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  شكر وعرفان
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمـل صـالحاً               :" قال تعالى   

   )19: النمل  ("ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 
 وعلى آلـه  حمد  والصالة والسالم على رسوله الكريم سيدنا م      حمد الشاكرين الحمد هللا   
  .وصحبة أجمعين 

إنجاز هذا العمل المتواضع ويسر لـي  ب ي عل منبداية أحمد اهللا كثيرا وأشكر فضله الذي        
  وبعد... طريقه من غير حول مني وال قوة 

فإنه من واجبي العلمي واألخالقي أن أقدم شكري لمن يستحق الشكر بعـد اهللا سـبحانه                
عـاطف األغـا   . ، و د سناء أبو دقة.دعة اإلسالمية وخاصة  أسرة قسم علم النفس بالجام    وتعالى  

  .على جهودهم المعطاءة وآرائهم البناءة التي أنارت لي الطريق أثناء دراستي وبحثي
 قـسم علـم      يسعدني أن أقدم باقة ورد محملة بأسمى كلمات الشكر والعرفان ألسرة           كما

ـ .عايدة صـالح، د   . وأخص بالذكر د   النفس في جامعة األقصى    درداح الـشاعر،  . ور البنـا، د أن
 هيئوني لدراسة الماجستير منـذ كنـت طالبـة فـي            عفيفة أبو سخيلة الذين   .عون محيسن، ود  .د

وريوس، فقد كان لتشجيعهم لي أكبر األثر في إتمام دراستي،كما أنهم كانوا وال زالوا بمثابة               البكال
  .لعلمي الذي أثرى دراستي كما كانت آراؤهم بمثابة المرجع ا. المرجع العلمي بالنسبة لي 

كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لجميع أفراد أسرتي الكريمة لمـا بـذلوه مـن تـذليل           
وأنعم عليهمـا    وخاصة والدي الكرام أطال اهللا عمرهما        ب وإزالة للعقبات ورفع للمعنويات    للصعا

وفها إلـى جـانبي   على تشجيعها لي ووق" حنان"أختي  بالصحة والعافية، كما أخص بالشكر أيضاً       
  .طوال فترة دراستي 

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلدارة كل من التجمع الوطني ألسر الشهداء والجرحـى       
و جمعية النور الخيرية وجمعية الشابات المسلمات وجمعية الشموع المضيئة وخاصة األخـوات             

لهن من فضل في الوصـول      الفاضالت الباحثات في هذه الجمعيات  لما بذلنه من جهد ولما كان             
  .ألفراد العينة وتطبيق الدراسة  

كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للدكتورة مريم أبو دقة على حـسن اسـتقبالها و                
  .تعاونها في الوصول ألفراد العينة 

كما يسعدني تقديم أفضل عبارات الشكر والتقدير لصديقتي العزيزة زينب راضي وأفراد            
  . لوه من جهد وعناء في مساعدتي بتطبيق استبانات الدراسةعائلتها لما بذ

   .كما ال يفوتني التقدم بجزيل الشكر والتقدير إلدارة وموظفي مكتبة الجامعة اإلسالمية
  



 د 
 

  ملخص باللغة العربية
الكشف عن عالقة الشعور بالوحدة النفـسية لـدى زوجـات           هدفت الدراسة الحالية إلى     

 إلى الكشف عما إذا كان هنـاك  هدفت، كما جتماعية وااللتزام الديني  ندة اال المساالشهداء بكل من    
ية مثل  فروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسية يمكن أن تعزى إلى بعض المتغيرات الديمغراف            

األبناء، عدد السنوات بعـد استـشهاد الـزوج،         ، عدد   المستوى االقتصادي لألسرة، نمط السكن    
  .السكن ، ومكان المؤهل العلمي للزوجة
  :إجراءات الدراسة 

  . استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة 
زوجة شهيد من شهداء انتفاضة  ) 50(  تكونت عينة الدراسة االستطالعية من :عينة الدراسة 

 ) 153( ، كما تكونت العينة الفعلية من ن صدق وثبات أدوات الدراسةاألقصى وذلك للتحقق م
  .د من شهداء انتفاضة األقصى زوجة شهي

  : أدوات الدراسة 
  :األدوات التالية لتحقيق أهداف الدراسة بإعداد الباحثة قامت 
  . الوحدة النفسية استبانة §
  . المساندة االجتماعية استبانة §
  .اللتزام الديني  ااستبانة §

  :كما استخدمت األساليب اإلحصائية التالية للتحقق من نتائج الدراسة 
  .رات والمتوسطات الحسابية والنسب المئويةالتكرا -1
  ".Pearson"معامل ارتباط بيرسون  -2
  .، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخعامل ارتباط سبيرمان بروانم -3
 .تحليل التباين  -4

  :نتائج الدراسة 
 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

فسية والمساندة توجد عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بين الشعور بالوحدة الن .1
 .االجتماعية لدى زوجات الشهداء 

ال توجد عالقة ارتباطية بين الشعور بالوحدة النفسية وااللتزام الديني لدى زوجات  .2
 .الشهداء 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعزى لكل من   .3
 .، عدد األبناء نمط السكنالمستوى االقتصادي، 



 ه 
 

جد فروق دالة إحصائيا في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء تو .4
ثانوية (لمي لصالح والمؤهل الع ،)سنتين أو أقل (د السنوات لصالح تعزى لكل من عد

االهتمام ، ومكان السكن لصالح شمال غزة في بعد فقدان التقبل والمحبة و)عامة أو أقل 
  " .   البعد االجتماعي "ح شمال غزة ورفح في بعد ، ولصالو وبعد العجز االجتماعي
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  الفصل األول
  خلفية الدراسة

  :مقدمة 
أنعم اهللا على اإلنسان نعماً كثيرةً ال يستطيع حصرها مهما حاول، ومن هذه النعم نعمـة                
الصحة والعافية، وال شك أن صحة النفس ال تقل أهمية عن صحة الجسد أو العقل، ولكـن فـي                  
ظل التطورات والتغيرات التي يعيشها اإلنسان في مختلف مجاالت الحياة، ومـا يواجهـه مـن                

  .وضغوط مختلفة أثر ذلك على طبيعته المستقرة وحياته الهادئة مشكالت 
فاإلنسان أصبح يعيش في عصر من القلق والخوف، وفـي خـضم مـن الـصراعات                
المستمرة والمتداخلة بغية تحقيق التوازن واالستقرار باذالً في ذلك كل ما في وسعه من إمكانات،               

 العزلة ويفتقد التواصل والشعور باالنتماء مع       وفي حالة عدم قدرته على تحقيق رغباته فإنه يؤثر        
اآلخرين، فيعيش في عزلة وبعد عنهم ويكون ذلك مؤشراً لبداية مشكلة نفسية أال وهي الـشعور                

  .∗) 153 : 2003المزروع، ( بالوحدة النفسية 
ويمثل الشعور بالوحدة النفسية خبرة عامة يمكن ألي إنسان أن يمر بها وفقـاً لتعرضـه               

 مواقف حياتية معينة متباينة وفي أوقات مختلفة، إذ إن الفرد يواجه كل يوم مواقـف                 لظروف أو 
جديدة تتطلب منه قدرة نفسية عالية في مواجهة التحديات والتأقلم مع التغيرات البيئية التي تطـرأ       
على حياته وتكون بمثابة معوق في سبيل اندماجه مع اآلخرين في مختلـف مظـاهر األنـشطة                 

  ).10 :1996مخيمر، (والعالقات االجتماعية الحياتية 
وبالرغم من أن الوحدة النفسية ظاهرة من ظواهر الحياة اإلنسانية يخبرها جميع البـشر              

يرى أنها لم تلق االهتمام الكافي علـى المـستوى          ) 1990(في فترة ما من حياتهم، فإن بنديكت        
 سيما بعد أن أوضـحت نتـائج عـدة      البحثي والعالجي إال في الثمانينات من القرن العشرين، ال        

دراسات أن مفهوم الوحدة النفسية هو مفهوم مستقل عن المفاهيم ذات العالقة كمفهوم االكتئـاب               
   ).97 : 2006جودة ،(والقلق 

كما أن مفهوم الوحدة النفسية لم يحظ باهتمام الباحثين رغم أنه يمثل خبرة معاشـة فـي                 
ناس بأشكال متباينة وفي أوقات مختلفة، ورغم أن الفالسفة قد          حياتنا اليومية، يشيع وجودها بين ال     
الغربة، واالغتراب، واالنفصال، إال أن المجـال فـي علـم           :درسوه تحت مسميات مختلفة مثل      

عبـد  ( النفس يحتاج للمزيد من البحوث لتوضيح معنى ومفهوم الوحدة النفسية وتقدير أهميتهـا              
   ).189 : 1994الحميد ،

                                                
 .یشیر الرقم األول إلى سنة النشر والرقم الثاني إلى رقم الصفحة  ∗
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حدة النفسية يمثل إحدى المشكالت الهامة في حياة اإلنسان المعاصر؛ نظراً            فالشعور بالو 
ألن هذه المشكلة تعتبر بمثابة نقطة البداية لكثير من المشكالت التي يتعرض لها الفرد، ويتصدر               
هذه المشكالت الشعور الذاتي بعدم السعادة، والتشاؤم، فضال عـن اإلحـساس بـالعجز نتيجـة                

 واالنفعالي، ومن هذا المنطلق يتبين أن الشعور بالوحدة النفسية شعور نفسي            االنعزال االجتماعي 
   ) .102 :1993النيال ،(أليم قد يكون مسئوال عن شتى أشكال المعاناة 

كما أن الشعور بالوحدة النفسية هو شعور مؤلم، ونتاج تجربة ذاتية من شدة الحـساسية،               
اآلخرين، وأن هذا الشعور ناتج عـن الغيـاب   وشعور الفرد بأنه غير مرغوب فيه ومنفصل عن  

  المدرك للعالقات االجتماعية المشبعة، وهو شعور مصحوب بأعراض الضغط النفسي        
 )Rokach,1988 : 53. (   

فالوحدة النفسية هي شعور الفرد بوجود فجـوة نفـسية تباعـد بينـه وبـين أشـخاص           
 بافتقاد التقبل والحب من جانب اآلخرين،       وموضوعات مجاله النفسي إلى درجة يشعر فيها الفرد       

بحيث يترتب على ذلك حرمان الفرد من أهلية االنخراط في عالقات مثمرة ومشبعة مع أي مـن               
   ) .9 : 1988قشقوش، ( األشخاص وموضوعات الوسط الذي يعيش فيه ويمارسه 

والشخص الوحيد هو ذلك الشخص الذي يشعر بأنه غير منسجم مع مـن حولـه وأنـه                 
حتاج ألصدقاء، ويغلب عليه اإلحساس بأنه وحيد، وال يوجد من يشاركه أفكـاره واهتماماتـه،               م

ومن يشعر معه بالود والصداقة، و يشعر بإهمال اآلخرين له، و ال يوجـد مـن يفهمـه  وأنـه                 
  ).275 :1993عطا،(خجول، وأن الناس منشغلون عنه 

 يعتبر من أهم العوامل التـي       فاضطراب العالقة بين األفراد وبعدهم عن بعضهم البعض       
  .تؤدي إلى الشعور بالوحدة النفسية 

وال شك أن الواقع الفلسطيني مليء بالضغوطات النفسية واألحداث الصادمة التي تتمثـل             
في استخدام قوات االحتالل لكافة أشكال االنتهاكات المتمثلة في القتل واألسر والتـشريد وهـدم               

 مناحي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعيـة ممـا أدى       المنازل والحصار والتي مست كافة    
  .إلى العديد من االضطرابات النفسية لدى الكثيرين 

ولعل من أكثر الفئات التي تعرضت إلى تلك الضغوطات واألحداث الـصادمة زوجـات        
 الشهداء، ذلك أن الزوج يمثل القوة التي تستند عليها الزوجة في ممارسة حياتهـا علـى جميـع                 
األصعدة، فهو يمثل مصدر الحنان والطمأنينة للزوجة ولألوالد، وهـو المـسئول عـن تـوفير                

  ).84، 2005الخضري، (الحاجات الفسيولوجية من مأكل ومشرب، ومسكن 
رغم أن البعض يعتقد أن ظاهرة الترمل ظاهرة ثانوية لالنتفاضة          ) 1997(ويذكر العاجز   

، حيث ينتج عنها التأثير السلبي على البنـاء االجتمـاعي      إال أنها من أهم وأكبر مشاكلها وأعقدها      
وعلى األسر الفلسطينية، والتي نتج عنها حدوث تغيرات اجتماعية بين األفراد، حيث تتسم هـذه               
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التغيرات بعدم االتزان االجتماعي بسبب الممارسات التي تمارسها إسرائيل علـى الفلـسطينيين،             
اعية أساسية يتكون من مجموعها المجتمع تؤثر سلبا فـي          باعتبار أن سالمة األسرة كوحدة اجتم     

  ).5: 2002أبو زايد ، (تكوينه وبنائه 
وال شك أن زوجات الشهداء من أكثر الناس تأثراً ومعاناة، ففجيعة الوفـاة هـي حـدث                 
الحوادث وأكثرها مشقة على النفس قد يتعرض المرء خاللها التجاهات سلبية وانفعاالت شـديدة              

   ) .119 :1998النيال ،(سى يتصدرها األ
كما يرى البعض أن الزوجات الالئي فقدن أزواجهن في الحرب كن أكثر انعزاالً وتوتراً              

 ؛  20 : 1997الخرافـي،   (من غيرهن مقارنـة بزوجـات األسـرى والزوجـات العاديـات             
  ).299: 1992الديب،

امل تنمية الصحة   وقد أيدت دراسات عديدة أن عالقات اإلنسان الطيبة بالناس من أهم عو           
  ) .198:ت .مرسي، د(النفسية والوقاية من االنحرافات، وعالج االنحرافات 

ويؤكد كثير من الباحثين على أن المساندة المدركة أو المساندة المقدمـة عـن طريـق                
العالقات االجتماعية وتعلم المهارات االجتماعية من العوامل المهمة التي تقي الفرد مـن العديـد        

رابات النفسية والتي قد تتمثل في القلق، واالكتئاب، والشعور بالوحدة النفسية، فـالفرد         من االضط 
الذي لديه شعور بالوحدة النفسية مثال يفتقر إلى المهارات االجتماعية ومن ثم يجد صـعوبة فـي        
مشاركة اآلخرين له مما يؤدي إلى شعوره بعدم التقدير الكافي لذاته فيما يعـيش مـن مواقـف                  

  ) .2:ت .السرسي و عبد المقصود ،د(ية اجتماع
أن الفرد الذي يتمتع بمساندة اجتماعية منذ نعومة أظافره يتمتع          ) 1980"(بولبي"كما يرى   

بالثقة بالنفس، ويكون قادراً على تقديم المساندة االجتماعية لآلخـرين، ويـصبح أقـل عرضـة                
تزيد من قدرة الفرد علـى مواجهـة   لالضطرابات النفسية، باإلضافة إلى أن المساندة االجتماعية   

اإلحباطات النفسية التي يتعرض لها في حياته اليومية، ويكون قادراً على حل مشكالته بطريقـة               
  ) .78 :2001علي، (إيجابية 

وباإلضافة إلى ما تتمتع به العالقات االجتماعية من آثار إيجابية على شخـصية الفـرد               
ية؛ فإن االلتزام الديني يشكل جانبا هـام جـدا فـي            وحمايته من االضطرابات واألمراض النفس    

إلى أن االلتزام بدين اهللا بالقول والعمـل  ) ه1403ابن القيم، ( تشكيل شخصية الفرد؛ حيث يشير    
يجعل اإلنسان المؤمن يذوق حالوة اإليمان ويذوق حالوة معرفة اهللا والقرب منه، وأن المـشاكل               

لى فقدان الوازع الديني وعدم وجود النظرة الدينية إلـى          التي تحدث لكثير من الناس إنما تعزى إ       
   ) .566 : 1999موسى ، (الحياة 

كما يشار إلى أن المجتمعات البعيدة عن الدين هي مجتمعات حائرة وتائهة تعيش حالـة               
من عدم االستقرار النفسي واألسري واالجتماعي، وال عجب أن أعلى نسب انتحار في العالم هي               
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عات التي آثرت المادة على الدين، على الرغم من توفر كافـة وسـائل الراحـة                في تلك المجتم  
   ) .51 : 2003الجريسي ، (والترفيه والتطور التقني والتكنولوجي لديهم 

ويتضح من الدراسات التي تناولت الوحدة النفسية بالبحث والدراسـة أن هنـاك عالقـة           
جـودة،  (كتئاب كما أوضحت ذلك دراسة كل من ارتباطية إيجابية بين كل من الوحدة النفسية واال     

والتي بينت وجود عالقة ارتباط موجبة بين الوحدة النفسية واالكتئـاب النفـسي لـدى                ) 2006
من أن الشعور بالوحـدة النفـسية        ) 2002غانم،  (طالب جامعة األقصى، كذلك ما بينته دراسة        

راضـي  ( أيضا في دراسة كل مـن        واالكتئاب يزيد لدى المقيمين في دور اإليواء، وذلك يتضح        
، كما تناولت دراسات أخرى العالقة بين الوحدة النفـسية وتقـدير    )1993عطا ،   (، و    )2001،

جـودة  (الذات بالبحث والدراسة مما نتج عنها وجود عالقة عكسية بينهما كما في دراسة كل من                
سـالمة  (،  )1993عطا، (،  )2001راضي ،   (،  )2002مبروك،  (،   )2003حمزة ، (،   )2005،

، كما أن هناك عالقة ارتباط سالبة بين كل من الوحدة النفسية والمساندة االجتماعيـة                )1991،  
، كما توصـلت بعـض       )1997الربيعة ،   (، و    )2002غانم ،   (وذلك يتضح في دراسة كل من       

ي كمـا   الدراسات لوجود عالقة سلبية بين الوحدة النفسية وكل من المستوى االقتصادي االجتماع           
   ) .1991سالمة ،(في دراسة 

وبالرغم من االهتمام في السنوات األخيرة بدراسة الوحدة النفسية لدى األطفال والـشباب      
والمسنين، إال أنها مازالت معدودة في المكتبات الفلسطينية، كما تالحظ الباحثة نـدرة الدراسـات    

ة عامةً، والفلسطينية خاصةً، حيـث      التي تناولت هذا الموضوع لدى المرأة في المجتمعات العربي        
إن المكتبات الفلسطينية تفتقر للدراسات التي تهتم بالمرأة بشكل عام وبزوجات الـشهداء بـشكل               
خاص ،وذلك بالرغم مما تعانيه من ضغوط ومشكالت ومسئوليات ملقاة على عاتقها ،حيث إنـه               

بحث والدراسة حسب علم الباحثة     ال تتوفر إال دراسة فلسطينية واحدة تناولت زوجات الشهداء بال         
بهدف التعرف على التوافق النفسي واالجتماعي لدى زوجات الشهداء وزوجـات ذوي المنـازل            

   ).2005الخضري ،(المهدمة 
كما أن الدراسات التي تناولت الوحدة النفسية قد تناولتها من حيث عالقتهـا بمتغيـرات               

سة تناولت الوحدة النفسية من حيـث عالقتهـا         متعددة و حسب علم الباحثة فإنها لم تتوصل لدرا        
  .بااللتزام الديني 

  .ومن هنا يتضح أن القيام بمثل هذه الدراسة أمر مهم جداً لما لها من األهمية والفائدة 
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  :مشكلة الدراسة 
  :تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 

  لمتغيرات ؟ما عالقة الوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء ببعض ا
  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 

 بـين  (α ≤ 0.05) عنـد مـستوى داللـة   هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية . 1
مستوى   الشعور بالوحدة النفسية وبين مستوى المـساندة االجتماعيـة لـدى زوجـات              

 الشهداء ؟

 بـين  (α ≤ 0.05)مـستوى داللـة    عند هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية . 2
  مستوى الشعور بالوحدة النفسية وبين مستوى االلتزام الديني لدى زوجات الشهداء ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجـات                . 3
 ؟) مرتفع ، متوسط ، منخفض (الشهداء تعزى لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة 

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجـات            هل توجد    . 4
 ؟)  أبناء 5 ، أكثر من 5-3 ، من 3أقل من ( الشهداء تعزى لمتغير عدد األبناء 

في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجـات         هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      . 5
 ؟) أهل الزوجة ، مع أهل الزوج مستقلة ، مع ( الشهداء تعزى لمتغير نمط السكن 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجـات                . 6
 4 أقل مـن -2أقل من سنتين، ( الشهداء تعزى لمتغير عدد السنوات بعد استشهاد الزوج   

 ؟)  سنوات فأكثر 6 سنوات، 6 أقل من-4سنوات، 

 مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجـات        في هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      . 7
ثانويـة عامـة أو أقـل ، دبلـوم ،           ( الشهداء تعزى لمتغير المؤهل العلمـي للزوجـة         

  ؟ ) بكالوريوس ، دراسات عليا 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجـات                . 8

 ؟)  غزة، الوسطى، خان يونس ، رفح شمال غزة،( الشهداء تعزى لمتغير مكان السكن 

  
  :أهداف الدراسة 

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن عالقة الشعور بالوحدة النفـسية لـدى زوجـات               
الشهداء بكل من المساندة االجتماعية وااللتزام الديني، كما هدفت إلى الكشف عما إذا كان هنـاك        

وحدة النفسية يمكـن أن تعـزى إلـى بعـض           فروقاً ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بال       
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المتغيرات الديمغرافية مثل المستوى االقتصادي لألسرة، نمط السكن، عدد األبناء، عدد السنوات            
  .بعد استشهاد الزوج، المؤهل العلمي للزوجة، ومكان السكن 

  
  : أهمية الدراسة 

  :تبرز أهمية الدراسة في النقاط التالية 
  :األهمية النظرية 

الدراسات التي تناولت موضوع الوحدة النفسية خصوصا في البيئة الفلسطينية، لـذلك     قلة   . 1
تأمل الباحثة أن تكون هذه الدراسة بمثابة إضافة إلى التراث السيكولوجي الـذي ربمـا               

 .يسهم في إثراء المكتبات النفسية الفلسطينية والعربية 

 منظومة الشخصية وخاصـة فـي   دراسة متغير الوحدة النفسية يعد أمراً هاما في دراسة         . 2
 .جانبها االنفعالي والمزاجي 

كما أن دراسة الوحدة النفسية يعتبر إثراء للجانب االجتماعي في الشخصية ، ويعد ذلـك                . 3
  .إضافة إلى مكتبة التراث النفسي في مجال الشخصية ومجال الدوافع واالنفعاالت 

  :األهمية التطبيقية 
الدراسة من مشاعر سلبية ربما يساعد في توجيه نظـر          إن التعرف على ما تعانيه عينة        . 1

 .المسئولين في المجتمع والمؤسسات المهتمة لمحاولة التغلب على أسباب تلك المعاناة 

كما أن نتائج الدراسة قد تفيد األخصائيين النفسيين واالجتمـاعيين فـي عمـل بـرامج                 . 2
اء الالتـي يعـانين مـن       إرشادية لتحسين شبكة العالقات االجتماعية لدى زوجات الشهد       

 .الوحدة النفسية للتخفيف من وطأتها 

باإلضافة إلى أن نتائج الدراسة الحالية قد تفيد الباحثين والدارسين في مجال علم الـنفس                . 3
 .بتوفير معلومات حول زوجات الشهداء ومتغيرات الدراسة الحالية 

  
  :مصطلحات الدراسة 

   : ( Loneliness)الوحدة النفسية 
   :باحثة الوحدة النفسية إجرائياً بأنهاتعرف ال

خبرة شخصية مؤلمة تعيشها زوجة الشهيد نتيجة شعورها بافتقاد التقبل والحب واالهتمام مـن              " 
جانب اآلخرين بعد فقدان شخص عزيز، بحيث يترتب على ذلك العجـز عـن إقامـة عالقـات      

شعر بأنها وحيدة رغم أنها محاطـة  اجتماعية مشبعة باأللفة والمودة والصداقة الحميمة، وبالتالي ت 
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وتقاس في هذه الدراسة بمجموع الدرجات التي تحصل عليها زوجـة الـشهيد فـي               " باآلخرين  
  " .مقياس الوحدة النفسية المستخدم في هذه الدراسة

  
   : ( Social support)المساندة االجتماعية 

  :تعرف الباحثة المساندة االجتماعية إجرائياً بأنها
المعنوي والمادي الذي تتلقاه زوجات الشهداء من قبل اآلخرين المحيطين بها سواء كـان         الدعم  " 

" من األسرة ،الجيران، األصدقاء، المسئولين في المجتمع، ومدى تقبلهن وإدراكهن لهـذا الـدعم     
وتقاس في هذه الدراسة بمجموع الدرجات التي تحصل عليها زوجة الشهيد في مقياس المـساندة               

  .ة المستخدم في هذه الدراسة االجتماعي
  

   :( Religious commitment)االلتزام الديني 
  :تعرف الباحثة االلتزام الديني إجرائياً بأنه 

التزام زوجة الشهيد بالتعاليم الدينية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الـشريفة، وذلـك        " 
البتعاد عن النواهي والمحرمـات مـن الناحيـة         بإتباع األوامر والتكاليف والواجبات الدينية، وا     

وتقاس في هذه الدراسة بمجموع الدرجات التي تحـصل عليهـا زوجـة    " الشرعية قدر اإلمكان   
  " .الشهيد في مقياس االلتزام الديني المستخدم في هذه الدراسة

  
  :زوجات الشهداء 

  :تعرف الباحثة زوجات الشهداء إجرائياً بأنهن 
  . نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى   أرامل من قتلوا 

  
  :حدود الدراسة 

  :تقتصر هذه الدراسة على زوجات الشهداء وفق الحدود التالية 
 – 2008فبرايـر  (   أجريت هذه الدراسة في الفتـرة الممتـدة مـابين شـهري     :الحد الزماني  

   ).2008أغسطس 
ت الدراسة الحالية على زوجات الشهداء القاطنات فـي مختلـف محافظـات         طبق :الحد المكاني   
  ).شمال غزة، غزة، الوسطى، خان يونس، رفح ( قطاع غزة  
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 اقتصرت الدراسة على عينة من زوجـات شـهداء انتفاضـة األقـصى نتيجـة      :الحد البشري  
مـرة أخـرى بعـد      االعتداءات اإلسرائيلية في قطاع غزة والالتي لم تتكرر لهن خبرة الزواج            

  .استشهاد الزوج 
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
  
  

  . الوحدة النفسية:أوال  §
  
  . المساندة االجتماعية:ثانياً  §

  
  . االلتزام الديني:ثالثاً  §
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  الفصل الثاني
  اإلطـار النظـري

   :(Loneliness)الوحدة النفسية : أوالً 
  :مقدمة 

نال مفهوم الوحدة النفسية اهتماماً كبيراً في السنوات األخيرة، وبخاصة بعد أن اتضح أنه              
مخيمـر،  (مفهوم مستقل عن غيره من المفاهيم األخرى كاالكتئاب واالغتراب والعزلة وغيرهـا           

1996 : 11.(   
ولعل أهم الدوافع وراء هذا االهتمام أن الوحدة النفسية أصبحت مشكلة خطيرة وواسـعة              

   ).30 : 1997الربيعة ، ( االنتشار في عالم اليوم 
أن الشعور بالوحدة النفسية يمثل حالة نفـسية تنـشأ مـن             ) 274: 1993عطا،(ويرى  

إحساس الفرد بأنه ليس على قرب نفسي من اآلخرين، وهذه الوحدة ناتجة عن افتقار الفـرد ألن                 
رتب عليها كثير من صنوف الـضيق  يكون طرفاً في عالقة محددة أو مجموعة من العالقات، ويت 

أن الشعور بالوحدة النفسية هـو حالـة يخبرهـا           ) 782 : 2005جودة،  ( والضجر ، كما ترى     
الفرد تنشأ أساساً عن قصور في العالقات االجتماعية للفرد مع اآلخرين، مما يجعل الفرد يـشعر          

 يتضح أن معنى الوحدة النفسية      باأللم والمعاناة بسبب إحساسه بعدم تقبل وإهمال اآلخرين له، كما         
ال يتفق مع العزلة الموضوعية التي يجبر اإلنسان عليها مثل حاالت السجن االنفرادي وغيرهـا               

  .من الحاالت التي يفقد اإلنسان فيها حريته ويعزل عن اآلخرين رغم إرادته
ويرى البعض أن الشعور بالوحدة النفسية خبرة غير محببة تـسبب الحـزن والـضيق،               

حدث نتيجة اضطراب في عالقات الفرد مع المحيطين به، وكذلك يرى آخـرون أن الـشعور                وت
بالوحدة النفسية يصاحبه إحساس بعذاب نفسي ناتج عن إحساس الفرد بالعزلة عن اآلخرين بسبب              

  )351: 1995الصفطي،(عدم قدرته على االندماج في الحياة االجتماعية للمجتمع الذي يعيش فيه
  : أن الباحثين يتفقون على وجود خاصتين للوحدة النفسية "Peplau & Perlman "ويرى 

أن الوحدة تعتبر خبرة غير سارة مثلها مثل الحاالت الوجدانية غير السارة كاالكتئـاب  : األولـى   
  .والقلق 
 أن الوحدة كمفهوم تختلف عن االنعزال االجتماعي وهي تمثل إدراكاً ذاتياً للفـرد عـن              :الثانية  

ال يوجد عدد   : مثالً  ( ائص في نسيج عالقاته االجتماعية، فقد تكون هذه النواقص كمية           وجود نق 
  ) نقص المحبة أو األلفة مع اآلخرين : مثل ( ، أو قد تكون نوعية )كاف من األصدقاء 

   ).121 : 1988خضر والشناوي ،  ( 
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ـ            ة مفهـومين   ويرى بعض الباحثين أن مفهوم الوحدة النفسية ومفهوم العزلـة االجتماعي
مترادفين على أساس أن النتيجة في نهاية األمر تكـون واحـدة؛ فـي حـين يـرى تيرنـرز                     

"Turners"             ضرورة التفرقة بين المفهومين، فالعزلة تعني ضعف العالقات المتبادلة بين الفـرد 
والجماعة التي ينتمي إليها، وأن الشخص الذي يشعر بالوحدة النفسية حين يعي أو يشعر بعزلـة                

 وحدته يبدو مكتئباً أو مهموماً من جراء إحساسه بالوحدة، ويترتب على هـذا اإلحـساس أن                 في
ينأى الفرد بنفسه، أو يتباعد عن المجتمع ويبدو بال رفيق أو صديق، ويشعر تبعاً لذلك كمـا لـو                

عي كان مقفراً من الوحدة النفسية والمعنوية، وأن الفرق بين الوحدة النفسية والعزلة يكمن في الو              
   ).49 : 2002غانم ، ( بذلك 

أن الشخص الذي يميل إلى العزلة يبدو وحيداً منعزالً          ) 116 : 2003قطينة ، (كما ترى   
عن الناس، وهو يحاول دائماً تجنب المجتمعات، واألماكن العامة، ويقـضي معظـم وقتـه فـي       

أن يكون موجوداً بين    األعمال الفردية كالقراءة، والرسم، وأحالم اليقظة، وإذا اضطرته الظروف          
  .الناس، فإنه يبقى صامتاً وإذا أجبر على الكالم اضطرب وخجل

فالفرد ال يعيش بمعزل عن العالم وال يحبس نفسه في برج عاجي بعيداً عن البشر حيث                 
أن فطرته التي فطره اهللا عليها تحتم عليه االتصال بغيره للتعاون معه مؤثراً فيـه ومتـأثراً بـه            

   ).28:  1988عمر ، (
ويمثل الشعور بالوحدة النفسية إحدى المشكالت المعبرة عن األسى النـاتج عـن عـدم               

   ).191 : 2002مبروك ،(الرضا بالعالقات االجتماعية غير المشبعة، وقلة العالقات االجتماعية
وبالرغم من أن الوحـدة النفـسية هـي حالـة واسـعة االنتـشار، إال أن روكـاتش                    

"Rokach,2004"  ا  ليست سمة غالبة أو سائدة في الشخصية بل هي سـمة متنحيـة،                ترى أنه
بمعنى أن الفرد يخبرها في ظروف معينة تحدث تغيرات مفاجئة دراماتيكية في حياته، ومن هذه               
التغيرات إحساس الفرد بأن لديه مجموعة من الحاجات غير المشبعة تتعلق بالحـب واالنتمـاء،               

فة إلى االنتقال إلى بلد آخر لإلقامة بـه، أو اإلصـابة بأحـد          والتقبل، والصداقة الحميمة، باإلضا   
   ).98 : 2006جودة ، (  األمراض المزمنة، والبطالة، والطالق، والبعد عن األبناء

ويرى البعض أن الوحدة النفسية تحدث بسبب غياب اإلنسان عن أحبته لفترة طويلـة، أو    
نفصال ويشعر المنفـصلون أو المطلقـون       بسبب وفاة الزوج أو الزوجة أو بسبب الطالق أو اال         

عبـد البـاقي ،     ( بالوحدة النفسية بدرجة أعلى من األفراد الذين يعيشون بمفردهم ولم يتزوجوا            
2002 : 86.(   

ولعل من أهم العواقب النفسية واالجتماعية للشعور بالوحـدة أن يـصبح الفـرد أكثـر                
ب والقلق ومشاعر الملل والـسأم وانخفـاض        استهدافاً لإلصابة باالضطرابات النفسية مثل االكتئا     

تقدير الذات، كما قد يعاني من التوتر والخجل الشديد عند التصرف الكفء، إضافة إلـى العديـد         
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من المشكالت السلوكية رغبة في لفت أنظار اآلخرين نظراً لشعوره بالتجاهل والوحدة واالنعزال             
   ) .125 : 2005تفاحة ،( 

النفسية هي اضطراب نفسي يتضمن شـعور ألـيم لـصاحبه    يتضح مما سبق أن الوحدة   
ويؤثر على عالقته باآلخرين، كما أنها بداية لغيرها من االضطرابات والمشكالت النفسية لـذلك              

  .ينبغي االهتمام بدراستها والتركيز عليها أكثر للوقاية من الوقوع في مشاكل أكبر منها 
   :)  ( Loneliness:تعريف الوحدة النفسية 

ختلف اآلراء ووجهات النظر حول مفهوم الوحدة النفسية كما هو الحال في باقي المـصطلحات               ا
  :النفسية و التربوية، ولهذا االختالف أسباب عديدة منها 

  . الحداثة النسبية للمصطلح في الدراسات النفسية :أوالً 
مرتبطة به مثـل االكتئـاب       طبيعة العالقة بين مفهوم الوحدة النفسية وغيره من المفاهيم ال          :ثانياً

  .واالغتراب والعزلة االجتماعية 
: 1994حسنين ،   ( اختالف المنطلقات النظرية للباحثين الذين تناولوا هذا المفهوم بالدراسة           :ثالثاً  
194.(   

  :وفيما يلي عرضاً لبعض هذه التعريفات 
  :التعريف اللغوي للوحدة النفسية . أ 

الوحـدة ضـد الكثـرة،      : وهي في التعريف اللغوي     . وهي بفتح الواو و تسكين الحاء       
   ).98 : 1988المنجد في اللغة واإلعالم ، ( المنفرد في نفسه : والوحداني 

  :تعريف الوحدة النفسية قي اإلصطالح . ب 
إحساس الفرد بوجـود فجـوة      : الوحدة النفسية بأنها     ) 19 : 1988قشقوش ،   ( يعرف  

وضوعات مجاله النفسي إلى درجة يشعر معها بافتقاد التقبـل          نفسية تباعد بينه وبين أشخاص وم     
والتواد والحب من جانب اآلخرين، بحيث يترتب على ذلك حرمان الفرد من أهلية االنخراط فـي   
عالقات مثمرة ومشبعة مع أي من أشخاص وموضوعات الوسط الذي يعيش فيه ويمـارس دوره   

  . من خالله
مفهوم يمثل حالة نفسية تنـشأ مـن        : لنفسية بأنها الوحدة ا ) 274 :1993عطا،(كما يعرف 

إحساس الفرد بأنه ليس على قرب نفسي من اآلخرين، وهذه الوحدة ناتجة عن افتقار الفـرد ألن                 
يكون طرفا في عالقة محددة أو مجموعة من العالقات،ويترتب عليها كثير من صنوف الـضيق               

  .والضجر
ي تعريف الوحـدة النفـسية حـي        مع قشقوش وعطا ف    ) 860 : 2004عمر ، ( ويتفق  

حالة يشعر فيها الفرد بالتباعد عن اآلخرين، وعدم فهم اآلخرين له مع عدم قدرته              : يعرفها بأنها   
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على الدخول في عالقات مشبعة مع اآلخرين مع إحساس الفرد بالملل والـضجر عنـد التقائـه                 
  .بالجماعة في محيطه االجتماعي والنفسي

خبرة غير سارة تضطرب فيها     : الوحدة النفسية على أنها     )  1999أبو بكر مرسي،    ( كما عرف   
العالقة بين الواقع وعالم الذات وتنبئ عن عجز في المهارات االجتماعية وفي شـبكة العالقـات          
االجتماعية ، ويصاحبها أعراض سيكوسوماتية ومشكالت تدور حول نقص األصدقاء والـدفء            

وجدانية مع الوسيط المحـيط ، ممـا يـؤثر علـى األداء             في العالقات ومن ثم افتقاد الرابطة ال      
   ). 98 : 2001الدهان ، ( السيكولوجي والتوافق العام للفرد  

حالة نفسية تنتج عن وجود فجـوة       : الوحدة النفسية بأنها   ) 16: 1997الخرافي ،   ( كما وتعرف   
لفة والتواد بينـه وبـين      بين ما هو متوفر في واقع الفرد الحالي وما يتمناه من عالقات تتسم باأل             

شخص آخر حميم، وكذلك بينه وبين أشخاص آخرين في الوسط الذي يعيش فيه، وهي تنتج عن                
  .الدراية باأللم الذي يحدثه الشعور بالحاجة إلى العالقات الوثيقة مع اآلخرين 

من خالل التعريفات السابقة نالحظ أنها تتفق على أن الشعور بالوحدة النفسية هو خبـرة               
ير سارة تتضمن إحساس نفسي مؤلم لدى الفرد يتمثل بالشعور بالـضيق والـضجر والملـل،                غ

  .واإلحساس بفقدان المحبة والمودة مع اآلخرين 
خبرة غير سارة تحـدث  :  الوحدة النفسية بأنها Perlman &Pelpau 1981وقد عرف 

عبـد  (ياً أو كيفيـاً     حينما تتعرض شبكة العالقات االجتماعية للفرد ألي اضطراب سواء كان كم          
   ) .85 : 2002الباقي ، 

عـدم رضـا    : الشعور بالوحدة أو الوحدانية بأنه    ) 688 : 1988الوقفي ،   ( كما يعرف   
الفرد عن نوعية العالقات مع اآلخرين، وشعوره شعوراً مستمراً بعـدم االرتيـاح حيـال هـذه                 

  .العالقات 
عور مؤلم ونتاج تجربة ذاتيـة      ش:  الوحدة النفسية بأنها     (Rokach,1988:531)وتعرف  

وتكون خبرتها بشكل منفرد ناتج من شدة الحساسية الفجة ، وشعور الفرد بأنه وحيد وبعيد عـن                 
  . المجتمع والشعور بأنه غير مرغوب فيه ومنفصل عن اآلخرين ومقهور باأللم الشديد  

نشأ عندما شعور بالحرمان ي:  الوحدة النفسية بأنهاJordon  1976كما يعرف جوردون 
   ).635 : 2003الحسين ، ( تختفي العالقات التي يتوقعها الفرد من قبل فرد أو أفراد آخرين 

شعور مؤلم  : الشعور بالوحدة النفسية بأنه      ) 17 : 1999الدردير،عبد اهللا ،    (كما يعرف   
 مـشاركة  ناتج عن افتقاد التقبل والحب والفهم من قبل اآلخرين، وعدم اإلحساس بالثقة الذي يمنع    
  . اآلخرين أسراره، والشعور باإلهمال من قبل اآلخرين وعدم الثقة في كفاءته االجتماعية

حالة وجدانية يكون فيهـا  :  الوحدة النفسية بأنها  Lederman 1981كما يعرف ليدرمان    
  ).365: 2002الحسين، (الفرد واعياً بأنه منفصل عن اآلخرين مع معايشته لحاجة غامضة إليهم
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الشعور بالوحدة النفسية بأنه يمثل حالة يخبرهـا الفـرد           ) 104: 2006جودة ، (وتعرف
تنشأ أساساً عن قصور في العالقات االجتماعية للفرد مع اآلخرين ، مما يجعـل يـشعر بـاأللم                  

  .والمعاناة بسبب إحساسه بعدم تقبل وإهمال اآلخرين له 
 بأنه يمثل إحدى المشكالت     الشعور بالوحدة النفسية   ) 191 : 2002مبروك،  (كما تعرف 

المعبرة عن األسى الناتج عن عدم الرضا بالعالقات االجتماعية غير المشبعة، وقلـة العالقـات               
  .االجتماعية 

الوحدة النفسية بأنها شعور الفرد بوجود فجوة نفـسية         ) 10 : 2003حمادة ، ( كما يعرف 
ته االجتماعية بصورة كميـة أو      تباعد بينه وبين الوسط المحيط به، وذلك لحدوث خلل في عالقا          

كيفية، وعدم قدرته على الدخول في عالقات مشبعة ومرضية مع اآلخرين، إضافة إلى شـعوره               
  .باإلهمال، وعدم التقبل مما يؤدي به إلى الشعور بالوحدة واالنزواء

إحساس الفرد بافتقـاد  : الشعور بالوحدة النفسية بأنه  ) 482 : 2000الحسيني،  ( وتعرف
رات االجتماعية الالزمة لالنخراط في عالقات مشبعة مع اآلخرين، وهو مـا يمثـل البعـد       المها

االجتماعي للشعور بالوحدة النفسية، كما يعكس إحساس الفـرد بـاالغتراب والـشعور بإهمـال          
  . اآلخرين له، باإلضافة إلى افتقاد الصحبة واأللفة مع اآلخرين 

لوحدة النفسية بأنه يمثل إحدى المـشكالت       الشعور با ) 18 : 1996مخيمر،  (كما يعرف   
التي تقف عائقاً أمام اندماج الفرد في كثير من أشكال ومظاهر األنشطة االجتماعية التي تتيح لـه       

  .التواصل مع المجتمع 
يتضح مما سبق أن التعريفات السابقة تتفق في أن الشعور بالوحدة النفسية هو عبارة عن               

 اضطراب عالقاته االجتماعية مع اآلخرين وهو ما يسميه البعض          شعور سلبي يعيشه الفرد نتيجة    
  .بالبعد االجتماعي 

تلـك  : بأنهـا  "Neilson &et. al 1979"وقد عرف نيلسون وزمالؤه الوحدة النفـسية 
الحالة التي يشعر فيها الفرد بالعزلة عن اآلخرين ويصاحبها معاناة الفرد لكثيـر مـن ضـروب              

  ).274: 1993عطا، (  واالكتئاب من جراء اإلحساس بكونه وحيداًالوحشة واالغتراب واالغتنام
خبرة انفعاليـة عامـة     : الشعور الوحدة النفسية بأنه      ) 8: 1996عبد السالم ،    (     كما تعرف   

وذاتية وحالة مركبة تنشأ نتيجة شعور الفرد بافتقاد قوة وفعالية عالقاته االجتماعية، مما يحـول               
عالقات بناءة ومشبعة مع اآلخرين، ويرسخ في نفسه مـشاعر البـؤس            بينه وبين االنخراط في     
  .والكآبة والفراغ العاطفي 

حالـة غيـر سـوية      : الشعور بالوحدة النفسية بأنـه       ) 279 : 2002شقير ،   ( وتعرف
يصاحبها أعراض من التوتر والضيق مع انخفاض تقدير الذات، واحترام اآلخرين، وعجز فـي              
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جتماعي سوي مع اآلخرين، مع ميل لالنفراد والعزلة مع الشعور بأنـه            تحقيق تواصل انفعالي وا   
  . غير ودود أو محبوب من اآلخرين، وغير جذاب من الجنس اآلخر 

إحساس الفرد بعـدم التقبـل مـن        : الوحدة النفسية بأنها    ) 130 : 2005تفاحة،(ويعرف  
ذي يترتب عليه الشعور بالتوتر     المحيطين به، وافتقاد الحب والود والمساندة من جانبهم، األمر ال         
  .والرغبة في العزلة واالنطواء وقطع العالقات االجتماعية معهم 

الشعور بالوحدة النفسية بأنه شـعور الفـرد بالنبـذ           ) 6: ه 1426شيبي ،   ( كما تعرف 
والعزلة والرفض، وإحساسه بعدم كفاءته إلى جانب شعوره بعدم الثقة في نفـسه وعـدم تقـدير                 

  .ائه وانعدام القدرة لديه على االرتباط العاطفي واالجتماعي  اآلخرين آلر
أي أن الوحدة النفسية تمثل حالة من العزلة والكآبة والبؤس واالنطـواء مـع الـشعور                

  .باإلهمال وعدم االهتمام من قبل اآلخرين 
  

  :الوحدة النفسية ) صور أو أشكال ( أنواع 
بـين    " 1990يـونج ،  " اختلف الباحثون في تصنيفهم ألشكال وأنواع الوحدة النفسية حيث ميز           

  :ثالثة أنواع للشعور بالوحدة النفسية على أساس المدة الزمنية وهي كما يلي 
   :الوحدة النفسية العابرة 

جتماعيـة تتـسم   والتي تتضمن فترات من الوحدة على الرغم مـن أن حيـاة الفـرد اال     
  .بالتوافق

  :الوحدة النفسية التحولية
وفيها يتمتع الفرد بعالقات اجتماعية طيبة في الماضي ولكنه يشعر بالوحدة النفسية حديثاً                

 ) .كالطالق، أو وفاة شخص مقرب إليه (نتيجة لبعض الظروف المستجدة 

  :الوحدة النفسية المزمنة 
ل إلى حد السنين، وال يشعر الفرد بأي نوع مـن  وهي التي قد تستمر لفترات طويلة تص   

  .)103 : 1993النيال ،( أنواع الرضا فيما يتعلق بعالقاته االجتماعية  
  

  :الوحدة النفسية إلى ثالثة أنواع رئيسية  وهي ) 1988( وقد قسم قشقوش
  :الوحدة النفسية األولية   . 1

 سـمات الشخـصية   وتوصف على أنها سائدة في الشخصية، أو في اضطراب في إحدى        
ترتبط أو تتصاحب باالنسحاب االنفعالي عن اآلخرين، وفي والوقت الذي يجد فيه كثير مـن               
األفراد ذوي اإلحساس بالوحدة النفسية أنفسهم غير قادرين على تكـوين عالقـات مـشبعة               



- 16 - 
 

يحاول بعض هؤالء األفراد أن يهربوا من إحساسهم بالوحدة عن طريق االنخراط أو الدخول              
  .قات مؤذية أو مرضية مع اآلخرين في عال

  :الوحدة النفسية الثانوية  . 2
عادة ما يظهر الشعور بالوحدة النفسية الثانوية في حياة الفرد عقب حدوث مواقف معينة              

  .في حياته كالطالق أو الترمل أو تمزق أو تصدع عالقات الحب 
  :الوحدة النفسية الوجودية  . 3

لنفسية أوسع مما يتضمنه أي من الشكلين السابقين،         يعتبر هذا الشكل من أشكال الوحدة ا      
كما يبدو هذا الشكل منفصالً أو متميزاً إلى حد ما عن الشكلين اآلخرين، ومن الجهة النظرية                
ينظر كثير من أصحاب المنحى الوجودي إلى الشعور بالوحدة النفسية الوجودية علـى أنـه               

 وأن اإلنسان يتفرد ويتمايز عن الكائنـات        حالة إنسانية طبيعية وحتمية يتعذر الهروب منها،      
األخرى ألنه يعي ذاته ويستطيع أن يتخذ مواقف وقرارات واختيارات، وخوف اإلنسان مـن            
المسئولية يجعله واعياً وبصورة مخيفة أو مرعبة بانفصاله وتمايزه عن بقية الكائنات، وهـذا           

ادعة ومضللة مما يترتـب     يجبره أو يرغمه على أن يهرب من تمايزه عبر طرق وأساليب خ           
عليه في النهاية أن يفقد صحته وأصالته وتفرده وبالتالي يفقد هويته أو كينونته إلى درجة قـد    

الدسـوقي ،   (يصبح معها أو عندها غريباً أو مغتربا عن ذاته وعن رفاقه من بني اإلنـسان                
1998 : 6. (   
  

  :هما   بين نوعين من الوحدة النفسية وWeiss 1974كما ميز وايس 
تتميز بالقلق وعدم االستقرار والفراغ وهـي نتيجـة    : ) انفعالية  ( وحدة نفسية عاطفية     . 1

  .لغياب العالقات الحميمة والودودة 
تتميز بالضجر والشعور بالهامشية وهي ناتجـة عـن غيـاب           : وحدة نفسية اجتماعية     . 2

  .( Lunt, 1991 :33)الصداقات المشبعة وغياب الشعور باالنتماء االجتماعي  

يتضح مما سبق أن العلماء قد اختلفوا في رؤيتهم وتقسيمهم ألشكال الوحدة النفسية فقد قسمها               
" بناء على الفترة الزمنية التي يمكن أن يستمر فيها شعور الفرد بالوحدة النفـسية، أمـا             " يونج  " 

فـي  " قشقوش"تمد  فقد قسمها بناء على العوامل المسببة سواء نفسية أو اجتماعية، كما اع           " وايس  
  .تقسيمه ألشكال الوحدة النفسية على أساس العوامل أو األسباب المؤدية للشعور بالوحدة النفسية 

وعلى الرغم من ذلك إال أنها بأي شكل من األشكال تمثل شعور مؤلم لـدى الفـرد نتيجـة                   
  .مرور الفرد بموقف معين يؤدي إلى حدوث خلل في عالقاته االجتماعية 
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  :الوحدة النفسية ) كونات أو عناصر م(أبعاد 
الشعور بالوحدة النفسية   ) أبعاد أو مكونات أو عناصر      ( تباينت آراء الباحثين واختلفت حول           

 أن هناك نموذجا يتكون من أربع عناصر أساسـية          (Rokach,1988:541)حيث ترى روكاتش    
  :للشعور بالوحدة النفسية وهي 

   :Self Alienationاغتراب الذات  . 1
وهو شعور الفرد بالفراغ الداخلي واالنفصال عن اآلخرين واغتراب الفرد عـن نفـسه              

  .وهويته والحط من قدر الذات 
   : Interpersonal Isolationالعزلة في العالقات الشخصية المتبادلة  . 2

ويتمثل ذلك في مشاعر كون الفرد وحيداً انفعاليا وجغرافياً واجتماعياً، وشـعور الفـرد              
نتماء في العالقات ذات المعنى لديه حيث يتكون العنصر األخير من غيـاب المـودة           بعدم اال 

  .وإدراك الفرد للغياب االجتماعي والشعور بالخذالن والهجر 
   :Agonyصراع خفيف / ألم  . 3

وتتمثل في الهياج الداخلي والثوران االنفعالي للفرد وسرعة الحساسية والغضب وفقـدان            
تباك واالضطراب والالمباالة الذي يستهدف أهم األفراد الـشاعرون         القدرة على الدفاع واالر   

  .بالوحدة النفسية 
   :Distress Reactionردود األفعال الموجعة الضاغطة  . 4

ويتكون ذلك نتاج مزيد من األلم والمعاناة من الخبرة المعاشة للشعور بالوحـدة النفـسية          
  .شاعرين بالوحدة النفسية  والمتضمنة لالضطراب واأللم الذي يعايشه األفراد ال

  
ثالثة أبعاد أساسية لخبرة الشعور بالوحدة النفسية لدى ( Weiss,1987:10 ) كما وضع وايس

  :الفرد وهي
  ) :العاطفة ( البعد األول 

حيث يحتاج األفراد دائما إلى الصداقة العاطفية الحميمة من أشـخاص مقـربين، وإلـى         
وحدة النفسية نتيجة لفقد األفراد الشعور بالعاطفة مـن قبـل           التأييد االجتماعي ويتولد الشعور بال    

  .اآلخرين 
  

  ) :التأمل ( البعد الثاني 
وهو شعور الفرد بالقلق المرتفع والضغط النفسي عند التوقع الحتياجات ال تتحقق ممـا               

  .يولد الشعور بالوحدة النفسية 
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  ) :المظاهر االجتماعية ( البعد الثالث 
بالوحدة النفسية يقف حائالً أمام تكوين الصداقات مع اآلخرين مما يولد           وهي أن شعور الفرد     

الشعور باالكتئاب ويجعل الفرد مستهدفاً لإلدمان وانحراف المراهقين وسـلوكهم سـلوكاً يتـسم              
  .بالعنف والعدوان 

إلـى أن إحـساس الفـرد        ) 19 : 1988قشقوش ،   (أما عن أبعاد الوحدة النفسية فقد توصل        
  :نفسية يتضمن أربعة مكونات أساسية وهي بالوحدة ال

  .إحساس الفرد بالضجر نتيجة افتقاد التقبل والتواد والحب من جانب اآلخرين  . 1
إحساس الفرد بوجود فجوة نفسية تباعد بينه وبين أشخاص الوسط المحيط، يـصاحبها أو       . 2

  .يترتب عليها افتقاد الفرد إلنسان يستطيع أن يثق فيه 
ن األعراض العصابية؛ كاإلحساس بالملل واإلجهاد وانعـدام القـدرة          معاناة الفرد لعدد م    . 3

  .على تركيز االنتباه واالستغراق في أحالم اليقظة 
إحساس الفرد بافتقاد المهارات االجتماعية الالزمة النخراطه فـي عالقـات مـشبعة أو           . 4

  .مثمرة مع اآلخرين 
  

  :أسباب الشعور بالوحدة النفسية 
  :أن للشعور بالوحدة النفسية مجموعة من األسباب  " Weiss 1974" يرى وايس 

   : ( Situational )تتصل بالمواقف أو البيئة االجتماعية : األولى 
وهي ترتكز على النواقص أو المشكالت والصعوبات القائمة في البيئة باعتبارها أسـباباً             

ق أو االنتقـال إلـى      مؤدية للوحدة، فمن الواضح أن مواقف معينة كموت أحد الزوجين أو الطال           
مدينة أخرى أو العيش في بيئة منعزلة جغرافياً تعتبر من العوامل التـي تـؤدي إلـى الـشعور                

  .بالوحدة النفسية 
  :Characterological)(تتصل بالفروق الفردية أو ما يعرف بمجموعة الخصائص : الثانية 

فون في الدرجة التي يشعرون     فالفروق الفردية قد تؤثر في إدراك الفرد للموقف، فالناس يختل         
بها أنهم ال يتلقون مساعدة من أحد، وغير معتنى بهم، وأنهم وحيـدون فـي اسـتجابتهم لحالـة            

   ) .122 : 1988خضر والشناوي ، (اجتماعية معينة 
 أن هناك مسببات أخرى للوحدة النفسية مثل اضطراب ( Rokach,1989 )وترى روكاتش 

 وعدم قدرة الفرد على تحقيق إمكاناته، وعدم وضـوح المـستقبل            العالقة مع األقران أو الزوج،    
بالنسبة له، وعدم كفاية نظام المساندة االجتماعية، والتغيرات الطارئة فـي حيـاة الفـرد مثـل                 

وكذلك األمراض الجسمية المزمنة، كما توجد خـصائص        ) البطالة، التقاعد، ترك االبن للمنزل      (
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تؤدي إلى الوحدة النفسية مثل الخجل، وانخفاض تقدير الذات         نفسية خاصة بالفرد من األرجح أن       
   ).67 :2003مخيمر ، ( ونقص التوكيدية، ونقص المهارات االجتماعية، والعدوانية 

 أن هناك أسبابا متراكبة للوحدة النفسية واستخدم ثالثـة عـشر سـبباً         (Lunt,199:29)كما بين   
  :أخذها من دراسة ميتشيال وآخرون وهي كما يلي 

  . التشاؤم -1
  . الخوف من عدم القبول -2
  . ضعف المحاولة -3
  . عدم الحظ والتوفيق -4
  ) .أي ال يعرف كيف يبدأ بإنشاء العالقات مع اآلخرين( قلة المعرفة -5
  . الخجل -6
  . عدم الجاذبية -7
  ) .عدم اهتمام اآلخرين به ( العالقات مع المجموعات األخرى -8
  .خوف اآلخرين من االرتباط به واالنخراط معه ( قلق اآلخرين تجاهه -9

  .الوضع الرسمي مع اآلخرين -10
  .قلة الفرص -11
  .قلة محاولة اآلخرين عمل عالقات معه -12
  . شخصية غير محبوبة -13

وقد ربط في دراسته جميع هذه األسباب للوحدة النفسية ببعضها البعض بحيـث جعلهـا               
  .ض بشكل متعدد األبعاد كشبكة مترابطة تؤثر في بعضها البع

يتضح مما سبق أن شعور الفرد بالوحدة النفسية يتأثر بعاملين هـامين أال وهمـا بيئـة                   
  .الفرد، وشخصيته 

فالبيئة التي يعيش فيها الفرد وما تتضمنه من عالقات مع أفـراد األسـرة واألصـدقاء                
مواقف تؤثر بالتأكيد على    والجيران، وزمالء العمل أو الدراسة وما يواجهه الفرد من مشكالت و          

الحالة النفسية للفرد، ولكن شعور الفرد بالوحدة يتأثر أيضاً بطبيعة شخصيته، وما يتمتع به مـن                
  .خصائص وقدرات تجعله قادراً على التحمل والمواجهة،فكل فرد له شخصيته المختلفة عن غيره

مل الشخـصية تلعـب   أن العوامل الموقفية والعوا ) 82 : 2002عبد الباقي ،    (كما ترى   
  :دورا في تخفيض كمية التفاعالت االجتماعية التي تتسبب عنها الوحدة النفسية وذلك كما يلي 

   :(Personal Factors)العوامل الشخصية 
وهي العوامل التي تتعلق بخصائص وسمات الشخصية، فاألفراد الذين يتسمون باالنطواء              

 وقد يؤدي هذا إلى شعورهم بالوحدة النفسية، كما         يتعرضون إلى العزلة بدرجة أعلى من غيرهم      
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ترى أن األفراد االجتماعيون قد يشعروا بالوحدة النفسية بدرجة أعلـى مـن غيـرهم لمجـرد                 
التعرض لنقص االتصال اإلنساني في صورة فقد أي شخص قريب أو عزيز كما تضيف أنها قد                

 األوساط االجتماعية مثل المظهر     تساهم الخصائص الشخصية التي تتعلق بعدم الجاذبية في بعض        
الجسمي، والشخصية، والخصائص االجتماعية، وأيضا قد تعوق ثقافة الفرد عن تكوين صداقات،            
وقد تعيده إلى مشاعر الوحدة، وبالطبع هؤالء األفراد يكونون أكثر عرضة لخبرة الوحدة العميقة              

  .حينما يتقدم بهم العمر ويتقاعدون 
  

   :(Situational Factors)العوامل الموقفية 
تلعب العوامل الموقفية في الحياة دوراً في الخلل بشبكة العالقات االجتماعية ،التـي تـؤدي               

 إلى أربعة "Pelpau and Perlman , 1981" بدورها إلى الشعور بالوحدة النفسية وقد توصل 
  :حدة النفسية هي أنواع من األحداث تلعب دوراً في تخفيض االحتكاك االجتماعي وتؤدي إلى الو

  .إنهاء عالقة عاطفية حميمة بالطالق أو بالموت  . 1
االنفصال الجسدي عن األسرة واألصدقاء بالهجرة أو باالنتقال إلـى مدينـة أو مجتمـع               . 2

  .جديد
  .تغيرات في المكانة، بالنقل أو الترقية  . 3
  .خفض نوعي لعالقة موجودة  . 4

  
دراستهم أن من المـوديالت التـي       في  ) 16 : 1999الدردير و عبد اهللا ،    (هذا وقد ذكر    

 والذي يوضح العناصر التي تـسبب  " Rokach "توضح ظاهرة الشعور بالوحدة النفسية نموذج 
  :الشعور بالوحدة النفسية لألفراد وذلك كما هو موضح في الشكل التالي 
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                                                                                        دة االجتماعیة    نقص المسان                                                 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        
                                                                                            االغتراب االجتماعي                       نقص العالقات االجتماعیة                                                 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                            اضطراب العالقات                                                 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                           ا   التنقل أو الھجرة                                                

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                            االفتقاد                                            األحداث المؤلمة                                                 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                            األزمات                                                 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                            القصور النمائي                                                 
                                                      

                                                                                                                                            
                                                        الشخصـــــــــــــیة                                                                                       

                                                     والمتغیرات النمائیة                                                                                       
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                            القصور الشخصي                                                 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                                                                      

  )1(شكل توضيحي رقم 
   ألسباب الشعور بالوحدة النفسيةRokachنموذج 

  
يتضح مما سبق إمكانية حصر األسباب التي قد تؤدي للشعور بالوحـدة النفـسية لـدى                  

  :األفراد على النحو التالي 
ضـعف  ( األفراد الناتجة عن الفروق الفردية فيما بينهم مثل         الخصائص الشخصية لدى     . 1

  )وغيرها ....تقدير الذات ، الخجل، التشاؤم، الشعور بعدم االهتمام 
  .األحداث السلبية المفاجئة مثل فقدان شخص عزيز  . 2

  قصور في نظام المساندة االجتماعیة . أ
 عدم االنتماء . ب 

  االنفصال عن األشخاص . أ
 العزلة عن اآلخرین . ب

   عالقات اجتماعیة غیر مشبعة. أ
 العالقات الضارة. ب

  االستئصال من جذور العائلة . أ
االنفصال عن األسرة واألفراد . ب

  المھمین 

  الموت. أ
  انقطاع العالقة. ب

التغیر المفاجئ في المحیط . أ
  . االجتماعي 

  الوعي بجانب القصور في الحیاة. ب

  العالقات الفاترة بالمنزل . أ
  التصدع العائلي . ب
  غیاب الوالدین. ج
   الصدمات أثناء الطفولة. د

  الخوف من العائلة . أ
  إدراك الذات السلبي. ب
  نقص المھارات االجتماعیة. ج
  اإلعاقة الجسمیة أو المرض . د
  برات االجتماعیة المنفرة الخ. ه

  
یة 

فس
الن

دة 
وح

بال
ر 
عو
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ا
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  .تفكك العالقات االجتماعية وضعف المساندة االجتماعية لدى الفرد  . 3
ما يواجهه من أحداث محزنة وخبرات مؤلمة، ولكن الفـرد    فمن الطبيعي أن يتأثر الفرد ب       

الذي يتمتع بشخصية قوية ال يتأثر بنفس الدرجة التي يتأثر بها من يتمتع بشخصية انطوائيـة أو                 
خجولة أو ضعيفة الثقة أو بشخصية محبطة، كما أن مساندة اآلخرين للفرد ومواساتهم له يعتبـر                

  .دة النفسية بمثابة وقاية للفرد من الشعور بالوح
  

  :مظاهر الشعور بالوحدة النفسية 
أن الشخص الوحيد هو الذي يشعر بأنه غير منسجم مـع            ) 175 : 1993عطا ،   (يرى  

من حوله، وأنه محتاج ألصدقاء، ويغلب عليه اإلحساس بأنه وحيد، وال يوجد من يشاركه أفكاره               
ل اآلخرين لـه، وال يوجـد مـن         واهتماماته، ومن يشعر معه بالود والصداقة، كما يشعر بإهما        

  .يفهمه، وأنه خجول ويشعر أن الناس منشغلون عنه 
 ومن (Seepersad,2001 )كما أن من أهم ما يصاحب الشعور بالوحدة النفسية هو ما ذكره 

  :أمثلته 
وهو الرغبة في الحصول على شخص مـا يـشاركنا تفكيرنـا             : الرغبة في شخص ما    . 1

  . شخص نحبه ويحبنا وشعورنا، شخص يهتم ويعتني بنا،
األلم عادة ما يتالزم مع الدموع، ومن أجل ذلك فإن الوحدة النفسية أيضا تتالزم              : البكاء   . 2

  .مع الدموع 
بعض األفراد الوحيدين يتدبرون مع الوحدة النفسية من خالل إخفـاء            : المشاعر الخفية  . 3

 الـسخرية أو  مشاعرهم، فالبعض يخاف من البوح بمشاعره إذا اعتقد أنه سوف يسبب له 
  .الرفض، ويخفي الكشف عن أي إشارة للضعف مثل الوحدة النفسية 

المكـوث فـي   : تترافق الوحدة النفسية أيضاً مع فترة خمـول مثـل        : البالدة والخمول  . 4
وخالل فترة الخمول هذه يكون األفراد المنعزلـون        . الفراش، الجلوس والتفكير، التقوقع     
ي صديق يكون كامالً أو يفكرون في أشـياء أخـرى         غارقين في أفكارهم، إما يحلمون ف     

  .تستحوذ على أفكارهم 
  .االنسحاب واالستغراق في أحالم اليقظة  . 5
  .حيث يفكر البعض بأن الموت هو الطريق الوحيد للهروب من الوحدة النفسية :االنتحار  . 6
وهو طريق آخر من طرق التعاطي مع الوحدة النفسية، حيث يشعر البعض بأن             : التدين   . 7

  .الدين هو عالج ناجح لقهر وحدتهم النفسية 
يستخدم البعض النوم كوسيلة للهروب من الوحدة النفسية حيث يأملون بغد أفضل            : النوم   . 8

 .مما كانوا عليه سابقا 
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أن الشعور بالوحدة النفسية يعني الرغبة فـي االبتعـاد عـن       ) 1993(كما ترى زينب شقير     
 عنهم، مع صعوبة التودد إليهم، وصعوبة التمـسك بهـم،           اآلخرين، واالستمتاع بالجلوس منعزالً   

بجانب الشعور بالنقص، وعدم الثقة بالنفس، وأن الفرد الوحيد شخص يفتقر إلى األصدقاء، وأنـه       
غير محبوب من الناس، وعاجز عن الدخول في عالقات اجتماعية قوية مع غيره، ويفـضل أن                

التوتر في وجود اآلخرين، وال يتفاعل معهـم  يوجد بمفرده أكبر وقت ممكن مع شعوره بالخجل و      
بشكل إيجابي ومقبول، وهو شخص ال يثق بنفسه وال يقدرها حق قـدرها، وغالبـا مـا يـشعر                   

  ).17: 1996مخيمر ، ( بالوحدة حتى في وجود اآلخرين 
أن الشعور بالوحـدة النفـسية يترافـق مـع الخجـل             ) 688: 1998الوقفي ،   (      ويضيف

دير الذات والغربة، ويواكبه شعور بعدم الرضا عن الحياة واالكتئـاب والملـل    واالنخفاض في تق  
والرفض من اآلخرين، ويظهر على األفراد الذين يشعرون بالوحدة ميلهم إلى اإلكثار من الحديث            

  .عن أنفسهم وسرعة التنقل في موضوعات الحديث ويسألون أقل مما يفعله اآلخرون
ر واإلحساس بالملل وعدم القدرة على التركيز واإلحبـاط  مما سبق يتضح أن القلق والتوت 

والخجل والحزن الشديد والنوم الكثير وعدم الثقة بالنفس والبعد عن الدين وشعور الفرد باإلهمال              
وعدم تقدير اآلخرين له، واالبتعاد عن اآلخرين، وعدم االنسجام معهـم، والعجـز عـن إقامـة         

  .تبر من أهم مظاهر الوحدة النفسية لدى الفرد عالقات اجتماعية قوية مع اآلخرين يع
  

   :(Social Support)المساندة االجتماعية : ثانياً 
تعتبر المساندة االجتماعية من المفاهيم التي اختلف الباحثون في طريقـة تناولهـا تبعـاً               
لتوجهاتهم النظرية، فقد تناول علماء االجتماع هـذا المفهـوم فـي إطـار تنـاولهم للعالقـات                  

الـذي  ( Social net work ) الجتماعية، حيث صاغوا اصطالح شبكة العالقات االجتماعيـة  ا
 والذي يطلـق  ( Social support )يعتبر البداية الحقيقية لظهور مصطلح المساندة االجتماعية 
، بينمـا يحـدده   (Social resources)عليه البعض مسمى الموارد أو اإلمكانـات االجتماعيـة   

الشناوي وعبـد الـرحمن ،    ( (Social provisions)لى أنه إمدادات اجتماعية البعض اآلخر ع
1994 : 30  (.  

وتعتبر المساندة االجتماعية إحدى العالقات االجتماعية التي توفر للفرد المساعدة حـين            
يطلبها، ومصدر هام من مصادر األمن الذي يحتاجه اإلنسان عندما يشعر بأن هناك ما يهـدده،                

عبـد  ( ادر على مواجهة الضغوط والمتاعب التي تعترض حياته وتؤثر على توافقـه    وأنه غير ق  
   ) .208 :2004المعطي ، 

أي أن المساندة االجتماعية تعتبر من أهم الحاجات التي يحتاج لها الفـرد فـي حياتـه                  
  .وخاصة في الظروف الصعبة 
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  :تعريف المساندة االجتماعية 
  : تعريف المساندة في اللغة . أ 
ما ارتفع من األرض في قبل الجبل أو الوادي، والجمع إسناد، وكل شيء أسندت إليـه         : ن سند   م

. اسـتندت   : شيئا فهو سند، وما يسند إليه يسمى مسندا، وسندا، وجمعه المساند، وتساندت إليـه               
ويقـال  . رقي : وسند في الجبل يسند سنودا وأسند . وساندت الرجل مساندة إذا عاضدته وكانفته      

   ) . 257: ت . بن منظور، د (سنيد  : ويقال للدعي . لدعي المسند والسنيدل
  

  :تعريف المساندة االجتماعية في االصطالح 
يعتبر مفهوم المساندة االجتماعية من المفاهيم التي اختلف الباحثون في تعريفها، وسـوف   

  :تقوم الباحثة بعرض بعض التعريفات التي توصلت لها على النحو التالي 
تعرف المساندة االجتماعية بأنها المشاركة الفعالة لألسرة، وبيئة العمل لتعزيز مواجهـة            
العامالت المتزوجات ألحداث الحياة الضاغطة، والتكيف معها ومع طبيعـة عملهـن وقبـولهن              
وشعورهن بالقيمة، واحترام الذات والتخفيف من هذه األحداث، حتى ال يقعن فريـسة لإلصـابة               

   ) .     210 : 1997علي، (النفسية باالضطرابات 
ويعرفها آخرون بأنها تعني متطلبات الفرد بمساندة ودعم البيئة المحيطة به، سواء مـن              
أفراد أو جماعات تخفف من أحداث الحياة الضاغطة التي يتعرض لها، وتمكنه مـن المـشاركة                

   .   (Cohen et al,1986:963)االجتماعية الفعالة في مواجهة هذه األحداث والتكيف معها
إحساس الفـرد  :  بأنها تعني(Sarason et al ,1983:127) ويعرفها ساراسون وآخرون

    .بوجود بعض المقربين منه، والذين يثق فيهم في الوقوف بجانبه عند الحاجة
توافر أشخاص مقربين يتمثلون فـي  :  بأنها Leavy , 1983 : 625)  (كما يعرفها ليفي

عة من األصدقاء، سواء الجيـران، أو فـي العمـل يتـسمون بالمـشاركة              أفراد األسرة ومجمو  
  .الوجدانية، والدعم المعنوي 

ذلك النظام الذي يتضمن الروابط االجتماعيـة  :  بأنها  "Caplan 1981"ويعرفها كابلن
طويلة المدى والثابتة بمجموعة من الناس، يمكن االعتماد عليهم والوثوق بهم ليمنحوا الفرد السند              

   ) .19 : 1998عبد الرازق ، ( لعاطفي، ويقدموا له العون ويكونوا مالذاً له وقت الشدة ا
تلك العالقات القائمة بين الفرد وآخرين والتي يدركها على         : ويعرفها آخرون بأنها تعني     

   ) .    4 : 1994الشناوي وعبد الرحمن، (أنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج إليها 
عمليات المساعدة على اختالف أشكالها وصورها التـي        : بأنها  ) 2000(ويعرفها دوليبر 

  يتلقاها الفرد أو يقدمها لهم ، وتسهم في تيسير طريقة أو أكثر لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي 
   ) .    143 : 2001عثمان ،( 
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الـذي  كما يعرف آخرون المساندة االجتماعية بأنها الدعم االنفعالي والمادي واألدائـي            
يتلقاه الفرد من قبل اآلخرين المحيطين به األسرة، األصدقاء، الجيران، زمالء العمل أو الفـصل               

   ).4: ت .السرسي وعبد المقصود ،د(ومدى قدرة الفرد على تقبل وإدراك هذا الدعم 
درجة شعور الفـرد بتـوافر      : المساندة االجتماعية بأنها    ) 1996(ويعرف عزت حسن    

األسرة، األقارب، األصـدقاء،    (ة والمساعدة المادية العملية من جانب اآلخرين        المشاركة العاطفي 
، وكذلك وجود من يزودونه بالنصيحة واإلرشاد من هؤالء         ) زمالء العمل ، الرؤساء في العمل       

   ) .205 ، 2000كاشف ،( األفراد ويكون معهم عالقات اجتماعية عميقة 
اإلمكانيات الفعليـة أو  : دة االجتماعية بأنهاالمسان(Lepore,1994:247 ) ويعرف ليبور

المدركة للمصادر المتاحة في البيئة االجتماعية للفرد التي يمكن استخدامها للمـساعدة وخاصـة              
االجتماعية في أوقات الضيق، ويتزود الفرد بالمساندة االجتماعية مـن خـالل شـبكة عالقاتـه           

ل اجتماعي منتظم بشكل أو بآخر مع الفـرد،  االجتماعية التي تضم كل األشخاص الذين لهم اتصا  
وتضم شبكة العالقات االجتماعية في الغالب األسرة، واألصدقاء، وزمالء العمل، وليـست كـل              
شبكات العالقات االجتماعية مساندة، بل المساندة فيها تميل إلى دعـم صـحة ورفاهيـة متلقـي        

  .المساندة 
ذلك الدعم والعون الذي يشعر     : ية بأنها المساندة االجتماع ) 130 : 2005تفاحة،  (ويعرف

من خالله الفرد بأنه محبوب ومقبول وموضع رعاية اآلخرين وتقديرهم، مما يساعده على حـل               
مشكلة والتغلب على الصعوبات التي يواجهها وتلبية حاجته المادية والنفسية، األمر الذي يعكـس              

 جزء من شبكة عالقات اجتماعيـة ودودة  آثاره على إحساسه باألمن واالستقرار والطمأنينة، وأنه   
  .وآمنة وتنال القبول لديه  

وبصفة عامة فمهما كان األساس النظري الذي ينطلق منه اصطالح المساندة االجتماعيـة فإنـه               
  :يبدو أن هذا المفهوم يشتمل على مكونين رئيسيين 

 أن يرجع إليهم عنـد   أن يدرك الفرد أنه يوجد عدد كاف من األشخاص في حياته يمكنه         :أولهما  
  .الحاجة 
 أن يكون لدى هذا الفرد درجة من الرضا عن هذه المساندة المتاحة له ، واالعتقاد فـي                  :الثاني  

   ) .879 : 2005محمود ، (كفاية الدعم 
أن المساندة االجتماعية تتعلق باعتقاد الفرد بأن ما فـي           ) 86 : 2005الشاعر ،   (ويرى

 مؤسسات تعتبر مصادر الدعم الفعال وهي تؤثر في كيفيـة إدراك  البيئة المحيطة من أشخاص أو    
الفرد لألحداث الضاغطة وفي كيفية مواجهة الفرد لهذه األحداث، فهي ال تخفف أو تلطـف مـن      
وضع األحداث الضاغطة فحسب، ولكن قد يكون لها آثار شافية أو واقعية من أثر هذه الضغوط،                
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 الفرد في مدى وجود أو توافر أشخاص مقربين يمكنه أن يثق            والمساندة االجتماعية تتعلق باعتقاد   
  . بهم، ويعتقد أنه بوسعهم أن يعتنوا به ويحبوه ويقفوا بجانبه عند الحاجة

  
  :مما سبق يتضح أن تعريفات المساندة االجتماعية تشتمل على النقاط التالية 

قارب أو الجيـران ،     توفر عالقات اجتماعية بين الفرد واآلخرين سواء مع األسرة أو األ           . 1
  .أو الزمالء 

  .تتضمن تلقي دعما أو مساعدة مادية أو معنوية  . 2
  .شعور الفرد بالرضا والراحة لتلقي هذه المساعدة  . 3

    
  :أنماط المساندة االجتماعية 

يرى الباحثون النفسيون أن المساندة االجتماعية تعد ظاهرة اجتماعيـة نفـسية قديمـة قـدم             
بها الباحثون إال مؤخرا بعدما الحظوه من آثار هامة لهـا فـي مواقـف      اإلنسان نفسه، ولم يهتم     

الشدة واإلجهاد النفسي، وما تقوم به من تخفيف لنتائج الضغوط والشدائد والمواقـف العـصبية،               
وهي مصدر من مصادر األمن النفسي الذي يحتاجه الفرد من عالمه الذي يعيش فيه عندما يشعر                

ن طاقته قد استنفذت أو أجهدت، وإنه عاجز عن مواجهة الخطـر أو         أن هناك ما يهدده، ويشعر أ     
 : 2004المدهون،  ( يحمل ما يقع عليه من إجهاد وإنه يحتاج إلى مدد وعون ومساعدة اآلخرين              

137. (   
 وتأخذ المساندة االجتماعية في مواقـف الـسراء والـضراء أشـكاال عديـدة يلخـصها        

(Jenkens,1992)ية وهي  في أربعة أنواع رئيس:  
 وهي مساندة نفسية يجدها اإلنسان فـي   :Emotional supportالمساندة الوجدانية  . 1

وقوف الناس معه، ومشاركتهم له أفراحه وأحزانه، وتعاطفهم معـه واتجاهـاتهم نحـوه        
واهتمامهم بأمره مما يجعله يشعر بالثقة في نفسه وفي الناس، فيزداد فرحا فـي الـسراء     

 .الضراءويزداد صبرا وتحال في 

وهي مساندة نفسية  : Appraisal supportالمساندة المعنوية أو المساندة اإلدراكية  . 2
أيضا يجدها اإلنسان في كلمات التهاني والثناء عليه في السراء، وفي عبارات المواسـاة              
والشفقة في الضراء، فيجد في تهنئة الناس له االستحـسان والتقـدير والتقبـل والحـب               

ن مواساتهم له التخفيف من مشاعر التوتر والقلق والـسخط والجـزع،            المتبادل، ويجد م  
 .والتشجيع على التفكير فيما أصابه بطريقة تفاؤلية فيها رضا بقضاء اهللا وقدره 

 وهـي   :Information support المساندة التبصيرية أو المـساندة المعلوماتيـة    . 3
المعلومات التي تساعد اإلنـسان     مساندة فكرية عقلية تقوم على النصح واإلرشاد، وتقديم         
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على فهم الموقف بطريقة واقعية وموضوعية، وتجعله أكثر تبصراً بعوامـل النجـاح أو            
 .الفشل واإلحباط، بل قد يجد في النصائح ما يساعده على تحويل الفشل إلى نجاح 

وهـي مـساندة    : (Instrumental support)المساندة المادية أو المساندة العملية  . 4
ة وفاعلة في الموقف، ويحصل عليها اإلنسان من مساعدة النـاس لـه بـاألموال               مباشر

واألدوات، أو مشاركته في بذل الجهد وتحمل الموقـف وتخفيـف المـسئولية وتقليـل               
الخسائر، وتقدم في صورة هدايا أو منح أو قروض ميسرة أو أشياء عينية أو التطوع في                

  . )197: ت.مرسي ،د( واأللم في الضراءعمل يزيد الفرح في السراء أو يخفف التوتر
 

  : نوعا آخر للمساندة االجتماعية وهي المساندة الروحية ) 19: 1983( ويضيف علوان
وهي تشتمل المساندة التي يتلقاها الفرد أو يتوقع أن يتلقاها من خالل قراءة القرآن الكريم               

 تمكن الفرد مـن احتمـال المواقـف         والسنة المطهرة وأداء العبادات ومع الرفقة اإليمانية والتي       
   ).87 : 2005الشاعر ، (الصعبة ومواجهة الخطر برضا نفسي 

) مصدر التدعيم   ( فالمساندة االجتماعية تتوقف على مدى اعتقاد الفرد في كفاءة المساند           
ومدى عمق العالقة بين الفرد ومصادر التدعيم، وقد تكون الدول أو المؤسسات، وبهذه العالقـة               

الفرد يشعر باألمن والقدرة على مواجهة الضغوط وهذه المساندة قد تأخذ عدة أشكال، فقـد        تجعل  
وقد تكون مساندة بالمعلومات بإعطاء الفرد معلومـات        ) الرعاية والثقة والتجاوب    (تكون انفعالية   

ندة المسا( أو تعليمه مهارات تساعده على حل المشكالت أو تتم المساندة من خالل التدعيم األدائي             
أي تقبل اآلخرين وأنهم مقـدرون      ( وقد تكون المساندة في التقدير      ) في العمل والمساعدة المالية     

   ) .301 : 1991سالمة ، ) (لقيمتهم الذاتية وهي ما تسمى بالمساندة النفسية 
 

  : أنواع المساندة االجتماعية في محورين أساسيين  ( Duck, 1990)كما يصنف داك
  .ويقصد بها المساعدة على أعباء الحياة اليومية : المادية المساندة : األول 
وتشمل التصديق على اآلراء الشخصية وتأكيد صـحتها ودعـم      : هو المساندة النفسية    : الثاني  

الثقة بالنفس، كما يشير داك إلى أهمية نوعي المساندة االجتماعية وحاجة األشخاص إليهـا، وإن               
أبـو  (  من ظرف إلى آخر، ومن عالقة معينة إلـى أخـرى     كانت الحاجة إلى كل منهما تتفاوت     

   ) .64 : 1993سريع ، 
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أربـع أنـواع مـن المـساندة     ) Cohen & Wills) 1985كما حدد كل من كوهين وويلـز  
  :االجتماعية وهي 

 وتكون في شكل معلومات تخبر أن هذا الـشخص مقـدر وذو قيمـة               :مساندة التقدير    . 1
لذواتهم بأن نوصل لهم رسالة بـأنهم مقـدرون لقيمـتهم          ومقبول، حيث يتحسن تقديرهم     

 .الذاتية وخبراتهم وأنهم مقبولون بالرغم من أية صعوبات أو أخطاء شخصية 

 وهذا النوع يساعد في تحديد وتفهم القدرة علـى التعامـل مـع              :المساندة بالمعلومات    . 2
 .األحداث الضاغطة ويطلق عليها مساندة التوجيه المعرفي 

 وتتضمن قضاء بعض الوقت مع اآلخرين لتخفيف الضغوط عنهم          :جتماعية  الصحبة اال  . 3
 .وإشعارهم بالمشاركة والشعور بما يعانونه من ضغوط 

 وتشتمل على تقديم العون المالي، والخـدمات المتنوعـة ويـساعد      :المساندة اإلجرائية    . 4
الحـل  التدخل لحل هذه المشكالت في تخفيف الضغوط التي يشعر بها الفرد عن طريق              

 المتلقي لهذه الخـدمات أو      -المباشر للمشكالت أو عن طريق إتاحة بعض الوقت للفرد          
 للنشاط مثل االسترخاء أو الراحة، ويطلق على هذه المساندة أسماء مثل العون،             –العون  

 ).21 :2003حسنين،(والمساندة المادية، والمساندة الملموسة 

جتماعية، فقد يحصل عليها الفرد إمـا بـشكل          وتتعدد طرق الحصول على المساندة اال          
رسمي أو بشكل غير رسمي، حيث تكون المساندة رسمية إذا قـام بتقـديمها اختـصاصيون           
نفسيون واجتماعيون ومؤهلون في مساعدة الناس في األزمات والنكبات والمشكالت، إما عن            

تقديم المساندة  طريق مؤسسات حكومية متخصصة أو جمعيات أهلية متطوعة؛ حيث يقوموا ب          
للمتضررين لتخفيف آالمهم ومعاناتهم ومشاكلهم في مواقف الشدة، أم المساندة غير الرسمية            
فهي المساعدات التي يحصل عليها اإلنسان من األهل واألصدقاء والزمالء والجيران بدوافع            

نية والدينية  المحبة والمصالح المشتركة، وااللتزامات األسرية واالجتماعية واألخالقية واإلنسا       
  ).198: ت .مرسي ،د(

) نقود،هدايا، مـنح  ( فالمساندة االجتماعية مهما اختلفت طريقة تقديمها سواء كانت مادية   
، فالهدف منهـا واحـد      )معلومات ، كلمات تشجيع ، عبارات المواساة وغيرها         ( أو معنوية   

  . التغلب عليهاوهو مساعدة اآلخرين على مواجهة المواقف التي يتعرضوا لها ومحاولة
  

  :أهمية المساندة االجتماعية 
تعتبر المساندة االجتماعية مصدراً من مصادر األمن النفسي والدعم الوجداني في البيئـة         
التي يعيش فيها الفرد وخاصةً عندما يواجه صعوبات أو أخطار تهدده ويدرك أنـه ال يـستطيع                 

مؤازرة اآلخرين الذين يمثلـون اإلطـار   مواجهة آثارها منفرداً وأنه أصبح في حاجة إلى عون و    
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االجتماعي له، كما تلعب العالقات االجتماعية بين األفراد في سياقهم االجتماعي دوراً بارزاً في              
   ).880 : 2005محمود ، (وقايتهم من اآلثار السلبية للمواقف المثيرة للمشقة 

همة حماية تقـدير الـشخص       إلى أن المساندة االجتماعية تقوم بم      (Breham:1984)     يشير  
عبـد  ( لذاته وتشجيعه على مقاومة الضغوط التي تفرضـها عليـه أحـداث الحيـاة المؤلمـة                 

   ) .16 : 1998الرازق،
 أن المساندة تزيد من قدرة الفرد على مواجهة اإلحباطـات النفـسية         1980ويرى بولبي   

علـي،  ( بطريقـة إيجابيـة   التي يتعرض لها في حياته اليومية، ويكون قادراً على حل مشكالته          
2001 : 78. (  

حيث يرى أن المساندة االجتماعية يمكن أن تلعـب دورا  " ساراسون وآخرون "     وهذا ما أكده  
هاما في الشفاء من االضطرابات النفسية، كما تسهم في التوافق اإليجابي والنمو الشخصي للفرد،              

طة أو أنها تخفف من حـدة هـذا األثـر             وكذلك تقي الفرد من األثر الناتج عن األحداث الضاغ        
(Sarason et al ,1983 : 127 ).   

 أن وظائف المساندة االجتماعية تنحـصر فـي   (Shumaker & Brownell ,1984)ويرى 
  : وظيفتين أساسيتين هما 

 تعزيز وتقوية سعادة المتلقي في صـحته الجـسمية والعقليـة            :مساندة الصحة وتعني     . 1
 حيث تسهم في إشباع الحاجة إلى االنتمـاء والمحافظـة علـى             والوجدانية واالجتماعية 

  .الهوية الذاتية وتقويتها، وتقوية تقدير الذات 
 حيث تؤدي المساندة االجتماعية إلى زيـادة قـدرة          :والوظيفة الثانية تخفيف الضغوط      . 2

الفرد على فهم وتفسير األحداث البيئية الضاغطة، وتنمي لديه استعادة السيطرة والضبط            
   ).147 : 2001عثمان ،(لى سلوكه، وتنمي أيضا أساليب ونماذج لمواجهة الضغوط ع

كذلك يرى بعض الباحثين أن المساندة االجتماعية من اآلخرين الموثوق فـيهم لهـا أهميـة                
عظمى في مواجهة أحداث الحياة المهمة، وأن المساندة االجتماعية يمكن أن تخفـف أو تـستبعد                

الصحة، كما يذهب آخرون إلـى أن المـساندة االجتماعيـة وإتاحـة            عواقب هذه األحداث على     
عالقات اجتماعية مرضية تتسم بالحب والود والثقة تعمل كحواجز أو مـصدات ضـد التـأثير                

   ) .20 :2005فايد ، ( السلبي لضغوط الحياة على الصحة الجسمية والنفسية لدى األفراد 
االجتماعية على جهـازي المناعـة النفـسية        كما أيدت الدراسات التأثير القوي للمساندة       

والجسمية في مواقف األزمات أو المصائب، حيث وجد الباحثون أن جهاز المناعة يضعف عنـد               
اإلنسان عندما يواجه األزمات والنكبات والصدمات بمفرده دون مساندة من اآلخرين مما يجعلـه            

 أما إذا وجد اإلنسان المـساندة       عرضة للقلق واالكتئاب وغيرها من اضطرابات ما بعد الصدمة،        
االجتماعية في األزمات فإن جهازي المناعة النفسية والجسمية عنده يستعيدان عافيتهمـا بفـضل        
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المناعة اإلضافية التي تتولد من مشاعر األمن والطمأنينة والرضا عن الناس، التي تسهم بدورها              
صدمة إلى مشاعر إيجابيـة وأفكـار       في تحويل مشاعره السلبية وأفكاره االنهزامية في موقف ال        

جيدة تدفعه إلى الصبر والتحمل فتختفي أعراض ما بعد الصدمة أو تظهر في صـورة محتملـة                 
  ).199:ت .مرسي ، د( يمكن السيطرة عليها 

كما يرى كثير من الباحثين أن للمساندة االجتماعية ثالثة أدوار أساسية في حياة الفرد وتمثـل                
  :ماعية تسعى إلى تحقيقها وهي أهدافا للمساندة االجت

  :الدور اإلنمائي 
حيث تلعب المساندة االجتماعية دورا هاما في بناء الذات وزيادة إحساس الفرد بذاته فقد              

 تتبين أن األفراد الذين لديهم عالقات اجتماعية يتبادلونها مع غيرهم ويدركون أن هذه العالقـا               
الشناوي ( غيرهم ممن يفتقدون إلى هذه العالقات        موثوق بها أفضل من ناحية الصحة النفسية من       

  ) .4 :1994وعبد الرحمن،
  :الدور الوقائي 

     حيث إن المساندة االجتماعية تقوم بمهمة حماية الشخص لذاته وزيادة اإلحساس بفاعليتـه،             
 بل إن احتماالت إصابة الفرد باالضطرابات النفسية والعقلية تقل عندما يدرك الشخص أنه يتلقـى    
المساندة االجتماعية من شبكة العالقات االجتماعية المحيطة به، وال شك أن هذه المساندة تـؤدي              

   .(Breham,1984:110)دوراً مهما في تجاوز أي أزمة قد تواجه الشخص
  :الدور العالجي 

أشار ساراسون وآخرون إلى أن المساندة االجتماعية يمكن أن تلعـب دورا هامـا فـي                
ابات النفسية والعقلية، كما تسهم في التوافق اإليجابي والنمو الشخصي للفرد،           الشفاء من االضطر  

بل تجعل الشخص أقل تأثرا في تلقيه أي ضغوط أو أزمات، أي أن المساندة االجتماعيـة تلعـب        
دورا عالجيا، بل يمكن أيضا أن تؤدي دورا تأهيلياً في المحافظة على وجود الفـرد فـي حالـة         

: 2002غـانم ،    ( خرين واستمرار اعتقاده في كفاية وكفاءة وقوة المساندة         رضا عن عالقاته باآل   
41(.  

كما افترض بعض الباحثين اآلخرين وظائف إضافية ألنـساق المـساندة؛ ففـي بعـض        
الظروف التي يشعر فيها األفراد بالخوف والشك وفقدان الثقة وعندما يتهدد إحـساسهم بالـذات               

مر بخبرة الحاجة الشديدة إليضاح ما يحدث له والحصول علـى           كنتيجة لذلك، فإن العديد منهم ي     
   ).25 : 1997عبد اهللا ، (مساندة اآلخرين لكي يطمئنوا ويهدؤوا  

مما سبق يمكننا القول أن المساندة االجتماعية تعتبر بمثابة حصن نفسي يقي الفـرد مـن      
فرد في التخلص مـن اآلثـار       االضطرابات النفسية والمشاعر النفسية المؤلمة، كما أنها تساعد ال        
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النفسية المرافقة للمشكالت والمواقف الصعبة التي تواجه الفرد، كما أنها بالتالي تعمل على تقوية              
  .  الروابط االجتماعية وزيادة المحبة والمودة واأللفة بين الناس 

  
  :النماذج الرئيسية لتفسير دور المساندة االجتماعية 

ن رئيسيين يفسران الدور الذي تقوم به المساندة االجتماعيـة          للمساندة االجتماعية نموذجي  
   :( Buunk & Hoorens, 1992 )حسب ما ذكر بانك وهورنز 

  :نموذج األثر الرئيس للمساندة االجتماعية : أوالً 
يصور هذا النموذج المساندة االجتماعية في ضوء عدد وقوة عالقات الفرد باآلخرين في             

 درجة التكامل االجتماعي للفرد أو حجم وتركيب الشبكة االجتماعية للفرد           بيئته االجتماعية بمعنى  
بأنها ترفع من مستوى الصحة النفسية بتقديم أدوار ثابتة باعثة على المكافأة، واالرتقاء بالـسلوك               

  .الصحي، واإلبقاء على أداء ثابت خالل فترات التغير السريع 
  ) : المخفف ( النموذج الواقي : ثانياً 

يث يعتبر المساندة االجتماعية أحد المتغيرات النفسية المعدلة أو الملطفـة أو الواقيـة              ح  
للعالقة بين أحداث الحياة الضاغطة واإلصابة بالمرض على اعتبار أن المساندة تـرتبط سـلبياً               
بالمرض، فمن خالل المساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد مـن أعـضاء أسـرته وأصـدقائه،               

 في العالقات الدافئة الحميمة تقل نسبة األشخاص الذين يتعرضون لإلصـابة بـالمرض     والمتمثلة
   ) .67 : 2006دياب ، (

 إلى أن هناك نموذجين (Cohen & WILLS 1985)كما خلص كل من كوهين وويلز 
  :لتفسير الدور الذي تقوم بعه المساندة االجتماعية في سعادة الفرد كما يلي 

  :النموذج األول 
رض هذا النموذج أن المساندة ترتبط بالصحة فقط بشكل أساسي لألشـخاص الـذين              يفت

يقعون تحت ضغط، ويعرف هذا بنموذج التخفيف أو الحماية، حيث ينظر إلى المساندة على أنهـا   
  .تعمل على حماية األشخاص الذين يتعرضون لضغوط، من احتمال التأثير الضار لهذه الضغوط

  :النموذج الثاني 
هذا النموذج أن المساندة االجتماعية لها تأثير مفيد على حيـاة الفـرد وهناءتـه          يفترض  

بصرف النظر عما إذا كان هذا الفرد يقع تحت ضغط أم ال، وقد اشتق هذا النموذج أدلتـه مـن                    
واقع التحليالت اإلحصائية التي أظهرت وجود أثر رئيسي لمتغير المساندة وعـد وجـود تـأثير          

المساندة مما دعا البعض إلى أن يطلـق عليـه نمـوذج األثـر الرئيـسي              للتفاعل بين الضغط و   
   ).36 : 1994الشناوي وعبد الرحمن ، ( 
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  :العالقة بين الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية 
لباحثون أن للمساندة االجتماعية أثرا هاما على الصحة البدنيـة والنفـسية،            يرى بعض ا     

حيث أن الشبكات االجتماعية الكبيرة يمكن أن تزود الفرد بخبرات إيجابية منتظمة، ومجموعـة              
من األدوار التي تتلقى مكافأة من المجتمع، وهذا النوع يمكن أن يرتبط مع السعادة، حيـث أنهـا           

ة من الوجدان وإحساس باالستقرار في مواقف الحياة واالعتراف بأهمية الـذات             توفر حالة إيجابي  
   ).37 : 1994الشناوي وعبد الرحمن ، ( 

وينشأ الشعور بالوحدة النفسية أساساً عن قصور في العالقات االجتماعيـة للفـرد مـع               
صدقاء والمعارف  اآلخرين مما يجعل الفرد محتاجاً لمزيد من المساندة االجتماعية من األهل واأل           

   ).31 : 1997الربيعة ، ( لكي يخفف من وحدته النفسية التي يشعر بها 
أن الشعور بالوحدة النفسية غالبا مـا ينـشأ بـسبب            ) 126 : 2005تفاحة ،   ( كما يرى 

ضعف مساندة اآلخرين، تلك المساندة التي تعد مصدرا هاما من مصادر األمن الذي يحتاج إليـه              
  .يش فيهمن عالمه الذي يع

وقد أوضحت العديد من الدراسات أن العالقة بين الوحدة النفسية و المساندة االجتماعيـة           
التقدم في العمـر،   : عالقة ارتباطية، وأن الشعور بالوحدة له العديد من العوامل واألسباب أهمها            

ونقص المساندة االجتماعية، وضعف الصحة وفقدان شخص عزيز، وتوقع المـوت، والتقاعـد،             
   ).49 : 2002غانم ، (والشعور بالهامشية 
 أن الوحدة النفسية تمثل أحد أعراض سوء ( Murphy & Kupshik,1992 )كما يرى 

التوافق االجتماعي للفرد، وأن المساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من المحيطين به ذات تأثير              
تخفيف الـشعور بالوحـدة النفـسية       إيجابي حيث تكون بمثابة أحد العوامل الوسيطة المهمة في          

وتحقيق التوافق االجتماعي والسعادة، وذلك من خالل بعض األسرة وجماعة األقران، وزمـالء             
  العمل، وتدعيم الشعور باألمن، والتفاعل بين الخبرة االجتماعية للفرد وتنمية تقدير الذات

   ).128 : 2005تفاحة ،  ( 
باطية عكسية بين المساندة االجتماعيـة واالضـطرابات        يتضح مما سبق أن هناك عالقة ارت    

النفسية وخاصة الشعور بالوحدة النفسية، حيث تعتبر المساندة االجتماعيـة بمـا تتـضمنه مـن                
عالقات اجتماعية قوية ودعم مادي ومعنوي عامال وقائيا من الشعور بالوحدة، وهذا ما نالحظـه       

عد استشهاد زوجها تشعر بالفخر والسعادة وأنهـا        بالفعل على أرض الواقع فمثال زوجة الشهيد ب       
محاطة بالجميع بدالً من شعورها بالوحدة والحزن واألسى، وذلـك يرجـع لطبيعـة العالقـات                

  .ومؤازرة المحيطين بها وتخفيفهم عنها مما يعتبر عامال واقياً من الشعور بالوحدة 
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  :المساندة االجتماعية في اإلسالم 
المساندة االجتماعية بين الناس، فقد حث المسلمين علـى مـساندة           اهتم الدين اإلسالمي ب   

بعضهم البعض، حيث نجده في ذلك قد سبق كافة المؤسسات والجمعيات الخيرية واألهلية التـي               
  .تقوم بتلبية حاجات أفراد المجتمع 

فاإلسالم دين اإلنسانية في شتى صورها، فهو يحثنا على الرحمـة وحـسن المعاشـرة               
مرسي، (المعاملة ورعاية اآلخرين والصبر والحكم وغير ذلك من الصفات اإلنسانية           والعدل في   

1986 : 44.(  
ونجد ذلك واضحا جليا في الكثير من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة الداعيـة     
إلى التعاون والتكافل ومساعدة المحتاجين، ورعاية األيتام واألرامل، كمـا يتـضح أيـضا فـي                

وفـي  " :  الزكاة التي تعتبر ركنا أساسيا من أركان اإلسالم الخمسة حيث يقـول تعـالى                فريضة
 مما يدعو الناس ليكونوا عونا وسنداً لبعضهم        ) 19:  الذاريات   ( "أموالهم حق للسائل والمحروم   

  :وفيما يلي عرض لبعض ما ورد في الهدى اإلسالمي مما يدخل في المساندة االجتماعية.البعض
  

  :اون على البر والتقوى وعدم التعاون على اإلثم والعدوان  التع-
فاإلنسان خلق ضعيفا ال يقدر على شيء إال إذا توفرت له ظروف التعاون مـع غيـره،                 
والقليل إلى القليل كثيرا، والضعيف إذا ساند الضعيف قوي، والحياة االجتماعيـة لـم تنـشأ إال                 

  . )50 : 2000فهمي ،   ( بتعاون األفراد مع بعضهم كي يخدموا مصالحهم
  :     فقد أمرنا اهللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالتعاون على البر والتقوى في قوله تعالى 

والبر والتقـوى    )2: المائدة   ( "وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان          "  
ه اهللا وطمعا في رحمته وخوفـا مـن         كلمتان جامعتان تشمالن كل صالح من السلوك ابتغاء وج        

عذابه ، وبذلك فإن أي مساعدة يبديها إنسان نحو إنسان آخر في إطار البر والتقوى هي بال شـك   
   ).168 : 1987سابق ، ( مما يدخل في هذا التعاون  

مثـل  "  : قال رسـول اهللا  : ومما يدل على ذلك أيضا ما ورد عن النعمان بن بشير حيث قال         
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر       المؤمنين  

إن هللا عبـاداً اختـصهم      :" كذلك قولـه    ) أخرجه مسلم والبخاري     ( "الجسد بالسهر والحمى    
  ) رواه الطبراني ("لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك اآلمنون من عذاب اهللا 
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  :جتماعية  العالقات اال-
فاإلسالم يأمر أبناءه بإقامة عالقات طيبة مع اآلخرين وخاصة من يشاركوننا الـدين أي              
المسلمين وفي نفس الوقت ال يمنع أن يمد اإلنسان يد المساعدة لغير المسلم طالما أنه لم يعاد ولم                  

   ) .47 : 1994الشناوي وعبد الرحمن ، ( يحارب  
: الدين واألقارب والمساكين والجيران واألصدقاء، فقد قال تعالى         فقد دعا اإلسالم إلى مساندة الو     

واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار             " 
 ) 36: النـساء   " ( ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم      

لى مساندة الوالدين واألقارب واليتامى والمساكين والجيران والخـدم فـي           ففي هذه اآلية دعوة إ    
خير األصحاب عند اهللا خيرهم لصاحبه، وخير الجيـران عنـد   "  المنازل، كما قال رسول اهللا  

  )333 :4الترمذي، ج("  اهللا خيرهم لجاره 
ن مؤاخاة بـين     م وخير دليل على المساندة في العالقات االجتماعية ما قام به الرسول               

 بين أصحابه مـن المهـاجرين       آخى رسول اهللا    : المهاجرين واألنصار حيث قال ابن إسحق       
 "هذا أخي   :تآخوا في اهللا أخوين أخوين، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب ،فقال              :" واألنصار فقال 

بعض وذلك ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة األهل والعشيرة، ويشد أزر بعضهم ب             
   ).104 :1918ابن هشام ، (

وقد حرص اإلسالم على الوقاية من كل ما يؤدي إلى اضـطراب العالقـات ويـضعف            
المساندة االجتماعية فحرم التباغض والتحاسد والتدابر، وشجع على الحب والتواد والتعاون فقـال   

ع بعضكم على بيع    وال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا، وال يبي         :"  رسول اهللا   
  "المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يحقره وال يخذله : بعض ، وكونوا عباد اهللا إخواناً 

   ) .202: ت .مرسي ، د) ( رواه مسلم  ( 
ولم تقتصر دعوة اإلسالم المسلمين لمساندة بعضهم البعض بل دعاهم أيضا لمساندة غير             

ال ينهـاكم اهللا عـن      " : لمسلمين، فقد قال تعالى     المسلمين وحثهم على البر واإلحسان إلى غير ا       
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اهللا يحـب                 

فهذه اآلية تشير إلى أن اهللا ال ينهى عن إحـسان المـسلمين لغيـر    ) 8: الممتحنة  " ( المقسطين  
  ين المسلمين، بل دعا إلى العدل معهم والبر إليهم المسلمين الذين ال حرب وال عداوة بينهم وب

   ).203: ت .مرسي ، د( 
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فال            :" كما ورد أيضا في قوله تعالى       
أي أن اإلسالم قـد حـث علـى البـر            ) 15: لقمان   ( "تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا      

  . إذا كانوا من ذوي القربى واإلحسان إلى غير المسلمين خاصة
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فـسأل عنـه   .وقد رأى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه شيخا ضريرا يسأل على الباب            
فأخـذ  .الجزية والحاجة والـسن     : ما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال        : فقال له عمر    .فعلم أنه يهودي    

ـ                : ال قـائالً    عمر بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه ما يكفيه ساعتها، وأرسل إلى خازن بيت الم
إنمـا الـصدقات   . واهللا ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخزله فـي الهـرم     . انظر هذا وضرباءه    

" ووضـع عنـه الجزيـة وعـن ضـرباءه           . للفقراء والمساكين وهذا من مساكين أهل الكتاب        
  ).152 :1993قطب،(

  
   :التواصي بالمرحمة  -

ذلك وجعل له أجرا عظيمـا فقـد ورد   فقد أوصانا اإلسالم بالرحمة والتراحم ورغب في    
أيـن  : إن اهللا تعالى يقول يوم القيامة :"  أنه قال قال رسول اهللا   :  أنه قال    عن أبي هريرة    

  ) رواه مسلم  ( "المتحابون بجاللي ؟اليوم أظلهم في ظلي يوم ال ظل إلى ظلي 
دين ،فـال اقـتحم     ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ،وهديناه النج       " : كما يقول تعالى    

العقبة وما أدراك ما العقبة ،فك رقبة ، أو إطعام في يـوم ذي مـسغبة ، يتيمـا ذا مقربـة أو         
  )17-8: البلد ("مسكينا ذا متربة ،ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة 

 " رحماء بيـنهم  محمد رسول اهللا والذين آمنوا أشداء على الكفار       " :  كما يقول سبحانه وتعالى     
   ) 29: الفتح (

فقد شملت هذه اآليات مجموعة من مواقف المساندة االجتماعيـة تتمثـل فـي تحريـر                
الرقاب، وإطعام الطعام في وقت الشدائد لليتامى، والتواصي بالصبر وهو نـوع مـن المـساندة                

ـ                  ساندة الداخلية من ذات المؤمن ومن واقع إيمانه إلى ذاتـه والتواصـي بالمرحمـة وهـو الم
االجتماعية الخارجة عن الفرد تصدر عن اآلخرين ،وعن غيرهم مخففـة ومواسـية ومـشجعة               

   ).95 : 2005الشاعر ، ( ومقوية على مواجهة عثرات الحياة قبل أن تقع عند وقوعها 
وكما شجع اإلسالم على الرحمة وبين أجرها فإنه أيضا قد حذر من عدم الرحمة فقد قال رسـول    

  ) 2235: 1987البخاري،" ( يرحم ال يرحم من ال"  :اهللا 
  
  :لواجبات االجتماعية  ا-

     فقد حث اإلسالم على القيام بالواجبات االجتماعية سواء في السراء أو في الضراء وذلك لما 
أتدري ما حق :"  لها من أثر نفسي كبير بالنسبة للفرد، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عانك أعنته وإذا استقرضك أقرضته وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته وإذا الجار؟ إذا است
أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته وإذا مات اتبعت جنازته وال تستطيل عليه بالبناء 
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تحجب عنه الريح إال بإذنه وال تؤذيه بقتار قدرك إال أن تغرف له منها وإن اشتريت فاكهة 
. )83 :ه1410البيهقي، ("تفعل فأدخلها سرا وال يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدهفاهد له فإن لم   

     كما جعل اهللا الزكاة ركن أساسي من أركان اإلسالم  ونالحظ ما فيها مـن مـساندة النـاس     
فأقيموا الصالة  " : لبعضهم البعض وتقوية لمشاعر الحب والمودة بينهم فقد قال في كتابه العزيز             

: الـذاريات    ("وفي أموالهم حق للسائل والمحروم      " : ، كما قال     ) 78: الحج   ( "اة  وآتوا الزك 
24-25(  

والذي نفـسي بيـده ال      :"  قال رسول اهللا    :     كما ورد عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال          
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا ،أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحـاببتم ؟   

  )1217: ت.القزويني ، د ( "فشوا السالم بينكم أ
    من هنا نجد مدى حرص اإلسالم على محبة الناس لبعضهم البعض ومدى ترغيبه بها ومدى               
حرصه على تقوية العالقات بين الناس وقد وجهنا في كثير من اآليات واألحاديث النبوية الشريفة               

نهانا أيضا عن كل ما يفسد العالقات بـين النـاس           على القيام بكل ما يحقق لنا التكافل والمحبة و        
  . وينشر الكره والبغضاء 

  
  : االلتزام الديني : ثالثا 

بدأت حديثا اتجاهات بين بعض علماء النفس تنادي بأهمية الدين أو التوحد مـع النظـام                
الديني في بناء الصحة النفسية والتكيف النفسي واالجتماعي لألفراد، مما يـساعدهم فـي حـل                
مشكالت الحياة ويجنبهم القلق الذي يتعرض له كثير منهم، وبخاصة أنهم يعيشون فـي عـصر                
يسيطر عليه االهتمام الكبير بالحياة المادية، والتنافس الشديد في المصالح والمغريات االجتماعية            
واالقتصادية، ويفتقر في الوقت نفسه إلى الغذاء الروحي مما انعكس سـلباً وأصـبحوا عرضـة              

ابة باألمراض واالضطرابات النفسية واألزمات االجتماعية، حتى أصبح يعرف هذا العصر           لإلص
  . بعصر القلق واالضطراب النفسي 

  
  :تعريف االلتزام الديني 

  :التعريف اللغوي . أ 
عل معروف اللُّزوموالف لَزِم ملْزوالفاعل ي به والمفعول الزم ملزوم  لـزِم  ـه  الـشيءملْزـ  ي  اًلَزم
 يفارِقـه  فال الشيء يلْزم لُزمةٌ ورجل فالتزمه ِإياه وَألزمه والتزمه وِلزاماً مالزمةً والزمه ولُزوماً
صل واللِّزاماً الفَيجد، زامناقُ وااللت541: ت .بن منظور ، د ( االعت.(   
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" : ع قال تعالى    وقد ذكر القرآن الكريم هذه اللفظة بنفس المعنى اللغوي في خمس مواض           
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموهـا        

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج       " : ، وقال تعالى     ) 28: هود  (" وأنتم لها كارهون    
 ولوال كلمة سبقت مـن      ": ، وقال تعالى     ) 13: اإلسراء   ("له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً       

قل ما يعبـأ بكـم ربـي لـوال      " : ، وقال تعالى     ) 129: طه   ( "ربك لكان لزاماً وأجل مسمى      
إذ جعل الذين كفـروا    :"، وقال تعالى       ) 77الفرقان ،    ( "دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً       

مؤمنين وألزمهم كلمة   في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى ال           
   ) 26الفتح ،  ( "التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان اهللا بكل شيء عليماً 

وكذلك وردت هذه الكلمة في السنة النبوية في أكثر من مائتين موضع كلها تدل على التمسك                
  : واالتباع وااللتزام منها على سبيل المثال 

أحب األعمال  " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ما روته عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رس         . 1
  )783: مسلم( "إلى اهللا تعالى أدومها وإن قل قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته 

وعن مسلم ابن أبي بكرة قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والكـسل          . 2
؛ قال الـزمهن فغنـي      وعذاب القبر قال يا بني ممن سمعت هذا ؟ قلت  سمعتك تقولهن              

   )3503:الترمذي ( سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولهن  
كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه يـسأل عـن              : عن أبي الصلت قال      . 3

أما بعد أوصيك بتقوى اهللا واالقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صـلى اهللا              " القدر فكتب   
دثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليـك بلـزوم         عليه وسلم وترك ما أحدث المح     
  )4612: أبو داود " ( السنة فإنها لك بإذن اهللا عصمة 

ومما تقدم يتضح أن المعنى اللغوي متوافق مع ما في القرآن والسنة من أن االلتزام المداومة                
   ).543 : 1999موسى ، ( واالستمرار في اتباع منهج اإلسالم  

  : الحي التعريف االصط
   :وردت عدة تعريفات لاللتزام الديني منها 

مدى إتباع أوامـر    : لاللتزام الديني بأنه   ) 565 : 2007الحجار وأبو إسحاق ،   ( يعرف  
اهللا عز وجل وسنة نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم بفعل الواجبات والتكاليف الشرعية واألفعـال                

  .وعة من الناحية الشرعيةالمحببة واالبتعاد عن األفعال المحرمة والممن
التدين بأنه التزام المسلم بعقيدة اإليمـان الـصحيح    ) 92 : 2002الصنيع ،  ( كما يعرف 

  .وظهور ذلك على سلوكه بممارسة ما أمر اهللا به واالنتهاء عن إتيان ما نهى عنه  
جـاء  التزام الفرد المؤمن بمـا  :االلتزام الديني بأنه    ) 2004إبراهيم علي،   ( كما يعرف   

في القرآن الكريم وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من القيم والمبادئ والقواعد والمثل الدينيـة                
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سراً وعالنية، وااللتزام بحدودها بما يتفق مع واقع الحياة االجتماعية التي يعيشها األفـراد فـي                
   ).116: 2006بركات ،(المجتمع اإلسالمي 
المداومة واالسـتمرار    : هتزام الديني أيضاً بأن   االل) 543 : 1999موسى ،   ( كما يعرف   

  .من العبد في اتباع منهج اإلسالم عقيدة وعمالً بامتثال األوامر واجتناب النواهي
اتباع الفرد لكل تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف بمـصدريه         : وتعرفه طريفة الشويعر بأنه     

الصالة والتسليم ،وذلـك مـن خـالل        ، وسنة نبيه محمد عليه أفضل       )القرآن الكريم   (كتاب اهللا   
عالقته بربه ومعامالته مع اآلخرين، ويقاس مستوى التزام الفرد دينيا بالدرجة التي يحصل عليها              

   ).542: 1999موسى، (في مقياس االلتزام الديني في اإلسالم 
  

  :أنماط التدين 
كـري،  هـي الجانـب المعرفـي الف      : إن نشاطات اإلنسان يمكن حصرها في ثالث جوانب       

والجانب العاطفي الوجداني، والجانب المتعلق بالسلوك، وبناء علـى هـذه الجوانـب المتعـددة               
لشخصية الفرد وسلوكه يمكن اشتقاق نماذج أو أنماط من الخبرات الدينية التي نلحظها في حيـاة                

   ).111 :2006بركات،(األفراد  
  : اتنا اليومية وقد أورد المهدي النماذج التالية للتدين كما نراها في حي

 حيث يعرف الفرد من هذا النمط الكثير من أحكام الدين ومفاهيمه : التدين المعرفي الفكـري   -1
 .محصورة في المستوى المعرفي الفكري ولكنه غير ملتزم بهذه األحكام في حياته اليومية 

نحو التعـاليم   الفرد ضمن هذا النمط يبدي عاطفة وجدانية جارفة : التدين العاطفي الحماسي     -2
الدينية لكنه ال يمتلك األحكام المعرفية حولها مما يجعله غير قادر على الحوار والمناقشة المرنـة   

 . فيصله ذلك إلى حالة من التطرف 

 وينحصر الفرد المتدين ضمن هذا النمط في دائـرة ممارسـة            ) :العبادة  (  التدين السلوكي    -3
 .دون معرفة كافية لألحكام ودون امتالك العاطفة الدينية الطقوس وأداء العبادات الدينية، ولكن 

 وفي هذه الحالة يلتزم الفرد بالكثير مـن الممارسـات والمظـاهر الدينيـة               : التدين النفعي    -4
 .للوصول إلى مصالحه الخاصة مستغالً بذلك احترام الناس للتدين 

لقضاء وقت طويل من حياتهم     وهو ناتج عن رد الفعل لدى بعض األفراد          :  التدين التفاعلي  -5
بعيداً عن الدين، ولكن نتيجة لحالة مفاجئة في حياتهم تنقلب حياتهم إلى النقيض فيـصبحوا مـن                 
الملتزمين في الكثير من المظاهر الدينية، ويغلب على هذه الفئة التدين العاطفي الحماسـي لكنـه              

 .يتميز بالسطحية 
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 النمط بأنه عصابي دفاعي لحالة من الخوف أو القلق           ويتميز التدين في هذا    : التدين الدفاعي    -6
أو الشعور بالذنب أو تأنيب الضمير، أو ضد القهر واإلحباط لظروف اجتماعية أو اقتصادية يمر               
بها الفرد، فيلجأ إلى الدين للتخفيف من حدة هذه المشاعر أو هروباً من الصعوبات التـي يعجـز           

 .الفرد عن مواجهتها 

يصل األفراد في هذا النمط إلى حالة من التدين لتخفيف التدهور العقلـي              :  التدين المرضي  -7
الذهاني، فتظهر الحاالت التي يشعر معها المريض بأنه ولي من أولياء اهللا الصالحين يقوم بهداية               

 .الناس 

وفي هذا النمط يظهر الفرد المتدين حالة من المبالغة والغلو فـي بعـض          :  التدين المتطرف  -8
 الدين والتزمت في تطبيقها مما يخرجه عن الحدود المقبولة والتي يقرها الشرع ويجمـع               جوانب

التطرف الفكري، والتطرف العـاطفي،     : والتطرف الديني ينقسم إلى أنواع ثالثة       . عليها العامة   
 .والتطرف السلوكي 

 وهو نمط خاص يمر به بعض األفراد حيث يـشعر معـه المتـصوف              : التطرف التصوفي    -9
 .التوحد مع الكون واإلحساس بعمق التجربة الشعورية نحو الوجود والخالق واألشياء ب

وهذا النمط هو النمط األمثل من بين أنماط التدين الـسابقة حيـث يتـوفر                : التدين األصيل    -10
لدى الفر هنا مظاهر الدين من جوانبه المختلفة بشكل متوازن معرفياً وعاطفياً وسلوكياً، ويصبح              

د منسجما مع ذاته وسلوكه، ومتفقاً قوله مع فعله، وظاهره مع باطنه، وهذا النوع من التـدين          الفر
يوصل صاحبه إلى األمن واالستقرار والتوازن النفسي واالجتماعي ويشعره باألمن والطمأنينـة            

  ).2003المهدي ،(والتسامح والصبر والرضا  
  

  :مظاهر السلوك الديني 
  : ات الدينية السابقة إلى بعض مظاهر السلوك الديني وهي توصل موسى من مجمل الدراس

أن الدين فطري لدى اإلنسان قد تساعد على ظهوره عوامل التنشئة االجتماعية،فهو يزيد              . 1
 .وينقص لدى الفرد حسب التنشئة االجتماعية وتدعيمها للتوجيهات الدينية 

قة لها صدى فـي ضـمير       أن الدين عالقة وجدانية روحية بين الفرد وخالقه؛ هذه العال          . 2
 . الفرد ووجدانه وتصبح المحرك األساسي لسلوكه ومعامالته وأخالقه 

 .يعتبر الدين ذو طبيعة داخلية لدى الفرد  . 3

الدين يعطي الفرد المتدين قوة يستمدها من قوة عليا داخلياً وخارجياً ويخلصه ذلك مـن                . 4
 اإليجابية كالصبر واإليثار    مشاعر الذنب واليأس والقنوط وينمي لديه الخصائص النفسية       

والتسامح والمودة، ويعطيه من القوة ما يجعله يتحكم في نفسه وغرائزه وضـبطها ممـا             
 .يجعل له مردود إيجابي نفسي عليه 
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أنه يهدف إلى تنظيم العالقات بين الناس وتنظيم حركة الحيـاة علـى مـستوى الفـرد                  . 5
 .والمجتمع ، وبالكون بأكمله 

 .ن وتعاليمه من مشاعر الصراع واإلحباط داخل النفس يقلل االلتزام بالدي . 6

 .يدعو الدين إلى التكامل بين السلوك الظاهري والضمير الداخلي  . 7

الغاية من الدين تحرير العبد من العبودية لغير اهللا من أجل سعادة الفرد والمجتمع في ل                 . 8
 .منهج متكامل صالح للدين والدنيا، والروح والجسد 

د عابد هو الفرد، ومعبود هو اإلله الخالق العظـيم وعالقـة بينهمـا          يستدعي الدين وجو   . 9
 ) .10 :1997موسى، (تسمى الميثاق المنظم لهذه العالقة 

  
 :مراحل تطور الشعور الديني 

اختلف العلماء والباحثون في هذا المجال حول العمر الذي يبدأ فيه الشعور الديني؛ فمنهم              
مراحل الطفولة المبكرة، وأن الشخصية الدينية تنمـو لـدى          من يرى أن الشعور الديني يبدأ في        

الطفل في سن الرابعة أو الخامسة ويستمر ويكتمل حتى الخامسة عشرة، ومنهم مـن يـرى أن                 
الطفل ال يقوى على إدراك المفاهيم الدينية إال بعد الوصول إلى مرحلـة متقدمـة مـن النـضج        

والمصطلحات المجردة الخاصة بالـدين كالخـالق       العقلي، ألن الطفل ال يستطيع إدراك المفاهيم        
   ).2003محمود ، ( والعدالة واإلحسان إال ما بعد السنة الرابعة عشرة  

بتحليل بعض آالف مـن رسـوم األطفـال بهـدف      )  harms(ولقد قام العالم هارمس 
  :ة هيالتعرف على مراحل النمو الديني لدى األطفال فوجد أنها تمر في ثالث مراحل في الطفول

وفيها تسود األفكار والمعتقدات الخيالية والوهمية ،فمعظـم         : مرحلة التصور األسطوري   . 1
 .األطفال في هذه المرحلة يعبرون عن اهللا كنوع من شخصية أسطورية 

 وهنا يرفض األطفال خياالتهم ويعتقدون بالتأويالت التي تقوم علـى           :المرحلة الواقعية    . 2
 .أساس الظواهر الطبيعية 

وفيها يبدأ الطفل اختيار العناصر التي ترضي حاجاته ودوافعـه مـن     : لة الفردية   المرح . 3
  ) .2003محمود ، ( خالل ممارسة التدين  

  
  : نظريات تفسير السلوك الديني 

  : نظرية الخوف 
تعتبر هذه النظرية أن التدين ظاهرة اجتماعية نفسية وإن خشية المجهول هي التي جعلت              

وهي نظرية قديمة جداً جاءت في العصور اليونانية والرومانية، فالناس فـي            اإلنسان إلى الدين،    
تلك المجتمعات البدائية وبسبب ظروفهم القاسية تحت ضغوط المرض والجوع والحروب القبليـة       
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والتخلف والجهل يسعون إلى كسب عطف القوى الغيبية لتأمين سالمتهم وتجنب سخط هذه القوى              
منها بالعبادة والطقوس والقرابين، ومن أهم الطقوس الروحية الدينية         من خالل إرضائها والتقرب     

في هذه المجتمعات طقوس المرور أو االنتقال، وطقوس التأهيل، تلك الطقوس التي كـان يعتقـد           
األفراد أنها تساعد على انتقال الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج أو الرشد االجتمـاعي         

   ) .234 :1981النوري ، ( 
  :النظرية الحيوية 

ومن رواد هذه النظرية تايلور وكونت وهربرت سبنسر، وهي تميـل إلـى أن اإلنـسان     
البدائي يضفي على الظواهر الطبيعية الحياة وأنه كان ينسب لها شخصيات حتى تـصلح قـوى                

النظريـة  روحانية غيبية تنشأ معها عالقات تشبه العالقات القائمة بين الكائنات اإلنسانية، وهـذه             
تذهب لالعتقاد بأن األرواح والرؤى تعطينا أضيق تعريف ممكن للدين، وهو أول وعـي لهـذا                

الدين الذي أخذ بالتطور نتيجة للمؤثرات الشخصية واالعتقادات الواضحة في مراحـل متـأخرة                  
   ) .50 :1985بيرت ، ( 

  :النظرية األنثروبولوجية 
وى الروحية والقوى المشخصة أو الخارقة للطبيعة       تقبل هذه النظرية بشكل عام بفكرة الق      

كأساس لكل األديان، بل ويرى أصحاب هذه النظرية أن هذه القوى وجدت مع بعـضها الـبعض      
ولم تنشأ إحداهما عن األخرى، فقد الحظ األنثروبولوجيـون مـن خـالل دراسـاتهم للقبائـل                 

ن هذه القبائل والجماعـات تـدرك     والمجتمعات البدائية وتعمقهم في نظام حياتها بشكل صميمي أ        
ففي الشطر المقدس تدخل    . العالم الذي تعيش فيه بأنه ينشطر إلى شطرين المقدس وغير المقدس            

بعض األشياء واألماكن والكلمات واألشخاص والتي يتفاعل معها األفراد علـى أسـاس صـفة               
ن لها هـذه الـصفة مـن        التقديس، وهناك األشياء التي يتعامل معها هؤالء األفراد دون أن يكو          

القدسية، وبذلك فقد ركز األنثروبولوجيون في دراساتهم للنظم الدينية في هذه المجتمعـات علـى          
العقائد، والطقوس أو الشعائر، وهما ركنان يكمالن بعضهما بعضا فـي     : ركيزتين أساسيتين هما    

 تقتصر على العقائد الدينية     أديان هذه المجتمعات البدائية، كما لوحظ أن النظم الروحية البدائية ال          
   ) . 2003حسنة ، (فقط بل تضم أيضاً العقائد والممارسات السحرية إضافة إلى األساطير

  : النظرية الثقافية 
بأن الدين ما هو إال عنصر ضروري من        ) أرنولد و اليوت    (يرى أصحاب هذه النظرية     

 من التكوين االنفعالي للثقافة، وهـو بـذلك   عناصر الثقافة فهو يقدم مفهوماً وتكويناً أخالقياً وشيئا    
القيمة النهائية لها، وأن الدين في الثقافة أمل ومستقبل هذه الثقافـة، وأن الـدين والثقافـة همـا                   
مظهران لشيء واحد، وأصحاب هذه النظرية يعنون بذلك أن الثقافة ال يمكن حفظهـا وتنميتهـا                
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حتاج إلى الثقافة األصلية وأنه ال يمكن الفـصل         بغير الدين، وأن المحافظة على الدين ورعايته ي       
   ).309 :1985الفيومي ، (بين الدين والثقافة  

  :  نظرية التحليل النفسي
وترجع هذه النظرية الدين إلى االضـطراب أو المـرض          " فرويد"من رواد هذه النظرية     

ئف جوانـب   النفسي أو الصراع القائم في نفس اإلنسان، هذا الصراع الناتج عـن تبـاين وظـا               
الهو بما يحمل من رغبات جنسية محرمة، واألنا بما يحمل من قـيم وتقاليـد             : الشخصية الثالثة   

ومعايير المجتمع، واألنا األعلى وما يمثله من ضمير والمثل العليا للفرد، وأن هذا الصراع يبـدأ                
يحل الفـرد هـذا     السنة الخامسة من العمر، وهو العمر الذي أسماه فرويد بالمرحلة األوديبية، و           

الصراع عادة باستخدام آلية الكبت الذي يؤدي بهذه الخبرات إلى حيز الالشعور، وتظهـر هـذه                
بيـرت ،  ( الخبرات المكبوتة في حياة الفرد عن طريق دافعين أو غريزتين هما الجنس والعدوان  

1985 :120. (  
  : النظرية االجتماعية 

لدين وجد من أجل ترسيخ مفهوم التـضامن  ويرى أصحاب هذه النظرية االجتماعية بأن ا 
االجتماعي في المجتمعات البدائية، ويدلل على ذلك كثرة وكثافة الطقوس الروحيـة فـي هـذه                
المجتمعات، فالنظام الغيبي في هذه المجتمعات يعتبر قوة موحدة وفاعلـة فـي زيـادة التـآزر                 

لزواج والموت و مـا يتبعهمـا   والتضامن االجتماعي، وتذهب هذه النظرية إلى اعتبار ظاهرتي ا      
من طقوس احتفالية وتأبينية في الزواج والموت أهم المظاهر االجتماعية التي تشير إلـى أهميـة     

  ).213 :1981النوري ،( التضامن االجتماعي بين األفراد في هذه المجتمعات  
  : نظرية اإلسالم للتدين 

 وجود عالقات وثيقة بـين تمـام    ينبثق التصور اإلسالمي للدين واإليمان من تأكيده على       
اإليمان وحسن النظر والعمل وحسن التفكير في الظواهر الكونية والحياتية، فاإلنسان في التصور             
اإلسالمي مخلوق لديه استعداد فطري للخير والشر، واإلسالم منح الحرية لإلنسان في االختيـار              

   ).205 :1989العيسوي ،(عاقب ليفعل الخير وينفع اآلخرين فيثاب أو يفعل الشر ويضرهم في
إن لإلسالم غايات وأهداف إنسانية واجتماعية سامية تصل بالفرد المسلم إلى مرضاة اهللا             
وتكون لديه معرفة بغاية الوجود اإلنساني حتى يحس أن لحياته معنى وقيمة، وحتى يعيش الفرد                

ق والـصراع النفـسي     في وفاق مع نفسه ومع فطرة الوجود الكبير من حوله، ويسلم من التمـز             
: 1997موسى ، (الداخلي، وينطلق من عبودية األنانية والخضوع لمطالبه المادية ورغباته الذاتية           

9.(   
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وبذلك فإن الدين من وجهة نظر اإلسالم يعم أرجاء الحياة وهو الـذي يـصوغ سـلوك                 
نحراف عـن  اإلنسان وهو المعيار الذي يحتكم إليه في كل ما يصدر عنه لتحديد االضطراب واال        

   ) .2003عمار ، ( الغاية والوظيفة التي خلق من أجلها هذا اإلنسان 
وبذلك يعتبر الدين هو األساس الذي يبني عليه الفرد فلسفته الخاصة في الحياة ويخلصه مـن            

مشاعر الذنب، وينمي لديه الشعور باإليمان والصبر ويطرد مشاعر األسى والقنوط كما يـساعده           
  ) .10 : 2000الخضر ،( القات اجتماعية ذات معنى ومغزى في حياته على إقامة ع

  
  :اآلثار النفسية لاللتزام الديني 

إن القارئ المتدبر آليات القرآن الكريم والسنة النبوية يجد كثيراً من اآليات القرآنيـة التـي                
جتناب ما نهـى اهللا     تحثنا على اتباع أوامر اهللا عز وجل وااللتزام بالفرائض والواجبات الدينية وا           

  . عنه وبيان أثر ذلك على حالة الفرد النفسية
فقد عني اإلسالم الحنيف بما ينفع الفرد في عـالج مـا يعتـري نفـسه مـن األمـراض                     
واالضطرابات والصراعات، ويفتح أمامه دائما أبواب التوبة النصوح على مصارعها، وال شـك             

 بعالج النفس ليس وليد اليوم، إنما لـه أصـول        أن استقرار التراث اإلسالمي يوضح أن االهتمام      
وجذور قوية تكمن في الدين اإلسالمي عقيدة وسلوكا، حيث يظهر األثر النفسي للتدين في الزهد               
والورع والتقوى والرضا والشفاعة والقناعة، والجسم السليم الخالي من األمـراض النفـسية أو              

لسليم، وتكمن الصحة الجيدة فـي الطاعـة، أن         الجسمية أو النفس جسمية ؛إنما يكون مع العقل ا        
   ) .55 : 2001العيسوي ،( للتدين التأثير البالغ في الحفاظ على األخالق والصحة النفسية 

" : فقد أشار القرآن الكريم صراحة إلى مرض القلوب في أكثر من موضع، يقول تعالى                 
يا نساء النبي لستن كأحد     :" أيضاً  ، ويقول    )10:البقرة   ("في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضاً       

 ) 29:األحـزاب   (.."من النساء إن اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبـه مـرض               
واستناداً إلى هذه اإلشارات صار طب القلوب في تراثنا الفكري اإلسالمي مرادفاً لعلم األمراض              

الشهوة والغـي ضـرورة     النفسية، وأصبحت سالمة القلب من أمراض الشبهة والشك وأمراض          
   ).26: 1992ابو إسحاق ، (الزمة لسالمة العقيدة اإليمانية، وبقاء اإلنسان على فطرته الخيرة 

فعندما جاء اإلسالم عالج اإلسالم النفس اإلنسانية مما علق بها من أدران، وقد كان ذلك على                
  :مراتب عدة كما يلي 

   )53: يوسف  ( "مارة بالسوء إن النفس أل" : بين اإلسالم ضرورة جهاد النفس  . 1
ثم بين ضرورة التحكم في نزواتها، وتهذيب رغباتها الخبيثة بغية تقوية اإلرادة فقد قـال                . 2

 : " ليس الشديد بالصرعة ، وإنما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب."  
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ثم جاء بعد ذلك إلى تربية الخلق، فكان المتعلم يطالب بحفظ القرآن الكريم وتعلـم علـم                  . 3
 .العقائد والفقه والتفسير 

ثم لجأ بعد ذلك إلى طريقة اإليحاء وبث الثقة بالنفس وهو واضح في اآليات التي ترفـع                  . 4
 "كنتم خير أمة أخرجـت للنـاس   " من معنويات األمة وتحملها رسالة اإلصالح واإلنقاذ   

  )110: آل عمران (

تعتـاد حيـاة الدعـة و       ثم لجأ إلى نوع من الرياضة النفسية حتى تتخوشن النفس، وال             . 5
، وكان يطلب من اإلنسان الـصبر ثـم شـرع       "اخشوشنوا فإن النعم ال تدوم      " الخمول  

 .الصالة ثم الصيام 

وأخيرا طالب اإلسالم المسلم بالدعاء، وبه يحصل المؤمن على نوع من االرتياح النفسي              . 6
-58: 1985،زريق  (واالطمئنان الداخلي، وفيه تتحرر النفس من عبودية أحد غير اهللا           

60. (   
ذلك في مجموعة من المؤشـرات التـي تـدعو إلـى             ) 56 : 2003الجريسي ، (وقد أورد   

  :االلتزام بالفرائض والواجبات الدينية، وكذلك االلتزام بالسلوكيات الدينية كما يلي 
  :االلتزام بالفرائض والواجبات الدينية : أوالً

ج شافي لجميع المشكالت النفسية التي قد       حيث يعتبر أداء العبادات بمفهومها الشامل عال      
  :تواجه الفرد ومن المؤشرات الدالة على ذلك 

وننزل من القرآن ما هـو  :"  الشعور بالراحة النفسية عند قراءة القرآن ومن ذلك قوله تعالى          -1
   ) .82: اإلسراء  ("شفاء ورحمة للمؤمنين 

كبر مقتاً عند اهللا أن تقولوا مـا ال         :" ى   الحرص على موافقة األقوال األفعال حيث قال تعال        -2
   ) .3: الصف  ( "تفعلون  

إن الصالة تنهـى  :"  المحافظة على أداء الصالة في وقتها باطمئنان وخشوع حيث قال تعالى     -3
  ) .45: العنكبوت  ("عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا أكبر واهللا يعلم ما تصنعون 

الذين يقيمـون الـصالة   " : تها بسعادة ورضا حيث قال تعالى        االلتزام بإخراج الزكاة في وق     -4
  ).3: األنفال  ("ومما رزقناهم ينفقون 

 . المحافظة على صيام النوافل -5

والـذاكرين اهللا كثيـراً     " :  الدوام على قراءة األذكار واألوراد الدينية كما في قوله تعـالى             -6
  ) .34:األحزاب "( والذاكرات، أعد اهللا لهم مغفرة وأجراً عظيماً 

وإذا سـألك عنـي     " :  السعادة باالبتهال إلى اهللا بالدعاء وشكره على نعمه، حيث قال تعالى             -7
  "عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 

  ).186: البقرة  ( 
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واستغفر اهللا إن   :" وع في معصية، قال تعالى       المبادرة إلى االستغفار والتوبة والندم عند الوق       -8
 . )106:النساء (" اهللا كان غفوراً رحيماً  

يؤمنون باهللا واليوم اآلخـر     :"  الحرص على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى           -9
آل  ( "ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الـصالحين     

  ).114: عمران 

   "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال "  المحافظة على العهد والوفاء بالوعد، قال تعالى -10
  ).33: اإلسراء ( 

والصابرين فـي البأسـاء والـضراء         :"  الصبر على البأساء والضراء كما في قوله تعالى          -11
  ).177: البقرة  ( "وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 

الذين ينفقـون فـي الـسراء والـضراء     :"  كظم الغيظ والعفو عن الناس حيث قال تعالى         -12
 ) 134 – 133: آل عمـران     " ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهللا يحب المحـسنين        

تا يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيو      : "  االستئذان عند زيارة األقارب واألصدقاء قال تعالى         -13
  ).27: النور( "غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون 

  :االلتزام بالسلوكيات الدينية : ثانياً 
محمد رسول اهللا والذين معـه أشـداء        " :  الرحمة بالصغير وتوقير الكبير، حيث قال تعالى         -1

   ) .29: الفتح  ( "على الكفار رحماء بينهم 
واصبر نفسك مـع الـذين   : " الحرص على مخالطة األتقياء والصالحين كما في قوله تعالى       -2

   ).28: الكهف  ( "يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
ومن أحسن قوالً ممن دعا إلى اهللا وعمل صـالحا  " :  حب مساعدة اآلخرين حيث قال تعالى  -3

   ).33: فصلت  ( "وقال إنني من المسلمين 
اإليمـان بـضع    " :  الحرص على إماطة األذى عن الطريق حيث قال صلى اهللا عليه وسلم              -4

   ).1/63: ت .مسلم ، ب  ("إلخ ...وسبعون شعبة، أدناها إماطة األذى عن الطريق 
وال تجسسوا وال يغتب    " :  االبتعاد عن النميمة والخوض في أعراض الناس حيث قال تعالى            -5

  ).12: الحجرات  ( "أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه بعضكم بعضا أيحب أحدكم 
  ) .56 : 2003الجريسي ، ( 

كما يذكر أن من ثمرات االلتزام الديني سكينة النفس وأصلها الطمأنينة والوقـار والـسكون               
  ).60 : 2001موسى و محمود ، (الذي ينزله اهللا في قلب عبده عند اضطرابه من شدة الخوف 
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ن يسهم بشكل إيجابي في وقاية الفرد من المرض النفسي حيـث أوضـح ذلـك                كما أن الدي  
  :كما يلي  ) 299 : 2006( المزيني 

وهو معكُم    يشعر أن له سند قوي في هذه الحياة          اإلنساناالعتقاد في اهللا الجبار يجعل       . 1
 ا كُنْتُمم نَأي ) 4:الحديد.(  

  .الثقة والعدل فال يصيبه الخوف والقلق م على المودة ويقويعيش الطفل في مجتمع  . 2

ولَنَبلُونَّكُم بِشَيء من الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ من         الفرد لتحمل المصائب     اإلسالميهيئ   . 3
ابِرِينشِّرِ الصبو اترالثَّمالَْأنْفُسِ واِل ووالَْأم) 155:البقرة (. 

 وال تَيَأسـوا مـن   ألمل وينفي عنه اليأس والتـشاؤم    في الفرد التفاؤل وا    اإلسالممي  ين . 4
ونرالْكَاف مِإلَّا الْقَو حِ اللَّهور نم َأسيال ي ِإنَّه حِ اللَّهور )87: يوسف.(  

 أسسا لتنظيم عالقة الرجل بالمرأة وبالتالي ضبط األمور الجنسية التي هي            اإلسالموضع   . 5
  .خطر لكثير من االضطرابات واألمراض النفسية بمثابة العامل األكبر واأل

وما كَان ِلنَفْسٍ َأن تَموتَ      قضى على الخوف من الموت فأعلن أن األجل بيد اهللا وحده             . 6
  .)145: آل عمران(  ِإلَّا بِِإذْنِ اللَّه كتَاباً مَؤجالً

لسماء رِزقُكُم ومـا    وفي ا  قضى على الخوف من الفقر فأعلن أن الرزق بيد اهللا وحده             . 7
وندتُوع) 22: الذاريات. ( 

مما سبق يتضح مدى أهمية االلتزام الديني بالنسبة للفرد ومدى تأثيره على نفسية الفـرد               
حيث إنه عندما يخلص اإلنسان من الخوف والقلق ومشاعر اليأس والتـشاؤم يحـافظ علـى                

 سـليمة وقويـة ويقـي اإلنـسان مـن           توازن الشخصية وبالتالي يحافظ على نفسية الفـرد       
االضطرابات واألمراض النفسية األخرى، لذلك ينبغي االلتزام بـأوامر اهللا وتجنـب نواهيـه       

  .والقيام بالطاعات والعبادات على أكمل وجه 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

سوف تقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض ما توصلت له من دراسات تتعلق بمتغيـرات                 
   :الدراسة وذلك كما يلي

  .دراسات تناولت الوحدة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات : أوال §
  .دراسات تناولت المساندة االجتماعية : ثانيا §
 . دراسات تناولت االلتزام الديني : ثالثا §

  
  :دراسات تناولت الوحدة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات : أوالً 

تتعلق بموضوع الوحدة النفسية فقد تبـين       بعد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي          
أن هناك عدد من الدراسات المتنوعة التي تدور حول موضوع الوحدة النفسية من حيث عالقتها               
بمتغيرات مختلفة، وفي مراحل عمرية مختلفة كالطفولة، والشباب، والمسنين، ولكن لم تتوصـل             

  .وجات الشهداء الباحثة إلى دراسة قد خصصت لدراسة الوحدة النفسية لدى ز
لذلك سوف تقوم الباحثة بعرض ما توصلت له من دراسات تناولت الوحدة النفسية لـدى               

  .المرأة بشكل عام أو التي اهتمت بدراسة الوحدة النفسية لدى اإلناث سواء طالبات أو مسنات 
  

    (Rook, 1987 ) دراسة -1
وحدة النفـسية والرضـا بالعالقـات       العالقة بين التفاعالت االجتماعية والشعور بال     :" بعنوان  

  "االجتماعية لدى المسنات 
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين مدى عمـق التفـاعالت االجتماعيـة فـي        
الشعور بالوحدة النفسية والرضا بالعالقات االجتماعية، وذلك على عينة من المسنات األرامـل،             

احث مقياس الشعور بالوحدة النفسية ومقياس       عاماً، وقد طبق الب    89-60تراوحت أعمارهن بين    
الرضا االجتماعي ومقياس التفاعالت االجتماعية المتبادلة، وتوصل إلى عدة نتائج من أهمهـا أن      
الخلل في التفاعالت االجتماعية ينعكس في زيادة الشعور بالوحدة، وكذلك عـدم الرضـا عـن                

باختالف نوع المساندة االجتماعيـة التـي       العالقات االجتماعية، وأن التبادل االجتماعي يختلف       
  .والمساندة اإليوائية ) إظهار مشاعر الود( تتضمن مساندة األصدقاء والمساندة الوجدانية

  
  
  



- 49 - 
 

   ) 1991سالمة ،(  دراسة -2
  "المعاناة االقتصادية وتقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية لدى طالب الجامعة : " بعنوان 

 -كعامل ضـغط نفـسي    –القة بين إدراك الضغوط االقتصادية      هدفت الدراسة فحص الع   
والشعور بالوحدة النفسية لدى مجموعة من طالب الجامعة، كذلك هدفت إلى فحص دور تقـدير               
الذات كأحد الخصائص النفسية التي يفترض تدخلها بالتعديل في العالقة بين معانـاة الـضغوط                

خدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتبـاطي علـى        االقتصادية والشعور بالوحدة النفسية، وقد است     
بكلية اآلداب بجامعة الزقازيق وقـد      )  إناث   69 ذكور،   61( طالباً وطالبة    130عينة مكونة من    

، ومقياس روزنبـرج  )إعداد ليمبرز وزمالؤه (استخدمت لتحقيق ذلك استبيان المعاناة االقتصادية   
إعـداد عبـد الرقيـب    (ياس الـشعور بالوحـدة   ، كما استخدمت مق) إعداد سالمة (لتقدير الذات   

، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بين درجـات المعانـاة االقتـصادية               )البحيري
  على حين بلغت قيمة معامل االرتباط بـين     ‚32= ودرجات الشعور بالوحدة حيث كانت قيمة ر        

  غير أنه حين تم عـزل تـأثير      ‚54= درجات التقدير السلبي للذات والشعور بالوحدة النفسية ر         
التقدير السلبي للذات عن العالقة بين معاناة الضغوط االقتـصادية والـشعور بالوحـدة النفـسية      
تراجعت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين بشكل ملحوظ، بينما لم تتغير العالقة بـين التقـدير                

لضغوط االقتصادية، بمعنى أن تقـدير      السلبي للذات و الشعور بالوحدة النفسية عند عزل معاناة ا         
  .الذات يعدل من العالقة بين الضغوط االقتصادية والمعاناة النفسية 

  
   (Keele,et.al, 1993 ) دراسة -3

  " الوحدة النفسية واالكتئاب والمساندة االجتماعية : " بعنوان 
أثرهـا علـى    هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المرتبطة بشبكة المساندة االجتماعية و         

من مرضـى االضـطراب الرئـوي       ) 30( الوحدة النفسية واالكتئاب، وقد شملت عينة الدراسة        
 واسـتبيان للمـساندة     (UCLA)المزمن وأزواجهم، واستخدم الباحث مقياساً للوحـدة النفـسية          

االجتماعية وآخر لألعراض االكتئابية، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن مستوى الرضـا األكبـر              
ساندة االجتماعية يكون لدى المستويات األقل في االكتئاب والوحدة النفسية، ولـم يتـضح         عن الم 

ومستوى )  الرضا   –الحجم  (ذلك لدى األزواج، كذلك هناك عالقة سالبة بين المساندة االجتماعية           
  .االكتئاب والوحدة النفسية لدى المرضى 
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    ( Pretorius ,1993) دراسة-4
   " للوحدة النفسية على عينة من طلبة جنوب أفريقياUCLAالمترية لمقياسالموازنة :" بعنوان

 للوحدة النفسية، ومالءمة صالحيته في ثقافـات و         UCLAهدفت الدراسة تقنين مقياس     
ذكـور و    % 39.4( طالباً جامعيـاً     659مناطق جغرافية أخرى، وقد تكونت عينة الدراسة من         

وب أفريقيا، وقد تبين مـن نتـائج الدراسـة أن     بجنWestern Capeي جامعة )إناث % 60.6
متوسط الشعور بالوحدة النفسية لهذه المجموعة أعلى بقليل من طلبة كليـات أمريكـا الـشمالية،       
وأقل بقليل من الطلبة اإليرانيين و البرتوريكيين، وهذا االكتشاف متوافق مع ما أخبر عنه سـابقاً              

حدة النفسية، وكذلك بينت الدراسة أن حجـم األسـرة          في متغيرات التداخل الثقافي في تجربة الو      
يتصل اتصاالً ذو مغزى بنقطة الوحدة النفسية والذي يقترح أن العائلة تلعـب دوراً هامـاً فـي                  
تجربة الوحدة النفسية، وأشارت الدراسة إلى أن الذكور أبدوا شعوراً أعلى من اإلنـاث بالوحـدة       

 للوحـدة النفـسية     UCLA توضح الفوائد من مقيـاس       النفسية، والنتائج التي تم الحصول عليها     
  .باستخدامه مع الطلبة األفارقة الجنوبيين 

  
   (Rauch , 1993 ) دراسة -5

  "عالقة الشعور بالوحدة النفسية بالعالقات االجتماعية والمساندة االجتماعية : " بعنوان 
ى األفـراد الـذين     هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية لـد          

يعانون من مشكالت في الصحة العقلية والعالقات االجتماعية والمساندة االجتماعية والمهـارات            
فرداً من الذين يعانون من مشكالت مزمنة في        ) 62(االجتماعية، حيث تكونت عينة الدراسة من       

 مقاييس لتحقيـق    الصحة العقلية والذين يعيشون داخل مجتمع العاديين، حيث استخدم الباحث عدة          
أهداف الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن الشعور بالوحدة النفسية ينتشر بـشكل               
عام ولكنه أعلى ظهوراً وأكثر حدة لدى ذوي المشكالت العقلية مـن العـاديين وأن المهـارات                 

، كمـا أن الـشعور      االجتماعية ترتبط بالشعور بالوحدة النفسية ولكن ليست منبئاً بالوحدة النفسية         
بالوحدة النفسية يرتبط بعدم الرضا بالعالقات االجتماعية ونقص عـدد األصـدقاء والمهـارات              

  ).21: 1999الدردير و عبد اهللا، ( االجتماعية 
  

  )1993عطا ، ( دراسة -6

  "تقدير الذات وعالقته بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى طالب الجامعة :" بعنوان 
هدف التعرف على واقع متغيرات تقدير الـذات واالكتئـاب والوحـدة            أجريت الدراسة ب  

النفسية، وفحص العالقة بين تقدير الذات كمتغير مستقل وكل من مـشاعر الوحـدة واالكتئـاب                
) 136(كمتغيرات تابعة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن على عينة تكونـت مـن               
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خدم الباحث مقياس الشعور بالوحدة النفـسية لراسـل،    طالباً من طالب جامعة الملك سعود، واست      
وقد قام خضر والشناوي بتقنينه على البيئة السعودية، ومقياس تقدير الذات من إعـداد الـدريني                
وآخرون، ومقياس االكتئاب من إعداد بك وتعريب غريب عبد الفتاح، وأسـفرت النتـائج عـن                

ت وكل من الوحدة النفسية واالكتئاب ،وكـشفت        وجود عالقة سالبة ودالة إحصائيا بين تقدير الذا       
  .كذلك أن دور تقدير الذات في خفض العالقة بين الوحدة النفسية واالكتئاب كان ضعيفاً 

 
  ) 1994حسين ، ( دراسة -7

  " الوحدة النفسية وعالقتها ببعض سمات الشخصية : " بعنوان 
الـسيطرة  : ت للشخصية هي أجريت بهدف معرفة العالقة بين الوحدة النفسية وأربع سما   
طالباً بجامعـة عـين     ) 182(والمسئولية واالتزان االنفعالي واالجتماعية، على عينة مكونة من         

، واستخدم الباحث مقياس الشعور بالوحـدة النفـسية مـن           ) ذكوراً   92 إناثاً و    90( شمس منهم   
 عبد الحميد وفؤاد    ، واختبار البروفيل الشخصي من إعداد جابر       )1988(إعداد خضر والشناوي    

أبو حطب، وقد تبين من نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين الوحـدة                
النفسية من جانب وسمات االجتماعية واالتزان االنفعالي، السيطرة من جانب آخر لـدى طلبـة               

مة المسئولية لـدى    الجامعات في مصر، ولم تظهر النتائج ارتباطات دالة بين الوحدة النفسية وس           
 النتائج أن اإلناث كن أكثر شـعوراً بالوحـدة مـن           ت، وأظهر )ذكور وإناث   ( طالب الجامعات   

  .الذكور 
 

  ) 1994حسين والزياني ، (  دراسة -8
  "الشعور بالوحدة لدى الشباب في مرحلة التعليم الجامعي : " بعنوان 

لوحدة لدى الطلبة الجـامعيين  أجريت الدراسة بهدف التعرف على مدى انتشار الشعور با      
ومعرفة الفروق في الشعور بالوحدة بين البنين والبنـات، وكـذلك بـين الجنـسيات المختلفـة،             

طالباًَ وطالبـة مـن جامعـة       ) 238(والتخصصات العلمية والنظرية، وتكونت عينة الدراسة من        
اإلحـساس بالوحـدة   الخليج العربي وجامعة البحرين بدولة البحرين، واستخدم الباحثان مقيـاس           

النفسية لطالب الجامعات من إعداد قشقوش، وقد بينت نتائج الدراسة وجود ارتفاع نـسبي فـي                
الشعور بالوحدة النفسية لدى طالب الجامعة، وذلك بالنسبة للعينـة الكليـة والعينـات الفرعيـة                

البنـين  المقسمة في ضوء الجنس والجنسية والتخصص، وكذلك فإن درجة الشعور بالوحدة لدى             
مرتفعة قليالً مقارنة بدرجة شعور البنات بالوحدة، وكذلك فإن درجات الـشعور بالوحـدة لـدى               

  .طالب التخصصات العلمية كانت أعلى قليالً بمقارنتها بدرجات التخصصات النظرية 
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  ( Koropecyj-Cox , 1995) دراسة -9

هل الذين لـم يرزقـوا      : لمتقدمة   وا ةالوحدة النفسية واالكتئاب في األعمار المتوسط     :" بعنوان
  "بأبناء هم األقل تحصيناً ؟ 

أجريت الدراسة بهدف فحص وتحديث معطيات جديدة لنتائج سلبية متعلقة بعـدم األبـوة     
 عامـاً، وتكونـت عينـة    84-50في األعمار المتوسطة والمتقدمة من ) عدم وجود أبناء ألسرة  (

 364 رجـالً و   256مـنهم   ( م يتبنوا أطفـال،      شخصاً لم يرزقوا بأطفال، أو ل      620الدراسة من   
كم يومـاً فـي     : ، وقد استخدمت الباحثة مقياساً للوحدة النفسية مكوناً من سؤال واحد هو             )امرأة

، ومقيـاس  ) عـدد أيـام األسـبوع    7-0(األسبوع األخير شعرت بالوحدة؟ تراوحت النقاط بين   
ت األخرى على كل من الوحـدة النفـسية         لالكتئاب، وقد تبين من نتائج الدراسة أن شبكة التأثرا        

من النـساء الالتـي     % 46واالكتئاب مرتبطة بشكل دال بعدم األبوة للنساء وليس للرجال، وأن           
ليس لهن أبناء كن أكثر اتجاهاً إلظهار اكتئاب مرتفع مقارنة باألمهات، وأن الرجال الذين سـبق                

  .مرتفعين لهم أن تزوجوا قبل ذلك يعانون من وحدة نفسية واكتئاب 
 

   )1996مخيمر،(  دراسة -10
  "الشعور بالوحدة النفسية لدى المسنين المتقاعدين العاملين وغير العاملين : "  بعنوان 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية وبـين طـول          
ين في الـشعور بالوحـدة      فترة التقاعد عن العمل لدى المسنين، والكشف عن الفروق بين الجنس          

 عن الفروق في الشعور بالوحدة النفسية بين المسنين         فالنفسية بعد سن التقاعد عن العمل، والكش      
المستمرين في العمل بعد سن التقاعد وبين المسنين الذين ال يعملون بعد سن التقاعد، وقد استخدم                

) 50(رداً من المـسنين بواقـع   ف ) 100( الباحث المنهج الوصفي التحليلي على عينة مكونة من      
 عاماً وقد استخدم الباحـث اسـتمارة جمـع    72-61إناثاً تتراوح أعمارهم مابين   ) 50(ذكوراً، و 

 ) 1979(بيانات أولية من إعداده، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية من إعداد إبـراهيم قـشقوش       
 من الشعور بالوحدة النفسية    وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين كل          

وطول فترة التقاعد لدى المسنين غير العاملين بعد سن التقاعد، ووجـود تـأثير دال لكـل مـن           
متغيري الجنس والعمل والتفاعل بينهما في تباين الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة              

ق بـين الجنـسين لـصالح       في اختبار الشعور بالوحدة النفسية المستخدم، حيث تبين وجود فرو         
الذكور، ووجود فروق بين المسنين العاملين وغير العاملين بعد سن التقاعـد لـصالح المـسنين                

  .العاملين 
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   ) 1997الخرافي ،(  دراسة -11
مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات فقدن أزواجهن في ظل ظروف طبيعية            : "بعنوان  

  "الشخصي واالجتماعي ألطفالهن وغير طبيعية وأثرها في التوافق 
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة الشعور بالوحدة النفـسية لـدى أمهـات فقـدن                
أزواجهن في ظل ظروف وفاة غير طبيعية سواء باالستشهاد أو األسر أثناء العـدوان العراقـي                

 ذلـك  على دولة الكويت، وأمهات فقدن أزواجهن في ظل ظروف طبيعية في نفس الفترة، وأثـر         
سيدة كويتيـة،    ) 52( على التوافق الشخصي واالجتماعي ألطفالهن، وتكونت عينة الدراسة من          

أرملة فقدن أزواجهن بالموت فـي ظـل        ) 14(زوجة أسير، و  ) 13(أرملة شهيد، و    ) 25(منهن  
ظروف وفاة طبيعية أثناء الغزو العراقي، حيث اسـتخدمت المـنهج الوصـفي المقـارن، كمـا       

واختبار الشخصية  ) 1985(ثة مقياس الشعور بالوحدة النفسية من إعداد البحيري         استخدمت الباح 
، وقد تبين من نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية            )1986(لألطفال من إعداد هنا     

في مستوى الشعور بالوحدة النفسية بين نساء الشهداء واألسرى واألرامل، حيث تبين أن نـساء               
 بدرجة أكبر من المجموعات األخرى، أي أنهن أكثر الفئـات الـثالث إحـساسا               الشهداء يعانين 

بالوحدة، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي درجـات التوافـق الشخـصي                
واالجتماعي لألطفال تبعا لمستوى إحساس األم بمشاعر الوحدة، إذ أنه كلما ارتفـع شـعور األم                

  .ى التوافق النفسي واالجتماعي ألطفالها بالوحدة النفسية انخفض مستو
  

  ) 1997الربيعة، (  دراسة -12
  " الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة : " بعنوان

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعيـة لـدى            
 الجامعة، والتعرف على أثر الجنس و الحالـة االجتماعيـة، ومكـان             عينة من طالب وطالبات   

اإلقامة في درجة الشعور بالوحدة النفسية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينـة              
طالباً وطالبة من طالب كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، مـنهم             ) 600(الدراسة من   

وقد استخدم الباحث مقياس الشعور بالوحدة النفـسية مـن إعـداد            طالبة،   )279(طالباً و ) 321(
، وقد تبين   )1997(، ومقياس المساندة االجتماعية من إعداد السمادوني        )1988(خضر والشناوي   

من نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباط سالبة مرتفعة بين الشعور بالوحدة النفـسية والمـساندة               
ذكور واإلناث، وأنه لم توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين              االجتماعية عند الفئتين من ال    

متوسطات درجات الطالب المتزوجين وغير المتزوجين على مقياس الشعور بالوحـدة النفـسية،    
  .وكذلك بالنسبة للطالبات المتزوجات وغير المتزوجات، وكذلك بالنسبة لمكان اإلقامة 
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   ( Cacioppo,2000 )   دراسة -13
  " بحث بين العالقة بين الوحدة النفسية وضعف الصحة : " بعنوان 

أجريت الدراسة بهدف فحص العالقة بين الوحدة النفسية والصحة الجسدية، حيث تكونت            
 25 عامـاً، و 24-18تتراوح أعمارهم بين )  إناثاً 44 ذكوراً ، 45(  طالباً 89عينة الدراسة من   

دلة على أن للوحدة النفسية أثراً بعيد المـدى         شخصاً كبير السن في شيكاغو، وأظهرت الدراسة أ       
على صحة األشخاص الذين يعانون منها، وأن الطالب الوحيدين يعانون من نـوم متقطـع فـي            

 ساعة، بينما يكون معدل نوم غير الوحيدين من الطالب يـساوي            5.8الليل، ويكون معدل نومهم     
  . ساعة 6.4

 
   )2002دراسة خوج، ( -14

وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية وأساليب المعاملة الوالديـة لـدى         الخجل  : " بعنوان  
 " عينة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الخجل والشعور بالوحدة النفـسية وأسـاليب              
ة النفسية نتيجة اختالف العمر     المعاملة الوالدية، والكشف عن الفروق في الخجل والشعور بالوحد        
طالبة مـن طالبـات      ) 484(الزمني حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وقد شملت العينة          

، )للـدريني  (المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة، حيث استخدمت الباحثـة مقيـاس الخجـل     
للنفيعـي  ( ملة الوالدية ، ومقياس أساليب المعا  )1998للدسوقي  (ومقياس الشعور بالوحدة النفسية     

، وقد بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الخجـل       )1997
والشعور بالوحدة النفسية لدى أفراد العينة، كما أن هناك عالقة ارتباطية بين كل مـن األسـلوب      

ية، ووجود عالقة ارتباطية    العقابي لألب واألم وأسلوب سحب الحب لألب بالشعور بالوحدة النفس         
كما .بين كل من أسلوب سحب الحب لألم وأسلوب التوجيه واإلرشاد لألب واألم بالوحدة النفسية               

بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجات التي حصلت عليها أفراد               
  .فسية ترجع لمتغير العمر العينة من طالبات المرحلة المتوسطة في مقياس الشعور بالوحدة الن

  
  )2002غانم، (  دراسة -15

المساندة االجتماعية المدركة وعالقتها بالشعور بالوحدة النفـسية واالكتئـاب لـدى      : "بعنوان  
  "المسنين والمسنات في مؤسسات إيواء وأسر طبيعية 

ر أجريت الدراسة بهدف الكشف عن عالقة المساندة االجتماعية المدركة بكل من الـشعو       
بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى المسنين والمسنات في مؤسسات إيواء وأسر طبيعية، وقد استخدم             

يعيـشون فـي دور   )  مسناً و مسنة  100(الباحث المنهج الوصفي المقارن على عينة مكونة من         
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 عاماً، وقد استخدم الباحث مقيـاس       74- 60إيواء وأسر طبيعية حيث تراوحت أعمارهم ما بين         
 ) 2000مروى محمد شـحته     (اندة االجتماعية المدركة الذي ترجمته وأعدته للبيئة العربية         المس

نقال عن بطارية المساندة االجتماعية لكراوس، كما استخدم مقياس الـشعور بالوحـدة النفـسية               
ترجمه وأعده للغة العربية غريب     ( ، وقائمة بيك لالكتئاب   )عبد الرقيب البحيري    (ترجمة وإعداد   

عن الصورة المختصرة لمقياس بيك لالكتئاب، وقد بينت نتائج الدراسـة أن             ) 1985لفتاح  عبد ا 
إدراك المسنين والمسنات الذين يعيشون في بيئة طبيعية للمساندة االجتماعية أكبر وأفـضل مـن            
المسنين والمسنات الذين يقيمون في دور اإليواء، وأن إدراك الشعور بالوحدة النفسية واالكتئـاب          

  .ايد لدى المسنين والمسنات المقيمين في دور اإليواء يتز
 

  ) 2003حمادة ،(  دراسة -16
دراسة لبعض العوامل المرتبطة بالشعور بالوحدة النفسية لـدى المتقاعـدين مـن             : " بعنوان  

  "معلمي القطاع الحكومي ووكالة الغوث 
حدة النفسية لـدى    هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض العوامل المرتبطة بالشعور بالو         

المتقاعدين من معلمي الحكومة ووكالة الغوث، مثل اتجاهات األسرة نحو المتقاعـد واالنبـساط              
والعصابية و الذهانية والجاذبية االجتماعية والعمل بعد التقاعد، ثم معرفة أهم العوامل المـؤثرة              

الوحدة النفسية، ومعرفـة    في الشعور بالوحدة النفسية ومعرفة عالقة االرتباط بين هذه العوامل و          
الفروق بين المتقاعدين من معلمي الحكومة والمتقاعدين من معلمي الوكالة في مستوى الـشعور              

 200(بالوحدة النفسية، حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة الدراسـة مـن               
الوكالة، وقد استخدم   نصفهم من متقاعدي الحكومة والنصف اآلخر من متقاعدي         ) معلماً متقاعدا   

ومقيـاس  ) إعـداد الباحـث   (الباحث لتحقيق دراسته عدة أدوات منها استمارة جمع بيانات أولية    
إعداد مجـدي   (، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية      )إعداد الباحث   (اتجاهات األسرة نحو المتقاعد     

،  )1989ناهيـة   من إعداد صالح الدين أبـو       ( ، واستخبار آيزنك للشخصية      )1998الدسوقي  
حيث توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين العاملين وغير العاملين من               
المعلمين المتقاعدين في الشعور بالوحدة النفسية، كما بينت نتائج الدراسة أن هناك فـروق دالـة                

في مستوى الـشعور  إحصائيا بين المتقاعدين من معلمي الحكومة والمتقاعدين من معلمي الوكالة   
بالوحدة النفسية لصالح المتقاعدين من معلمي الحكومة ،كما أن هناك عالقة ارتباط سالبة ودالـة               

اتجاهـات األسـرة مـن جانـب ،االنبـساط      (إحصائيا بين الوحدة النفسية من جانب ومتغيرات       
حـصائيا بـين    من جانب آخر، كما أن هناك عالقة ارتباط موجبة ودالة إ          ) ،الجاذبية االجتماعية   

من جانب آخر، كما توصـلت نتـائج        ) العصابية ،الذهانية   (الوحدة النفسية من جانب ومتغيرات      
الدراسة إلى أن اتجاهات األسرة نحو المتقاعد كانت أكبر مفسر للشعور بالوحدة النفسية ثم مكان               
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 والجاذبيـة  ، ثم االنبساط ثم العـصابية، ولـم تـشر الذهانيـة     )حكومة أو وكالة    (العمل السابق   
  .االجتماعية إلى أي تفسير للشعور بالوحدة النفسية

  
  )2003المزروع ، ( دراسة -17

فعالية برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية في تخفيف حدة الشعور بالوحدة           : " بعنوان  
  "النفسية لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى 

وحدة النفسية، وتصميم برنامج إرشـادي      أجريت بهدف التعرف على عناصر الشعور بال      
لخفض حدة الشعور بالوحدة النفسية لدى طالبات جامعة أم القرى المقيمات بالوحدات الـسكنية،              

طالبة مـن   ) 20(حيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي للتحقق من ذلك على عينة مكونة من             
) 21(سنة بمتوسط عمري قدره     )  24 – 18( طالبات جامعة أم القرى تتراوح أعمارهن ما بين         

سنة، وقد استخدمت الباحثة مقياس الشعور بالوحدة النفسية إعداد إبـراهيم قـشقوش، واختبـار               
االقتصادي الثقافي لألسرة الـسعودية     /المصفوفات المتتابعة لرافن، ومقياس المستوى االجتماعي       

ذي يهـدف لخفـض الـشعور       إعداد سهير عجالن، و البرنامج اإلرشادي من إعداد الباحثة وال         
بالوحدة النفسية ويعتمد بصفة عامة على اإلرشاد الجماعي القائم على الفنيـات المنتقـاة التاليـة                

، ) التقارير اللفظية الذاتية، التشجيع، فنية لعب الدور، وفنية السيكودراما، وفنية السيـسيودراما             (
يجابية لبعض الفنيات اإلرشـادية المنتقـاة   وقد تبين من تحليل بيانات الدراسة إحصائيا الفعالية اإل 

التي تم تطبيقها على عينة الدراسة بهدف زيادة درجة المهارات االجتماعية لديهن، ثـم خفـض                
حدة الشعور بالوحدة النفسية والذي كانت تخبره العينة قبل إجراء تلك الجلسات حيث تبين فعالية               

  ) .ي، التمثيل االجتماعي لعب الدور، التمثيل النفسي المسرح( كل من فنية 
  

  ) 2005تفاحة، (  دراسة -18
الشعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية من اآلباء واألقـران لـدى األطفـال             : " بعنوان
  "العميان

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال العميـان،             
 الشعور بالوحدة النفسية لديهم ترجع إلى الجنس واإلقامة،         والتعرف عما إذا كان هناك فروق في      

والكشف عن دور المساندة االجتماعية المتمثلة في مساندة اآلباء ومساندة األقران كعامل وقـائي              
مخفف من حدة الشعور بالوحدة النفسية، والتعرف على أثر تفاعل كل من الجنس ومكان اإلقامة               

طفـال وطفلـة مـن      ) 120(ة، وقد تكونت عينة الدراسة من        النفسي ةفي درجة شعورهم بالوحد   
، وقـد اسـتخدم     ) أنثى   60 طفال ، و     60(عاما منهم   ) 12-9(العميان يتراوح أعمارهم ما بين      

الباحث كل من مقياس الشعور بالوحدة النفسية لألطفال العميان، ومقياس المساندة اآلباء واألقران             
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 نتائج الدراسة عن ارتفاع مستوى الشعور بالوحدة النفسية         لألبناء من إعداد الباحث، وقد أسفرت     
لدى األطفال العميان، كما كشفت عن وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بـين الـشعور                

  .بالوحدة النفسية ومساندة اآلباء ومساندة األقران 
  

  )2006جودة، (  دراسة -19
   "ى عينة من طالب وطالبات جامعة األقصى الوحدة النفسية وعالقتها باالكتئاب لد:"بعنوان 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى عينـة مـن                  
طالب وطالبات جامعة األقصى، ومعرفة مدى تأثر الوحدة النفسية واالكتئاب بكل مـن النـوع               

 450، وقد بلغت عينة الدراسـة       والسكن والحالة االجتماعية، مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي      
، وقد استخدمت الباحثة مقياس الوحدة النفسية إعـداد         ) طالبة   233 طالباً ، و   217(طالباً وطالبة   

، ومقياس بيك الثاني لالكتئاب، وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقـة             1988إبراهيم قشقوش   
امعة األقصى، كما بينت عدم وجود      ارتباطية موجبة بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى طالب ج        

فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد العينة في مقياس الوحدة النفسية تعزى لمتغيـر              
النوع، ووجود فروق دالة تعزى لمتغير السكن والحالة االجتماعية، حيث تبين أن سكان المدينـة               

المتزوجين أقل معاناة من الوحدة النفسية      أكثر شعوراً بالوحدة النفسية مقارنةً بسكان المخيم، وأن         
  .مقارنةً بغير المتزوجين 

  
  )2006كردي ، ( دراسة -20

اضطرابات النوم والشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى عينة من المسنات فـي            : " بعنوان  
  "مدينة الطائف 

الجتماعيـة  هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بين درجات المسنات بدار الرعاية ا              
اضـطرابات  ( والمسنات الالتي يسكن مع أسرهن في مدينة الطائف بالنسبة للمتغيـرات اآلتيـة     

، وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، على        )النوم، واالكتئاب والشعور بالوحدة النفسية      
لمقيمات مـع   من المسنات ا  ) 30(من المسنات بدار الرعاية االجتماعية، و     ) 25(عينة مكونة من    

ذويهم، حيث تم اختيار العينة عشوائيا، وقد استخدمت الباحثة مقياس الوحدة النفـسية ومقيـاس                
تعريب رباب محمود،   ) Yasavageيسافاج  (، ومقياس االكتئاب  )إعداد الباحثة (اضطرابات النوم   

وكان من نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات درجـات المـسنات      
المقيمات في دار الرعاية االجتماعية ودرجات المسنات المقيمات مع ذويهم على مقياس الـشعور    
بالوحدة النفسية لصالح المسنات بدار الرعاية االجتماعية ،حيث أنهـن أكثـر شـعوراً بالوحـدة       

  . النفسية 
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  :دراسات تناولت المساندة االجتماعية : ثانياً 
ناولت المساندة االجتماعية الحظت الباحثة أن هنـاك        بعد االطالع على الدراسات التي ت     

عدداً من الدراسات التي تناولت عينات مختلفة لذلك ستقوم بعـرض الدراسـات التـي تناولـت            
  .المساندة االجتماعية واألقرب إلى عينة الدراسة 

  
  ) 1995عبد اهللا ، (  دراسة -1

    "ليأس لدى عينة من الطالب و العاملين المساندة االجتماعية وعالقتها باالكتئاب وا: "بعنوان 
     هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين المساندة االجتماعية من حيث حجمها ودرجة الرضـا              

 من جانب وكل من االكتئاب واليأس من جانب آخر وذلك لدى عينة من الطلبة والعـاملين                 اعنه
كل من الجنس ونوع اإلقامـة ونـوع        في المجتمع المصري، ودراسة التأثير والتفاعل المشترك ل       

واالكتئاب واليأس ،كما تهـدف إلـى تقنـين         ) الرضا–الحجم  (العمل، على المساندة االجتماعية     
مقياس الشعور باليأس الذي أعده الباحث على فئات عمرية مختلفة في المجتمع المصري، وقـد               

 22.50وسط عمري قـدره     بمت) أنثى  159 ذكراً ،    169(فرداً،  ) 328(تكونت عينة الدراسة من     
سنة، واستخدم الباحث مقياس المساندة االجتماعية إعداد محمد الشناوي وسامي أبيـه، ومقيـاس              

ومقيـاس الـشعور    ) 1995(التقدير الذاتي لالكتئاب إعداد عبد الرحمن سليمان، وهشام عبد اهللا           
 وجود عالقة ارتباطية    باليأس إعداد وتقنين الباحث، وقد توصل الباحث لعدة نتائج كان من أهمها           

وكل من االكتئاب   )  الدرجة الكلية  -الرضا–الحجم  ( سالبة دالة إحصائيا بين المساندة االجتماعية       
واليأس لدى أفراد العينة، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالـة إحـصائيا بـين الـذكور        

الح اإلناث، ووجود فـروق    لص) الحجم، الرضا، الدرجة الكلية     (واإلناث في المساندة االجتماعية     
ذات داللة إحصائية بين مجموعة الريف ومجموعة الحضر في حجم المساندة االجتماعية فقـط              
والفروق في صالح مجموعة الريف، وكذلك أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب              

  .والعاملين في حجم المساندة االجتماعية والفروق كانت لصالح العاملين 
  
  )1997علي ، ( اسة  در-2

المساندة االجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الـضاغطة كمـا تـدركها العـامالت             : " بعنوان  
   "المتزوجات

أجريت الدراسة بهدف عقد مقارنة بـين العـامالت المتزوجـات مرتفعـي المـساندة               
ث الحيـاة  االجتماعية، وبين العامالت المتزوجات منخفضي المساندة االجتماعية في مواجهة أحدا   

الضاغطة وفي اإلصابة باالضطرابات النفسية وقد تكونت عينة الدراسة من المجموعة األولـى             
 من السيدات المتزوجات المدعمات بمساندة اجتماعية من        50(وهي المجموعة التجريبية وقوامها     
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  مـن  50( ، ومن المجموعة الثانية وهي المجموعة الضابطة وقوامهـا          )األسرة وجماعة العمل    
السيدات العامالت المتزوجات، غير المدعمات بمساندة اجتماعية سواء من األسـرة أو جماعـة              

، واستخدم الباحث في هذه الدراسة عدة مقاييس هي استبيان المساندة االجتماعية إعـداد              )العمل  
ساراسون وآخرون وتعريب الشناوي وأبو بيه، واستبيان أساليب مواجهة أحداث الحيـاة إعـداد              

مصطفى، وقائمة مراجعة األعراض إعداد ليونارد دبروجيتس وآخـرون وتعريـب عبـد       حسن  
الرقيب البحيري، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في              
أساليب مواجهة أحداث الحياة لصالح العامالت المتزوجات مرتفعي المساندة االجتماعيـة، وفـي         

  .ت النفسية لصالح العامالت المتزوجات منخفضي المساندة االجتماعية اإلصابة باالضطرابا
  
  ) 1998عبد الرزاق ، (  دراسة -3

المساندة االجتماعية كمتغير وسيط في العالقة بين المعاناة االقتصادية والخالفـات           : " بعنوان  
  "الزوجية 

د أنواع الـضغوط    هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين إدراك المعاناة االقتصادية كأح         
النفسية والخالفات الزوجية لدى مجموعة من المتزوجين العاملين بالدولة، كذلك هدفت الدراسـة             
إلى فحص دور المساندة االجتماعية كمتغير نفسي اجتماعي يحتمل أنه يخفف من وقع المعانـاة               

ـ  ) 170(االقتصادية على الخالفات الزوجية، وقد تكونت عينة الدراسة من       ن الجنـسين  فـرداً م
، حيث استخدم الباحث استمارة بيانـات ديموغرافيـة         ) أنثى من المتزوجين     70 ذكراً ، و   100(

عـن مقيـاس ليمبـرز،      ) 1991(واستبيان المعاناة االقتصادية إعداد وترجمة ممدوحة سـالمة         
 ومقياس اإلمداد بالعالقات االجتماعية   ) 1989(واستبيان الخالفات الزوجية إعداد عواطف صالح       

عن مقياس ترنر وآخرين ،وقـد أسـفرت    ) 1994(إعداد وترجمة محمد محروس ومحمد السيد   
نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أفراد العينة من األزواج،               
ومتوسط درجات أفراد العينة من الزوجات في كل من إدراك المعانـاة االقتـصادية والمـساندة               

ينما توجد فروق بينهم في إدراك الخالفـات الزوجيـة وكانـت الفـروق لـصالح                االجتماعية ب 
الزوجات، كما توجد عالقة ارتباطية بين درجات المعاناة االقتصادية ودرجات الخالفات الزوجية            
لدى كل من األزواج والزوجات وعند العزل اإلحصائي لتأثير المساندة االجتماعية عن العالقـة              

صادية والخالفات الزوجية تناقصت قيمة معامل االرتباط ممـا يـدل علـى أن              بين المعاناة االقت  
  .المساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من اآلخرين يكون لها األثر الملطف والمخفف للضغوط 
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  ) 2000كاشف ، (  دراسة -4
الحتياجـات  دراسة لبعض أنواع الضغوط لدى أمهات األطفال المعاقين وعالقتهـا با      : " بعنوان  

  " األسرية ومصادر المساندة االجتماعية 
أجريت بهدف التعرف على أنواع الضغوط التي تعاني منها أم الطفل المعاق سواء كانت              
اإلعاقة سمعية أو بصرية أو عقلية، أيضا التعرف على أهم االحتياجات األسرية في أسرة الطفل               

دة االجتماعية التي تتلقاها األم ، كما تهدف إلى         المعاق وتحديد أكثرها أهمية، وأهم مصادر المسان      
التعرف على تأثير عدد من العوامل مثل نوع اإلعاقة، درجة تعليم األم، المـستوى االقتـصادي                
االجتماعي لألسرة ونوع الطفل المعاق على متغيرات الدراسة، وقد تكونت عينة الدراسـة مـن               

) 45-20( أو عقلية تتراوح أعمـارهن بـين         أم لطفل معاق إما إعاقة سمعية أو بصرية       ) 100(
عاما، وقد قامت الباحثة بإعداد مقياس المساندة االجتماعية ومقياس الـضغوط األسـرية، وقـد               
أسفرت الدراسة عن عدة نتائج كان من بينها أن أهم مصادر الرعاية االجتماعية التي تتلقاها األم                

ارب واألصدقاء كمـا أظهـرت الدراسـة دور         تأتي من الزوج واألبناء والمجتمع ثم مساندة األق       
المساندة االجتماعية التي تتلقاها األم في التخفيف من اإلحساس بالضغوط أو االحتياجـات، كمـا        
أظهرت أن المساندة التي تتلقاها األم من األهل واألقارب كأهم مصادر المـساندة التـي تتلقاهـا          

ت رعاية الطفل المعاق أو مواجهة المشكالت       وتعتمد عليها األم في مواجهة مشاكلها سواء مشكال       
المادية أو رعاية األطفال اآلخرين أو حتى المشكالت مع الزوج، كما دلت النتائج على احتيـاج                
األم للمساندة مهما كان مستوى تعليم األم، بينما كانـت األمهـات فـي المـستوى االقتـصادي                 

  .االجتماعي األعلى في حاجة لمزيد من المساندة 
  
  ) 2001عثمان ، (دراسة  -5

المساندة االجتماعية من األزواج وعالقتها بالسعادة والتوافق مع الحياة الجامعيـة           : " بعنوان  
  " لدى طالبات الجامعة المتزوجات 

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين المساندة االجتماعية من األزواج وكل من الـسعادة              
 لدى عينة من طالبات الجامعة المتزوجات، فضال عن بحث          الزوجية والتوافق مع الحياة الجامعية    

تأثير متغيرات عمر الطالبة، وعمر زوجها، ووجود أطفال، ووظيفة الـزوج، ودخـل األسـرة،            
ومكان السكن على كل من المساندة االجتماعية، والسعادة الزوجية، والتوافق مع الحياة الجامعية،             

 متزوجة تم اختيارهن عشوائيا، وقد طبـق علـى أفـراد        طالبة) 118(وقد بلغ عدد أفراد العينة      
العينة ثالثة مقاييس من إعداد الباحث وهي مقياس المساندة االجتماعية مـن األزواج، ومقيـاس               
السعادة كما تدركها الزوجة، ومقياس التوافق مع الحياة الزوجية، وقد توصلت الدراسة لمجموعة             

للعالقة بين متغيرات البحث األساسية، وكانـت أكثـر         من النتائج من أهمها وجود مسارات دالة        
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المسارات الدالة إحصائيا بين المساندة االجتماعية والسعادة الزوجية، كما كـشفت عـن وجـود               
فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات المتزوجات ممن ليس لديهن أطفال و من لديهن أطفـال                

األولى، كما دلت على عدم وجود تأثير لكل من         في درجة المساندة االجتماعية لصالح المجموعة       
عمر الطالبة وعمر الزوج والتفاعل بينهما، ودخل األسرة ومكان السكن والتفاعل بينهمـا علـى               
درجات المساندة االجتماعية، بينما يوجد تأثير لوظيفة الزوج على المساندة االجتماعيـة حيـث              

  .خرى كانت الفروق لصالح المعلمين مقارنة بالوظائف األ
  
  ) 2005المشعان ، (  دراسة -6

المساندة االجتماعية وعالقتها بالعصابية واالكتئـاب والعدوانيـة لـدى المتعـاطين          : "بعنوان  
  "والطلبة في دولة الكويت 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بين الطلبة والمتعاطين في المساندة االجتماعيـة   
تملة بين متغيرات البحث المختلفة لدى عينات المتعـاطين         وسمات الشخصية، واالرتباطات المح   

 من الطالبـات ،     269 من الطلبة و     553(بواقع  ) 1217(والطلبة، وقد تكونت عينة الدراسة من       
، كما استخدم الباحث قائمة بيك لالكتئاب إعداد وتعريب أحمد عبد الخالق            ) من المتعاطين    368و
ومقيـاس المـساندة    ) 1991(وتعريب أحمد عبد الخالق     ، ومقياس العصابية من إعداد       )1991(

ومقيـاس العدوانيـة إعـداد       ) 1994(االجتماعية إعداد وترجمة محمد محروس ومحمد السيد        
صفوت فرج ، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها وجـود فـروق ذات داللـة                   

مـساندة االجتماعيـة وكانـت      إحصائية بين المتعاطين وغير المتعاطين في سمات الشخصية وال        
  .الفروق لصالح المتعاطين 

  
  :دراسات تناولت االلتزام الديني : ثالثاً 

لم تتوصل الباحثة إلى أي دراسات تناولت العالقة بين الوحدة النفسية وااللتـزام الـديني      
لذلك سوف تقوم بعرض مجموعة من الدراسات التي تناولت االلتزام الديني ومدى تأثيره علـى               

  .لجانب النفسي لدى الفرد ا
  

   (Bergin, et.al,1987) دراسة -1
  "التدين والصحة النفسية : "بعنوان 

أجريت الدراسة بهدف تصنيف أفراد العينة التي اشتملت عليها الدراسـة وفقـا لدرجـة           
التدين لديهم والتعرف على العالقة بين المتدينين جوهرياً والمتدينين ظاهرياً إضافة إلـى بعـض       

  .خصائص الشخصية مثل االكتئاب ، وضبط الذات والقلق ال
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وقد اشتملت عينة الدراسة على مجموعة من طالب قسم علم النفس في جامعـة يـونج،             
، كما تم استخدام عـدة أدوات منهـا مقيـاس           )مورون(وهؤالء ينتمون إلى جماعة دينية تسمى       

ياس للقلق الـصريح، وتوصـلت      التوجه الديني الجوهري و الظاهري ومقياس بيك لالكتئاب ومق        
الدراسة إلى وجود عالقة دالة موجبة بين التوجه الديني الجوهري ومقاييس كاليفورنيا النفـسية،              
وأنه ال توجد عالقة دالة على بين ذوي التوجه الديني الظاهري وذوي التوجه الديني الجوهري،               

هري والقلق وأن التـدين لـه دور        وكذلك ال توجد عالقة ارتباطية سالبة بين التوجه الديني الظا         
  . إيجابي في التخفيف من القلق 

  
   ) 2001المزيني ،( دراسة -2

  "القيم الدينية وعالقتها باالتزان االنفعالي ومستوياته لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة:"بعنوان
ـ               ة هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى تمسك طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة بالقيم الديني

طالبا وطالبة مـن طلبـة      )255(ومدى تحليهم باالتزان االنفعالي، وقد تكونت عينة الدراسة من          
من مجتمع الدراسة تـم اختيـارهم     % 20المستوى الرابع بالجامعة اإلسالمية حيث شكلت العينة        

، ) إعـداد الباحـث   (بالطريقة العينة العشوائية الطبقية وقد استخدم الباحث استبانة القيم الدينيـة            
، وقد أسفرت نتائج الدراسـة عـن وجـود          )إعداد عادل محمد العدل     (استبانة االتزان االنفعالي    

عالقة دالة وموجبة بين القيم الدينية ومستوياتها وبين االتزان االنفعالي ومـستوياته، وأن طلبـة               
فروق فـي   الجامعة يتحلون بدرجة عالية من القيم الدينية واالتزان االنفعالي كما أظهرت وجود             

  . درجة التمسك بالقيم الدينية ومستوى االتزان االنفعالي لصالح الطالبات 
  
  )2003عبد العزيز ،(  دراسة-3

  " أثر التدين على مرض االكتئاب النفسي : "بعنوان 
أجريت الدراسة بهدف قياس أثر التدين على مرض االكتئاب النفسي وقـد تـم تطبيـق                

ة األزهر الشريف، كما استخدمت مقاييس متخصـصة لقيـاس   الدراسة على عينة من طلبة جامع   
التدين ومرض االكتئاب النفسي، وانتهت الدراسة إلى وجود أثر جوهري للتـدين فـي معالجـة                
مرض االكتئاب النفسي، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك العديد من األمراض واالضـطرابات              

  .النظرة الدينية للحياة لدى المرضى النفسية ترجع إلى فقدان الوازع الديني وعدم وجود 
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  ) 2006أبو سالمة ،(  دراسة-4
التدين وقلق الموت وعالقتهما بدافعية االنجاز لدى معلمي مـدارس الثانويـة فـي              :" بعنوان  

  " محافظة شمال غزة 
أجريت الدراسة بهدف التعرف على عالقة التدين وقلق الموت بدافعيـة اإلنجـاز لـدى           

ثانوية في محافظة شمال غزة، أجريت الدراسة على عينة عـشوائية منتظمـة             معلمي مدارس ال  
معلم ومعلمة من معلمي المدارس الثانوية بمحافظة شـمال غـزة  أي نـسبة               ) 254(مكونة من   

من المجتمع األصلي للدراسة، وقد استخدم الباحث مقياس الدافع لإلنجـاز للراشـدين           % (48.5)
مقياس الوعي الديني إعداد عبد الرقيـب البحيـري وعـادل           ترجمة رشاد موسى وأبو ناهية، و     

الدمرداش، ومقياس قلق الموت من إعداد زينب شقير، وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج كان مـن                
أهمها وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين دافعية اإلنجاز والتدين، بينما ال توجد عالقة دالة بين                

  .ينة قلق الموت والتدين لدى أفراد الع
  
  ) 2006بركات ،(  دراسة -5

االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتكيف النفسي واالجتماعي لدى طلبة جامعـة            : "بعنوان  
  "القدس المفتوحة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير االتجاه نحو االلتزام الديني في التكيـف النفـسي               
الجنس، العمـر الزمنـي،     ( طة بالطالب الجامعي    واالجتماعي، وعالقته ببعض المتغيرات المرتب    

) 200(وقد تكونت عينة الدراسة مـن  ) التخصص، التحصيل األكاديمي، عمل األب، وعمل األم  
من اإلناث، حيث استخدم الباحث كـل مـن مقيـاس           ) 100(ذكور، و ) 100(طالبا وطالبة منهم    

مـستخدما المـنهج    ) عداد الباحـث    من إ ( االلتزام الديني، ومقياس التكيف النفسي واالجتماعي       
الوصفي االرتباطي، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود تأثير جوهري التجاه الطـالب نحـو               
االلتزام الديني في مستوى تكيفهم النفسي واالجتماعي لمصلحة الطلبة ذوي التوجه المرتفع، كما              

في االتجاه نحـو    ) عمر  الجنس والتخصص وال  ( أظهرت الدراسة وجود تأثير لمتغيرات كل من        
االلتزام الديني وذلك لصالح اإلناث، والطالب ذوي التخصصات التربوية، والطالب مـن الفئـة              

سنة على الترتيب، بينما توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجـود تـأثير             ) 23(العمرية األقل من    
نحو االلتـزام   في اتجاه الطالب    ) مستوى التحصيل وعمل األب وعمل األم     (جوهري للمتغيرات   

  .الديني 
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  ) 2007الحجار وأبو إسحق ،(  دراسة -6
التوافق لدى مريضات سرطان الثدي بمحافظات غزة وعالقته بمـستوى االلتـزام            : " بعنوان  

  "الديني ومتغيرات أخرى
بهدف التعرف على مستوى التوافق لدى مريـضات سـرطان الثـدي     أجريت الدراسة

 االلتزام الديني ومتغيرات أخرى، وتكونت عينة الدراسة مـن          بمحافظات غزة وعالقته بمستوى   
مريضة مصابة بسرطان الثدي، واستخدم الباحثان المنهج الوصـفي التحليلـي، ولتحقيـق          ) 60(

أهداف الدراسة قام الباحثان بتطبيق اختبارين األول لقياس التوافق من إعدادهما والثاني لقيـاس              
، وقد توصل الباحثان لوجود عالقة ارتباطية موجبـة ذات          )2002(االلتزام الديني إعداد رضوان   

داللة إحصائية بين التوافق الكلي وااللتزام الديني لدى مريضات سرطان الثدي بمحافظات غـزة            
  .ما عدا البعد الجسمي 

  
  :تعليق عام على الدراسات السابقة 

 من آثار سـلبية     يتضح من الدراسات السابقة مدى أهمية موضوع الوحدة النفسية لما لها          
  .على مختلف جوانب الشخصية لدى الفرد وفي مختلف مراحل حياته 

وعلى الرغم مما توصلت له الباحثة من دراسات اهتمت بموضوع الوحدة النفسية لـدى              
المرأة أو لدى اإلناث إال أنها ترى أن هذه الفئة لم تحظ باهتمام كاف مـن الدراسـات التربويـة          

  .شرائح المجتمع والنفسية مقارنة بباقي 
فبالنسبة ألهداف الدراسات السابقة فإن بعض الدراسات التي تناولت الـشعور بالوحـدة             

 ) 1993عطـا ،  ( النفسية قد هدفت لدراسـة عالقـة الوحـدة النفـسية باالكتئـاب كدراسـة                
 ، (Koropecyj-cox ,1995)، ودراسة ) 2006جودة ،( ، ودراسة) 2006كردي ، (،ودراسة

 الدراسات لبحث عالقـة الوحـدة النفـسية بالمـساندة االجتماعيـة كدراسـة               كما هدفت بعض  
،  (Rook,1987)، ودراسـة    )2002غانم،(، و دراسة    )2005تفاحة،(، ودراسة   )1997الربيعة،(

 ، كما تناولـت دراسـات أخـرى عالقـة     (Rauch,1993)، ودراسة   (Keele,1993)دراسة  
، كمـا اتفقـت      ) 1991سـالمة ،  (ودراسة  ) 1993عطا،(الوحدة النفسية بتقدير الذات كدراسة      

بالبحث عن عالقة الوحدة النفـسية بـسمات        ) 1994حسين،(، ودراسة    ) 2003حمادة ، (دراسة  
عالقة الوحدة النفسية   ) 1997الخرافي،  (الشخصية أو محددات الشخصية ، كذلك تناولت دراسة         

لك نجـد الـبعض اآلخـر مـن         لدى األمهات بالتوافق الشخصي واالجتماعي لدى األبناء ، كذ        
الدراسات التي اهتمت بالمسنين قد تناولت عالقة الوحدة النفسية ببعض العوامل مثل طول فتـرة               

مخيمـر ،  (التقاعد، اتجاهات األسرة نحو المتقاعد ، و مزاولة عمل بعد التقاعـد مثـل دراسـة     
وحـدة النفـسية    ، كما اهتمت بعض الدراسات بعالقـة ال        ) 2003حمادة ،   (، ودراسة   ) 1996



- 65 - 
 

 ، واضطرابات  (Cacioppo,2000)بمتغيرات أخرى كالصحة الجسمية لدى الفرد مثل دراسة 
   ).2006كردي، (النوم كما في دراسة 

وقد تباينت الدراسات في فحص أثر المتغيرات الديمغرافية على الوحدة النفسية كالجنس،            
  .ناة االقتصادية ، و طول فترة التقاعد مكان السكن، الحالة االجتماعية، العمر الزمني ، المعا

التي اهتمت ببنـاء برنـامج إرشـادي لتخفيـف      )2003المزروع ،(وقد اختلفت دراسة  
   .UCLA التي اهتمت بتقنين مقياس  (Pratorius,1993)الشعور بالوحدة النفسية ، ودراسة 

عـضها لدراسـة   أما فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت المساندة االجتماعية فقد هـدف ب    
، ) 1997علي،    (عالقة المساندة االجتماعية بأحداث الحياة والضغوط التي يعانيها الفرد كدراسة           

عبد اهللا ،   (، كما اتفق البعض اآلخر بدراسة عالقتها باالكتئاب كدراسة          ) 2000كاشف،(ودراسة  
رات أخرى مثـل    ، كما اهتم البعض اآلخر بعالقتها بمتغي       ) 2005المشعان ، ( ، ودراسة ) 1995

، والمعاناة االقتصادية والخالفات     )2001عثمان،  (السعادة والتوافق مع الحياة الجامعية كدراسة       
   ) .1998عبد الرازق ، ( الزوجية كدراسة 

كما هدفت بعض الدراسات التي تناولت االلتزام الديني إلى دراسة عالقة االلتزام الديني             
، كمـا تناولـت    )2003عبد العزيـز ،    (ة باالكتئاب مثل دراسة     أو السلوك الديني أو القيم الديني     

دراسات أخرى عالقته بالصحة النفسية أو التوافق النفسي أو التكيف النفسي واالجتمـاعي مثـل               
بركات، (، ودراسة  )2007الحجار وأبو إسحق ، (  ، ودراسة ( Bergin,et.al, 1987)دراسة 
من حيث عالقته باالتزان االنفعـالي، ودراسـة   ) 2001 المزيني ، (، كما تناولته دراسة      )2006

  . من حيث عالقته بقلق الموت ودافعية اإلنجاز  ) 2006أبو سالمة ، (
أما بالنسبة للعينة فقد اهتمت هذه الدراسات بعينات متنوعـة فهنـاك دراسـات اهتمـت       

كمـا اهتمـت   بالمسنين وأخرى اهتمت بالطلبة والمعلمين، ودراسات أخرى اهتمـت بـالمرأة ،        
  .دراسات أخرى بالمرضى والمعاقين

كما تنوعت الدراسات السابقة في استخدامها إلجـراءات البحـث مـن حيـث المـنهج                
  .واألدوات المستخدمة والمعالجة اإلحصائية حسب هدف الدراسة وفروضها

بالنسبة لألدوات المستخدمة لقياس الوحدة النفسية نجد عدد كبير من الباحثين قد اسـتخدم     
مقاييس تم إعدادها مسبقاً كمقياس إبراهيم قشقوش ، ومقياس عبد الرقيب البحيري ، أو مقـاييس                
تم تعريبها مثل مقياس راسيل الذي عربه الدسوقي ، كما أعد بعض الباحثين مقاييس تتناسب مع                
دراستهم ،كما استخدمت الدراسات التي تناولت المساندة االجتماعية مقـايس متنوعـة لتحقيـق              

كاشـف،  (، ودراسة  ) 2001عثمان،( افها منها ما هو من إعداد الباحث نفسه كما في دراسة  أهد
كمـا فـي دراسـة      ) محمد محروس ومحمد السيد     (، ومنها ما هو مترجم مثل مقياس        ) 2000
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الذي استخدم فـي  ) الشناوي وأبو بيه    ( ومقياس   ) 2001عثمان،  (، ودراسة   ) 2005المشعان،  (
  ) .1995عبد اهللا، (، ودراسة )  1997علي ،(دراسة 

كما استخدمت الدراسات التي تناولت االلتزام الديني مقاييس تناسب متغيـرات الدراسـة           
،ودراسة  )2006بركات ، (، ودراسة   )2001المزيني ، (سواء من إعداد الباحث نفسه مثل دراسة        

،  )2007 إسـحق،    الحجار وأبو (، أو من إعداد باحثين آخرين مثل دراسة         )2003عبد العزيز، (
   ) .2006أبو سالمة ، ( ودراسة 

وقد كشفت هذه الدراسات عن وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الشعور بالوحدة النفـسية              
وكل من المساندة االجتماعية و تقدير الذات، والصحة الجسمية، كما كشفت عن وجـود عالقـة                

  .ت النومارتباطية موجبة بين الوحدة النفسية واالكتئاب واضطرابا
كما اتفقت معظم الدراسات السابقة على أن هناك آثار إيجابية للجانب الديني على الناحية              

إلى أن هناك عالقة سالبة بين التـدين        ) 2003عبد العزيز ،  (النفسية للفرد، حيث توصلت دراسة      
وافق النفسي  و بين االكتئاب النفسي، كما أنه له أثر إيجابي على التكيف النفسي و االجتماعي والت              

الحجار وأبـو إسـحق،     (، ودراسة   ) 2001المزيني،(واالتزان االنفعالي كما في دراسة كل من        
، بينما تبين أن هناك عالقة سالبة بين التـدين ودافعيـة             ) 2006بركات ، ( ، ودراسة    ) 2007

بو سالمة،  أ( اإلنجاز، وأنه ال توجد عالقة بين قلق الموت والتدين لدى المعلمين كما في دراسة               
2006. (   

  
  :وبالتالي فإن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة التي تم عرضها في أنها 

  .تتناول موضوع الوحدة النفسية كمتغير أساسي في الدراسة  . 1
  .تتفق مع بعض الدراسات في تناولها العالقة بين الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية  . 2
  .لديني كأحد متغيرات الدراسة أنها تتناول االلتزام ا . 3

  :كما تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها 
تدرس عالقة الوحدة النفسية بااللتزام الديني في حين أنه لم يسبق في حدود علم الباحثـة        . 1

  .وأن درست العالقة بين الوحدة النفسية وااللتزام الديني 
الشهداء الالتي يعشن في ظـروف اجتماعيـة        اهتمت بالجانب االجتماعي لدى زوجات       . 2

  .مختلفة نوعا ما عن اآلخرين 
عـدد  (اهتمت بقياس أثر بعض المتغيرات الديمغرافية على مستوى الوحدة النفسية مثـل    . 3

األبناء، نمط السكن، مكان السكن، عدد السنوات بعد استشهاد الزوج، المستوى التعليمي            
  ). للزوجة 
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ية لدى زوجات الشهداء في حين لم يسبق في حدود علـم            خصصت لدراسة الوحدة النفس    . 4
  .الباحثة أن اهتمت بهذه الفئة أي دراسة بشكل مستقل 

 .تستخدم هذه الدراسة مقاييس من إعداد الباحثة لقياس متغيرات الدراسة  . 5

كما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها تهتم بفئة زوجات الشهداء؛ تلـك              
 تعيش دور األب واألم في نفس الوقت، وما يتطلبه هذا الـدور مـن تربيـة وتعلـيم                   الفئة التي 

  .ومسئوليات مختلفة تجاه األبناء، في حين أنها ال تلقى االهتمام والرعاية المطلوبة 
  

  : فروض الدراسة 
 بين مستوى (α ≤ 0.05)  عند مستوى داللةتوجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية  . 1

  .وحدة النفسية وبين مستوى المساندة االجتماعية الشعور بال
 بـين  (α ≤ 0.05)  عند مـستوى داللـة  ال توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية  . 2

  .مستوى الشعور بالوحدة النفسية وبين مستوى االلتزام الديني 
متغيـر  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعـزى ل              . 3

  ) .مرتفع، متوسط، منخفض( ستوى االقتصادي الم
متغيـر  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعـزى ل              . 4

 ) .مستقلة ، مع أهل الزوجة ، مع أهل الزوج(نمط السكن 

متغيـر  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعـزى ل              . 5
 ) . أبناء5 أبناء، أكثر من 5-3قل من ثالثة، أ(عدد األبناء 

متغيـر  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعـزى ل              . 6
 سـنوات،   6 أقل مـن   -4 سنوات، من    4 أقل من  -2أقل من سنتين، من     ( عدد السنوات   

 ) .سنوات فأكثر6

متغيـر  دة النفسية تعـزى ل    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالوح          . 7
 ) .ثانوية عامة أو اقل، دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(المؤهل العلمي 

متغيـر  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعـزى ل              . 8
 ) .شمال غزة، غزة، الوسطى، خان يونس، رفح ( مكان السكن 
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

ـ      يتناول هذا الفصل توصيفاً شامالً إلجراءا           ـ    تت الدراسة الميدانية التـي قام   ة بهـا الباحث
، واتوبنـاء وتـصميم األد     لتحقيق أهداف الدراسة، ويتضمن تحديد المنهج المتبع في الدراسة،        

، والمعالجـة اإلحـصائية      األدوات والتحقق من صدق وثبات    ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة،   
  .المستخدمة في تحليل النتائج 

  
  :سة منهج الدرا -أوالً  

ذلك المنهج الـذي يتنـاول      .  في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي      ة الباحث تاستخدم
دراسة أحداث وظواهر وممارسات قائمة موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي ؛ دون تـدخل            

  .)41 :1997األغا ، ( الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها 
  

  : للدراسةاألصلي المجتمع -ثانيا 
جميع زوجات شـهداء انتفاضـة األقـصى  فـي            للدراسة من    األصلييتكون المجتمع   

وفق إحصائية مؤسسة رعاية أسر الشهداء      )  زوجة شهيد    3036(محافظات غزة والبالغ عددهن     
    ) .2008مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ، (  م 2008-2007والجرحى للعام 

  
  : عينة الدراسة  -ثالثاً

  :  العينة االستطالعية للدراسة-1
زوجة من زوجات شهداء انتفاضة األقصى  في محافظـات غـزة،            ) 50(وتكونت من   

 ليتم تقنـين أدوات   بالطريقة العشوائيةنم اختيارهت واللواتي يترددن على مؤسسات أسر الشهداء،   
  .الدراسة عليهن من خالل الصدق والثبات بالطرق المناسبة 

  
  :  العينة األصلية للدراسة-2

زوجة من زوجات شهداء انتفاضة األقصى فـي    )153 (تكونت عينة الدراسة األصلية من    
من المجمـوع الكلـي لزوجـات       % 5محافظات غزة تم اختيارهن بطريقة عشوائية طبقية بنسبة         

العينة الشهداء في مختلف محافظات قطاع غزة وذلك لظروف الدراسة ولصعوبة الوصول ألفراد             
والجداول التالية توضح عينة الدراسة حسب المستوى االقتصادي، نمط السكن، عدد األبناء، عـدد             

  :السنوات بعد استشهاد الزوج، المؤهل العلمي، مكان السكن
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  )1(جدول 
  يوضح عينة الدراسة حسب المستوى االقتصادي

 النسبة المئوية العدد المستوى االقتصادي
 2.61 4 مرتفع
 77.12 118 طمتوس

 20.26 31 منخفض
 100 153 المجموع

  
  )2(جدول 

  يوضح عينة الدراسة حسب نمط السكن
 النسبة المئوية العدد نمط السكن

 48.37 74 مستقلة
 24.18 37  أهل الزوجةمع
 27.45 42  أهل الزوجمع

 100 153 المجموع

  
  )3(جدول 

  يوضح عينة الدراسة حسب عدد األبناء
 النسبة المئوية العدد  عدد األبناء

 32.03 49 اقل من ثالثة
 39.22 60 أبناء 3-5  

 28.76 44 أبناء من خمسة أكثر
 100 153 المجموع

  
  )4(جدول 

  يوضح عينة الدراسة حسب عدد السنوات بعد استشهاد الزوج
  عدد السنوات بعد
  استشهاد الزوج

 النسبة المئوية العدد

 41.18 63 اقل من سنتين
 29.41 45 سنوات 4ل منأق–2
 16.34 25 سنوات 6أقل من–4
 13.07 20  فأكثر سنوات6

 100 153 المجموع
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  )5(جدول 
  يوضح عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 النسبة المئوية العدد المؤهل التعليمي
 70.59 108  اقلأوثانوية عامة 

 15.03 23 دبلوم
 12.42 19 سبكالوريو

 1.96 3 دراسات عليا
 100 153 المجموع

  
  

  )6(جدول 
  يوضح عينة الدراسة حسب مكان السكن

 النسبة المئوية العدد مكان السكن
 24.18 37 شمال غزة

 32.68 50 غزة
 14.38 22 الوسطي

 14.38 22 خان يونس
 14.38 22 رفح

 100 153 المجموع

  :  الدراسةأدوات: رابعا
  :ة ثالث أدواتالباحثت ستخدما

  ) .إعداد الباحثة(الوحدة النفسية استبانة  -1
 ) .إعداد الباحثة (استبانة المساندة االجتماعية  -2

 ) .إعداد الباحثة ( استبانة االلتزام الديني  -3

   استبانة الوحدة النفسية-1
  :قامت الباحثة بإعداد استبانة الوحدة النفسية بعد دراسة واسعة للموضوع حيث 

لنظرية والدراسات السابقة التـي تناولـت موضـوع         قامت الباحثة باالطالع على األطر ا      . 1
  .الوحدة النفسية بالبحث والدراسة 

قامت الباحثة باالطالع على مجموعة مقاييس للوحدة النفسية ومنها مقياس الشعور بالوحدة             . 2
، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية من إعـداد        )1985(النفسية إعداد عبد الرقيب البحيري      
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ن مجدي الدسوقي ، ومقياس الشعور بالوحدة النفـسية مـن إعـداد             راسيل وتعريب وتقني  
  ) .1988(إبراهيم قشقوش 

قامت الباحثة بصياغة التعريف اإلجرائي للوحدة النفسية وبناء عليه بدأت بصياغة فقـرات      . 3
  .االستبانة 

  :االستبانة وصف 
موزعـة   "ءللتعرف على الوحدة النفسية لدى زوجات الشهدا        فقرة )34 (تتضمن االستبانة 

  :ثالث أبعاد كما يوضحها الجدول التاليعلي 
  )7(جدول

  يوضح عدد وأرقام عبارات كل بعد الستبانة الوحدة النفسية

ــدد   المجال عــ
  الفقرات

  أرقام الفقرات

 14 بعد فقدان التقبل والمحبة واالهتمام  :أوال
1-3-4-11-12-14-16-17-

20-21-23-26-30-31  

 يبعد العجز االجتماع: ثانيا
10 5-6-7-10-19-22-24-25-

29-34  

 البعد االجتماعي: ثالثا
10 2-8-9-13-15-18-27-28-

32-33  
    34  المجموع

  
 -:تصحيح المقياس 

أربـع   كل عبارة مـا بـين        ىمستويات وتتراوح الدرجة عل   لخمس    وفقاً ستبانةيتم تصحيح اال  
  -: كالتاليدرجات وصفر

  :العبارات الموجبة
  ال تنطبق إطالقا  ال تنطبق كثيرا  تنطبق إلى حد ما  رجة كبيرةتنطبق بد  تنطبق تماما

4  3  2  1  0  
  :العبارات السالبة

  ال تنطبق إطالقا  ال تنطبق كثيرا  تنطبق إلى حد ما  تنطبق بدرجة كبيرة  تنطبق تماما
0  1  2  3  4  

  
، 19،  18،  17،  16،  14،  13،  12،  11،  10،  8،  7،  6،  2،  1:(العبارات الموجبة في االستبانة     

20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،26 ،27 ،28 ،29 ،31 ،32 ،33 ،34(   
   )30، 25، 15، 9، 5، 4، 3 :(العبارات السالبة في االستبانة 
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  :داةالخصائص السيكومترية لأل
  :األداة  صدق -أ

  :صدق المحكمين-1
 ،∗ علم النفس والصحة النفسية    من المحكمين المختصين في   دد   على ع  االستبانةتم عرض   

لب من المحكمين إبداء وجهة نظرهم إزاء وضوح كل عبارة، من حيث الصياغة اللغويـة              وقد ط 
والبساطة والدقة، كما طلب من المحكمين تحديد مدى صدق العبارات ومدى قياس ما وضـعت               

 أكد السادة المحكمون على صالحية جميع فقرات االسـتبانة ، كمـا أضـيفت               ألجله، وعليه فقد  
  .∗∗عبارة ) 34 (عدد فقرات االستبانةصبح ي ل) 19 ، 10( العبارة رقم 

  
 :صدق االتساق الداخلي-2

 البعدويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من الفقرات مع              
) 121 :1997األغـا،  (للمقيـاس   مع الدرجـة الكليـة      بعد   درجة ارتباط كل      و نتمي إليه تالذي  

  :والجداول التالية توضح ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ) .9(انظر ملحق رقم  ∗
  ) .4 ، 3( انظر ملحق رقم  ∗∗
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  )8(جدول 
مع " فقدان التقبل والمحبة واالهتمام"يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول
  الدرجة الكلية للبعد

  الفقرة 
معامل 
 االرتباط

  مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.468 أشعر أنني في حاجة الهتمام اآلخرين 1

 0.01دالة عند  0.594 أشعر باهتمام كبير من المحيطين بي 2

 0.01دالة عند  0.497 أشعر أنني شخصية محبوبة في المجتمع 3

 0.01دالة عند  0.514 أشعر بعدم تقبل الناس لي 4

 0.01دالة عند  0.451 أشعر أنني مهملة من قبل اآلخرين 5

 0.01دالة عند  0.538 أشعر أن اآلخرين ال يطيقونني 6

 0.01دالة عند  0.487 أشعر أنني منبوذة ممن حولي 7

 0.01دالة عند  0.539 أعتقد أن الحب الصادق أصبح عملة نادرة في هذه األيام 8

 0.01دالة عند  0.369 أشعر بافتقاد الصداقة الحقيقية 9

 0.01دالة عند  0.674 أشعر أن اآلخرين يبتعدون عني 10

 0.01دالة عند  0.632 أشعر بتذمر اآلخرين عندما يروني 11

 0.01دالة عند  0.670 أشعر بعدم رغبة اآلخرين في وجودي بينهم 12

 0.01دالة عند  0.544 أشعر بالحب من جانب اآلخرين 13

 0.01دالة عند  0.691 أشعر بنفور اآلخرين مني 14

  0.354) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.273) = 0.05(مستوى داللة وعند ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 

فقـدان  "يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات البعـد األول                
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة           "  التقبل والمحبة واالهتمام  

، ) 0.691 ، 0.396(لمـدى   ، ومعامالت االرتباط محصورة بـين ا      )0.05(عند مستوى داللة    
  48 ودرجة حريـة     0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rوكذلك قيمة   

 .  ، وبذلك تعتبر الفقرات مرتبطة بالدرجة الكلية للبعد0.273والتي تساوي 
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  )9(جدول 

مع الدرجة " العجز االجتماعي " يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني 
  الكلية للبعد

  الفقرة 
معامل 
 االرتباط

  مستوى الداللة

 0.05دالة عند  0.296 أشعر أن هناك أشخاص يفهموني جيداً 1

 0.01دالة عند  0.455 أشعر أنني ال يمكنني بدء الحديث مع اآلخرين 2

 0.01دالة عند  0.537 أجد صعوبة في تكوين صداقات جديدة 3

 0.01دالة عند  0.410 قات اجتماعية مع المحيطين بيال أستطيع عمل عال 4

 0.01دالة عند  0.569 أشعر بالخجل عند التحدث مع اآلخرين 5

 0.01دالة عند  0.499 أشعر أن عالقاتي مع اآلخرين بال معنى 6

 0.01دالة عند  0.471 أفتقد لوجود أشخاص يمكنني التحدث معهم 7

 0.05دالة عند  0.304 أعتقد أنني شخصية اجتماعية 8

 0.01دالة عند  0.582 أشعر بعدم قدرتي على التفاهم مع المحيطين بي 9

 0.01دالة عند  0.491 أشعر بصعوبة في االندماج مع المحيطين بي 10

  0.354) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.273) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 

العجـز  "يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعـد الثـاني              
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى             "  االجتماعي

 rك قيمـة    ، وكذل ) 0.582 ،   0.296(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى       )0.05(داللة  
  والتي تـساوي     48 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     

 .  ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثاني  صالحة لما وضعت لقياسه0.273
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  )10(جدول 
مع الدرجة الكلية " البعد االجتماعي"يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثالث

  للبعد

  الفقرة 
معامل 
 االرتباط

  مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.343 أشعر بأن اآلخرين ال يشاركونني مناسباتي الخاصة 1

 0.01دالة عند  0.537 أشعر بالعزلة عمن حولي رغم وجودي بينهم 2

 0.05دالة عند  0.333 أشعر أن هناك من يمكنني أن ألجأ إليه عندما أريد 3

 0.01دالة عند  0.662 لم آخرأشعر كأنني في عا 4

 0.05دالة عند  0.319 يشاركني اآلخرون في اهتماماتي وأفكاري 5

 0.01دالة عند  0.518 أشعر أنني غريبة عمن حولي 6

 0.01دالة عند  0.706 أشعر أنه ال يوجد أحدا يهتم فعال بمشاكل غيره 7

 0.01دالة عند  0.635 ال يوجد من أستطيع أن أتحدث معه عن مشاكلي الخاصة 8

 0.01دالة عند  0.517 أشعر أن عالقاتي مع اآلخرين سطحية 9

10 
أشعر أن الناس أصـبحوا ال يهمهـم سـوى مـصالحهم       

 الخاصة
 0.01دالة عند  0.649

  0.354) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.273) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 

يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كـل فقـرة مـن فقـرات البعـد الثالـث                   
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى             "  االجتماعي"

ـ   ) 0.706 ،   0.333(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى       )0.05(داللة    rة  ، وكذلك قيم
  والتي تـساوي     48 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     

 .  ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالث  صالحة لما وضعت لقياسه0.273
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 :(Instructional Validity )ئي  الصدق البنا-3

الرتباط بين درجـة  للتحقق من الصدق البنائي للمجاالت قامت الباحثة بحساب معامالت ا    
) 11(كل بعد من أبعاد المقياس واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس والجدول               

  .يوضح ذلك
  )11(الجدول 

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى لالستبانة وكذلك مع 
  الدرجة الكلية

 االستبانة ككل األبعاد
فقـدان  بعد  :أوال

التقبل والمحبـة   
 واالهتمام

بعد العجز  : ثانيا
 االجتماعي

ــا ــد : ثالث البع
 االجتماعي

    1  االستبانة ككل

  بعد فقدان التقبل :أوال
 :والمحبة واالهتمام

0.953 1   

  1 0.666 0.781 بعد العجز االجتماعي: ثانيا
 1 0.451 0.776 0.866 البعد االجتماعي: ثالثا

  0.354) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 48( درجة حرية ر الجدولية عند
    0.273) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 

يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط يبعضها البعض وبالدرجـة الكليـة              
ن االسـتبانة تتمتـع     وهذا يؤكد أ  ) 0.01(لالستبانة ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة         

  .بدرجة عالية من الصدق واالتساق الداخلي
  : Reliability ثبات االستبانة -ب 

ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفـس               
   ) .120 : 1997األغا، (الظروف 

نة االسـتطالعية بطـريقتين     قامت الباحثة بحساب ثبات االستبانة بعد تطبيقها على أفراد العي         
 . وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

) نـصف األداة  (وتتم باستخدام األداة ثم إيجاد االرتباط بين نصفي األداة وال سيما البنود الفردية              
تجـانس ويـستخدم معهـا كرونبـاخ ،         وهي نوع من إيجاد ال    ) النصف اآلخر (والبنود الزوجية   

   ) .121 : 1997األغا، ( ريتشاردسون -وكودر
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حيث تم حساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باسـتخدام معادلـة                 
  :يوضح ذلك) 12(والجدول   (Spearman-Brown Coefficient)سبيرمان براون

   )12(الجدول 
  ل بعد من أبعاد استبانة الوحدة النفسيةيوضح معامالت االرتباط بين نصفي ك

  وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

االرتباط قبـل    عدد الفقرات البعد
 التعديل

ــد  ــات بع معامــل الثب
 التعديل

 0.771 0.627 14 :بعد فقدان التقبل والمحبة واالهتمام:أوال
 0.508 0.341 10 بعد العجز االجتماعي: ثانيا
 0.564 0.393 10 البعد االجتماعي: ثالثا

 0.841 0.726 34  المقياس ككل

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتـع  ) 0.841(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي      
  .بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة

  :طريقة ألفا كرونباخ -2
ثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقـة ألفـا كرونبـاخ،              استخدمت الباح   

وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل بعد مـن أبعـاد                 
  :يوضح ذلك ) 13(االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول 

   )13(الجدول 

   وكذلك لالستبانة ككليوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

 0.801 14 :بعد فقدان التقبل والمحبة واالهتمام:أوال
 0.576 10 بعد العجز االجتماعي: ثانيا
 0.676 10 البعد االجتماعي: ثالثا

 0.872 34  االستبانة ككل

وهذا يدل على أن االسـتبانة      ) 0.872(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي         
  .تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة
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  : استبانة المساندة االجتماعية -2
  :قامت الباحثة بإعداد استبانة المساندة االجتماعية بعد دراسة واسعة للموضوع حيث 

بقة التي تناولت موضـوع المـساندة       قامت باالطالع على األطر النظرية والدراسات السا       . 1
  .االجتماعية بالبحث والدراسة 

كما قامت باالطالع على مجموعة مقاييس للمساندة االجتماعية ومنهـا مقيـاس المـساندة         . 2
، ومقياس االجتماعيـة إعـداد أسـماء        )2005(درداح الشاعر   . االجتماعية الذي أعده د   

ـ   )1998( السرسي وأماني عبد المقصود    ساندة االجتماعيـة إعـداد محمـد       ، ومقياس الم
  .للمساندة االجتماعية  ) 1997(الشناوي وسامي أبو بيه، ومقياس السمادوني 

قامت الباحثة بصياغة التعريف اإلجرائي للمساندة االجتماعية وبناء عليه بدأت بـصياغة             . 3
  .فقرات االستبانة 

  :الستبانةوصف ا
   " االجتماعية لدى زوجات الشهداءللتعرف على المساندة  فقرة)29 (ستبانةتضمن االت

 - :ستبانةتصحيح اال
أربـع  مستويات وتتراوح الدرجة علي كل عبارة مـا بـين           لخمس   وفقا   ستبانةيتم تصحيح اال  

  -:كالتاليدرجات وصفر 
  :للعبارات الموجبة

  ال تنطبق إطالقا  ال تنطبق كثيرا  تنطبق إلى حد ما  تنطبق بدرجة كبيرة  تنطبق تماما
4  3  2  1  0  

  :للعبارات السالبة
  ال تنطبق إطالقا  ال تنطبق كثيرا  تنطبق إلى حد ما  تنطبق بدرجة كبيرة  تنطبق تماما

0  1  2  3  4  
  

، 19،  18،  17،  16،  15،  14،  11،  8،  6،  5،  4،  3،  2،  1(: العبارات الموجبة في االسـتبانة      
20 ،24 ، ،26 ،27 ،28 ،29(   

   )23، 22، 21، 13، 12، 10، 9، 7( : العبارات السالبة في االستبانة 
  :ستبانة الخصائص السيكومترية لال

  :الستبانة   صدق ا-أ
  :صدق المحكمين-1

  علم النفس والصحة النفسية،    من المحكمين المختصين في   دد   على ع  ستبانةتم عرض اال  
وقد طلب من المحكمين إبداء وجهة نظرهم إزاء وضوح كل عبارة، من حيث الصياغة اللغويـة               
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 علـى   ت وأجر ة الباحث ت بها طة والدقة، وقد أبدى المحكمون مالحظات هامة، وقيمة اقتنع        والبسا
ضوئها التعديالت الالزمة، في كل من الصياغة اللغوية واللفظية والتركيبات اللغوية لتكون سهلة             
وبسيطة وواضحة للمفحوصين، كما طلب من المحكمين تحديد مدى صدق العبارات ومدى قياس             

له، وعليه فقد تم انتفاء العبارات التي اتفق المحكمين على صالحيتها، هـذا وقـد            ما وضعت ألج  
 ) 13، 12 ،10 ، 3(التي أشار إليها المحكمين وهي العبارات التاليـة     بارات  الع ة الباحث تاستبعد

  .∗عبارة) 29 (عدد فقرات المقياسصبح يل ) 29 ،11 ، 10 ، 7( كما أضافت العبارات 
  
 :داخليصدق االتساق ال-2

زوجة شهيد مـن    ) 50( على عينة استطالعية مكونة من       ستبانة بتطبيق اال  ة الباحث تقام
 ليتم تقنـين أدوات      بالطريقة العشوائية  نم اختياره خارج أفراد عينة الدراسة في محافظات غزة ت       

 بحساب معـامالت ارتبـاط   ت، ثم قامالدراسة عليهن من خالل الصدق والثبات بالطرق المناسبة  
  .لالستبانةوالدرجة الكلية االستبانة  كل فقرة من فقراتون بين بيرس

ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل فقرة مـن الفقـرات مـع                
  :للمقياس والجدول التالي يوضح ذلكالدرجة الكلية 

  
  )14(جدول 

مع الدرجة الكلية " المساندة االجتماعية"يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات استبانة
  لالستبانة

ــل   الفقرة  معام
  مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.363 أشعر بالراحة النفسية عندما أجد من يستمع إلى همومي 1

 0.01دالة عند  0.397 كثرة السؤال عني واالهتمام بي يشعرني بقيمتي 2

 0.05عند دالة  0.325 أشعر بالراحة عند مشاركة الناس لي همومي 3

 0.05دالة عند  0.334 عندما أحتاج المال أجد من يقرضني 4

 0.01دالة عند  0.674 يوفر لي أهل زوجي كل متطلباتي 5

 0.01دالة عند  0.700 أجد من يخفف عني همومي وأحزاني 6

 0.05دالة عند  0.322 أرى أن المساعدات التي توفرها لنا وزارة الشئون ال تفي باحتياجات البيت 7

 0.01دالة عند  0.721 أجد من أتحدث إليه بدون حرج عندما أشعر بالضيق 8

 0.01دالة عند  0.554 أشعر بالوحدة وكأنني ال أعرف أحداً 9

 0.05دالة عند  0.292 أشعر أنني بحاجة للمساعدة من قبل اآلخرين 10

 0.01دالة عند  0.477 أشعر بالرضا عند تكريم المجتمع لي 11

 0.01دالة عند  0.508 ندما أحتاج للمساعدة ال أجد من يساعدنيع 12

                                                
 )6، 5(انظر ملحق رقم  ∗
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ــل   الفقرة  معام
 االرتباط

  مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.489 المساعدات المادية التي أتلقاها ال تفي باحتياجات المنزل 13

 0.01دالة عند  0.572 أعتقد أن مستوانا االقتصادي اآلن أفضل مما كان عليه قبل استشهاد زوجي 14

 0.01دالة عند  0.607  الضيق واأللمإحساس أقاربي بي يخفف عني 15

 0.01دالة عند  0.757 أشعر باالهتمام من قبل مؤسسات رعاية أسر الشهداء 16

 0.01دالة عند  0.510 يكرمني المجتمع ألني زوجة شهيد 17

18 
المساعدات التي أتلقاها من المؤسسات تغنيني عن طلب المساعدة من أقرب    

 الناس إلي
 0.01دالة عند  0.778

19 
يزورنا مندوبين من مؤسسات رعاية أسر الـشهداء بـين فتـرة وأخـرى              

 لالطمئنان علينا
 0.01دالة عند  0.707

 0.01دالة عند  0.572 عندما تواجهني مشكلة ال أتردد في طلب المساعدة في حلها 20

 0.05دالة عند  0.299 أشعر بعدم اهتمام المجتمع بي 21

 0.01دالة عند  0.591 ميال أجد من يخفف عني همو 22

23 
أشعر بعدم قدرتي على توفير كل احتياجات المنزل مثلمـا كـان يوفرهـا              

 زوجي
 0.01دالة عند  0.534

 0.01دالة عند  0.717 يعاملني أهل زوجي كأنني ابنتهم 24

 0.01دالة عند  0.783 أنا راضية عما أتلقاه من مساعدات 25

 0.01دالة عند  0.783 د زوجييقدرني الناس أكثر بعد استشها 26

 0.01دالة عند  0.739 المحيطون بي يحاولون مساعدتي على تحمل أعباء الحياة 27

 0.01دالة عند  0.818 أعتقد أن أسرة زوجي تحاول توفير جو من الهدوء والراحة لي 28

 0.01دالة عند  0.558 تزورني صديقاتي بين فترة وأخرى لالطمئنان علي 29
   0.354) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 48(لية عند درجة حرية ر الجدو

    0.273) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 

المـساندة  "يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات اسـتبانة            
االرتباط المبينة دالة عند مستوى     والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت         "  االجتماعية

 r، وكذلك قيمـة     )0.818 ،   0.292(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى       )0.05(داللة  
  والتي تـساوي     48 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة أكبر من قيمة     

  . ، وبذلك تعتبر فقرات ااالستبانة  صادقة لما وضعت لقياسه0.273
 

  : االستبانة ثبات-ب
وذلك باستخدام طريقتـي معامـل   أفراد العينة االستطالعية  ستبانة على   االتم تقدير ثبات    

   .ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
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  :طريقة التجزئة النصفية-1
 بطريقة التجزئة النصفية حيث     ستبانةتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات اال       

 وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك بحـساب     الستبانةف األول ل  احتسبت درجة النص  
 معـامالت   فكانـت  جتمانمعامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة           

وهـذا يـدل     )0.905(بعد التعديل   وكان  ) 0.888(قبل التعديل   الثبات بطريقة التجزئة النصفية     
  . إلى تطبيقها على عينة الدراسةةجة عالية من الثبات تطمئن الباحثتمتع بدرت االستبانةعلى أن 

  :طريقة ألفا كرونباخ-2
 طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجـاد معامـل ثبـات              ة الباحث تاستخدم  
 سـتبانة وهذا يدل علـى أن اال ) 0.928 (، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا كرونباخ         المقياس

  . على عينة الدراسةها إلى تطبيقةن الثبات تطمئن الباحثتمتع بدرجة عالية مت
 

 استبانة االلتزام الديني -3

  :بعد دراسة واسعة للموضوع حيث " االلتزام الديني "قامت الباحثة بإعداد استبانة 
قامت الباحثة باالطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة التـي تناولـت موضـوع               . 1

  .دينية ودافع التدين بالبحث والدراسة االلتزام الديني والقيم ال
كما قامت باالطالع على مجموعة مقاييس لاللتزام الديني ومنها مقياس االتجاه الديني لدى              . 2

طالب وطالبات الجامعة إعداد محمود شعيب ، ومقياس السلوك التديني إعـداد سـليمان              
مقياس الـوعي الـديني     محمد القحطاني ، ومقياس القيم الدينية إعداد سامية بنت الدن ، و           

  .إعداد ماجد أبو سالمة ، ومقياس السلوك الديني لعبد الكريم رضوان  
قامت الباحثة بصياغة التعريف اإلجرائي لاللتزام الديني وبناء عليه بدأت بصياغة فقرات              . 3

  .االستبانة 
  

  :الستبانة وصف ا
   "ى زوجات الشهداءللتعرف على االلتزام الديني لد  فقرة موجبة)24 (الستبانةتضمن ات

 - :ستبانةتصحيح اال
أربـع  مستويات وتتراوح الدرجة علي كل عبارة مـا بـين           لخمس   وفقا   ستبانةيتم تصحيح اال  

  -:كالتاليدرجات وصفر 
  

  ال تنطبق إطالقا  ال تنطبق كثيرا  تنطبق إلى حد ما  تنطبق بدرجة كبيرة  تنطبق تماما
4  3  2  1  0  
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  :ستبانةالخصائص السيكومترية لال
  :ستبانة  صدق اال-أ

  :صدق المحكمين-1
  علم النفس والصحة النفسية،    من المحكمين المختصين في   دد   على ع  ستبانةتم عرض اال  

وقد طلب من المحكمين إبداء وجهة نظرهم إزاء وضوح كل عبارة، من حيث الصياغة اللغويـة               
 علـى   ت وأجر ة بها احث الب توالبساطة والدقة، وقد أبدى المحكمون مالحظات هامة، وقيمة اقتنع        

ضوئها التعديالت الالزمة، في كل من الصياغة اللغوية واللفظية والتركيبات اللغوية لتكون سهلة             
وبسيطة وواضحة للمفحوصين، كما طلب من المحكمين تحديد مدى صدق العبارات ومدى قياس             

كما قامـت   حيتها،  ما وضعت ألجله، وعليه فقد تم انتفاء العبارات التي اتفق المحكمين على صال            
وفقا لمالحظات الـسادة المحكمـين       ) 18 ،   16 ، 13 ،   4،  2( الباحثة بإعادة صياغة العبارات     

) 8(كما يوضحه ملحق رقـم       ) 18 ،   16 ، 13 ،   4،  2(لتظهر بالشكل النهائي كما في العبارات       
  . ∗عبارة) 24 (عدد فقرات المقياسصبح يل
  
 :صدق االتساق الداخلي-2

زوجة شهيد مـن    ) 50( على عينة استطالعية مكونة من       ستبانةبتطبيق اال  ة الباحث تقام
 ليتم تقنين أدوات     بالطريقة العشوائية  نم اختياره خارج أفراد عينة الدراسة في محافظات غزة، ت       

 بحـساب معـامالت ارتبـاط    ت، ثم قامالدراسة عليهن بحساب الصدق والثبات بالطرق المناسبة  
  .لالستبانةوالدرجة الكلية االستبانة  اتكل فقرة من فقربيرسون بين 

ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل فقرة مـن الفقـرات مـع                
  :لالستبانة والجدول التالي يوضح ذلكالدرجة الكلية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 )8، 7(انظر ملحق رقم  ∗
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  )15(جدول 
  ستبانةمع الدرجة لال" االلتزام الديني"يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة

معامل   الفقرة 
  مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.559 أشعر بالراحة عند قراءة القرآن الكريم 1
 0.01دالة عند  0.547 أتوكل على اهللا عند إقدامي على أي عمل 2
 0.01دالة عند  0.716 أستعيذ باهللا من الشيطان عندما أغضب 3
 0.01دالة عند  0.606 أرضى بقضاء اهللا مهما كان األمر 4
 0.01دالة عند  0.612 أستغل أي فرصة لدعوة اآلخرين إلى اهللا 5
 0.01دالة عند  0.590 أصبر على المصائب مهما كانت 6
 0.01دالة عند  0.613 أقتنع بما قسمه اهللا لي 7
 0.01دالة عند  0.618 ال أدخل بيتا حتى أستأذن أهله 8
 0.01دالة عند  0.396 وقتهاأحرص على أداء الصالة في  9
 0.01دالة عند  0.572 أقول الحق ولو كان ضد مصلحتي 10
 0.01دالة عند  0.650 أكظم غيظي في مواقف الغضب 11
 0.01دالة عند  0.461 أحب زيارة المرضى للتخفيف عنهم 12
 0.01دالة عند  0.549 أحرص على قراءة األذكار في جميع األوقات 13
 0.01دالة عند  0.547 المحتاجين ألقدم لهم المساعدة ولو كانت قليلةأبحث عن  14

15 
أحرص على زيارة أقـاربي فـي األعيـاد والمناسـبات         

 السعيدة
 0.05دالة عند  0.352

 0.01دالة عند  0.514 أواظب على صيام النوافل 16
 0.01دالة عند  0.357 أتضايق حين أرى منكرا وال أنهى عنه 17
 0.01دالة عند  0.427  من أي شخص مهما كانال أسخر 18

19 
أبتعد عن تزيين بيتي بأي صور أو رسومات ألشـخاص          

 بشرية
 0.01دالة عند  0.626

 0.01دالة عند  0.551 أبادر بتحية اآلخرين حتى لو لم أعرفهم 20
 0.01دالة عند  0.536 أكتم أسرار اآلخرين حتى لو أفشوا أسراري 21
 0.01دالة عند  0.531 ب والغيبة والنميمةأبتعد عن الكذ 22
 0.01دالة عند  0.677 أشارك الناس في أعمال الخير 23
 0.01دالة عند  0.609 أحرص على أن توافق أقوالي أفعالي 24

  0.354) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.273) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولية عند درجة حرية 

" االلتزام الديني "يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات استبانة             
والدرجة الكلية لفقراتها،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مـستوى داللـة              

 rمـة  ، وكـذلك قي ) 0.716 ،  0.352(، ومعامالت االرتباط محصورة بـين المـدى         )0.05(



- 85 - 
 

  والتي تـساوي     48 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     
  .  ، وبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة لما وضعت لقياسه0.273

 
  : االستبانة  ثبات-ب

وذلك باستخدام طريقتـي معامـل   أفراد العينة االستطالعية  ستبانة على   االتم تقدير ثبات    
   .نباخ والتجزئة النصفيةألفا كرو

  :طريقة التجزئة النصفية-1
 بطريقة التجزئة النـصفية     ستبانةتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات اال       

 وكذلك درجة النصف الثاني من الـدرجات وذلـك          الستبانةحيث احتسبت درجة النصف األول ل     
 سـبيرمان بـراون   ول باستخدام معادلة    بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الط        

بعـد التعـديل   وكـان  ) 0.676( قبل التعـديل   معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية   فكانت
 إلى تطبيقهـا  ةتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث   ت االستبانةوهذا يدل على أن      )0.807(

  .على عينة الدراسة
  :طريقة ألفا كرونباخ-2

 طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجـاد معامـل ثبـات              ةحث البا تاستخدم  
 سـتبانة وهذا يدل علـى أن اال ) 0.883 (، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا كرونباخ       االستبانة

  . إلى تطبيقها على عينة الدراسةةتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثت
  

  :األساليب اإلحصائية 
 اإلحصائي واسـتخدمت    (SPSS)يغ وتحليل االستبانة باستخدام برنامج      لقد قامت الباحثة بتفر   

  :األساليب اإلحصائية التالية
  .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية . 1
إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون                . 2

"Pearson."  
مل ارتباط سـبيرمان بـروان للتجزئـة    إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معا    . 3

النصفية المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط          
  .ألفا كرونباخ

 .تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر .4
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيراتها

تناولت الباحثة في هذا الفصل ما توصلت له من نتائج الدراسـة كمـا قامـت بتفـسير                  
  .ة ذات العالقة ومناقشة كل نتيجة في ضوء ما توصلت له الدراسات السابقة و األطر النظري

  :التحقق من صحة الفرض األول
توجد عالقة ارتباطيـة  ذات داللـة   ":  أنه علىالفرض األول من فروض الدراسة      ينص  

 بين مستوى الشعور بالوحدة النفسية وبين مـستوى  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة إحصائية 
  "المساندة االجتماعية

ـ  ت قام وللتحقق من صحة هذا  الفرض        معامـل ارتبـاط بيرسـون     اسـتخدام    ب ة الباحث
  :يوضح ذلك) 16(والجدول 

  )16 (جدول 
  بين مستوى الشعور بالوحدة النفسية  معامل ارتباط بيرسون

  وبين مستوى المساندة االجتماعية

  الوحدة النفسية  االستبانة
ــستوى  مـ

  الداللة

 0.273-**  المساندة االجتماعية
دالة عند 

0.01  
     0.159  ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 151 (ر الجدولية عند درجة حرية

    0.208 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 151(ر الجدولية عند درجة حرية 

عند مستوى  يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية            
  االجتماعية بين مستوى الشعور بالوحدة النفسية وبين مستوى المساندة (α ≤ 0.05)  داللة

 في ضوء اإلطار النظري الذي تم عرضه مسبقا في الفصل الثاني حيـث             وتفسر الباحثة ذلك  
تبين مدى أهمية المساندة االجتماعية في المحافظة على الصحة النفسية والبدنية للفرد ، وتوفيرها              

لتـي  نوعا من الوقاية والحماية للشخص من الوقوع فريسة لألمراض واالضطرابات النفـسية ا            
يعتبر الشعور بالوحدة النفسية واحداً منها، كما أن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن هناك                
عالقة ارتباطية عكسية بين المساندة االجتماعية والشعور بالوحدة النفسية، وأن الشعور بالوحـدة             

ما كانت العالقات   النفسية ينخفض كلما كانت ازدادت مظاهر المساندة االجتماعية في المجتمع وكل          
االدجتماعية قوية بين األفراد، حيث إن مساندة اآلخرين للفرد ووقوفهم إلى جانبه عند مواجهتـه               
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لمشكلة معينة؛ يخفف عنه مشاعر األلم والضيق، ويساعده علـى مواجهـة المواقـف الـصعبة             
  .والمشكالت التي تعترضه 

 تعد عامالً هاماً في صحته النفسية ، ومن         فالمساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من اآلخرين      
ثم فإنه يمكن التنبؤ أنه في ظل غياب المساندة االجتماعية أو انخفاضها قد تنـشأ االضـطرابات                 

   ) .126 : 2001تفاحة ، ( النفسية وتظهر الوحدة النفسية لديه 

عنها وتـوفير   فعندما تجد زوجة الشهيد أن أسرة زوجها تهتم بها وبأوالدها وتحاول التخفيف             
وتقديم والعون والرعاية لها باإلضافة إلـى       ) أهلها  ( كل ما تحتاجه من جانب ، واهتمام أسرتها         

  .اهتمام المؤسسات األهلية بها يعتبر ذللك عامالً هاما في التخفيف من الشعور بالوحدة النفسية 

همـال والعتـب   في حين أن زوجة الشهيد التي ال تجد االهتمام من أسرة زوجها بل تجـد اإل     
واللوم والطرد إلى بيت أهلها فإن ذلك يعتبر من أكثر العوامل التي تزيد من الـشعور بالوحـدة                  
النفسية حيث حيث تبين ذلك للباحثة أثناء مقابلة عدد ليس بقليل من زوجات الشهداء فكثير منهن                

 على الزواج من    يقابلن وكأنهن السبب في حرمان األهل من ابنهم، كما أن هناك أخريات يجبرن            
أخ الشهيد وذلك بحجة رعاية أبناء الشهيد ولكن في الحقيقة يكون للحصول على ما تتلقاه زوجـة      

  .الشهيد وأبناءها من دعم مادي ومساعدات من المؤسسات الراعية ألسر الشهداء 

، ) 2005تفاحـة، ( وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع ما توصلت له كل مـن دراسـة                
 ، ودراسـة    (Rook,1987)، ودراسـة     )1997الربيعـة، ( ، ودراسة   ) 2002غانم،(ودراسة  

(Keele,1993)     ودراسة ،(Rauch,1993) .     التي بينت أن هناك عالقة عكسية بـين الـشعور
بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية فكلما كان هناك عالقات اجتماعية طيبة ومساندة اجتماعيـة     

  .لك عامال واقيا من الشعور بالوحدة النفسية والعكس صحيح واهتمام ورعاية يعتبر ذ

  

  :التحقق من صحة الفرض الثاني

ال توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة       ":  أنه   علىالفرض الثاني من فروض الدراسة      ينص  
 بين مستوى الشعور بالوحدة النفسية وبين مستوى (α ≤ 0.05)  عند مستوى داللةإحصائية 

  "ي لدى زوجات الشهداء االلتزام الدين
ـ  ت قام وللتحقق من صحة هذا  الفرض        معامـل ارتبـاط بيرسـون      باسـتخدام    ة الباحث

  :يوضح ذلك ) 17(والجدول 
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   )17 (جدول 
  بين مستوى الشعور بالوحدة النفسية وبين مستوى االلتزام الديني  معامل ارتباط بيرسون

  الوحدة النفسية  االستبانة
ــستوى  مـ

  الداللة

 0.061-  ام الدينيااللتز
 

غيـر دالـة   
  إحصائياً

     0.159  ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 151(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.208 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 151(ر الجدولية عند درجة حرية 

عند مـستوى   يتضح من الجدول السابق عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية            
  . بين مستوى الشعور بالوحدة النفسية وبين مستوى االلتزام الديني (α ≤ 0.05)  داللة

  تعتبر هذه النتيجة مخالفة لتوقعات الباحثة ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه لم تتنـاول أي مـن                 
  :لذلك تفسر الباحثة هذه النتيجة كما يليالدراسات السابقة عالقة الوحدة النفسية بااللتزام الديني 

ن قد يكون على مستوى عال من التدين ولكنه يفضل البعد عـن اآلخـرين والخلـو          فاإلنسا
بنفسه كما أنه قد يشعر أيضا بأنه بعيداً عمن حوله عندما يعيش وسـط مجتمـع يـسوده الحقـد           

  .والكره، وتظهر فيه مظاهر الفساد والبعد عن الدين واألخالق
إن أمامكم أياما الصابر فيها على      "له    حيث أخبرنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذلك في قو         

لذلك يفضل هؤالء    ) 166: ت  .القرطبي،د) ( رواه أبو ثعلبة الخشني   ("دينه كالقابض على الجمر   
يأتي على الناس زمان ال يـسلم       "  : الناس البعد عن اآلخرين حفاظا على دينهم ، كذلك يقول         

 شاهق إلى شاهق ومن حجـر إلـى         لذي دين دينه إال رجل يفر بدينه من قرية إلى قرية ومن           
  )25 : 1405األصبهاني ، ) ( رواه عبد اهللا بن مسعود"( حجر 

 كذلك نجد أيضا في قصة أصحاب الكهف الذين آمنوا باهللا سبحانه وتعالى ورفـضوا الكفـر                
وإذ " :وعبادة األصنام كما أمرهم الملك ففروا إلى الكهف وابتعدوا عن الجميع حيث قال تعـالى              

هم وما يعبدون إال اهللا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيء لكـم مـن            اعتزلتمو
فهذه اآلية تدل بشكل واضح وصريح على تفضيلهم العزلة وهجرة          ) 16: الكهف  ( "مرفقا   أمركم

  .الناس خوفا من الفتنة 
ول صـلى  كذلك فقد فر النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إلى الغار بدينهم، فقد فضل الرس            

اهللا عليه وسلم العزلة وفضلها جماعة من العلماء ال سيما عنـد ظهـور الفـتن وفـساد النـاس         
  )312: ت .القرطبي ، د(
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وإذا " يأمرنا اهللا سبحانه وتعالى بتجنب مجالسة الخائضين في آيات اهللا في قولـه تعـالى    كما  
ره وإمـا ينـسينك     رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غي           

   )68: األنعام  ( "الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
 التـي بينـت   (Pfeifer & Ursula, 1995) دراسة وتتفق النتيجة الحالية مع ما توصلت له

   .عدم وجود عالقة بين االتجاهات الدينية وأعراض القلق المرضي 
خالفة لنتائج معظم الدراسات التي تناولـت أثـر         ومن جهة أخرى فقد جاءت النتيجة الحالية م       

 (Bergin, et.al,1987)التدين أو االلتزام الديني على االضطرابات النفسية ،حيث بينت دراسة 

، ) 2003عبـد العزيـز ،  (كما أن كل من دراسة      أن للتدين أثر إيجابي في التخفيف من القلق ،          
 سالبة بين التدين و بين االكتئاب النفـسي ،          بينت أن هناك عالقة    ) 2003الجريسي ،   (ودراسة  

أن هناك عالقة موجبة بين القيم الدينية ومستوياتها وبـين          ) 2001المزيني ،   ( كما بينت دراسة    
إلى أن هنـاك تـأثير    )2006بركات ، ( االتزان االنفعالي ومستوياته، كذلك فقد توصلت دراسة       

مستوى تكيفهم النفسي واالجتماعي لصالح الطلبة      جوهري التجاه الطالب نحو االلتزام الديني في        
  .ذوي التوجه الديني المرتفع 

  
  :الفرض الثالث  صحةالتحقق من

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      : "  أنه  من فروض الدراسة على    الثالث الفرضينص  
  المستوى االقتصادي متغير  في  مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء تعزى ل          

 ).مرتفع، متوسط، منخفض(

 One Wayوللتحقق من صحة هذا فرض قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي 

A nova.   
   )18(جدول 

المستوى متغير يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في  الوحدة النفسية تعزى ل
  )مرتفع، متوسط، منخفض( االقتصادي 

 مصدر التباين  األبعاد
مـــــوع مج

 المربعات
درجات 
 الحرية

ــط  متوســـ
 "ف“قيمة   المربعات

ــة  قيمــ
 الداللة

مــــستوى 
 الداللة

 43.855 2 87.709 بين المجموعات

 90.475 150 13571.206 داخل المجموعات
بعد فقدان  :أوال

التقبل والمحبة  
  152 13658.915 المجموع الكلي :واالهتمام

0.485 0.617 
غيــر دالــة  

 إحصائياً

 46.018 2 92.037 بين المجموعات

 62.398 150 9359.728 داخل المجموعات
ــاث ــد : اني بع

ــز  العجـــ
  152 9451.765 المجموع الكلي االجتماعي

0.737 0.480 
غيــر دالــة  

 إحصائياً
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 12.130 2 24.260 بين المجموعات

 51.601 150 7740.185 المجموعاتداخل 
البعد "بعد  :ثالثا

 "االجتماعي 
  152 7764.444 المجموع الكلي

0.235 0.791 
غيــر دالــة  

 إحصائياً

 133.901 2 267.801 بين المجموعات

 496.268 150 74440.173 داخل المجموعات
 الوحــــدة

 النفسية
  152 74707.974 المجموع الكلي 

0.270 0.764 
غيــر دالــة  

 إحصائياً

  3.06 تساوي  (α ≤ 0.05)وعند مستوى داللة ) 152، 2(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  4.75 تساوي ≥ α)   0.01( وعند مستوى داللة ) 152، 2(الجد ولیة عند درجات حریة " ف"قیمة 

الجدوليـة عنـد   " ف"المحسوبة أقل مـن قيمـة   " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة  
ية لالستبانة، وهذا يدل على أنـه ال   في جميع األبعاد والدرجة الكل(α ≤ 0.05)مستوى داللة 

  .توجد فروق ذات داللة إحصائية في االستبانة  تعزى لمتغير المستوى االقتصادي

 بأن انخفاض المستوى االقتصادي لم يعد هو المشكلة األولى أو لم يعد           تفسر الباحثة ذلك  
مستوى االقتصادي  يشكل مشكلة كبيرة مقارنة بما تواجهه زوجات الشهداء من مشكالت كما أن ال            

لهن في الغالب متوسط حيث تشكل نسبة زوجات الشهداء ذوي المستوى االقتـصادي المتوسـط            
، وذلك لما تتلقاه زوجات الشهداء من مساعدات نقدية وغيرها من السالت الغذائية             % ) 77.12(
 ذلك  من مؤسسات رعاية أسر الشهداء في حين أن باقي األسر ال تحصل على مثل             ) الكوبونات( 

  .خاصة في ظل ظروف الحصار االقتصادي 
هذا باإلضافة إلى ما تتميز به أسر الشهداء عن غيرها من األسر من خدمات مجانية وسـواء               
في التعليم أو غيره فأبناء الشهداء يقدم لهم إعفاء من الرسوم الدراسية في المدارس وكذلك فـي                 

  . ص الوظائف المطروحة أكثر من غيرهم الجامعات ، كما أن ألسر الشهداء أيضا تمييز في فر
عدم تأثير المستوى االقتصادي على الشعور بالوحدة النفسية ألن كثير مـن      كما تعتقد الباحثة    

زوجات الشهداء أصبح مستواهن االقتصادي بعد استشهاد الزوج أفضل مما كـان عليـه قبـل                
بيق الدراسة وكان السبب في ذلك      استشهاده وهذا كان من المعلومات التي فاجأت الباحثة أثناء تط         

أن الزوج كان عاطال عن العمل ولم يكن هناك أي مصدر للدخل ولكن بعد استـشهاده أصـبح                  
هناك راتب شهري لزوجة الشهيد من مؤسسات رعاية أسر الشهداء هذا باإلضافة إلى ما تتلقـاه                

  .من خدمات وتسهيالت في كافة المجاالت 
ديني قد يكون له أيضا تأثيره في هذا الجانب؛ حيث أن اإليمان             أن الجانب ال   كما ترى الباحثة  

بأن الرزق مكتوب ومقدر من عند اهللا يقضي على الخوف مـن الفقـر والقلـق وغيرهـا مـن            
وفـي  : " االضطرابات النفسية الناجمة عن انخفاض المستوى االقتصادي حيث يقـول تعـالى               

   ) 22: الذاريات  ( "السماء رزقكم وما توعدون 
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والتي بينـت أن انخفـاض      ) 1991سالمة،  (وتختلف النتيجة الحالية عما توصلت له دراسة        
  .المستوى االقتصادي يزيد من الشعور بالوحدة النفسية لدى طالب الجامعة 

  
  :الفرض الرابع  صحةنتائج التحقق من

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      : "  أنه  من فروض الدراسة على    الرابع الفرضينص  
مستقلة، (نمط السكن   متغير  في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء تعزى ل         

 ) .مع أهل الزوجة، مع أهل الزوج 

  وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي
  One Way A nova.   

  )19(جدول 
متغير ستوى الشعور بالوحدة النفسية  تعزى ليبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في م

 )مستقلة، مع أهل الزوجة، مع أهل الزوج (نمط السكن 

 مصدر التباين  األبعاد
مجمـــــوع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

ــط  متوســـ
 "ف“قيمة   المربعات

ــة  قيمــ
 الداللة

مــــستوى 
 الداللة

 225.370 2 450.740 بين المجموعات
 88.055 150 13208.175 داخل المجموعات

بعد فقدان  :أوال
التقبل والمحبة  

  152 13658.915 المجموع الكلي :واالهتمام
2.559 0.081 

ــة  ــر دال غي
 إحصائياً

 
 73.306 2 146.613 بين المجموعات

 62.034 150 9305.152 داخل المجموعات
ــا ــد : ثاني بع

ــز  العجـــ
  152 9451.765 ليالمجموع الك االجتماعي

1.182 0.310 
ــة  ــر دال غي

 إحصائياً

 64.702 2 129.404 بين المجموعات
 50.900 150 7635.041 داخل المجموعات

البعد "بعد  :ثالثا
 "االجتماعي

  152 7764.444 المجموع الكلي
1.271 0.284 

ــة  ــر دال غي
 إحصائياً

 665.688 2 1331.376 بين المجموعات
 489.177 150 73376.598 داخل المجموعات

 الوحــــدة
 النفسية

  152 74707.974 المجموع الكلي 
1.361 0.260 

ــة  ــر دال غي
 صائياًإح

  3.06 تساوي  (α ≤ 0.05)وعند مستوى داللة ) 152، 2(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

  4.75تساوي ≥ α)   0.01(  وعند مستوى داللة) 152، 2(الجد ولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

الجدوليـة عنـد   " ف"المحسوبة أقل مـن قيمـة   " ف"ن الجدول السابق أن قيمة يتضح م 
 في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة، وهذا يدل على أنـه ال  (α ≤ 0.05)مستوى داللة 

  .توجد فروق ذات داللة إحصائية في االستبانة  تعزى لمتغير نمط السكن
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ية والروابط األسرية داخل األسـر الفلـسطينية ،          بقوة العالقات االجتماع   وتفسر الباحثة ذلك  
حيث يغلب على المجتمع الفلسطيني طابع التماسك األسري ، كما يغلب على األسر الفلـسطينية               
طابع األسرة الممتدة حيث يعيش األب وأبنائه المتزوجين وأبناءهم في بيت واحد ، وتعتقد الباحثة               

بعد استـشهاده يـصاحبه نـوع مـن المحبـة      ) له أو أه(أن بقاء زوجة الشهيد في بيت زوجها       
واالهتمام بها وبأبنائها، فمن أهم ما يميز األسر الفلسطينية اعتبارها زوجة االبن بمجرد دخولهـا              
البيت ابنتهم وال يزيدها استشهاد زوجها إال معزة وقدرا بين أهله، فهي أم أبنائهم وزوجة ابـنهم                 

واء بقيت في بيتهم أم انتقلت إلى بيت أهلها ، فهـي تظـل            التي ينبغي عليهم رعايتها وحمايتها س     
  . أوال وأخيرا أم أحفادهم الذين لم يبقى لهم من رائحة ابنهم سواهم 

 أن زوجة الشهيد بعد استشهاد زوجها فإنها تنال المزيد من االهتمـام           كذلك تعتقد الباحثة    
  . أهلها أو إلى بيت مستقل  في أي مكان تعيش فيه سواء بقيت في بيتها أو انتقلت إلى بيت

  
  :نتائج التحقق من صحة الفرض الخامس 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي        : "  أنه  من فروض الدراسة على    الخامس الفرضينص  
أقـل مـن    (عدد األبنـاء    متغير  مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء تعزى ل        

 ")  أبناء5 أبناء، أكثر من 5-3ثالثة،  

  وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي
 One Way A nova.   

  )20(جدول 
متغير يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعزى ل

 ) أبناء5 أبناء، أكثر من 5-3أقل من ثالثة،  (عدد األبناء 

 باينمصدر الت  األبعاد
مجمـــــوع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

ــط  متوســـ
ــة   "ف“قيمة   المربعات قيمــ

 الداللة
مــــستوى 

 الداللة
 32.840 2 65.681 بين المجموعات

 90.622 150 13593.234 داخل المجموعات
بعد فقدان  :أوال

التقبل والمحبة  
  152 13658.915 المجموع الكلي :واالهتمام

0.362 0.697 
ــة  ــر دال غي

 إحصائياً

 54.836 2 109.672 بين المجموعات
 62.281 150 9342.092 داخل المجموعات

ــا ــد : ثاني بع
ــز  العجـــ

  152 9451.765 المجموع الكلي االجتماعي
0.880 0.417 

ــة  ــر دال غي
 إحصائياً

 43.901 2 87.802 بين المجموعات
 51.178 150 7676.642 ل المجموعاتداخ

البعــد : ثالثــا
 االجتماعي

  152 7764.444 المجموع الكلي
0.858 0.426 

ــة  ــر دال غي
 إحصائياً

 الوحــــدة
ــة  0.917 0.087 43.091 2 86.183 بين المجموعات ــر دال غي
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 النفسية 497.479 150 74621.791 داخل المجموعات
  152 74707.974 المجموع الكلي 

 إحصائياً

  3.06 تساوي  (α ≤ 0.05)وعند مستوى داللة) 152، 2(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

  4.75   تساوي≥ α)   0.01( مستوى داللة وعند ) 152، 2(الجد ولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

الجدوليـة عنـد   " ف"المحسوبة أقل مـن قيمـة   " ف"     يتضح من الجدول السابق أن قيمة   
الكلية لالستبانة، عدا البعد األول، وهـذا   في جميع األبعاد والدرجة (α ≤ 0.05)مستوى داللة

  .يدل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االستبانة  تعزى لمتغير عدد االبناء 

 بقوة العالقات االجتماعية في مجتمعنا ، فنظراً لما يقـوم بـه أقـارب               وتفسر الباحثة ذلك    
 تشعر بالوحدة النفسية، سواء قل عدد       زوجة الشهيد وأقارب زوجها من زيارات مستمرة فإنها ال        

أبناءها أو زاد، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من زوجات الشهداء ال يعشن في بيوت مـستقلة بـل                   
  .تعيش مع أهل زوجها أو مع أهلها 

 أن ما تقوم به مؤسسات رعاية أسر الشهداء من زيـارات مـستمرة وإقامـة                كما تعتقد الباحثة  
  .   الشهداء قد يعتبر عامال واقيا من الشعور بالوحدة النفسية ندوات وأنشطة خاصة بزوجات 

كذلك فإن إيمان زوجة الشهيد بأن وجود األبناء أو عدم وجودهم أصال هو أمر بيـد اهللا                 
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الـذكور أو يـزوجهم   ": سبحانه وتعالى حيث يقول تعالى     

   ) 50: الشورى  ( "نه عليم قدير ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إ
فاقتناعها ورضاها بما قدره اهللا لها أمر في غاية األهمية لما له مـن المحافظـة علـى                  

  .التوازن النفسي لها 
  

  :الفرض السادس  صحةنتائج التحقق من
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي        : "  أنه  من فروض الدراسة على    السادس الفرضينص  

أقل مـن   ( عدد السنوات   متغير   بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء تعزى ل       مستوى الشعور 
 ). سنوات فأكثر6 سنوات، 6أقل من-4 سنوات، من 4أقل من -2سنتين، من 

  وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي
 One Way A nova.   
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  )21(جدول 
متغير حادي لمعرفة الفروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعزى ليبين تحليل التباين األ

 ) سنوات فأكثر6سنوات،6أقل من-4سنوات، من4أقل من-2أقل من سنتين، من(عدد السنوات

 مصدر التباين  األبعاد
مجمـــــوع 

  المربعات
درجات 
 الحرية

ــط  متوســـ
ــة   "ف“قيمة   المربعات قيمــ

 الداللة
مــــستوى 

 الداللة
 368.454 3 1105.361 بين المجموعات

 84.252 149 12553.554 داخل المجموعات
بعد فقدان  :أوال

لتقبل والمحبة  ا
  152 13658.915 المجموع الكلي :واالهتمام

ــد  0.006 4.373 ــة عن دال
0.01 

 319.967 3 959.900 بين المجموعات
 56.992 149 8491.864 موعاتداخل المج

ــا ــد : ثاني بع
ــز  العجـــ

  152  9451.765 المجموع الكلي االجتماعي
ــد  0.001 5.614 ــة عن دال

0.01 

 85.863 3 257.589 بين المجموعات
 50.382 149 7506.855 داخل المجموعات

البعــد : ثالثــا
 االجتماعي

  152  7764.444 المجموع الكلي
1.704 0.169 

ــة  ــر دال غي
 إحصائياً

 2017.812 3 6053.435 بين المجموعات
 460.769 149 68654.539 داخل المجموعات

 الوحــــدة
 النفسية

  152 74707.974 المجموع الكلي 
ــد  0.006 4.379 ــة عن دال

0.01 

  2.67  تساوي  (α ≤ 0.05)وعند مستوى داللة) 152، 3(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

  3.91تساوي  ≥ α)   0.01( لةوعند مستوى دال) 152، 3(الجد ولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

الجدوليـة عنـد   " ف"المحسوبة أقل مـن قيمـة   " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة  
 في البعد الثالث، وهذا يدل على أنه ال توجد فـروق ذات داللـة   (α ≤ 0.05)مستوى داللة 

  .إحصائية في االستبانة  تعزى لمتغير عدد السنوات

الجدوليـة عنـد مـستوى داللـة            " ف"بر من قيمـة     المحسوبة أك " ف"ويتضح أن قيمة    
)0.05 α ≤ (   في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة، عدا البعد الثالث، وهذا يـدل علـى

وجود فروق تعزى لمتغير عدد السنوات، ولمعرفة اتجاه الفروق قامـت الباحثـة باسـتخدام               
  .اختبار شيفيه البعدي
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  )22( الجدول 
بعد فقدان التقبل والمحبة :أوال شيفيه لمعرفة داللة الفروق في عدد السنوات في يبين اختبار

  واالهتمام

  اقل من سنتين  عدد السنوات
  23.810=م

 4 أقل مـن   -2من  
  سنوات

  20.867=م

 6أقل من   -4من  
  سنوات

  19.320=م

   سنوات فأكثر6
  15.800=م

  اقل من سنتين
 - - - - 23.810=م

 4 أقل مـن   -2من  
  سنوات

 20.867=م
2.943 - - - 

 6أقـل مـن   -4من  
  سنوات

 19.320=م
4.490 1.547 - - 

   سنوات فأكثر6
 - 3.520 5.067 8.010* 15.800=م

    (α ≤ 0.05)مستوى داللةدالة عند * 

، و )أقـل مـن سـنتين   ( يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين عدد السنوات           
  ). سنتينأقل من( لصالح عدد السنوات ) سنوات فأكثر6(

   )23(الجدول 
  يبين اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في عدد السنوات في العجز االجتماعي

  اقل من سنتين  عدد السنوات
  19.302=م

 4 أقل مـن   -2من
  سنوات

  16.089=م

 6أقل مـن  -4من
  سنوات

  14.200=م

   سنوات فأكثر6
  12.450=م

  اقل من سنتين
 - - - -  19.302=م

 4 أقل مـن   -2من  
  تسنوا

  16.089=م
3.213 - - - 

 6أقـل مـن   -4من  
  سنوات

  14.200=م
*5.102 1.889 - - 

   سنوات فأكثر6
 - 1.750 3.639 6.852*  12.450=م

  (α ≤ 0.05)مستوى داللة دالة عند * 
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، و )أقـل مـن سـنتين   ( يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين عدد السنوات           
، و  )أقل من سنتين  ( ، بين عدد السنوات     )أقل من سنتين  ( لصالح عدد السنوات    ) سنوات فأكثر 6(
  ).أقل من سنتين( لصالح عدد السنوات )  سنوات6أقل من-4من (

  

   )24( الجدول 
  يبين اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في عدد السنوات في الوحدة النفسية

  اقل من سنتين  عدد السنوات
  64.762=م

 4 أقل مـن   -2من  
  سنوات

  55.933=م

 6أقل مـن  -4ن  م
  سنوات

 53.760=م

   سنوات فأكثر6
  46.750=م

  اقل من سنتين
 - - - -  64.762=م

 4 أقل مـن   -2من  
  سنوات

  55.933=م
8.829 - - - 

 6أقـل مـن   -4من  
  سنوات

  53.760=م
11.002 2.173 - - 

   سنوات فأكثر6 
 - 7.010 9.183 18.012*  46.750=م

    (α ≤ 0.05)دالة عند مستوى داللة* 

، و )أقـل مـن سـنتين   (  من الجدول السابق وجود فروق دالة بين عدد السنوات           يتضح
  ).أقل من سنتين( لصالح عدد السنوات ) سنوات فأكثر6(

 عدد السنوات يعتبر عامل مؤثر في الوحدة النفسية حيـث تبـين أن        يتضح مما سبق أن   
) أقـل مـن سـنتين     ( هناك فروق دالة إحصائيا في الوحدة النفسية تعزى لعدد السنوات لصالح         

 ذلك بأن الفاجعة تكون مازالت قوية وأنها لم تتكيف بعد مـع الوضـع الجديـد ،      وتفسر الباحثة 
فالموقف ال يزال قريبا ومشاعرها ما زالت قوية وحزينة الفتقاد زوجها ، وقد توصلت الباحثـة                

ر الوحـدة   لذلك أيضا عندما قامت بمقابلة مجموعة من زوجات الشهداء حيث تبـين أن مـشاع              
النفسية تسيطر على زوجة الشهيد بشكل كبير خاصة في الشهور األولى بعد استـشهاد الـزوج                
وتستمر تقريبا حتى بعد عام من استشهاده ولكن بعد ذلك تبدأ تقل تدريجيا فالنسيان نعمة أنعم اهللا                 

  . سبحانه وتعالى بها على العباد 
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  :الفرض السابع  صحةنتائج التحقق من
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي         : "  أنه  من فروض الدراسة على    السابع ضالفرينص  

المؤهـل  متغيـر   تعـزى ل متغيرمستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء تعزى ل    
 ).ثانوية عامة أو اقل، دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(العلمي 

  حليل التباين األحاديوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام ت
 One Way A nova.   

   )25( جدول 
 متغيريبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعزى ل

 ) اقل، دبلوم، بكالوريوس، دراسات علياوثانوية عامة أ(المؤهل متغير تعزى ل

 مصدر التباين  األبعاد
مجمـــــوع 

  المربعات
درجات 
 الحرية

ــط  متوســـ
ــة   "ف“قيمة   المربعات قيمــ

 الداللة
مــــستوى 

 الداللة
 304.480 3 913.441 بين المجموعات

 85.540 149 12745.474 داخل المجموعات
بعد فقدان  :أوال

التقبل والمحبة  
  152 13658.915 المجموع الكلي :واالهتمام

3.560 
 

0.016 
 

ــد  ــة عن دال
0.01 

 
 275.297 3 825.892 بين المجموعات

 57.892 149 8625.873 داخل المجموعات
ــا ــد : ثاني بع

ــز  العجـــ
  152 9451.765 المجموع الكلي االجتماعي

4.755 
 

0.003 
 

ــد  ــة عن دال
0.01 

 
 335.003 3 1005.009 بين المجموعات

 45.365 149 6759.435 داخل المجموعات
البعــد : ثالثــا

 االجتماعي
  152 7764.444 المجموع الكلي

7.385 
 

0.000 
 

ــد  ــة عن دال
0.01 

 
 2719.883 3 8159.650 بين المجموعات

 446.633 149 66548.324 داخل المجموعات
 الوحــــدة

 النفسية
  152 74707.974 المجموع الكلي 

6.090 
 

0.001 
 

ــد  ــة عن دال
0.01 

 
  2.67تساوي   (α ≤ 0.05)وعند مستوى داللة ) 152، 3(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

  3.91 تساوي  ≥ α)   0.01( وعند مستوى داللة ) 152، 3(الجد ولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

الجدوليـة عنـد   " ف"المحسوبة أقل مـن قيمـة   " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة  
ألول، وهذا   في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة، عدا البعد ا(α ≤ 0.05)مستوى داللة 

يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في االستبانة  تعزى لمتغير المؤهل ولمعرفـة                
  :اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضح ذلك



- 99 - 
 

   )26(الجدول 
قدان التقبل والمحبة بعد ف:أواليبين اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في المؤهل العلمي في 

  :واالهتمام

   اقلأوثانوية عامة   المؤهل
 22.509= م

 دبلـــــوم
  19.696=م

  بكالوريوس 
  16.947=م

  دراسات عليا
  10.667=م

   اقلأوثانوية عامة 
 - - - -  22.509= م

 - - - 2.814  19.696= مدبلوم
  بكالوريوس 

 - - 2.748 5.562*  16.947=م

  دراسات عليا
 - 6.281 9.029 11.843*  10.667=م

  (α ≤ 0.05)دالة عند مستوى داللة * 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين ثانوية أو اقل وبين البكالوريوس لصالح              
  .الثانوية أو اقل، وبين ثانوية أو اقل وبين الدراسات العليا لصالح الثانوية أو اقل 

  )27( الجدول 
   االجتماعيالعجزبعد : روق في المؤهل العلمي في ثانيايبين اختبار شيفيه لمعرفة داللة الف

   اقلأوثانوية عامة   المؤهل
 18.009= م

 دبلـــــوم
  14.609=م

  بكالوريوس 
  12.526=م

  دراسات عليا
  8.333=م

   اقلأوثانوية عامة 
 - - - -  18.009= م

 - - - 3.401  14.609= مدبلوم
  بكالوريوس 

 - - 2.082 5.483*  12.526=م

  يادراسات عل
 - 4.193 6.275 9.676  8.333=م

  ) ≥  0.05( دالة عند مستوى داللة * 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين ثانوية أو اقل وبين البكالوريوس لصالح              
  .الثانوية أو اقل 
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  )28( الجدول 
  "االجتماعي البعد " بعد: يبين اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في المؤهل العلمي في ثالثا

   اقلأوثانوية عامة   المؤهل
 21.630= م

 دبلـــــوم
  18.391=م

  بكالوريوس
  16.316=م

  دراسات عليا
  8.333=م

   اقلأوثانوية عامة 
 - - - - 21.630= م

 - - - 3.238  18.391= مدبلوم
  بكالوريوس

 16.316=م
*5.314 2.076 - - 

  دراسات عليا
 8.333=م

*13.296 10.058 7.982 - 

  (α ≤ 0.05) عند مستوى داللة دالة* 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين ثانوية أو اقل وبين البكالوريوس لصالح              
  .الثانوية أو اقل، وبين ثانوية أو اقل وبين الدراسات العليا لصالح الثانوية أو اقل 

   )29(الجدول 
  ي الوحدة النفسيةيبين اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في المؤهل العلمي ف

   اقلأوثانوية عامة   المؤهل
 62.148= م

 دبلـــــوم
  52.696=م

  بكالوريوس
  45.789=م

  دراسات عليا
  27.333=م

   اقلأوثانوية عامة 
 - - - -  62.148= م

  دبلوم
 - - - 9.452  52.696= م

  بكالوريوس
 - - 6.906 16.359*  45.789=م

  دراسات عليا
 - 18.456 25.362 34.815  27.333=م

  (α ≤ 0.05)دالة عند مستوى داللة * 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين ثانوية أو اقل وبين البكالوريوس لصالح              
  .الثانوية أو اقل 

 في ضوء ما توصلت له معظم الدراسات النفسية ، حيـث إنـه مـن                تفسر الباحثة ذلك  
عليمي وارتفاع نسبة الذكاء يؤديـان      المعروف في دراسات الطب النفسي بأن ارتفاع المستوى الت        

   ) .111 : 2003الجريسي، (إلى تخفيف حدة المشكالت النفسية 
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فزوجة الشهيد التي تكون على مستوى عالي من العلم والوعي والمعرفة فإن ذلك يـؤثر               
على طريقة تفكيرها وسلوكها كما أن المرأة التي تكون قد أنهت تعليمها الجـامعي إن لـم تكـن          

إنها تعرف كيف تمأل وقت فراغها بتثقيف نفسها وتربية أبنائهـا ممـا ال يتـرك مجـاال          عاملة ف 
للشعور بالوحدة النفسية أو أي نوع آخر من االضطرابات النفسية ، وذلك على العكس من المرأة                

فهي في الغالب لديها وقت فـراغ       ) ثانوية عامة أو أقل     ( التي يكون مستواها التعليمي منخفض      
يجعلها دائمة التفكير في أحزانها و همومها التي ال تستطيع التغلب عليها مما يجعلهـا               طويل مما   

  .عرضة لإلصابة باالضطرابات النفسية 
قل هل يستوي الذين    " : كما أن هناك فرق بين المتعلمين ومن سواهم حيث يقول تعالى            

اقي الناس وفـضلهم علـيهم   فاهللا ميز المتعلمين عن ب ) 9: الزمر  ( "يعلمون والذين ال يعلمون    
كما يقـول     ) 2590 : 1407الدارمي،   ("من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين         "  حيث يقول   

  " 291 : 1407الدارمي،(... " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم . (  
منفعة تعود فاهللا سبحانه وتعالى لم يفضل المتعلمين على العابدين إال لما للعلم من أهمية و             

  .على الفرد نفسه وعلى غيره 
  

  :الفرض الثامننتائج التحقق من 
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي        : "  أنه    من فروض الدراسة على    الثامن الفرضينص  

شمال غزة،  (مكان السكن   متغير  مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء تعزى ل        
  ) "غزة، الوسطى، خان يونس ، رفح

  وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي
One Way A nova.   
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  )30( جدول 
متغير يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعزى ل

 )شمال غزة، غزة، الوسطى ، خان يونس ، رفح (مكان السكن 

 صدر التباينم  األبعاد
مجمـــــوع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

ــط  متوســـ
ــة   "ف“قيمة   المربعات قيمــ

 الداللة
مــــستوى 

 الداللة
 304.978 4 1219.911 بين المجموعات

 84.047 148 12439.004 داخل المجموعات
بعد فقدان  :أوال

التقبل والمحبة  
  152 13658.915 المجموع الكلي :واالهتمام

3.629 
 

0.007 
 

ــد  ــة عن دال
0.01 

 
 248.245 4 992.982 بين المجموعات

 57.154 148 8458.783 داخل المجموعات
ــا ــد : ثاني بع

ــز  العجـــ
  152 9451.765 المجموع الكلي االجتماعي

4.343 
 

0.002 
 

ــد  ــة عن دال
0.01 

 
 280.076 4 1120.303 بين المجموعات

 44.893 148 6644.141 داخل المجموعات
البعــد : ثالثــا

 االجتماعي
  152 7764.444 المجموع الكلي

6.239 
 

0.000 
 

ــد  ــة عن دال
0.01 

 
 2275.525 4 9102.101 بين المجموعات

 443.283 148 65605.873 داخل المجموعات
 الوحــــدة

 النفسية
  152 74707.974 المجموع الكلي 

5.133 
 

0.001 
 

ــد  ــة عن دال
0.01 

 
  2.43 تساوي   (α ≤ 0.05)وعند مستوى داللة ) 152، 4(د درجات حرية الجدولية عن" ف"قيمة 

    3.44تساوي ≥ α)   0.01( وعند مستوى داللة) 152، 4(الجد ولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

الجدوليـة عنـد    " ف"المحسوبة أكبر من قيمـة      " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
عاد والدرجة الكلية لالستبانة، وهذا يدل علـى أنـه    في جميع األب(α ≤ 0.05)مستوى داللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في االستبانة  تعزى لمتغير مكان الـسكن ولمعرفـة اتجـاه            
  :الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضح ذلك

   )31(الجدول 
  مكان السكن في فقدان التقبل والمحبة واالهتماميبين اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في 

   شمال غزة  مكان السكن
  25.135=م

  غزة
  19.920=م

  الوسطى
  16.227=م

  خان يونس
  22.182=م

  رفح
  21.227=م

 - - - - -  25.135= مشمال غزة
 - - - - 5.215  19.920= مغزة

 - - - 3.693 8.908*  16.227=الوسطى م
 - - 5.955 2.262 2.953  22.182=خان يونس م

 - 0.955 5.000 1.307 3.908  21.227=رفح م
    ≥ α)   0.01( داللةدالة عند مستوى * 
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يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين شمال غزة وبين غزة لـصالح شـمال                
  .غزة

  )32( الجدول 
  يبين اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في مكان السكن في العجز االجتماعي

  شمال غزة  السكنمكان 
  20.432=م

  غزة
  15.360=م

  الوسطى
  13.000=م

  خان يونس
  18.091=م

  رفح
  15.273=م

 - - - - -  20.432= مشمال غزة
 - - - - 5.072  15.360= مغزة

 - - - 2.360 7.432*  13.000=الوسطى م
 - - 5.091 2.731 2.342  18.091=خان يونس م

 - 2.818 2.273 0.087 5.160  15.273=رفح م
   ≥ α)   0.01( داللة دالة عند مستوى * 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين شمال غزة وبين غزة لـصالح شـمال                
  .غزة
  

   )33(الجدول 
  "البعد االجتماعي" يبين اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في مكان السكن في بعد 

  شمال غزة  مكان السكن
  23.189=م

  غزة
  18.540=م

  الوسطى
  15.773=م

  خان يونس
  20.364=م

  رفح
  23.364=م

 - - - - -  23.189= مشمال غزة
 - - - - 4.649*  18.540= مغزة

 - - - 2.767 7.416*  15.773=الوسطى م
 - - 4.591 1.824 2.826  20.364=خان يونس م

 - 3.000 7.591* 4.824 0.174  23.364=رفح م
    ≥ α)   0.01( مستوى داللةدالة عند * 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين شمال غزة وبين غزة لـصالح شـمال                
  .غزة، وبين الوسطى وبين شمال غزة لصالح شمال غزة، وبين الوسطى وبين رفح لصالح رفح
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  )34( الجدول 
  يبين اختبار شيفيه لمعرفة داللة الفروق في مكان السكن في الوحدة النفسية

  شمال غزة  مكان السكن
  68.757=م

  غزة
  53.820=م

  الوسطى
  45.000=م

  خان يونس
  60.636=م

  رفح
  59.864=م

   شمال غزة
 - - - - -  68.757=م

   غزة
 - - - - 14.937*  53.820=م

  الوسطى
 - - - 8.820 23.757*  45.000=م

  خان يونس
 - - 15.636 6.816 8.120  60.636=م

  رفح
 - 0.773 14.864 6.044 8.893  59.864=م

    ≥ α)   0.01( داللة عند مستوى دالة* 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين شمال غزة وبين غزة لـصالح شـمال                
  .غزة، وبين الوسطى وبين شمال غزة لصالح شمال غزة

  
 في ضوء ما توصلت له الدراسات النفسية حيـث أن الفـرد الـذي               وتفسر الباحثة ذلك  

الضطرابات النفسية بشكل أكبر من نظيره الذي يعيش في         يعيش في المناطق المكتظة يعاني من ا      
  . ،مما يعني أن مكان السكن له تأثير على نفسية الفرد)2003:114الجريسي، ( المناطق األخرى

 أن وجود فروق في الوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء تبعا لمكـان             كما تعتقد الباحثة  
أن كل من محافظة الشمال ومحافظـة رفـح         قد يرجع ذلك إلى     ) الشمال ورفح   (السكن وخاصة   

هي المناطق الحدودية لقطاع غزة وبالتالي فإن من يعيش في هذه المنطقة ال تتـاح لـه فرصـة      
  .التنقل لباقي المناطق كما تتاح لغيره ممن يسكنون في المناطق الداخلية مثل غزة والوسطى 

منـاطق  (لحدوديـة  كما أن كل من محافظة الشمال ومحافظة رفح هي مـن المنـاطق ا     
والتي تتعرض لالجتياحات بشكل أكبر من غيرها من باقي المناطق مما يجعـل الفـرد               ) التماس

  .يعيش حالة من القلق والترقب باستمرار مما قد يحدث
هذا باإلضافة إلى أن زوجة الشهيد لها ظروفها الخاصة فكثرة االجتياحات والقصف في             

ستشهاد واإلصابة باإلعاقة قد تذكرها هذه المواقـف بمـا    هذه المناطق ورؤيتها لما يحدث من اال      
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حدث معها في الماضي وبالتالي تراودها ذكرياتها وأحزانها وتعود لحالتها النفسية الـسابقة عنـد       
  .  استشهاد زوجها 

 في ضوء ما تقوم به العوامل الثقافية من تشكيل        كما يمكن للباحثة تفسير النتيجة الحالية     
يث تتميز األسر في محافظة شمال غزة ومحافظة رفح بتمسكها بعادات وتقاليد            لشخصية الفرد ،ح  

محافظة جدا بدرجة قد تزيد عن غيرها لدرجة قد تصل لفرض القيود على الزوجة بعد استشهاد                
  .زوجها خوفا من كالم الناس 

يـع  وتؤكد ذلك المصري التي ترى أننا مهما ادعينا أن أساليب التنشئة االجتماعية والتطب            
القومي كفيلة بأن تخلق بين أفراد المجتمع الواحد شخصية قومية، فإننا ال بد أن نصطدم بحقيقـة                 
كبرى، وهي أنه البد أن توجد أجزاء في المجتمع وكل جزء من هذه األجزاء يتـصف بـصفات          

   ) .132 : 1985المصري ، (ذاتية تسمح له بالفردية والتمايز 
والتي بينت أن سـكان      ) 2006جودة،  ( صلت له دراسة    وتتفق النتيجة الحالية مع ما تو     

  .المدينة أكثر شعورا بالوحدة النفسية من سكان المخيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- 106 - 
 

  التوصيات والمقترحات
  :توصيات الدراسة : أوالً 

  :توصي الباحثة في ضوء النتائج التي توصلت لها بما يلي 
  .داء القيام بمزيد من برامج الدعم النفسي لزوجات الشه . 1
األقـل مـن ثانويـة      "زيادة االهتمام بزوجات الشهداء وخاصة ذوات المستوى التعليمي          .2

وغير العامالت وذلك بإعداد مزيد من البرامج الدينية والتثقيفية والترفيهية لزيـادة        " عامة
 .الوعي والثقافة وتخفيف الضغوط النفسية

 .زيادة عدد المؤسسات التي تهتم بأسر الشهداء  .3
عمل لقاءات توعية ألسر الشهداء لتدعيم العالقـات االجتماعيـة مـع زوجـات              القيام ب  .4

 .الشهداء
  
 :مقترحات الدراسة : ثانياً 

  :تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية 
  .الوحدة النفسية لدى األسيرات المحررات وعالقتها ببعض المتغيرات  . 1
  .متغيرات المعاناة النفسية لدى زوجات الشهداء وعالقتها ببعض ال . 2
  .برنامج إرشادي مقترح لتخفيف الوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء  . 3
  ) .دراسة مقارنة .( المشكالت النفسية لدى أسر الشهداء وأسر األسرى  . 4
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  صعوبات الدراسة
واجهت الباحثة أثناء إعداد هذه الدراسة العديد من الصعوبات والعقبـات التـي اعترضـت               

  .إرهاق الباحثة في كثير من األحيان طريقها، والتي تسببت في 
ومن هذه الصعوبات ما يتعلق بعينة الدراسة وذلك لما تتميـز بـه هـذه العينـة مـن                    §

خصوصية عن غيرها؛ فهي تختلف عن عينات الطلبة سواء في المدارس أو الجامعات ،              
أو عينات المدرسين، فقد كان من الصعب تجميع زوجات الشهداء في مكان معين لتعبئة              
االستبانات، حيث رفض الكثير منهن ذلك، كما رفض كثيـر مـنهن التعـاون بتعبئـة                
االستبانة، كما أن انخفاض المستوى التعليمي لدى عدد كبير جداً وصـعوبة القـراءة أو               
عدم معرفة القراءة والكتابة كان من أكبر الصعوبات التي واجهت الباحثة مما اضـطرها   

ة على حدة وتوضيحها وتفسيرها عدة مرات مما أرهق         لقراءة فقرات االستبانة لكل زوج    
  .الباحثة كثيرا 

كما أن تطبيق االستبانات كان يتم عن طريق عمل تجمعـات ولقـاءات مـع زوجـات                  §
الشهداء في مناطق مختلفة، وأحيانا كانت الباحثة تذهب للتجمع ولكنها ال تجـد إال عـدد       

تجمعات أخرى، مما زاد من الوقت      قليل جدا مما اضطر الباحثة في أكثر من مرة لعمل           
  .والجهد والتكاليف المبذولة في سبيل ذلك 

كما واجهت الباحثة مشكلة كبيرة في الحصول على كثير من المراجع مما اضطرها إلى               §
  .مراسلة عدد كبير من الباحثين عبر االنترنت للحصول على المراجع الالزمة 

ار الكهربائي ولعدة ساعات في اليـوم كـان   باإلضافة إلى ما سبق فإن تكرار انقطاع التي      §
  .من أهم الصعوبات التي واجهت الباحثة 

ولكن على الرغم من هذه الصعوبات وغيرها الكثير أيضاً؛ إال أن الباحثة تمكنـت مـن                
  .التغلب عليها وإخراج هذا العمل في صورته النهائية 

  . دافعية للعمل واإلنجازفكلما واجهتني صعوبات أكثر كلما استمتعت أكثر، وزادني ذلك
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  ملخص باللغة االنجلیزیة
  

The current study aimed to identify the level of loneliness among the 
wives of the martyrs of Al-Aqsa Intifada in light of some variables such as 
social support and religious commitment, as well as to detect whether there 
are differences in the level of loneliness can be due to certain demographic 
variables such as economic level of the family , the shape of housing, the 
number of children, the number of years after the martyrdom of a husband, 
scientific qualified of wife and living place. 

  
Procedures of study:  
- Method of study: 
 The researcher used the analytical and descriptive method .  
- Sample study: 
The sample of study was formed from (153) martyrs wife of Al-Aqsa 
Intifada martyrs . 
  
- Tools study:  
Researcher used to achieve the objectives of the study by using the 
following tools which are prepared by the researcher :  
loneliness scale .  
Social support scale . 
Religious commitment scale . 
 
- Statistical methods: 
1 - Recurrences and averages and percentages.  
2 - Pearson correlation . 
3 - To find a factor of stability-resolution correlation coefficient was used 
Sbierman Prawan indivisible midterm equal, indivisible equation Jtman 
half unequal, and correlation coefficient alpha Kronbach.  
4 - One way anova . 
 
Results of the study:  
The study found the following results: 

1. There is inverse relationship between loneliness, and social support 
for the wives of martyrs.  

2. There is no relationship between the loneliness, and religious 
commitment to the wives of martyrs.  

3. There isn't significant differences in the level of loneliness due to 
economic level, the shape of housing, and the number of children. 

4. There are significant differences in the level of loneliness due to (the 
number of years after the martyrdom of a husband, scientific 
qualified of wife and living place ). 
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  المصادر والمراجع 
  :المصادر و المراجع العربية : أوالً 

  . القرآن الكريم -1
  .، الجزء الثاني، دار إحياء الكتب العربية، القاهرةالسيرة النبوية ) : 1918(  ابن هشام -2
  . ، غزة الصحة النفسية في ضوء اإلسالم وعلم النفس) :  1992(  أبو إسحاق، سامي -3
التوافق النفسي وعالقته بمفهوم الذات ألبناء شهداء وأسـرى     ) : 2002(  أبو زايد، أحمد     -4

  .، رسالة دكتوراه ، البرنامج المشتركاالنتفاضة
، العـدد   سلسلة عالم المعرفة  الصداقة من منظور علم النفس،      ) : 1993(  أبو سريع، أسامة     -5

  .، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 179
التدين وقلق الموت وعالقتهما بدافعية اإلنجاز لدى معلمـي          ) : 2006(  أبو سالمة، ماجد     -6

  .، رسالة ماجستير، جامعة األزهر بغزة مدارس الثانوية في محافظة شمال غزة
، الجزء األول، دار الكتـاب      اء وطبقات األصفياء  حلية األولي  ) : 1405(  األصبهاني، أحمد    -7

  .العربي، بيروت 
  .، مطبعة مقداد، غزة البحث التربوي ) : 1997(  األغا، إحسان -8
، تحقيـق مـصطفى     5، ج الجامع الصحيح المختصر   ) : 1987(  البخاري، محمد بن كثير      -9

  .البغا، دار بن كثير، اليمامة، بيروت 
االتجاه نحـو االلتـزام الـديني وعالقتـه بـالتكيف النفـسي             ) :  2006(  بركات، زياد    -10

، المجلـد الثـاني ،      مجلة جامعة الخليل للبحوث   واالجتماعي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة،       
   . 139 - 110العدد الثاني ،الخليل ، فلسطين ،ص ص 

ر صـادر ،    ، الجزء الثاني عـشر، دا     لسان العرب ) : ت  .د(  بن منظور، محمد بن مكرم       -11
  .بيروت 

  .، الجزء السادس، دار صادر، بيروت لسان العرب) : ت .د( بن منظور، محمد بن مكرم -12
، دار اآلفـاق    1، ط علم الـنفس الـديني    ) : 1985) ( ترجمة سمير عبده    ( بيرت، سيرل    -13

  .الجديدة، بيروت 
ـ    7 ،ج شعب اإليمان  ) : 1410( البيهقي، أحمد بن الحسين      -14 د زغلـول،  دار      ، تحقيق محم

  .الكتب العلمية ، بيروت 
، تحقيق أحمد   4، ج   الجامع الصحيح سنن الترمذي   ) : ت  .د(   الترمذي، محمد بن عيسى      -15

  . محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
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 الشعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية من اآلبـاء        ) : 2005(  تفاحة، جمال السيد     -16
، ص ص   2، الجـزء    58، العـدد  مجلة كلية التربية بالمنصورة   واألقران لدى األطفال العميان،     

125-152.   
االكتئاب النفسي لدى مرضى سـرطان الرئـة         ) : 2003(  الجريسي، محمد عبد العزيز      -17

  .، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة بمحافظات غزة وعالقته ببعض المتغيرات
الوحدة النفسية وعالقتها بمفهوم الذات لدى األطفال في محافظـة           ) : 2005( آمال   جودة،   -18

، "الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المـستقبل         " المؤتمر التربوي الثاني    غزة،  
   .805 – 775بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية، غزة، ص 

قتها باالكتئاب لدى عينة من طالب وطالبات       الوحدة النفسية وعال   ) : 2006(  جودة، آمال    -19
 – 97، ص ص    1، الجـزء    30، العدد مجلة كلية التربية بجامعة عين شمس     جامعة األقصى ،    

137.   
التوافق النفسي لدى مريـضات سـرطان        ) : 2007(  الحجار، بشير و أبو إسحق، سامي        -20

مجلـة الجامعـة    ات أخـرى،    الثدي بمحافظات غزة وعالقته بمستوى االلتزام الديني ومتغيـر        
  .  592 – 561،ص ص1،العدد 1، المجلد )سلسلة الدراسات اإلنسانية ( اإلسالمية

  في فقه التدين، فهماً وتنزيال، ): 2003(  حسنة، عمر عبيد -21
http://www.qudsway:to/Links/Islamyiat//11Htm1/Islamyiat11/his1.html  

الدعم االجتماعي وموضـع الـضبط وعالقتهمـا        :  ) 2003(  حسنين، عبد اهللا مصطفى      -22
  .، رسالة ماجستير، جامعة األزهر بغزة بمستوى الضغط النفسي لدى معاقي انتفاضة األقصى

الشعور بالوحدة لدى الـشباب      ) : 1994( حسين،محمد عبد المؤمن و الزياني، منى راشد         -23
، الهيئـة المـصرية العامـة       8لسنة  ، ا 30 ، العدد    مجلة علم النفس  في مرحلة التعليم الجامعي،     

   .23-6للكتاب، ص ص 
، دار  المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعـالج النفـسي         ) : 2002(  الحسين، أسماء    -24

  .عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 
دراسـات  الوحدة النفسية وعالقتها ببعض سمات الشخـصية،         ) : 1994(  حسين، محمد    -25

   .219 – 189 ، ص ص 2 ، عدد 4، مجلد نفسية
ذاكرة األحداث اليومية لدى المسن وعالقتهـا بالتقاعـد          ) : 2000(  الحسيني، نادية السيد     -26

، الجـزء األول،    المؤتمر اإلقليمي األول لرعايـة المـسنين      ومستوى الطموح والوحدة النفسية،     
   .505 – 477جامعة حلوان، ص ص 

http://www.qudsway:to/Links/Islamyiat//11Htm1/Islamyiat11/his1.html
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دراسة لبعض العوامـل المرتبطـة بالـشعور بالوحـدة           ) : 2003(  حمادة، محمد أحمد     -27
، رسالة ماجستير ، الجامعة     النفسية لدى المتقاعدين من معلمي القطاع الحكومي ووكالة الغوث        

  .اإلسالمية بغزة 
مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات فقدن أزواجهن         ) : 1997(  الخرافي، نورية    -28

غير طبيعية وأثرها على التوافق الشخصي واالجتمـاعي ألوالدهـن،          في ظل ظروف طبيعية و    
   .26-9،ص ص 9، عدد 3، مجلد مجلة مستقبل التربية العربية

الشعور بالوحـدة والعالقـات      ) : 1988(  خضر، علي السيد و الشناوي، محمد محروس         -29
  . 150 – 119، ص ص 25، العدد رسالة الخليج العربياالجتماعية المتبادلة، 

التدين والشخصية أحادية العقلية في بعـض شـرائح          ) : 2000(  الخضر، عثمان محمود     -30
   .30-15، ص ص 1، عدد 10، مجلد دراسات نفسيةالمجتمع الكويتي، 

التوافق النفـسي واالجتمـاعي لـدى زوجـات الـشهداء            ) : 2005(  الخضري، باسل    -31
  .الة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين ، رسدراسة مقارنة: وزوجات ذوي المنازل المهدمة 

الخجل وعالقته بكل من الشعور بالوحـدة النفـسية          ) : 2002(  خوج، حنان بنت أسعد      -32
، وأساليب المعاملة الوالدية لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينـة مكـة المكرمـة           

  .رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية 
، الطبعة األولى، دار الكتـاب  سنن الدارمي ) : 1407(  الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن  -33

  .العربي، بيروت
الشعور بالوحدة النفسية لـدى األطفـال    ) : 1999(  الدردير، عبد المنعم و عبد اهللا، جابر  -34

، 23، العـدد    سمجلة كلية التربية بجامعة عين شم     المعوقين وعالقتها ببعض العوامل النفسية،      
   .58 -9، مكتبة زهراء الشرق، ص ص 3الجزء 

الوحدة النفسية لدى كل من الطفـل العـادي والمتخلـف عقليـاً      ) : 2001(  الدهان، منى  -35
   .125- 97 ، ص ص 1، العدد 11، المجلد دراسات نفسيةواألصم، 

ن األحـداث   دور المساندة االجتماعيـة كمتغيـر وسـيط بـي          ) : 2006(  دياب، مروان    -36
  .، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة الضاغطة والصحة النفسية للمراهقين الفلسطينيين

دراسـات  ردود الفعل المتأخرة لـصدمة الحـرب،         ) : 1992(  الديب، أميرة عبد العزيز      -37
   .326 – 297 ، ص ص 2 ، ج 2 ، ك نفسية

لمساندة االجتماعية لـدى عينـة مـن طـالب     الوحدة النفسية وا ) : 1997(  الربيعة، فهد   -38
   .49-30 ، ص 43، السنة الحادية عشر، العددمجلة علم النفسوطالبات الجامعة، 

  . ، دار الفكر، دمشق، سوريامشاكلنا النفسية ) : 1985(  زريق، معروف -39
  .هرة  ، دار الكتاب العربي، القا3، الطبعة 2، المجلد فقه السنة ): 1987(  سابق، سيد -40
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، مكتبـة  مقياس المساندة االجتماعيـة ) : ت .د(  السرسي، أسماء و عبد المقصود، أماني     -41
  .األنجلو المصرية، القاهرة 

المعاناة االقتصادية وتقدير الذات والـشعور بالوحـدة         ) : 1991(  سالمة، ممدوحة محمد     -42
   . 496-475 ، ص ص 3 ج 1، ك دراسات نفسيةالنفسية لدى طالب الجامعة، 

، مكتبـة النهـضة     3، الطبعـة    الشخصية السوية والمضطربة   ) : 2002(  شقير، زينب    -43
  .العربية، القاهرة 

المساندة االجتماعيـة    ) : 1994(  الشناوي، محمد محروس و عبد الرحمن، محمد السيد          -44
  . ، الطبعة األولى والصحة النفسية مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية

الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها بـسمات       ) : 1426( وهرة بنت عبد القادر      شيبي، الج  -45
، رسالة ماجـستير، جامعـة أم       الشخصية لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة         

  .القرى 
الوحدة النفسية وعالقتها بالتوافق الشخصي واالجتمـاعي        ) : 1995(  الصفطي، مصطفى    -46

،  19، العـدد    مجلة كلية التربية وعلم الـنفس     ن بدور الرعاية االجتماعية،     لدى المسنين المقيمي  
   .383 – 351ص ص 

، دراسات في علم النفس مـن منظـور إسـالمي      ) : 2002(  الصنيع، صالح بن إبراهيم      -47
  .، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية 1ط

، مركز اإلسكندرية   تماعيموضوعات في علم النفس االج     ) : 2002(  عبد الباقي، سلوى     -48
  .للكتاب 

المساندة االجتماعية كمتغير وسيط في العالقـة بـين    ) : 1998(  عبد الرازق، عماد علي     -49
  .38 -13،ص ص 1، العدد 8، المجلد دراسات نفسيةالمعاناة االقتصادية والخالفات الزوجية، 

ـ    ) : 1996(  عبد السالم، سميرة أبو الحسن       -50 ستوى الـشعور بالوحـدة     دراسة مقارنة لم
، رسالة ماجـستير، معهـد      النفسية لدى المسنين المقيمين مع ذويهم والمقيمين بدور المسنين        

  .الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة 
 ،الشبكة العالمية لالنترنت    أثر التدين على مرض االكتئاب     ) : 2003(  عبد العزيز، رشاد     -51

.ttp://www.arabpsynet.com/Journals/mh/mh8-9.htm  
اإليثار والثقة والمساندة االجتماعية كعوامل أساسـية فـي    ) : 1997(  عبد اهللا، معتز سيد      -52

، المجلـد الثالـث، دار      بحوث في علم النفس االجتماعي والشخـصية      دافعية األفراد للجماعة،    
   .97 -15غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص ص  

المساندة االجتماعية وعالقتها باالكتئاب واليأس لـدى        ) : 1995( ، هشام إبراهيم     عبد اهللا  -53
المؤتمر الدولي الثاني لمركز اإلرشاد النفسي بجامعة عين شـمس     عينة من الطالب والعاملين،     

http://www.arabpsynet.com/Journals/mh/mh8-9.htm
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، ص ص   2، المجلـد    "المعاقون  –اإلرشاد النفسي لألطفال ذوي الحاجات الخاصة الموهوبون        "
473- 513.   

المساندة االجتماعية والمساندة األكاديمية وفعاليـة       ) : 2004( بد المعطي، محمد السيد      ع -54
الذات األكاديمية في ضوء مستويات متباينة من التحصيل الدراسي لدى طـالب الـصف األول               

، ص ص   4، العدد   10، جامعة حلوان، المجلد     دراسات تربوية واجتماعية  بالتعليم الثانوي العام،    
201 -276 .  
المساندة االجتماعية من األزواج وعالقتها بالسعادة       ) : 2001(  عثمان، أحمد عبد الرحمن      -55

، مجلة كلية التربيـة بالزقـازيق     والتوافق مع الحياة الجامعية لدى طالبات الجامعة المتزوجات،         
   .195 – 143، ص 37العدد 

نفسية واالكتئاب لـدى طـالب      تقدير الذات وعالقته بالوحدة ال     ) : 1993(  عطا، محمود    -56
   .287 – 269 ، ص ص 3، ع3، م دراسات نفسيةالجامعة، 

المساندة االجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة       ) : 1997(  علي، عبد السالم علي      -57
   .232 -203، ص ص 2، العدد 7، المجلد دراسات نفسيةكما تدركها العامالت المتزوجات، 

المساندة االجتماعية واتخاذ قـرار الـزواج واختيـار          ) : 2001(  علي    علي، عبد السالم   -58
  .95 – 69، ص ص 1، العدد 11، المجلد دراسات نفسيةالقرين وعالقتهما بالتوافق الزواجي، 

   ،العالج النفسي في اإلسالم ) :2003(  عمار، سليم -59
 http//www.islamset.com/Arabic/apsycho/amar.htm1 

، دار المعرفة الجامعية،    سيكولوجية العالقات االجتماعية   ) : 1988( اهر محمود    عمر، م  -60
  .اإلسكندرية 

العالقة السببية بين متغيرات إدارة الحياة وحالة القلق والـشعور           ) : 2004(  عمر، عمرو    -61
المؤتمر السنوي الحـادي عـشر بمركـز        بالوحدة النفسية لدى عينة من المراهقين المكفوفين،        

   .897 – 852، جامعة عين شمس، ص ص رشاد النفسياإل
، منـشأة المعـارف،     الجديد فـي الـصحة النفـسية       ) : 2001(  العيسوي،عبد الرحمن    -62

  .اإلسكندرية
  .، المكتب العربي، القاهرةاإليمان والصحة النفسية ) : 1989(  العيسوي، عبد الرحمن -63
جتماعية المدركة وعالقتها بالـشعور بالوحـدة       المساندة اال  ) : 2002(  غانم، محمد حسن     -64

دراسـات  النفسية واالكتئاب لدى المسنين والمسنات المقيمين في مؤسسات إيواء وأسر طبيعيـة،      
 ، ص   3 ، العدد    1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، المجلد         عربية في علم النفس   

   .89 -35ص 

http://www.islamset.com/Arabic/apsycho/amar.htm1
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 الحياة والضبط المدرك للحاالت الذاتيـة والمـساندة   ضغوط ) : 2005(  فايد، حسين علي    -65
، المجلد  دراسات نفسية االجتماعية كمنبئات باألعراض السيكوسوماتية لدى عينة غير إكلينيكية،         
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  )1(ملحق رقم 
  استمارة جمع بيانات

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                 ،،،: أختي الفاضلة  

وهي جزء من بحث  "ء بعض املتغريات النفسية الوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء يف ضو" أمامك استبانة لقياس 

لنيل درجة الماجستير في علم النفس بالجامعة اإلسالمية ، لذلك نأمل منك بعد قراءة فقرات االستبانة قراءة 

  :متأنية اإلجابة عليها بما يناسبك مع مراعاة ما يلي 

  .قراءة العبارات جيدا قبل البدء باإلجابة  .1

  .خرى خاطئة ال توجد إجابات صحيحة وأ .2

  .اإلجابة على جميع الفقرات  .3

 .في الخانة التي تناسبك ) ×(وضع عالمة  .4

  :مثال 
تنطبق   العبارة  م

  تماما
تنطبق بدرجة 

  كبيرة
تنطبق إلى 

  حد ما 
ال تنطبق 

  كثيرا
ال تنطبق 

  إطالقا
           ×    أشعر أنني في حاجة الهتمام اآلخرين  1

  :لية بدقة أختي الفاضلة يرجى تعبئة البيانات التا

  (   )منخفض    (   )              متوسط  (   )             مرتفع  : المستوى االقتصادي

  (   )مع أهل الزوج    (   )        مع أهل الزوجة  (   )    مستقلة  :         نمط السكن 

  (   ) أبناء     5 أكثر من (   )      أبناء     5 – 3(   )     أقل من ثالثة   : عدد األبناء 

  (   )    سنوات  4أقل من -2(   )      أقل من سنتين      :عدد السنوات بعد استشهاد الزوج

  (   ) سنوات فأكثر  6(   )           سنوات6 أقل من - 4                                  

  (   )دراسات عليا (   )          بكالوريوس (   )     دبلوم  (   )     ثانوية عامة أو أقل  : المؤهل التعليمي

  (   )المنطقة الجنوبية (   )     الوسطى (   )         غزة (   )       شمال غزة   :            مكان السكن

  :مالحظة 

                                                             .              إن المعلومات التي تصدر عنك ستكون في غاية السرية ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط 

 .    وفاء عابد /    الباحثة 
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  )2(ملحق رقم 
  رسالة للمحكمين

  بسم ا الرمحن الرحيم
  
  

  ة      ،،،/الفاضل..........................................................ة/السيد الدكتور
  ،،تحية طيبة وبعد      ،

  
  تحكيم استبانة/ الموضوع 

  

  :بإعداد بحث لنيل درجة الماجستير في علم النفس بعنوان وفاء مجيل عابد / الباحثة       تقوم

  "الوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء يف ضوء بعض املتغريات النفسية" 
 من  وذلك بهدف التعرف على مستوى الوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء وعالقتها بكل              

المساندة االجتماعية وااللتزام الديني ومتغيرات ديمغرافية أخرى، حيث سيتم تطبيـق الدراسـة             
على عينة من زوجات شهداء انتفاضة األقصى في قطاع غزة ، ولتحقيق ذلـك تقـوم الباحثـة                  

  :بإعداد أدوات لقياس متغيرات الدراسة ، حيث ستقوم ب 
  : إعداد أداة لقياس الوحدة النفسية 

تنطبق تماما، تنطبق بدرجة    :( ث تقع اإلجابة على فقرات االستبانة في خمسة مستويات هي             بحي
  ) .كبيرة، تنطبق إلى حد ما، ال تنطبق كثيرا،ال تنطبق إطالقا 

، 2،  1( لالستجابة على البنود التي تحمل األرقـام         ) 4،  3،  2،  1،  0( مع تخصيص التقديرات    
6  ،7  ،8  ،11  ،12  ،13  ،14  ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،24  ،25  ،26  ،27 ،

فيـتم   ) 28، 23، 14، 9، 5، 4، 3( ، أما البنود التـي تحمـل األرقـام          ) 32،  31،  30،  29
  .تصحيحها في االتجاه العكسي للتقديرات السابقة 

  : كما تتوزع فقرات االستبانة على ثالثة أبعاد وهي
، 19، 18، 16، 15، 13،  11،  10،  4،  3،  1: ( ات    فقدان األلفة المتبادلة مع الغيـر للفقـر         -

21 ،24 ،28 ،29(   
   ).31، 30، 26، 25، 17، 14، 12، 9، 8، 2: (  البعد االجتماعي للفقرات -
   ) .32، 27، 23، 22، 20، 7، 6، 5: (  بعد العجز االجتماعي للفقرات -
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  :إعداد أداة لقياس المساندة االجتماعية 
تنطبـق تمامـا،    :( ى فقرات االستبانة في خمسة مستويات هـي           بحيث تقع اإلجابة عل      

  ) .تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق إلى حد ما، ال تنطبق كثيرا،ال تنطبق إطالقا 
   :إعداد أداة لقياس االلتزام الديني 

تنطبق تمامـا، تنطبـق     ( بحيث تقع اإلجابة على فقراتها أيضا في خمسة مستويات هي           
  ) .ى حد ما، ال تنطبق كثيرا، ال تنطبق إطالقا بدرجة كبيرة، تنطبق إل

 لذلك يرجـى مـن سـيادتكم التكـرم بتحكـيم هـذه األدوات وفـق التعريفـات اإلجرائيـة التاليـة ملـتغريات             
   :الدراسة

هي خبرة شخصية مؤلمة يعيشها الفرد نتيجة شعوره بافتقـاد التقبـل والحـب              :الوحدة النفسية   
فقدان شخص عزيز ، بحيث يترتب على ذلك العجز عن إقامة           واالهتمام من جانب اآلخرين بعد      

عالقات اجتماعية مشبعة باأللفة والمودة والصداقة الحميمة ، وبالتالي يشعر الفرد بأنـه وحيـد               
  .رغم أنه محاط باآلخرين 

هي الدعم المعنوي والمادي التي تتلقاه زوجات الشهداء من قبل اآلخرين           : المساندة االجتماعية   
، أو من المجتمع بشكل عـام ومـدى         ) أسرتها وأسرة زوجها    ( ين بها سواء من األسرة      المحيط

  .إدراكهن وتقبلهن لهذا الدعم 
 التزام الفرد بالتعاليم الدينية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الـشريفة،             :االلتزام الديني   

تعاد عـن النـواهي والمحرمـات بقـدر     وذلك باتباع األوامر والتكاليف والواجبات الدينية، واالب  
  .اإلمكان 

     وذلك بتوضيح مدى مالءمة العبارات لما وضعت له ،وسالمة صياغتها ، وتوضيح مـا إذا               
كانت العبارات منتمية أو غير منتمية أو تحتاج تعديل ، وإضافة أو حذف ما تراه مناسـب مـن                   

  .عبارات 
  
  
  
  
  

  ولكم مين جزيل الشكر
  بدوفاء عا/ الباحثة 
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  )3(ملحق رقم
  استبانة الوحدة النفسية قبل التحكيم

  
غير   منتمية  العبارة  م

  منتمية
تحتاج 
  تعديل

        أشعر أنني في حاجة الهتمام اآلخرين  1
        أشعر بأن اآلخرين ال يشاركونني مناسباتي الخاصة  2
        أشعر باهتمام كبير من المحيطين بي  3
        معأشعر أنني شخصية محبوبة في المجت  4
        أشعر أن هناك أشخاص يفهموني جيداً  5
        أشعر أنني ال يمكنني بدء الحديث مع اآلخرين  6
        أجد صعوبة في تكوين صداقات جديدة  7
        أشعر بالعزلة عمن حولي رغم وجودي بينهم  8
        أشعر أن هناك من يمكنني أن ألجأ إليه عندما أريد  9

        أشعر بعدم تقبل الناس لي  10
        أشعر أنني مهملة من قبل اآلخرين  11
        أشعر كأنني في عالم آخر  12
        أشعر أن اآلخرين ال يطيقونني  13
        يشاركني اآلخرون في اهتماماتي وأفكاري  14
        أشعر أنني منبوذة ممن حولي  15
        أعتقد أن الحب الصادق أصبح عملة نادرة في هذه األيام  16
        ريبة عمن حوليأشعر أنني غ  17
        أشعر بافتقاد الصداقة الحقيقية  18
        أشعر أن اآلخرين يبتعدون عني  19
        أشعر أن عالقاتي مع اآلخرين بال معنى  20
        أشعر بتذمر اآلخرين عندما يروني  21
        أفتقد لوجود أشخاص يمكنني التحدث معهم  22
        أعتقد أنني شخصية اجتماعية  23
        بعدم رغبة اآلخرين في وجودي بينهمأشعر   24
        أشعر أنه ال يوجد أحدا يهتم فعال بمشاكل غيره  25
        ال يوجد من أستطيع أن أتحدث معه عن مشاكلي الخاصة  26
        أشعر بعدم قدرتي على التفاهم مع المحيطين بي  27
        أشعر بالحب من جانب اآلخرين  28
        أشعر بنفور اآلخرين مني  29
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        أشعر أن عالقاتي مع اآلخرين سطحية  30
        أشعر أن الناس أصبحوا ال يهمهم سوى مصالحهم الخاصة  31
        أشعر بصعوبة في االندماج مع المحيطين بي  32
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  )4(ملحق رقم 
  الصورة النهائية الستبانة الوحدة النفسية

  
تنطبق   العبارة  م

  تماما
تنطبق 
ة بدرج
  كبيرة

تنطبق 
إلى حد 

  ما

ال تنطبق 
  كثيرا

ال تنطبق 
  إطالقا

            أشعر أنني في حاجة الهتمام اآلخرين  1
أشعر بـأن اآلخـرين ال يـشاركونني مناسـباتي            2

  الخاصة
          

            أشعر باهتمام كبير من المحيطين بي  3
            أشعر أنني شخصية محبوبة في المجتمع  4
            يفهموني جيداًأشعر أن هناك أشخاص   5
            أشعر أنني ال يمكنني بدء الحديث مع اآلخرين  6
            أجد صعوبة في تكوين صداقات جديدة  7
            أشعر بالعزلة عمن حولي رغم وجودي بينهم  8
            أشعر أن هناك من يمكنني أن ألجأ إليه عندما أريد  9

ال أستطيع عمل عالقات اجتماعية مع المحيطـين          10
  بي

          

            أشعر بعدم تقبل الناس لي  11
            أشعر أنني مهملة من قبل اآلخرين  12
            أشعر كأنني في عالم آخر  13
            أشعر أن اآلخرين ال يطيقونني  14
            يشاركني اآلخرون في اهتماماتي وأفكاري  15
            أشعر أنني منبوذة ممن حولي  16
أصبح عملة نادرة في هذه     أعتقد أن الحب الصادق       17

  األيام
          

            أشعر أنني غريبة عمن حولي  18
            أشعر بالخجل عند التحدث مع اآلخرين  19
            أشعر بافتقاد الصداقة الحقيقية  20
            أشعر أن اآلخرين يبتعدون عني  21
            أشعر أن عالقاتي مع اآلخرين بال معنى  22
            عندما يرونيأشعر بتذمر اآلخرين   23
            أفتقد لوجود أشخاص يمكنني التحدث معهم  24
            أعتقد أنني شخصية اجتماعية  25
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            أشعر بعدم رغبة اآلخرين في وجودي بينهم  26
            أشعر أنه ال يوجد أحدا يهتم فعال بمشاكل غيره  27
ال يوجد من أستطيع أن أتحدث معه عن مـشاكلي            28

  الخاصة
          

            أشعر بعدم قدرتي على التفاهم مع المحيطين بي  29
            أشعر بالحب من جانب اآلخرين  30
            أشعر بنفور اآلخرين مني  31
            أشعر أن عالقاتي مع اآلخرين سطحية  32
أشعر أن الناس أصبحوا ال يهمهم سوى مصالحهم          33

  الخاصة
          

            ين بيأشعر بصعوبة في االندماج مع المحيط  34
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  )5(ملحق رقم 
  استبانة المساندة االجتماعية قبل التحكيم

  
تحتاج   غير منتمية  منتمية  العبارة  م

  تعديل
        أشعر بالراحة النفسية عندما أجد من يستمع إلى همومي  1
        كثرة السؤال عني واالهتمام بي يشعرني بقيمتي  2
        ن بمفردي بعيدة عن أفراد أسرتيأشعر بالراحة عندما أكو  3
        أشعر بالراحة النفسية عندما أرى مشاركة الناس لي  4
        عندما أحتاج المال أجد من يقرضني  5
        أهل زوجي يوفروا لي كل متطلباتي  6
        عادة أجد من يخفف عني همومي وأحزاني  7
        عندما أشعر بالضيق فإنني أجد من أتحدث إليه بدون حرج  8
        ال أجد من يخفف عني همومي  9

        ال أعرف أحدا أثق فيه  10
        أشعر بالوحدة وكأنني ال أعرف أحد  11
        أشعر بحاجة للمساعدة  12
        يزداد شعوري بالرضا عند تكريم المجتمع لي  13
        أشعر بعدم اهتمام المجتمع بي  14
        عندما أحتاج للمساعدة ال أجد من يساعدني  15
        المساعدات التي أتلقاها ال تفي باحتياجات المنزل  16
مستوانا االقتصادي اآلن أفضل مما كان عليـه قبـل استـشهاد              17

  زوجي
      

المساعدات التي أتلقاها من المؤسسات تغنين عن طلب المساعدة           18
  من أقرب الناس إلي

      

        إحساس أقاربي بي يخفف عني الضيق واأللم  19
        ضية عما أتلقاه من مساعداتأنا را  20
        أشعر باهتمام مؤسسات رعاية أسر الشهداء  21
        أشعر باالهتمام والتقدير ألنني زوجة شهيد  22
يزورنا مندوبين من مؤسسات رعاية أسر الـشهداء بـين فتـرة              23

  وأخرى لالطمئنان علينا
      

        عندما تواجهني مشكلة ال أتردد في طلب المساعدة  24
      أشعر أنني غير قادرة على توفير كل احتياجات المنزل مثلما كان             25
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  يوفرها زوجي
        أسرة زوجي يعاملونني كابنتهم  26
        يقدرني الناس أكثر بعد استشهاد زوجي  27
        المحيطين بي يحاولون مساعدتي على تحمل أعباء الحياة  28
         ليتحاول أسرة زوجي توفير جو من الهدوء والراحة  29
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  )6(ملحق رقم 
  الصورة النهائية الستبانة المساندة االجتماعية

  
تنطبق   العبارة  م

  تماما
تنطبق 
بدرجة 
  كبيرة

تنطبق 
إلى حد 

  ما

ال تنطبق 
  كثيرا

ال تنطبق 
  إطالقا

أشعر بالراحة النفسية عندما أجد من يستمع إلـى            1
  همومي 

          

             واالهتمام بي يشعرني بقيمتيكثرة السؤال عني  2
            أشعر بالراحة عند مشاركة الناس لي همومي  3
            عندما أحتاج المال أجد من يقرضني  4
            يوفر لي أهل زوجي كل متطلباتي  5
            أجد من يخفف عني همومي وأحزاني  6
أرى أن المساعدات التي توفرها لنا وزارة الشئون          7

  اجات البيتال تفي باحتي
          

أجد من أتحدث إليه بدون حـرج عنـدما أشـعر             8
  بالضيق

          

            أشعر بالوحدة وكأنني ال أعرف أحداً  9
            أشعر أنني بحاجة للمساعدة من قبل اآلخرين  10
            أشعر بالرضا عند تكريم المجتمع لي   11
            عندما أحتاج للمساعدة ال أجد من يساعدني  12
لمساعدات المادية التي أتلقاها ال تفي باحتياجـات        ا  13

  المنزل
          

أعتقد أن مستوانا االقتصادي اآلن أفضل مما كـان       14
  عليه قبل استشهاد زوجي

          

            إحساس أقاربي بي يخفف عني الضيق واأللم  15
أشعر باالهتمام من قبل مؤسـسات رعايـة أسـر        16

  الشهداء
          

             ألني زوجة شهيديكرمني المجتمع  17
المساعدات التي أتلقاها من المؤسسات تغنيني عن         18

  طلب المساعدة من أقرب الناس إلي
          

يزورنا مندوبين من مؤسسات رعاية أسر الشهداء         19
  بين فترة وأخرى لالطمئنان علينا

          

          عندما تواجهني مشكلة ال أتردد في طلب المساعدة          20
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  في حلها
            شعر بعدم اهتمام المجتمع بيأ  21
            ال أجد من يخفف عني همومي  22
أشعر بعدم قدرتي على توفير كل احتياجات المنزل          23

  مثلما كان يوفرها زوجي
          

            يعاملني أهل زوجي كأنني ابنتهم  24
            أنا راضية عما أتلقاه من مساعدات  25
            زوجييقدرني الناس أكثر بعد استشهاد   26
المحيطون بي يحاولون مساعدتي على تحمل أعباء         27

  الحياة
          

أعتقد أن أسرة زوجي تحاول توفير جو من الهدوء           28
  والراحة لي

          

تزورني صديقاتي بين فترة وأخـرى لالطمئنـان          29
  علي 
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  )7(ملحق رقم 
  استبانة االلتزام الديني قبل التحكيم

  
  تحتاج تعديل  غير منتمية  منتمية  العبارة  م
        أشعر بالراحة عند قراءة القرآن الكريم  1
        عند إقدامي على أي عمل فإنني أتوكل على اهللا  2
        أستعيذ باهللا من الشيطان عند الغضب  3
        أرض بقضاء اهللا مهما كان وال أتذمر  4
        أستغل أي فرصة لدعوة اآلخرين إلى اهللا  5
        أصبر على المصائب مهما كانت  6
        أقتنع بما قسم اهللا لي  7
        ال أدخل بيتاً حتى استأذن أهله  8
        أحرص على أداء الصالة في وقتها  9

        أقول الحق ولو كان ضد مصلحتي  10
        أكظم غيظي في مواقف الغضب  11
        أحب زيارة المرضى للتخفيف عنهم  12
        ذكار في الصباح وقبل النومأحرص على قراءة األ  13
        أبحث عن المحتاجين ألقدم لهم المساعدة ولو كانت قليلة  14
        أحرص على زيارة أقاربي في األعياد والمناسبات السعيدة  15
        ....)يوم عرفة ، اإلثنين والخميس ، ( أصوم النوافل   16
        أتضايق حين أرى منكراً وال أنه عنه  17
        ر من أي شخصال أسخ  18
        أبتعد عن تزيين بيتي بأية لوحات بها رسوم ألشخاص بشرية  19
        أبادر بتحية اآلخرين حتى لو لم أعرفهم  20
        أكتم أسرار اآلخرين حتى لو أفشوا أسراري  21
        أبتعد عن الكذب والغيبة والنميمة  22
        أشارك الناس في أعمال الخير  23
        افق أقوالي أفعاليأحرص على أن تو  24
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  )8(ملحق رقم 
  الصورة النهائية الستبانة االلتزام الديني

  
تنطبق   العبارة  م

  تماما
تنطبق 
بدرجة 
  كبيرة

تنطبق 
إلى حد 

  ما

ال تنطبق 
  كثيرا

ال تنطبق 
  إطالقا

            أشعر بالراحة عند قراءة القرآن الكريم  1
            أتوكل على اهللا عند إقدامي على أي عمل  2
            أستعيذ باهللا من الشيطان عندما أغضب  3
            أرضى بقضاء اهللا مهما كان األمر  4
            أستغل أي فرصة لدعوة اآلخرين إلى اهللا  5
            أصبر على المصائب مهما كانت  6
            أقتنع بما قسمه اهللا لي  7
            ال أدخل بيتا حتى أستأذن أهله  8
             في وقتهاأحرص على أداء الصالة  9

            أقول الحق ولو كان ضد مصلحتي  10
            أكظم غيظي في مواقف الغضب  11
            أحب زيارة المرضى للتخفيف عنهم  12
            أحرص على قراءة األذكار في جميع األوقات  13
أبحث عن المحتاجين ألقدم لهم المساعدة ولو كانت          14

  قليلة 
          

اربي في األعياد والمناسبات    أحرص على زيارة أق     15
  السعيدة

          

            أواظب على صيام النوافل  16
            أتضايق حين أرى منكرا وال أنهى عنه  17
            ال أسخر من أي شخص مهما كان  18
أبتعد عن تزيين بيتي بـأي صـور أو رسـومات        19

  ألشخاص بشرية
          

            أبادر بتحية اآلخرين حتى لو لم أعرفهم  20
            أكتم أسرار اآلخرين حتى لو أفشوا أسراري  21
            أبتعد عن الكذب والغيبة والنميمة  22
            أشارك الناس في أعمال الخير  23
            أحرص على أن توافق أقوالي أفعالي  24
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  )9(ملحق رقم 
  قائمة بأسماء السادة المحكمين

  
  الجامعة  الدكتور

  جامعة األقصى  أنور البنا. د 
  الجامعة اإلسالمية  سمير قوتة. د 
  الجامعة اإلسالمية  سناء أبو دقة. د 
  الجامعة اإلسالمية  عاطف االغا. د 
  جامعة األقصى  عايدة صالح. د 
  جامعة األقصى  عون محيسن. د 
  الجامعة اإلسالمية  محمد الحلو. د 
  جامعة األقصى  محمد عسلية. د 
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  )10(ملحق رقم 
   م2007/2008إحصائية زوجات شهداء انتفاضة األقصى للعام 

  
  المحافظة

  
  عدد زوجات شهداء انتفاضة األقصى

  شمال غزة
  736 

  غزة
  988 

  الوسطى
  435 

  خان يونس
  439 

  رفح
  438 

 3036  المجموع
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  )11(ملحق رقم 
  الوثائق الرسمية

  
  

 كتاب إلى جمعية النور الخيرية  - أ

  
 

   إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحىكتاب  -  ب
  
  
  
  
  
  
  
  

 


