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د .عبداهلل عبدالهادي عبدالرحمن اخلطيب

March in the Gaza Strip.
Keywords: Social support, posttraumatic,
growth, self–esteem, mothers of Martyrs of the Return
March.

امللخص:
هدفت الدار�سة التعرف �إىل الإ�سهام الن�سبي امل�ساندة
االجتماعية يف التنب�ؤ بنمو ما بعد ال�صدمة ،واالعتزاز بالذات لدى
�أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة  ،2019/ 2018حيث
ت�ألفت عينة الدرا�سة من(� )99أم ًا من �أمهات �شهداء م�سريات العودة،
وقد مت اختيارهن بطريقة العينة الع�شوائية الب�سيطة من املجتمع
الأ�صلي للدرا�سة ،ولتحقيق �أهدافها ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س
امل�ساندة االجتماعية من �إعداد الباحث ،ومقيا�س منو ما بعد
ال�صدمة من �إعداد الذهبي والن�رصاوي ( ،)2017ومقيا�س االعتزاز
بالذات من �إعداد الباحث ،واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي
التحليلي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية� :إن م�ستوى ك ٍّل من
امل�ساندة االجتماعية ومنو ما بعد ال�صدمة واالعتزاز بالذات لدى
�أمهات �شهداء م�سريات العودة كان متو�سطاً ،وح�صل ُبعد م�ساندة
الأ�صدقاء على �أعلى �أبعاد امل�ساندة االجتماعية ،وح�صل ُبعد
التغريات الدينية والروحانية على �أعلى �أبعاد منو ما بعد ال�صدمة،
وح�صول ُبعد االعتزاز الذاتي على �أعلى �أبعاد االعتزاز بالذات ،وميكن
التنب�ؤ بنمو ما بعد ال�صدمة يف �ضوء امل�ساندة االجتماعية ،وال ميكن
التنب�ؤ باالعتزاز بالذات يف �ضوء امل�ساندة االجتماعية لدى �أمهات
�شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة.
الكلمات املِفتاحية :امل�ساندة االجتماعية ،منو ما بعد
ال�صدمة ،االعتزاز بالذات� ،أمهات �شهداء م�سريات العودة.

Abstract:
The study aimed to identify the relative
contribution of social support in the prediction of
posttraumatic growth and self–esteem among the
mothers of the martyrs of the March of Return in the
Gaza Strip 2018/ 2019. The study sample consisted of
99 mothers of the martyrs, selected through a simple
random sample from the main sample community. To
achieve the study objectives, three scales were used,
the scale of social support, the scale of self–esteem
which was prepared by the researcher, and the scale
of posttraumatic growth by Althahabi and Alnasrawi
(2017). The descriptive-analytical method was
employed, and the results were as follows: The level
of each social support, posttraumatic growth, and
self–esteem among mothers of martyrs was moderate.
The friends’ support dimension was the highest
dimension of social support, while the religious and
spiritual changes dimension were the highest among
dimensions of posttraumatic growth. Meanwhile,
self–esteem also was the highest. It can be possible to
predict posttraumatic growth in light of social support
but not possible to predict self-esteem in light of social
support among mothers of martyrs of the Return
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املقدمة:
تعترب م�سريات العودة الفل�سطينية التي انطلقت يف غزة 2018
 2019/من املتغريات احلديثة التي دخلت باحلياة االجتماعية،
وال�سيا�سية الفل�سطينية ملا تركته من �آثار �إيجابية ،و�سلبية على
جميع فئات املجتمع الفل�سطيني ،والتي من �أهم �إيجابياتها من
وجهة نظر البع�ض �أنها �أَ َح َي َت معاين القوة ،وال�شجاعة ،والتحدي يف
مواجهة العدو ال�صهيوين ،ور�سمت مالمح حلم العودة �إىل الأر�ض
والبالد ،الأمر الذي جعل العدو ال�صهيوين يعيد ح�ساباته يف التعامل
مع كل من ي�شارك بها با�ستخدامه �أب�شع� ،صور القتل و�أعنفها،
والتدمري �سواء �أكان روحياً� ،أو ج�سدياً� ،أو نف�سي ًا �أو معنوياً ،وذلك من
�أجل قتل هذه الروح ،والقوة ،وال�شجاعة ،حيث ظهر ذلك من خالل
الأعداد الكبرية من ال�شهداء ،واجلرحى ،والإعاقات ،وحاالت البرت
التي خلفت �آالماً ،و�أحزان ًا كبرية يف �صفوف املجتمع الفل�سطيني بني
�أبنائه ،ون�سائه ،ورجاله ،وهذه من �أهم �آثارها ال�سلبية ،والتي زادت
من م�ستوى املعاناة النف�سية ،واالجتماعية لدى عينات خمتلفة من
�أفراد املجتمع الفل�سطيني.
وتعترب املر�أة الفل�سطينية احللقة الأهم يف الأثر النف�سي
واالجتماعي الناجت عن هذه امل�سريات من خالل فقدانها �أعز ما
متلك �سواء �أكان زوجاً� ،أو ابناً ،فهي من ح�ضنت ،وودعت �شهيداً،
جريح برتت قدماه� ،أو �أحد �أع�ضائه� ،أو
�أو �ساندت ،ووقفت بجانب
ٍ
قدمت ال�سند والدعم النف�سي واالجتماعي جلريانها� ،أو �أ�صدقائها،
وبح�سب الإح�صائيات ال�صادرة عن وزارة التنمية االجتماعية
بقطاع غزة �أن م�سريات العودة ( )2020خلفت �أكرث من ()350
�شهيداً ،ومما يزيد عن (� )12000إ�صابة منهم ( )200حالة برت
(وزارة التنمية االجتماعية ،)2019 ،وترى الدرا�سة �أن هذا العدد
املهول من الإ�صابات ،وال�شهداء ،وحاالت البرت يجعلنا كباحثني
�أمام م�س�ؤولية وطنية كبرية جتاه ه�ؤالء الأفراد من �أجل معرفة �أهم
مظاهر املعاناة النف�سية ،واالجتماعية التي يتعر�ضون لها ،وحتقيق
�سبل التوافق النف�سي واالجتماعي لهم.
ويرى الزاملي (� )2020أن ملثل هذه الأو�ضاع ال�صعبة
واخلربات النف�سية امل�ؤملة ،التي تو�صف باملفاجئة ،وغري املتوقعة،
لها تداعياتها اخلطرية على �صحة الفرد وحياته ،التي ي�ستجيب لها
الفرد باخلوف ال�شديد ،والعجز� ،أو الرعب ،وال�شعور باحلزن ،والأ�سى،
واالكتئاب ،ويتوقف مدى ت�أثريها على عدة عوامل� :شدةتعر�ض
الأفراد للأحداث امل�ؤملة ومدتها ومقدارها ،و�إدراكه للأحدث
وتقييمه لها وتقديرها ،والعمر ،والن�ضج ،وال�شخ�صية ،واخلربات
ال�سابقة ،والدعم ،وامل�ساندة االجتماعية وغريها.
وتعد �صدمة فقدان �أحد الأبناء من �أ�شد ال�صدمات التي تتعر�ض
لها املر�أة الفل�سطينية ،والتي تهدد ال�سواء النف�سي واالجتماعي لها،
وترتك جملة من الإ�رضابات النف�سية ،واالجتماعية مثل :حالة احلزن
واالكتئاب ،وال�شعور بالإحباط ،والي�أ�س من احلياة ،وفقدان معناها
الإيجابي ،وعدم تقبل الآخرين ،حيث ترى (عطاهلل� )2018 ،أن من
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الآثار النف�سية التي قد يرتكها الفقدان على الأم ظهور م�شاعر الأ�سى،
والك�آبة ،و�سوء الإدراك االجتماعي ،واالنطواء ،وال�شعور بالوحدة،
ويقلل من فعالية الفرد الذاتية جتاه املواقف احلياتية املختلفة.
وهذه املعاناة لدى املر�أة الفل�سطينية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بدرجة املناعة النف�سية وقوتها لديها ،ودرجة توفر امل�ساندة
االجتماعية التي تتلقاها من الآخرين �سواء �أكان من م�ساندة
الزوج� ،أو من م�ساندة الأ�صدقاء �أو من امل�ساندة املجتمعية(�أبو
�شاوي�ش )2018 ،وترى الدرا�سة �أن �رسعة الت�أقلم والتكيف لدى
�أمهات ال�شهداء ترتبط بدرجة امل�ساندة االجتماعية التي تقدم لهم
وقت حدوث ال�صدمات والأزمات ،حيث تعد امل�ساندة االجتماعية
من �أهم �أ�ساليب الدعم النف�سي واالجتماعي وو�سائله التي ميكن �أن
تقدم للأفراد وقت ال�صدمات ،والأزمات ،وت�ساهم ب�شكل فعال يف
التخفيف من حدة الأثر النف�سي واالجتماعي الناجت عنها.
ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد �أبو القم�صان (� )2017أن امل�ساندة
االجتماعية ُتعد م�صدراً هام ًا من م�صادر الدعم االجتماعي الفاعل
الذي يحتاجه الفرد ،حيث ي�ؤثر حجم امل�ساندة االجتماعية ،وم�ستوى
الر�ضا عنها يف كيفية �إدراك الفرد حلل م�شاكل احلياة املختلفة،
و�أ�ساليب مواجهته ،وتعامله مع هذه امل�شكالت ،حيث ي�ضيف(�أبو
�شاوي�ش )2018 ،كلما زادت حدة ال�ضغوط النف�سية واالجتماعية
كلما كان الفرد بحاجة �إىل التوا�صل االجتماعي مع الآخرين،
والذي يدعم حياة الإن�سان باحلب ،والتقدير ،واالنتماء ،ويزيد من
قوته ملواجهة م�شكالت احلياة حيث �إن امل�ساندة ترتبط بال�صحة،
وال�سعادة النف�سية؛ لذا فهي تعتمد على العالقات االجتماعية
املتبادلة بني الأ�شخا�ص ،وي�ضيف �أن امل�ساندة االجتماعية تكون
مبثابة م�شاركة وجدانية� ،أو تزويد الأفراد باملعارف ،واملعلومات،
�أو ال�سلوكيات ،والأفعال التي يجب �أن يقوم بها الفرد يف مواقف
الأزمات� ،أو الإحباطات.
وتتميز �سمات ال�شخ�صية الفل�سطينية بحب الوفاء لل�شهداء،
ولأ�رسهم من خالل امل�شاركة الوجدانية ،وامل�ساندة االجتماعية،
والعاطفية ،وتعزيز مهارات ال�صمود النف�سي واالجتماعي ،حيث
يرى(�أحمد� )2017 ،إن الفرد الذي يتمتع مب�ساندة اجتماعية
من الآخرين ي�صبح واثق ًا من نف�سه ،وقادراً على تقدمي امل�ساندة
للآخرين ،و�أقل عر�ضه لال�ضطرابات النف�سية ،و�أكرث قدرة على
املقاومة ،والتغلب على الإحباطات ،ويكون قادراً على حل م�شكالته
بطريقة �إيجابية؛ لذلك جتد �أن امل�ساندة االجتماعية تزيد من قدرة
الفرد على مقاومة الإحباط ،وتقلل من املعاناة النف�سية ،ومن �أهم
الدرا�سات التي تناولت امل�ساندة االجتماعية دار�سة �شاليل()2020
والتي هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن عالقة امل�ساندة االجتماعية بكل
من الذكاء االنفعايل واال�ستقاللية لدى زوجات الأ�رسى ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )74زوجة من زوجات الأ�رسى مبحافظات غزة
بدولة فل�سطني ،وا�ستخدمت الباحثة مقيا�س امل�ساندة االجتماعية،
واال�ستقاللية ،من �إعدادها ،وقامت بتبني مقيا�س الذكاء االنفعايل
ملها جربان ( ،)2015كما وا�ستخدمت املنهج الو�صفي التحليلي
يف الو�صول اىل النتائج ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية :ب�أن
م�ستوى امل�ساندة االجتماعية ،والذكاء االنفعايل ،واال�ستقاللية،
جميعها مرتفعة لدى زوجات الأ�رسى ،وجاءت بوزن ن�سبي بالرتتيب
التايل ( ،)% 80.80( ،)% 77.20( ،)% 74.80و�أظهرت الدرا�سة

وجود عالقة ارتباطية طردية بني امل�ساند ِة االجتماعية وكل من
يل واال�ستقاللية لدى زوجات الأ�رسى ،و�أو�صت
الذكاء االنفعا ّ
الدرا�سة بالآتي� :رضورة العمل على تعزيز امل�ساندة االجتماعية
ب�أبعادها املختلفة ،وال �سيما بعد امل�ساندة املجتمعية ملا لها من
�أثار على حياة زوجات الأ�رسى ،بينما تناولت درا�سة عو�ض و�صالح
( )2020معرفة العالقة بني امل�ساندة االجتماعية وال�صالبة
النف�سية لدى عينة من مري�ضات �رسطان الثدي يف حمافظة رام اهلل
والبرية بدولة فل�سطني ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�س ُتخدم املنهج
الو�صفي االرتباطي ،حيث مت تطوير ا�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،تكونت
من مقيا�س امل�ساندة االجتماعية ،ومقيا�س ال�صالبة النف�سية،
و�أظهرت النتائج ارتفاع م�ستوى امل�ساندة االجتماعية وال�صالبة
النف�سية لدى مري�ضات �رسطان الثدي ،وك�شفت النتائج وجود عالقة
ارتباطية طردية موجبة بني درجة امل�ساندة االجتماعية وال�صالبة
النف�سية لدى الن�ساء امل�صابات ب�رسطان الثدي ،وبقدرة تنبئه
للم�ساندة االجتماعية يف ال�صالبة النف�سية ،وكذلك �سعت درا�سة
متباق و�آخرون (� )Tambağ, Z, et al,2020إىل التعرف على العالقة
بني االكتئاب والدعم االجتماعي لدى الن�ساء ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )177امر�أة بدولة تركيا ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي،
كما وا�ستخدمت الأدوات التالية :مقيا�س ( ،)EPDSومقيا�س متعدد
الأبعاد للدعم االجتماعي املدرو�س ( ،)MSPSSوتو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود عالقة ارتباط �سلبي كبري بني االكتئاب والدعم االجتماعي،
كما بينت الدرا�سة �أنه كلما كان هناك زيادة يف م�ستويات الدعم
االجتماعي انخف�ض االكتئاب ،بينما ك�شفت درا�سة الذهبي
والن�رصاوي ( )2016عن م�ستوى ك ٍّل من الإ�سناد االجتماعي ومنو
ما بعد ال�صدمة والعالقة بينهما لدى امل�صابات مبر�ضى �رسطان
الثدي ،وتبنت الدرا�سة مقيا�س الكردي للإ�سناد االجتماعي ومقيا�س
( )Tedeschi& Calhoun 1998لنمو ما بعد ال�صدمة ،و�شملت عينة
الدرا�سة على  60امر�أة ،مت اختيارهن بطريقة ق�صدية من م�ست�شفى
الأورام التعليمي مبدينة بغداد ،ومن �أهم النتائج التي ظهرت �أنه
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الإ�سناد االجتماعي لدى
امل�صابات بال�رسطان ،وهناك فروق يف منو ما بعد ال�صدمة لدى
امل�صابات ،وهناك عالقة عك�سية بني الإ�سناد االجتماعي ومنو ما
بعد ال�صدمة لدى امل�صابات ب�رسطان الثدي.
وي�شري عو�ض و�صالح (� )2020إن امل�ساندة االجتماعية تع ُد من
�أهم امل�صادر املخففة من حدة ال�صدمات النف�سية عند الأفراد ،والتي
ت�ساعد على التكيف مع اخلربة امل�ؤملة ،وعلى الآثار املرتتبة عليها؛
لأن الفرد من خالل امل�ساندة االجتماعية يتلقى م�شاعر الدفء،
والود ،واملحبة من الأ�شخا�ص املقربني منه ،حيث ي�ساعدونه يف
التغلب على �أزماته ،و�شدائده ،وم�صائبه ،وهذا يتوقف على امل�ساندة
االجتماعية ،واعتقاد الفرد بكفاءتها ،والتي تتمثل يف تقدمي العون،
بل و�أ�شارت درا�سة وجن و�آخرون( � )Wang, et al ,2015أن امل�ساندة
االجتماعية تقع يف املرتبة الأوىل يف منو ما بعد ال�صدمة من حيث
�أحداث التغيري الإيجابي يف ال�شخ�صية.
ويرى الذهبي والن�رصاوي (� )2017أن الأ�شخا�ص الأكرث منواً
ملا بعد ال�صدمة هم الذين يتلقون الدعم النف�سي واالجتماعي بعد
ال�صدمة والذي ي�ساهم باحلفاظ على اتزانهم النف�سي واالجتماعي،
وي�ساعدهم على تخطي املحنة ،واالرتقاء بجوانب ال�شخ�صية ،بينما
يرى حميدي و�آخرون (� )Hamidi, et al ,2010أن الدعم النف�سي
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اإلسهام النسبي للمساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة واالعتزاز بالذات
لدى أمهات شهداء مسيرات العودة بقطاع غزة

د .عبداهلل عبدالهادي عبدالرحمن اخلطيب

معان جديدة للحياة؛ ليقود
واالجتماعي ي�ساعد الأفراد العثور على
ٍ
لديهم منو ما بعد ال�صدمة.
ويعرف منو ما بعد ال�صدمة ب�أنه حدوث تغريات نف�سية �إيجابية
يف حياة ال�شخ�ص بعد مروره ب�صدمة �أو �أحداث �ضاغطة وم�ؤثرة
على جمرى حياته ،وهذه التغريات لها ت�أثريات معرفية ،و�سلوكية،
ودينية ت�ساهم يف االرتقاء النف�سي وال�شخ�صي واالجتماعي
لدى الفرد(يون�س ،)2018 ،وي�ضيف ك ٌّل من تيدي�سكي و كالهون
(� )Tedeschi&Calhoun,2004أن ال�صدمات ال�سلبية التي يتعر�ض
لها الأفراد قد ت�ؤدي لظاهرة ما ي�سمي» منو ما بعد ال�صدمة» والتي
يق�صد بها :منو وتطور نف�سي �إيجابي �شامل بجوانب ال�شخ�صية.
وترى الدرا�سة �أن منو ما بعد ال�صدمة هو نوع من التعايف
النف�سي بعد التعر�ض للأزمات ،والإحباطات التي يتعر�ض لها يف
حياتيه اليومية ،واالجتماعية ،وتعتقد الدرا�سة �أن خربة الفقدان لدى
�أمهات ال�شهداء لي�ست هينة عليهم ،ولكن م�شاهد اال�ست�شهاد اليومية
قد تكون خففت من حدة هذه اخلربات ،ونتيجة وجود الأ�شخا�ص
الداعمني وامل�ساندين لهم �أثناء خربة الفقدان وبعدها؛ مما يجعل منو
ما بعد ال�صدمة بيئة خ�صبة لالرتقاء والظهور ،وهذا ما يتفق مع
درا�سة الزاملي ( ،)2020ودرا�سة ال�سعدي وكنني ( ،)2019ودرا�سة
الذهبي والن�رصاوي ( )2017الذين �أكدوا �أن خربة اال�ست�شهاد ممكن
�أن ت�ؤدي �إىل منو ما بعد ال�صدمة ،ومن الدرا�سات التي تناولت منو
ما بعد ال�صدمة درا�سة ال�سعدي وكنني ( )2019والتي هدفت �إىل
التعرف على م�ستوى منو ما بعد ال�صدمة لدى �أبناء ال�شهداء �ضحايا
الإرهاب بالعراق ،والتعرف على الفروق التي تعزى لكل من (اجلن�س،
والتخ�ص�ص ،والتفاعل بينهما) ،ولتحقيق �أهداف البحث اعتمدت
الدرا�سة بناء مقيا�س منو ما بعد ال�صدمة لدى طلبة �أبناء �شهداء
�ضحايا الإرهاب ،وطبقت الدرا�سة على عينة قوامها ( )400طالب
وطالبة يف جامعة بابل للعام الدرا�سي( ،)2019-2018ثم حللت
البيانات باال�ستعانة باملنهج الو�صفي التحليلي ،و�أ�سفرت نتائج
الدرا�سة �أن طلبة �أبناء �شهداء �ضحايا الإرهاب يتمتعون بنمو ما بعد
ال�صدمة ،و�أن لي�س هناك فرق يف منو ما بعد ال�صدمة ح�سب اجلن�س،
ولي�س هناك فرق يف منو ما بعد ال�صدمة ح�سب التخ�ص�ص ،وال يوجد
تفاعل دال �إح�صائي ًا يف منو ما بعد ال�صدمة ح�سب تفاعل اجلن�س،
والتخ�ص�ص ،بينما درا�سة يون�س ( )2018هدفت �إىل التحقق من
طبيعة العالقة بني مهارات التفكري الإيجابي ومنو ما بعد ال�صدمة
لدى �أمهات الأطفال ذوي طيف الذاتوية بالعراق ،وتكونت عينة
الدرا�سة من( )74من الأمهات ،وتراوحت �أعمارهن بني ()55 - 25
عاما مبتو�سط عمري ( )35.79عاماً ،وقام الباحث ب�إعداد �أدوات
الدرا�سة املتمثلة يف مقيا�س مهارات التفكري الإيجابي ،وقائمة منو
ما بعد ال�صدمة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطية
موجبة ودالة بني مهارات التفكري الإيجابي ومنو ما بعد ال�صدمة،
وتو�صلت �إىل �أن مهارات التفكري الإيجابي ت�سهم يف بالتنب�ؤ بنمو ما
بعد ال�صدمة لدى �أمهات الأطفال ذوي طيف الذاتوية ،.بينما درا�سة
�أحمد ( )2017هدفت �إىل معرفة العالقة بني منو ما بعد ال�صدمة
وامل�ساندة االجتماعية على عينة من (� )60أم ًا من �أمهات ال�شلل
الدماغي بالقاهرة ،مبتو�سط عمري ( ،)31.8وانحراف معياري
( ،)5.8كما اعتمدت الدرا�سة على جمموعة من اال�ستخبارات وهي
قائمة منو ما بعد ال�صدمة ،وا�ستخبار م�صادر امل�ساندة االجتماعية،
وا�ستخدمت املنهج الو�صفي يف حتليل نتائج الدرا�سة ،وك�شف حتليل
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االنحدار اخلطي الب�سيط عن �إ�سهام م�ساندة الأ�صدقاء فقط بالتنب�ؤ
بنمو ما بعد ال�صدمة ،و�سعت درا�سة �سوير و�آخرون (Sawyer. at al,
� (2010إىل معرفة مدى انت�شار منو ما بعد ال�صدمة لعينة من مر�ضى
ال�رسطان املاليزيني ،ومت �أخذ عينة قدرت بـ ( )113مري�ض ًا م�صاب ًا
مبر�ض ال�رسطان ،وقد مت قيا�س منو ما بعد ال�صدمة وال�ضغوط
النف�سية ،وا�سرتاتيجيات املواجهة عن طريق مقيا�س ،SCR 90
و�أظهرت النتائج �أن العديد من امل�صابني طوروا منو ما بعد ال�صدمة،
حيث كان معظمها يف جمال تقدير احلياة ،وكانت جتربة منو ما بعد
ال�صدمة غري متعلقة ب�شكل كبري باملعاناة النف�سية ،و�أ�شارت �أي�ضا
�إىل �رضورة التو�سع يف ا�ستخدام الدعم النف�سي واالجتماعي لأهميته
يف �إعادة ال�صياغة الإيجابية يف ال�شخ�صية ،وكذلك روح الدعابة
ترتبط ب�شكل كبري يف منو ما بعد ال�صدمة.
وترى الدرا�سة ونتيجة ملا �سبق ذكره من معطيات حول
امل�ساندة االجتماعية ومنو ما بعد ال�صدمة� ،أنه من املمكن �أن يظهر
�شعور االعتزاز بالذات لدى �أمهات ال�شهداء ،ملا ميثله من �أهمية يف
حياتهم النف�سية واالجتماعية ،حيث ترى درا�سة (يون�س)2018 ،
�إىل �أن امل�ساندة االجتماعية تقوم مبهمة حماية تقدير ال�شخ�ص
لذاته ،وت�شجعه على مقاومة ال�صدمات ،وال�ضغوط التي تفر�ضها
عليه �أحداث احلياة امل�ؤملة ،وتعطيه �شعوراً �إيجابي ًا نحو ذاته ي�ساهم
يف حتقيق التوافق الإيجابي له.
ومن الأبعاد التي �أ�شار �إليها ك ٌّل من �سارا�سون و�سارا�سون
( )Sarason & Sarason,2009للم�ساندة االجتماعية ما ي�سمي
م�ساندة التقدير حيث تظهر من خالل امتداد العالقات االجتماعية
مع البيئة املحيطة للفرد ،حيث تقدم للفرد الدعم ،وامل�ساندة؛ مما
ي�شعره بالكفاءة ال�شخ�صية ،واالعتزاز ب�شخ�صيته ،وذاته حيث يرى
�أبو حماد (� )2019أن مفهوم االعتزاز بالذات من املفاهيم احلديثة
التي تناولها علم النف�س ،وعلم ال�صحة النف�سية والذي ا�ستدعى
اهتمام ًا كبرياً؛ لكونه ميثل متغرياً و�سيط ًا بني درجة التوافق النف�سي
واالجتماعي وم�ستويات ال�صحة النف�سية ،بينما اعتربه (العلوي،
 )2017حمك ًا لتقييم ال�شخ�صية ملا له من فوائد يف تنمية املهارات
االجتماعية وتطويرها ،والقدرة على مواجهة ال�ضغوط والأزمات
التي يتعر�ض لها الفرد ،وكذلك احلفاظ على التوزان الداخلي للفرد
من خالل منح الفرد مهارات التكيف مع الإطار املرجعي اخلارجي
لديه ،ويرى ال�ساعدي (� )2019أن االعتزاز بالذات يعطي الفرد
القدرة على التعامل مع م�شكالت احلياة بواقعية وفاعلية ،والقدرة
على التحمل واملثابرة ،ورحابة ال�صدر ،والتمتع ب�صحة العقل،
وال�شعور بالر�ضا مبختلف �أوجه حياته ،والقدرة على و�ضع �أهداف
من احلياة تت�سم بالواقعية وال�شمول.
بينما يرى لورينتو و�آخرون ()Laurentiu, et al ,2012
�أن االعتزاز بالذات هو ما ي�شعر به الفرد ويعرب عنه من ت�رصفات
تعك�س مدى �إح�سا�سه بقيمته ،وتقديره لنف�سه من داخله ،ففي حالة
ال�شعور بالقيمة الذاتية العالية ف�إنه ي�شعر ب�أن وجوده ذو قيمة
عالية ،و�أنه ي�ستحق احلب واالحرتام ،و�أنه جيد ومهم ،وذو ب�صمة
وا�ضحة يف حياته ،وهذا ما قد ت�شعر به �أمهات ال�شهداء نتيجة
�شعورها ب�أنها قدمت �أغلى ما متلك يف �سبيل اهلل تعاىل ،ومن �أجل
الدفاع عن حقوق الوطن امل�سلوبة منذ ع�رشات ال�سنني ،ومن �أجل
�أن يعي�ش �أفراد املجتمع بعزة ،وكرامة بعد فر�ض ح�صار �شامل �أثر
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على جميع مناحي احلياة ،ومن �أجل الوفاء جلميع ال�شهداء والأ�رسى
الذين قدموا �أرواحهم رخي�صة فدى الوطن و�أبنائه ،وهذا ما ينمي
لديها منو االعتزاز بالذات بكافة جوانبه االعتزاز الذاتي ،واالعتزاز
االجتماعي ،واالعتزاز الوطني ،ومن الدرا�سات التي تناولت االعتزاز
بالذات درا�سة �أبو حماد ( )2019والتي هدفت �إىل الك�شف عن طبيعة
العالقة بني جودة احلياة وكل من ال�سعادة النف�سية ،والقيمة الذاتية،
لدى عينة من طلبة جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز بال�سعودية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( ) 270طالب ًا وطالبة( 160ذكور
 � 110إناث) ولتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة ا�ستخدم الباحث مقيا�سجودة احلياة النف�سية ،ومقيا�س ال�سعادة النف�سية ،ومقيا�س القيمة
الذاتية بعد الت�أكد من �صدقهما ،وثباتهما ،و�أظهرت الدرا�سة �أن
م�ستويات كل من جودة احلياة وال�سعادة النف�سية والقيمة الذاتية
كانت مرتفعة ،ووجود عالقة ارتباطية �إيجابية بني جودة احلياة
وال�سعادة النف�سية والقيمة الذاتية ،وعدم فروق بني دالة �إح�صائي ًا
بني اجلن�سني يف م�ستويات متغريات الدرا�سة ،بينما درا�سة
ال�ساعدي( )2019هدفت �إىل التعرف على طبيعة العالقة ال�شخ�صية
التجنبية واالعتزاز بالنف�س لدى طلبة جامعة امل�ستن�رصية بكلية
الرتبية الأ�سا�سية بالعراق ،وداللة الفروق بينهما التي تعزى
ملتغري اجلن�س ،لعينة مكونة من ( )400طالب وطالبة ،وا�ستخدمت
الدرا�سة مقيا�س ال�شخ�صية التجنبية ومقيا�س االعتزاز بالنف�س
من �إعداد الباحث ،وكذلك ا�ستخدمت املنهج الو�صفي التحليلي يف
التحقق من نتائج الدرا�سة ،ومن �أهم النتائج التي ظهرت وجود
ال�شخ�صية التجنبية لدى طلبة جامعة امل�ستن�رصية ،ويوجد فروق
تعزى للجن�س ،كذلك قوة االعتزاز بالنف�س لديهم ،وال توجد فروق
تعزى ملتغري اجلن�س ،كذلك ال توجد عالقة ارتباطية بني ال�شخ�صية
التجنبية واالعتزاز بالنف�س لدى الطلبة ،وكذلك تناولت درا�سة عبد
احل�سني ( )2007التعرف على م�ستوى كل من توكيد الذات واالعتزاز
بالنف�س ومعرفة �أثر �أ�سلوب توكيد الذات يف تنمية االعتزاز بالنف�س
لدى طالبات املرحلة املتو�سطة ،و�شمل جمتمع البحث على املدار�س
املتو�سطة والثانوية للبنات يف حمافظة بغداد ،والبالغ عددهم
( )329موزعة على املديريات ال�ستة ،اُختريت جمموعة جتريبية
وعددها ( )15و�أخرى �ضابطة وعددها ( ،)15حيث �أظهرت �أن
م�ستوى ت�أكيد الذات واالعتزاز بالنف�س كان منخف�ضاً ،ووجود فروق
دالة �إح�صائي ًا يف االختبار البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية يف
ت�أثري �أ�سلوب توكيد الذات على االعتزاز النف�س.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ومن معاي�شة الباحث لظروف �أمهات �شهداء م�سريات العودة
منذ بداية انطالقتها من خالل عملي كمن�سق للدعم النف�سي
واالجتماعي ،وجدت م�ستويات عالية من الإيجابية النف�سية،
والذاتية ،واالجتماعية لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة ،ظهرت
بدءاً من م�ستويات امل�ساندة االجتماعية لأمهات ال�شهداء التي
تتلقاها �سواء من الأ�رسة� ،أو من الأ�صدقاء� ،أو من املجتمع ،حيث
م�ستوى مرتفع ًا من التعاطف ،وامل�شاركة الوجدانية
الحظ الباحث
ً
الفعالة ،الأمر الذي جعل �أمهات ال�شهداء يع�شن يف حالةٍ من
اال�ست�سالم لق�ضاء اهلل وقدره ،ويتبنون �أفكاراً عقالنية وقيم ًا تنم عن
م�ستوى عالٍ من الفهم ،وامل�س�ؤولية ،والإميان العميق جتاه ذواتهم،
وجمتمعهم مما �أثر على م�ستوى ال�سواء والتوافق النف�سي واالجتماعي

لديهم ،والذي بدوره انعك�س على االرتقاء النف�سي الذاتي الإيجابي،
ومنو ما بعد ال�صدمة ،والذي من �أهم مالحمه القدرة على التكيف مع
متطلبات الواقع اجلديدة ،وهذا ما �أكدت عليه درا�سة (يون�س)2018
ودرا�سة (كعرب ،)2018 ،يوجن و�سيم ( )Young & Sim, 2016وتعتقد
الدرا�سة �أن هذا امل�ستوى امللحوظ من امل�ساندة االجتماعية ،والتطور
الإيجابي بعد حدوث ال�صدمة ي�ساهم بدرجة كبرية يف درجة ال�شعور
باالعتزاز بالذات ،وهو ال�شعور بقوتها ،وب�سالتها ،وعظم مكانتها
يف املجتمع الذي تعي�ش فيه ،وهذا ما يتما�شى مع ر�ؤية علم
النف�س الإيجابي املعا�رص الذي �أ�صبح يهتم بدرا�سة مكامن القوة،
والف�ضائل الإن�سانية �أي يهتم بدرا�سة اجلوانب الإيجابية لل�شخ�صية
الإن�سانية ،ومل يعد ينتظر وقوع الفرد يف احلالة املر�ضية من �أجل
م�ساعدته على التغلب عليها ،بل تعدى ذلك �إىل درا�سة كيف ميكن
لنا �أن جنعل الفرد يعي�ش �سعيداً يف حياته عن طريق ما ميتلكه من
قدرات ،وقابليات عقلية ،وبدنية ،ونف�سية ،من �أجل حتقيق حياة
�أف�ضل .رو�سوفا و �أر�سوفا ( ،)Rosova & Orosova, 2012وهذا ما
تبحثه هذه الدرا�سة ،وت�سعى للت�أكد منه ،فتمحورت م�شكلة ب�س�ؤالها
الرئي�س :ما الإ�سهام الن�سبي للم�ساندة االجتماعية يف التنب�ؤ بنمو
ما بعد ال�صدمة واالعتزاز بالذات لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة
بقطاع غزة؟ ويتفرع منه الت�سا�ؤالت التالية:
◄◄ما م�ستوى امل�ساندة االجتماعية لدى �أمهات �شهداء
م�سريات العودة بقطاع غزة؟
◄◄ما م�ستوى منو ما بعد ال�صدمة لدى �أمهات �شهداء م�سريات
العودة بقطاع غزة؟
◄◄ما م�ستوى االعتزاز بالذات لدى �أمهات �شهداء م�سريات
العودة بقطاع غزة؟
◄◄هل ميكن التنب�ؤ بالنمو بعد ال�صدمة لدى �أمهات �شهداء
م�سريات العودة بقطاع غزة يف �ضوء امل�ساندة االجتماعية؟
◄◄هل ميكن التنب�ؤ مب�ستوى االعتزاز بالذات لدى �أمهات
�شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة يف �ضوء امل�ساندة االجتماعية؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية
 التعرف �إىل م�ستوى امل�ساندة االجتماعية لدى �أمهات
ال�شهداء التي تتلقاها من الآخرين.
 التعرف �إىل م�ستوى منو ما بعد ال�صدمة لدى �أمهات �شهداء
م�سريات العودة بقطاع غزة.
 التعرف �إىل م�ستوى االعتزاز بالذات لدى �أمهات �شهداء
م�سريات العودة بقطاع غزة.
 التعرف �إىل �إمكانية التنب�ؤ بنمو ما بعد ال�صدمة واالعتزاز
بالذات من خالل امل�ساندة االجتماعية لدى �أمهات �شهداء م�سريات
العودة.

أهمية الدراسة:
تتجلى �أهمية الدرا�سة يف تناولها مو�ضوعات ت�ساهم يف
تنمية ال�شخ�صية الإيجابية وحت�سني التوافق النف�سي واالجتماعي
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لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة.
أ .األهمية النظرية:
 �إثراء الأدب النف�سي ،والرتبوي وتعزيزه يف املكتبات
الرتبوية مبو�ضوعات ،ودرا�سات جديدة ،تتمثل بامل�ساندة
االجتماعية ،ومنو ما بعد ال�صدمة ،واالعتزاز بالذات.
 لفت �أنظار الباحثني ،والرتبويني يف درا�سة طرق توفري
امل�ساندة االجتماعية ،والدعم النف�سي واالجتماعي لدى �أمهات
�شهداء م�سريات العودة.
 امل�ساعدة يف تقدمي برامج �إر�شادية ت�ساهم يف تنمية منو
ما بعد ال�صدمة ،واالعتزاز بالذات لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة.
 عدم وجود درا�سات حملية– يف حدود علم الباحث-
تناولت درجة امل�ساندة االجتماعية ،ومنو ما بعد ال�صدمة ،واالعتزاز
بالذات لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة.
ب .األهمية التطبيقية:
 ت�صميم برامج وقائية وعالجية لتنمية منو ما بعد
ال�صدمة ،واالعتزاز بالذات لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة.
 ت�ساعد الدرا�سة احلالية يف و�ضع برامج منائية و�إر�شادية
وعالجية يف طرق التعامل مع حاالت الفقدان� ،سواء لأمهات ال�شهداء
�أو غريها من الفئات الأخرى.
 �إثارة اهتمام الباحثني ،واملخت�صني بعمل درا�سات
جديدة حول الآثار النف�سية واالجتماعية املرتتبة على م�سريات
العودة لعينات �أخرى من فئات املجتمع الفل�سطيني.

مصطلحات الدراسة:

فقدن
هن من ّ
�أمهات ال�شهداء :وتعرفهم الدرا�سة �إجرائي ًا ب�أنهم ّ
أبنائهن با�ست�شهاده مب�سريات العودة بقطاع غزة من قبل قوات
�أحد �
ّ
االحتالل الإ�رسائيلي.

حدود الدراسة:
احلد الب�رشي� :أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة
(.)2019/ 2018
احلد املكاين :مت تطبيق الدرا�سة على �أمهات �شهداء م�سريات
العودة مبحافظة(خانيون�س -رفح)
احلد الزماين :مت تنفيذ الدرا�سة يف الفرتة ما بني 5/ 1
� 2020/إىل 2020/ 6/ 30م.

إجراءات الدراسة:
منهج الدرا�سة :اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي
االرتباطي ،بو�صفه �أن�سب املناهج املالئمة لهدف الدرا�سة ،ويهتم
بو�صف الظاهرة و�صف ًا دقيقاً ،ويعرب عنها تعبرياً كمياً.
جمتمع الدرا�سة :ميثل جمتمع الدرا�سة جميع �أمهات �شهداء
م�سريات العودة بقطاع غزة والبالغ عددهم( )353يف حمافظات
قطاع غزة� ،أما عينة الدرا�سة قام الباحث بتق�سيمها:
 .أالعينة اال�ستطالعية :والهدف منها التحقق من الكفاءة
ال�سيكومرتية لأدوات الدرا�سة ،وت�ضمنت ( )30من �أمهات �شهداء
م�سريات العودة ممن يتوفر فيهم موا�صفات العينة الفعلية.
.بالعينة الفعلية :مت �أخذ العينة بطريقة العينة الع�شوائية
الب�سيطة من املجتمع الأ�صلي للدرا�سة ،حيث بلغت العينة الإجمالية
( )99من �أمهات ال�شهداء.

امل�ساندة االجتماعية :هي مقدار الدعم املادي،
والعاطفي ،أدوات الدراسة:
واملعريف ،وال�سلوكي الذي ي�ستمده الفرد من اجلماعة� ،أو الأ�رسة� ،أو

زمالء العمل� ،أو الأ�صدقاء يف املواقف ال�صعبة التي يواجهها يف
حياته ،وت�ساعده على خف�ض الآثار النف�سية ال�سلبية النا�شئة من تلك
املواقف ،وت�ساهم يف احلفاظ على �صحته النف�سية ،والعقلية�(.أبو
�شاوي�ش)2018 ،
وتعرفها الدرا�سة ب�أنها الدرجة الكلية التي حت�صل عليها
�أمهات ال�شهداء على مقيا�س امل�ساندة االجتماعية.
منو ما بعد ال�صدمة :هو حالة منو ،وتغري نف�سي �إيجابي
للأفراد الذين تعر�ضوا لأحداث �صادمة خالل فرتة حياتهم� ،أدت
لتغري جذري بجوانب �شخ�صيتهم على امل�ستوى ال�شخ�صي من خالل
نظرتهم لأنف�سهم ،وعلى م�ستوى عالقاتهم بالآخرين ،وعلى م�ستوى
نظرتهم للحياة ككل .تيدي�سكي و كالهون(  (Tedeschi& Cal� 2004
 ,)hounوتعرف الدرا�سة منو ما بعد ال�صدمة �إجرائي ًا ب�أنه الدرجة
الكلية التي حت�صل عليها �أمهات ال�شهداء على مقيا�س منو ما بعد
ال�صدمة.
االعتزاز بالذات :وتعرفه الدرا�سة �إجرائي ًا ب�أنه �شعور �أمهات
ال�شهداء بقيمتهن ،ومكانتهن ،و�شعورهن بالفخر ،واالعتزاز
ب�أنف�سهن ،وتكوين �صورة �إيجابية عن ذواتهن بعد ا�ست�شهاد �أحد
�أبنائهن مب�سريات العودة بقطاع غزة ،و ُيقا�س بالدرجة التي حت�صل
عليها �أمهات ال�شهداء على املقيا�س املُع ّد لهذا الغر�ض.
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مقيا�س امل�ساندة االجتماعية:
و�صف املقيا�س :نظراً لعدم وجود مقيا�س تتوفر فيه اجلوانب
التي يرغب الباحث يف قيا�سها لدى �أمهات ال�شهداء قام الباحث
بت�صميم مقيا�س امل�ساندة االجتماعية بعد اطالعه على عدد من
املقايي�س والتي من �أهمها :مقيا�س عو�ض و�صالح (،)2020
ومقيا�س �أبو �شاوي�ش( ،)2018ومقيا�س كجوان ( ،)2016ومقيا�س
�سارا�سون و �سارا�سون ( ، )Sarason, l, & Sarason, 2009ومقيا�س
رو�سوفا و �أروزوفا ( ، )Rosova & Orosova, 2012وبلغ عدد فقرات
مقيا�س ( )40فقرة ،واعتمدت �إجابة املفحو�صني على فقرات
املقيا�س على التقدير الذاتي التقدير الثالثي ،حيث متثل الدرجة()3
بدرجة كبرية ،والدرجة ( )2بدرجة متو�سطة ،والدرجة ( )1بدرجة
قليلة.
�صدق مقيا�س امل�ساندة االجتماعية
�1 .1صدق املحتوى (املحكمني) :عر�ض الباحث املقيا�س
ب�صورته الأولية على( )7من �أ�ساتذة اجلامعات الفل�سطينية
املخت�صني يف علم النف�س والإر�شاد الرتبوي ،لإبداء مالحظاتهم
وبناء على مالحظاتهم؛ قام الباحث
حول �أبعاد املقيا�س وفقراته،
ً
بالأخذ بكافة التعديالت؛ لتكوين ال�صورة النهائية ملقيا�س امل�ساندة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

االجتماعية لدى �أمهات ال�شهداء.
�2 .2صدق االت�ساق الداخلي :مت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي
على عينة ا�ستطالعية مكونة من(� )30أم ًا من �أمهات �شهداء م�سريات

العودة بقطاع غزة ،وذلك من خالل ح�ساب معامل االرتباط بني كل
فقرة من فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له،
وجاءت النتائج على النحو التايل:

جدول ()1
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس المساندة االجتماعية مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له

مقيا�س امل�ساندة االجتماعية
الفقرات

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

الفقرات

معامل االرتباط

م�ستوى
الداللة

الفقرات

معامل
االرتباط

م�ستوى الداللة

البعد الأول :امل�ساندة الأ�رسية
الفقرة رقم 1

*.405

.027

الفقرة رقم 7

**.598

.000

الفقرة رقم 13

.102#

.592

الفقرة رقم 2

**.598

.000

الفقرة رقم 8

**.784

.000

الفقرة رقم 14

**.522

.003

الفقرة رقم 3

**.840

.000

الفقرة رقم 9

**.570

.001

الفقرة رقم 15

.104#

.583

الفقرة رقم 4

*.452

.012

الفقرة رقم 10

**.798

.000

الفقرة رقم 16

.241#

.200

الفقرة رقم 5

**.826

.000

الفقرة رقم 11

**.712

.000

الفقرة رقم 17

*.450

.013

الفقرة رقم 6

**.729

.000

الفقرة رقم 12

-.325#

.080

الفقرة رقم 18

*.433

.017

البعد الثاين :م�ساندة الأ�صدقاء
الفقرة رقم 19

**.746

.000

الفقرة رقم 24

.354#

.055

الفقرة رقم 29

**.634

.000

الفقرة رقم 20

**.788

.000

الفقرة رقم 25

**.809

.000

الفقرة رقم 30

**.746

.000

الفقرة رقم 21

**.701

.000

الفقرة رقم 26

**.722

.000

الفقرة رقم 31

**.625

.000

الفقرة رقم 22

.197#

.297

الفقرة رقم 27

.284#

.128

الفقرة رقم 23

**.788

.000

الفقرة رقم 28

**.796

.000

البعد الثالث :امل�ساندة املجتمعية
الفقرة رقم 32

**.774

.000

الفقرة رقم 35

.354#

.055

الفقرة رقم 38

**.654

.000

الفقرة رقم 33

**.641

.000

الفقرة رقم 36

**.809

.000

الفقرة رقم 39

**.666

.000

الفقرة رقم 34

*.400

.029

الفقرة رقم 37

**.722

.000

الفقرة رقم 40

**.809

.000

**دالة عند % 1

 #غير دالة عند 0.05

*دالة عند% 5

يتبني من اجلدول رقم (� )1أن معامل االرتباط بني كل فقرة
من فقرات مقيا�س امل�ساندة االجتماعية مع الدرجة الكلية للبعد التي
تنتمي له كان موجبا ودالة عند م�ستوى داللة ( ،) .05با�ستثناء
الفقرات رقم ( )12,13,15,16,22,27,35كانت غري دالة عند
م�ستوى� .05إال مع البعد التي تنتمي له ،حيث قام الباحث بحذفها؛
لكي يكون هناك ات�ساق داخلي بني جميع فقرات كل بعد من الأبعاد،
حيث بلغ عدد الفقرات ( )33بعد �إجراء التعديالت على املقيا�س.

�3 .3صدق االت�ساق البنائي ملقيا�س امل�ساندة االجتماعية :مت
ح�ساب �صدق االت�ساق البنائي للمقيا�س من خالل ح�ساب معامل
االرتباط بني الدرجة الكلية للبعد وبني الدرجة الكلية للمقيا�س،
وذلك بعد حذف الفقرات التي مل حتقق ارتباط ذات داللة �إح�صائية
مع بعدها وجاءت النتائج على النحو التايل:

جدول ()2
نتائج معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس المساندة االجتماعية مع الدرجة الكلية للمقياس

الدرجة الكلية للمقيا�س
البيان

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

امل�ساندة الأ�رسية

**.537

.002

م�ساندة الأ�صدقاء

*.396

.030

امل�ساندة املجتمعية

**.634

.000
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يتبني من اجلدول رقم ( )2وجود ارتباط بني كل بعد من �أبعاد
مقيا�س امل�ساندة االجتماعية مع الدرجة الكلية للمقيا�س كان
موجب ًا ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ) .05مما ي�شري �إىل �أن
املقيا�س يتميز بال�صدق البنائي لأبعاده ،وهذا م�ؤ�رش على �صدق
املقيا�س يف قيا�س الظاهرة التي �أعد من �أجلها.
ثبات مقيا�س امل�ساندة االجتماعية :مت ح�ساب ثبات املقيا�س
على �أفراد العينة اال�ستطالعية ،من خالل طريقة �ألفا كرونباخ،
وطريقة التجزئة الن�صفية ،وذلك بعد حذف الفقرات التي مل حتقق
ارتباط ذات داللة �إح�صائية مع بعدها وجاءت النتائج على النحو
التايل:
1 .1معامل الثبات وفقاً لطريقة �ألفا كرونباخ :بلغت معامل
الثبات للدرجة الكلية ملقيا�س امل�ساندة الإجتماعية وفق ًا لطريقة
�ألفا كرونباخ كانت( ) .773ويعد معامل ثبات جيد ،مما يدل على
�أن املقيا�س يتمتع بثبات مرتفع.
2 .2طريقة التجزئة الن�صفية :مت ح�ساب معامل الثبات وفقا
لهذه الطريقة من خالل تق�سيم اال�ستبانة و�أبعادها �إىل جمموعتني،
ومت ح�ساب معامل االرتباط بري�سون بينهما ،ومت ت�صحيح معامل
االرتباط با�ستخدام معامل �سبريمان براون للأبعاد الزوجية،
ومعامل جتمان للأبعاد الفردية ،وبلغت معامل الثبات للدرجة
الكلية ملقيا�س امل�ساندة االجتماعية وفق ًا لطريقة التجزئة الن�صفية
كانت  .752ويعد معامل ثبات جيد ،مما يدل على �أن املقيا�س
يتمتع بثبات مرتفع.

احلياة اليومية ،والأولويات ،والعالقات مع الآخرين :وهو �إدراك
�أمهات ال�شهداء حدوث تغريات �إيجابية يف العالقات مع الآخرين
بتعميق ال�صالت والتقارب معهم ،وتقدير قيمتهم ،وحماية الذات
من التعر�ض للإ�ساءة من الآخرين ،قوة ال�شخ�صية :وهو �إدراك
الأمهات حدوث تغريات �إيجابية يف الذات ،والإح�سا�س بجوانب قوة
ال�شخ�صية ،والثقة يف الذات ،وجدارتها ،وقدرتها على �إدارة ال�ضغوط
ومواجهتها يف املواقف املختلفة واملحتملة م�ستقبالً ،التغريات
الروحية والدينية :وهي �إدراك �أمهات ال�شهداء حدوث تغريات
�إيجابية يف املعتقدات الروحية من خالل زيادة الإح�سا�س باملعنى،
والهدف ،وتعميق الإميان ،والقيم الروحية ،واحلفاظ على املعتقدات
الروحية ،والفر�ص اجلديدة :وتعني �إدراك �أمهات ال�شهداء للفر�ص
اجلديدة والفوائد املحتملة التي نتجت عن حدوث املوقف ال�صادم،
وبلغ عدد فقرات املقيا�س ( ،)32واعتمدت �إجابة املفحو�صني على
فقرات املقيا�س على التقدير الذاتي التقدير الثالثي ،حيث متثل
الدرجة ( )3بدرجة كبرية ،والدرجة ( )2بدرجة متو�سطة ،والدرجة
( )1بدرجة قليلة.
صدق املقياس ويتكون من:
�1 .1صدق املحتوى (املحكمني) :عر�ض الباحث املقيا�س
ب�صورته الأولية على ( )7من �أ�ساتذة اجلامعات الفل�سطينية
املخت�صني يف علم النف�س والإر�شاد الرتبوي ،لإبداء مالحظاتهم
وبناء على مالحظاتهم؛ قام الباحث
حول �أبعاد املقيا�س وفقراته،
ً
بالأخذ بكافة التعديالت لتكوين ال�صورة النهائية ملقيا�س منو ما
بعد ال�صدمة لدى �أمهات ال�شهداء.
�2 .2صدق االت�ساق الداخلي :مت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي
على عينة ا�ستطالعية مكونة من (� )30أم ًا من �أمهات �شهداء م�سريات
العودة بقطاع غزة ،وذلك من خالل ح�ساب معامل االرتباط بني كل
فقرة من فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له،
وجاءت النتائج على النحو التايل:

مقياس منو ما بعد الصدمة
و�صف املقيا�س :مقيا�س منو ما بعد ال�صدمة من �إعداد (2000
( ,Tedeschi& Calhounتعريب الذهبي والن�رصاوي( ،)2017حيث
مت تطوير املقيا�س مبا يتنا�سب مع جمتمع الدرا�سة وعينتها ،حيث
تكون املقيا�س من خم�سة �أبعاد �أ�سا�سية ت�شمل على تقدير احلياة:
وهو �إدراك الأمهات حلدوث حتول كبري يف كيفية التعامل مع

جدول ()3
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس نمو ما بعد الصدمة مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له

مقيا�س منو ما بعد ال�صدمة
الفقرات

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

معامل االرتباط

الفقرات

م�ستوى
الداللة

الفقرات

معامل
االرتباط

م�ستوى الداللة

البعد الأول :العالقات االجتماعية مع الآخرين
الفقرة رقم 1

**658.

.000

الفقرة رقم 4

*.371

.043

الفقرة رقم 2

**670.

.000

الفقرة رقم 5

**.701

.000

الفقرة رقم 3

**730.

.000

الفقرة رقم 6

**.685

.000

الفقرة رقم 7

**.675

.000

البعد الثاين :تقدير احلياة
الفقرة رقم 8

**925.

.000

الفقرة رقم 11

**.532

.002

الفقرة رقم 9

**941.

.000

الفقرة رقم 12

*.412

.024

الفقرة رقم 10

**867.

.000

الفقرة رقم 13

**.875

.000

البعد الثالث :قوة ال�شخ�صية
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الفقرة رقم 14

**.923

.000
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مقيا�س منو ما بعد ال�صدمة
الفقرات

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

الفقرات

معامل االرتباط

م�ستوى
الداللة

الفقرات

معامل
االرتباط

م�ستوى الداللة

الفقرة رقم 15

**966.

.000

الفقرة رقم 18

**.919

.000

الفقرة رقم 21

**.930

.000

الفقرة رقم 16

**950.

.000

الفقرة رقم 19

**.947

.000

الفقرة رقم 17

**950.

.000

الفقرة رقم 20

**.959

.000

البعد الرابع :التغريات الدينية
الفقرة رقم 22

**573.

.001

الفقرة رقم 24

**.774

.000

الفقرة رقم 26

**.577

.001

الفقرة رقم 23

**608.

.000

الفقرة رقم 25

**.582

.001

الفقرة رقم 27

**.769

.000

البعد اخلام�س :الفر�ص اجلديدة
الفقرة رقم 28

**702.

.000

الفقرة رقم 30

*.380

.038

الفقرة رقم 29

**.780

.000

الفقرة رقم 31

**.651

.000

**دالة عند % 1

*دالة عند% 5

الفقرة رقم 32

**.796

.000

 #غير دالة عند .05

يتبني من اجلدول رقم(� )3أن معامل االرتباط بني كل فقرة
من فقرات مقيا�س منو ما بعد ال�صدمة مع الدرجة الكلية للبعد التي
تنتمي له كان موجب ًا ودالة عند م�ستوى داللة( ،) .05مما ي�شري �إىل
وجود هناك ات�ساق داخلي بني جميع فقرات كل بعد من الأبعاد.

�3 .3صدق االت�ساق البنائي ملقيا�س منو ما بعد ال�صدمة :مت
ح�ساب �صدق االت�ساق البنائي للمقيا�س من خالل ح�ساب معامل
االرتباط بني الدرجة الكلية للبعد وبني الدرجة الكلية للمقيا�س،
وجاءت النتائج على النحو التايل:

جدول ()4
نتائج معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس نمو ما بعد الصدمة مع الدرجة الكلية للمقياس

الدرجة الكلية للمقيا�س

**دالة عند % 1

البيان

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

العالقات

**.686

.000

تقدير احلياة

**.876

.000

قوة ال�شخ�صية

**.872

.000

التغريات الدينية

**.763

.000

الفر�ص اجلديدة

**.790

.000

*دالة عند % 5

يتبني من اجلدول رقم(� )4أن معامل االرتباط بني كل بعد
من �أبعاد مقيا�س منو ما بعد ال�صدمة مع الدرجة الكلية للمقيا�س
كان موجب ًا ودا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ) .05مما ي�شري �إىل
�أن املقيا�س يتميز بال�صدق البنائي لأبعاده ،وهذا م�ؤ�رش على �صدق
املقيا�س يف قيا�س الظاهرة التي �أعد من �أجلها.
ثبات مقيا�س منو ما بعد ال�صدمة :مت ح�ساب ثبات املقيا�س
على �أفراد العينة اال�ستطالعية ،من خالل طريقة �ألفا كرونباخ،
وطريقة التجزئة الن�صفية ،وجاءت النتائج على النحو التايل:
1 .1معامل الثبات وفقا لطريقة �ألفا كرونباخ :بلغت معامل
الثبات للدرجة الكلية ملقيا�س منو ما بعد ال�صدمة وفقا لطريقة �ألفا
كرونباخ كانت ( ) .946ويعد معامل ثبات مرتفع ،مما يدل على �أن
املقيا�س يتمتع بثبات مرتفع.

2 .2طريقة التجزئة الن�صفية :مت ح�ساب معامل الثبات وفقا
لهذه الطريقة من خالل تق�سيم اال�ستبانة و�أبعادها �إىل جمموعتني،
ومت ح�ساب معامل االرتباط بري�سون بينهما ،ومت ت�صحيح معامل
االرتباط با�ستخدام معامل �سبريمان براون للأبعاد الزوجية،
ومعامل جتمان للأبعاد الفردية ،وتبني �أن معامل الثبات للدرجة
الكلية ملقيا�س منو ما بعد ال�صدمة وفق ًا لطريقة التجزئة الن�صفية
كانت( ) .916ويعد معامل ثبات مرتفع ،مما يدل على �أن املقيا�س
يتمتع بثبات مرتفع.
مقياس االعتزاز بالذات:
و�صف املقيا�س :نظراً لعدم توفر مقيا�س ي�شمل جوانب
االعتزاز بالذات التي يرغب الباحث يف قيا�سها لدى �أمهات ال�شهداء
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اإلسهام النسبي للمساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة واالعتزاز بالذات
لدى أمهات شهداء مسيرات العودة بقطاع غزة

د .عبداهلل عبدالهادي عبدالرحمن اخلطيب

قام الباحث بت�صميم مقيا�س االعتزاز بالذات بعد اطالعه على
عدد من املقايي�س والتي من �أهمها :مقيا�س �أبو حماد (،)2019
ومقيا�س ال�ساعدي ( ،)2019ومقيا�س العلوي ( ،)2017ومقيا�س
لورينتو و�آخرون ( ،)Laurentiu, et al ,2012وتكون املقيا�س من
ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية وهي :االعتزاز الذاتي ،االعتزاز االجتماعي،
واالعتزاز الوطني .وبلغ عدد فقرات املقيا�س ( ،)26واعتمدت
�إجابة املفحو�صني على فقرات املقيا�س على التقدير الذاتي التقدير
الثالثي ،حيث متثل الدرجة ( )3بدرجة كبرية ،والدرجة ( )2بدرجة
متو�سطة ،والدرجة ( )1بدرجة قليلة.

املخت�صني يف علم النف�س والإر�شاد الرتبوي ،لإبداء مالحظاتهم
وبناء على مالحظاتهم؛ قام الباحث
حول �أبعاد املقيا�س وفقراته،
ً
بالأخذ بكافة التعديالت لتكوين ال�صورة النهائية ملقيا�س االعتزاز
بالذات لدى �أمهات ال�شهداء ،واعتمدت �إجابة املفحو�صني على فقرات
املقيا�س على التقدير الذاتي التقدير الثالثي ،حيث متثل الدرجة()3
بدرجة كبرية ،والدرجة( )2بدرجة متو�سطة ،والدرجة( )1بدرجة
قليلة.
�2 .2صدق االت�ساق الداخلي :مت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي
على عينة ا�ستطالعية مكونة من (� )30أم ًا من �أمهات �شهداء م�سريات
العودة بقطاع غزة ،وذلك من خالل ح�ساب معامل االرتباط بني كل
فقرة من فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له،
وجاءت النتائج على النحو التايل:

صدق املقياس ويتكون من:
�1 .1صدق املحتوى(املحكمني) :عر�ض الباحث املقيا�س
ب�صورته الأولية على ( )7من �أ�ساتذة اجلامعات الفل�سطينية

جدول ()5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس االعتزاز بالذات مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له

مقيا�س االعتزاز بالذات
الفقرات

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

الفقرات

م�ستوى
الداللة

معامل االرتباط

معامل
االرتباط

الفقرات

م�ستوى الداللة

البعد الأول :االعتزاز الذاتي
الفقرة رقم 1

**.677

.000

الفقرة رقم 4

**.634

.000

الفقرة رقم 7

*.394

.031

الفقرة رقم 2

*.403

.027

الفقرة رقم 5

**.622

.000

الفقرة رقم 8

.261#

.163

الفقرة رقم 3

*.390

.033

الفقرة رقم 6

**.677

.000

الفقرة رقم 9

*.445

.014

البعد الثاين :االعتزاز االجتماعي
الفقرة رقم 10

**.558

.001

الفقرة رقم 14

**.510

.004

الفقرة رقم 17

*.445

.014

الفقرة رقم 12

**.590

.001

الفقرة رقم 15

.241#

.199

الفقرة رقم 18

**.654

.000

الفقرة رقم 13

*.376

.041

الفقرة رقم 16

.186#

.326

الفقرة رقم 19

*.457

.011

الفقرة رقم 20

-.148#

.434

البعد الثالث :االعتزاز الوطني
الفقرة رقم 21

**.963

.000

الفقرة رقم 24

**.961

.000

الفقرة رقم 22

**.849

.000

الفقرة رقم 25

.002#

.992

الفقرة رقم 23

**.927

.000

الفقرة رقم 26

*.398

.029

**دالة عند 1%

*دالة عند5%

الفقرة رقم 27

**.971

.000

 #غير دالة عند 0.05

يتبني من اجلدول رقم (� )5أن معامل االرتباط بني كل فقرة
من فقرات مقيا�س االعتزاز بالذات مع الدرجة الكلية للبعد التي
تنتمي له كان موجب ًا ودالة عند م�ستوى داللة ( ،) .05با�ستثناء
الفقرات رقم ( )80,86,87,91,96كانت غري دالة عند م�ستوى
( ،) .05مع البعد التي تنتمي له ،حيث قام الباحث بحذفها؛ لكي
يكون هناك ات�ساق داخلي بني جميع فقرات كل بعد من الأبعاد،
حيث بلغ عدد الفقرات ( )21بعد �إجراء التعديالت على املقيا�س.
�3 .3صدق االت�ساق البنائي ملقيا�س االعتزاز بالذات :مت ح�ساب
�صدق االت�ساق البنائي للمقيا�س من خالل ح�ساب معامل االرتباط
بني الدرجة الكلية للبعد وبني الدرجة الكلية للمقيا�س ،وذلك بعد
حذف الفقرات التي مل حتقق ارتباط ذات داللة �إح�صائية مع بعدها
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وجاءت النتائج على النحو التايل:
جدول ()6
نتائج معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس االعتزاز بالذات مع الدرجة الكلية
للمقياس

الدرجة الكلية للمقيا�س
البيان

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

االعتزاز الذاتي

**.580

.001

االعتزاز االجتماعي

**.542

.002

االعتزاز الوطني

**.715

.000
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ثبات مقيا�س االعتزاز بالذات :مت ح�ساب ثبات املقيا�س على
�أفراد العينة اال�ستطالعية ،من خالل طريقة �ألفا كرونباخ ،وطريقة
التجزئة الن�صفية ،وذلك بعد حذف الفقرات التي مل حتقق ارتباط
ذي داللة �إح�صائية مع ما بعدها وجاءت النتائج على النحو التايل:
1 .1معامل الثبات وفقا لطريقة �ألفا كرونباخ :بلغت معامل
الثبات للدرجة الكلية ملقيا�س االعتزاز بالذات وفقا لطريقة �ألفا
كرونباخ كانت( )0.729ويعد معامل ثبات جيد ،مما يدل على �أن
املقيا�س يتمتع بثبات مرتفع.
2 .2طريقة التجزئة الن�صفية :مت ح�ساب معامل الثبات وفقا
لهذه الطريقة من خالل تق�سيم اال�ستبانة و�أبعادها �إىل جمموعتني،
ومت ح�ساب معامل االرتباط بري�سون بينهما ،ومت ت�صحيح معامل
االرتباط با�ستخدام معامل �سبريمان براون للأبعاد الزوجية،
ومعامل جتمان للأبعاد الفردية ،وبلغت معامل الثبات للدرجة
الكلية ملقيا�س االعتزاز بالذات وفقا لطريقة التجزئة الن�صفية كانت
(  ) .664ويعد معامل ثبات مقبول ،مما يدل على �أن املقيا�س يتمتع
بثبات مرتفع.
نتائج الدراسة:
املحك املعتمد يف الدرا�سة :لتحديد املحك املعتمد يف
الدرا�سة ،فقد مت حتديد طول اخلاليا يف مقيا�س ليكرت الثالثي من
خالل ح�ساب املدى بني درجات املقيا�س ( )2=1 - 3ومن ثم
تق�سيمه على �أكرب قيمة يف املقيا�س للح�صول على طول الفئة (2
)0.66=3/؛ لتحديد فئات امل�ستويات ،واجلدول رقم( )13يو�ضح
فئات املحك املعتمد يف الدرا�سة.
جدول ()7
يوضح فئات المحك المعتمد في الدراسة

من- % 33
مدى الوزن الن�سبي
% 55.3
مدى املتو�سط
1 - 1.66
احل�سابي
الت�صنيف

�أكرث من% 55.4
% 77.6 -

�أكرث من- % 77.7
% 100

1.67 - 2.33

2.34 - 3

متو�سطة

مرتفع

منخف�ضة

مت اال�ستعانة بفئات حمك الدرا�سة وذلك؛ لتحديد م�ستوى
متغريات الدرا�سة.
نتائج الت�سا�ؤل الأول :ما م�ستوى امل�ساندة االجتماعية لدى
�أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة؟
وللإجابة على ذلك الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لكل من الدرجة الكلية
وللأبعاد ،والنتائج مو�ضحة باجلدول رقم (.)8
جدول ()8
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل من الدرجة الكلية ولألبعاد
لمقياس المساندة االجتماعية

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

امل�ساندة الأ�رسية

2.127

.211

70.9

2

م�ساندة الأ�صدقاء

2.179

.208

72.6

1

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

امل�ساندة املجتمعية

2.125

.248

70.8

3

الدرجة الكلية للمقيا�س

2.144

.127

71.5

يتبني من اجلدول رقم ( )8النتائج التالية:
�إن متو�سط الدرجة الكلية امل�ساندة االجتماعية لدى �أمهات
�شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة قد بلغ ( )2.144بوزن
ن�سبي ( ،)% 71.5وهذا ي�شري �إىل �أن م�ستوى امل�ساندة االجتماعية
لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة قد كان متو�سط ًا وفق ًا
ملحك الدرا�سة املعتمد بالدرا�سة ،وهذا ما اتفق مع درا�سة عو�ض
و�صالح ( ،)2020واختلفت جزئي ًا مع درا�سة �أبو �شاوي�ش ()2018
التي �أ�شارت �إىل ارتفاع م�ستوى امل�ساندة االجتماعية لدى املرتددات
على بيت الأمان ،بينما اختلفت كلي ًا عن درا�سة العطراين ()2015
التي �أكدت عدم توفر درجة منا�سبة من امل�ساندة االجتماعية لدى
�أمهات �ضحايا الإرهاب بالعراق.
وتعزو الدرا�سة تلك النتيجة �إىل �أن طبيعة ثقافة املجتمع
الفل�سطيني التي تهتم مبا يحدث للآخرين من �أحداث �سواء �أكانت
�سارة �أو غري �سارة ،ويعتربون ذلك جزءاً �أ�سا�سي ًا من الن�ضال الوطني
الفل�سطيني جتاه �أبناء �شعبهم ،فتظهر معامل امل�شاركة الوجدانية،
العاطفية ،واملعنوية ،وم�ساعدتهم على تلبية احتياجاتهم خالل
فرتة حدوث الأزمات وال�صدمات التي يتعر�ضون لها ،وتعترب
امل�ساندة االجتماعية من �أهم املظاهر التي تتلقاها �أمهات ال�شهداء
من حلظة وقوع احلدث ال�صادم وما يليه من �أحداث ،وتبعات قد ت�ؤثر
على م�ستوى توافقها النف�سي واالجتماعي ،حيث تعترب امل�ساندة
االجتماعية مبثابة ال�سد احل�صني �ضد الوقوع يف اال�ضطرابات
امل�صاحبة لل�صدمات النف�سية ،وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة �أبي
القم�صان( )2017والتي ت�ؤكد �أن امل�ساندة االجتماعية ت�أخذ
�أ�شكا ًال متعددة وخمتلفة يف املجتمع الفل�سطيني تتمثل يف امل�ساندة
املعنوية كالتقبل ،واالهتمام ،وال�شعور بالراحة ،وامل�ؤازرة والتي
يتلقاها الفرد من املحيطني ،وخا�صة حني مروره ب�أحداث �ضاغطة،
وم�ؤملة ،وامل�ساندة املادية التي ت�شمل على تقدمي امل�ساعدات
النقدية �أو العينية والتي يتلقاها الفرد لتعينه على حتمل �أعباء
احلياة ،ومواجهة �أعبائها ،وامل�ساندة املعرفية وتتمثل يف التوجيه،
و�إعطاء الن�صيحة ،وتقدمي اال�ست�شارات ،والدعم له ,وامل�ساندة
االجتماعية والتي ت�شمل على كافة امل�ساعدات التي يتلقاها من
الآخرين ووجودهم بجواره يف �أوقات ال�شدائد ،واملحن ،وحماولة
م�شاركته يف �أفراحه و�أتراحه.
وتعترب الدرا�سة و�صول م�ستوى امل�ساندة االجتماعية
�إىل درجة متو�سطة هو م�ستوى مقبول يف ظل الظروف ال�صعبة
التي يعي�شها املجتمع الفل�سطيني ويف ظل الأزمات املتتابعة
كاحل�صار الظامل ،وقطع الرواتب ،و�صعوبة الأو�ضاع االقت�صادية
واملعي�شة ،وظهور فريو�س كورونا وانت�شاره والذي �أثر على جميع
مكونات العامل املادية واملعنوية ،والذي زاد من م�ستويات التباعد
االجتماعي بني الأفراد.
وح�صلت م�ساندة الأ�صدقاء على �أكرب �أبعاد امل�ساندة
76

اإلسهام النسبي للمساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة واالعتزاز بالذات
لدى أمهات شهداء مسيرات العودة بقطاع غزة

د .عبداهلل عبدالهادي عبدالرحمن اخلطيب

االجتماعية لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة ،حيث
بلغ بوزنها الن�سبي ( )% 72.6يليها م�ساندة الأ�رسة بوزن ن�سبي
( )% 70.9ثم م�ساندة املجتمعية بوزن ن�سبي ( ،)% 70.8وهذا
ما اتفق مع درا�سة �أبو القم�صان ( )2017التي �أكدت على ح�صول
م�ساندة الأ�صدقاء على �أعلى درجات امل�ساندة االجتماعية ،بينما
اختلفت مع درا�سة �أبو مرزوق ( )2018التي �أكدت على �أهمية
م�ساندة الزوج يف مواقف الأزمات ،والإحباطات التي تتعر�ض لها
املر�أة.
وتعزو الدرا�سة احلالية تلك النتيجة ب�أن �أ�صدقاء �أمهات
ال�شهداء هم �أكرث الأ�شخا�ص معرفة ،وفهم ًا لطبيعة �شخ�صياتهم،
و�أكرث علم ًا بحاجاتهم ،و�أكرث قدرة على التعبري عن م�شاعر ال�سند،
والقوة ،والإرادة لديهم ،وكذلك وقوفهم
امل�ستمر بجانبهم يف �ضوء ان�شغال �أفراد الأ�رسة بطبيعة احلدث
الذي ميرون فيه ،ويف هذا ال�صدد ت�شري درا�سة �أحمد (� )2017أن
م�ساندة الأ�صدقاء تعترب من �أهم و�أكرب �أمناط امل�ساندة االجتماعية
ت�أثرياً يف �شخ�صيات ممن يتلقاها.
يف حني ترى درا�سة �أبو مرزوق (� )2018أن �إح�سا�س الفرد
ب�أن �أ�رسته ،و�أ�صدقائه يحبونه ،ويفكرون فيه ،ويحتاجونه،
ويقدرونه ،ي�ساعده على مقاومة ما قد يعرت�ضه من �ضغوط حياتية،
كما ميكّنه من ا�ستعادة �صورته التي قد تهتز نتيجة تعر�ضه لأحداث
�صعبة و�أليمة ،ما يعطيه م�ساحة من الأمن ،والوئام ،وي�سمح له
التمتع ،واال�سرتخاء ،كما يوفر له قاعدة �آمنة حلياته ،تدعم عالقته
االجتماعية بالآخرين ،وبخا�صة الذين يتماثلون معه ،ويهتمون
مب�شكالته ،كونه يعي�ش �ضمن بيئة اجتماعية غري معزولٍ عنها،
و�أن لديه بالفعل �أنا�س ًا �آخرين ي�ساعدونه ،ويقفون بجواره يف وقت
ال�شدائد ،والأزمات ،و�أ�شارت درا�سة عو�ض و�صالح (� )2020إىل �أن
أ�شخا�ص مقربني له
امل�ساندة االجتماعية هي �إدراك الفرد لوجود �
ٍ
يثق بهم ،ويهتمون به يف �أوقات الأزمات ،وميدونه ب�أمناط امل�ساندة
�سواء يف �صورة حب� ،أو �صورة م�ساعدة مادية� ،أو يف �صورة
املتعددة ً
عالقات �إيجابية مع الآخرين.
نتائج الت�سا�ؤل الثاين :ما م�ستوى منو ما بعد ال�صدمة لدى
�أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة؟
وللإجابة على ذلك الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي،
واالنحراف املعياري ،والوزن الن�سبي لكل من الدرجة الكلية
وللأبعاد ،والنتائج مو�ضحة باجلدول رقم(.)9
جدول ()9
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل من الدرجة الكلية ولألبعاد
نمو ما بعد الصدمة

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

العالقات االجتماعية

2.141

.294

71.4

3

تقدير احلياة

2.137

.283

71.2

4

قوة ال�شخ�صية

2.167

.283

72.2

2

التغريات الدينية

2.251

.275

75.0

1

الفر�ص اجلديدة

2.125

.293

70.8

5

الدرجة الكلية للمقيا�س

2.166

.157

72.2
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يتبني من اجلدول رقم ( )9النتائج التالية�:أن متو�سط الدرجة
الكلية لنمو ما بعد ال�صدمة لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة
بقطاع غزة قد بلغ ( )2.166بوزن ن�سبي ( ،)% 72.2وهذا ي�شري
�إىل �أن م�ستوى منو ما بعد ال�صدمة لدى �أمهات �شهداء م�سريات
العودة بقطاع غزة قد كان متو�سط ًا وفق ًا ملحك الدرا�سة املعتمد
بالدرا�سة ،وهذا ما اتفق مع درا�سة ك ٍّل من يون�س (،)2018
ودرا�سة �أحمد( ،)2017ودرا�سة يوجن و�سيم (،)Young & Sim 2016
واختلفت مع درا�سة الذهبي والن�رصاوي( ،)2017ودرا�سة �سميث
( ،)Smith,2016يف م�ستوى امل�ساندة االجتماعية لدى من تتطور
لديهم منو ما بعد ال�صدمة.
وتعزو الدرا�سة تلك النتيجة �إىل �أنه لي�س �رشط ًا بعد حدوث
الأزمات �أو ال�صدمات� ،أو الإحباطات �أن تظهر ال�صدمات النف�سية
امل�ؤملة ،وفقدان التوازن النف�سي واالجتماعي ،فهذا هو اال�ستثناء
ح�سبما ت�ؤكد درا�سة حميدي و�آخرين ( )Hamidi, al al, 2010فمن
الطبيعي �أن تتعر�ض ال�شخ�صية لالهتزاز امل�ؤقت لكن �رسعان ما تكون
هذه الأزمات ،وال�صدمات فر�صة جديدة حلدوث التغيري الإيجابي يف
جميع مكونات ال�شخ�صية ،وهذا ما يتفق مع درا�سة كعرب(� )2018أن
الأحداث ال�صادمة هي ميالد جديد لل�شخ�صية فتنمي فيها مقومات
ال�صالبة النف�سية ،وحتيي جوانب ال�صمود النف�سي.
وترى الدرا�سة و�صول م�ستوى منو ما بعد ال�صدمة �إىل م�ستوى
متو�سط هو م�ؤ�رش �إيجابي يف �شخ�صية �أمهات �شهداء م�سريات
العودة ،وهذا ما ت�ؤكده درا�سة العطراين ( )2015والتي ت�ؤكد �أنه
عندما يتعر�ض الفرد لأحداث �صادمة يف حياته ميكن �أن مير
بتغريات منائية و�إيجابية ،وفق ًا لعدة متغريات منها :خ�صائ�ص
ال�شخ�صية حيث ثبت عالقة بع�ض اخل�صائ�ص ال�شخ�صية كاالنفتاح
على اخلربة ،واالنب�ساطية ،والتفا�ؤل ،والذين يتلقون دعم ًا اجتماعي ًا
والذين يعتمدون على ا�سرتاتيجيات التكيف واملواجهة يتطور لديهم
النمو الإيجابي يف ال�شخ�صية ب�صورة �أف�ضل مما يجعلهم قادرين
على �إحداث التكيف النف�سي واالجتماعي مع املتغريات اجلديدة،
وهذا ما يتفق مع ،يون�س ( ،)2018ودرا�سة هانا و�آكوي (Hannah
)& Acquaye, 2017ويف هذا ال�صدد يرى واجن و�آخرون (Wang,
� )at al, 2015أن منو ما بعد ال�صدمة هو ذلك ال�شعور ب�أن الإن�سان
ازداد حكمة ،وفهم ًا للحياة بعد تعر�ضه ل�صدمة ،وتطورت حياته بعد
حدوثها ب�شكل �إيجابي ،حيث ي�ساهم ذلك يف حتقيق الفاعلية الذاتية،
واالجتماعية والروحانية بالن�سبة له.
ويف هذا ال�صدد ت�ؤكد درا�سة هيالما ()Hallam, 2012
�أن وجود املرونة النف�سية مينح الفرد القدرة على التعايف من
الأمرا�ض ،وال�شعور باالكتئاب ،وامل�صائب ،وقيام الفرد بوظائفه
متحدي ًا الظروف ال�صعبة وو�صو ًال ملرحلة التكيف ،وترى درا�سة �أبو
القم�صان (� )2007أن املرونة النف�سية جتعل الإن�سان يعي�ش حياة
كرمية مليئة بال�صفح ،والأمل ،وت�صبح حياته ذو هدف ،ومعنى،
وت�ضيف درا�سة كا�شدان و�آخرين (� )Kashdan, et al 2012إىل �أن
ا�سرتاتيجيات التكيف لها الدور الهام يف منو ما بعد ال�صدمة من
خالل تزويد به الفرد باملهارات التكيفية التي ت�ساعده يف الفهم
العميق لتقبل وتقدير ذاته ،الأمر الذي ينعك�س على م�ستوى توافقه
النف�سي واالجتماعي ،وعلى النمو الإيجابي بعد حدوث ال�صدمة.
�إن التغريات الروحية والدينية كانت �أكرب �أبعاد النمو ما بعد
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ال�صدمة لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة ،حيث بلغ
بوزنها الن�سبي ( ،)% 75يليه بعد القوة ال�شخ�صية بوزن ن�سبي
(� ،)% 72.2أما بعد فر�ص اجلديدة فقد كان �أ�صغر �أبعاد النمو ما بعد
ال�صدمة بوزن ن�سبي ( ،)% 70.8يليه بعد تقدير احلياة بوزن ن�سبي
( ،)71.2%وهذا ما اتفق مع درا�سة الزاملي ( )2020التي �أكدت
على فاعلية الذكاء الروحي يف التخفيف من حالة الفقدان الناجتة
عن اال�ست�شهاد ،واتفقت جزئي ًا مع درا�سة هانا و�آكوي (& Hannah
 )Acquaye, 2017التي �أكدت على دور االلتزام الديني يف حتقيق
النمو الإيجابي لل�شخ�صية ،بينما اختلفت مع درا�سة �سوير و�آخرين
( )Sawyer, at al.2010التي �أكدت على �أن تقدير احلياة ح�صل على
�أعلى �أبعاد منو ما بعد ال�صدمة.
وتعزو الدرا�سة تلك النتيجة �إىل زيادة التوجهات الدينية
والروحانية لدى �أمهات ال�شهداء والناجتة عن الإميان باهلل
�سبحانه وتعاىل ،والإميان بق�ضاء اهلل وقدره ،وهذا الإميان مينحهم
احل�صانة ،والطم�أنينة واالتزان النف�سي وال�سلوكي ،و�شعورهم
بالر�ضا ،وراحة البال لقوله تعاىل وما جعله اهلل �إال ب�رشى لكم
ولتطمئن قلوبكم�[آل عمران ،]26 :وميحنهم ال�شعور باحلياة الطيبة
برغم ما فيها من ابتالءات وحمن لقوله تعاىلَ م ْن َع ِم َل َ�صالحِ ًا مِ ْن
َذ َك ٍر �أَ ْو �أُ ْنثَى َو ُه َو ُم�ؤْمِ ٌن َف َلن ُْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة طَ ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْج َر ُه ْم
ِب�أَ ْح َ�س ِن َما كَانُوا َي ْع َملُو َن[النحل ،]97:ويعطيهم القوة وال�صرب
ال�صا ِبرُو َن
على ما �أ�صابهم م�ست�شعرين قوله تعاىل�إِنمَّ َا ُي َوفَّى َّ
اب[ الزمر ،]10:وجميع هذه العوامل جتعل الفرد
�أَ ْج َر ُه ْم ِبغ رْ ِ
َي حِ َ�س ٍ
يبني مفهوم ًا �إيجابي ًا ملعنى احلياة يجعله يعي�ش يف حالة من
ال�سواء ،والهناء ،واال�ستقرار النف�سي ،والذي ي�ساهم بدرجة كبرية يف
حتقيق النمو الإيجابي بعد ال�صدمات ،وكذلك حتقيق معامل التوافق
النف�سي واالجتماعي له وملن حوله ،وهذا ما يتفق مع درا�سة �أبو
مرزوق(� )2018أن الأفراد الذين ميتلكون معتقدات دينية يكونون
قانعني بحياتهم ،لديهم �شعور بال�سعادة ،واالرتياح النف�سي نتيجة
زيادة درجة الإميان لديهم.
وترى الدرا�سة ح�صول بعد القوة ال�شخ�صية على املرتبة
الثانية ناجت عن حالة التما�سك املعريف وال�سلوكي والديني التي
توجد لدى �أمهات ال�شهداء ،وهذا ما يتفق مع درا�سة هيالما(  (�Hal
 )lam, 2012التي ت�ؤكد �أن من �أهم العوامل التي ت�ساهم يف منو ما بعد
ال�صدمة زيادة ال�شعور بقوة ال�شخ�صية ،حيث تعترب ال�شخ�صية مبثابة
التنظيم النف�سي الإن�ساين الفريد ،والذي يت�ضمن ما ميتلكه الفرد
من ا�ستعدادات ،و�إمكانات ،وقدرات ج�سمية ،ونف�سية ،وانفعالية،
و�إدراكية ،واجتماعية ت�ساهم يف القدرة على التحمل ،والتعامل مع
املواقف ال�ضاغطة ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل تطور �إيجابي بال�شخ�صية بعد
حدوث ال�صدمات ،واملواقف ال�ضاغطة ،والإحباطات ،وهذا ما يتفق
مع درا�سة ك ٍّل من ال�سعدي ،وكنني( ،)2019ودرا�سة �أحمد(،)2017
ودرا�سة هانا و�آكوي (.)Hannah & Acquaye ,2017
وتعزو الدرا�سة عن ح�صول ُبعد الفر�ص اجلديدة على املرتبة
الأخرية فهو �أمر طبيعي نظراً لقوة ،وثبات ،ومتا�سك ال�شخ�صية لدى
�أمهات ال�شهداء ،وقدرتهم على حتمل الإحباطات ،وال�شدائد ،واملحن،
هذا ما يطور �شخ�صياتهم ،ويعطيها فر�ص ًا �أف�ضل باحلياة ،وهذا ما
اتفق مع درا�سة �أحمد ( )2017التي ت�ؤكد �أن الفر�ص اجلديدة تكون
ملن حدث خلل يف توازنه النف�سي وال�سلوكي وعليه ترتيب �أولوياته،

وهذا مل يكن عند �أمهات ال�شهداء ،وهذا ما اختلف مع درا�سة واجن
و�آخرين ( )Wang. at al, 2015التي �أكدت �أن الفر�ص اجلديدة هي
�أهم اجلوانب التي ميكن �أن حتدث بعد تتطور ال�صدمات النف�سية
ال�شديدة.
نتائج الت�سا�ؤل الثالث والذي ين�ص على ما م�ستوى االعتزاز
بالذات لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة؟
وللإجابة على ذلك الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي،
واالنحراف املعياري ،والوزن الن�سبي لكل من الدرجة الكلية
وللأبعاد ،والنتائج مو�ضحة باجلدول رقم (.)10
جدول ()10
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل من الدرجة الكلية ولألبعاد
االعتزاز بالذات

البعد

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الرتتيب

االعتزاز الذاتي

2.283

0.315

76.1

1

االعتزاز االجتماعي

2.079

0.357

69.3

2

االعتزاز الوطني

1.943

0.343

64.8

3

الدرجة الكلية للمقيا�س

2.110

0.222

70.3

يتبني من اجلدول رقم( )10النتائج التالية:
�إن متو�سط الدرجة الكلية لالعتزاز بالذات لدى �أمهات �شهداء
م�سريات العودة بقطاع غزة قد و�صلت �إىل وزن ن�سبي (،)% 70.3
وهذا ي�شري �إىل �أن م�ستوى االعتزاز بالذات لدى �أمهات �شهداء م�سريات
العودة بقطاع غزة قد كان متو�سط ًا وفق ًا ملحك الدرا�سة املعتمد
بالدرا�سة ،وتعزو الدرا�سة تلك النتيجة �إىل �أن لل�شهيد مكانة عظيمة
يف املجتمع الفل�سطيني نظراً ملا ميثله من رمزية وطنية ،ودينية
ت�ساهم يف رفع الروح املعنوية لدى �أ�رسة ال�شهيد وذويه ،وهذا ما
ينمي لديهم ال�شعور باالعتزاز بكافة �أبعاده �سواء االعتزاز الذاتي،
�أو االجتماعي� ،أو الوطني ،وت�ضيف الدرا�سة ب�أن �شعور االعتزاز
بالذات هو �إح�سا�س نف�سي داخلي يعطي �أمهات ال�شهداء ال�شعور
باالقتدار النف�سي ،واجلدارة االجتماعية التي جتعلها حمل ثقة،
واحرتام الآخرين نتيجة قدرتها على التعامل مع حالة الفقدان التي
مرت بها ،وهذا ما يتفق مع درا�سة الزاملي ( ،)2020عبداحل�سني
( )2007وي�ضيف لورينتو و�آخرون (� )Laurentiu, et al ,2012أن
الأفراد الذين يتمتعون باالعتزاز بالنف�س لديهم القدرة على ال�سيطرة
على الإحباطات ،والأحداث ال�صادمة ،بل وتتطور لديهم �سمات
�شخ�صية �إيجابية ت�ساهم يف م�ساعدة الأفراد يف �رسعة التكيف مع
طبيعة الأزمات اجلديدة التي قد تلحق بهم.
ويرى �أبو حماد (� )2019أن االعتزاز بالذات حاجة �إن�سانية
�رضورية ل�سالمة الفرد نف�سياً ،واجتماعياً ،وعاطفياً؛ حيث يعطي
الفرد ال�شعور بالقوة ،والفعالية الذاتية ،وال�سعادة ،واحلب ،والتفا�ؤل،
والقدرة على التفاعل ال�سليم مع الآخرين ،وي�ضيف مايكل و�آخرون
(� )Micheal, et al. 2011أن االعتزاز بالذات يعطي الفرد القدرة على
التعامل مع م�شكالت احلياة بواقعية وفاعلية ،والقدرة على التحمل،
واملثابرة ،ورحابة ال�صدر ،والتمتع ب�صحة العقل ،وال�شعور بالر�ضا
مبختلف �أوجه حياتهم ،القدرة على و�ضع �أهداف من احلياة تت�سم
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بالواقعية ،وال�شمول.
�إن االعتزاز الذاتي كان �أكرب �أبعاد االعتزاز بالذات لدى �أمهات
�شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة ،حيث بلغ وزنه الن�سبي(76.1
 ،)%يليه االعتزاز االجتماعي بوزن ن�سبي( ،)% 69.3ثم االعتزاز
الوطني بوزن ن�سبى( ،)% 64.3وتعزو الدرا�سة تلك النتيجة �إىل �أن
االعتزاز الذاتي يرتبط بقيمة الفرد الذاتية والتي تعطي الفرد القوة،
وال�صالبة يف القدرة على التعامل مع امل�شكالت ،والإحباطات التي
تتعر�ض حياته ،وت�ضيف الدرا�سة �أن �شعور �أمهات ال�شهداء بالفخر،
واالعتزاز ناجت عن القيم ،واملعتقدات التي تربت عليها يف ثقافة
املجتمع الفل�سطيني التي تعترب �أم ال�شهيد ب�أنها �أم منا�ضلة ،حيث
مزجت يف تربيتها بني الأبعاد النف�سية والرتبوية واجلهادية هذا مل
يتوفر للأمهات الأخر ،وهذا ما يتفق مع ال�سعدي وكنني (،)2019
وت�ضيف الدرا�سة ب�أن ال�شعور واالفتخار الذاتي لدى �أمهات ال�شهداء
ناجت عن املعتقدات الدينية ،واملعرفية التي تعطيها ال�شعور بالر�ضا
بق�ضاء اهلل وقدره و�أن ما �أ�صابها مل يكن ليخطئها ،فمثل هذه

املعيطات تنمي ال�شعور باالعتزاز الذاتي ،والذي يرتبط بالروح
املعنوية وهذا ما �أكدت عليه درا�سة عبداحل�سني ()22 :2009
« ب�أن االعتزاز بالذات ي�شمل �شعور الفرد بالتقبل الذاتي ،والقيمة
الذاتية ،و�أن يكون ع�ضواً مهم ًا يف جمتمعه ،واحلب الذاتي لذاته»،
وهذا ما اتفق مع درا�سة العطراين( ،)2015واختلفت مع درا�سة
عطاهلل( )2018التي �أكدت ارتفاع م�ستوى الأ�سى النف�سي لدى
�أمهات ال�شهداء والتي يتطلب تدخ ًال �إر�شادي ًا �رسيع ًا للتخفيف من
حدة.
نتائج الت�سا�ؤل الرابع والذي ين�ص على ما مدى التنب�ؤ بالنمو
بعد ال�صدمة لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة من خالل
امل�ساندة االجتماعية؟
وللإجابة على ذلك الت�سا�ؤل مت ا�ستخدام االنحدار الب�سيط،
وذلك التنب�ؤ بالنمو بعد ال�صدمة لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة
بقطاع غزة من خالل امل�ساندة االجتماعية ،والنتائج مو�ضحة
باجلدول رقم(.)11

جدول ()11
نتائج االنحدار البسيط الذي يكون فيه النمو بعد الصدمة متغير تابع والمساندة االجتماعية متغير مستقل

االرتباط

القدرة التف�سريية

القدرة التف�سريية املعدلة

.216a

.047

.037

 ANOVAaالتباين
جمموع
املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

Fقيمة

.Sigم�ستوى الداللة

االنحدار

.113

1

.113

4.748

.032b

البواقي

2.310

97

.024

الإجمايل

2.423

98

املعامالت
املعامالت املعيارية

املعامالت غري املعيارية
بيتا

اخلط�أ املعياري

الثابت

1.594

.263

امل�ساندة

.267

.122

بيتا
.216

يتبني من اجلدول رقم(� )11أن قيمة امل�ستوى الداللة لنموذج
االنحدار الذي يكون فيه النمو بعد ال�صدمة كمتغري تابع وامل�ساندة
االجتماعية كمتغري م�ستقل كانت �أقل من ( ،) .05مما ي�شري �إىل �أن
النموذج مقبول �إح�صائي ًا للتنب�ؤ ،كما يتبني �أن قيمة القدرة التف�سريية
املعدلة قد بلغت ( )% 3.7وهذا يعني �أن امل�ساندة االجتماعية
ت�ستطيع تف�سري ( )% 3.7من التغريات التي حتدث يف النمو بعد
ال�صدمة �أي �أن  )% 3.7 - % 100( % 96.3من التغريات
التي حتدث بالنمو بعد ال�صدمة ناجت لعوامل �أخرى غري امل�ساندة
االجتماعية ،كما يت�ضح �أن معامل بيتا للم�ساندة االجتماعية كان
موجب ًا ودا ًال �إح�صائياً؛ مما يدلل على �أن ت�أثري امل�ساندة على النمو
بعد ال�صدمة كان ت�أثري �إيجابي ًا ودال �إح�صائياً ،ومن خالل النتائج
ال�سابقة ميكن �صياغة معادلة االنحدار للنموذج كما يلي:
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Tقيمة

م�ستوى الداللةSig.

6.063

.000

2.179

.032

= ()y= 1.594+ 0.267 X1
حيث �إن
 = Yالنمو بعد ال�صدمة
 = aثابت النموذج
 = x1امل�ساندة االجتماعية
 = b1معامل االنحدار
 = Eخط�أ التنب�ؤ
مما �سبق ميكن القول �أنه ميكن التنب�ؤ بالنمو بعد ال�صدمة
لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة من خالل امل�ساندة
االجتماعية ،وتعزو الدرا�سة تلك النتيجة �إىل �أن منو ما بعد ال�صدمة
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هو تطور �إيجابي يف ال�شخ�صية ناجت عن جملة من العوامل،
وامل�ؤثرات التي ميكن �أن تزيد من فاعليته ،وقوته ،وقدرته على
مواجهة الأزمات ،والإحباطات التي ميكن �أن تعرت�ض الفرد،
وتعترب امل�ساندة االجتماعية من �أهم امل�ؤثرات التي ميكن �أن ت�ساهم
يف حتقيقه يف ظل وجودها لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة،
وجتمع العديد من الدرا�سات مثل درا�سة يون�س ( ،)2018درا�سة
كعرب(� )2018أن امل�ساندة االجتماعية ترتبط ارتباط ًا �إيجابي ًا
بنمو ما بعد ال�صدمة ،وهذا ما �أظهرته هذه الدرا�سة ،وهذا ما ي�شري
�إليه رو�سوفا و �أر�سوفا ( )Rosova & Orosova, 2012يف قوله �أن
قوي من امل�ساندة االجتماعية حتت
الأ�شخا�ص الذين لديهم
نظام ٌ
ٌ
ت�رصفهم ،جمهزون ب�شكل �أف�ضل للتعامل مع التغريات اخلطرية يف
احلياة� ،أو امل�ضايقات اليومية ،ويف هذا ال�صدد ت�ؤكد درا�سة �أبو
�شاوي�ش (� )2018أن الأفراد الذين �أعلنوا عن ر�ضاهم عن امل�ساندة
م�ستويات متزايدة من
االجتماعية التي تلقوها من حميطهم �أظهروا
ٍ
الإح�سا�س امل�ؤقت باحلياة ،ف�ض ًال عن البحث طويل الأمد عن معنى
م�ستويات متدنية من
�شامل يف احلياة من الأ�شخا�ص الذين �أظهروا
ٍ
الر�ضا عن امل�ساندة االجتماعية ،وت�ضيف (بريك)298 :2016 ،
�أن امل�ساندة االجتماعية تعمل على حتقيق ال�سعادة ،والتوازن
النف�سي للفرد يف مواجهة الإحباط ،و�ضغوط احلياة ،وتعمل على
حماية الذات ،وتنمية القدرة على حتمل امل�س�ؤولية ،وتقليل الإ�صابة
بالأمرا�ض ،ت�سهم يف التوافق الإيجابي والنمو ال�شخ�صي ،وت�ساعد
على حل امل�شكالت الطارئة وهذا من �ش�أنه �أن يزيد من م�ستوى
التطور الإيجابي يف ال�شخ�صية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ت�ضيف درا�سة عودة (� )2010أن امل�ساندة
االجتماعية ت�ؤثر بطريقة مبا�رشة يف �سعادة الفرد ،وتزيد من قدرته
على املقاومة والتغلب على الإحباطات ،وحل امل�شكالت بطريقة

جيدة ،وتخف�ض وت�ستبعد عواقب الأحداث ال�صادمة وال�ضاغطة على
ال�صحة النف�سية ،وت�ساعد الفرد على حتمل امل�س�ؤولية وتربز ال�صفات
القيادية له ،كما �أن لها قيمة �شفائية من الأمرا�ض النف�سية التي
ت�سهم يف التوافق الإيجابي والنمو ال�شخ�صي ،وتقوم مبهمة حماية
تقدير ال�صدمات النف�سية ،وتخفف من �أعرا�ض القلق ،واالكتئاب،
وتزيد من �شعور الفرد بالر�ضا عن ذاته وحياته (عوده،)2010 ،
ويرى مارينو امل�شار �إليها يف (بريك� )294 :2016 ،أن امل�ساندة
االجتماعية حتقق ال�سعادة والتوزان النف�سي للفرد ،حيث ت�ؤثر
بطريقة مبا�رشة على �سعادته عن طريق الدور املهم الذي تلعبه
حينما يكون م�ستوى ال�ضغط مرتفعاً ،بينما ي�ضيف حميدي و�آخرون
(� )Hamidi, at al, 2010أن امل�ساندة االجتماعية والدعم النف�سي
ي�ؤديان دوراً هام ًا يف تطور منو ما بعد ال�صدمة ،فعند العثور على
فر�صة تقود لالنفتاح النف�سي ،وتن�شيط وتنمية العلميات املعرفية،
والإدراكية لر�سم وجهة نظر جديدة ،فالدعم االجتماعي ي�ساعد
النا�س للعثور على معاين جديدة للحياة ليقود لديهم منو ما بعد
ال�صدمة ،وهذا ما اختلف مع درا�سة الذهبي والن�رصاوي()2017
التي �أكدت عك�س ذلك يف �أن امل�ساندة االجتماعية تزيد من ال�شعور
بالعجز ،وقلة احليلة ،وتدين مفهوم الذات.
نتائج الت�سا�ؤل اخلام�س :ما مدى التنب�ؤ مب�ستوى االعتزاز
بالذات لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة من خالل
امل�ساندة االجتماعية؟
وللإجابة على ذلك الت�سا�ؤل مت ا�ستخدام االنحدار الب�سيط،
وذلك التنب�ؤ مب�ستوى االعتزاز بالذات لدى �أمهات �شهداء م�سريات
العودة بقطاع غزة من خالل امل�ساندة االجتماعية والنتائج مو�ضحة
باجلدول رقم (.)12

جدول ()12
نتائج االنحدار البسيط الذي يكون فيه االعتزاز بالذات متغير تابع والمساندة االجتماعية متغير مستقل

االرتباط

القدرة التف�سريية

القدرة التف�سريية املعدلة

.175a

.031

.021
ANOVAa

التباين
جمموع
املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

Fقيمة

.Sigم�ستوى الداللة

االنحدار

.147

1

.147

3.062

.083b

البواقي

4.670

97

.048

الإجمايل

4.818

98

املعامالت
املعامالت غري املعيارية
بيتا

اخلط�أ املعياري

الثابت

1.457

.374

امل�ساندة

.305

.174

املعامالت املعيارية
بيتا

.175
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Tقيمة

.Sigم�ستوى الداللة

3.897

.000

1.750

.083

اإلسهام النسبي للمساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة واالعتزاز بالذات
لدى أمهات شهداء مسيرات العودة بقطاع غزة

د .عبداهلل عبدالهادي عبدالرحمن اخلطيب

يتبني من اجلدول رقم(� )12أن قيمة امل�ستوى الداللة لنموذج
االنحدار الذي يكون فيه مب�ستوى االعتزاز بالذات كمتغري تابع
وامل�ساندة االجتماعية كمتغري م�ستقل كانت �أكرب من( ،) .05مما
ي�شري �إيل �أن النموذج غري مقبول �إح�صائي ًا للتنب�ؤ ،كما يتبني �أن
قيمة القدرة التف�سريية املعدلة قد بلغت ( ،)% 2.1وهذا يعني �أن
امل�ساندة االجتماعية ت�ستطيع تف�سري ( )% 2.1من التغريات التي
حتدث يف مب�ستوى االعتزاز بالذات �أي �أن - % 100( % 97.9
 )% 2.1من التغريات التي حتدث مب�ستوى االعتزاز بالذات ناجت
لعوامل �أخرى غري امل�ساندة االجتماعية ،كما يت�ضح �أن معامل بيتا
للم�ساندة االجتماعية كان موجبا وغري دال �إح�صائياً ،مما يدلل على
�أن ت�أثري امل�ساندة على االعتزاز بالذات كان ت�أثرياً �إيجابي ًا ولكن
غري دال �إح�صائياً ،ومن خالل النتائج ال�سابقة ميكن �صياغة معادلة
االنحدار للنموذج كما يلي:

وت�ضيف الدرا�سة� :أن قيم االعتزاز بالذات لدى �أمهات قد ترتبط
ب�أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية واالجتماعية ،والتي طورت لديهم ال�شعور
بالثقة ،وامل�س�ؤولية ،والقدرة على مواجهة التحديات والظروف بكل
�سهولة وي�رس ،وهذا ما �أكدت عليه درا�سة �سميث (،)Smith,2016
بينما ترى درا�سة الزاملي(� )2020أن قيم االعتزاز بالذات لدى
�أمهات �شهداء م�سريات العودة قد تكون نابعة من التوجهات الدينية
التي تدخل ال�سكينة ،والر�ضا ،والراحة يف قلبها ،وطريقة تفكريها
ملا يظفر ال�شهداء و�أهاليهم من �أجر عظيم من اهلل �سبحانه وتعاىل
ال�ش َه َدا ُء عِ ن َد َر ِ ّب ِه ْم َل ُه ْم �أَ ْجرُ ُه ْم َونُو ُر ُه ْم
م�صدق ًا لقوله تعاىل َ و ُّ
(احلديد ،)19 :وقوله تعاىل َ و َي َتّخِ َذ مِ ن ُك ْم �شُ َه َداء( ال عمران:
 ،)140فتعتقد �أمهات ال�شهداء ب�أن هذا االبتالء هو انتقاء ،وا�صطفاء،
وتكرمي لهن من اهلل �سبحانه وتعاىل ،وهذا يدلل على م�ستوى الفهم
الواعي والعميق لديهن ،وكثرياً من الدرا�سات التي ربطت م�ستويات
التدين مب�ستويات ال�صحة النف�سية الإيجابية كدرا�سة �أبو مرزوق
( ،)2018ودرا�سة هانا و�آكوي (.)Hannah & Acquaye 2017

حيث �إن:
 = *Yاالعتزاز بالذات
 = aثابت النموذج
 = x1امل�ساندة االجتماعية
 = b1معامل االنحدار
 = Eخط�أ التنب�ؤ
مما �سبق ميكن القول ب�أنه ال ميكن التنب�ؤ مب�ستوى االعتزاز
بالذات لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة من خالل
امل�ساندة االجتماعية ،وتعزو الدرا�سة تلك النتيجة ب�أن االعتزاز
بالذات هو �شعور و�إح�سا�س نف�سي داخلي ينمو من املعتقدات،
والأفكار التي يبنيها الفرد جتاه ذاته ،و�شخ�صيته ،ونتيجة توفر
�سمات ال�شخ�صية الإيجابية لدى �أمهات ال�شهداء كالقدرة على
التحمل ،وال�صرب على ال�شدائد يف �أوقات الأزمات ،جعلت �أمهات
ال�شهداء ي�شعرن بوجودهن ،وقدرتهن على مواجهة هذه التحديات،
وخا�صة �أن املحن ،واالبتالءات ،و�صور املعاناة توجد مع كافة
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،ف�صور امل�ساندة والدعم التي تقدم موجودة،
ولكن لي�ست بال�صورة التي ميكن �أن ت�ستند عليها �أمهات ال�شهداء يف
حياتهن ،وهذا اختلف مع درا�سة مرزوق ( )2018التي ت�ؤكد �أن
امل�ساندة االجتماعية ترتبط ارتباط ًا �إيجابي ًا مب�ستويات القيمة
الذاتية واالعتزاز بالنف�س ،ولكنها تعلل ذلك يف �أن عينة الدرا�سة
كانت من طلبة اجلامعات ،ويف املرحلة يحتاج طلبة اجلامعات
للم�ساندة االجتماعية التي من �ش�أنها �أن ترفع لديهم م�ستويات
االعتزاز ،والقيمة الذاتية نظراً لكرثة ال�ضغوط ،والإحباطات التي
يتعر�ضون لها ،وترى ب�أنه ال ميكن التنب�ؤ بامل�ساندة االجتماعية
يف �ضوء االعتزاز بالذات الرتباط االعتزاز بعوامل ،وحاجات
�أ�سا�سية داخلية ،والتي عربت عنها درا�سة كجوان ( )2016يف �أن
عملية االعتزاز بالذات ت�ستند على خم�س حاجات �إن�سانية ت�ساهم
يف زيادته ومنوه وهي :الإح�سا�س بالأمان ،والإح�سا�س بالهوية،
والإح�سا�س باالنتماء ،والإح�سا�س بالهدف ،وال�شعور الكفاءة الذاتية،
والكفاية ال�شخ�صية ،وهذه العوامل ال ترتبط بامل�ساندة االجتماعية،
وهذا ما اختلف مع درا�سة رو�سوفا و �أر�سوفا( (�Rosova, & ORoso
 )va, 2012التي �أكدت على ارتباط العالقة بني االعتزاز بالذات
واحرتامها وامل�ساندة االجتماعية.

توصيات الدراسة:

)= y*= 1.457+ 0.305 (X1

تقدم الدرا�سة جملة من التو�صيات الهامة لدى امل�ؤ�س�سات
املخت�صة بجوانب رعاية املر�أة و�أمهات ال�شهداء� ،سواء �أكانت ر�سمية
حكومية �أو غري ر�سمية �أهلية خا�صة ،ومن �أهم التو�صيات:
 �رضورة زيادة �أ�شكال امل�ساندة النف�سية ،واالجتماعية،
واملادية ،واملجتمعية والتي من �ش�أنها �أن تزيد من مقومات ال�صمود
النف�سي واالجتماعي.
 توفري مراكز ا�ست�شارية لرعاية �أمهات ال�شهداء تخت�ص
باجلوانب النف�سية واالجتماعية ت�ساهم يف االرتقاء النف�سي
واملجتمعي لهم.
 تنفيذ برامج �إر�شادية ونف�سية ت�ساهم يف تنمية االعتزاز
بالذات ملا قد ينتج عنه من �سمات �إيجابية ت�ساهم يف القدرة على
التكيف مع الواقع اجلديد لديهم.
 رفع الروح املعنوية لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة
إ�رشاكهن مب�ؤ�س�سات املجتمع املحلي؛ لأخذ دور وطني
من خالل �
َّ
لديهن.
مكانتهن االجتماعية ،وتعزيز ال�سلوك امل�س�ؤول
وريادي يظهر
َّ
ّ

مقرتحات الدراسة:
 برنامج �إر�شادي قائم على معنى احلياة؛ لتنمية منو ما
بعد ال�صدمة لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة بقطاع غزة.
 م�ؤ�رشات اال�ضطراب النف�سي لدى �أبناء �شهداء م�سريات
العودة بقطاع غزة وعالقتها بالكفاءة الذاتية لدى �أمهاتهم.
 خربة اال�ست�شهاد لدى �أمهات �شهداء م�سريات العودة
وعالقتها باالنتماء الوطني وااللتزام الديني لدى �أمهات �شهداء
م�سريات العودة.

قائمة املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر واملراجع العربية
القران الكرمي
 �أبو القم�صان ،رانيا .)2017(.امل�ساندة االجتماعية وعالقتها باملرونة
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