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  ملخص

دفت ال ىدراسة التعرف ه دى أعل سي ل ة واألمن النف ساندة االجتماعي ين الم ة ب الي  العالق ه
دوان  مدمرة في   البيوت ال  ى محافظات    بالع رة عل ذلك هدفت الدراسة التعرف     غزة، األخي ى   آ عل

الي      دى أه سي ل ن النف ة واألم ساندة االجتماعي ي الم االت مقياس ة لمج سب المئوي ي الن اوت ف التف
دمرة في       ا هدفت     محافظات غزة،     البيوت الم ى التعرف   آم ة        عل ساندة االجتماعي روق في الم  الف

ساندة                إلى النفسي والتي تعزي     واألمن ى حجم الم ا هدفت الدراسة التعرف عل   متغير الجنس، آم
الي  ن أه سين م ى الجن ة عل دمرةاالجتماعي وت الم ة  . البي ة الدراس ملت عين واطن) ٢٠٠(وش  ،م

ة،           والنصف اآلخر    ،نصفهم من الذآور   ساند االجتماعي اس الم ة مقي  من اإلناث، واستخدمت الباحث
ة،  :إعداد ومقياس األمن النفسي،   إعداد الباحثة،  ائج الدراسة      الباحث ر مجاالت    وأظهرت نت  أن أآث

ساندة، مقياس المساندة االجتماعية شيوعاً   سبي     هو الرضا عن الم ا الن ه مجال    ،%٨٦ووزنه ويلي
ة،   ساندة المعنوي ا الن   الم ة،     ،%٨٣سبيووزنه ساندة المادي ه مجال الم سبي   ويلي ه الن  ،%٧٣ ووزن

اس        و أن مستوى المساندة االجتماعية لدى أهالي هذه البيوت مرتفع حيث بلغت الدرجة الكلية للمقي
ة  ،%٨٠ ائج الدراس ت نت ا بين يوعاً  آم سي ش ن النف اس األم االت مقي ر مج ة  أن أآث و المواجه  ه
ه   ،  %٦٣ووزنها النسبي ،  واقعية لألمور وعدم الهروب منها    ال ى       ويلي درة عل اءة والق شعور بالكف ال

سبي    ،شكالت وتملك زمام األمور والنجاح    حل الم  ا الن ائج الدراسة أ        ،  %٦٠ووزنه ا بينت نت ن آم
ة      ، منخفض أهالي هذه البيوت موضع الدراسة    مستوى األمن النفسي لدى       حيث بلغت الدرجة الكلي

اس  ائج الدرا  ،%٥٠.٦٧للمقي ت نت ا بين ة    آم ة الكلي ين الدرج ة ب اط موجب ة ارتب ود عالق ة وج س
وجود فروق معنوية بين   آما أظهرت نتائج الدراسة      لمقياسي المساندة االجتماعية واألمن النفسي،    

ص    سي ل ن النف اس األم ة لمقي ة الكلي ي الدرج سين ف اث،الجن ين  و الح اإلن ة ب روق معنوي ود ف وج
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ائج الدراسة        الجتماعية لصالح اإلناث  الجنسين في الدرجة الكلية لمقياس المساندة ا       ، آما آشفت نت
في  على الجنسين من أهالي البيوت المدمرة " ٠.٣٤"أن حجم المساندة االجتماعية آبير حيث بلغ      

  .محافظات غزة
 

Abstract 

The study aimed at identifying the relationship between social 
support and psychological security to the inhabitants of the destroyed 
houses in the latest assault in the Gaza Strip, The study also to recognize 
the level of social support for both sexes on the residents of destroyed 
houses. study sample consisted of (200) citizens, half male and half 
female. The researcher used a supportive social scale prepared by the 
researcher and psychological security scale which was also prepared by 
the researcher. The results of the study showed that the most common 
field of social support scale is the support of satisfaction, with relative 
percentage of 86%, followed by the moral support field, with relative 
percentage of 83%, followed by the material support field, with relative 
percentage of 73%. Moreover the level of social support to the residents 
of these homes is high, where the entire percentage of the scale reached 
80%. The results of the study also showed that the most common fields 
of security scale is to address common psychological real issues and not 
to run away from them with relative percentage of 63%, followed by a 
sense of competence and capacity to solve problems and have the 
ownership and success with relative percentage of 60%. The results of 
the study also showed that the level of psychological security to the 
residents of these homes is low, where entire percentage of the scale 
reached to 50.67 %، , and the results of the study indicated the existence of 
a correlation between the entire degree of  social support and 
psychological security, the results also showed the existence of moral 
differences between the males and the females  in the entire degree of 
psychological security in favor of females, and the existence of a moral 
difference between the entire degree of  social support in favor of 
females, The results of the study also showed that the level of social 
support is very huge reached 0,34 on both sexes of the residents of the 
houses in Gaza governorates. 
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  مقدمة

ه    سان وقيم ة اإلن ى حري داء عل ار واعت ن دم ا م ا فيه ات بم روب واألزم ة  ،إن الح ومحاول
دمار والخراب    التدخل لفرض واقع سياسي واجتماعي بالضغط والتهديد       أ  ، وال رك  انه من ش  أن يت

ة      سلبية على الفرد والمجتمع،    ثارًاآ ة    وقد أشارت األطر النظري شون        المختلف ذين يعي راد ال أن األف
سية         ، مناطق الحروب واألزمات   في رهم     أآثر عرضة لإلصابة بالمشكالت النف ر من غي  من  .أآث

  . الصحة النفسية للفردثارها على تترك آالطبيعي أن الحروب واألزمات

ق             سبت المواف وم ال باح ي زة ص ات غ ي محافظ سطيني ف واطن الفل ه الم رض ل ا تع إن م
تمرت ثالث٢٧/١٢/٢٠٠٨ ة شرسة اس دو  وعشرينةم من هجم ا الع ًا، حيث استخدم خالله  يوم

ذه     دوان  الصهيوني جميع أنواع األسلحة الفتاآة ضد آل آائن حي داخل قطاع غزة، وشلت ه بالع
وت، والقطاع   م البي سطيني، ث سان الفل ادة اإلن و إب ًا ه ا ألم ان أآثره د آ اة، ولق احي الحي ع من جمي

  .االقتصادي

ذه   المصادر المخففة من حدة وقع مأهالمساندة االجتماعية من   مما ال شك فيه أن       الضغوط  ه
ة          تساعدهوالتي   ،األفرادعلى   رة المؤلم ى التكيف مع الخب ى    ، عل ار وعل ة علي  اآلث ا،  المترتب ألن  ه

ربين   األشخاص  يتلقى مشاعر الدفء والود والمحبة من         ل المساندة االجتماعية  الفرد من خال    المق
ساندة        ائده ومصائبه  وشد أزماتهحيث يساعدونه في التغلب على       منه، ، وهذا يتوقف على عمق الم

ا،     رد بكفايته ا    واعتقاد الف ة    أنآم ساندة المادي ديم العون الم          ، الم ل في تق دي للشخص  ا والتي تتمث
دخل           ، السيما وأ  الذي يعاني من خبرة مؤلمة       دهور ال ا يت ا م دون    نه بعد هذه الخبرة غالب  ويخرج ب

  ).(Lopata, 1993, pp23-43 شيء

ر ا تعتب أثير      آم ن ت ة م اعي، والحماي دعم االجتم صادر ال م م ن أه ة م ات االجتماعي العالق
ا،               واقياً الضغوطات، بحيث تشكل للفرد درعاً     ه يعيش مطمئن ا تجعل ة؛ مم ات والعزل  من االنحراف

صاً     ون شخ ى أن يك ساعده عل ا ت نفس، آم ادئ ال اًاله ه     فع ديره وإعجاب ال تق ع؛ لين ي المجتم  ف
وم ا الي ه؛ ألنن راتواحترام ز بتغي ي عصر يتمي صادية:  نعيش ف ة، اقت ة، اجتماعي ، وسياسة ثقافي
ذا العصر من                 متباينة، أدت إلى تغير    ه ه ز ب ا يتمي ك لم اة؛ وذل  أساليب التوافق والرضا عن الحي

مات تى    : س دروب ش سة ل رد فري بح الف ذلك أص ة ل صب؛ نتيج وتر، والتع ضغط والت آال
ا ت    صية، مم االت الشخ طرابات واالنفع شعور بالو    آاالض ة؛ فال واء والعزل ى االنط ه إل دة دفع ح

ى  ال إل م االنتق ن ث سية، وم ن    النف د م رد بالعدي ة إلصابة الف ة البداي صبح نقط سية، لت دة النف  الوح
رد    ا الف شكو منه اني وي ن أن يع ي يمك شكالت الت سعادة   ،الم دم ال ذاتي بع شعور ال صدرها ال  ويت

العجز؛  ن          الي       تيجة اال  والتشاؤم، فضال عن اإلحساس القهري ب اعي واالنفع زال االجتم ل،  (نع الني
  .)١٧٧-١٠٢، ص ص١٩٩٣

شعوب،     ولقد تعرض الشعب الفلسطيني لضغوط خاصة تجعله في وضع مخت          ة ال  لف عن بقي
رائيلية ة  فالممارسات اإلس ية واجتماعي ا سياس ود الماضية خلقت ظروف داد العق ى امت ة عل  القمعي

ي   ة ف سوة والمتمثل ة الق ي غاي صادية ف ر،واقت تيطان،  التهجي ال، واالس ع، واالعتق دميرو والقم  ت
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ه      اإلنسان فيخرج   تحتويه ما   البيوت بكل  دون أي شئ من مقتنيات ه    ، ب ا ولدت ه أي آم  باإلضافة  ،أم
  . واإلغالق،والحصار وتدمير المنشئات االقتصادية، تجريف األراضي الزراعية، إلى

أثير إن داث ت د ا  األح ل فق د مث ة الفق ة وخاص ؤدي   الحياتي دميرها ي وت وت ىلبي اط إل  اإلحب
دان   الجسمية على حد  أوعلى الصحة النفسية  نفسية سيئة ًاآثاروالعصبية ويترك    األمن  سواء وفق

سي ة  ،النف ساندة االجتماعي بكة الم ق ش ن طري ا ع ف منه ن التخفي  ويمك
)Sherkat&Reed,1992,pp259-275.(  

ة أ      ساندة االجتماعي ة       وتعتبر الم ذي يحتاجه    لألمن حد المصادر المهم سان  ال ه   اإلن  من عالم
ه   د لجوئ ه، بع يش في ذي يع ىال الى  – اهللا إل بحانه وتع أ–س شعر ب دما ي دده،   عن يئا يه اك ش ن هن

ه، وأ    غير قادر عل   وبأنه طاقته قد استنفذت     أنويشعر   ه في حاجة    ى مواجهة هذا الخطر المهدد ل ن
ة  ىماس د إل ساعدة ،وش ة وم ارج، وخأزر معاون ن الخ ول  وعون م ه ويع ن يحيطون ب اصة مم

  . جانبه في محنته ومصيبتهإلىعليهم آثيرا في الوقوف 

رد                يؤآد أبو نجيله   ا الف ي تعرض له م    أن الحياة تحت االحتالل والمواقف المهددة الت د أه تول
شخص،  دى ال سية ل اهرة نف ن أ ظ دان األم ي فق دوء ،ال وه دان اله تقرار،، وفق عور  إ واالس ه ش ن

دوء             المستمر، اإلنسان باالستهداف  ة وعدم اله ة والمتابع سان بالمالحق ه،   ( انه شعور اإلن و نجيل  أب
  ). ١٨-١٤ص ص  ،١٩٩٦

ا أن األمن                        واطن، آم ة للم سية واالجتماعي م الحاجات النف آما تعد الحاجة إلى األمن من أه
وطن،        ضرورة من ضرورات     واطن وال شاملة للم ة       التنمية ال وهو من الحاجات األساسية الالزم

  .و النفسي السوي والتوافق النفسي والصحة النفسية للفردللنم

ران د زه ك حام د ذل زة ،ويؤآ ا بغري ا وثيق رتبط ارتباط ى األمن ت رى أن الحاجة إل  حيث ي
ة صديقة،    ن بيئ ى األمن الحاجة إلى شعور الفرد بأ      وتتضمن الحاجة إل   المحافظة على البقاء،    ته بيئ
ات، شبعة للحاج أ م ه ويوب رين يحبون ة،ن اآلخ ل الجماع ه داخ ه ويقبلون ل  حترمون ذلك ح وآ

سي،  ة وعالج أي مرض نف سية واالجتماعي شكالت النف ستقر، الم كن م ي س ان ف ى  واالطمئن وال
ستمر والصحة الجسمية،        د المرض،      مورد رزق م شفاء عن زام الحذر،    وتجنب الخطر،    وال  والت

ى الظروف      وتتطلب الحاجة لألمن سعى الفرد الم      .والشعور بالثقة واالطمئنان   ستمر للمحافظة عل
ة والن     ات الحيوي باع الحاج ضمن إش ي ت أ     الت ى ت ة إل شعور بحاج أثير ال ت ت سية تح سه ف مين نف

  مستغال ،وممتلكاته وضمانا لالستقرار والطمأنينة، حتى ينطلق للسعي وراء عيشه وتطوير حياته          
  ).٢٩٦ص ،١٩٨٩ زهران،(طاقاته وقدراته في ظالل األمن 

ى    ة،          وقد أشار عدس إل ه من ناحي رد وذات ين الف وازن ب سي يتضمن وجود الت   أن األمن النف
رد       وبينه وبين المحيطين به من ناحية أخرى،   ة في سلوك الف ات المتوازن ذه العالق  فإذا توافرت ه

ه تقرار  فإن ى االس ل إل الي فإ ، يمي ق       وبالت ن القل دا ع اج بعي ل واإلنت ة للعم ر قابلي صبح أآث ه ي ن
  ).٤٠ص ،١٩٩٦ عدس،( واالضطراب
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ع األشخاص من               ات المجتمع      يعد الشعور باألمن النفسي من المطالب األساسية لجمي آل فئ
صهم  اختالف خصائ سي،      ،ب األمن النف عوره ب ن ش زل ع رد بمع ات الف م حاج ن فه ث ال يمك  حي

فالكثير من هذه المطالب األخرى ال تأخذ أهميتها وتبرز عند تحقيق المطلب األساسي لألشخاص               
سانية                ،األمن النفسي المتمثل في     ولعل ما يؤآد هذا بروز الحاجة إلى األمن آإحدى الحاجات اإلن
ية لو   .األساس وذج ماس ي نم سيولوجية ف باع الحاجات الف د إش ة بع ة الثاني ي المرتب اءت ف حيث ج
اتهم                    .للحاجات ى حي أثيره عل راد وت دى األف سي ل ة األمن النف د أهمي  ،١٩٨٦ هاشم، ( وهو ما يؤآ

  ).٧٥ص

ان بصورة مباشرة                    وفي ال  ى االطمئن سي عل دل األمن النف شعور بانخفاض مع مقابل يؤثر ال
  .على الصحة النفسية لألفراد،ومن ثم على أدائهم ألعمالهم

 التي هي  ،يجابية هي األساس في بناء الصحة النفسية    الدايم إلى أن الصحة النفسية اإل      وأشار
ذا   ،  ناسمنطلق االنفتاح على الدنيا وال     ة بال ة والوحدة      والثق دا عن االنعزالي دايم، (ت بعي ، ٢٠٠٥ ال

  ).٤٠ص

ى أن المؤش  سهلي إل ار ال سية اإل وأش صحة النف ى ال ة عل رتبط  رات الدال ي ت ي الت ة ه يجابي
ات مع اآلخرين            ،باألمن النفسي  ق التوافق     ، هي الشعور بالطمأنينة والنجاح في إقامة عالق  وتحقي

  ).٨ص ،٢٠٠٧ السهلي،( نفتاح على اآلخرينوالبعد عن التصلب واال، النفسي واالجتماعي

  وعالقته بالصحة النفسية وهناك العديد من الدراسات التي تناول الباحثون فيها األمن النفسي         
ا         في العديد من المجتمعات،    ى     ،  آونها في حاجة ماسة إلى شخصية متزنة انفعالي األمن حت شعر ب ت

ر          د ال سوي  تتمكن من مواجهة تحديات العصر،منها دراسة عب ال     ،)١٩٧٤( حمن العي ودراسة آم
  .وغيرها) ١٩٩٦(ودراسة جبر  ،)١٩٨٤( ديوان وعيد ديرناي

س       ل إلى تناول هذا الموضوع      ثةا دعا الباح  وم ه المباشرة بالصحة النف راد،  عالقت اء   ية لألف وبن
اءً   ليماً  نفسياتهم بن ى   باإلضافة    ، س ا المجتمع       إل ي يعانيه ة الت ة  حجم المعان سطيني عام  الي أه ، الفل

ستقر            ، فمن المعروف أن قطاع غزة عام           البيوت المهدمة  ر م ًا غي اني وضعا أمني ة    ة يع ذ بداي من
رور  صى، م ات انتفاضة األق ن محافظ تالل م وات االح سحاب ق زةًا بان وات  ،  غ رت ق ث دم حي

ازل،   ن المن د م تالل العدي اوية       االح ر مأس ت األآث زة آان اع غ ى قط رة عل ة األخي ن الهجم ولك
ات،           تالل أ فذت فيها قوات االح   حيث ن  ودموية، وت وتجريف للممتلك دم للبي ة ه ر عملي ا زاد    آب وم

ى سكان غزة             الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة،      األمر سوءاً  حيث فرضته إسرائيل عل
امين،     اء،            ما يزيد عن ع واد البن ع م ى من ا عل ذا جعل      ورآزت جل اهتمامه تحت حجج واهية،ه

اربهم        سكان هذه البيوت يعيشون باإل     د أق ام أو عن ى دراسة       .يجار أو في الخي ة إل ادفع الباحث ذا م ه
  . من تدمير البيوت وتجريف األراضيوخاصة أن الباحثة من األهالي الذين عانواهذا الموضوع 
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  أهداف الدراسة

الي       تهدف الدراسة الحالية     دى أه سي ل التعرف على مستوى المساندة االجتماعية واألمن النف
دم وت الم زة رةالبي ات غ ى محافظ ر عل دوان األخي ذلك الت ، خالل الع ىآ رف عل ين ع ة ب  العالق

ى غزة         المساندة االجتماعية واألمن النفسي لدى أهالي البيوت المدمرة        ر عل دوان األخي ،  خالل الع
سي     التعرف على   آذلك   ة واألمن النف ساندة االجتماعي الفروق المعنوية في آل من أبعاد مقياس الم

دمرة     تأثير المساندة على أهالي    معرفة   إلى الدراسة   تهدف، آما   الجنس: تغيراتبعًا لمت  وت الم  البي
  .غزةمحافظات  خالل العدوان األخير على 

  
  مشكلة الدراسة

تخلص من مشاعر       ،  يهحصول عل للمطلبا أساسيا يسعى الكل     المساندة االجتماعية   تعد   لكي ي
تقرار  دم االس وتر وع األمن الت شعور ب دم ال ي توع سية،الت اني  عرضه لالضطرابات النف د ع وق

د من     اع غزة ا   الفلسطينيون على مدى سنوات االحتالل اإلسرائيلي لقط         المواقف والظروف    لعدي
صدمات ضاغطة وال تى ال ي ش االت ف همج ى  ،  حيات ديدة إل ة ش ه بحاج ي تجعل ساندة والت الم

  .االجتماعية

صع     ف ال ن المواق د م رض للعدي سطيني تع سان الفل ا أن اإلن ضاغطةوبم رض ،بة وال  وتع
ه،          لموا ة القهر في            حيث    قف اإلحباط المتعددة في شتى مجاالت حيات حاول االحتالل غرس بيئ

ة            المجتمع الفلسطيني،  ة والمادي ة االجتماعي دميره للبني ل ت سان قب سية لإلن ة النف دمير البني إمعانا بت
ى       االنوالوضع المتأزم الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في ظل          للسكان، داخلي باإلضافة إل قسام ال
 وأمام هذه الوضعية الصعبة والقاسية التي عايشها اإلنسان الفلسطيني خلقت لديه            ، االحتالل وجود

شار  مما أدى إلى ظهور أ ،ان األمن النفسي حالة غير مستقرة من فقد     شد حاالت التوتر والقلق وانت
سلو   ات ال ة واالنحراف سية والعقلي راض النف ن األم د م إ ية،آالعدي ذلك انعكاسف رًان ل ى ًا خطي  عل

  . لذلك فهو في أمس الحاجة لألمن للمساندة االجتماعية،شخصية األفراد

ه     : من أسباب فقدان األمن   و ذات         ،  إخفاق الفرد في إشباع حاجات ق ال ى تحقي درة عل ، وعدم الق
النفس ة ب دم الثق ة،وع اوف االجتماعي ق والمخ تمتاع ب ، والقل دم االس سي وع ضغط النف اة وال  الحي

  ).١٣٠ ،٢٠٠١ حمزة،(

ات    ت ممارس د ترآ اراً وق تالل آث سطيني،    االح شعب الفل سية لل ب النف ى الجوان رة عل   آبي
ال ب  ف ضاغطة يترت ف ال ذه المواق ار مرور به ه آث ام    علي رور األي ضاعف بم اغطة تت سية ض  نف

ضب       وف والغ زن والخ شتت والح ل الت سية مث شكالت النف ن الم ة م ي مجموع ا ف ر آثاره وتظه
  .الآتئاب وفقدان األمنوا

ة ين للباحث ا تب ن خالل آم اة م ذه المأس شتها له ذهمعاي كان ه ا س ي يعانيه اة الت دى المعان  ، م
 ونتائجها على األمن النفسي لهم،لذلك أصبح اإلنسان في          من ممارسات االحتالل المتكررة    البيوت
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ه       شعبي    سواء ع ،أمس الحاجة للمساندة االجتماعية ووقوف جميع من حوله بجانب ى المستوى ال  ،ل
  .أو على المستوى الرسمي

  : وعليه تتمحور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي

ة باألم ساندة االجتماعي ة الم ا عالق دمرة خالل ن النـم وت الم الي البي دى أه سي ل دوان ف الع
  ؟ غزةمحافظات على األخير 

   ل الرئيس األسئلة الفرعية اآلتيةنبثق من السؤاوي

ة واألمن الن                   ناكههل   .١ ساندة االجتماعي ة لمجاالت مقياسي الم اوت في النسب المئوي سي   تف ف
  محافظات غزة؟لدى أهالي البيوت المدمرة خالل العدوان األخير على 

الي               هل هناك    .٢ دى أه سي ل عالقة ارتباط بين آل من مجاالت المساندة االجتماعية واألمن النف
  البيوت المدمرة ؟ 

ي أب  .٣ روق ف اك ف ل هن اد مقياسه ة وع ساندة االجتماعي سي ي الم ن النف ر ؛  األم زى لمتغي تع
  الجنس؟

  ؟لدى أفراد العينة االجتماعية  المساندة الدرجة الكلية لمقياس هدم البيوت على تأثيرما  .٤
  

  أهمية الدراسة

ة في موضوع الدراسة         تكمن األهمية النظرية ل    ه، ومن المشكلة         .لدراسة الحالي ذي تناولت  ال
ا     التعرف   وهيها  التي تحمل  دى    ب  على المساندة االجتماعية وعالقته سي ل وت     األمن النف الي البي  أه
ذه  ، على غزة األخيرالعدوان   خاللالمدمرة   سهم في      آما أن ه د ت نقص الملحوظ    الدراسة ق سد ال

سية في الدراسات النفسية في البيئة الفلسطينية، حيث    ، وخاصة في   إنها بيئة خصبة للدراسات النف
ا  . البيوت المدمرة خاصة روف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني عامة وأهالي ظل الظ  آم

 وعانت   ، للتدمير من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي      وتهم بي ت تعرض  األهالي الذين  أن الباحثة من  
شريد ن الت را م ساندة   ،آثي ستوى الم ى م رف عل ي التع رة ف ا المباش ن خالل خبرته ذا أرادت م  ل

وت،     واألمن ا  ة               لنفسي لدى سكان هذه البي ساندة االجتماعي ين الم ة ب ى العالق وحاولت التعرف عل
  .واألمن النفسي لدى أهالي هذه البيوت

ة                       ى طبيع د من الضوء عل اء المزي ة في إلق وفي حين تكمن األهمية التطبيقية للدراسة الحالي
ة  ساندة االجتماعي نالم سيواألم دى  النف وت ل ذه البي الي ه ا أأه ائج، آم تمخض نت ع أن ت ه متوق  ن

ة                ذه الفئ ى شئون ه ائمين عل رامج          الدراسة عن نتائج تساعد الق سطينية، للتخطيط لب ة الفل في البيئ
ذه       وت   اإلرشاد النفسي ألطفال ه بابها البي ساعدهم في دعم مستوى الص             وشيوخها  وش ا ي حة ، مم

  .، ورفع مستوى توافقهم النفسي واالجتماعيالنفسية لديهم
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  دراسةالمصطلحات 

ة ساندة االجتماعي ًاالم ة  Sarason"ساراسون"عرف :   مفاهيمي ساندة االجتماعي  ،الم
ا ل إدراك "بأنه ة تمث ان البيئ رد ب اعي الفاعل، الف دعيم االجتم وافر  مصدرا للت  أشخاصومدى ت

الفرد،  ون ب ه،  يهتم ه،ويثقون ب ذون ويرعون ده،ويأخ ة،    بي د الحاج ه عن ون بجانب ك   ويقف ن ذل م
  .)(Sarason.1983.p128" والجيران ،األصدقاءو،األسرة

ا       صل عليه ي يح ة الت دد بالدرج ة ، فيتح ساندة االجتماعي ي للم ف اإلجرائ ا التعري أم
  .لمساندة االجتماعية الذي أعد لهذا الغرضمفحوصون في مقياس اال

ه         :  مفاهيميًاألمن النفسي   تعريف ا  سي بأن ا      " عرف حامد زهران األمن النف ة يكون فيه حال
ضمونا، إ ات م باع الحاج ر  ش رض للخط ر مع سيولوجية، ( وغي ات الف ل الحاج ى   مث ة إل والحاج

ن، ة،   األم ب والمحب ى الح ة إل ة،   والحاج اء والمكان ى االنتم ة إل دير،   والحاج ى التق ة إل  والحاج
ذات  رام ال ى احت ة إل ذات  ،والحاج دير ال ى تق ة إل دون   ).والحاج ات ب باع الحاج ون إش ا يك وأحيان

  ).٢٩٦ ،١٩٨٩ زهران،(  السعي وبذل الجهود لتحقيقهنا يحتاج إلىوأحيا مجهود،

ا المفحوصون في                ي يحصل عليه أما التعريف اإلجرائي لألمن النفسي، فيتحدد بالدرجة الت
  .مقياس األمن النفسي الذي أعد لهذا الغرض

انون األول                :  األخيرالعدوان     سابع والعشرين من آ صهيوني في ال وات االحتالل ال  شنت ق
ا        ٢٢م، حرًبا شاملًة على محافظات غزة استمرت           ٢٠٠٨) ديسمبر( شهد خالله ًا است  ١٥٠٠ يوم

دم     ألفا آخرين، ودمَّرت١٥فلسطيني وجرح حوالي  ة، وه  ٥معظم المراآز والمؤسسات الحكومي
سطيني،   ٤٠٠جزئي، مشردًة بذلك حوالي    ألًفا آخرين بشكل١٥آالف بيت بشكل آامل، و  ألف فل

 مسجًدا  ٥٠ محل تجاري، وهدمت ١٥٠٠أآثر من   مصنع، باإلضافة إلى٧٠٠ر من ودمَّرت أآث
ي و  شكل آل ثلهم من  ١٠٠ب ي، وم شكل جزئ دونمات    آخرين ب ات من ال دارس، وجرفت المئ الم

رة،      ة واقتلعت اآلالف من األشجار المثم زارع     الزراعي مرآز اإلحصاء  (ودمرت عشرات الم
  .)٣، ٢٠٠٩الفلسطيني، 

الي وت اأه دمرة البي تالل  :  )موضع الدراسة (لم ا االح ي دمره وت الت ك البي الي تل م أه ه
ين          ا ب رة م ي الفت زة ف ات غ ى محافظ ر عل دوان األخي الل الع رائيلي خ -٢٧/١٢/٢٠٠٨(اإلس

ر من سكان         )  آالف ٥(، حيث بلغ عدد البيوت المدمرة آليا        )٢٧/١/٢٠٠٩ منزل، وشرد عدد آبي
أ راء دون مسكن أو م ي الع وت ف ذه البي شتاء ه ي فصل ال ذه الحرب آانت ف م أن ه ع العل وى، م

ى       د عل القارص مما دفع هؤالء األهالي إلى التوجه إلى مدارس وآالة الغوث والبقاء فيها فترة تزي
اوز       سيط ال يتج الي ب غ م وفير مبل وث بت ة الغ ت وآال ين قام ى ح هر إل ة أش آالف ) ٥٠٠٠(ثالث

مسكن له وألبنائه فمنهم من وجد ومنهم أقام مع          وطلبت من آل رب أسرة أن يقوم بتوفير         ،  دوالر
م         بعض أقاربه، والبعض اآلخر اضطر إلى البقاء في الخيام           لعدم آفاية المبلغ المالي، ومنهم من ل

واد               يجد مسكن بديل   وفر م ، ولألسف هؤالء األهالي حتى هذه اللحظة يعانون من الحصار وعدم ت
ائهم، مع العلم أن الحكومة حاولت بناء بعض البيوت من           البناء الالزمة لبناء بيت يأويهم وهم وأبن      
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ازل             وفير بعض المن الطين آبديل لهؤالء السكان ونجحت في بناء بعض البيوت، آما استطاعت ت
ة    اء وإقام واد البن ال م ع الحصار وإدخ ين رف ن حل مؤقت لح الي آجزء م ؤالء األه ة له المتنقل

  ).٤، ٢٠٠٩اعية غزة، وزارة الشئون االجتم( البيوت لهؤالء السكان

دوان         أهاليهم مجموعة من    : اإلجرائيلتعريف  ا ر  البيوت المدمرة آليا خالل الع ى   األخي  عل
  .محافظات غزة

  
  حدود الدراسة

  تتحدد الدراسة فيما يأتي

ة و        الموضوع الذي يتناول دراسة       .١ ساندة االجتماعي ين الم ة ب دى       العالق سي ل الي  األمن النف أه
  .غزةعدوان األخير على محافظات خالل الالبيوت المدمرة 

ع، هو     .٢ ة          المنهج المتب ذي تحاول الباحث ي، ال نهج الوصفي التحليل ى      الم ه التعرف إل  من خالل
ة في آل من           العالقة بين المساندة االجتماعية و     روق المعنوي األمن النفسي، والتعرف إلى الف

  .الجنس :األمن النفسي تبعًا لمتغيراتو  المساندة االجتماعيةأبعاد مقياس

ى  .٣ ستخدمة، وه داد   : األدوات الم ة إع ساندة االجتماعي اس الم ة،: مقي ن  و الباحث اس األم مقي
  . الباحثة: إعدادالنفسي 

ة،  واالنحراف المعياري،  المتوسطات،: التحليالت اإلحصائية، وهي   .٤ معامل  و والنسب المئوي
  ."ت"ارتباط بيرسون، واختبار 

  
  دراسات سابقة

ة       عة أد قامت الباحثة بمراج   ة متأني ات الدراسة مراجع اك دراسات            بي ه ال توجد هن ين أن ، وتب
دمرة      من النفسي   اندة االجتماعية باأل   المس  عالقة تناولت مباشرة  وت الم الي البي ي     .لدى أه ا يل وفيم

  :وعالقتهما ببعض المتغيراتواألمن النفسي  ،دة االجتماعية المسانتناولتالدراسات التي  أهم

  المساندة االجتماعيةدراسات تناولت   :أوال

ة  ورل دراس دفت :  )٢٠٠٠(Murall م ساندة    ه ه الم ذي تلعب دور ال ص ال ى فح إل
من الذين فقدوا ) ٤٥(منهم ) ١٣٠(وشملت عينة الدراسة    االجتماعية في التخفيف من خبرة الفقد،     

م،    ال،          ) ٤٠( زوجاتهم أو أزواجه دا أو طف دوا وال ذين فق د         ) ٤٥( من ال صابوا بالفق م ي د  ممن ل ،وق
اب،   اس الض   طبق عليهم مقياس رودولف لالآتئ اة    ومقي اس أحداث الحي ة ،مقي ، وبينت  غوط المالي

د        اب،                ٩نتائج الدراسة أن بع زوج أو الزوجة ازداد مستوى االآتئ وأظهرت    شهور من موت ال
اب،   د واالآتئ رات الفق ين خب ة ب ة موجب ود عالق ة وج ائج الدراس ة أن   نت ائج الدراس ت نت ا بين آم

اسة إلى أن المساندة    آما أشارت نتائج الدر    ئاب آان مقترنا بالضغوطات المالية واالنعصاب،     االآت
  .ثر فعال في تخفيف خبرة الفقداالجتماعية لها أ
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ة      :  )٢٠٠٢(Kobasa Puccetti  دراسة  ة العالق ى معرف ين صالبة   هدفت الدراسة إل ب
يطة بين ضغوط الحياة والصحة      والمصادر االجتماعية وإدراك المساندة آمتغيرات وس     الشخصية  

ة الدراسة من          ،النفسية والجسمية  ين     ) ١٧٠( تكونت عين ائج   وأشار  .من الموظفين اإلداري ت النت
سه     ،ضغوطمن أهم مصادر الالدراسة إلي أن العمل       خصوصا تغيير المسؤوليات داخل العمل نف

ين         ه ب ة ارتباطي ود عالق ل وج دل العم ادة مع م زي دة ث سؤوليات جدي ل م اة  وتحم غوط الحي  ض
وزن     اض ال ي انخف ة ه راد العين دى أف شائعة ل راض ال م األع ت أه ية وآان راض المرض ، واألع

ان   سي وآ اض األداء الجن ر إ   إلدراك موانخف ه أث ئ ل ل آمنب ي العم رئيس ف ي  ساندة ال ابي ف يج
ية    راض المرض اة واألع غوط الحي وظفين  ،ض ي أن الم ي     بمعن ة ف درجات المرتفع حاب ال أص

ي األعراض المرضية أ    ون المساندة من مشرفيهم لديهم در    الضغوط ويدرآ  ل  جات منخفضة عل ق
ساندة  درآين للم ر الم وظفين غي ن الم ث آا  - م ائهم بحي ن رؤس راض  م ي األع اتهم عل ت درج ن

ساندة األسرية بحيث أن    المرضية أعلي آذلك فإن الصالبة النفسية لها أ       ثر دال في التفاعل مع الم
ة األف  دي مجموع ذين ل سية أ راد ال ض   هم صالبة نف شكل أف رية ب ساندة األس ون الم ي يتلق ي عل ل ف

م أ    سية            إدراآهم ألحداث الحياة فه ديهم صالبة نف ذين ل ة الصحية من أولئك ال أثرا من الناحي ل ت ق
  منخفضة

ة ة ):  ٢٠٠٣ ( .Bergman et alدراس دفت الدراس ىه يح أإل ساندة  توض ر الم ث
ل من         وأ،   الضغوط آثارمن  االجتماعية آعامل مخفف     رد ويقل سية للف  آعامل يزيد من الصحة النف

ة الدراسة      .  النفسية لألمراضتعرضه   د   ) ٤٢٤(وشملت عين سنا، وق ائج الدراسة   أظهرت م  أن نت
لبيا       رتبط س ة ت أعراض المساندة االجتماعي ساندة،        ب ا قلت مصادر الم ه آلم ى ان اب بمعن  أو االآتئ

ة     أنآما بينت نتائج الدراسة       ن هذا قد يرتبط باالآتئاب،    اتسمت بعدم العمق فإ    ساندة االجتماعي  الم
  .تزيد من شعور الفرد بالرضا عن ذاته وعن حياته

ة   :)٢٠٠٤ (Ross & Cohen دراسة دفت الدراس ىه ساندة إل ى دور الم  التعرف عل
ة الدراسة     السلبي للضغوط الحياتيةالتأثيراالجتماعية آعامل وسيط في التخفيف من     ، تكونت عين

ة آعامل ملطف       وأظهرت  طالبا،   )١٠٩(من   ساندة االجتماعي ائج الدراسة دور الم  واق من  أو نت
ع  داثوق ضاغطة أح اة ال ذلك .  الحي ارتوآ ة  أش ائج الدراس ى نت أثير إل ساندة   اإلالت ابي للم يج

  .لألفراداالجتماعية على الصحة النفسية 

ة و      هدفت :  )٢٠٠٥(دراسة المشعان    ين الطلب روق ب ى الف ى التعرف عل اطين في    إل المتع
صية،   مات الشخ ة وس ساندة االجتماعي ة   الم ة الدراس ملت عين الب  ) ١٢١٧(وش ن الط م

اب إعداد وتعريب أ        واستخدم الباحث ق     والمتعاطين، ة بيك لالآتئ د الخالق   ائم د عب  ،)١٩٩١( حم
د الخالق    مقياس العصابية من إعداد وتعريب أ  و د عب ة     ،)١٩٩١(حم ساندة االجتماعي اس الم ومقي

داد  سيد إع د ال د محروس ومحم ة محم رج، ) ١٩٩٤(وترجم داد صفوت ف ة إع اس العدواني ومقي
اطين في                 ر المتع اطين وغي وآشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتع

  .سمات الشخصية والمساندة االجتماعية لصالح المتعاطين
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ساندة    هدفت:  )٢٠٠٦(دراسة دياب   ى دور الم ى التعرف عل ة آأحد العوامل     إل  االجتماعي
ا هدفت               ) متغير وسيط (الواقية   ضاغطة، آم من األثر النفسي الناتج عن تعرض الفرد لألحداث ال

راهقين،     سية للم صحة النف ى ال ضاغطة عل داث ال سلبي لألح أثير ال د الت ى تحدي ة  إل ملت عين وش
ة     ) ٥٥٠(الدراسة   ة الثانوي اس الصح  واستخ  .طالبا وطالبة من المرحل سية من إعداد   دم مقي  :ة النف

ضاغطة       شقير، :ومقياس المساندة االجتماعية من إعداد     ،القريطي والشخص  اس األحداث ال ومقي
داد  ن إع سرسي، : م ماء ال صود،  أس د المق اني عب ساندة     وأم ة أن الم ائج الدراس رت نت د أظه وق

ه إ            االجتماعية التي يتلقاها المراهقون متوسطة،     ة ذات دالل روق جوهري ا توجد ف حصائية في    آم
ين       سية ب ة عك ود عالق ة وج ائج الدراس ت نت ا بين صالح اإلناث،آم ة ل ساندة االجتماعي ة الم درج

ة،          ساندة االجتماعي ون والم ا المراهق ائج الدارسة      األحداث الضاغطة التي تعرض له ا بينت نت آم
  .وجود عالقة طردية بين درجات الصحة النفسية للمراهقين ودرجات المساندة االجتماعية

ة والضغوط               :  )٢٠٠٦( الجبلي   دراسة ساندة االجتماعي ى الكشف عن مستوى الم هدف إل
ين               ة وب ساندة االجتماعي ين الم ة ب ى العالق ى التعرف إل النفسية لدى طلبة آلية الطب،آما هدفت إل

سية،  ضغوط النف نس،        ال ر الج زي لمتغي ي تع ضغوط الت ساندة وال ي الم روق ف ستوى  والف والم
ي، ة اوالتخصص ل الدراس ة آلي نعاء  دى طلب ة ص صحية بجامع وم ال ة  ،لطب والعل ت عين تكون
ة ن الدراس ة الطب     ) ٢٦١( م ث بكلي يين األول والثال ستويين الدراس ة الم ن طلب ة م ًا وطالب طالب

ـي      االجتماعيةاستخدمت الباحثة مقياس المساندة     و ،والعلوم الصحية  ، )٢٠٠١( من إعداد النمرانــ
سية و ضغوط النف اس ال ن إمقي دادم ة: ع ة . الباحث ائج الدراس شفت نت ساندة وآ ستوى الم عن أن م

ة           وم الصحية مرتفع ائج الدراسة عدم            .االجتماعية لدى طلبة آلية الطب والعل ا بينت نت د ووج آم
ـر الجنس                     ًا لمتغيـ ة الطب وفق ور،  (فروق دالة إحصائيًا في المساندة االجتماعية لدى طلبة آلي ذآ

اث ستوى الدراسي ، و)إن ثا(الم ة،  (والتخصص ) ألول، الثال رات الطبي شري، المختب الطب الب
الي ريض الع ة أن ).التم ائج الدراس ت نت ا بين صحية   آم وم ال ة الطب والعل ة آلي انون طلب ن يع م

سية        ووج آما بينت نتائج الدراسة      .ضغوط نفسية مرتفعة   ة إحصائيًا في الضغوط النف روق دال د ف
ر ا        اث   (لجنس   لـدى طلبة آلية الطـب وفقًا لمتغي ور، إن ) األول، الثالث  (، والمستوى الدراسي      )ذآ

  .)، والتمريض العاليالطب البشري، المختبرات الطبية(والتخصص 

رون  ف وآخ ة ري ى :  )٢٠٠٦(others & Riave دراس دفت إل ين  ه ة ب ة العالق  معرف
ة،      ه واالستجابة للضغوط لموت         وشبكة    خبرات الفقد والضغوط والمساندة االجتماعي حد  أالتوجي

اس أ      فردا،) ١٥٨(أفراد األسرة،وشملت عينة الدراسة      ر الحدث   واستخدم الباحث مقي اس   ،ث ومقي
ة، ساندة االجتماعي ضاغطة     الم داث ال ر األح ل أآث د تمث رات الفق ة أن خب ائج الدراس فرت نت وأس

ادة األعراض المرضية،   ، على الفرد تأثيرًا ة       وأنها ترتبط بزي ساندة االجتماعي ا وجد أن الم ال آم
ا تق ط ولكنه ضغوط فق ن ال ة، حيث إتخفف م راد العين دى أف ذات ل شعر أن وي ال ذي ي رد ال ن الف

  .اآلخرين يقدرونه ويهتمون به ويحبونه تزيد لديه مشاعر القيمة

ان  ة برجم دفت :  )٢٠٠٨ (,Bergman et alدراس يح أه ى توض ساندة إل ر الم ث
ل من              ثار الضغوط أو آعامل يز     مخفف من آ   االجتماعية آعامل  رد ويقل سية للف د من الصحة النف ي

واستخدم الباحث     مسنا،) ٤٢٤(تعرضه لألمراض النفسية،أجريت الدراسة على عينة مكونة من         
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وقد أظهرت   ومقياس الرضا عن الحياة،    ومقياس األعراض النفسية،   مقياس المساندة االجتماعية،  
أعراض        ائج الدراسة      نتائج الدراسة أن المساندة االجتماعية ترتبط سلبيا ب ا أآدت نت اب، آم  االآتئ

  .عن حياتهوعلى أن المساندة االجتماعية تزيد من شعور الفرد بالرضا عن ذاته 

إلى التعرف إلى أي حد تسهم هدفت :  )٢٠٠٩(Leavy & ather  وآخرون دراسة ليفي
د،      ع الفق ف م ى التكي ة عل ساندة االجتماعي ات الم ي مجموع ضوية ف ة   الع ة الدراس ملت عين وش

ًال)٤٤( ة) ٢٥( ،أرم ة  ،أرمل ائج الدراس شفت نت ن وآ داث  ع ر األح ل أآث د تمث رة الفق أن خب
ة ورضا           ،ةوأنها تمثل أزمة في إطار األسر      المرضية، إال أن إدراك الفرد لوجود مساندة اجتماعي

رات                       اتج عن خب ق الن الفرد عنها وعمق عالقة الفرد ممن يسانده تخفف من األسى والحزن والقل
  . الفقد

انيلين، وبالرني    ى هدفت الدراسة   :  )٢٠١٠ (Ganellen, Blaneyدراسة ج ة  إل  معرف
ر  يلعب دورا   أيهما معرفة   إلى، آما هدفت    صلبةالعالقة بين المساندة االجتماعية والشخصية ال       أآث

اة  في التخفيف من أ  ر ضغوط الحي ا أمث ساويان من حيث  أنهم ر مت ة الدراسة األث ، وشملت عين
ا جام) ٨٣( ا،طالب ساندة          عي ين الم ة ب اط موجب ة ارتب ود عالق ن وج ة ع ائج الدراس شفت نت  وآ

سية   صالبة النف ة وال ود أ    االجتماعي ة وج ائج الدراس ت نت ا بين ساندة     ، آم ن الم ل م ر لك ر آبي ث
  .االجتماعية والصالبة النفسية في التخفيف من ضغوط الحياة وهمومها

 األمن النفسيدراسات تناولت   :ثانيا

ه  هدفت:  )٢٠٠١( Vohra &athers وآخرون فارا دراسة  إلى دراسة التصلب وعالقت
ق،               ساء مرتفعات ومنخفضات القل دى الن سي ل األمن النف ة الدراسة      بالشعور ب ) ٨٠( وشملت عين

سي واستخدم الباحث مقياس ماسلو لألمن        .امرأة روق             ،النف ائج الدراسة عن وجود ف وأسفرت نت
ا   ومنخفضات القلق في الشعور باألمن النفسي والتصلب،   دالة إحصائيا بين السيدات مرتفعات       آم

  .قل شعورا باألمن النفسي وأآثر تصلبالدراسة أن النساء مرتفعات القلق أأوضحت نتائج ا

املين              هدفت  :  )٢٠٠٤(دراسة الخضري    دى الع سي ل ى مستوى األمن النف إلى التعرف عل
بعض سمات الشخصية،وابمر ه ب ة وعالقت ة الدراسة آز اإلسعاف الطبي ) ١٢٣(من تكونت عين

شعرون         عد مقياس األمن النفسي،   عامال من محافظات غزة،وأ    املين ي وبينت نتائج الدراسة أن الع
زام                    سي ،وااللت ين األمن النف ة ب ه موجب ة ارتباطي بمستوى متوسط من األمن النفسي،ووجود عالق

   .لدى طواقم اإلسعاف الطبية في محافظات غزة الديني وقوة األنا،

سي               هدفت:  )٢٠٠٤( دراسة العقيلي  راب واألمن النف ين االغت ة ب ى العالق  إلى التعرف عل
ة،  دى طالب الجامع ة ل ي عصر العولم دى    ف سية ل ة النف شعور بالطمأنين دم ال ى ع رف عل والتع

ة،  الب الجامع ر،    ط ا للعم سي تبع ن النف ي األم روق ف ة الف ي،  ومعرف ستوى الدراس سكن، الم  ال
ة،  ًاطالب  )٢٤٠(وشملت عينة الدراسة     .والتخصص ة،والحالة االجتماعي  واستخدم الباحث      وطالب

داده،    ن إع سية م ة النف اس الطمأنين ين        مقي سية ب ة عك ود عالق ن وج ة ع ائج الدراس شفت نت وآ
سية، ة النف راب والطمأنين ا   االغت سية تبع ة النف ي الطمأنين روق ف ود ف ة عن وج ت الدراس ا بين آم
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ة، ر الكلي صفوف ال لمتغي ية،وال سكن، دراس ة، وال ة االجتماعي اديمي، والحال صص األآ  والتخ
  . والعمر الزمني

يم       هدفت  :  )٢٠٠٤ ( Fogarty &Whiteدراسة  ين الق ات ب ى االختالف ى التعرف عل إل
ق ل  سي والتواف األمن النف شعور ب ي أوال ب ف ين واألجان ة دى الطالب المحلي ملت عين ستراليا،وش

ترالياً طالبًا )١١٢(منهم   ،طالبًا )٢١٨(الدراسة   اً  )١٠٦( و اس اً طالب ائج الدراسة     ، أجنبي وبينت نت
ر    ،ستراليين من الطالب األالنفسي وأآثر تفوقًا باألمن أن الطالب األجانب أآثر شعوراً    م أآث وإنه

  . على القيم المتعلقة بالعادات والتقاليدترآيزًا

ودة   و ع ة أب دفت :  )٢٠٠٦(دراس ى  ه رف إل ى التع ن إل ة األم سي عالق ات النف باالتجاه
ة األزهر واستخدم            )٢٥٦(وشملت عينة الدراسة     السياسية واالجتماعية،  ة من جامع طالبا وطالب

سي من إعداده،      ين          الباحث مقياس لألمن النف ة ب اط دال ة ارتب ائج الدراسة وجود عالق وآشفت نت
ن ةاألم دين والتحرري ن الت سي وآل م األ ، النف شعور ب ة ال ي درج روق ف د ف م توج سي ول من النف

  .لعامل الجنس أو بين طلبة الكليات العلمية واإلنسانية أو حسب مستواهم

األمن النفسي لدى طلبة الجامعات في هدفت إلى التعرف إلى    :  )٢٠٠٧(دراسة الطهراوي   
 ًاطالب ) ٣٩٥(محافظات غزة وعالقته باتجاههم نحو االنسحاب اإلسرائيلي،وشملت عينة الدراسة    

ة إحصائيا                   وطالبة من طلبة     اط دال ة ارتب ائج الدراسة وجود عالق سطينية آشفت نت الجامعات الفل
بين األمن النفسي واالتجاه نحو االنسحاب،آما بينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في األمن              
ة إحصائيا     النفسي بين الطلبة،تبعا لخطورة منطقة السكن ،آما بينت الدراسة عدم وجود فروق دال

ري    سب متغي نس، ح تالل       الج ار االح رة ألخط راد األس رض أف ضررين  (وتع ر / مت وغي
  ).متضررين

سهلي   ة ال دفت):  ٢٠٠٧(دراس ى  ه رف إل ى التع سي واألداء     إل ن النف ين األم ة ب  العالق
 آذلك التعرف على مستوى األمن النفسي لديهم،       الوظيفي لدى أعضاء مجلس الشورى السعودي،     

 ،موظفًا )١٩٥(وشملت عينة الدراسة    . داء الوظيفي لديهم  آما هدفت إلى التعرف على مستوى األ      
ة أ ائج الدراس شفت نت وظفي مجلس  وآ دى م ا ل ا م ع نوع وظيفي مرتف سي واألداء ال ن النف ن األم

شورى، سي واألداء        ال ن النف اد األم ض أبع ين بع ة ب ود عالق ة وج ائج الدراس ت نت ا بين آم
روق في م              ائج الدراسة وجود ف ا         الوظيفي،آما بينت نت وظيفي تبع سي واألداء ال ستوى األمن النف

روق في       والخبرة، ومستوى الراتب،  للعمر والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية،     عدم وجود ف
  .األمن النفسي واألداء الوظيفي تبعا للمستوى الوظيفي

ل  ة بات دفت:  )٢٠٠٨ ( Patailدراس دى     ه ن ل دم األم األمن وع شعور ب ة ال ى دراس  إل
ين، الطالب الم ر المهني ين وغي ة   هني ة الدراس ملت عين ة) ١٤٠(وش ا وطالب ائج   ،طالب ت نت وبين

ائج الدراسة     الدراسة أن الطالب غير المهنيين يشعرون بعدم األمن أآثر من غيرهم،     آما بينت نت
ا       أن سكان المدن أآثر شعورا باألمن من سكان القرى،آما بينت نتائج الدراسة أن الذآور أآثر أمن

  .آما أن غير المتزوجين أآثر أمنا من المتزوجين ث،من اإلنا
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ام   ن و روثب ة روزي ى  :  )٢٠٠٩ (Rosen &Rothbaumدراس ة إل دفت الدراس ه
األمن،    ى      التعرف على أثر طبيعة الرعاية والعناية الوالدية على الشعور ب ا هدفت الدراسة إل وآم
الهم وأ ات ألطف اء واألمه ام اآلب ة واهتم لوك رعاي ى س األمن التعرف عل شعور ب ى ال ك عل ر ذل ث

اتهم      )٦٢(النفسي،وشملت عينة الدراسة     يم سلوك         طفال تم مشاهدة آبائهم وأمه رد لتقي شكل منف  وب
ددة  من خالل إجراءات وأوض  ، واهتمامهم رعايتهم ائج    ،اع مختلفة واستخدم مقاييس متع وبينت نت

دادهم بالحب وال         الهم وإم دين ألطف ة الوال ام ورعاي األ    الدراسة أن اهتم سبهم شعورا ب من عطف يك
  .وا برعاية واهتمام وحب من والديهمأآثر من األطفال والذين لم يحظ

سلوك             :  )٢٠١٠ (Spanglerدراسة سبانجلر    ى تنظيم ال ى التعرف عل هدفت الدراسة إل
ين        الحي ر اآلمن ين وغي ال اآلمن شون في            ،وي لألطف ذين يعي ال ال ى سلوك األطف ذلك التعرف عل آ

سوده الخال    اديين         وضع ي ال الع ة باألطف ات األسرية مقارن ة الدراسة        .ف ال،  )٤١(وشملت عين  طف
دة                 الم م ى انفصال ل ات أسرية أدت إل انون من خالف ذين يع ال ال وآشفت نتائج الدراسة أن األطف
ة  ور واضح للحزن مقارن ع ظه ى االنطواء م ل إل لوآهم يمي األمن وس شعور ب دون ال صيرة يفق ق

 .  أبائهم في الظروف العادية واألوضاع المستقرةباألطفال الذين يعيشون مع

  تعليق على الدراسات السابقة

  ض الدراسات السابقة نالحظ ما يليمن خالل عر

تها لل           ةلم تعثر الباحث   .١ ساندة     على دراسة شبيهة بالدراسة الحالية من حيث دراس ين الم ة ب عالق
ة من          واألمناالجتماعية   دى عين سي ل الي  النف دمر    أه وت الم دوان  ة في    البي ر الع ى  األخي  عل

ا  في   ةوذلك في حدود علم الباحث    ،  غزة ا  ، من دراسات  إطار ما توافر له ة    آم ر الباحث م تعث  ل
ة   ات خاص ى دراس سي   عل ن النف ساندة أو األم ي    أل بالم دمرة ف وت الم الي البي دوان ه بالع

  .األخيرة على غزة

ى   عظم الدراسات السابقة    اتفقت م  .٢ سان       عل رد لوجود م رد    أن إدراك الف ة ورضا الف دة اجتماعي
رات                      اتج عن خب ق الن عنها وعمق عالقة الفرد ممن يسانده تخفف من األسى والحزن والقل

  . الفقد

سابقة       .٣ رد بالرضا عن              اتفقت معظم الدراسات ال د من شعور الف ة تزي ساندة االجتماعي أن الم
  .ذاته عن حياته

س       ت الم ي تناول ة الت ات الدراس سابق ألدبي رض ال الل الع ن خ رى أن  م ة ن اندة االجتماعي
زام         : الباحثين ربطوا المساندة بالعديد من المتغيرات منه       سية، االلت د، الصالبة النف التكيف مع الفق

  .الديني، الوحدة النفسية وغيره من المتغيرات األخرى

د من          ه بالعدي سي وعالقت من خالل العرض السابق ألدبيات الدراسة فإنها تناولت األمن النف
  .األداء الوظيفي، والتوافق، واالغتراب، والقلق وغيره من المتغيرات األخرى: هات منالمتغيرا
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العمر، والجنس، والمستوى                رات آ  اختلفت نتائج الدراسات السابقة حول تأثير بعض المتغي
  . على المساندة االجتماعية واالمن النفسيالتعليمي، والخلفية الثقافية 

تفادت ال ةاس ي  من الدراسات الباحث ي الدراسة، وف ستخدمة ف اييس الم داد المق ي إع سابقة ف
  .صياغة أهدافها وتفسير نتائجها

م     يتضح من األدبيات السابقة أن موضوع الدراسة الراهنة وعينتها من الموضوعات             ي ل  الت
ة  –، حيث خلت ث من قبل المتخصصين في علم النفس      والبح تنل االهتمام  م الباحث  –  في حدود عل

دمرة         ندة االجتماعية وعالقتها باألمن     من تناول المسا   وت الم الي البي دى أه سي ل ذا يعزز     النف ، وه
  .األهمية البحثية للدراسة الحالية

  
  فروض الدراسة

ة نظرًا لعدم وجود دراسات ميدانية تناولت عينة الدراسة محليًا، قام     س ت الباحث بك فروض   ب
  .الدراسة على النحو اآلتي

د تال  .١ ساندة ا وج ين الم ة ب ة وعالق دى  الجتماعي سي ل ن النف ي  األم دمرة ف وت الم الي البي أه
  .األخيرةبالعدوان 

دى          ال .٢ سي ل يوجد تفاوت في النسب المئوية لمجاالت مقياسي المساندة االجتماعية واألمن النف
  .أهالي البيوت المدمرة في محافظات غزة

دمرة  في              .٣ وت الم الي البي دى أه ة    ال توجد فروق ل ساندة االجتماعي سي   األو  الم  والتي   من النف
  .الجنستعزى لمتغير 

  .ال يوجد تأثير آبير للمساندة االجتماعية على أهالي البيوت المدمرة .٤
  

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة

ة          المنهج الوصفي التحليلي،   هو:  المنهج المتبع  .١ ل والمقارن  الذي يعتمد على الوصف والتحلي
راد      االرتباطية بهدف وصف ما هو آائن، وتفسيره    ى المشكلة الم اء الضوء عل  من خالل إلق

د في توضيح الظروف               ي تزي بحثها والفهم الوثيق لظروفها الحاضرة، وجمع المعلومات الت
  .المحيطة بمشكلة الدراسة

الي يتكون مجتمع الدراسة من جميع      :  مجتمع الدراسة  .٢ ا في محافظة        أه دمرة آلي وت الم  البي
والي   ددهم ح الغ ع زة والب س) ١٠٠٠٠( غ زي    ن از المرآ صائيات الجه ًا إلح ًا وفق مة تقريب

  .م٢٠٠٩لإلحصاء الفلسطيني لعام 

ة  .٣ ة الدراس ن   ونتك:  عين ة م ة الدراس الي ) ٢٠٠(ت عين ن أه ث   م دمرة حي وت الم م  البي ت
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ة                       ذي أآمل تعبئ دد ال سيطة من محافظة الوسطى، وهو الع اختيارهم بالطريقة العشوائية الب
نهم    حيح، م شكل ص تمارات ب ذآور، و ) ١٠٠( االس ن ال اث ) ١٠٠(م ن اإلن ان  .م ث آ  حي

  . القصفأو بالتجريف ماإ ،جميعهم ممن دمرت منازلهم بشكل آلي

  حصائية للعينةاإلفيما يلي الخصائص 

  الجنس

  )١(جدول 
  المجموع  أنثى  ذآر  البيان
  ٢٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

ا : أدوات الدراسة .٤ ين هم ة مقياس تخدمت الدراس ساندة االج: اس اس الم امقي ة، ومقي س تماعي
  : لهمااألمن النفسي، وفيما يلي وصف

 أداتا الدراسة

اس  :أوًال ساندة االجتمامقي الل      الم دمرة خ وت الم الي البي دى أه ة ل دوان عي رالع ى األخي  عل
  .الباحثة: إعداد غزة،محافظات 

  خطوات بناء المقياس

  مر إعداد المقياس بعدة مراحل يمكن حصرها فيما يلي 

  .والمقاييس المرتبطة بموضوع الدراسة ، والدراسات السابقة، العلميةالرجوع للمصادر .١

النفس مناقشة جوانب مشكلة الدراسة الحالية مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية في قسم علم            .٢
  . وذلك لالستفادة من خبراتهم في تحديد أبعاد مقياس موضع الدراسةجامعة األقصى،

ة بعض   .٣ اليمقابل دمرة  أه وت الم ال البي ن  ع ة م ى أن الباحث اليوة عل ي  أه وت ه ذه البي  ه
  .ومجموعة آبيرة من عائلتها

ي   .٤ صرف ف ي النحو وال ى بعض المتخصصين ف ة عل ي صورته المبدئي اس ف عرض المقي
رات      ول فق شة ح زة للمناق ات غ سطينية بمحافظ ات الفل ي   الجامع رأي ف داء ال اس وإب المقي

  .  صياغتها

ى   ) ٣٠(بقة مقياسًا يتكون من  بناًء على الخطوات السا  ت الباحثة أعد .٥  )٣(فقرة، وموزعة عل
  .دابعأ

  صدق المقياس

  : تحققت الباحثة من صدق المقياس بأنواع الصدق التالية

 المساندة االجتماعية لدى أهالي البيوت المدمرة     تم عرض فقرات مقياس     :  يالصدق الظاهر   .١
ة األقصى،       موضع الدراسة على عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم ع           نفس جامع لم ال
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ساندة           اس الم االت مقي امل لمج اس ش حوا أن المقي اس، وأوض االت المقي ى مج م عل للحك
  .، ويقيس ما وضع من أجله الدراسة موضعاألهالياالجتماعية لدى 

داخلي  .٢ ساق ال ل   :صدق االت ة آ ين درج اط ب ة االرتب ة بحساب عالق د قامت الباحث  بع
رداً ) ٥٠ (ابعينة قوامه   وذلك باالستعانة    - تنتمي إليه    والدرجة الكلية للمجال الذي     - ف

اس،        حيث إن الدرجة الكلية للمقياس     ارًا لصدق المقي ر معي امال     تعتب  ت وتراوحت مع
   ,٨١, ٤٩ .االرتباط ما بين

دول  ال      :  )٢(ج ل مج ة آ ين درج ة ب اط البيني امالت االرتب ساندة    مع اس الم االت مقي ن مج  م
  .)االتساق الداخلي( ية للمقياسوالدرجة الكلاالجتماعية 

 مستوى الداللة معامالت االرتباط المساندة االجتماعيةمجاالت مقياس  م
 **  ,٦١ المساندة المعنوية ١
 **  ,٤٩ المساندة المادية ٢
 **  ,٨١ الرضا عن المساندة ٣

 **  ,٨١ الدرجة الكلية للمقياس

االت      ن مج ل م يم آ ع ق سابق أن جمي دول ال ن الج ضح م اس يت ة  مقي ساندة االجتماعي  ،الم
د مستوى           ه             ,٠١والدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيًا عن اس ومجاالت ز المقي ى تمي دل عل ذا ي  وه

  .باالتساق الداخليالثالثة 

  ثبات المقياس

  : ألجل التأآد من ثبات المقياس، تم استخدم طريقتين، وهما

ات لمجاالت مق        :  إعادة القياس   .أ امالت الثب اس   حسبت مع الي        ي دى أه ة ل ساندة االجتماعي الم
تقرار،       فردًا) ٥٠(موضع الدراسة على عينة قوامها      البيوت   ، عن طريق حساب معامل االس

ين      قدره شهر، حيث تراوحت         وذلك بتطبيق المقياس مرتين بفرق زمني      ات ب امالت الثب  مع
٠.٩٥ ٠.٨٨.  

اخ  .ب ا آرونب ة ألف ا  :  طريق ل ألف طة معام ات بواس ساب الثب م ح تعانة ت ك باالس اخ، وذل آرونب
ين               ا ب رواح م -,٨٢ بدرجات عينة الثبات السابقة، وحصلت الباحثة على معامالت ارتباط تت

  .، وهى معامالت ارتباط جيدة,٩٥

  تصحيح المقياس

اس  ) ١، ٢، ٣( الحصول على تساوي أوزان فقـرات المقياس أعطيت تقديرات       لمن أج  لمقي
اس      . "نعم، بين بين، ال   "ثالثي الدرجات    ساندة  ولما آان عدد فقرات آل مجال من مجاالت مقي الم

ة  رة) ٣٠(يتكون من االجتماعي ين فق راوح درجة المجال ب ة د ٣٠-١٠، تت رجة، والدرجة الكلي
  . درجة٩٠ –٣٠للمقياس تتراوح بين 
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اس  :ثانيًا نمقي سياألم دى  النف الي ل دمرة خالل أه وت الم دوان  البي رالع ى األخي محافظات  عل
  .الباحثة: إعداد، غزة

  خطوات بناء المقياس

  مر إعداد المقياس بعدة مراحل يمكن حصرها فيما يلي 

  .الرجوع للمصادر العلمية ، والدراسات السابقة،والمقاييس المرتبطة بموضوع الدراسة  .١

مناقشة جوانب مشكلة الدراسة الحالية مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية في قسم علم النفس            .٢
  .ى، وذلك لالستفادة من خبراتهم في تحديد أبعاد مقياس موضع الدراسة جامعة األقص

ي      .٣ وت ه ذه البي الي ه ن أه ة م ى أن الباحث الوة عل دمرة  ع وت الم الي البي ة بعض أه مقابل
  .ومجموعة آبيرة من عائلتها

ي   .٤ صرف ف ي النحو وال ى بعض المتخصصين ف ة عل ي صورته المبدئي اس ف عرض المقي
ي      رأي ف داء ال اس وإب رات المقي ول فق شة ح زة للمناق ات غ سطينية  بمحافظ ات الفل الجامع

  .  صياغتها

ى   ) ٦٢(أعدت الباحثة بناًء على الخطوات السابقة مقياسًا يتكون من     .٥  )٨(فقرة، وموزعة عل
  .أبعاد

  صدق المقياس

  تحققت الباحثة من صدق المقياس بأنواع الصدق التالية

اهري   .١ صدق الظ اس   :  ال رات مقي م عرض فق نت سياألم وت   النف الي البي دى أه ع  ل موض
م                  ة األقصى، للحك نفس جامع م ال سم عل الدراسة على عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في ق

اس شامل لمجاالت مق اس، وأوضحوا أن المقي ى مجاالت المقي اس عل ني سياألم دى  النف  ل
  . ويقيس ما وضع من أجله، موضع الدراسةأهالي البيوت

ين درجة آل          :صدق االتساق الداخلي   .٢ اط ب ة االرتب ة بحساب عالق  مجال قامت الباحث
تعانة     -والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه        ه      وذلك باالس ة قوام ردا   ) ٥٠(بعين  -ف

ة ل ة الكلي ث إن الدرج رد تعتحي اسلف صدق المقي ارًا ل ر معي امال، ب  ت وتراوحت مع
  , ٨١/, ٤٩االرتباط ما بين 
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اس                   :  )٣(جدول   ين درجة آل مجال من مجاالت مقي ة ب سي   معامالت االرتباط البيني  األمن النف
  .)االتساق الداخلي( والدرجة الكلية للمقياس

 األمن النفسيمجاالت مقياس  م
معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ع ال ١ ة م ودة والرحم ات الم ب وعالق ل والح شعور بالتقب
  .اآلخرين

٠.٦١  ** 

 ** ٠.٤٩  الشعور باالنتماء إلى الجماعة والمكانة  ٢
 ** ٠.٨١  .الشعور باألمن والسالم ٣
 ** ٠.٨١  .التفاؤل وتوقع الخير ،واألمل واالطمئنان على المستقبل  ٤
 ** ٠.٧٧  .االنطالق والتحرر  ٥
 ** ٠.٦٥  .لية االجتماعية وممارستهاالشعور بالمسئو ٦
ام            ٧ ك زم الشعور بالكفاءة والقدرة على حل المشكالت وتمل

  .األمور والنجاح
٠.٨٨  ** 

 **  ٠.٨٩  .المواجهة الواقعية لألمور وعدم الهروب منها ٨
 ** ٠.٩١  الدرجة الكلية للمقياس

 والدرجة الكلية    النفسي األمنيتضح من الجدول السابق أن جميع قيم آل من مجاالت مقياس            
ساق   الثمانية، وهذا يدل على تميز المقياس ومجاالته        ,٠١للمقياس دالة إحصائيًا عند مستوى        باالت

  .الداخلي

  ثبات المقياس

  : ألجل التأآد من ثبات المقياس، تم استخدم طريقتين، وهما

اس        :  إعادة القياس   .أ سي  األمن حسبت معامالت الثبات لمجاالت مقي وت    ل   النف الي البي  دى أه
ك            فردًا )٥٠(موضع الدراسة على عينة قوامها       تقرار، وذل ق حساب معامل االس ، عن طري

ين    قدره شهر، حيث تراوحت      بتطبيق المقياس مرتين بفرق زمني     ، ٠.٨٨ معامالت الثبات ب
٠.٩٥ ,  

اخ      .ب ا آرونب اخ ، وذل         :  طريقة ألف ا آرونب ات بواسطة معامل  ألف م حساب الثب انة ك باالستع ت
صدق   ة ال درجات عين سابقةب اط  ال امالت ارتب ى مع ة عل راوح، وحصلت الباحث ين تت ا ب  م

  .، وهى معامالت ارتباط جيدة, ٠.٩٥، ٠.٨٢

  تصحيح المقياس

اس  ) ١، ٢، ٣(من أجل الحصول على تساوي أوزان فقـرات المقياس أعطيت تقديرات         لمقي
اس        ولما آان عدد ف   " . نعم، بين بين، ال   "ثالثي الدرجات    األمن  قرات آل مجال من مجاالت مقي

د    فقرات،) ٨( يتكون من    النفسي دا بع تها تكون من             ما ع ة وممارس سئولية االجتماعي شعور بالم ال
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ين          ٦٢ – ٧تتراوح درجة المجال بين     فقرات  ) ٧( راوح ب اس تت  –٦٢درجة، والدرجة الكلية للمقي
  . درجة١٨٦

  
  نتائج الدراسة

رض األول  ائج الف رض  :  نت ص الف ه ن ى أن ة     :  األول عل سب المئوي ي الن اوت ف د تف يوج
دمرة           وت الم الي البي دى أه سي ل دوان   لمجاالت مقياسي المساندة االجتماعية واألمن النف خالل الع

  . محافظات غزةاألخير على

دول  ة لم    :  )٤(ج سب المئوي ة والن ات المعياري سابية واالنحراف طات الح اس  المتوس االت مقي ج
  .المساندة االجتماعية

  مقياس المساندةمجاالت   م
  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  الوزن
  النسبي

 الترتيب

  ٣  %٧٣ ٠.٦ ٢.٢  المساندة المادية   ١
  ٢  %٨٣ ٠.٤ ٢.٥  المساندة المعنوية  ٢
  ١  %٨٦ ٠.٤ ٢.٦  الرضا عن المساندة   ٣

    %٨٠ ٠.٣٤ ٢.٤  الدرجة الكلية لمقياس المساندة االجتماعية 

اس    مجاالت    أآثر أنول السابق   يتضح من الجد   ساندة   مقي ة  الم شيوعا هو الرضا    االجتماعي
ه   ،%٨٣ووزنها النسبي  ،ويليه مجال المساندة المعنوية    ،%٨٦ووزنها النسبي    ،عن المساندة  ويلي

سابق        ،%٧٣ووزنه النسبي  ،جال المساندة المادية  م ساندة   أنآما يتضح من الجدول ال  مستوى الم
اس        االجتماعية لدى أهالي   ة للمقي  وهي درجة   %٨٠ هذه البيوت مرتفع حيث بلغت الدرجة الكلي

  .عالية

وت            الي البي سابق أن أه ة   يتضح من الجدول ال ساندة     يتمتعون بمستوى     المهدم  ،عال من الم
سلم، ع م ي مجتم شون ف ونهم يعي ى آ ود إل ذا يع اال  وه دعم بعضهم بعضا امتث ىي ا إل ا دع ه م  إلي

س    من وقوف المسلم بجانب      الرسول صلى اهللا عليه وسلم،     سلم في ال راء والضراء ويقف   أخيه الم
ا     ه ويقدم له آل ما يحتاج من حاجات وما ينقصه عند وقوع الكارثة،            ت جانبه في محن   إلى ليخفف م

  .يقع عليه من ضغوط وشدائد

ون   إنما" : يكونوا سندا لبعضهم البعض قال تعالى      أن المسلمين على    اإلسالمفقد حث     المؤمن
لم              . سورة الحجرات   ١٠ يةآ" خوهإ ه وس ال الرسول صلى اهللا علي وادهم        " ق ؤمنين في ت ل الم مث

سهر والحمى               وتراحمهم وتعاطفهم آمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بال
  ."بخارىالأخرجه مسلم و"

راد المجتمع ا         ين أف اعي ب ل االجتم ادئ التكاف سطيني، آما تعود هذه النتيجة إلى انتشار مب  لفل
شارآة إخوانهم في أحزانهم             بعض لم ساعدة بعضهم ال سمون  ، فتراهم يأتون من آل حدب لم يقت

  . مما جعل المعاناة واحدة،معهم منازلهم ولقم عيشهم وملبسهم
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ه،          األصدقاء  تلقي المساندة التعبيرية من      أنويرى   ديثهم مع  من حيث     أو  سواء من حيث ح
ذه         الفا األسرةيساعد  ،   الحدث الصادم   بعد واألقارب األصدقاء إلى هإفضائ قدة على التخفيف من ه

  .Sherkat, Darren, E & Reed, Mark, D, 1992, pp 259-275)المصيبة 

ا  ا دع ى اإلسالمآم دين إل ساندة الوال ارب ضرورة م ران واألق ال  ،واألصدقاء والجي د ق فق
امى والمساآين     القربىذي   وب إحساناواعبدوا اهللا وال تشرآوا به شيئا وبالوالدين        " :تعالى  واليت

ا ملكت       سبيل وم انكم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن ال ساء ( ".أيم  :الن
لم       .)٣٦ ه وس ال الرسول صلى اهللا علي ا ق صاحبه،    "آم رهم ل د اهللا خي ر األصحاب عن ر  خي وخي

  ".٣٣٣، ٤ج الترمذي،" "الجيران عند اهللا خيرهم لجيرانه

ة من     وما يدلل ع  ساندة عالي سطينية     اآلخرين لى وجود م اهير الفل عقب آل    من تجمع للجم
 يقدم آل ما لديه     وإنما ،فالفلسطيني دائما ال يستسلم للقدر المفروض عليه       ،تدمير من قبل االحتالل   

  .الفلسطينيأخاه لكي يساعد 

ى عال   مستوإلى أشارتحيث ) ٢٠٠٦( دراسة دياب  إليهوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت       
  . العينةأفرادمن المساندة االجتماعية لدى 

دمرة      األهمية النسبية لمجاالت مقياس األمن النفسي        ر      لدى أهالي البيوت الم دوان األخي خالل الع
  .على محافظات غزة

 مقياس األمن  مجاالت لالوزن النسبيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و    :)٥(جدول  
  .النفسي

 المتوسط   النفسياألمنقياس مجاالت م  م
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

الشعور بالتقبل والحب وعالقات المودة والرحمة       .١
  مع اآلخرين

٣٦,٧ ٠.٤٩  ١.١% 

  %٤٢ ٠.٩٢ ١.٢٦  الشعور باالنتماء إلى الجماعة والمكانة  .٢
 %٣٧ ٠.٤٣ ١.١١  الشعور باألمن والسالم .٣
ل واال .٤ ر ،واألم ع الخي اؤل وتوق ى التف ان عل طمئن

  المستقبل
٥٦.٧ ١.٢٠ ١.٧%  

 %٥٣.٣ ١.١٥ ١.٦  االنطالق والتحرر .٥
 %٥٦.٧ ١.١٨ ١.٧  الشعور بالمسئولية االجتماعية وممارستها .٦
ل الم      .٧ ى ح درة عل اءة والق شعور بالكف شكالت ال

  وتملك زمام األمور والنجاح
٦٠ ١.٤٥ ١.٨% 

 %٦٣.٣ ١.٥١ ١.٩  المواجهة الواقعية لألمور وعدم الهروب منها .٨
  %٥٠.٦٧ ٠.٩٩ ١.٥٢  الدرجة الكلية لمقياس األمن النفسي



  "......المساندة االجتماعية وعالقتها باألمن النفسي لدى أهالي البيوت المدمرة خالل "ـــــــــ ـــــــــــــــ ــــ٢١٧٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لة جامعة النجاح لألبحاث مج

سابق أن   دول ال ن الج ضح م سي   يت ن النف اس األم االت مقي ر مج و أآث يوعا ه ة ش المواجه
سبي   ،الواقعية لألمور وعدم الهروب منها    ا الن ى حل      ،%٦٣ ووزنه درة عل اءة والق شعور بالكف  ال

ور والنجاح ام األم ك زم سبي ،المشكالت وتمل ا الن سابق أ ،%٦٠ووزنه ن يتضح من الجدول ال
نخفض   اطق م ذه المن كان ه دى س سي ل ن النف ستوى األم اس  ،م ة للمقي ة الكلي ث بلغت الدرج  حي

   .وهي درجة منخفضة% ٥٠.٦٧

شعب ا    ا ال ي يعانيه اة الت دى المعان ى م ة إل ذه النتيج ود ه ام تع شكل ع سطيني ب الي ،لفل  وأه
دمرة  وت الم اص،البي شكل خ ث ا ب ف  حي دم البيوت،وتجري ات وه لتعرض المتواصل لالجتياح

ة،   نهج بكل الوسائل واال         األراضي الزراعي شع الطرق،     والقصف المم االت بأب واالقتحامات   غتي
  .هذا آله انعكس على الصحة النفسية للسكان شبه اليومية للبيوت،

ى األقل  من المواطنين فقدوا عل   %١١.٨حيث يرى أن    ) ١٩٩٩ (وهذا ما أآده قوته وآخرون    
د الب             وت والممتلكات    واحدا من ممتلكاتهم خالل فترة الحياة،وأآثر األشياء المفقودة سجلت هي فق ي

  .الشخصية والوظائف

ا أ اة       آم ي حي ه ف ت وأهميت ة البي ى قيم ود إل سي يع ن النف ضرر لألم سان المت دان اإلن ن فق
أوى     ن المنزل هو    أل ، طفال أم راشد أم ذآر أم أنثى       الشخص نفسه سواء آان    المكان الذي يوفر الم

ل إن جوهره يكمن في دي           ل ،ب ل للترحال والتنق ه  المؤقت أو الذي يقيم فيه اإلنسان بشكل قاب مومت
 أبو هين، ( وفيما تمثله آل تفاصيله من أشياء وأشخاص يقيمون فيه         ،وفي قدرته وصالبته النوعية   

  ).٣٦ص ،١٩٩٥

سياسية الدا    اع ال ى األوض ة إل ذه النتيج ود ه د تع صراع ا وق ة بال ة المتمثل ى  خلي داخلي عل ل
اس تح وحم ين ف سلطة ب ة  ،ال صادية واالجتماعي سياسية واالقت ى مجمل األوضاع ال وانعكاس عل

واد            للشعب الفلسطيني حيث انعكس هذا الص      ابر وإدخال م راع سلبا على قرار االحتالل لفتح المع
  .من النفسي لدى الشعب الفلسطينيوآل ذلك ألقى بظالله على فقدان الشعور باأل ،البناء الالزمة

إن ما يواجهه اإلنسان من ضغوط ناتجة عن الحروب وأعمال العنف والصراعات المسلحة              
ساهم في ظهور االضطرابات واألمراض                      سية والجسدية، وت ى الجوانب النف ؤثر عل المختلفة، ت

ا                    د تأثيره ل يمت ط، ب دى العسكريين فق يما       النفسية التي تدوم لفترة طويلة ليس ل دنيين ال س ى الم إل
  .)(Speed, 1989 سبيد النساء واألطفال

ر،    القل أبعاد اءت نتائج الدراسة لتشير إلى أن أوقد ج  ع الخي اؤل وتوق  مقياس شيوعا هي التف
وهذه النتيجة منطقية وتتناغم مع واقع الشعب الفلسطيني حيث المفاوضات العبثية التي لم تؤد إلى               

ة        أي نتيجة تذآر من توقعات و   ه المتمثل ق ثوابت سطيني أو التقريب من تحقي شعب الفل طموحات ال
ة االستيطان       ،بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس    ودة وإزال ذه          و ، وحق الع ز ه ا ساهم في تعزي مم

  .النتيجة الصراع الداخلي الذي أدى إلى تراجع القضية الفلسطينية على آافة الصعد
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ي زءا أساس ى أن ج ة إل ذه النتيج ود ه ن  من ًاوتع دمرة مم وت الم الي البي ة أه يمارسون مهن
ع   التجريف ومن ة ب تالل المتمثل ن خالل ممارسات االح شكل مباشر م ضررت ب ي ت ة الت الزراع

  . أراضيهم الزراعيةول إلىالسكان من الوص

شلمان   راد       ) Eshleman, 1998(حيث يشير اي شها أف ي يعاي ى أن الظروف العصيبة الت إل
سية قاسية           المجتمعات الذين يعيش   شكل ضغوطًا نف ون في مناطق الحروب والصراعات العنيفة، ت

  .تنعكس بصورة سلبية على جميع جوانب الصحة النفسية لدى أفراد تلك المجتمعات بصفة عامة

إن تدمير الحياة االقتصادية آان هدفا استراتيجيا في السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى القضاء              
ى ا سطيني،وتح عل شعب الفل ي أ  ل يش ف ة تع ى أقلي رى، ويله إل رائيل الكب ى   رض إس اره عل وإجب
  ).١٠٦ص ،١٩٩١ مؤسسة غزة للدراسات واألبحاث،( الرحيل

  الثانينتائج الفرض 

رض   ص الف انين ه الث ى أن ن     : عل ل م االت آ ين مج ة ب د عالق ساندة  ال توج ي الم  مقياس
   .وان األخير على محافظات غزةخالل العد المدمرة البيوت أهالي لدى  النفسيواألمن االجتماعية

ة واألمن        الدرجة الكلية لكل من       معامالت االرتباط بين    :  )٦(جدول   ساندة االجتماعي مقياسي الم
  .خالل العدوان األخير على محافظات غزةالنفسي لدى أهالي البيوت المدمرة 

الدرجة الكلية لمقياس آل من قيمة معامل االرتباط بين 
   واألمن النفسيالمساندة االجتماعية

 مستوى الداللة

٠.٣١  ** 

   ٠.٠١دالة عند مستوى * = *

 ٠.١٨١) = ٢ – ٢٠٠(  لدرجة حرية ٠.٠١حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة 

اط   يتضح من الجدول السابق وجود عالقة        ة ارتب ين    موجب ة لكل من       ب  ي مقياس  الدرجة الكلي
دى أ    سي ل ن النف ة واألم ساندة االجتماعي دمرة الم وت الم الي البي ى   ه ر عل دوان األخي الل الع  خ

   .محافظات غزة

ذي     ن ال ة لألم صادر الهام د الم ة اح ساندة االجتماعي ى أن الم ة إل ذه النتيج ة ه زو الباحث  تع
يجد نفسه في غمضة عين قد فقد بيته وآل        من   الذي يعيش فيه،وخاصة     يحتاجه اإلنسان من عالمه   

ؤازرة  و معاونة إلىيجد نفسه في حاجة ماسة    و - حانه وتعالى سب –ما يملك، بعد لجوئه إلى اهللا        م
  .ومساعدة من حوله

ذي    اعي الفاعل ال دعم االجتم ن مصادر ال ا م ة مصدرا هام ساندة االجتماعي ر الم ا تعتب آم
سان،حيث  ه اإلن ة   يحتاج ي آيفي ا ف ستوى الرضا عنه ة وم ساندة االجتماعي م الم ؤثر حج  إدراكي
اة ضغوط الحي رد ل ا،اليبوأس ،الف ه معه ه وتعامل ا   مواجهت اآم ي أنه ا ف باع تلعب دورا هام  إش
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ا    الضاغطة،األحداث النفسي وخفض مستوى المعاناة الناتجة عن شدة       لألمنالحاجة   ا آم ذات  أنه
  ). ٢٠٠٠،١٤ على،(  المرضية مثل القلق واالآتئاباألعراضثر آبير في تخفيف حدة أ

اج       ساناإلنتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن        ى  في مواقف عديدة يحت ساعدة    إل ؤازرة  و الم الم
شارآه      إلى في مواقف السراء يحتاج      فاإلنسان  الضراء، أوسواء في مواقف السراء       أفراحه  من ي

اج    يشعر بلذة التفوق والنجاح،     تجعله هذه المساندة والمشارآة     ووسعادته بالنجاح الذي حققه    ويحت
ه    ويخف  ، من يواسيه   إلىفي مواقف الضراء     اط  آالمف عن ده في مواقف العوائق         ويأخذ  ،اإلحب  بي

صعوبات، ي   وال ذرا ف ه ع تمس ل ي  ،هأخطائويل شارآه ف زانوي شد  ،األح ات أزرهوي ي النكب  ف
شدائد،واألحزان شج  وال سابوي صبر واالحت ى ال ى تحمل مواقف الجزع عه عل ساعده عل ،مما ي

  .والحزن واليأس واإلحباط

ذات                  فالدعم االجتماعي يخفف من الع      ديرًا لل وفر تق ا ي سعادة، آم شعور بال د من ال اء، ويزي ن
ة                     سلبي لألحداث الخارجي أثير ال ل من الت ة، ويقل د المشاعر اإليجابي ا، ويول ات  "والثقة به والعالق

ة مع            ه العملي ًا خالل حيات سان يومي ا اإلن ي يحتاجه االجتماعية عمومًا من أهم مصادر السعادة الت
  ). ٥٢ص ،١٩٩٥ ،اإلمارة" (ذا يوفر لنفسه السعادة والراحة النفسيةاألصدقاء، وفي العمل، وبه

ا                   اء، آم سعادة والتخفيف من العن م مصادر ال دًا من أه ة واح ات االجتماعي وبهذا تعد العالق
شطة                 تزيد العالقات االجتماعية من السعادة بتوليد البهجة، وتوفير المساعدة، وذلك من خالل األن

  . من االنفعاالت السلبيةالمشترآة، وهي تحمي بذلك

ذي يحتاجه      األمن وتعتبر المساندة االجتماعية مصدرا مهما من مصادر           سي ال سان  النف  اإلن
ا            ه ،آم ذي يعيش في ا من عالمه ال د           أنه اء ويزي دير واالنتم ول والتق رد بالحب والقب اة الف دعم حي  ت

اة،      رتبط با       نإ إذ قدرته على مواجهة ضغوط الحي ة ت ساندة االجتماعي سية       الم سعادة النف لصحة وال
  ).٥٥-٢٠٠٦:٥٤دياب،( المرضية واالآتئابية األعراض غيابها يرتبط بزيادة أنآما 

د    والحروب والكوارث،  األزمات المساندة االجتماعية في وقت      أن إلىتعزو الباحثة ذلك     تول
دى   سان ل ا    األمن  مشاعر  اإلن سي، آم ة والرضا النف ا  والطمأنين ر في ت    أنه دور آبي سهم ب ل  ت حوي

ل،    إلى مشاعر ايجابية تدفعها     إلىالمشاعر السلبية في مواقف الصدمة       صبر والتحم ا زادت     ال آلم
  . النفسي لديهماألمن زيادة إلى البيوت المدمرة أهاليالمساندة االجتماعية التي يتلقاها 

سية والجسم             وأيدت ية  الدراسات التأثير القوي للمساندة االجتماعية على جهازي المناعة النف
احثون          أو األزماتفي مواقف    ازي المناعة     أن المصائب والنكبات والصدمات، حيث وجد الب  جه

د   ضعفان عن ساني ه  اإلن دما يواج ات عن ن   األزم ساندة م ردة دون الم صدمات بمف ات وال  والنكب
األاآلخرين شعور ب دم ال ه عرضه لالضطراب وع ا يجعل ا من، مم د إذا أم سان وج ساندة اإلن  الم

سرعة       األزماتفي االجتماعية   ا ب ستعيدان عافيتهم ده ي سية والجسمية عن  فان جهازي المناعة النف
دورها    التي تتولد من مشاعر الطمأنينة والرضا عن الناس،    اإلضافيةبفضل المناعة    والتي تسهم ب

سلبية       اره في تحويل مشاعره ال صدمة      وأفك ة في مواقف ال ى  االنهزامي ة   مشاعر إ إل ار يجابي  وأفك
  ).١٩: ٢٠٠٠ مرسى،( الصبر والتحمل إلىجيدة تدفع 
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ع     ا المجتم ي يتعرض له ة الت ضغوط الحياتي دة ال ي ح شابه ف ى الت ة إل ذه النتيج ود ه ا تع آم
ر،             الفلسطيني، ذا بيت دم شه      فكل بيت فلسطيني تعرض لآلالم واألحزان فه ذا بيت است د أحد   وه

ق أو أ   رح أو أعي ه أو ج ر،أبنائ ة ا     س ه للبطال رض معيل ت تع ذا بي ته   وه صف ورش ة بق لجبري
  .الصناعية أو تجريف أرضه الزراعية وبيوته البالستيكية ومزارعه للدواجن والحيوانات

اك     اإلنسان الذي يحتاجه األمن من مصادر ًا هامًاتعتبر المساندة مصدر  ان هن شعر ب عندما ي
 ى توافقه نه غير قادر على مواجهة الضغوط والمتاعب التي تعترض حياته وتؤثر عل           وأ ما يهدده، 

  ).٢٠٨، ٢٠٠٤ عبد المعطي،(

إن ما يواجهه اإلنسان من ضغوط ناتجة عن الحروب وأعمال العنف والصراعات المسلحة              
ساهم في ظهور االضطرابات واألمراض                      سية والجسدية، وت ى الجوانب النف ؤثر عل المختلفة، ت

د تأثيره                  ل يمت ط، ب دى العسكريين فق يما        النفسية التي تدوم لفترة طويلة ليس ل دنيين ال س ى الم ا إل
  .) (Speed, 1989سبيد. النساء واألطفال

ا،                      ا وبيوته ا وممتلكاته د أبنائه ي تفق دا لألسر الت ندا مفي ا وس ة دعم ساندة االجتماعي  تعتبر الم
  .وتساهم في التخفيف من العبء الناتج عن الفاجعة

د،     حيث يرى أن الشعور بالقيمة قد يخفف م         "وآخرون"وهذا ما يؤآده مورل      رات الفق  ن خب
ع   ن وق داثوم رد  األح ى الف ضاغطة عل ذات       ، وأ ال دير ال سية لتق صادر النف ت الم ا آان ه آلم ن

رد    أالتأثير قبل الحدث آان أقوىوالمساندة االجتماعية  ى الف ل عل  Murell et at ,2000, pp)ق
352-362).  

  نتائج الفرض الثالث

ساندة    ال توجد فروق معنوية في :  على أنه لثنص الفرض الثا    مجاالت آل من مقياسي الم
خالل العدوان األخير على محافظات غزة        لدى أهالي البيوت المدمرة      االجتماعية واألمن النفسي  

  ). ، إناثذآور(تبعًا لمتغير الجنس 

دمرة             . أ وت الم الي البي دى أه خالل  الفروق بين الجنسين على مقياس المساندة االجتماعية ل
  .ظات غزةالعدوان األخير على محاف

دول  ة :  )٧(ج ة وقيم ات المعياري سابية واالنحراف طات الح ساندة " ت"المتوس اس الم لمقي
دمرة          وت الم الي البي ى محافظات غزة          االجتماعية لدى أه ر عل دوان األخي ر   خالل الع ًا لمتغي تبع
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الدرجة الكلية للمقياس

 ٠.٧١ ١.٩٢ ١٠٠ أنثى
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  ٣.٢٩١ ) =٢ – ٢٠٠(  لدرجة حرية ٠.٠٠١حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة 
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سابق  دول ال ن الج ضح م ين اليت ة ب روق معنوي ود ف ة وج ة الكلي ي الدرج سين ف اس جن لمقي
  . لصالح اإلناثالمساندة االجتماعية

ى                     سطينيون نتيجة تعرضهم إل ا الفل آما تعود هذه النتيجة إلى الظروف الصعبة التي يمر به
ات،         يكون األفراد في أ    ليومي المتكرر، القصف ا  ادل المعلوم زاور وتب  شد الحاجة إلى التالحم والت

 .شد الحاجة للمساندة بعكس الذآور الرجال فهي في أه عندآثر منوهذا متوفر عند النساء أ

ة أل    هذه النتي  اليب ن بعض    جة منطقي ة     أس شئة االجتماعي اث  التن ة    لإلن  في المجتمعات العربي
قل من الذآور وتفرض عليها أآثر تضع األنثى في مرتبة أ عامة وفي المجتمع الفلسطيني خاصة،  

ات،          من الذآور، ومن خاللها تتلقى األن       ثى رسالة مؤداها أنها خلقت لترعى وتعطى وتحفظ العالق
ذا        من أ  ،اآلخرين بؤرة اهتمامه   ب آما تشكل عالقتها   د اآلخرين، ه شجيع وتأيي ى ت جل الحصول عل

 واألزمات  طلبا للحماية والسند والمؤازرة والمساعدة في وقت الضيق          أآثرؤهلها لكي تكون    آله ي 
ي بينت       ق مع أ  النتيجة تتف  هذه   مقارنة بالذآور،  سابقة الت ائج الدراسات ال اث  أنغلب نت ر  اإلن  أآث

ساندة      حظا في المساندة االجتماعية ألن     أآثريجابية، وهن   ات االجتماعية اإل   للعالق إقامة اب الم  غي
ؤدي   د ي ة ق ىاالجتماعي نإل سية، وم طرابات نف رين اض ون وآخ ة فاش ات دراس ذه الدراس   ه

)Vachon et al, 1982 (ساندة    النساء ذأن وات الضغط النفسي الشديد آن عندهن نقص في الم
ورس ومورل      ة، ودراسة ن ساندة  أن حيث بينت   (Norris & Murell, 1990)االجتماعي  الم

  . من عينة الذآورأآثر األراملاالجتماعية آان لها تأثير على عينة من النساء 

اث أآث ة أن اإلن رى الباحث رين وأوت سلوك اآلخ أثرا ب ساسية وت ة نر ح عورها بالقيم  ش
آما أن المساندة االجتماعية تقي المرأة أآثر من الرجل       واألهمية يتوقف على عالقاتها باآلخرين،    

واه ال      من األمراض النفسية والجسمية،    ى ق سه من      فالرجل يعتمد على نفسه وعل ي نف ة لكي يق ذاتي
ادات والتق            سود المجتمعات        الضغوط، بينما المرأة تتلقى المساندة من المجتمع نظرا للع ي ت د الت الي

ة،            و العربية سية واالجتماعي الي فهي     أنها اضعف من الرجل من جميع النواحي الجسمية والنف بالت
ي أ ة ف د الحاج ىش ساندة،إل ا  الم ا األ أم ث رض ن حي ل أل   م ن الرج ر م ساندة أآث ن الم ى ع ن نث

شعر   ى المساندة ت ا، األنث ا    بقيمته ا آم ا    أنه ى نجاحه م عل شله  أو أو تحك من   (Rivera, 1991)ا ف
ة   أنوالتي بينت وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة        خالل عالقاتها باآلخرين،   ساندة االجتماعي  الم

ضغوط    ن ال ف م راضتخف اب،وأع ا نق   االآتئ ساندةبينم ؤدي   ص الم ة ي ىاالجتماعي ادة إل  زي
ائج دراسة              . االآتئاب والعزلة  أعراض ذه الدراسة مع نت والتي  ) ١٩٩٧ ر،مخيم (وتتفق نتيجة ه

  . سعيا وطلبا للمساندة من الرجالأآثر النساء أنبينت 

ان      ائج دراسة نورم  (Norman et al, 1992) وآخرين آما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نت
ث  رن نإحي ساء ذآ ن الن ة  أنه ساندة اجتماعي ين م ر تلق ال، أآث ره الرج ا ذآ رن   مم ث ذآ  أنحي

ائج دراسة                       المساندة العاطفية واالنفعالية خفف    ا تتفق مع نت ديهن، آم د ل رة الفق ع خب ت من حدة وق
ذآور      إحصائية ذات داللة    ًا هناك فروق  أن) ١٩٩٧(هشام عبد اهللا     ين ال اث  ب صالح    واإلن اث  ل  ،اإلن

ساندة   أن (Elbedour et al, 1999) وآخرين آما تتفق مع نتائج دراسة سلمان البدور   طلب الم
  . من الذآورأآثرات  الفلسطينياإلناثاالجتماعية لدى 
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سافري  ة ل ي دراس ب أن (Savery, 1995)وف اث طل ة اإلن ساندة االجتماعي ر للم ن أآث  م
تهم               ، ويعزى ذلك بأ   الذآور ل من ثق ة تقل ساندة االجتماعي سهم ن الذآور يشعرون بان الم ا   ،بأنف  آم

ى عكس   اءة عل درة والكف دم الق نقص وع دهم العجز وال ر عن ىيظه رى األنث ساأن فهي ت ندة  الم
  .قل من الرجل أأنها تشعر ألنهااالجتماعية حق طبيعي لها 

د حيث  بيلبرجر  أآ ساء  أن (Spielberger, 1978) س ة      الن ساندة االجتماعي دن الم الالتي فق
القلق بعكس الرجال                ى  ( أثناء الخبرات المؤلمة التي مررن بها اتسمن بفقدان األمن والشعور ب عل

  ).١٩٩٧ عبد السالم،

د  آما توصلت درا اث  أن (Hammond, 1988)سة هامون ة في     اإلن ستويات عالي  سجلن م
ن   ة م ة المدرآ ساندة االجتماعي دقائهنالم ذآور   أص جلها ال ي س ستويات الت ة بالم ك بالمقارن  وذل

 .(Hammond, 1988, pp163-166) استجابة للمساندة من الذآور أآثر وأنهن

ذلك ة آ ة الدراس ة نتيج زو الباحث ى تع وين اأن إل سي  التك وجي والنف ىلبيول ة لألنث ي حاج  ف
ساندة ون والم سالم ،لطلب الع صالة وال ه ال ول الرسول علي را( حيث يق ساء خي  ،)استوصوا بالن

سالم   أنثى من رزق  : "وآما قال عليه الصالة وال وم        فأحسن  ب ار ي ه من الن ا ل ا آانت حجاب  تربيته
ة التكوين البي ."القيام م ب ى عل لم عل ه وس ة الرسول صلى اهللا علي سي وطبيع وجي والنف ىول  األنث

  . العاطفةإلىوالمساندة تميل  العاطفية،

ى          .ب سين عل ين الجن دمرة    أل األمن النفسي   مقياس   الفروق ب وت الم الي البي دوان   ه خالل الع
   .األخير على محافظات غزة

دول  ة  :  )٨(ج ة وقيم ات المعياري سابية واالنحراف طات الح ة ل"ت"المتوس ة الكلي اس  للدرج مقي
سي األ ن النف دمرة ألم وت الم الي البي زة ه ى محافظات غ ر عل دوان األخي ًاخالل الع ر تبع  لمتغي
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الدرجة الكلية  ١ ٠.٥٣  ١.٥٣ ١٠٠ ذآر
 ٠.٧٧ ١.٨٩ ١٠٠  أنثى للمقياس

٣.٨٧ 
دالة عند 
٠.٠٠١  

الدرجة الكلية لمقياس األمن    لسابق وجود فروق معنوية بين الجنسين في        يتضح من الجدول ا   
  .لصالح اإلناثالنفسي 

ة زو الباحث سيتع ين الجن روق ب صالح  وجود ف سي ل اس األمن النف ة لمقي ي الدرجة الكلي ن ف
سطيني نم       حيث يغلب    ،إلى أن الواقع االجتماعي يفرض نفسه     اإلناث   شئة   على المجتمع الفل ط التن
ذآور     االجتما شاءون         الخروج من      عية التقليدية التي تتيح لل زل في أي وقت ي ا ينض   ،المن مون آم

 عرضه  أآثر والحرية في حضور اجتماعات هذه األحزاب، مما يجعل الشاب           ،لألحزاب المختلفة 
 لكونها تبقى في البيت     أمنا أآثراة   القصف من قبل االحتالل، آل هذا وذاك يجعل الفت         أولالعتقال،  
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شاب،آما         ا ال شارك به ي ي ة الت نفس الفعالي ى       أنوال تشارك ب د عل اة في المجتمع الغزي تعتم  الفت
  . من الشابأمنا أآثرالرجل اعتماد شبه آلي في توفير آل ما تحتاجه لذلك فهي 

األ      ) ١٩٨٥(وهذا ما أآدته دراسة الريحاني       اث     حيث يرى أن مستوى الشعور ب د اإلن من عن
ا                    أعلى منه عند الذآور،    ة وأبنائه ين األسرة من جه ا ب وم في مجتمعن وذلك بسبب العالقة التي تق

ذ ك أل ال ة، وذل ة ثاني ن جه اث م ة   آور واإلن اء الحري ى إعط ل إل ا تمي ي مجتمعن ر ف ر األس ن أآث
  .واالطمئنان أآثر من الذآور

ر عرضة لالعتقال واالغتيال والمالحقة من       النتيجة إلى أن الذآور أآث     آما تعزو الباحثة هذه   
  .قبل قوات االحتالل من الشباب

ر تعرضا لألحداث           )١٠٦ص ،٢٠٠٧الطهراوي  (وهذا ما يؤآده     حيث يرى أن الذآور أآث
اقين           -العصبية من قبل االحتالل    شهداء والمع  حيث اتضح أن      -ويظهر ذلك في أعداد األسرى وال

  .بكثير من اإلناثنسبة الذآور التي تتعرض لذلك أآثر 

ا  ة   أنآم ساندة االجتماعي دن الم ي فق ساء الالت اء الن ي   أثن ة الت صادمة والمؤلم رات ال  الخب
  .)١٢ص ،١٩٩٧ عبد السالم،( والشعور بالقلق األمنمررن بها اتسمن بفقدان 

  نتائج الفرض الرابع

ه   ى أن ع عل رض الراب الي ا    : نص الف ى أه ة عل ساندة االجتماعي أثير الم م ت ا حج وت م لبي
 . خالل العدوان األخير على محافظات غزةالمدمرة

ة :  )٩(جدول  ن النف" 2"و " ت"قيم اس األم ة لمقي ة الكلي ى للدرج ر عل م األث اد حج سي إليج
  .خالل العدوان األخير على محافظات غزةأهالي البيوت المدمرة 

راف   المتوسط  العدد  المقياس االنح
  المعياري

ة  قيم
  "ت"

  درجة
   الحرية

  وىمست
   الداللة


2

  حجم  
  التأثير

ة   ١٩٨ ٠.٣٣ ١.١٣ ١٠٠ الدرج
ة  الكلي

  للمقياس
٠.٧١ ١.٩٢ ١٠٠ 

١٠.٠٥  
١٩٨  

 آبير ٠.٣٤  ***

  ٠.٠٠١دالة عند مستوى *** = 

سابق    دول ال ن الج ضح م ساندة االج أنيت م الم ر  حج ة آبي غ  تماعي ث بل ى " ٠.٣٤" حي عل
  . البيوت المدمرةالجنسين من أهالي

  .ت حجم األثرالجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويا  :)١٠(جدول 
  األداة المستخدمة  حجم التأثير

  آبير  متوسط  صغير


2

  ٠.١٤ ٠.٠٦ ٠.٠١ 



 ٢١٧٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السميرينجاح 

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

سلم      أفراد آون   إلىيعزي ذلك    دا آل واحد            العينة يعيشون في مجتمع م ، يحاول ويعمل جاه
ا      خر اآلمنهم على دعم     اال لم ا  امتث ه  دع الى ف       إلي ه     اهللا سبحانه وتع ا "ي قول ون    إنم " أخوة  المؤمن

ان المرصوص      "، آذلك امتثاال لقوله صلى اهللا عليه وسلم         "١٠"الحجرات   المؤمن للمؤمن آالبني
ذه الدراسة مع دراس         " يشد بعضه بعضا     اب    تتفق ه الي      " ٢٠٠٦"ة دي ي بينت أن أه شهداء   الت  ال

  . والجيراناألهليالقون مساندة آبيرة من قبل 
  

 التوصيات

  الدراسة ، توصى الباحثة بما يليوصلت إليه نتائج في ضوء ما ت

  .العمل على التخفيف من معاناة هؤالء السكان، وذلك من خالل مد يد العون لهم .١

ار         .٢ ع آث ل م ة التعام ي آيفي اطق ف ذه المن كان ه ساعدة س ة لم سات األهلي ل دور المؤس تفعي
  .جههماألحداث اليومية في بيئتهم، وحل المشكالت الالتوافقية التي توا

  .ألهالي هذه البيوتتوفير المرشدين واألخصائيين النفسيين بالمدارس والعيادات  .٣

  .يضطروا لترك قراهم سواء آان دعم مادي أو معنوي دعم هؤالء السكان حتى ال .٤

ا     .٥ م أم ة له وفر الدول رورة أن ت ة وأن أ    ض وت خاص ذه البي الي ه ل أله ن  آن عم بهم م غل
  . أراضيهمالمزارعين الذين جرفت قوات االحتالل

  دراسات مستقبلية

ة       ي البيئ ة ف ة الحالي رات الدراس ت متغي ة تناول ات ميداني ود دراس دم وج رًا لع نظ
ي        وظ ف ز الملح سد العج ا ، ل ن إجراؤه ي يمك ات ، الت ان بعض الدراس ضع الباحث الفلسطينية،ي

  .المكتبة الفلسطينية ، في ميدان الدراسة الحالية 

  .مستوى األمن النفسي لدى سكان هذه المناطق فعالية برنامج إرشادي في تحسين  .١

ة  .٢ ة الناتج سية واالجتماعي شكالت النف ة الم وات  دراس ل ق ن قب وت م رر للبي دم المتك عن اله
   .االحتالل اإلسرائيلي

ذه                       .٣ ال  ه دى أطف ة ل سية واالنفعالي رات النف بعض  المتغي ا ب ال وعالقته دراسة مخاوف األطف
   .البيوت

  .البيوتخفيف من الصدمات التي يتعرض لها سكان هذه فعالية برنامج إرشادي للت .٤

  . المدمرة من قبل االحتالل البيوت إرشادي للدعم النفسي ألهالي برنامج .٥

ا     .٦ اني منه ي يع ضغوط الت دة ال ن ح ف م ي التخفي ة ف ساندة االجتماعي راددور الم ذين األف  ال
  .تعرضت ممتلكاتهم للتجريف من قبل االحتالل
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  القرآن الكريم - المصادر

   العربية واألجنبيةالمراجع

 عالقة الضغوط والتعامل معها بالخصائص العصابية لدى طلبة        ". )١٩٩٥ (. أسعد  ،اإلمارة
  .  بغداد.  جامعة المستنصرية. ة آلية التربي.  رسالة دآتوراه. "الجامعة

   ة د   ،أبو نجيل سطينية   ". )١٩٩٦ (.  محم ين    دراس . خصائص الشخصية الفل ة ب سية مقارن ة نف
  . غزة. مرآز البحوث اإلنسانية والتنمية االجتماعية. "أجيال المجتمع الفلسطيني

 ين و ه ضل ،أب صعبة ". )١٩٩٥ (. ف روف ال ال تحت الظ ين   - األطف اء والمدرس ل اآلب دلي
  .الهيئة الخيرية. غزة. "للتعامل مع الطفل في الظروف الصعبة

 ين و ه ضل ،أب الق". )١٩٩٧ (. ف ائالت اإلغ سية للع صحة النف ى ال أثيره عل ي وت  األمن
جامعة . آلية التربية مجلة  . قسم علم النفس  . دراسة للصحة النفسية في فلسطين     . "الفلسطينية
  . ٣٠-١٣. األقصى

   ود  ،أبو عودة ا            ". )٢٠٠٦ (.محم ة وعالقته سياسية واالجتماعي بعض االتجاهات ال دراسة ل
ق الدر سي والتواف ن النف ستويات األم زةبم ر بغ ة األزه ة جامع دى طلب ي ل الة  ."اس رس

  . غزة. آلية التربية جامعة األزهر. غير منشورة ماجستير

 ذي سى   ،الترم ن عي د ب ذي  . )د. ب(محم نن الترم صحيح س امع ال ق. ٤ج. الج د :تحقي  احم
  . بيروت. دار إحياء التراث العربي. شاآر وآخرونمحمد 

 زة ال ،حم دين االي". )٢٠٠١ (.جم لوك الوال هس سي ل ن النف ى األم ره عل ل وأث . "ذائي للطف
   . ١٤٣-١٢٣ .القاهرة .الهيئة المصرية العامة للكتب. ٥٨ع. مجلة علم النفس

 األمن النفسي لدى العاملين بمراآز اإلسعاف بمحافظات غزة      ". )٢٠٠٤ (.جهاد ،الخضري
رى      رات أخ صية ومتغي مات الشخ بعض س ه ب شورة   . "وعالقت ر من ستير غي الة ماج . رس

  .  غزة.جامعة اإلسالميةال

 د عبد اهللا    ،الدايم ة من         ". )٢٠٠٥ (.فه دى عين سي ل ا بالوحدة النف سية وعالقته ة النف الطمأنين
  . ٣٦٠-٣٢٩ . ١٨ المجلد . مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية. "طلبة الجامعة

 د اهللا    ،دياب ر وسيط        " . )٢٠٠٦(. مروان عب ة آمتغي ساندة االجتماعي ين األحداث   دور الم ب
سطينيين      راهقين الفل سية للم شورة    . "الضاغطة والصحة النف ر من الة ماجستير غي ة  .  رس آلي

  . غزة. الجامعة اإلسالمية. التربية

 ي       ". )١٩٨٩ (. عبد السالم حامد   ،زهران  . "األمن النفسي دعامة أساسية لألمن القومي العرب
  . ٣٢٠-٢٩٣. ٤مجلد. دراسات تربوية

 وظيفي      ". )٢٠٠٧ (.ميع ماجد الل   ،السهلي األداء ال  دراسة مسحية     - األمن النفسي وعالقته ب
سعودي    شورى ال س ال ضاء مجل ى أع شورة    ."عل ر من ستير غي الة ماج وم  . رس ة العل آلي

  . ملك نايف بن عبد العزيز األمنيةجامعة ال. االجتماعية
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 راوي ل ،الطه ة ". )٢٠٠٧ (. جمي ي محافظ ات ف ة الجامع دى طلب سي ل ن النف زة األم غ
سحاب اإلسرائيلي        ة اإلسالمية     . "وعالقته باتجاهاتهم نحو االن ة الجامع اني   . مجل . الجزء الث

  . ١٠١٣- ٩٧٩ .غزة

 ضاغطة        " . )١٩٩٧(. عبد السالم على   ،علي اة ال المساندة االجتماعية ومواجهة أحداث الحي
ات    امالت المتزوج درآها الع ا ت سية  . "آم ات نف ة دراس صائي . )٢(٧. مجل ة األخ ين  رابط

  . ٢٣٢-٢٠٣ . النفسيين المصريين

 ة       ". )٢٠٠٤(. عادل بن محمد   ،العقيلي  االغتراب وعالقته باألمن النفسي لدى طالب الجامع
اض   - ة الري المية بمدين عود اإلس ام س ة اإلم ن طالب جامع ة م ى عين ة عل ة ميداني . "دراس

ا    . غير منشورة . رسالة ماجستير  ايف العربي     . آلية الدراسات العلي ة ن ة    جامع وم األمني . ة للعل
  . السعودية

 رحمن ،عدس د ال راد". )١٩٩٦ (. عب سي لألف اة. "اإلسالم واألمن النف ة األمن والحي . مجل
  . ٥٥-٢٣. ١٥السنة. ١٦٩ع

   سيد   . عبد المعطي د ال ة          " . )٢٠٠٤(. محم ة وفعالي ساندة األآاديمي ة والم ساندة االجتماعي الم
ة من          ستويات متباين دى طالب        الذات األآاديمية في ضوء م ستويات التحصيل الدراسي ل  م

ة       . "الصف األول بالتعليم الثانوي العام     ة واجتماعي -٢٠١. ٤ع. ١٠م. مجلة دراسات تربوي
٢٨٧ .  

 ا مع        " . )٢٠٠٠(. عبد السالم على   ،علي المساندة االجتماعية واألحداث الضاغطة وعالقته
ين مع                ة المقيم دى طالب الجامع ين في المدن     . أسرهم التوافق مع الحياة الجامعية ل والمقيم

الهيئة المصرية العامة   . السنة الرابعة . العدد الثالث والخمسون  . مجلة علم النفس   . "الجامعية
  . ٢٢-٦. للكتاب

 م      –السعادة وتنمية الصحة النفسية     ". )٢٠٠٠ (.آمال ،مرسي مسئولية الفرد في اإلسالم وعل
  . القاهرة. دار النشر للجامعات. ١ج. "النفس

 ة            ". )٢٠٠٦ (.محمد الجبلي  ،منى دى آلي سية ل ا بالضغوط النف المساندة االجتماعية وعالقته
  .  اليمن.جامعة صنعاء. آلية التربية. غير منشورة رسالة ماجستير . "الطب بجامعة صنعاء

 شعان لطانعو ،الم د س اب  " . )٢٠٠٥(. ي صابية واالآتئ ا الع ة وعالقته ساندة االجتماعي الم
دى الم  ة ل ت  والعدواني ة الكوي ي جامع ة ف اطين والطلب شر    . "تع اني ع سنوي الث ؤتمر ال الم

سي    ة عين شمس      .لمرآز اإلرشاد النف ة في عصر              ".  جامع سي من اجل التنمي اد النف اإلرش
   . ١٥٨-١٣٩ . ١م. "المعلومات

 دى مجموعة                . ")١٩٩٣(. مايسة أحمد  ،النيل شارها ل سية ومدي انت اس الوحدة النف اء مقي بن
ة المصرية             . "من أطفال المدارس بدولة قطر    عمرية متباينة    صلية تصدر عن الهيئ ة ف مجل

اب سابعة. للكت سنة ال شرون. ال امس والع دد الخ اير.  الع ر- ين ارس-فبراي -١٠٢ . ١٠٣ . م
١٧٧ . 
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  المالحق
  )١(ملحق رقم 

  مقياس المساندة االجتماعية
  المحترم ...............ة/السيد

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،،،

ارة            يسعدنا أن نتوجه إليكم بالتعاون       ة    ) × ( معنا في االستجابة لفقرات االستبيان وذلك بوضع  إش ام اإلجاب أم
أ     التي  تتفق مع وجهة نظرك بالتحديد وبموضوعية، مع مالحظة أنه ال توجد إجابة              نرجو أن  .  صحيحة وأخرى خط

  .علمي فقط تتسم إجابتك بالدقة والصراحة واألمانة ألن البيانات التي ستدلى بها ستستخدم ألغراض البحث ال

  :أرجو تعبئة البيانات التالية بوضع إشارة عالمة أمام  اإلجابة التي تنطبق عليك

   ذآر       أنثى                 /    الجنس
  ال  بين بين  نعم  العبارات  م
        .وجدت جميع جيراني حولي عندما هدم بيتي   . ١
        .شعرت بالراحة لكثرة عبارات المؤازرة عندما هدم بيتي   . ٢
        .زاد تواصل  اآلخرين معي بعد هدم بيتي   . ٣
        .لجأ إلى رجال الدين في حل مشكلة ماأشعر بالراحة عندما أ   . ٤
        .شعر أنني محل اهتمام اآلخرين أآثر من قبلأ   . ٥
        .عندما أواجه متاعب ال أبوح بها ألحد   . ٦
        .مؤازرة اآلخرين لي ساعدني على نسيان مأساة هدم البيت   . ٧
        .ن عندما هدم بيتيويئولون حكومزارني مس   . ٨
        .ترآز وسائل اإلعالم على إظهار مشكلة أهالي البيوت المدمرة   . ٩
        .أجد االحترام والتقدير عندما أتوجه ألي مكتب من مكاتب المسئولين   . ١٠
        .تلقيت مساعدات مادية عاجلة بعدما هدم بيتي   . ١١
        . فور هدم بيتي بديًالًاوفرت لي الحكومة مسكن   . ١٢
        .عانيت من عدم قدرتي على توفير حاجيات أسرتي    . ١٣
        .أرى أن مساعدات الوآالة غير آافية   . ١٤
        .وجد العديد من المؤسسات التي توفر الدعم المادي لهذه الفئةي   . ١٥
        .تقديم الهدايا من قبل مؤسسات المجتمع تشعرني بالتقدير   . ١٦
        .أجد من يقرضني المال عندما احتاجه   . ١٧
        .ولي على المساعدات المادية بعد هدم بيتي  حسن وضعيحص   . ١٨
        .ال ألقى معونة مادية من احد   . ١٩
        .وفرت لي الحكومة فرصة عمل بعد هدم بيتي   . ٢٠
        .أرى أن المساعدات المقدمة ألهالي البيوت المدمرة آافية   . ٢١
        .توزع المساعدات بصورة عادلة    . ٢٢
        .ل للمواطن أرى أن مساعدات الوآالة فيها إذال   . ٢٣
        . عن المساعدات التي تقدمها وزارة الشئون االجتماعيةأنا راٍض   . ٢٤
        .تقدم األحزاب المختلفة المساعدة ألعضائها وتترك اآلخرين   . ٢٥
        .ما تلقيته من مساعدات نقطة في بحر مما خسرت    . ٢٦
        .شعر بعدم اهتمام المسئولين بأهالي البيوت المدمرة أ   . ٢٧
        .ثقتي بمن حولي ضعيفةشعر بان أ   . ٢٨
        . إلى طلب المساعدة عندما احتاجهاألجأ   . ٢٩
        .اسمع عن مساعدات ولكن ال أرى شيئا منها   . ٣٠
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  مقياس األمن النفسي

  
  ال  بين بين  نعم   العبارة   م
        .ستأنس بصحبة جيراني الجددأ   . ١
        .ريي حق قدنلمس أن الناس يقدرونأ   . ٢
        .حرص على أن أآون ودودا  وسمحا مع اآلخرينأ   . ٣
        .أآون سعيدا عندما يزورني جيراني القدامى   . ٤
        .أشارك جيراني الجدد أفراحهم وأحزانهم   . ٥
        .لجأ إلى جيراني القدامى لحل مشكالتي أ   . ٦
        .شعر بالضيق عندما أتذآر اليوم الذي هدم فيه بيتيأ   . ٧
        .رع جيراني لمساعدتيعندما هدم بيتي ه   . ٨
        .تنتابني أفكار بترك غزة   . ٩
        .عتقد أن سلوآي يتفق مع القيم والمعايير السائدة في المجتمعأ   . ١٠
        .يقدرني زمالئي حق قدري   . ١١
        .رغب في التطوع لخدمة  آل من تضرر من االحتالل أ   . ١٢
        .رغب في العودة لإلقامة مكان بيتي المدمرأ   . ١٣
        .لوطنيآره من يسئ أ   . ١٤
        .حرص على مساعدة الضعفاء من وطنيأ   . ١٥
        .حترم هويتي آفلسطينيأ   . ١٦
        .أخشى سماع صوت الطائرات   . ١٧
        .أتخيل سماع صوت الجرافات والدبابات  اإلسرائيلية    . ١٨
        .شعر أن بيتي سيهدم في أي لحظةأ   . ١٩
        .أتردد في الخروج من البيت خوفا على أبنائي   . ٢٠
        . خضراء مرة أخرى ًا بأنني لن أرى أشجارتراودني أفكار   . ٢١
        .عتقد أن بيوت جيراني القدامى سوف تدمر في أي لحظةأ   . ٢٢
        .أخشى سماع األصوات المرتفعة   . ٢٣
        .شعر باأللم عندما أتذآر بيتي الذي هدم أ   . ٢٤
        .شعر أن الغد سيكون مشرقأ   . ٢٥
        .أتوقع أن تتحسن األوضاع في المستقبل   . ٢٦
        . مجتمعنا قادر على تجاوز معظم سلبياتهعتقد أنأ   . ٢٧
        .عتقد أننا قادرون على إقامة دولتنا على آامل أرضناأ   . ٢٨
        .ينتابني شعور بأننا سوف ننتصر في النهاية   . ٢٩
        .أؤمن بان المصالحة قريبة بين شطري الوطن   . ٣٠
        .أرى أن االحتالل سحابة صيف وسيزول   . ٣١
        .كان الذي دمر ولو بعد حينعتقد بأنني سوف ابني بيتا مأ   . ٣٢
        .عالقاتي مع اآلخرين قائمة على التفاهم والتحاور   . ٣٣
        .أتمتع بعالقات جيدة مع اآلخرين   . ٣٤
        .أشعر بالسعادة لحضور الجلسات العائلية   . ٣٥
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        .أشارك في المناسبات الوطنية   . ٣٦
        .أشعر بالرضا عند المساهمة في انجاز أي مشروع وطني   . ٣٧
        .لراحة داخل بيتيشعر باأ   . ٣٨
        .أشارك جيراني في السراء والضراء   . ٣٩
        .أبادر بالدعوة لعقد النقاشات بين المسئولين وأهالي البيوت المدمرة    . ٤٠
        .أشارك جيراني في المناسبات االجتماعية   . ٤١
        .أشارك في الفعاليات االجتماعية المختلفة في قريتي   . ٤٢
        .أآره من يفرط في حقوق وطني    . ٤٣
        .شعاري الدائم ها أنا ذا أو أنا لها   . ٤٤
        .أثق في قدرتي على التعامل في المواقف الصعبة بصورة جيدة   . ٤٥
        .أشارك في األعمال التطوعية    . ٤٦
        .أفكر دائما آيف يمكن جلب الدعم ألهالي البيوت المدمرة   . ٤٧
        .اعمل ليل نهار لكي أوفر لقمة العيش ألبنائي   . ٤٨
        .ي األمام في أي مناسبةأفضل الجلوس ف   . ٤٩
        .أآون متماسكا في األمور الحرجة   . ٥٠
        .اشعر بتأنيب الضمير   . ٥١
        .أجد صعوبة في الحديث عما بداخلي   . ٥٢
        .أتجنب مقابلة المسئولين   . ٥٣
        .أدبر أموري المالية لوجدي   . ٥٤
        .أقدم العون والمساعدة لكل من يطلبها   . ٥٥
        .اشعر بالرضا عن وضعي الجديد   . ٥٦
        .اشعر بالسعادة في حياتي   . ٥٧
        .أري أن هدم بيتي أمر يتعرض له آل فلسطيني   . ٥٨
        .قمت ببناء بيت بديل لبيتي بسرعة   . ٥٩
        .اشتريت حاجياتي أبنائي دون طلب المساعدة من اآلخرين   . ٦٠
        .أؤمن أن بعد العسر يسر   . ٦١
        .أؤمن بأنه ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس   . ٦٢

  
 


