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وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلـى          أ يقل رب "انطالقاً من قوله تعالى     
إقـراراً   ."والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الـصالحين       

ال يـشكر اهللا مـن ال يـشكر         "بالفضل وتمسكاً بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم         
 رب  اهللا الكـريم  ، أرى لزاماً على بين يدي بحثي هذا المتواضع أن أشـكر             "الناس

لعرش العظيم الذي وفقني إلنجاز هذه الدراسة وما توفيقي إال باهللا عليه توكلي واليه      ا
  .مآبي

سـمير   والدكتور نبيل دخان وإلى الدكتور   للجامعة اإلسالمية   ثم أتقدم بالشكر العظيم     
 طيلة إجراء    أو توجيه  يبخال علي بنصحٍ    اإلشراف على هذه الرسالة فلم      لتقبلهما قوتة

كما وأتقدم بالشكر والتقدير واالحترام للسادة األستاذ الدكتور القـدير           .هذه الدراسة 
 اللذان تفـضال بطيـب نفـسٍ        عبد العظيم المصدر  ، والدكتور الفاضل    محمد الحلو 

ورحابة صدر بقبول المناقشة لهذا البحث أفادنا اهللا من علمهما وجزاهما عني خيـر              
 لما  المحكمين واالمتنان إلى السادة     كما وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير     .  الجزاء

 .بذلوه من جهد مشكور في تحكيم أدوات هذه الرسالة ولما قدموه من نصح ومشورة             
 للتسهيالت التي قدموها فـي      وزارة التربية والتعليم  كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى      

  .بعة لهااختيار عينة الدراسة وإتاحة الفرصة لتطبيق أدوات الدراسة في المدارس التا
 ولكل زمالئي وزميالتـي     لبرنامج غزة للصحة النفسية   كما وأتقدم بالشكر والعرفان     

  .لما أتاحوه لي من وقت وتسهيالت إلكمال هذه الدراسة ولما قدموه من دعم ومساندة
أسدى  العون والمساعدة وإلى كل من مد لي يدوأخيراً أتقدم بخالص الشكر والعرفان 

 حتى تمكنت من إنجاز بحثـي علـى هـذه            أو إرشاداً  توجيهاًلي نصحاً أو عوناً أو      
  .الصورة

  
 

 



 ث 

  ملخص الدراسة
  

 تهـدف و. "Social Support"ندة االجتماعية  وهي المسامتغيرات الواقيةتناولت الدراسة أحد ال
من األثر النفسي الناتج    قية  التعرف على دور المساندة االجتماعية كأحد العوامل الوا         إلى الدراسة

تحديد التأثير السلبي لألحداث الضاغطة علـى الـصحة     و ،عن تعرض الفرد لألحداث الضاغطة    
مـا دور المـساندة     " في السؤال الرئيس     راسةمشكلة الد وتحددت  .  الفلسطينيين النفسية للمراهقين 

االجتماعية كمتغير وسيط في العالقة بين األحداث الـضاغطة والـصحة النفـسية للمـراهقين               
من طلبة المرحلـة الثانويـة،      طالب وطالبة   ) ٥٥٠(من   عينة الدراسة    وقد تكونت  "الفلسطينيين؟

 وبـانحراف   ) سـنة  ١٦,٣ (وبمتوسط عمري )  سنة ١٩(إلى  )  سنة ١٥(حت أعمارهم بين    وتراو
  اإلناث في العينـة    ، بينما شكلت  %)٤٨,٩( نسبة   ، حيث شكل الذكور في العينة     )٠,٦٠(معياري  

إستبانة المساندة  و  المستخدمة عبارة عن إستبانة الصحة النفسية      األدوات وكانت   %).٥١,١(نسبة  
 والتأكد مـن صـدقها      قام الباحث بتقنين األدوات   ، حيث    وإستبانة األحداث الضاغطة   االجتماعية

 األصـلية  من خالل تطبيقها على عينة استطالعية مماثلـة للعينـة            وثباتها على البيئة الفلسطينية   
 النـسبة   وهـي  متعـددة    أساليب إحصائية استخدام  وتم  . وعرضها على مجموعة من المحكمين    

 تحليل التبـاين    المئوية، التكرارات، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، الوزن النسبي،       
 نتائج  كانت أهم  وقد   .، وتحليل المسار  اختبار إيتا ،  )ت(عامل ارتباط بيرسون، اختبار     األحادي، م 

 -٢ . ألنماط متعددة من األحداث ضـاغطة      يتعرض المراهقين الفلسطينيين   -١ :الدراسة ما يلي  
 المراهقـون  توجد عالقة عكسية دالة إحصائياً بين درجات األحداث الضاغطة التي تعرض لهـا          

توجد فروق جوهرية ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط درجـات              -٣ .والمساندة االجتماعية 
منخفضي األحداث الضاغطة ومتوسط درجات مرتفعي األحـداث الـضاغطة بالنـسبة لحجـم              

 -٤. ، والفروق كانت لصالح منخفضي األحداث الـضاغطة       مساندة االجتماعية لدى المراهقين   ال
 دالة إحصائياً بين درجات الصحة النفسية للمـراهقين ودرجـات المـساندة             توجد عالقة طردية  

توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات منخفضي حجـم             -٥. االجتماعية
سبة للصحة النفـسية    المساندة االجتماعية ومتوسط درجات مرتفعي حجم المساندة االجتماعية بالن        

توجـد عالقـة     -٦. لصالح مرتفعي حجم المساندة االجتماعيـة     ، والفروق كانت    لدى المراهقين 
 .عكسية قوية دالة إحصائياً بين درجات الصحة النفسية للمراهقين ودرجات األحداث الـضاغطة            

توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات منخفضي األحداث الضاغطة             -٧
للصحة النفسية لدى المراهقين، والفـروق      ومتوسط درجات مرتفعي األحداث الضاغطة بالنسبة       

 المساندة االجتماعية عامل وسيط بين األحـداث        -٨. كانت لصالح منخفضي األحداث الضاغطة    
  . الضاغطة والصحة النفسية
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  الصفحة  الموضوع

  ١  .مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها: الفصل األول
  ٢  . مقدمة-
  ٨  . مشكلة الدراسة وتساؤالتها-
  ٩  . أهداف الدراسة-
  ٩  . أهمية الدراسة-
  ١٠  . مصطلحات الدراسة-
  ١٣  . حدود الدراسة-

  ١٥  .اإلطار النظري: الفصل الثاني
  ١٧  .األحداث الضاغطة

  ١٧  . تعريف األحداث الضاغطة-
  ٢٠  . مصادر الضغوط-
  ٢١  . االستجابة لألحداث الضاغطة-
  ٢٤  .غطة اآلثار الناجمة عن األحداث الضا-
  ٢٩  . النظريات المفسرة للضغوط-

  ٣٦  .الصحة النفسية
  ٣٨  . تعريف الصحة النفسية-
  ٤٢  . خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية-
  ٤٤  . معايير ومظاهر الصحة النفسية-

  ٤٥  . نسبية الصحة النفسية-

  ٤٨  .الصحة النفسية األسرية -
  ٥٢  .صحة النفسية في المدرسةال -
  ٥٣  .صحة النفسية في المجتمعال -



 ح 

  الصفحة  الموضوع

  ٥٤  . الصحة النفسية في الفكر اإلسالمي-
  ٥٥  . المساندة االجتماعية-
  ٥٥  .تعريف المساندة االجتماعية -

  ٥٧  .أهمية المساندة االجتماعية -
  ٦٢  .أنماط المساندة االجتماعية -
  ٦٣  . وظائف المساندة-
  ٦٥  . أبعاد المساندة االجتماعية-
  ٦٧  .النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية أهم -
  ٦٧  . العالقة بين المساندة والصحة النفسية-
  ٦٩  . العالقة بين المساندة واألحداث الضاغطة-
  ٧١  . العوامل الواقية-
  ٧٣  . اإلسالم والمساندة االجتماعية-
  ٧٤  .المراهقة -
  ٧٦  .مظاهر النمو في مرحلة المراهقة -
  ٧٩   .ة المراهقمشكالت مرحلة -

  ٨٣   . تعليق عام على اإلطار النظري-
  ٨٥  .الدراسات السابقة: الفصل الثالث

  ٨٧  .دراسات حول األحداث الضاغطة:  أوال-
  ٩٥  .دراسات حول الصحة النفسية:  ثانياً-
  ١٠٣  .دراسات حول المساندة االجتماعية:  ثالثاً-
  ١٢٠  . تعليق عام على الدراسات السابقة-
  ١٢٤  .إجراءات الدراسة: فصل الرابعال
  ١٢٥  . فروض الدراسة-
  ١٢٦ . منهج الدراسة-



 خ 

  الصفحة  الموضوع

  ١٢٦  . مجتمع الدراسة-
  ١٢٧  . عينة الدراسة-
  ١٢٩  . أدوات القياس المستخدمة في الدراسة-
  ١٤٧  . المعالجات اإلحصائية-
  ١٤٨  . خطوات إجراء الدراسة-
  ١٤٩  .نتائج الدراسة وتفسيرها: الفصل الخامس  -
  ١٥٠  . إحصاءات وصفية -
  ١٥٦  .نتائج الفرض األول وتفسيره ومناقشته -

  ١٥٩  .نتائج الفرض الثاني وتفسيره ومناقشته -
  ١٦١  . نتائج الفرض الثالث وتفسيره ومناقشته-
  ١٦٣  . نتائج الفرض الرابع وتفسيره ومناقشته -
  ١٦٧  .نتائج الفرض الخامس وتفسيره ومناقشته -
  ١٧١  .ض السادس وتفسيره ومناقشتهنتائج الفر -
  ١٧٤  .نتائج الفرض السابع وتفسيره ومناقشته -
  ١٧٧  .تعليق عام على نتائج الدراسة  -
  ١٨٠  .التوصيات والمقترحات -

  ١٨٠  .ت التوصيا-
  ١٨١  . المقترحات-
  ١٨٣  . المراجع-
  ١٨٤  .ةالمراجع العربي -
  ١٩٣  .المراجع األجنبية -

  ٢٠٠  .المالحق
  ٢١٧  .ص الدراسة باللغة العربيةملخ

  -  .ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية



 د 

 
  

  الصفحة  الجدول
عدد وتوزيع طالب الصفين األول الثانوي والثاني ) ١( جدول -

  ١٢٦  .الثانوي في محافظة غزة

ــرات الدراســة ) ٢(جــدول  - إحــصاءات وصــفية  لمتغي
  ١٢٨  .غرافيةوالديم

مقيـاس األحـداث    االرتباط بين أبعـاد معامالت  )٣( جدول  -
  ١٣٠  . للمقياسلدرجة الكليةالضاغطة وا

معامالت االرتباط بين فقـرات بعـد الـضغوط          )٤(جدول   -
  ١٣١   .األسرية والدرجة الكلية للبعد

معامالت االرتباط بين فقـرات بعـد الـضغوط          )٥( جدول   -
  ١٣١  .االقتصادية والدرجة الكلية للبعد

الت االرتباط بـين فقـرات بعـد الـضغوط       معام) ٦(جدول  -
  ١٣٢  .الدراسية والدرجة الكلية للبعد

معامالت االرتباط بين فقـرات بعـد الـضغوط         ) ٧(جدول   -
  ١٣٢  .االجتماعية والدرجة الكلية للبعد

معامالت االرتباط بين فقـرات بعـد الـضغوط         ) ٨(جدول   -
  ١٣٣  .االنفعالية والدرجة الكلية للبعد

عامالت االرتباط بين فقـرات بعـد الـضغوط         م) ٩(جدول   -
  .للبعد الصحية والدرجة الكلية

١٣٣  

معامالت االرتباط بين فقرات بعـد الـضغوط        ) ١٠(جدول   -
  ١٣٤  .الشخصية والدرجة الكلية للبعد



 ذ 

  الصفحة  الجدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة      ) ١١(جدول  -

 لدراسة الفروق بـين متوسـطي مرتفعـي       " ت"وقيمة اختبار   
  .الدرجات على مقياس األحداث الضاغطةومنخفضي 

١٣٥  

 مقيـاس الـصحة     معامالت االرتباط بين أبعـاد     )١٢(جدول -
  ١٣٧  . للمقياسلدرجة الكليةالنفسية وا

معامالت االرتباط بـين فقـرات البعـد األول         ) ١٣(جدول   -
علـى   والدرجة الكليـة للبعـد    ) الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس   (

  .النفسيةمقياس الصحة 
١٣٧  

معامالت االرتباط بين فقـرات البعـد الثـاني         )  ١٤(جدول   -
علـى   والدرجة الكلية للبعـد   ) المقدرة على التفاعل االجتماعي   (

  .مقياس الصحة النفسية
١٣٨  

معامالت االرتباط بين فقـرات البعـد الثالـث          )١٥(جدول   -
ـ  ) النضج االنفعالي والمقدرة على ضبط النفس     ( ة والدرجة الكلي

  . على مقياس الصحة النفسيةللبعد
١٣٨  

الرابـع  معامالت االرتباط بين فقـرات البعـد         )١٦(جدول   -
) المقدرة على توظيف الطاقات واالمكانات في أعمال مـشبعة        (

  . على مقياس الصحة النفسيةوالدرجة الكلية للبعد
١٣٩  

رتباط بين فقرات البعـد الخـامس       معامالت اال  )١٧(جدول   -
علـى  والدرجة الكلية للبعـد     ) بيةن األعراض العصا  التحرر م (

  .مقياس الصحة النفسية
١٤٠  

معامالت االرتباط بين فقرات البعـد الـسادس        ) ١٨(جدول   -
علـى مقيـاس    والدرجة الكلية للبعـد     ) البعد اإلنساني والقيمي  (

  .الصحة النفسية
١٤٠  



 ر 

  الصفحة  الجدول
 تقبل(معامالت االرتباط بين فقرات البعد السابع        )١٩(جدول   -

  ١٤١  .والدرجة الكلية للبعد) الذات وأوجه القصور العضوية

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة       )٢٠(جدول   -
لدراسة الفروق بـين متوسـطي مرتفعـي        " ت"وقيمة اختبار   

     .ومنخفضي الدرجات على مقياس الصحة النفسية
١٤٢  

ندة  مقيـاس المـسا    معامالت االرتباط بين أبعاد    )٢١(جدول -
  ١٤٤  . للمقياسلدرجة الكليةاالجتماعية وا

ألول معامالت االرتباط بـين فقـرات البعـد ا         )٢٢(جدول   -
علـى مقيـاس   والدرجة الكلية للبعد ) المساندة من قبل النظراء   (

  .المساندة االجتماعية
١٤٤  

معامالت االرتباط بين فقـرات البعـد الثـاني         ) ٢٣(جدول   -
 علـى مقيـاس     الدرجة الكلية للبعد  و) المساندة من قبل األسرة   (

  .المساندة االجتماعية
١٤٥  

رتباط بين فقـرات البعـد الثالـث        معامالت اال  )٢٤(جدول   -
على مقيـاس   والدرجة الكلية للبعد    ) الرضا الذاتي عن المساندة   (

  .المساندة االجتماعية
١٤٥  

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة       )٢٥(جدول   -
لدراسة الفروق بـين متوسـطي مرتفعـي        " ت"ر  وقيمة اختبا 

  ١٤٦    .ياس المساندة االجتماعية وأبعادهومنخفضي الدرجات على مق

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة       )٢٦(جدول   -
  ١٥٠  .األحداث الضاغطة وأبعادهواألوزان النسبية لمقياس 
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  الفصـل األول
  :مقدمة

حياته العديد من األحداث الضاغطة التي تضم خبرات غيـر       في  يواجه الفرد   
 وعوامل الخطـر    ، وأحداث قد تنطوي على الكثير من مصادر التوتر        ،مرغوب فيها 

جعل األحداث الضاغطة تلعب    ي وهذا من شأنه أن      ،جاالت الحياة تهديد في كافة م   الو
ومن ثم فاألحداث هي متغيرات نفـسية       ،  دورا في نشأة األمراض النفسية والجسمية     

ترتبط الـضغوط بأحـداث     و. اجتماعية تسهم في اختالل الصحة النفسية لدى الفرد       
الـضغوط    مـن  الحياة اليومية فكلنا بال استثناء نتعرض يوميا لمـصادر متنوعـة          

 الخارجية بما فيها ضغوط العمل والدراسة، والضغوط األسرية، وضـغوط تربيـة           
األبناء ومعالجة مشكالت الصحة، واألمور المالية، واألزمات المختلفة، كما نتعرض          

للضغوط ذات المصادر الداخلية مثل اآلثار العضوية والنفسية والسلبية التـي            يوميا
ـ       ). ١٩٩٨ إبراهيم،( السلوكية تنتج عن أخطائنا    ؤديوال شك أن هذه الضغوط قد ت

 والشعور  ،كالعزلة والوحدة  إلى الوقوع في العديد من المشكالت النفسية واالجتماعية       
، واالنطواء واالنـسحاب،    س للجنوح، واليأ  ل، والميل إلى العدوانية، والمي    باالغتراب

  ...  بالعجزروفقدان الثقة بالنفس، والشعو
ة تؤثر سلبياً على الصحة النفسية والجسدية التي تعبر عنها   فاألحداث الضاغط 

 وعصبية زائـدة،    ،كتئابقلق، وإ ، و طدالالت ومؤشرات نفسية تأتي على شكل إحبا      
كوى المتكـررة مـن     ومؤشرات سلوكية مثل التغيب المستمر عن المدرسة، والـش        

ا يهدد وهذ. مؤشرات فسيولوجية تظهر على هيئة أعراض جسمية مختلفة      المشاكل، و 
القدرات الالزمة لمواجهة هذه    إيجاد التوازن بين ضغوط الحياة و     قدرة الشخص على    

المتطلبات والعمل على إحداث نوع من التوازن بين المطالب والضغوط واإلمكانات           
  . التي عادة ما تكون غير متوازنة

ية متعلقة بالواجبـات  ويواجه المراهق العديد من الضغوط مثل ضغوط مدرس   
، أو السياسية، أو    ضغوط األسرة، أو الضغوط االجتماعية    سية والمتطلبات، أو    المدر

في جميع الضغوط يكون الفرد مطالباً بإنجاز الكثير من المهمات التي           و. االقتصادية
قد يتعرض المراهقون لـضغوط أخـرى   و. ما معاًتفوق قدراته، أو إمكاناته أو كاله 
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: مثلمما يعرضهم للعديد من المشكالت      هم  مثل الضغوط الوالدية التي قد تكبح حريت      
  . العدوانيةوالشعور باالغتراب، والوحدة النفسية، العزلة، و

لذلك فان االهتمام بالشباب في أي مجتمع ألمر مهم جـدا؛ لبنـاء وتطـوير               
 فـي   كل أمة ترى  ووتهتم الدول بشبابها؛ لتحتل مكانة مرموقة بين األمم،         . المجتمع

ويتمثل هذا االهتمام بما تقوم بـه       . بلوغ أهدافها المنشودة  الها و شبابها أداة لتحقيق آم   
المجتمعات من أعمال وجهود تجاه فئة الشباب وخاصة ما تقوم به المدرسة واألسرة             

وبالرغم من كل الجهود المبذولـة  . من أساليب توعية ووقاية ورعاية لهؤالء الشباب   
ك معيقات قد تحول مـن قيـامهم        من أجل هذه الفئة الهامة من المجتمع، إال أن هنا         

ومن أبرز هذه المعيقات األحداث الـضاغطة التـي قـد           . بدورهم على أكمل وجه   
يتعرضون لها في حياتهم اليومية التي قد تشعرهم بالضغط النفسي وما قد يالزمـه              

إنه . الذي ينعكس سلبا على جوانب حياتهم المختلفة      ومن شعور بالمضايقة والتوتر،     
قوم بدراسة األحداث الضاغطة التي قد يتعرض لها الفرد في حياتـه            لمن المهم أن ن   

اليومية، ودراسة كيفية التعايش معها ومحاولة تالفي أثارها الـضارة علـى الفـرد              
  . والمجتمع
الشعوب دون  الضاغطة تؤثر على جميع األفراد و     من المالحظ أن األحداث     و

ب معاناة على مر التاريخ، حيث      استثناء، والمجتمع الفلسطيني يعتبر من أكثر الشعو      
 الشعب   ويتعرض أنه في عهد االنتداب البريطاني، ثم االحتالل اإلسرائيلي، تعرض        

 ،صادمة كثيرة نتيجة سياسة التعـسف     طيني لضغوط نفسية وأحداث ضاغطة و     الفلس
ولقد تأثر المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه بأبـشع أنـواع االحـتالل            . والغطرسة

االجتماعية والسياسية واالقتصادية للشعب الفلسطيني، وتأثرت الصحة وتأثرت الحياة 
) ١٩٩٩قوتة،  (النفسية للشباب الفلسطيني، حيث أشارت نتائج الدراسة التي قام بها           

في غزة إلى وجود ارتفاع في أعراض االكتئاب والقلق والخوف واضطراب ما بعد             
مر لألحـداث الـضاغطة     الصدمة للمراهقين الفلسطينيين نتيجة تعرضـهم المـست       

وأوضحت نتائج دراسة قام بها مركز عالج وتأهيـل ضـحايا           ). ١٢: ١٩٩٩قوتة،(
التعذيب في فلسطين بأن األطفال والمراهقين الفلسطينيين هم األكثر تـضررا مـن             
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من سكان فلسطين بحاجة إلي     %) ٦٠( وأن أكثر من  العنف والحصار اإلسرائيليين،    
  ).١١: ٢٠٠١سحويل، (مساعدة نفسية 

والمراهق الفلسطيني يتعرض لضغوط مميزة فريدة من نوعها فرضها عليـه       
الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي يعيشه ويتفاعل معه منذ أكثر        

، ومـا  الفلسطيني وعانى الشعب الفلـسطيني من خمسين عاما، حيث عانى المراهق       
. ل، واستيالء على أمالكه وأرضـه     زال يعاني، من قتل، وتهجير، وتشريد، واحتال      

وفي ظل هذه المعاناة يعيش المراهق لفلسطيني في قطاع غزة واقع مريـر ملـيء               
باألحداث الضاغطة نتيجة البطش اإلسرائيلي والممارسات التي يقوم بها االحـتالل           

االعتقاالت وممارسـة   التشريد، واإلغالقات و  الهدم و سياسة القتل، و  : الذي يتمثل في  
إهانـة  تخويف و إضافة لسياسة ال   تدمير،لعقاب الجماعي من إغالق وهدم و     سياسة ا 

الشعب الفلسطيني، والمضايقات االقتصادية التي يسببها إغالق المعابر، واإلرهـاب          
جامعـاتهم وقـصف   وصول إلـى مدارسـهم و  الثقافي المتمثل في منع الطلبة من ال     

  . المدارس
اجتماعيـة مـصحوبة بـالتوتر      واقع الفلسطيني تحكمه تركيبة     الوال شك أن    

 فـالمحيط   عية والنفسية والصحية والتعليميـة،    ونقص في الخدمات األساسية االجتما    
تنوعة التي يعيش فيها الفلسطيني تؤثر في سـلوكياته         البيئي واألحداث الضاغطة الم   

كذلك إن سياسة اإلغالقات والحواجز وتقطيـع  . ؤثر على صحته النفسية  المتنوعة وت 
 والقرى الفلسطينية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي جعلت المجتمع         أواصل المدن 

%) ٢٥( الفلسطيني يعيش في سجن كبير بحيث ارتفعت نسبة الصدمة النفسية مـن           
"  وارتفعت بـشكل ملحـوظ االضـطرابات النفـسية لـدى األطفـال            %) ٥٠(إلى  

  ).٥٦: ٢٠٠١سحويل،(
يني كسياسة للعقاب الجماعي،     الفلسط د االحتالل اإلسرائيلي االقتصا    دمر وقد

أنواعـه  خصوصا خالل انتفاضة األقصى الحالية، وفرض الحصار االقتصادي بكل       
 مما أدى إلى ارتفاع البطالة، وزيادة المعاناة االقتـصادية فأصـبحت            ؛وبشكل كامل 

معظم األسر الفلسطينية تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، وانعكست هذه المعاناة على           
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لسطينيين بشكل مباشر بحيث أصـبح مـن الـصعب تلبيـة حاجـاتهم      المراهقين لف 
  . األساسية

ولقد انعكست الظروف السياسية للشعب الفلسطيني على الواقع االجتمـاعي          
للمراهقين الفلسطينيين حيث قيدت حريتهم في الحركة والتنقل بين المـدن والـسفر             

ـ           ليم، وأصـبحت   للخارج وقيدت حريتهم الفكرية والتعبير عن مشاعرهم بـشكل س
الظروف المحيطة بهم تشكل ضغوطا نفسية انعكست على مستويات مختلفة سلوكية           
ونفسية واجتماعية، مما كان له األثر المباشر على صحتهم وسالمتهم النفـسية فـي              

  . الظروف الصعبة التي يعيشونها
كل هذه السياسات أثرت على الصحة النفسية للفلسطينيين حيـث أن نتـائج             

حالة ترددت علـى    ) ٤٠٠٠(م بها برنامج غزة للصحة النفسية توضح أن         دراسة قا 
 يعـانون مـن االكتئـاب،   %) ٣٩(عيادات البرنامج لطلب العالج النفسي، حيث أن     

أمـراض  %) ١٥(جـسمية،   -من أمراض نفس  %) ١٨(ون من القلق،    يعان%) ٢٨(
  ).٧٨: ١٩٩٣أبو هين، (هستيرية 

 غلـب علـى مـشكالت الـشباب       وإن لم ينجح المجتمع الفلسطيني فـي الت       
 ضحية لالضطرابات   يقع أبناؤه  يواجهونها فإنه يفشل في الرقي و      والضغوطات التي 

النفسية، مما يترتب عليها مشكالت عدم الشعور باألمن النفسي كاالكتئـاب والقلـق             
ماعيـة جمـة    كـذلك مـشكالت اجت    . والخوف وضعف الثقة بالنفس وتقدير الذات     

. اعية، ومشكالت أكاديمية في التحصيل، وضعف الدافعية      العزلة االجتم كالعدوان، و 
 فـسيولوجية وإلـى مـشاكل       كذلك ظهور األمراض النفسية التي تعزى إلى عوامل       

سوء التوافق مع المجتمـع، والبيئـة المحيطـة،         أسرية، وسوء التوافق المدرسي، و    
تي يعيش  والعمل، وكذلك سوء األحوال االقتصادية، والصحية، والبيئة االجتماعية ال        

 فإذا لم يتمكن من مقاومتها فإن توافقه        .فيها الشخص وما يتلقاه من ضغوط ومطالب      
  . يضطرب، ويؤدي إلى ظهور إضطرابات نفسية) الشخصي واالجتماعي(النفسي 

لم النفس  وإذا كانت الوقاية خيراً من العالج في مجال الطب فهي في مجال ع            
 إلى البحث   – في اآلونة األخيرة     – النفس   حيث اتجه علماء  : لها نفس األهمية والقوة   

عن المتغيرات الواقية التي يمكن أن تخفف أو تقي أو تعدل مـن اآلثـار الـسلبية                 
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هناك تزايد في الوقت الحالي للتركيز على المتغيـرات         و. ألحداث الحياة الضاغطة  
مرض  العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة، وبين ال       لنفسية واالجتماعية التي تتوسط   ا

. فراد وللمجتمع الذي يعيشون فيه     بهدف تحقيق الصحة النفسية لأل     ؛الجسمي والنفسي 
وهذه المتغيرات الواقية قد تكون متغيرات نفسية أو قد تكون متغيـرات اجتماعيـة،           

المتغيرات الواقية بأنها تلك الخصائص الشخصية،  (Rutter, 1990: 187) ويعرف
تخفف، أو تقلل من وقع التـأثير الـسلبي المتتـابع      أو العوامل البيئية التي يمكن أن       

  .ألحداث الحياة الضاغطة على األفراد
وسوف تهتم الدراسة الحالية بأحد هذه المتغيرات الواقية أال وهي المـساندة            

 باعتبارها أحد المتغيرات الواقية التي يفترض أنها (Social Support)االجتماعية 
الحياة الضاغطة، فالمـساندة االجتماعيـة تـرتبط    تخفف من التأثير السلبي ألحداث      

  . بشكل عام بتخفيف االضطرابات النفسية
ولقد أوضحت دراسة تقييم نفسي اجتماعي لألطفال الفلسطينيين قامـت بهـا            

أن  "٢٠٠٣كايرو عرفات من سكرتارية الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني في عـام            
 د للعنف على مجتمعنا في الحاضـر،      ممن الضروري أن نتعامل مع األثر البعيد األ       

ـ لى تأثيراته على النساء واألطفـال،  مع التركيز بشكل خاص ع     ات األكثـر   أي الفئ
 فإننا سنخاطر بأن تتعمق في داخلنا االتجاهات التي نمـت           وإن لم يتم ذلك،   . هشاشة

لثقافـة  رداً على التهديدات السياسية الخارجية وتصبح مترسخة في النظم القيمية وا           
أن قدرة األطفال والمراهقين    "وخلصت الباحثة إلى    . )٢٤:٢٠٠٣عرفات،  " (حليةالم

كبير على نوع الـدعم الـذي       على التأقلم مع ضغوط األزمة الراهنة تعتمد إلى حد          
 أي مـع     -والمعلمـين    بما في ذلك مدى وثاقة عالقاتهم مـع األهـالي،            يتلقونه،

طفال الذين يشعرون باألمـان فـي    فاأل. األساسيين القائمين على رعايتهم    األشخاص
 الن يخضعوا لتأثير    در الكافي من الدعم يكونون أكثر إحتماالً      بيئتهم وال يتمتعون بالق   

  ). ٢٣:٢٠٠٣عرفات، ( "ضغوط الصراع
لشك في أن المساندة االجتماعية لها دور عظـيم فـي           لومما ال يجعل مجاالً     

 أو  ،اندة بالكلمـة الطيبـة    قد تكون المـس   الحياة و التخفيف لمن يقعون تحت ضغوط      
واإلسـالم  .  أو بتقديم المال   ، أو بقضاء الحاجات   ، أو بتقديم معلومات مفيدة    ،بالنصح



 ٧

إلى األمـر    و ، وإلى التعاون في الخير    ، وإلى التراحم  ، وإلى المودة  ،يدعو إلى الخير  
 وعـن   ، والعدوان ،عن البغي  و ، كما ينهى عن الظلم    ، والنهي عن المنكر   بالمعروف
 وهذه األمور والنواهي تفشي المحبة بين الناس والتي         . والعدوان ، على اإلثم  التعاون

   .الوصول إلى طمأنينة النفسويتوجها برضا اهللا سبحانه وتعالى 
فاإلنسان ال يمكنه أن يعيش بمنأى أو بمعزل عن غيره من البشر ألنه مفطور         

ـ على االجتماع مع غيره واالتصال بهم عن طريق اللغة المنطوقـة             اً وغيـر   أساس
على تبادل المنفعة معهم فيشبع بذلك حاجاته ويـسهم فـي           المنطوقة عند الحاجة، و   

 ،إشباع حاجات اآلخرين وهو في خالل هذا االجتماع يتبادل األفكار والقيم والمشاعر         
ستقبل منهم مشاركتهم   يشاركهم مشاعرهم وي   و ،يتلقى منهم التقدير   و ،ويقدر اآلخرين 

ات االجتماعية تبدأ من نقطة بـسيطة، تبـدأ بفـردين وتتـسع     العالقو. إياه مشاعره 
قد تكون العالقات ضعيفة أو تكون بالغة القوة      ئرها حتى تصل إلى العالم أجمع، و      دوا

تبدو قوية في ظاهرها وعندما تدعو الحاجة إليها يظهر وهنها، وكما قد تبدو ضئيلة              
  .ولكنها عند الحاجة إليها تظهر متانتها

دة االجتماعية أحد المصادر الهامة لألمن الذي يحتاجه اإلنسان         وتعتبر المسان 
 عنـدما يـشعر أن      -سبحانه وتعالى -من عالمه الذي يعيش فيه، بعد لجوئه إلى اهللا          

 ويشعر أن طاقته قد استنفدت ولم يعد بوسعه أن يقـف ضـد هـذا                ،هناك ما يهدده  
وشد أزر وعون مـن      ،الخطر المهدد له، وأنه في حاجة ماسة إلى معاونة ومساعدة         

   .يريد أن يأتي هذا العون من أقرب الناس إليهعندما الخارج، وخاصة 
ومن خالل ما سعى إليه كابالن في نظريته عن أنظمة المساندة ودورها في الصحة              

 فإن المساندة االجتماعية تتضمن نمطـاً مـستديماً مـن العالقـات     ،النفسية للمجتمع 
دوراً هاماً في المحافظة على وحدة النفس والجـسم         المتصلة أو المتقطعة التي تلعب      

للفرد عبر حياته، حيث أوضح من وجهة نظره أن الشبكة االجتماعية للفرد تـزوده              
، وذلك للمحافظة    وخاصة في ظل األحداث الضاغطة     باإلمدادات االجتماعية النفسية  
  ).Caplan,1981 :417(ة على صحته العقلية والنفسي



 ٨

وف تتناول الدراسة الحالية المساندة االجتماعية لمعرفة دورها        وبناءا على ما سبق س    
 حيث  نلصحة النفسية للمراهقين الفلسطينيي   كمتغير وسيط بين األحداث الضاغطة وا     

  : التاليالسؤال الرئيسفي  مشكلة الدراسةتتحدد 
 بين األحداث الضاغطة والصحة النفسية      الجتماعية كمتغير وسيط  ما دور المساندة ا   "

  "اهقين الفلسطينيين؟للمر
  : الفرعية التاليةةويتفرع من السؤال الرئيس األسئل

  ما مستوى التعرض لألحداث الضاغطة لدى المراهقين؟ -١
 ما مستوى الصحة النفسية لدى المراهقين؟ -٢
 ما مستوى المساندة االجتماعية لدى المراهقين؟ -٣

المساندة االجتماعية هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجة        -٤
 ؟)ذكور، إناث(تعزي لجنس المراهقين 

 في درجة المساندة االجتماعيـة بـين        وجد فروق ذات داللة إحصائية    هل ت  -٥
 ؟)، متوسطة، كبيرةصغيرة(تعزى لحجم األسرة المراهقين 

 في درجة المساندة االجتماعيـة بـين        وجد فروق ذات داللة إحصائية    هل ت  -٦
 ؟)، متوسط، متأخرمتقدم(تيب الميالدي ين تعزى للترالمراهق

  :وتتعلق المشكلة المطروحة هنا بجانبين -٧
هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً  بين درجات األحداث الـضاغطة         -أ

 وأبعاده ودرجات المساندة االجتماعية لدى المراهقين؟
هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعـي            -ب
 حداث الضاغطة في حجم المساندة االجتماعية للمراهقين؟األ

  :وتتعلق المشكلة المطروحة هنا بجانبين -٨
 هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجـات الـصحة النفـسية              -أ

  وأبعادها ودرجات حجم المساندة االجتماعية لدى المراهقين؟
نخفضي ومرتفعـي   هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين م         -ب

   للمراهقين؟ في الصحة النفسيةدة االجتماعيةالمسان
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  :وتتعلق المشكلة المطروحة هنا بجانبين: السؤال التاسع -٩
هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجات الـصحة النفـسية             -أ  

  ودرجات األحداث الضاغطة لدى المراهقين؟
حصائية بين منخفضي ومرتفعي     هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إ       -ب  

  األحداث الضاغطة في الصحة النفسية للمراهقين؟
المساندة االجتماعية عامل وسيط بين األحداث الـضاغطة والـصحة          هل   -١٠

  النفسية؟
  

  :أهداف الدراسة
الواقية من األثـر النفـسي      التعرف إلى دور المساندة االجتماعية كأحد العوامل         .١

 .داث الضاغطةالناتج عن تعرض الفرد لألح
 .تحديد تأثير األحداث الضاغطة على الصحة النفسية للمراهقين .٢

التعرف إلى تأثير المساندة االجتماعية في خفض األحداث الضاغطة واألعراض           .٣
 .النفسية الناتجة عن إرتفاع هذه األحداث

التعرف إلى األشكال المختلفة لألحداث الضاغطة التي يعاني منهـا المراهقـون             .٤
 .يونالفلسطين

التعرف إلى مستوى الصحة النفسية للمراهقين الفلسطينيين في ظـل األحـداث             .٥
 .الضاغطة

األحداث الضاغطة، والصحة النفسية، والمساندة (التعرف إلى العالقة بين كل من    .٦
  .عند المراهقين الفلسطينيين في ظل متغيرات الدراسة) االجتماعية

  
  :أهمية الدراسة

مساعدة أولياء األمور، والمرشـدين، والعـاملين فـي          قد تسهم هذه الدراسة في       -
المجال التربوي، عن طريق تزويدهم ببعض الطرق التي تساعدهم فـي خفـض أو        
التخفيف من الضغوطات التي تواجه المراهقين من خالل التأكيد على دور المساندة            

  .االجتماعية اإليجابي في تخفيف أثر األحداث الضاغطة السلبي



 ١٠

المـساندة  لعالقة بين األحداث الضاغطة والـصحة النفـسية ودور          لتعرف على ا  ا-
   .االجتماعية كمتغير وسيط بينهما

، والتـي   ن إن تناول الباحث لألحداث الضاغطة التي تواجه المراهقين الفلسطينيي         -
يعد تراكمها بمثابة مؤشرات قوية للتنبؤ باألعراض النفسية، يقودنا إلى التعرف على            

 .لمشكلة وأثارها الجسدية والنفسيةحجم وطبيعة هذه ا

ختلـف بـاختالف الثقافـة      األحداث الضاغطة وما يطرأ عليها مـن متغيـرات ت         -
، وهذه األحداث ال يمكن التعرف عليها إال من خالل عينة تمثل الثقافـة              االجتماعية

 .السائدة في المجتمع الذي نعيش فيه

 والدراسات التي عنيت بدراسـة   التراث البحثي في البيئة الفلسطينية للبحوث      ندرة -
 وذلك في مقابل ما وجدناه من دراسـات أجنبيـة           -حسب علم الباحث  - هذه العالقة 

  .وعربية عديدة
  قلة األبحاث النفسية التي تتناول موضوع العالقـة بـين األحـداث الـضاغطة                -

 ).المساندة االجتماعية(والصحة النفسية في وجود متغير وسيط 
ساندة االجتماعية في العالقة بين األحداث الضاغطة والـصحة         ناول دور الم  إن ت  -

النفسية يكشف لنا الدور الذي تقوم به المساندة االجتماعية كمتغير وسيط فـي هـذه               
 .العالقة، والذي يرى الباحث ضرورة تسليط الضوء عليه من خالل هذه الدراسة

  
 : مصطلحات الدراسة
  :المساندة االجتماعية
د المفاهيم الخاصة بالمساندة االجتماعية، إال أن معظم التعريفات         على الرغم من تعد   

المرتبطة بها تشير إلى تقديم المساعدات المادية أو المعنوية للفرد التي تتمثـل فـي               
  .أشكال التشجيع أو التوجيه أو العون المادي

: ندة االجتماعية بأنهـا   المسا) ٤: ١٩٩٤ عبد الرحمن، الشناوي و (وقد عرف كل من     
التي يدركها على أنها يمكـن أن تعاضـده      ك العالقات القائمة بين الفرد وآخرين و      لت

  .عندما يحتاج إليها



 ١١

 إدراك الفـرد  فيعرف المساندة االجتماعية بأنها) Sarason et.al,1983:128(أما 
دى توافر أشـخاص يهتمـون   بأن البيئة تمثل مصدراً للتدعيم االجتماعي الفاعل، وم   

انبه عند الحاجة، ومن ذلك     يقفون بج يثقون فيه، ويأخذون بيده، و    بالفرد، ويرعونه، و  
 . ، الجيراناألسرة، األصدقاء

تتكون مـن اآلخـرين     : المساندة االجتماعية ) (Caplan,1981:413-420 ويعرف
مشاركتهم فـي  نفعالية والذين يقومون بمساعدة األفراد لكي يتعاملوا مع مشكالتهم اال     

المعلومـات،  ات، و المهـار  والمـواد، واألدوات، و    مهامهم، وتزويـدهم بـالنقود،    
والنصيحة؛ لمساعدتهم على التعامل مع مواقف خاصة مليئة بالـضغوط يمكـن أن             

  .يتعرضوا لها
 بأنها تعني متطلبات الفرد بمساندة و دعم البيئة المحيطة بـه،   "Cohen" ويعرفها

 يتعرض لهـا،    سواء من أفراد أو جماعات تخفف من أحداث الحياة الضاغطة التي          
وتمكنه من المشاركة االجتماعية الفاعلة في مواجهة هذه األحداث والتكيـف معهـا             

  ).٢١٠: ١٩٩٧عبد السالم، (
الدعم االنفعالي والمادي واألدائي الذي يتلقاه الفرد مـن قبـل           ": التعريف اإلجرائي 

 يتبنىوسوف  " اآلخرين المحيطين به، ومدي قدرة الفرد على تقبل وإدراك هذا الدعم          
  . هذا التعريف في تعريفه للمساندة االجتماعيةالباحث

  

  :األحداث الضاغطة
هناك عدة تعريفات لألحداث الضاغطة حيث ينطلق كل تعريف من أسـاس معـين              

فبعض التعريفات ينطلق من المثيرات المحدثة لإلثارة، والـبعض األخـر           . ومحدد
 الثالث من التعريفات ما يجمع      ينطلق من االستجابة الصادرة بإزاء المثير، والبعض      

  . بين المثير واالستجابة، إضافة إلى متغيرات وسيطة قد ال تكون واضحة
أن مصطلح األحداث الضاغطة يجمع بين )  (Lazarus, 1993 :21فيرى الزاروس

ستجابة المترتبـة عليهـا،     مجموعة المثيرات التي يتعرض لها الفرد مضافا إليها اال        
الفرد لمستوى الخطر وأساليب التكيف مع الضغط والـدفاعات          تقدير   باإلضافة إلى 

  .التي يستخدمها الفرد أثناء تعرضه لهذه األحداث



 ١٢

العوامل الخارجية والداخليـة    تلك  : "األحداث الضاغطة ) ٣٦: ١٩٩٣،طاهر(ويرى  
 األمر الذي يؤدي إلى الـشعور       ، أو على أي عنصر فيه     ،الضاغطة على الفرد ككل   

 ما تزداد شدة هذه الضغوط فان ذلـك        وعند ،ل في تكامل شخصيته   بالتوتر أو االختال  
  . " عليه إلى نمط جديد هو ويغير نمط سلوكه مما كان،يفقده قدرته على التوازنقد 

تلك " أحداث الحياة الضاغطة بأنها ) 1989 :32،الببالوي ومنصور( ويعرف كل من
المتطلبـات أو التغيـرات     األحداث المرتبطة بالضغوط والتوتر وبالشدة الناتجة عن        

التي تستلزم نوعا من إعادة التوافق وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية وقـد                
  ."قنتج كذلك من الصراع واإلحباط والحرمان والقل

مجموعة من األحداث الخارجية والداخلية     "ألحداث الضاغطة بأنها    ويعرف الباحث ا  
ينتج عنها ضعف قدرته على إحـداث  الضاغطة والتي يتعرض لها الفرد في حياته و   

االستجابة المناسبة للحدث، وما يصاحب ذلك من إضـطرابات انفعاليـة وسـلوكية             
  ". وفسيولوجية تؤثر على الشخصية األخرى

  

  :الصحة النفسية
ية العامة الحالة النفس: "الصحة النفسية للفرد بأنها ) ٢١٣: ١٩٩٦عبد الغفار،   (يعرف  
سليمة هي حاله تكامل طاقات الفرد المختلفة بما يؤدى إلى          الوالصحة النفسية   . للفرد

  ". حسن استثمار لها وتحقيق وجوده  أي تحقيق إنسانيته
بأنها تتضمن أشكاال من التوافـق االجتمـاعي،   ): "١٩٩٠،زهران (ويعرفها كل من  

 ،والصحة الجسمية، والهدوء النفسي، والطمأنينة، والـصحة النفـسية واالجتماعيـة     
الثقة بالنفس، وتحقيـق الـذات،      و ، واالتزان ، والتفاؤل ، والتقبل ،باالنتماءوالشعور  

  . "والسلوك المعياري، والشعور باألمن، والضبط الذاتي
الصحة النفسية هي التوافق التام والتكامـل بـين         ): "٦: ١٩٧٥القوصي،  (ويعرفها  

عادية التي تطرأ   الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية ال         
  ".الكفايةمع اإلحساس اإليجابي بالسعادة وعادة على اإلنسان و

الصحة النفسية هي حالة دائمة نسبياً يكـون فيهـا          " ):٩: ١٩٨٢زهران،  (ويعرفها  
، ويـشعر فيهـا     )انفعالياً واجتماعياً أي مع نفسه ومع بيئته      شخصياً و (متوافقاً  الفرد  



 ١٣

لحيـاة وتكـون    يكون قادراً على مواجهة مطالب ا     بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين و     
 ". ادياً بحيث يعيش في سالمة وسالم، ويكون سلوكه عشخصيته متكاملة سوية

دى تكامـل طاقـات     الصحة النفسية هي م    "ضمن تعريف منظمة الصحة العالمية    ويت
مع الرفاهية  ة بما يحقق له الشعور بالسعادة و      االنفعاليالفرد الجسمية، واالجتماعية، و   

أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، وبالتالي فهي ال تحدد فقط على أساس انتقاء المرض              
 ). ٢٨: ١٩٩٥زهران،  ("أو االضطراب النفسي

الصحة النفسية هي تمتع الفرد بـبعض        ")٩ : ١٩٩٢الشخص،القريطي و (عرفها  وي
اعيـة  االجتم(مع بيئته    تساعد على حسن توافقه مع نفسه و       الخصائص اإليجابية التي  

وكذلك تحرره من تلك الصفات السلبية أو األعراض المرضـية التـي            ) أو المادية 
 وهذا التعريف هو تعريف إجرائي للباحثين والذي فـي ضـوئه         ،"تعوق هذا التوافق  

أعدا مقياساً للصحة النفسية سيستخدمه الباحث الحالي في دراسته الحالية وعليه فإنه            
  . دراسته الحاليةيتبنى تعريفهما كتعريف إجرائي في

 

  :المراهقة
مرحلة االنتقال من الطفولة إلى     : "المراهقة على أنها  ) ٢٢٣: ١٩٩٠زهران،(يعرف  

د، وتمتد من العقد الثاني مـن   مرحله النضج، والرشد، فالمراهقة تأهب لمرحله الرش      
عامين أو بعد ذلك  سنة تقريبا أو قبل ذلك بعام أو ١٩-١٣ الفرد أي حوالي سن  حياة
  ".  أو عامينبعام

المرحلة التي يعبرها الطفل كي ينتقل من مرحله       : "بأنها) ٣٢:١٩٩٧كفافى،(ويعرفها  
الطفولة إلى مرحلة الرشد وتمتد هذه المرحلة طوال العقد الثاني تقريبا مـن عمـر               

  . "الفرد فهي تبدأ بحدوث البلوغ الجنسي وتنتهي بالوصول إلى سن الرشد
  : حدود الدراسة

سيتم إجراء الدراسة في الفـصل الثـاني مـن العـام الدراسـي              : ني الحد الزما  -
٢٠٠٤/٢٠٠٥.  

  .سيتم إجراء الدراسة على طلبة المرحلة الثانوية في محافظة غزة:  الحد المكاني-
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 طالبا وطالبة من    )١٥٨٠٠(ويتمثل في المجتمع األصلي البالغ      : الحد البشري  -
) ٥٥٠( عينة الدراسـة مـنهم       وبلغت. طلبة المرحلة الثانوية في محافظة غزة     

  .طالبا وطالبة
الدراسة الحالية تركز على مرحلة المراهقة المتوسـطة وخاصـة الـصف األول             -

  . الثانوي والثاني الثانوي
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  الفصل الثاني
  

  اإلطار النظري
  

  
  :تكون هذا الفصل من أربعة متغيرات وهيي
  
 .األحداث الضاغطة -

 .الصحة النفسية -

 .الجتماعيةالمساندة ا -

 .المراهقة -
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  الفصـل الثــاني
  

  اإلطار النظري
  :مقدمة

اإلنسان بوجه عام، واإلنسان الفلسطيني بوجه خاص يعيش وينفرد بأوضـاع         
وأحداث مثيرة وضاغطة، حيث التطورات السياسية، واالقتـصادية، واالجتماعيـة          

يـشها  حيث إن الظروف التـي يع     . اإلسرائيليبسبب ظروف العيش تحت االحتالل      
اإلنسان الفلسطيني قد ال تسمح له دائما بالحصول على التوازن النفـسي، وتحقيـق              
الذات فكثيراً ما يتعرض لعوائق وصعوبات تستلزم منه مطالب تكيفية قد تكون فوق             

  .احتماله مما يؤدي إلى وقوعه تحت مشاعر الضغط النفسي
 ايجابية كانت أم سـلبية،      وقد أثبت علماء النفس أن تزايد األحداث في حياة اإلنسان         

داخلية كانت أم خارجية، قد ال يكون مفيدا من الناحية الصحية، فتكرار مثـل هـذه                
األحداث يمثل ضغوطا نفسية وعبئاً وجهداً على الجسم والصحة، ممـا قـد يـرتبط      
باإلصابة بكثير من األمراض بما فيها االكتئاب والقلق، حتى أن األمراض الجسمية            

 والسكر، وضغط الدم، تبين أنها ذات صلة قوية بالضغوط اليوميـة    كأمراض القلب، 
  ).١١٦: ١٩٩٨إبراهيم، (واإلجهاد والضغط  النفسي 

خذ البحث في مجال الضغوط يعني بآثاره على الصحة النفسية والجسمية،           وأ
فكان لذلك تأثير واضح على تحول الطب من البحث عن سبب واحد للمرض إلـى               

تعددة مسئولة عنه، وأصبح من الواضـح أن االضـطرابات          اعتبار وجود عوامل م   
االنفعالية يمكن أن تؤثر على بداية واستمرار هذه األمـراض، وأصـبح األطبـاء              
مهتمون بمشكالت المريض في الحياة بطريقة منظمة وبردود الفعل االنفعالية تمامـا        

  ).٢٩: ١٩٨٩عبد المعطي، (كاهتمامهم بعالج األمراض العضوية 
باحث من خالل معايشته لظروف الشعب الفلسطيني أن المراهق الفلسطيني          ويرى ال 

يعيش في واقع يعج بالضغوط النفسية، نتجت من خالل تفاعل الظروف الـسياسية،             
والعسكرية للشعب الفلسطيني، بمختلف جوانب الحياة لتشكل ضغوطاً تثقـل كاهـل            
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لبسيط والمتوسط إلى   المراهق الفلسطيني وبمختلف درجات الضغوط، من المستوى ا       
المستوى الشديد، فعلى صعيد الضغوط السياسية، نجد المراهق الفلسطيني محـروم           

 وحق الوجود بسالم، حيـث      ،من أبسط حقوق اإلنسان، وهو الشعور باألمن واألمان       
وعلى . يتعرض للقتل والتنكيل والتشريد، وقصف المنازل، وغير ذلك من الضغوط         

 عالية جداً من األسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر          الصعيد االقتصادي فإن نسبة   
بسبب تدمير االقتصاد الفلسطيني، وفقدان الكثير من العـاملين ألعمـالهم، ونـدرة             

وعلى الـصعيد الـصحي نجـد       . الموارد مقارنة بالكثافة السكانية في محافظة غزة      
علـى الـصعيد   بصفة عامة، والتلوث بالغازات السامة، وتلوث المياه، وتلوث البيئة       

نجد أن المراهق مطالب بإنجازات علي المستوي الدراسي، وتحقيق أمـال           الدراسي  
  . وأحالم األهل وهذا ما قد يفوق قدراته خاصة في المرحلة الثانوية

ريـات، واألدب   النظوالخلفيـات   مما دفع الباحث أن يتناول في هذا الفصل           
 تعلقـت بمتغيـرات الدراسـة     أربعة مباحث منفـصلة     إذ أفرد   . المتعلق بالموضوع 

األحداث الضاغطة، الـصحة     :جميعها، نتحدث باستفاضة عن كل مبحث على حدة       
 الفئـة   المراهقة كون عن  والمبحث األخير تحدث فيه      المساندة االجتماعية،    النفسية،

  .المستهدفة جميعها من المراهقين
  

  :األحداث الضاغطة: أوالً
  :تعريف األحداث الضاغطة

اسـتجابة  " األحداث الضاغطة على أنهـا       (Selye,1979:18)سيلي   يعرف  
 وأشار إلى ردود فعل جسمية الستعادة التـوازن         ،"الجسم غير المحددة ألي مطالب    

وهذه العوامل تسمى الضغوط، أو مثيرات الضغط وتتضمن أي شيء يتطلـب مـن    
الجسم أن يعبئ استجاباته فالجسم يستجيب للضغوط بجهاز مـنظم مـن التغيـرات              

   .جسمية والكيميائية التي تعد الفرد للمواجهةال
)   (Spielberger & Sarason,1978:15  سبلبرجر وساراسونولقد عرف

القوة الخارجية التي تحدث تأثيرا على الفرد، كخواص موضـوعات          "الضغوط بأنها   
  ". بيئية أو ظروف مثيرة تتميز بدرجة من الخطر الموضوعي
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سـتجابة تكيفيـة    إ " الضغوط بأنهـا   )٣١٢-٣٠٧: ١٩٩٥كشرود،  ( ويعرف
تتوسطها الخصائص الفردية والعمليات النفسية الناتجة عن أي فعـل أو موقـف أو              

  ."تطلبات طبيعية ونفسية على الفردحدث خارجي يضع م
ن مشاعر الضغط إ: "الضغوط) Zimbardo, 1975:496( زمباردو ويعرف

والتي تثيرها فينـا األحـداث      النفسي هي نمط من االستجابة المحددة وغير المحددة         
المثيرة والمتاعب الموجودة في الحياة التي نعيش فيها والتي قد يكون لـدينا القـدرة        

  . "على مواجهتها
 مع هانز سيلي في تعريفه لألحـداث الـضاغطة        )١٣: ٢٠٠٢قوتة،  (ويتفق  

أي حدث يطلب من الكائن الحي متطلبات فوق قدراته ويحفزه بشكل غير      ": على أنها 
  ". ادي إلعطاء استجابة عليهع

حالـة اإلجهـاد    "الضغط النفسي على أنـه        ) ٣٨ : ١٩٩٧كفافي،  (ويعرف  
الفيزيقي أو السيكولوجي التي لها مقتضياتها التوافقية ومطالبها عند الفرد فتؤدي إلى            

  ". كرب أو ضغط جسمي أو انفعالي
ثيرات أي م" أحداث الحياة الضاغطة بأنها  (Ress,1982:17) ريسويعرف

االستمرارية بما يثقل القـدرة التكيفيـة       اخلية أو الخارجية تتسم بالشدة و     في البيئة الد  
  ".للكائن الحي، وينعكس أحياناً على عدم اتزان سلوكه

 األحداث الـضاغطة علـى أنهـا    (Lazarus,1993:5)   الزاروسويعرف
وجهها الفـرد   الجسمية للمؤثرات المضادة التي ي    مجموعة من ردود الفعل النفسية و     "

 ".في حياته
 األحداث الـضاغطة علـى أنهـا        (Kaplan,1993:117)  كابالن ويعرف

هي تعتبر محل اختبار له      تمثل مطالب التكيف لدى الفرد، و      األحداث الخارجية التي  "
إن كان سينجح في التكيف مع هذه المطالب أم ال، وفي حالة فشل الفرد في التكيـف    

  ". جسميةيصاب بالمشكالت النفسية و ال
 التي عرفت األحداث الـضاغطة      )٤: ٢٠٠٢شقير،( تعريف   ويتبنى الباحث 

مجموعة من المصادر الخارجية والداخلية الضاغطة والتي يتعرض لهـا    : "على أنها 
الفرد في حياته، وينتج ضعف قدرته على أحداث االستجابة المناسبة للموقف، ومـا             
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 تؤثر على جوانـب الشخـصية       يصاحب ذلك من إضطرابات انفعالية وفسيولوجية     
  ".األخرى

  :اتجاهات في تعريف األحداث الضاغطة
ثة اتجاهات في تناول    قد تعددت وجهات النظر، حيث يمكن التعرف على ثال        

  :الضغوط وهي
حيث يصف ) نتيجة( ويتعامل مع الضغط على أنه متغير تابع :االتجـاه األول   .١

 .ت مضايقة له أو مزعجةالضغط أو االنعصاب في صورة استجابة الشخص لبيئا
 ويصف الضغط في صورة مثير يتمثـل فـي الخـصائص            :االتجاه الثاني  .٢

الخاصة بتلك البيئات المضايقة أو المزعجة ومن ثم فإنه ينظر إلي الضغط في هـذا               
 .في البحوث) السبب(االتجاه على أنه المتغير المستقل 

نقص التواؤم بـين     وفيه ينظر إلى الضغط على أنه انعكاس ل        :االتجاه الثالث  .٣
الشخص والبيئة، وفي هذا اإلطار فإن الضغط يدرس في إطـار عوامـل مهـددة               

Antecedents        وكذلك بالنسبة آلثاره، بمعنى أنه ينظر إليه على أنه متغير وسـيط ،
 .)٧٠: ١٩٩٤الشناوي وعبد الرحمن، (واالستجابة بين المثير 

 

  :مصطلحات حول تعريف األحداث الضاغطة
اء بعض المصطلحات على األحداث الضاغطة، باعتبار أن هـذه          أطلق العلم 

في كتابه  " رجابلمايكل أ "حيث أطلق   .  الضغط النفسي  المصطلحات مرادفة لمصطلح  
  :على الضغط النفسي مصطلح المشقة وعرفها على أنها)  السعادةةسيكولوجي(
لمواقـف  نمط االستجابة السيكولوجية والفيزيولوجية التي تحدث فـي ا        : ستجابةإ -

  .الصعبة
 .مجموعة من الظروف التي تتطلب استجابة غير عادية: منبه -

منهكة إلمكاناته ومهـددة لـسالمته      عالقة الفرد والبيئة يدركها على أنها       : تفاعل -
 ).٢٤: ١٩٩٣يونس، (

  :الفرق بين الضغط والضاغط
ويرتبط مفهوم الضغط النفسي بمفاهيم لصيقة كالضاغط، لذلك يجب توضيح          

  .روق بين الضغط والضاغطالف
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يحدث على مستوى    (Stress)أن الضغط النفسي )Oddie, 2000:4(  أوديويرى
اإلحساس والشعور، حيث يشعر الكائن بأنه مضغوط أو يحس بالضيق والتوتر، أما            

  . فهو عبارة عن حدث ما قد يكون داخليا وقد يكون خارجيا (Stressor)الضاغط 
 عالقة ديناميكية   "Oddie"غط النفسي والضاغط  حسب      والعالقة بين الشعور بالض   

ففي معظم األحيان يـسبق الحـدث   . حيث أن كال منهما قد يتسبب في حدوث األخر     
الضاغط مشاعر الضغط النفسي لدينا ويؤدي إليه، وقد يحدث في بعض األحيان أن             
 تسبق مشاعر الضغط النفسي وتؤدي إليه، حيث قد يكون اإلحساس بالضغط النفسي           

وهـذا  . المستمر هو في حد ذاته ضاغط ويسبب المزيد من الشعور بالضغط النفسي         
  . حد كبير يتفق مع الطبيعة البشرية التي هي في حالة تفاعل مستمرإلى

أن الضواغط هي عبارة : الضواغط قائال) Oddie, 2000:1 ( أوديويعرف
ين أنفـسنا وبيننـا     عن مجموعة من المواقف التي نرى أنها مثيرة، ونعرفها بيننا وب          

أن الضاغط قـد  ""Oddie" وكذلك يرى . وبين اآلخرين على أنها مواقف ضاغطة
يقابله اإلنسان بشكل يومي ومستمر، مثل ازدحام المواصالت وغيرها من األمـور            
التي يقابلها الكائن كل يوم وتثير لديه اإلحساس بالضيق والضغط النفـسي، وهـذه              

 أما الفئة ).Daily Hassles" (ا المنغصات اليوميةالطائفة من الضواغط نطلق عليه
، )Life changes(الثانية من الضواغط فهي ما يمكن أن نسميه بالتغيرات الحياتية 

مثل وفـاة   (ات متباعدة إلى حد ما      وهي تشمل الضواغط التي يقابلها الفرد على فتر       
 من الضواغط فهـي      والفئة الثالثة  . وتثير لدينا مشاعر الضغط النفسي     )حد األقرباء أ

ثنان على كونها أحداث مثيرة للشعور      ن مجموعة األحداث التي ال يختلف إ      عبارة ع 
بالضغط النفسي، وتعد هذه الفئة من الضواغط أكثر الفئات الثالث إثارة لألمـراض             

ومن أمثلة األحداث الضاغطة التي تندرج تحت هذه        . النفسية، والجسمية، والعصبية  
  .كين، والزلزال، وغيرها من الكوارث الطبيعيةالطائفة، حدوث البرا

  

  :مصادر الضغوط
إلى وجود ثمانيـة مجـاالت كمـصادر        ) ٢٨٦ :١٩٩٤عبد المعطي، (أشار  

بع من البيئة المادية، الضغوط     االعمل والدراسة، الضغط الن   : لألحداث الضاغطة هي  
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 الصحية، الضغوط األسرية، ضغوط الزواج والعالقة بـالجنس اآلخـر، الـضغوط        
  . الوالدية، الضغوط الشخصية، ضغوط الصداقة والعالقات باآلخرين

  : اآلتيهيأن أهم مصادر األحداث الضاغطة ) ٦٠: ١٩٩٤الطرطيري،(ويوضح 
كالثورة والغضب واإلكتئـاب والفتـور واإلثـارة        ) االنفعالية( المشكالت النفسية    -

  .وسرعة التهور
 يعانون من األحداث الضاغطة هـم        المشكالت االقتصادية حيث إن األفراد الذين      -

األفراد الذين يعيشون مستوى اقتصادي اجتماعي منخفض، ويعيشون في منطقـة           
 أسرية ويعانون مـن ارتفـاع       إضطراباتدحمة بالسكان، وأن هؤالء يعيشون      مز

 .معدل اإلصابة باألمراض النفسية والجسمية
ية ومشكالت أسرية   حيث أن حدوث ضغوط اجتماع    ) األسرية( المشكالت العائلية    -

نتيجة أسباب متعددة داخل األسرة مثل المرض، وغياب أحد الوالدين عن األسرة،            
الطالق، وكلها مصادر للضغوط تتسبب في ظهور بعض االضـطرابات النفـسية    

 .لدى األبناء
 الضغوط االجتماعية المتمثلة في سوء العالقـة بـاآلخرين، وصـعوبة تكـوين              -

 .صداقات
 وارتفـاع   ،ية المرتبطة بالصحة الجسدية الفسيولوجية كالصداع      المشكالت الصح  -

ـ     ، ةضغط الدم، وحركة المعدة، وارتفاع معدل ضربات القلب، والغثيـان، والدوخ
 ...والرعشة

 المشكالت الشخصية كالهروب، والمقاومة، وانخفاض تقدير الـذات، وانخفـاض         -
 .رار والترددمستوى الطموح، والتصلب، وجمود الرأي، وصعوبة اتخاذ الق

صعوبة التعامل مع الـزمالء     :  المشكالت الدراسية المتعلقة بظروف الدراسة مثل      -
والمعلم، صعوبة التحصيل الدراسي، ضعف القدرة على التركيز، عدم القدرة على           

 ...أداء الواجبات المنزلية والفشل في االمتحانات
  

  :االستجابة لألحداث الضاغطة
أن الـضغوط النفـسية ال      ) Lazarus,1966:5(لقد أصبح واضحاً  حسب      

تعرف بالموقف فقط، ألن إمكانية أي موقف إلثارة ردود فعل الضغط النفسي، يعتمد             



 ٢٢

أيضاً على محددات وصفات في شخصية األفراد، كذلك فإن اسـتجابة األفـراد ال              
تزودنا برأي ثابت حول التعرف على المواقف الضاغطة بصفة عامة إال فقط لـدى              

ويفضل النظر للضغوط من خـالل  . ين يتشابهون في المحددات والصفاتالذاألفراد  
  ..عالقة تفاعلية بين الفرد وإمكاناته الشخصية واالجتماعية والموقف الضاغط

أن التعرض للضغوط النفـسية ال      " Dohrenwend " دوهرينود وكذلك يرى 
قوم العمليات   وت فيا لظهور ردود فعل الضغط النفسي،     يكون على اإلطالق تفسيراً كا    

النفسية واالجتماعية بوظيفة الوساطة بين األوضاع البيئية وسلوك اإلنسان والسالمة          
النفسية وفي األداء النفسي وبالتالي إما أن تحمي الفرد أو تجعلـه أكثـر عرضـة                

  ).  ٣: ١٩٨٨بوناماكي، (لضغط  النفسي ل
 إال نتـاج  أن مشاعر الضغط النفسي مـا هـي  ) Oddie, 2000:1(        ويرى 

نجـد  : "الستجاباتنا الالتوافقية تجاه األحداث الحياتية التي نواجهها حيث يوضح قائال         
أن الكثير من الناس ترى أن الشعور بالضغط النفسي هو عبارة عن مجموعة مـن               
األحداث السيئة التي تحدث لهم، واآلخرين يرون أن الشعور بالضغط النفسي ينـتج             

بينما نجد في حقيقة األمر   . ئة تحول بينهم وبين رغباتهم    حينما يسلكون سلوكيات خاط   
أن الشعور بالضغط النفسي عبارة عن أحداث وسلوكيات معا، حيـث أن الـشعور              
بالضغط النفسي شعور ينتج عن استجابة الكائن استجابات ال توافقية على حدث مـا              

  :وذلك كما هو موضح باالتي
  شعور بالضغط النفسي             استجابة ال توافقية     + أحداث ضاغطة 
  شعور باالرتياح النفسي استجابة توافقية                + أحداث ضاغطة 

  

  : Physiological Responses االستجابة الفسيولوجية والجسمية -أ
وتتضمن االستجابة الفسيولوجية والجسمية للضغوط النفسية استجابة الجهـاز         

صماء التي تزداد استثارتها بفعـل الـضغوط وزيـادة          العصبي الالإرادي والغدد ال   
 وتوجـه كميـات     عدالت نبض القلب، وزيادة ضغط الدم، وارتفاع مستوى السكر،        م

كبيرة من الدم للعضالت والرئتين وانطالق الكولسترول في الكبـد وجفـاف الفـم              
 واإلمـساك   ماكن أخرى في الجسم وزيادة العرق،     وتحول الدم من سطح الجلد إلى أ      

  ).٢١: ١٩٩٤ فونتانا،(قدان الطاقة، وزيادة معدل التنفس وف
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بفكرة ردود الفعل الفسيولوجية بوصفها الضغوط ) Selye, 1979 :168(  ولقد أمدنا
النفسية وهي استجابة الجسم التكيفية غير المحددة للمثيرات وأطلق علـى اسـتجابة             

  ). General Adaptation Syndrome زملة التكيف العام(سية الضغوط النف
 التي  فسيولوجية والجسمية للضغط النفسي،   ولقد أوضح كثير من العلماء االستجابة ال      

تعتبر عادة تغيرات هرمونية أو إضطرابات في الجهاز الهضمي أو تقلص األنسجة            
وجـود    "Rosenman & Freidman" :اللمفاوية والعضلية ولقد أوضح كل مـن 

ـ       سي توضـح االرتبـاط بـين مـستوى         وساطة فسيولوجية في عملية الضغط النف
 كذلك تبين أيضا أن فقـدان الـشهية      وأحداث الحياة الضاغطة،   الكولسترول في الدم  

 النوم، وأمراض القلب والذبحة الصدرية قد تكون ناتجة عن التعرض            تواضطرابا
  ).٣٥-٣٣: ١٩٨٨بوناماكي، ( لضغوط النفسية ل

تراتيجيات مواجهـة فعالـة ال       أن الفرد إذا نجح في استخدام اس       "Jenkins"ويرى  
تظهر عليه أعراض مرضية وإنما تتطور الحاالت المرضية من اسـتخدام متكـرر            
ألساليب مواجهة غير مالئمة مع طبيعة عامل الضغط النفـسي ونتيجـة للمقاومـة              
الشديدة أو المستمرة الحادة لعامل الضغط النفسي واالنفعاالت المصاحبة لهـا ينـتج       

قرحة العدة، واضطراب القولون العصبي،     : النفسجسمية مثل مجموعة من األمراض    
ساسية الجلدية، وارتفاع ضـغط     والذبحة الصدرية، والربو، والصداع النصفي، والح     

  ).٩٩ :١٩٩٧العيسوي، ( الدم 
  

  :  Emotional Responses االستجابة االنفعالية–ب 
 متنوعـة،    االستجابة االنفعالية للضغوط النفسية    (lazarus,1993:73)يرى  

وتتضمن التوتر والقلق  واإلكتئاب والشعور بالعجز وانخفاض تقدير الذات وسرعة           
باحثون بـأن معرفـة     االستثارة والغضب واإلحباط وتقلب المزاج والحزن ويشك ال       

 بفعل موقف ضاغط فقط، يؤدي إلى انفعال محدد مثل القلق بدالً من             الفرد أنه مهدد  
عناصرها المترابطة لية الضغوط النفسية بأكملها وب    الغضب واإلكتئاب بل ألن فهم عم     

تحدد أيا من نتائج العالقة الضاغطة ستحقق مـن         ) الموقف، الفرد، البيئة  (والمختلفة  
  . خالل هذا التفاعل
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 مناقضة لذلك حيـث يعتقـد أن طبيعـة          "Spielberger"ولكن وجهة نظر    
تمـل أن تكـون     الضاغط النفسي تحدد محتوى وشكل رد فعل الضغط النفسي، ويح         

ردود الفعل عدوانية في الغالب، ضمن الضغوط المحيطة، في حالة إعاقة احتياجات            
كـذلك فـإن    . الفرد الهامة، أو نتيجة القلق والخوف في مواقف التهديـد والفـشل           

"Broun & Harries"   ،يشيران إلى أن الفقدان وخيبة األمل مرتبطـة باالكتئـاب 
قدان، والتي تشمل عدم األمن، غالباً ما تـؤدي إلـى           بينما األحداث غير المتعلقة بالف    

القلق، باإلضافة إلى أنهما اكتشفا أن التمييز بين التهديد قصير األمد والتهديد طويـل   
  ).٣٥-٣٤: ١٩٨٨بوناماكي، ( األمد بأنه الركيزة األساسية في تطوير االكتئاب

  

  :Cognitive Responses االستجابة المعرفية للضغوط -ج
 االستجابة المعرفية للـضغوط النفـسية   (Cohen et. al, 1990:38)يرى 

تتضمن حصيلة عملية تقييم الموقف الضاغط ومدى الضرر أو التهديد الناجم عـن             
الموقف الضاغط ومسبباته ومدى إمكانية التحكم به، كذلك تشتمل االستجابة المعرفية           

داء، فـي المهـام     للضغوط على الذهول، وعدم القدرة على التركيز، وتـشوش األ         
كذلك تتضمن االستجابة المعرفية للضغوط اقتحام أو تكرار األفكار ونقص         .المعرفية

 وضعف قوة المالحظة، ويفقد الفرد نسبياً ضبط التفكير، وتتأثر الذاكرة        ،مدى االنتباه 
بحيث يتناقص مدى الذاكرة، ويقل االستدعاء والتعرف حتى على ما هـو مـألوف              

  . بة ويزداد معدل األخطاء، ويضعف الحكم واختبار الواقعوتقل سرعة االستجا
  

  :اآلثار الناجمة عن األحداث الضاغطة
أنه من المعلوم أن كل فرد يواجه في حياتـه  ) ,Taylor ١٩٩٥: ٢٢٦(أشار  

أحداثاً ومشاحنات يومية، بعض هذه األحداث سلبية وبعضها إيجابية، ويتغلب الناس           
ها اآلخر، كما تتضح الفروق بـين النـاس عنـد          على بعضها، ويعجزون أمام بعض    

وهذه األحداث تعرف بالموترات أو الضغوط التي قد تسبب         . معالجتهم لتلك األحداث  
اإلحساس باختالل التوازن البيولوجي والنفسي الذي يصاحب تأهب الفـرد لتغييـر            

ى الفـرد  وتعد األحداث السالبة أكثر تأثيراً عل    . سلوكه بغية التصدي للعوامل المهددة    
ن األحداث السالبة تظهر بقوة العالقة بين األلم واألثر         حيث أ . من األحداث اإليجابية  
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الجسماني، ومن الممكن أن تؤثر على التفكير وتسبب اإلجهاد وعدم الثقة بـالنفس،             
  ". وانحدار سلطة العقل وفقدان الهوية

 بيولـوجي   :أن تأثير الضغوط السلبية ذو اتجـاهين      ) ٨٨: ١٩٩٢رزوق،  م(ويرى  
فسيولوجي، وسلوكي سيكولوجي، فالتوتر ينطوي على تصعيد في مـدى اسـتجابة            

   .الفرد فسيولوجيا أو نفسياً حيال وضعيات تواجهه وتهدده أحياناً
  

  :اآلثار الفسيولوجية الناجمة عن الضغوط: أوالً
تشير األكاديمية الطبية األمريكية إلى أن ثلثي المرضى الذين يزورون طبيب             

عائلة يشكون من أعراض لها عالقة بالتوتر، وأكدت بعض اإلحصاءات أن هنـاك             ال
 وضـغط   ،العديد من األمراض لها عالقة بالتوتر مثل أمراض القلب، وقرحة المعدة          

مـن  %) ٨٠(كما تشير اإلحصائيات إلى أن   ).١١: ١٩٩٨جودة،  (الدم، والسرطان   
م بدايتها الضغوط النفـسية،     أمراض العصر كالنوبات القلبية، والقرحة، وضغط الد      

فعندما يتعرض الفرد لموقف ضاغط تكون االستجابة عبارة عن سلوك نفسي داخلي            
  ).٩٦: ١٩٩٤عبد الباسط، (للدفاع ضد اإلثارة واالنفعال والتوتر والقلق 

أن الضغوط االنفعالية تلعب دوراً مهمـاً فـي         ) ٣٤: ١٩٩٧كفافي،  (ويرى  
 المشاكل الطبية ترجع إلى الضغوط حسب مـا         من%) ٥٠(حياتنا الصحية فحوالي    

 حيث توصلت إلى وجود عالقة وثيقة بين التقلبات         ،تشير إليه دراسات الطب النفسي    
وما الصداع النصفي، وارتفاع ضغط الـدم، وأمـراض         . النفسية، والصحة البدنية  

  . القلب، والمعدة، وحب الشباب إال من تأثير الضغوط االنفعالية
أن مرضى السكر يتأثرون بالضغوط االنفعاليـة       ) ١٨٧: ١٩٩٢هيم،  إبرا(وقد أشار   

واالجتماعية، والبدنية، بينما يتأثر مرضى ضغط الدم بالضغوط البدنية، ومرضـى           
  . القولون بالضغوط االنفعالية والبدنية

ولقد اهتمت الدراسات المبكرة بردود األفعال الفسيولوجية، فالكائن عندما يتعـرض           
هاز العصبي الدوري، ونظام الغدد يستيقظان لتمكـين الكـائن مـن            لتهديد فإن الج  

 استجابات المواجهة أو Cannon"" منه وهذه كما يسميها  بمواجهة التهديد أو الهرو   
 فاألحداث النفسية وما تسببه من أعراض (fight or flight responses)الهروب 

بب العديـد مـن     موت مفاجئ تقدم دليالً على خطورة الضغوط على الصحة، فتـس          
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األمراض كالعدوى، والتأثر بالتلوث، والتهابات المفاصل، والحساسية بسبب تـدمير          
وهذا الجهاز وظيفته مراقبة الجسم .  في الجسم(Immune system)جهاز المناعة 

وحمايته من األجسام الغريبة أو الضارة التي يقوم بتحييدها، ومـن ثـم انتزاعهـا،               
فعندما تغـزوا البكتيريـا     ) الغدد اللنفاوية (ب العظام مثل    وينتشر في بالزما الدم ول    

الجسم يقدر الجهاز اللنفاوي ذلك ويحيدها، ومن ثم يزيلها وهكـذا عنـدما تظهـر               
  ).Wortman, et. al, 1992: 463-465 (والخاليا السرطانيةالفطريات 
دنية  أن الضغوط النفسية تنذر بخطر داهم، يهدد الصحة والقوة الب          :الباحث ويخلص

 لها حد،   لإلنسان، مما يشير إلى حجم األخطار التي تهدد المجتمع بأسره، أن يوضع           
، ويبشر بمجتمع مريض هزيل، يستحيل إلـى قـصعة          اإلنتاجفاستمرارها يعني قلة    

تتكالب عليها األمم، األمر الذي يدفع إلى ضرورة تحسس مصادر الضغوط الواقعة            
 ليأخـذ   ، البرامج لخفضها، ومن ثم إزالتهـا      على كل شرائح المجتمع تمهيداً إلعداد     

  .المجتمع طريقه نحو النماء
  

  :اآلثار النفسية الناجمة عن األحداث الضاغطة: ثانياً
إن االضطرابات واألمراض التـي تـصيب الجـسم وأجهزتـه ووظائفـه             
الفسيولوجية كالتي تصيب الجهاز الدوري، والتنفسي، والهضمي، والهيكل العظمي،         

 ما هـي    ؛ الشهية، والشره والبدانة وغيرها    أمراض السكر، وفقدان  غدد، و والجلد، وال 
  .إال الوجه اآلخر للتأثير السيكولوجي

 –وكذلك إن الموقف الضاغط ال يقتـصر تـأثيره علـى الـصحة البدنيـة            
أن المشاكل النفـسية    ) ٤٤-٣٥ :١٩٩٠فهمي،( بل تؤكد    –البيولوجية والفسيولوجية   

لتكيف مع ظروف الحياة الواقعية، فإذا كانت مـصحوبة         تعني عدم قدرة الفرد على ا     
 ويعـيش فريـسة     ،بالقلق فإنها تمتص الحيوية، وتشعر الفرد باالضطراب والتعاسة       

الصراع النفسي الذي يبدو في صورة قلق، أو مخاوف، أو وساوس، أو انقباض وال              
قة أن الضغوط تؤدي إلى نقص الطا      )٨١١: ١٩٩٣طه،   (ويرى. الناسيعيش كبقية   

  . وهي حالة فقدان طاقة النشاط والواقعية واإلدارة أي استهالك النشاط وضعفه
إلى أبعد من ذلك حيث يرى أن األحداث        ) ٥٧-٥٦: ١٩٨٩موسى،  (ويذهب  

 الخارجي للفرد تأثيراً بالغـاً، فعنـدما   –الضاغطة تؤثر على دوافع الضبط الداخلي      
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يق أهداف الفرد تضطره مع الـزمن       تكون الظروف البيئية الخارجية عائقاً أمام تحق      
إلى اإليمان بالضبط الخارجي؛ مما يفقده الثقة بنفسه، وتجعله بائساً مستسلماً ال يقدر             
على تحمل مسئولية، وال يثق بقدراته مما يعطل تفكيره، ويجعله قلقاً مكتئباً وينهـار              

 فيصاب بالعجز   سلم القيم وتتعطل فعالية الميول اإليجابية، وتستنزف الطاقة السلوكية        
  . عدم القدرة على مواجهة المواقف المصيرية: الذي يقصد به

 أن التعرض المتكرر للضغوط القوية يترتب عليها عدم فعالية سـلوكه             سيلي ويشير
عن اتخاذ القرارات، وتناقص فعالية سلوكه،    وضى واالرتباك في الحياة، والعجز      كالف

ور أعراض سيكوسوماتية، وغير ذلـك  وعدم القدرة على التفاعل مع اآلخرين، وظه 
  .)٧: ١٩٨٩الببالوي، ( لة على الخلل الوظيفي في الشخصيةمن المظاهر الدا

عندما يعترضه حاجز، أو مانع تبدأ      أو  فالفرد عندما يعجز عن تحقيق أهدافه،       
تمـثالً بالعدوانيـة أو     حالة انفعالية تنتاب الفرد ويبدأ السلوك اإلحباطي بالظهور، م        

تي تعبر عـن    عدم المباالة وفقدان الدافعية وغيرها من أنماط السلوك ال        أو  النكوص،  
  .(lazarus,1993:133)مما يزيد من احتماالت تهديد الطاقة خيبة األمل واإلحباط 

أن األحداث الـضاغطة تـسبب االحتـراق        ) ١٣٤: ١٩٩٧شقير،  (  وتذهب
. ة الحمل الوظيفي الزائد   النفسي والذي يقصد به االستنفاد العاطفي أو االنفعالي نتيج        

  في العمل، فقدان االهتمام بالناس الذين يتعاملون معه كرد فعل على الضغوط :أو هو 
  . أو االنسحاب النفسي من العمل بسبب الضغوط

  

  :الفروق الفردية لالستجابة للضغوط
أن الناس يختلفون بعضهم عن بعضهم مـن        ) ,Taylor ١٩٩٥: ٢٢٦( يرى

فإذا فتحت موسيقى صاخبة، فقد ال تسبب لك إزعاجا ولكـن           حيث التأثر بالضغوط،    
قد تؤذي جارك، لذلك أكثر التعريفات المتعلقة بالضغوط تركز على العالقـة بـين              

  .الفرد والبيئة فالضغوط تكون بسبب التهيؤ الشخصي عند مواجهة مطالب البيئة
  

  ): Eustress ( الضغط النفسي االيجابي-أ
 أن الضغط النفسي (Holahan & Moos, 1990: 909-917) يرى كل من

يحفز الفرد أينما شعر به، حيث إن شعور الكائن بالضغط النفسي يؤثر عليه، ولكنه              
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 أي مواجهة الضاغط الذي سـبب لـه هـذا          –إلى جانب ذلك يحفزه على مواجهته       
  . الشعور، أو أن يدرك نفسه من خالله، ومن ثم العمل على إعادة توازنه النفسي

 أن الضغوط قد تكون فرصة للنمـو النفـسي،   Kobasa, 1979 :32)( تولقد رأ
والختبار مدى فاعلية الفرد وقدرته على استخدام مصادره النفسية واالجتماعية كـي       

  .يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية األحداث الضاغطة
الضغوط اإليجابية أنها تشمل على كل ) Zimbardo, 1975 :496( ويرى 

 واالجتماعيـة،   ،فينا االرتياح والفرح، كالنجاح في الحياة المهنية      األوضاع التي تولد    
 حتميا من حياتنـا     وتعد الضغوط النفسية جزءاً   . العملوالعاطفية، أو التي في ميدان      

واليسير المعتدل منها ضروري الستمرار الحياة ولإلنجاز واالبتكار، فـضال عـن            
ية وتنميـة الجانـب التـوافقي فـي         كونها مولداً لدافعية التعامل مع المواقف الحيات      

  .الشخصية
أننا ال ننظر للضغوط علـى   )Zimbardo, 1975 :328(يرى ورغم ذلك 

أنها ظاهرة سلبية على طول المدى، فلوال الضغوط ما حدثت االبتكارات، حيث أنها             
         العمل إلى   ب المنافسة في  تدفع اإلنسان إلى النجاح والتقدم، فعلى سبيل المثال يعد ح 

ب التنافس الشريف داخل الفصل قد يعد ضغوطا قوية لدى          حم لألفضل كما أن     التقد
فالنجاح في العمل يحتاج قدراً من التوتر الجـسدي         . الفرد للنجاح والتفوق المستمر   

 هـذا وقـد تحفـظ       ".حد األمثل من التوتر   ال" والنفسي، وهذا ما أطلق عليه العلماء       
نجاة بحياتـه مـن     خطار مما يدفعه لل   الضغوط على اإلنسان حياته عند التعرض لأل      

 فمعرفته بالضغوط البيئية على سبيل المثال تؤدي إلى سـلوكيات           األخطار المتوقعة، 
 وتجعله قادرا على أن يتكيف مع الظروف المحيطـة  تكيفية مختلفة تحفظ عليه حياته  

  .)Zimbardo, 1975:513(  به واألخطار
  

   :(Distress) الضغط النفسي السلبي-ب
كل األوضاع المؤذية والمولدة لأللم والحزن والكآبة، مثـل     " تشمل على    حيث

وتؤدي هذه الحالـة إلـى عـدم        . حاالت الفشل المهني والعاطفي وحاالت المرض     
  ).٣١٨: ١٩٩٧كفافي،  ("االستقرار وفقدان التوازن
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  :النظريات المفسرة للضغوط
قديم تفـسير لمـا     هناك العديد من النظريات التي تناولت الضغوط محاولة ت        

تسببه األحداث من آثار سلبية على الجوانب الفـسيولوجية والموقفيـة واالنفعاليـة             
  .والسلوكية

لقد تناول الباحثون أطر متعددة للضغوط، فبعض الباحثين قد تناولهـا مـن             
، في حين تناولها آخرون مـن خـالل         "Selye"خالل االستجابة الفسيولوجية مثل     

خالل تفاعل الفرد بمحيطه البيئي، وتقييمه المعرفي لألحداث  نظرة أكثر شمولية، من     
يتخذ "Spielberger" ، بينما نجد "Lazarus"الضاغطة لتقديرها ومواجهتها، مثل 

  .من مفهوم القلق وحدته التفسيرية للضغوط النفسية
  

  :النظرية الفسيولوجية للضغوط: أوالً
مية أو النفسية ومن أمثلة هذه      هي حالة تفرض مطالب قاسية على الكائن الحي الجس        

المطالب المرض الحاد المزمن وأوجه القصور الوالديـة أو المكتـسبة، التعـرض          
لدرجات الحرارة العالية جدا ولدرجات الحرارة المنخفضة جدا، وسوء التغذيـة أو            

  ).٤٢١: ١٩٩٧كفافي،  (قير المثيرة أو ابتالع مواد سامةالجوع وتناول العقا
وفي هذه الحالة تفرز  الث استجابات لزملة التكيف العام ث "Selye" وقد حدد سيلي

الغدة الكظرية ما يمكن الكائن الحي من التكيف في المواقف المتباينـة مـن حيـث                
  :هي ثالث مراحلوازن البدني، ويتضمن الت) سيلي(نموذج أويطلق على . الشدة

أو المثير، ويستجيب   وفيها تحدث استثارة الفرد من خالل المنبه        : مرحلة التنبيه  •
.  الجسم بإفراز الهرمونات بغية توفير الطاقة الالزمة لمواجهة الموقـف المهـدد          

فعندما يقاسى اإلنسان من أسباب عضوية أو انفعالية فانه يبدأ فورا الجـسم فـي       
بـالتكيف  " االستجابة واالستعداد لهذه الضغوط ضد األخطار وهو مـا يـسمى            

لفرد على التفكير في مواجهـة الـصدمة وترتفـع    ، حيث يركز الجسم وا  "البدني
درجة حرارة الجسم ويرتفع ضغط الدم، ويحدث اضطراب في النسيج العـضلي       

  .ويرتفع نشاط وقوة الفرد بشكل ملحوظ استعداداً للمواجهة
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الجزء الثاني من المواجهة يتمثل في مقاومة هـذه الـصدمات         :مرحلة المقاومة  •
 حيث يبدأ   ه من مخاطر،  دفاعاته لمواجهة ما يهدد   الضاغطة، ويقوم الفرد بتركيز     

الجسم في تعويض الخسائر، حيث يبدأ عقل الفرد في تفهم الموقف الضاغط، ثم             
يبدأ الجسم في دفع الهرمونات واألدرينالين، ويستمر وجود األدرينالين بالجـسم           

  حيث ينتج الجسم الكمية الكافية لذلك، مما يـساعد         ،طالما استمرت هذه الضغوط   
  .الفرد على زيادة مقاومة الجسم في مواجهة األعباء

 أو يحدث التعب واإلجهاد     ،وفيها إما أن يحدث التكيف    : )نهاكاال(مرحلة التكيف    •
سـتمرار تعـرض الفـرد      حساس بالخوف والتهديد، وفي حـال إ      الناشئ من اإل  
 األمر الذي يـؤثر بطبيعـة   . طاقة الجسم سوف تكون قد استنفذتللضغوط، فان 

انخفاض مقاومة الفـرد    :  على كافة أجزاء الجسم فيتبدى في أعراض منها        الحال
لاللتهابات، وتأخر النمو في األنسجة الجديدة، وانخفاض تكوين األجسام المضادة،  
وتناقص عدد كرات الدم البيضاء، وتظهر القرح في الجهاز الهضمي، وينخفض           

  ).Selye, 1979 :68 (ة الدرقية، وكف في النشاط الجنسينشاط الغد
ومع مرور الوقت نجد أن الفرد يمتلك العديد من الخبرات العديدة لمواجهة المواقف             

حيث يمكن القول أن الفرد يتعلم التكيف مع         .الضاغطة من خالل الخبرات االنفعالية    
  ).معايشة الضغوط(المشكالت أو الضغوط 

وط البيئية المحيطة   وتختلف ردود األفعال البيولوجية لدى الفرد وذلك باختالف الضغ        
على الفرد في درجة تأثيرها وفي وجود العديد من الخبرات العامة لردود األفعـال              

   :وذلك من خالل اآلتي (Selye,1979 : 71) كما ذكرالنفسية للمواقف المتشابهة
  . تبدأ بارتفاع ضغط الدم نتيجة التعرض للضغوط ويبدأ في االزدياد-
التأهب كقاعـدة أولـى إمـا بمواجهـة الظـروف            االستعداد النفسي والجسمي ب    -

  .الضاغطة، أو الهروب منها
  . العصبي المركزي- تبدأ عمليات التحكم وتتم من خالل الجهاز السمبثاوي-
 يبدأ الفرد في استرجاع القرارات والخبرات للوقوف إلى طريقة شاملة لمواجهـة             -

ات فـي ردود    الضغوط عن طريق الجهاز العصبي المركزي وتظهر هـذه الخبـر          
  .األفعال
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 يكون هذا التفكير من خالل مستوى التفكير العادي حيث أن ردود األفعـال هـذه        -
  . تهدف إلى الوصول إلى حالة من التكيف مع هذه الضغوط

في الضغوط ذات أهميـة خاصـة،   "Selye" هذا وتعتبر نظرية هانز سيلي 
ى مدى الزمن، وتزودنـا     وذلك ألنها نظرية عامة للتفاعل مع الضغوط المتنوعة عل        

بتصور عن التفاعل بين العوامل البيئية، والجانب الفسيولوجي في عالقتها بأمراض           
  .الضغوط

  
  المقاومة

  
  
  
  
  اإلنهاك

                                                                   
  التنبيه

  )Seyle, 1979(يوضح نسب األدرينالين أثناء الضغوط ) ١(شكل 
  

وهذا المنحنى يوضح العالقة بين التكيف العام للجسم خالل ردود فعل الجسم عنـد              
  .نهاك اإلنذار بالخطر، المقاومة، اال-تمستويا وقوعه تحت الضغط من خالل ثالثة

 وفيها نجد حدوث ضغط ناتج من البيئة الخارجية وقد أدى إلـى             مرحلة البداية  -١
 الجسم في حالة تأهب حيـث تبـدأ         االنزعاج واالضطراب في الجسم حيث يوضع     

رغم أنه في هذه المرحلـة ال يـزال         . المقاومات في خروجها عن المستوى العادي     
  .مستوى مقاومات الجسم أقل من العادي رغم ارتفاعه التدريجي

 الجسم وارتفاع األدرينالين يبدأ في االزدياد        مقاومة  عند استمرار الضغوط فإن    -٢
  .لمستوى العادي للفردالوقتي المستمر فوق حدود ا
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 حسب طول مدة بقاء الضغوط وشدتها يرتفع ويستمر المنحنى فـي المـستوى              -٣
 أو استنفاذ قـوى     مرحلة اإلنهاك الثاني وعند انتهاء الضغوط تبدأ مقاومة الجسم إلى         

  ).Seyle, 1979(الجسم للتوافق 
  

أنها كذلك، مـن   أن األحداث ال تكون ضاغطة إال إذا اعتبرها الفرد ب        الباحثويعتبر  
خالل تفاعله الدينامي مع الحدث وإمكاناته الشخصية واالجتماعية، وشعوره بـبعض      

  .نواتج الضغوط من خالل استجابته النفسية واالنفعالية والمعرفية والفسيولوجية
  

  :النظرية المعرفية في الضغوط والمواجهة: ثانياً
 وعالقة تفاعلية ومتغيـرة     ،تهحيث ينظر للضغوط بأنها عالقة معينة بين الفرد وبيئ        

 ). Folkman, 1984: 840(باستمرار وعالقة تأثير وتأثر بين الفرد وبيئته 
 الـضغوط بأنهـا عالقـة    Lazarus & Folkman, 1984: 19)( ويعرف كل من

محددة بين الفرد والبيئة والتي يقيمها بأنها ترهق وتفوق إمكاناته وتشكل خطر على             
  . رفاهيته

التقييم المعرفي للتهديد لدى الزاروس، المفهوم المركزي لفهم طبيعـة     وتعتبر عملية   
الضغوط، حيث تكون عملية التقدير المعرفي وتوقعات المستقبل والعمليات المعرفية          

  ).Lazarus, 1966: 30( والحكم ةشاملة لإلدراك والتعلم والذاكر
صـر المكونـة    ويرى الزاروس أن تقدير كم التهديد ليس مجرد إدراك مبسط للعنا          

للموقف، ولكنه عالقة خاصة من التفاعل الدينامي بين البيئة المحيطة بالفرد وخبراته            
الشخصية مع الضغوط، ويعتمد تقييم الفرد للموقف الضاغط على عوامـل عديـدة             

. الجتماعية والعوامل المتصلة بالموقف الضاغط نفـسه       وا العوامل الشخصية : منها
  ).١٠: ٢٠٠١عثمان، ( ال يعتبر ضاغطا ألخر رد قدوان ما يعتبر ضاغطا لف

أن ذلك يعتمـد علـى   ) Lazarus & Folkman, 1984: 31-34(ويرى كل من 
طبيعة تقييم الفرد للموقف وإمكاناته في مواجهته، حيث يقرر الفرد أن الموقف إمـا              

ولقد ميز الزاروس بين نوعين . ، أو غير مؤثرون ضاراً، أو مهدداً، أو متحدياً  أن يك 
  :ن التقييم همام
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ويرى الزاروس أنه حين يواجه الفرد موقفا فإنه يتفاعـل معـه،       : التقييم األولي  -أ
  :ويمكن أن يحدد واحداً من بين ثالثة أنواع من التقييمات األولية للموقف وهي

  . ليس له عالقة مناسبة بالموضوع-١
  . ايجابي حميد وغير خطر-٢
  .  أو خسارة، أو تهديداً، أو تحدياًإما أن يتضمن الحدث ضرراً، و: ضاغط-٣

وفي حال تقييم الحدث بأنه ضرر وخسارة، فيعتبر أن الضرر قد وقع للفـرد فعـال           
أما التهديد ). حد المقربين ضرر لذاته، أو إصابة، أو فقدان أ    جرحٍ، مرضٍ، أو  : (مثل

التهديد  لم يحدث بعد، لكنه متوقع، لكن إذا وقع الضرر، فإن             أو فقداناً  فيعتبر ضرراً 
أما التحدي فيعتبر فرصة للنمو والكـسب ويمتـاز بانفعـاالت           . يرتبط به ويصاحبه  

  .سارة، عكس التهديد الذي يتميز بمشاعر سلبية
  

إنه يطلق على عملية تقييم ) Folkman, 1984 : 842(وترى : التقييم الثانوي -ب
ه الفرد لمواجهـة   مصادر المواجهة ما يسمى التقييم الثانوي، بمعنى ما يمكن أن يفعل          

        وخالل التقييم الثانوي فـان الفـرد       . الموقف الذي يقيم بأنه ضار، أو مهدد أو متحد
يضع يده على جوانب القوة والضعف، سواء كانت في الناحية الجسدية، أو الماديـة              

 والتي تقيم خالل التفاعل مع األعباء التي يفرضها الموقف          ،أو النفسية، واالجتماعية  
ى صعيد تقييم اإلمكانات الجسمية، فإنها تـشمل الـصحة الجـسمية            وعل. الضاغط

 أما المصادر االجتماعية فهي تعنـي شـبكة       . والطاقة الحيوية، والقدرة على التحمل    
أما المصادر  .  والدعم االجتماعي، والعادات والتقاليد    العالقات االجتماعية، والمساندة  

كم، ومهـارات حـل المـشكالت،       النفسية فهي تتضمن المعتقدات مثل الدين، والتح      
وعلى صعيد المصادر المادية، فتشير إلى المـال        . وتقدير الذات، والروح المعنوية   
  . واألدوات والتجهيزات المادية

أن إعادة ) Lazarus &  Folkman, 1984: 31(يذكر كل من : إعادة التقييم -ج
ة مواجهة الحدث، حيـث    التقييم تحدث بعد أن يقوم الفرد بتقييم الحدث، وتقييم إمكاني         

يقوم الفرد بإعادة تقييم الموقف ودرجة تهديده وذلك وفقا للمعلومات الجديـدة التـي           
يستمدها الفرد من خالل تفاعله بالموقف والبيئة المحيطة به، فيقوم بتعديل تقييماتـه             

  .من جديد لمواجهة الضغوط التي تهدده
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) (Lazarus & Folkman,1984:179 حيث يشير كـل مـن   :مواجهة الضغوط
مفهوم المواجهة وفقا للنظرية المعرفية للـضغوط إلـى أن المجهـودات المعرفيـة      
والسلوكية الهادفة إلى السيطرة، أو إلى خفض األعباء الداخلية، أو الخارجية الناتجة            

  :لمواجهة وظيفتين رئيسيتين، هماوعلى ذلك فإن ل. عن التفاعل مع الضغوط
  . عن الضغوطظيم المشاعر الناتجةتن -١
وتبدو كال الوظيفتين خالل مواجهة الفرد      . إدارة المشكالت الناتجة عن الضغوط     -٢

للضغوط التي يتعرض لها، وان كانت درجة سيادة وظيفة على أخرى تعـود إلـى               
  .كيفية تقييم الفرد للظروف الضاغطة وإمكانية تحكمه بها

ـ     عادة من  ولما كانت الضغوط تنشأ    ن ف الـصعبة، فـإ     مواجهة الفرد للمواق
)  ١٩٨٦Sarason & Sarason" (ساراسون وساراسون:"النموذج الذي قدمه كل من

يتضمن أن الموقف الضاغط يلقي على الفرد مسئولية التعرف على كافة المـصادر             
التي يمتلكها من اجل أن يجتاز هذا الموقف، ومن ثم فـان هـذا النمـوذج يتنـاول          

ل القيام بنوعين من التقييم، أولهما يتمثل في        الضغوط من المنظور المعرفي، من خال     
تقييم المواقف أو المهام المطلوبة، واألخر يتعلق بمدى قدرة الفـرد علـى التعامـل      

ن االستجابة ذات التكيف المرتفع هي التـي        وفي رأيهما فإ  . جح مع هذه المواقف   النا
لـوب عملـه،    هه نحو المط  تتضمن التوجه نحو العمل، والذي يركز فيها الفرد انتبا        

ويؤكدان على  . كبر مقارنة بردود أفعاله االنفعالية في مواجهة الضغوط       وذلك يشكل أ  
أهمية المتغيرات الفسيولوجية باعتبارها متغيرات وسيطة، خاصة عند تقدير الفروق          

  . بين األفراد من حيث التوتر الناشئ من الضغوط
 وضـع اعتبـار للبعـد        أن المنظور المعرفي في تناول الضغوط قد       : الباحث ويرى

النفسي واالجتماعي وطبيعة الموقف الضاغط وتفاعل جميع األبعاد لتصبح األحداث          
 (Lazarus, 1993:65) المنظـور ريتـشارد الزاروس   ولقد تزعم هذا. ضغوطا

واضعا في االعتبار تقييم الفرد للحدث من خالل تفاعل إمكاناته مع الموقف، بحيـث    
 في االعتبار   ذا قيمه الفرد بأنه ضار أو مهدد واضعاً       ال يصبح الموقف ضاغطا إال إ     

  .نه ال توجد أحداث تمثل ضغوطاً بصفة عامة أو عالميةأ
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 أن هذا المنظور هو األنسب للدراسات النفسية التي تنظر لإلنـسان            :ويرى الباحث 
بأنه إنسان بعيدا عن مجال التجارب على الحيوانات، وتعميمها على اإلنسان واضعا            

 ،تبار تأثير الجوانب النفسية واالجتماعية للفرد في تفاعلـه مـع المواقـف            في االع 
واألحداث، ويضع اعتباراً للفروق الفردية والحضارية والثقافية فـي إدراك وتقيـيم            

 والمواقف، وهو منظور مناسب لوصف الضغوط بأنها ضغوط نفـسية الن        األحداث
ذلك فإن ردود فعل الضغوط تأخذ      عملية التقييم تتطلب عمليات التفكير واإلدراك، وك      

  .أشكاال سلوكية ومعرفية وانفعالية واجتماعية
  

  ":سبيلبرجر" النظرية االدراكية :ثالثاً
 خالل منظوره اإلدراكي للضغوط بين األحداث البيئيـة   –" سبيلبيرجر"ويميز  

الخطرة التي يسميها ضواغط، وبين التغيرات االنفعالية والفسيولوجية والـسلوكية،          
ولقـد ميـز    . تي تنتج كرد فعل للمواقف الضاغطة، ويسميها ردود فعل الضغوط         ال
بين مفهوم الضغوط والتهديد مشيرا لمفهوم الضغط ليعني به خـصائص   " سبيلبرجر"

أمـا  . المثيرات في المواقف التي تتميز بدرجة ما من الخطر الجـسمي أو النفـسي        
ويـرى  . درجة ما مهدد لشخصه   التهديد فيشير إلى إدراك الفرد لموقف معين بأنه ب        

أن تقييم الفرد لموقف معين بأنه مهدد، يعتمد على مميزات المثير فـي             " سبيلبرجر"
الموقف وعلى الخبرات الماضية في المواقف المشابهة وعلى ذكرياته وأفكاره التـي    

ن إدراك المواقف الضاغطة يعتمد على تقييم       ستثار وتسترجع من خالل الموقف، وأ     ت
وقف، فقد تدرك المواقف الضاغطة لبعض األفراد بأنها غير مهددة، وبذلك           الفرد للم 

فإنهم سوف ال يدركون الخطر أو التهديد الناتج عنها، كذلك األفراد الذين يملكـون              
المهارات والخبرات في مواجهتها يدركون الموقف بأنه ليس خطرا أو مهدداً، وبذلك            

ج ف بأنه مهدد، أو خطر سوف ينت      فإن وجود خطر موضوعي، وإدراك الفرد للموق      
  ).Spielberger,1997:171 (عنه زيادة في درجة وحالة القلق

  

 :Learned Helplessness:  نظرية العجز المكتسب في الضغوط:رابعاً
  "Overmier"لقد استخدمت عبـارة العجـز المكتـسب ألول مـرة مـن قبـل                

 ةي انتابـت اسـتجاب    ، وهم يصفون استجابة العجز الت     "Maier"  و  "Seligman"وٍ
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 غير قابلة للـتحكم   ةالهروب لدى حيوانات التجارب التي تعرضت لصدمات كهربائي       
حيث أثبتت التجربة أن الحيوانات التي مرت بخبـرة         . من جانب حيوانات التجارب   

العجز، استسلمت تماما للصدمات الكهربائية لدرجة االمتناع عـن القيـام بمحاولـة          
 من أوائل الباحثين في مجال العجـز        "Hiroto"ويعتبر  . تجنب الصدمة الكهربائية  

المكتسب على اإلنسان، ففي إحدى تجاربه على مجموعتين مـن الطلبـة عـرض              
المجموعة األولى إلى ضوضاء شديدة مع إمكانية تحكم الطلبة بمصدر الـضوضاء،         
بينما عرض المجموعة الثانية إلى ضوضاء مع عدم إمكانية تحكم المجموعة بمصدر    

  .ضوضاءال
ولقد كان من نتائج التجربة أن المجموعة الثانية يأست واستسلمت للضوضاء ولـم              

  ).١١٠-١٠٩ :١٩٩٨عسكر،  (ةتحاول التحكم، حتى في المراحل الالحق
 أن الشعور باليأس هو حالة من عدم الرغبة في التفوق، وإتمام   "Seligman"ويرى  

ير التفوق على اآلخرين وانعـدام      المهام الصعبة، وأيضا عدم الرغبة في بلوغ معاي       
  ).٢١٦-٢١٥: ٢٠٠١عثمان، (روح المنافسة 

أن حالة العجز المكتسب يمكن أن تحدث للفرد مـن جـراء            ) ١٩٩٨عسكر،(ويرى  
  ). ١١٢: ١٩٩٨عسكر، (ثير الحالة على اآلخرين من حوله إدراك أو رؤية تأ

لتحكم بها، مـع     أن تكرار األحداث الضاغطة ومحاولة الفرد ا       "Seligman"ويرى  
  .تكرار فشله في مواقف متعددة، من شأن ذلك أن يؤدي إلى حالة العجز المكتسب

أن العجز المكتسب يؤدي إلى ثالثة أنواع من " "Maier & Seligmanكذلك يرى 
 دافعي، بحيث يصبح الشخص الذي يعاني من العجز المكتسب ال يبدي            األول: الخلل

 فيتصل بالجانب المعرفي،    الثانيموقف، أما الخلل    أي مجهود من أجل تغيير نتائج ال      
أمـا   .بحيث يفشل الفرد في تعلم استجابة جديدة تساعده في تجنب النتائج الـصعبة            

جابة شديدة أو ضـعيفة     فهو انفعالي، بحيث يجلب العجز المكتسب است      : الثالثالخلل  
  ). (Taylor,1995:235من االكتئاب 

  

   :الصحة النفسية: ثانياً
النفسية للفرد هي الحالة النفسية العامة للفـرد، والـصحة النفـسية             الصحة  

السليمة هي حاله تكامل طاقات الفرد المختلفة بما يؤدى إلى حسن اسـتثمار لهـا،               
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 غير محـدد  أي تحقيق إنسانيته، فالصحة النفسية ذات مفهوم واسع، . وتحقيق وجوده 
ر ما يجد عليه من معلومـات       نسبي بطبيعته، وهو متغير بتغي    مفهوم ثقافي، و  : "وهو

 سـلوكنا، نه يتغير بما نكتشفه عن أنفسنا و عن الحياة وما ينبغي أن تكون عليه، كما أ        
  .)٢٥: ١٩٩٦،عبد الغفار ("وما يجب أن نصل إليه في حياتنا

عدم الجدية سائد إلـى اآلن فـي نظـرة          هذا ومازال الغموض والقصور، و    
عام، فعدم قدرة األفراد في اإلفصاح عن       المجتمع للصحة النفسية وعلم النفس بشكل       

حاجاتهم النفسية، ومع صعوبة التعرف عليها أحياناً، يدفع المجتمع إلى التركيز على            
إشباع الجوانب الجسدية والمادية لألفراد أكثر من إشباعه لحاجاتهم النفسية، فالحـب        

 والقبـول،   والتقدير والصداقة، والتعبير عن النفس، و معرفة الـذات، واالحتـرام          
والكرامة، واالستقالل يأتي في المرتبة الثانية في سلم أولويات المجتمع، إذ لم تكـن              

 ة الفرد على التغلب على التحـديات وتشير الصحة النفسية إلى قدر. في عالم النسيان 
، أو   انفعالياً  ومواجهة التفاعالت االجتماعية دون أن يشعر أو يجرب عجزاً         ،اليومية
والصحة النفسية أكثر من مجرد غياب االضطرابات     . ، أو غير مناسب   اً، زائد سلوكياً

العقلية، ويمكن أن تتأثر بعوامل كثيرة تمتد من الضغوط الخارجية، التـي يـصعب              
التعامل معها إلى العلل البيولوجية، أو األمراض العضوية، التي تعوق وظيفة المـخ             

)٢٤٣: 2001 Kahn & Fawcett, .(  
ذلك يرجع الختالف في     من مجتمع آلخر، و    حة النفسية الص مفهومويختلف  

ثقافة كل منهما، واالختالف في المعايير السلوكية التي يتفق عليها الناس فـي كـل               
مجتمع، فما هو سائد في مجتمع من معارف، وعادات، وتقاليد، وأنماط تفكير يختلف             

ارسات السلوكية  ختالف في المم  من مجتمع آخر، وهذا يترتب عليه إ      عما يكون عليه    
  .)٩: ١٩٩٥القريطي، ( والنشاطات

 أن المجتمع الذي يعيش فيه الفرد بمؤسساته المختلفة يؤثر في           :الباحثويرى  
وتتحقق الصحة النفسية عن طريق تهيئة بيئـة        . الصحة النفسية لألفراد والجماعات   

يـة  اجتماعية آمنة، تسودها العالقـات االجتماعيـة الـسليمة، والعدالـة االجتماع           
والديموقراطية، واالهتمام بالفرد والجماعة، ورعاية الطفولـة، والـشباب والكبـار           
وإنشاء وتدعيم الهيئات والمؤسسات التي تحقق ذلك، ومراجعة المعايير االجتماعية،          
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والقيم الصالحة، والمثل التابعة من األديان السماوية ومن التراث الحـضاري بمـا             
لشعور صحة النفسية يتضمن تكامل طاقات الفرد وا      فمفهوم ال . يحقق الصحة النفسية  

يجابية تتضمن تمتع الفرد بصحة العقل والجـسم معـا          بالسعادة، وهى تعتبر حاله إ    
وإدراكه الكامل لحقيقة قدراته واحترامه لذاته وتقبلها، وليس مجرد غياب المرض أو      

اء فـي   انتفاء العجز والضعف، على اعتبار أن اإلنسان يمثل وحدة متكاملـة سـو            
  .التفاعل، أو السلوك

  

  :ة النفسيةتعريف الصح
البعض يرى أن الصحة النفسية تكمن في خلو الفرد من المـرض النفـسي              
والبعض األخر يرى أن الصحة النفسية هي انعدام المرض النفسي واالتجـاه إلـى              

ونجد أن السلوك السوي يصعب تحديده فهو يختلف مـن جماعـة            . السلوك السوي 
كما يختلف من فرد إلى فرد، لـذلك يـرى          . التقاليد السلوكية السائدة  لجماعة حسب   

الباحث أنه من الضروري سرد بعض التعريفات للصحة النفسية لبعض العاملين في            
  .مجال الصحة النفسية

المفهوم األول يذهب للقول بأن     :  أن هناك مفهومين للصحة النفسية     "فهمي"يذكر    
ض المرض العقلي أو النفسي، ويلقي هذا المفهوم       الصحة النفسية هي البرء من أعرا     

حة النفسية يأخذ طريقاً إيجابياً،     أما المفهوم الثاني للص   . قبوالً في ميادين الطب العقلي    
 نفـسه ومـع     إنه يرتبط بقدرة الفرد على التوافق مـع       . وغير محدد ،  واسعاً، شامالً 

اليـة مـن التـأزم    ة خهذا يؤدي به إلـى التمتـع بحيـا   المجتمع الذي يعيش فيه، و 
أن يقبل ذاته   ني هذا أن يرضى الفرد عن نفسه، و       يعواالضطراب، مليئة بالتحمس، و   

 ). ١٥: ١٩٩٠فهمي،(كما يتقبل اآلخرين 

الصحة النفسية بأنها حالة من التوازن والتكامل بين الوظـائف          " كفافي" يعرف  و  
، بحيـث   بله المجتمع جعله يتقبل ذاته، ويق   ، تؤدي به أن يسلك بطريقة ت       للفرد النفسية

 ).٨١: ١٩٩٧كفافي،(الكفاية عر من جراء ذلك بدرجة من الرضا ويش
تلفة الصحة النفسية بأنها حالة من تكامل طاقات الفرد المخ        " بد الغفار ع"يعرف  و  

 ).٢٢٧: ١٩٩٦عبد الغفار،(تحقيق وجود الفرد بما يؤدي إلى حسن استثمارها و
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الصحة النفسية تحدد علي أسـاس مـدي        وتشير منظمة الصحة العالمية إلي أن         
، بما يحقق له الـشعور      العقلية واالجتماعية واالنفعالية  تكامل طاقات الفرد الجسمية و    

بالسعادة والرفاهية مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه وبالتالي فهي ال تحـدد علـي               
  ).٢٨: ١٩٩٧ زهران،(أساس انتقاء المرض أو االضطراب النفسي 

 إلى التوازن والتكامل    مفهوم مجرد يشير  : "الصحة النفسية بأنها  " أبوهين"ويعرف    
، تجعل الفرد يسلك سلوكاً اجتماعياً       للوظائف النفسية والعقلية للفرد    المنشطالمتجدد و 
اء ذلك بدرجـة مـن   أن يشعر من جر، و الفرد ذاته ومن المجتمع المحيطمقبوالً من 

  ).٧: ١٩٩٢أبوهين ، ("تقبل الذاتالرضا والنجاح و
لفرد متوافقاً  ، يكون فيها ا   النفسية بأنها حالة دائمة نسبياً    الصحة  " زهران"ويعرف    

ويكـون  ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين       ) اجتماعياًشخصياً وانفعالياً و  (نفسياً  
 قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكـن، ويكـون          قادراً على تحقيق ذاته واستغالل    

ب الحياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية ويكـون سـلوكه          قادراً على مواجهة مطال   
  ).٩: ١٩٩٧زهران،(عادياً بحيث يعيش بسالمة وسالم 

 أن تعريف الصحة النفسية البد وأن يحتوي علـى شـقين أحـدهما              :الباحثويرى  
القـدرة علـى    "بيولوجي واآلخر بيئي لذا يعرف الباحث الصحة النفسية على أنهـا            

  ."متطلبات البيئة الخارجيةونات النفس الداخلية، وغم بين مكالتوافق والتنا
  

  :التعريفات اإليجابية في الصحة النفسية-أ
ولذلك يرى بعض العلماء أن مجرد غياب المرضى واألعراض النفسية ليس           

ويـذهبون  . كافيا لكي ينجح الفرد في الوفاء بمتطلبات التوافق السابق اإلشارة إليهـا   
بية، باإلضافة إلى غياب العناصـر الـسلبية مثـل          إلى ضرورة توافر عناصر إيجا    

الشعور بالرضا والكفاية والسعادة والتفـاؤل والمـشاعر اإليجابيـة نحـو الـذات              
لذلك يعرف هؤالء العلماء الصحة النفسية من زاوية تحدي المظاهر التي           . واآلخرين

  .بتوافرها توجد الصحة النفسية
ابعة لألمم المتحدة إلى الصحة   الت (W.H.O)منظمة الصحة العالميةوتنظر 

كتمـال  حالة تـشير إلـى إ     "هوم الصحة لديها    بصفة عامة من الزاوية اإليجابية، فمف     



 ٤٠

". الجوانب الجسمية والعقلية واالجتماعية وليست مجرد غياب المرضى أو الـوهن           
ومـع العـالم   " توافق األفراد مع أنفسهم"ويشير تعريف المنظمة للصحة النفسية إلى       

 حد أقصى من النجاح والرضا واالنشراح، والسلوك االجتماعي الـسليم،           عموما مع 
إلـى القـول أن     "  نعيم الرفاعي "يشر  و"  مواجهة حقائق الحياة وقبولها    والقدرة على 

فسية التي تنطـوي    الصحة النفسية تبدو في مجموعة من شروط تحيط بالوظائف الن         
املة مثل أعلى نسعى كلنـا      لكتتفق أيضاً على أن الصحة النفسية ا      عليها الشخصية و  

قبل أن نصل إليه في كل ساعات حياتنا، ولكن هذه التعريفات تختلف بعـد              و. نحوه
ذلك حين تصل إلى الحديث عن الشروط التي تظهر فيها الصحة النفسية والتي يعبر              

، كما يعبر االضـطراب     ة من توافر الصحة النفسية الجيدة     وجودها عن درجة مناسب   
 في بعضها عن وجود اختالل في الصحة النفسية يؤذي درجة جودتها الظاهر فيها أو  

  ). ٥: ١٩٨٧الرفاعي، (
  

  : التعريفات السلبية للصحة النفسية-ب
والتي تحدد معنى الصحة النفسية عن طريق استبعاد كل ما ال يتفـق معهـا               

هي الخلو أو البرء من األعـراض       : "ويحدد جوانبها، وهكذا يقال إن الصحة النفسية      
 وعلى الرغم من دفاع أصـحاب هـذا         .)١٨-١٧: ١٩٩٦عبد الغفار،   " (المرضية

القسم من التعريفات عنها بأن حالة الصحة ال يمكن فهمها إال بالرجوع إلـى حالـة                
" القريطي"يعتبر : المرض فإن الكثير قد أخذوا على هذا القسم العديد من المآخذ فمثالً

ابات النفسية والعقلية ومع ذلك ال تجـده        أن اإلنسان ربما يكون معافى من االضطر      
متمتعاً بمستوى فاعل من المقدرة على مواجهة ما يعترضه من مشكالت، أو علـى              

غير قادر  أو في المجتمع الذي يعيش فيه أو   بناء عالقات متميزة وفاعلة مع اآلخرين     
ع، عر باإلشبا على تحقيق ذاته بل قد يكون فاشالً في عمله وغير راض عنه، وال يش             

  )١٠-٩: ١٩٩٥، القريطي(والسعادة 
  

  :االتجاهات النظرية في تعريف الصحة النفسية
 بعد استعراضه ألعمال أربعة عشر مـن العلمـاء فـي            "Coleman"يرى  

علماً بأن كل اتجاه من هذه االتجاهات يقـوم بـالطبع علـى     . مفهوم الصحة النفسية  
  :تصور معين للطبيعة اإلنسانية وهذه االتجاهات هي



 ٤١

ويركز على الدوافع الغريزية فـي اإلنـسان مثـل الجـوع،             :االتجاه الطبيعي . ١
على أن يتم   . والجنس، ويرى أن الصحة النفسية هي القدرة على إشباع هذه الدوافع          

 البيئة وهي ما يسمى بالمواءمة، واالضطراب       ا اإلشباع في الحدود التي وضعتها     هذ
  .العقلي هو الفشل في تحقيق هذه المواءمة

ويركز على وجهة النظر القائلة بأن اإلنسان كائن عاقل ومفكر     :االتجاه اإلنساني . ٢
ومسئول ويستطيع أن يسلك سلوكا حسنا ينمي به ذاته ويحققها إذا تهيأت الظـروف              

  .لذلك، والسلوك الشاذ في هذه الحال ينتج عن إعاقة اإلنسان في تحقيق ذاته
جتماعية لإلنسان، ويرى أن الهدف األسـاس       ويؤكد الطبيعة اال   :االتجاه الثقافي . ٣

وبذلك تكون الصحة النفسية رهنا . أمام اإلنسان هو التوافق مع المتطلبات االجتماعية     
 وفشله في ذلك يعنـي      القات اجتماعية مثمرة مع اآلخرين،    بقدرة الفرد على إقامة ع    

  .االضطراب النفسي
يدية وضرورة بحث اإلنسان عـن    ويشير إلى انهيار القيم التقل     :االتجاه الوجودي . ٤

والفـشل  . هوية خاصة به، وأن يعرف معنى وجوده، وأن يسعى لتحقيق هذا الوجود    
  .في تحقيق هذا الهدف يعني االضطراب بكل صوره

ويؤكد هذا االتجاه على ضعف اإلنسان، واعتمـاده علـى اهللا،     :االتجاه الـديني  . ٥
  . واعتماده عليه-عز وجل– وعلى أن خالص اإلنسان لن يتم إال بالتجائه هللا

 من العلماء يعتمدون االتجاه االنتقائي الـذي يتـضمن     أن كثيراً  "Coleman"ويذكر
  .)٨٠: ١٩٩٧كفافي،(منهجا مشتقا من كل هذه االتجاهات 
  :تعليق على تعريفات الصحة النفسية

لقد تعددت تعريفات الصحة النفسية، ومن الصعب الخروج منهـا بتعريـف            
إن كل التعريفات التي تناولناهـا لمفهـوم        .  على غيره من التعريفات    واحد وتفضيله 

الصحة النفسية تعتبر مفيدة، إال انه ال يوجد تعريف منها يستطيع أن يعطينا معنـى               
  . كامل للصحة النفسية

إن التعدد في تعريفات الصحة النفسية يرجع إلى طبيعة الشخصية اإلنـسانية            
، لذلك فان ما يحدد الـصحة النفـسية للشخـصية           ذاتها فهي عبارة عن بنية معقدة     

وما تم تقديمه من تعريفـات للـصحة        . اإلنسانية عوامل ومتغيرات متعددة ومتداخلة    
وإذا ما فحصنا نقاط التداخل أو التالقي في        . النفسية فيه تداخل ويصعب الفصل بينها     
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ريف هـذا  ما تم عرضه من تعريفات للصحة النفسية، فإننا نجد أن أفضل طريقة لتع      
المفهوم هو تلك التعريفات التي تضع في اعتبارها التفاعل القائم بين الفرد ومحيطه             
: البيئي، وإذا درسنا  هذا التفاعل بين الفرد وبيئته سوف نجد نوعين مـن العالقـة               

نسان بالعالم المحيط بـه             عالقة اإل : الثانيعالقة اإلنسان بنفسه، النوع     : األولالنوع  
  ). ٨٨: ١٩٩٩، غريب(

 أن الشخص الصحيح نفسيا هو ذلك الذي الباحث يرىوبناء على ما سبق فإن 
الخلو النسبي من المرضى النفـسي، أو العقلـي، أو النفسجـسمي،            : يتمتع بما يلي  

وتوافق الفرد مع ذاته ومع اآلخرين في بيئته، والشعور بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه             
تي تربي فيه، والشعور بالرضا والـسعادة، والثقـة         اآلخرين، وتمثل قيم المجتمع ال    

 وتحقيق الذات، والمرونة، واإليجابية، والتفاعل البنـاء فـي التعامـل مـع        ،بالنفس
  .اآلخرين، والطموح والتطلع لمستقبل أفضل

  

  :خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية
 الشخـصية  تتميز الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بعدة خصائص تميزهـا عـن    

  .)١٣٠: ١٩٩٧زهران،(وفيما يلي أهم هذه الخصائص كما لخصها . المريضة
 التوافق الشخصي ويتضمن الرضا عن الـنفس والتوافـق     : دالئل ذلك و: التوافق-١

  . األسري والتوافق المدرسي والتوافق المهنياالجتماعي ويشمل التوافق الزواجي
 لشعور بالسعادة والراحة النفسية لما    ا: ودالئل ذلك : الشعور بالسعادة مع النفس   -٢

فادة من مسرات الحياة مستقبل مشرق، واالستللفرد من ماض نظيف وحاضر سعيد و  
 النفسية األساسية، والشعور بـاألمن والطمأنينـة       إشباع الدوافع والحاجات  اليومية، و 

نمـو  والثقة، ووجود اتجاه متسامح نحو الذات، واحترام النفس وتقبلها والثقة فيها، و           
 .مفهوم موجب للذات وتقديرها حق قدرها

ـ : دالئل ذلـك  و: الشعور بالسعادة مع اآلخرين    -٣ ب اآلخـرين والثقـة فـيهم       ح
حـو اآلخـرين،    تـسامح ن  تقاد في ثقتهم المتبادلة، ووجود      واحترامهم وتقبلهم واالع  

ماء ، واالنت"الصداقات االجتماعية"والقدرة على إقامة عالقات اجتماعية سليمة ودائمة        
للجماعة والقيام بالدور االجتماعي المناسب والتفاعل االجتماعي السليم، والقدرة على         



 ٤٣

التضحية وخدمة اآلخرين واالستقالل االجتماعي، والـسعادة األسـرية، والتعـاون           
 .وتحمل المسئولية االجتماعية

فهم الـنفس والتقيـيم الـواقعي       : دالئل ذلك و: تحقيق الذات واستغالل القدرات    -٤
لموضوعي للقدرات واإلمكانات والطاقات، وتقبل نواحي القصور، وتقبل الحقـائق          ا

احتـرام الفـروق بـين      ، وتقبل مبدأ الفروق الفردية، و     المتعلقة بالقدرات موضوعياً  
 القدرات والطاقات واإلمكانـات إلـى       لاألفراد، وتقدير الذات حق قدرها، واستغال     

 وفلسفة حياة يمكـن تحقيقهـا،       أقصى حد ممكن، ووضع أهداف ومستويات طموح      
وإمكانية التفكير والتقرير الذاتي، وتنوع النشاط وشموله، وبذل الجهد فـي العمـل             

  .واإلنتاج، والكفاية هوالشعور بالنجاح فيه والرضا عن
النظرة السليمة الموضـوعية    :  ودالئل ذلك  :القدرة على مواجهة مطالب الحياة     -٥

مية، والعيش فـي الحاضـر والواقـع، والبـصيرة          للحياة ومطالبها ومشكالتها اليو   
والمرونة وااليجابية في مواجهة الواقع، والقدرة على مواجهـة إحباطـات الحيـاة             
اليومية، وبذل الجهود االيجابية من أجل التغلب على مشكالت الحياة وحلها، والقدرة            

تماعيـة،  على مواجهة معظم المواقف التي يقابلها، وتقدير وتحمل المـسئوليات االج       
وتحمل مسئولية السلوك الشخصي، والسيطرة على الظروف البيئيـة كلمـا أمكـن             

  .والتوافق معها، والترحيب بالخبرات واألفكار الجديدة
لمتناسـق  األداء الـوظيفي الكامـل المتكامـل ا       : ودالئل ذلك : التكامل النفسي  -٦

تمتع بالـصحة ومظـاهر     ، وال )اجتماعياًجسمياً، وعقلياً، وانفعالياً، و   (للشخصية ككل   
 .النمو العادي

 السلوك السوي العادي المعتدل المألوف الغالـب      : دالئل ذلك و: السلوك العادي  -٧
،  على تحسين مـستوى التوافـق النفـسي        ، والعمل على حياة غالبية الناس العاديين    

  .ضبط النفسالقدرة على التحكم في الذات وو
زام وطلب الحالل واجتنـاب الحـرام       األدب وااللت : دالئل ذلك و: حسن الخلق  -٨

وبشاشة الوجه وبذل المعروف وكف األذى وإرضاء الناس في السراء والـضراء،            
الوالدين،  وبر وقول الخير، وحسن الجوار، والكرم، وحب الخير للناس،  ولين القول، 



 ٤٤

الحلـم  ووالوقار والصبر، والـشكر والرضـا،       ياء والصالح، والصدق والبر،     الحو
 .فقةوالعفة، والش

التمتع بالصحة النفسية والصحة الجـسمية      : ودالئل ذلك : العيش بسالمة وسالم   -٩
والصحة االجتماعية واألمن النفسي والسلم الداخلي واإلقبال على الحياة بوجه عـام            

  .والتمتع بها، والتخطيط للمستقبل بثقة وأمل
 

  :معايير ومظاهر الصحة النفسية
هر محددة أو مؤشرات سلوكية معينة يمكن        مفهوم الصحة النفسية بمظا    ارتبط

  : درجة تمتع الفرد بالصحة النفسية منهااستخدامها في استنتاج 
حيث ذكر أن الشخص الذي يتمتع بقـدر وفيـر مـن            : )أحمد عبد الخالق  (ما ذكره   

، والكفاءة والسلوك الخلق القويم: "يجب أن يظهر عليه المظاهر اآلتيةالصحة النفسية  
 والتحـرر   ،وتكامل الشخصية، والقدرة على مواجهة مطالب الحياة      ) العادي(السوي  

األمراض العقلية، وانحرافات السلوك،     من أعراض االضطرابات النفسية، و     سبيالن
  .)٢١-٢٢: ١٩٩١، عبد الخالق" (و التأخر العقلي

 هـي عدداً من مؤشرات الصحة النفسية و     فقد حدد   " صموائيل مغاريوس "أما  
جاح الفرد فـي    ناع الفرد بعالقاته االجتماعية، و    استمت إمكاناته، و  تقبل الفرد لحدود  "

ـ   عمله ورضاه عنه، واإلقبال على الحياة بوجه عام، و         ي مواجهـة  كفـاءة الفـرد ف
وإشباع الفرد لدوافعه وحاجاته،    ،  إحباطات الحياة اليومية، واتساع أفق الحياة النفسية      

" قراراته، واتزانه االنفعـالي   عاله و ثبات اتجاهات الفرد، وتصدي الفرد لمسئولية أف      و
  ). ٧٩-٧٣: ١٩٧٤مغاريوس ، (

أن هناك مظاهر كثيرة للصحة النفسية تبـدو        : إلى) ١٨ :١٩٩٨سيد،(يشير  و
لمظـاهر   مـن ا   مظاهر سلوكية معينة على تصرفاته و أفعاله، وسـتعرض عـدداً          

ـ " المذكورة للصحة النفسية وهي  ، ب لذاتـه شعور الفرد باألمن، وتقدير الفرد المناس
القـدرة علـى الـتعلم     ل الفعال بعالم الحقيقة والواقع، واألهداف الواقعية، و       واالتصا

تحمـل  ، والـشعور بالـسعادة واإليجابيـة، و       قف الحياة، واإلرادة  والخبرة من موا  
ستقرار اال، و وتقبل اآلخرين، والتفاؤل،، واالنفعاالت المناسبة، وتقبل الذات   المسئولية

قدرة الفـرد   ، و ، واالستمتاع في الحياة   كيزالقدرة على التر  ل، و في األسرة وفي العم   



 ٤٥

من االستقالل عن هـذا     احترام الفرد لثقافة المجتمع مع تحقيق قدر        على أن يحب، و   
  .مطالب الجماعات التي يتعامل معهاقدرة الفرد على تحقيق المجتمع، و
فـسية،   عن جملة من المظاهر التي تعبر عن الصحة الن         "آمال باظة "تحدثت  و

وهي عبارة عن نقاط االتفاق بين العديد من الدراسات التي أجريـت علـى بيئـات              
اجتماعية مختلفة بغرض معرفة مظاهر الصحة النفسية التي تلتقـي حولهـا تلـك              
البيئات، حيث تعتبر هذه المظاهر المتفق عليها أساسية للتعبير عن الصحة النفـسية             

لبيئية، توافق مع المتطلبات االجتماعية و ا     الالمحافظة على شخصية متكاملة، و     "وهي
، ة على الثبات النسبي، والنمـو مـع العمـر         المحافظ، و و التكيف مع شروط الواقع    

جتماعي للفرد فـي    الدور اال در مناسب من الحساسية االنفعالية، و     والمحافظة على ق  
  ). ١٠-٧: ١٩٩٩، باظة" (المجتمع

 الصفات التـي يجـب أن       فقد حددا الخصائص و   " القريطي و الشخص  "أما  
، الشعور بالكفاءة، والثقة بـالنفس    : "تتوافر في الفرد المتمتع بالصحة النفسية باآلتي      

، المقدرة على ضبط الـنفس     االجتماعي، والنضج االنفعالي، و    لوالمقدرة على التفاع  
التحـرر مـن    اقات واإلمكانات في أعمـال مـشبعة، و       والمقدرة على توظيف الط   

أوجـه القـصور     والبعد اإلنساني والقيمي، وتقبـل الـذات و        العصابية،األعراض  
  ). ١٠-٩: ١٩٩٢الشخص، لقريطي وا" (العضوية
الـشخص قـد    ات األخيرة التي وضعها القريطي و     الصفهذه الخصائص و  و

خدمه الباحث فـي  الذي سيست قياس الصحة النفسية التي وضعاه و     استخدمت كأبعاد لم  
  .التفصيل في معرض وصفه للمقياسسيأتي الحديث عنها بدراسته الحالية و

  

 :نسبية الصحة النفسية
كما أن هناك نسبية في الصحة الجسمية فهناك نسبية في الصحة النفسية، بـل هـي                

فمن يحسبون أصحاء ليسوا كلهم على درجة من الصحة،  . أوضح في الجانب النفسي   
الختبـارات  بل إنهم يتفاوتون في نصيبهم من الصحة، كما يشهد بذلك أداؤهم على ا            

 ويترتب على ما سبق     .النفسية، وكما يشهد بذلك سلوكهم وأساليب توافقهم في البيئة        
وهذا . أن هناك أصحاء أقرب إلى المرضى، كما أن هناك مرضى أقرب إلى الصحة  

نهـم ليـسوا   ور شأن الناس بين الـصحة والمـرض، أ   التوزيع يدعونا إلى أن نتص    
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نقاطا على متصل يمثل أحد أطرافه       يشغلون   مصنفين في فئتين منفصلتين، وإنما هم     
  ).٩١: ١٩٩٦،عبد الغفار(لطرف اآلخر قطب المرض قطب الصحة، ويمثل ا

ثابتـة،  ليست حالة    بأنها   الصحة النفسية   )٢٨: ١٩٩١عبد الخالق،   ( ويصف
 نشطة ونسبية، تتغير من     إما أن تتحقق أو ال تتحقق، بل إنها حالة ديناميكية متحركة          

أي أنها تختلف بـين األفـراد      .  ومن وقت إلى أخر لدى الفرد الواحد       ،خرفرد إلى آ  
 ومن مجتمع ألخر، وفي نفس المجتمع من حقبة         ، من وقت ألخر   ،ولدى الفرد الواحد  

فال يوجد شخص كامل في صحته النفـسية، فمـن          .  إلى حقبة زمنية أخرى    ،زمنية
ولـيس مـن    . اشد الناس اضـطراب    لدى أ  ةالممكن أن نالحظ بعض الجوانب السوي     

ولـيس مـن    . شد الناس اضـطرابا    السوية لدى أ   المتوقع أن نالحظ بعض الجوانب    
  . المتوقع غالبا أن تضطرب جميع الوظائف النفسية لدى الفرد دفعة واحدة

 نسبية الصحة النفسية من زاويتين، الزاوية     )٨٥-٨٤: ١٩٩٧كفافي،(ويعالج  
  .الزاوية الثقافية:  هيالزاوية الصحية، والزاوية الثانية: األولى هي

أما بالنسبة للزاوية الصحية، فالصحة النفسية نسبية بمعنى أنه ليس هناك خط فاصل             
وال يمكـن أن   . بين األصحاء والمرضى، أو بين حائزي الصحة النفسية ومفتقـديها         

النهائي للصحة  يتمتعون بالحد األقصى، أوين من حيث    قسم الناس إلى قسمين متميز    ن
النهائي من االضطراب النفسي، أو من انعدام       ن بلغوا الحد األقصى، أو      فسية، وم الن

  :وذلك العتبارينالصحة النفسية، 
أنه ليس هناك حد أقصى أو نهائي للصحة النفسية فال يوجد إنسان            : االعتبار األول -

يخلو من الصراع أو من القلق، ولم يوجد إنسان لم يخبر اإلحباط أو الفـشل، ومـا                 
وإذا اعتبرنـا أن التوافـق الشخـصي        . ا من مشاعر وانفعاالت سلبية    يترتب عليهم 

واالجتماعي من العالقات األساسية للصحة النفسية، فليس هناك دليل واضح على أن            
هناك فرداً حقق الدرجة القصوى من التوافق، كمـا أن المـشاهدات تخطـئ هـذا                

  .االفتراض
 االضطراب فاالضطراب يبدأ     أن المضطربين يختلفون في درجة     :االعتبار الثاني -

من المشكالت السلوكية واألعراض البسيطة كالكذب والسلوك االندفاعي أو العدواني        
أو اإلنطوائي، والتي يمارس معها الفرد حياة عادية، وينتهـي إلـى االضـطرابات              
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الذهانية الكبرى، والتي يفقد فيها المريض استبـصاره، وتنقطـع صـلته بالعـالم              
. جب عزله ومراقبته، ألنه يكون خطرا على نفسه وعلى اآلخرين         الخارجي، بحيث ي  

أمـا   .)٤٣: ٢٠٠٣ زهـران، (أي أن هناك نسبية وتدرجاً داخل فئة المرضى ذاتها          
ة التـي   يوهي النـسب  . الزاوية األخرى في نسبة الصحة النفسية فهي النسبية الثقافية        

ة ذات مفهوم واسع و النفسيالصحة وتعتبر . تظهر عند المقارنة بين الثقافات المختلفة
نسبي بطبيعته وهو متغير بتغير ما يجد عليـه مـن   قافي ومفهوم ث: "غير محدد وهو  

ر بما نكتشفه عن أنفسنا     معلومات عن الحياة و ما ينبغي أن تكون عليه، كما أنه يتغي           
  ). ٢٥ :١٩٩٦،عبد الغفار" (ب أن نصل إليه في حياتنايج، وو سلوكنا

ذلك يرجع الخـتالف فـي   النفسية من مجتمع آلخر وم الصحة  ويختلف مفهو 
تي يتفق عليها الناس فـي كـل        االختالف في المعايير السلوكية ال    فة كل منهما، و   ثقا

أنماط تفكير يختلف   ائد في مجتمع من معارف، وعادات، وتقاليد، و       ، فما هو س   مجتمع
ت السلوكية  هذا يترتب عليه اختالف في الممارسا     ما يكون عليه من مجتمع آخر، و      ع

فما يعد سويا وصحيا في ثقافة ما قد ال يعد كذلك في ثقافـة أخـرى،                . و النشاطات 
إذن فليس هناك من سواء مطلق أو ال سواء مطلق ينطبـق علـى       . والعكس صحيح 

بل إن النسبية الثقافية تتـضح كـذلك داخـل الثقافـة      . سلوك معين في كل الثقافات    
افي والقيمي اللذين تتـضمنها عمليـة التغييـر         الواحدة، ويبدو ذلك عبر التطور الثق     

االجتماعي فما قد يعده المجتمع سلوكا غير سوي في بعض الفترات قد ال يعده كذلك            
وفـي   .أي أن النسبية الثقافية تتأكد عبر محوري المكان والزمـان         . في فترة أخرى  

وضاً كون مرف المجتمع الواحد ما يبدو مقبوالً عند جماعة قد ي        داخل الثقافة الواحدة و   
اة المجتمـع الواحـد نفـسه       الحضر مثالً، بل إن حي    عند جماعة أخرى، الريفيين و    

قد تتبدل معها نظرته إلى بعض هذه األنماط من فترة إلى أخرى فما كـان  متطورة و 
  ).٩: ١٩٩٥، القريطي(العكس صحيح ادي اليوم وعادياً أصبح غير ع

ن األمر فيها نسبي كما هو فـي        وإذا أخذنا الصحة النفسية واختاللها وجدنا أ      
الشذوذ، فكما انه ال يوجد حد فاصل بين الشاذ والعادي، كذلك ال يوجد حد فاصـل                

والصحة النفسية شبيهة فـي ذلـك بالـصحة      . بين الصحة النفسية والمرض النفسي    
ولكن درجة . الجسمية، فالتوافق التام بين الوظائف الجسمية المختلفة ال يكاد له وجود 
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كـذلك التوافـق    . هذا التوافق هي التي تبرز حالة المرض عن حالة الصحة         اختالل  
التام بين الوظائف النفسية المختلفة عند فرد ما أمر يكاد ال يكون له وجود، ودرجة                

ومن أركان الصحة النفسية    . اختالل التوافق هي التي تميز حالة الصحة عن غيرها        
جاح التكيف مع البيئة، ونجاح التكيف هذا األساسية إلى جانب انعدام النزاع الداخلي ن     

أمر نسبي كذلك، فليس هناك حد فاصل ندرك عنده الفرق بين نجاح تحقيق التكيـف           
ونالحظ أن التكيف مع البيئة نسبي من ناحية أخرى، وهي          . مع البيئة، وانعدام تحققه   

ا رضع  الناحية المتوقفة على النمو، فالطفل الصغير يعتبر في حالة صحة عادية، إذ           
ثدي أمه حتى الثانية من والدته، ولكنه ال يعتبر كذلك إذا استمر يرضع إلـى سـن                 

كذلك األنانية تعتبر حالة عادية من حيث الصحة النفـسية فـي الـسنوات         . السادسة
  ).١٢: ١٩٩٩باظة،(الخمس اُألول، ولكنها ال تعتبر كذلك في المراهقة 

  

 :  الصحة النفسية األسرية
وهي الممثلة األولـى للثقافـة      . م عوامل التنشئة االجتماعية   األسرة تعتبر أه  

هي التي تسهم بالقدر األكبر في اإلشراف  جماعات تأثيراً في سلوك الفرد، و     وأقوى ال 
لألسـرة وظيفـة    و .على النمو االجتماعي للطفل وتكون شخصيته وتوجيه سـلوكه        
 وهي العامـل األول     اجتماعية ونفسية هامة، فهي المدرسة االجتماعية األولى للطفل       

نحن نعلم أن السنوات األولى مـن حيـاة   و. لوك الطفل بصبغة اجتماعيةفي صبغ س 
الطفل تؤثر في التوافق النفسي أو سوء التوافق حيث يكون األطفال شديدي التـأثر              

ولألسرة خصائص هامة منها أنهـا الوحـدة        .لتجارب المؤلمة والخبرات الصادمة   با
هي المسئولة عن تنشأة الطفل اجتماعيـاً       ينشأ فيها الطفل، و    األولى التي    االجتماعية

وهي التي تعتبر األنموذج األمثل للجماعية األولية التي يتفاعل الطفل مع أعـضائها             
وتـستخدم   .وجهاً لوجه ويتوحد مع أعضائها ويعتبر سلوكهم سلوكاً أنموذجياً يحتذيه         

المـادي  (ية للطفل مثل الثـواب      األسرة أساليب نفسية عديدة أثناء التنشئة االجتماع      
والمشاركة في المواقف والخبـرات بقـصد   ) المادي والمعنوي (والعقاب  ) والمعنوي

  ).١٤: ٢٠٠٣زهران،(تعليم السلوك واالستجابات والتوجيه المباشر والتعليم 
  : على صحة الطفل النفسية على النحو التاليالعالقات بين الوالدينوتؤثر 
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 إلى تماسك األسرة بما يخلق مناخاً يساعد على نمو الطفـل  السعادة الزوجية تؤدي  •
 .إلى شخصية متكاملة و متزنة

الوفاق والعالقات السوية بين الوالدين تؤدي إلى إشباع حاجة الطفل إلـى األمـن               •
 .إلى توافقه النفسي نفسي وال
نحو االتجاهات االنفعالية السوية واتجاهات الوالدين الموجبة نحو الحياة الزوجية و          •

 .الوالدية تؤدي إلى استقرار األسرة والصحة النفسية بكافة أفرادها

التعاسة الزوجية تؤدي إلى تفكك األسرة مما يخلق مناخاً يؤدي إلى نمـو الطفـل                •
 .نمواً نفسياً غير سوي

لوك الخالفات بين الوالدين تعكر صفاء جو األسرة مما يؤدي إلـى أنمـاط الـس               •
 . والشجار وعدم االتزان االنفعالياألنانيةالمضطرب لدى الطفل كالغيرة و

المشكالت النفسية للزوجين والسلوك الشاذ الذي قد يقومان به يهدد استقرار المناخ             •
 .األسري والصحة النفسية لكافة أفرادها

  

 : على صحته النفسية على النحو التاليالعالقات بين الوالدين والطفلوتؤثر 

القبول والثقة تساعد الطفل في أن ينمو إلى        لحب و قات واالتجاهات المشبعة با   العال •
 .يثق فيهميره، ويتقبل اآلخرين وشخص يحب غ

االتجاهات السالبة والظروف غير المناسبة تؤثر تأثيراً سيئاً على         العالقات السيئة و   •
 ).٦٣ : ١٩٩٨كناعنة، (النمو النفسي وعلى الصحة النفسية للطفل 

 

 :الصحة النفسية على النحو التالي على العالقات بين األخوةو تؤثر 
العالقات المنسجمة بين األخوة الخالية من تفضيل طفل على طفل، أو جـنس علـى       

 .جنس، المشبعة بالتعاون الخالية من التنافس، تؤدي إلى النمو النفسي السليم للطفل
و العالقات بين األسرة والمدرسة مهمة للغاية وخاصة عالقـات التعـاون لتبـادل              

المعلمين بدور   وتقوم مجالس اآلباء و    .ومات والتوجيهات فيما يتعلق بنمو الطفل     المعل
كذلك فإن العالقات األسرية و بقية العوامل المؤثرة في النمو          . كبير في هذا الصدد     

النفسي للطفل مهمة أيضاً وخاصة المدرسة، ووسائل اإلعالم، ودور العبادة وجماعة           
على تدعيم العالقات األسرية حتى يتحقق أثرهـا        وعلى العموم يجب العمل     . الرفاق
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النافع على صحة الطفل النفسية ويجب تالفي تصدعها التي يؤثر تأثيراً ضاراً ومن             
أهم هذه األسباب انهيار األسرة بسبب موت أحد الوالدين أو كالهما، أو هجران أحد              

دمـان، أو   اإلالوالدين أو كليهما للطفل، أو االنفصال أو الطـالق، أو الـسجن، أو              
الفقر والبطالة، والتشرد واالزدحام، ونقص وسائل الراحة،       المجون وعدم األمان، و   

  . أو اضطراب العالقات الزوجية الخاصة
أن المناخ األسري الذي يساعد علـى       ) ١٥٦ : ١٩٩٧كفافي،  (  يرى وهكذا

  : النمو النفسي السوي والصحة النفسية يجب أن يتسم بما يلي
ـ          إشباع الحاجات ا   - ب لنفسية وخاصة الحاجة إلـى االنتمـاء، واألمـن، والح

 .واألهمية، والقبول، واالستقرار
 .تنمية القدرات عن طريق اللعب والخبرات البناءة، و الممارسة الموجهة  -

 .التعاون، واإليثارجتماعي، واحترام حقوق اآلخرين، وتعليم التفاعل اال -
 ).الشخصي واالجتماعي( تعليم التوافق النفسي  -

 .تكوين االتجاهات السليمة نحو الوالدين، واألخوة، واآلخرين -
 ...تكوين العادات السليمة الخاصة بالتغذية، والكالم، والنوم  -

  . تكوين األفكار والمعتقدات السليمة -
  

  : فيما يلينجمل  دور األسرة في الصحة النفسية للطفلمن هذا 
للطفل، وتؤثر في   ) يالسوي وغير السو  ( األسرة تؤثر على النمو النفسي       •

تكوين شخصيته وظيفياً ودينامياً، فهي تؤثر في نمـوه الجـسمي ونمـوه         
 .العقلي ونموه االنفعالي ونموه االجتماعي

األسرة السعيدة تعتبر بيئة نفسية صحية للنمو تؤدي إلى سـعادة الطفـل              •
 .وصحته النفسية

ثابة مرتـع   األسرة المضطربة تعتبر بيئة نفسية سيئة للنمو، فهي تكون بم          •
 .خصب لالنحرافات السلوكية واالضطرابات النفسية واالجتماعية

الخبرات األسرية التي يتعرض لها الطفل في السنوات األولى من عمـره       •
 ).١٦: ٢٠٠٣زهران،(تؤثر تأثيراً هاماً في نموه النفسي 
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  :ترتيب الطفل في األسرة
ديه أن هذا التفاعـل     ومما يبين خطورة وتعقد عملية التفاعل بين الطفل ووال        

) الترتيب الميالدي (يتأثر بترتيب الطفل بين إخوته من المولد، وبالتالي أصبح متغير           
من المتغيرات األسرية التي يعالجها الباحثون اآلن كأحد العوامل التـي تـؤثر فـي         

 فضل التنبيه إلى أهمية هذا المتغير فترتيب الطفل         "Adler"وكان  . شخصية الطفل 
لواحدة يجعل لكل منهم بيئة سيكولوجية مختلفة عن بيئة اآلخـر وهـذا             في األسرة ا  

التباين في البيئات يأتي من أن التفاعل بين الوالدين خاصة األم وكل ابن من أبنائهـا         
فتفاعلها مع الطفل األول ليس كتفاعلها مع الطفـل         . يختلف حسب موقعه بالنسبة لها    

كذلك فإن الطفل الوحيد له     .  مع األخير  األوسط، وتفاعلها من األوسط ليس كتفاعلها     
كما أن للطفـل الـذكر      .  تختلف عن بيئة اآلخرين من ذوي األشقاء       ةبيئة سيكولوجي 

وسط مجموعة من األخوات اإلناث والبنت وسط مجموعة من األخوة الذكور وضعا            
  .)٢١٢-٢١٠: ١٩٩٧كفافي،  (خاصا متميزا

الهتمام ومن التدليل ولهذا الطفل     فالطفل األول أو األكبر يأخذ قدرا أكبر من ا        
وضع فريد، وهو أن يظل الملك المتوج على عرش األسرة في الفترة التـي يكـون         

وهـو  . فيها وحيد والديه، ثم يتعرض لإلبعاد عن العرض عند والدة الطفل الثـاني            
عندما يتعرض لهذه األزمة يحاول أن يستبعد انتباه ورعاية والديه بشتى األسـاليب             

تكون أساليب عدوانية أو استعطافية، وذلك ألنه يحارب في هذا الموقف من            التي قد   
والطفل األكبر يشارك فيما بعد فـي مـسؤوليات         . أجل استعادة حب األم واهتمامها    

كأن يساعد في تربية إخوتـه، ويلعـب   التربوية ـ خاصة لو كانت أنثى ـ   األسرة 
  . دورا شبيها بدور الوالد أو الوالدة بالنسبة لهم

أما الطفل الثاني فإنه في موقف مختلف إذ يشاركه آخر منذ البداية في اهتمام              
والديه ولذات فهو أقرب إلى معاني التعاون من االبن األكبر والطفل الثاني في مركز   

إن هذا الطفـل    . ممتاز، إذا لم يشن عليه الطفل األول حربا محاوال دفعه إلى الوراء           
اق أو في مباراة ويجد لديـه رغبـة، فـي بعـض             يسلك أحيانا كما لو كان في سب      
  .الحاالت، ألن يتخطى أخاه األكبر
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أما الطفل األصغر فهو يتميز بأن مركزه ثابت في األسرة فكل طفـل آخـر               
يمكن أن يتغير مركزه أو ترتيبه بين األخوة إال الطفل األصغر فهو الطفل المدلل من     

ولكنه كثيـرا  . ا حدث مع الطفل األولقبل الجميع، وال يخشى أن يفقد هذا التدليل كم 
ما يعاني من مشاعر قوية بالنقص أو الدونية فهو دائما يوجد في بيئة تـضم كبـارا               
أكثر قوة وأوسع تجربة ولذا فلهذا المركز مشكالته العديدة ويأتي بعد الطفـل األول              

  .في نسبة األطفال المشكلين
سة لـيس األخ أو األخـت       وأما الطفل الوحيد فهو مشكلة في حد ذاته، فمناف        

وهي تخـاف   ،كطفل وحيد يكون هدفا لتدليل أمه ولكن منافسته تتجه إلى الوالد، فهو       
 ومكمـن   ي بؤرة االهتمـام   أن تفقده فتحيطه برعاية زائدة، وهو قد تعود أن يكون ف          

ويكون تفاعله مع أفراد كبـار      . الخطورة بالنسبة لهذا الطفل أن ينمو في بيئة محددة        
حروم من التفاعل االجتماعي مع أطفال من سـنه، خاصـة قبـل سـن       فقط، فهو م  
وشبيه بموقف الطفل الوحيد مع الفروق العديدة ـ موقف الطفل الذكر مع  . المدرسة

مجموعة من اإلخوة اإلناث أو موقف الطفلة األنثى وسط مجموعـة مـن اإلخـوة               
  ).٢١٢-٢١٠: ١٩٩٧كفافي، (الذكور 

  

  : الصحة النفسية في المدرسة
نقل الثقافـة المتطـورة     مية التي تقوم بعملية التربية، و     لمدرسة هي المؤسسة الرس   ا

وعندما يبدأ الطفل تعليمه . وتوفير الظروف المناسبة للنمو جسمياً، وعقلياً، واجتماعياً    
 فهـو يـدخل   فيه بالتنشئة االجتماعية باألسرةبالمدرسة يكون قد قطع شوطاً ال بأس     

  .ن المعلومات والمعايير االجتماعية والقيم واالتجاهاتالمدرسة مزوداً بالكثير م
  :الصحة النفسية للتلميذ المدرسة بالنسبة للنمو النفسي ووفيما يلي بعض مسؤوليات

مساعدته في حل مشكالته واالنتقال به مـن         كل طفل و    تقديم الرعاية النفسية إلى    -
 .افقاً نفسياًطفل يعتمد على غيره إلى راشد مستقل معتمداً على نفسه متو

 تعليمه كيف يحقق أهدافه بطريقة مالئمة تتفق مع المعايير االجتماعية مما يحقـق           -
  .توافقه االجتماعي

 .مراعاة قدراته في كل ما يتعلق بعملية التربية والتعليم  -
 . االهتمام بالتوجيه واإلرشاد النفسي للتلميذ-
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مع المؤسسات االجتماعية األخـرى       االهتمام بعملية التنشئة االجتماعية في تعامله      -
   .خاصة األسرةو

  ).١٩٨: ١٩٩٥القريطي،( مراعاة ضمان نمو الطفل نمواً نفسياً سليماً -
  

و تستخدم المدرسة أساليب نفسية عديدة أثناء تربيـة التالميـذ منهـا دعـم القـيم                 
االجتماعية عن طريق المنهاج وتوجيه النشاط المدرسي بحيث يـؤدي إلـى تعلـيم              

اعيـة والقـيم،    ساليب السلوكية المرغوبة، وإلى تعليم المعـايير واألدوار االجتم        األ
ممارسة السلطة المدرسية في عملية التعليم، والعمل على فطـام        والثواب والعقاب، و  

الطفل انفعالياً عن األسرة بالتدريج، وتقديم نماذج صالحة للسلوك السوي إمـا فـي              
ا المدرسون في سلوكهم اليومي مع التالميـذ        شكل نماذج تدرس لهم أو نماذج يقدمه      

  ).١٥٩: ١٩٩١الخالق،  عبد(
  

  :الصحة النفسية في المجتمع
من الضروري أن نضع في حسابنا أهمية الصحة النفسية في المجتمـع بمؤسـساته              

حقيق التناسـق   أن نعمل على ت   ، و الخ... االقتصاديةواالجتماعية، و المختلفة الطبية،   
هذا يحتم تطبيـق  و. اصة بينها وبين األسرة والمدرسة    صفة خ ببين هذه المؤسسات و   
جماعاته كل ما يـؤدي إلـى       فسية في المجتمع لتجنيب أفراده و     اتجاهات الصحة الن  

  ).٢١: ٢٠٠٣زهران، ( السعادةنتاج والتقدم واالضطراب النفسي حتى يتحقق اإل
نسان الصحيح  إعداد اإل لنفسية بناء الشخصية المتكاملة و    إن من أهم أهداف الصحة ا     

بحيث يقبل على   أياً كان دوره االجتماعي      في أي قطاع من قطاعات المجتمع و       نفسياً
ـ ا يأخذ أو أكثر مستغالً طاقاته و      يعطي المجتمع بقدر م   تحمل االجتماعية و    هإمكانيات
  .إلى أقصى حد ممكن

 و لكي يتحقق هذا يجب تحقيق مطالب النمو االجتماعي للفرد مثل النمو االجتمـاعي      
تقبل الواقع،  ية االجتماعية و  إشباع الحاجات النفس  المتوافق إلى أقصى حد مستطاع، و     

، االجتماعية الخالقـة المـسئولة    المشاركة   و ،تكوين اتجاهات وقيم اجتماعية سليمة    و
تحقق التوافق  تنمية المهارات االجتماعية التي     وتوسيع دائرة الميول واالهتمامات، و    

  ).٢١: ٢٠٠٣ زهران،(األخالقي القويم لنمو الديني وتحقيق ااالجتماعي السوي، و
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  :الصحة النفسية في الفكر اإلسالمي
فسادها بـل جـاءت   النفس البشرية وعوامل صالحها و       لقد اهتم القرآن الكريم ب    

اآلخـرة،  فس لكي تسعد في الدارين الدنيا و      الرسالة اإلسالمية برمتها موجهة لهذه الن     
ه على تعريفات الصحة النفـسية باعتبارهـا مـرادف          يقول كمال مرسي في تعقيب    

إن السعادة التي تدل على الصحة النفسية ليس في ملذات حسية، لكنها في             : "للسعادة
ـ  يرضي اهللا، فيرضى عنا ويحبنا، و   ملذات نحصل عليها من عمل ما      ر عقولنـا،  يني

 فنسعد مه لنانرضى بما قسعنا، فنقبل على ما يقربنا منه، و    أسماوقلوبنا، وأبصارنا، و  
  ). ٩٩: ١٩٩٠ ، فهمي" (اآلخرةفي الدنيا و

و لقد بين القرآن الكريم في كثير من اآليات أن هذه النفس تملك قدراً متساوياً مـن                 
مريـضة حيـث    ستعداد ألن تكون نفساً معافاة وسليمة أو تكون نفساً مضطربة و          اال

فلح من زكها، وقد خاب ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أ ونفس و  يقول تعالى   
  ).١٠-٧: ، اآلياتالشمس( من دسها 

  

  :المساندة االجتماعية :ثالثاً
تعتبر المساندة االجتماعية ظاهرة قديمة قدم اإلنسان و إن لم يهتم بها البـاحثون إال               

 Killilea"  ودراسات "Wiess"في منتصف السبعينات من هذا القرن مع دراسات 

& Caplan" في مجال المـساندة االجتماعيـة،   هم األساس للعملقد وضع كل منو 
د أوضحوا أن أفعال المساندة االجتماعية تخفف من التأثيرات الضارة للضغط التي ق  و

لهـذا تعتبـر    ). ٤: ١٩٩٤ وعبد الرحمن،  ،الشناوي(تكون تأثيرات نفسية أو جسمية      
 الذي يحتاجه   المساندة االجتماعية مصدراً هاماً من مصادر الدعم االجتماعي الفاعل        

 اإلنسان، حيث يؤثر حجم المساندة االجتماعية ومستوى الرضا عنها في كيفية إدراك           
أساليب مواجهته وتعامله مع هذه الضغوط، كما أنها        الفرد لضغوط الحياة المختلفة، و    

خفض مستوى المعاناة الناتجة عن     في إشباع الحاجة لألمن النفسي و      تلعب دوراً هاماً  
تـي منهـا   ضاغطة وذات أثر في تخفيف حدة األعراض المرضية الشدة األحداث ال  

  ).١٤: ٢٠٠٠، علي(االكتئاب على سبيل المثال القلق و
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والمساندة االجتماعية تعتبر مصدرا هاماً من مصادر األمن الـذي يحتاجـه            
اإلنسان من عالمه الذي يعيش فيه، بعد لجوئه إلى اهللا سبحانه وتعالى، عندما يـشعر        

 يهدده وعندما يشعر أن طاقته استنفدت أو أجهدت بمعنى آخر أنه لم يعد              أن هناك ما  
بوسعه أن يجابه الخطر أو يحمل ما يقع عليه من إجهاد، وأنه يحتاج إلى مدد وعون                

تعالى دائماً في    فاإلنسان بطبعه مخلوق اجتماعي وقد جعله اهللا سبحانه و         .من خارجه 
المساندة االجتماعية متغيراً أساسـياً  سان، و ليستمد العون من أخيه اإلن    حاجة مستمرة   

له أهمية كبيرة في حياة األفراد بصفة عامة، فكلما تقدم العمر بالفرد كـان بحاجـة                
القبول والتقدير  والذي يدعم حياة اإلنسان بالحب و     للتواصل االجتماعي مع اآلخرين     

جتماعية تـرتبط   ساندة اال واالنتماء ويزيد من قوته لمواجهة ضغوط الحياة، إذ إن الم         
السعادة النفسية، كما أن غيابها يـرتبط بزيـادة األعـراض المرضـية             بالصحة و 
  . Cutrona ,1996):٢٢(واإلكتئابية 

 وعليه فيجب أن نهتم بدراسة مصادر الـدعم النفـسية واالجتماعيـة، كالمـساندة              
لـضغوط  االجتماعية، التي تجعل الفرد يقييم الضغط تقييما واقعيا، وتجعله يواجهه ا          

 & Holahan)تقييماً للحـدث الـضاغط   كما تجعله أكثر إدراكا وتفسيرا وبنجاح، 
Moos: 1990, 909-917)  

ـ           ، ةوتقع الدراسة الحالية في نطاق هذا األنموذج النظري للمساندة االجتماعي
وذلك ألنها تقوم على افتراض أنه كلما كان مستوى المساندة االجتماعية مرتفعاً لدى             

، أما تخفيف من حدة وقوع أعراض القلق واإلكتئابلما ساعد ذلك على ال   المراهقين ك 
إذا قل مستوى المساندة االجتماعية فإن ذلك سوف يزيـد مـن احتمـال تعرضـهم       
ألعراض القلق واإلكتئاب وكذلك نتيجة تعرضهم لضغوط الحياة المختلفة مما سيؤثر           

  .على صحتهم النفسية والجسمية
  

  :عيةتعريف المساندة االجتما
تعبر عن مدى وجـود أو      : "  المساندة االجتماعية بأنها   "Sarason" ويعرف  

بوه توافر أشخاص يمكن للفرد أن يثق فيهم، ويعتقد أنهم في وسعهم أن يعتنوا به ويح          
  ).٤٥:١٩٩٦حسين، " (ويقفوا بجانبه عند الحاجة
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النظام الذي يتضمن مجموعة مـن  : " بأنها (Caplan, 1981:413)ويعرفها
روابط والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين تتسم بأنها طويلة المدى ويمكن االعتماد           ال

  ." بالسند العاطفيهعليها والثقة بها وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها لتمد
عتقاد إ"  : بأنها(Johnson & Sarson,1979:159)ويعرفها أيضا كل من 

   ."برونه ذو قيمةالفرد بأن اآلخرين يحبونه ويقدرونه ويرعونه ويعت
العالقـات  : " على أنها ) ٤: ١٩٩٤عبد الرحمن، الشناوي و (ويعرفها كل من    

 أن تعاضده عندما يحتاج إليها، آخرين التي يدركها على أنها يمكن    ة بين الفرد و   القائم
 . للمساندة االجتماعية أثر ملطف على ضغوط الحياةو

ر الذاتي باالنتماء،   الشعو"المساندة االجتماعية على أنها     " "Mossكما وعرف   
 أجـل مـا   ليس منأن األفراد محتاجون إليه لشخصه و     الحب، والشعور ب  والقبول، و 

  ).١٥: ١٩٩٦، حسين" (يستطيع أن يفعله 
إعتقاد الفرد بأنه مقبول وذو قيمة من قبل        :" المساندة بأنها    "Cobb" ويعرف  

"  معينة ينتمـي إليهـا  ةهذا االعتقاد يأتي من كون الفرد عضواً في جماع اآلخرين، و 
  ).٥٤: ١٩٩٨، عبد الرازق(

 إشـباع "  المساندة االجتماعية على أنهـا  (Cutrona,1996:10)كما تعرف  
الحاجات األساسية للفرد من حب واحترام وتقـدير وتفهـم ، وتواصـل وتعـاطف      

شخاص ذوي  تقديم المعلومات، وذلك من األ    ومشاركة االهتمامات وتقديم النصيحة، و    
  .، خاصة وقت حدوث األزمات أو الضغوطفي حياة الفرداألهمية 

تلـك  :"  المساندة االجتماعية على النحو التـالي        "Thoits"ثويتس  ويعرف  
، في إطار الشبكة الكليـة للعالقـات االجتماعيـة          المجموعة الفرعية من األشخاص   

 ئيـة أو  المساعدة اإلجرا  للمساعدة االجتماعية العاطفية و    للفرد، و الذين يعتمد عليهم    
  ).٤: ١٩٩٤، الشناوي و عبد الرحمن" (كليهما 

إمكانية وجود أشخاص مقـربين     " المساندة بأنها    (Leavy,1983:9) ويعرف
كاألسرة، أو األصدقاء، أو الزوجة، أو الجيران، يحبون الفرد و يهتمون به، و يقفون   

  ".بجانبه عند الحاجة 
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مـشاركة المـشاعر،   " ية بأنها  جتماعفيعرف المساندة اال  ) ١٦: ١٩٩٦حسين،  "(أما  
ساعدة في األعمـال    الم االقتراحات و  تقديمو،  اإلنصات، واالستماع، والمعونة المالية   

  ."الخفيفة
تعني متطلبـات   "  بأنها(Cohen et. al.,1986:963)كما عرفها كوهين و آخرون 

داث ، سواء من أفراد أو جماعات تخفف من أحالفرد بمساندة ودعم البيئة المحيطة به
ة الفاعلـة فـي     تمكنه من المشاركة االجتماعي   حياة الضاغطة التي يتعرض لها، و     ال

  ".والتكيف معها مواجهة هذه األحداث، 
  

  : أهمية المساندة االجتماعية
أن المساندة االجتماعية تـؤثر بطريقـة   Turner & Marino,1994:203) (يرى 

 المهم الذي تلعبه حينما     عن طريق الدور  ) Well-being(مباشرة على سعادة الفرد     
يكون مستوى الضغوط مرتفعاً، أو بالنسبة للصحة النفسية مـستقلة عـن مـستوى              
الضغط، أو كمتغير وسيط مخفف من اآلثار السلبية الناتجة عـن ارتفـاع مـستوى          

  .   الضغط
 أن المـساندة  (Coyne & Downey:1991: 402)وكذلك يرى كل مـن  

يهم لها أهميـة رئيـسة فـي مواجهـة األحـداث      االجتماعية من اآلخرين الموثق ف    
الضاغطة وأن المساندة االجتماعية يمكن أن تخفض أو تستبعد عواقب هذه األحداث            

  .  على الصحة
 أن المساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفرد (Bowlby, 1980:318)ويرى 

 .قة جيدة  وتجعله قادرا على حل مشاكله بطري      اإلحباطاتعلى المقاومة والتغلب على     
ر مترابطة تسود سأ وسط أفرد الذي ينش إلى أن ال(Sarason et al, 1983)ويشير 

 قادرين على تحمل المـسئولية ولـديهم        المودة واأللفة بين أفرادها يصبحون أفراداً     
صفات قيادية لذا نجد أن المساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفـرد علـى مقاومـة                

ـ  .النفسية في حياته االجتماعيةاإلحباط وتقلل من المعاناة      ة وأن المـساندة االجتماعي
 كما تسهم في التوافق     ،في الشفاء من االضطرابات النفسية    يمكن أن تلعب دوراً هاماً      

كذلك تلقي الفرد من األثر الناتج عـن األحـداث      اإليجابي والنمو الشخصي للفرد، و    
اك عنصرين هامين ينبغي    الضاغطة أو أنها تخفف من حدة هذا األثر، وعليه فإن هن          
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إدراك الفرد أن هناك عدداً كافياً من األشخاص في حياته          : هماأخذهما في االعتبار و   
لرضا عن هذه المساندة    يمكن أن يعتمد عليهم عند الحاجة، وإدراك الفرد درجة من ا          

قـوة المـساندة، مـع مالحظـة أن هـذين       المتاحة له، وإعتقاده في كفاية وكفاءة و      
 على الخصائص   –يعتمدان في المقام األول     تبطان ببعضهما البعض و   لعنصرين ير ا

ما أشار إليـه     )  ٥٦: ١٩٩٨عبد الرازق، (ويلخص  . الشخصية التي يتسم بها الفرد    
  إلى الدور الهام للمساندة االجتماعية في التخفيف من حدة "Sarason et. al" يشير

لها قيمة شـفائية مـن      : ما يلي الضغوط إلى أن المساندة االجتماعية يمكن أن تقوم ب        
األمراض النفسية، تسهم في التوافق اإليجابي والنمو الشخصي، تقي الفرد من األثر            

  . الناتج عن األحداث الضاغطة أو تخفف من حدة هذا األثر
 إلى أن المساندة االجتماعية تقوم (Cutrona & Russell 1990:74)ويشير 

ه يعه على مقاومة الضغوط التي تفرضها علي  تشجبمهمة حماية تقدير الشخص لذاته و     
 لنموذج  "Albee"يتفق هذا الرأي مع التصور الذي اقترحه        أحداث الحياة المؤلمة، و   

في سياقه يرى أن احتمـاالت االضـطراب         االجتماعية المتصل بالوقاية، و    المساندة
ما عنـد  مقاومة أحداث الحياة السلبية، و     النفسي تقل عندما تقوى قدرة الشخص على      

ه ما يساعده على تجـاوز      زمالئن أهله وأصدقائه و   يتلقى من المساندة االجتماعية م    
 أن األفراد الذين يقيمون روابط تعلـق   "Bowlby" وقد افترض. المحناألزمات و
ك الذين يفتقدون اعتماداً على أنفسهم من أولئع اآلخرين، يكونون أكثر أمناً و     صحية م 

مـع  " متوافقـة "روابط صـحية    ق القدرة على إقامة     ، إذ حينما تعا   مثل هذه الروابط  
األضرار البيئية التي تؤدي إلى      الفرد عرضة للعديد من المخاطر و      ، يصبح اآلخرين

   Turner & Marino,1994:203). (عزلته عن اآلخرين 
ـ         "Weiss"و لقد أكد     اً  أن مفهوم المساندة االجتماعية من كونها متغيراً ملطف

تماعيـة  اإلصابة بالمرض على أساس أن المساندة االج      نفسية و للعالقة بين المشقة ال   
الوجـداني  ما تلقى الشخص الـدعم االنفعـالي و       ، فكل ترتبط بصورة سلبية بالمرض   

زمالء العمل قل تبعـاً لـذلك نـسبة         والتقديري من جانب أفراد أسرته وأصدقائه و      
  .(Buunk & Hoorens,1992:412)إصابته بالمرض 
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 في عرضه حول الدور الذي تقوم بـه المـساندة           "Lieberman"  ليبرمان و يذكر 
كـذلك االسـتجابة لهـا       على إدراك الفرد لهذه الـضغوط، و       االجتماعية في التأثير  

لعب المساندة فيهـا    والتعامل معها، أن هناك مجموعة من المواقف في حياة األفراد ت          
اث المؤلمـة،   من هذه المواقف الوقائية من االكتئاب في حالـة األحـد          دوراُ هاماً و  

ية التي تنتج عن التعطـل عـن العمـل،          والتخفيف من األحزان واألعراض الجسم    
تخفيف آثار األسى، والتخفيف أو الوقاية من وقوع إضطرابات انفعالية في فتـرة             و

  ). ٥: ١٩٩٤الشناوي وعبد الرحمن،(الشيخوخة 
 & Cutrona)  أما بالنسبة ألهمية المساندة االجتماعية  فقد أوجزها كل من

Russell,1990:63) تقوي تقـدير    تخفف من وقع الضغوط النفسية التي     : ما يلي  في 
تؤثر على الصحة النفسية    واالكتئاب،  دى الفرد، وتخفف من أعراض القلق و      الذات ل 

تزيد مـن الجوانـب     وتزيد من الشعور بالرضا عن ذاته وعن حياته،         ووالجسمية،  
تسهم فـي التوافـق اإليجـابي والنمـو         واإليجابية مما يحسن من صحتهم النفسية،       

تساعد على حل المشكالت المرتبطة، وأخيـراً تزيـد مـن االرتبـاط             والشخصي،  
بمصادر شبكة المساندة االجتماعية الخاصة بهم التي تتمثل في الزوجـة، والـزوج             

  .ألصدقاءاواألبناء، واألقارب، والجيران، و
  

  :دور المساندة االجتماعية في السواء والمرض
ظر عدد من الباحثين والمنظرين إلى المساندة االجتماعية باعتبارها عامال واقيـاً             ين

 Kessler) من  اآلثار السلبية لألحداث الضاغطة فعلى سبيل المـثال، يستخــدم

et al., 1985) مفهوم المساندة االجتماعية لإلشارة إلى تلك الميكانيزمات التي تقوم 
  .ة بين األفراد لوقايتهم من اآلثار الشديدة لمشقة الحياةبها العالقات الشخصية المتبادل

 إلى  تووفقا لهذا التصور حول دور المساندة االجتماعية، فقد اتجهت بعض الدراسا          
التعامل مع مفهوم المساندة باعتباره متغيراً معدال في العالقة بين األحداث الضاغطة            

يين، أو في العالقة بـين      ومظاهر االضطراب النفسي لدى فئات من المرضى النفس       
ــوياء  ــدى األس ــاب ل ــاهر االكتئ ــداث ومظ ــذه األح ــشيرو. ه  ,Kaplan  ي

et.al,1993:139) (            إلى أن هناك ثالثة تفسيرات متكافئـة حـول دور المـساندة
  : االجتماعية في الصحة وهي
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يشير إلى أن العالقة بين نقص المساندة االجتماعية والمرض سببية، حيـث            : األول
  .ندة المرتفعة من التعرض للمرضتقي المسا

يرى أن األفراد الذين يمرضون يبتعدون عن نسق المساندة الخـاص بهـم،             : الثاني
  . حيث تؤدى اإلصابة المبكرة بالمرض إلى تغيرات في المساندة االجتماعية

يشير إلى أن هناك متغيرا ثالثا كالطبقة االجتماعية أو خـصال الشخـصية             : الثالث
  . ف المساندة االجتماعية، والنواتج الصحيةيسبب كال من ضع

 فإن هناك أنموذجين يفسران تأثير المساندة االجتماعيـة علـى   "Kaplan" وحسب  
  :هي كالتاليالصحة النفسية والبدنية للفرد، 

  

  :أنموذج اآلثار الرئيسة للمساندة: أوالً
أثير إيجابي على يقوم هذا األنموذج على مسلمة مفادها أن المساندة االجتماعية ذات ت         

الصحة النفسية والبدنية للفرد، وذلك بغض النظر عما إذا كان يتعـرض ألحـداث              
ضاغطة أم ال، وقد اشتق هذا األنموذج أدلته من خالل التحليالت اإلحصائية التـي              
أظهرت وجود تأثير للتفاعل بين األحداث الضاغطة والمساندة، مما دعا البعض إلى            

  .  اآلثار الرئيسيةأن يطلق عليه أنموذج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     )Kaplan, et al., 1993, p.144( ج اآلثار الرئيسية للمساندةذنمو) ٢(شكل رقم 
  

 اإلقتداء

تدعيم السلوكيات 
 السطحية

 التشجيع

 تأثير األقران

البيئة 
 االجتماعية

الصحة 
 والسعادة
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 إلى أن البيئة االجتماعية تؤثر على نواتج الـصحة  )٢شكل  (ويشير المخطط السابق 
 من خالل مجموعة متنوعة من العمليات تشمل اإلقتداء والتدعيم والتشجيع والتـأثير           

  .األقران
  

  :  أنموذج الوقاية من تأثير األحداث الضاغطة: ثانياً
 فـي حيـاتهم   ديفترض هذا األنموذج أن األحداث الضاغطة التي يتعرض لها األفرا  

 وأن العالقـات االجتماعيـة      سلبي على صحتهم النفسية والبدنية،    اليومية ذات تأثير    
 ومن ثم    السلبية للمشقة عليه،   ه التأثيرات المساندة تقي الفرد، وتحول دون حدوث هذ      

 ترتبط بالصحة لـدى األفـراد الـذين          االجتماعية وفقاً لهذا األنموذج،    فأن المساندة 
  . يخبرون أحداث ضاغطة

  .الفكرة األساسية التي يقوم عليها هذا األنموذج) ٣(ويوضح الشكل التالي رقم 
  
 
 
 

   
 
 
                                                                                                          

              
                          

  
  
  
  
  

  )Kaplan, et al., 1993, p.142() تعديل الباحث(أنموذج الوقاية من المشقة ) ٣(شكل رقم 
  

المساندة االجتماعية 
 المنخفضة

  

  المشقة المرتفعة

القابلية المرتفعة للمعاناة 
النفسية واحتماالت سيئة 

  للتوافق

 ةالمساندة االجتماعي
  المرتفعة

القابلية المنخفضة للمعاناة 
النفسية واحتماالت جيدة 

  للتوافق
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 إلى أن المشقة المرتفعة تمارس دورها في إحـداث          )٣شكل   (لشكل السابق ويشير ا 
 أما في ظل الدرجة     خفضة من المساندة االجتماعية فقط،    المرض في ظل الدرجة المن    

  . فإن تأثيرها يتبدد أو يتوقفالمرتفعة من المساندة االجتماعية،
 

  :أنماط المساندة االجتماعية
ماعية يمكن أن تأخـذ      المساندة االجت    إلى أن   (House,1981:158)و يشير 
  : منهاعدة أشكال، و

والتي تنطوي على الرعاية والثقة   (Emotional Support):المساندة االنفعالية -
  .والقبول والتعاطف

والتي تنطوي على المساعدة فـي  : (Instrumental Support) المساندة األدائية-
  .العمل، و المساعدة بالمال

التي تنطوي علـى إعطـاء   : (Information Support) معلوماتالمساندة بال -
 .نصائح أو معلومات أو تعليم مهارة تؤدي إلى حل مشكلة أو موقف ضاغط

 والتي تنطوي على ما يمكن :(Companionship Support) مساندة األصدقاء -
 . أن يقدمه األصدقاء لبعضهم البعض وقت الشدة

   :الحديث عن أربع فئات من المساندةيمكن نه أCohen, et. al,1986) (ويرى 
وهذا النوع من المساندة يكون في شـكل  : (Esteem Support)مساندة التقدير -١

معلومات بان هذا الشخص مقدر ومقبول، ويتحسن تقدير الذات بان ننقل لألشخاص            
أنهم مقدرون لقيمتهم الذاتية وخبراتهم، وإنهم مقبولون بالرغم من أي صـعوبات أو             

وهذا النوع من المساندة يشار إليه بمسميات مختلفة مثل المـساندة           . ء شخصية أخطا
  . النفسية، والتعبيرية، ومساندة تقدير الذات، ومساندة التنفيس، والمساندة الوثيقة

هذا النـوع مـن المـساندة      (Information Support):المساندة بالمعلومات -٢
ويطلق عليه أحيانا مساندة    . لضاغطةيساعد في تحديد وتفهم والتعامل مع األحداث ا       

  . (Cognitive Guidance) والتوجيه المعرفي  (Appraisal Support)التقدير
وتشمل على قضاء بعض : (Social Companionship) الصحبة االجتماعية -٣

الوقت مع اآلخرين في أنشطة الفراغ والترويح، وهذه المساندة تخفف الضغوط مـن   
لى االنتماء واالتصال مع اآلخرين، وكذلك بالمساعدة علـى      حيث أنها تشبع الحاجة إ    
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أبعاد الفرد عن االنشغاالت بالمشكالت، أو عن طريق تيسير الجوانـب الوجدانيـة             
  . الموجبة، ويشار إلى هذا النوع من المساندة أحيانا بأنه مساندة االنتشار واالنتماء

 على تقديم العـون   وتشتمل (Instrumental Support): المساندة اإلجرائية -٤
المالي واإلمكانات المادية والخدمات الالزمة، وقد يساعد العـون اإلجرائـي علـى             
تخفيف الضغط عن طريق الحل المباشر للمشكالت اإلجرائية، أو عن طريق إتاحـة     
. بعض الوقت للفرد المتلقي للخدمة، أو العون لألنشطة مثل االسترخاء، أو الراحـة            

جرائية أيضا مسميات مثـل العـون، المـساندة الماديـة،           ويطلق على المساندة اإل   
  . والمساندة الملموسة

وعلى الرغم من أن أشكال المساندة يمكن تمييزها نظريا فانه من المواقـف             
الطبيعية ال نجدها منفصلة عن بعضها، فعلى سبيل المثال، فانه من الممكن ألولئـك              

 أيضا فرصـة للحـصول علـى        الذين لديهم صحبة اجتماعية أكبر أن يكون لديهم       
  . المساندة اإلجرائية ومساندة التقدير

  

   : وظائف المساندة االجتماعية
يـة   يمكن إيجازها في الفئات الست التال       المساندة االجتماعية بعدة وظائف،     وتنهض
   -:(Buunk & Hoorens,1992:397)  كل منحسب

 . واألشياء المادية كما تتمثل في النقود(Material Aid): المساعدة المادية -

 وتشير إلى المشاركة فـي  (Behavioral Assistance): المساعدة السلوكية -
 .المهام واألعمال المختلفة بالجهد البدني

 ويشير بعض سـلوكيات اإلرشـاد   (Intimate Interaction): التفاعل الحميم -
 . والرعاية والفهمموجه كإنصات والتعبير عن التقدير،غير ال

، كما يتمثل في تقديم النصيحة، وإعطاء المعلومـات أو          (Guidance): التوجيه -
 . التعليمات

، ويعنى إعطاء الفرد مردوداً عـن سـلوكه   (Feedback): العائد أو المـردود    -
 . وأفكاره ومشاعره
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 ويشير إلـى   (Positive Social Interaction): التفاعل االجتماعي االيجابي -
 . بهدف المتعة واالسترخاءالمشاركة في التفاعالت االجتماعية 

في التدخل بـين    إلي وظيفتين مهمتين للمساندة      (House,1981:45)ويشير  
  :الصحة النفسية، ويمكن إجمال ذلك في هاتين النقطتيناألحداث الضاغطة و

أن توقـع هـذا   (ث الـضاغط  يمكن للمساندة أن تتدخل بين الحـاد    : النقطة األولى 
 تقوم بتخفيف أو منع استجابة تقدير الـضغط،         بين رد فعل الضغط، حيث    و) الحادث

بمعنى أن إدراك الشخص أن اآلخرين يمكنهم أن يقوموا له المـوارد واإلمكانـات              
الالزمة قد يجعله يعيد تقدير إمكانية وجود ضرر نتيجة للموقـف، أو تقـوى لديـه            
 القدرة على التعامل مع المطالب التي يفرضها عليه الموقف ومن ثم فـإن الفـرد ال        

  .يقدر الموقف على أنه شديد الضغط 
ناسبة قد تتدخل بين خبرة الضغط وظهـور حالـة          فإن المساندة الم   : النقطة الثانية 

، وبالتـأثير   ق تقليل أو استبعاد رد فعل الضغط      ذلك عن طري  و) باثولوجية(مرضية  
المباشر على العمليات الفيزيولوجية قد تزيل المساندة األثر المترتب علـى تقـدير             

ذلك بالتخفيف أو التهوين من األهمية التـي        يم حل المشكلة، و   الضغط عن طريق تقد   
يدركها الشخص لهذه المشكلة، حيث يحدد كبح للهرمونات العصبية بحيـث يـصبح        
الشخص أقل استجابة للضغط المدرك أو عن طريق تيـسير الـسلوكيات الـصحية           

  :ويصور ذلك في الشكل التالي 
  

  
  
  
  
  
  

  نقاط عمل المساندة االجتماعيةوضح العالقة السببية بين الضغط والمرض وي) ٤(شكل رقم 
  )٣٩: ١٩٩٤نقال عن محمد الشناوي ومحمد عبد الرحمن، ( 

المرض أو سلوك 
 المرض

استجابة فيزيولوجية 
  انفعالية

  أو سلوك تكيفي

أحداث مقدرة على 
 أنها ضاغطة

حدث ضاغط أو  يرعملية التقد
 ممكن الحدوث

المساندة االجتماعية قد تمنع 
 تقدير الضغط

 

المساندة االجتماعية قد ينتج عنها إعادة 
التقدير أو كف االستجابات غير التوافقية أو 
 تسهيل االستجابات التوافقية المضادة لها
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 إلى وظائف المساندة االجتماعية (Buunk & Hoorens,1992:422)و كما يشير 
  : سوف نوجزها فيما يلي ذكره ووالتي تؤكد على ما سبق

طبقاً األنموذج المساندة فوظيفتها الكلية هـي تعزيـز         : صحةوظائف مساندة ال   - أ
م وتقوية سعادة المتلقي، أي تقوية الصحة الشاملة للجسم والعقل بالنسبة للمتلقي وتقسي   

المحافظة علـى الهويـة     إشباع حاجة االنتماء،    : وظائف مساندة الصحة إلى ما يلي     
ف الـثالث الخاصـة بالمـساندة       وهذه الوظائ . تقويتها، وتقوية تقدير الذات   الذاتية و 

، أي أنـه إذا تلقـى   ساندة الذات الخاصة بهذه المظـاهر االجتماعية ترتبط بطبيعة م  
تقـوي  تدعم تقدير الذات لـديهم و     مستمرة توفر لهم شعوراً باألمن و     األفراد مساندة   

لذين لـم   هويتهم الذاتية فهم في هذه الحالة أقل تعرضاً لعوامل الضغط عن األفراد ا            
  .وا مثل هذه المساندةيتلق

  

التقييم المعرفي، األنموذج النوعي    : وتنقسم إلى ما يلي   : وظائف تخفيف الضغط   -ب
  .للمساندة، التكيف المعرفي، والمساندة االجتماعية مقابل المواجهة

هذه الوظائف األربعة الخاصة بالمساندة االجتماعية التي تستطيع أن تقـوم بوظيفـة     
هة بإمداد المتلقي بالموارد المطلوبة لمواجهـة الحاجـات         مباشرة كإستراتجية مواج  

أولـي  : ي عن طريقين همـا    يتم التقييم المعرف  نوعية التي تثيرها عوامل الضغط و     ال
قة معرفية  األفراد بثالث عمليات ليواجهوا األحداث التي تهددهم بطري       ويمر  . وثانوي

هم، و تقويـة تقـدير      ، محاولة استعادة السيطرة على حيات     البحث عن معنى الحدث   ( 
، ماً في كل عمليـة مـن هـذه العمليـات          والمساندة يمكن أن تلعب دوراً م     ) الذات  

واجهة مثـل وظـائف مـساندة       والمساندة االجتماعية يمكن أن توجد مستقلة عن الم       
  . الفهم الواضح لهذه االرتباطات يقوي نماذج تخفيف الضغطالصحة، و

  

  : أبعاد المساندة االجتماعية
 عن ثالثة أبعاد للمساندة االجتماعية (Scheafer et. al.,1981:381)تحدث 

 المـساندة االقتـصادية   ، و التأييـد  و تتضمن توفير المودة و     المساندة االنفعالية : هي
تتلخص معرفية و المساندة ال ت المباشرة، و  المساعداوتتضمن تزويد الفرد بالخدمات و    
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تعطيه تغذية راجعة عـن     شكالته و هات تساعد الفرد في حل م     توجيبتقديم النصائح و  
  .سلوكه

المودة، االندماج االجتماعي، : ي أبعاد للمساندة االجتماعية ه(Weiss, 1974)ذكرو
  ).٣: ١٩٩٤الشناوي و عبد الرحمن،  (التوجيه ، وط، االرتباالعطاء، القيمة

دة العاطفية  تكون من بعدين هما المسان    ت أن المساندة االجتماعية     "Kaplan"و يرى   
 فقد توصل إلى أن هنـاك أربعـة أنمـاط           "Cobb"أما كوب   . والمساندة الملموسة 

المـساندة األدائيـة   ، والنفعالية، والمساندة بالمعلوماتللمساندة هي المساندة ا رئيسية  
   (Hassab-Allah, 1996:138).مساندة التقدير و)  اإلجرائية–الوسيلية (

: هـي د و  إلى خمسة أبعـا    ةفي حين قام فوكس بتصنيف المساندة االجتماعي      
المساندة العاطفية، اإلرشاد المعرفي، المساعدة الملموسـة، التعزيـز االجتمـاعي           

  . (Vaux et. al. 1987:210)واالجتماعية المتبادلة 
:  عدة أشكال أخـرى هـي      لها  فقد أشار إلى أن المساندة االجتماعية      "House"أما  

المـساندة  . القبول، والتعاطف ، والثقة، و  ي تنطوي على الرعاية   المساندة االنفعالية الت  
المـساندة  . المـساعدة بالمـال    تنطوي على المساعدة في العمـل، و       األدائية، التي 

تؤدي إلـى   معلومات، أو تعليم مهارة     ات التي تنطوي على إعطاء نصائح و      بالمعلوم
 ومساندة األصدقاء التي تنطوي على مـا يمكـن أن           حل مشكلة أو موقف ضاغط،    

 .)١٦: ١٩٩٨عبد الرازق، (صدقاء لبعضهم البعض وقت الشدة يقدمه األ
 على ثالثة أبعاد (Schaefer et. al.,1981)و قد تضمنت المساندة االجتماعية عند 

  .والمساندة المعرفيةوالمساندة االقتصادية  المساندة االنفعالية:هي 
د مختلفـة   فقد اقترحوا ثالثة أبعـا Cohen et. al 1986:29)(  كوهين وزمالؤهأما

 ،المساندة المادية، المساندة التقديرية، المـساندة االنفعاليـة       : للمساندة االجتماعية هي  
  .وذلك كمفهوم ضمني للوظيفة النفسية للمساندة االجتماعية

أن المساندة االجتماعية  ) ٤١-٤٠: ١٩٩٤ عبد الرحمن، الشناوي و (وقد وجد كل من     
ن أنهم تشمل بأن ننقل لآلخري  ، و ة بالتقدير المساند:  هي أربعة أبعاد رئيسة  تتكون من   

تـشمل  ، و المساندة بالمعلومـات   .تسمى بالمساندة النفسية  مقدرون لقيمتهم الذاتية و   
تـسمى بالتوجيـه المعرفـي أو       معلومات تساعده في حل المشكالت و     إعطاء الفرد   
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ي أنـشطة   خرين ف ، وتشمل قضاء بعض الوقت مع اآل      الصحبة االجتماعية . النصح
تـشمل  ، و المساندة اإلجرائيـة  . الترويح وتسمى بمساندة االنتشار واالنتماء     و الفراغ

ـ   المادية و  تتقديم العون المالي، واإلمكانا    ، وقـد يـساعد العـون    ةالخدمات الالزم
تسمى بالمساندة و. ن طريق الحل المباشر للمشكالتاإلجرائي على تخفيف الضغط ع

 . المادية أو المساندة
  

  : رة للمساندة االجتماعيةيات المفسأهم النظر
للمساندة االجتماعية أنموذجين رئيسيين يفسران الدور الذي تقوم به المساندة          

   (Buunk & Hoorens,1992:449): بانك وهورنز  ما ذكر حسباالجتماعية
  

  : أنموذج األثر الرئيس للمساندة االجتماعية: أوالً
) علم االجتمـاع (وسيولوجية يصور كل من هذا األنموذج المساندة من وجهة نظر س         

المساندة االجتماعية في ضوء عدد وقوة عالقات الفرد باآلخرين في بيئته االجتماعية      
بمعني درجة التكامل االجتماعي للفرد أو حجم وتركيب الشبكة االجتماعيـة للفـرد             
بأنها قد ترفع من مستوى الصحة النفسية بتقديم أدوار ثابتة باعثة علـى المكافـأة،               

  .  واإلبقاء على أداء ثابت خالل فترات التغير السريع،رتقاء بالسلوك الصحيواال
  

  ):المخفف(األنموذج الواقي : ثانياً
المساندة االجتماعية أحد المتغيرات النفسية االجتماعية المعدلة، أو الملطفة، أو           يعتبر

 أن  اإلصابة بـالمرض علـى اعتبـار      القة بين أحداث الحياة الضاغطة و     الواقية للع 
فرد من  المساندة ترتبط سلبياً بالمرض، فمن خالل المساندة االجتماعية التي يتلقاها ال          

المتمثلة في العالقات الدافئة الحميمة تقل نسبة األشخاص      أعضاء أسرته وأصدقائه، و   
  .  الذين يتعرضون لإلصابة بالمرض

 

  :العالقة بين المساندة والصحة النفسية
 بوجود عالقة إرتباطيـة بـين نقـص المـساندة     Cutrona, 1996): ٥٤ (يعتقد 

يأس الشعور بالاستمرار األعراض االكتئابية و ونشأةو)  الرضا –الحجم (االجتماعية 
ـ       لدى فئات عمرية مختلفة    ين ، فاألشخاص منخفضي المساندة االجتماعية من المكتئب
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وقع الفشل في كل يتسمون بالتقييم السلبي للذات، والنظرة السلبية للعالم والمستقبل، وت
  . ، والقابلية لالستثارةفقدان األمل هذا الفشل، والتشويه المعرفي، ومحاولة، وتعميم

 أنه فضال عن هـذين األسـلوبين   (Holahan & Moos, 1990: 913) وضحوي
 فإن هناك أساليب أخرى يمكن أن تخـدم   ،للتعامل مع األحداث الضاغطة ومواجهتها    

 ومن أوضـح هـذه    لمشكلة، والتركيز على االنفعال،    ا كال من وظيفتي التركيز على    
األساليب البحث عن الدعم االجتماعي والذي يوضح مدى إمكانية الفرد في الحصول         

 وهذا النوع األخيـر  لدعم المادي أو الدعم بالمعلومات،    على الدعم االنفعالي بجانب ا    
  .           يسمى بالدعم االجتماعي اإلجرائي

 إلى أن العالقة التي يسودها الحب والـدفء،         (Rutter,1990:182)وأشار  
باإلضافة إلى أنها تمثل مصدرا للوقاية من اآلثار السلبية الناتجة عن تعرض الفـرد              
لألحداث الضاغطة، فإنها ترفع من تقدير الفرد لذاته وفاعليته، وهما عامالن واقيان            

ثار المترتبة علـى    يساعدان الفرد على مواجهة األحداث الضاغطة، ويخففان من اآل        
أما إدراك الفرد لعدم وجود مساندة اجتماعية، فإنه يشعره بعدم القيمة           . التعرض لها 

 حيث  ،وعدم القدرة على المواجهة وتكون هنا بداية انخفاض مستوى الصحة النفسية          
  . يفتقد الفرد الشعور بالقيمة ويفتقد السند عند المحنة

ندة االجتماعية التي يتلقاهـا الفـرد مـن         أن المسا ) ٢٣٦: ١٩٩٣جاب اهللا، (ويرى  
اآلخرين سواء في األسرة أو خارجها، تعد عامالً هاماً في صحته النفسية، مـن ثـم     
يمكن التنبؤ بأنه في ظل غياب المساندة أو انخفاضها، يمكن أن تنشّط اآلثار الـسلبية   

الـصحة  لألحداث والمواقف السيئة التي يتعرض لها الفرد، مما يؤدي إلى اخـتالل          
  . النفسية لديه

  إلى وجود عالقـة   (Dverholser, et al,1990:125-132) وقد توصل    
سالبة بين حجم المساندة االجتماعية واألحـداث الـضاغطة، وأن انخفـاض حجـم       
المساندة االجتماعية وزيادة األحداث الضاغطة يؤثران في شدة الشعور بـاألعراض    

 وثيقة بين المساندة االجتماعية و الصحة النفـسية         فهناك عالقة . اإلكتئابية للراشدين 
السعادة، ولها تـأثير   تجعل الفرد أكثر شعوراً باألمن و     للفرد فالمساندة االجتماعية قد     

فالتأثير المباشر يتمثل في التخفيـف مـن      . شر وغير مباشر على الصحة النفسية     مبا
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ل وجود اآلخـرين    خالحدة وقع الضغوط على الصحة الجسمية و النفسية للفرد من           
اندة االجتماعية عامالً مخففـاً  في هذه الحالة تعتبر المس   بجانب الفرد ومساعدتهم له و    

تـزداد المـساندة مـع      لضغوط األقل تأثيراً على الفرد و     تقل ظهور المساندة مع ا    و
تزداد المساندة مع زيادة الضغوط فـي األزمـات   لضغوط األقل تأثيراً على الفرد و   ا

الفرد في أزمة مالية فإن إدراك الفرد لألزمة سيكون واقعيـاً عنـدما             فمثالً إذا وقع    
يدرك أن هناك مساندة مادية له سواء من خالل تقديم الدعم المادي أو مـن خـالل                 

بالتالي تـأثر الفـرد   ، وللتغلب على هذه األزمة ) المعلومات(م المساندة المعرفية    تقدي
  .لحياة أكثر صحةبهذه األزمة فإن المساندة االجتماعية تجعل ا

تقويـة  ية لها تأثير غير مباشر وذلك من خـالل زيـادة و           كما أن المساندة االجتماع   
الضبط الداخلي حيث أن    الشخصية والشعور بالثقة بالنفس و    المصادر الشخصية مثل    

يـشبعون  قاد الفرد بأن اآلخرين يحبونه، ويقدرونه، ويحترمونه، ويتفهمونـه، و         اعت
ـ    ره باألمن النفسي، والسعادة، و     يزيد من شعو   حاجاته مما  ه الثقة بالنفس، ومما يجعل

  .األزماتأكثر قوة على مواجهة الضغوط، والمشكالت، و
  

  :العالقة بين المساندة واألحداث الضاغطة
إلى أن المساندة االجتماعية لها أثر مخفف     ) ٤: ١٩٩٤الشناوي وعبد الرحمن،  (يشير  

 يمـرون بأحـداث مؤلمـة تتفـاوت     لنتائج األحداث الضاغطة، فاألشخاص الـذين     
استجاباتهم السلبية، مثل القلق، واالكتئاب، لتلك األحداث تبعـاً لتـوفر مثـل هـذه               
العالقات الودودة والمساندة حيث يزداد احتمال التعرض الضطرابات نفـسية كلمـا       

  . نقص مقدار المساندة االجتماعية
ل العالقة بين إدراك األحداث و      كذلك فالمساندة االجتماعية تلعب دوراً هاماً في تعدي       

بين األعراض المرضية ، فهي ال تخفف أو تلطف من وقع الضغوط فقط و لكنها قد              
يكون لها آثار شافية، أو واقية من أثر هذه الضغوط، و للمساندة دوران أساسيان في               

  .حياة الفرد و هما الدور اإلنمائي والدور الوقائي
  

ات اجتماعيـة  دور اإلنمائي يكون األفراد الذين لهم عالق ففي ال:الدور اإلنمائي : أوالً
، أفضل من ناحية الصحة     يتبادلونها مع غيرهم، ويدركون أن هذه العالقات يوثق بها        
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بالتالي فهي تـسهم فـي التوافـق        يرهم ممن يفتقدون هذه العالقات و     النفسية عن غ  
 دوراً فـي    تلعـب  (Cutrona,1996:15)فالمساندة االجتماعية حـسب     . اإليجابي

، خاصة لو أن هذه الضغوط تعددت أمام الفرد فـإن           وقع الضغوط التخفيف من حدة    
المساندة و العالقات الحميمة تقي الفرد من أعراض االكتئاب أو تخفف مـن هـذه               

  .األغراض
   

 وفي الدور الوقائي فإن المساندة االجتماعية لها أثـر مخفـف            :الدور الوقائي : ثانياً
لضاغطة، فاألشخاص الذين يمرون بأحداث مؤلمة تتفاوت استجابتهم لنتائج األحداث ا 

المؤلمة لتلك األحداث تبعاً لتوافر مثل هذه العالقات الودودة والمساندة االجتماعيـة            
كما ونوعا وقد أضحى ذلك التأثير معروفـاً بـأنموذج األثـر الملطـف للمـساندة              

لمخفف إلى ما يحـدث مـن       االجتماعية أو فرض التخفيف وربما يرجع هذا األثر ا        
 والتعامل مع الضغوط ومصادرها، وبذلك فإنه يفتـرض  ةتحسن في أساليب المواجه   

حدوث التفاعل بين الضغوط من ناحية والمساندة االجتماعية من ناحية أخرى فـي              
  .)Cobb, 1976(التي يتوقع حدوثها نتيجة للضغوط التأثير على النتائج 

 إلى أن المساندة االجتماعية و (Cutrona & Russell ,1990:29)وتشير كل من 
الود، والثقة تعمل كحواجز أو مصدات ضـد        حة عالقات مرضية تتميز بالحب، و     إتا

  . النفسيةضغوط الحياة على الصحة الجسمية والتأثير السلبي ل
منهـا  خفف من الضغوط، وكذلك فإن هناك طرقاً عدة لمساندة االجتماعية يمكن أن ت         

أثير المباشر على نظام الذات، والذي يزيد من تقدير الذات والثقة بهـا      الت ما كان لها  
، إذ يولد التفاعل االجتماعي اُ مباشراً على النظام االنفعالي   ، وربما كان لها تأثير    كذلك

  .االكتئابمشاعر اإليجابية تخفف من القلق والمساند درجة من ال
 الـدور الـذي     في عرضه حول  ) ٣٤: ١٩٩٤الشناوي وعبد الرحمن،  (ويذكر

 وكـذلك   ثير على إدراك الفرد لهذه الـضغوط،      تقوم به المساندة االجتماعية في التأ     
االستجابة لها، والتعامل معها إن هناك مجموعة من الموقف في حياة الناس تلعـب              

ردود الفعل تجـاه   ون هذه المواقف البرء من الجراحات،المساندة فيها دوراً هاماً وم 
 والجراحات التي تجرى لألطفـال،  حمل لدى المرأة،  شقة ال  وم مضاعفات األمراضن 

والبرء من األمراض مثالً عقب الذبحات الصدرية، والوقاية من االكتئاب في حالـة             
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 والتخفيف من األحزان واألعراض الجسمية التي تنتج عن تعطـل      المؤلمة،األحداث  
بات انفعالية في   وتخفيف آثار األسى، والتخفيف أو الوقاية من وقوع إضطرا        . العمل

فترة الشيخوخة، والتخفيف من آثار ضغوط العمل في بيئات العمـل ذات المـشقة              
غم أنها جزء   وكما يتضح من العرض السابق فإن المساندة االجتماعية ر        ... واإلجهاد

 فإنه أكثر ميالً إلى االستفادة منها عندما تلم بـه الملمـات، أو       هام في حياة اإلنسان،   
الطارئة أو تنزل به الشدائد، أو ما يمكن أن نجعله تحـت مفهـوم              تداهمه المواقف   

  .األحداث الضاغطة
  

  : العوامل الواقية
المتغيرات "العوامل الواقية على أنها     ) ٢١٨-١٩٩: ١٩٩١سالمة،( وتعرف  

النفسية والبيئية، التي من شانها التخفيف من آثار األحداث الـضاغطة واألزمـات             
  ". ة النفسية حتى في مواجهة هذه األحداث الضاغطةالمرتبطة باستمرار السالم

إلى أن مسار البحث في مجـال  ) Holahan & Moos, 1990:901-917( يشير 
الضغوط يجب أن يتحول إلى التركيز لمتغيرات المقاومة، التي تجعـل األشـخاص             
يحتفظون بصحتهم النفسية الجسمية رغم تعرضهم للضغوط؛ فمجال الدراسة يجـب           

كالصالبة النفسية والضبط الداخلي وتقـدير      (إلى دراسة المصادر النفسية     أن يتحول   
التي تجعل الفرد يقـيم     ) المساندة االجتماعية ( والمصادر النفسية االجتماعية    ) الذات

. الضغوط تقييما واقعيا، كما أنها تجعله أكثر نجاحا وفاعلية وكفاية فـي مواجهتهـا             
 الدراسة في مجال الضغوط يجـب أن        ذلك إلى أن  ) Kobasa,1979:1-11(وتأكد  

تتجاوز مجرد دراسة العالقة بين الضغوط واألمراض إلى دراسة وتقوية متغيـرات          
؛ حيـث إن    )الذاتية أو المساندة االجتماعيـة    كالصالبة النفسية أو الفاعلية     (المقاومة  

  . تعرضنا للضغوط أمر حتمي ال بد منه
  المتغيـرات الواقيـة    إلـى أن  ) Rutter,1990:181-214( راتـر    ويشير  

(Protective Factors)  المتغيـرات الشخـصية   " ثـر الـضغوط وهـي     مـن أ
واالجتماعية التي من شانها التخفيف من وقع األحداث الـضاغطة علـى الجوانـب       

هذه المتغيرات تلعـب دورا هامـاً فـي إدراك          " المعرفية، واالنفعالية، واالجتماعية  
نها تؤثر في إدراك الفرد وتقييمـه للحـدث         األحداث الضاغطة، وفي مواجهتها، كو    
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الضاغط، وكذلك تؤثر في مدى تقييم الفرد لفاعلية مصادره النفـسية واالجتماعيـة             
 .  لمواجهة الضغوط

 المتغيرات الواقعية التي تخفف من اآلثـار الـسلبية لألحـداث            "Rutter"و يحدد   
  : الضاغطة و هي 

 . تقدير الذات سمات الشخصية التي تتسم باالستقاللية، و-

  .ي تتسم بالترابط و الدفء العاطفي المساندة األسرية الت-
حياة تحفيز الفرد على مواجهة أحداث الة االجتماعية التي تتسم بالتشجيع، و    المساند -

 .الضاغطة ووقاية النفس منها
  

  :فيحدد المتغيرات الواقية  كما يلي (Garmezy,1983:186) أما 
  .جابية الخصائص الشخصية اإلي-
 .القبول التي تتسم بالمساندة والرعاية والحب و البيئة األسرية-

 المؤسسات االجتماعية التي تقدم المساندة االجتماعية لألفراد بحيث تجعلهم أكثـر           -
 . قدرة على المواجهة الفاعلة ألحداث الحياة الضاغطة

ـ              را معـدال   وقد حظيت المساندة االجتماعية التـي يتلقهـا الفـرد باعتبارهـا متغي
(Moderator)       لنفسية باهتمـام    في العالقة بين األحداث الضاغطة واالضطرابات ا

 وذلك اعتماداً على مسلمة مفادها أن هذه المساندة التي يحصل           لدى بعض الباحثين،  
عليها الفرد من خالل شبكة العالقات االجتماعية والجماعات التي ينتمي إليها، تؤدي            

ر السلبية األحداث الـضاغطة علـى صـحته النفـسية،           دوراً مهما في خفض اآلثا    
  ).٢٣٥: ١٩٩٣جاب اهللا، (وبخاصة فيما يتعلق بأعراض االكتئاب 

أال وهي المساندة ) طةالوسي(وسوف تهتم الدراسة الحالية بأحد هذه المتغيرات الواقية 
  باعتبارها احد المتغيرات الواقية التي يفترض أنها (Social Support)االجتماعية

تخفف من التأثير السلبي لألحداث الضاغطة، فالمساندة االجتماعية ترتبط بشكل عام           
  .بتخفيف اإلضطرابات النفسية
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  :اإلسالم والمساندة االجتماعية
عن األهمية التي أسندها    ) ٤٦: ١٩٩٤الشناوي وعبد الرحمن،  (تحدث كل من    

حسان للوالدين لما ينتابهم    اإلسالم للتكافل والرحمة والمساندة بين الناس، واألمر باإل       
من كبر وضعف ووفاء لبعض ما قدما لالبن، ثم ينتقل إلى ذي القربـى واليتـامى،                

كما يفرض اإلسالم علي    . والمساكين، والجار القريب، والجار األجنبي، وابن السبيل      
القادرين زكاة في أموالهم ترد إلى الفقراء من المسلمين، وفيما يلي عرض لبعض ما         

  : الهدي اإلسالمي مما يدخل في المساندة االجتماعيةورد في
 : الحض على التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على اإلثم والعدوان •

والبر والتقوى كلمتان جامعتان تشمالن كل صالح من السلوك ابتغاء وجه اهللا وطمعا             
نسان آخـر   في رحمته وخوفا من عذابه، وبذلك فإن أي مساعدة يبديها إنسان نحو إ            

  .في إطار البر والتقوى هي بال شك مما يدخل في هذا التعاون
  

  :العالقات االجتماعية •
يأمر اإلسالم أبناءه بعقد عالقات طيبة من اآلخرين وخاصة مع من يشاركوننا الدين،      
وفي نفس الوقت ال يمنع أن يمد اإلنسان يد المساعدة لغير المسلم طالما أنه لم يعادي         

يأيها النـاس إنـا     {. متد التعاون في الخير إلى أن يشمل البشر جميعاً        وي. أو يحارب 
} خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا اتقـاكم             

  .}١٣الحجرات {
وكانت حادثة الهجرة من أكبر الدروس في المساندة التي يمكن أن نستـسقيها مـن               

األنصار المؤازرة والمساندة في الموقف الذي اتخذه       التاريخ، حيث تجلت المواساة و    
المـسلمين فـي تـوادهم    } صلى اهللا عليه وسلم{ الرسول ولقد شبه. تجاه المهاجرين 

وتراحمهم وتعاطفهم باالستجابة العضوية التلقائية للجسد الواحد الذي يؤثر بعضه في          
  .بعض

  

  :التواصي بالمرحمة •
مة والتراحم كما يوصيهم بـالحق ويوصـيهم   كذلك فإن اإلسالم يوصي أتباعه بالرح   

فاإلسالم يوصي بتحرير   . بالصبر وبكل مكارم األخالق، ويصفهم بالتراحم فيما بينهم       
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الرقاب، وإطعام الطعام، في وقت الشدائد لليتامى، والمساكين، والتواصي بالـصبر،           
  .}من ال يرحم الناس ال يرحم{حيث قال عليه الصالة والسالم 

  

  :جتماعيةالواجبات اال •
يلزم اإلسالم أبناءه بواجبات اجتماعية يفيد بها بعضهم البعض إما في اتصال مباشر             
أو اتصال غير مباشر، فالزكاة ركن أساس من أركان اإليمان وهي محددة مقـدارا              
ومصارفا، وهي أيضا تساعد علي تنمية مشاعر المودة بين األغنياء والفقراء وتزيل            

. ل كما تزيل اإلحباطات ومشاعر الحقد الصراعات الطبقية    الحواجز التي يضعها الما   
ولقد أرسى اإلسالم مبادئ المروة، والغيرة، واإليثار، والطاعـة لآلبـاء والرحمـة            

الـشناوي و   (لألبناء وإمهال المقترض لوقت ميسرة وتحريم الربا والتواصي بالجار          
  ).  ٥٤-٤٦: ١٩٩٤عبد الرحمن،

  

  :المراهقة: رابعاً
في حياته بمراحل نمائية متعددة، ومن الثابت علميا أن كل مرحله           يمر الفرد   

من هذه المراحل تتأثر بما قبلها وتمهد  لما بعدها أي أنها عمليه متصلة ومـستمرة                
 التي تستثيرها البيئة فيستجيب لها بشكل أو        الحياةفالفرد يولد ولديه قدرات وإمكانات      

  . في الرشدبأخر، ليصل إلى مرحله النضج واالستقاللية
مـشتقه   (Adolescence) أن كلمة مراهق) ٢٨٧: ١٩٨٧معوض، (ويعتبر   

 ومعناها التدرج نحو النضج الجنسي االنفعـالي        (Adolescere)من الفعل الالتيني ِ   
يقتـصر معنـاه     (Puberty) والعقلي وبذلك يظهر الفرق بين مراهقة وكلمة بلوغ 

تسبق المراهقة مباشرة، وفيها تنضج     على النمو الفسيولوجي، والجنسي وهى مرحلة       
الغدد  التناسلية ويصبح الفرد قادراً على التناسل، والمحافظة على نوعه واسـتمرار             

  .سالمته
أن النمو يستمر لينقل الكائن البشرى مـن         ) ١١-١٠: ١٩٩٢قناوي،  (وترى

 لهـا  مرحلة الطفولة إلى مرحلة رشده ماراً بمرحلة المراهقة التي تأخذ شكالً متميزاً         
في جوانب النمو المختلفة وعلى ذلك فان مرحله المراهقة هي مرحلة االنتقال إلـى              

  . الرشد
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مـن مراحـل النمـو      ) ٢٧٢: ١٩٩٤السيد،  (وتعتبر مرحلة المراهقة حسب     
الهامة التي تتطلب منا الوقوف عندها ألنها تخضع لحلقات النمو الـسابقة، وتـؤثر              

 فقد اجتذبت اهتمام القـائمين علـى البحـث          بدورها في حلقات النمو الالحقة، لذلك     
وتعد المراهقـة مرحلـة ذات طبيعـة بيولوجيـة،     . العلمي في مجال العلوم النفسية 

واجتماعية على السواء، إذ تتميز بدايتها بحدوث تغيرات بيولوجيـة عنـد البنـات              
وهي من  . واألوالد، ويترافق مع هذه التغيرات ويصاحبها تضمينات اجتماعية معينة        

لوجهة الزمنية تضم األفراد الذين تقع أعمارهم الزمنية في الفترة الممتدة ما بين سن     ا
ومن الوجهة النفسية تضم األفراد الذين أنهوا، أو اجتـازوا مرحلـة            .  سنة ١٨-١٢

بينما تضم من وجهة نظر علم االجتماع أولئك األفـراد الـذين يحـاولون              . الطفولة
 ومن أبرز مالمحها االعتمـاد علـى   - الطفولة   اجتياز الفجوة بين مرحلتين، مرحلة    

  .  وهى مرحلة تمثل االستقالل، واالكتفاء الذاتي-اآلخرين، ومرحله الرشد 
أن المراهقة هي المرحلة االنتقاليـة مـا بـين    ) Miler, 2000: 24(ويرى 

ويعيش فيها المراهق في صراع دائم  بين أن يعتمد على أهله وأن             . الطفولة والرشد 
بذاته ويسعى دائما إلى تجريب  قيم وأفكار وسلوكيات جديدة حتـى يحـدد              يستقل    
  .هويته

أن المراهقة تتحدد بأنها من أهم مراحل التطبيـع         ) ٧٠: ١٩٨٩،  قشقوش( ويتحدث  
االجتماعي، حيث يتم فيها التعلم وغرس القيم األخالقية، والمعايير االجتماعية مـن            

والدين، والمدرسين، والقـادة، وجماعـة      األشخاص الهامة في حياة المراهق مثل ال      
األصدقاء، وكذلك اإلطار الثقافي الذي يعيش فيه المراهق وتوسيع دائرة التفـاعالت         

ويتجلى التفاعل االجتمـاعي  . االجتماعية من خالل النشاطات التي يمارسها المراهق   
في حياة المراهق المنبسط حيث يسعد بمشاركة اآلخرين في الخبـرات والمـشاعر             

االتجاهات واألفكار وهذا عكس الشخصية المطوية فان المراهق يظـل مـشغوال            و
  . بنفسه ويستغرق وقتا طويال حتى يتجه نحو اآلخرين

إلى أن المراهقة هي الميالد الوجودي للكائن البـشري         ) ١٩: ١٩٩٢ قناوي،(وتشير
رى، من حيث أنه يعي نفسه ألول مرة كذات تريد إن تتحدد في مواجهة الذوات األخ             
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ووجوداً يتلمس ماهيته الخاصة، ويتأهب للمسيرة األولى في رحلة تحديد المـصير             
  . التي تمتد امتدادا الحياة

  

  : مظاهر النمو في مرحلة المراهقة 
وتأسيسا على ما سبق نجد أن المراهقة هي محصلة للتفاعل بـين العوامـل              

وصورا متعـددة تتبـاين      والنمط الثقافي ، والمجال النفسي، وتأخذ أشكاال         ةالوراثي
بتباين الثقافات، واختالف القيم، والعادات، وتنتهي المراهقـة بالنـضج الجـسمي،            

  .والفسيولوجي، والجنسي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي
  : ما يليمظاهر النمو عند المراهقومن أهم 

  : النمو العقلي : أوالً
تحدث فـي النمـو   أن التغيرات الحاسمة التي    ) ٢٨٦: ١٩٩٠ ،زهران(يرى  

الجسمي أثناء فترة المراهقة الباكرة غالبا ما تقترن بتغيرات أخرى متساوية تحـدث             
في النمو العقلي، وتشهد مرحلة المراهقة طفرة في النمو العقلي، كما تتميـز هـذه               

 نمو  د النمو العقلي عموما، ويطر    يالمرحلة بأنها فترة تميز ونضج في القدرات، وف       
  . وضوحا وتمايزا من القدرات الخاصةالذكاء العام أكثر

د ما عن طريـق      إلى ح  دوتنمو القدرة على التعلم ويصبح التعلم منطقيا ذاتيا، ويبتع        
الخطأ، وينمو االنتباه في مدته ومداه، وينمو اإلدراك من المستوى          التعلم بالمحاولة و  

ر والفضيلة،  الحسي على التخيل والتفكير المجرد، وتنمو المفاهيم المعنوية مثل الخي         
والعدالة والحق والجمال، وتزداد قدرة المراهق على فهم الرمـوز، وإدراك مفهـم             
الزمن والبحث عن معاني األشياء، ويظهر االبتكار خاصة عند المـراهقين األكثـر             
استقالال، واألعلى طموحا، وتزداد القدرة على االستيعاب والتحصيل والنقد، وتنمـو         

خاذ القرارات ويستطيع التفكير بنفسه ولنفسه وينتمي إلـى  لديه قدرة المراهق على ات 
  .االستقاللية في التفكير دون الرجوع كثيراً إن لم يكن مطلقا إلى اآلخرين

  

  : النمو االنفعالي :ثانياً
أن االنفعاالت فـي مرحلـة المراهقـة        ) ٢٩٠: ١٩٩٤  وعبد اهللا  محمود(ويستطرد  

 فـي  تطيع المراهـق الـتحكم فيهـا، وال   تتصف بأنها انفعاالت عنيفة متهورة ال يس  
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المظاهر الخارجية لها، فاالنفعال ليس استجابة موضوعية، ولكنه اسـتجابة عامـة            
للشخص الكلي تنسحب إلى كافة جوانب حيـاة الفـرد الجـسمية، والفـسيولوجية              
والوجدانية واالنفعالية، واالجتماعية والعقلية والمعرفية، ويخشى المراهقون من هذه         

 نظرا لطبيعتها والتغيرات التي تطرأ عليها، واالنفعاالت المصاحبة لـه ممـا             الفترة
 نيجعل الحياة والتعامل فيها أمراً شاقاً عليهم، فهم يحاولون إقناع أنفسهم، واآلخـري            

أنهم في الطريق الصحيح إلى النمو غير أنهم يجدون أنفـسهم فريـسة لالنفعـاالت             
  . المفاجئة والمزاج المتقلب

باالضـطراب، وعـدم الثبـات      ) ٣٥٥: ٢٠٠٠القذافي،  ( ذه الفترة حسب  وتتميز ه 
االنفعالي الذي يبدو على شكل تذبذب في الحالة المزاجية، وتقلبات حادة في السلوك،          

 بين سرعة النمو الجـسمي      واتجاهات متناقضة أحيانا، ويعزى ذلك إلى عدم التماثل       
يل إلى الخجل أو    ب كل ذلك م   ، والنمو االنفعالي من ناحية أخرى، ويصاح      من ناحية 

، ويقضي المراهق بعضا من وقته في االستغراق في أحالم اليقظـة            االنطواء أحيانا 
قة هي فترة زيادة حـدة      ويشير البعض إلى أن هناك اتفاقا عاما على أن فترة المراه          

ولكنها ليست حادة بالدرجة التي تجعلنا نطلق عليها فتـرة العواصـف،             ،االنفعاالت
  .ت االنفعاليةوالتوترا

 )  ٣٧٩: ١٩٩٤بهـادر،   (وترجع حدة هذه االنفعاالت في مرحلة المراهقة حـسب          
 في  ةألسباب متعددة، فقديما كان يعتقد أن التغيرات التي تحدث في اإلفرازات الغددي           

مرحلة المراهقة هي السبب المباشر لذلك وخاصة تلك التغيرات التي تحـدث فـي              
األبحاث الحديثة أثبتت عدم وجود توافق تام بين تلـك          إفرازات الغدد الجنسية ولكن     

الفترة التي يحدث فيها أكبر قدر من التغيرات في إفرازات الغدد التي تشهد أقـصى               
حد لالنفعاالت لدى الفرد أي أن الفترة التي يحدث فيها اكبر قدر ممكن مـن هـذه                 

 انفعاالت المراهق  ليست هي الفترة نفسها التي تشهد أقصى حدة فيةالتغيرات الغددي 
وهذا ال يعنى أن التغيرات الغددية ال تؤدي دورا هاما في ذلك إنما يعنى أن العوامل                
االجتماعية قد يكون لها دور أكثر أهمية، إذا إن الفرد يتعرض لضغوط اجتماعيـة              

وية ويبدأ في القلـق علـى   ويواجه ظروفا جديدة عندما يصل إلى نهاية المرحلة الثان 
  .مستقبله
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 يمكننا القول بان السبب الرئيس لزيادة االنفعاالت خالل مرحلة المراهقة يرجـع             أي
بينمـا تكـون    . إلى صعوبة التكيف للمتطلبات والضغوط الجديدة في هذه المرحلـة         

وبوجه عام يكون هناك . االنفعاالت حادة وال يستطيع التحكم فيها، وتبدو غير منطقية     
  .تتحسن في سلوكه االنفعالي بمرور الوق

  

  : أنماط االنفعاالت
أن هناك عوامل اجتماعية مسئولة عن السيطرة على         ) ٣٧٤: ١٩٩٤بهادر،  (عتبر  ت

االنفعاالت وطريقة التعبير عنها وكذلك نوع النشاط الذي يدفع هذا االنفعـال إلـى              
الظهور، فهناك نوع من التشابه بين انفعاالت الطفولة والمراهقة، فاألنماط االنفعالية           

وات المراهقة هي ذاتها ولدرجة كبيرة نفس األنمـاط االنفعاليـة لمرحلـة             عبر سن 
  : الطفولة وتتمثل هذه األنماط في 

فقد يخاف المراهقون من أشياء مادية كالعواصف، واألصوات الغريبة،         : الخوف -١
 وقد يكون خوفهم متصل بالعالقات االجتماعية بما فيه مقابلة الناس أو        دوالمصاع

 أمام اآلخرين، والوحدة أو التواجد في مجموعات يغلب عليها الخوف من التحدث 
 . الكبار، وللمخاوف االجتماعية صور مثل االرتباك والخجل والتجنب االجتماعي

للغضب في مرحلة المراهقة العديد من المثيـرات، وإن كانـت فـي             : الغضب -٢
هق، أو   أهم تلك المثيرات إثارة المرا     نمعظمها تتصل بالجوانب االجتماعية، وم    

مضايقته، أو انتقاده، أو توجيهه، أو السخرية منه، أو عنـدما يعامـل كطفـل،               
 .وعندما يتدخل اآلخرون في أموره

هي رد فعل انفعالي ينشأ من الغضب، ويكـون مثيـره فـي األصـل                :الغيرة-٣
 بالجنس األخر في    ماجتماعيا وتنشأ الغيرة في مرحلة المراهقة عندما يبدأ االهتما        

ل إلى أشده عندما يركز المراهق حبه على فرد واحد فبعد أن كـان              النمو ويص 
المراهق يميل ألفراد الجنس اآلخر بوجه عام وليس فرد واحد أصبح في نهايـة             
المراهقة أو عند منتصفها يهتم بفرد واحد بوجه خاص، ومع هذا التحـول فـي               

أ الغيرة عنـدما  االهتمام يأتي االتجاه في الرغبة في تملك هذا الفرد، ومن ثم تنش     
  .يظهر هذا الفرد أي اهتمام بأخر غيره
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هو رد فعل انفعالي يبني من خالل االرتباطات السارة، وهو يرتبط فـي             : الحب-٤
مرحلة المراهقة بالناس، ونادراً ببعض الحيوانات األليفة، والمراهق يكون أكثر          

ة هي المرحلة   تمييزا من الطفل في اختيار من يرتبط بحبهم، ونظراً ألن المراهق          
 أقوى من المعتاد، فإنه حب المراهق لآلخـرين         تالتي تكون فيها جميع االنفعاال    

يتميز بالقوة، وهو من النوع الذي يدفعه للبحث عن االتصال بمن يحب والبقـاء              
معه، ويسدى له بعض الخدمات حتى يجعله سعيداً، وقد يصبح الحب مشكلة من             

 من أنه أهم مظهـر مـن        ملمراهقة، بالرغ مشكالت النمو االنفعالي في مرحلة ا     
مظاهر الحياة االنفعالية للمراهق، فعندما يتحول إلى حب يائس، وتوتر نفـسي،            
وقلق دائم يصبح مشكلة فقد يصدم المراهق في حبه لآلخرين ومن هنا يـصبح              
انطوائياً أو عدوانيا يريد االنتقام لحبه وكرامته من اآلخرين، وفي أغلب األحيان            

  .الجنس الذي سبب له الصدمةمن نفس 
  

  : مشكالت مرحلة المراهقة
أن المراهقة من أهم مراحل النمو وأكثرها تعرضـاً         ) ١٠١: ١٩٩٧العيسوي،  (يرى

لالضطرابات النفسية، كما أن المراهقة مرحلة البحث عن الذات، وتحقيق الـذات،            
يصور لنا  وهي مرحلة نمو الشخصية وصقلها، ومرحلة اكتشاف القيم والمثل، وهذا           

 نفس الوقت فيها لكثير من التذبـذب  ي من النمو، وفرألن مرحلة المراهقة فيها الكثي 
  .واالضطراب والمحاولة والخطأ

، ومرحلـة   المراهقة هي مرحلة المآل والطموح    )  ١٥١: ١٩٩١سالمة،  (وتضيف  
، إال أنها المرحلة التي يقـل فيهـا        جتماعي، وتحقيق هوية ذاتية   النمو الشخصي واال  

لشعور بالرضا، ويظهر فيها القلق واإلكتئاب، ويزداد معدل المـشاغبة والجنـوح            ا
  . وتظهر فيها محاوالت االنتحار واإلكتئاب وتشهد بداية التدخين، واإلدمان وغيرها

أن السلوك المضاد للمجتمع يكـون      ) ١٣٥: ١٩٩٤اهللا،   الرحمن وعبد  عبد(ويرى  
أخذ شكل الهروب والتـأخر خـارج       ، وي  شيوعاً في منتصف مرحلة المراهقة     أكثر

حول بعد ذلك إلى سرقة     المنزل، وتدمير األشياء وسرقة أشياء تافهة في البداية ثم تت         
، واالعتـداء الجـسماني   والتخريب المتعمد لممتلكـات الغيـر    ، والكذب   أشياء قيمة 
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العداء، : راهقة تتمثل في واألنماط األكثر شيوعا في مرحلة الم     . واالغتصاب الجنسي 
  . ، وعدم الصبردوانالع

أن الغضب مـن األنمـاط الـشائعة لـدى          ) ١٨٢: ١٩٧٩،  دسوقي(ويعتبر  
المراهقين، فيغضب المراهق عندما يوجه له االنتقاد أو التوبيخ أو التأنيب أو يوجـه    

، ير األمور حـس برغبتـه الشخـصية       له النصح، أو الموعظة ويغضب إذا لم تس       
  .  للغضب لدى المراهقينوالتبرم هو أكثر الصور شيوعا كاستجابة

  

  :  على الوجه التاليبعض مشكالت المراهقة) ٥٦٧: ١٩٨٢، األشول(ويناقش 
: يكثر هذا النمط السلوكي بين المـراهقين، ويتمثـل فـي          :السلوك العدواني  •

مظاهر كثيرة مثل التهريج في الفصل، واالحتكاك بالمعلمين، والعنـاد والتحـدي،            
مدرسة ورفض توجيهات اإلباء، وال يمكن إرجـاع        والتخريب وعدم االنتظام في ال    

: هذا السلوك العدواني إلى عامل واحد بالذات، بل يرجع لعوامـل متـشابكة منهـا              
مثل عجز الوالدين عن إتباع سياسة سليمة في        : عوامل شخصية، وأخرى اجتماعية   

 والتقدير من الكبار في     ةتوجيه المراهق، أو فشل المراهق في الحصول على المحب        
المنزل، أو معاملة المراهق كطفل، أو فشل المراهق في تحقيق ذاته، وإحساسه بعدم            
قبوله اجتماعيا إما لعيب ظاهر فيه، أو لقبح في منظره، أو لعدم توافقه اجتماعيـا،               
وبالتالي يمكن أن نرجع هذا السلوك العدواني للعديد مـن الظـروف الشخـصية،              

فـالنقص فـي   ، إشباع حاجة المراهق النفسية   عدم   والبيئية المؤثرة التي تسبب عادة    
م  وعدم إشباع حاجة المراهق للتقدير واالحترا      ،، والمدرسة األمن والحب في المنزل   

، والمدرسة وعدم إعطائه الحرية لكل ذلك أثره        وللمعاملة كشخص كبير في المنزل    
  .في السلوك العدواني المراهق

  

العدواني حيث يبـدو علـى   هو درجة شديدة أو منحرفة من السلوك    : الجناح •
المراهق تصرفات تعتبر ذات داللة على سوء الخلق كالفوضى واالستهتار الذي قد            
يصل إلى حد الجريمة، وقد يظهر الجناح في صورة االعتداء المادي على المعلم أو              
األب أو قد يظهر في االنحراف الجنسي، وإدمان المخدرات وإيذاء الـنفس، وقـد              

عدم قدرة المراهق   : تحار، ويرجع الجناح إلى عدة عوامل منها      يصل الحال إلى االن   
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على التكيف تكيفا سليما في المنزل أو المدرسة، أو لضعف قدرة المراهق العقليـة،            
أو لعاهة جسمية واضحة، أو للفشل المتكرر في الدراسة، أو معاناة من قلق انفعالي،      

  .بأو لعدم إشباع لحاجاته النفسية أو الشعور باالغترا
أن أحالم اليقظة تعد من الظواهر ) ٦٢: ١٩٨٩، قشقوش(رى ي: أحالم اليقظة •

المألوفة إال أنها تكون أكثر انتشار في مرحلة المراهقة، وتعتبر من الوسـائل التـي    
يعبر بها المراهقون عن حاجاتهم التي ال يستطيعون إشباعها في الواقع، بحيث توجه          

، وتزداد ظاهرة االسـتغراق فـي       ه الحياة سيطر على سلوكهم وتسهل ل    تفكيرهم وت 
أحالم اليقظة لكي يحقق المراهق في الخيال ما ال يستطيع تحقيقه في عـالم الواقـع      
وهي تعد وسيلة إلشباع تلك االحتياجات وتعويض عما يعانون من نقص، والقليـل             

تـي تمليهـا عليـه بيئتـه     منها مفيد والتنفيس عن توترات الشخص من الضغوط ال  
 طغت على الحيـاة النفـسية للمراهـق،         ولكن إذا  ،ماعية، ومشكالته االنفعالية  االجت

، واندماجـه   إلى ابتعاد الشخص عن عالم الواقع     ، قد تؤدي    واستبدت بصاحبها فإنها  
في عالم خيالي من صنعه وأحالم اليقظة واألوهام تساعد المراهق على التعبير عن             

ولـة للتخفيـف عـن      لواقعية، وهي محا  حاجاته التي لم يجد لها إشباعه في حياته ا        
، ئ من اإلشباع واالتزان االنفعـالي     ، ويشعر الفرد من خاللها بش     الخبرات المكبوتة 

  . وهي ال تعتبر ظاهرة مرضية طالما أن الفرد ال ينفصل عن الواقع
 أن  يستطيع المراهق عن طريق أحـالم اليقظـة       ) ٢٣: ١٩٩٦عبد الغفار   ( وحسب

ما تعد وسيلة للهرب من واقع      ، ك ومية، وأن يحقق مطامحه   يتجاوز مخاوف الحياة الي   
، بل هي تؤدي إلى العديد من الوظائف التي تفيـد فـي مجابهـة المـشكالت                 مؤلم

بحيث تعتبر أحالم اليقظـة سـالحاً ذا        . المرتبطة بحياته، وتحقيق المطالب الراهنة    
 ،لحياة الواقعية لمراهق من متاعب ا   حدين فالقليل منها مفيد في التنفيس عن توترات ا        

كما أن األحالم قد تكون بداية لتطلعات يسعى إلى تحقيقها ولكن إذا طغـت أحـالم                
، واستبدت بصاحبها فإنها قد تؤدي في هذه الحالة يقظة على الحياة النفسية للمراهق    ال

، وهذا مـا  اندماجه في عالم خيالي من صنعه     ، و إلى ابتعاد الشخص عن عالم الواقع     
  .مبادئ الصحة النفسية السليمةيتنافى مع أسس و
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تتضح هذه السمة على بعض المـراهقين بالمـدارس اإلعداديـة،           : االنطواء •
والثانوية حيث يظهر المراهق المنطوي رغبته الشديدة في العزلة، والسلبية والتردد           
والخجل و االكتئاب، وال يوجد لهذا النمط مـن المـراهقين نـشاط خـارجي مـع       

إلنطوائي مثل قراءة الكتب وخاصة الدينية وكتابة المذكرات        المجموعة عدا النشاط ا   
انفعاالته، ونقده للمجتمع الذي يعيش فيه،      التي تعبر في الغالب عن نزعاته و      اليومية  

ويشغل تفكير المراهق في هذه الحالة المشكالت الروحية فيتأملهـا، كمـا يتـصف              
  . المراهق المنطوي أيضا باستغراقه في أحالم اليقظة

عدم تفهم الوالدين لرغبات   : جع أسباب االنطواء عادة إلى عوامل أسرية منها       وتر
كذلك فان ثقافة الوالدين لهـا أثرهـا   . المراهق وحاجاته النفسية ومشكالته االنفعالية    

، والفني مـضيعة للوقـت      ، واالجتماعي أسر تعتبر مجاالت النشاط الرياضي    فهناك  
تؤدي إلى انطواء المراهق نتيجة عدم قدرتها       كذلك فان الحالة االقتصادية لألسرة قد       

، واشتراك في مجال الترفيه والرياضة      شباع حاجاته من ملبس ونشاط خارجي     على إ 
وبذلك قد يصبح مرهقا مكتتبا منعزال لذا يجب مواجهة هذه الظاهرة بتنـشيط ميـل           
 المراهق لالندماج في أكثر من مجال ومحاولة اشتراكه في إعمال جماعية وإشراكه           

ـ أو ينمو هذا الميل فيبرر المراهـق      في مواقف حماسية، أو فرق رياضية        شعر ، وي
  .بالرضا والفخر والثقة بالنفس

، وأنواع السلوك   إن كثيراً من ضروب الصراع العقلي      :االنحرافات الجنسية  •
ء ترجع مباشرة أو تـصطبغ      الالسوي التي نجدها في الكبار والصغار على حد سوا        

السيئة في مجال األمور الجنسية ،ومن مظـاهر االنحرافـات          ، والخبرات   بالمواقف
، أو االغتصاب أو جماع األطفال إلى ما شابه ذلك لجنسية في فترة المراهقة السادية ا

  .من األشكال المختلفة من االنحراف الجنسي
ويرجع سبب االنحرافات الجنسية إلى االضطرابات الفسيولوجية، وانعـدام التربيـة        

، كما قد يرجع إلـى أسـباب        طرابات في الكروموزومات الوراثية   ضالجنسية، واال 
وبـين   ، بين المعايير والقـيم االجتماعيـة      نفسية مثل الصراع بين الدوافع والغرائز     

، وعـدم  اط والكبـت والنكـوص   ، واإلحب الجنسية، وموانع االتصال الجنسي   الرغبة  
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ـ          ةالشعور باللذة والستعاد   نس إلشـباع اللـذة      في الحياة مما يدفع الفـرد إلـى الج
  .)٥٧١: ١٩٨٢األشول،(

أن المراهـق   ) ٣٧٢ :٢٠٠٠،  القـذافي (   يرى   :ابتعاد المراهق عن والديه    •
يتجه في البداية إلى والديه ليتخذ منهما أنموذجا يمكن االستفادة منـه فـي تكـوين                

 ثهويته، ويعمل خالل فترة المراهقة المبكرة على النظر إليهما كأنموذج مثالي، حي           
 والملـبس   ظره مثاال للضمان الجتماعي في توفير المأكل والمشرب       األم في ن  تمثل  
غير أن المراهق سـرعان مـا       .  والقانون من، بينما يمثل األب السلطة والنظام     واأل

يكتشف أن والديه ليسا في الواقع كما توقعهما في تصوره مما يجعله يتجه خـارج                
 هذه الخطوة نوع من الثورة، أو       األسرة نحو الجماعات المختلفة، وعادة ما يصاحب      

التمرد والحدة التي تثير دهشة األسرة، وينتج عن هذه النقلة أن يبدأ المراهـق فـي          
غير أن بعض المراهقين قد     . تأكيد شعوره باالستقالل وتشكيل معالم حياته الخاصة      

ال ينجحون في المرور في هذه المرحلة بسالم وال يصلون ألشياء تحديد هويتهم مما           
جعلهم يشعرون بالسخط وعدم الرضا تجاه والديهم وعادة مـا يـتم توجيـه تلـك              ي

المشاعر نحو األب، بالذات أو أي بديل أخـر، أو مـنهم فـي مركـز الـسلطة،                  
 . والمؤسسات والقائمين على حفظ النظام واألمن

ورغم كل ما يحدث فإن صورة العالقة بين اآلباء واألبناء ليست سيئة إلى هذا الحد               
م أباء يحترمون أبنائهم ويقدرونهم ويرون بان هناك مجاالت لمـساعدة األبنـاء      فمنه

بالوقوف موقفا وسطا يؤدي إلى شعور األبناء باالستقالل من جهة مع استبـصارهم             
  .وعلمهم بعواقب سلوكهم من جهة أخرى

  

   :تعليق عام على اإلطار النظري
 محاور، حيث   أربعة إلى للدراسة بتقسيمه    يالنظر اإلطارقام الباحث بتناول    

 األحـداث (راعى الباحث أن يفرد محوراً لكل متغير من متغيرات الدراسة الثالثـة            
، أما المحور الرابع فقد تنـاول       )الصحة النفسية، والمساندة االجتماعية   والضاغطة،  

  . الدراسةلعينةالمراهقة كمرحلة عمرية 
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ة واسعة من المراجـع     حاول الباحث أن يثري كل محور من هذه المحاور بمجموع         
 لكي يتمكن من تناول الموضوع من كل جوانبه وأن يضع بين يدي        واألجنبيةالعربية  

شرحا متخصصا وموسعا لالستفادة منـه قـدر        الباحثين والدارسين في هذا المجال      
وتناول محور األحداث الضاغطة تعريفات عامة عن األحداث الـضاغطة،     . اإلمكان

 لألحداث الضاغطة، اآلثار الناجمـة عـن األحـداث          مصادر الضغوط، االستجابة  
أما محور الصحة النفـسية فقـد تنـاول         . الضاغطة والنظريات المفسرة للضغوط   

تعريفات عامة للصحة النفسية، خصائص الشخصية المتمتعـة بالـصحة النفـسية،            
معايير ومظاهر الصحة النفسية، نسبية الصحة النفسية، الصحة النفـسية األسـرية،            

  . النفسية في المدرسة والمجتمع، وأخيرا الصحة النفسية في الفكر اإلسالميالصحة
أما المحور الثالث الذي تناول المساندة االجتماعية فقد تناول بداية التعريفات العامـة     
للمساندة االجتماعية، أهمية المساندة االجتماعية، أنماط المساندة االجتماعية، وظائف         

عية، أهم النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية، العالقة بين        وأبعاد المساندة االجتما  
المساندة والصحة النفسية، والعالقة بين المساندة واألحـداث الـضاغطة، وأخيـرا            

أما محور المراهقة فقد تناول مظاهر النمو في مرحلة        .اإلسالم والمساندة االجتماعية  
  .ةالمراهقة، ومشكالت مرحلة المراهق
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  الثالثالفصل 
  

  الدراسات السابقة
  

 .دراسات حول األحداث الضاغطة -

 .دراسات حول الصحة النفسية -

 .دراسات حول المساندة االجتماعية -

 .تعليق عام على الدراسات السابقة -
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  الفصــل الثــالث
  

  الدراسات السابقة
  :مقدمة

سيط بين  تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة دور المساندة االجتماعية كمتغير و         
وسيستعرض الباحث في . الصحة النفسية واألحداث الضاغطة للمراهقين الفلسطينيين  

هذا الفصل بعض البحوث والدراسات العربية واألجنبية التي تتصل بصورة مباشرة           
بمتغيرات الدراسة الحالية؛ في محاولة إلبراز مجمل نتائج هذه البحوث والدراسات،           

بعد عرض الدراسات ذات العالقة بمتغيـرات الدراسـة         بما يفيد الدراسة الحالية، و    
دوات، الحالية، يقوم الباحث بالتعقيب عليها من حيـث الموضـوع، والعينـة، واأل            

   . واإلجراءات، وأهم النتائج
  : وقد قام الباحث بتصنيف الدراسات التي أجريت في هذا المجال على النحو التالي

  

هتم البـاحثون    وتنوعت المواضيع التي إ    :ةدراسات تناولت األحداث الضاغط   : ًأوال
بدراستها كمتغيرات تؤثر وتتأثر باألحداث الضاغطة، فقد اهتمت بعـضها بدراسـة          

 محمـد، (  دراسة مع األحداث الضاغطة مثل   تأثير نوع الجنس والعمر على التكيف       
 دراسـة   تمع أو ثقافة مثل   ، وبعضها كانت دراسات مقارنة بين أكثر من مج        )١٩٩٥

 األحـداث   هتم بدراسة العالقـة مـا بـين       ، والبعض األخر إ   )١٩٩٤معطي،عبد ال (
هتم بدراسـة   ، وبعضها إ  (William,1983)  دراسة الضاغطة والصحة النفسية مثل   

  ).1997علي،(دراسة المساندة االجتماعية مثل العالقة ما بين األحداث الضاغطة و
  

لدراسات الصحة النفـسية     وقد تناولت هذه ا    :دراسات تناولت الصحة النفسية   : ثانياً
لمساندة االجتماعية مثل   باإلضافة إلى عدة متغيرات، كان منها األحداث الضاغطة وا        

، ودراسـات  )Holahan & Moos, 1985( و دراسـة  )١٩٩٦ دسوقي،(دارسة 
لنفـسية وتأثرهـا    تناولت الصحة النفسية من منظور األمـراض واالضـطرابات ا         

، ودراسات اهتمـت  (Delongis et al.: 1988)  دراسة باألحداث الضاغطة مثل
 دراسـة   ية وتأثرها باالحتالل اإلسـرائيلي مثـل      بالصحة النفسية في البيئة الفلسطين    

  ).Farhood et. al, 1993(دراسة ك، وأخرى في البيئة اللبنانية )1988بوناماكي، (
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 مدى   وقد اهتمت هذه الدراسات بقياس     :دراسات تناولت المساندة االجتماعية   : ًثالثا
 حـدة األحـداث     تخفيـف : تأثير المساندة االجتماعية علي بعض المتغيرات مثـل       

، ودراسـات اهتمـت بالمـساندة    (Cutrona et. al,1987) دراسة الضاغطة مثل
عبـد  ( دراسـة    ضغوط االقتصادية والحياة الزوجية مثـل     االجتماعية كوسيط بين ال   

علـي،  ( دراسـة    يـة مثـل   ا في التوافق مع الحياة الجامع     ، وأثره )1998الرازق،  
مثل   االجتماعية على التقاعد،   ، ومن هذه الدراسات من اهتم بتأثير المساندة       )٢٠٠٠
  .(Bosse et al.,1990): دراسة

  . وقد يبدو من المفيد أن يتعرض الباحث لهذه الدراسات بشيء من التفصيل
  

  : دراسات حول األحداث الضاغطة:أوالً
 

  :(William, 1983) دراسة -١
الضغوط كعوامل مسببة لإلكتئـاب واألمـراض النفسجـسمية          " :نوان الدراسة ع  

  ".والتفكير االنتحاري لدى المراهقين
 هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الضغوط وكل مـن االكتئـاب              

واسـتخدمت  . واألمراض النفسجسمية والتفكير االنتحاري لدى عينة من المـراهقين  
مراهقا من مستويات اجتماعية متوسـطة فـي المرحلـة           ٢٦الدراسة عينة قوامها    

وتكونت أدوات الدراسـة مـن مقيـاس االكتئـاب، وقائمـة األعـراض              . الثانوية
النفسجسمية، ومقياس الضغوط والذي يقيس أثر بعض المواقف التي يتعـرض لهـا      

وقد أظهرت الدراسة وجود فروق دالة بـين  . المراهق في حياته وتسبب له ضغوطاً     
 في كيفية إدراكهم للمواقف واألحداث المسببة للضغط، كما وجـدت تلـك             الجنسين

الدراسة عالقة موجبة بين الضغوط واألمراض النفسجسمية لدى عينـة الدراسـة،            
وهناك ارتباط موجب دال بين االكتئاب وفكرة االنتحار، بينما ال يوجد ارتبـاط دال              

  .حاربين اإلصابة باألمراض النفسجسمية وظهور فكرة االنت
  

  : (Aro, 1987) دراسة -٢
ضغوط الحياة واألعراض النفسجسمية لدى المراهقين الفنلنـديين         " :عنوان الدراسة 

  ". سنة١٦- ١٤من 



 ٨٨

  هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ارتباط الـضغوط اليوميـة بـاألعراض             
 ٩٩٩وطبقت الدراسة على عينة مـن       . النفسجسمية لدى المراهقين من تلك األعمار     

وتكونـت أدوات تلـك     .  سـنة  ١٤,٥ من ذكر بمستوى عمري قدره       ١٠٠٢وأنثى،  
وتوصلت نتائج الدراسة . "Life Stress Data"الدراسة من بيانات ضغوط الحياة 

إلى أن أحداث الحياة والمشاكل اليومية والمشاحنات بين األشخاص والتي يمر بهـا             
ا أن تلك األعـراض     الفرد ترتبط ارتباطا موجبا بظهور األعراض النفسجسمية، كم       

تزداد لدى الذكور الذين تعرضوا في حياتهم لألحداث القوية والصادمة بدرجة أكبر            
عنه من الذكور أو اإلناث الذين لم يتعرضوا لمثل هذه األحداث، في حـين يـزداد                
ظهور األعراض النفسجسمية لدى اإلناث عن الذكور، ولكنها تختلف في نفس الوقت     

  .تكثر هذه االختالفات بين اإلناث وبعضهم البعضباختالف نوع الضغوط و
  

  ):Larson & Ham, 1993( دراسة -٣
  ".تأثير األحداث السلبية على المراهقين ":عنوان الدراسة

هدفت  الدراسة إلى التعرف على أثر األحداث السالبة على المراهقة المبكرة،     
ق الباحثـان مقيـاس     وقد طب . والكشف عن تأثير ضغوط األقران والمدرسة والعائلة      

تبـين   "ANOVA" وباستخدام . طالبا) ٤٣٨(أحداث الحياة على عينة تكونت من 
وأظهرت النتائج تأثر اإلنـاث     . تأثير الحياة الضاغطة على المراهقين بدرجة عالية      

باألحداث بدرجة أكبر من تأثر الذكور، وأظهرت كذلك مدى تأثير األقران والمدرسة   
اد العينة بالضغوط، فعندما يكون دور كـل مـن األقـران            والعائلة على شعور أفر   

حيـث  . والمدرسة والعائلة ناضجاً واعياً من شانه التخفيف من حدة الضغط وآثاره          
اقترحت الدراسة توعية اآلباء بمدى تأثير الضغوط األسرية على األبناء خاصة في             

  . المراحل األولى من حياتهم
  

  ):١٩٩٤عبد المعطي، ( دراسة -٤
، دراسـة حـضارية      أحداث الحياة و أساليب مواجهتهـا      ضغوط: "ان الدراسة عنو

  "مقارنة، في المجتمع المصري و االندونيسي
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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الفروق الحـضارية بـين المـصريين             
واإلندونيسيين، في ضغوط أحداث الحياة والطريقة التي يدركون بها هذه األحـداث            

  .وأساليب مواجهتها
تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، األولى كانت المجموعة المصرية وتكونت من           

إناثاً تراوحت أعمارهم بين    ) ١٨٠(ذكوراً و ) ٢٠٥(فرداً من الجنسين، بواقع     ) ٣٨٥(
، فرداً مـن الجنـسين    ) ٢٩٧(تكونت من   والمجموعة االندونيسية و  . سنة) ٥٠-٢١(
  .سنة) ٥٠-٢١( أعمارهم بين، تراوحتإناثاً) ١٢٥(ذكوراً و) ١٧٢(اقع بو

وأظهرت هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية، بين العينة الكلية المصرية            
حيث كان المصريون أكثر     والعينة الكلية اإلندونيسية، في اإلحساس بضغوط الحياة،      

الصداقة واألحـداث   ، وللزواج، والعالقة بالجنس اآلخر و     ةمعاناة بالضغوط الو الدي   
اسة والناحية  ، في حين كان اإلندونيسيين أكثر معاناة لضغوط العمل، والدر         الشخصية

كان المصريون أكثر تأثراً وبشكلً  سلبي من اإلندونيسيين وذلك          و. المالية والصحية 
ا في الغالـب    بسبب ما يتبعونه من أساليب لمواجهة تلك األحداث الضاغطة، إذ كانو          

جانب التذكر القهري لهذه األحداث، في حـين        اإلنكار لها، إلى    يميلون إلى التجنب و   
كان اإلندونيسيين أقل معاناة لضغوط أحداث الحياة، وقد كانت أكثر الضغوط لـديهم          

ضغوط العمل والناحية المالية والصحية وضغوط المنزل والعالقات األسرية،         : هي  
ع أساليب  لكنهم كانوا متأثرين بشكل إيجابي بسبب أساليب مواجهتهم لها، إذ كان يشي           

االلتفاف إلى اتجاهات وأنشطة أخرى، وإقامة العالقات االجتماعية، والعمـل مـن            
  .خالل الحدث

  

  ):١٩٩٤، يوسف( دراسة -٥
الفروق بين اإلناث والذكور في إدراك أحداث الحيـاة المثيـرة           : "  عنوان الدراسة 

  ".للمشقة
ـ            ي إدراك  هدفت الدراسة إلى البحث عن وجود فروق بين الذكور واإلناث ف

وكذلك إيجاد الترتيب الذي تتخذه أحداث الحياة المثيرة        . أحداث الحياة المثيرة للمشقة   
  . للمشقة في كل من عينة الذكور وعينة اإلناث
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 يتراوح المدى العمري لهـم مـن        ،) شخص ٣٨٨(نة الدراسة الحالية من     تكونت عي 
فـق االجتمـاعي    ، وقد استخدمت الباحثة مقياس تقدير إعـادة التوا        ) سنة ٦٠-٢٠(
)SRRS ( ١٩٦٧الذي وضعه هولموز وراهي سنة .  

وأظهرت الدراسة وجود فروق جوهرية بين اإلناث والذكور في إدراك أحداث الحياة 
كما اظهر الذكور فروقات  في المشكالت الجنـسية ميـزتهم عـن             . المثيرة للمشقة 

ها األكثر إثـارة  كما أظهرت اإلناث فروقا في إدراك أحد عشر حدثا على أن          . اإلناث
 وفـاة   -حياةللمشقة من الذكور، ومن هذه األحداث الوقوع في خالفات مع شريك ال           

  ...نضمام عضو جديد لألسرة، المشكالت مع المديرصديق عزيز، الطالق، إ
  

  ):١٩٩٥محمد، ( دراسة -٦ 
العمرية في أسـاليب التكيـف مـع المواقـف          الفروق الجنسية و  : " عنوان الدراسة 

  ".الضاغطة
العمرية في التكيف مع    ة إلى الكشف عن الفروق الجنسية و      هدفت هذه الدراس  

  .المواقف الضاغطة
-١٤(، تراوحت أعمارهم بـين    فرداً من الجنسين  ) ٦٩٤(لدراسة من وتكونت عينة ا  

شـملت عينـة    ، و )٣١٠(عدد اإلناث   فرداً و ) ٣٨٤( ، وكان عدد الذكور    عاماً) ٣٨
مـن  ) ما عدا المراحـل االبتدائيـة     (ة المختلفة   الدراسة طالباً من المراحل التعليمي    
  .العاملين في وظائف و مهن متعددة

ـ             ن األسـاليب   وقد أظهرت الدراسة عدم وجود فروق إحصائية في استخدام كـل م
الة لـدى   كذلك عدم وجود فروق عمرية د     . نس الفرد ، تعود لج  اإلقدامية واالحجامية 

، أما لدى مجموعة األقـل      "لمنطقيالتحليل ا "، في أسلوب  مجموعة األكبر من الوسيط   
" إعـادة التقيـيم االيجـابي     "من الوسيط فقد وجدت فروق عمرية دالة، في أسلوب          

، حيث كانت مجموعة الشباب أكثر استخداماً لهذا األسلوب، ثـم           للمواقف الضاغطة 
 لدى المجموعة الفرعية األقل من الوسيط، -أيضاً – كما وجدت ،مجموعة المراهقين

 دالة في أسلوب البحث عن المـساعدة والمعلومـات، حيـث كانـت              فروق عمرية 
. مجموعة الشباب أكثر استخداماً بصورة دالة لهذا األسلوب من مجموعة المراهقين          

ة األساليب االقداميـة    ولم تظهر الدراسة أي داللة إحصائية للفروق العمرية في بقي         
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األكبـر مـن    عية األقل و  ية في المجموعات الفر   كذلك االحجام لسلوكية و االمعرفية و 
  .الوسيط

  

  ):1997علي، ( دراسة -٧
المساندة االجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة، كما تدركها        : "عنوان الدراسة 

  ."العامالت المتزوجات
 هدفت هذه الدراسة لعقد مقارنة بين العامالت المتزوجـات، منخفـضي المـساندة             

لضاغطة و فـي اإلصـابة باالضـطرابات        االجتماعية، في مواجهة أحداث الحياة ا     
هي المجموعة التجريبيـة،    ة الدراسة في المجموعة األولى، و     تكونت عين  و .النفسية
من السيدات المتزوجات العامالت المدعمات بمساندة اجتماعيـة مـن           )٥٠( قوامها

األسرة وجماعة العمل، ومن المجموعـة الثانيـة، وهـي المجموعـة الـضابطة،              
غير المدعمات بمساندة اجتماعية،    السيدات العامالت المتزوجات و   من  ) ٥٠(وقوامها

  .سواء من األسرة أو جماعات العمل
أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية، بـين العـامالت المتزوجـات             

العامالت المتزوجات منخفضي المساندة االجتماعيـة    مساندة االجتماعية و  مرتفعات ال 
 –وااللتفات إلى اتجاهات وأنـشطة أخـرى   – خالل الحدث العمل( في األبعاد اآلتية 

  ).والعالقات االجتماعية
 كما وتوجد فروق ذات داللة إحصائية، بين مجموعة العامالت المتزوجات مرتفعات    
المساندة االجتماعية و مجموعـة العـامالت المتزوجـات منخفـضات المـساندة             

الحساسية –الوسواس القهري   –انية  األعراض الجسم : ( االجتماعية، في األبعاد اآلتية   
لجانـب مجموعـة    )  الذهانية -البارانويا-قلق الخواف –القلق  –االكتئاب  -التفاعلية  

  .العامالت المتزوجات منخفضات المساندة االجتماعية
  

  ):١٩٩٩عبد الحق، : ( دراسة-٨
في ) يالتوجيه(المشكالت التكيفية التي تواجه طلبة الثانوية العامة        : "عنوان الدراسة 

  ".المدارس الحكومية في محافظة نابلس
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هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت التكيفية التي تواجه طلبة الثانوية           
 أهـداف ولتحقيـق   . في المدارس الحكومية في محافظة نـابلس      ) التوجيهي(العامة  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد        : الدراسة صاغ الباحث عدة فروض أهمها     
) التـوجيهي (في المشكالت التكيفية التي تواجه طلبة الثانوية العامة        ) ٠,٠٥ (مستوى

في المدارس الحكومية في محافظة نابلس تعزى إلى جنس الطالـب، وإلـى نـوع               
وقد استخدم الباحث استبيان المشكالت التكيفية على عينة بلغت         . أدبي/الدراسة علمي 

المتوسـط الحـسابي، االنحـراف      ،  "ت"وباستخدام اختبـار    . طالب وطالبة ) ٤٩٥(
  .المعياري، تحليل التباين

وأظهرت الدراسة أن طلبة الثانوية العامة يواجهون مشكالت متوسطة على مجاالت           
المشكالت الدراسية والمشكالت النفسية والمشكالت الصحية والمـشكالت التكيفيـة          

د فروق ذات داللة    وال توج . الكلية، وبدرجة قليلة المشكالت االقتصادية واالجتماعية     
فـي المـدارس    ) التوجيهي(في المشكالت التكيفية التي تواجه طلبة الثانوية العامة         

  ).أدبي/علمي(الحكومية في محافظة نابلس تعزى لمتغير الجنس أو الفرع األكاديمي 
  

  ):1999أحمد، ( دراسة -٩
  "االستراتيجية الدينية وأحداث الحياة الضاغطة: " عنوان الدراسة

دفت هذه الدراسة إلى التركيز على مدى فاعلية الدين في معالجة أحـداث              ه   
وتكونت عينة الدراسة من مجموعـة   . الحياة الضاغطة والتغلب عليها والتكيف معها     

 شهور من الجراحة وعـددهم      ٣من المرضى، الذين أجريت لهم زراعة الكلى بعد         
رب المرضـى مـن     وتكونت عينة أقا  . عاما)٤٢(مريضا، بمتوسط عمري    ) ٢٣٢(
 .عاما) ٤٦(فردا من أقارب المرضى، بمتوسط عمري ) ١٧١(

وأظهرت الدراسة أن المرضى الذين استخدموا االستراتيجية الدينية لمدة ثالثة أشهر           
قد ارتبطوا بإعادة بنية معرفية أكبر، وكذلك معتقدات ضبط داخلي عند ثالثة أشـهر       

لدينية، جوهريا، بإعادة البنية المعرفيـة      كما ارتبطت االستراتيجية ا   . بعد زرع الكلى  
وكذلك تبين أن إعـادة البنيـة المعرفيـة والمـساندة           . والمساندة االجتماعية األكبر  

االجتماعية والضبط الداخلي والتعضيد االجتماعي ارتبطت بـضيق نفـسي أقـل،            
  .وارتبطت إعادة البنية المعرفية والتعضيد االجتماعي بالرضا األكبر عن الحياة
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  ): 2000علي،( دراسة -١٠
توافق ا بـال  مالمساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقته      " عنوان الدراسة 

المقيمين مع أسرتهم والمقيمين في المـدن       الجامعة  طالب  مع الحياة الجامعية، لدى     
  ".الجامعية

 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور المساندة االجتماعية من األسرة وجماعة           
لرفاق، في تخفيف الصراعات النفسية، لدى الطالب المقيمين مع أسرهم، والمقيمين           ا

  .في المدن الجامعية، ودور المساندة االجتماعية بالتحصيل الدراسي
طالبـا  ) ٥٠( عينة تجريبيـة، وتتمثـل ب     : و تكونت عينة الدراسة من مجموعتين     

ة االجتماعية الكاملة مـن     جامعيا مقيمين في المدن الجامعية وغير مدعمين بالمساند       
عاما، ومن الفرق الجامعية األربع فـي مختلـف         ) ٢١٠٥(أسرهم، بمتوسط عمري    

طالبا جامعيا   )٥٠( وعينة ضابطة، وتتمثل المجموعة الضابطة ب     . الكليات الجامعية 
 فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين فـي         دمقيمين مع أسرهم، بحيث ال توج     

  .قتصادي واالجتماعي والتعليميالمستوى العمري واال
وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المقيمين مع أسرهم            
والمقيمين في المدن الجامعية، على إستبانة المساندة االجتماعية لجانـب المجموعـة      

كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين على أبعاد إسـتبانة            . األولى
التعامل اإليجابي بجانب مجموعة الطـالب      : ة أحداث الحياة الضاغطة وهما    مواجه

المقيمين مع أسرهم والتعامل السلبي بجانب مجموعة الطالب المقيمين فـي المـدن             
وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق األكاديمي والشخصي          . الجامعية

 الطالب المقيمين مـع أسـرهم       والعاطفي وااللتزام بتحقيق األهداف، بين مجموعة     
ومدعمين بالمساندة األسرية ومجموعة الطالب المقيمين في المدن الجامعية وغيـر           

 .مدعومين بالمساندة األسرية، بجانب المجموعة األولى
وفي المقابل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، على بعد التوافق االجتماعي بـين              

 بعـد التوافـق الشخـصي    ىاللة إحصائية علبينما توجد فروق ذات د  . المجموعتين
  . والعاطفي
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   : (De-Wilde, et al , 1994) دراسة -١١
مواجهـة لـدى طـالب      الضغوط ومصادر الضغوط وأساليب ال    : " عنوان الدراسة 
  ".المدارس العليا

هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر الضغوط لدى طالب المدارس العليا      
مة لديهم وأثر كل من الجنس والعـرق علـى مـصادر            وأساليب المواجهة المستخد  
  .الضغوط وأساليب المواجهة
تلميذ من تالميذ الصف العاشر والحادي عشر في        ) ٣٣٣(تكونت عينة الدراسة من     

منطقة لوس انجلوس، واستخدمت إستبانة قلق الحالة أو السمة، وإسـتبانة مـصادر             
  .الضغوط، وإستبانة استراتيجيات المواجهة

ت الدراسة أن  التالميذ يعانون من مستويات عالية من القلق تفوق المعايير              و أظهر 
كما سجلوا مستويات عالية من الضغط في مـصادر الـضغوط           . المحددة ألعمارهم 

اليومية، وعكست مصادر الضغوط في تكرارها التركيز على مـصادر الـضغوط            
.  لق بـالمواد الدراسـية  المتعلقة باألهداف والمستقبل تليها مصادر الضغوط التي تتع       

كما وأظهرت الدراسة أنه ال يوجد تأثير الختالف الجنس علـى درجـة الـضغوط              
النفسية، وأن الطالب البيض يعانوا أكثر من الطالب األفارقة واألمريكان والالتينيين           

  .من مصادر الضغوط الشخصية والضغوط المتعلقة بالمدرسة
  

  :ولت األحداث الضاغطةتعليق على الدراسات السابقة التي تنا
 تنوعت الدراسات السابقة باختيارها لفئة الدراسة، بحيث اهتمـت بعـض هـذه              -

الدراسات بدراسة تأثير األحداث الضاغطة علي أطفال المرحلة األساسـية العليـا            
(De-Wilde, et al , 1994) تـأثير هـذه    اهتم جزء كبير منها بدراسة حين، في

لزمني للدراسة ، والبعض األخر كان الحد ا (Aro, 1987)األحداث على المراهقين
وقد تنوعت الفئات المستهدفة في هذه الدراسات فمنها        ). ١٩٩٤يوسف،  (فيه مفتوحاً   

من درس تأثير األحداث الضاغطة علي طلبة المدارس، ومنها ما حدد الطلبـة فـي     
النساء مرحلة التوجيهي، وبعضها بطلبة الجامعة، في حين اهتمت بعض الدراسات ب          

  .المتزوجات، وبعضها اهتم بفئة المرضى
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 من المالحظ أيضاً في الدراسات السابقة تنوع موضوع الدراسة، فقد قامت بعض             -
، في )١٩٩٤،يوسف(ير مع األحداث الضاغطة هذه الدراسات باالهتمام بالجنس كمتغ   

ن كانت هناك دراسات مقارنة بـين حـضارتين وإدراك األحـداث الـضاغطة              حي
، بالمقابل تنوعت المتغيرات    )١٩٩٤عبد المعطي،   (بين هاتين الحضارتين    رنة  بالمقا

التي تمت دراستهم مع األحداث الضاغطة، وكان من أهم هذه المتغيرات، المـساندة             
 . الدينيةتاالجتماعية، واألعراض النفسجسمية، واالستراتيجيا

ـ         - بعض الدراسـات   تنوعت أيضاً المقاييس المستخدمة لقياس الضغوط وتأثيرها، ف
 De-Wilde, et)استخدمت مقياس قلق الحالة أو السمة، وإستبانة مصادر الضغوط 

al , 1994)   واستخدمت أيضاً مقاييس بيانات ضـغوط الحيـاة ،(Aro, 1987)  ،
، وبعضها األخر لم )١٩٩٩عبد الحق،   (ياس المشكالت التكيفية    وأخري استخدمت مق  
 ).١٩٩٥ محمد،( الدراسة اييس المستخدمة فييتضح للباحث المق

 من حيث النتائج فقد أظهرت الدراسات المعروضة نتائج متعددة تبعاً لمتغيـرات             -
فبعض هذه الدراسات أظهرت عـدم      . الدراسة و األهداف المرجوة من هذه الدراسة      

 محمد،(وامل االقدامية واالحجامية    وجود فروق إحصائية تعود لعامل الجنس في الع       
-De)وجد تأثير الختالف الجنس على درجة الضغوط النفـسية          ، كذلك ال ي   )١٩٩٥

Wilde, et al , 1994) بينما أظهرت بعض النتائج  تأثر اإلناث باألحداث بدرجة ،
، ودراسات  أظهـرت وجـود   )Larson & Ham, 1993(اكبر من تأثر الذكور 

ط فروق دالة بين الجنسين في كيفية إدراكهم للمواقف واألحـداث المـسببة للـضغ             
(William,1983)       يجابي في  ، وأظهرت بعض النتائج دور المساندة االجتماعية اال

، وكـذلك الـدور االيجـابي السـتخدام         )1997 علـي، (تخفيف هـذه الـضغوط      
  ).1999أحمد، (االستراتيجيات الدينية 

  

     :دراسات حول الصحة النفسية: ثانياً
  ): ,١٩٧٩Kobasa(دراسة  -١

مـدى  : يةطة والشخصية والصحة الجسمية والنفس    األحداث الضاغ : عنوان الدراسة 
  ".فاعلية الصالبة النفسية



 ٩٦

هدفت الدراسة معرفة المتغيرات النفسية التي من شانها مساعدة الفرد علـى            
  .االحتفاظ بصحته الجسمية والنفسية رغم تعرضه للضغوط

من الذكور، تراوحت أعمارهم ما بين      ) ٧٦٠= ن  (وكانت عينة الدراسة عبارة عن      
  . عاماً من الحاصلين على درجات جامعية على األقل٤٩-٤٠

وتم استخدام مقياس هولمز وراهي ألحداث الحيـاة الـضاغطة، ومقيـاس وايلـر              
  .لألمراض، باإلضافة إلى مقياس الصالبة لقياس االلتزام والتحكم والتحدي

وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن األشخاص األكثر صالبة، رغم تعرضهم للـضغوط            
وا أقل مرضاً، كما أنهم يتسمون بأنهم أكثر صمودا وإنجـازا وسـيطرة وقيـادة            كان

وضبطا داخليا، في حين األشخاص األقل صالبة كانوا أكثر مرضاً وعجزاً، وأعلى            
كما توصلت الدراسة إلى أن األشخاص األكثر صالبة كـانوا          . في الضبط الخارجي  

  .تحاما وواقعيةأكثر مرونة وكفاية، واقتدار ونشاط، ومبادأة واق
  

  ): ,Kobasa et al a١٩٨٢(دراسة  -٢
  "الصالبة والمساندة ودورهما في الصحة الجسمية والنفسية: "عنوان الدراسة

 الذي يخفف من وقع األحداث      يهدفت الدراسة إلى التعرف على المتغير السيكولوج      
ة وكانت عينة الدراسة عبارة عن مجموع      .الضاغطة على الصحة الجسمية والنفسية    

يحتلون مواقـع اإلدارة العليـا والمتوسـطة، وتراوحـت          ) ٢٥٩= ن  (من البالغين   
  . سنة٤٠ بمتوسط عمري ٦٥ -٣٢أعمارهم ما بين 

وتم استخدام مقياس هولمز وراهي ألحداث الحيـاة الـضاغطة، ومقيـاس وايلـر              
  .لألمراض، باإلضافة إلى مقياس الصالبة لقياس االلتزام والتحكم والتحدي

ائج الدراسة من أن الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية ال تخفف مـن         وأظهرت نت 
وقع األحداث الضاغطة على الفرد، ولكنها تمثل مصدرا للمقاومة والصمود والوقاية           

  .من األثر الذي تحدثه األحداث الضاغطة على الصحة الجسمية والنفسية
   

  ):,Holahan & Moos ١٩٨٥(دراسة  -٣
خصية والمساندة االجتماعية في التصدي للـضغوط والتمتـع         الش: "عنوان الدراسة 
  "بالصحة النفسية
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هدفت الدراسة إلى التعرف على المتغيرات النفسية واالجتماعية التي تساعد           
  .الفرد على االحتفاظ بصحته الجسمية و النفسية رغم تعرضه للضغوط

وسـط عمـر    وبلغ مت ) ٢٦٧= ن  (وأجريت الدراسة على عينة من الذكور واإلناث        
  . سنة٤٣ ومتوسط عمر السيدات ٤٤الرجال 

وتم تطبيق استبيان هولمز وراهي لألحداث الضاغطة ومقياس موس للبيئة األسرية           
 .مقيـاس لألعـراض الـسيكوسوماتية واإلكتئـاب       وومقياس لخصائص الشخصية    

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن البيئة األسرية التي تتسم بالدفء والحب والتماسـك             
رية التعبير عن الرأي والمشاعر، والدعم والتشجيع أثناء التعـرض للـضغوط            وح

تجعل الفرد أكثر صالبة وفاعلية وقدرة على المواجهة واقل إكتئاباً، كمـا أشـارت              
نتائج الدراسة إلى أن هناك فروقا بين الذكور واإلناث فـي متغيـرات الشخـصية               

  .  وأكثر صالبة من النساءوالمساندة االجتماعية، فالرجال أكثر ثقة بالنفس
  
  

  :(Delongis et al, 1988)دراسة  -٤
معرفة العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة واالضطرابات الـصحية         : هدف الدراسة 

والنفسية، ومعرفة دور كل من المساندة االجتماعية وتقدير الذات كمتغيرات وسيطة           
  .  آثار صحية ونفسيةفي العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة، وما يرتبط بها من

  . زوجاً وزوجة) ٧٥(وتكونت عينة من األزواج مكونة من 
وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة بين زيادة أحداث الحيـاة             

 كذلك أبرزت النتـائج دور تقـدير        ضطرابات الصحية والنفسية،  الضاغطة وبين اال  
ة االجتماعيـة كأحـد المتغيـرات       الذات كإحدى الخصائص النفسية، ودور المساند     

     . االجتماعية التي تعدل من العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة وبين المرض النفسي
  ):١٩٨٨بوناماكي، (دراسة  -٥

  ".الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات تحت االحتالل اإلسرائيلي: "عنوان الدراسة
االحتالل تحت ظروف   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع المرأة الفلسطينية         

دراسة الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية في موقف يشكل فيه         وردود فعلها النفسية، و   
  .االحتالل العسكري مصدراً من مصادر الضغط النفسي للمرأة الفلسطينية
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  : وتكونت عينة الدراسة الكلية من مجموعتين
لواتي يعشن في الضفة    المن النساء الفلسطينيات،    ) ١٧٤(تشمل :المجموعة األولى  )أ

  .قطاع غزة المحتلينالغربية و
من النساء الفلـسطينيات    ) ٣٥(وهي مجموعة ضابطة، تشمل     : المجموعة الثانية  )ب

  ).١٩٤٨( اللواتي يعشن داخل حدود فلسطين عام
وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن الخبرات الناتجة عن االحتالل العسكري سببت معاناة 

قد نزعت النساء اللواتي واجهـن قـدراً        و. ات الحياة اليومية   سببته صعوب  أكبر مما 
كبيراً من الخبرات الضاغطة المرتبطة باالحتالل، إلى تقييم كل أحداث الحياة علـى             

ولقد قيمت . أنها أكثر استثارة للمعاناة من النساء اللواتي واجهن خبرات ضاغطة أقل       
لمعاناة من النـساء األعلـى فـي        النساء الفقيرات خبراتهن على أنها أكثر استثارة ل       

الـدعم االجتمـاعي    اء اللواتي كان ينقصهن التأييد و     وإن النس  .المستوى االقتصادي 
ممن حصلن  معاناة   ضغطاً و  والسعادة الزوجية، نزعن إلى تقييم خبراتهن بأنها أكثر       

قـد اسـتخدم معظـم      و. على الدعم االجتماعي، وكن سعيدات في حياتهن الزوجية       
أظهرت الدراسة أن النـساء      أسلوب واحد في مواجهة الضغوط، و       من النساء، أكثر 

عتالل الصحة النفسية أكثـر      االحتالل العسكري، قد عانين من إ      اللواتي عشن تحت  
  ).١٩٤٨( مما عانت النساء اللواتي عشن في حدود

  

  :)١٩٩٠بكر وآخرون، (دراسة  -٦
للطفل الفلـسطيني   الوضع النفسي واالجتماعي والصحي والتربوي      : عنوان الدراسة 

  . في الضفة الغربية وقطاع غزة
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ودرجة تعرض الطفل الفلسطيني للعنف وآثار ذلـك      

  .على تقدير الذات والصحة النفسية لدى األطفال
وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة مقياس الصحة النفسية ومقياس تقدير الـذات             

الدراسة وجود إرتفاعاً ملحوظاً في تقدير الـذات لـدى          وقد أظهرت هذه    . لألطفال
األطفال نتيجة لمشاركتهم النشطة والفاعلة في فعاليات االنتفاضة الفلسطينية األولـى         
وتعرضهم ألحداث العنف أو اإلصابات الجسدية، وذلك ألنهم يلقون الكثير من الدعم            

اء، وهذا األمر يخفـف     والمساندة والتعاطف من األهل واألقارب والجيران واألصدق      
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عنهم الشعور بالخوف والمعاناة النفسية باعتبار أن الجميع ينظـرون إليـه كبطـل              
  . ضحى من اجل الوطن

  

  :)١٩٩٢ ،أبوهين(دراسة  -٧
  .الصحة النفسية لدى األطفال المتأثرين بالعنف في قطاع غزة: عنوان الدراسة

متأثرين بالعنف في قطـاع     هدفت الدراسة إلى دراسة الصحة النفسية لدى األطفال ال        
).  سنة ١٥-٨(تتراوح أعمارهم ما بين     )  طفال ٨٧(وتكونت عينة الدراسة من     . غزة

وهـم مـن األطفـال      )  طفلـة  ٣٤(واإلنـاث   )  طفال ٥٣(وكان عدد الذكور منهم     
وقد تم استخدام مقيـاس     . المتضررين من أحداث االنتفاضة نتيجة العنف اإلسرائيلي      

خوف والقلق، واختبـار المـشكالت النفـسية والـسلوكية          لتقدير الذات، ومقياس ال   
وقد أظهـرت   . لألطفال، وقائمة للمواقف الصعبة التي ممكن أن يتعرض لها الطفل         

نتائج الدراسة أن وقع مشاهدة األطفال لألحداث والمواقف الصعبة هو اشد وأكثـر             
ـ              ا يقـارب   صعوبة عليهم مما لو مروا أنفسهم بهذا الحدث، كما وبينت النتائج أن م

% ٥٤من عينة الدراسة ظهر لديهم أعراض المشكالت النفسية والسلوكية، و           % ٥٠
منهم يعـانون مـن الخـوف    % ١٣كانوا يعانون من الخوف والقلق البسيط، ونسبة      

  . الشديد والقلق
  

  ):Farhood et al, 1993(دراسة  -٨
الل الخبرة أثر الحرب على الصحة النفسية والجسمية لألسرة من خ: "عنوان الدراسة

  ".اللبنانية
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة أحداث الحيـاة الـضاغطة المرتبطـة             

  .بالحرب األهلية اللبنانية على الصحة النفسية والجسمية لألسرة في بيروت الغربية
، اختيـرت بالطريقـة     عائلة من بيروت الغربية   ) ٥٤٠(من  وتكونت عينة الدراسة    

) ١١٥٩(بواقـع  القتصادي واالجتماعي ومكان الـسكن،   العشوائية، وضبط العامل ا   
  .من المراهقين) ٢٢١(من اآلباء و) ٤١٣(أمهات و) ٥٢٥(، منها فردا للعينة الكلية

  :استخدم الباحثون في دراستهم األدوات التالية
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إستبانة خاصة بمعلومات عن العائلة وتنصب اإلستبانة حول الصعوبات االقتصادية          
. ة للعائلة، وعالقاتها االجتماعية، وأسئلة حول الهجرة ومشتقاتها       واألحوال االجتماعي 

وتضمنت معلومـات ديموجرافيـة حـول الوضـع االقتـصادي           : وإستبانة فردية 
وأسلوب مواجهته  .  الفرد، واألحداث التي واجهها    تواالجتماعي للفرد وحول إمكانيا   

حول األحوال النفـسية    ، وأسئلة   لمساندة االجتماعية التي قدمت له    لها، وقناعته في ا   
  .والجسمية الحالية

ن أفراد العينة، يليـه     وأظهرت الدراسة أن الصداع يمثل أكثر األعراض انتشارا بي        
عـراض الـسابقة ذات     وكانت الفروق في درجات األ    . األنفلونزا، ثم آالم العضالت   

  .، عنه لدى اآلباء والمراهقين الذكورداللة إحصائية، بجانب األمهات والمراهقات
شخصوا %) ٩,٩(فردا من العينة الكلية ) ١١٥(وكذلك أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

حاالت اكتئاب حسب التصنيف العيادي لإلكتئاب وكانت األمهات والمراهقات أكثـر           
  .معاناة لإلكتئاب من اآلباء والمراهقين

  

  :)١٩٩٥ ، والسراج،قوتة(دراسة  -٩
صادمة والنـشاطات خـالل االنتفاضـة       العالقة ما بين الخبرات ال    : عنوان الدراسة 

  .واالستجابات العقالنية واالنفعالية لدى األطفال
هدفت هذه الدراسة إلى قياس العالقة ما بين الخبرات الصادمة والنشاطات من خالل           

وتم إجـراء   . االنتفاضة، واالستجابات العقالنية واالنفعالية لدى األطفال الفلسطينيين      
وأظهرت الدراسة انه ال توجـد      ).  طفال ١٠٨( وتناولت   هذه الدراسة في قطاع غزة    

فروق في مستوى الخبرات الصادمة بين الذكور واإلناث من األطفال مع أن الذكور             
أكثر مشاركة في نشاطات االنتفاضة، وان األطفال الذين تعرضوا لمستوى اكبر من            

ر من األطفـال    الخبرات الصادمة واجهوا مشاكل في التركيز واالنتباه والذاكرة أكث        
وخلصت الدراسة أيضا إلى أن المستوى األعلى مـن         . الذين تعرضوا لصدمات اقل   

  . العصاب وجد بين األطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة أكثر من غيرهم
  ):١٩٩٦ ،دسوقي(دارسة  -١٠

النموذج السببي للعالقة بين المساندة االجتماعية وضغوط الحيـاة          ":عنوان الدراسة 
  ".ية لدى المطلقاتوالصحة النفس
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة السببية بين المساندة االجتماعية           
وضغوط الحياة والصحة النفسية لدى المطلقات، كما هدفت إلى التعرف على الفروق   
بين مرتفعي ومنخفضي الصحة النفسية بين المطلقات، في إدراكهن لحجم ودرجـة            

  .ضا عنهاالمساندة االجتماعية والر
سيدة من النساء المطلقات ، تراوحت أعمارهن بـين  ) ٤٠(تكونت عينة الدراسة من  

سنة ولديهن طفل على األقل ومدة الطالق ال تقل عن سنة، وروعي فـي   ) ٤٠-٢٥(
  .العينة أن تكون ذات تعليم متوسط أو عال

د سارسون  مقياس المساندة االجتماعية، وهو من إعدا     : وقد استخدمت األدوات التالية   
، ومقياس ضغوط الحياة، وهو مـن       اس اإلمداد بالعالقات االجتماعية   وآخرين، ومقي 

إعداد الباحثة، حيث وضعته كي يتناسب وعينة دراستها، ومقياس الصحة النفـسية            
  .ن إسماعيل وسيد عبد الحميد مرسيوهو من اقتباس وإعداد عماد الدي

ندة األسرة واألصدقاء على الصحة     وأظهرت الدراسة وجود تأثير دال إحصائيا لمسا      
النفسية للنساء المطلقات، وعدم وجود تأثير دال إحصائيا لحجم المـساندة ودرجـة             

ويوجد تأثير دال إحصائيا سالب     . ى الصحة النفسية للنساء المطلقات    الرضا عنها عل  
بين ضغوط الحياة والصحة النفسية للنساء المطلقات، كما يوجد تأثير دال إحـصائيا             

كذلك يوجـد   . درجة الرضا عنها على ضغوط الحياة     لب لكل من حجم المساندة و     سا
. ألسرة واألصدقاء على ضغوط الحيـاة     تأثير دال إحصائيا سالب للمساندة من قبل ا       

وأشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المطلقـات مرتفعـات             
ياة لـصالح منخفـضات     الصحة النفسية ومنخفضات الصحة النفسية في ضغوط الح       

الصحة النفسية، كما وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بـين المطلقـات مرتفعـات              
الصحة النفسية ومنخفضات الصحة النفسية في حجم المساندة والرضا عنها لـصالح       

  .مرتفعات الصحة النفسية
  

  : تعليق علي الدراسات السابقة التي تناولت الصحة النفسية
ات مفهوم الصحة النفسية من عدة اتجاهات، فقد تناولت هـذه           تناولت هذه الدراس   -

، ومنهم  )١٩٩٦ دسوقي،(الدراسات فئات عمرية مختلفة، منها من اهتم بفئة الشباب          
، ومنها من اهـتم  )Kobasa et al, 1982(من تناول األشخاص في منتصف العمر 
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لصحة النفـسية   بفئة المراهقين، ويالحظ الباحث عدم وجود دراسات كافية اهتمت با         
وقد تنوعـت الفئـات   ). Farhood, et al, 1993(عند المراهقين باستثناء دراسة 

المستهدفة في هذه الدراسات فبعضها كان من المطلقات، وبعضها من الجـامعيين،             
 .وبعضها من الزنوج والبعض األخر من األزواج

اسـات  تنوعت أيضاً هذه الدراسات المعروضة من حيث الموضـوع، فمنهـا در      -
روف خاصة مثل   اهتمت بالتعرف علي الصحة النفسية للنساء الذين يعيشون تحت ظ         

). Farhood, et al, 1993(دراسـة    مثل، أو الحرب)1988 بوناماكي،(االحتالل 
ومنها دراسات اهتمت بقياس بعض المتغيرات وتأثيرها علي الصحة النفسية سـواء            

مساندة واألحـداث الـضاغطة    غيرات الباإليجاب أو السلب، وكان من أبرز هذه المت   
، والصالبة النفسية )Holahan & Moos, 1985(الشخصية و، )١٩٩٦ دسوقي،(
)Kobasa et al, 1982a.(  
ومن حيث المقاييس فقد تنوعت األدوات المستخدمة في قياس الصحة النفسية في             -

، ومـن  )١٩٩٦ ،دسـوقي (هذه الدراسات، فمنها من استخدم مقياس الصحة النفسية     
هذه الدراسات من قام بقياس الصحة النفسية من خـالل اسـتبانات االضـطرابات              

) Kobasa, 1979(واألمراض النفسية، ومن هذه المقاييس مقياس وايلر لألمراض 
 ).Holahan & Moos, 1985(إستبانة لألعراض السيكوسوماتية واإلكتئاب و

الف مواضـيع الدراسـة     وقد أظهرت هذه الدراسات نتائج متعددة نـسبة الخـت          -
وعيناتها، فقد أظهرت بعض النتائج وجود تـأثير دال إحـصائيا لمـساندة األسـرة       
واألصدقاء على الصحة النفسية للنساء المطلقات، وأن األحداث الـضاغطة تـؤثر            

 & Holahan(وأكدت دراسة ، )١٩٩٦دسوقي، (بشكل سلبي على الصحة النفسية 

Moos, 1985(جابي في تعزيز الصحة النفسية وأظهرت أن  على دور األسرة االي
وأظهرت بعض النتائج   . النساء أكثر سعيا للمساندة االجتماعية في مواجهة الضغوط       

 من اآلثار الـسلبية لألحـداث       اً واقي اً درع البة والمساندة االجتماعية تشكالن   أن الص 
، )Kobasa, 1979(و ) Kobasa et al, 1982a(الضاغطة على الصحة النفسية 

بينما قامت بعض الدراسات بتسليط الضوء علي تقدير الذات والمساندة االجتماعيـة            
 :.Delongis et al)في الوقاية من آثار األحداث الضاغطة علي الصحة النفسية   
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 والحروب علي الـصحة   ل، بينما أظهرت نتائج أخرى الدور السلبي لالحتال       (1988
 ).1988ماكي، بونا(و ) Farhood, et al, 1993(النفسية  

 

  :دراسات حول المساندة االجتماعية: ثالثاً
  :(Schultz & Saklofske, 1983)دراسة  -١

  ."السعادة النفسيةجوانب العالقة بين المساندة االجتماعية وبعض ": الدراسةعنوان 
بحث في العالقة بين أبعـاد المـساندة االجتماعيـة    إلى ال هذه الدراسة    هدفت
، وتقدير الذات ومركـز      مثل الشعور بالوحدة، والضغوط    يرات النفسية وبعض المتغ 

كما تهتم بصفة خاصة بدراسة التفاعل بين كمية ونوع شبكة         الضبط والعجز النفسي،  
  .لمتغيرات النفسيةالمساندة مع ا
 طالباً وطالبة في المرحلة الجامعية في غرب كنـدا    )١٠٤( من الدراسة   تكونت عينة 

 طالبـاً ) ٧١(مـنهم   ) سنة  . ،٨حراف المعياري   سنه واالن ١٩،٨متوسط أعمارهم   (
مقياس العالقات االجتماعية،    :م الباحثان األدوات التالية   ااستخدتم   طالبة وقد    )٣٣(و

 لتقدير الـذات،    "كوبرسميث"ومقياس الشعور بالوحدة وقائمة خبرات الحياة ومقياس        
  . لمركز الضبط، ومقياس الفحص النفسي"جيمس"ومقياس 

 إلى أربعة مجموعات بناء على نقطة قطع لكل من كمية العالقـات           قسمت الحاالت   
  :ومدى الرضا عنها والمجموعات هي

   .Helpfulnessعدد كبير من المساندات مستوى عال من المساعدة  -
  .مساندات ومستوى متدن من المساعدةعدد كبير من ال -
  .مساندات ومستوى أعلى من المساعدةعدد أقل من ال -
  . من المساعدةمتدندات ومستوى عدد أقل من المسان -

 معامل ارتباط بين المتغيرات التابعـة       )٣٦( من بين    )١٥(أوضحت االرتباطات أن    
، وقد أوضـح تحليـل التبـاين المتعـدد          )٠,٠٥(كانت دالة عند مستوى  احتمالية       

ي بين المجموعـة    أوحيد الدال هو على بعد المساعدة       للمتغيرات التابعة أن الفرق ال    
حصل على درجة متدنية من    ت التيعلى درجة عالية من المساعدة وتلك       التي تحصل   
أوضحت النتائج الدور الذي يقوم به بعد المساعدة في متغير المـساندة            المساعدة، و 
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بالنسبة للشعور بالوحدة حيث كان األشخاص الذين قدروا المساندة االجتماعية بأنهـا       
  . بالوحدةذوي مستوى منخفض في الشعور  Helpful  مساعدة 

  

  :(Kobasa & Puccetti, 1983)دراسة  -٢
  ". الضغوطية و الموارد االجتماعية في مواجهةدور الشخص: "عنوان الدراسة

 الشخصية و المصادر االجتماعية     هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين      
الصحة النفسية و طة في العالقة بين ضغوط الحياة و     إدراك المساندة كمتغيرات وسي   و
إلداريين، من الـدرجات    من الموظفين ا  ) ١٧٠(وتكونت عينة الدراسة من   . لجسميةا

عاماً بمتوسط عمري   ) ٣٢-٦٥(المرتفعة، بحيث تراوحت أعمارهم بين      المتوسطة و 
  .من أفراد العينة متزوجين و من الذكور%) ٨٢(عاماً، ) ٤٨(

 تسؤولياوأظهرت الدراسة أن العمل من أهم مصادر الضغوط، خصوصاً تغيير الم          
  .داخل العمل نفسه، تحمل مسؤوليات جديدة ثم زيادة معدل العمل

 وانخفـاض األداء    وكانت أهم األعراض الشائعة لدى أفراد العينة هي زيادة الوزن         
بين ضـغوط   ) ٠,٠٠١(مستوى  كانت العالقة االرتباطية دالة ب    الجنسي واالكتئاب، و  

ابي دة الرئيس في العمل أثر ايج     كذلك كان إلدراك مسان   . األعراض المرضية الحياة و 
األعراض المرضية، بمعنى أن الموظفين أصحاب      في التخفيف من ضغوط الحياة و     

الدرجات المرتفعة في الضغوط  يدركون المساندة من مـشرفيهم، لـديهم درجـات      
منخفضة على األعراض المرضية أقل من الموظفين غير المدركين للمـساندة مـن          

كـذلك أظهـرت    . تهم على األعراض المرضية أعلـى     رؤسائهم بحيث كانت درجا   
الدراسة أن الصالبة النفسية لها أثر دال في التفاعل مع المساندة األسرية، بحيث أن              
مجموعة األفراد الذين لديهم صالبة نفسية أعلى يستغلون المساندة األسرية بـشكل             

 من أولئك الذين    أفضل في إدراكهم ألحداث الحياة فهم أقل تأثراً من الناحية الصحية          
  .لديهم صالبة نفسية منخفضة

  

  :(Lefcourt et al,  1984)دراسة   -٣
وملطفة من أثر  مركز الضبط والمساندة االجتماعية عوامل متفاعلة       : "عنوان الدراسة 

  ".ضغوطال
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ثر التفاعل بين المساندة االجتماعية ومركـز       هدفت هذه الدارسة إلى معرفه أ     
فسية، ومعرفه مـدى اسـتفادة أصـحاب الـضبط         الضبط وأثرها على الضغوط الن    

 جة التي يستفيد منها داخلـو الـضبط،       الخارجي من المساندة االجتماعية بنفس الدر     
ومعرفه الفروق بين الجانبين في استفادتهم من المساندة االجتماعية في خفض تأثير             

ورا ذك) ٥٨( بواقع   طالبا وطالبه، ) ٩٩(نه الدارسة من    تكونت عي .  النفسية طالضغو
 في الدارسة األولـى واسـتبعد مقيـاس         إناثا وطبقت عليهم نفس األدوات،    ) ٤١(و  

  . الشخصية نظرا لظروف الوقت
أظهرت نتائج الدارسة إلى أن للضبط الداخلي أثرا لتفاعل المساندة االجتماعية مـع             

 ولقد وجد أن أصحاب الـضبط الـداخلي   حياة على الحالة المزاجية العامة،  أحداث ال 
فة إلى المساندة االجتماعية يبدون أكثر مرونة في مواجهة الضغوط بمعنى أن            باإلضا

ذوى الضغط الداخلي الذين تتوفر لهم المساندة يكونون أكثر مقاومه لحدوث نتـائج             
 فإنهم يكونون أمام خطـر       تتوفر لهم المساندة االجتماعية،    سيئة بينما أولئك الذين ال    

  .حقق ذلك لذوى الضغط الخارجياالضطرابات االنفعالية بينما لم يت
  

  ):Ganellen & Blaney, 1984(دراسة  -٤
 مـن تـأثير     معدلةالصالبة النفسية والمساندة االجتماعية متغيرات      : "عنوان الدراسة 

  ."األحداث الحياتية الضاغطة
وهدفت الدراسة معرفة دور الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية كمتغيرات         

  .  لضاغطة على الفردتخفف من وقع األحداث ا
  . طالبة من طالبات علم النفس)  ٨٣(حيث  تكونت عينة الدراسة من 

وقد طبق عليهم مقياس الضغوط لهولمز ومقياس الصالبة النفسية لكوبازا واسـتبيان    
  .المساندة االجتماعية لموس ومقياس بيك لإلكتئاب

لمساندة االجتماعية كـي   تتفاعل مع ا   ةأشارت نتائج الدراسة إلى أن الصالبة النفسي      و
تخفف من حدة وقع الضغوط على الفرد، كما أن المساندة االجتماعية تقوي المصادر         
النفسية، وتزيد من شعور الفرد بالقيمة واألهمية، ومن قدرته على التحدي مما يجعله         
أكثر نجاحا في مواجهة الضغوط، كما أشارت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال             
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الضغوط وبين اإلكتئاب لدى طالبات الجامعة، إال أن هذه العالقة تقل مع            بين إدراك   
  .وجود الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية اللذان يخففان من وقع الضغوط

  

  : ,Billings & Moos)١٩٨٤(دراسة  -٥
) اإلمكانات االجتماعيـة  (، والضغوط، والموارد االجتماعية     التكيف" : الدراسة عنوان

  . أحاديإكتئابين الذين لديهم بين الراشد
ترتبط مـع   ط الحياة و تصور نظري مؤداه أن ضغهدفت الدراسة إلى وضع

 التعامـل مجموعة واسعة من االضطرابات في الوقت الذي تعمـل فيـه إمكانيـة              
"Coping Resources"     كعوامل تعويضية تساعد على المحافظة علـى الـصحة

فرداً من الجنسين ممـن     ) ٤٢٤( مكونه من    وقد أجريت الدراسة على عينة    . النفسية
 في مجموعة من العيادات والمستشفيات واختيرت       اإلكتئابكانوا مسجلين للعالج من     

 راجعاً لسبب عصبي اإلكتئاب، وأال يكون إكتئابالعينة على أساس وجود اضطراب      
أو إلى عوامل التمثيل الغذائي وأال توجد أعراض هـوس أو تعـاطي للمخـدرات               

سنة فأكبر وكانت نـسبة الـذكور      ) ١٨ (ل وأن تكون أعمار أفراد العينة من      والكحو
  ).%٥٥(واإلناث ) %٤٥(

هما بطاقة الحالة الصحية    وراسة أداتين لقياس المتغيرات     استخدم الباحثان في هذه الد    
مقياس بيئة العمل وقد    و) ١٩٨٢( عداد موسى وزمالئه  إوالمعيشية اليومية وهى من     

وقد قدر الباحثان اإلمكانات االجتماعية عـن طريـق        .  العمل طضغواستخدم لتقدير   
أما الناحية النوعية لهذه اإلمكانات     . معرفة عدد األصدقاء وعدد مرات االتصال بهم      

االجتماعية فقد تم تقديره عن طريق قـوة العالقـات الوثيقـة ونوعيـة العالقـات                
دام بطاقـة الحالـة     كذلك فقد تم التعرف على استجابات التعامل باسـتخ         .الشخصية

  .نموذج الذي اقترحه الباحثان من قبل األوبإتباعالصحية واألحداث اليومية 
د فروق بين الذكور واإلناث في التعامـل        ووجعدم  وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة      

توجد فروق دالة في جانب البحـث عـن         ) التحليل المنطقي (المتمركز حول التقدير    
لح اإلناث، بينما ال توجد فـروق   اركز حول المشكلة لص   المعلومات من التعامل المتم   

في حل المشكالت من نفس النوع من التعامل، وتوجد فـروق دالـة فـي التعبيـر                 
االنفعالي في التعامل المتمركز حول االنفعال لصالح اإلناث بينما ال توجد           ) التنفيس(
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 وبمعنـى آخـر   فروق في التنظيم الوجداني في نفس النوع من التعامل بين الجنسين     
فإن اإلناث أكثر بحثاً عن المعلومات الالزمة لحل المشكالت وأكثـر تعبيـراً عـن               

أن التعامل الموجه نحو حل المشكالت والتنظـيم الوجـداني           كما   .الناحية االنفعالية 
ترتبط باالضطراب األخف في الدرجة بينما التحرر االنفعالي والذي يستخدم بـشكل        

  .قد كان مرتبطاً باضطراب أكبرمتكرر من جانب اإلناث ف
  

  :(Cutrona & Russell, 1990)دراسة  -٦
  ". المساندة االجتماعية ومواجهة الضغوط لدى المسنين ":عنوان الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور المـساندة االجتماعيـة فـي التخفيـف              
) ٥=ن(وقد طبقت الدراسة على عينة بلغ قوامهـا         . ومواجهه الضغوط لدى المسنين   

) ٧٠(سنة بمتوسط عمـري     ) ٨٨ -٦٠(من المسنين وقد تراوحت أعمارهم ما بين        
  .سنة

س تقدير إعادة التوافق االجتماعي، ومقياس المساندة االجتماعيـة،         وتم استخدام مقيا  
 ومقياس زونـج     ومقياس الصحة الجسمية والنفسية، مقياس الشعور بالوحدة النفسية،       

 .  لتقدير اإلكتئاب

لدراسة أن العالقة بين أحداث الحياة الـضاغطة واألعـراض الجـسمية         وأظهرت ا 
والنفسية عالقات متبادلة وليست عالقة سبب ونتيجة فضغوط الحياة قد تزيـد مـن              
أعراض األمراض النفسية والجسمية والمرض النفسي أو الجسمي يزيد مـن إدراك            

تخفف من حدة وقـع     كما وأظهرت أن المساندة االجتماعية      . وتأثير الفرد بالضغوط  
الضغوط على الفرد وتزيد من شعوره بالثقة والقيمة من خالل ما يدركه الفرد مـن               

وأن العالقات االجتماعية تزيد من المهارات  .عالقات تمثل سندا اجتماعيا بالنسبة له
االجتماعية للفرد، وتقلل من أعراض اإلكتئاب لدية خاصة في مرحلـة الـشيخوخة             

  . العالقات واألشخاص ذوي األهمية في حياة الفردالتي تتسم بفقد بعض
  

  : (Ross & Cohen, 1987)دراسة -٧
المساندة االجتماعية كمتغير وسيط يعمل على تقليل التأثير الـسلبي       : "عنوان الدراسة 

  ". للضغوط الحياتية
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هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المستندة االجتماعية كعامل وسيط فـي           
  . ف من التأثير السلبي للضغوط الحياتيةالتخفي

) ٥٧( و طالبـان ) ٥٢( منهم   ،)١٠٩(دراسة من مجموعة من الطالب      تكونت عينة ال  
  . سنة) ١٨,٢(طالبة بمتوسط عمري قدره 
إستبانة أحداث الحياة الـضاغطة لهـولمز وراهـي،         : وتم استخدام المقاييس التالية   

  . ن وآخرينواختبار إدراك للمساندة االجتماعية لسارسو
وأظهرت النتائج إلى دور المساندة االجتماعية كعامل ملطف أو واق من وقع أحداث             

وكذلك أشارت النتائج إلى التأثير اإليجابي للمـساندة االجتماعيـة           . الحياة الضاغطة 
  .على الصحة النفسية لألفراد

  

  :(Bosse et al, 1990)دراسة  -٨
  ."ين المتقاعدينالمساندة االجتماعية ب": عنوان الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق فـي المـساندة االجتماعيـة بـين              
المتقاعدين والعاملين حيث إن خبرة التقاعد تتمثل من األحداث الضاغطة للمـسنين            
حيث يقل النشاط والدخل والعالقات وتتأثر الهوية ويتضح دور المساندة االجتماعية           

  . عد وآثارها السلبية على المسنينفي التخفيف من وقع خبرة التقا
من المسنين ومتوسط أعمارهم    )١٥١٣=ن  (وأجريت الدراسة على عينة بلغ قوامها       

وقـد طبقـت علـيهم      ) متقاعدين عن العمل  % ٤٤، عاملين% ٥٦(سنة منهم    )٦١(
، ومقيـاس    ومقياس المـساندة االجتماعيـة     مقياس الحالة الوظيفية،  :  التالية األدوات

  .  ومقياس األعراض النفسيةمة، ومقياس الحالة االجتماعية،المساندة العا
وأظهرت الدراسة أن التقاعد عن العمل يعتبر أهم األحداث الضاغطة وأكثرها تأثيرا          
على النواحي الجسمية والنفسية للمسنين حيث يتغير أسلوب الحياة وتتغيـر األدوار            

اسة إلـى أهميـة المـساندة    وتقل العالقات ويقل الدخل ولذلك قد أشارت نتيجة الدر        
االجتماعية في التخفيف من اآلثار النفسية المرتبطة بخبرة التقاعد عن العمل نهائيـا             

كذلك التقاعـد   . حيث إن العمل لبعض الوقت قد يرفع من شعور الفرد المسن بقيمته           
عن العمل قد يرتبط ببعض األعراض المرضية كاالكتئاب وذلك عند غياب المساندة            

كما أن األشخاص المتقاعدين حديثا أكثر معانـاة مـن          . ة والشعور بالقيمة  االجتماعي
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اآلثار المترتبة على التقاعد أكثر من األشخاص المتقاعدين من فترة طويلة حيث أنهم    
قد يكونون قد نجحوا في إقامة عالقات وصداقات بديلة تمثل مصادر جديدة للمساندة             

عية من زمالء العمل ومن األسرة تسهم فـي         كذلك فإن المساندة االجتما   . االجتماعية
. شعور الفرد المسن بالقيمة وفي تغلبه على اآلثار النفسية المرتبطة بخبرة التقاعـد            
 وأظهرت أن أثار خبرة التقاعد عن العمل ال ترتبط فقط بمصادر المساندة المخففـة             

  . المسنثارها بوجود عالقات ومصادر مساندة معمن أثارها ولكنها أيضا تقلل من آ
  

  :(Norris & Murrell, 1990)دراسة  -٩
دور المساندة االجتماعية في تخفيف من أثر خبرات الفقـد لـدى             ":عنوان الدراسة 

  ". المسنين
  :قسمة إلى ثالث مجموعات كالتاليتم إجراء الدراسة على عينة م

ا مـن   فرد) ٤٠=ن   (،)أزواجهم(ص الذين فقدوا أقرانهم     فردا من األشخا  ) ٤٥=ن(
وجميعهم بأعمار فردا لم يعانوا من خبرة الفقد ) ٤٥= ن  (اء الذين فقدوا أطفالهم،اآلب

 لإلكتئاب، مقياس فمقياس رادول:  وقد طبقت عليهم األدوات التالية  سنة، ٥٥تتجاوز  
 مقياس إدراك المساندة االجتماعيـة، ومقيـاس الـضغوط الماليـة،           الصحة العامة، 

  . ومقياس أحداث الحياة الضاغطة
هرت الدراسة أن هناك ارتباط موجب دال بين الخبرات الفقد وبـين اإلكتئـاب              وأظ

واألشخاص الذين فقدوا شخصاً عزيزاً عليهم كزوج، أو كطفل من المتوقع أن يعانوا          
  . من أعراض إكتئابية خاصة خالل السنة األولى التي تعقب خبرة الفقد

 تأثيراً على المسنين حيث     إن فقد الزوج أو الزوجة هو من أكثر األحداث الضاغطة         
أن فقد الزوج هو فقد العالقة االنفعالية الوثيقة التي تتضمن قدراً من الدفء والحب              

 .  االنفعالي وإلى أعراض اإلكتئاببوالتواصل مما قد يؤدى إلى االضطرا
كما أشارت الدراسة إلى أن خبرة الفقد باإلضافة إلى أنها يترتب عليها اضـطراب              

فإنها ترتبط أيضا بتغيرات كبيرة في حياة الفرد وفي هوية وفي أسلوب          انفعالي شديد   
 . حياته مما يضيف إلية مزيدا من اإلكتئاب



 ١١٠

إن خبرة الفقد الخاصة فقد الزوج يترتب عليها تغيير في األحوال االقتصادية للزوجة    
ورها فبوفاة الزوج تفقد الزوجة جزءاً هاماً من داخلها مما يترتب عليها زيادة في شع             

  .بعدم الرضا، وأزمات مالية، وزيادة في أعراض االكتئاب
  

  :(Thompson & Heller, 1990)دراسة  -١٠
العالقة بين المساندة االجتماعية مـن قبـل األسـرة واألصـدقاء            : "عنوان الدراسة 

  ".وعالقتها بالشعور بالعزلة واالكتئاب لدى المسنات
وتراوحـت  ، مـسنة ) ٦٠٧= ن  ( أجريت الدراسة على عينة بلـغ قوامهـا          

األدوات سنة وقد طبقت عليهن     ) ٧٢(سنة بمتوسط عمري    ) ٩٣-٦٥(أعمارهن بين   
الشيخوخة، مقياس رادولف لإلكتئاب، مقياس الشعور      مقياس االتجاهات نحو     :التالية

 .مقياس إدراك المساندة االجتماعيةو بالوحدة النفسية، مقياس الصحة الجسمية،

اندة االجتماعية بشكل عام ترتبط بانخفاض أعـراض        وقد أظهرت الدراسة أن المس    
 والمساندة من قبل األسرة أكثر تأثير من لشعور بالوحدة النفسية،اإلكتئاب وانخفاض ا 

 وفي ظل الضغوط التي تواجهها المسنة مثـل     بل األصدقاء على السيدات المسنات،    ق
التقاعد عن العمـل  التقاعد عن العمل فإن المساندة االجتماعية تخفف من وقع وتأثير      

 .من خالل ما تتيحه من شبكة عالقات تشعر فيها المسنة بدفء وحب اآلخرين لهـا              
كما أن عمق المساندة االجتماعية لدى المسنات يرتبط بشعورهن بالـسعادة النفـسية     

  . والشعور بالوحدةاالكتئابوغياب المساندة إنما يرتبط بزيادة أعراض 
  

  :(Krause et al, 1990)دراسة  -١١
العالقة بين المساندة االجتماعية وخصائص الشخصية واألمـراض    : "عنوان الدراسة 

  ". لدى المسنين) واإلكتئابالقلق (النفسية 
خـصائص  ف علـي دور المـساندة االجتماعيـة و   هدفت الدراسة إلى التعر 

 لدي مجموعـة مـن      واإلكتئابالشخصية في ظهور أو التخفيف من أعراض القلق         
) ٦٠( سن   من المسنين والمسنات فوق   ) ٢٣٤٩=ن(ينة شملت   المسنين وذلك على ع   

 ).  سنة٥,٦٨( وقد بلغ متوسط أعمارهم سنة يسكنون في بريطانيا،



 ١١١

مقيـاس   فسي لقياس أعراض القلق واالكتئـاب،     وتم استخدام مقياس االضطراب الن    
  . واستمارة جمع بياناتإدراك المساندة االجتماعية، مقياس التواصل االجتماعي،

ي تخفـف  ت الدراسة أن المساندة االجتماعية من المتغيرات النفسية الهامة الت         وأظهر
 كما أكدت على أهمية المساندة االجتماعيـة وتأثيرهـا       من وقع األحداث على الفرد،    

لدى المسنين والذي يتوقف على كفاءة المدعم وعلى توقع الفرد للمـساندة وعلـى              
ـ وكما أظهرت   . إدراكه لكفاءة مصدر المساندة    واع أن المساندة االنفعالية هي أكثر أن
إكتئابـاً وقلقـاً مـن غيـر         وأن المسنين العاملين أقل      المساندة تأثيرا على المسنين،   

 والمسنين المتزوجين أو الذين مازالوا يعيشون مع زوجاتهم كـانوا أكثـر             العاملين،
اندة زمالئهم فـي  كذلك المسنين العاملين أكثر تأثراً بمس. إدراكا للمساندة وأقل اكتئابا 

وخلصت الدراسة  . العمل وإن المسنين غير العاملين كانوا أكثر تأثراً بمساندة أسرهم         
إلى أن المساندة االجتماعية تؤثر على الصحة النفسية والجسمية للفرد المسن وعلى            

  .سعادته
  

  :(Rivera, 1991)دراسة  -١٢
  ".لمكتئبات وغير المكتئباتأبعاد المساندة االجتماعية لدى السيدات ا ":عنوان الدراسة

هدفت الدراسة إلى دراسة دور المساندة االجتماعية بدراسة مقارنة ما بـين            
 مكتئبـات، ) ٨٧=ن(العينة تتكون مـن        وكانت   النساء المكتئبات وغير المكتئبات،   

 وقـد اسـتخدم     ت في الواليات المتحدة األمريكية،    غير مكتئبات من المسنا   ) ٧٨=ن(
 ومقياس أنـشطة    ساندة االجتماعية، مقياس األعراض اإلكتئابية،    احثون مقياس الم  الب
  . مقياس األنشطة المساعدة للحياة اليوميةاة اليومية،الحي

وأظهرت الدراسة أن المساندة االجتماعية تخفف من أعراض اإلكتئاب ومـن وقـع          
وأن العزلـة االجتماعيـة     . الضغوط سواء على األفراد المكتئبين أو غير المكتئبين       

غياب المساندة االجتماعية ترتبط بزيادة أعراض اإلكتئاب خاصة في حالـة عـدم             و
 . الرضا للفرد عن المساندة االجتماعية

لمـساندة االجتماعيـة مـن    كذلك فاألشخاص غير المكتئبين أكثر إدراكاً بجوانـب ا   
 كما أن اإلكتئاب قد يزيد من عزلة الفرد مما يزيد من مشاعر اإلكتئـاب               المكتئبين،

 بينما غير المكتئبين     والود والمساندة من قبل اآلخرين،     ية وعدم تلقى مشاعر الحب    لد



 ١١٢

فإن المساندة االجتماعية ال تخفف فقط من حدة وقع الضغوط ولكنهـا تزيـد مـن                
  .الجوانب اإليجابية لدى الفرد مما يحسن من صحته النفسية

  

  :(Bergman et al, 1991)دراسة  -١٣
  ".جتماعية كعامل مخفف من أثار الضغوطالمساندة اال: "عنوان الدراسة

هدفت الدراسة إلى توضيح أثر المساندة االجتماعية كعامل مخفف من أثـار            
الضغوط أو كعامل يزيد من الصحة النفسية للفرد ويقلل من تعرضـه لألمـراض              

مسناً أعمارهم فـوق    ) ٤٢٤=ن(وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من        . النفسية
 مقيـاس  مقيـاس المـساندة االجتماعيـة،    : اليةعليهم األدوات الت   طبقت   سنة،) ٥٠(

وقد أظهرت الدراسـة أن المـساندة       .  مقياس الرضا عن الحياة    اض النفسية، األعر
االجتماعية ترتبط سلبيا بأعراض اإلكتئاب بمعنى أنه كلما قلت مصادر المساندة، أو            

 نتائج الدراسة علـى أن       كما أكدت  لعمق فإن هذا قد يرتبط باالكتئاب،     اتسمت بعدم ا  
 وأن بالرضا عـن ذاتـه وعـن حياتـه،        المساندة االجتماعية تزيد من شعور الفرد       

انخفاض الدرجة على مقياس الرضا عن الحياة يزيد من أعراض اإلكتئـاب لـدى              
المسنين بمعنى أن المسنين الذين ال يرضون عن حياتهم ترتفـع لـديهم أعـراض               

  .االكتئاب
  

  : (Russell & Cutrona, 1991)دراسة  -١٤
العالقة بين المساندة االجتماعية والضغوط النفسية وبين األعراض        : "عنوان الدراسة 

  ".اإلكتئابية لدى المسنين
هدفت الدراسة إلى بحث العالقة ما بين الضغوط النفسية واألعراض الكتابية           

ن (ن وتكونت عينة الدراسة م   . لدى المسنين ودور المساندة االجتماعية كعامل وسيط      
 وقد سنة،) ٨٥-٦٥( وقد تراوحت أعمارهم ما بين       من المسنين والمسنات،  ) ٣٠١= 

مقياس ايزينج لإلكتئاب، ومقياس اإلمـداد بالعالقـات        : طبقت عليهم المقاييس التالية   
 ومقيـاس    التوافق االجتمـاعي لقيـاس الـضغوط،       االجتماعية، مقياس تقدير أعاده   

  . المنغصات اليومية



 ١١٣

 أن هناك ارتباط دال موجب بين تكرار تعرض المسنين للضغوط       وأظهرت الدراسة 
النفسية والمنغصات اليومية وبين اإلكتئاب بمعنى أن تكـرار تعرضـهم للـضغوط             

  .والمنغصات بشكل يومي يزيد من درجة شدة أعراض اإلكتئاب لديهم
 من  كذلك أكدت نتائج الدراسة على الدور الذي تلعبه المساندة االجتماعية في تخفيف           

حدة وقع الضغوط والمنغصات على الفرد، كما أنها تخفف من تأثير هذه الـضغوط              
مما يجعل الفرد ال يقع في دائرة اإلكتئاب أو المرض النفسي حيث إن اإلكتئاب يزيد               

 .لدى المسنين بزيادة تعرضهم للضغوط وعدم وجود مساندة انفعالية من اآلخرين
 فروق بين المسنين والمـسنات فـي أهميـة          كما تبين من نتائج الدراسة عدم وجود      

 .  المساندة االجتماعية في التخفيف من حدة وقع الضغط النفسي عليهم
ومن أهم ما توصلت إلية النتائج أن المساندة االجتماعية متغير ذو أهمية نفسية يمكن              
من خاللها التبوء بالصحة النفسية أو المرض النفسي للفرد، فوجود مساندة اجتماعية            

 وغياب المساندة يجعل الفرد يشعر بأنه وحيد        ،جيدة يقي الفرد ويخفف عنه الضغوط     
 كما أكدت أيضا أن أنواع المساندة       ،في مواجهة الضغوط مما يجعله يشعر باالكتئاب      

ومستوياتها هي التي تحدد مدى تأثيرها على الفـرد المـسن فالمـساندة االنفعاليـة            
 الضغوط وكذلك المساندة بالمعلومـات      ومشاعر الحب والدفء تخفف من حدة وقع      
  .والنصح تخفف كذلك من وقعها على المسنين

  

  :(Foxall et al, 1992)دراسة  -١٥
  ".العالقة بين المساندة االجتماعية والشعور بالوحدة النفسية: " عنوان الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المساندة االجتماعية في التخفيف مـن            
، تراوحـت أعمـارهم بـين       فرداً) ٩٣ =ن( على عينة بلغ قوامها      ،ةالشعور بالوحد 

سنة والعينة تعاني من ضـعف      ) ٧٥,١٣(سنة بمتوسط عمري بلغ قدره      ) ٩٤-٢٢(
 مقياس االتجاه ،مقياس الشعور بالوحدة النفسية:  وطبق عليهم المقاييس التالية   ،البصر

 .  ت ديموجرافية واستمارة بيانا، مقياس المساندة االجتماعية،نحو الحياة
وأظهرت الدراسة أن المسنين الذين يعانون من الضعف البصر يعانون من مشكالت            

 وأن غياب المساندة االجتماعية يزيد من       من زيادة الشعور بالوحدة النفسية،    توافقية و 
الشعور بالوحدة النفسية عند المسنين وإن إدراك المسن خاصة الـذي يعـاني مـن               



 ١١٤

 االجتماعية يقلل من مشكالته التوافقية ومن شعوره بالوحدة         مشكالت صحية للمساندة  
كما وأشارت النتائج كذلك إلى أن التفاؤل يقلل من الشعور بالوحدة النفـسية       . النفسية

ومن القلق االجتماعي وأن التشاؤم يزيد من المشكالت الصحية ومن الشعور بالوحدة     
  . النفسية

تماعية تزيد من الشعور المسن بالتفاؤل ومن       وكذلك أظهرت النتائج أن المساندة االج     
  .قدرته على التوافق وتقلل من آثار انخفاض الرؤية أو ضعف البصر

  

  :(Keele et al, 1993)دراسة  -١٦
  ."اإلكتئاب والمساندة االجتماعيةوالوحدة النفسية ": عنوان الدراسة

لوحدة خفيف من ا  هدفت الدراسة إلى توضيح دور المساندة االجتماعية في الت        
 الرئوي  بمن مرضي االضطرا  ) ٣٠= ن  (  اإلكتئاب لدى عينة شملت    النفسية ومن 

 وذلك لمعرفة العوامل المرتبطة بشبكة المـساندة االجتماعيـة،          المزمن وأزواجهم، 
 . وأثرها على الوحدة النفسية اإلكتئاب

س  ومقيـا  تم استخدام مقياس الوحدة النفسية، واستبيان للمـساندة االجتماعيـة،         وقد  
وقد أظهرت الدراسة أن مستوى الرضا األكبر عن المـساندة          . لألعراض اإلكتئابية 

 .االجتماعية يكون لدى المستويات األقل في اإلكتئاب والوحدة النفسية
 وقد وجد كذلك عالقة سالبة بين المساندة االجتماعيـة          ولم يتضح ذلك لدى األزواج،    

  .فسية لدى المرضيومستوى اإلكتئاب والوحدة الن)  الرضا-الحجم(
  

  ):١٩٩٤الرحمن، عبد والشناوي (دراسة  -١٧
العالقة بين المساندة االجتماعية وأبعاد الشخصية وتقـدير الـذات          : "عنوان الدراسة 

  "والتوافق في المرحلة الجامعية
وهدفت الدراسة إلى تقويم مدى إسهام بعض المتغيرات الشخصية لدى طلبة           

 حياتهم الجامعيـة، وهـذه المتغيـرات هـي          الجامعة في توافق هؤالء الطالب في     
مـاعي، وكميـة    االنبساطية والميل العصابي، والميل الذهاني، واالستحـسان االجت       

، ومدى الرضا عن المساندة االجتماعية، وتقدير الذات وتمثـل          المساندة االجتماعية 



 ١١٥

أما متغير التوافق فيشمل على أربعـة أبعـاد هـي التوافـق             . متغيرات الشخصية 
  .، والتوافق في الجامعةيلي، والتوافق االجتماعي، والتوافق االنفعالالتحصي

طالبا من مختلف األقسام والمـستويات فـي مرحلـة    ) ١١٥(وشملت عينة الدراسة    
  .البكالوريوس كلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام حمد بن سعود اإلسالمية

   :وقد استخدم الباحثان األدوات اآلتية
  )خضر والشناوي(يك للشخصية قائمة أيزينب -١
 )الشناوي وأبو بيه(قائمة المساندة االجتماعية  -٢
 )الشناوي وبداري(قائمة التوافق للجامعة  -٣

 )  الشناوي-الدماطي (مقياس كوبر سميث لتقدير الذات  -٤
  

  : وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي
اندة االجتماعية   ترتبط درجات أفراد عينة البحث على بعد العدد في إستبانة المس           -١

ارتباطا موجباً وداالً مع درجاتهم على بعد التوافق االجتماعي في مقيـاس التوافـق              
  .للجامعة وال ترتبط ارتباطاً داالً مع درجاتهم على باقي أبعاد مقياس التوافق

  ترتبط درجات أفراد العينة على بعد الرضا في إستبانة المساندة االجتماعية مع              -٢
عد التوافق االجتماعي والدرجة الكلية وذلك على مقيـاس التوافـق           درجاتهم على ب  

للجامعة وهذه االرتباطات موجبة ودالة بينما ال يوجد ارتباط دال مع درجاتهم علـى        
  .باقي أبعاد مقياس التوافق

 ترتبط مجموع درجات إستبانة المساندة االجتماعية ألفراد عينـة البحـث مـع              -٣
الجتماعي  في مقياس التوافق للجامعة ارتباطـا موجبـا          درجاتهم على بعد التوافق ا    

  .وداال بينما ارتباطها مع باقي أبعاد مقياس التوافق غير دالة
 ترتبط درجات أفراد البحث على بعد العدد في إستبانة المساندة ارتباطا موجبـا              -٤

لى وداالً مع درجاتهم على بعد االنبساطية في قائمة أيزينبيك الشخصية ودرجاتهم ع           
  .قائمة أيزينبيك غير دال

 ترتبط مجموع درجتي مقياس المساندة مع درجات االنبساطية وتقـدير الـذات      - ٥
ويعني هذا أن األفراد الذين لـديهم درجـات         . ألفراد البحث ارتباطات موجبة ودالة    

عالية في المساندة االجتماعية يشعرون بدرجات عالية من تقـدير الـذات، كمـا أن      
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 لديهم درجة عالية من االنبساطية يكون لديهم عدد كبير مـن األفـراد              األفراد الذين 
  .الذين يقدمون لهم المساندة

  ترتبط درجات أفراد البحث على بعد الميل الذهاني لقائمة أيزينبيك للشخـصية              -٦
ارتباطاً سالباً وداالً مع بعد العدد، وبعد الرضا، والدرجة الكلية السـتبانة المـساندة              

وهذا يدل على أنه كلما ارتفعت الدرجات على بعد الميل الذهاني فـي              . االجتماعية
  .قائمة أيزينبيك توقعنا انخفاض كمية المساندة االجتماعية والرضا عنها

  

  :(Malone-Beach & Zarit, 1995)دراسة  -١٨
  ".العالقة بين المساندة االجتماعية وأعراض اإلكتئاب: "عنوان الدراسة 

ة مدى تأثير المساندة االجتماعية على التخفيف مـن        هدفت الدراسة إلى دراس   
مـن المـسنين ومتوسـط    ) ٥٧= ن (أعراض اإلكتئاب وذلك على عينة بلغ قوامها  

 مقيـاس  مقيـاس الـضغوط،  : م األدوات التاليةسنة وقد طبقت عليه   ) ٥٩(أعمارهم  
  .  المساندة االجتماعية، ومقياس هاملتون لإلكتئاب

 ارتباط سالب دال إحصائيا بين إدراك الضغوط وبـين          وقد أظهرت النتائج أن هناك    
المساندة االجتماعية بمعنى أن المساندة االجتماعية تخفف من حدة وقع الضغوط على    

وأن المساندة االنفعالية المتمثلة في إظهار مشاعر الود والحـب للمـسنين             .المسنين
لك المـساندة  وإشعارهم بأن هناك من يقف بجانبهم وجـدانياً عنـد الحاجـة، وكـذ       

بالمعلومات وهي إعطاء المسن بعض المعلومات التي تساعده في حـل مـشكالته،             
وكذلك المساندة األدائية التي تتمثل في القيام بمساعدة المسن في أداء بعض المهـام              
المنزلية، كل هذه األشكال من المساندة تخفف من حدة وقع الـضغوط وتقلـل مـن           

قاد المسن أن هناك من يساعده ويقف بجانبه ويكون    فاعت. اإلصابة بأعراض اإلكتئاب  
  .قريبا منه عند األزمات يجعله يشعر بالرضا ويكون أكثر صحة نفسية

  

  ):1997 مخيمر،(دراسة  -١٩
الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية، متغيرات وسيطة في العالقة     : "عنوان الدراسة 

  ."معيبين ضغوط الحياة وأعراض اإلكتئاب لدى الشباب الجا
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هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية فـي            
. التخفيف من األثر الناتج عن ضغوط الحياة وأعراض اإلكتئاب لدى طلبة الجامعـة         

 ١٩( من اإلناث بين عمـر   ) ٩٦( من الذكور و ) ٧٥( وتكونت عينة الدراسة من  
 والرابعة بكليات اآلداب والعلوم والتربيـة       عاما من طالب الفرقتين الثالثة     ) ٢٤ –

رجات الصالبة  وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن الذكور أعلى في د        . بجامعة الزقازيق 
 وأن اإلناث أكثر سعيا للحصول على المساندة االجتماعيـة مـن    النفسية من اإلناث،  

.  لضغوطكذلك أشارت نتائج الدراسة إلى أن طالب الجامعة عينة مستهدفة ل          . الذكور
كما يوجد ارتباط موجب دال بين درجات أفراد العينة على مقياس أحـداث الحيـاة               

 وإن كان معامل االرتباط أقـوى لـدى         غطة ودرجاتهم على مقياس اإلكتئاب،    الضا
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أثر الـدور الـذي تلعبـه            .  اإلناث منه لدى الذكور   

ة في التخفيف من وقع األحداث الضاغطة لدى        الصالبة النفسية والمساندة االجتماعي   
  .الذكور واإلناث كعامل واق من األثر النفسي والجسمي

  

  ):١٩٩٨ فايد،(دراسة  -٢٠
الدور الدينامي للمساندة االجتماعية في العالقة بين ضغوط الحيـاة          : "عنوان الدراسة 

  ".المرتفعة، واألعراض اإلكتئابية
 سلبي للضغوط على الصحة النفسية،    الهدفت هذه الدراسة إلى فحص التأثير       

ومعرفة التأثير االيجابي للمساندة االجتماعية في خفض كل من الضغوط واألعراض           
  .اإلكتئابية الناتجة عن ارتفاع مستوى الضغوط

 داً من الـذكور مـن خريجـي الجامعـات،         فر ) ٣٢٤( تكونت عينة الدراسة من     
 وانحـراف   سـنة، ) ٢٨,٩( سنة بمتوسط عمري     ٣٥ – ٢٤وتراوحت أعمارهم من    

  .   سنة٣,٦٤معياري قدره 
وأظهرت الدراسة وجود فروق إحصائية جوهرية، بين منخفضي ومرتفعي الضغوط          

وكذلك وجود فـروق إحـصائية      . في األعراض اإلكتئابية لجانب مرتفعي الضغوط     
جوهرية بين منخفضي ومرتفعي الضغوط في المساندة االجتماعية لصالح منخفضي          

أوضحت الدراسة أيضاً وجود فروق إحصائية جوهرية بين منخفـضي         و.  الضغوط
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ومرتفعي المساندة االجتماعية  في األعراض اإلكتئابية بجانب منخفـضي المـساندة     
  .االجتماعية

  

  ):1998 عبد الرازق،(دراسة  -٢١
المساندة االجتماعية كمتغير وسيط، فـي العالقـة بـين المعانـاة            : "عنوان الدراسة 
  ".الفات الزوجيةاالقتصادية والخ

هدفت هذه الدراسة إلى فحص دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط فـي            
 والتأكـد مـن أن الـضغوط        اة االقتصادية والخالفات الزوجيـة،    العالقة بين المعان  

 هي أحد األسباب الرئيسية في حدوث الخالفات        قتصادية، التي تعاني منها األسر،    اال
  . الزوجية

) ٧٠(ذكـورا و   ) ١٠٠(بواقع ، فردا من الجنسين  ) ١٧٠( من   تكونت عينة الدراسة  
 بمتوسـط عمـري قـدره        عاما، ٥١ – ٢٨ تراوحت أعمارهم بين     ناثا متزوجين، إ
  . )٥,٦٦( وانحراف معياري قدره ) ٣٧,٠٩(

  فروق دالة إحصائيا، بين متوسط درجـات األزواج،        دوأظهرت الدراسة عدم وجو   
راك المعانـاة االقتـصادية والمـساندة       ومتوسط درجات الزوجات في كل مـن إد       

  فـي إدراك   ين درجات األزواج ودرجـات الزوجـات،      توجد فروق ب  . االجتماعية
 بمعنى أن الزوجات أكثـر إدراكـا للخالفـات        الخالفات الزوجية بجانب الزوجات،   

ـ         . الزوجية من األزواج   اة االقتـصادية   كما يوجد ارتباط موجـب دال بـين المعان
 لدى األزواج ولدى الزوجات وتبين أن المساندة االجتماعية لها          والخالفات الزوجية، 

  . األثر الملطف والمخفف للضغوط
  :تعليق على الدراسات السابقة التي تناولت المساندة االجتماعية

 بشكل خـاص كونـه    ةقام الباحث بتركيز االهتمام علي دراسات المساندة االجتماعي       
الدراسة، وقد كان هذا االهتمام واضحاً مـن        يعتبر أن هذا هو المتغير األساسي في        

خالل كم الدراسات الذي أفرده الباحث لهذا الموضوع، وتنـوع المعلومـات التـي              
فمن حيث الفئة العمرية فقد اهتمت الدراسـات المعروضـة          . شملتها هذه الدراسات  

 Cutrona)بدراسة فئات عمرية مختلفة، فمنها من درس تأثير المساندة عند المسنين 

& Russell, 1990) و (Krause, et al, 1990)   ومنها من اهتم بفئـة الـشباب ،
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)Ganellen & Blaney, 1984 ( و) ،ــد ــتم  )١٩٩٨فاي ــن اه ــا م ، ومنه
  مع قلتها ولكن هذا ما توصل إليه الباحث  (Ross & Cohen, 1987)بالمراهقين

لدراسـات  وقد تنوعت الفئات المستهدفة فـي ا      . من خالل بحثه عن دراسات سابقة     
المعروضة، فبعض هذه الدراسات استهدفت طلبة الجامعات، مرضـى اإلكتئـاب،           

  .المسنين، المتقاعدين، مرضى االضطراب الرئوي
أما فيما يتعلق في موضوع الدراسة فقد تنوعت المواضيع التي تمت دراساتها إلـي              

مل مخفف  جانب المساندة االجتماعية، فقد اهتمت بعض هذه الدراسات بالمساندة كعا         
، أو التخفيف (Cutrona & Russell, 1990)ومساعد، في التخفيف من الضغوط 

، أو من أثر خبرات الفقـد  (Thompson & Heller,1990) واإلكتئابمن العزلة 
(Norris & Murrell, 1990)عبـد  (ة والخالفات الزوجية ، بين المعاناة االقتصادي

. (Ross & Cohen, 1987)ياتيـة  ، التأثير السلبي للـضغوط الح )1998 الرازق،
، أو دراسات (Bosse, et al,1990)وبعضها قامت بعرض للمساندة في فئة معينة 

هـتم بالمـساندة   ، ومنهـا مـن إ  (Rivera, 1991)مقارنة بين أكثر من مجموعة 
 ).١٩٩٨فايد، (االجتماعية كعامل وسيط بين األحداث الضاغطة والصحة النفسية 

 هذه الدراسات استخدام الكثير مـن مقـاييس المـساندة           من حيث المقاييس، شهدت   
االجتماعية ومنها مقياس المساندة االجتماعية، مقياس إدراك المساندة االجتماعيـة،           

. ومقيـاس المـساندة العامـة     ، ومقياس المساندة االجتماعية مـن قبل زمالء العمل      
 مخيمـر، (اعية  اييس للمساندة االجتم  وهناك بعض الدراسات التي لم يتضح وجود مق       

ومن حيث النتائج فقد تنوعت النتائج حسب طبيعـة الدراسـة وأهـدافها               ).١٩٩٧
ومتغيراتها، وأهم ما أظهرته هذه الدراسات من نتائج هو المساندة االجتماعية تخفف            

 Thompson) ( من حدة وقع الضغوط على الفرد وتزيد من شعوره بالثقة والقيمة
& Heller, 1990  ، و(Foxall, et al, 1992) . وأن المساندة االجتماعية تخفف

، وكذلك أظهرت النتائج (Rivera, 1991)من أعراض اإلكتئاب ومن وقع الضغوط 
وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة، بين المساندة االجتماعيـة والـصالبة النفـسي             

)Ganellen & Blaney, 1984(  وأظهرت كذلك أن اإلناث أكثر سعيا للحـصول ،
  ).١٩٩٧مخيمر، (الجتماعية من الذكور لمساندة اعلى ا
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  :تعليق عام على الدراسات السابقة
يتضح من الدراسات السابقة أهمية موضوع األحداث الضاغطة لدى الطلبة لما يمثله           
هؤالء من أهمية خاصة في المجتمع ككل والعملية التربوية بوجه خاص إضافة إلى             

من الشعور بالعجز من استنفاذ الجهد األمـر الـذي   اآلثار السلبية التي تتراكم عليها   
  .يؤدي إلى حالة من اإلنهاك االنفعالي واالستنزاف النفسي

رغم ما قام به الباحث من اإلطالع على الدراسـات واألدب المتعلـق بموضـوع               
الدراسة، إال أن هذه الفئة لم تنل قسطاً وافراً من الدراسات التربوية والنفسية بشكل              

ن الدراسات في ميدان     إ -حد علم الباحث   -ة بفئة المعلمين وغيرها، فعلى      عام مقارن 
البحث التربوي السيكولوجي التي تناولت األحداث الضاغطة، والمساندة االجتماعية         

  .اهتمت بمجاالت العمل المختلفة بدرجة أكبر من اهتمامها بدائرة الطالب
طة إال أنها لـم تجتمـع مـع    تبرز الدراسات السابقة تعدد مصادر األحداث الضاغ  و

بعضها في دراسة واحدة؛ لمعرفة أثرها مجتمعة في معدل الضغوط العامـة لـدى              
وقد كان دور المساندة االجتماعية واضحاً في بعض الدراسات رغم قلتهـا،            . الفرد

بينما أظهرت بعض الدراسات أدواراً لعوامل أخرى في التخفيف من آثار األحـداث        
 اهتماماً واضحاً في التعرف علي النتائجأظهرت  وقد .لنفسيةالضاغطة على الصحة ا

، فقد أظهرت )١٩٩٥ محمد،( مثل دراسة الفروق الجنسية كمتغير رئيس في الدراسة
هتمت في األحداث الضاغطة أن هناك اختالفاً في التأثر باألحـداث           الدراسات التي إ  

ى المساندة االجتماعية   الضاغطة لصالح اإلناث، وأن اإلناث أكثر سعياً للحصول عل        
  .من الذكور

 إلى وجود عالقـة بـين األحـداث         فئة المراهقين وتوصلت الدراسات التي تناولت     
، بحيث تـؤثر  (William, 1983) كما جاء في دراسة الضاغطة والصحة النفسية

قامت بعض الدراسات بتسليط  بشكل سلبي على الصحة النفسية، واألحداث الضاغطة
الذات والمساندة االجتماعية في الوقايـة مـن آثـار األحـداث            الضوء علي تقدير    

عبـد الـرحمن،    والـشناوي   (دراسـة    كما جاء في     الضاغطة علي الصحة النفسية   
١٩٩٤(   .  
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 من حيث األدوات    إلجراءات البحث  تنوعت في استخدامها     ةكما أن الدراسات السابق   
ث الحـالي فرصـة     والمعالجة اإلحصائية كل حسب هدفه وفروضه، مما أتاح للباح        

  .االستفادة واالستنارة بها وفق متطلبات البحث الحالي
وبنظرة فاحصة نجد التباين بين هذه الدراسات في األهـداف والفـروض واألدوات          

 تلك الدراسـات    أهدافوالعينة واألساليب اإلحصائية والنتائج، فمن مظاهر اختالف        
 ,Aro)دراسة  كما في لنفسيةاهتمام بعضها بتأثير األحداث الضاغطة على الصحة ا

في حين اهتمت أخرى بالتعرف على مصادر األحداث الضاغطة ومـدى  ،  (1987
تأثيرها على الصحة النفسية للفرد، ودور المساندة االجتماعية في التخفيف من تلـك             
اآلثار السلبية لألحداث الضاغطة على الصحة النفسية لدى شـريحة واسـعة مـن              

وتنوعـت  .  (De-Wilde, et al , 1994) دراسـة ما فـي   كالمراهقين والبالغين
 التي تمت دراستهم مع األحداث الضاغطة، وكان من أهم هذه المتغيرات،            المتغيرات

دراسة  كما في    الدينية تالمساندة االجتماعية، واألعراض النفسجسمية، واالستراتيجيا    
ـ         . )1999أحمد،  ( ساء الـذين   ومنها من اهتمت بالتعرف علي الصحة النفـسية للن

دراسـة   كمـا أوضـحت      يعيشون تحت ظروف خاصة مثل االحتالل أو الحـرب        
وبعض هذه الدراسات هـدفت إلـى دراسـة أثـر المـساندة             . )1988بوناماكي،  (

االجتماعية كعامل مخفف من آثار الفقد أو المعاناة االقتصادية والخالفات الزوجية أو      
  .التأثير السلبي للضغوط الحياتية

 فبعضها كان صفرياً، وبعـضها كـان        ة هذه الدراسات جاءت متباين     فروض كما أن 
ولقد توافقت فروض الدراسـة  . موجباً، وبعضها موجهاً، والبعض اآلخر غير موجه     

  .الحالية مع الفروض الصفرية لكونها دراسة استطالعية
البيئة  فمنها ما قام الباحثون بإعدادها أو تعريبها أو تكييفها مع         األدوات والمقاييس أما  
 من استخدم مقاييس وأدوات من إعـداد بـاحثين          م ومنه تي أجريت فيها الدراسة،   ال

.  المعنيـة  آخرين لمالءمتها لطبيعة دراساتهم، أو لكونها قننت في نفس بيئة الدراسة          
عتمدت على أدوات  قام الباحث الحالي بتقنينها علـى البيئـة   ولكن الدراسة الحالية إ   

  . قها وثباتها قبل تطبيقهاالفلسطينية والتأكد من صد
 الدراسات فقد اختلفت من حيث نسبة حجم العينة إلـى           عيناتأما بخصوص اختيار    

 بعض الدراسات التي اعتمدت المجتمع األصلي كله كعينة         كمجتمعها األصلي، وهنا  
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 اختلفت هذه العينات مـن  اللدراسة لصغره، أو لضرورته حسب طبيعة الدراسة، كم    
، المسنين، ومـدى تـأثير      ى، الراشدون، المرض  ءالطلبة، النسا :فةحيث الفئة المستهد  

األحداث الضاغطة عليهم، ودور المساندة االجتماعية في التخفيف مـن أثـر هـذه              
ولقد كانت المرحلة الثانوية مجتمعا للدراسة الحالية لتحديد تأثير األحـداث      . األحداث

ور الذي تلعبـه المـساندة      الضاغطة على الصحة النفسية للمراهق الفلسطيني، والد      
  . االجتماعية في التخفيف من اآلثار السلبية لألحداث الضاغطة

الدراسات طبقا لتنوع الهدف منها،      المتبعة في هذه     األساليب اإلحصائية ولقد تنوعت   
حـساب المتوسـطات    :ومن أكثر األساليب اإلحصائية شيوعا في هذه الدراسـات          

" ت"معامالت االرتباط وتحليل التبـاين واختبـار        الحسابية واالنحرافات المعيارية و   
  .وبعضها استخدم التحليل العاملي

والدراسة الحالية استضاءت بهذه األسـاليب فاسـتخدمت النـسبة المئويـة            
والتكرارات، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و الوزن النسبي، تحليل         

يرين، ومعامل ارتباط بيرسون لدراسة     التباين األحادي لدراسة الفروق ألكثر من متغ      
 لعينتـين   T- Test) ت(العالقة بين متغيرين أحدهما تابع واألخر مستقل، واختبار  

مستقلتين وكذلك للمقارنة بين متوسط فئتين مختلفتين بالنسبة لمتغيـر تـابع، وتـم              
تـم  استخدام اختبار إيتا لقياس حجم تأثير المتغير المستقل علـى المتغيـر التـابع،              

 وذلك لمعرفـة تـأثير متغيـر المـساندة      Path Analysisاستخدام تحليل المسار 
 النتـائج وبالتـالي ارتبطـت      .االجتماعية واألحداث الضاغطة على الصحة النفسية     

المستخلصة باألهداف التي سعت كل دراسة لتحقيقها أو إثبات صـحة فروضـها،             
 فمثال أظهرت بعض النتائج  تأثر       فجاءت مختلفة باختالف العينات والفئات والبيئات،     

اإلناث باألحداث بدرجة اكبر من تأثر الذكور، وأظهرت بعض النتائج دور المساندة            
االجتماعية االيجابي في تخفيف الضغوط، وهذا يتناغم مع النتائج التـي أظهرتهـا             

ويؤكد ذلك أيضاً بعض النتائج التي أظهرت أن الـصالبة النفـسية   . الدراسة الحالية 
لمساندة االجتماعية تشكالن درع واقي من اآلثار السلبية لألحداث الضاغطة على           وا

الصحة النفسية، وأن المساندة االجتماعية تخفف من أعراض اإلكتئاب ومـن وقـع             
بينما أظهرت نتائج دراسات أخرى . )١٩٩٧، مخيمر( كما أوضحت دراسة  الضغوط
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 ,Farhood( كما في دراسة ية والحروب علي الصحة النفسلالدور السلبي لالحتال
et al, 1993(وهذا أيضا يتوافق مع نتائج الدراسة الحالية ،  .  

  

  :وبالتالي فان هذه الدراسة تنفرد عن الدراسات السابقة في أمرين
فحص تأثير المساندة االجتماعية كعامل إيجابي مخفف لآلثار السلبية لألحداث          :األول

  .هقين الفلسطينيينالضاغطة علي الصحة النفسية للمرا
مكان اإلقامة حيث أجريت الدراسة الحالية على طلبـة المرحلـة الثانويـة              :الثاني

 إلـى  ةبمحافظة غزة والتي لم تحظى بدراسات سابقة في نفس الموضـوع، إضـاف            
الخصوصية التي يعيشها جميع فئات الشعب الفلسطيني بال استثناء، حيث تم إجـراء       

صى المباركة، وما يرافقهـا مـن تعـرض المـراهقين           الدراسة أثناء انتفاضة األق   
الفلسطينيين لشتى أنواع الضغوط النفسية واالجتماعية، إضافة للـضغوط الحياتيـة           
العادية التي يعيشها المراهقين بسبب الظروف غير عادية التي يمرون بهـا حيـث              
منغصات االحتالل الصهيوني التي لم يسلم منها الشجر أو الحجـر، علـى خـالف       

لدراسات التي أجريت في أماكن متعددة لم تشهد مثل هذه الظروف المأساوية التـي      ا
  .تعيشها فلسطين بفئاتها المختلفة

  

 من الدراسات السابقة في صياغة أهداف الدراسة وأسئلتها استفاد الباحث الحالي ولقد  
وفروضها وكذلك األساليب اإلحصائية المستخدمة في تلك الدراسات، كمـا اسـتفاد            

، )١٩٩٧مخيمـر،  (ومن أهم هذه الدراسات دراسة . نها في استخدام أدوات البحث    م
  ).١٩٩٧ علي،(، ودراسة )١٩٩٨ فايد،(ودراسة 
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  الفصل الرابع

  
  إجراءات الدراسة 

  
 .فروض الدراسة -

  منهج الدراسة -
 .مجتمع الدراسة -

 .عينة الدراسة -

 .أدوات الدراسة -

 .المعالجة اإلحصائية -

 .خطوات الدراسة -
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  لفصــل الرابــعا
  

  الطريقة واإلجراءات
  

  :مقدمة
في هذا الفصل يتناول الباحث بالشرح والتوضيح منهج الدراسة، مجتمع الدراسـة،            
واختيار عينة الدراسة وتوزيع أفراد العينة، األدوات المستخدمة في الدراسـة مـن             

  .حيث بنائها واختبار صدقها وثباتها، ثم ينهي الباحث بخطوات الدراسة
  

  :فروض الدراسة: أوالً
   ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة             :الفرض األول 

  ).ذكور، إناث(في درجة المساندة االجتماعية تعزى لجنس المراهقين ) ٠,٠٥(
فـي  ) ٠,٠٥(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          ال ت  :الفرض الثاني 

صغيرة ، متوسـطة،  (تعزى لحجم األسرة   ن المراهقين   درجة المساندة االجتماعية بي   
 ).كبيرة

 فـي    ٠,٠٥ عند مستوى داللة     فروق ذات داللة إحصائية    وجدال ت : الفرض الثالث 
متقدم ، متوسط،   (درجة المساندة االجتماعية بين المراهقين تعزى للترتيب الميالدي         

  ).متأخر
  : ويتعلق الفرض المطروح هنا بجانبين:الفرض الرابع

 ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً  بين درجـات األحـداث الـضاغطة               -أ
  .وأبعاده، ودرجات المساندة االجتماعية لدى المراهقين

 ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بـين منخفـضي ومرتفعـي              -ب
  .األحداث الضاغطة في حجم المساندة االجتماعية للمراهقين

  :فرض المطروح هنا بجانبين ويتعلق ال:الفرض الخامس
 ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجات الصحة النفسية وأبعادهـا             -أ

  .ودرجات حجم المساندة االجتماعية لدى المراهقين
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 ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بـين منخفـضي ومرتفعـي              -ب
  .المساندة االجتماعية في الصحة النفسية  للمراهقين 

  : ويتعلق الفرض المطروح هنا بجانبين:فرض السادسال
درجـات  ائياً بين درجات الصحة النفسية و ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحص      -أ

  .األحداث الضاغطة لدى المراهقين
 ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بـين منخفـضي ومرتفعـي              -ب

  .األحداث الضاغطة في الصحة النفسية للمراهقين
 المساندة االجتماعية عامل وسيط بين األحداث الضاغطة والصحة         :ض السابع   الفر

  .النفسية
  

  :منهج الدراسة: ثانياً
:  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي نظراً لمالءمته لطبيعة الدراسة الحاليـة          

دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين األحداث الضاغطة والـصحة النفـسية       "
ويعتبر هذا المنهج طريقة في البحث عن الحاضر لإلجابـة          ". نين الفلسطينيي للمراهق

عن تساؤالت محددة دون تدخل من الباحث في ضبط المتغيرات أو إدخال معالجات             
  .)٨٢: ٢٠٠٣دياب، (  وإنما يدرس ما هو موجود أو كائنجديدة،

  

  : مجتمع الدراسة: ثالثاً
ألول والمـستوى الثـاني مـن طـالب         يتكون مجتمع الدراسة من طلبة المستوى ا      

من طلبة المدارس في محافظة غزة المـسجلين لـدى          نوية، و وطالبات المرحلة الثا  
طالب وطالبة موزعين ) ١٥٨٠٠(وزارة التربية والتعليم، حيث انه قد بلغ مجموعهم       

  : على النحو التالي
  محافظة غزةعدد وتوزيع طالب الصفين األول الثانوي والثاني الثانوي في )١( جدول

  المجموع  طالبات  طالب  
  ٨٧٣٩  ٤٥٤٩  ٤١٩٠  األول ثانوي
  ٧٠٦١  ٣٦٦٢  ٣٣٩٩  الثاني ثانوي
  ١٥٨٠٠  ٨٢١١  ٧٥٨٩  المجموع
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  :عينة الدراسة: رابعاً
 )٥٠(طالـب و    ) ٥٠(طالب وطالبة منهم    ) ١٠٠(وتكونت من   : العينة االستطالعية 

)  ١٦,١(وكان متوسـط أعمـارهم      )  ١٩(إلى   ) ١٥(طالبة تراوحت أعمارهم من     
 من طلبة الصف األول والثاني الثانوي بفرعيـه العلمـي         )  ٠,٥(بانحراف معياري   

  : بهدف تحقيق النقاط التالية،واألدبي
  .التأكد من وضوح الصياغة اللغوية بالنسبة للطلبة -
 .طلبةالتأكد من مناسبة الفقرات لمستوي ال -
التعرف إلي المشكالت والمواقف التي قد يتعرض لها الباحـث    -

 . النهائيقمن أجل تفاديها عند التطبي
 .المقاييسمعرفة متوسط الزمن المتطلب لإلجابة على  -

الوصول إلى أنسب الطرق المنظمة لتحديـد هيكـل العمـل            -
المطلوب والقائم على توزيع وجمع االستمارات وتنفيذ المقياس        

 .هولةبدقة وس
  .المقاييسالمعالجة اإلحصائية من أجل التأكد من صدق وثبات  -

طالب وطالبة تم سـحبها بطريقـة       ) ٥٥٠(وتكونت عينة البحث من     : العينة الفعلية 
وقد تم اختيار المدرستين    . من أصل مجتمع الدراسة   %) ٣,٥(طبقية عشوائية بواقع    

ة القرعة، وكذلك تـم اختيـار       اللتين قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة فيهما بطريق       
الصفوف التي تم تطبيق أدوات الدراسة فيهما بطريقة القرعة، وذلك مـع مراعـاة              
التمثيل النسبي لكل طبقة، حيث قام الباحث بتقسيم العينة إلى ذكـور وإنـاث، وتـم         

 حيث بلغـت    وي وطلبة الصف الثاني الثانوي،    تقسيمهم إلى طلبة الصف األول الثان     
سنة ) ١٥(وتراوحت أعمارهم بين    . من طلبة المرحلة الثانوية   ) ٥٥٠(عينة الدراسة   

، حيـث   )٠,٦٠(سنة وبانحراف معياري    ) ١٦,٣(سنة وبمتوسط عمري    ) ١٩(إلى  
  اإلنـاث فـي العينـة نـسبة        ت، بينما شكل  %)٤٨,٩(شكل الذكور في العينة نسبة      

ـ   % ) ٤٦,٢(، أما بالنسبة للمستوى الصفي فقد تبين أن         %)٥١,١( ين راهقمـن الم
م يدرسون في الصف الثاني     منه%) ٥٣,٨(، بينما   يدرسون في الصف األول الثانوي    

أما بالنسبة لمستوى حجم أفراد أسر المراهقين فقد تبين أن الغالبية العظمى            . الثانوي
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، بينمـا   %)٧٢,٠(أفراد وبنسبة   ) ٨(من المراهقين عدد أفراد أسرهم كان أكثر من         
فقط عـدد   %) ١,٨(أفراد، و ) ٧-٥(راد أسرهم بين     أف منهم تراوح عدد  %) ٢٦,٢(
هقين كـان تـرتيبهم     من المـرا  %) ٦٧,١( ،أفراد) ٤-١(راد أسرهم تراوح بين     أف

  . ترتيبهم كان متأخر%) ٨,٤(، ويبهم متوسطتكانت تر%) ٢٤,٥(، والميالدي متقدم
  

 إحصاءات وصفية  لمتغيرات الدراسة الديمغرافية):٢(جدول 

  %نسبةال  التكرار  المتغير

  نوع الجنس

  ٤٨,٩  ٢٦٩  ذكور

  ٥١,١  ٢٨١  إناث

  المستوى الصفي

  ٤٦,٢  ٢٥٤  أول ثانوي

  ٥٣,٨  ٢٩٦  ثاني ثانوي

  مستوى حجم أفراد األسرة

 1.8 10   صغير1-4

  26.2 144   متوسط5-7

 72.0 396  كبير  فأكثر 8 

 مستوى الترتيب الميالدي

 67.1 369   متقدم1-4

 24.5  135   متوسط5-7

 8.4 46  متأخر  فأكثر 8 

 %١٠٠ ٥٥٠ المجموع
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  :أدوات القياس المستخدمة في الدراسة: خامساً
 قام الباحث باستخدام ثالث أدوات للدراسة حسب المتغيـرات الموجـودة فـي            

  من إعداد القريطي والشخص    حيث تم استخدام مقياس الصحة النفسية وهو      . الدراسة
 المساندة االجتماعية وهـي     مقياساستخدام   كذلك تم    .)١٩٩٢القريطي والشخص،   (

 .)٢٠٠١السرسي وعبد المقصود،    (  وأماني عبد المقصود   يمن إعداد أسماء السرس   
كذلك قام الباحث باستخدام مقياس األحداث الضاغطة وهو من إعداد زينـب شـقير      

وقام الباحث بتقنين . وجميع هذه األدوات مقننة على البيئة المصرية ). ٢٠٠٢شقير،  (
ألداة المـستخدمة   حساب صدق وثبـات ا    ألدوات على البيئة الفلسطينية عن طريق       ا

والمقـاييس  ).  طالبـة  ٥٠ طالب، و  ٥٠ (شخص) ١٠٠(عينة تجريبية قوامها    على  
  : الثالثة هي

  . األحداث الضاغطةمقياس -
  . الصحة النفسيةمقياس -
 . المساندة االجتماعيةمقياس -

  

  :مقياس األحداث الضاغطة

  : األحداث الضاغطةمقياسدق ص: أوال
  :حساب الصدق بطريقين وهما كالتاليالمقياس تم للتحقق من صدق 

  :صدق المحكمين-١
 في هـذا  ألساتذة المختصينمن ا ) ٨( األولى على    المقياس في صورته   حيث عرض 

 في معاني األبعاد اإلجرائية، من حيـث مالئمـة الفقـرات          المجال إلبداء الرأي فيه   
سية، وصياغة الفقرات بصورة سليمة وواضحة، وشطب أو تعديل         لقياس الصحة النف  

ملحـق  (راء السادة المحكمين    وفي ضوء أ  . أو إضافة فقرات جديدة يجدونها مناسبة     
ك وأصـبحت عـدد   قام الباحث بتعديل وحذف بعض العبارات وفقـاً لـذل   )  ١رقم  

 مكون من    ويوجد أمام كل عبارة ميزان تقدير      ،)٥ملحق رقم    (فقرة) ٧٠(العبارات  
، )٢(، أحيانـا وتعطـي      )١(را وتعطـي    وناد ،)٠(أبدا وتعطي   :  وهي درجات) ٤(

  .للمقياسوبذلك يكون الباحث قد تحقق من الصدق المنطقي ). ٣(وكثيرا تعطى 



 ١٣٠

  : Internal consistencyصدق االتساق الداخلي -٢

ضاغطة مقياس األحداث ال  حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد          تم  
بالدرجة الكلية للمقيـاس    ، وذلك لمعرفة مدى ارتباط األبعاد       للمقياسلدرجة الكلية   وا

  ):٣(جدول  ويتضح ذلك من خالل المقياس،صدق مدى  التحقق من بهدف
  

   للمقياسلدرجة الكلية مقياس األحداث الضاغطة وامعامالت االرتباط بين أبعاد )٣(جدول
  

   الداللةمستوى  معامالت االرتباط  األبعاد
 دالة إحصائيا  ٠,٦٩  الضغوط األسرية

 دالة إحصائيا  ٠,٧٢  الضغوط االقتصادية

 دالة إحصائيا  ٠,٧٢  الضغوط الدراسية

 دالة إحصائيا  ٠,٦٩  الضغوط االجتماعية

 دالة إحصائيا  ٠,٦٢  الضغوط االنفعالية

 دالة إحصائيا  ٠,٧٦  الضغوط الصحية

 دالة إحصائيا  ٠,٧٧  الضغوط الشخصية

  
أن أبعاد مقياس األحداث الضاغطة تتمتع بمعامالت ارتباط قوية         ) ٣(تبين من جدول    
، وحيث بلغت معامالت االرتبـاط    )٠,٠١(عند مستوى داللة أقل من      ودالة إحصائياً   

وهذا دليل كافي على أن  )  ٠,٧٧ – ٠,٠,٦٢( ألبعاد مقياس األحداث الضاغطة بين      
  . صدق عاليمقياس الضغوط النفسية يتمتع بمعامل

وبما أن مقياس األحداث الضاغطة لديه سبعة أبعاد فقد تم إجراء معامالت االرتباط             
بين فقرات كل بعد من األبعاد السبعة والدرجة الكلية لكل بعد على حده ويتضح ذلك               

  )١٠-٤من:(من خالل الجداول التالية
   



 ١٣١

  الدرجة الكلية للبعد  معامالت االرتباط بين فقرات بعد الضغوط األسرية و )٤(جدول 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات الضغوط األسرية
 دالة إحصائيا  ٠,٥٥  ١
 دالة إحصائيا  ٠,٥٢  ٨
 دالة إحصائيا  ٠,٥٥  ١٥
  دالة إحصائيا  ٠,٥٣  ٢٢
 دالة إحصائيا  ٠,٤٤  ٢٩
 دالة إحصائيا  ٠,٧٢  ٣٦
 دالة إحصائيا  ٠,٧٦  ٤٣
 دالة إحصائيا  ٠,٤٥  ٥٠

 دالة إحصائيا  ٠,٧١  ٥٧
 دالة إحصائيا  ٠,٦٢  ٦٤

أن فقرات بعد الضغوط األسرية تتمتع بمعامالت ارتبـاط         ) ٤(تبين من جدول رقم     
، حيث تراوحـت معـامالت   )٠,٠١(ا عند مستوي داللة أقل من    قوية ودالة إحصائي  

، وهذا يدل على أن بعد الضغوط األسـرية وفقراتـه           )٠,٧٦ -٠,٤٤(االرتباط بين   
  .مل صدق عاٍليتمتع بمعا

   معامالت االرتباط بين فقرات بعد الضغوط االقتصادية والدرجة الكلية للبعد  )٥(جدول 

  مستوى الداللة    معامالت االرتباط  فقرات الضغوط االقتصادية
 دالة إحصائيا  ٠,٦٧  ٢
 دالة إحصائيا  ٠,٧١  ٩
 دالة إحصائيا  ٠,٥٥  ١٦
 دالة إحصائيا  ٠,٨٠  ٢٣
 ادالة إحصائي  ٠,٧٦  ٣٠
 دالة إحصائيا  ٠,٧٥  ٣٧
 دالة إحصائيا  ٠,٥٧  ٤٤
 دالة إحصائيا  ٠,٤٨  ٥١
 دالة إحصائيا  ٠,٧٧  ٥٨
  دالة إحصائيا  ٠,٧٥  ٦٥

أن فقرات بعد الضغوط االقتصادية تتمتع بمعامالت ارتباط        ) ٥(تبين من جدول رقم     
، حيـث تراوحـت معـامالت    ٠,٠١ئيا عند مستوي داللة أقل من   قوية ودالة إحصا  

، وهذا يدل على أن بعد الضغوط االقتصادية وفقراته         )٠,٨٠ -٠,٤٨(رتباط بين   اال
  .يتمتع بمعامل صدق عاٍل



 ١٣٢

   معامالت االرتباط بين فقرات بعد الضغوط الدراسية والدرجة الكلية للبعد  )٦(جدول 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات الضغوط الدراسية
 دالة إحصائيا  ٠,٥٥  ٣
 دالة إحصائيا  ٠,٣٣  ١٠
 دالة إحصائيا  ٠,٥٣  ١٧
 دالة إحصائيا  ٠,٦٤  ٢٤
 دالة إحصائيا  ٠,٥٣  ٣١
 دالة إحصائيا  ٠,٥٨  ٣٨
 دالة إحصائيا  ٠,٤٦  ٤٥
 دالة إحصائيا  ٠,٥٥  ٥٢
 دالة إحصائيا  ٠,٤٦  ٥٩
  دالة إحصائيا  ٠,٥٥  ٦٦

رتبـاط  أن فقرات بعد الضغوط الدراسية تتمتع بمعامالت ا       ) ٦(تبين من جدول رقم     
، حيـث تراوحـت معـامالت    ٠,٠١ئيا عند مستوي داللة أقل من   قوية ودالة إحصا  

، وهذا يدل على أن بعد الضغوط الدراسية وفقراتـه          )٠,٦٤ -٠,٣٣(االرتباط بين   
  .يتمتع بمعامل صدق عالي

  معامالت االرتباط بين فقرات بعد الضغوط االجتماعية والدرجة الكلية للبعد  )٧(جدول 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  غوط االجتماعيةفقرات الض
 دالة إحصائيا  ٠,٥١  ٤
 دالة إحصائيا  ٠,٦٠  ١١
 دالة إحصائيا  ٠,٤٧  ١٨

 دالة إحصائيا  ٠,٥٦  ٢٥

 دالة إحصائيا  ٠,٥١  ٣٢
 دالة إحصائيا  ٠,٥٨  ٣٩

 دالة إحصائيا  ٠,٥٤  ٤٦

 دالة إحصائيا  ٠,٦٢  ٥٣

 دالة إحصائيا  ٠,٥٢  ٦٠
   إحصائيادالة  ٠,٤٦  ٦٧

أن فقرات بعد الضغوط االجتماعية تتمتع بمعامالت ارتباط        ) ٧(تبين من جدول رقم     
، حيث تراوحـت معـامالت   )٠,٠١(ا عند مستوي داللة أقل من    قوية ودالة إحصائي  

، وهذا يدل على أن بعد الضغوط االجتماعية وفقراته         )٠,٦٢ -٠,٤٦(االرتباط بين   
  .يتمتع بمعامل صدق عاٍل



 ١٣٣

  معامالت االرتباط بين فقرات بعد الضغوط االنفعالية والدرجة الكلية للبعد  )٨(جدول 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات الضغوط االنفعالية
 دالة إحصائيا  ٠,٣٨  ٥
 غير دالة إحصائيا  ٠,١٧  ١٢

 دالة إحصائيا  ٠,٣٣  ١٩
 دالة إحصائيا  ٠,٥٥  ٢٦

 دالة إحصائيا  ٠,٦٥  ٣٣

 حصائيادالة إ  ٠,٦٠  ٤٠
 دالة إحصائيا  ٠,٤٥  ٤٧

 دالة إحصائيا  ٠,٤٩  ٥٤

 دالة إحصائيا  ٠,٦١  ٦١
  دالة إحصائيا  ٠,٣٤  ٦٨

  

أن فقرات بعد الضغوط االنفعالية تتمتع بمعامالت ارتبـاط         ) ٨(تبين من جدول رقم     
، حيث تراوحـت معـامالت   )٠,٠١(ا عند مستوي داللة أقل من    قوية ودالة إحصائي  

، وهذا يدل على أن بعد الضغوط االقتصادية وفقراته         )٠,٦٥ -٠,٣٣(االرتباط بين   
غير دالة إحصائيا ولـذلك     ) ١٢(بينما تبين أن فقرة رقم      . يتمتع بمعامل صدق عالٍ   
  ).١٢(يجب حذف الفقرة رقم 

   معامالت االرتباط بين فقرات بعد الضغوط الصحية والدرجة الكلية للبعد  )٩(جدول 

  مستوى الداللة  مالت االرتباطمعا  فقرات الضغوط الصحية
 دالة إحصائيا  ٠,٣٥  ٦
 دالة إحصائيا  ٠,٥١  ١٣
 دالة إحصائيا  ٠,٥٠  ٢٠
 دالة إحصائيا  ٠,٤٤  ٢٧
 دالة إحصائيا  ٠,٤٢  ٣٤
 دالة إحصائيا  ٠,٥٦  ٤١
 دالة إحصائيا  ٠,٣٨  ٤٨
 دالة إحصائيا  ٠,٤٧  ٥٥
 دالة إحصائيا  ٠,٤٩  ٦٢
  دالة إحصائيا  ٠,٣٩  ٦٩

أن فقرات بعد الضغوط الصحية تتمتع بمعامالت ارتبـاط         ) ٩(جدول رقم   تبين من   
، حيث تراوحـت معـامالت   )٠,٠١(ستوي داللة أقل من  قوية ودالة إحصائيا عند م    



 ١٣٤

، وهذا يدل على أن بعد الضغوط الـصحية وفقراتـه           )٠,٥٦ -٠,٣٥(االرتباط بين   
  .يتمتع بمعامل صدق عاٍل

  رات بعد الضغوط الشخصية والدرجة الكلية للبعد معامالت االرتباط بين فق )١٠(جدول 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات الضغوط الشخصية
 دالة إحصائيا  ٠,٦١  ٧
 دالة إحصائيا  ٠,٤٧  ١٤
 دالة إحصائيا  ٠,٦١  ٢١
 دالة إحصائيا  ٠,٧٠  ٢٨
 دالة إحصائيا  ٠,٤٦  ٣٥
 دالة إحصائيا  ٠,٤٠  ٤٢
 دالة إحصائيا  ٠,٤٨  ٤٩
 دالة إحصائيا  ٠,٣٣  ٥٦
 دالة إحصائيا  ٠,٦٧  ٦٣
  دالة إحصائيا  ٠,٥٧  ٧٠

أن فقرات بعد الضغوط الشخصية تتمتع بمعامالت ارتباط        ) ١٠(تبين من جدول رقم     
، حيث تراوحـت معـامالت   )٠,٠١(ا عند مستوي داللة أقل من    قوية ودالة إحصائي  

الشخصية وفقراتـه   ، وهذا يدل على أن بعد الضغوط        )٠,٧٠ -٠,٣٣(االرتباط بين   
  .يتمتع بمعامل صدق عاٍل

  

  : صدق المقارنة الطرفية-٣
تقوم هذه المقارنة في جوهرها على تقسيم المقياس إلى قسمين ويقارن متوسط الثلث             

وبعد توزيع الـدرجات تـم      .ت بمتوسط الثلث األقل في الدرجات     األعلى في الدرجا  
ـ %) ٢٥(  بـين أعلـى    )٦٢: ١٩٨٠،  حفنـي ( إجراء طريقة المقارنة الطرفية    ن م

، حيث تم احتساب المتوسطات واالنحرافـات       من الدرجات %) ٢٥(الدرجات وأقل   
، ويتضح ذلـك    )٠,٠١(ة عند مستوى داللة أقل من       فكانت دال ) ت(المعيارية وقيمة   
  ):١١(من خالل جدول 



 ١٣٥

سة الفروق بين لدرا" ت" يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  )١١(جدول 
  متوسطي مرتفعي ومنخفضي الدرجات على أبعاد مقياس األحداث الضاغطة وأبعاده  

أبعاد مقياس األحداث    الدرجاتمرتفعي   الدرجاتمنخفضي
  ع  م  ع  م  الضاغطة

  مستوى الداللة  "ت"قيمة 

  دالة إحصائيا  -١٤,٥  ٣,٩  ١٤,٤  ١,٣  ٢,٢  الضغوط األسرية

 دالة إحصائيا  -٢٢,١  ٣,٥  ١٩,٥  ١,٧  ٢,١  الضغوط االقتصادية

 دالة إحصائيا  -١٧,٦  ٢,٥  ٢١,٨  ٢,٤  ٨,٩  الضغوط الدراسية

 دالة إحصائيا  -٢٤,٥  ١,٩  ١٤,١  ١,٤  ٢,٢  الضغوط االجتماعية

 دالة إحصائيا  -١٥,٦  ٢,٩  ١٦,٥  ٢,١  ٥,٧  الضغوط االنفعالية

 دالة إحصائيا  -١٨,٢  ٢,١  ١٩,٠  ١,٨  ٨,١  الضغوط الصحية

 دالة إحصائيا  -٢٥,٩  ٢,١  ١٥,٢  ١,١  ٢,٧  صيةالضغوط الشخ

 دالة إحصائيا  -١٤,٩  ١٢,٩  ١٠٧,٦  ٩,٠  ٤٣,٠  الضغوط النفسية الكلية

  االنحراف المعياري : المتوسط                ع : م

وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بـين الـدرجات العليـا           ) ١١(تبين من جدول    
األحداث الـضاغطة، وهـذا      جة الكلية لمقياس  والدرجات الدنيا لألبعاد السبعة والدر    

يعني أن المقياس يميز بين الطلبة ذوى الدرجات العليا والطلبة ذوى الدرجات الدنيا             
، وهذا يدل على أن المقيـاس       وط النفسية وكذلك لألبعاد السبعة    بالنسبة لمقياس الضغ  

  .بأبعاده السبعة يتمتع بمعامل صدق عاٍل
   Reliability ث الضاغطةمقياس األحداثبات : ثانياً

 على العينة االستطالعية من طلبـة المرحلـة          مقياس األحداث الضاغطة   تم تطبيق 
، وبعد تطبيق المقياس تـم حـساب الثبـات          طالب وطالبة ) ١٠٠(ثانوية وعددهم   ال

  :وهما كالتاليللمقياس بطريقتين 
    Alpha كرونباخ –الثبات بطريقة ألفا  -١

قيمة ألفا كرونباخ لمقياس األحداث     حيث وجد أن     ،خ كرونبا ألفاحساب معامل   تم  
، وهذا دليل كافي على أن مقياس األحداث الضاغطة         )٠,٩١(الضاغطة  تساوي    

  . يتمتع بمعامل ثبات عالي ومرتفع



 ١٣٦

   : half methods _Split الثبات بطريقة التجزئة النصفية -٢
بنود حيث تم قسمة    ،   باستخدام طريقة التجزئة النصفية    تم حساب معامالت الثبات   

إلى نصفين وتم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النـصف           المقياس الكلي   
، )الفقرات الزوجية (للمقياس   ومجموع فقرات النصف الثاني      )الفقرات الفردية (األول

، وباستخدام معادلـة  )٠,٨٣(بهذه الطريقة للمقياس  معامل االرتباط لبيرسون   فقد بلغ 
  ) ٠,٩٠( معامل الثبات المعدلة أصبح براون -سبيرمان 

   ٠,٩٠=١+٢/٠,٨٣*٠,٨٣ = ١+ر /٢*ر= معادلة سبيرمان براون المعدلة 
   .)٤٥: ١٩٨٠حفني ،  (بدرجة ثبات عاليةلمقياس يتمتع هذا دليل كافي على أن ا

  

  :مقياس الصحة النفسية
  : مقياس الصحة النفسيةصدق: أوال

  : بطريقين وهما كالتاليحساب الصدقالمقياس تم للتحقق من صدق 
  :صدق المحكمين -١

المختصين في هذا   من األساتذة   ) ٨( في صورتها األولى على      المقياس حيث عرض 
 في معاني األبعاد اإلجرائية، من حيـث مالئمـة الفقـرات          المجال إلبداء الرأي فيه   

لقياس الصحة النفسية، وصياغة الفقرات بصورة سليمة وواضحة، وشطب أو تعديل           
ملحـق  (راء السادة المحكمين    وفي ضوء أ  . إضافة فقرات جديدة يجدونها مناسبة    أو  

قام الباحث بتعديل وحذف بعض العبارات وفقـاً لـذلك وأصـبحت عـدد      )  ١رقم  
ميزان تقدير مكون مـن      ، ويوجد أمام كل عبارة      ) ٧ملحق رقم   ( فقرة   ٨١العبارات  

وبذلك يكون الباحـث قـد      ). ١( تعطي   "نعم"، و )٠( تعطي   "ال"، حيث   درجة واحدة 
  .للمقياستحقق من الصدق المنطقي 

  

  : Internal consistencyصدق االتساق الداخلي-٢
مقياس الـصحة النفـسية     حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد          تم  
، بالدرجة الكلية للمقيـاس ، وذلك لمعرفة مدى ارتباط األبعاد     للمقياسلدرجة الكلية   وا

  ):١٢(جدول  ويتضح ذلك من خالل المقياس،صدق مدى قق من ولهدف التح
  



 ١٣٧

   للمقياسلدرجة الكلية مقياس الصحة النفسية وامعامالت االرتباط بين أبعاد )١٢(جدول
  

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  األبعاد

 دالة إحصائيا  ٠,٧٥  الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس

 دالة إحصائيا  ٠,٤٢  المقدرة على التفاعل االجتماعي

 دالة إحصائيا  ٠,٧٤  النضج االنفعالي والمقدرة على ضبط النفس

 دالة إحصائيا  ٠,٦١  المقدرة على توظيف الطاقات واالمكانات في آمال مشبعة

 دالة إحصائيا  ٠,٧٢  التحرر من األعراض العصابية

 دالة إحصائيا  ٠,٤١  البعد اإلنساني والقيمي

 دالة إحصائيا  ٠,٦٠  العضويةتقبل الذات وأوجه القصور 
  

أن أبعاد مقياس الصحة النفسية تتمتع بمعامالت ارتباط قويـة          ) ١٢(تبين من جدول    
، وحيث بلغت معامالت االرتبـاط    )٠,٠١( عند مستوى داللة أقل من       ودالة إحصائياً 

وهذا دليـل كـافي علـى أن        )  ٠,٧٥ – ٠,٤١( ألبعاد مقياس الصحة النفسية بين      
وبما أن مقياس الصحة النفسية لديه    .النفسية يتمتع بمعامل صدق عالٍ    مقياس الصحة   

سبعة أبعاد فقد تم إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد من األبعاد الـسبعة               
  ):١٩-١٣(والدرجة الكلية لكل بعد على حده ويتضح ذلك من خالل الجداول من 

  والدرجة الكلية للبعد ) الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس(ول  معامالت االرتباط بين فقرات البعد األ )١٣(جدول 

  مستوى الداللة    معامالت االرتباط  فقرات البعد األول
 دالة إحصائيا  ٠,٢٤  ١
 دالة إحصائيا  ٠,٢٢  ٨
 دالة إحصائيا  ٠,٢٦  ١٥
 دالة إحصائيا  ٠,٣١  ٢٢
 دالة إحصائيا  ٠,٣٧  ٢٩
 دالة إحصائيا  ٠,٥٧  ٣٦
 يادالة إحصائ  ٠,٥٤  ٤٣
  دالة إحصائيا  ٠,٥٤  ٥٠
 دالة إحصائيا  ٠,٥٨  ٥٧
 دالة إحصائيا  ٠,٥٧  ٦٤
 دالة إحصائيا  ٠,٥١  ٧٠
 دالة إحصائيا  ٠,٥٩  ٧٥



 ١٣٨

) الشعور بالكفاءة والثقـة بـالنفس  (أن فقرات البعد األول ) ١٣(رقم تبين من جدول   
، )٠,٠١(ا عند مستوي داللة أقـل مـن         تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائي     

، وهذا يدل علـى أن البعـد        )٠,٥٩ -٠,٢٢(حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      
  .األول وفقراته يتمتع بمعامل صدق جيد

  والدرجة الكلية للبعد ) المقدرة على التفاعل االجتماعي( معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني  )١٤(جدول 

  الداللةمستوى   معامالت االرتباط  فقرات البعد الثاني
 دالة إحصائيا  ٠,٤٠  ٢
 دالة إحصائيا  ٠,٥٧  ٩
 دالة إحصائيا  ٠,٤٣  ١٦
 دالة إحصائيا  ٠,٤٠  ٢٣
 غير دالة إحصائيا  ٠,١٨  ٣٠
 دالة إحصائيا  ٠,٦٢  ٣٧
 دالة إحصائيا  ٠,٣٠  ٤٤
 دالة إحصائيا  ٠,٥١  ٥١
 دالة إحصائيا  ٠,٥٥  ٥٨

) مقدرة على التفاعل االجتماعي   ال(أن فقرات البعد الثاني     ) ١٤(تبين من جدول رقم     
، )٠,٠١(ا عند مستوي داللة أقـل مـن         تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائي     

، وهذا يدل علـى أن البعـد        )٠,٦٢ -٠,٣٠(حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      
غير دالـة   ) ٣٠(لفقرة رقم   الثاني وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي، بينما تبين أن ا         

  .لذلك يجب حذفها من البعد، وإحصائيا
والدرجة ) النضج االنفعالي والمقدرة على ضبط النفس( معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث  )١٥(جدول 

  الكلية للبعد 

  مستوى الداللة     معامالت االرتباط  فقرات البعد الثالث
 دالة إحصائيا  ٠,٥٦  ٣
 دالة إحصائيا  ٠,٤٥  ١٠
 دالة إحصائيا  ٠,٣٩  ١٧
 دالة إحصائيا  ٠,٤٥  ٢٤
 دالة إحصائيا  ٠,٣٦  ٣١
 دالة إحصائيا  ٠,٥١  ٣٨
 دالة إحصائيا  ٠,٤٤  ٤٥
 دالة إحصائيا  ٠,٤٦  ٥٢
 دالة إحصائيا  ٠,٥٤  ٥٩
  دالة إحصائيا  ٠,٥١  ٦٥



 ١٣٩

  

النضج االنفعالي والمقدرة علـى     (أن فقرات البعد الثالث     ) ١٥(قم  تبين من جدول ر   
ا عند مستوي داللة أقل من  ارتباط قوية ودالة إحصائي   تتمتع بمعامالت )  ضبط النفس 

، وهذا يدل على أن     )٠,٥٦ -٠,٣٦(معامالت االرتباط بين     ، حيث تراوحت  )٠,٠١(
  .البعد الثالث وفقراته يتمتع بمعامل صدق عاٍل

  

 أعمال المقدرة على توظيف الطاقات واالمكانات في( معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع  )١٦(جدول 
  والدرجة الكلية للبعد ) مشبعة 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات البعد الرابع
 دالة إحصائيا  ٠,٤٩  ٤
 دالة إحصائيا  ٠,٤٢  ١١

 دالة إحصائيا  ٠,٣٣  ١٨

 دالة إحصائيا  ٠,٣٧  ٢٥

 دالة إحصائيا  ٠,٣٨  ٣٢
 دالة إحصائيا  ٠,٤١  ٣٩

 دالة إحصائيا  ٠,٥٣  ٤٦

 صائيادالة إح  ٠,٣٠  ٥٣
 دالة إحصائيا  ٠,٣٨  ٦٠

  دالة إحصائيا  ٠,٢٧  ٦٦
 دالة إحصائيا  ٠,٥٠  ٧١
 دالة إحصائيا  ٠,٤٦  ٧٦

  دالة إحصائيا  ٠,٥٥  ٨٠
  

المقدرة على توظيـف الطاقـات      (أن فقرات البعد الرابع     ) ١٦(تبين من جدول رقم     
 عنـد  اتتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالـة إحـصائي       ) واالمكانات في أعمال مشبعة   

 -٠,٢٧(، حيث تراوحت معـامالت االرتبـاط بـين    )٠,٠١(مستوي داللة أقل من     
  .بع وفقراته يتمتع بمعامل صدق جيد، وهذا يدل على أن البعد الرا)٠,٥٥

  
  
  
  



 ١٤٠

  والدرجة الكلية للبعد ) التحرر من األعراض العصابية(معامالت االرتباط بين فقرات البعد الخامس  )١٧(جدول 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  خامسفقرات البعد ال
 دالة إحصائيا  ٠,٥٩  ٥
 دالة إحصائيا  ٠,٥٥  ١٢
 دالة إحصائيا  ٠,٥٧  ١٩
 دالة إحصائيا  ٠,٣٦  ٢٦
 دالة إحصائيا  ٠,٤٢  ٣٣
 دالة إحصائيا  ٠,٥١  ٤٠
 دالة إحصائيا  ٠,٥٧  ٤٧
 دالة إحصائيا  ٠,٥٢  ٥٤
 دالة إحصائيا  ٠,٤٤  ٦١
  دالة إحصائيا  ٠,٤٢  ٦٧
 دالة إحصائيا  ٠,٣٢  ٧٢
  دالة إحصائيا  ٠,٤٨  ٧٧
 دالة إحصائيا  ٠,٤١  ٨١

  

) التحرر من األعراض العصابية(أن فقرات البعد الخامس ) ١٧(تبين من جدول رقم 
، )٠,٠١( تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقـل مـن            

، وهذا يدل علـى أن البعـد        )٠,٥٩ -٠,٣٢(حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      
  .الخامس وفقراته يتمتع بمعامل صدق جيد

  والدرجة الكلية للبعد ) البعد اإلنساني والقيمي( معامالت االرتباط بين فقرات البعد السادس  )١٨(جدول 
  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات البعد السادس

 دالة إحصائيا  ٠,٤٢  ٦
 دالة إحصائيا  ٠,٢٩  ١٣
 دالة إحصائيا  ٠,٤٣  ٢٠
 دالة إحصائيا  ٠,٤٠  ٢٧
 دالة إحصائيا  ٠,٣٦  ٣٤
 دالة إحصائيا  ٠,٣٢  ٤١
 دالة إحصائيا  ٠,٥٣  ٤٨
 دالة إحصائيا  ٠,٤٧  ٥٥
 دالة إحصائيا  ٠,٣٠  ٦٢
  دالة إحصائيا  ٠,٣١  ٦٨
  دالة إحصائيا  ٠,٥٢  ٧٣
 دالة إحصائيا  ٠,٤٨  ٧٨
 غير دالة إحصائيا  ٠,٠٩  ٨٢
 إحصائيادالة   ٠,٤٥  ٨٤



 ١٤١

تتمتـع  ) البعد اإلنساني والقيمي  (أن فقرات البعد السادس     ) ١٨(تبين من جدول رقم     
، حيـث  ) ٠,٠١(بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقل مـن            

، وهذا يدل على أن البعد الـسادس        )٠,٥٣ -٠,٢٩( تراوحت معامالت االرتباط بين   
غير دالة إحصائيا   ) ٨٢(بينما تبين أن الفقرة رقم      .وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي    

  .لبعدمما يستوجب حذفها من ا
والدرجة الكلية ) تقبل الذات وأوجه القصور العضوية ( معامالت االرتباط بين فقرات البعد السابع  )١٩(جدول 

  للبعد 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات البعد السابع
 غير دالة إحصائيا  ٠,١٢  ٧

 دالة إحصائيا  ٠,٥٧  ١٤

 دالة إحصائيا  ٠,٤٣  ٢١

 دالة إحصائيا  ٠,٥٨  ٢٨

 دالة إحصائيا  ٠,٣٥  ٣٥

 دالة إحصائيا  ٠,٢٩  ٤٢

 دالة إحصائيا  ٠,٤١  ٤٩

 دالة إحصائيا  ٠,٣٥  ٥٦

 دالة إحصائيا  ٠,٤٩  ٦٣

  دالة إحصائيا  ٠,٥٤  ٦٩
  دالة إحصائيا  ٠,٣٢  ٧٤
  دالة إحصائيا  ٠,٣٦  ٧٩
  دالة إحصائياغير   ٠,٠٦  ٨٣
  دالة إحصائيا  ٠,٤٢  ٨٥
  دالة إحصائيا  ٠,٤٤  ٨٦

تقبل الـذات وأوجـه القـصور       (أن فقرات البعد السابع     ) ١٩(تبين من جدول رقم     
ا عند مستوي داللة أقل مـن       تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائي     ) العضوية  

هذا يدل على أن    ، و )٠,٥٧ -٠,٢٩(، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين       )٠,٠١(
وفقراته يتمتع بمعامـل صـدق      ) تقبل الذات وأوجه القصور العضوية    (البعد السابع   

ائيا مما يستوجب حـذفهما     غير دالتين إحص  )  ٨٣ ،   ٧(بينما تبين أن الفقرتان     . جيد
  .من البعد



 ١٤٢

  : صدق المقارنة الطرفية-٣
من %) ٢٥(أقل من الدرجات و%) ٢٥(تم إجراء طريقة المقارنة الطرفية بين أعلى       

فكانـت  ) ت(الدرجات، حيث تم احتساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة         
  ):٢٠(، ويتضح ذلك من خالل جدول )٠,٠١(ة عند مستوى داللة أقل من دال

لدراسة الفروق بين " ت" يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  )٢٠(جدول 
  منخفضي الدرجات على مقياس الصحة النفسية وأبعاده   متوسطي مرتفعي و

  أبعاد مقياس الصحة النفسية    الدرجاتمرتفعي   الدرجاتمنخفضي
  ع  م  ع  م

  "ت"قيمة 
  

  مستوي الداللة
  

  دالة إحصائيا  -٢٧,٢  ٠,٨٣  ٧,٨  ٠,٦  ٢,٣  الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس
المقــدرة علــى التفاعــل   

 دالة إحصائيا  -٢٨,٧  ٠,٠  ٩,٠  ٠,٧٧  ٤,٣  االجتماعي

النضج االنفعالي والمقدرة على    
 دالة إحصائيا  -١٩,٢  ١,٢  ٧,١  ٠,٨٩  ١,٠٥  ضبط النفس

المقدرة على توظيف الطاقـات     
 دالة إحصائيا  -٤٠,١  ٠,٠  ١٣,٠  ٠,٦٥  ٧,٣  واالمكانات في آمال مشبعة

 دالة إحصائيا  -٢٢,٨  ٠,٨٢  ١٢,٠٥  ١,٤  ٣,٧  التحرر من األعراض العصابية

 دالة إحصائيا  -١٩,٨  ٠,٤٧  ١٣,٣  ١,١  ٧,٩  لبعد اإلنساني والقيميا

تقبل الذات وأوجـه القـصور      
 دالة إحصائيا  -٢٢,٣  ١,٢٠  ١١,١  ١,٠  ٤,٠  العضوية

 دالة إحصائيا  -٢١,٩  ٤,٧  ٦٦,٩  ٣,٤  ٤١,٣  الدرجة الكلية

وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بـين الـدرجات العليـا           ) ٢٠(تبين من جدول         
، وهذا يعنـي    ة النفسية الدرجات الدنيا لألبعاد السبعة والدرجة الكلية لمقياس الصح       و

أن المقياس يميز بين الطلبة ذوى الدرجات العليا والطلبـة ذوى الـدرجات الـدنيا               
، وهذا يدل علـى أن المقيـاس    حة النفسية وكذلك لألبعاد السبعة    بالنسبة لمقياس الص  

  . عالبأبعاده السبعة يتمتع بمعامل صدق
  :Reliability مقياس الصحة النفسيةثبات : ثانياً

تم تطبيق مقياس الصحة النفسية على عينة من طلبة المرحلـة الثانويـة وعـددهم               
، وبعد تطبيـق    )١٩٩٢القريطي والشخص، ( من إعداد    طالب وطالبة، وهو  ) ١٠٠(

  :هما كالتاليالمقياس تم حساب الثبات للمقياس بطريقتين 



 ١٤٣

  : Alpha كرونباخ –ة ألفا  الثبات بطريق-١
قيمة ألفا كرونباخ لمقياس حيث وجد أن   كرونباح لقياس الثبات،  ألفاحساب معامل   تم  

، وهذا يدل على أن معامل الثبات لدى المقياس مرتفع          ٠,٨٥الصحة النفسية تساوي    
  .ودال إحصائيا

   : half methods _Split الثبات بطريقة التجزئة النصفية -٢
بنـود  ، حيث تم قـسمة    باستخدام طريقة التجزئة النصفية    مالت الثبات تم حساب معا  

 نصفين وتم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النـصف           المقياس الكلي إلى  
 معامل االرتباط لبيرسـون     ، فقد بلغ  للمقياس ومجموع فقرات النصف الثاني      ،األول

  )٠,٦٥(بهذه الطريقة للمقياس 
  ٠,٧٩=١+٢/٠,٦٥*٠,٦٥ = ١+ر /٢*ر= عدلة معادلة سبيرمان براون الم

هذا دليل  ،  )٠,٧٩( معامل الثبات    المعدلة أصبح  براون   -وباستخدام معادلة سبيرمان    
بدرجة ثبات عاليةمقياس الصحة النفسية يتمتع  على أن كاف.  

  :مقياس المساندة االجتماعية
  :المقياسصدق : أوال

  :وهما كالتالي طرق ثالثحساب الصدق بالمقياس تم للتحقق من صدق 
 :صدق المحكمين -١

 في هـذا  المختصينمن األساتذة  ) ٨( األولى على    المقياس في صورته   حيث عرض 
 في معاني األبعاد اإلجرائية، من حيـث مالئمـة الفقـرات          الرأي فيه المجال إلبداء   

لقياس الصحة النفسية، وصياغة الفقرات بصورة سليمة وواضحة، وشطب أو تعديل           
لمحكمـين  ادة ا ــراء الـس  وفي ضـوء أ   . رات جديدة يجدونها مناسبة   أو إضافة فق  

قام الباحث بتعديل وحذف بعض العبارات وفقاً لذلك وأصبحت عدد          ) ١ملحق رقم   (
ميزان تقدير مكون من      أمام كل عبارة     ، ويوجد )٩ملحق رقم   (فقرة  ) ٢٣(العبارات  

وبذلك ). ٣(ماً تعطي   ودائ) ٢ (، وأحياناً تعطي  )١(نادرا تعطي   ، حيث   ثالث درجات 
  .للمقياسيكون الباحث قد تحقق من الصدق المنطقي 



 ١٤٤

  : Internal consistencyصدق االتساق الداخلي -٢
مقياس المساندة االجتماعية   حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد          تم  
جـة الكليـة    بالدر  الثالثة ، وذلك لمعرفة مدى ارتباط األبعاد     للمقياسلدرجة الكلية   وا

جـدول   ويتضح ذلك من خـالل       المقياس،صدق  مدى  ولهدف التحقق من    للمقياس،  
)٢١:(  

   للمقياسلدرجة الكلية مقياس المساندة االجتماعية وامعامالت االرتباط بين أبعاد )٢١(جدول

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  األبعاد

 صائيادالة إح  ٠,٨٠  )المساندة من قبل النظراء(البعد األول 

 دالة إحصائيا  ٠,٧٠  )المساندة من قبل األسرة(البعد الثاني 

 دالة إحصائيا  ٠,٨١  )الرضا الذاتي عن المساندة(البعد الثالث 
  

أن أبعاد مقياس المساندة االجتماعية تتمتع بمعامالت ارتبـاط         ) ٢١(تبين من جدول    
لغـت معـامالت   ، وحيـث ب )٠,٠١( عند مستوى داللة أقل من   قوية ودالة إحصائياً  

وهذا دليل كـاف    ) ٠,٨١ –٠,٧٠( االرتباط ألبعاد مقياس المساندة االجتماعية بين       
  . على أن مقياس المساندة االجتماعية يتمتع بمعامل صدق عاٍل

وبما أن مقياس المساندة االجتماعية لديه ثالثة أبعاد فقد تم إجراء معامالت االرتباط             
الثة والدرجة الكلية لكل بعد على حده ويتضح ذلك         بين فقرات كل بعد من األبعاد الث      

  ):٢٤-٢٢من (من خالل الجداول 
  والدرجة الكلية للبعد ) المساندة من قبل النظراء ( معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول  )٢٢(جدول 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات البعد األول
 دالة إحصائيا  ٠,٦٩  ١

 إحصائيادالة   ٠,٣٨  ٤

 دالة إحصائيا  ٠,٥١  ٧
 دالة إحصائيا  ٠,٤١  ٩

 دالة إحصائيا  ٠,٥١  ١٠
 دالة إحصائيا  ٠,٦١  ١٣

 دالة إحصائيا  ٠,٦٦  ١٦
 دالة إحصائيا  ٠,٤١  ١٩

 دالة إحصائيا  ٠,٥١  ٢٢



 ١٤٥

تتمتـع  ) المساندة من قبل النظراء   (أن فقرات البعد األول     ) ٢٢(رقم  تبين من جدول    
، حيـث   ٠,٠١ ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقـل مـن           بمعامالت ارتباط قوية  

، وهذا يدل علـى أن البعـد األول        )٠,٦٩ -٠,٣٨(تراوحت معامالت االرتباط بين     
  . وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي

  والدرجة الكلية للبعد ) المساندة من قبل األسرة ( معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني  )٢٣(جدول 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  لبعد الثانيفقرات ا
 دالة إحصائيا  ٠,٥٩  ٢

 دالة إحصائيا  ٠,٥٩  ٥

 دالة إحصائيا  ٠,٦٥  ٨

 دالة إحصائيا  ٠,٦٨  ١١

 دالة إحصائيا  ٠,٦٤  ١٧

 غير دالة إحصائيا  ٠,١٢  ٢٠

تتمتـع  ) المساندة من قبل األسرة   ( الثاني   أن فقرات البعد  ) ٢٣(تبين من جدول رقم     
، حيـث   ٠,٠١وي داللة أقـل مـن       مالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مست      بمعا

، وهذا يدل على أن البعـد الثـاني       )٠,٦٨ -٠,٥٩(تراوحت معامالت االرتباط بين     
غير دالة إحصائيا ) ٢٠(بينما تبين أن الفقرة رقم  . وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي    

  .مما يستوجب حذفها من البعد
  والدرجة الكلية للبعد ) الرضا الذاتي عن المساندة ( ت االرتباط بين فقرات البعد الثالث معامال )٢٤(جدول 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات البعد الثالث
 دالة إحصائيا  ٠,٤٣  ٣

 دالة إحصائيا  ٠,٢٥  ٦

 دالة إحصائيا  ٠,٤٢  ١٢

 دالة إحصائيا  ٠,٥٧  ١٤

 دالة إحصائيا  ٠,٤٦  ١٥

  إحصائيادالة  ٠,٣٥  ١٨

 دالة إحصائيا  ٠,٤٤  ٢١

 دالة إحصائيا  ٠,٣٨  ٢٣

 دالة إحصائيا  ٠,٤٤  ٢٤

  غير دالة إحصائيا  ٠,١٤  ٢٥
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تتمتع ) الرضا الذاتي عن المساندة (أن فقرات البعد الثالث ) ٢٤(تبين من جدول رقم  
، حيـث   ٠,٠١ئيا عند مستوي داللة أقـل مـن         بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصا    

ـ  )٠,٥٧ -٠,١٤(عامالت االرتباط بين تراوحت م   ث، وهذا يدل على أن البعـد الثال
بينما تبين أن الفقرة    . وفقراته يتمتع بمعامل صدق جيد    ) الرضا الذاتي عن المساندة   (

  .صائيا مما يستوجب حذفها من البعدغير دالة إح) ٢٥(رقم 
  : صدق المقارنة الطرفية-٣

من %) ٢٥ (من الدرجات وأقل%) ٢٥(على تم إجراء طريقة المقارنة الطرفية بين أ      
فكانـت  ) ت(، حيث تم احتساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة         الدرجات

  ) :٢٥(، ويتضح ذلك من خالل جدول )٠,٠١(ة عند مستوى داللة أقل من دال
روق بين لدراسة الف" ت" يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  )٢٥(جدول 

  متوسطي مرتفعي ومنخفضي الدرجات على مقياس المساندة االجتماعية وأبعاده   

  مقياس المساندة االجتماعية وأبعاده   الدرجاتمرتفعي   الدرجاتمنخفضي

  ع  م  ع  م

  مستوى الداللة  "ت"قيمة 

 دالة إحصائيا  -٢١,٧  ١,١  ٢٤,١  ١,٤  ١٦,٣  )المساندة من قبل النظراء(البعد األول 

 دالة إحصائيا  -١٦,٥  ٠,٧١  ١٦,٤  ١,٥  ١٠,٦  )المساندة من قبل األسرة(لبعد الثاني ا

 دالة إحصائيا  -١٨,٥  ١,١  ٢٥,٨  ١,٢  ١٩,٠  )الرضا الذاتي عن المساندة(البعد الثالث 

 دالة إحصائيا  -١٩,٤  ٢,٥  ٦٩,٩  ٢,٩  ٤٨,٩  الدرجة الكلية

ـ      ) ٢٥(تبين من جدول     ين الـدرجات العليـا     وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً ب
، وهـذا  كلية لمقياس المساندة االجتماعيـة والدرجات الدنيا لألبعاد الثالثة والدرجة ال     

يعني أن المقياس يميز بين الطلبة ذوى الدرجات العليا والطلبة ذوى الدرجات الدنيا             
س ، وهذا يدل على أن المقياجتماعية وكذلك لألبعاد الثالثةبالنسبة لمقياس المساندة اال  

  .بأبعاده الثالثة يتمتع بمعامل صدق عاًل
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  : Reliabilityمقياس المساندة االجتماعيةثبات : ثانيا
تم تطبيق مقياس المساندة االجتماعية على العينة االستطالعية من طلبـة المرحلـة             

، وبعد تطبيق المقياس تـم حـساب الثبـات          طالب وطالبة ) ١٠٠(ثانوية وعددهم   ال
  :ا كالتاليوهمللمقياس بطريقتين 

   : Alpha كرونباخ – الثبات بطريقة ألفا -١
قيمة ألفا كرونباخ   حيث وجد أن      لقياس الثبات،  خ كرونبا ألفاحساب معامل   تم  

، وهذا يدل على أن معامل الثبات لـدى         )٠,٧٣(لمقياس المساندة االجتماعية تساوي     
  . المقياس مرتفع ودال إحصائيا

   : half methods _Splitة  الثبات بطريقة التجزئة النصفي-٢
، حيث تم قـسمة   باستخدام طريقة التجزئة النصفية   تم حساب معامالت الثبات   

 نصفين وتم حساب معامل االرتباط بـين مجمـوع فقـرات       بنود المقياس الكلي إلى   
 معامـل االرتبـاط     ، فقد بلغ  للمقياسالنصف األول ومجموع فقرات النصف الثاني       

  .)٠,٥٥(يقة بهذه الطرللمقياس لبيرسون 
   ٠,٧٠=١+٢/٠,٥٥*٠,٥٥ = ١+ر /٢*ر= معادلة سبيرمان براون المعدلة 

هـذا  ،  )٠,٧٠( معامل الثبـات     المعدلة أصبح  براون   - وباستخدام معادلة سبيرمان    
بدرجة ثبات عاليةمقياس المساندة االجتماعية يتمتع  على أن دليل كاف.  

  

  :المعالجات اإلحصائية: سادساً
اليب اإلحصائية التالية لإلجابة عن أسئلة الدراسـة والتحقـق مـن             استخدمت األس 

  :فروضها
  .النسبة المئوية والتكرارات -١
 .الوزن النسبيحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية واالن -٢
 .تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق ألكثر من متغيرين -٣

ما تـابع واألخـر      معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين متغيرين أحده        -٤
 .مستقل



 ١٤٨

 لعينتين واختبار إيتا لقيـاس حجـم تـأثير المتغيـر      T- Test) ت(اختبار   -٥
 .)٣٦٢ :٢٠٠٤الحكيم، (المستقل على المتغير التابع 

 وذلك لمعرفـة تـأثير متغيـر      Path analysisتم استخدام تحليل المسار  -٦
  يةـنفـس حة ال ـالـص متغير  المساندة االجتماعية واألحداث الضاغطة على      

 .)٦٥: ٢٠٠٠حسن، (
 
  

  :خطوات إجراء الدراسة: سابعاً
  :قام الباحث بإعداد هذه الدراسة وفقا للخطوات التالية

قام الباحث بإعداد اإلطار النظري للدراسة وتحديد المتغيرات الثالثة، وهـي            -١
  .األحداث الضاغطة، الصحة النفسية، والمساندة االجتماعية

دراسات السابقة التي تناولت كل متغير على حدة،        قام الباحث بإجراء مسح لل     -٢
والدراسات التي تناولت الثالثة متغيرات مجتمعة لدى فئـات مختلفـة وفـي      

 . بيئات عربية وأجنبية

التأكد من صدقها وثباتهـا مـن       بتجهيز أدوات الدراسة وتقنينها و    قام الباحث    -٣
 . خالل العينة االستطالعية وبعد عرضها على لجنة من المحكمين

بعد التأكد من صدق وثبات األداة بطرق متعددة، قام الباحث بتحديـد عينـة               -٤
 .الدراسة وتطبيق األدوات عليها

خرج الباحث بمجموعة نتائج قام بتفسيرها فـي ضـوء اإلطـار النظـري               -٥
 .والدراسات السابقة

وبناء على تلك النتائج وتفسيرها، خرج الباحث بمجموعة من االسـتنتاجات            -٦
  في ميدان العمل التربـوي   عليها بعدة توصيات؛ لالستفادة منها   حيث قدم بناء

  .  واقترح عدة مواضيع للدراسات المستقبليةوالنفسي،
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  الفصل اخلامس
  

  نتائج الدراسة وتفسريها
 

  
  

 لألحداث الـضاغطة والـصحة النفـسية        إحصاءات وصفية  -
 .والمساندة االجتماعية

  .ومناقشتهعرض نتائج الفرض األول للدراسة وتفسيره  -
 .الثاني للدراسة وتفسيره ومناقشتهعرض نتائج الفرض  -

 .الثالث للدراسة وتفسيره ومناقشتهعرض نتائج الفرض  -

 .الرابع للدراسة وتفسيره ومناقشتهعرض نتائج الفرض  -

  .عرض نتائج الفرض الخامس للدراسة وتفسيره ومناقشته -
 .عرض نتائج الفرض السادس للدراسة وتفسيره ومناقشته -

 .رض نتائج الفرض السابع للدراسة وتفسيره ومناقشتهع -



 ١٥٠

يقوم الباحث بعرض إحصاءات وصفية لمستوى التعـرض لألحـداث الـضاغطة            
وللصحة النفسية والمساندة االجتماعية، وذلك بهدف توضيح بعض األرقام والنـسب         

  .المتعلقة بفروض الدراسة وتمهيدا لعرض نتائج الدراسة والتعقيب عليها
 :ت وصفية لمستوى التعرض لألحداث الضاغطة لدى المراهقينإحصاءا-١

للتعرف على مستوى التعرض لألحداث الضاغطة لدى المـراهقين، قـام الباحـث             
بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعـد مـن أبعـاد             
األحداث الضاغطة والدرجة الكلية لألحداث الضاغطة ويتضح ذلـك مـن جـدول             

)٢٦.(  
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس األحداث الضاغطة  )٢٦(جدول 

  )٥٥٠=ن(وأبعاده 
ــداث   الدرجة الكلية ــاس األح ــاد مقي أبع

  أعلى  أدني  الضاغطة
ــدد  عـ
  الفقرات

االنحــراف    المتوسط
  المعياري

ــوزن  الـ
  %النسبي

  ١٩,٦  ٤,٨  ٥,٩  ١٠  ٣٠  ٠  الضغوط األسرية
  ٢٤,٦  ٧,٠  ٧,٤  ١٠  ٣٠  ٠  الضغوط االقتصادية
  ٤٧,٠  ٤,٩  ١٤,١  ١٠  ٣٠  ٠  الضغوط الدراسية

  ١٩,٦  ٤,٥  ٥,٩  ١٠  ٣٠  ٠  الضغوط االجتماعية
  ٣٧,٤  ٤,٨  ١٠,١  ٩  ٢٧  ٠  الضغوط االنفعالية
  ٤٠,٣  ٤,٧  ١٢,١  ١٠  ٣٠  ٠  الضغوط الصحية
  ٢٩,٦  ٤,٩  ٨,٩  ١٠  ٣٠  ٠  الضغوط الشخصية

  ٣١,١  ٢٥,٩  ٦٤,٥  ٦٩  ٢٠٧  ٠  الدرجة الكلية

 لكل بعد يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية         
  :ما يلي) ٢٦(يتضح من جدول ). ١٠٠(ثم ضرب الناتج في 

درجـة وبـانحراف   ) ٦٤,٥(تبين أن متوسط األحداث الضاغطة عند المراهقين بلغ     
 يدل على أن المراهقين تعرضـوا       وهذا%) ٣١,١(، وبوزن نسبى    )٢٥,٩(معياري  

  . ضعيفةألحداث ضاغطة بدرجة 
الـضغوط األسـرية،    (وهـي وبما أن مقياس األحداث الضاغطة لديه سبعة أبعـاد    

الضغوط االقتصادية، الضغوط الدراسية، الضغوط االجتماعية، الضغوط االنفعالية،        
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األسـرية  ، فقد بلغ متوسط درجات الضغوط )الضغوط الصحية، الضغوط الشخصية   
، وهذا يـدل    %)١٩,٦( والوزن النسبي له  ) ٤,٨(درجة وبانحراف معياري    ) ٥,٩(

  . ضعيفةعلى أن المراهقين تعرضوا لضغوط أسرية بدرجة 
ي      وبـانحراف معيـار   ) ٧,٤(في حين بلغ متوسط درجات الـضغوط االقتـصادية          

وط ، وهذا يدل على أن المراهقين تعرضـوا لـضغ         %)٢٤,٦(وبوزن نسبي   ) ٧,٠(
) ١٤,١(و بلغ متوسـط درجـات الـضغوط الدراسـية           . ضعيفةاقتصادية بدرجة   

، وهذا يدل على أن المـراهقين       %)٤٧,٠(وبوزن نسبي   ) ٤,٩(معياري  وبانحراف  
بلـغ متوسـط درجـات الـضغوط        و. متوسـطة تعرضوا لضغوط دراسية بدرجة     

يـدل  ، وهذا   %)١٩,٦(وبوزن نسبي   ) ٤,٥(معياري  وبانحراف  ) ٥,٩(االجتماعية  
بلغ متوسط درجات   و. ضعيفةعلى أن المراهقين تعرضوا لضغوط اجتماعية بدرجة        

، %)٣٧,٤(وبـوزن نـسبي     ) ٤,٨(ي  وبانحراف معيار ) ١٠,١(الضغوط االنفعالية   
و بلـغ  . متوسـطة وهذا يدل على أن المراهقين تعرضوا لضغوط انفعالية بدرجـة           

 وبوزن نسبي   )٤,٧  (وبانحراف معياري ) ١٢,١(متوسط درجات الضغوط الصحية     
، متوسطة، وهذا يدل على أن المراهقين تعرضوا لضغوط صحية بدرجة           %)٤٠,٣(
وبـوزن  ) ٤,٩(وبانحراف معياري ) ٨,٩(بلغ متوسط درجات الضغوط الشخصية      و

، وهذا يدل على أن المراهقين تعرضوا لضغوط شخصية بدرجـة           %)٢٩,٦(نسبي  
  . ضعيفة

الجداول السابقة فإن الضغوط الدراسية تمثـل        أنه حسب ما ورد في       الباحث ويرى  
لك يجب األخذ بعين االعتبـار أن المـراهقين         ، لذ نالهم األكبر للمراهقين الفلسطينيي   

 من حيث تعرضهم الدائم والمـستمر لألحـداث         اقف صعبة يشون مو  يع نالفلسطينيي
الصادمة وتأثرهم الشديد من هذه األحداث والذي يؤثر بدوره علي قـدرتهم علـي              

ولقد أظهرت الدراسات التي تم إجرائها في قطاع غـزة عـن          . التركيز واالستيعاب 
 قوتـة (التأثر البالغ من هذه األحداث في أوساط المراهقين، وهذا ما تظهره دراسة             

 من الطبيعي والمنطقي أن تنخفض قدرتهم علـي          وبالتالي ).١٢:  ١٩٩٥ والسراج،
ولكن الواقع الفلـسطيني    .  يعيشونها التحصيل الدراسي نتيجة للظروف الصعبة التي     

يعكس نتائج مغايرة للمتوقع حيث نجد أن طالب منـاطق المواجهـات واألحـداث              



 ١٥٢

يتفوقون فـي المـدارس بدرجـة     ) مثل جنوب القطاع وشماله   ( الضاغطة المرتفعة   
وقد يعكس ذلك إصرار الطلبة علـى المثـابرة         . ملحوظة مقارنة مع طالب آخرون    

فسية لديهم بالرغم مـن الـضغوط النفـسية المرتفعـة التـي             والنجاح والمرونة الن  
   .  يتعرضون لها

  

 :إحصاءات وصفية لمستوى الصحة النفسية لدى المراهقين-٢
، قام الباحـث بحـساب      توى الصحة النفسية لدى المراهقين    للتعرف على مس  

ية المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد الصحة النفس          
  ):٢٧(والدرجة الكلية للصحة النفسية ويتضح ذلك من خالل جدول 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس الصحة النفسية  )٢٧(جدول 
  )٥٥٠=ن(وأبعاده 

  الصحة النفسية  الدرجة الكلية
  أعلى  يأدن

عدد 
االنحراف   المتوسط  الفقرات

  المعياري
الوزن 
  %النسبي

 65.3  ٢,٥  ٧,٨  ١٢  ١٢  ٠  الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس

 73.9  ١,٦  ٥,٩  ٨  ٨  ٠  المقدرة على التفاعل االجتماعي

النضج االنفعالي والمقدرة على 
 46.9  ٢,٢  ٤,٦  ١٠  ١٠  ٠  ضبط النفس

المقدرة على توظيف الطاقات 
 83.2  ٢,١  ١٠,٨  ١٣  ١٣  ٠  واالمكانات في آمال مشبعة

 60.9  ٢,٦  ٧,٩  ١٣  ١٣  ٠  من األعراض العصابيةالتحرر 

 85.6  ١,٦  ١١,١  ١٣  ١٣  ٠  البعد اإلنساني والقيمي

تقبل الذات وأوجه القصور 
 56.3  ٢,٦  ٧,٣  ١٣  ١٣  ٠  العضوية

 67.8  ٩,٨  ٥٥,٦٧  ٨٢  ٨٢  ٠  الدرجة الكلية

 يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد         
   ).١٠٠(ثم ضرب الناتج في 

تبين أن متوسط الصحة النفسية لدى المراهقين بلغ         :ما يلي ) ٢٧(يتضح من جدول    و
وهذا يدل على   %) ٦٧,٨(، وبوزن نسبى    )٩,٨(درجة وبانحراف معياري    ) ٥٥,٦(

  . أن الصحة النفسية للمراهقين جيدة



 ١٥٣

بالكفاءة والثقة بالنفس، الشعور  (صحة النفسية لديه سبعة أبعاد وهيوبما أن مقياس ال   
المقدرة على التفاعل االجتماعي، النضج االنفعالي والمقدرة علـى ضـبط الـنفس،            
المقدرة على توظيف الطاقات واالمكانات في آمال مشبعة، التحرر من األعـراض            

، فقد بلـغ    )العصابية، البعد اإلنساني والقيمي، تقبل الذات وأوجه القصور العضوية        
درجة وبـانحراف معيـاري     ) ٧,٨(عور بالكفاءة والثقة بالنفس     متوسط درجات الش  

، وهذا يدل على أنهم يشعرون بالكفاءة والثقـة         %)٦٥,٣(والوزن النسبي له    ) ٢,٥(
في حين بلغ متوسط درجات المقدرة على التفاعل االجتمـاعي        . بالنفس بشكل مرتفع  

علـى أن   ، وهـذا يـدل      %)٧٣,٧( وبوزن نسبي ) ١,٦(وبانحراف معياري   ) ٥,٩(
وبلـغ متوسـط درجـات      . المراهقين قادرين على التفاعل االجتماعي بدرجة كبيرة      

) ٢,٢(معيـاري   وبـانحراف   ) ٤,٦(النضج االنفعالي والمقدرة على ضبط الـنفس        
، وهذا يدل على أن المراهقين لديهم مقدرة علـى النـضج            %)٤٦,٩(وبوزن نسبي   

 درجات المقدرة على توظيف     وبلغ متوسط . االنفعالي وضبط النفس بدرجة متوسطة    
وبـوزن  ) ٢,١(وبانحراف معيـاري    ) ١٠,٨(الطاقات واإلمكانات في آمال مشبعة      

، وهذا يدل على أن المراهقين قادرين علـى توظيـف الطاقـات             %)٨٣,٢(نسبي  
بلـغ متوسـط درجـات التحـرر مـن         و. نات في آمال مشبعة بدرجة قوية     واإلمكا

، %)٦٠,٩(وبـوزن نـسبي     ) ٢,٦(ياري  وبانحراف مع ) ٧,٩(األعراض العصابية   
وهذا يدل على أن المراهقين قادرين على التحرر من األعراض العـصابية بـشكل              

وبـانحراف معيـاري    ) ١١,١(قوي، و بلغ متوسط درجات البعد اإلنساني والقيمي         
، وهذا يدل على أن المراهقين لديهم بعـد إنـساني           %)٨٥,٦(وبوزن نسبي   ) ١,٦(

بلغ متوسط درجات تقبل الذات وأوجـه القـصور العـضوية           ووقيمي بشكل كبير،    
، وهـذا يـدل علـى أن        %)٥٦,٣( وبوزن نسبي ) ٢,٦(وبانحراف معياري   ) ٧,٣(

  . المراهقين لديهم درجة تقبل ذات وأوجه القصور العضوية بدرجة متوسطة
 المـراهقين الفلـسطينيين    سلفاً بأنلهول التي تم التعرض  حسب الجدالباحثويرى  
ون بالكفاءة والثقة بالنفس بشكل مرتفع وقد يكون هذا مفيدا في قـدرتهم علـى             يتمتع

التأقلم والتوافق النفسي مع الظروف الضاغطة التي يتعرضون لها ويزيد من قدرتهم            
كذلك فان هذه الكفاءة والثقة بالنفس قد تفيـد         . على تخطي هذه الظروف بشكل سليم     



 ١٥٤

ة التي يتعرض لها المراهقون وتجعلهـم       في التغلب على الضغوط الدراسية المرتفع     
مـستوي   أن أيـضا ويتضح من الجدول    .  قدرة على التكيف مع هذه الضغوط      أكثر

يرجع ذلـك إلـى    وقد الصحة النفسية يعتبر جيداً في أوساط المراهقين الفلسطينيين،   
قدرة المراهقين على التكيف السليم مع األحداث الضاغطة بالرغم مـن تعرضـهم             

ويفسر الباحث هذه النتيجة بان المراهقين الفلسطينيين لديهم        . ه الظروف المستمر لهذ 
القدرة على المرونة النفسية والصالبة النفسية والتي تجعلهم قادرين على التحكم في            
مشاعرهم وتكسبهم مهارات تكيفية للتكيف مع الظروف الضاغطة التي يتعرضـون           

تقوم بلعب الدور األبرز فـي إعـداد        ذلك إلى التنشئة األسرية التي      وقد يرجع   . لها
المراهقين وتربيتهم بالشكل المطلوب، وتنطلق األسس الرئيسة لهذه التنشئة من تعاليم    
وقيم الدين اإلسالمي الذي يزرع روح التمسك بالقيم اإلنسانية واألخالقيـة بـشكل             

  . كبير
  

  :إحصاءات وصفية لمستوى المساندة االجتماعية لدى المراهقين-٣
ف على مستوى المساندة االجتماعية التي تلقاها المراهقين من نظرائهم          للتعر

وأسرهم ودرجة رضاهم عن المساندة التي تلقوها، قام الباحث بحساب المتوسـطات         
واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد مـن أبعـاد المـساندة االجتماعيـة         

  ):٢٨(ن خالل جدول والدرجة الكلية للمساندة االجتماعية، ويتضح ذلك م
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس المساندة االجتماعية  )٢٨(جدول 

  )٥٥٠=ن(وأبعاده 
  المساندة االجتماعية  الدرجة الكلية

  أعلى  أدني
عدد 
  الفقرات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

الوزن 
  %النسبي

  ٤٢,٢  ٤,١  ١٩,٠  ٩  ٤٥  ٩  )دة من قبل النظراءالمسان(البعد األول 
  ٤٢,٠  ٣,٠٧  ١٠,٥  ٥  ٢٥  ٥  )المساندة من قبل األسرة(البعد الثاني 

الرضـا الـذاتي عـن      (البعد الثالـث    
  ٤٠,٨  ٣,٣  ١٨,٤  ٩  ٤٥  ٩  )المساندة

  ٤١,٦  ٩,٢  ٤٧,٩  ٢٣  ١١٥  ٢٣  الدرجة الكلية

 الدرجة الكلية لكل بعد يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على         
  .)١٠٠(ثم ضرب الناتج في 



 ١٥٥

  :ما يلي ) ٢٨(يتضح من جدول 
) ٤٧,٩(تبين أن متوسط درجات المساندة االجتماعية التي تلقاها المراهقين قد بلـغ             

وهـذا يـدل علـى أن       %) ٤١,٦(، وبوزن نسبى    )٩,٢(درجة وبانحراف معياري    
 وبما أن مقياس المساندة االجتماعية      .المراهقين تلقوا مساندة اجتماعية بشكل متوسط     

المساندة من قبل النظراء، المساندة من قبل األسرة، الرضـا          (لديه ثالث أبعاد وهي     
) المساندة من قبل النظـراء (، فقد بلغ متوسط درجة البعد األول  )الذاتي عن المساندة  

ل ، وهذا يـد %)٤٢,٢( والوزن النسبي له ) ٤,١(درجة وبانحراف معياري    ) ١٩,٠(
على أن المراهقين تلقوا مساندة اجتماعية من قبل نظرائهم بدرجة متوسطة، في حين             

وبـانحراف  ) ١٠,٥) (المساندة من قبـل األسـرة     ( بلغ متوسط درجة البعد الثاني      
، وهذا يدل علـى أن المـراهقين تلقـوا          %)٤٢,٠(وبوزن نسبي   ) ٣,٠٧(معياري  

في حين بلغ متوسط درجة البعـد       مساندة اجتماعية من قبل أسرهم بدرجة متوسطة،        
وبـوزن نـسبي    ) ٣,٣(وبانحراف معياري   ) ١٨,٤) (الرضا عن المساندة    (الثالث  

، وهذا يدل على أن المراهقين راضين عن المساندة التـي تلقوهـا مـن               %)٤٠,٨(
  . نظرائهم وأفراد أسرهم بدرجة متوسطة

تماعية المتلقاة مـن   أن مستوي المساندة االج من خالل الجدول السابق  الباحثويرى  
قبل النظراء واألهل متساوية تقريباً، ويرجع الباحث ذلك إلـى أن أهـم خـصائص       
مرحلة المراهقة هي االرتباط القوي بالنظراء، بحيث يعتبر المراهق أن النظراء هم            
عائلته الثانية، وفي بعض األحيان يكون ارتباطه بهم أكبر مـن ارتباطـه بعائلتـه،               

كاة هؤالء النظراء، ومحاولة إرضائهم بشتى السبل حتى لو كـان           ويحاول دائماً محا  
  . ذلك علي حساب عائلته وعالقته باألسرة

  
  



 ١٥٦

  :فرضيات الدراسةاإلجابة على 
ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجـة المـساندة             :الفرض األول 

  :)ذكور، إناث(االجتماعية تعزي لجنس المراهقين 
 Independent - Sample)) ت( قام الباحث باستخدام اختبار الختبار هذا الفرض

T-Test)           لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجـات 
  ):٢٩(، ويتضح ذلك من خالل جدول ناث بالنسبة للمساندة االجتماعيةاإل

  

متوسط درجات اإلناث بالنسبة للمقارنة بين متوسطي درجات الذكور و) ت(يبين نتائج اختبار  )٢٩(جدول 
  للمساندة االجتماعية

 المساندة االجتماعية
نوع 
  الجنس

االنحراف   المتوسط
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت"قيمة 

  المساندة من قبل النظراء  3.8 18.5 ذكر
 4.4 19.5 أنثى

  دالة٠,٠٠٧ -٢,٧

  المساندة من قبل األسرة 2.8 10.1 ذكر
 3.2 10.9 ىأنث

  دالة٠,٠٠٢ -٣,١

  الرضا الذاتي عن المساندة 3.0 17.8 ذكر
 3.4 18.9 أنثى

  دالة٠,٠٠١ -٣,٩

  الدرجة الكلية 8.3 46.5 ذكر
 9.9 49.4 أنثى

  دالة٠,٠٠١ -٣,٦

  )١,٩٦ (يتساو) ٠,٠٥( ومستوى داللة ٥٤٨الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  :ما يلي) ٢٩(يتضح من خالل جدول 

وهي أكبر  ) -٣,٦(المحسوبة للدرجة الكلية للمساندة االجتماعية      " ت"أن قيمة    تبين   -
، وبذلك يمكـن    )٠,٠٥(عند مستوى داللة    ) ١,٩٦(ى  الجدولية وتساو " ت"من قيمة   

القول أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات الـذكور              
، والفروق كانت لصالح اإلناث،     تماعيةومتوسط درجات اإلناث بالنسبة للمساندة االج     

وهذا يدل على أن اإلناث تلقين مساندة اجتماعية أكثر من الذكور، حيث بلغ متوسط              
، في حين بلغ متوسط درجـات       )٨,٣(وبانحراف معياري   ) ٤٦,٥(درجات الذكور   

  ).٩,٩(وبانحراف معياري ) ٤٩,٤(اإلناث 



 ١٥٧

تـساوى     ) ة من قبل النظـراء    المساند( األول   المحسوبة للبعد " ت" وتبين أن قيمة     -
عنـد مـستوى داللـة         ) ١,٩٦(الجدولية وتساوى   " ت"وهي أكبر من قيمة     ) -٢,٧(
، وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية بـين               )٠,٠٥(

المساندة مـن   (متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث بالنسبة للبعد األول          
وق كانت لصالح اإلناث، وهذا يدل على أن اإلناث تلقين مساندة           ، والفر )قبل النظراء 

، حيث بلغ متوسـط درجـات الـذكور         ة من قبل النظراء أكثر من الذكور      اجتماعي
) ١٩,٥ ( في حين بلغ متوسط درجات اإلنـاث       ،)٣,٨(وبانحراف معياري   ) ١٨,٥(

  ).٤,٤(وبانحراف معياري 
تـساوى     ) المساندة من قبل األسـرة       (المحسوبة للبعد الثاني  " ت" وتبين أن قيمة     -
عنـد مـستوى داللـة         ) ١,٩٦(الجدولية وتساوى   " ت"وهي أكبر من قيمة     ) -٣,١(
، وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية بـين               )٠,٠٥(

المساندة مـن   (متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث بالنسبة للبعد الثاني          
، وهذا يدل على أن اإلناث تلقين مساندة        ، والفروق كانت لصالح اإلناث    )ةسرقبل األ 

، حيث بلغ متوسط درجات الـذكور    قبل أفراد أسرهن أكثر من الذكور      اجتماعية من 
) ١٠,٩(، في حين بلغ متوسط درجات اإلنـاث         )٢,٨(وبانحراف معياري   ) ١٠,١(

  ).٣,٢(وبانحراف معياري 
) -٣,٩(تساوى  ) الرضا عن المساندة  (للبعد الثالث    المحسوبة" ت" وتبين أن قيمة     -

، )٠,٠٥(عند مـستوى داللـة      ) ١,٩٦(الجدولية وتساوى   " ت"وهي أكبر من قيمة     
وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات             

والفروق ، )ندةالرضا عن المسا (الذكور ومتوسط درجات اإلناث بالنسبة للبعد الثالث        
عيـة  ، وهذا يدل على أن اإلناث راضيات عن المساندة االجتما         كانت لصالح اإلناث  

وبـانحراف  ) ١٧,٨(، حيث بلغ متوسط درجات الذكور       التي تلقينها أكثر من الذكور    
وبـانحراف معيـاري   ) ١٨,٩(، في حين بلغ متوسط درجات اإلناث )٣,٠(معياري  

)٣,٤.(  
 & Holahan)وء مـا ورد عـن كـل مـن      هذه النتائج على ضويفسر الباحث

Moos,1990)             على أن المساندة االجتماعية لها تأثير فعال في إدراك المرأة أكثـر 



 ١٥٨

من الرجل، وان افتقادها للمساندة االجتماعية يجعلهـا أكثـر حـساسية فـي إدراك          
األحداث الضاغطة اليومية، ويؤدي إلى انخفاض قدرتها على مواجهة طبيعة الحدث           

  . مل معه، والى تعثر أساليب تفاعلها مع الضغوط التي تواجههاالذي تتعا
أن أساليب التنشئة االجتماعية المتبعة مـع الـذكور         ) ١٩٩٦مخيمر،  (وكذلك يرى   

واإلناث تدعم استقاللية الذكر، بينما تفرض الكثير من القيود على األنثى، مما يجعل             
  في مواقف الضغط،   اإلناث أكثر سعيا للحصول على دعم ومساندة اآلخرين 

 - خاصة الوالـدين   – بسلوك اآلخرين     أن اإلناث أكثر حساسية وتأثراً     ويرى الباحث 
من الذكور، وان شعورها باألهمية والقيمة يتوقف على عالقاتهـا بـاآلخرين، وان             

، ةالمساندة االجتماعية تقي المرأة أكثر من الرجل من األمراض الجـسمية والنفـسي           
لضغوط،  أكثر اعتمادا على مصادره النفسية كعوامل للوقاية من ا    وبالتالي فإن الرجل  

كبر من المساندة نظراً ألن النظرة السائدة في المجتمعـات          بينما تتلقى األنثى قدرا أ    
العربية لألنثى أنها أضعف من الذكر على المستوي الجسدي والنفسي والوجـداني،            

لذي يمكنه تدبير أموره دون اللجوء    فهي أشد حاجة لهذه المساندة من الذكر ا        يوبالتال
ويمثل رضا اإلناث عن المساندة االجتماعية أكثر من الذكور بأن المساندة           . لآلخرين

االجتماعية تعطي األنثى شعور بالقيمة، حيث ترى أن األنثى تضع أهمية كبيرة على             
ـ                شل عالقاتها مع اآلخرين، كما أنها تعتمد في تقديرها لذاتها على مدى نجـاح أو ف

عالقاتها مع اآلخرين، وهذه الطبيعة الخاصة باألنثى تؤهلها لكي تكون أكثـر طلبـا          
وتتفق نتائج هذه الدراسـة مـع دراسـة    . للحماية والسند والمساعدة مقارنة بالذكور 

(Rivera,1991)            والتي قامت بدراسة أبعاد المساندة االجتماعيـة لـدى الـسيدات 
لدراسة أن المساندة االجتماعية تخفـف مـن        المكتئبات وغير المكتئبات، وأظهرت ا    

. أعراض االكتئاب ومن وقع الضغوط سواء على األفراد المكتئبين أو غير المكتئبين           
وأن العزلة االجتماعية وغياب المساندة االجتماعية ترتبط بزيادة أعراض االكتئـاب           

اسـة  وتتفق كذلك مع در   . خاصة في حالة عدم رضا الفرد عن المساندة االجتماعية        
والتي قام فيها بدراسة الصالبة النفسية والمـساندة االجتماعيـة           ) ١٩٩٧مخيمر،  (

كمتغيرات وسيطة في العالقة بين ضغوط الحياة وأعراض االكتئاب لدى عينة مـن             



 ١٥٩

، وأظهـرت   ) سـنة  ٢٤ – ١٩( من اإلناث بين عمر      ) ٩٦( من الذكور و   ) ٧٥(
  .اندة االجتماعية من الذكورالنتائج أن اإلناث أكثر سعيا للحصول على المس

  

بـين   ٠,٠٥وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ال ت : الفرض الثاني 
  :المراهقين في األسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المساندة االجتماعية

 One-Way -تحليل التباين األحـادي (باستخدام اختبار  ذلك قام الباحثللتحقق من 
ANOVA ( لفروقات بين المراهقين في األسـر الـصغيرة والمتوسـطة          لدارسة ا

  .والكبيرة، ويوضح الجدول التالي النتائج المتعلقة بهذا الفرض 
  االتجاه بين األسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المساندة االجتماعيةتحليل التباين األحادي  )٣٠(جدول 

مجموع   مصدر التباين المساندة االجتماعية
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 34.9 2.0 69.9  بين المجموعات

 المساندة من قبل النظراء 17.4 547.0 9523.1 داخل المجموعات

  549.0 9593.0 المجموع

 0.1غير دالة 2.0

 6.6 2.0 13.2  بين المجموعات

  المساندة من قبل األسرة 9.5 547.0 5183.6 داخل المجموعات
  549.0 5196.8 المجموع

 0.5غير دالة 0.7

 15.4 2.0 30.8  بين المجموعات

 الرضا الذاتي عن المساندة 10.9 547.0 5986.3 داخل المجموعات

  549.0 6017.1 المجموع

 0.2غير دالة 1.4

 147.2 2.0 294.5  بين المجموعات

 85.5 547.0 46779.4 داخل المجموعات
 

 الدرجة الكلية
  549.0 47073.9 المجموع

ةغير دال 1.7 0.2 

  ).٣,٠ (القيمة الجدولية )  = 547 و2(  حرية اتبدرج) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوي  ) F(قيمة 
  

المحسوبة لدرجات المساندة االجتماعية تساوى     ) ف(أن قيمة   ) ٣٠(يتضح من جدول    
عنـد مـستوى داللـة      ) ٣,٠(الجدولية وتساوى   ) ف(وهي أصغر من قيمة     ) ١,٧(
، وبهذا يمكن القول أنه ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين المراهقين             )٠,٠٥(

ذوي األسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المساندة االجتماعية، وهذا يدل علـى            
باً تلقـوا   أن المراهقين ذوي األسرة الصغيرة واألسر المتوسطة واألسر الكبيرة تقري         

 .مساندة اجتماعية من نظرائهم وأسرهم بشكل متساوٍ



 ١٦٠

كما أتضح من الجدول السابق أنه ال توجد  فروق جوهريـة دالـة إحـصائياً بـين       
المـساندة   (المراهقين ذوي األسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في أبعاد المـساندة           

   .)، الرضا عن المساندةقبل النظراء، المساندة من األسرةمن 
 

إحصاءات وصفية لتوضيح الفروق بين المراهقين ذوي األسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في  )٣١(جدول 
  المساندة االجتماعية

أبعاد مقياس المساندة 
 االجتماعية

  االنحراف المعياري  المتوسط العدد  حجم أفراد األسرة

 3.6 17.2 10  )صغيرة(1-4 

 المساندة من قبل النظراء 3.8 18.6 144  )سطةمتو( 5-7

 4.2 19.2 396 )كبيرة(فأكثر 8 
1-4 10 10.3 2.6 
  المساندة من قبل األسرة 3.0 10.2 144  5-7

 3.1 10.6 396  فأكثر 8 
1-4 10 17.5 2.2  
 الرضا الذاتي عن المساندة 3.1 18.0 144 5-7

 3.3 18.5 396 فأكثر  8
1-4 10 45.0 5.4 
5-7 144 46.9 8.9  

 9.4 48.3 396 فأكثر 8 الدرجة الكلية
 

 هذه النتائج من خالل متانة العالقات الموجودة بين أفـراد األسـرة             ويفسر الباحث 
الواحدة في المجتمع العربي، حيث يبذل اآلباء جهوداً كبيرة فـي العنايـة بأبنـائهم               

وكمـا أشـار راتـر      ورعايتهم بشتى أنواع الرعاية بغض النظر عن عدد األبناء،          
(Rutter,1990)      الدفء تمثل مصدراً للوقاية مـن     فإن العالقة التي يسودها الحب و

أما إدراك الفرد   . اآلثار المترتبة على التعرض لألحداث الصعبة وضغوطات الحياة       
عدم القدرة األهل، فإنه يشعره بعدم القيمة و  لعدم وجود مساندة اجتماعية وخاصة من       

ور أعراض اكتئاب حيث يفتقد الفرد الـشعور        تكون هنا بداية ظه   هة، و على المواج 
  .القيمة ويفتقد السند عند المحنةب

 وهي أهم سـند   - أن المساندة االجتماعية المتمثلة في المساندة الوالدية       ويرى الباحث 
 والتي تتسم بحب الطفل واالهتمام بما يقولـه ويفعلـه،           –اجتماعي في حياة الطفل     

والقدرة على مواجهة اإلحباطات، كما أن المساندة تجعل الطفل يشعر بالقيمة والكفاية   
تعتبر من أهم مصادر الصحة النفسية للفرد، وفي حال غياب المساندة االجتماعيـة             



 ١٦١

وهـذه األهميـة    . فمن األرجح أن يصبح الفرد عرضة لألمراض النفسية والجسمية        
تحـثهم  للمساندة االجتماعية وخاصة من قبل الوالدين تجعلهم في موضع المسؤولية و  

علي تقديم كل عون ألبنائهم وخاصة إذا كانوا ما يزالون في مرحلـة الطفولـة أو                
وقد يعيق العدد الكبير ألفراد األسرة من حجم االنتباه والوقت الذي يمكن            . هقةاالمر

أن يمضيه اآلباء مع أبنائهم نظراً لكثرة عددهم وكذلك النـشغالهم بـأمور الحيـاة               
وتوفير المصادر الحياتية األساسية للطفل، ولكن ذلك       األخرى كتأمين مصدر الرزق     

 لهم عنـدما  ةال يمنع اآلباء من القيام بمسؤولياتهم تجاه األبناء وتقديم المساندة الالزم         
يحتاجونها بغض النظر عن حجم األسرة وعدد أفرادها، ألن ذلـك يعتبـر واجـب               

. ة إلى هذه المـساندة    أساسي يحتل قمة أولياتهم عندما يكون أحد أفراد األسرة بحاج         
على أي دراسة تدعيمية في خالل بحثه فـي         ) حسب علم الباحث  (ولم يعثر الباحث    
  .الدراسات السابقة

  

بين  )٠,٠٥(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ال ت : الفرض الثالث 
المراهقين في الترتيب الميالدي المتقـدم والمتوسـط والمتـأخر فـي المـساندة              

  :عيةاالجتما
 One-Way -تحليل التباين األحادي (باستخدام اختبار  ذلك قام الباحثللتحقق من 
ANOVA (           لدارسة الفروقات بين المـراهقين فـي الترتيـب المـيالدي المتقـدم

  .والمتوسط والمتأخر، ويوضح الجدول التالي النتائج المتعلقة بهذا الفرض
  

 الترتيب الميالدي المتقدم والمتوسط والمتأخر في المساندة بين  االتجاهتحليل التباين األحادي )٣٢(جدول 
  االجتماعية

مجموع   مصدر التباين المساندة االجتماعية
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  307.0  2.0  614.0  بين المجموعات
 المساندة االجتماعية 84.9 547.0 46459.8 جموعاتداخل الم

  549.0 47073.8 المجموع

3.6 
 
 

 
   دالة 0.03
 
 

  ).٣,٠ (القيمة الجدولية )  = 547 و2(  حرية اتبدرج) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوي  ) F(قيمة 
المحسوبة لـدرجات المـساندة االجتماعيـة       ) ف(أن قيمة    ) ٣٢(يتضح من جدول    

عند مستوى داللة   ) ٣,٠ (الجدولية وتساوى ) ف(وهي أكبر من قيمة     ) ٣,٦(تساوى  
، وبهذا يمكن القول أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين المـراهقين             )٠,٠٥(



 ١٦٢

ذوي الترتيب الميالدي المتقدم والمتوسط والمتأخر في المساندة االجتماعية ، ومـن            
 للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد تبين أن متوسـط          Bonferroniخالل اختبار   

راهقين ذوي الترتيب الميالدي المتقدم في المساندة االجتماعية أكبـر مـن            درجة الم 
، وهذا يدل على أن المراهقين ذوي       ة المراهقين ذوي الترتيب المتوسط    متوسط درج 

الترتيب الميالدي المتقدم تلقوا مساندة اجتماعية أكثر من المراهقين ذوي الترتيـب            
الترتيب الميالدي المتقدم راهقين ذوي   الميالدي المتوسط، حيث بلغ متوسط درجة الم      

، )٤٦,٠(بينما بلغ متوسط درجة المراهقين في الترتيب الميالدي المتوسط           ،)٤٨,٠(
  . في حين لم تالحظ أي فروق بين الفئات األخرى

  

إحصاءات وصفية لدراسة الفروق بين المراهقين ذوي الترتيب الميالدي المتقدم والمتوسط  )٣٣(جدول 
  ي المساندة االجتماعيةوالمتأخر ف

 المساندة االجتماعية
مستويات الترتيب 

 الميالدي
  االنحراف المعياري  المتوسط العدد

 9.23 48.64 369 متقدم

 المساندة االجتماعية 9.20 46.16 135 متوسط

 9.17 47.72 46 متأخر
 

 هذه النتائج على ضوء مـا ورد فـي اإلطـار النظـري، فحـسب           ويفسر الباحث 
"Adler"              فإن ترتيب الطفل في األسرة الواحدة يجعل لكل منهم بيئـة سـيكولوجية 

مختلفة عن بيئة اآلخر وهذا التباين في البيئات يأتي من أن التفاعل بـين الوالـدين                
فتفاعلها مع الطفل   . خاصة األم وكل ابن من أبنائها يختلف حسب موقعه بالنسبة لها          

 األوسط لـيس كتفاعلهـا مـع        معوتفاعلها  األول ليس كتفاعلها مع الطفل األوسط،       
 تختلف عن بيئة اآلخـرين مـن        ةكذلك فإن الطفل الوحيد له بيئة سيكولوجي      . األخير

كما أن للطفل الذكر وسط مجموعة من األخوات اإلناث والبنت وسط           . ذوي األشقاء 
  .مجموعة من األخوة الذكور وضعا خاصا متميزا

افة العربية المتوارثة يكون له دائماً وأبدا دوراً        أن الطفل األول في الثق     ويرى الباحث 
متميزاً في العائلة وخاصة من األبوين، فبالنسبة لألب فهو الطفل األول الذي يحمـل          
اسمه ويورث له اسم العائلة والذي بدوره سوف يقوم بتوريثه ألوالده، وهو االبـن              

وبالنسبة .  عوده  األسرة عندما يكبر ويشتد    تالذي سوف يشاطره في تحمل مسؤوليا     



 ١٦٣

لألم فالطفل الذكر يعني أنها سوف تالقي مساندة قوية من قبل الزوج واألهـل، وإذا          
كانت الطفلة األولى أنثى فمعنى ذلك أنها سوف تكون هي المساندة لها فـي أمـور                

ولذلك فمن البديهي تصور مدى المـساندة والتميـز         . البيت وتربية أخواتها وأخوتها   
ولم يجد الباحـث    . به الطفل األول في العائلة من قبل الوالدين       الذي يمكن أن يحظى     

أي دراسة تدعيمية توضح العالقة بين المـساندة االجتماعيـة          ) حسب علم الباحث  (
  .والترتيب الميالدي للمولود

 

 إلـى وقد تم تقسيم الفرض الرابـع        (:ويتعلق الفرض المطروح هنا بجانبين    : الفرض الرابع 
، ات الكلية لألحداث الضاغطة والمساندة االجتماعيـة جزء األول دراسة العالقة بين الدرج  الجزئين، بحيث تم في     

بكل من مرتفعي ومنخفضي األحداث     لمساندة االجتماعية    الدرجة الكلية ل   الجزء الثاني فقد تم دراسة عالقة     أما في   
  .)الضاغطة كل على حدة

ألحداث الضاغطة وأبعـاده    ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجات ا         -١
  .ودرجات المساندة االجتماعية لدى المراهقين

بين درجـات  " بيرسون"للتحقق من مدى صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط   
األحداث الضاغطة وأبعادها ودرجات حجم المساندة االجتماعية، ويوضح الجـدول          

  .التالي النتائج المتعلقة بهذا الفرض
 

بين درجات األحداث الضاغطة وأبعادها ودرجات حجم المساندة االجتماعية ) r( االرتباط معامالت )٣٤(جدول
  للمراهقين

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون األحداث الضاغطة

 ** -٠,٢٥ األسريةالضغوط 

 ** -٠,١٤  االقتصاديةالضغوط 

 ** -٠,٢٠  الدراسيةالضغوط 

 **  -٠,٢٤  االجتماعيةالضغوط 

 **  -٠,١٨  النفعاليةاالضغوط 

 **  -٠,٢٨  الصحيةالضغوط 

 **  -٠,١٣  الشخصيةالضغوط 

 **  -٠,٢٨  األحداث الضاغطة الكلية

  ٠,٠١دالة عند مستوى داللة ** 
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  :ما يلي) ٣٤(يتضح من جدول 
 دالة إحصائياً بين درجات األحداث الضاغطة التـي         ضعيفة وجدت عالقة عكسية     -

، وهـذا  (r=-0.28, p-value<0.05) االجتماعية تعرض لها المراهقين والمساندة
يدل على أن كلما زادت األحداث الضاغطة لدى المراهقين تؤدي إلى انخفاض حجم             

  .المساندة االجتماعية المقدم لهم والعكس صحيح
أما بالنسبة ألبعاد األحداث الضاغطة فقد تبين أن جميع معامالت االرتباط ألبعـاد             -

حصائياً، حيث وجدت عالقة عكسية بين أبعـاد األحـداث          األحداث الضاغطة دالة إ   
الضاغطة السبعة والمساندة االجتماعية، وهذا يدل على أنه كلمـا زادت األحـداث             
الضاغطة بكل أنواعها لدى المراهقين كلما أدت إلى إنخفاض حجم المساندة المقدمة            

  .لهم والعكس صحيح
 منخفضي ومرتفعي األحـداث     ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين        -٢

  .الضاغطة بالنسبة لحجم المساندة االجتماعية للمراهقين 
 Independent - Sample)) ت(الختبار هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 

T-Test)             لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسـط درجـات منخفـضي األحـداث 
النـسبة لحجـم المـساندة       ب الضاغطة ومتوسط درجات مرتفعي األحداث الضاغطة     

  ):٣٥(، ويتضح ذلك من خالل جدول االجتماعية
للمقارنة بين منخفضي ومرتفعي األحداث الضاغطة بالنسبة للمساندة ) ت(نتائج اختبار  )٣٥(جدول 

  االجتماعية
منخفضي األحداث 

 الضاغطة
مرتفعي األحداث 

  الضاغطة
  المجموعة

  
  انحراف  متوسط  انحراف  متوسط  المتغير            

  "ت"قيمة 
مستوى 

  داللةال

ــساندة  ــم المـ حجـ
  **٠,٠٠١  ٧,٤  ٦,٤  ٤٤,٧  ١٠,٦  ٥١,٥  االجتماعية

تـساوى        ) ٠,٠٥(ومـستوى داللـة     ) ٣٦١(الجدولية عند درجة حريـة      " ت"قيمة  
المحـسوبة لحجـم المـساندة    " ت"أن قيمـة  ) ٣٥(يتضح من خالل جدول  ) ١,٩٦(

عند مـستوى   ) ١,٩٦(الجدولية وتساوى   " ت" قيمة   وهي أكبر من  ) ٧,٤(االجتماعية  
، وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين            )٠,٠٥(داللة  

متوسط درجات منخفضي األحداث الضاغطة ومتوسط درجات مرتفعـي األحـداث    
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، والفروق كانت لصالح    راهقينالضاغطة بالنسبة لحجم المساندة االجتماعية لدى الم      
نخفضي األحداث الضاغطة، وهذا يدل على أن األفراد الذين تعرضـوا ألحـداث             م

الذين تعرضوا ألحـداث  ضاغطة منخفضة تلقوا مساندة االجتماعية أكثر من األفراد       
) ٥١,٥(، حيث بلغ متوسط درجات منخفضي األحداث الـضاغطة          ةضاغطة مرتفع 

ـ         )١٠,٦(وبانحراف معياري    ي األحـداث   ، في حين بلغ متوسـط درجـات مرتفع
حجـم  حجـم تـأثير     ، وفيما يتعلـق ب    )٦,٤(وبانحراف معياري   ) ٤٤,٧(الضاغطة  

المساندة االجتماعية على األحداث الضاغطة لدى المراهقين ،فقـد تبـين أن حجـم              
زيـادة األحـداث   وهذا يعنـي   ،)٠,٨(من صغر  أ)d(ألن قيمة التأثير كان متوسط    

 .المساندة االجتماعية التي تلقوها   م  الضاغطة لدى المراهقين تؤدي إلى انخفاض حج      
  .وقد تلعب دورا متوسط في خفض األحداث الضاغطة

  هذه النتائج على ضوء ما ورد في اإلطار النظـري، حيـث أورد   ويفسر الباحث
(Buunk & Verhoeven,1991)  أنه إذا ما كانت المساندة االجتماعية تؤثر تأثيرا

فرد، إال أن زيادة الضغوط تـؤثر بـشكل   ايجابيا في خفض الضغوط الواقعة علي ال   
سلبي علي المساندة االجتماعية، وخاصة أن الناس يحاولون االبتعاد عـن األفـراد             

  . الذين يقعون تحت ضغوط حادة
 إلى أن حدة الضغوط يمكـن أن تـؤدي إلـى    (Cohen et. al,1990)بينما يذهب 

ألشخاص الذين يعانون   انخفاض المساندة االجتماعية حيث أن اآلخرين يبتعدون عن ا        
 .ضغوط الحياة عامة واألحداث الصادمة بدرجة قوية خاصة

 أن تعرض الفرد لضغوط حياتيه حادة قـد  (Buunk & Hoorens,1992)ويشير 
يؤثر بشكل سلبي في حجم المساندة االجتماعية المدركة لديـه، ومـن ثـم يحـدث                

  . اشد االحتياج إليهاانخفاض في حجم المساندة االجتماعية حينما يكون الفرد في
 هذا االنخفاض في حجم المساندة االجتماعية كما يدركه أفراد العينـة،     ويرى الباحث 

بأن هذه الضغوط التي يتعرض لها المراهق في المجتمع الفلسطيني هي في الغالـب        
ضغوط عامة يعيشها المجتمع بأسره منذ فترة من الوقت، وتعرض األسرة إلي هذه             

يضعف من قدرة الوالدين بالذات إلظهـار مـشاعر التعـاطف           الضغوط المستمرة   
  .والحب، وبالتالي يأخذ تقييم المراهق للمساندة من قبل والديه الشكل السلبي

 هذه النتائج إلى أن الضغوط تشكل مزاجاً سلبياً قد يجعل اآلخـرين             ويرجح الباحث 
اء الواقعي مـع    يبدون أقل جاذبية وايجابية، وأن الظروف الضاغطة قد تنقص االنتم         
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وبحيـث أن   . اآلخرين وتنتج عدم رغبة في الظهور بطريقة غير مرغـوب فيهـا           
األشخاص عامة يفضلون االندماج مع األشخاص الذين يتساوون معهم، وال يفضلون           
المختلفين عنهم فإن األقران يفضلون أن يتحولوا إلى آخرين يفضلونهم بـدالً مـن              

. يقهم الذي يقع تحت ضغوط غيـر عاديـة        إضاعة الوقت والمجهود في مساعدة رف     
ومن البديهي أن المراهقين الذين يقعون تحت تأثير الـضغوط يحـاولون االتـصال     
بآخرين طلباً للمساعدة، وعندما يحبطون من التجاوب السلبي لآلخرين معهم فإن ذلك       
يزيد من تدهور حالتهم المزاجية وبالتالي يؤثر علي طبيعة تعاملهم مـع اآلخـرين،              

لذي بدوره سيؤدي إلى انكفاء اآلخرين عنهم، كما سيؤدي هذا المزاج السيئ إلـى         وا
  .تقييم المساندة المقدمة من اآلخرين بشكل سلبي والتقليل من شأنها

وفي المقابل فإن المساندة االجتماعية تلعب دوراً محورياً في خفض تأثير الـضغوط            
أن المساندة إلى  (Kirmeyer & Dougherty,1998) وهنا يشير. على المراهقين

كما يؤكد . تقلل من مؤثرات الضغوط عن طريق تزويد قدرة الفرد على التكيف معها
أهمية دور المساندة االجتماعية فـي  " على  (Johnson & Sarason,1979)أيضاً 

التخفيف من حدة وتنوع األحداث الضاغطة التي يواجههـا الفـرد، وفـي كيفيـة               
المقومات النفسية لدى الفرد عبر مراحل نموه لمواجهـة         مواجهتها ودورها في نمو     

  ."هذه الضغوط بشكل إيجابي وفعال
والتـي قـام فيهـا    ) Ganellen & Blaney, 1984(وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

بدراسة الصالبة والمساندة االجتماعية كمتغيرات ملطفة ألثر ضغوط الحيـاة علـى            
يات وأوضحت نتائج الدراسة أن الـدرجات        من الطالبات الجامع   )٨٣(عينة قوامها   

المنخفضة على مقياس ضغوط الحياة يـصاحبه ارتفـاع علـى مقيـاس المـساندة          
  .االجتماعية وانخفاض في درجات االغتراب عن الذات

والتي قامـت بدراسـة الـدور الـدينامي للمـساندة        ) ١٩٩٨فايد،  (وكذلك دراسة   
رتفعة، واألعـراض اإلكتئابيـة حيـث    االجتماعية في العالقة بين ضغوط الحياة الم    

فردا من الذكور من خريجي الجامعات بمتوسط        ) ٣٢٤( تكونت عينة الدراسة من     
سنة، وأظهرت الدراسة وجود فـروق إحـصائية جوهريـة بـين            ) ٢٨,٩(عمري  

  .منخفضي ومرتفعي الضغوط في المساندة االجتماعية لصالح منخفضي الضغوط
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 والتي اهتمت بدراسة المـساندة  (Ross & Cohen:1987)وكذلك أظهرت دراسة 
االجتماعية كمتغير وسيط يعمل على تقليل التأثير السلبي للضغوط الحياتية على عينة      

طالبـة، وأظهـرت    ) ٥٧(طالبا و ) ٥٢(، منهم   )١٠٩(قوامها مجموعة من الطالب     
ة النتائج إلى دور المساندة االجتماعية كعامل ملطف أو واق من وقع أحـداث الحيـا        

  . الضاغطة
  

وقد تم تقسيم الفرض الرابع إلى      ( :ويتعلق الفرض المطروح هنا بجانبين    : الفرض الخامس 
 والمساندة االجتماعيـة، أمـا      للصحة النفسية جزئين، بحيث تم بالجزء األول دراسة العالقة بين الدرجات الكلية           

 المساندة االجتماعية ل من مرتفعي ومنخفضي      بك للصحة النفسية بالجزء الثاني فقد تم دراسة عالقة الدرجة الكلية         
  .)كل على حدة

ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجات الصحة النفـسية وأبعـاده              -١
  :ودرجات حجم المساندة االجتماعية لدى المراهقين

بين درجـات   " بيرسون"للتحقق من مدى صحة هذا الفرض تم إجراء معامل ارتباط           
بعادها ودرجات المساندة االجتماعية، ويوضـح الجـدول التـالي          الصحة النفسية وأ  

  .النتائج المتعلقة بهذا الفرض
بين درجات الصحة النفسية وأبعادها ودرجات المساندة االجتماعية ) r(معامالت االرتباط  )٣٦(جدول

  للمراهقين
 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون الصحة النفسية

 ** ٠,١٧  بالنفسالشعور بالكفاءة والثقة 
 ** ٠,١٨  المقدرة على التفاعل االجتماعي

 ** ٠,١٧  النضج االنفعالي والمقدرة على ضبط النفس
 //  ٠,٠٨  المقدرة على توظيف الطاقات واالمكانات في آمال مشبعة

 **  ٠,١٧  التحرر من األعراض العصابية
 //  -٠,٠١  البعد اإلنساني والقيمي

 **  ٠,١٢  العضويةتقبل الذات وأوجه القصور 
 **  ٠,٢١  الصحة النفسية الكلية

  .غير دالة//     )٠,٠١(دالة عند مستوى داللة ** 
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  :ما يلي) ٣٦(تضح من جدول ي
 دالة إحصائياً بين درجات الصحة النفسية للمراهقين        ضعيفة وجدت عالقة طردية     -

ن كلما  ، وهذا يدل على أ    (r=0.21,p-value<0.05)ودرجات المساندة االجتماعية    
زاد حجم المساندة االجتماعية المقدمة لهم كلما كانـت صـحتهم النفـسية مرتفعـة               

  .والعكس صحيح 
  :أما بالنسبة ألبعاد الصحة النفسية فقد كانت نتائجها كما يلي

الشعور بالكفاءة والثقة   (عد   دالة إحصائياً بين درجات ب     ضعيفةوجدت عالقة طردية    
، وهذا يدل على أن كلما      (r=0.17,p-value<0.05)والمساندة االجتماعية    )بالنفس

زاد تلقيهم مساندة اجتماعية كلما كان شعورهم بالكفاءة وثقتهم بنفسهم مرتفع والعكس       
 .صحيح 

المقدرة على التفاعـل    ( دالة إحصائياً بين درجات بعد       ضعيفةوجدت عالقة طردية    
 وهذا يدل علـى أن      ،(r=0.18,p-value<0.05)والمساندة االجتماعية    )االجتماعي

كلما زاد تلقيهم مساندة اجتماعية كلما زادت قدرتهم على التفاعل االجتماعي والعكس         
 .صحيح

النفعـالي  النـضج ا  ( دالة إحصائياً بين درجات بعـد        ضعيفةوجدت عالقة طردية    
، (r=0.17,p-value<0.05)والمـساندة االجتماعيـة     ) والمقدرة على ضبط النفس   

ا زاد تلقيهم لمساندة اجتماعية كلمـا زاد نـضجهم االنفعـالي    وهذا يدل على أن كلم    
  .وقدرتهم على ضبط النفس والعكس صحيح

المقـدرة علـى توظيـف الطاقـات     ( عالقة دالة إحصائياً بين درجات بعد   لم توجد 
 .(r=0.08,p-value>0.05)والمساندة االجتماعية ) واالمكانات في آمال مشبعة

التحرر من األعـراض  ( إحصائياً بين درجات بعد  دالة ضعيفةوجدت عالقة طردية    
، وهذا يدل على أنـه      (r=0.17,p-value<0.05)والمساندة االجتماعية   ) العصابية

كلما زاد تلقيهم مساندة اجتماعية كلما زاد تحررهم من األعراض العصابية والعكس            
 .صحيح

والمـساندة  ) قيمـي البعد اإلنساني وال( عالقة دالة إحصائياً بين درجات بعد      لم توجد 
 .(r=-0.01,p-value>0.05)االجتماعية لدى المراهقين 
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تقبـل الـذات وأوجـه    ( دالة إحصائياً بين درجات بعد ضعيفةوجدت عالقة طردية  
، وهذا يـدل    (r=0.12,p-value<0.05)والمساندة االجتماعية   ) القصور العضوية 

م لذاتهم وأوجـه القـصور      على أن كلما زاد تلقيهم مساندة اجتماعية كلما زاد تقبله         
  .العضوية لديهم والعكس صحيح

 

  ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي المساندة             -٢
  :االجتماعية في الصحة النفسية للمراهقين

 Independent - Sample)) ت(الختبار هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 

T-Test)   لمقارنة بين متوسط درجات منخفضي حجـم المـساندة         لعينتين مستقلتين ل
، ويتضح ذلك مـن      المساندة بالنسبة للصحة النفسية    ومتوسط درجات مرتفعي حجم   

  ):٣٧(خالل جدول 
للمقارنة بين منخفضي ومرتفعي حجم المساندة االجتماعية بالنسبة للصحة ) ت(نتائج اختبار  )٣٧(جدول 

  النفسية
  المجموعة  مرتفعي حجم المساندة ضي حجم المساندةمنخف

  ع  م  ع  م  المتغير     
  مستوى الداللة  "ت"قيمة 

  **٠,٠٠١  -٥,٧٧  ٨,٥  ٦٠,٢  ١٠,٣  ٥٤,٥  الصحة النفسية

تـساوى        ) ٠,٠٥(ومـستوى داللـة     ) ٣٧٠(الجدولية عند درجة حريـة      " ت"قيمة  
   المحـسوبة للـصحة النفـسية       " ت"أن قيمة   ) ٣٧(يتضح من خالل جدول     ) ١,٩٦(
عند مـستوى داللـة        ) ١,٩٦(الجدولية وتساوى   " ت"وهي أكبر من قيمة     ) -٥,٧٧(
، وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية بـين               )٠,٠٥(

متوسط درجات منخفضي حجم المساندة االجتماعية ومتوسط درجات مرتفعي حجم          
لمراهقين، والفروق كانت لـصالح     المساندة االجتماعية بالنسبة للصحة النفسية لدى ا      

هذا يدل على أن األفراد الذين تلقـوا مـساندة          تفعي حجم المساندة االجتماعية، و    مر
االجتماعية مرتفعة صحتهم النفسية كانت أفضل من األفراد الـذين تلقـوا مـساندة              
اجتماعية قليلة، حيث بلغ متوسط درجات منخفضي حجـم المـساندة االجتماعيـة             

، في حين بلغ متوسط درجات مرتفعـي حجـم    )١٠,٣(اف معياري   وبانحر) ٥٤,٥(
  ).٨,٥(وبانحراف معياري ) ٦٠,٢(المساندة االجتماعية 
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 هذه النتائج على ضوء ما ورد في اإلطار النظري، حيـث تحـدث                ويفسر الباحث 
)Bowlby 1989: 37 (  أن من أول أسس الصحة النفسية أن يكون للصغير عالقـة

 مع األم، وهذه العالقة قائمة على الرعاية والحساسية والتجاوب          دافئة حميمة مستمرة  
الـشناوي و عبـد     (ويرى كل مـن     . لحاجات الطفل، ومنحه الحب واألمن والتفاهم     

ن للمساندة االجتماعية أثرا عاما مفيدا علـى الـصحة البدنيـة       بأ)  ١٩٩٤الرحمن،  
مجموعة من األدوار   والنفسية، حيث أنها تزود األشخاص بخبرات ايجابية منتظمة و        

وهذا النوع من المساندة يمكن أن يرتبط بالـسعادة،         . التي تتلقى المكافأة من المجتمع    
حيث أنها توفر حالة ايجابية من الوجـدان وإحـساسا باالسـتقرار فـي المواقـف              

  . الضاغطة، واالعتراف بأهمية الذات
اآلخـرين سـواء فـي       أن المساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من         ويرى الباحث 

األسرة أو خارجها، تعد عامالً هاماً في صحته النفسية، من ثم يمكن التنبؤ بأنه فـي                
ظل غياب المساندة أو انخفاضها، يمكن أن تنشّط اآلثار السلبية لألحداث والمواقـف           

ويـرى  . السيئة التي يتعرض لها الفرد، مما يؤدي إلى اختالل الصحة النفسية لديه           
ل تجربته في العمل مع المشاكل النفسية والـسلوكية للمـراهقين أن            الباحث من خال  

المساندة االجتماعية المقدمة من قبل األسرة وجماعة الرفاق تلعـب دوراً جوهريـاً             
فعند . وأساسياً في تحديد مستوي الصحة النفسية للمراهقين سواء بالسلب أو اإليجاب          

الجية في حالـة المـراهقين ذوي       توظيف المساندة االجتماعية كجزء من الخطة الع      
المشاكل السلوكية، فإن التأثير اإليجابي علي سلوكيات وأعراض المراهـق يكـون            

وبناء على ما سبق، تعد المساندة االجتماعية التـي يتلقاهـا   . واضحاً وبشكل ملحوظ  
  .الفرد من اآلخرين سواء في األسرة أو خارجها، عامال هاما في صحته النفسية

والتي اهتمت بدراسـة  ) (Holahan & Moos,1985النتائج مع دراسة وتتفق هذه 
الشخصية والمساندة االجتماعية في التصدي للضغوط والتمتع بالصحة النفسية وذلك          

وأشارت نتائج الدراسـة    . سنة) ٤٤(علي عينة من الذكور واإلناث بمتوسط عمري        
وحرية التعبير عن الرأي    إلى أن البيئة األسرية التي تتسم بالدفء والحب والتماسك          

بة والمشاعر، والدعم والتشجيع أثناء التعرض للضغوط تجعل الفـرد أكثـر صـال            
  .قل إكتئاباًوفاعلية وقدرة على المواجهة وأ
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 والتي اهتمت بدراسـة الـصالبة   (Kobasa et.al,1982)وتتفق كذلك مع دراسة 
ـ     .  في الصحة الجسمية والنفـسية     اوالمساندة ودوريهم           ن البـالغين  علـى عينـة م

سنة، وأكدت نتائج الدراسة من     ) ٦٥ -٣٢(وتراوحت أعمارهم ما بين     ) ٢٥٩= ن  (
 من وقع األحداث الضاغطة      فقط أن الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية ال تخفف      

على الفرد، ولكنها تمثل مصدرا للمقاومة والصمود والوقاية من األثر الذي تحدثـه             
  . لى الصحة الجسمية والنفسيةاألحداث الضاغطة ع

  

وقد تم تقسيم الفرض الرابع إلى      ( :ويتعلق الفرض المطروح هنا بجانبين    : الفرض السادس 
، أمـا  والـصحة النفـسية  جزئين، بحيث تم بالجزء األول دراسة العالقة بين الدرجات الكلية لألحداث الضاغطة     

بكل من مرتفعي ومنخفضي األحداث الضاغطة      ة النفسية   صحبالجزء الثاني فقد تم دراسة عالقة الدرجة الكلية لل        
  .)كل على حدة

درجـات  ائياً بين درجات الصحة النفسية و      ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحص      -١
  :األحداث الضاغطة لدى المراهقين

بين درجـات   " بيرسون"للتحقق من مدى صحة هذا الفرض تم إجراء معامل ارتباط           
حداث الضاغطة، ويوضح الجدول التالي النتائج المتعلقة       الصحة النفسية ودرجات األ   

  .بهذا الفرض
  بين درجات الصحة النفسية ودرجات األحداث الضاغطة لدى المراهقين) r(معامالت االرتباط  )٣٨(جدول

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون الصحة النفسية
 ** -٠,٦٩  األحداث الضاغطة

  ٠,٠١دالة عند مستوى داللة ** 
  

وجود عالقة عكسية قوية دالة إحصائياً بين درجات الـصحة          ) ٣٨(تبين من جدول    
، وهذا  (r=-0.69,p-value<0.05)النفسية للمراهقين ودرجات األحداث الضاغطة      

يدل على أن كلما زاد تعرض المراهقين لألحداث الضاغطة كلما كانـت صـحتهم              
  .النفسية منخفضة، والعكس صحيح

  

جوهرية ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي األحـداث         ال توجد فروق     -٢
  :الضاغطة في الصحة النفسية للمراهقين

 Independent - Sample)) ت(الختبار هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 
T-Test)             لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسـط درجـات منخفـضي األحـداث 
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، ث الضاغطة بالنسبة للـصحة النفـسية      داالضاغطة ومتوسط درجات مرتفعي األح    
  ):٣٩(ويتضح ذلك من خالل جدول 

  للمقارنة بين منخفضي ومرتفعي األحداث الضاغطة بالنسبة للصحة النفسية) ت(نتائج اختبار  )٣٩(جدول 
منخفضي األحداث 

 الضاغطة
مرتفعي األحداث 

  الضاغطة
  المجموعة 

  
  ع  م  ع  م  المتغير

  مستوى الداللة  "ت"قيمة 

  **٠,٠٠١  ١٩,٧  ٨,٠  ٤٧,٦  ٦,٩  ٦٣,٢  الصحة النفسية

تـساوى          ) ٠,٠٥( ومـستوى داللـة      ٣٦١الجدولية عند درجـة حريـة       " ت"قيمة  
المحـسوبة للـصحة النفـسية          " ت"أن قيمة   ) ٣٩(يتضح من خالل جدول     ) ١,٩٦(
 عنـد مـستوى داللـة        ) ١,٩٦(الجدولية وتساوى   " ت"وهي أكبر من قيمة     ) ١٩,٧(
، وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية بـين               )٠,٠٥(

متوسط درجات منخفضي األحداث الضاغطة ومتوسط درجات مرتفعـي األحـداث    
الضاغطة بالنسبة للصحة النفسية لدى المراهقين، والفروق كانت لصالح منخفـضي           

 ألحـداث ضـاغطة     األحداث الضاغطة، وهذا يدل على أن األفراد الذين تعرضوا        
منخفضة كانت صحتهم النفسية أفضل من األفراد الذين تعرضوا ألحداث ضـاغطة            

وبانحراف ) ٦٣,٢(مرتفعة، حيث بلغ متوسط درجات منخفضي األحداث الضاغطة         
) ٤٧,٦(، في حين بلغ متوسط درجات مرتفعي األحداث الـضاغطة           )٦,٩(معياري  

  ). ٨,٠(وبانحراف معياري 
 النتائج من خالل ما ورد في اإلطار النظري بحيـث ورد عـن              هذه ويفسر الباحث 

أن أعلى نتائج مستويات االضطرابات النفـسية والعـضوية         ) ١٩٩٣ عبد الخالق، (
توجد لدى األفراد الذين يتعرضون لضغوط بيئية مرتفعة، وأن التعرض لألحـداث            

يضا تغير  الضاغطة لفترة طويلة ومستمرة ال تسبب القلق المزمن فحسب، بل إنها أ           
من معدالت كل من االضطرابات النفسية، وتؤدي إلى الوفاة، والى تقدم العمر قبـل            

ومن خالل ذلك فان العالقة ما بين األحداث الضاغطة والصحة النفسية هي            . األوان
 فقد يكون تعـرض     Rutter,1990)(وحسب  . دة ومعقدة ومتبادلة التأثير   عالقة وطي 

ادة أعراض االكتئاب، وقد تكون زيادة أعـراض        الفرد لألحداث الضاغطة وراء زي    
االكتئاب وراء مبالغة الفرد في إدراك األحداث الضاغطة على أنها تشكل ضـغطا             
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بالنسبة له، وقد يكون مبالغة الفرد في أدراك األحداث الضاغطة وأعراض االكتئاب            
ات كافتقاد الفرد للمـساندة االجتماعيـة أو تقـدير الـذ          (ورائها عامل ثالث وسيط     

وهذه المتغيرات الوسيطة كما يشير راتر هي       ) المنخفض أو ضعف الصالبة النفسية    
  .  مواجهته لهاوالتي تحدد كيفية إدراك الفرد لألحداث الضاغطة 

 أن إدراك الفرد لقيمته الذاتية يتحدد من خالل قدرته علـى مواجهـة              ويرى الباحث 
حداث الضاغطة، وهذا يتكون    المشكالت، والقدرة على حلها، والتكيف الفاعل مع األ       

من خالل المساندة االجتماعية داخل األسرة، أو في بيئة العمل والتـي تتمثـل فـي               
إحساسه بالقبول والقيمة والكفاية، وهذه تعد من الخصائص الشخصية التي تدفعه إلى            

  .كتساب الرضا عن الذاتنجاح في العمل إلرضاء طموحاته، وإال
لذاتية، وقدرته على التوازن النفسي الـداخلي همـا أهـم        وأن إدراك الفرد لكفاءته ا    

المقومات النفسية في مواجهة األحداث الضاغطة بشكل ايجابي وفعال، ويمثالن أهم           
خصائص الوقاية من االضطرابات النفسية، ويستمد الفرد هذه السمات مـن خـالل             

  .المساندة االجتماعية المقدمة له من األسرة واألصدقاء
حة الفرد النفسية والجسمية ومرضه يعتمدان بشكل أساسي على تقييمه    وكذلك فإن ص  

لمدى فاعلية مصادره النفسية واالجتماعية، فإذا كان تقييم الفرد لهذه المصادر على             
أنها تتسم بالفاعلية، كان تقييمه للحدث الضاغط أكثر واقعيـة وتقييمـه لمـصادره              

 يجعل مواجهته للضغوط أكثر نجاحـاً       النفسية واالجتماعية أكثر كفاية وفاعلية، مما     
فيتمتع بصحة نفسية جيدة، بينما اعتقاد الفرد في عـدم كفـاءة مـصادره النفـسية                
واالجتماعية يجعله يبالغ في تقييم األحداث وتوقع الخطر والشر، كما يقلل من قدرته             
على مواجهتها فيكون الفشل متوقع، والذي إذا تكرر يكون الـشعور بـالعجز عـن            

  . جهة ومن ثم االكتئابالموا
 والتي اهتمت بدراسة ضغوط الحيـاة   (Aro,1987)وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة

وطبقـت  . سـنة ) ١٦– ١٤(واألعراض النفسجسمية لدى المراهقين الفنلنديين من       
من ذكر بمـستوى عمـري قـدره           ) ١٠٠٢(أنثى، و ) ٩٩٩(الدراسة على عينة من     

راسة إلى أن أحداث الحيـاة والمـشاكل اليوميـة          سنة، وتوصلت نتائج الد   ) ١٤,٥(
والمشاحنات بين األشخاص والتي يمر بها الفرد ترتبط ارتباطـا موجبـا بظهـور              



 ١٧٤

 والتي اهتمـت بدراسـة     (William,1983)وكذلك دراسة   . األعراض النفسجسمية 
الضغوط كعوامل مسببة لإلكتئاب واألمراض النفسجسمية والتفكير االنتحاري لـدى          

مراهقا، وأظهرت الدراسة عالقـة     ) ٢٦(ين، على عينة قوامها عينة قوامها       المراهق
موجبة بين الضغوط واألمراض النفسجسمية لدى عينة الدراسة، وهنـاك ارتبـاط             

  .موجب دال بين االكتئاب وفكرة االنتحار
  

المساندة االجتماعية كعامل وسيط بين األحداث الضاغطة والصحة        : الفرض السابع 
   :النفسية

وطريقة االرجحية ) Path analysis(لتحقق من الفرض تم استخدام تحليل المسار ل
لمعرفـة تـأثير المـساندة     ) (Maximum likelihood Estimationالعظمـى  

ونتـائج الفـرض     ،غطة على الصحة النفسية للمراهقين    ث الضا ااالجتماعية واألحد 
  : كانت كما يلي السابع

  ارملخص نتائج تحليل المس )٤٠(جدول 
  المتغير المتأثر  الصحة النفسية  المساندة االجتماعية

  )ت(قيمة   خ  التأثير  )ت(قيمة   خ  التأثير  المتغير المؤثر       
  **٢,٣  ٠,٠٣  ٠,٢٤        المساندة االجتماعية 
  **- ٢١,٢  ٠,٠٣  -٠,٦٨  **- ٦,٨٣  ٠,٠٤  -٠,٢٨  األحداث الضاغطة

 وكانت دالة   ٢ أكبر من    Tسار لقيم   بعد استخدام تحليل المسار تبين أن معامالت الم       
) (chi-square=1.37, P-value>0.05إحصائياً والنموذج يمثل البيانات جيـداً   

 و  AGFI=0.99 والقيمـة المعدلـة لهـا    GFI=1.0وقيم اختبار جودة التوفيـق  
RMSEA=0.000   

اشرة مع الـصحة النفـسية      والنتائج توضح أن المساندة االجتماعية لها عالقة مب        -
وهذا يدل على أنه كلما زادت المساندة االجتماعية كلما كانت صـحتهم             ،راهقينللم
كذلك وجد أن المساندة االجتماعية تؤثر سلباً على األحداث الضاغطة، أي           و ،لأفض

كلما زاد حجم المساندة االجتماعية كلما قلت األحداث الضاغطة، وهذا يدل على أن             
النفـسية بعـد التعـرض لألحـداث      حة  للمساندة االجتماعية دور في تحسين الـص      

  .  الضاغطة
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فقد تبين أن المساندة االجتماعية لعبت دوراً وسيطاً من األحداث الضاغطة والصحة            
  .النفسية

  المسار التخطيطي للنموذج النهائي): ٥(شكل 
  

  
  
  

 هذه النتائج على ضوء ما ورد في اإلطـار النظـري، حيـث أكـد           ويفسر الباحث 
)Bandura,1982(  دور المساندة االجتماعيـة لتـدعيم سـلوك المواجهـة     "على

وترويض الذات على مواجهة ومقاومة اإلحباطات التي تنعكس علـى الفـرد مـن              
وأكد أن افتقاد األفراد للمساندة االجتماعية سواء في األسرة أو          . األحداث الضاغطة 

مـة لألحـداث    في بيئة العمل، مرتبط بالعديد من انخفاض مقومات الشخصية المقاو         
 إلى أن شـعور الفـرد بعـدم الكفايـة           Spielberger,1978)(ويشير  . الضاغطة

وانخفاض الثقة بالنفس الفتقاده المساندة االجتماعية سواء في األسرة أو بيئة العمـل             
يجعله يبالغ في تقديره لألخطار التي تواجهه نتيجة األحداث الضاغطة والتي تـؤدي       

 دور  على أهميةHolahan & Moos,1990)( لقد أكدو. إلى رفع حالة القلق لديه
 األسرة أو العمل، لتعزيز دور مواجهة الفرد لألحداث         المساندة االجتماعية سواء من   

الضاغطة من خالل التقييم الموضوعي والواقعي لها، والتحكم في األفكار التي يمكن            
 أشـار كـل مـن   بينمـا  . أن تؤدي إلى اختالل التوازن النفسي والعقلي لدى الفرد

)(Pearlin & Schooler,1978 إلى أن توافر المساندة االجتماعية لدى الفرد يدعم 
الثقة بالذات، والتفكير الموضوعي في مواجهة األحداث الضاغطة، ويـساعد فـي            

المساندة 
 االجتماعية

٠,٥٢ ٠,٩٩ 
٠,٢٨ ٠,٢٤ 

٠,٥٨
- 

الصحة 
 النفسية

األحداث 
 الضاغطة

٠,٩٢ 
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ولقد . تخفيض المعاناة النفسية، ويعمل على التكيف االيجابي مع األحداث الضاغطة         
 أن المساندة االجتماعية التي تتمثل في األسرة أو على )Cohen, et al,1986(أكد 

في مجال العمل تعتبر من أهم مصادر الدعم الحقيقية لألفراد في مواجهة األحـداث              
  . الضاغطة، وتلعب دورا مهما في التمتع بالصحة النفسية

اللذان أشارا إلى أن غياب المساندة ) (Holahan & Moos, 1981ويؤيد ما سبق 
   االكتئـاب، ويـرجح   بمع تعرض الفرد للضغوط من األرجح أن يرتبط         االجتماعية،  

)(Rutter,1990            ذلك إلى أن إدراك الفرد لعدم وجود مساندة اجتماعية يشعره بعدم 
والـدور  . القيمة وعدم القدرة على المواجهة، وتكون هنا بداية األعراض النفـسية          

ور الحماية أو الوقاية مـن      بأنها تقوم بد  ) ١٩٩٣: جاب اهللا (الوسيط للمساندة حسب    
ويـرى  . الدور السلبي الذي تقوم به األحداث والمواقف السلبية التي يتعرضون لها          

الباحث أن األفراد، رغم تعرضهم لمصادر متعددة من الضغوط إال أنهم يحتفظـون             
بصحتهم الجسمية والنفسية، وذلك لوجود عوامل مخففة أو معدلـة أو واقيـة ألثـر     

، وهذه العوامل تتمثل في الصالبة النفسية وتقدير الذات والفاعلية          األحداث الضاغطة 
الذاتية والمساندة النفسية واالجتماعية، والتي تجعل الفرد أكثر شعورا بالقيمة والكفاية   

وأن البيئة اآلمنة التي يـسودها الحـب والتعـاون،    . والفاعلية في مواجهة الضغوط   
دعم والتشجيع أثناء تعرض الفرد للضغوط،      وحرية التعبير عن الرأي والمشاعر، وال     

تعتبر في حد ذاتها عامال مخففا، كما أنها تجعل الفرد أكثر صالبة وثقـة بـالنفس،                
لطفل انـه  وأكثر طموحا ودافعية لإلنجاز، وأن المساندة األسرية المتمثلة في إدراك ا    

صائص  تقوي الصحة النفسية لألبناء، كما تقوي الخ       محبوب ومقبول ومرغوب، فهي   
فالمـساندة  . ، التي تقي الطفل من المرض النفسي      )حكالصالبة الثقة والطمو  (النفسية  

االجتماعية تعتبر مصدراً هاماً من مصادر الدعم االجتماعي الفاعل الـذي يحتاجـه         
اإلنسان، حيث يؤثر حجم ومستوى الرضا عنها في كيفية إدراك الفـرد للـضغوط              

 في إشباع الحاجة لألمن النفسي، وخفض مستوى        المختلفة، كما أنها تلعب دورا هاما     
ثر في تخفيف حـدة األعـراض   جة عن شدة األحداث الضاغطة وذات أ  المعاناة النات 

وبذلك فإن المساندة االجتماعية تعتبر بمثابة العامل الوسيط بـين األحـداث            . النفسية
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ـ           ف مـن   الضاغطة والتوافق االجتماعي للفرد، حيث تعمل هذه المساندة على التخفي
  .وطأة المعاناة من المواقف الضاغطة

 والتي اهتمت بدراسـة     (Rivera,1991)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة        
أبعاد المساندة االجتماعية لدى السيدات المكتئبات وغير المكتئبات، وأظهرت الدراسة 

 Bergman et)وكذلك دراسة . أن المساندة االجتماعية تخفف من أعراض االكتئاب

al.,1991)  هتمت بدراسة المساندة االجتماعية كعامل مخفـف مـن أثـار            والتي إ
الضغوط وأظهرت أن المساندة االجتماعية تزيد من شعور الفرد بالرضا عن ذاتـه             

 التـي اهتمـت   (Malone-Beach & Zarit,1995)وكذلك دراسـة  . وعن حياته
تئاب، التي أظهرت أن هنـاك  بدراسة العالقة بين المساندة االجتماعية وأعراض االك   

ارتباط سالب دال إحصائيا بين إدراك الضغوط وبين المساندة االجتماعية بمعنى أن            
 & Ganellen(وكذلك دراسـة  . المساندة االجتماعية تخفف من حدة وقع الضغوط

Blaney, 1984 (  والتي اهتمت بدراسة الصالبة والمساندة االجتماعية كمتغيـرات
لحياة، وأظهرت أن المساندة االجتماعية والصالبة النفسية تعتبر        ملطفة ألثر ضغوط ا   

  . البعضا مع بعضيهماعوامل مخففة من أثر ضغوط الحياة خالل تفاعليهم
اً بـين األحـداث     اً يمكن القول أن المساندة االجتماعية تلعـب دوراً وسـيط          وأخير

لـذي قدمـه    ل النموذج النظري ا   الضاغطة والصحة النفسية وقد يفسر ذلك من خال       
  .الباحث حيث أظهر عدم وجود فروق بين التصور النظري وبين النموذج المقترح

 

  :تعليق عام على نتائج الدراسة
يفسر الباحث التأثير االيجابي للمساندة االجتماعية في تعزيز الصحة النفـسية      

ؤ من ثم يمكن التنب   للفرد كون المساندة تعتبر من أهم مصادر الصحة النفسية للفرد،           
بأنه في ظل غياب المساندة أو انخفاضها، يمكن أن تنشّط اآلثار الـسلبية لألحـداث               
  .والمواقف السيئة التي يتعرض لها الفرد، مما يؤدي إلى اختالل الصحة النفسية لديه

كذلك فإن االنخفاض في حجم المساندة االجتماعية كما أدركه أفراد عينة الدراسـة              
 التي يتعرض لها المراهق في المجتمع الفلـسطيني         يمكن تفسيره بأن هذه الضغوط    

هي في الغالب ضغوط عامة يعيشها المجتمع بأسره منذ فترة من الوقت، وتعـرض              
األسرة إلي هذه الضغوط المستمرة يضعف من قدرة الوالدين بالذات إلظهار مشاعر            
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 .كل السلبيالتعاطف والحب، وبالتالي يأخذ تقييم المراهق للمساندة من قبل والديه الش      
الضغوط تشكل مزاجاً سلبياً قد يجعل اآلخرين يبدون أقـل جاذبيـة             وكذلك فإن هذه  

وبحيث أن األشخاص عامـة     . وايجابية، وبالتالي ينخفض تقييم المساندة االجتماعية     
يفضلون االندماج مع األشخاص الذين يتساوون معهم، وال يفضلون المختلفين عنهم           

ولوا إلى آخرين يفضلونهم بدالً مـن إضـاعة الوقـت           فإن األقران يفضلون أن يتح    
  . والمجهود في مساعدة رفيقهم الذي يقع تحت ضغوط غير عادية

 أن إدراك الفرد لقيمته الذاتية يتحدد من خالل قدرته علـى مواجهـة              ويرى الباحث 
المشكالت، والقدرة على حلها، والتكيف الفاعل مع األحداث الضاغطة، وهذا يتكون           

المساندة االجتماعية داخل األسرة، أو في بيئة العمل والتـي تتمثـل فـي             من خالل   
إحساسه بالقبول والقيمة والكفاية، وهذه تعد من الخصائص الشخصية التي تدفعه إلى            

وكان واضحاً من   . النجاح في العمل إلرضاء طموحاته، واكتساب الرضا عن الذات        
هل أو األصدقاء كانت جيدة بـالرغم     خالل نتائج الدراسة أن المساندة المقدمة من األ       

من وجود ضغوط كثيرة على كاهل الجميع، وقد يفسر وجود هذه الضغوط بـشكل              
. ايجابي حيث أنها في كثير من األوقات تدفع باتجاه التعاضد والتكافـل االجتمـاعي            

وكذلك فإن صحة الفرد النفسية والجسمية ومرضه يعتمدان بشكل أساسي على تقييمه      
ية مصادره النفسية واالجتماعية، فإذا كان تقييم الفرد لهذه المصادر على           لمدى فاعل 

أنها تتسم بالفاعلية، كان تقييمه للحدث الضاغط أكثر واقعيـة وتقييمـه لمـصادره              
النفسية واالجتماعية أكثر كفاية وفاعلية، فإن ذلك يجعل مواجهته للـضغوط أكثـر             

فإن شعور الفرد بعدم الكفاية وانخفـاض     وبالمقابل  . نجاحاً فيتمتع بصحة نفسية جيدة    
الثقة بالنفس الفتقاده المساندة االجتماعية سواء في األسرة أو بيئة العمل يجعله يبالغ             
في تقديره لألخطار التي تواجهه نتيجة األحداث الضاغطة والتي تؤدي إلـى رفـع              

من النفـسي،   كما أن المساندة تلعب دورا هاما في إشباع الحاجة لأل         . حالة القلق لديه  
وخفض مستوى المعاناة الناتجة عن شدة األحداث الضاغطة وذات اثر في تخفيـف             

وبذلك فإن المساندة االجتماعية تعتبر بمثابة العامل الوسـيط       . حدة األعراض النفسية  
بين األحداث الضاغطة والتوافق االجتماعي للفرد، حيث تعمل هذه المـساندة علـى       

والدور الوسيط للمساندة  بأنهـا      . من المواقف الضاغطة  التخفيف من وطأة المعاناة     
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تقوم بدور الحماية أو الوقاية من الدور السلبي الذي تقوم به األحـداث والمواقـف               
 أن المراهقين، رغم    ويرى الباحث . السلبية التي يتعرض لها المراهقون الفلسطينيون     

الجـسمية  تعرضهم لمصادر متعددة من الضغوط إال أنهـم يحتفظـون بـصحتهم             
والنفسية، وذلك لوجود عوامل مخففة أو معدلة أو واقية ألثر األحداث الـضاغطة،             
ومن أهم هذه العوامل المساندة االجتماعية التي يتلقاها المراهقون سواء داخل أسرهم      

فإن المساندة األسرية المتمثلة في إدراك المراهـق انـه محبـوب             أو من رفقائهم،  
ن صحته النفسية، كما تقـوي الخـصائص النفـسية          ومقبول ومرغوب فيه تقوي م    

  .، التي تقي المراهق من المرض النفسي)حكالصالبة الثقة والطمو(
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  التوصيات والمقترحات

  :التوصيات: أوالً
  :وفي ضوء النتائج وتفسيرها يوصي الباحث بما يلي

الثانوية أن تزيد المدارس من درجة اهتمامها بالطالب وخاصة طالب المدارس            .١
  .من حيث األعباء والضغوط الدراسية التي قد تكون واقعة على كاهلهم

ن بمشاكل الطالب وحلها بطرق سليمة حتى ال يقعوا         أن يهتم المربون والمرشدو    .٢
  .في أزمات وضغوط فوق درجة تحملهم

ن باالهتمام بالطالب والمحافظة على درجة سليمة من أن يقوم المربون والمرشدو .٣
  .سيةصحتهم النف

أن يقوم اآلباء واألمهات باالهتمام بالمراهقين وإعطـاءهم القـدر الكـاف مـن            .٤
االهتمام والمساندة حتى يتمكنوا ممن التغلب على مشاكلهم النفـسية واألحـداث            

  .الضاغطة التي قد تواجههم في حياتهم العملية
ـ           .٥ م الـضغوط التـي     أن تقوم المدارس باالستفادة من هذه الدراسة في معرفة أه

  .ن ومحاولة العمل على عالجها بطرق علمية سليمةتعرض لها المراهقوي
أن تزيد المدارس من االهتمام بمصادر األحداث الضاغطة كما كشفتها الدراسـة        .٦

الحالية من خالل إعداد برامج إرشادية وتدخل مناسبة بما يكفل تجنـب األعبـاء    
  .التي تترتب على الضغوط

ام بالبرامج اإلرشادية من خالل الدعم النفسي       أن تزيد المدارس من درجة االهتم      .٧
  .واالجتماعي للطلبة

التخفيف من األعباء المالية على بعض الطلبـة المحتـاجين          أن تقوم المدارس ب    .٨
  .ليتسنى لهم االنخراط والتفوق

تكثيف برامج التوعية لألهل حول مشاكل المراهقة والضغوط التي يتعرض لهـا         .٩
 . مع هذه الضغوط بطريقة سليمة وممنهجةالمراهقين ليتسنى لهم التعامل

جل حل مـشاكل الطـالب      ن بالتدخل المبكر من أ     التربويو نأن يقوم المرشدو   .١٠
  .والضغوط الواقعة عليهم ليتسنى لهم التمتع بصحة نفسية سليمة
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أن تقوم المدارس بتشجيع الطالب على دعم بعضهم لبعض وحل مـشاكلهم             .١١
  .عض عند الحاجة لبعضهم الباًبأنفسهم حتى يكونوا سند

أن يقوم األهل بالتواصل المستمر مع المدارس من اجل التعرف على مشاكل             .١٢
أبناءهم والضغوط التي يتعرضوا لها ليتسنى لهم العمل على حلها بطريقة سليمة            

  . ممنهجة
جل التخفيف  جتماعية من األهل واألصدقاء من أ     التأكيد على دور المساندة اال     .١٣

  .عة على المراهقينمن األحداث الضاغطة الواق
ن األسرة هـي النـواة      ة االجتماعية حيث إ   التنشئم بالتربية األسرية و   االهتما .١٤

. والقالب االجتماعي األول التي تؤصل وتعضد وتغـذي الشخـصية اإلنـسانية           
 الـسلوك   ب ومعاملة والدية مختلفـة أن ينمـو       فيستطيع الوالدان من خالل أسالي    

ألبنائهم والتي تنعكس إيجابا على صـحتهم       السوي والعالقات االجتماعية السوية     
 .النفسية والتعامل مع الضغوط التي قد تواجههم في الحياة المدرسية واالجتماعية

  

  :الدراسات المقترحة :ثانياً
نظرا الن الدراسات الميدانية الحديثة تؤكد أن األحداث الضاغطة تـؤثر بـشكل         

يف من  ندة االجتماعية من التخف   سلبي على الصحة النفسية، وكذلك على أهمية المسا       
 هذه الضغوط، فان الباحث يقترح إجراء دراسات ميدانيـة تتنـاول األحـداث             وطء

الضاغطة في عالقتها في جوانب الشخصية المختلفة في ظـل الظـروف البيئيـة              
 إن هـذه    حيث. واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يعيشها المراهق الفلسطيني      

  . خر على شخصية المراهق وسلوكه وصحته النفسيةكل أو بآاألحداث تنعكس بش
  :ومن الدراسات المقترحة في هذا الصدد ما يلي

إجراء دراسة بعنوان الضغوط النفسية لدى طالب المرحلة الثانويـة وحاجـاتهم          .١
  .لإلرشاد النفسي

إجراء دراسة بعنوان برنامج مقترح للتخفيف من الضغوط النفسية لدى طـالب             .٢
  .لثانويةالمرحلة ا

إجراء دراسة بعنوان برنامج مقترح للدعم النفسي االجتماعي لطالب المرحلـة            .٣
  .الثانوية
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إجراء دراسة بعنوان برنامج مقتـرح لتحـسين الـصحة النفـسية للمـراهقين               .٤
  .الفلسطينيين

إجراء دراسة بعنوان دور المساندة االجتماعية للتخفيف من الـضغوط النفـسية             .٥
  .على فئات عمرية مختلفة

إجراء دراسة بعنوان برنامج إرشادي مقترح لحل المشاكل السلوكية لدى طالب            .٦
  .المرحلة الثانوية

إجراء دراسة بعنوان الصالبة النفسية لدى طالب المرحلة الثانويـة وعالقتهـا             .٧
  .ببعض المتغيرات

إجراء دراسة بعنوان المعاملة الوالدية والرضا عن المـساندة االجتماعيـة مـن          .٨
  .اهق الفلسطينيوجهة نظر المر

إجراء دراسة بعنوان الدعم النفسي االجتماعي لفئات عمرية مختلفـة وعالقتـه             .٩
 .الصحة النفسية

إجراء دراسة بعنوان الصالبة النفسية والدعم االجتماعي وعالقتهما بالـسواء           .١٠
  .النفسي



 ١٨٣

  
  املراجع

 

  

  

  .المراجع العربية -
 .المراجع األجنبية -
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  : المراجع العربية: أوالً

  

  .قرآن الكريمال .١
  

الـضغوط الحياتيـة فـي عالقتهـا بـبعض األمـراض            ). ١٩٩٢(إبراهيم، إبراهيم علي     .٢
مجلة . دراسة إمبريقية لدى عينة من مرضى مستشفى حمد العام بدولة قطر          . السيكوسوماتية

  . قطر.  بجامعة قطر، العدد األولمركز البحوث التربوية
  

.  منهج وأساليب عالجه   – طراب العصر الحديث  اض: االكتئاب). ١٩٩٨(إبراهيم، عبد الستار     .٣
  . عالم المعرفة: ، القاهرة٢٣العدد 

  

وعالقتهـا  دراسة تحليلية ألحالم اليقظة لـدى المراهقـات         ). ١٩٧٣(فيوليت فؤاد   إبراهيم،   .٤
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعـة         بحاجاتهن النفسية ومشاكلهن االنفعالية   

  . عين شمس
  

عمليات تحمل الضغوط في عالقتها بعدد من المتغيرات        ).١٩٩٤(م، لطفي عبد الباسط     إبراهي .٥
، العدد الخامس، كليـة التربيـة شـبين         مجلة مركز البحوث التربوية   . النفسية لدى المعلمين  

  ).١٢٧-٩٥ص ص (الكوم، جامعة المنوفية 
  

دركها المـرأة   الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها كما ت     ). ٢٠٠٣(أبو حطب، صالح محمد      .٦
  .  جامعة األقصى، غزةرسالة ماجستير غير منشورة،. الفلسطينية في محافظة غزة

  

رسالة ". الصحة النفسية لدى األطفال المتأثرين بالعنف في فلسطين       ). "١٩٩٢(أبوهين، فضل    .٧
  . ، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرةماجستير غير منشورة

  

مجلـة  . االستراتيجية الدينية وأحداث الحيـاة الـضاغطة      . )١٩٩٩(أحمد، نعمة عبد الكريم      .٨
ص (، المجلد التاسع، العدد الرابع، رابطة األخصائيين النفـسيين المـصرية            دراسات نفسية 

  ).٦١٣-٥٨٥ص 
  

: فيصل عبد القادر يونس، مراجعـة     : ترجمة. سيكولوجية السعادة ). ١٩٩٣(أرجايل، مايكل    .٩
، ١٧٥جلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، العـدد        ، الم سلسلة عالم المعرفة  شوقي جالل،   

  . الكويت
  

 . مكتبة االنجلو المصرية: ، القاهرةعلم النفس النمو). ١٩٨٢ (ناألشول، عادل عز الدي .١٠
  

، العـدد الرابـع     مجلة إلمنيـا المعلوماتيـة    . الضغوط النفسية ). ٢٠٠٢(األمارة، سعد    .١١
  ). ٣-٢ص ص (والخمسون 

  



 ١٨٥

مكتبـة  : الطبعة األولـى، القـاهرة    . الصحة النفسية ). ١٩٩٩ (باظة، آمال عبد السميع    .١٢
  . االنجلو المصرية

  

الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة وعالقتهـا بـبعض         ). ٢٠٠١(البرعاوي، أنور علي     .١٣
  . كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة. غير منشورة-رسالة ماجستير. المتغيرات

  

صحي والنفسي واالجتماعي والتربوي للطفـل      الوضع ال ). ٢٠٠١(بكر، أحمد وآخرون     .١٤
  . مركز مصادر الطفولة، القدس، فلسطين. في الضفة الغربية وقطاع غزة

  

 . ، الطبعة األولى، مطبعة المدنيعلم نفس النمو). ١٩٩٤(بهادر، سعدية محمد على  .١٥
  

الصحة النفسية للنـساء الفلـسطينيات تحـت االحـتالل          ).١٩٨٨(بوناماكي، رايا لينا     .١٦
  .جمعية الدراسات العربية: ، القدس)أحمد بكر:ترجمة (.رائيلياإلس

  

الضغوط علـى النـساء الفلـسطينيات تحـت االحـتالل           ). ١٩٩٠(بوناماكي، رايا لينا     .١٧
لـويس  : ترجمة وتقـديم  (،  قراءات في علم النفس االجتماعي في الوطن العربي       . العسكري
  .، الهيئة المصرية العامة للكتاب)كامل ملكية

  

زيـن العابـدين   : علم النفس االجتماعي والصحة النفسية في ). ١٩٩٣(، شعبان   جاب اهللا  .١٨
  . القاهرة، مطابع زمزم.أسسه وتطبيقاته: علم النفس االجتماعي، )محرر(درويش 

  

مستوى التوتر النفسي وعالقته بـبعض المتغيـرات        ). " ١٩٩٨(جودة، أمال عبد القادر      .١٩
جامعـة  : ، غزة رسالة ماجستير غير منشورة   . ةلدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظة غز      

  . األقصى
  

اإلحـصاء المتقـدم للعلـوم النفـسية والتربويـة         ). ٢٠٠٠(حسن، عزت عبد الحميد      .٢٠
  .دار زاهد القدسي للطباعة والنشر، القاهرة. واالجتماعية

  

النموذج السببي للعالقة بين المساندة االجتماعية وضغوط       ) ١٩٩٦(حسين، راوية محمود     .٢١
، العدد التاسع والثالثـون، الهيئـة       مجلة علم النفس  . اة والصحة النفسية لدى المطلقات      الحي

  ).٥٨-٤٤ص ص (المصرية العامة للكتاب 
  

، جي جي لطباعة االوفـست، مكتبـة االنجلـو          القياس النفسي ). ١٩٨٠(حفني، قدري    .٢٢
  .المصرية، القاهرة

  

، شـعاع للنـشر   يانـات  المرجع فـي تحليـل الب  -  SPSS). ٢٠٠٤(الحكيم، إبراهيم  .٢٣
  .واإلعالم، حلب، سورية

  

دار الفكـر   : ، الطبعة الثانية، القاهرة   سيكولوجية النمو ). ١٩٨٣(خليل ميخائيل معوض     .٢٤
  .الجامعي

  



 ١٨٦

، النمو التربوي للطفل والمراهق، دروس لعلم النفس االرتقائي       ) ١٩٧٩(دسوقي، كمال    .٢٥
 . دار النهضة: لبنان

  

موذج السببي للعالقة بـين المـساندة االجتماعيـة         الن). ١٩٩٦(دسوقي، راوية محمود     .٢٦
، الهيئة  )٩(، العدد   مجلة علم النفس  وضغوط أحداث الحياة والصحة النفسية لدى المطلقات،        

 . المصرية العامة للكتاب
  

، مكتبـة آفـاق، غـزة،       أدواته وأساليبه : مناهج البحث العلمي  ). ٢٠٠٣(دياب، سهيل    .٢٧
 . فلسطين

  

الدافعية والتوتر النفسي والعالقة بينهما علـى عينـة مـن        . )١٩٩٣(الديب، علي محمد     .٢٨
 . العدد الخامس والعشرون. مجلة علم النفس دراسة عاملية، –الطالب المعلمين 

  

الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية لدى عينة مـن        ). ١٩٩٧ (الربيعة، فهد بن عبد اهللا     .٢٩
، سبتمبر، الهيئة العامة    ٤٣، العدد   نفسمجلة علم ال  دراسة ميدانية،   : طالب وطالبات الجامعة  

  . للكتاب
  

برنـامج  - نظرياتهـا  -طبيعتهـا : الضغوط النفسية ). ١٩٩٩(الرشيدي، هارون توفيق     .٣٠
 . مكتبة االنجلو المصرية: القاهرة. الطبعة األولى. لمساعدة الذات في عالجها

  

لطبعـة  ا. الصحة النفسية، دراسة في سـيكولوجية التكيـف       ). ١٩٨٧(الرفاعي، نعيم    .٣١
  . جامعة دمشق. السابعة

  

 –، اإلسـكندرية    علم نفس النمو والطفولة والمراهقة    ). ٢٠٠٠(رمضان محمد القذافي     .٣٢
 .الماسة الجماعية

  

 ، الطبعة الثانيـة،     الصحة النفسية والعالج النفسي   ). ١٩٨٢(زهران، حامد عبد السالم      .٣٣
  . عالم الكتب، القاهرة

  

، الطبعـة الخامـسة، عـالم     النفس االجتماعي  علم). ١٩٨٤(زهران، حامد عبد السالم      .٣٤
  . الكتب، القاهرة

  

، الطبعـة   الطفولـة والمراهقـة   : علم نفس النمو  ). ١٩٩٠ (مزهران، حامد عبد السال    .٣٥
  .عالم الكتب: الخامسة، القاهرة

  

الطبعـة الثالثـة،   . الصحة النفسية والعالج النفسي). ١٩٩٧(زهران، حامد عبد السالم    .٣٦
 . عالم الكتب: القاهرة

  

. دراسات في الصحة النفسية واإلرشـاد النفـسي       ). ٢٠٠٣(زهران، حامد عبد السالم      .٣٧
  . عالم الكتب: الطبعة األولى، القاهرة

  



 ١٨٧

دراسة العالقة بين بعض جوانب الصحة النفسية والرضا        ). ١٩٩٥(زهران، محمد حامد     .٣٨
 كليـة  -ماجـستير رسالة المهني لدى طالب وخريجي شعبة التعليم االبتدائي بكليات التربية،    

  .، جامعة عين شمسالتربية
  

 هـم األكثـر تـضررا مـن العنـف           ناألطفال الفلسطينيو ). ٢٠٠١ (سحويل، محمود    .٣٩
، تـشرين   ٣١٦العدد  . مجلة بلسم . جمعية الهالل األحمر الفلسطيني   . والحصار اإلسرائيليين 

  .٥٨-٥٦. أول
  

، مكتبـة    االجتماعية مقياس المساندة  .)٢٠٠١(السرسي، أسماء وعبد المقصود، أماني       .٤٠
  . االنجلو المصرية، القاهرة

  

، مطبوعات الزقازيق،   منظور إنمائي : اإلرشاد النفسي ). ١٩٩١(سالمة، ممدوحة محمد     .٤١
 . جامعة الزقازيق

  

مكتبـة  : ، القاهرة األسس النفسية للنمو من إلى الشيخوخة     ). ١٩٩٤(السيد، فؤاد البهي     .٤٢
 .االنجلو المصرية

  

برنـت للطباعـة    : ، القـاهرة  اإلنسان وصحته النفـسية   ). ١٩٩٨(سيد، محمد صبحي     .٤٣
  .والتصوير

  

الضغوط النفسية واالحتـراق النفـسي لـدى طالبـات          ). ١٩٩٧(شقير، زينب محمود     .٤٤
 مركز اإلرشاد النفسي، العدد السادس، كلية التربية، جامعـة  ،مجلة اإلرشاد النفسي . الجامعة

  ). ١٠٦-٤٧ص ص (عين شمس 
  

: القاهرة. الطبعة األولى . الشخصية السوية والمضطربة  ). ٢٠٠٠(شقير، زينب محمود     .٤٥
  . مكتبة النهضة المصرية

  

 مقياس مواقف الحياة الضاغطة فـي البيئـة العربيـة         ). ٢٠٠٢(شقير، زينب محمود     .٤٦
 . مكتبة النهضة المصرية: ، كراسة التعليمات، القاهرة) سعودية–مصرية (

  

. ؤم وعالقتهما بأساليب مواجهـة المـشقة       التفاؤل والتشا  .)١٩٩٩(شكري، مايسة محمد     .٤٧
، المجلد التاسع، العدد الثالث، رابطة األخصائيين النفـسيين المـصرية           مجلة دراسات نفسية  

  ).٤١٦-٣٨٨ص ص (
  

المـساندة االجتماعيـة    ). ١٩٩٤(الشناوي، محمد محروس، عبد الرحمن، محمد السيد         .٤٨
مكتبـة االنجلـو    . عـة األولـى   الطب. مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية   : والصحة النفسية 

  . المصرية
  



 ١٨٨

أثر الضغوط النفسية على األطفـال والكبـار، ودور أوليـاء           ). "١٩٩٣(طاهر، حسين    .٤٩
  . ، العدد الرابع، الكويتمجلة التربيةاألمور تجاه المواقف الضاغطة، 

  

مفهومه، تشخيصه، وطـرق  : الضغط النفسي). ١٩٩٤(الطريري، عبد الرحمن سليمان      .٥٠
 . بيروت. الطبعة األولى. متهعالجه ومقاو

  

؟ مطـابع   كيف تواجه متاعبك النفسية بنفـسك     : أنت طبيب نفسي   .)١٩٩٥(طه، رامز    .٥١
 . ، القاهرة١٦٠دار أخبار اليوم، العدد 

  

. موسوعة علـم الـنفس والتحليـل النفـسي    ). ١٩٩٣(طه، فرج عبد القادر وآخرون   .٥٢
 . دار سعاد الصباح: الطبعة األولى، بيروت

  

، جامعة عين   كلية التربية . مقياس عمليات تحمل الضغوط   ). ١٩٩٤(ط، لطفي   عبد الباس  .٥٣
 . شمس، القاهرة

  

فعالية برنامج إرشادي في خفض الضغوط لدى عينة مـن          " .)١٩٩٤(عبد الجواد، وفاء     .٥٤
  . جامعة األقصى، غزة. رسالة دكتوراه غير منشورة. "المعلمين

  

التي تواجـه طلبـة الثانويـة العامـة         المشكالت التكيفية   "). ١٩٩٩( عبد الحق، محمد     .٥٥
، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة      ". في المدارس الحكومية في محافظة نابلس     ) التوجيهي(

  . نابلس، فلسطين
  

الطبعة األولى، مجلس النـشر العلمـي،       . الصدمة النفسية  .)١٩٩٨(حمد  عبد الخالق، أ   .٥٦
 . الكويت

  

 . دار المعرفة الجامعية: سكندريةاإل. أصول الصحة النفسية). ١٩٩١(حمد عبد الخالق، أ .٥٧
  

المساندة االجتماعية كمتغير وسيط في العالقـة بـين       ). ١٩٩٨(عبد الرازق، عماد علي      .٥٨
، المجلد الثامن، العـدد األول،      مجلة دراسات نفسية  . المعاناة االقتصادية والخالفات الزوجية   
 ).٣٩-١٣ص ص (رابطة األخصائيين النفسيين المصرية 

  

األفكـار الالعقالنيـة لـدى األطفـال        ). ١٩٩٤(، معتز   محمود وعبد اهللا  عبد الرحمن،    .٥٩
، مجلـة دراسـات نفـسية     والمراهقين وعالقتها بكل من حالة وسمة القلق ومركز التحكم،          

 . ٣، العدد ٤المجلد 
  

دار النهـضة   : القـاهرة . مقدمة في الصحة النفسية    .)١٩٩٦(عبد الغفار، عبد السالم      .٦٠
  . العربية

  

القاهرة، مكتبة النهـضة   . مقدمة في علم النفس البيولوجي    ). ١٩٩٤(سامي  عبد القوي،    .٦١
 .المصرية



 ١٨٩

  

األثر النفسي ألحـداث الحيـاة كمـا يـدركها           ).١٩٨٩(عبد المعطي، حسن مصطفى      .٦٢
 المصرية العامـة للكتـاب   ة، العدد التاسع، الهيئ  مجلة علم النفس  . المرضى السيكوسوماتيين 

 ).٤١-٢٩ص ص(
  

: ضغوط أحداث الحيـاة وأسـاليب مواجهتهـا       ). ١٩٩٤(طفى  عبد المعطي، حسن مص    .٦٣
المجلة المـصرية للدراسـات     . دراسة حضارية مقارنة في المجتمع المصري واالندونيسي      

 ). ٨٨-٤٧ص ص (، العدد الثامن، مكتبة االنجلو المصرية النفسية
  

ـ  : القـاهرة . القلق وإدارة الضغوط النفـسية    ). ٢٠٠١(عثمان، فاروق السيد     .٦٤ ر دار الفك
 . العربي

  

سكرتارية .  اجتماعي لألطفال الفلسطينيين   -دراسة تقييم نفسي  ). ٢٠٠٣(عرفات، كايرو    .٦٥
 ). ملحق مع صحيفة األيام(الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني، فلسطين، يوليو

  

 . دار الكتاب الحديث: القاهرة. ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها). ١٩٩٨(عسكر، علي  .٦٦
  

مكتبة : القاهرة. مشكالتها ووسائل تحقيقها  : الصحة النفسية ). ١٩٧٩(علي، أحمد علي     .٦٧
 . عين شمس

  

 المساندة االجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة       .)١٩٩٧(علي، عبد السالم علي      .٦٨
، المجلد السابع، العدد الثاني، رابطة      مجلة دراسات نفسية  . كما تدركها العامالت المتزوجات   

 ).٢٣٢-٢٠٣ص ص (ية األخصائيين النفسيين المصر
  

المـساندة االجتماعيـة وأحـداث الحيـاة الـضاغطة       ). ٢٠٠٠(علي، علي عبد السالم      .٦٩
 نوعالقتهما بالتوافق مع الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة المقيمين مع أسرهم، والمقيمـي            
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 ٢٠٠

 

  املالحق
  

  حكمينقائمة الم ) ١(  ملحق رقم
  

 مكان العمل االسم الرقم
  الجامعة اإلسالمية الدكتور نبيل دخان ١
  الجامعة اإلسالمية الدكتور سمير قوتة ٢
الدكتور سهيل دياباألستاذ  ٣   جامعة القدس المفتوحة 
الدكتور محمد الحلواألستاذ  ٤   الجامعة اإلسالمية 
  الجامعة اإلسالمية الدكتور عاطف االغا ٥
بوكويك باسم أالدكتور ٦   جامعة األزهر 
 جامعة األزهر الدكتور أسامة حمدونة ٧

  برنامج غزة للصحة النفسية الدكتور تيسير دياب ٨
  



 ٢٠١

  المقاييسرسالة تحكيم ) ٢(ملحق رقم 
  الجامعة اإلسالمية

  الدراسات العليا
   قسم علم النفس-كلية التربية

  بسم اهللا الرحــمن الرحيم
   حفظه اهللا،،،------------------------------------------/السيد

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
  

  
   مقياستحكيم : الموضوع

يقوم الباحث بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير من قسم علم النفس بكليـة التربيـة بالجامعـة              
طة والـصحة   دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين األحـداث الـضاغ         "اإلسالمية بعنوان   

 المـساندة   مقيـاس وقد استدعى ذالك قيام الباحـث باسـتخدام         " النفسية للمراهقين الفلسطينيين  
الدعم االنفعالي والمـادي واألدائـي      "  حيث يعرف الباحث المساندة االجتماعية بأنها        االجتماعية

 –مالء الفصل    األسرة، األصدقاء، الجيران، ز    –الذي يتلقاه الفرد من قبل اآلخرين المحيطين به         
  ". ومدى قدرة الفرد على تقبل وإدراك هذا الدعم

 حيث يعرف الباحث األحداث الـضاغطة   لألحداث الـضاغطة مقياسكذلك قام الباحث باستخدام  
مجموعة من المصادر الخارجية والداخلية الضاغطة والتي يتعرض لها الفرد فـي حياتـه             "بأنها  

جابة المناسبة للموقف، ومـا يـصاحب ذلـك مـن           وينتج عنها ضعف قدرته على إحداث االست      
  ".اضطرابات انفعالية وفسيولوجية تؤثر على جوانب الشخصية األخرى

القـدرة   "حيث يعرف الصحة النفسية بأنها        الصحة النفسية  مقياسكذلك قام الباحث باستخدام     و
   .متطلبات البيئة الخارجيةغم بين مكونات النفس الداخلية، وعلى التوافق والتنا

وبناء على ما تقدم يرجو الباحث من سيادتكم من خالل خبرتكم إبداء أرائكم النيرة حول النقـاط                 
  .مدى انتماء كل فقرة من الفقرات -١ :التالية
  .ة المقترحةم وقوة صياغتها مع إجراء التعديل الالزتوضوح الفقرا -٢
  .المقاييسقتراحاتكم العامة على إبداء مالحظاتكم وا -٣

  على حسن تعاونكمنشكركم 
  

  الباحـــــــــث 
  مــروان عبداهللا دياب



 ٢٠٢

  إستبانة البيانات الشخصية) ٣(ملحق رقم 
 

  البيانات الشخصية
   ١٨              ١٧             ١٦               ١٥  العمر

  أول ثانوي              ثاني ثانوي             ثالث ثانوي  الصف الدراسي
  أنثى  ذكر                                      الجنس        

    مكان السكن
    عدد أفراد األسرة

    الترتيب الميالدي بين  أفراد األسرة
  



 ٢٠٣

   األولية مقياس األحداث الضاغطة في صورته) ٤(ملحق رقم 
  

  مقياس األحداث الضاغطة
  

 :عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب

  .المرجو منك أن تقرأ كل عبارة وتفهمها جيدافيما يلي مجموعة من العبارات، 
 فإذا رأيت أن العبارة تتفق مع وجهة نظرك تماما أو مع ظروفك وشخصيتك ، ضع عالمـة                 .١

)ü  (  أو )û (  داخل العمود الذي عنوانه)كثيرا.(  
أو  )  ü (إذا رأيت أن العبارة ال تتفق مع وجهة نظرك أو ظروفك وشخصيتك، ضع عالمة .٢

 )û ( لعمود الذي عنوانه  داخل ا)أبدا.(  
داخل العمود  )  û( أو  )  ü (وإذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة متوسطة، ضع عالمة .٣

 ).أحيانا(الذي عنوانه 

  ) û( أو  )  ü (وإذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة نادرة أو منخفـضة، ضـع عالمـة    .٤
 ).نادرا(أمام العمود 

 .اإلجابة عليهامن فضلك ال تترك عبارة بدون ** 

 الصحيحة هي التي تنطبق عليك  ولـيس         اإلجابةال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، وإنما        ** 
  .أي إجابة أخرى

   
  العبــارة

ال تنطبق 
  على اإلطالق

  "أبدا"

تنطبق بدرجة 
منخفضة 

  "نادرا"

تنطبق بدرجة 
  متوسطة

  "أحياناً"

تنطبق بدرجة 
  كبيرة

  "كثيراً"
           تحدث بين أفراد أسرتيتكثر الخالفات التي .١
          ينخفض مستوى دخل أسرتي .٢
          أجد صعوبة في بعض المناهج الدراسية .٣
          تكثر المشاجرات  بيني وبين زمالئي .٤
          ال أنام عندما تقابلني مشكلة في حياتي .٥
          المواد التي ادرسها  ال تتناسب مع قدراتي وطموحاتي .٦
          ار الوجه من وقت آلخراشعر بالضعف العام واصفر .٧
          ال يوجد احترام أو تعاون بين أفراد أسرتي .٨
مصروفي الشخصي قليل جدا بسبب دخل األسرة  .٩

  المنخفض
        

          انخفاض المستوى العلمي لألساتذة يؤثر علي .١٠
ال يوجد انسجام أو توافق بيني وبين زمالئي داخل  .١١

  المدرسة أو خارجها
        

          رين ال يقدرني اآلخ .١٢
          اشعر بصداع وآالم في الرأس من وقت ألخر  .١٣
          اشعر بعدم أهميتي بين أفراد أسرتي .١٤



 ٢٠٤

   
  العبــارة

ال تنطبق 
  على اإلطالق

  "أبدا"

تنطبق بدرجة 
منخفضة 

  "نادرا"

تنطبق بدرجة 
  متوسطة

  "أحياناً"

تنطبق بدرجة 
  كبيرة

  "كثيراً"

أخجل عند زيارة زميل في منزلي لنقص أثاث المنزل  .١٥
  ولموقع السكن

        

أجد صعوبة في تركيز انتباهي أثناء المحاضرات وأثناء  .١٦
  المذاكرة لمدة طويلة

        

          لب من زمالئيأتعرض لكثير من المقا .١٧
          أغير من زمالئي ألنهم أفضل مني .١٨
          من الصعب اخذ قرار حاسم في بعض األمور .١٩
          اشعر بصعوبة في التنفس من وقت آلخر .٢٠
          ال يهتم كل منا باآلخر داخل األسرة .٢١
يوجد نقص في حاجاتي ومتطلباتي الشخصية بسبب  .٢٢

  نقص المال
        

اجباتي الدراسية وعدم معرفتي أجد صعوبة في إنجاز و .٢٣
  بالطرق الجيدة للمذاكرة

        

          أجد صعوبة في إقامة عالقات جيدة مع زمالئي .٢٤
          أغضب ألتفه األسباب  .٢٥
          أجد صعوبة في تحقيق طموحاتي في الحياة .٢٦
تصيبني آالم عضوية في الظهر أو في أي عضو في  .٢٧

  جسمي عند قيامي بعمل
        

           أو من يقوم مقامهما بقسوة يعاملني والداي .٢٨
          أخاف من المستقبل بسبب انخفاض دخل أسرتي .٢٩
ال أجد مساعدة من األساتذة لي في حل مشكالتي  .٣٠

  الدراسية والشخصية
        

ال توجد روح الحب والتعاون بيني وبين زمالئي داخل  .٣١
  اأو خارجه) المدرسة(

        

ر حتى مع اشعر بالخجل والحساسية الزائدة باستمرا .٣٢
  زمالئي وأساتذتي

        

          ألوم نفسي ألقل خطا أقع فيه .٣٣
          اشعر بالتعب عندما ابذل جهد .٣٤
يعاقبني والداي أو من يقوم مقامهما على أخطائي ولو  .٣٥

  كانت بسيطة
        

          تضعف طموحاتي بسبب نقص حاجاتي المادية .٣٦
اشعر بعدم الرغبة في دراسة بعض المواد الدراسية  .٣٧

  ررةالمق
        

          تكثر العداوة بيني وبين زمالئي ويكرهونني .٣٨
          يتغير مزاجي وأثور بسرعة .٣٩
          ال أجد استقراراً في حياتي الشخصية .٤٠
          اشعر بضعف الشهية أو سوء الهضم من وقت ألخر .٤١
ال انسجم مع والداي أو من يقوم مقامهما وال أتقبل  .٤٢

  ارأيهم
        



 ٢٠٥

   
  العبــارة

ال تنطبق 
  على اإلطالق

  "أبدا"

تنطبق بدرجة 
منخفضة 

  "نادرا"

تنطبق بدرجة 
  متوسطة

  "أحياناً"

تنطبق بدرجة 
  كبيرة

  "كثيراً"

 الشخصي أمام زمالئي قلة مالبسي وحسن مظهري .٤٣
  يشعرني بالضيق

        

          يرهقني كثرة االمتحانات المستمرة طوال العام الدراسي .٤٤
ال يساعدني زمالئي في فهم بعض المواد الدراسية  .٤٥

  الصعبة 
        

          ال أشعر بالحب .٤٦
أخشى الوقوع في أخطاء تخل باآلداب أو القواعد  .٤٧

  والعادات االجتماعية
        

 - لمس - بصر –سمع (أجهزة الحس تضطرب بعض  .٤٨
  لدي)  ذوق- شم 

        

ال أجد تقارب بيني وبين أفراد أسرتي في أمور كثيرة  .٤٩
  ...) الرغبات–االهتمامات (

        

          أخجل من زمالئي ألنني اسكن في حي شعبي بسيط .٥٠
          أجد صعوبة في اإلجابة الشفوية أثناء المحاضرات .٥١
صدقاء داخل المدرسة أو أجد صعوبة في االحتفاظ باأل .٥٢

  خارجها
        

          إنني سريع البكاء والتأثر .٥٣
          اشعر بالحرج وجرح مشاعري ألبسط األمور .٥٤
          يضايقني حب الشباب أو عدم نضارة بشرتي .٥٥
يفرق والداي أو من يقوم مقامهما بيني وبين أخوتي في  .٥٦

  المعاملة
        

 بسبب من الصعب شراء المراجع الدراسية المطلوبة .٥٧
  العجز المادي ألسرتي

        

من الصعب الحصول على المراجع الدراسية المطلوبة  .٥٨
  )المدرسة(في مكتبة الكلية 

        

أو )  المدرسة(ال أكون مقبول من زمالئي في الكلية  .٥٩
  خارجها

        

          ينفذ صبري بسهولة وأغضب بسرعة  .٦٠
          انفعل بسرعة في أغلب المواقف .٦١
          عة دقات قلبي من وقت آلخراشعر بزيادة وسر .٦٢
          ال أستطيع التعبير عن آرائي الشخصية داخل أسرتي .٦٣
أخاف من اإلصابة بالمرض لصعوبة اإلنفاق على  .٦٤

  العالج
        

من وقت ) المدرسة(اشعر برغبة قوية في ترك الكلية  .٦٥
  آلخر

        

          ال يحترمني زمالئي وال يثقون بي .٦٦
          ردي بعيدا عن اآلخرينأفضل الوحدة والجلوس بمف .٦٧
          ينتقدني غيري وينفرون من تصرفاتي .٦٨
          أعاني من نقص االهتمام بالرعاية الطبية المناسبة .٦٩



 ٢٠٦

   النهائية مقياس األحداث الضاغطة في صورته) ٥(ملحق رقم 
  

 :عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب

  .ارة وتفهمها جيدافيما يلي مجموعة من العبارات، المرجو منك أن تقرأ كل عب
 فإذا رأيت أن العبارة تتفق مع وجهة نظرك تماما أو مع ظروفك وشخصيتك ، ضع عالمـة                 .٥
)ü  (  أو )û (  داخل العمود الذي عنوانه)كثيرا.(  
أو  )  ü (إذا رأيت أن العبارة ال تتفق مع وجهة نظرك أو ظروفك وشخصيتك، ضع عالمة .٦
 )û (  داخل العمود الذي عنوانه )أبدا(.  
داخل العمود  )  û( أو  )  ü (وإذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة متوسطة، ضع عالمة .٧

 ).أحيانا(الذي عنوانه 

  ) û( أو  )  ü (وإذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة نادرة أو منخفـضة، ضـع عالمـة    .٨
 ).نادرا(أمام العمود 

 .من فضلك ال تترك عبارة بدون اإلجابة عليها** 

 الصحيحة هي التـي تنطبـق عليـك          اإلجابةد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، وإنما       ال توج ** 
  .وليس أي إجابة أخرى

   
  العبــارة

ال تنطبق 
  على اإلطالق

  "أبدا"

تنطبق بدرجة 
منخفضة 

  "نادرا"

تنطبق بدرجة 
  متوسطة

  "أحياناً"

تنطبق بدرجة 
  كبيرة

  "كثيراً"
          يوجد خالفات بين أفراد أسرتي   .١
          ل أسرتي قليلمستوى دخ   .٢
          أجد صعوبة في بعض المناهج الدراسية   .٣
          بيني وبين زمالئي) مشاكل(يوجد مشاجرات    .٤
          ال أستطيع أن أنام عندما تقابلني مشكلة في حياتي   .٥
المواد التي ادرسها  ال تتناسب مع قدراتي    .٦

  وطموحاتي
        

          اشعر بالضعف العام واصفرار الوجه من وقت آلخر   .٧
          ال يوجد احترام أو تعاون بين أفراد أسرتي   .٨
مصروفي الشخصي قليل جدا بسبب دخل األسرة    .٩

  المنخفض
        

انخفاض المستوى العلمي لألساتذة يؤثر علي    .١٠
  مستواي الدراسي واألكاديمي

        

ال يوجد انسجام أو توافق بيني وبين زمالئي داخل    .١١
  المدرسة أو خارجها

        

          )ال يحترمني اآلخرين(اآلخرين ال يقدرني    .١٢
          اشعر بصداع وآالم في الرأس   .١٣
          اشعر بعدم أهميتي بين أفراد أسرتي   .١٤
        أخجل عند زيارة زميل في منزلي لنقص أثاث    .١٥



 ٢٠٧

   
  العبــارة

ال تنطبق 
  على اإلطالق

  "أبدا"

تنطبق بدرجة 
منخفضة 

  "نادرا"

تنطبق بدرجة 
  متوسطة

  "أحياناً"

تنطبق بدرجة 
  كبيرة

  "كثيراً"
  المنزل ولموقع السكن المتواضع

أجد صعوبة في تركيز انتباهي أثناء المحاضرات    .١٦
  وأثناء المذاكرة لمدة طويلة

        

          أتعرض لكثير من المقالب من زمالئي   .١٧
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 ٢٠٩

  ته األوليةمقياس الصحة النفسية في صور) ٦(ملحق رقم 
  

  :عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 
فيما يلي مجموعة من العبارات ، و المرجو منك أن تقرأ كل منها و تفهمها جيداً ، فإذا رأيت  •

أمام رقم العبارة نفسها داخل  ) û( أو  )  ü (ضع عالمة أن العبارة تتفق مع وجهة نظرك
 ) û( أو  )  ü (ضع عالمة  ال تنطبق عليكإذا رأيت أن العبارة ) .نعم(العمود الذي عنوانه 

  ) .ال(أمام رقم العبارة نفسها داخل العمود الذي عنوانه 
أرجو أن تتأكد أنك وضعت العالمة في كل مرة أمام رقم العبارة نفسها التي سبق أن قرأتها  •

  .مباشرة ، و ليس أمام عبارة غيرها 
في هذه الحالة اختر اإلجابة األقرب لالتفاق ربما تتردد في اختيار اإلجابة على العبارات ، و  •

 .مع وجهة نظرك و ال تترك أية عبارة بدون إجابة 

، و إنما اإلجابة الصحيحة هي التي تنطبق  توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئةالحظ أنه ال •
 .عليك و ليس أية إجابة أخرى 

  .ها  رجاء التفضل بقراءة كل عبارة بدقة قبل أن تجيب علي١: مالحظات 
رجاء التكرم بعدم كتابة أية تعليقات أو وضع أية عالمات على الصفحات التالية ، بل سجل -٢

 .إجابتك في المكان المخصص لإلجابة فقط 
  ال  نعم  العبــــارة  
      .عادة أجد رغبة في الحديث عن نفسي وعن إنجازاتي أمام اآلخرين   .١
     .احرص على تبادل الزيارات مع زمالئي وأصدقائي  .٢
     . نحو اآلخرين بصورة سريعة- بين حب و كراهية –عادة تتغير مشاعري   .٣
     بامكاني أن أواصل عمالً ما لفترة طويلة حتى لو واجهتني بعض المشكالت و الصعوبات  .٤
     .في بعض أجزاء جسمي في كثير من األحيان) رعشة ( أعاني من اهتزاز   .٥
     .لى حساب اآلخرينيجب أال يحاول اإلنسان تحقيق غاياته ع  .٦
      أرى أن الفائدة المرجوة من المعوقين جسميا ال تتناسب مع حجم ما ينفق عليهم   .٧
     غالباً أشعر بأنه ليس لدي آراء مفيدة اقترحها على اآلخرين   .٨
     .أحرص على المشاركة في األنشطة الترفيهية مع اآلخرين  .٩
     . سبب معقول غالباً تنتابني  نوبات  من الحزن و الفرح دون  .١٠
     .يسعدني بذل أقصى جهد ممكن في أداء عملي مهما كلفني ذلك من مشقة   .١١
أعاني من ضيق في التنفس في كثير من األحيان  رغم عدم وجود سبب عضوي واضح   .١٢

. 
    

     .غالباً أعامل اآلخرين باألسلوب الذي أحب أن يعاملونني به  .١٣
     . ضع سخرية اآلخرين دائماأرى أن األفراد ثقيلي الوزن يكونون مو  .١٤
     .يعاملني والدي كما لو كنت طفالً صغيراً  .١٥
     .أحرص على المشاركة في الجماعات الخاصة بالخدمات واألنشطة االجتماعية  .١٦
     . أنني أغضب وأثور إذا ما ضايقني أحد و لو بكلمة صغيرة  .١٧



 ٢١٠

  ال  نعم  العبــــارة  
     . بهأحرص دائماً على بذل كل ما في وسعي إلتقان العمل الذي أقوم  .١٨
     .تعاودني نوبات  الصداع في معظم األحيان  .١٩
     .أميل إلى اإلشادة بحسنات اآلخرين ومزاياهم أكثر من التنويه بعيوبهم  .٢٠
     .عادة ما ينتابني شعور بأنني ال أصلح لشيء   .٢١
     .أعتقد أن زمالئي ال يهتمون كثيراً بما أبديه من آراء و أفكار  .٢٢
ع أساتذتي تجعلني أتحدث معهم بحرية في مختلف أموري تسمح لي عالقاتي الجيدة م  .٢٣

 .الخاصة
    

     .أجدني قلقا معظم الوقت إزاء ما قد يحمله لي المستقبل  .٢٤
     .  أرى أن قيمة اإلنسان تكمن في مدى إخالصه في عمله مهما كان بسيطا  .٢٥
     .في كثير من األحيان) أو الكوابيس(تعاودني األحالم المزعجة   .٢٦
     . ستمتع اإلنسان بمعرفة اآلخرين بغض النظر عما يحققونه له من منافعيجب أن ي  .٢٧
     . أشعر غالبا بان زمالئي و أصدقائي أفضل مني في مظهرهم الجسمي عموما  .٢٨
     .أشعر بعدم كفاءتي إلى درجة تعوقني عن إنجاز معظم أعمالي  .٢٩
      ى أسراري تربطني عالقات وثيقة ببعض األشخاص بحيث أثق فيهم وائتمنهم عل   .٣٠
     ينتابني الضيق والتوتر إزاء المواقف الغامضة   .٣١
ال تؤجل عمل اليوم إلى "عادة أحاول إنجاز أعمالي دون تباطؤ عمالً بالحكمة القائلة    .٣٢

 ".الغد
    

     .أشعر بتوتر خلف رقبتي في كثير من األحيان  .٣٣
ه الناس بالطريقة من الضروري أن يلتزم الفرد بالصدق و األمانة حتى لو لم يعامل  .٣٤

 .نفسها
    

     .غالبا أفضل التعامل مع من هم أصغر مني سناً  .٣٥
     .أشعر أني أفتقد إلى مواهب ومقدرات كثيرة لدرجة تجعلني أخجل من نفسي  .٣٦
     .غالبا تسعدني المشاركة في الحفالت والمناسبات االجتماعية  .٣٧
 يترتب على ذلك من غالبا أتصرف فورا في بعض المواقف دون ترو أو حساب لما  .٣٨

 .نتائج
    

     .أشعر بأن مجال دراستي سيفيدني كثيراً في مستقبل حياتي  .٣٩
     .أشعر عادة بفقدان شهيتي للطعام  .٤٠
     .أحاول دائما احترام مشاعر اآلخرين حتى لو اختلفوا معي في الرأي  .٤١
     .أنا لست راضياً عن نفسي  .٤٢
     .م ولو في بعض األمور البسيطةغالبا ال يثق أقاربي في مقدرتي على مساعدته  .٤٣
أرى أنه من األفضل أن يسهم الفرد بدور ايجابي  في األنشطة االجتماعية، وال يكتفي   .٤٤

 .بمجرد االستمتاع بها
    

     .غالبا ال اشعر بالسعادة ألشياء قد يفرح لها اآلخرون كثيراً  .٤٥
ح في الحياة ال إنني حريص على التخطيط  لمختلف أمور حياتي العتقادي أن النجا  .٤٦

 . يتحقق بالصدفة
    

أشعر بالتعب و اإلجهاد في كثير من األحيان  رغم عدم وجود سبب عضوي  واضح   .٤٧
 .لذلك

    

     .أحاول عادة الوفاء  بوعدي ألن وعد الحر دين عليه  .٤٨
     .غالبا ما ينظر الناس إلى الصم وثقيلي السمع على أنهم أقل كفاءة من غيرهم  .٤٩
     .بعدم ثقتي بنفسي و بأنني عبء على غيريكثيرا ما أشعر   .٥٠
     .عادة تشجعني أسرتي على تبادل الزيارات مع أصدقائي  .٥١



 ٢١١

  ال  نعم  العبــــارة  
     .عادة يصعب علي نسيان ما يوجهه اآلخرون لي من إساءات  .٥٢
     .أحاول مراجعة مشكالتي بنفسي دون االعتماد كثيراً على اآلخرين  .٥٣
     .لو منذ فترة قصيرةيصعب علي تذكر ما سبق لي دراسته أو قراءته و  .٥٤
     . من رأيي أن كل إنسان سيجني حتماً نتائج عمله سواء خيرا أم شرا  .٥٥
     .اعتقد انه ال يجب أن يطلب الناس أي مساعدة من فرد مبتور الساق أو مشلول  .٥٦
يصعب علي إبداء رأيي في مواجهة جماعة من الناس حتى لو كان هذا الرأي عن   .٥٧

 .موضوع اعرفه جيدا
    

     .بطني عالقات طيبة ببعض األسر بحيث أشعر معها  كما لو كنت بين أهليتر  .٥٨
     .غالبا أستغرق  في أحالم اليقظة بحيث ال أشعر مطلقا  بما يدور حولي  .٥٩
     .عادة أشعر بالنشاط والحيوية عندما أكون مشغوالً بعمل ما  .٦٠
     .محاضرة ماأجد صعوبة كبيرة في تركيز انتباهي أثناء القراءة أو استماعي ل  .٦١
      يجب على الفرد أن يحرص على حقوق اآلخرين بقدر حرصه على حقوقه   .٦٢
     .غالبا يعاني الفرد قصير القامة  من الشعور بالنقص والقصور بين زمالئه  .٦٣
     .يصعب علي الدخول في منافسات مع اآلخرين حتى لو كانوا في مثل سني  .٦٤
     .أصدقائيأستغرق في الخيال طويالً حتى لو كنت بين   .٦٥
لدي هوايات ممتعة احرص على ممارستها في أوقات فراغي مثل جمع الطوابع أو   .٦٦

 . . الخ...القراءة
    

     . غالبا أتحدث بسرعة كبيرة مما يجعلني أتلجلج أو أتهته  .٦٧
     .اعتقد انه ال يجب إصدار أحكام على الناس دون معرفة كافية بهم  .٦٨
     . موضع تهكم زمالئه وسخريتهم الغليظتعادة يكون الفرد ذو الصو  .٦٩
أستغرق وقتاً طويالً في حسم المسائل مما يفوت علي فرصة اتخاذ القرار في وقته   .٧٠

 .المناسب
    

     .عادة أفكر في أهمية ما أقوم به من أعمال  ومدى فائدته للمجتمع قبل أن أقدم عليها  .٧١
     .إصبعي في فمييصعب علي  التخلص من بعض العادات مثل قضم أظافري أو وضع   .٧٢
     .أعتقد أن اإلنسان ال بد أن يتسم بالخلق الحسن فالعلم وحده ال يكفي  .٧٣
     .غالبا يخجل الفرد من أشياء مثل تشوه أسنانه أو عدم انتظامها  .٧٤
     .أهرب دائما  من بعض المشكالت و المصاعب لعدم مقدرتي على مواجهتها  .٧٥
     . و تحفزني على العملهناك أمور كثيرة في الحياة تثير اهتمامي  .٧٦
     .غالبا تعاودني تقلصات في معدتي رغم عدم وجود سبب عضوي واضح لذلك  .٧٧
     . يسعدني التخفيف عن اآلخرين وقت الشدائد حتى لو لم يكونوا من معارفي  .٧٨
     .ينتابني شعور دائم أن فكرة الناس عني أقل مما يجب  .٧٩
     .اتي قبل أن أطالب بمصالحيأحرص دائما على تحمل مسئولياتي وأداء واجب  .٨٠
     .أعاني من األرق بحيث ال أستطيع االستغراق في النوم بدرجة كافية   .٨١
      اعتقد انه من األفضل عدم مواجهة الناس بأخطائهم بصورة مباشرة   .٨٢
أو النمش في وجهه إلى االنطواء ) حب الشباب(غالبا يميل الفرد المصاب ببعض البثور    .٨٣

   .والبعد عن اآلخرين
    

     .أفكر كثيراً قبل أن أقدم على عمل قد يضر بمصالح اآلخرين  .٨٤
     .يبدو أن بعض الناس يعتبرون المكفوفين أقل منهم لذا يتجنبون التعامل معهم  .٨٥
ال حول لهم وال قوة، وال يثقون في مقدرتهم ) الجسم(غالبا يعتقد الناس أن ضعاف البنية   .٨٦

 . على  إنجاز أي شيء
    

  



 ٢١٢

   النهائيةمقياس الصحة النفسية في صورته) ٧(ملحق رقم 
  

  :عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 
فيما يلي مجموعة من العبارات ، و المرجو منك أن تقرأ كل منها و تفهمها جيداً ، فإذا رأيت  •

أمام رقم العبارة نفسها داخل  ) û( أو  )  ü (ضع عالمة أن العبارة تتفق مع وجهة نظرك
 ) û( أو  )  ü (ضع عالمة  إذا رأيت أن العبارة ال تنطبق عليك) .نعم(انه العمود الذي عنو

  ) .ال(أمام رقم العبارة نفسها داخل العمود الذي عنوانه 
أرجو أن تتأكد أنك وضعت العالمة في كل مرة أمام رقم العبارة نفسها التي سبق أن قرأتها  •

  .مباشرة ، و ليس أمام عبارة غيرها 
ختيار اإلجابة على العبارات ، و في هذه الحالة اختر اإلجابة األقرب لالتفاق ربما تتردد في ا •

 .مع وجهة نظرك و ال تترك أية عبارة بدون إجابة 

الحظ أنه ال توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة ، و إنما اإلجابة الصحيحة هي التي تنطبق  •
 .عليك و ليس أية إجابة أخرى 

  .ءة كل عبارة بدقة قبل أن تجيب عليها  رجاء التفضل بقرا١: مالحظات 
رجاء التكرم بعدم كتابة أية تعليقات أو وضع أية عالمات على الصفحات التالية ، بل سجل -٢

 .إجابتك في المكان المخصص لإلجابة فقط 
  ال  نعم  العبــــارة  
      .أجد رغبة في الحديث عن نفسي وعن إنجازاتي أمام اآلخرين   .١
     .لتعامل مع الناسأستمتع كثيراً با  .٢
     . نحو اآلخرين بصورة سريعة- بين حب و كراهية–تتغير مشاعري   .٣
     أتمكن من مواصلة عمل ما لفترة طويلة حتى لو واجهتني بعض المشكالت والصعوبات  .٤
     .في بعض أجزاء جسمي في كثير من األحيان) رعشة ( أعاني من اهتزاز   .٥
أرى أن على اإلنسان أال يحقق .( ياته على حساب اآلخرينيجب أال يحاول اإلنسان تحقيق غا  .٦

 ).مصالحه على حساب اآلخرين
    

     ).أو أشارك بها اآلخرين( أشعر بأنه ليس لدي آراء مفيدة اقترحها على اآلخرين   .٧
     .أحرص على المشاركة في األنشطة الترفيهية مع اآلخرين   .٨
     . دون سبب معقول من الحزن و الفرح) حاالت(أشعر بــ  نوبات   .٩
     .يسعدني بذل أقصى جهد ممكن في أداء عملي مهما كلفني ذلك من مشقة   .١٠
     .أعاني من ضيق في التنفس رغم عدم وجود سبب عضوي واضح   .١١
     .أعامل اآلخرين باألسلوب الذي أحب أن يعاملونني به   .١٢
الناس يستهزؤن . (آلخرينيكونون موضع سخرية ا)  الناصحين(أرى أن األفراد ثقيلي الوزن   .١٣

 ) بالناصحين
    

     )أشعر أن والدي يعملني كطفل صغير.(يعاملني والدي كما لو كنت طفالً صغيراً   .١٤



 ٢١٣

  ال  نعم  العبــــارة  
     .أحرص على المشاركة في النشاطات االجتماعية  .١٥
أشعر بالغضب عندما يضايقني . (أنني أغضب وأثور إذا ما ضايقني أحد و لو بكلمة صغيرة  .١٦

 )أحد" يغضبني"
    

     .أحرص دائماً على بذل كل ما في وسعي إلتقان العمل الذي أقوم به  .١٧
     .أعاني من نوبات من الصداع في معظم األحيان  .١٨
أميل للتحدث عن مزايا . (أميل إلى اإلشادة بحسنات اآلخرين ومزاياهم أكثر من التنويه بعيوبهم  .١٩

 )اآلخرين وليس عيوبهم
    

     .اشعر بأنني ال أصلح لشيء   .٢٠
أشعر أن زمالئي ال يهتمون . (أعتقد أن زمالئي ال يهتمون كثيراً بما أبديه من آراء و أفكار   .٢١

 )بآرائي وأفكاري
    

     .عالقاتي الجيدة مع أساتذتي تجعلني أتحدث معهم بحرية في مختلف أموري الخاصة  .٢٢
     .اشعر بالقلق تجاه المستقبل  .٢٣
       .أرى أن اإلنسان يجب أن يكون مخلصا في عمله  .٢٤
     .بصورة متكررة) أو الكوابيس(أعاني من األحالم المزعجة   .٢٥
     .أرى أن يستمتع اإلنسان بمعرفة الناس دون مصالح  .٢٦
     .أشعر بأن زمالئي و أصدقائي أفضل مني في مظهرهم العام  .٢٧
     .أشعر بعدم الكفاءة والقدرة على اإلنجاز  .٢٨
     )ير معروفة لدي أو الغير واضحةالغ(اشعر بالضيق والتوتر في المواقف الغامضة   .٢٩
     ".ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد"أحاول إنجاز أعمالي في موعدها المحدد عمالً بالحكمة   .٣٠
     .أشعر بتوتر ووجع في رقبتي في كثير من الوقت  .٣١
     .أرى أن يلتزم اإلنسان الفرد بالصدق و األمانة  .٣٢
     .التعامل مع من هم أصغر مني سناً) أحب ( أفضل   .٣٣
     .أشعر أني أفتقد إلى مواهب ومقدرات كثيرة لدرجة تجعلني أخجل من نفسي  .٣٤
     .أحس بالسعادة في المشاركة في الحفالت والمناسبات االجتماعية  .٣٥
     .أتصرف بتسرع في بعض المواقف دون حساب لما يترتب على ذلك من نتائج سلبية  .٣٦
     .ياتيأشعر بأن دراستي ستفيدني كثيراً في مستقبل ح  .٣٧
     .أشعر بفقدان شهيتي للطعام  .٣٨
     ).أو لم يتفقوا معي في الرأي(أحترم مشاعر اآلخرين حتى لو اختلفوا معي في الرأي   .٣٩
     )مبسوط من نفسي.(أنا راضي عن نفسي  .٤٠
     .يثق أقاربي في مقدرتي على مساعدتهم  .٤١
     .ماعيةأرى أنه من األفضل أن يشارك الفرد بدور فعال في األنشطة االجت  .٤٢
     .أشعر بعدم السعادة ألشياء قد يفرح لها اآلخرون كثيراً  .٤٣
     .أحرص على التخطيط السليم لمختلف أمور حياتي  .٤٤
     .واضح لذلك) جسمي(أشعر بالتعب و اإلجهاد رغم عدم وجود سبب عضوي   .٤٥
     .أوفي بوعدي ألن وعد الحر دين عليه  .٤٦
     .هم أقل كفاءة من غيرهمينظر الناس إلى المعاقين سمعياً على أن  .٤٧
     .أشعر بعدم ثقتي بنفسي و بأنني عبء على غيري  .٤٨



 ٢١٤

  ال  نعم  العبــــارة  
     .تشجعني أسرتي على تبادل الزيارات مع أصدقائي  .٤٩
     .يصعب علي نسيان ما يوجهه اآلخرون لي من إساءة وانتقادات  .٥٠
     .أحل مشكالتي بنفسي دون االعتماد كثيراً على اآلخرين  .٥١
     .سبق لي دراسته أو قراءتهأشعر بصعوبة تذكر ما   .٥٢
     )كل واحد سيالقي نتيجة عمله. (أرى أن كل إنسان سيجني حتماً نتائج عمله سواء خيرا أم شرا  .٥٣
     .طلب المساعدة من المعاقين غير ضروري  .٥٤
     .اشعر بصعوبة إبداء رأيي مع الجماعة حتى لو كنت اعرف الموضوع الذي يتحدثون به  .٥٥
     .ببعض العائالت بحيث أشعر كما لو كنت بين أهليتربطني عالقات طيبة   .٥٦
     .في أحالم اليقظة بحيث ال أشعر بما يدور حولي) أسرح(أستغرق   .٥٧
     .أشعر بالنشاط والحيوية عندما أكون مشغوالً بعمل ما  .٥٨
     .أشعر بصعوبة التركيز أثناء القراءة أو سماع محاضرة في المدرسة  .٥٩
     .أحرص على حقوق اآلخرين  .٦٠
     .من الشعور بالنقص والخجل بين زمالئه) القصير(يعاني الفرد قصير القامة   .٦١
     .أجد صعوبة في الدخول في منافسات مع اآلخرين حتى لو كانوا في مثل سني  .٦٢
     .طويالً حتى لو كنت بين أصدقائي) أسرح(أستغرق في الخيال   .٦٣
     . أحرص على ممارسة هواياتي في أوقات فراغي  .٦٤
     ).أجد صعوبة في الكالم والتعبير عن نفسي(سرعة كبيرة مما يجعلني أتهته أتكلم ب  .٦٥
     .أحكام على الناس دون معرفة كافية بهم) أقول(أصدر   .٦٦
     .موضع سخرية واستهزاء من زمالئه) الخشن( الغليظ تالفرد ذو الصو  .٦٧
لقرار في وقته وقتاً طويالً في حل المسائل مما يفوت علي فرصة اتخاذ ا) أضيع(أستغرق   .٦٨

 .المناسب
    

     .أفكر في أهمية ما أعمله ومدى فائدته للمجتمع قبل أن أقوم به  .٦٩
     .أجد صعوبة في التخلص من بعض العادات السيئة مثل قضم أظافري أو وضع إصبعي في فمي  .٧٠
     .أعتقد أن اإلنسان يجب أن يكون ذو خلق حسن واحترام لآلخرين فالعلم وحده ال يكفي  .٧١
     ).البشع/السيئ(ل الفرد من أشياء وتشوهات في مظهره مثل تشوه أسنانه وشكلها القبيح يخج  .٧٢
     .من بعض المشكالت و المصاعب لعدم مقدرتي على مواجهتها) أتجنب(أهرب   .٧٣
     .هناك أمور كثيرة في الحياة تثير اهتمامي و تحفزني على العمل  .٧٤
     .جود سبب عضوي واضح لذلكفي معدتي رغم عدم و) أوجاع(تعاودني تقلصات   .٧٥
     .أحس بالسعادة عندما أخفف عن اآلخرين وقت الشدائد  .٧٦
     .عني أقل مما يجب) رأي الناس(أحس بأن فكرة الناس   .٧٧
     .أحرص على تحمل المسئولية وأداء ما هو مطلوب مني قبل أن أطالب بمصالحي  .٧٨
     . االستغراق في النوم بدرجة كافية بحيث ال أستطيع) عدم القدرة على النوم(أعاني من األرق   .٧٩
     .أفكر كثيراً قبل أن أقوم بعمل قد يضر بمصالح اآلخرين  .٨٠
     .يعتقد الناس المكفوفين أقل منهم لذا يتجنبون التعامل معهم  .٨١
     .غير قادر على إنجاز أي شيء مفيد) هزيل الجسم(يعتقد الناس أن الشخص الضعيف   .٨٢

  



 ٢١٥

  األولية ساندة االجتماعية في صورتهمقياس الم) ٨(ملحق رقم  
  

 يستخدم هذا المقياس في تقدير درجة المساندة االجتماعيـة        : عزيزتي الطالبة / عزيزي الطالب 
  : اقرأ كل عبارة ثم قرر. التي يدركها الشخص من اآلخرين المحيطين به

  في خانة دائما ) û( أو  )  ü(إذا كانت العبارة تنطبق عليك ضع عالمة  .١
  في خانة أحيانا )  û( أو  )  ü(نت العبارة تنطبق عليك بعض الشيء ضع  عالمة إذا كا .٢
  في خانة نادرا ) û( أو  )  ü(إذا كانت العبارة ال تنطبق عليك كثيرا ضع عالمة   .٣

ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، وأي إجابة تعتبر صحيحة عندما تعبر عـن شـعورك                
  .بصدق

  نادرا  اناًأحي  دائما  العبــــــارة  
        حتاج إلى المساعدة أجد أصدقائي من حوليأعندما    .١
        أو أقربائي ياعندما أكون في مشكلة يمكنني طلب المساعدة من والد   .٢
          أثق فيهاًحدأال اعرف    .٣
          تصرفاتي خاطئة حتى عندما تكون يشعرني أصدقائي بأهميتي   .٤
        تشعرني أسرتي بالرضا والقوة   .٥
          بها ألحد اجه متاعب ال أبوحعندما أو   .٦
         معي بغض النظر عما افعله أصدقائي لطفاء   .٧
          من مساندة والداياً كبيراًمنذ صغري أتلقى قدر   .٨
         .كان لدي أصدقاء حميمين أتحدث معهم عن أسراري ولم يعد لدي أصدقاء اآلن   .٩
        ين مني لمساعدتيعتمد على زمالئي القريبأن أعندما أكون في مشكلة أستطيع    .١٠
        أشعر بالراحة عندما اطلب المساندة من أسرتي   .١١
        عرفهأحد أأشعر بالوحدة كما لو كان ليس لي    .١٢
         من زمالئي الذين يعيشون بالقرب مني أشعر أنني محل اهتمام   .١٣
        حتاج إلى المساعدةأطوال حياتي أجد من يساعدني عندما    .١٤
          السعادة أو أواجه متاعبماعدتي عندما اشعر بعديوجد أفراد الجأ إليهم لمس   .١٥
         شعر بأهميتيأتجعلني  القريبين مني تعامالت زمالئي   .١٦
        حتاج إلى المساعدةأخوتي وأخواتي عندما أيساعدني    .١٧
        )جماعات األنشطة(  اجتماعية جماعاتمشترك في أيأنا غير    .١٨
        شعر بعدم وجود مساندة حقيقية من زمالئيأ   .١٩
        أشعر بالحزن عندما ال أجد أسرتي تساندني    .٢٠
        ويمكنهم االعتماد على أنفسهم عتقد أن الناس ال يحتاجون إلى بعضهم البعضأ   .٢١
         من األصدقاء هامة بالنسبة لياالنفعاليةدة نالمسا   .٢٢
         والراحة للمساعدةطلباً شعر بالراحة عندما ألجا إلى رجال الدينأ   .٢٣
         مساندة اآلخرين لينادرا ما اطلب   .٢٤
         التعامل مع المواقف الجديدة دون مساعدة من اآلخرين فيأثق في نفسي وفي قدرتي   .٢٥



 ٢١٦

   النهائيةمقياس المساندة االجتماعية في صورته) ٩(ملحق رقم  
  

 يستخدم هذا المقياس في تقدير درجة المساندة االجتماعيـة        : عزيزتي الطالبة / عزيزي الطالب 
  : اقرأ كل عبارة ثم قرر. ا الشخص من اآلخرين المحيطين بهالتي يدركه

  في خانة دائما ) û( أو  )  ü(إذا كانت العبارة تنطبق عليك ضع عالمة  .١
  في خانة أحيانا )  û( أو  )  ü(إذا كانت العبارة تنطبق عليك بعض الشيء ضع  عالمة  .٢
  في خانة نادرا ) û( أو  )  ü(إذا كانت العبارة ال تنطبق عليك كثيرا ضع عالمة   .٣

ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، وأي إجابة تعتبر صحيحة عندما تعبر عـن شـعورك                
  .بصدق

  نادرا  أحياناً  دائما  العبــــــارة  
        )يقفون بجانبي لمساعدتي (حتاج إلى المساعدة أجد أصدقائي من حوليأعندما    .١
        أو أقربائي) أبي وأمي (ياوالدعندما أكون في مشكلة يمكنني طلب المساعدة من    .٢
        )أشعر أن ثقتي بمن حولي ضعيفة ( أثق فيهاًحدأال اعرف    .٣
           تصرفاتي خاطئة حتى ولو كانتيشعرني أصدقائي بأهميتي   .٤
        تشعرني أسرتي بالرضا والقوة   .٥
        )أتكتم عند مواجهتي مشاكل ( بها ألحد)ال احكي (عندما أواجه متاعب ال أبوح   .٦
أحس أن أصدقائي يعاملونني  ( معي بغض النظر عما افعله)كويسين (أصدقائي لطفاء   .٧

  )معاملة طيبة
      

        )أبي وأمي (منذ صغري أتلقى قدر كبير من مساندة والداي   .٨
اشعر  (كان لدي أصدقاء حميمين أتحدث معهم عن أسراري ولم يعد لدي أصدقاء اآلن   .٩

   )م أسراريأنني فقدت أصدقائي الذين كنت احكي له
      

        عتمد على زمالئي القريبين مني لمساعدتيأن أعندما أكون في مشكلة أستطيع    .١٠
        أشعر بالراحة عندما اطلب المساندة من أسرتي   .١١
أشعر بالوحدة وفقدان أصدقائي الذين كنت  (أشعر بالوحدة كما لو كان ليس لي احد اعرفه   .١٢

  )أعرفهم
      

         من زمالئي الذين يعيشون بالقرب مني) إهتمامموضع (أشعر أنني محل اهتمام   .١٣
        حتاج إلى المساعدةأطوال حياتي أجد من يساعدني عندما    .١٤
        )مشاكل ( السعادة أو أواجه متاعبميوجد أفراد الجأ إليهم لمساعدتي عندما اشعر بعد   .١٥
        )ي ليأشعر بأهميتي نتيجة تعمل زمالئ (شعر بأهميتيأتجعلني معي تعامالت زمالئي    .١٦
        حتاج إلى المساعدةأيساعدني إخوتي وأخواتي عندما    .١٧
        )نشاطات إجتماعية ( اجتماعية جماعاتإلى أي) ال أنتمي(نتمي أنا غير م   .١٨
        شعر بعدم وجود مساندة حقيقية من زمالئيأ   .١٩
        ويمكنهم االعتماد على أنفسهم عتقد أن الناس ال يحتاجون إلى بعضهم البعضأ   .٢٠
        ).أعتقد أن المساندة المعنوية مهمة ( من األصدقاء هامة بالنسبة ليالمعنويةدة عساالم   .٢١
        . للمساعدة طلباً)الشيوخ (شعر بالراحة عندما ألجا إلى رجال الدينأ   .٢٢
         التعامل مع المواقف الجديدة دون مساعدة من اآلخرين علىأثق في نفسي وفي قدرتي   .٢٣

  



 ٢١٧

  ملخص الدراسة
 Social" الدراسة أحد المتغيرات الواقية، أال وهي المساندة االجتماعية تناولت هذه

Support"            باعتبارها أحد المتغيرات الملطفة التي يفترض أنها تخفف من التـأثير 
وتهدف هذه الدراسة   . السلبي ألحداث الحياة الضاغطة على الصحة النفسية لألفراد       

من ) متغير وسيط (حد العوامل الواقية    التعرف على دور المساندة االجتماعية كأ     إلى  
تحديد التـأثير الـسلبي      و األثر النفسي الناتج عن تعرض الفرد لألحداث الضاغطة،       

  . لألحداث الضاغطة على الصحة النفسية للمراهقين
  : تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:مشكلة الدراسة وتساؤالتها

غير وسيط في العالقة بـين األحـداث الـضاغطة          ما دور المساندة االجتماعية كمت    "
  "والصحة النفسية للمراهقين الفلسطينيين؟

  : الفرعية التاليةةويتفرع من السؤال الرئيس األسئل
  ما مستوى التعرض لألحداث الضاغطة لدى المراهقين؟ -١
 ما مستوى الصحة النفسية لدى المراهقين؟ -٢

 ما مستوى المساندة االجتماعية لدى المراهقين؟ -٣
هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجة المـساندة االجتماعيـة              -٤

 ؟)ذكور، إناث(تعزي لجنس المراهقين 
 في درجـة المـساندة االجتماعيـة بـين          وجد فروق ذات داللة إحصائية    هل ت  -٥

 ؟)صغيرة، متوسطة، كبيرة(المراهقين تعزى لحجم األسرة 
مـساندة االجتماعيـة بـين       في درجـة ال    وجد فروق ذات داللة إحصائية    هل ت  -٦

 ؟)متقدم، متوسط، متأخر(المراهقين تعزى للترتيب الميالدي 

  :وتتعلق المشكلة المطروحة هنا بجانبين -٧
 هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجات األحداث الضاغطة            - أ

 وأبعاده ودرجات المساندة االجتماعية لدى المراهقين؟
ة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي     هل توجد فروق جوهرية ذات دالل       - ب

 األحداث الضاغطة في حجم المساندة االجتماعية للمراهقين؟
  :وتتعلق المشكلة المطروحة هنا بجانبين -٨
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 هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجات الـصحة النفـسية             -أ  
  وأبعادها ودرجات حجم المساندة االجتماعية لدى المراهقين؟

جوهرية ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعـي        هل توجد فروق     -ب
  المساندة االجتماعية  في الصحة النفسية  للمراهقين؟

  :وتتعلق المشكلة المطروحة هنا بجانبين -٩
هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجات الـصحة النفـسية             -أ  

  ودرجات األحداث الضاغطة لدى المراهقين؟
ة ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي        هل توجد فروق جوهري    -ب  

  األحداث الضاغطة في الصحة النفسية للمراهقين؟
المساندة االجتماعية عامل وسيط بين األحـداث الـضاغطة والـصحة           هل   -١٠

 النفسية؟ 
 

  :فرضيات على النحو التالي) ٧(وتكونت فرضيات الدراسة من 
ية فـي درجـة المـساندة    ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائ      : الفرض األول 

  ).ذكور، إناث(االجتماعية تعزي لجنس المراهقين 
بـين   ٠,٠٥وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة        ال ت : الفرض الثاني 

 .المراهقين في األسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المساندة االجتماعية

بـين   ٠,٠٥توى داللـة  وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس   ال ت  :الفرض الثالث 
  .المراهقين في الترتيب الميالدي المتقدم والمتوسط والمتأخر في المساندة االجتماعية

  :الرئيس الذي ينبثق منه الفروض التالية: الفرض الرابع
ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجـات األحـداث الـضاغطة              •

  .مراهقينوأبعادها ودرجات المساندة االجتماعية لدى ال
ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي األحداث            •

  .الضاغطة في حجم المساندة االجتماعية للمراهقين
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  :الرئيس الذي ينبثق منه الفروض التالية: الفرض الخامس
ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجات الصحة النفسية وأبعادهـا             •

  .دة االجتماعية لدى المراهقينودرجات المسان
ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي المساندة            •

  .االجتماعية في الصحة النفسية للمراهقين
  :الرئيس الذي ينبثق منه الفروض التالية: الفرض السادس

ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين درجات الصحة النفسية ودرجـات         •
  .حداث الضاغطة لدى المراهقيناأل

ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي األحداث            •
  .الضاغطة في الصحة النفسية  للمراهقين

المساندة االجتماعية عامل وسيط بين األحداث الضاغطة والـصحة         : الفرض السابع 
  .النفسية

  

من طلبة المرحلـة الثانويـة،      طالب وطالبة   ) ٥٥٠(من   عينة الدراسة    وقد تكونت 
)  سـنة  ١٦,٣(وبمتوسط عمري   )  سنة ١٩(إلى  )  سنة ١٥(وتراوحت أعمارهم بين    

، بينمـا   %)٤٨,٩ (، حيث شكل الذكور في العينة نسبة      )٠,٦٠(وبانحراف معياري   
  .%)٥١,١(شكلن اإلناث في العينة نسبة

إعـداد   المستخدمة عبارة عن مقياس الصحة النفـسية وهـي مـن             األدواتوكانت  
، كذلك تم استخدام مقياس المساندة االجتماعية وهي من إعداد          )القريطي والشخص (
حيث تم تقنين األداة على البيئة الفلسطينية، وإعداد صـدق وثبـات        ). ٢٠٠٢شقير،(

كذلك قام الباحث باستخدام مقياس األحداث الضاغطة من إعـداد          . األداة المستخدمة 
، حيث قام الباحث بتقنين األداة والتأكد مـن         )ودأسماء السرسي، أماني عبد المقص    (

  . صدقها وثباتها على البيئة الفلسطينية
النسبة المئوية، التكرارات، المتوسـطات  :  متعددة هي أساليب إحصائية وتم استخدام   

الحسابية، االنحرافات المعيارية، الوزن النسبي، تحليل التبـاين األحـادي، معامـل            
و تم استخدام اختبار إيتا لقيـاس حجـم    :   T- Test) ت(ارتباط بيرسون، اختبار 
 ؛ لمعرفة تأثير متغير المساندة االجتماعية  Path analysisالتأثير، وتحليل المسار 

 .واألحداث الضاغطة على الصحة النفسية
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  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي
أسـرية،   (يتعرض المراهقين الفلسطينيين ألنماط متعددة من األحداث ضـاغطة         •

 ). اقتصادية، دراسية، اجتماعية، انفعالية، صحية، شخصية
  . يتمتع المراهقون الفلسطينيون بصحة نفسية جيدة •
 . المساندة االجتماعية التي يتلقاها المراهقون تعتبر متوسطة •
توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجة المساندة االجتماعية تعـزي             •

 ).إناثذكور، (لجنس المراهقين 
ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين المـراهقين ذوي األسـر الـصغيرة               •

 .والمتوسطة والكبيرة في المساندة االجتماعية
توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين المراهقين ذوي الترتيب الميالدي المتقدم            •

 . والمتوسط والمتأخر في المساندة االجتماعية
حصائياً بين درجات األحداث الضاغطة التي تعـرض        توجد عالقة عكسية دالة إ     •

 .لها المراهقون والمساندة االجتماعية
توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات منخفضي األحداث          •

الضاغطة ومتوسط درجات مرتفعي األحداث الضاغطة بالنسبة لحجم المـساندة          
 .  منخفضي األحداث الضاغطةاالجتماعية لدى المراهقين، والفروق كانت لصالح

توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجات الصحة النفسية للمراهقين ودرجات  •
 . المساندة االجتماعية

توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات منخفضي حجـم             •
المساندة االجتماعية ومتوسط درجات مرتفعي حجم المساندة االجتماعية بالنـسبة        

صحة النفسية لدى المراهقين، والفروق كانت لصالح مرتفعي حجـم المـساندة          لل
 . االجتماعية

توجد عالقة عكسية قوية دالة إحصائياً بين درجات الصحة النفـسية للمـراهقين         •
 .ودرجات األحداث الضاغطة

توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات منخفضي األحداث          •
جات مرتفعي األحداث الضاغطة بالنسبة للصحة النفـسية        الضاغطة ومتوسط در  

.لدى المراهقين، والفروق كانـت لـصالح منخفـضي األحـداث الـضاغطة            
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Study results indicate the following:  
 

• Palestinian adolescents are exposed to various forms of 
stressful events (familial, economical, social, emotional, health, 
personal, and academic). 
 

• Palestinian adolescents enjoy good mental health. 
 

• The social support received by adolescents is considered 
average. 
 

• There are significant statistical differences in the degree of 
social support related to gender (sex) of the adolescents. 
 

• There are no significant statistical differences between 
adolescents in terms of social support provided based on the size 
of the family. 
 

• There are significant statistical differences between 
adolescents on the scale of social support related to the birth order 
of the individual. 
 

• There is an inverse statistical relationship between the 
degrees of stressful events that adolescents are subjected to and 
social support. 
 

• There are significant statistical differences between the 
average scores of adolescents with low stressful events and those 
with high levels of stressful events in terms of social support 
provided, in favor of those with low stressful events scores. 
 

• There is a statistical correlation between the scores of 
adolescents' mental health and social support. 
 

• There are significant statistical differences between the 
average scores of adolescents with low levels and high level of 
social support in terms of their mental health, in favor of those 
with high levels of social support. 
 

• There is a strong inverse statistical relationship between the 
scores of mental health and the scores of stressful events of 
adolescents. 
 

• There are significant statistical differences between 
adolescents with low and high levels of stressful events in terms 
of their mental health, in favor of those with low levels of 
stressfulevents. 
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- There is no statistical relationship between the scores of 
mental health and social support for adolescents. 
- There are no significant statistical differences between 
adolescents with low and high social support and mental 
health. 

6-  Two sub-assumptions:  
- The is no statistical relationship between mental health and 
stressful events scores for adolescents. 
- There are no significant statistical differences between 
adolescents with low and high levels of stressful events and 
their mental health. 

7- Social support is a mediating factor between stressful 
events and mental health.  

 
The study sample consisted of 550 secondary school students 
between the age of 15-19 years, with average age 16.3 years and 
standard deviation of 0.60. Males represented 48.9% and females 
51.1%  of the sample.  
 
The researcher used the following tools to conduct the study 
procedures:   
1. a mental health questionnaire, prepared by Al Qureiti Shakhs.   
2. A questionnaire for social support was also used, and was 

prepared by Zainab Shuqeir. The tools were adapted to the 
Palestinian environment and the reliability and validity of the 
tools were prepared.  

3. The researcher also used the stressful events questionnaire of 
Asmaa El-Sersy and Amany Abdel Maksood preparation, 
where validity and reliability as well as standardization were 
performed to suit the Palestinian culture.  

 
The researcher used a number of statistical methods that can be 
summarized in the following: percentages, repetitions, 
mathematical averages, standard deviations, relative weights, one-
way ANOVA, Pearson Correlations coefficient, T-Test.  Eta Test 
was also used to measure the scale of impact, and Path Analysis 
was employed to determine the impact of the social support 
variable and stressful events on mental health. 
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- Are there significant statistical differences between 
adolescents with low levels and high levels of stressful events 
in terms of social support? 

8- Two sub-questions are branched: 
a. Is there a statistical relationship between the degrees 
of mental health, their aspects and the social support provided 
for adolescents? 
b. Are there significant statistical differences between 
adolescents with high and low levels of social support and 
their mental health? 

9- Two sub-questions are branched: 
c. Is there a statistical relationship between mental health 
and stressful events' scores of adolescents? 
d. Are there significant statistical differences between 
low and high levels of stressful events and the mental health 
of adolescents? 

10- Is social support a mediating factor between stressful events 
and mental health? 

 
The present study was based on the following hypotheses: 
1- There are no significant statistical differences between 
adolescents on the scale of social support based on the sex of the 
individual (male/female). 
2- There are no statistical differences at indication level 0.05 
between adolescents in small, medium and large families and 
social support. 
3- There are no statistical differences at indication level 0.05 
between adolescents of advanced, middle and late birth order and 
the scale of social support. 
4- Two sub-assumptions: 

e. There is no statistical relationship between the scores 
of stressful events and social support for adolescents. 
f. There are no statistical differences between 
adolescents with high and low levels of stressful events and 
the social support scores. 

5.Twosub-assumptions:
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Abstract 

 

"Social support as a mediating factor between stressful events 
and mental health for Palestinian adolescents" 

 

This study seeks to explore the role of social support as a 
protective factor mediating the impact of the negative effect of 
life's stressful events on individuals' mental health.  The purpose 
of the study was to identify the role of social support as a 
protective variable (mediating variable) from the psychological 
impact resulting from exposure to stressful events.  The aim also 
is to determine the negative impact of stressful events on the 
mental health of adolescents.  
 

The problem of the study was represented by following the main 
question "What is the role of social support as a mediating 
variable in the relationship between stressful events and 
mental health of Palestinian adolescents?"  
 
The following questions branch from the main question: 
1-  What is the level of exposure to stressful events for 
adolescents? 
2- What is the level of mental health of adolescents? 
3- What is the level of social support for adolescents? 
4- Are there significant statistical differences in the degree of 

social support based on the sex of the adolescents 
(male/female)? 

5- Are there significant statistical differences at indication 
level 0.05 between adolescents based on the size of family on 
the scale of social support? 

6- Are there statistical differences at indication level 0.05 for 
adolescents in terms of the birth order of the individual on the 
scale of social support? 

7- Two sub-questions are branched: 
- Is there a statistical relationship between the degrees of 
stressful events, their aspects and the social support levels for 
adolescents?
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