي ه5

 حافظ عليهاأألتزا بقيمي ومبادسي و 6

 أضع خطط لمستقبلي لي القدرة علي تنفيرها7

 أستطيع توفير الدعا المعنوي والمادي لعاسلتي8

 يجب علي القيام بواجباتي تجاه عائلتي حتي ولو علي حساب صحتي 9

عتم أب دربأيديلأظنأنهيخ مأ01

أغسعقسيىوم  دئمإذاددتايظعوفيذيك 11

أج صعوبةفمتوفسعح ج تد ئج م02

أص عدجمايضعاءكي أ عفماياعاء03

حس تمدونج ويخ صةد  فق اناألح  ب04

م يح ثيمھون سجةي خطسطم05

اوءايحظأد ق أنايفشليعودياوءاي خطسطويسسي06

- :بعد  التحكا
يشير لمدي اعتقاد الفرد أن بإمكانه أن يكون له تحكا فيما يلقاه من أحداث وتحمل المسسولية 

 –تحكا معرفي  –القرارات بين البداسل واالختيار  اتخار: ورلك يتضمن . ) الشخصية عما يحدث له 
 (. از والتحدي القدرة علي المواجهة الفعالة وبرل الجهد مع دافعية لدنج
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    حياتي تتأثر بكل الظروف الخارجية وال سيطرة لي عليها 07
    لقوة تحملي وقدرتي علي المثابرة اختبارمواجهتي للمشكالت  08
    المشاكل تستنفز قدرتي علي التحدي 09
    علي من اآلخرين ىأتخر قراراتي بنفسي وال تمل 42
    لدي قدرة علي ضبط انفعاالتي 40
    ال أستطيع أن أتحكا بظروفي 44
    أتوتر لفترة طويلة بعد تعرضي لدهانة والمصاسب 43
    أميل اتجنب المواقف غير السارة بالهرب منها 42
    أثق في قدرتي علي التعامل مع المواقف الجديدة 45
    أقتحا المشكالت لحلها وال أنتظر حدوثها 46
    سمه الحظاال يوجد في الواقع ش   47
    عندما أشعر بالضيق أجهش بالبكاء 48
    لدى القدرة علي إدارة األشياء والتحكا بها 49
    أستطيع السيطرة علي نفسي عند الحزن 32
    أشعر باليأس عندما تكون الظروف ضدي 30
    أشعر بأنني الوحيدة التي تعرضت للصدمات 34
    "أتوتر كثيرا منر وفاة زوجي" جيالتوتر هو سمتي بعد وفاة زو  33
    أسيطر علي نفسي عند الحزن والفرح 32
    أقوا بتأدية الواجبات المطلوبة مني علي أكمل وجه 35
- : التحديبعد 
هو إعتقاد الفرد أن ما يطرأ من تغيير علي جوانب حياته هو أمر مثير وضروري للنمو أكثر من و 

 ي المبادأة واستكشاف البيسة ومعرفة المصادر النفسية كونه تهديدا له مما يساعده عل
 .التي تساعد الفرد علي مواجهة الضغوط بفاعلية   االجتماعيةو 
    أثابر حتي أنتهي من حل المشكالت التي تواجهني 36
    متعة الحياة تكمن في قدرتي علي مواجهة تحدياتها 37
    أن تحدث ينتابني شعور بالخوف من المشكالت حتي قبل 38
    أسرتي  احتياجاتأكون عاجزة عند عدا قدرتي علي توفير  39
    الحياة عبء ثقيل علي 22
    أخشي أن أكون عبء علي اآلخرين  20
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    أجد أن تغيرات الحياة تهديد لي ولحياتي 24
    التغير سنة الحياة واألها هو القدرة علي النجاح 23
    التعامل مع المواقف الجديدةثقتي بنفسي كبيرة في  22
    مهما كانت العقبات فإنني أستطيع تحقيق أهدافي 25
    احتياجاتيأعجز عن توفير  26
    أفتقر إلي ثقتي بنفسي 27
    أشعر أنني فقدت الحياة عند فقداني أي من أفراد أسرتي 28
    يمكنني التغلب علي كافة المشكالت التي تواجهني 29
    د وفاة زوجي قمت بكامل مسسوليات البيت دون مللبع 52
    أستطيع أن أتكيف مع الحياة مهما واجهت من صعاب  50

 

مقس سقجقاييا ق ل

-:نهج ع؛ايذييععفقجقاييا ق لبأحي ت   ماي  حثةمقس سأ*

سةايي وقعةيش كلايحس تھوح يةانفع يسةنحواييا ق لت امب ي وتعوتوقعايشعوايخوفمنح ةاي

و س  سةوق يص حبھذاايح يةايع ي مناالضطعاب تاي مسةأواج ي د واءك نتاق ص ديةأ

0تؤثع ج  دجم جوكايفعد

–اييج لاياس  م–اييج لاالج ي دم–مج لايقجقايع م)ربعةمج التھموي كوناييقس سمنأ

(0اييج لاالق ص دي

4)صجميج  حثوھماييقس ساألد  راتمن(4)د  رة،وق تمحذف(42)اييقس سمنوي كون

–26–28-410)

-:ايقجقايع ممج ل

يج وقعاياج ميألح اثاييا ق جسةييخ جفجوانب ن سجة ح يةمند ماالرتس حوايخوفاي ائمت شأ

وتعت ط ، مع م بال ايحس ة بأن وايشعور اي ظعةايحس ة أھذا مععوفة غسع يكوارث ايفعد وب وقع

0مص ئبم  ظعةته دحس تهبأكيجه 

 قت طايع  رةرقم

ب رجة

ك سعة

ج ا

ت ط ق

ب رجة

ك سعة

ت ط ق

ب رجة

م و طة

ت ط ق

ب رجة

ضعسفة

ت ط ق ال

دجم

االطالق

أ 1 والأشعع مع م بال دقسية ايحس ة ن

ما ق لواضح
     

 سعق ه ألنهح اثايا رةألخ فمناأ 2

اح اثمؤيية
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أ 3 مشعق أشعع  سكون اييا ق ل ن

فمايحس ةآم يمو   حقق
     

األ 4 فمي   ب م فكعت كجي  يسال رق

اييا ق ل
     

من 5 ايع يم انهس ر بقعب شعور ي ي

حويم
     

6  فكعة أتعاودنم شخص أن ص ح

دظسي فماييا ق ل
     

وشعأ 7 اييا ق ل تج ا ب ي ف ؤل نأع

مور وفت حاناأل
     

8  ييكن م  فمأيخسف م يم يح ث ن

اييا ق ل
     

     شععبج يةنحواأھ مب ييا ق لوأ 9
     م ممأاييا ق لمص رخطعغ مض 11
     خططييا ق جمأشععب ي وتعد  م أ 11
أ 12 األأد ق  مع ن ال جوف ء كجية ىمل

يه 
     

-:ايقجقاالج ي دممج ل

ما ق البي فمذيكفعادالج ي دسةاي مق تعصفبحس ةاألوي يثلب يخوفواي وجسمناييشكالتا

األ ايفعداييشكالت انته د ايييكن من واي م االفعاد بسن وايعالق تايع مة اياسئة واي ج رب  عية

0وا  قاليس ه

االأ03 دالق تم ت ھور فمخشم ج ي دسة

اييا ق ل



 سصلايسهاي  ھورأ04 خالقماألقجقمي 

فمايع يم



دعافمنيقجق مم يطعأدجمايقسمواأل05

تغسعات



اھجمأ06 يقجق ن سجة نفاسة بضغوط شعع

دجمما ق جم



شععب يقجقدجمما ق لد ئج مأ07

ما قأ08 ته د خالف ت ح وث  لخشم

 عتمأ



أ09 أتوقع خالف ت يم تحصل  عيةأن

ما ق ال



تعاودنمفكعةموتشخصدزيزدجم21

خوف أ20 خشماي خولفمدالق تج ي ة

منايفشل
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-:اياس  مايقجقمج ل

ايخوفي ىھذاح اثاياس  سةواي قج  تايي وقعح وثه وي شأيةمنايخوفايش ي ت شأبا باألح 

0نتجقمبظاليه دجماييا ق لصعةاي ممنايييكنأح اثاياس  سةاييع ايفعدمنايخ عاتواأل

أ22 اي ولأد ق  فم اياس  م ايحعاك ن

ايععبسةي عثدجماي ش ؤم



تطعفأ23 من يح ث م  ن سجة بقجق شعع

دق ئ يفمبج ي–فكعي

 

تج أ 24 ب ي ف ؤل ايوط مشعع ايوف ق ا

ايفجاطس مما ق ال



خشممنايع وانايخ رجمدجمبج يأ25

اي ولأ26 فم اياس  م ايحعاك بأن شعع

ايوضع دجم  ج    س عكس ايععبسة

ايفجاطس م



فكعيدق ئ يفمأ27 خشمح وثص ام

بج ي



ايي وقع28 اياس  سة اي غسعات تقجق م

يا ق لح وثه فماي



أ29 بسن ج ي  ص ام وقوع من ب  ءأخشم

ايفص ئلفمبج ي



أ31 حس ل ب ي ف ؤل إشعع ب  ءإمك نسة د دة

اي ظ ماياس  مايفجاطس م



اي ويةإشععب ي ش ؤمحس لأ30 قس م مك نسة

ايفجاطس سةما ق ال





-:ايقجقاالق ص دياييج ل

ايق رة د م من ايوف ءايخوف األدجم تف قم ن سجة ايحس ة االق ص بي طج  ت ت ذرزم ت واي م دية

0زمةاي ط يةواي ضخموارتف عاال ع روايفوضمايي يسةواالق ص ديةبيا ق لأ وأم يثالفمأ

أ32 أتوقع دجمأن يجحصول صعوب ت ج 

دخليا ح ج تماييعسشسةما ق ال



اييوادزي دةد يسةا ع رنتزدادأتوقعأ33

ي ماييق جةفماأل



يشغج مكثعةم طج  تايحس ةواي زام ته 34

ايي ديةايي زاي ة



نايحص راييفعوضدجمبج يأشععأ35

األ وأياسعنحو



اييط يبأ36 مواجهة دن ايعجز خشم

ايي ديةما ق ال





089 

 

بأ37 واالق صأشعع ايي دية اييع ن ة  ديةن

بشكلد م  زي  وءا



دجمأ38 االطيئ  ن يع م ب يقجق شعع

ما ق جمايي دي









 اشكعيكمحانتع ونكم
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 ( 1) ملحق رقم 
 المقياس في صورته النهائية

    -:مقياس المساندة االجتماعية : وال أ
 الكراس الجزء الثاني من                                            

 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

 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا
باقها عليك وعلى أسرتك، فإذا كانت تنطبق عليك أو على أسرتك أمام العبارة تحت مستوى انط( √)والمطلوب منك وضع عالمة 

 كثيراأمام العبارة التي تحت خانة ( √)دائما فضعي عالمة 
 مطلقا نادرا الي حد ما كثيرا
√    

ذا كانت تنطبق عليك أو على أسرتك إلى حد ما فضعي عالمة   .أمام العبارة تحت خانة إلى حد ما( √)وا 
 مطلقا را  ناد إلى حٍد ما نعم
 √   

 .أمام العبارة التي تحت خانة نادرا  ( √)أما إذا كانت نادرا ما تنطبق عليك أو على أسرتك، فضعي عالمة 
 مطلقا نادرا   إلى حٍد ما نعم
  √  

 .أمام العبارة التي تحت خانة مطلقا( √)أما إذا كانت ال تنطبق عليك أو على أسرتك، فضعي عالمة 
 مطلقا ادرا ن الي حد ما كثيرا
   √ 

- : نرجو االجابة كما هو موضح في المثال التالي 

 مطلقا نادرا  الي حد ما كثيرا :يشاركوني التفكير في حل اي مشكلة اتعرض لها  0

    X قاربسرة واألاأل  - أ

   X  صدقاءاأل - ب

    X الجيران  - ج

  X   مؤسسات المجتمع - د
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 مطجق   دران ايمح م  كثسعا ايع  رة رقم

يمشكجةاتععضأيش ركونماي فكسعفمحل 0

 :يه 

    

      عةواألق رباأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :يسهمإتح ثأي ص ونايمب ھ ي مد  م  2

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :يسهإح  جأيق مونيمكلم  3

     ق ربأل عةوااأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :وايصع بيقفونبج ن مد  اييحن 4

     ق رباأل عةواأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :يشععون مبثق مب فام 5

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

قومبهأعون مب يعض واالرتس حتج ام يشع 6

 :دي لأمن

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا يضغطدص مي   ب مأيخففوند م 7

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا يشععنماي  سبثق همبم 8

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج
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     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا يا د ون مفماالد ي ددجمنفام 9

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     عانايجس ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجف  ن درا ايمح م  كثسعا :يقضونوق  طس  ومي ع معم 01

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

    مؤ ا تاييج يعد

فميشععون مب ف ؤلك سعتج اما ق جم 00

 :ايحس ة

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

    مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :يا ن ونمفماييواقفااليسية 02

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

فق ثق مب فامفممواجهةمواقفأيجعجونم 03

 :ايحس ة

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :يا د ونمفماتخ ذايقعاراتايه مة 04

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا  م ايمح كثسعا :يمي عكونمم ذوف ةزوجم 05

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

وق تايش ةأد ي دجمنص ئحهمفمأ 06

 :زم تواأل

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب
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     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :يمص قمش دعھمي فع مي حيلاأل 07

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

ايفعاغد  تكعاري ديونشعوريب يوح ةو 08

 :اييص ئب

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :ن بسنأم نوشععب يعاحةواألأ 09

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :ايذيوقفبج ن مد  وف ةزوجم 21

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :ايوثوقب ييحسطسنبمب إلمك ننهأشععأ 20

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :فعاحمأيش ركونم 22

     ق ربأل عةوااأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :حزانمأيش ركونم 23

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

      تاييج يعمؤ ا د

ص بأيشععونب ال  س ءوايحزنحس ي  24

 :ذيأوأضبيع

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب
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     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

يعززونشعوريبع محضورايي     ت 25

 نزواجهأاي ا ءدجماالج ي دسةبا بخوف

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

خعينذاتندالق تممعاآلأيشععون مب 26

 :ىمع 

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

فممواجهةاييشكالتاي ميا  ه يا د ونم 27

  الفميمأ

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

      يعمؤ ا تاييج د

رمجةبأفك رھمنهميظجيوناألأشععأ 28

 :ومع ق اتهمود داتهم

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق   دران ايمح م  كثسعا :نشطةتعفسهسةم  ودةوھ دفةأيق مونيم 29

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :ي ديون مفمت يسةدالق تماالج ي دسة 31

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     نايجسعا ج

     مؤ ا تاييج يع د

:ي ديون مفماالتص لب ألخعين 30

 

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د
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 ق مطج ن درا ايمح م  كثسعا :يقومونبزي رتمب   يعار 32

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

ح  جأودونمب ألفك رواييعجوم تاي ميز 33

 :يسه إ

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :وق تايضسقوايش ةأ ون ميا ن 34

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا الموايهيوماي متصس  ميخففوند ماآل 35

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

موريأيخصصونجزءامنوق هميي  قشة 36

 :ايخ صة

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     جسعاناي ج

     مؤ ا تاييج يع د

 الفمفمشئونأي ص ونمعمي  خالت 37

 :ي  مب  ئماألأ

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     يعمؤ ا تاييج  د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا كونفمض ئقةأي ديون مب يي لحس ي  38

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

يوفعونيماي دمايالزميجقس مبيائويس تم 39

 :ايي ع دةبع فق انزوجم

 مطجق  ن درا  م ايمح كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب
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     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا ج ھممقصعينفمتوفسعاي دمايي ديأ 41

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :ح  جهأدمايي ديد  م يوفعونيماي  40

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :ب  ئمأج ونحقمفماييح فظةدجممسعاثيا 42

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

يا د ونمفماي خجصمناييع مالت 43

 ايعوتس سةاي متعسقحصويمدجماي دمم دي

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :نهميق رونكف حمفمايحس ةأشععأ 44

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا :ب  ئمأفممسعاث الأي ديونفكعةمش ركة 45

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د

 فظة الفميجيحأح أيج عونمب يزواجمن 46

 :ب  ءدجماييسعاثواأل

 مطجق  ن درا ايمح م  كثسعا

     ق رب عةواألاأل ا

     ص ق ءاأل ب

     ايجسعان ج

     مؤ ا تاييج يع د
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 -:مقياس الصالبة النفسية : ثانيا 

 الجزء الثالث من الكراس

التي يمكن أن نتعرض لها في حياتنا، وتتطلب منا قدرا من الصالبة لكي نتكيف معها أو  سنقدم لك فيما يلي عددا  من المواقف واألحداث
جهاد وقد تكون بعض هذه . نواجهها، غير أن هذه األحداث تختلف في مقدار ما تتطلبه من صالبة، وفي مقدار ما تسببه لنا من عناء وا 

هذه القائمة بعناية ثم تعبري عن مقدار ى ل والمطلوب منك أن تقرأله من قب األحداث قد مرت بك بالفعل، والبعض اآلخر لم تتعرضي
 :قناعتك وموقفك منها، في حالة تعرضك ألي منها على النحو التالي

أما إذا كانت تنطبق أحيانا  فضعي . تنطبق دائماعليك تحت خانة  تنطبق دائماأمام المواقف واألحداث التي بالفعل ( √)في العمود األول ضع عالمة 
 .أما إذا كانت ال تنطبق أبدا   فضعي العالمة في العمود الثالث. العالمة في العمود الثاني كما هو موضح في المثال

تنطبق  العبارة رقم
 دائما

تنطبق 
 احيانا

ال تنطبق 
 ابدا

  X  كل ما يحدث لي هو نتيجة لتخطيطي 0
 

 ايع  رة رقم
ت ط ق

 دائي 

ت ط ق

 احس ن 

الت ط ق

 اب ا

    م يح ثيمھون سجةي خطسطمكل 0

    نايحس ةفعصويساتديالوكف ح أاد ق  2

    تياكبهأي يھ ف 3

    نقسيةايشخصتكينفموالءايجي  دئوايقسمأريأ 4

    دسشمناججهأنيحس تمھ فومع مأريأ 5

    ح فظدجسه أاي زمبقسيموم  دئمو 6

    ةدجمت فسذخططماييا ق جسةني يايق رأد ق أ 7

      طسعتوفسعاي دماييع ويوايي دييع ئج مأ 8

نهيجبدجمايقس مبواج  تمتج اد ئج مح مويودجمأريأ 9

 حا بصح م

   

     عتمأنهيخ مأظنأيديلأب دربأ 01

    ذاددتايظعوفيذيكإغسعقسيموم  دئمأ 00

    فسعح ج تد ئج مج صعوبةفمتوأ 02

     عفماياعاءأص عدجمايضعاءكي أ 03

    ح  بس تمدونج ويخ صةد  فق اناألج حأ 04

    حظمم يح ثيمھون سجةي 05

    نايفشليعودياوءاي خطسطويسسياوءايحظأد ق أ 06

    دافعدائي دناھ افمأ 07

    يخ رجسةحس تمت أثعبكلايظعوفا 08

    مواجه ميجيشكالتاخ   ريقوةتحيجموق رتمدجماييث بعة 09

    اييش كلتا  فزق رتمدجماي ح ي 21

    خعيندجممناآلىتخذقعاراتمب فاموالتيجأ 20

    ي يق رةدجمض طانفع التم 22
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    تحكمبظعوفمأنأ  طسعأ 23

    عضميإلھ نةواييص ئبتوتعيف عةطويجةبع تعأ 24

    مسلي ج باييواقفغسعايا رةب يهعبم ه أ 25

    ثقفمق رتمدجماي ع ملمعاييواقفايج ي ةأ 26

    ق حماييشكالتيحجه والان ظعح وثه أ 27

    نهاليوج فمايواقعشمءا يهايحظأد ق أ 28

    شععب يضسقأبكمد  م أ 29

    شس ءواي حكمبه دارةاألإايق رةدجمي ي 31

      طسعاياسطعةدجمنفامد  ايحزنأ 30

    شععب يسأسد  م تكونايظعوفض يأ 32

    ن مايوحس ةاي متععضتيجص م تأشععبأ 33

    شععب ي وتعم ذوف ةزوجمأ 34

     سطعدجمنفامد  ايحزنوايفعحأ 35

    كيلوجهأايواج  تاييطجوبةم مدجمأديةقومب أ 36

    ث بعح مان هممنحلاييشكالتاي متواجه مأ 37

    م عةايحس ةتكينفمق رتمدجممواجهةتح ي ته  38

    نتح ثأعورب يخوفمناييشكالتح مق لي   ب مش 39

     عتمأ د مق رتمدجمتوفسعاح س ج تي   ب مايعجزد  41

    نايحس ةدبءثقسلدجمأشععبأ 40

    خعيندجماآلكوندبءأنأخشمأ 42

    نتغسعاتايحس ةته ي يمويحس تمأج أ 43

    ھمھوايق رةدجماي ج حناي غسع  ةايحس ةواألأد ق أ 44

    ثق مب فامك سعةفماي ع ملمعاييواقفايج ي ة 45

      طسعتحقسقاھ افمأفإن ممهي ك نتايعق  ت 46

    دجزدنتوفسعاح س ج تمأ 47

    يمثق مب فامإف قعأ 48

     عتمأفعادأيمنأن مفق تايحس ةد  فق انمأشععأ 49

    ييك  ماي غجبدجماييشكالتاي متواجه م 51

    بع وف ةزوجمقيتبك ملمائويس تاي ستدونمجل 50

      طسعاي كسفمعايحس ةرغمصعوب ه أ 52
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  -:مقياس قلق المستقبل : ثالثا 
 الجزء الرابع من الكراس

تسبب لنا قلق من المستقبل  سنقدم لك فيما يلي عددا من المواقف واالحداث التي يمكن ان نتعرض لها في حياتنا ، وقد
وقد تكون بعض هذه . جهاد ا  في مقدار ما تسببه لنا من عناء و قلق ، و  حداث تختلف في مقدار ما تتطلبه منن هذه األأ،غير 

هذه القائمة بعناية ثم تعبري عن  ىاالحداث قد مرت بك بالفعل ، والبعض اآلخر لم تتعرضي له من قبل والمطلوب منك ان تقرأ
- :مقدار قناعتك وموقفك منها ، وفي حالة تعرضك ألي منها علي النحو التالي 

حت خانة تنطبق أمام المواقف واألحداث التي بالفعل تنطبق عليك بدرجة كبيرة جدا ت( √)د األول ضعي عالمة في العمو 
ذا كانت إاني كما هو موضح في المثال ،أما ذا كانت تنطبق بدرجة كبيرة فضعي العالمة في العمود الثإما أبدرجة كبيرة جدا ،

ذا كانت تنطبق بدرجة ضعيفة فضعي العالمة في العمود الرابع إثالث ، أما العالمة في العمود التنطبق بدرجة متوسطة فضعي 
 . ،أما اذا كانت ال تنطبق عليك مطلقا فضعي العالمة في العمود الخامس 

 العبارة رقم
تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 ضعيفة

ال تنطبق علي 
 االطالق

    X  الحياة عقيمة بال معني وال مستقبل واضحن أشعر أ 0

 

 العبيرة رقم

تنطبق 

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

تنطبق 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

بدرجة 

متوسط

 ة

تنطبق 

بدرجة 

 ضعيفة

ال 

تنطبق 

علي 

 االطالق

      نايحس ةدقسيةبالمع موالما ق لواضحأشععأ 1
      ؤلمةحداث مأحداث السيرة ألنه سيعقبهي خيف من األأ 2
      ن المستقبل سيكون مشرقي وستتحقق آميلي في الحييةأشعر أ 3
      رقيسالكجي فكعتفماييا ق لي   ب ماأل 4
      ي يشعوربقعبانهس رايع يممنحويم 5
      ص حشخص دظسي فماييا ق لأنأتعاودنمفكعة 6
      ر سوف تتحسنن االموأشعر بيلتفيؤل تجيه المستقبل وأ 7
      نيح ثيمفماييا ق لأيخسف مم ييكن 8
      شععبج يةنحواأھ مب ييا ق لوأ 9

      م ممأاييا ق لمص رخطعغ مض 11
      خططييا ق جمأشععب ي وتعد  م أ 11
      ملكجيةجوف ءالمع ميه ناألأد ق أ 12
      ج ي دسةفماييا ق لخشمت ھوردالق تماالأ 03
      خالقمفمايع يمقجقمي  سصلايسهاي  ھوراألأ 04
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      دعافمنتغسعاتيقجق مم يطعأدجمايقسمواأل 05
      ھجمدجمما ق جمأشععبضغوطنفاسةن سجةيقجقأ 06
      شععب يقجقدجمما ق لد ئج مأ 07
       عتمأق لخشمح وثخالف تته دما أ 08
       عيةما ق الأنتحصليمخالف تأتوقعأ 09
      تعاودنمفكعةموتشخصدزيزدجم 21
      خشماي خولفمدالق تج ي ةخوف منايفشلأ 20
      ن الحراك السييسي في الدول العربية يبعث علي التشيؤمأعتقد أ 22
      عقيئد  في بلد  –كر  شعر بقلق نتيجة مي يحدث من تطرف فأ 23
      شعر بيلتفيؤل تجيه الوفيق الوطني الفلسطيني مستقبالأ 24
      خشممنايع وانايخ رجمدجمبج يأ 25
ايععبسةأ 26 اي ول فم اياس  م ايحعاك بأن شعع

  س عكس ج  دجمايوضعايفجاطس م
     

      خشمح وثص امفكعيدق ئ يفمبج يأ 27
      تقلقني التغيرات السييسية المتوقع حدوثهي في المستقبل 28
      بنيء الفصيئل في بلد أخشي من وقوع صدام جديد بين أ 29
أ 31 حس ل ب ي ف ؤل إشعع اي ظ مإمك نسة ب  ء د دة

 اياس  مايفجاطس م
     

      مكينية قييم الدولة الفلسطينية مستقبالإشعر بيلتشيؤم حييل أ 30
أ 32 أتوقع يا أن دخل دجم يجحصول صعوب ت ج 

 ح ج تماييعسشسةما ق ال
     

د يسةفماألاتوقعانتزداد 33 ي ما ع راييوادزي دة

 اييق جة
     

ايي دية 34 واي زام ته  ايحس ة م طج  ت كثعة يشغج م

 ايي زاي ة
     

أ 35 نايحص راييفعوضدجمبج يياسعنحوأشعع

 أاأل و
     

      خشمايعجزدنمواجهةاييط يبايي ديةما ق الأ 36
بأ 37 د مأشعع بشكل واالق ص دية ايي دية اييع ن ة ن

   زي  وءا
     

      شععب يقجقيع ماالطيئ  ندجمما ق جمايي ديأ 38
 شكرا لحسن تعاونكا

 الباحثة                                                                          
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 ( 4) ملحق رقم 

 استمارة جمع البيانات

 حفظها اهلل ،،___________________________________   /األخت الفاضلة

 

استمارة االستبيان التي بين يديك هي جزء من دراسةة علميةة للحصةول علةى درجةة الماجسةتير مةن كليةة 
 .الصفديمجدي عدها الباحثة روال التربية بجامعة األزهر بغزة، والتي ت

ويحتوى هرا الكراس على العديد مةن القضةايا واألسةسلة المتصةلة بةبعر البيانةات المعيشةية واالجتماعيةة 
 .وقد تا توزيع هره القضايا واألسسلة في أربعة أجزاء، لكل جزء طريقة في اإلجابة. والتربوية

ه هةةرا الكةةراس فةةي أجزاسةةه األربعةةة، وفقةةا لمةةا هةةو نأمةةل منةةك أن تتعةةاوني معنةةا وأن تجيبةةي علةةى مةةا يشةةمل
وتةركري أن المطلةةوب منةةك هةةو أن تعبةةري . موضةح ومبةةين فةةي بدايةةة كةةل جةزء مةةن هةةره األجةةزاء األربعةةة

 .عن خبرتك وفكرتك أنت عن نفسك

 

إن المعلومةةات واإلجابةةات التةةي تجمةةع مةةن خةةالل كةةراس االسةةتبيان هةةرا سةةوف تسةةتخدا ألهةةداف وغايةةات 
 .ن تستخدا ألي غرر آخرعلمية فقط ول

 

 لهذا نرجو تعاونكم

 الصفدي مجدي روال/ مع خالص الشكر والتقدير من الباحثة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 _______________: التاريخ_______________                   : رقم االستمارة

 
 

 الجزء األول من الكراس
 بيانات إحصائية تتعلق باألحوال الشخصية

 
 

 .                 ------------:العمر الحالي  – 0
 . االناث           الركور :    بناءعدد األ – 4
  -: المستوي التعليمي لك – 0
  (   وما دون رلك )إعدادية       ثانوية عامة                  كلية متوسطة    /دبلوا 
 جامعية     دراسات عليا 
  -:  ي لألسرةالوضع االقتصاد –2
        ضعيف جدا      ضعيف            متوسط            مرتفعمرتفع جدا. 
               -:  االتجاهات أو الميول السياسية للمرحوم–5
   فتح  حماس   جهاد اسالمي    جبهة شعبية    ال يوجد (اركري)اخري ---
 مع أهل المرحوا              في بيت مستقل                   -:  طبيعة االقامة –6
                                 -: "للمستجيبات "االتجاهات او الميول السياسية لك –7
--- (اركري)اخري ال يوجد    جبهة شعبية    جهاد اسالمي   حماس  فتح     
 .  ------------:  عمرك عند الزواج من المرحوم –8
 .   ------------:  العيش المشترك مع المرحوم/ دد سنوات الحياة ع – 9

  -------------    -:  عمرك عند فراق المرحوم – 02
 .------       -: (المدة التي انقضت علي وفاة المرحوم ) كم عدد سنوات الفراق  –00
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 (1) ملحق رقم 
 ورقة تسهيل مهمة باحث
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