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املساندة االجتماعيّة النفسيّة وعالقتها بالصالبة النفسيّة
لدى عينة من املتعافني من فيروس كورونا في محافظة الوسطى ،غزة

د .خالد عوض مونّس

امللخص
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل م�ستوى امل�ساندة االجتماعية
النف�سية ،والعالقة بينهما ،ومعرفة
النف�سيّة وم�ستوى ال�صالبة
ّ
مدى اختالف م�ستوى كل منها باختالف متغري( :العمر ،واحلالة
االجتماعية ،وامل�ستوى التعليمي) لدى عينة من املتعافني من
فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي االرتباطي ،ولتحقيق �أهدافها طور مقيا�سان ك�أداتني
النف�سية ،ومقيا�س ال�صالبة
للدرا�سة (مقيا�س امل�ساندة االجتماعية
ّ
النف�سية) ،وبعد الت�أكد من �صدقهما وثباتهما ،طبقا على عينة متي�رسة
ّ
مكونة من ( )123من املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة
الو�سطى ،وبعد حتليل البيانات ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى
امل�ساندة االجتماعية النف�سيّة جاء مب�ستوى متو�سط ،وم�ستوى
النف�سية مب�ستوى مرتفع ،و�أن هناك عالقة ارتباطية
ال�صالبة
ّ
النف�سية،
وال�صالبة
االجتماعية
امل�ساندة
درجة
بني
موجبة
طردية
ّ
النف�سية تعزى ملتغري
وعدم وجود فروق يف امل�ساندة االجتماعية
ّ
النف�سية
االجتماعية
امل�ساندة
امل�ستوى التعليمي ،ووجود فروق يف
ّ
تعزى ملتغريات العمر ،واحلالة االجتماعية ،وعدم وجود فروق يف
النف�سية تعزى ملتغري احلالة االجتماعية ،ووجود فروق
ال�صالبة
ّ
النف�سية تعزى ملتغريي العمر ،وامل�ستوى التعليمي لدى
يف ال�صالبة
ّ
املتعافني من فريو�س كورونا ،ويف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ت�صميم برامج �إر�شادية ت�ستهدف املتعافني
النف�سية واالجتماعية لهم.
من فريو�س كورونا ،وتوفري الرعاية
ّ
النف�سية،
الكلمات املفتاحية :امل�ساندة االجتماعية ،ال�صالبة
ّ
فريو�س كورونا.

Abstract
The study aimed to identify the level of
psychosocial support and psychological toughness, the
relationship between them, and the extent of difference
of each according to the variables of age, marital
status, and educational level. The study was applied
to a recovered sample from COVID-19 in al-Wusta
governorate. The study employed the descriptive
correlative approach. To achieve its objectives, two
scales were developed as study tools, the psychosocial
support scale, and the psychological toughness scale.
After checking their validity and reliability, they were
applied to 123 recovered persons from COVID-19
in al-Wusta Governorate. After analyzing the data,
the study concluded that the level of psychosocial
support came at an average level, and the level of
psychological toughness came at a high level. There
is a positive direct correlation between the degree of
social support and psychological toughness. There
are no differences in the psychosocail support due to
the variables of the educational level, age and social
status. There are no differences in psychological
toughness due to the variable of social status, age and
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educational level of those recovered from COVID-19.
In light of the results of the study and its discussion,
the study recommended the necessity of designing
counseling programs targeting the recovered from
COVID-19 and provide them with psychological
support and social care.
Keywords: Psychosocial support, psychological
toughness, COVID-19.

املقدمة:
يواجه الإن�سان يف حياته العديد من اخلربات واملتغريات غري
املرغوب بها ،والتي طر�أت على حياته يف الوقت احلا�رض ،نتيجة
تعر�ضه للإ�صابة ب�أمرا�ض الع�رص و�ضغوطه ،ومن املعلوم �أن من
�أكرث الأمرا�ض انت�شاراً يف ال�سنوات الأخرية هو فريو�س كورونا،
الذي انت�رش يف جميع بلدان العامل بال ا�ستثناء ،و�أ�صبح ميثل م�صدراً
للقلق والتوتر والتهديد للمجتمعات يف كافة جماالت احلياة ،انعك�س
النف�سية
ذلك ب�شكل مبا�رش على �شخ�صية امل�صابني و�صالبتهم
ّ
واالجتماعية ،و�شكل لديهم حالة من عدم اال�ستقرار النف�سي واخلوف
والقلق الدائم من عدم �إمكاناتهم يف التحكم فيما يلقوه من �أحداث،
وحتملهم امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عما يحدث لهم.
النف�سية واالجتماعية مع الإ�صابة باملر�ض
وتتزامن امل�شكالت
ّ
يف معظم احلاالت ،فمن امل�ألوف �أن تنتج الأمرا�ض اجل�سمية ردود
فعل نف�سية واجتماعية تتفاوت من �شخ�ص لآخر ،فالت�أثري املتبادل
بني اجل�سد والنف�س قد ي�ؤدي �إىل ا�ضطرابات و�صعوبات ينتج عنها
النف�سية للم�صابني واملتعافني� ،إال �أن تلك العالقة
انخفا�ض ال�صالبة
ّ
لي�ست حتمية� ،إذ �إنها تتحدد بعوامل عديدة منها :درجة الإ�صابة،
النف�سية واالجتماعية التي يتلقاها
ومدتها ،وحجم امل�ساندة
ّ
النف�سية لديه (الهلول
امل�صاب ،وقوة ال�شخ�صية ودرجة ال�صالبة
ّ
وحمي�سن.)2013 ،
النف�سية مركب ًا مهم ًا من مركبات ال�شخ�صية
وتعد ال�صالبة
ّ
النف�سية وال�صحية والبدنية
الناحية
من
أداء
ل
الأ�سا�سية لتح�سني ا
ّ
واملحافظة على ال�سلوكات ال�سليمة التي تقي الإن�سان من �آثار
ال�ضغوط احلياتية املختلفة ،وجتعل املتعافى �أكرث مرونة وتفا�ؤ ًال
وقابلية للتغلب على م�شكالته ال�ضاغطة ،كما وتعمل ال�صالبة
النف�سية كعامل حماية من الأمرا�ض اجل�سدية �أو اال�ضطرابات
ّ
النف�سية ،وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل �أهمية ال�صالبة
ّ
النف�سية ك�أحد عوامل املقاومة �ضد ال�ضغوط والأزمات ،و�أن م�سار
ّ
النف�سية ،مثل( :ال�صالبة
امل�صادر
درا�سة
إىل
�
يتحول
أن
�
يجب
البحث
ّ
النف�سية ،وال�ضبط الداخلي ،وتقدير الذات) ،وامل�صادر االجتماعية
ّ
التي جتعل املتعافى يقيم ال�ضغوط تقييم ًا واقعياً ،كما �أنها جتعله
�أكرث جناح ًا وفعالية يف مواجهتها (را�ضي.)2008 ،
النف�سية ب�أنها “عملية
ويعرف �سيد ( )22 :2012ال�صالبة
ّ
التكيف ال�سليم واجليد يف �أوقات ال�شدة وال�ضغوط وال�صدمات مع
بقاء الأمل ،والثقة بالنف�س ،والقدرة على التحكم بامل�شاعر ،والقدرة
على حل امل�شاكل ،وفهم م�شاعر الآخرين والتعاطف معهم ،وهي
امتالك املتعافى ملجموعة �سمات ت�ساعده على مواجهة م�صادر
ال�ضغوط ،منها القدرة على االلتزام ،والقدرة على التحدي ،والقدرة
على التحكم يف الأمور احلياتية» ،ويعرفها فاحت (� )5 :2015أنها
«اعتقاد عام لدى املتعافى يف فاعليته وقدرته على ا�ستخدام كل
النف�سية والبيئية املتاحة ،كي يدرك ويف�رس ويواجه
امل�صادر
ّ
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بفاعلية �أحداث احلياة ال�ضاغطة» ،ويعرفها العديني ()262 :2018
ب�أنها «جمموعة �سمات �شخ�صية تعمل على الت�صدي واملواجهة
لأحداث احلياة ال�ضاغطة ،وحتويل هذه الأحداث �إىل فر�ص لتحقيق
النمو ،وذلك عن طريق ا�ستخدام املتعافى لكل م�صادره الذاتية
وم�صادره البيئية ،وتقييمه املعريف املتفائل لهذه الأحداث،
وتف�سريها مبو�ضوعية وواقعية» ،كما يعرفها الرفوع (:2019
 )184ب�أنها «قدرة املتعافى على مواجهة ال�ضغوط وحلها ،وكذلك
النف�سية واالجتماعية املتاحة،
قدرته على ا�ستغالل جميع �إمكاناته
ّ
كي ي�ستطيع التعاي�ش مع امل�شكالت املدر�سية واالجتماعية ،ويحقق
النف�سية ،وينجز املتطلبات التي ت�ساعده على حتقيق �أهدافه».
ال�صحة
ّ
النف�سية تلعب دوراً مهم ًا يف �سلوك
ويرى الباحث �أن ال�صالبة
ّ
املتعافى حيث �إنها جتعل املتعافى ينظر �إىل واقعه ب�إيجابية
وتفا�ؤل مما ي�ساعده على تخطي ال�ضغوطات والعراقيل للو�صول
�إىل الهدف املرغوب فيه ،ويقلل من �شعوره بالنق�ص ،وتزداد ثقة
املتعافى ب�أفعاله وت�رصفاته .فال�صالبة تغري الإدراك املعريف
للأحداث اليومية ،فيعتقد الأفراد ذو ال�صالبة يف كفايتهم يف تناول
الأحداث احلياتية ،ومن ثم فهم يرون الأحداث اليومية ال�شاقة
النف�سية مل�صاب كورونا
ب�صورة �إيجابية .وت�شري الدرا�سات �أن احلالة
ّ
من �أهم مقومات �شفائه وجناح عالجه ،و�أن �إرادة ال�شفاء بداخله هي
العامل الأ�سا�س الذي يحفز اجلهاز املناعي بداخله كي يت�صدى
ويق�ضي على هذا املر�ض ،ف�إح�سا�س مري�ض كورونا بالي�أ�س من
�شفائه ي�ؤثر �سلب ًا يف اجلهاز الع�صبي املركزي ،وبخا�صة منطقة ما
حتت املهاد ،التي تر�سل وت�ستقبل �إ�شارات �إىل اجلهاز املناعي التي
ت�ؤثر بدورها �سلب ًا يف �أ�سلحة املناعة الأ�سا�سية التي تقاوم كورونا
(.)Labrague, 2021
النف�سية من وازع ديني و�أخالقي ومهني
وتنتج ال�صالبة
ّ
للفرد لإدامة العمل واالرتقاء بالذات ،وهي عن�رص �أ�سا�سي يرتكز
النف�سية لرمبا ال توجد خماطرة،
عليه املخاطر ،فبدون ال�صالبة
ّ
النف�سية داعم �أ�سا�س للفرد يف كل مناحي احلياة ،فتجد
وال�صالبة
ّ
النف�سية املرتفعة ناجح َا يف حياته ال يقف
املتعافى ذو ال�صالبة
ّ
عند عرثة �أو �سقطة ،بل جتده ينه�ض ليكمل ما بد�أه ويحقق مبتغاه
(نواري وال�صديق .)2021
فت�أثري ال�صالبة يتمثل يف دور الو�سيط بني التقييم املعريف
للفرد للتجارب ال�ضاغطة وبي
النف�سية
املواجهة ،فتلك الآلية يفرت�ض �أنها تخف�ض كمية ال�ضغوط
ّ
النف�سية
للتجارب التي مير بها املتعافى ،كما ت�ساعد ال�صالبة
ّ
املتعافى على التعامل مع ال�ضغوط بفاعلية ،وقد �أ�شار هانتون
النف�سية ي�ستخدم
«� » Hantoإىل �أن الفرد الذي يتمتع بال�صالبة
ّ
التقييم وا�سرتاتيجيات املواجهة بفاعلية ،وهذا ي�شري �أن لدى ذلك
النف�سية ،وهكذا ف�إن ذلك الفرد يقدر
الفرد م�ستوى عالي ًا من الثقة
ّ
املوقف ال�ضاغط ب�أنه �أقل تهديداً ،ثم يعيد بناءه �إىل �شيء �أكرث
�إيجابية (عبا�س.)2010 ،
النف�سية
فيما يرى كولرييك «� »Colerickأن �أبعاد ال�صالبة
ّ
تكون يف حالة منو م�ستمرة ومع التقدم يف العمر ،فكلما تقدم
ال�شخ�ص يف العمر زادت درجة �صالبته ،فهو يتعلم كيفية التعامل
مع �أحداث احلياة ،ويتم ذلك من خالل حماوالت النجاح والف�شل
ال عن تعلمه لأمناط من ال�سلوك ترتاكم مدى احلياة (Coyne et
ف�ض ً

.)al, 2020
ويتبني من الأدب النف�سي والتعريفات ال�سابقة �أن هناك ثالثة
النف�سية ،هى :بعد االلتزام :وهو تعاقد نف�سي
�أبعاد �أ�سا�سية لل�صالبة
ّ
يلتزم به الفرد جتاه نف�سه و�أهدافه وقيمه والآخرين من حوله ،وبعد
التحكم :وي�شري �إىل م�ستوى درجة اعتقاد املتعافى �أن ب�إمكانه �أن
يكون له حتكم فيما يلقاه من �أحداث ،ويتحمل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية
عما يحدث له ،وبعد التحدي :وهو اعتقاد املتعافى �أن ما ي�ستجد من
تغيري على حياته هو �أمر �رضوري للنمو �أكرث من كونه تهديداً مما
ي�ساعده على املباد�أة واال�ستك�شاف ومعرفة م�صادر الدعم النف�سي
النف�سية
واالجتماعي التي ت�ساعد املتعافى على مواجهة ال�ضغوط
ّ
واالجتماعية بفاعلية.
وي�ؤكد ماكوبي «� »Maccobyآراء من �سبقه من العلماء
والدار�سني فيما يخ�ص من�ش�أ �سمة ال�صالبة ،وذلك من خالل درا�سته
التي جراها بهدف معرفة دور امل�ساندة الأ�رسية يف تكوين �سمة
النف�سية ،وقد �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل �أن الأ�رس التي
ال�صالبة
ّ
النف�سية والدفء والقبول واالهتمام ب�أبنائها والثقة
تت�سم بامل�ساندة
ّ
فيهم واالحرتام والتقدير لهم تنمي لديهم االعتقاد ب�أن خربات
النجاح والف�شل ترجع لعملهم وجمهودهم ومدى مثابرتهم وحتديهم
للأحداث ال�شاقة التي حتيط بهم (.)Haj Hashemi, 2021
النف�سية االجتماعية م�صدراً مهم ًا من م�صادر
وتعد امل�ساندة
ّ
الأمن الذي يحتاجه الإن�سان من عامله الذي يعي�ش فيه بعد جلوئه
�إىل اهلل �سبحانه وتعاىل ،حني ي�شعر �أن هناك ما يهدد حياته
و�صحته ،و�أن طاقته قد ا�ستنفذت و�أجهدت ،فيحتاج �إىل مد وعون
من الآخرين يتمثل يف م�ساندة من حوله مبختلف االجتاهات ،بهدف
النف�سية يف ذاته ،تلك التي القت اهتمام ًا من العديد
تعزيز ال�صالبة
ّ
من الباحثني حني تو�صلوا �إىل الآثار الإيجابية املهمة يف جتاوز
املري�ض للعديد من مواقف ال�شدة والإجهاد النف�سي ،وما تقوم به
من تخفيف نتائج ال�ضغوط واملواقف ال�صعبة (املقاطي.)2012 ،
ويعود االهتمام مبو�ضوع امل�ساندة االجتماعية �أي�ضاً� ،إىل كونها
عام ًال مهم ًا يف حتديد طبيعة العالقات والتفاعالت اليومية للفرد
مع املحيطني به يف جماالت احلياة املختلفة ،التي تعد من عوامل
التوافق النف�سي واالجتماعي على امل�ستويني ال�شخ�صي واملجتمعي
من خالل ات�صافها بامل�ساندة االجتماعية ،فعند ح�صول املتعافى
على املعلومات �أو امل�ساعدة املادية �أو املعنوية ي�شعره ذلك
بامل�ساندة االجتماعية والرعاية من املحيطني به ،ما يعزز �شعور
املتعافى الذي هو �أحد مكونات ال�شبكة االجتماعية ،باالنتماء
للجماعة ،وهذا كله يلعب دوراً مهم ًا يف احلفاظ على وحدة اجل�سم
النف�سية (�إ�سماعيل،
النف�سية للفرد ويرفع من �صالبته
وال�صحة
ّ
ّ
.)2018
وي�ؤكد حج ها�شمي ( )Haj Hashemi, 2021على دور امل�ساندة
النف�سية واالجتماعية على �إيجاد ال�شخ�صية ال�سوية املتوافقة التي
ّ
النف�سية ،والطم�أنينة،
الراحة
مثل
إيجابية،
�
�سلوكية
مبظاهر
تتمتع
ّ
والكفاية يف العمل ،والإدراك الواقعي للقدرات ،وم�ستوى الطموح،
والثقة بالنف�س ،والتفا�ؤل ،واحلر�ص ،واال�ستقاللية ،والإيثار،
والإدراك االجتماعي ،والقدرة على التوافق مع ال�ضغوط ،والقدرة
على التحمل ،والأمل ،والقدرة على �ضبط الذات ،وحتمل امل�س�ؤولية،
والثبات االنفعايل ،واملالءمة �أو القدرة على حتمل الإحباط.
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املساندة االجتماعيّة النفسيّة وعالقتها بالصالبة النفسيّة
لدى عينة من املتعافني من فيروس كورونا في محافظة الوسطى ،غزة

د .خالد عوض مونّس

ويرى الباحث �أن املتعافى الذي يتمتع مب�ساندة اجتماعية من
النف�سية ،ي�صبح �شخ�ص ًا
الآخرين ،ويتمتع بقدر عايل من ال�صالبة
ّ
واثق ًا من نف�سه ،وقادراً على تقدمي امل�ساندة االجتماعية للآخرين،
النف�سية ،و�أكرث قدرة على املقاومة،
وي�صبح �أقل عر�ضة لال�ضطرابات
ّ
والتغلب على الإحباطات ،ويكون قادراً على حل م�شكالته بطريقة
�إيجابية �سليمة .لذلك ،جند �أن امل�ساندة االجتماعية تزيد من قدرة
النف�سية
املتعافى على مقاومة الإحباط ،وتقلل الكثري من املعاناة
ّ
النف�سيةLabrague,
لديه ،ومن ثم ترفع من م�ستوى �صالبته
ّ
� .))202أي �أن امل�ساندة االجتماعية التي تقدم للفرد من الآخرين،
النف�سية وحل م�شكالته؛
متنحه القدرة على مقاومة اال�ضطرابات
ّ
�إذ �إن امل�ساندة االجتماعية لها دور عظيم يف التخفيف عمن
يكونون حتت �ضغوط نف�سية ،وقد تكون امل�ساندة بالكلمة الطيبة،
�أو بامل�شورة� ،أو بالن�صح� ،أو بتقدمي معلومات مفيدة� ،أو بق�ضاء
احلاجات� ،أو تقدمي املال ،وهذه كلها تدخل يف مكارم الأخالق التي
حث عليها ديننا احلنيف .يف حني جند �أن غياب �أو انخفا�ض م�ستوى
النف�سية واالجتماعية خا�صة من الأ�رسة وجماعة الرفاق
امل�ساندة
ّ
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الكثري من امل�شكالت ،والتي تظهر على �شكل
النف�سية واملواقف ال�سيئة
ا�ستجابات �سلبية يف مواجهة ال�ضغوط
ّ
التي يتعر�ض لها املتعافى ،ما قد ي�ؤدي �إىل خف�ض درجة مقاومة
النف�سية لديه.
امل�صاب وم�ستوى ال�صالبة
ّ
النف�سية واالجتماعية
ولأهمية كل من متغريي امل�ساندة
ّ
النف�سية ،فقد �سعى الباحث بالبحث عن درا�سات ذات
وال�صالبة
ّ
عالقة مبتغريي الدرا�سة للك�شف عن العالقة بينهما ،وتناولت العديد
النف�سية واالجتماعية
من الدرا�سات ال�سابقة متغريي امل�ساندة
ّ
النف�سية� ،إن كان كل متغري م�ستقل عن الآخر� ،أو املتغريين
وال�صالبة
ّ
مع ًا ومل يجد الباحث اي درا�سة تناولت املتغريين مع ًا مع املتعافني
من كورونا .فقد حاول قنو�ش ( )2021التعرف على م�ستوى
ال�صالبة النف�سية لدى طلبة جامعة كلية الرتبية للعلوم االن�سانية
جامعة تكريت الذين �أ�صيبوا و�شفوا متام ًا من جائحة كورونا،
وبا�ستخدام املنهج الو�صفي االرتباطي وتطبيق مقيا�س م�ستوى
النف�سية على عينة بلغ حجمها ( )200من طلبة كلية
ال�صالبة
ّ
الرتبية ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،و�أظهرت النتائج �أن
م�ستوى ال�صالبة النف�سية ال تتمتع مب�ستوى جيد ،توجد فروق يف
اجلن�س ل�صالح الذكور ،كونهم �أكرث �صالبة من الإناث .كما حاولت
درا�سة ماليهمري و�آخرين ( )Malehmir et al, 2021التحقق من
دور الوظيفة الو�سيطة للت�أمل يف العالقة بني الدعم االجتماعي،
النف�سية ،وعدم حتمل الرتدد مع القلق من كورونا،
وال�صالبة
ّ
واعتمدت على املنهج الو�صفي التحليلي .وتكونت عينته العر�ضية
من (� )300شخ�ص من اجلن�سني يف البحث عرب الإنرتنت ومن خالل
ال�شبكات االفرتا�ضية مدينة �أردبيل .واعتمد على املقايي�س الآتية:
ا�ستبيانات االجرتار وعدم حتمل الاليقني وقلق الإكليل والدعم
النف�سية ،و�أظهرت النتائج �أن هناك عالقة
االجتماعي وال�صالبة
ّ
بني ال�صالبة النف�سيّة والدعم االجتماعي ،كما �أنهما �أثرا ب�صورة ذات
داللة �إح�صائية �إيجابية على القلق لدى امل�صابني بفريو�س كورونا.
كما هدفت درا�سة عو�ض و�صالح (� )2020إىل التعرف �إىل
النف�سية ملر�ضى �رسطان الثدي
�أثر الدعم االجتماعي على ال�صالبة
ّ
با�ستخدام عينة يف رام اهلل والبرية ،بلغت ( )123مري�ضة .واعتمد
املنهج الو�صفي الرتابطي لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وبعد تطبيق
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مقيا�سي الدرا�سة� ،أظهرت الدرا�سة �أن متو�سطالن�سبة التقديرية للدعم
النف�سية لل�سيدات امل�صابات ب�رسطان الثدي
االجتماعي وال�صالبة
ّ
يف املنطقة املخ�ص�صة قد ارتفع �إىل ( )% 82.4و( )% 74.8على
التوايل .و�أن هناك عالقة �إيجابية بني الدعم االجتماعي وال�صالبة
النف�سية ملر�ضى �رسطان الثدي .كما �أن هناك فرق ًا للدعم االجتماعي
ّ
فيما يتعلق بالعمر واحلالة االجتماعية ،وعدم وجود فروق فيما
يتعلق باحلالة التعليمية ،والدخل ،ومدة املر�ض .لوحظت فروق
النف�سية مع تفاوتات يف العمر واحلالة االجتماعية ،ولكن
لل�صالبة
ّ
لي�س من حيث احلالة التعليمية والدخل.
وقامت بن كم�شي ( )2019بدرا�سة هدفت التعرف �إىل الفروق
بني الأطباء واملمر�ضني يف م�صادر ال�ضغط املهني وال�صالبة
النف�سية وامل�ساندة االجتماعية ،حتت ت�أثري التفاعل بني نوع املهنة،
ّ
واجلن�س ،وم�ستوى اخلربة املهنية ،ومعرفة م�ساهمة كل من ال�صالبة
النف�سية ،وامل�ساندة االجتماعية يف تخفيف ال�ضغط املهني لدى
ّ
�أطباء وممر�ضي ق�سم اال�ستعجاالت ،واعتمدت على املنهج املقارن.
وتكونت عينته العر�ضية من ( )207طبيب ًا وممر�ض ًا من اجلن�سني
ب�أق�سام اال�ستعجاالت الطبية بكل من باتنة ،خن�شلة وب�سكرة.
واعتمد على املقايي�س التالية :ا�ستبيان م�صادر ال�ضغط املهني،
النف�سية ،و�أظهرت النتائج وجود فروق بني الأطباء
وقائمة ال�صالبة
ّ
النف�سية حتت ت�أثري التفاعل بني نوع املهنة
واملمر�ضني يف ال�صالبة
ّ
النف�سية وامل�ساندة
واخلربة املهنية ،كما �أن درجة كل من ال�صالبة
ّ
االجتماعية جاءت متو�سطة.
و�أجرى �شتيه ( )2018درا�سة هدفت �إىل معرفة ت�أثري �أبعاد
النف�سية لدى امل�صابني مبر�ض
امل�ساندة االجتماعية يف ال�صالبة
ّ
ال�رسطان من وجهة نظرهم ،وبا�ستخدام املنهج الو�صفي االرتباطي
وتطبيق مقيا�سني؛ الأول :قيا�س م�ستوى امل�ساندة االجتماعية،
النف�سية على عينة بلغ حجمها
والثاين لقيا�س م�ستوى ال�صالبة
ّ
( )90مري�ضة من مر�ضى ال�رسطان الذين يعاجلون يف م�شايف مدينة
نابل�س ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،و�أظهرت النتائج �أن
م�ستوى امل�ساندة االجتماعية التي يتلقاها مر�ضى ال�رسطان كانت
النف�سية
بدرجة كبرية ،يف حني كان م�ستوى �شعورهم بال�صالبة
ّ
بدرجة متو�سطة ،وتبني وجود عالقة خطية موجبة بني م�ستوى
النف�سية لدى مر�ضى ال�رسطان.
امل�ساندة االجتماعية وال�صالبة
ّ
�أما درا�سة �سنيورة ( ،)2015فهدفت التعرف �إىل درجة
النف�سية ،وعالقتها بامل�ساندة االجتماعية لدى مر�ضى
ال�صالبة
ّ
�رسطان الرئة يف حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية ،يف �ضوء بع�ض
املتغريات الدميغرافية ،وتكونت العينة الفعلية للدرا�سة من ()350
مري�ض من مر�ضى �رسطان الرئة املقيمني منهم واملرتددين
على امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة .ا�ستخدم مقيا�س امل�ساندة
النف�سية ،وقد �أظهرت نتائج هذه الدرا�سة
االجتماعية ،وال�صالبة
ّ
النف�سية لدى
�أن متو�سط الن�سبة املئوية التقديرية لدرجة ال�صالبة
ّ
مر�ضى �رسطان الرئة قد بلغت ( ،)% 71.2كما بلغ متو�سط الن�سبة
املئوية التقديرية للم�ساندة االجتماعية ( ،)% 83.3و�أظهرت
النف�سية
النتائج وجود عالقة ارتباط طردية بني درجتي ال�صالبة
ّ
وامل�ساندة االجتماعية لدى مر�ضى �رسطان الرئة .وتبني عدم وجود
النف�سية بح�سب متغريات
فروق جوهرية يف متو�سطات ال�صالبة
ّ
اجلن�س ،عدد �سنوات الإ�صابة باملر�ض ،مكان ال�سكن ،بينما وجدت
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النف�سية بح�سب متغري العمر
فروق معنوية يف متو�سطات ال�صالبة
ّ
ل�صالح الأكرب �سناً ،ومتغري احلالة االجتماعية ل�صالح املتزوجني،
ومتغري امل�ستوى التعليمي ل�صالح امل�ستوى الأعلى.
وتناولت درا�سة غنيم (� )2015أبعاد ال�ضغوط و�أ�ساليب
النف�سية وامل�ساندة االجتماعية لدى
مواجهتها وعالقتها بال�صالبة
ّ
عينة من �أمهات الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد ،وا�ستخدم
املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد �أجريت الدرا�سة على عينة مكونة
من (� )60أماً� )30( ،أم ًا لأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد)30( ،
�أم ًا لأطفال عاديني ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف �أبعاد
النف�سية ،كما
االلتزام ،والتحدي ،والتحكم على مقيا�س ال�صالبة
ّ
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق على مقيا�س امل�ساندة االجتماعية
ل�صالح �أمهات الأطفال العاديني بن�سبة ( )% 80.9درجة ،كما
تو�صلت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني ال�ضغوط،
النف�سية و�أبعادها لدى عينة �أمهات
و�أ�ساليب مواجهتها بال�صالبة
ّ
الأطفال العاديني ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني ال�ضغوط
و�أ�ساليب مواجهتها بامل�ساندة االجتماعية و�أبعادها.
�أما درا�سة بيرتي و�آخرين ( ،)Petrie et al, 2014فهدفت �إىل
التعرف على ت�أثري الدعم االجتماعي ،وال�صالبة العقلية على عالقات
الإجهاد والإ�صابة ،واعتمدت على املنهج الو�صفي االرتباطي.
وتكونت عينته العر�ضية من ( )92من امل�صابني من العبي كرة قدم.
ا�ستخدمت عدة مقايي�س ،منها :مقيا�سا الدعم االجتماعي ،وال�صالبة
النف�سية ،و�أظهرت النتائج �أن الريا�ضيني الذين لديهم م�ستويات
ّ
منخف�ضة من ال�صالبة العقلية والدعم االجتماعي الأ�رسي يفقدون
املزيد من �أيام التدريب واملناف�سة ب�سبب الإ�صابة.
كما قام الدامر ( )2014بدرا�سة هدفت �إىل معرفة مدى
االختالف يف معامالت االرتباط املتبادلة بني متغريات الدرا�سة:
النف�سية وامل�ساندة االجتماعية باختالف نوع العينة.
ال�صالبة
ّ
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطي،
وقد بلغت عينة الدرا�سة الأ�سا�سية ( )60مري�ضة من امل�صابات
بال�رسطان ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة
النف�سية والدرجة الكلية للم�ساندة
بني الدرجة الكلية لل�صالبة
ّ
االجتماعية لدى املتعاجلات من �رسطان الثدي ،وم�ست�أ�صالت
الثدي ،و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل �أن بعد امل�ساندة االجتماعية
النف�سية
خارج �إطار الأ�رسة هو املتغري الأوحد امل�ؤثر يف ال�صالبة
ّ
لدى امل�صابات ب�رسطان الثدي من عينتي الدرا�سة احلالية.
و�أجرى الهلول وحمي�سن ( )2013درا�سة هدفت للتعرف �إىل
النف�سية
عالقة امل�ساندة االجتماعية بالر�ضا عن احلياة ،وال�صالبة
ّ
لدى املر�أة الفل�سطينية فاقدة الزوج ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طبق
النف�سية
مقيا�س امل�ساندة االجتماعية والر�ضا عن احلياة وال�صالبة
ّ
على عينة من ( )129امر�أة ممن فقدن �أزواجهن ،وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة بني امل�ساندة االجتماعية والر�ضا عن
النف�سية لدى املر�أة فاقدة الزوج ،كذلك ك�شفت
احلياة وال�صالبة
ّ
نتائج الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائية يف م�ستوى الر�ضا
عن احلياة لدى املر�أة فاقدة الزوج تعزى للعمر ول�صالح كبريات
ال�سن ،ووجود �أثر دال �إح�صائية للم�ساندة االجتماعية على الر�ضا
النف�سية.
وال�صالبة
ّ
كما �سعت درا�سة القطراوي (� )2013إىل تعرف امل�ساندة

االجتماعية ،والر�ضا عن خدمات الرعاية ،وعالقتها بال�صالبة
النف�سية لذوي الإعاقة احلركية يف قطاع غزة ،وتكونت عينة
ّ
النف�سية
ال�صالبة
مقايي�س
وا�ستخدمت
معاق،
()200
من
الدرا�سة
ّ
وامل�ساندة االجتماعية ومقيا�س الر�ضا ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل
النف�سية،
وجود عالقة ارتباطية دالة بني متو�سطي كل من ال�صالبة
ّ
وامل�ساندة االجتماعية لدى ذوي الإعاقة احلركية ،عدم وجود فروق
النف�سية �أو امل�ساندة
ذات داللة �إح�صائية بني م�ستوى ال�صالبة
ّ
االجتماعية �أو الر�ضا عن خدمات الرعاية لدى ذوي الإعاقة احلركية
ترجع ملتغري اجلن�س.
بينما هدفت درا�سة �سيد ( )2012للتعرف �إىل العالقة بني
النف�سية وامل�ساندة االجتماعية واالكتئاب لدى عينة بلغت
ال�صالبة
ّ
طالب من الطالب املت�رضرين من
( )412طالباً ،منهم ()201
ٍ
ال�سيول ،و( )211طالب ًا من غري املت�رضرين من طالب املدار�س
الثانوية مبحافظة جدة ،.وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى
النف�سية وامل�ساندة االجتماعية لدى املت�رضرين متو�سطاّ،
ال�صالبة
ّ
و�أن �أكرث �أبعاد امل�ساندة االجتماعية ت�أثرياً لدى املت�رضرين هو بعد
امل�ساندة االجتماعية من قبل الأ�رسة ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود عالقة ارتباطية موجبة بني درجات طالب املرحلة الثانوية
املت�رضرين وغري املت�رضرين من ال�سيول ،على مقيا�س ال�صالبة
النف�سية وبني درجاتهم على مقيا�س امل�ساندة االجتماعية.
ّ
يت�ضح مما �سبق �أن هناك العديد من الدرا�سات التي تناولت
متغريي الدرا�سة ،وعدم وجود �أي درا�سة ربطت متغريي الدرا�سة
بعينة الدرا�سة وهم (املتعافون من فريو�س كورونا) ،ومبطالعة
الدرا�سات ال�سابقة يت�ضح تباين �أهدافها ،حيث تناولت بع�ضها
النف�سية وامل�ساندة كدرا�سة (�سيد،)2012 ،
العالقة بني ال�صالبة
ّ
ودرا�سة (�سنيورة ،)2015 ،ودرا�سة (غنيم ،)2015 ،بينما درا�سات
النف�سية
�أخرى ربطت بني م�صادر ال�ضغط املهني وال�صالبة
ّ
وامل�ساندة االجتماعية ،مثل درا�سة (بن كم�شي ،)2019 ،يف
حني تناولت الدرا�سات الأخرى العالقة بني امل�ساندة االجتماعية
النف�سية ،وقد �أفاد الباحث من مطالعته للدرا�سات ال�سابقة
وال�صالبة
ّ
يف حتديد طريقة الدرا�سة احلالية و�إجراءاتها ،بالإ�ضافة �إىل الإفادة
يف �إعداد �أدوات الدرا�سة ،وكذلك �إبراز النتائج التي تو�صلت �إليها
هذه الدرا�سات ،كما متت مقارنة نتائج الدرا�سة احلالية بنتائج
الدرا�سات ال�سابقة ،كما �أ�سهمت مطالعة الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد
و�صياغة م�شكلة الدرا�سة احلالية ،ويالحظ �أن ما مييز هذه الدرا�سة
عن الدرا�سات ال�سابقة �أنها تناولت �رشيحة جديدة وهم املتعافون
من فريو�س كورونا ،كما يت�ضح ح�سب علم الباحث ندرة الدرا�سات
العربية ب�شكل عام والفل�سطينية ب�شكل خا�ص التي تناولت امل�ساندة
النف�سية لدى املتعافني
النف�سية واالجتماعية وعالقتها بال�صالبة
ّ
ّ
من فريو�س كورونا.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ُتعد فئة املتعافني من فريو�س كورونا كغريها من فئات
املجتمع الفل�سطيني الأخرى ،التي �أ�صابها اهلل بابتالءات �أدت �إىل
التقليل من قيامها ب�أدوارها االجتماعية على �أكمل وجه� ،أو �أدت
�إىل هجرها كلي ًا �أو جزئياَ ،وهذه الفئة هي �أحوج �إىل �أن نتفهم بع�ض
مظاهر ال�شخ�صية لديها نتيجة ملا تفر�ضه و�صمة الإ�صابة بفريو�س
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املساندة االجتماعيّة النفسيّة وعالقتها بالصالبة النفسيّة
لدى عينة من املتعافني من فيروس كورونا في محافظة الوسطى ،غزة

د .خالد عوض مونّس

كورونا من ظروف ج�سمية ،ومواقف اجتماعية و�رصاعات نف�سية،
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �صعوبة توا�صل هذه الفئة مع املجتمع ،وتلعب
النف�سية واالجتماعية دوراً �أ�سا�سي ًا يف تقوية ال�صالبة
امل�ساندة
ّ
النف�سية ،لدى املتعافى وحتقيق توافقه مع الآخرين ،ولهذا �أ�صبحت
ّ
درا�سة متغريات الدرا�سة� ،رضورية حيث يجب درا�سة كل ما ي�سهم
يف حتقيق ا�ستقرار املتعافني ،والوقوف على م�ستوى امل�ساندة
النف�سية وعالقة كل منهما
النف�سية واالجتماعية وم�ستوى ال�صالبة
ّ
ّ
بالآخر ،لذا فقد حتددت م�شكلة الدرا�سة بالتحقق من هذه العالقة
وبناء على ما �سبق ،تتمحور
لدى املتعافني من فريو�س كورونا،
ً
م�شكلة الدرا�سة احلالية يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
◄◄هل توجد عالقة بني امل�ساندة النف�س ّية واالجتماعية
بال�صالبة النف�س ّية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة
الو�سطى؟
وانبثق منها الأ�سئلة الفرعية الآتية:
النف�سية واالجتماعية
◄◄ال�س�ؤال الأِول :ما م�ستوى امل�ساندة
ّ
لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى؟
النف�سية لدى املتعافني
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى ال�صالبة
ّ
من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباط بني امل�ساندة
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س
النف�سية واالجتماعية وال�صالبة
ّ
ّ
كورونا يف حمافظة الو�سطى؟
◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق بني متو�سطات درجات
النف�سية واالجتماعية لدى
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س امل�ساندة
ّ
املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى ملتغري:
(العمر ،وامل�ستوى التعليمي ،واحلالة االجتماعية)؟
◄◄ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد فروق بني متو�سطات درجات
النف�سية لدى املتعافني
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س ال�صالبة
ّ
من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى ملتغري( :العمر،
وامل�ستوى التعليمي ،واحلالة االجتماعية)؟

النف�سية لدى املتعافني من فريو�س
الدرا�سة على مقيا�س ال�صالبة
ّ
كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى ملتغري( :العمر ،امل�ستوى
التعليمي ،احلالة االجتماعية).

أهمية الدراسة
تعود �أهمية هذه الدرا�سة من الناحية النظرية� :إىل �أنها
ت َع ُّد–على حد علم الباحث -من الدرا�سات العربية النادرة التي
النف�سية واالجتماعية بال�صالبة
تهدف ملعرفة عالقة امل�ساندة
ّ
النف�سية لدى فئة من املتعافني من فريو�س كورونا ،كما �أنها قد
ّ
تفيد املهتمني والباحثني يف التعرف �إىل م�ستوى كل من امل�ساندة
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س
النف�سية واالجتماعية وال�صالبة
ّ
ّ
كورونا ،و�أي�ض َا قد تقدم للباحثني املخت�صني مقيا�سني ،هما:
النف�سية
النف�سية واالجتماعية ،ومقيا�س ال�صالبة
مقيا�س امل�ساندة
ّ
ّ
على العينة امل�ستهدفة.
ومن الناحية العملية :متوقع �أن تفيد نتائج الدرا�سة احلالية
املر�شدين الرتبويني ،حيث تقدم لهم بع�ض امل�ؤ�رشات التي تفيد
النف�سية
يف و�ضع برامج �إر�شادية وعالجية ترفع من امل�ساندة
ّ
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا.
واالجتماعية وال�صالبة
ّ
كما ميكنها من رفد امل�س�ؤولني يف جميع الوزارات التي لها عالقة
باجلائحة وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،واملراكز االجتماعية ،وك َّل مهتم
النف�سية التي
من الباحثني ،مب�ؤ�رشات كمية عن م�ستوى املتغريات
ّ
تناولتها الدرا�سة ،ما ي�سهم يف زيادة الوعي ب�أهمية املتغريات
النف�سية للمتعافني من فريو�س كورونا،
النف�سية يف حت�سني احلالة
ّ
ّ
وكما وتنبع �أهمية الدرا�سة من خالل �أنه من املمكن اال�ستفادة من
نتائج الدرا�سة لو�ضع اخلطط امل�ستقبلية لرفع م�ستوى امل�ساندة
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س
والنف�سية ال�صالبة
االجتماعية
ّ
ّ
النف�سية لديهم .وتفتح
كورونا والعمل على ال�سيطرة على االنفعاالت
ّ
الدرا�سة احلالية الآفاق �أمام الباحثني يف هذا املو�ضوع لال�ستفادة
منها يف بحوثهم واعتبارها مرجع ًا علمي ًا حمكم ًا وموثوقاً.

حدود الدراسة وحمدداتها

أهداف الدراسة
�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1التعرف �إىل م�ستوى امل�ساندة النف�سيّة واالجتماعية لدى
املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى.
النف�سية واالجتماعية لدى
2 .2حتديد م�ستوى ال�صالبة
ّ
املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى.
النف�سية واالجتماعية
3 .3الوقوف على العالقة بني امل�ساندة
ّ
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة
وال�صالبة
ّ
الو�سطى.
4 .4حتديد الفروق بني متو�سطات درجات �أفراد عينة الدرا�سة
النف�سية واالجتماعية لدى املتعافني من
على مقيا�س امل�ساندة
ّ
فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى ملتغري( :العمر ،امل�ستوى
التعليمي ،واحلالة االجتماعية).
5 .5الك�شف عن الفروق بني متو�سطات درجات �أفراد عينة
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النف�سية
احلد املو�ضوعي :يتحدد املو�ضوع يف امل�ساندة
ّ
النف�سية لدى عينة من املتعافني من فريو�س
واالجتماعية وال�صالبة
ّ
كورونا يف حمافظة الو�سطى.
احلد الزماين� :أجريت هذه الدرا�سة يف العام (.)2021/ 2020
احلد املكاين :تقت�رص الدرا�سة احلالية على عينة من املتعافني
من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى.
احلد الب�رشي :املتعافون من فريو�س كورونا يف حمافظة
الو�سطى.

التعريفات اإلجرائية للمصطلحات
النف�سية واالجتماعية :تعرف ب�أنها «الدعم
م�ستوى امل�ساندة
ّ
االنفعايل والنف�سي واملادي والأدائي الذي يتلقاه املتعايف من
الآخرين املحيطني به ،ومدى قدرة املتعايف على تقبل و�إدراك هذا
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النف�سية
الدعم» (الدامر� .)12 :2014 ،أما �إجرائياً ،فتعرف امل�ساندة
ّ
االجتماعية بالدرجة الكلية التي يح�صل عليها املتعافون من
النف�سية واالجتماعية
فريو�س كورونا على مقيا�س م�ستوى امل�ساندة
ّ
امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.

املتغري

امل�ستوى
التعليمي

ال�صالبة النف�س ّية :ا�صطالحاً :النمط من التعاقد النف�سي يلتزم
به املتعايف جتاه نف�سه و�أهدافه وقيمه والآخرين من حوله ،واعتقاد
املتعافى ب�أن بو�سعه �أن يكون له حتكم فيما يلقاه من �أحداث ،و�أن
ما يطر�أ على جوانب حياته من تغيري هو �أمر مثري و�رضوري للنمو
�أكرث من كونه تهديداً و�إعاقة له (العتيبي� .)2008 ،أما �إجرائياً،
فيعرف ب�أنها الدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على مقيا�س
النف�سية امل�ستخدم يف الدرا�سة.
ال�صالبة
ّ

فريو�س كورونا :ينتج عنه مر�ض كوفيد 19 -هو مر�ض مع ٍد
ي�سببه �آخر فريو�س اكت�شف من �ساللة فريو�سات كورونا� ،رسيع
االنت�شار يهاجم اجلهاز التنف�سي ل�ضحاياه ،م�سبب ًا لهم �أ�رضاراً
ج�سيمة قد ت�ؤدي �إىل املوت يف احلاالت اخلطرية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهجية الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي االرتباطي لتحقيق �أهداف
الدرا�سة والإجابة عن ت�سا�ؤالتها ،حيث �صنفت البيانات التي جمعت
من عينة البحث ،ومن ثم حتليليها با�ستخدام الطرائق والأ�ساليب
الإح�صائية املنا�سبة ،ونوق�شت وربطت بالإطار النظري والدرا�سات
ال�سابقة( .عالم.)2000 ،
جمتمع الدراسة وعينتها:
يعرف جمتمع الدرا�سة ب�أنه املجموعة الكلية من العنا�رص
التي ي�سعى الباحث �إىل �أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة بامل�شكلة
املدرو�سة (النوح ،)2015 ،وتكون جمتمع الدرا�سة من ()5000
من املتعافني من فريو�س كورونا ح�سب ن�رشات وزارة ال�صحة
الفل�سطينية)( ،علم ًا ب�أن هذه الإح�صائيات متجددة ،وتعتمد فقط
على امل�صابني الذين دخلوا امل�ست�شفيات) ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )150اختريوا بالطريقة املتي�رسة.
جدول (:)1
توزيع عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية

املتغري

العمر

الفئة

العدد

الن�سبة%

� 15سن ة فما فوق

27

18.00

من 16اىل 30

30

20.00

من 31اىل 45

46

30.67

 46اىل 60

36

24.00

 60فما فوق

11

7.33

املجموع

150

100

احلالة
االجتماعية

الفئة

العدد

الن�سبة%

ثانوية عامة فما اقل

35

24.65

دبلوم

39

27.46

بكالوريو�س

58

40.85

ماج�ستري ف�أكرث

10

7.04

املجموع

142

100

�أعزب

30

20.13

متزوج

109

73.16

مطلق

10

6.71

املجموع

149

100

مقياسا الدراسة:
بعد االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة
مب�شكلة الدرا�سة ،قام الباحث ب�إعداد مقيا�س الدرا�سة ،حيث تكون
النف�سية واالجتماعية يف �صورته النهائية من
مقيا�س امل�ساندة
ّ
النف�سية يف �صورته النهائية
( )28فقرة ،كما تكون مقيا�س ال�صالبة
ّ
من ( )38فقرة ،وفيما يلي عر�ض للخطوات التي اتبعها الباحث يف
بناء املقايي�س:
�أوالً مقيا�س امل�ساندة النف�س ّية واالجتماعية:
و�صف املقيا�س :يهدف املقيا�س التعرف �إىل م�ستوى
النف�سية واالجتماعية ،فقد ت�ضمن املقيا�س يف �صورته
امل�ساندة
ّ
النهائية ( )28فقرة ،و�أمام كل عبارة خم�س �إجابات تبد�أ الإجابة
الأوىل موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،معار�ض ،معار�ض ب�شدة ،وي�ضع
املبحوث �إ�شارة (� )xأمام العبارة التي تتفق وتعرب عن م�شاعره
والعبارات كلها �صحيحة ،وبها تدرج يبد�أ من النفي املطلق ،وينتهي
بالت�أكيد والتالزم لهذه امل�شاعر ،ويتم الإجابة على واحدة من
اخليارات التي �أمام العبارة.
ت�صحيح املقيا�س :ترتاوح درجات هذا املقيا�س من  1درجة
وحتى  140درجة ،حيث ا�س ُت ْخدِم مقيا�س ليكرت وهو �أ�سلوب لقيا�س
النف�سية ،ا�ستنبطه عامل النف�س
ال�سلوكات والتف�ضيالت يف العلوم
ّ
(رين�سي�س ليكرت) ي�ستخدم يف املقايي�س ،واال�ستبانات ،خ�صو�ص ًا
النف�سية
للمجال الإح�صائي والتطبيقي .ويف مقيا�س امل�ساندة
ّ
واالجتماعية ،ا�ستخدم الباحث املقيا�س اخلما�سي ،وتقع الإجابة
على املقيا�س يف خم�س م�ستويات ،وترتاوح الدرجة لكل عبارة ما
بني ( 5درجات -درجة واحدة) ،حيث ي�شري ارتفاع الدرجة �إىل
النف�سية واالجتماعية ،وقد حدد اجتاه
ارتفاع م�ستوى امل�ساندة
ّ
الإجابة عن طريق املتو�سط احل�سابي والأوزان.
املحك املعتمد :املدى = �أكرب قيمة – �أ�صغر قيمة- 140( ،
 ،)139( = )1ومن خاللها ميكن حتديد طول الفئة (= )139/5
 28 = 27.8تقريباً ،وعليه يو�ضح اجلدول التايل املحك امل�ستخدم
يف الدرا�سة:
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الجدول (:)2
المحك المعتمد لمقياس المساندة النفسيّة واالجتماعية

درجة املوافقة

�ضعيفة
جدا ً

�ضعيفة

متو�سطة

مرتفعة

مرتفعة
جدا ً

املتو�سط
احل�سابي

28 - 1

- 28.1
56.1

- 56.2
84.2

- 84.3
112.3

- 112.4
140

اخلصائص السيكو مرتية للمقياس
�صدق الأداة وثباتها� :صدق الأدوات الإح�صائية يعني الت�أكد
من �أنها �سوف تقي�س ما �أعدت لقيا�سه (الع�ساف،)429 ،1995 ،
كما يق�صد بال�صدق «�شمول الأداة الإح�صائية لكل العنا�رص التي
يجب �أن تدخل يف التحليل من ناحية ،وو�ضوح فقراتها ومفرداتها
بحيث تكون مفهومة لكل من ي�ستخدمها» (عبيدات
من ناحية ثانية،
ُ
و�آخرون ،)179 ،2001 ،وقد قام الباحث بتقنني عبارات الأدوات
الإح�صائية ،وذلك للت�أكد من �صدقها ،وفيما يلي عر�ض لأبرز
التعديالت على �أدوات الدرا�سة واختبار ال�صدق والثبات لها ،وعر�ض
مفتاح الت�صحيح اخلا�ص بها.
�صدق وثبات مقيا�س امل�ساندة النف�سيّة واالجتماعية:
�صدق املحكمني :عر�ضت الأداة ب�صورتها الأولية واملكون من
( )35فقرة على ( )10من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات
الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة من املتخ�ص�صني يف علم النف�س،
الذين قاموا بتحكيم �أدوات الدرا�سة .وبعد االطالع على مالحظات
املحكمني ،واعتماداً على ن�سبة اتفاق بدرجة ( )% 80من املحكمني
لقبول الفقرة ،خل�صت نتائج التحكيم �إىل �إجراءات عدة ،منها :حذف
( )7فقرات لعدم مالءمتها ،وتعديل بع�ض العبارات والألفاظ ،حيث
خرج املقيا�سان ب�صورتها النهائية والتي طبقت على �أفراد العينة.
�صدق االت�ساق الداخلي :يق�صد ب�صدق االت�ساق الداخلي «مدى
ارتباط كل فقرة من فقرات املقيا�س مع املجال الذي تنتمي �إليه
« (بات�رشجي .)165 :2015 ،وح�سب االرتباط الداخلي لفقرات
املقيا�س على عينة الدرا�سة اال�ستطالعية البالغ حجمها ()30
متعافياً ،وذلك بح�ساب معامالت االرتباط بني كل عبارة والدرجة
الكلية للمجال التابعة له.
الجدول (:)3
يوضح معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

1

**.71

11

**.58

21

**.66

2

**.61

12

**.62

22

**.58

3

**.62

13

**.59

23

**.72

4

**.63

14

**.73

24

**.57

5

**.64

15

**.72

25

**.56

6

**.61

16

**.66

26

**.60

7

**.64

17

**.64

27

**.61

8

**.70

18

**.55

28

**.72
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م

االرتباط

م

االرتباط

9

**.64

19

**.65

10

**.56

20

**.62

االرتباط

م

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة (

).

يتبني من اجلدول (� )3أن معامالت االرتباط بني كل عبارة
من عبارات املجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له ،دالة
عند م�ستوى داللة () .01؛ وبذلك تعد فقرات املقيا�س �صادقة؛ لمِ َا
و�ضعت لقيا�سه.
ْ
ثبات فقرات املقيا�سّ � :أما ثبات �أداة الدرا�سة ،فيعني الت�أكد من
�أن الإجابة �ستكون واحدة تقريب ًا لو تكرر تطبيقها على الأ�شخا�ص
ذاتهم يف �أوقات خمتلفة (الع�ساف .)1995،وقد نفذت خطوات
الثبات على العينة اال�ستطالعية نف�سها بطريقتني هما :معامل �ألفا
كرونباخ ،وطريقة التجزئة الن�صفية ،والتي يتم فيها �إيجاد معامل
ارتباط بري�سون بني معدل الأ�سئلة الفردية الرتبة ،ومعدل الأ�سئلة
الزوجية الرتبة لكل بعد ،و�صححت معامالت االرتباط با�ستخدام
معادلة ارتباط �سبريمان براون للت�صحيح (Spearman-Brown
 )Coefficientح�سب املعادلة التالية:
معامل الثبات =
يو�ضح نتائج الثبات
والتجزئة الن�صفية.

حيث ر معامل االرتباط ،واجلدول ()4
با�ستخدام طريقة �ألفا كرونباخ
الجدول (:)4

يوضح نتائج الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس المساندة النفسيّة
واالجتماعية

املجال
النف�سية
مقيا�س امل�ساندة
ّ
واالجتماعية

عدد
الفقرات

�ألفا
كرونباخ

28

.78

التجزئة الن�صفية
معامل
االرتباط

االرتباط
امل�صحح

.67

.802

ي ّت�ضح من اجلدول (� )4أن قيمة معامل الثبات الكلي ت�ساوي
( ،) .78وهذا يدل على �أن املقيا�س يتمتع بدرجة جيدة من الثبات،
وكما ي ّت�ضح �أن قيمة معامل االرتباط املعدل (�سبريمان براون)
( ،)Spearman Brown) (802وهي قيمة جيدة ،وبذلك يكون
الباحث قد ت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها؛ مما يجعله على ثقة
ب�صحة املقيا�س ،و�صالحيتها لتحليل النتائج ،والإجابة عن �أ�سئلة
الدرا�سة ،واختبار فر�ضياتها.
ثانياً مقيا�س ال�صالبة النف�س ّية:
و�صف املقيا�س :يهدف املقيا�س التعرف �إىل م�ستوى ال�صالبة
النف�سية ،فقد ت�ضمن املقيا�س يف �صورته النهائية ( )38فقرة ،و�أمام
ّ
كل عبارة خم�س �إجابات تبد�أ الإجابة الأوىل تنطبق على دائماً،
والثانية تنطبق على غالباً ،والثالثة تنطبق �إىل حد ما ،والرابعة ال
تنطبق على واخلام�سة ال تنطبق على �أبداً ،وي�ضع املبحوث �إ�شارة ()x
�أمام العبارة التي تتفق وتعرب عن م�شاعره والعبارات كلها �صحيحة
وبها تدرج يبد�أ من النفي املطلق وينتهي بالت�أكيد والتالزم لهذه
امل�شاعر.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

ت�صحيح املقيا�س :ترتاوح درجات هذا املقيا�س من �صفر
درجة وحتى  152درجة ،حيث ا�س ُتخدم مقيا�س ليكرت وهو �أ�سلوب
النف�سية ا�ستنبطه عامل النف�س (رين�سي�س
لقيا�س ال�سلوكات يف العلوم
ّ
ليكرت) ي�ستخدم يف املقايي�س ،واال�ستبانات ،خ�صو�ص ًا للمجال
النف�سية ،وا�ستخدم
الإح�صائي والتطبيقي .ويف مقيا�س ال�صالبة
ّ
املقيا�س اخلما�سي ،وتقع الإجابة على املقيا�س يف خم�س م�ستويات
(تنطبق على دائماً ،تنطبق على غالباً ،تنطبق على �إىل حد ما ،ال
تنطبق على ،ال تنطبق على �أبداً) ،وترتاوح الدرجة لكل عبارة ما بني
( 4درجات 0 -درجة) ،مبعنى �إذا كانت الإجابة للفقرات الإيجابية
فيكون الت�صحيح ( :4تنطبق على دائماً :3 ،تنطبق على غالباً:2 ،
تنطبق على �إىل حد ما :1 ،ال تنطبق على :0 ،ال تنطبق على �أبداً)،
وتعك�س للفقرات ال�سالبة ،والفقرات ال�سالبة يف املقيا�س هي (،11
 ،)20 ،16حيث ي�شري ارتفاع الدرجة �إىل ارتفاع م�ستوى ال�صالبة
النف�سية ،وقد حدد اجتاه الإجابة عن طريق املتو�سط احل�سابي
ّ
بناء على الأبعاد الآتية:
أوزان
وال
ً
املحك املعتمد :ح�سب املتو�سط املرجح ليكرت اخلما�سي
عن طريق حتديد طول الفرتة ح�سب :املدى = �أكرب قيمة – �أ�صغر
قيمة ،)152( = )0 - 152( ،ومن خاللها ميكن حتديد طول الفئة
( ،38 = )4/ 152وعليه يو�ضح اجلدول التايل املحك امل�ستخدم
يف الدرا�سة:
جدول (:)5
المحك المعتمد لمقياس الصالبة النفسيّة

املوافقة

�ضعيفة جدا ً

�ضعيفة

متو�سطة

مرتفعة

املتو�سط

38 - 0

38.1 - 76.1

76.2 - 114.2

114.3 - 152

�أوالً� :صدق وثبات مقيا�س ال�صالبة النف�س ّية:
ال�صدق الظاهري (�صدق املحكمني) :عر�ضت الأداة يف �صورتها
الأولية على ( )10من املحكمني ،وا�ستفاد الباحث من مالحظاتهم
القيمة يف �إخراج املقيا�س يف �صورته النهائية.
�صدق االت�ساق الداخلي :ح�سب االرتباط الداخلي لفقرات
النف�سية على عينة الدرا�سة اال�ستطالعية البالغ
ا�ستبيان ال�صالبة
ّ
حجمها ( )30معافى ،وذلك بح�ساب معامالت االرتباط بني كل
عبارة والدرجة الكلية للمجال التابعة له.

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

7

**.55

20

**.70

33

**.52

8

**.68

21

**.70

34

**.41

9

**.58

22

**.64

35

**.70

10

**.34

23

**.70

36

**.57

11

**.52

24

**.66

37

**.72

12

**.71

25

**.75

13

**.54

26

**.54

38

**.53

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة (

).

يت�ضح من اجلدول (� )6أن معامالت االرتباط بني كل فقرة من
فقرات املجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له ،والذي يبني �أن
معامالت االرتباط املبينة دالة عند م�ستوى داللة ( ،)01.وبذلك تعد
و�ضعت لقيا�سه.
فقرات املقيا�س �صادقة؛ لمِ َا
ْ
ثبات فقرات املقيا�س� :أجرى الباحث خطوات الثبات على
العينة اال�ستطالعية نف�سها بطريقتني ،هما :معامل �ألفا كرونباخ،
وطريقة التجزئة الن�صفية ،والتي يتم فيها �إيجاد معامل ارتباط
بري�سون بني معدل الأ�سئلة الفردية الرتبة ،ومعدل الأ�سئلة الزوجية
الرتبة لكل بعد ،وقد �صححت معامالت االرتباط با�ستخدام معادلة
ارتباط �سبريمان براون للت�صحيح(  (Spearman-Brown Coeffi
 )cientح�سب املعادلة التالية:
معامل الثبات =  ،حيث ر معامل االرتباط ،واجلدول
( )7يو�ضح نتائج الثبات با�ستخدام طريقة �ألفا كرونباخ والتجزئة
الن�صفية.
الجدول (:)7
يوضح نتائج الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس الصالبة النفسيّة

املجال

عدد
الفقرات

مقيا�س ال�صالبة
النف�سية
ّ

38

التجزئة الن�صفية

معامل
�ألفا
كرونباخ

معامل االرتباط

معامل االرتباط
امل�صحح

.88

.72

.857

الجدول ()6
يوضح معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية
لمقياس الصالبة النفسيّة

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

1

**.56

14

**.65

27

**.56

2

**.59

15

**.71

28

**.41

3

**.71

16

**.70

29

**.68

4

**.59

17

**.74

30

**.73

5

**.59

18

**.65

31

**.61

6

**.57

19

**.68

32

**.74

ي ّت�ضح من اجلدول (� )7أن قيمة معامل الثبات الكلي ت�ساوي
( ،) .88وهذا يدل على �أن املقيا�س متتع بدرجة عالية من الثبات،
وكما ي ّت�ضح �أن قيمة معامل االرتباط املعدل (�سبريمان براون)
( ،).Spearman Brown) (857وهي قيمة مرتفعة ،وبذلك يكون
الباحث قد حتقق من �صدق مقيا�س الدرا�سة وثباتها؛ مما يجعله
على ثقة ب�صحة املقيا�س ،و�صالحيته لتحليل النتائج ،والإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة ،واختبار فر�ضياتها.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى امل�ساندة
النف�س ّية واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف
172

املساندة االجتماعيّة النفسيّة وعالقتها بالصالبة النفسيّة
لدى عينة من املتعافني من فيروس كورونا في محافظة الوسطى ،غزة

د .خالد عوض مونّس

حمافظة الو�سطى؟
النف�سية واالجتماعية لدى
للتعرف �إىل م�ستوى امل�ساندة
ّ
املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى ،ح�سبت
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي لدرجات
املقيا�س ،والنتائج مو�ضحة فيما يلي:
الجدول (:)8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية للمساندة النفسيّة واالجتماعية
لدى المتعافين من فيروس كورونا في محافظة الوسطى

املقيا�س

العدد

النف�سية
امل�ساندة
ّ
واالجتماعية

الدرجة
الكلية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي %

28

140

92.9

92.9

%66.4

يح�سب الوزن الن�سبي بق�سمة الو�سط احل�سابي لكل بعد على
الدرجة الكلية لكل بعد ثم �رضب الناجت يف .100
النف�سية
بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات امل�ساندة
ّ
واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة
الو�سطى ( )92.9درجة ،وبانحراف معياري ( )9.92درجة ،وبلغ
الوزن احل�سابي الن�سبي ( ،)% 66.4وهذا ي�شري �إىل �أن امل�ساندة
النف�سية واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف
ّ
حمافظة الو�سطى جاءت بدرجة متو�سطة .ويعزى الباحث هذه
النتيجة �إىل طبيعة املجتمع الفل�سطيني وعاداته وتقاليده ومت�سكه
بالقيم الدينية التي توجب زيارة املتعافى وتقدمي الدعم وامل�ساعدة
الالزمة ،وقد الحظ الباحث ذلك بو�ضوح �أثناء تنفيذه للدرا�سة
امليدانية وجمع املعلومات من عينة الدرا�سة ،من حيث عدد الزائرين
من �أقارب املتعافني و�أ�صدقائهم ،فتعد العالقات االجتماعية عموم ًا
من �أهم م�صادر امل�ساندة االجتماعية التي يحتاجها املتعافون
فالدعم االجتماعي يخفف من العناء ،ويزيد من �شعور املتعافى
باالطمئنان النف�سي واالجتماعي ،وي�ؤكد كو�ستا و�آخرون على �أن
الدعم االجتماعي ،وخا�صة الدعم الأ�رسي ،هو عامل مهم يف تعزيز
جودة احلياة لدى الأفراد ،.)Kelley et al, 2019( ،فالروابط الأ�رسية
يف البلدان ال�رشقية تعمل على حت�سني ،وتعزيز دور �أفراد الأ�رسة يف
رعاية املتعافني ،وتعزيز الو�ضع النف�سي لديهم ،وتولد لديهم القوة،
وال�صالبة ،والثقة ب�أنف�سهم ،فكلما ازدادت العالقات االجتماعية
والدعم ارتفعت درجة امل�ساندة االجتماعية .ويعزو الباحث ح�صول
النف�سية واالجتماعية على درجة متو�سطة ،ولي�ست مرتفعة
امل�ساندة
ّ
لدى املتعافني من فريو�س كورونا ،خل�شية الكثري من االحتكاك
املبا�رش باملتعافني خوف ًا من العدوى ،والتزام ًا بقوانني وتعليمات
الوقاية من فريو�س كورونا .وقد ت�شابهت هذه النتيجة مع ما
تو�صلت �إليه درا�سة بن كم�شي ( ،)2019ودرا�سة �سيد (،)2012
واختلفت مع درا�سة �شتيه ( ،)2018ودرا�سة (،)Petrie at all,2014
ويعزى ذلك الختالف املكان والزمان.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى ال�صالبة النف�س ّية لدى املتعافني
من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى؟
النف�سية لدى املتعافني من
للتعرف �إىل م�ستوى ال�صالبة
ّ
فريو�س كورونا يف قطاع غزة ،ح�سبت املتو�سطات واالنحرافات
املعيارية والوزن الن�سبي لدرجات املقيا�س ،والنتائج مو�ضحة فيما
يلي:
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الجدول (:)9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمستوى الصالبة النفسيّة لدى
المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة

املقيا�س

العدد

الدرجة
الكلية

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي %

النف�سية
ال�صالبة
ّ

38

152

116.3

17.4

%76.5

يح�سب الوزن الن�سبي بق�سمة الو�سط احل�سابي لكل بعد على
الدرجة الكلية لكل بعد ،ثم �رضب الناجت يف .100
النف�سية لدى
بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات ال�صالبة
ّ
املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى ()116.3
درجة ،وبانحراف معياري ( )17.4درجة ،وبلغ الوزن احل�سابي
النف�سية لدى
الن�سبي ( ،)% 76.5وهذا ي�شري �إىل �أن م�ستوى ال�صالبة
ّ
املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى مرتفع.
النف�سية لدى املتعافني جاءت
وهذه النتيجة تبني �أن ال�صالبة
ّ
مرتفعة رغم �إ�صابتهم بفريو�س كورونا ،ويف�رس الباحث ارتفاع
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا �إىل طبيعة
ال�صالبة
ّ
املجتمع الفل�سطيني ،وقوة حتمله ،فاخلربة امليدانية التي خا�ضها
النف�سية،
�شعبنا يف حياتهم العملية �أدت �إىل ارتفاع ال�صالبة
ّ
النف�سية من ال�سمات الإيجابية التي يكت�سبها الأفراد من
فال�صالبة
ّ
البيئة املحيطة؛ فتتكون لديهم من خالل النماذج املقدمة لهم من
�أجهزة التن�شئة االجتماعية يف البيئة املحيطة ،فاملتعافون من
فريو�س كورونا ب�أغلبيتهم عا�شوا �سنوات طويلة من حروب الدمار
والقتل والتنكيل من االحتالل اال�رسائيلي ،واالنق�سام الفل�سطيني ،كل
هذه احلوادث وال�ضغوطات �أثرت يف فعل و�شخ�صية املتعافني مما
النف�سية .ولقد �أكدت درا�سة لو وت�سيل (Tsai
رفع من م�ستوى �صالبتهم
ّ
� ،)& Lu، 2018أن ال�شخ�ص الذي ميتلك القدر الكايف من التحدي ينظر
�إىل �أحداث احلياة كفر�صة للنمو واال�ستمرارية ،فالأ�شخا�ص الذين
النف�سية لديهم قدرة عالية على التكيف مع
ترتفع لديهم ال�صالبة
ّ
والنف�سية ،على عك�س الآخرين ،وجاءت هذه الدرا�سة
ال�ضغوط البيئية
ّ
خمتلفة مع درا�سة بن كم�شي ( ،)2019ودرا�سة �سيد (،)2012
ودرا�سة قنو�ش ( ،)2021ودرا�سة ( )Petrie at all,2014وقد يعزى
ذلك الختالف عينة الدرا�سة ومكانها وزمنها.
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية بني امل�ساندة
النف�س ّية واالجتماعية وال�صالبة النف�س ّية لدى املتعافني من فريو�س
كورونا يف حمافظة الو�سطى؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ا�ستخدمت م�صفوفة معامالت
االرتباط بري�سون (“ )Person Correlation Coefficientللتعرف
النف�سية واالجتماعية ،وال�صالبة
على طبيعة العالقة بني امل�ساندة
ّ
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف قطاع غزة ،والنتائج
ّ
املتعلقة بهذا ال�س�ؤال مو�ضحة من خالل اجلدول (:)10
جدول (:)10
مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين المساندة النفسيّة واالجتماعية والصالبة
النفسيّة لدى المتعافين من فيروس كورونا في محافظة الوسطى

املتغري
النف�سية
الدرجة الكلية امل�ساندة
ّ
واالجتماعية
** دالة إحصائيا عند.01

الدرجة الكلية ملقيا�س
ال�صالبة النف�س ّية

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

**.597

**.001
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يتبني من اجلدول ( )10وجود عالقة طردية ذات داللة
النف�سية
�إح�صائية ( )α< .01بني الدرجة الكلية للم�ساندة
ّ
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا
واالجتماعية وال�صالبة
ّ
يف حمافظة الو�سطى ،وهذا يدل على �أنه كلما ارتفعت امل�ساندة
النف�سية واالجتماعية �أدى ذلك الرتفاع يف م�ستوى ال�صالبة
ّ
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى
ّ
النف�سية
امل�ساندة
بني
العالقة
أن
�
الباحث
ويرى
�صحيح.
والعك�س
ّ
النف�سية هي نتيجة طبيعية فهما متغريان
واالجتماعية وال�صالبة
ّ
النف�سية
النف�سية تعتمد على امل�ساندة
متالزمان؛ حيث �إن ال�صالبة
ّ
ّ
واالجتماعية ،فامل�ساندة االجتماعية التي يتلقاها املتعافى من
املحيطني به تك�سبه املزيد من الثقة يف النف�س وي�شعر بالأمان
النف�سية وقدرته على مواجهة
واالطمئنان ،مما تزيد من �صالبته
ّ
ال�ضغوط التي مير بها ،وذلك بتبنيه �أ�ساليب مواجهة �أكرث فعالية،
فامل�ساندة االجتماعية متد املتعافى بالطاقة اخلارجية التي تدعم
ال�سمات واخل�صال الداخلية فيكون �أكرث التزام ًا بقيمه و�أهدافه،
و�أكرث حتكم ًا يف ت�رصفاته وانفعاالته ،متحدي ًا لكل العوائق التي
النف�سية عندما تقرتن
حتول دون حتقيق �أهدافه ،كما �أن ال�صالبة
ّ
مب�ساندة اجتماعية فاعلة ف�إنها جتعل املتعافى �أكرث قدرة وكفاية
يف مواجهة ال�ضغوط ،كما �أنها تلعب دوراً مهم ًا يف دعم املتغريات
النف�سية ب�شكل خا�ص .بالإ�ضافة �إىل
النف�سية ب�شكل عام ،وال�صالبة
ّ
ّ
النف�سية تنطوي على االلتزام العميق وامل�شاركة يف
ال�صالبة
�أن
ّ
العديد من جماالت احلياة ،مثل :الأ�رسة ،والأ�صدقاء ،وزمالء العمل،
والأن�شطة االجتماعية ،ومن املرجح �أن امل�شاركة يف هذه املجاالت
ت�سمح بتطوير �شبكة غنية من العالقات االجتماعية ،فاملتعافون
النف�سية املرتفعة يكونون �أكرث جاذبية ،مما ي�سهل
ذوو ال�صالبة
ّ
عليهم احل�صول على امل�ساندة .كما �أن امل�ساندة االجتماعية تقوي
النف�سية ،وتزيد من �شعور املتعافى بقيمته و�أهميته ،ويكون
امل�صادر
ّ
�أكرث �إيجابية ،و�أكرث حتدياً ،مما يجعله �أكرث جناح ًا وتوافقاً ،وجاءت
هذه النتيجة متفقة مع درا�سة �شتيه ( ،)2018ودرا�سة الدامر
( ،)2014ودرا�سة الهلول وحمي�سن ( ،)2013ودرا�سة �سنيورة
( ،)2015ودرا�سة غنيم ( ،)2015ودرا�سة (،)Ebrahimi ,2018
ودرا�سة (� )Malehmir at all,2021أن هناك عالقة ارتباط بني

النف�سية ،واختلفت مع درا�سة القطراوي
الدعم االجتماعي وال�صالبة
ّ
( ،)2013والتي تو�صلت �إىل عدم وجود فروق بني درجات ذوي
النف�سية ،ودرجاتهم على
الإعاقة احلركية على مقيا�س ال�صالبة
ّ
مقيا�س امل�ساندة االجتماعية.
◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق بني متو�سطات درجات
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س امل�ساندة النف�س ّية واالجتماعية
لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى
ملتغري( :العمر ،وال
ويتفرع منه الأ�سئلة الآتية:
1 .1هل توجد فروق جوهرية يف درجات امل�ساندة النف�س ّية
واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة
الو�سطى تعزى للعمر؟
والختبار �صحة هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
الأحادي ( )one way anovaلدرا�سة الفروقات يف درجات امل�ساندة
النف�سية واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف
ّ
حمافظة الو�سطى تعزى للعمر (15ف�أقل،45 - 30 ،30 - 16 ،
 60 ،60 - 45ف�أكرث) ،والنتائج املتعلقة بهذا الت�سا�ؤل مو�ضحة من
خالل اجلدول (:)11
الجدول ()11
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات المساندة النفسيّة واالجتماعية
لدى المتعافين من فيروس كورونا في محافظة الوسطى تعزى للعمر

جمموع
املقيا�س م�صدر التباين
املربعات
بني
1,447.0
امل�ساندة املجموعات
داخل
13,503.0
النف�سية
ّ
املجموعات
واالجتماعية
املجموع 14,950.0

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

4

361.75

145

93.12

F

**.010 3.89
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تبني وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية ( )α<.01يف
درجات امل�ساندة النف�سيّة واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س
كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى للعمر (15ف�أقل،30 - 16 ،
 60 ،60 - 45 ،45 - 30ف�أكرث) ،ولإيجاد الفروق بالن�سبة للعمر
ا�ستخدم اختبار  LSDللفروقات البعدية.

الجدول (:)12
نتائج اختبار  LSDللفروقات البعدية إليجاد الفروق في درجات المساندة النفسيّة واالجتماعية لدى المتعافين من فيروس كورونا في محافظة الوسطى تعزى للعمر

املقيا�س

امل�ساندة
النف�سية
ّ
واالجتماعية

للعمر

العدد

املتو�سط
احل�سابي

م�ستوى
الداللة

الفروقات البعدية

الإنحراف
املعياري

1

2

3

4

5

15ف�أقل

27

89.1

7.0

1

//.800

//.484

**.00

*.018

16 - 30

30

90.2

13.9

-

1

//.710

**.00

*.044

30-45

46

91.2

11.1

-

-

1

**.00

*.049

45 - 60،

36

98.5

10.4

-

-

-

1

*.044

 60ف�أكثر

11

95.5

7.2

-

-

-

-

1
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املساندة االجتماعيّة النفسيّة وعالقتها بالصالبة النفسيّة
لدى عينة من املتعافني من فيروس كورونا في محافظة الوسطى ،غزة

د .خالد عوض مونّس

فقد تبني �أن املتعافني من فريو�س كورونا الذين �أعمارهم
النف�سية واالجتماعية �أعلى
( 60،60 - 45ف�أكرث) لديهم امل�ساندة
ّ
من املتعافني الذين �أعمارهم (15ف�أقل )45 - 30 ،30 - 16 ،وهذه
الفروق ذات داللة �إح�صائية ،يف حني تبني عدم وجود فروق جوهرية
ذات داللة �إح�صائية بني املجموعات الأخرى .ويرى الباحث ارتفاع
النف�سية واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا
امل�ساندة
ّ
الذين �أعمارهم ( 60،60 - 45ف�أكرث) ،يعزى �إىل �أن فريو�س كورونا
له ت�أثري كبري على املتعافني الأكرب عمراً ،فهو قد ي�ؤدي �إىل وفاتهم،
ولهذا يجدوا تعاطفاً ،وتراحماً ،ومودة ،ودعم ًا من اجلميع �أكرث،
وهذه طبيعة املجتمع الفل�سطيني الذى يظهر يف ال�شدائد ،فعلى الرغم
من �أن �إجراءات التباعد االجتماعي �أثناء اجلائحة وتباعد الكثري
عن معارفهم وعاملهم اخلا�ص� ،إال �أن املفارقة يف طبيعة املجتمع
امل�ساند يف تعدد الو�سائل املمكنة لالطمئنان على و�ضعهم ال�صحي
واحلد من �شعورهم بالوحدة وزيادة قوتهم لالنخراط يف املجتمع
مرة �أخرى وخروجهم من �أجواء العزلة .وجاءت هذه النتيجة متفقة
مع درا�سة عو�ض و�صالح ( ،)2020واختلفت الدرا�سة مع درا�سة بن
كم�شي ( ،)2019ودرا�سة القطراوي (.)2013
2 .2هل توجد فروق ذات داللة يف درجات امل�ساندة النف�س ّية
واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة
الو�سطى تعزى للم�ستوى التعليمي؟
والختبار �صحة هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
الأحادي ( )one way ANOVAلدرا�سة الفروقات يف درجات
النف�سية واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا
امل�ساندة
ّ
يف حمافظة الو�سطى تعزى للم�ستوى التعليمي (ثانوية عامة فما
�أقل ،دبلوم ،بكالوريو�س ،ماج�ستري ف�أكرث) ،والنتائج املتعلقة بهذا
الت�سا�ؤل مو�ضحة من خالل اجلدول (:)13
الجدول (:)13
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات المساندة النفسيّة واالجتماعية
لدى المتعافين من فيروس كورونا في محافظة الوسطى تعزى للمستوى التعليمي

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات

م�صدر
املقيا�س
التباين
بني
3
642.6
امل�ساندة املجموعات
داخل
138 13852.4
النف�سية
ّ
املجموعات
واالجتماعية
املجموع 141 14495.0

214.2

F

م�ستوى
الداللة

//.099 2.12

واحلم ّى) (البخاري،
بال�سهر
ّ
�إذا ا�شتكى ع�ضو ،تداعى له �سائر ج�سده ّ
)2238 :1993
وميكن تف�سري هذه النتيجة ً �أي�ض ًا باعتبار �أن امل�ساندة ال
تدر�س يف اجلامعات ،بل تكت�سب من خالل ثقافة وعادات املجتمع
الفل�سطيني امل�ستمد من الدين الإ�سالمي ،ومل يجد الباحث درا�سات
ت�ؤيد هذه النتيجة �أو تعار�ضها.
3 .3هل توجد فروق ذات داللة يف درجات امل�ساندة النف�س ّية
واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة
الو�سطى تعزى للحالة االجتماعية؟
ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
والختبار �صحة هذا ال�س�ؤال،
ُ
الأحادي ( )one way anovaلدرا�سة الفروقات يف درجات امل�ساندة
النف�سية واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف
ّ
حمافظة الو�سطى ،تعزى للحالة االجتماعية (�أعزب ،متزوج ،مطلق)،
والنتائج املتعلقة بهذا ال�س�ؤال مو�ضحة من خالل اجلدول (:)14
الجدول ()14
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات المساندة النفسيّة واالجتماعية
لدى المتعافين من فيروس كورونا في محافظة الوسطى تعزى للحالة االجتماعية

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات

م�صدر
املقيا�س
التباين
بني
4.92 466.95
2
933.9
امل�ساندة املجموعات
داخل
94.933 146 13860.2
النف�سية
ّ
املجموعات
واالجتماعية
املجموع 148 14794.1

175

**.0089

تبني وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية ( )α<.01يف
النف�سية واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س
درجات امل�ساندة
ّ
كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى للحالة االجتماعية (�أعزب،
متزوج ،مطلق) ،ولإيجاد الفروق بالن�سبة للحالة االجتماعية،
ا�ستخدم اختبار  LSDللفروقات البعدية،
جدول (:)15
نتائج اختبار  LSDللفروقات البعدية إليجاد الفروق في درجات المساندة النفسيّة واالجتماعية
لدى المتعافين من فيروس كورونا في محافظة الوسطى تعزى للحالة االجتماعية

100.37

تبني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية (<α
النف�سية واالجتماعية لدى املتعافني
 ).01يف درجات امل�ساندة
ّ
من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى ،تعزى للم�ستوى التعليمي
(ثانوية عامة فما �أقل ،دبلوم ،بكالوريو�س ،ماج�ستري ف�أكرث) ،مما
النف�سية
يعني �أن اختالف امل�ستوى التعليمي ال ي�ؤثر على امل�ساندة
ّ
واالجتماعية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف قطاع غزة.
فامل�ساندة االجتماعية �سلوك اجتماعي يتعلمه الفرد من املجتمع
املحيط متمث ًال ب�أ�رسته وجماعات الأقران ،كما �أن الدين الإ�سالمي
احلنيف وثقافة املجتمع الفل�سطيني حتث اجلميع على الت�أخي
والت�آزر وقت املحن وال�شدائد ،ويقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم:
(ترى امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد؛

F

** دالة إحصائيا عند.01

املقيا�س

\\ غير دالة إحصائياً

م�ستوى
الداللة

امل�ساندة
النف�سية
ّ
واالجتماعية

احلالة
االجتماعية

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفروقات البعدية
1

2

3

�أعزب

30

88.2

7.9

1

*.042 **.00

متزوج

109

94.6

11.3

-

1

//.68

مطلق

10

95.9

10.5

-

-

1

* دالة إحصائياً عند .05

النف�سية واالجتماعية
يتبني من اجلدول (� )15أن امل�ساندة
ّ
لدى املتعافني من فريو�س كورونا غري املتزوجني �أقل من
املتعافني املتزوجني واملطلقني ،وهذه الفروق ذات داللة �إح�صائية،
يف حني تبني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية بني
املجموعات الأخرى .وميكننا القول �أن الدعم االجتماعي الأ�رسي
ميكن �أن يكون مبثابة درع �ضد الأحداث املجهدة التي مير بها
الأفراد ب�شكل متفاوت بينهم ،ويقول اهلل تعاىلَ :ومِ ْن �آ َيا ِت ِه �أَ ْن خَ َل َق

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

والختبار �صحة هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
الأحادي ( )one way anovaلدرا�سة الفروقات يف درجات ال�صالبة
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى
ّ
تعزى للعمر (15ف�أقل60 ،60 - 45 ،45 - 30 ،30 - 16 ،
ف�أكرث) ،والنتائج املتعلقة بهذا الت�سا�ؤل مو�ضحة من خالل اجلدول
(:)16

اجا ِلت َْ�س ُكنُوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ِ�إ َّن
َل ُك ْم مِ ْن �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم َ�أ ْز َو ً
(الروم )21 ،وهذا يدلل �أن املتعافى
فيِ َذ ِل َك لَ آ َي ٍ
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّكرُو َن ّ
يجد بني القرينني من الرتاحم ما ال يجده بني ذوي الأرحام
الأخرى ،ويدلل �أي�ض ًا على عظمة اهلل وكمال قدرته �أن خلق لأجلنا
من جن�سنا �أزواجاً; لتطمئن نفو�سنا �إليها وت�سكن ،وجعل بني املر�أة
وزوجها حمبة ومودة وم�ساندة يف ال�رساء وال�رضاء ،وهذا يف�رس هذه
النتيجة ،وهي انخفا�ض امل�ساندة االجتماعية ن�سبي ًا عند ال�شباب
(ال ُع ُزب) وارتفاعها عند املتزوجني واملطلقني لدى عينة الدرا�سة.
فامل�ساندة االجتماعية ت�ؤثر يف ال�شعور بالوحدة االجتماعية� ،أما
احلالة الزواجية (متزوج� ،أرمل) ،فهي ت�ؤثر يف ال�شعور بالوحدة
الوجدانية ،وذلك لأن غياب االرتباط الوجداين مع ال�شكل الذي يتعلق
به املتعافى ي�ؤثر يف ال�شعور بالوحدة االجتماعية ،وجاءت هذه
النتيجة متفقة مع درا�سة عو�ض و�صالح (.)2020
◄◄ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد فروق بني متو�سطات درجات
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س ال�صالبة النف�س ّية لدى املتعافني من
فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى ملتغري( :العمر ،امل�ستوى
التعليمي ،احلالة االجتماعية)؟ ويتفرع منه الأ�سئلة الآتية:
1 .1هل توجد فروق ذات داللة يف درجات ال�صالبة النف�س ّية
لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى
للعمر.

جدول (:)16
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات الصالبة النفسيّة لدى المتعافين
من فيروس كورونا في محافظة الوسطى تعزى للعمر

جمموع
املقيا�س م�صدر التباين املربعات
بني
املجموعات
داخل
املجموعات

ال�صالبة
النف�سية
ّ

املجموع

درجات
احلرية

11486.2

4

56104.7

145

67590.9

149

متو�سط
املربعات

F

م�ستوى
الداللة

**.000 7.42 2871.55
386.928

** دالة إحصائيا عند.01

تبني وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية ( )α<.01يف
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف
درجات ال�صالبة
ّ
حمافظة الو�سطى تعزى للعمر (15ف�أقل،45 - 30 ،30 - 16 ،
 60 ،60 - 45ف�أكرث) ،ولإيجاد الفروق بالن�سبة للعمر ،ا�ستخدم
اختبار  LSDللفروقات البعدية

جدول ()17
نتائج اختبار  LSDللفروقات البعدية ال يجاد الفروق في درجات الصالبة النفسيّة لدى المتعافين من فيروس كورونا في محافظة الوسطى تعزى للعمر

العمر

العدد

املتو�سط
احل�سابي

الفروقات البعدية

االنحراف
املعياري

1

2

3

4

5

15ف�أقل

27

100.0

17.4

1

*.016

**.000

**.000

**.002

30 - 16

30

113.9

21.3

-

1

**.000

**.000

*.015

45-30

46

123.3

17.2

-

-

1

*.013

**.000

60 - 45

36

127.0

16.1

-

-

-

1

**.000

 60ف�أكرث

11

117.2

15.0

-

-

-

-

1

** دالة إحصائيا عند * .01دالة إحصائياً عند.05

فقد تبني �أن املتعافني من فريو�س كورونا الذين �أعمارهم
النف�سية �أعلى من
( 60 ،60 - 45 ،45 - 30ف�أكرث) لديهم ال�صالبة
ّ
املتعافني الذين �أعمارهم (15ف�أقل )30 - 16 ،وهذه الفروق ذات
داللة �إح�صائية ،كما تبني وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية
بني املجموعات الأخرى .وتدلل هذه النتيجة �أن ارتفاع ال�صالبة
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا تزداد طردي ًا مع زيادة
ّ
العمر حتى �سن ال�ستني ،وبعد ذلك تبد�أ باالنحدار ،وقد يعزى ذلك
�إىل تدهور ال�صحة العامة لدى امل�سنني ،وعدم تلقيهم دعم نف�سي
والنف�سية ،وما زاد الأمر
ومراع لظروفهم ال�صحية واجل�سدية
كاف
ٍ
ّ
�أن �أكرب عدد الوفيات كان من امل�سنني من عام  60ف�أكرب ،مما �أثر
النف�سية لديهم ب�شكل ن�سبي .ويرى الباحث من خالل
على ال�صالبة
ّ
النف�سية لدى
النتيجة التي تو�صل �إليها ارتفاع م�ستوى ال�صالبة
ّ
عينة الدرا�سة الذين �أعمارهم ما بني ( 60 - 30عاماً) ،وهو �سن

ريعان ال�شباب والن�ضوج الفكري الواعي ملتطلبات احلياة ومتطلبات
العمل ،وهم �أيقونة العمل املثابر ،وجتد عندهم اال�ستقرار النف�سي
النف�سية لديه
واال�ستقرار الأ�رسي ،وكل هذا جعل م�ستوى ال�صالبة
ّ
�أكرث ارتفاعاً .وجاءت هذه الدرا�سة متفقة مع العديد من الدرا�سات
منها :درا�سة عو�ض و�صالح ( ،)2020ودرا�سة �سنيورة (،)2015
واختلفت مع درا�سة القطراوي (.)2013
2 .2هل توجد فروق ذات داللة يف درجات ال�صالبة النف�س ّية
لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى
للم�ستوى التعليمي؟
والختبار �صحة هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
الأحادي ( )one way ANOVAلدرا�سة الفروقات يف درجات ال�صالبة
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى
ّ
176

املساندة االجتماعيّة النفسيّة وعالقتها بالصالبة النفسيّة
لدى عينة من املتعافني من فيروس كورونا في محافظة الوسطى ،غزة

د .خالد عوض مونّس

تعزى للم�ستوى التعليمي (ثانوية عامة ف�أقل ،دبلوم ،بكالوريو�س،
ماج�ستري ف�أكرث) ،والنتائج املتعلقة بهذا ال�س�ؤال مو�ضحة من خالل
اجلدول (:)18
جدول (:)18
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات الصالبة النفسيّة لدى المتعافين
من فيروس كورونا في محافظة الوسطى تعزى للمستوى التعليمي

املقيا�س
ال�صالبة
النف�سية
ّ

جمموع
م�صدر التباين
املربعات
بني
4443.4
املجموعات
داخل
59386.4
املجموعات
63829.8
املجموع

درجات
احلرية
3

متو�سط
املربعات

F

م�ستوى
الداللة

*.019 3.44 1481.13

138

430.336

جدول (:)20

141

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات الصالبة النفسيّة لدى المتعافين
من فيروس كورونا في محافظة الوسطى تعزى للحالة االجتماعية

* دالة إحصائياً عند.05

تبني وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية ()α< .05
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا
يف درجات ال�صالبة
ّ
يف حمافظة الو�سطى تعزى للم�ستوى التعليمي (ثانوية عامة فما
�أقل ،دبلوم ،بكالوريو�س ،ماج�ستري ف�أكرث) ،ولإيجاد الفروق بالن�سبة
للم�ستوى التعليمي ،ا�ستخدم اختبار  LSDللفروقات البعدية:
نتائج اختبار  LSDللفروقات البعدية إليجاد الفروق في درجات الصالبة النفسيّة لدى
المتعافين من فيروس كورونا في محافظة الوسطى تعزى للمستوى التعليمي

ثانوية عامة
ف�أقل
دبلوم
بكالوريو�س
ماج�ستري
ف�أكرث

جمموع
املقيا�س م�صدر التباين
املربعات
بني
2309.3
املجموعات
داخل
ال�صالبة
64912.4
النف�سية املجموعات
ّ
67221.7
املجموع

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

2

1154.65

2.60

146

444.605

م�ستوى
الداللة
//.078

148

\\غير دالة إحصائياً

جدول (:)19

امل�ستوى
التعليمي

عو�ض و�صالح (.)2020
3 .3هل توجد فروق ذات داللة يف درجات ال�صالبة النف�س ّية
لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى تعزى
للحالة االجتماعية؟
والختبار �صحة هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
الأحادي ( )one way anovaلدرا�سة الفروقات يف درجات ال�صالبة
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة الو�سطى
ّ
تعزى للحالة االجتماعية (�أعزب ،متزوج ،مطلق) ،والنتائج املتعلقة
بهذا ال�س�ؤال مو�ضحة من خالل اجلدول (:)20

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري 1

الفروقات البعدية
2

3

4

35

107.2

21.0

1

//.595

**.00

**.00

39

109.1

21.9

-

1

**.00

**.00

58

119.4

19.8

-

-

1

**.00

10

129.4

7.0

-

-

-

1

** دالة إحصائيا عند \\ .01غير دالة إحصائياً

بتبني من اجلدول (� )19أن املتعافني من فريو�س كورونا
تزداد �صالبتهم بازدياد تعليمهم ،حيث يربز اجلدول ( )19وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتعافني من ( ثانوية عامة فما
�أقل ،دبلوم ،بكالوريو�س ،ماج�ستري ف�أكرث) ل�صالح ماج�ستري ف�أكرث،
يليه بكالوريو�س ،فاملتعافون من حملة املاج�ستري ف�أكرث ،م�ستوى
النف�سية لديهم �أعلى من املتعافني من حملة البكالوريو�س،
ال�صالبة
ّ
كما �أن حملة البكالوريو�س �أكرث �صالبة من حملة دبلوم وثانوية
ف�أقل ،يف حني ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني حملة
الدبلوم وبني ثانوية ف�أقل ،ويرى الباحث من خالل النتيجة التي
تو�صل �إليها ان امل�ستوى التعليمي مهم جداً يف عملية التفكري
وتطويرها ،حيث ي�ستند املفكر على �أ�صول علمية �صحيحة يف
طريقة التفكري واخلروج بقرارات �صحيحة ،و�أي�ض ًا ال نن�سي التطور
العلمي واال�ستخدام ال�صحيح للتكنولوجيا الذي �ساهم ب�شكل كبري
جداً يف معرفتهم عن �أحدث املعلومات حول فريو�س كورونا ،وهذا
�ساعدهم على معرفة �أثار فريو�س كورونا ،وزاد من قدرات املتعايف
على التغلب على �آثاره .وجاءت هذه الدرا�سة متفقة مع العديد من
الدرا�سات ،منها :درا�سة بن كم�شي ( ،)2019واختلفت مع درا�سة
177

تبني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية ()α< .05
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف
يف درجات ال�صالبة
ّ
حمافظة الو�سطى تعزى للحالة االجتماعية (�أعزب ،متزوج ،مطلق)،
وهذا يعني �أن اختالف احلالة االجتماعية ال ي�ؤثر على م�ستوى
النف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا يف حمافظة
ال�صالبة
ّ
الو�سطى .ويف�رس الباحث هذه النتيجة التي تو�صل �إليها ب�أن
النف�سية متغري مرتبط بنمط التن�شئة والعادات والتقاليد
ال�صالبة
ّ
النف�سية واالجتماعية،
واخلربات احلياتية ،كما هو مرتبط بامل�ساندة
ّ
ف�صالبة املتعافى من كورونا لن تت�أثر بحالته االجتماعية فقط
بل ب�شعوره بالدعم النف�سي واالجتماعي ومنط �شخ�صيته وخرباته،
كما �أن الأعزب قد يتلقى الدعم من والديه و�أ�صدقائه ،ويجد تعاطف ًا
ودعم ًا من �رشائح املجتمع كافة ،كذلك املتزوج واملطلق .وجاءت
هذه الدرا�سة خمتلفة مع درا�سة عو�ض و�صالح ( ،)2020ودرا�سة
�سنيورة (.)2015

التوصيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها �أو�صت الدرا�سة مبا يلي:
�1 .1إعداد برنامج �إر�شادي ،وتدريبي لتنمية امل�ساندة
والنف�سية لدى املتعافني من فريو�س كورونا وقيا�س
االجتماعية
ّ
فاعليته.
�2 .2رضورة �إن�شاء مراكز �إر�شادية ،ونف�سية يف كل مركز �صحي
�أو م�ست�شفى مل�ساعدة املتعافني يف تنمية امل�ساندة االجتماعية
والنف�سية ،ورفع م�ستوى ال�صالبة لديهم.
ّ
والنف�سية من خالل
3 .3حث الأهايل وامل�ؤ�س�سات الرتبوية
ّ
(عقد الندوات ،واملحا�رضات ،وامل�ؤمترات ،وتوزيع الن�رشات التثقيفية
النف�سية واالجتماعية ،ورفع
والنف�سية) على توفري امل�ساندة
الرتبوية
ّ
ّ
م�ستوى ال�صالبة للمتعافني وامل�صابني بفريو�س كورونا
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4 .4عمل جمموعات �إر�شادية من املتخ�ص�صني من خريجي
النف�سية واالجتماعية للمتعافني
اجلامعات لتقدمي الدعم وامل�ساندة
ّ
من فريو�س كورونا.
�5 .5رضورة زيادة االهتمام بالإر�شاد الرتبوي والنف�سي يف
التعامل مع امل�صابني من فريو�س كورونا وعدم االقت�صار على
اجلانب الع�ضوي.
�6 .6إجراء دورات �إلكرتونية للدعم النف�سي واالجتماعي
لتوعية الأفراد الذين يعانون من فريو�س كورونا ،وذلك بهدف
والنف�سية وطرق العالج ،ف�ض ًال
التعريف ب�أ�سبابه و�أعرا�ضه الع�ضوية
ّ
عن تقدمي امل�ساندة االجتماعية لهم ورفع درجة ال�صالبة لديهم.
�7 .7إجراء درا�سات م�ستقبلية حول االحتياجات النف�سية
واالجتماعية للمتعافني من فريو�س كورونا.
�8 .8إجراء درا�سة حول فعالية برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل
العالج العقالين العاطفي وامل�ساندة االجتماعية يف تقوية ال�صالبة
النف�سية لدي املتعافني من فريو�س كورونا.

قائمة املصادر واملراجع:
أوال :املصادر واملراجع العربية:
 القرآن الكريم �إ�سماعيل ،ربا .)2018( .امل�ساندة االجتماعية لدى طلبة كلية الأعالم يف
جامعة بغداد ،جملة الأكادميية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا،
.142 - 129:)28(9
 بات�شريجي� ،أنول .)2015( .بحوث العلوم االجتماعية :املبادئ واملناهج
واملمار�سات ،ط ،2عمان :دار اليازوري العلمية للن�رش والتوزيع.
 البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل .)1993( .اجلامع ال�صحيح املخت�رص (حتقيق
الدكتور م�صطفى البغا) ،ط ،5كتاب الأدب ،باب رحمة النا�س ،رقم ،5665
�ص  ،2238دار ابن كثري :بريوت.
النف�سية وامل�ساندة
 بن كم�شي ،فوزية ( .)2019ال�ضغوط املهنية وال�صالبة
ّ
االجتماعية لدى �أطباء وممر�ضي ق�سم اال�ستعجاالت-بحــث مقارن،
(�أطروحة دكتوراه غري من�شورة) ،كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية،
جامعة حممد ملني دباغني� ،سطيف ،2اجلزائر.
النف�سية وعالقتها
 الدامر ،نورة بنت عبد العزيز .)2014( .ال�صالبة
ّ
بامل�ساندة االجتماعية لدى امل�صابات ب�رسطان الثدي يف مدينة الريا�ض
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،كلية العلوم االجتماعية والإدارية ،جامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية.
النف�سية لدى �أمهات �شهداء انتفا�ضة
 را�ضي ،زينب نوفل .)2008( .ال�صالبة
ّ
الأق�صى وعالقتها ببع�ض املتغريات( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،كلية
الرتبية ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
النف�سية وعالقتها بالكفاءة
 الرفوع ،حممد .)2019( .درجة ال�صالبة
ّ
الذاتية املدركة لدى معلمي املدرا�س الأ�سا�سية احلكومية يف حمافظة
الطفيلة يف جنوب الأردن ،جملة العلوم الرتبوية.200 - 181:)3(46 ،
النف�سية وامل�ساندة االجتماعية
 �سيد ،احل�سني بن ح�سن .)2012( .ال�صالبة
ّ
واالكتئاب لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية من املت�رضرين وغري

املت�رضرين من ال�سيول مبحافظة جدة( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة)،
جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
النف�سية
 �شتية ،عماد .)2018( .ت�أثري امل�ساندة االجتماعية يف ال�صالبة
ّ
لدى امل�صابني مبر�ض ال�رسطان ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للبحوث
الإن�سانية واالجتماعية ،فل�سطني.20 - 1 :)49( ،
النف�سية وعالقتها ب�أ�ساليب
 عبديل ،خالد حممد .)2012( .ال�صالبة
ّ
النف�سية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية املتفوقني
مواجهة ال�ضغوط
ّ
درا�سي ًا والعاديني مبدينة مكة املكرمة( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة)،
كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية ال�سعودية.
 عبيدات ،ذوقان وعد�س ،عبد الرحمن وعبد احلق ،كايد ( .)2001البحث
العلمي :مفهومه و�أدواته و�أ�ساليبه ،ط ،7عمان :دار الفكر للطباعة والن�رش
والتوزيع.
النف�سية والرفاهية لدى طالب جامعة
 العديني ،ماجدة .)2018( .ال�صالبة
ّ
الق�صيم يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية ،جملة العلوم الرتبوية ،ج
(.299 – 254 :)3( ،)1
 الع�ساف� ،صالح .)1995( .دليل الباحث يف العلوم ال�سلوكية ،الريا�ض:
مكتبية العبيكان.
 عالم� ،صالح الدين .)2000( .القيا�س والتقومي الرتبوي والنف�سي ،القاهرة:
دار الفكر العربي.
 قنو�ش ،مظهر .)2021( .ال�صالبة النف�سية لدى طلبة اجلامعة الذين �أ�صيبوا
و�شفوا متاما من جائحة كورونا ،جملة اجلامعة العراقية353 ،)13(51 ،
 .364النف�سية وعالقتها بامل�ساندة
 �سنيورة� ،سريين .)2015( .ال�صالبة
ّ
االجتماعية لدى مر�ضى �رسطان الرئة يف حمافظة �شمال ال�ضفة الغربية،
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة القد�س،
القد�س ،فل�سطني.
 عو�ض ،ح�سني و�صالح� ،أمرية .)2020( .امل�ساندة االجتماعية وعالقتها
النف�سية لدى عينة من مري�ضات �رسطان الثدي يف حمافظة رام
بال�صالبة
ّ
والنف�سية.41 - 1 :)65( ،
اهلل والبرية ،جملة البحوث الرتبوية
ّ
 غنيم ،وائل .)2015( .ال�ضــــغوط و�أ�ســــاليب مواجهتها وعالقتها
النف�سية وامل�ســــاندة االجتماعية لدى �أمهات الأطفال ذوي
بال�صــــالبة
ّ
ا�ضـطراب طيف التوحد ،جملة الإر�شاد النف�سـي ،م�صـر.361 - 301 :)44( ،
النف�سية لدى املر�أة امل�صابة ب�رسطان
 فاحت� ،سعيد .)2015( .ال�صالبة
ّ
الثدي :درا�سة ميدانية لدى امل�صابات ب�رسطان الثدي م�ست�شفى احلكيم
�سعدان ب�سكرة( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة حممد خي�رض
ب�سكرة ،اجلزائر.
 القطراوي ،ح�سن عبد الر�ؤوف( .)2013( .امل�ساندة االجتماعية– الإهمال)
النف�سية للمعاقني حركي ًا
والر�ضا عن خدمات الرعاية وعالقتها بال�صالبة
ّ
بقطاع غزة( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة،
فل�سطني.
النف�سية وعالقتها بكل من ال�ضغوط
 املقاطي ،دالل .)2012( .ال�صالبة
ّ
النف�سية وال�سلوك لدى عينة من املراهقني واملراهقات مبدار�س املرحلة
ّ
الثانوية يف مدينة جدة( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،كلية الرتبية،
جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
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