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Abstract 

The study aimed at exploring the social support and its relation to meaning in life for amputees in Gaza 

governorates. The study also aims at identifying the levels of social support and meaning in life for amputees in 

Gaza governorates and the differences in each of them in regard to gender variable. Two self-developed scales: 

social support scale and meaning in life scale were administered to the study sample which consisted of (128) 

amputees. The study results showed that there were good levels of social support and meaning in life for 

amputees in Gaza governorates. The total score of social support scale was 71% whereas the total score of 

meaning in life scale was 72.2%. Moreover, the study came to the finding that there was a positive correlative 

relationship between the dimensions of social support scale and the total score on one hand, and the dimensions 

of meaning in life scale and the total score on the other hand. In addition, the results showed that there weren't 

statistically significant differences among amputees in the dimensions of social support scale and the total score 

due to gender variable whereas there were statistically significant differences among them in the dimensions of 

existence actualization and life quality and the total score of meaning in life scale in favor of male amputees.. 
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 المساندة االجتماعیة وعالقتھا بمعنى الحیاة لدى حاالت البتر في
  محافظات غزة

  

  د. عطاف محمود أبو غالي
  قسم علم النفس –كلیة التربیة 

  فلسطین -  جامعة األقصى
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  ملخص:

مسـتوى إلـى هدفت الدراسة إلى الكشف عن المساندة االجتماعیة وعالقتها بمعنى الحیاة لدى حاالت البتر في محافظـات غـزة، كمـا هـدفت التعـرف  

تبعـًا من المساندة االجتماعیة ومعنى الحیاة لدیهم، والفروق فـي كـل مـن: المسـاندة االجتماعیـة ومعنـى الحیـاة لـدى حـاالت البتـر فـي محافظـات غـزة كل 

یاة، من ) حالة ممن ُبترت أطرافهم. واستخدمت الدراسة مقیاس المساندة االجتماعیة ومقیاس معنى الح١٢٨لمتغیر الجنس. وتكونت عینة الدراسة من (

افظات غزة، إعداد الباحثة. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى جیدًا لكل من المساندة االجتماعیة ومعنى الحیاة لدى عینة من حاالت البتر في مح

كمــا توصــلت نتــائج . % ٧٢,٢بینمــا بلغــت الدرجــة الكلیــة لمقیــاس معنــى الحیــاة  % ٧١حیــث بلغــت نســبة الدرجــة الكلیــة لمقیــاس المســاندة االجتماعیــة 

لیة. ولم تدلل الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بین مجاالت مقیاس المساندة االجتماعیة والدرجة الكلیة ومجاالت مقیاس معنى الحیاة والدرجة الك

 إحصـائیًا فـيبینمـا توجـد فـروق دالـة  النتائج على وجود فروق دالة إحصائیا في مجاالت مقیاس المساندة االجتماعیة والدرجة الكلیة تعـزى إلـى الجـنس،

  مجالي التحقق الوجودي وجودة الحیاة والدرجة الكلیة لمقیاس معنى الحیاة لصالح الذكور.

  المساندة االجتماعیة، معنى الحیاة، حاالت البتر، محافظات غزة.كلمات مفتاحیة: 

  المقدمة: 

ألرض، َعرفــت البشــریة اإلعاقــة ُمنــُذ أن ُوجــد اإلنســان علــى هــذه ا 

وهـي مشــكلة قدیمــة ومسـتمرة، فــي كافــة المجتمعـات المتقدمــة والمتخلفــة 

على حٍد سواء، حیث ال یخلو أي مجتمع من وجود أفراد معوقین، َغیر 

أن نظــرة المجتمعــات إلــى المعــوقین ورعــایتهم اختلفــت مــن عصــر إلــى 

ـــیة  ـــدمات النفســ ــــدیم الخـ ـــت المجتمعــــات فـــــي أوجــــه تق ـــر، كمــــا اختلفـ آخـ

  هم.والتأهیلیة ل

واإلعاقـة مشــكلة إنســانیة اجتماعیــة ذات أبعــاد متعــددة، ومتداخلــة،  

ـــــد ـــد تزای ــ ـــأهیلي، وق ــ ــــاعي والت ـــي واالجتمـ ـــي والنفســ ــ ـــا الطب ـــداد  تمنهــ أعــ

المعــوقین فــي العصـــر الحــدیث رغــم مـــا شــهده میــدان الطـــب مــن تقـــدم 

كبیــر؛ وذلـــك نتیجـــة عوامــل التلـــوث واألوبئـــة والكــوارث والحـــروب التـــي 

 بیرة من المعوقین حركیًا، ممن یعانون من عجز عظميت أعداداً كلفّ خَ 

أو عضلي أو عصبي، أو إصابة حرمتهم من استخدام أجسامهم بشكل 

  طبیعي.

ـــدة،   ــة ومعقـ ــــي تواجــــه مشــــاكل حساســ ــة الت ومــــن اإلعاقــــات الحركیــ

حــاالت البتـــر ومــا یصـــاحبها مـــن فقــدان العضـــو، حیــث تعطـــل حـــواس 

ممــا یشــكل مشــكلة ثالثیـــة  الفــرد، ویعجــز العضــو عــن القیــام بوظائفــه؛

جسمیة ونفسیة واجتماعیة، تؤثر على الفرد وعلى محیطه الذي یعیشه؛ 

ــــؤدى بــــه إلــــى حالــــة مــــن الیــــأس  ــة ت ـــه صــــدمة انفعالیــ حیــــث تخلــــق لدیـ

  والمعاناة.      

وتعـاني جمیــع المجتمعــات مـن وجــود حــاالت البتـر، ولكنهــا تختلــف 

روب، وحـــوادث ة منهــا: الحـــأســباب عدیـــدلهـــا مــن مجتمـــع إلــى آخـــر، و 

  وأسباب خلقیة وغیرها.  ٕاصابات العمل، واألمراض والجراحة،الطرق، و 

ویعـد البتــر حالـة مــن حــاالت العجـز یفقــد الفــرد فیهـا أحــد أطرافــه أو    

بعضها أو كلها، إمـا بالجراحـة أو الحـوادث أو خلقیـًا فـي حالـة التكـوین 

ة والمرتبطـة الجبلي الناقص، كما أن هناك نوعـًا مـن اإلعاقـة المسـتحدث

بالتقدم الحضاري واستخدام المیكنة أو اآللة في الوقت الحاضر وبعض 

ـــالبتر، مـــن فقـــد أحــــد  أســـالیب العـــالج. حیـــث إن الشـــخص المصــــاب ب

أطرافــه أو حتــى كلهــا، ونــتج عــن ذلــك إعاقــة حركیــة أثــرت علــى أدائــه 

ــرة  ــه االجتمـــاعي والنفســــي فـــي األســ ــن ثــــم توافقـ ألدواره االجتماعیـــة، ومـ

والمجتمع، مما یتطلب تأهیله مهنیًا واجتماعًیـا ونفسـیًا السـتعادة  والعمل

  ).          ٤(كل أو بعض توافقه في المجتمع 

ولألســـرة دور كبیـــر فـــي التأهیـــل النفســـي واالجتمـــاعي ألن التأهیـــل 

ــرة  النــــاجح یتطلــــب ســــمات شخصــــیة ســــویة للمبتــــور، ودعمــــًا مــــن األســ

لكــي یــتمكن مــن التعــویض عــن  والمجتمــع لتنمیــة القــدرات المتبقیــة لدیــه

ـــى أقصــــى درجـــة مــــن التوافـــق النفســــي  قدراتـــه المفقـــودة، والحصــــول عل

.)١٨(واالجتمـــاعي والمهنـــي وعلـــى االســـتقاللیة وحـــل مشـــكالته المختلفـــة
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وبسـبب اآلثــار الســلبیة الناجمــة عـن البتــر كاالضــطرابات النفســیة   

كن الفرد من والمشاكل الصحیة والتغیرات االجتماعیة والعجز، وعدم تم

ـــذه  ــــن هــ ـــد مـ ــــدخل للحــ ـــن التـ ـــد مــ ـــاء الـــــذاتي البــ ـــى االكتفــ ــــول علــ الحصـ

االضـطرابات، والعقبـات التــي تواجـه األفــراد فـي تحقیــق التوافـق النفســي 

  واالجتماعي ووضع اآللیات المناسبة للتأقلم والتكیف. 

ومــن هنــا تبــرز ضــرورة تقــدیم المســاندة االجتماعیــة لــذوي حــاالت   

سرعة التأقلم لدیهم تعتمـد علـى التقبـل والـدعم المقـدم  البتر، والسیما أن

مــن أســرهم وأصــدقائهم وأفــراد المجتمــع، كــون حــالتهم تســتدعي الحاجــة 

  إلى المعونة والمساندة من اآلخرین. 

وللمساندة االجتماعیة أثر عام على الصحة البدنیة والنفسیة، ألن   

ــرد ب ــزود الفــ ــ ـــن أن ت ــرة یمكـ ــــة الكبیــ ــبكات االجتماعی ــــة الشــ ــرات إیجابی ــ خب

منتظمـة، ومجموعـة مـن األدوار التـي تتلقـى مكافـأة مـن المجتمـع، وهـذا 

ــرتبط  ــة إیجابیـــة مـــن بالنـــوع یمكـــن أن یـ الســـعادة، حیـــث إنهـــا تـــوفر حالـ

ــراف بأهمیــــة  ـــتقرار فــــي مواقــــف الحیــــاة واالعتــ الوجــــدان وٕاحساســــًا باالسـ

  . )١٣(الذات

الحفـاظ علـى  إلـى دور المسـاندة االجتماعیـة فـي )١٦( يویشیر عل  

الصحة النفسیة وأن هـذه األبعـاد تتصـل اتصـاًال مباشـرًا بمسـاندة الـذات 

اإلنســـانیة، وتقویتهـــا لتـــوفیر مقومـــات الصـــحة النفســـیة والعقلیـــة لمتلقـــي 

ــــه  ــ ــــي تفاعالت ـــتقرار فــ ــ ـــان، واالسـ ــ ــــاألمن واألمـ ــ ـــعر ب ــ ــــى یشـ ــــاندة حتــ المســ

  االجتماعیة مع اآلخرین، وفي عالقاته بالبیئة المحیطة به.

مــا أن المســاندة االجتماعیــة لهــا دور إنمــائي وآخــر وقــائي. ففــي ك  

الــدور اإلنمــائي یكــون األفــراد لــدیهم عالقــات اجتماعیــة، یتبادلونهــا مــع 

غیرهم ویدركون أن هـذه العالقـات یوثـق بهـا أفضـل مـن ناحیـة الصـحة 

النفسیة من غیرهم ممن یفتقدون إلى هذه العالقات. أمـا الـدور الوقـائي 

دة االجتماعیــة لهــا أثــر مخفــف لنتــائج األحــداث الضــاغطة، فــإن المســان

ولــذلك فإنــه یفتــرض حــدوث تفاعــل بــین الضــغوط مــن ناحیــة والمســاندة 

االجتماعیة من ناحیة أخرى في التأثیر على النتائج التي یتوقع حدوثها 

  .)١٣(نتیجة للضغوط 

إلى أن المساندة االجتماعیة  )٤٤(ولقد أشار سارسون وآخرون   

دورًا بارزًا في الخلو من االضطرابات النفسیة، وتساعد على  تلعب

تعمیق التوافق النفسي واالجتماعي للفرد، وتقي الفرد من اآلثار النفسیة 

السلبیة التي یتعرض لها في مواجهته ألحداث الحیاة الضاغطة وفي 

  عالقاته بالبیئة المحیطة به.

 Kessler etو كیسـلر وآخـرین  Casselویتفق كـل مـن كاسـل   

al.  )ـــ١٩٨٥ ـــة تعـ ـــدرًا هامــــًا مـــــن  د) فــــي أن المســــاندة االجتماعیــ مصــ

المصـادر األساســیة التــي تـؤدي إلــى إحســاس الفـرد بــاألمن النفســي فــي 

ـــه عمـــا یمكـــن أن  البیئـــة االجتماعیـــة التـــي تحـــیط بـــه، وأنهـــا تخفـــف عن

ـــبكة العالقـــــات  ـــعوره بشـ ـــي تهــــدده لشـ ـــعوبات واألخطــــار التـ ــه الصـ ــ تحدث

تي تمده بالمساندة، وٕادراكه أنه لم یعـد وحیـدًا فـي مواجهـة االجتماعیة ال

 et al. Tebbiدراسـة  تیبـي وآخـرین  وأكدت نتائج ).٣٧ (تلك المخاطر
بتــرت أحــد  أهمیــة المســاندة االجتماعیــة فــي تكیــف المــراهقین ممــن )٤٦(

   al. et Williamsوآخـرین ولیمـز أطـراف جسـمهم. كمـا بینـت دراسـة 
  االجتماعیة واالندماج االجتماعي بعد البتر.  أهمیة المساندة)٤٨(

 )٣٦(  Horgan & MacLchlanویلخـص هورغـان وماكالشـالن 

یجــابي لمــن خســروا أطــرافهم منهــا مــرور العوامــل المرتبطــة بــالتوافق اإل

الوقت على البتر، والمزید من المساندة االجتماعیة، وزیادة الرضا عـن 

لجــادة، والشخصـیة المتفائلــة، الطـرف االصـطناعي، ومحــاوالت التـأقلم ا

  والحد من األلم الوهمي.     

المســاندة االجتماعیــة مصــدرًا هامــًا مــن مصــادر الــدعم  دوعلیــه تعــ

النفسي واالجتماعي الذي یحتاجـه الفـرد فـي حـاالت البتـر؛ ألنهـا تلعـب 

دورًا هامـًا فـي إشــباع حاجاتـه لألمـن النفســي االجتمـاعي وتعـزز احتــرام 

ه بــالقبول والقیمــة واإلحســاس بالثقــة، ممــا یدفعــه إلــى الــذات لدیــه وتشــعر 

ـــاة بحیـــث یـــؤدى دوره ویتخـــذ لـــه هــــدفًا تّ ا بـــاع أســـلوب إیجـــابي فـــي الحی

  ویحقق هویته الذاتیة ووجوده عبر رحلة الحیاة. 

غیر أن الحیاة ال تخلو مـن األزمـات والشـدائد، وهـي سـمة مالزمـة  

ـــذي  ــز بأنــــه الكــــائن الـ ــه یتمیــ ـــدرك قیمــــة لحیــــاة اإلنســــان، كونــ یعــــاني ویـ

معاناتـه، وأینمـا وجــدت حیـاة اإلنســان البـد أن یتعــرض للمعانـاة فــي أي 

فتــرة مــن حیاتــه، كــالمرض والمــوت والفقــر وغیرهــا. فالمعانــاة جــزء مــن 

حیـاة اإلنســان وجــزء مــن الوجــود اإلنســاني وٕان اختلفــت مــن إنســان إلــى 

ـــاوت درجتهـــا ومجاالتهـــا، ویختلـــف كیفیـــة تعـــاطي ا ــرد آخـــر، كمـــا تتف لفـ

ــــه مشــــاعر الیـــــأس  ــیطر علی ــه وتســـ ــ ـــلم لمعانات ـــاك مـــــن یستسـ معهــــا، فهنـ

واإلحبـــاط والتشـــاؤم، وهنـــاك مـــن یواجـــه هـــذه المعانـــاة بالعزیمـــة واإلرادة 

  والتحدي.

وقـد یتعــرض اإلنســان إلــى حالــة مــن فقــدان عضــو مــن جســمه أو   

أحــد أطرافـــه، ویترتــب علیـــه حالــة مـــن العجــز الـــذي یــؤثر علـــى مفهـــوم 

یة، وحركـة التنقــل، والرعایـة الذاتیــة والوظیفـة واإلحســاس، الـذات الجســم

"مما یؤدي إلى اإلحباط الوجودي الذي یمكن أن یؤدي إلى االضطراب 

العصــبي مثــل الیــأس والكآبــة والالمبــاالة. إن امــتالك الشــعور بالهــدف 

والمعنى للحیاة یمكن أن یسهم في تخفیف الضیق الذي یسببه المرض، 

ذین لـدیهم درجــات مرتفعـة مـن معنــى الحیـاة أنهــم حیـث سـجل األفــراد الـ

ــراد غیــــر القـــادرین علــــى إیجـــاد معنــــى  ـــة مــــع األفـ ــر اســــتمتاعًا مقارن أكثـ

  .)٣٤(الحیاة". 

مـن المفـاهیم التـي  Meaning in lifeویعـد مفهـوم معنـى الحیـاة   

بدأت تسـتحوذ علـى اهتمـام البـاحثین فـي مجـال الصـحة النفسـیة، حیـث 

مــة حیاتــه ورضـاه عــن ذاتــه وتقــدیره لهــا بــالمعنى تـرتبط لــدى اإلنســان قی

الـذي تنطـوي علیــه حیاتـه والـدور الــذي یـرى أنـه أهــل ألدائـه فـي الحیــاة 
. فأهمیة معنى الحیاة وااللتزام والرضـا عـن الحیـاة الشخصـیة مـرتبط )٩(
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أن إرادة إلـى وتشـیر الدراسـات   )٤٣(ارتباطـًا وثیقـًا بالصـحة النفسـیة 

ان الحصــن المنیــع لمواجهــة حالــة عــدم االســتقرار دنجــاز ُیعــالمعنــى واإل

كمـا یؤكـد )، ٣٩(كفیالن بضمان الصحة النفسیة والسـعادة هما العاطفي و 

ارتبـاط  معنـى  (Zika & Chamberlain, ,1992 زیكـا وشـامبیالین

  .)٤٩(الحیاة بالسعادة النفسیة 

فاإلنسان إذن إذا لم ینجح في اكتشاف المعنى الـذي تنطـوي علیـه  

تــه، فــإن هــذه الحیــاة تصــبح ضــئیلة القیمــة، ویصــبح مــن العبــث أن حیا

ُیجهــد اإلنســان ذاتــه فــي تحمــل مصــاعبها، حیــث تتحــول یومــًا بعــد یــوم 

إلـــى عـــبء ثقیـــل ال جـــدوى مـــن االســـتمرار فـــي مصـــارعته، لهـــذا یـــدعو 

أنصـار مدرسـة فرانكـل إلــى تركیـز الجهـود حــول مسـاعدة اإلنسـان علــى 

  .  )٩(ة الذي یؤمنون به وبأهمیته لإلنسان أن یكتشف بنفسه معنى الحیا

الحیاة بالنسبة ألي فرد ذات  أن  )٣٢( Frankelویعتقد فرانكل  

معنى و ینبغي لإلنسان أال یتوقف عن بلوغ هذا المعنى في كافة 

وجزء من الوجود  المعاناة جزء من حیاة اإلنسانف األحوال و الظروف،

سى أبدًا بأنه یمكننا أن نجد ویضیف فرانكل " یجب أال نن اإلنساني.

القیمة في حیاتنا حتى عندما نواجه موقفًا میئوسًا منه، أو عندما نواجه 

بقدر ال یمكن أن نغیره، ویكون ذلك بتحویل المأساة الشخصیة إلى 

  .)٣٣(انتصار، وبتحویل المأزق الذي یمر به الفرد إلى إنجاز

مــل المعانــاة وال والمعنــى یهــرب مــن الفــرد الــذي ال یســتطیع أن یتح 

یتمتع بالصبر، فالحیاة ال یمكن أن تسیر على وتیرة واحدة بل البد من 

أن تواجهنا فیهـا المشـكالت التـي تحتـاج إلـى كثیـر مـن الشـجاعة والثقـة 

ــــایش  ـــان أن یعـــ ــ ـــى اإلنسـ ــ ــروري علــ ــ ــــن الضــ ــبح مــ ــ ــــث یصـــ ــ ـــــالنفس بحی بـ

المشكالت ویواجه المعانـاة بانشـراح الصـدر الـذي ُیمكـن مـن اإلحسـاس 

  . )١٤(لتغلب على المشكالت بالشعور بالرضا با

وقد یتعرض إرادة المعنى عند اإلنسان إلى اإلحباط وهو ما یعرف  

ـــالمعنى ـــاط الوجـــــودي وفقــــًا لنظریـــــة العــــالج بــ ــــث یـــــؤدي )١٩(باإلحبـ ، حی

اإلحباط الوجودي إلى العصـاب المعنـوي المنشـأ والـذي تظهـر مالمحـه 

ـــاالة مـــن خـــالل مـــا یمیـــز شخصـــیة الفـــرد بالیـــأس و  ) ٣٤(الكآبـــة، والالمب

ـــه فـــإن الالمعنــــى  حالـــة ذاتیــــة یشـــعر فیهــــا  Meaninglessnessوعلی

ـــذات  ــ ـــة بال ــراغ وفقـــــدان الثقــ ــ ـــیق والفـ ــل والضــ ــ ــــان بالالمبـــــاالة والملـ اإلنسـ

واإلحساس بالضیاع، مما یؤدي إلى التشـاؤم واالعتقـاد بـأن مـا یمارسـه 

حسـاس بعـدم من أنشطة عبر رحلة الحیـاة بـال جـدوى ممـا یولـد لدیـه اإل

  قیمة الحیاة .

وقـــد اهـــتم دیننـــا اإلســـالمي بحیـــاة المســـلم، فیمـــا ورد فـــي الحـــدیث   

الشــریف عــن أبــي یحیــى ُصــهیب بــن ســنان رضــي اهللا عنــه قــال: قـــال 

" عجبًا  ألمر المؤمن، إن أمره كله له خیر، ولـیس ذلـك  رسول اهللا 

ن أصـابته خیـرًا لـه، وإ  تألحد إال للمؤمن، إن أصـابته سـراء شـكر فكانـ

والمـؤمن یفضـل المعانـاة  ). ٢٢( خیرًا لـه." رواه مسـلم تضراء صبر فكان

ـــدنیا بـــدًال مـــن المعانـــاة فـــي اآلخـــرة وهـــذا مـــا علمـــه رســـولنا علیـــه  فـــي ال

الصالة والسالم ألمته أن یقولوا " اللهم ال تجعل مصـیبتنا فـي دیننـا وال 

  .)٣(تجعل الدنیا أكبر همنا وال مبلغ علمنا" رواه الترمذي 

ـــیم    ـــع الشـــــعب الفلســــطیني األلــ ــة الباحثـــــة لواقـ ومــــن خـــــالل معایشــ

والمعقد للغایة، وفي ظل ما یعانیه الفلسطینیون من ممارسات االحتالل 

المتمثلة فـي: سیاسـة القصـف واالغتیـاالت والتـدمیر وتجریـف األراضـي 

وهدم البیـوت والتهجیـر القسـري وغیـر ذلـك، فـإن المعانـاة التـي یتعـرض 

قاســیة ومریــرة وجــزء ال  -علــى اخــتالف فئاتــه-ب الفلســطیني لهــا الشــع

  یتجزأ من حیاته الیومیة.

ومــن الفئــات االجتماعیــة التــي تواجــه مشــاكل معقــدة وحساســة هــي  

فئـــة المعـــوقین ومنهــــا حـــاالت البتــــر النـــاجم عــــن االحـــتالل وممارســــاته 

القمعیــة، والتـــي تصـــاعدت بشـــكل خطیـــر خـــالل االنتفاضـــة الثانیـــة فـــي 

) والتــي ٢٠٠٨) مــرورًا بالعــدوان علــى غــزة فــي أواخــر(٢٠٠٠(دیســمبر

اســتخدمت فیهــا مختلــف أنــواع األســلحة التقلیدیــة والبیولوجیــة والكیمائیــة 

ـــ ـــ تحیـــث بات ــزة مســـتهدفجمی ــف وتحــــت  ةع أنحـــاء محافظـــات غـ بالقصـ

ن شـبح المــوت إ، بــل االنیـران جـوًا وبــرًا وبحـرًا، ولــم یعـد أي مــواطن آمنـ

 أي وقت؛ األمر الـذي أدى إلـى تعـرض كثیـر یهدده في كل مكان وفي

إلى اإلصابة أو فقـدان أجـزاء مـن جسـمهم أو أطـرافهم، وحرمـانهم  منهم

من القدرة على الحركة والتنقل والعمل واإلحساس والعیش حیاة طبیعیـة 

  كسائر البشر.

وانطالقًا مـن االهتمـام بهـذه الفئـة وحقهـا فـي ممارسـة الحیـاة بشـكل  

اقاتهم وٕامكاناتهم والعمل على تنمیتهـا إلـى أقصـى طبیعي، واستغالل ط

حـد ممكــن، علــى اعتبــار أن إهمــال هـذه الفئــة هــو هــدر للثــروة البشــریة 

وبالتالي یصبحون عالة على أسرهم ومجتمعهم. فإن مساعدة هذه الفئة 

علـــى مواجهــــة مشـــكالتهم حتــــى یتمكنـــوا مــــن مواصـــلة الحیــــاة بإیجابیــــة 

اجهــة الظــروف القاســیة والســیر قــدمًا والقــدرة علــى تحقیــق األهــداف ومو 

نحو أهدافهم رغم ما یعتریهم من صعاب ومشكالت یعد قضیة إنسانیة 

  وأخالقیة.  

ـــدیم الـــدعم العــــاطفي والمـــادي لمســـاعدتهم علــــى    ـــد مــــن تق لـــذا الب

اإلحساس بذواتهم، وٕانسـانیتهم فـي المجتمـع الـذي یعیشـون فیـه، والعمـل 

انیــات إلــى أقصــى مســتوى ممكــن علـى تنمیــة مــا لــدیهم مــن قــدرات وٕامك

وحسـن اســتثمارها وتوظیفهــا فــي المجــال المناســب ممــا یســهم فــي القیــام 

بدورهم في الحیاة، األمر الذي یحقق لهم أهدافهم ویخلق لدیهم إحساسًا 

بقیمة الحیاة ومعنى لوجودهم وقیمة لذواتهم وشعورهم بأهمیتهم ودورهـم 

  داخل مجتمعهم. 

اسة الحالیة للوقوف على مستوى المساندة ومن هنا برزت فكرة الدر  

االجتماعیة التي یتلقاها األفراد ذوي حاالت البتر، ودورها في الحد من 

مشاعر اإلحباط والعجز والفشل لیعیـد لهـم األمـل والنظـرة المتفائلـة إلـى 

  الحیاة. 



  محافظات غزة المساندة االجتماعیة وعالقتھا بمعنى الحیاة لدى حاالت البتر في
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  مشكلة الدراسة:

  تحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة التالیة: 

دة االجتماعیـــة لـــدى عینـــة مـــن حـــاالت مـــا مســـتوى المســـان  -١

 البتر في محافظات غزة؟

مــا مســتوى معنــى الحیــاة لــدى عینــة مــن حــاالت البتــر فــي  -٢

 محافظات غزة ؟

هل توجد عالقة ارتباط دالة إحصـائیًا بـین مجـاالت مقیـاس  -٣

كــل مــن المســاندة االجتماعیــة ومعنــى الحیــاة لــدى عینــة مــن 

 حاالت البتر في محافظات غزة؟

روق دالة إحصائیا في مجاالت مقیاس المساندة هل توجد ف -٤

 االجتماعیة تعزى لمتغیر الجنس ؟

هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائیا فــي مجــاالت مقیــاس معنــى  -٥

  الحیاة تعزى لمتغیر الجنس ؟

  أهداف الدراسة:

مســـتوى كـــل مـــن المســـاندة  إلـــى هـــدفت الدراســـة الحالیـــة التعـــرف   

ر فــي محافظـات غــزة، كمــا االجتماعیـة ومعنــى الحیـاة لــدى حــاالت البتـ

هـــدفت إلـــى معرفـــة العالقـــة بـــین مســـتوى المســـاندة االجتماعیـــة ومعنـــى 

لـى الفـروق فـي إالحیاة لدى حاالت البتر في محافظات غـزة، والتعـرف 

  كل من المساندة االجتماعیة ومعنى الحیاة، تبعًا لمتغیر الجنس. 

  أهمیة الدراسة :

لذي ینطلـق مـن تكمن أهمیة الدراسة من أهمیة موضوعها ا

  عدة اعتبارات أهمها:

نـدرة الدراســات التـي تناولــت موضــوع الدراسـة وبخاصــة فــي  -١

ـــذه الدراســــة مــــن  ـــد هـ ـــطینیة، حیــــث تعـ ــة والفلسـ البیئتــــین العربیــ

الدراســـات البـــاكرة التـــي اهتمـــت بدراســـة المســـاندة االجتماعیـــة 

وعالقتهــا بمعنــى الحیـــاة لــدى حــاالت البتـــر فــي فلســطین فـــي 

  ثة.حدود علم الباح

ــة التــــي   -٢ تســـلیط الضــــوء علــــى مســــتوى المســــاندة االجتماعیــ

ـــع  ــراد مــــن ذوي حــــاالت البتــــر داخــــل المجتمـ یحظــــى بهــــا األفــ

الفلســطیني بصــورة علمیــة وموضـــوعیة، والوقــوف علــى مـــدى 

انتشــار القــیم النبیلـــة واألخــالق المحمـــودة كالتعاضــد والتســـاند 

ــزام اجتمــــاعي -والتعــــاون ــرات  –كواجــــب دینــــي، والتــ ـــم تغیــ رغـ

 العصر، والضغوط الحیاتیة.

ـــاة  -٣ ـــــى الحیـــ ــــن معن ـــل مـ ـــاس كــ ــ ـــیكومتریة لقی ــــوفیر أدوات ســ تـ

ــــاعدة  ــــى مســ ــــؤدي إلـ ــــذي یــ ـــر الـ ــة، األمـــ ــ ــــاندة االجتماعیـ والمسـ

  الباحثین في إعداد دراسات میدانیة لدى عینات مختلفة.

إن مــا تســفر عنــه الدراســة مــن نتــائج قــد تســاهم فــي تزویــد  -٤

ـــات ت ــرار بقاعـــــدة بیانــ ــ ـــاحبة القـ ـــات صــ ـــم الجهــ ـــي رســ ــ ـــدها ف ــ فی

وطنیـــة شـــاملة لرعایـــة المعـــوقین مـــن ذوي حـــاالت  اســـتراتیجیة

ـــا  ــزة علــــى أســــس علمیــــة ســــلیمة، كمـ ـــات غــ البتــــر فــــي محافظـ

ستسـاعد فــي تكثیــف الجهــود لتقــدیم البــرامج الصــحیة والنفســیة 

  المالئمة من خالل 

مساعدة هذه الفئة في مواجهـة مشـكالتها مـن أجـل تحقیـق 

  ي.التوافق النفسي واالجتماع

إتاحــة الفرصـــة أمـــام المرشـــدین واألخصـــائیین العـــاملین فـــي  -٥

مؤسسات المعوقین، والسیما ذوي حاالت البتر لوضع البرامج 

اإلرشادیة الوقائیة والعالجیة واإلنمائیة لمساعدة هذه الفئة من 

  أجل تحقیق التوافق النفسي والصحة النفسیة لهم وألسرهم.

  مصطلحات الدراسة:

  Social Supportیة المساندة االجتماع

بأنها إدراك الفرد للبیئة المحیطة  )٤٤( یعرفها سارسون وآخرون    

به التي تمثل دعمًا اجتماعیًا هامًا من حیث توافر أشخاص مقربین 

منه، یرعونه ویهتمون به ویثق فیهم في الوقوف بجانبه عند الحاجة 

  مثل األسرة والجیران.

مـا یتلقـاه الفـرد مـن الـدعم : یـاً تعریـف المسـاندة االجتماعیـة مفاهیم

العاطفي والمعلوماتي والمادي من خالل اآلخرین في بیئته االجتماعیة، 

خاصــة عنــدما یواجــه أحــداثًا أو مواقــف  كاألســرة، واألصــدقاء، والجیــران

ممـــا یســـاعده علـــى یمكـــن أن تثیـــر لدیـــه المشـــقة وتســـبب لـــه المتاعـــب؛ 

   .التكیف مع األزمات والشدائد

الدرجـة التــي یحصــل علیهــا  ندة االجتماعیــة إجرائیــًا:تعریــف المســا

  أفراد عینة الدراسة في مقیاس المساندة االجتماعیة المعد لهذا الغرض.

  Meaning in Lifeمعني الحیاة 

هي إدراك األهداف لوجود اإلنسان، ومتابعـة تحقیـق األهـداف ذات 

  .)٤٢(ومصاحبة ذلك بمشاعر االمتالء والحیویة  ،القیمة

ــاة مفاهیمیــاً  تعریــف ــى الحی ، یجابیــة: بأنهــا حالــة ذاتیــة مــن اإلمعن

ــبیل حیـــث یشـــعر الفـــرد فیهـــا  أنـــه یحتـــاج إلـــى الســـعي واالجتهـــاد فـــي سـ

ویكون قادرًا على القیام بدوره هدف یستحق أن یعیش من أجله، تحقیق 

   بأنها ذات قیمة.ولدیه إحساس  ،في الحیاة
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یحصـل علیهــا أفـراد عینــة  الدرجـة التــي تعریـف معنــى الحیــاة إجرائیــًا: 

  الدراسة في المقیاس المعد لهذا الغرض.

  Amputation البتر 

یعــرف البتــر بأنــه استئصــال طــرف أو أكثــر مــن أطــراف الجســم، ســواء 

 .)١٥(جــزء منهــا مالســفلیة أ مجــزء منهــا أ ماألطــراف العلویــة أ أكــان أحــد

ء بأنـــه فقـــد اإلنســـان لعضـــو مـــن أعضـــا )١٧(یعرفـــه علـــي وعبـــد الهـــاديو 

جسمه الحركي یؤدي إلـى إصـابته بـالعجز، وینـتج عنـه صـدمة انفعالیـة 

  تحدث بعض التغیرات في الشخصیة واإلدراك.

  تعریف البتر حسب الدراسة الحالیة:

هو االستئصال الجراحـي الخـارجي لجـزء مـن الجسـم فـي األطـراف  

ـــاة  ـــدف الحفـــــاظ علـــــى حیــ ـــا بهــ ــراف الســـــفلیة أو كلیهمــ العلویـــــة أو األطـــ

عـــد تعرضـــه إلـــى قصـــف مـــن قـــوات االحـــتالل كـــاد أن یـــودي اإلنســـان ب

  بحیاته.

  حدود الدراسة:

 )١٢٨( تتحدد الدراسـة الحالیـة بالعینـة المسـتخدمة والبـالغ عـددها  

مــن حــاالت البتــرٍ لألطــراف العلویــة أو الســفلیة أو كلیهمــا، التــي  حالــة

 ٢٩/٩/٢٠٠٠ظهرت في محافظات غزة منذ انتفاضة األقصى بتـاریخ 

ـــــى ال ــ ــ ــ ــ ـــاریخ إل ــ ــ ــ ــ ــ ــزة بت ــ ــ ــ ــ ــ ـــى غـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر عل ــ ــ ــ ــ ـــدوان األخیــ ــ ــ ــ ــ  ٢٠٠٨/ ٢٨/١٢عــ

ـــى ــ ـــــاس ٢١/١/٢٠٠٩حتــ ـــي: مقیــ ــ ـــــا وهــ ــتخدمة فیهــ ــ ــ ـــــاألدوات المسـ ، و بــ

  المساندة االجتماعیة، ومقیاس معنى الحیاة. 

  الدراسات السابقة:

ــرات   ــ ـــق بمتغیـ ـــیكولوجي المتعلــ ـــة بمراجعـــــة األدب الســ قامـــــت الباحثــ

ــر  ات الدراســــة الدراســـة، وســــتعرض عـــددًا مــــن الدراســـات المتعلقــــة بمتغیـ

  بتسلسل من األحدث فاألقدم.

  دراسات تناولت حاالت البتر

بدراسـة هـدفت إلـى وصـف  )٣٨(  Liu et al.قـام لیـو وآخـرون   

ـــفلیة ــراف السـ ـــر لألطــ ــراد مــــن ذوي حــــاالت البتـ ــ ـــیة لألف  التجربــــة المعیشـ

، وما یسببه فقدان أجزاء من الجسم من االضطرابات الجسـدیة  هاوفهم

شخصًا  )٢٢(عیة. وأجریت مقابالت شبه منظمة مع والنفسیة واالجتما

ممن بترت أطرافهم السفلیة فـي تـایوان. وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أنـه 

یمكن تصنیف التجربة المعیشـیة لألشـخاص ذوي حـاالت البتـر السـفلیة 

یة: العیش بال أمل، واالنهیار العاطفي، صعوبة تإلى األربع حاالت اآل

ظ دائمــًا علــى بصــیص األمــل. وأظهــرت نتــائج معایشــة الشــدائد، والحفــا

ــة ــــة الدراســ ــراد عین ــ ــة أن أف ــطرابات الجســــدیة  الدراســ ـــن االضــ یعــــانون مـ

ـــن أجــــل مواجهـــــة  ـــدون مــ ـــم یجاهـ ــة والثقافیـــــة، وأنهـ ــ ــیة واالجتماعی والنفســ

التحــدیات. كمــا أشــارت نتــائج الدراســة إلــى ضــرورة فهــم أربــاب المهــن 

حــاالت البتــر و البـــد أن الصــحیة الحاجــات الحقیقیــة لألفــراد مــن ذوي 

توفر لهـم شـرحًا واضـحًا فیمـا یتعلـق بالقضـایا الصـحیة المرتبطـة بـالبتر 

علــى المــدى القصــیر والطویــل األجــل خــالل مرحلــة مــا قبــل البتــر ومــا 

بعــده، وضــرورة توســیع نطــاق الخــدمات والتركیــز علــى الجانــب البــدني 

ـــــدخالت النف ــ ــة للتــ ــ ــ ــ ــرامج الداعمـ ــ ــ ــــطناعیة، والبـــ ــ ــ ــراف االصـ ــ ــ ـــیة واألطـــ ــ ــ ســ

 واالجتماعیة مثل جماعات الدعم الرسمي واألقران .

ــرت القاضــــي   ــتقبل  )٢٠(وأجـ ــرف إلـــى قلــــق المســ دراســـة هــــدفت التعــ

وعالقتــه بصــورة الجســم ومفهــوم الــذات لــدى حــاالت البتــر بعــد الحــرب 

علــى غــزة، كــذلك معرفــة تــأثیر بعــض المتغیــرات منهــا الجــنس، الحالــة 

ــــود أبنــــــاء أم ال، مكــــــا ــــة، وجــ ـــدة االجتماعیــ ـــر، ومـــ ـــبب البتـــ ــر، ســـ ــ ن البتــ

فــردًا مــن حــاالت البتــر.  )٢٥٠(اإلصــابة. وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

ـــق  ــة وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین قل وأظهـــرت نتـــائج الدراسـ

المستقبل وصورة الجسم لدى حاالت البتر بعد الحرب على غزة، كذلك 

الذات لدى  وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین قلق المستقبل ومفهوم

حــاالت البتــر بعــد الحــرب علــى غــزة. كمــا بینــت نتــائج الدراســة أنــه ال 

توجد فروق في قلق المستقبل وصورة الجسم ومفهوم الذات لدى حاالت 

البتــر تعــزى لمتغیــرات الجــنس، الحالــة االجتماعیــة، وجــود أبنــاء، مكــان 

 البتـر، سـبب البتـر ومـدة اإلصـابة، بینمـا توجـد فـروق فـي صـورة الجسـم

  لصالح ذوي اإلصابة أقل من سنة.

وبحثت كلیة تنمیة القـدرات فـي جمعیـة الهـالل األحمـر فـي خـان    

ــزة.  )٢٦(یـــونس  ـــال فـــي محافظـــات غــ ــر مـــن األطف أوضـــاع حـــاالت البتـ

طفـــُال حیـــث تـــم إجـــراء مقـــابالت وتوزیـــع  )٩١(وشـــملت عینـــة الدراســـة 

طریــق  أطفــال عــن )٦(طفــًال، بینمــا تــم مقابلــة  )٨٥(اســتبیانات علــى 

الهاتف. وأوضحت نتائج الدراسـة أن السـبب الرئیسـي للبتـر كـان خـالل 

فتـرات الصــراع، كمــا تبـین وجــود نظــام لتحویـل األطفــال للــدول األخــرى 

لتلقي العالج. كما أشارت نتائج الدراسة أن األطفال وذویهم عبروا عن 

ــة، مشـــیرین إلــــى  ــن عـــدم الرضــــا عـــن الخـــدمات المقدمــ ـــة مــ ــة عالی درجـ

  المرتبطة بأوضاع الخدمات غیر المالئمة لالحتیاجات.المشاكل 

إلــى  lPhelps et a ( 41).كمـا هـدفت دراسـة فیلـبس وآخـرین   

معرفــة أهمیــة العــالج المعرفــي فــي الســنة التالیــة للبتــر. وتكونــت عینــة 

مـن البـالغین الـذین ُبتـرت أطـرافهم حـدیثًا . وأظهـرت  )٨٣(الدراسة من 

وأعـراض اضــطراب مـا بعـد الصـدمة كانــت نتـائج الدراسـة أن االكتئـاب 

) لدى أفراد عینة الدراسة، ولم ُیبلغ عـن مسـتویات ٪ ٢٥- ١٥بنسبة (

منخفضــة نســـبیًا مـــن النمـــو بعـــد الصـــدمة. كمـــا أظهـــرت نتـــائج الدراســـة 

أهمیــة العــالج المعرفــي فــي التــدخالت العالجیــة، وتوقعــت حــدوث نمــو 

  هرًا.ش ١٢في المعالجة المعرفیة للصدمة بعد  إیجابي

ــة أثـــایودا   إلــــى فحــــص الصــــحة  )٢٣( Athaudaكمـــا هــــدفت دراســ

ـــیرالنكا  ــرافهم فــــي الجــــیش فــــي سـ ــرت أطــ ــیة لــــدى الجنــــود ممــــن ُبتــ النفســ

ـــارنتهم مــــع الــــذكور ممـــن لــــم یتعرضــــوا إلـــى البتــــر. وتكونــــت عینــــة  ومق

ــراف وجنــــدیا  )٤٦١(الدراســــة مــــن   )٤٦١(مــــن الجنــــود مبتــــوري األطــ

  .وا للبترذكور ممن لم یتعرضمن ال جندیا
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( وأظهرت نتائج الدراسة أن أغلبیة حاالت البتر تحت الركبة بنسبة    

یعــانون مــن األســى النفســي، مــنهم  ٪ ٣٦بــین الجنــود، وأن  )٪ ٨٩,٦

ــرب النفســــي كــــان مرتفعـــًا بــــین الجنــــود المبتـــورین مقارنــــة بغیــــر  وأن الكـ

شیوعا المبتورین، وأن استهالك الكحول وتعاطي المخدرات كانت أكثر 

  .بین حاالت البتر

إلــى  )٤٠( .Oaksford et alكمـا هــدفت دراســة أوكســفورد وآخـرین 

الكشف و معرفة كیفیة تكیف األفراد ممن لدیهم بتر في الطرف السفلي، 

ــة لمواجهــــة الضــــغط النفســــي وتحقیــــق ـــالیب االیجابیــ ـــق  عــــن األسـ التوافـ

بتـر من یعـانون مـن مریضا م) ١٢النفسي. وتكونت عینة الدراسة من (

األطراف السفلیة في مركز األطراف االصطناعیة فـي جنـوب ویلـز فـي 

المملكة المتحدة. وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال یوجد دلیل على المعاناة 

النفسیة لدى عینة الدراسة. كما بینت نتائج الدراسة أنـه تـم بنـاء نمـوذج 

یجابي یجابي بعد بتر الطرف السفلي، وأن التعامل اإلنظري للتعامل اإل

  یسهم في النمو النفسي الذي یسهل التكیف النفسي بعد البتر.

ـــق   ـــا هــــدفت دراســــة كریـ ـــاني  )٢٧( Craigكمـ ـــاف المعــ ـــى استكشـ إلـ

االجتماعیة من استخدام األطراف االصـطناعیة لـدى األشـخاص الـذین 

یعانون مـن فقـدان أطـرافهم. وقـد تـم إجـراء المقـابالت وجهـًا لوجـه وعبـر 

ـــة قوامهـــا (لكترونـــي البریـــد اإل ــراف ٣٥لـــدى عین ــتخدمي األطــ ) مـــن مسـ

االصطناعیة. وخلصت الدراسة إلى أن استخدام األطراف االصطناعیة 

تلعــب دورًا فــي حیــاة األشــخاص االجتماعیـــة الــذین یعــانون مــن فقـــدان 

أطـــرافهم. كمـــا بینـــت نتـــائج الدراســـة أن اســـتخدام المشـــاركین لألطـــراف 

فـــادي الوصـــمة االجتماعیـــة االصـــطناعیة ســـاهمت فـــي تمكـــین القـــدرة لت

ـــد مــــن المشــــاكل  ـــم فــــي المجتمــــع والحـ التــــي بــــدورها مكنــــتهم مــــن دمجهـ

  العاطفیة التي تحیط بهذا العجز.     

 )٢٩(  et al. De Godoyكما هدفت دراسة دي جودي وآخـرین  

إلى تقییم جودة الحیاة لـدى المرضـى الـذین تعرضـوا إلـى بتـر األطـراف 

مــن خضـعوا ســابقًا م مریضـا )٣٠سـة مــن (السـفلیة. وتكونـت عینــة الدرا

لبتر الطرف السفلي ویتوجهون إلى العیـادات الخارجیـة للمتابعـة، حیـث 

) من اإلناث. وأظهرت ٩) من مجموع الدراسة و(٢١بلغ عدد الذكور (

نتــائج الدراســة أن مســتوى جــودة الحیــاة كانــت غیــر مرضــیة لــدى عینــة 

ى الــذین یعــانون مــن بتــر الدراســة، كمــا بینــت نتــائج الدراســة أن المرضــ

  ن على الحیاة.  و األطراف السفلیة متحامل

معرفة دور  إلى )٢٤( .Behel et alوهدفت دراسة بیهیل وآخرین  

ــل االكتئـــاب وتـــدني جـــودة  ــعف فـــي مشـــكالت التكیـــف مثـ مشـــاعر الضـ

الحیاة لدى المرضى الذین یعانون مـن بتـر األطـراف السـفلیة. وتكونـت 

لألطــراف خمــس عیــادات یراجــع مــن ریضــا مم) ٨٤عینــة الدراســة مــن (

االصطناعیة في شیكاغو. وأظهرت نتائج الدراسة أن مشاعر الضـعف 

تــؤثر تـــأثیرًا كبیــرًا علـــى التكیـــف لــدى المرضـــى الـــذین یعــانون مـــن بتـــر 

األطـــراف الســـفلیة. كمـــا بینـــت نتـــائج الدراســـة أن المرضـــى ممـــن ُبتـــرت 

ـــى االستشـــارة الفردیـــة، وتـــوفی ر األنشـــطة المجتمعیـــة أطـــرافهم بحاجـــة إل

  الرامیة إلى الحد من مشاعر الضعف لدیهم.

التعـــرف إلـــى مـــدى انتشـــار  )٢٨( Craigكمـــا هـــدفت دراســـة كریـــق  

ســترالیا، أحـاالت البتــر لألطـراف الســفلیة الناجمـة عــن داء السـكري فــي 

ــة لحــــاالت البتــــر  ــفیات الوطنیــ ـــم تحلیــــل قاعــــدة البیانــــات فــــي المستشــ وت

-١٩٩٧وحتــى  ١٩٩٦-١٩٩٥ي فــي الســنواتالناجمــة عــن داء الســكر 

) من حـاالت البتـر سـجلت ٧٨٨٧. وأظهرت نتائج الدراسة أن (١٩٩٨

ـــبب داء الســــكري، وأن انتشــــار حــــاالت البتــــر  ــراء الدراســــة بسـ أثنــــاء إجــ

) مــن بــین كــل مائــة ألـف مــن إجمــالي الســكان، و بلغــت  ١٣٩٧بلغـت(

غـت حــاالت سـترالیة، بینمــا بل) لكـل مائـة ألــف فـي العاصــمة األ١١٣٤(

ــر ( ـــترالیا. وخلصــــت الدراســــة إلــــى أن بتــــر أ) فــــي جنــــوب ٢٠٦٨البتــ سـ

األطراف السـفلیة المتعلقـة بـداء السـكري یشـكل تكلفـة كبیـرة فـي الصـحة 

  الشخصیة والعامة في استرالیا.

  دراسات تناولت المساندة االجتماعیة لدى حاالت البتر

ثیر إلــــى فحــــص التــــأ  )٤٧( Unwinكمـــا هــــدفت دراســــة أونـــوین    

المستقبلي للمتغیرات الدیموغرافیة والبتر والمتغیرات النفسیة المتمثلة في 

یجابي لدى مبتوري األمل والمساندة االجتماعیة على التوافق النفسي اإل

) مــن حــاالت البتــر ٩٩األطــراف الســفلیة. وتكونــت عینــة الدراســة مــن (

حـدة وممـن لألطرف السفلیة في مركز الرعایة والتأهیل في المملكـة المت

تعرضـوا للمتابعــة بعــد سـتة أشــهر مــن التأهیـل. وأظهــرت نتــائج الدراســة 

، وأن األمـل یجـابياإلأن األمـل فـي بدایـة إعـادة التأهیـل ارتـبط بـالمزاج 

والمساندة االجتماعیة ارتبطتا بالتوافق العام بعد المتابعة، بینما العوامل 

مـــا یشـــیر إلـــى أهمیـــة الدیموغرافیـــة والبتـــر لـــم یرتبطـــا بـــالتوافق العـــام، م

یجـابي المتغیرات النفسیة واالجتماعیة في التنبؤ مستقبًال فـي التوافـق اإل

  لدى مبتوري األطراف السفلیة. 

بدراســة  )٣٥(  et al. Hawamdehكمـا قــام الحوامـدة وآخــرون 

هــدفت إلــى تقیــیم مــدى انتشــار القلــق واالكتئــاب لــدى مبتــوري األطــراف 

ـــذلك مع ــ ــین، كـ ــ ــ ـــفلیة األردنی ــ ـــــات السـ ــة والبیانــ ــ ــ ــــائص المختلف ــــة الخصــ رفـــ

االجتماعیــة والدیموغرافیــة منهــا الجــنس، الحالــة االجتماعیــة، والمســاندة 

واشـتملت عینـة الدراسـة علــى االجتماعیـة والـدخل ونـوع ومسـتوى البتــر. 

فـي  من المرضـى الـذین یعـانون مـن بتـر الطـرف السـفليمریضا  )٥٦(

ــة األر  ــز التأهیــــل العیـــادات الخارجیــــة فـــي مستشــــفى الجامعــ دنیـــة، ومركــ

الملكي "فرح"، ومستشفى البشیر في عمان. وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن 

علـى التـوالي.  ٪ ٢٠و  ٪ ٣٧انتشار القلق وأعراض االكتئـاب بنسـبة 

كمــا بینـــت نتـــائج الدراســة أن مـــن العوامـــل المرتبطــة فـــي ارتفـــاع معـــدل 

ــــاندة  ـــص المســـ ــ ـــــاث، نقـ ـــنس اإلنـ ــ ـــا جـ ــ ـــیة منهــ ــ ــراض النفسـ ــ ـــــار األعــ انتشـ

االجتماعیـــة، والبطالـــة، والصـــدمة بعـــد البتـــر وقصـــر المـــدة بعـــد البتـــر، 

والبتر تحت الركبة .كما أشارت نتائج الدراسـة أن المسـاندة االجتماعیـة 

ساهمت فـي الحـد بدرجـة كبیـرة مـن القلـق واالكتئـاب لـدى العشـرات مـن 
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الذین یعانون من البتر بسبب المرض، والمرضى الذین یعانون من بتر 

لركبـــة، كمـــا أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أهمیـــة العوامـــل االجتماعیـــة فـــوق ا

  والدیموغرافیة في التكیف النفسي للبتر. 

ــة دیزمونــــد وماكالتشــــالن    & Desmondكمــــا هــــدفت دراســ

MacLachlan  )إلــى البحــث فــي مســاهمة كــل مــن المتغیــرات  )٣٠

ــر،  ــة المتمثلــــة فــــي العمــــر، الوقــــت الــــذي مضــــى علــــى البتــ الدیموغرافیــ

ــة فــي حـــل مســتو  ى البتــر، ومســببات البتــر واســـتراتیجیات التــأقلم المتمثل

للمشكلة، البحث عن المساندة االجتماعیة ، والتجنب في التنبؤ للتكیف 

 النفســـي واالجتمـــاعي لـــدى عینـــة مـــن قـــدامى المحـــاربین المســـنین ممـــن

مــن  )٧٩٦( وتكونــت عینــة الدراســة مــن . لــدیهم بتــر األطــراف الســفلیة

أن إلــى ن فـي المملكـة المتحــدة. وأشـارت نتـائج الدراسـة قـدامى المحـاربی

اســتراتیجیات التـــأقلم منبــئ هـــام فـــي التكیــف النفســـي واالجتمـــاعي، وأن 

ستراتیجیة التجنب ارتبطت بالمعاناة النفسیة ونقص التوافق، بینما على ا

ـــق  ــ ــراض القل ـــع أعـــ ــــكالت ســـــلبیًا مــ ــــل المشـ ـــلوب حـ ـــبط أســ ـــیض ارتــ النقــ

المســاندة االجتماعیـــة ســلبیًا مــع أعـــراض واالكتئــاب فــي حـــین ارتبطــت 

ــیر إلــــى إ االكتئــــاب و  ـــذه النتــــائج تشــ ـــع التوافــــق االجتمــــاعي. هـ یجابیــــًا مـ

احتمـــاالت التـــدخالت الرامیـــة إلـــى تعزیـــز اســـتراتیجیات المواجهـــة بوجـــه 

  خاص إلى تحسین النتائج النفسیة واالجتماعیة.

ة لمـدة لـویبدراسـة ط )٤٨(  .Williams et alكما قام ولیمز وآخرون   

حول المساندة االجتماعیة واالندماج االجتماعي بعد البتـر تدور سنتین 

وأثرها على األلم والرضا عن الحیاة والتنقـل والحركـة والعمـل الـوظیفي. 

ممـن ُبتـرت أطـرافهم السـفلیة حیـث تـم  )٨٩من (وتكونت عینة الدراسـة 

ـــابالت هاتفیــــة بعـــد  ــراء مق حــــة شــــهرًا بعـــد جرا ٢٤ و ١٢و  ٦و  ١إجـ

مؤشرًا مهمـًا د البتر. وأظهرت نتائج الدراسة أن المساندة االجتماعیة تع

فــي الرضــا عــن الحیــاة، والتنقــل، والســیطرة علــى العوامــل الدیموغرافیــة 

أن التــدخالت إلـى المرتبطـة ببتـر األطـراف. كمـا أشــارت نتـائج الدراسـة 

ــــة  ـــد لالرامی ـــر قــ ـــد البتــ ـــات االجتماعیـــــة بعــ ــة العالقــ ـــین نوعیـــ ـــهل تتحســ ســ

  المشاركة في األنشطة. 

ــة بــــین )٢١(كمـــا هـــدفت دراســـة المـــدهون    إلـــى الكشـــف عـــن العالقـ

المساندة االجتماعیة والصحة النفسیة للمعاقین حركیًا في محافظة غزة، 

وذلك للتأكد من دور المساندة االجتماعیة  كمتغیر نفسي اجتماعي في 

اب، والعزلة، خفض درجة التوتر، والقلق، والخجل، واالنطواء، واالنسح

واالكتئـــاب ممـــا یحقـــق التوافـــق الـــذاتي واألســـري واالجتمـــاعي والمهنـــي، 

وتحســین مســتوى درجــة الصــحة النفســیة عنــد المعــاقین حركیًا.وتكونـــت 

إناثـًا تتـراوح  )٦٤(ذكورًا و )٧٦(معاقًا منهم  )١٤٠(عینة الدراسة من 

ــة أن هنـــاك فروقــــاً  ٥٠-١٨بــــین  أعمـــارهم  ســـنة. وبینــــت نتـــائج الدراســ

لصالح الذكور في بعد التوافق االجتمـاعي وفـي بعـدي التوافـق األسـري 

والتوافــق مــع الــذات لصــالح اإلنــاث، كمــا دلــت النتــائج أن هنــاك فروقــًا 

  لصالح الذكور في كل أبعاد التوافق االجتماعي والخلو من االكتئاب.

دراسـة هـدفت إلـى كشـف العالقـة بـین  )١٢(وأجرى الشقیرات وأبوعین    

م االجتماعي المقدم للمعوقین جسـدیًا(من األسـرة واألصـدقاء وأفـراد الدع

 )٣٠٧(المجتمع) وبین مفهوم الذات لدیهم. وتكونت عینة الدراسة من 

مـــن المعـــوقین جســـدیًا فـــي األردن. وقـــد أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن 

ــرة واألصــــدقاء  ــة ( األســ الــــدعم االجتمــــاعي المقــــدم مــــن مصــــادره الثالثــ

یجابي للذات لدى المعوقین جسدیًا إساعد في تكوین مفهوم والمجتمع) ی

ــراف، والمصــــابین  ـــر فــــي أحــــد األطــ ـــدى المصــــابین ببتـ ــكل عــــام، ولـ بشــ

ــرة  بإعاقـــات جســـدیة مختلفـــة. وأشـــارت إلـــى أن الـــدعم المقـــدم مـــن األسـ

ـــلل  ـــابین بالشــ ـــدى المصــ ـــــذات لــ ـــابي لل ــــوم إیجــ ــــوین مفهـ ـــــي تكـ ــــاعد ف یسـ

ة مختلفـة. و أشـارت النتـائج الدماغي، ولدى المصـابین بإعاقـات جسـدی

إلـــى أن الـــدعم المقـــدم مـــن األصـــدقاء یـــؤدي إلـــى تكـــوین مفهـــوم ســـلبي 

للذات لدى المصابین ببتر في أحد األطراف. كمـا بینـت نتـائج الدراسـة 

یجــابي إأن الــدعم المقــدم مــن أفــراد المجتمــع یســاعد فــي تكــوین مفهــوم 

ن بإعاقـــات للـــذات لـــدى المعـــوقین جســـدیًا بشـــكل عـــام، ولـــدى المصـــابی

  جسدیة مختلفة.

    تعلیق على الدراسات السابقة:

یتضــح مــن الدراســات الســابقة أن الدراســة الحالیــة تناولــت متغیــرات 

نفســیة هامـــة جــدیرة بالبحـــث فــي مجـــال الصــحة النفســـیة الخاصــة بفئـــة 

ــــاندة  ــــة المســـ ــ ـــر أهمی ــ ـــــث ُتظهــ ـــر)، حیـ ــ ـــــاالت البتــ ـــــًا (حـ ــــوقین حركیــ المعــ

لشــعور بمعنــى الحیــاة، كمــا أنــه بعــد ومــدى تأثیرهــا علــى ا ،االجتماعیــة

مراجعـــة األدب الســـیكولوجي اتضـــح نـــدرة الدراســـات التـــي تناولـــت هـــذه 

المتغیـــرات، حیـــث لـــم تعثـــر الباحثـــة علـــى أیـــة دراســـة متعلقـــة بمتغیـــرات 

في حدود ما توافر للباحثة من دراسات مما یبرز ومترابطة معا الدراسة 

  أهمیتها البحثیة.

ت علـى أهمیـة المسـاندة االجتماعیـة فـي كما أجمعت معظـم الدراسـا

تحســین الصــحة النفســیة وخفــض حــدة المشــكالت النفســیة ومنهــا القلــق 

  واالكتئاب.

كذلك یتضح من الدراسات السابقة أن هناك اختالفـًا فـي المتغیـرات 

ــر، منهــــا أســــالیب مواجهــــة  ــیة التــــي تــــم تناولهــــا لــــدى حــــاالت البتــ النفســ

ـــیة، وا ـــحة النفسـ ـــغط النفســــي، والصـ ـــي واالجتمـــــاعي، الضـ ـــق النفسـ لتوافـ

  ومفهوم الذات.

الطولیـــة (التتبعیـــة) ومنهـــا  كـــذلك تنوعـــت الدراســـات الســـابقة منهـــا:

ـــابالت  ـــات، منها:المقـ ـــع المعلومـ ــرق جمـ ـــا اختلفــــت طــ ــة، كمـ المستعرضــ

الشخصـیة أو عبــر الهــاتف أو االســتبیانات أو كالهمــا، بینمــا اســتعانت 

  الباحثة باالستبیانات لجمع المعلومات. 

تمیــزت الدراســة الحالیــة بأنهــا تناولــت بشــكل محــدد حــاالت البتــر( و 

السفلي والعلوي) الناجمة عـن العـدوان اإلسـرائیلي، والسـیما فـي ظـل مـا 

یشــهده المجتمــع الفلســطیني مــن تزایــد فــي أعــداد حــاالت البتــر، والــذین 

ــتعدادًا للتــــأثر بالضــــغوط النفســــیة دیعــــ ــة واســ ون مــــن أكثــــر الفئــــات قابلیــ



  محافظات غزة اعیة وعالقتھا بمعنى الحیاة لدى حاالت البتر فيالمساندة االجتم
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لســـلبیة للحیـــاة؛ نظـــرًا لمـــا یتركـــه البتـــر مـــن آثـــار ســـلبیة.ٍ بینمـــا والنظـــرة ا

تناولــت بعــض الدراســـات الســابقة حـــاالت البتــر الناجمـــة عــن الحـــروب 

  "المحاربین القدامى أو الجنود"، واألمراض "كداء السكري أو السرطان".

واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة فـي تحدیـد مشـكلة الدراسـة  

  داد المقاییس، وصیاغة الفروض وتفسیر النتائج.وأهدافها وٕاع

  فروض الدراسة :

ــري، أمكـــــن  ـــتقراء الدراســـــات الســــابقة، واإلطــــار النظــ ــــي ضــــوء اسـ ف

  ي:تصیاغة فروض الدراسة على النحو اآل

توجــد مســتویات متباینــة فــي مقیــاس المســاندة االجتماعیــة لــدى  -١

  عینة من حاالت البتر في محافظات غزة .

باینة في مقیاس معنى الحیاة لدى عینة من توجد مستویات مت  -٢

  حاالت البتر في محافظات غزة .

ال توجـد عالقـة ارتبـاط دالـة إحصـائیا بـین مجـاالت مقیـاس كـل  -٣

مــن المســاندة االجتماعیــة ومعنــى الحیــاة لــدى عینــة مــن حــاالت 

 البتر في محافظات غزة.

ــروق دالـــة إحصـــائیًا فـــي مجـــاالت مقیـــاس المســـاندة  -٤ ال توجـــد فـ

 .اعیة، تعزى لمتغیر الجنساالجتم

ال توجد فروق دالة إحصائیًا في مجـاالت مقیـاس معنـى الحیـاة  -٥

  .تعزى لمتغیر الجنس

  إجراءات الدراسة:

اتبعــت الباحثــة فــي الدراســة الحالیــة المــنهج الوصــفي  مــنهج الدراســة:

، حیــث یتنــاول دراســة  هاوأهــداف التحلیلــي، لمالءمتــه لموضــوع الدراســة

متاحـــة للدراســـة والموجـــودة والقائمـــة الممارســـات الو ظـــواهر الحـــداث و األ

والقیاس كما هي دون تدخل الباحـث فـي مجریاتهـا ، ویسـتطیع الباحـث 

  ). ١(أن یتفاعل معها ویحللها 

یتكون مجتمع الدراسة من جمیع حاالت البتر العلـوي مجتمع الدراسة: 

همـــا التـــي ظهـــرت فـــي محافظـــات غـــزة مـــن انتفاضـــة یأو الســـفلي أو كل

إلــى العــدوان األخیــر علــى غــزة بتــاریخ  ٢٩/٩/٢٠٠٠قصــى بتــاریخ األ

حالة وفقًا  )٨٢٥(والبالغ عددهم ٢١/١/٢٠٠٩حتى ٢٠٠٨/ ٢٨/١٢

  إلحصائیات مستشفیات وزارة الصحة الفلسطینیة في محافظات غزة.

من حاالت البتر من  ) ١٢٨(تكونت عینة الدراسة من  عینة الدراسة:

) ٣٥، و(ا) ذكـــور ٩٣عشــوائیة، مـــنهم (محافظــات غـــزة اختیــروا بطریقـــة 

  تقریبًا من المجتمع األصلي للدراسة. %١٥بواقع  اإناث

  أدوات الدراسة:

  :وهمااعتمدت الدراسة الحالیة على المقیاسین التالیین  

  مقیاس المساندة االجتماعیة. (إعداد الباحثة)                          .١

  مقیاس معنى الحیاة . (إعداد الباحثة) .٢

  وًال: مقیاس المساندة االجتماعیة  (إعداد الباحثة):أ

طالع على األدب السیكولوجي والدراسات البعد أن قامت الباحثة با

السابقة ومقاییس المساندة االجتماعیة، منها  مقیاس كل من  السریسي 

 تــم إعــداد فقــرات المقیــاس )٦ (، الربیعــة )١١(شــحته  ،)٨(وعبــد المقصــود 

  . تهوصیاغ

  قیاس:وصف الم

) مجـاالت، هـي: ٣) فقرة، موزعة على (٣٦یتكون المقیاس من (  

)، المجــال ١٢-١المجــال األول: المســاندة الوجدانیــة ویشــمل الفقــرات (

ــرات مـــــن( ــمل الفقـــ ــة ویشـــ ـــال ٢٤-١٣الثـــــاني: المســـــاندة المادیـــ )، والمجــ

  ). ٣٦-٢٥الثالث: المساندة المعلوماتیة ویشمل الفقرات من (

  تصحیح المقیاس:

ب المفحوصــون علــى كــل فقــرة، حســب ســلم ربــاعي یتكــون مــن یجیــ

أربعــة بــدائل هــي: دائمــًا ، غالبــًا، أحیانــًا، نــادرًا، وأعطیــت االســتجابة: 

(دائمًا ) أربع درجات، (غالبًا) ثـالث درجـات، (أحیانـًا) درجتین،(نـادرًا) 

درجة واحدة للعبارات اإلیجابیة، بینما أعطیت االسـتجابة(دائمًا ) درجـة 

ة، (غالبــًا) درجتــین، (أحیانـًا) ثــالث درجــات ،(نـادرًا) أربــع درجــات واحـد

، ٢٠،  ١٩،  ١٢، ١١، ١٠على الترتیب فـي حـال العبـارات السـلبیة (

ـــین ٣٦،  ٣٥، ٣٤،  ٢٤، ،٢٣، ٢٢،  ٢١ ــــة البعـــــد بـــ ــراوح درجـ ــ ) وتتـ

ـــین  ٤٨ –١٢ ــ ــراوح ب ــ ـــــاس تتـ ــــة للمقی ــــة الكلیـ ـــا الدرجـ ــــة، بینمــ  – ٣٦درجـ

  درجة..  ١٤٤

  یكومتریة للمقیاس: الخصائص الس

  :صدق المقیاس

  یة:تتم حساب صدق المقیاس بالطرق اآل

  صدق المحكمین:

تم عرض المقیاس في صورته األولیة على مجموعة من أساتذة علـم  

مة فقرات ءلى مدى مالإللتعرف ، التربیة الخاصةالنفس والصحة النفسیة و 

علـــى فقـــرات  ً وتعـــدیل مـــا یرونـــه مناســـباالمقیـــاس للجوانـــب المتضـــمنة لهـــا 

، وقد قدمت الصورة األولیـة المقیاس، إما بالحذف أو اإلضافة أو التعدیل

منها لعدم اتفاق المحكمین حولها، ) ٧(فقرة، تم استبعاد  )٤٣(مكونة من 

  فقرة. )٣٦(وأصبح المقیاس مكونًا بصورته النهائیة من 

  صدق البناء (االتساق الداخلي): 

لداخلي بحساب معامالت ارتباط تم التأكد من صدق االتساق ا  

بیرسون بین درجات كل مجال من المجاالت والدرجة الكلیة للمقیاس، 

) ٤٠وذلك من خالل تطبیق المقیاس على عینة استطالعیة  قوامها (

وتراوحت معامالت االرتباط ، من حاالت البتر من خارج عینة الدراسة

  كما هو موضح في الجدول. ٠,٨١و  ٠,٦٨ما بین
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یبین معامالت ارتباط كل مجال من المجاالت والدرجة : )١ل (جدو

  الكلیة لمقیاس المساندة االجتماعیة

 مستوى الداللة معامالت االرتباط المجال م

 **  ٠,٨١  المساندة الوجدانیة 1

 ** ٠,٦٩  المساندة المادیة 2

 **  ٠,٦٨  المساندة المعلوماتیة 3

   ٠,٠٥*= دالة إحصائیًا عند                 ٠,٠١**= دالة إحصائیًا عند    

لمجاالت  یتضح من الجدول السابق أن جمیع معامالت االرتباط  

للمقیـاس دالـة إحصــائیًا  مقیـاس المسـاندة االجتماعیـة ، والدرجــة الكلیـة 

، وهـــذا یــدل علــى تمیـــز المقیــاس ومجاالتــه الثالثـــة 01٠,عنــد مســتوى 

  باالتساق الداخلي. 

  ثبات المقیاس:

كد من ثبات المقیاس قامت الباحثة بتطبیق المقیاس على عینة للتأ

) من حاالت البتر من خارج عینة الدراسة، ٤٠استطالعیة عددها (

  ة:آلتیوتم حساب الثبات بالطرق ا

: قامت الباحثة بحساب معامل ألفا كرونباخ كرونباخ –ألفا   -١

) وهو معامل 0.81لقیاس الثبات حیث بلغ معدل الثبات (

  اٍل یشیر إلى صالحیة المقیاس. ثبات ع

معامالت الثبات لمجاالت مقیاس المساندة : )٢جدول (

  الكلیة للمقیاس(ألفا كرونباخ). االجتماعیة والدرجة

 مستوى الداللة معامالت االرتباط المجال 

 ** 0.79  المساندة الوجدانیة

 **  0.84  المساندة المادیة

 ** 0.80  المساندة المعلوماتیة.

 ** 0.81 رجة الكلیةالد

یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت االرتباط 

، مما یؤكد    0.01لمجاالت مقیاس المساندة االجتماعیة دالة عند 

 تمیز المقیاس بمعامالت ثبات عالیة.

قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بین  التجزئة النصفیة:  -٢

جیة، وحصل على معامالت نتائج الفقرات الفردیة والفقرات الزو 

 الثبات التي یوضحها الجدول .

معامل االرتباط بین نتائج الفقرات الفردیة والفقرات : )٣جدول (

  الزوجیة لمقیاس المساندة االجتماعیة

 مستوى الداللة معامالت االرتباط المجال 

 0.73 0.574  المساندة الوجدانیة

 0.81  0.677  المساندة المادیة

 0.75 0.598  لمعلوماتیة.المساندة ا

 0.75 0.602 الدرجة الكلیة

یتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطریقة التجزئة 

النصفیة مرتفعة، مما یدل على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من 

  الثبات.

  ثانیًا: مقیاس معنى الحیاة (إعداد الباحثة):

والدراســات الســـابقة طــالع الباحثـــة علــى األدب الســـیكولوجي ابعــد  

لتحدیـــد المفهـــوم ومراجعـــة اآلراء المختلفـــة حولـــه وتحدیـــد أهـــم مكوناتـــه 

ـــاییس المرتبطــــة بموضــــوع الدراســــة، ومنهــــا:  ـــم فحــــص المقـ ــه ثـ ومجاالتــ

ـــاة، الرشــــیدي ــتیجر )٩(، ســــلیمان وفــــوزي )٧(مقیــــاس معنــــى الحیـ  ،ســ

Steger)حیث أعدت الباحثة مقیاس معنـى الحیـاة بمـا یـتالءم مـع )٤٥ ،

راد عینة الدراسة، وبصیاغة فقرات المقیاس بحیث تضمنت المكونات أف

  والمجاالت األساسیة للمقیاس. 

  وصف المقیاس:

) فقرة تـم تصـنیفه فـي سـتة مجـاالت، هـي: ٦٠یتكون المقیاس من (

ــــق اإل ١٠-١(  أهــــداف الحیــــاة ــرة، التعل ـــاة المتجــــددة) فقــ  یجــــابي بالحیـ

فقــرة، والثــراء الوجــودي  )٣٠-٢١) فقــرة، التحقــق الوجــودي ( ٢٠-١١(

ــرة، جــــودة الحیــــاة (  ٤٠-٣١( ــرة، الرضــــا الوجــــودي  ٥٠-٤١) فقــ ) فقــ

)٦٠-٥١.(  

  تصحیح المقیاس:

یـتم تصـحیح االسـتجابات وفـق تــدریج مكـون مـن خمـس اســتجابات  

) ٢)محایـد،(٣) أوافـق، (٤) درجـات أوافـق بشـدة، (٥یـة: (آلتبالطریقـة ا

ـــق، ( ــرات ١ال أوافـــ ــ ـــدة للفقــ ـــت اإل) ال أوافــــــق بشـــ ـــا أعطیـــ ــة . بینمـــ ــ یجابیــ

) ال أوافق ، ٤) محاید، (٣) أوافق ، (٢) أوافق بشدة  ، (١االستجابة(

، ٩،  ٨) ال أوافــق بشــدة علــى الترتیــب فــي حــال الفقــرات الســلبیة  (٥(

٥٠، ٤٩،  ٤٨، ٤٧، ،٤٠، ٣٥،  ٣٤، ٣٠،  ٢٠،  ١٨،  ١٠ (

للمقیـاس  درجـة، بینمـا الدرجـة الكلیـة  ٥٠–١٠وتتراوح درجة البعد بـین 

  درجة.  ٣٠٠– ٦٠تتراوح بین 

  :صدق المقیاس

  ة:تیتم حساب صدق المقیاس بالطرق اآل

  صدق المحكمین: 

ــرض المقیــــاس بصـــورته األولیــــة علــــى عــــدد مــــن  قامـــت الباحثــــة بعــ

المختصــین فــي مجــال علــم الــنفس والصــحة النفســیة للحكــم علــى مــدى 

لیـــه، وقـــد لقیـــاس البعـــد الـــذي تنتمـــي إ هوصـــدقصـــالحیة بنـــود المقیـــاس 

ـــة مـــن ( ـــاء علـــى ٦٨قـــدمت الصـــورة األولیـــة مكون ـــد تـــم اإلبق ) عبارة،وق

وتعدیل بعـض  %٩٠العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق تزید عن 

الفقــرات األخــرى، بینمــا تــم اســتبعاد ثمانیــة منهــا لعــدم اتفــاق المحكمــین 

  ) عبارة.٦٠حولها، فأصبح المقیاس مكونًا بصورته النهائیة من (

  لبناء) االتساق الداخلي:صدق (ا

تم التأكد من صدق االتساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط   

بیرسون بین درجات كل مجال من المجاالت والدرجة الكلیة للمقیاس، 

) ٤٠وذلك من خالل تطبیق المقیاس على عینة استطالعیة  قوامها (

  ول.من حاالت البتر من خارج عینة الدراسة، كما هو موضح في الجد

  



  محافظات غزة المساندة االجتماعیة وعالقتھا بمعنى الحیاة لدى حاالت البتر في

25 

یتضح من الجدول السابق أن مجاالت المقیاس تتمتع بمعامالت       

ارتبـاط قویـة ودالــة إحصـائیًا مــع الدرجـة الكلیـة للمقیاس،ممــا یشـیر إلــى 

  لمقیاس بمعامل صدٍقٍ◌ عاٍل.تمتع ا

  ثبات المقیاس:

للتأكد من ثبات المقیاس قامت الباحثة بتطبیق المقیاس علـى عینـة 

) مــن حــاالت البتــر مــن خــارج عینــة الدراســة، ٤٠اســتطالعیة عــددها (

  یة:توتم حساب الثبات بالطرق اآل

قامــت الباحثــة بحســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ :  كرونبــاخ –ألفــا  - ١

.) 0.93حیـث بلــغ معــدل الثبـات للدرجــة الكلیــة ( لقیـاس الثبــات

  وهو معامل ثبات عاٍل یشیر إلى صالحیة المقیاس. 

معامالت الثبات لمجاالت مقیاس معنى الحیاة : )٥جدول رقم (

  والدرجة الكلیة للمقیاس 

  معامل ألفا كرونباخ  المجال

 0.87  أهداف الحیاة

 0.78  ایجابي بالحیاة المتجددةالتعلق اإل

 0.85  لتحقق الوجوديا

 0.83  الثراء الوجودي

 0.79  جودة الحیاة

 0.85  الرضا الوجودي

 0.93  الدرجة الكلیة

ــــل طریقـــــة التجزئـــــة النصـــــفیة -٢ ـــاب معامـ ــــت الباحثـــــة بحســ : قامـ

االرتباط بین نتـائج الفقـرات الفردیـة والفقـرات الزوجیـة، وحصـلت 

  ي.تعلى معامالت الثبات التي یوضحها الجدول اآل

معامل االرتباط بین نتائج الفقرات الفردیة والفقرات : ) ٦(جدول 

  الزوجیة لمقیاس

  معادلة سبیرمان براون  معامل االرتباط   البعد

  0.80 0.67  أهداف الحیاة 

 0.76 0.61  یجابي بالحیاة المتجددةاإلالتعلق 

 0.79 0.65  التحقق الوجودي

  0.75  0.61  الثراء الوجودي

 0.82 0.69  جودة الحیاة 

  0.78 0.65  الرضا الوجودي

 0.86  0.75  الدرجة الكلیة 

یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن معـــامالت الثبـــات بطریقـــة التجزئـــة 

) 0.86النصفیة جمیعها كانت مرتفعة، وأن معامل الثبات الكلي كان (

  مما یدل على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات.

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة:

) Spssســتعانت الباحثــة بالرزمــة اإلحصــائیة للعلــوم االجتماعیــة (ا

ـــات مقیـــــاس المســـــاندة  ـــاءات الالزمـــــة لبیانــ ـــیالت واإلحصــ ــراء التحلــ إلجـــ

االجتماعیة ومقیاس معنى الحیاة ، حیث تم حساب المتوسـط الحسـابي 

ــرات المقیاســـین  ــرة مـــن فقـ ــل فقـ ــبي لكـ ـــاري والـــوزن النسـ واالنحـــراف المعی

ـــ ـــتخدام اختبـــ ــــة T-testار(ت) (وكـــــذلك اســـ ــــتقلتین لدراســ ـــین مســ ) لعینتـــ

  الفروق بین متغیرات الدراسة.

  نتائج الدراسة ومناقشتها:

  نتائج الفرض األول ومناقشتها

  نص الفرض األول على أنه :

"توجـد مســتویات متباینــة فــي مقیـاس المســاندة االجتماعیــة لــدى 

  حاالت البتر في محافظات غزة".

لمتوســطات الحســابیة واالنحرافــات وللتحقــق مــن ذلــك تــم اســتخدام ا

  ٍي.تالمعیاریة والنسب المئویة كما هو مبین في الجدول اآل

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب : ) ٧جدول (

  المئویة لمجاالت  مقیاس المساندة االجتماعیة .

االنحراف   المتوسط  المجال

  المعیاري

  الترتیب  النسبة المئویة

 ١  %٧٤ 0.50 ٢,٩٦ الوجدانیةالمساندة 

 ٣ %٦٦  0.39 ٢,٦٤ المساندة المادیة

 ٢ %٧٣،٣ 0.47 ٢,٩٣ المساندة المعلوماتیة

  %٧١ 0.35 ٢,٨٤  الدرجة الكلیة للمقیاس

یتضــح مــن الجــدول الســابق أن مجــال المســاندة الوجدانیــة جــاء     

ة . % ویلیــه علــى التـوالي: مجــال المســاند٧٤بنسـبة  فـي الترتیــب األول

. % ٦٦ تهنسـبو  ومجـال المسـاندة المادیـة% ٧٣,٣ه المعلوماتیة ونسـبت

  .% ٧١بینما نسبة الدرجة الكلیة كانت 

وتفســر الباحثـــة وجـــود مســتوى جیـــد مـــن المســاندة االجتماعیـــة لـــدى 

ـــع  ــزة إلــــى طبیعـــــة المجتمــ ـــات غـــ ـــر فـــــي محافظـ ـــن حــــاالت البتــ ـــة مــ عینـ

ـــلم،  ـــا  المتــــدین، والمتمســــك بعقیدتــــه حیــــثو الفلســــطیني المسـ یحــــث دیننـ

اإلسالمي على التعاون والتعاضد والتساند والرحمة والتعـاطف والتكافـل 

االجتماعي في كل األوقات في الرخاء وفي المحن والشـدائد. فاإلسـالم 

ـــبكة  ـــم شــ ـــنة النبویـــــة نظـ ــریم والسـ ــرآن الكـــ ــ ـــي وردت فـــــي الق وتعالیمــــه التـ

ة ومــن العالقــات االجتماعیــة بــین أفــراد المجتمــع وداخــل األســرة الواحــد

  ).١٠المؤمنون إخوة" (الحجرات،  إنما"ذلك قوله تعالى: 

كما تفسر الباحثـة وجـود مسـتوى جیـد فـي المسـاندة االجتماعیـة لـدى    

عینة من حـاالت البتـر إلـى ثقافـة المجتمـع الفلسـطیني العربیـة األصـیلة 

المتمســـكة بالعـــادات والتقالیـــد االجتماعیـــة الســـائدة. فاألســـرة الفلســـطینیة 

كة، وخاصة وقت األزمات حیث یقف أفرادها إلى جانب بعضهم متماس

معامالت ارتباط كل مجال من المجاالت والدرجة الكلیة یبین  )٤جدول (

  لمقیاس معنى الحیاة

  مستوى الداللة  قیمة معامل االرتباط  البعد  الرقم 

  **  ٠,٨١  أهداف الحیاة  1

2 

یجابي بالحیاة التعلق اإل

  المتجددة
٠,٨٢  **  

  **  ٠,٨٩  التحقق الوجودي 3

  **  ٠,٧٥  الثراء الوجودي 4

  **  ٠,٨٠  جودة الحیاة  5

  **  ٠,٨٠  الرضا الوجودي 6

  ٠,٠٥*= دالة إحصائیًا عند                    ٠,٠١**= دالة إحصائیًا عند 
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ــراد أســـرته فـــي ابعضـــ ، فمـــن العیـــب علـــى أفرادهـــا التخلـــي عـــن أحـــد أفـ

ـــه مــــن  ـــى جانب ــیهم مســـاندته والوقـــوف إل ـــل یجـــدون لزامـــًا علــ األزمـــات ب

منظور دیني وأخالقي واجتماعي. فالمساندة تؤكد علـى نصـرة اآلخـرین 

بهم وهـي صـفة محمـودة یسـعى إلیهـا كـل ومسـاعدتهم والوقـوف إلـى جـان

  صاحب خلق نبیل.

هـا علـى اءالتي تربـي أبنكذلك طبیعة التنشئة في األسرة الفلسطینیة 

الوقوف إلى جانب اآلخرین وقت الحاجة واألزمـات، ، و تحمل المسئولیة

ـــدائد  ـــن والشــ ــــون المحــ ــیما عنـــــدما تكـ ــ ـــتاللوالسـ ــراء االحــ ــ وممارســـــاته  جـ

حیــث یالقـــي الفــرد المبتـــور دعمـــًا وتـــزداد ة المســـاندترتفــع القمعیــة، لـــذا 

ملحوظًا وسریعًا من المحیطین منذ اللحظات األولى للحدث كون البتر 

  .ناجمًا عن تصرف همجي لالحتالل

كانــت المسـاندة تســاعد  إلــى أنـه إذا )١٠(وفـي هــذا الصـدد یشــیر الشـاعر

الفــرد علــى احتمــال المحنــة التــي تحــدث بشــكل مفــاجئ وبشــكل مؤقـــت 

ون أكثـــر فاعلیـــة إذا كانـــت المحنـــة مســـتمرة ومتصـــلة كحـــاالت فهـــي تكـــ

االحتالل وأن المجتمع الفلسطیني یعیش في ظلم مستمر ومحنة وكرب 

ال مثیل له في التاریخ المعاصر. وهذه الحالة تدفع الشـعب الفلسـطیني

ـــدرك أن المســـاندة   إلـــى المســـاندة عـــن طیـــب خـــاطر ألن الفلســـطیني ی

ألن  ؛دلیـة فـالیوم یقـدمها ألخیـه وغـدًا تقـدم لـهاالجتماعیة هي عملیة تبا

   حجم ضرر االحتالل ال یقع على فئة دون أخرى.

 )٤٦(et al Tebbiتیبـي وآخـرین وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة

ــراهقین  التـــي أشـــارت إلـــى مســـتویات عالیـــة مـــن المســـاندة مـــن آبـــاء المـ

  .ممن تعرضوا للبتر بعد إصابتهم بمرض السرطان هموأمهات

ــیر تـــدني نســـبة المســـاندة المادیـــة إلــــى  ــر یمكـــن تفســ مـــن جانـــب آخـ

ــروف االقتصــــادیة الصــــعبة التــــي یعیشــــها الشــــعب الفلســــطیني فــــي  الظــ

محافظـات غــزة نتیجـة الحصــار والبطالــة وارتفـاع عــدد األسـر التــي تقــع 

تحـت خــط الفقــر، ممــا یـؤدي إلــى ضــیق الحــال لـدى الجمیــع ممــا یــؤثر 

  . على مستوى المساعدة المادیة

  نتائج الفرض الثاني وتفسیرها:

  نص الفرض  الثاني على أنه : 

توجد مستویات متباینة في مقیاس معنى الحیاة لدى حاالت 

  البتر في محافظات غزة".

وللتحقق من ذلك تم استخدام المتوسطات الحسابیة 

واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة كما هو مبین في الجدول 

  ي.آلتا

یتضح من الجدول السابق أن أكثر مجاالت مقیاس معنى الحیاة 

لي مجاالت: التعلق ، ویلیه على التوا% ٧٥,٦مجال التحقق الوجودي 

، % ٧٣,٦، والرضا الوجودي % ٧٤,٢یجابي بالحیاة المتجددة إلا

، والثراء الوجودي % ٧٠,٢، جودة الحیاة % ٧١,٤وأهداف الحیاة 

  ..  % ٧٢,٢، بینما نسبة الدرجة الكلیة كانت % ٦٨,٦

وتفسر الباحثة وجود مستوى جید على مقیاس معنى الحیاة لدى   

تر في محافظات غزة إلى طبیعة الظروف التي عینة من حاالت الب

یعیشها الشعب الفلسطیني، فاألفراد من ذوي حاالت البتر لدیهم قناعة 

وأن لكل فرد من أبناء الشعب  ،كاملة أنهم لیسوا الوحیدین الذین یعانون

الفلسطیني نصیبًا معینًا من المعاناة، فهناك من استشهد أبناؤه، أو 

نسانًا عزیزًا، أو صدیقًا وهناك من فقد بیته أو شقیقه، وهناك من فقد إ

أرضه أو مصنعه، ناهیك عن تفشي الفقر وانتشار البطالة. إنها طبیعة 

حیاة الفلسطینیین الملیئة بالمعاناة واأللم والشقاء، فالمعاناة جزء من 

حیاة الفلسطینیین وفي صمیم وجودهم وسمة مالزمة لحیاتهم؛ لذا ال 

وعلیهم أن  ،كي یستمروا في العیش یتحملوا أنمجال أمامهم إال 

   یحولوا هذه المعاناة إلى أداة فاعلة تزید من صالبتهم النفسیة.

عایشوها أم سمعوا عنها أفالفلسطینیون اعتادوا على المعاناة سواء 

م، وانتفاضة ١٩٦٧م مرورًا بنكسة١٩٤٨من أجدادهم وآبائهم منذ نكبة 

حتى العدوان على غزة م، و ٢٠٠٠م، وانتفاضة األقصى ١٩٨٧

م، فضًال عن سیاسة الحصار واإلغالق وتدمیر الشجر ٢٠٠٨أواخر

والحجر. وهذا أكسبهم تجربة في استخدام استراتیجیات للتأقلم مع كل 

 األوضاع والظروف القاسیة بل تحدي هذه الظروف التي قد تهددهم

الموت في كل لحظة، فال مناص أمامهم إال االستمرار ومواصلة ف

حیاة واعتبار هذه الظروف القاسیة مصدر قوة وٕارادة وتحٍد، لیتمكنوا ال

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لمجاالت مقیاس معنى الحیاة: ) ٨جدول(

  الترتیب  النسبة المئویة  االنحراف المعیاري  المتوسط  المجال م

 ٤ %٧١،٤ 0.60 ٣,٥٧ أهداف الحیاة  ١

 ٢ %٧٤،٢ 0.56 ٣,٧١ ایجابي بالحیاة المتجددةالتعلق اإل  ٢

 ١  %٧٥،٦ 0.71 ٣,٧٨ التحقق الوجودي  ٣

 ٦ %٦٨،٦ 0.60 ٣,٤٣  الثراء الوجودي  ٤

 ٥ %٧٠،٢ 0.64 ٣,٥١  جودة الحیاة  ٥

 ٣ %٧٣،٦ 0.76 ٣,٦٨  الرضا الوجودي  ٦

  %٧٢،٢ 0.51 ٣,٦١  الدرجة الكلیة للمقیاس  



  محافظات غزة المساندة االجتماعیة وعالقتھا بمعنى الحیاة لدى حاالت البتر في
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من االلتزام بأهدافهم والعمل على تحقیقها رغم معاناتهم الطویلة من 

  أجل البقاء واستمراریة الحیاة.

وفــي هــذا الصــدد یــذكر فرانكــل أنــه حینمــا یجــد اإلنســان أن مصــیره 

اناتــه كمـــا لــو أنهـــا مهمـــة هــو المعانـــاة، فــإن علیـــه أن یتقبــل آالمـــه ومع

وعلیه أن یعترف بالحقیقـة  -وهي مهمة فریدة ومتمیزة –مفروضة علیه 

بأنه حتى في المعاناة فهو فرید ووحیـد فـي الكـون، وال یسـتطیع أحـد أن 

یخلصـــه مـــن معاناتـــه أو یعـــانى بـــدًال منـــه. ففرصـــته الفریـــدة تكمـــن فـــي 

  ) .١٩( الطریقة التي یتحمل بها أعباءه ومتاعبه 

مــا یشــیر فرانكــل إلــى أن اإلنســان علیــه أن یبقــى متفــائًال رغــم كــل ك

 و بمعنـى آخـر القـول "نعـم للحیـاةالمظاهر المأساویة التي یعاني منهـا أ

وتختلــف  )٣٣(غــم كــل شــيء وهــذا مــا ُیطلــق علیــه "التفــاؤل التراجیــدي" ر 

 et al. De Godoyنتائج دراسـة دي جـودي وآخـرین  هذه النتیجة مع
هــرت مســتویات متدنیــة مــن جــودة الحیــاة وأن أفــراد العینــة التــي أظ )٢٩(

  متحاملون على الحیاة.

  تائج الفرض الثالث وتفسیرهان 

  نص الفرض الثالث على أنه:

"ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائیًا بین مجاالت مقیاس كل من 

المساندة االجتماعیة ومعنى الحیاة لدى عینة من حاالت البتر في 

  ".محافظات غزة

ا هو ( بیرسون) كم وللتحقق من ذلك تم استخدام معامل ارتباط

ي.تمبین في الجدول اآل

 ٠,١٥٩  ) = ٢ - ١٢٨لدرجة حریة ( ٠ 05,حدود الداللة اإلحصائیة عند مستوى داللة 

  ٠,٢٠٨  ) = ٢ - ١٢٨لدرجة حریة ( ٠ 0, ١حدود الداللة اإلحصائیة عند مستوى داللة 

لجـــدول الســـابق وجـــود عالقـــة إیجابیـــة عنـــد مســـتوى داللـــة یتضـــح مـــن ا

بین جمیع المجاالت والدرجة الكلیة لمقیاس المساندة االجتماعیة  ٠,٠١

یجابي بالحیاة المتجددة والرضـا ومعنى الحیاة، ماعدا مجالي التعلق اإل

  الوجودي مع المساندة المادیة.

 &Dunn وتتفــق هــذه النتیجــة مــع  نتــائج دراســة دان  و وبــراین 

O'Brien )التـــي بینـــت أن وجـــود عالقـــة بـــین المســـاندة االجتماعیـــة  )٣١

التي  )٥(ومعنى الحیاة لدى المهاجرین من أمریكا الوسطى ودراسة خلیل

یجابیًا في خفـض إأظهرت أن المساندة النفسیة واالجتماعیة تؤثر تأثیرًا 

  الضغوط ومستوى األلم وتقویة إرادة الحیاة .

منطقیـة فـي ضـوء أهمیـة المسـاندة االجتماعیـة التـي وهذه النتیجـة   

یتلقاها األفراد من ذوي حاالت البتر ودرجة رضاهم عنها وٕادراكهـم لهـا 

داعمـــة لزیـــادة تقـــدیر ذواتهـــم ومخففـــة للضـــغوط  دكمـــًا وكیفـــًا، حیـــث تعـــ

النفســیة واالجتماعیــة، وذلــك لمــا تتضــمنه مــن الــود والتعــاطف والمحبــة 

یح بعیـــدًا عـــن الشـــفقة الزائـــدة والمبالغـــة. كمـــا والنصـــیحة والتقـــدیر والمـــد

تكمن أهمیة المساندة في مساعدة األفـراد علـى حـل مشـكالتهم و اتخـاذ 

ـــدرتهم علـــى مواجهـــة الحیـــاة وآالمهـــا،  ــزز ق ــبة، ممـــا یعـ ــرارات المناسـ القـ

ــة والعینیـــة  فضـــًال عمـــا تتضـــمنه المســـاندة مـــن تقـــدیم اإلمـــدادات المادیـ

التــي یحتـاج إلیهـا. وفــي هـذا الصـدد یشــیر الالزمـة للمتطلبـات الحیاتیـة 

  إلى أهمیة المساندة االجتماعیة في مساعدة الفرد على تعبئة  )١٦(علي 

والمســاهمة فــي  ،طاقاتــه النفســیة لحــل المشــكالت التــي یتعــرض لهــا

المهـــام المطلوبـــة مـــن الفـــرد، وتزویـــد الفـــرد بـــالموارد المادیـــة والمهـــارات 

ــه واإل ــ ـــاة المتعـــــددة، ومقومـــــات التوجیـ ـــداث الحیــ ــه أحــ ــ ــــى یواجـ رشـــــاد حتـ

ــــة  ــة المالئمــ ــ ــــاندة االجتماعیـ ـــتراتیجیات المسـ ــه باســـ ــ ـــاغطة، وتدعیمـ الضــ

 للموقف الذي یتعرض له لحمایته من اآلثار النفسیة السلبیة. 

المسـاندة االجتماعیـة علــى إحسـاس الفـرد بتأكیـد ذاتــه،  كمـا تحـافظ 

ات الشخصـیة وتدفعه إلى الشعور بالهویة الذاتیة في إطـار دعـم العالقـ

ــزز  بـــالمحیطین بـــه، فضـــًال عـــن أن المســـاندة االجتماعیـــة یمكـــن أن تعـ

مفهوم احترام الذات لدى الفرد داخل الجماعة التي ینتمي إلیها، وتنمي 

إحساسه بالكفاءة الشخصیة وهذا ینعكس إیجابیـًا علـى شخصـیة األفـراد 

ــر ب ــنهم مـــن النظـ  یجابیـــة إلـــى الحیـــاةإمـــن ذوي حـــاالت البتـــر ممـــا یمكـ

  والهدف منها.

كما تفسر الباحثة ذلك إلى آلیة تقدیم المساندة االجتماعیـة لحـاالت 

البتر، القائمة على فهم الخصائص النفسیة لهذه الفئـة، والتعامـل معهـم 

ظروفهم بعیـدًا عـن الشـفقة والعطـف لبمرونة وصبر وسعة صدر وتفهم 

م المفـروض مع توفر المهارة والقدرة على توجیههم، لیتعایشوا مع واقعهـ

ویشیر  علیهم بشكل أفضل ویتحقق لهم قدر كاف من الصحة النفسیة.

إلــى أن معالجــة أحــداث الحیــاة الصــعبة یــتم التعــایش معهــا  )٢(إبــراهیم 

  .تعایشًا إیجابیًا إذا ما توفرت المساندة االجتماعیة للفرد

  معامالت االرتباط بین مجاالت مقیاس كل من المساندة االجتماعیة و معنى الحیاة والدرجة الكلیة للمقیاسین: )٩جدول (

  لدرجة الكلیة للمقیاسا  المساندة المعلوماتیة  المساندة المادیة  المساندة الوجدانیة  المجال

  **٠,٤٩  **٠,٤٣  **٠,٣٢  **٠,٣٨ أهداف الحیاة 

  **٠,٣١  **٠,٣٦  ٠,١١  **٠,٢٣ بالحیاة المتجددة یجابياإلالتعلق 

  **٠,٤٤  **٠,٤٢  **٠,٢٢  **٠,٣٥ التحقق الوجودي

  **٠,٥٣  **٠,٤٢  **٠,٤٢  **٠,٤١  الثراء الوجودي

  **٠,٤٨  **٠,٤٤  **٠,٣٦  **٠,٣٢  جودة الحیاة

  **٠,٣٤  **٠,٣٢  ٠,١٦  **٠,٢٣  رضا الوجودي ال

  **٠,٥٣  **٠,٤٩  **٠,٣٣  **٠,٤٠  الدرجة الكلیة للمقیاس 
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 دأن المســاندة االجتماعیــة تعــ )١٣(ویضـیف الشــناوي، وعبــد الــرحمن 

هامًا من مصادر األمن الذي یحتاجه اإلنسان من عالمه الـذي مصدرًا 

  یعیش فیه.

بعــد لجوئــه إلــى (اهللا ســبحانه وتعــالى)، وعنــدما یشــعر أن هنــاك مــا 

بمعنـــى  یهــدده، وعنــدما یحـــس أن طاقتــه قــد اســـتنفذت، أو أجهــدت أو 

أنه لـم یعـد بوسـعه أن یجابـه الخطـر، أو یتحمـل مـا یقـع علیـه مـن آخر 

  .ج إلى مساعدة وعون من البیئة المحیطة بهو یحتا إجهاد،

وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أهمیــة المســاندة االجتماعیــة وجــدواها بالنســبة 

لحاالت البتـر، حیـث تفـرض الظـروف علـیهم فقـدان أجـزاء مـن جسـمهم 

مما یؤدي إلى إحساسـهم  بـالنقص، والعزلـة االجتماعیـة، والقصـور فـي 

ن العمـــل الـــوظیفي، ولكـــن متـــى التفاعـــل واالنـــدماج االجتمـــاعي، وفقـــدا

تــوافرت مقومــات المســاندة االجتماعیــة بمختلــف أبعادهــا، ومجــرد إدراك 

األفـراد أن هنــاك أفـرادًا آخــرین یســاعدونهم ویهتمـون بهــم فـإن ذلــك بحــد 

ذاتــه ســیكون مخففــًا لــآلالم والضــغوط التــي یعیشــها هــؤالء األفــراد، ممــا 

مكانـاتهم وبـذلك یتمتعـون یساعدهم على القیام بـدورهم حسـب قـدراتهم وإ 

بالصحة النفسیة والسعادة التي تعینهم على مواصلة مشوار الحیاة رغـم 

 . ت قیمــة قســوتها، وتحقیــق أهــدافهم ممــا یجعــل حیــاتهم لهــا معنــى وذا

الــذي یتمتــع بمســاندة  أن الفــرد  )٢٥( Bowlbyوهــذا مــا یؤكــده بــولبى 

على تقدیم المساندة  اجتماعیة من اآلخرین یصبح واثقًا من نفسه وقادراً 

االجتماعیــة لآلخـــرین، وأقـــل عرضـــة لالضــطرابات النفســـیة وأكثـــر قـــدرة 

حباطات، ویكون قادرًا على حـل مشـكالته بطریقـة على التغلب على اإل

إیجابیة سـلیمة، لـذلك نجـد أن المسـاندة االجتماعیـة تزیـد مـن قـدرة الفـرد 

  یة. على مقاومة اإلحباط وتقلل الكثیر من المعاناة النفس

  نتائج الفرض الرابع وتفسیرها:

  نص الفرض الرابع  على أنه :

ـــین  ــة إحصــــائیًا بـ ــ ــروق دال ـــدم وجــــود فــ ـــابق عـ ـــدول السـ یتضــــح مــــن الجـ

ــین فـــي مجـــاالت  ــة الكلیـــة،الجنسـ ــة والدرجـ  مقیـــاس المســـاندة االجتماعیـ

ویمكن تفسیر هذه النتیجة أن كال الجنسین في حالة من العجز وفقدان

ــرافهم ویعیشــــون ا  ـــیة أطــ ـــحیة والنفسـ ــــب الصـ ـــها فــــي الجوان ـــاة نفسـ لمعانـ

واالجتماعیــة واالقتصــادیة، وبحاجــة إلــى تقــدیم الســند والــدعم والتعاضــد 

كون معاناتهم واحدة، وآالمهم ومصابهم واحد، وأن العـدوان اإلسـرائیلي 

سبب حالة العجز لدیهم؛ فهـم بـذلك یحظـون باهتمـام بـالغ مـن الجمیـع، 

رســاته الهمجیــة. كمــا ترجــع الباحثــة ذلــك كــونهم ضــحایا االحــتالل ومما

یجــد  -المتمســك بدینــه وبثقافتــه األصــیلة-إلــى أن المجتمــع الفلســطیني 

ــرورة  مـــن غیـــر المقبـــول تهمـــیش األنثـــى والتقصـــیر فـــي مســـاندتها، وضـ

الوقوف إلى جانبها في الشدائد ُبحكم الدین والثقافة السائدة، وما تحمله 

صــرة األنثــى والســیما إذا كانــت فـــي العــادات والتقالیــد األصــیلة مــن منا

حالــة مــن العجــز والضــعف شــأنها شــأن الرجــل، ممــا یســتدعي ضــرورة 

تقــدیم المســاندة دون أي مجــال للتمییــز فــي تقــدیم المســاندة علــى خلفیــة 

  الجنس.

  نتائج الفرض الخامس وتفسیرها:

  نص الفرض الخامس على أنه : 

بعـــًا؛ لمتغیـــر "ال توجــد فـــروق  فـــي مجــاالت مقیـــاس معنـــى الحیــاة ت

  الجنس (ذكور ، إناث )" .

ـــار "ت " (  ــ ـــتخدام اختب ــــك تــــــم اســ ــــن ذلـ ـــق مـ ــ ـــین T-testوللتحق ) بـــ

  ):١١رقم (مجموعتین مستقلتین كما هو مبین في الجدول 

یتضـح مــن الجــدول الســابق وجــود فـروق دالــة إحصــائیًا فــي مقیــاس 

  الوجودي وجودة الحیاة لصالح الذكور.  معنى الحیاة ومجالي التحقق

ــة بالرجـــل فـــي   ــیر هـــذه النتیجـــة فـــي ضـــوء األدوار المنوطـ ویمكـــن تفسـ

المجتمع الفلسطیني والتي تتطلب منه الثبـات والشـجاعة وقـت الشـدائد، 

واالســتمرار ومواصــلة الحیــاة رغــم أي معانــاة أو ظــروف قاســیة. فضــًال 

عـــن األدوار التـــي یقـــوم بهـــا الـــذكور مـــن المقاومـــة حیـــث اعتـــادوا علـــى 

الحــتالل والخــروج فــي الجنــازات، األمــر الــذي جعلهــم التصــدي لقــوات ا

ـــا یتنقلــــون  ــرًا مـ ـــم كثیــ یتوقعــــون المــــوت أو اإلصــــابة فــــي كــــل لحظــــة فهـ

 ویتحركون ویقضون ساعات خارج المنزل، ولدیهم استعداد لحـدوث أي

  .أكبرفي أي لحظة، وتحملهم للمعاناة شي 

  

یمة " ت" لمجاالت مقیاس معنى الحیاة والدرجة الكلیة للمقیاس تبعاً لمتغیر الجنس : المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وق)١١جدول ( 
  أنثى)–(ذكر 

 مستوى الداللة "ت"   قیمة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد الجنس مجاالت مقیاس
 أھداف الحیاة

 
  ٢٫٢٦  ٠٫٦٠  ٣٫٦٤  ٩٣ ذكر

  
/// 

  ٠٫٥٦  ٣٫٣٧  ٣٥ أنثى

 لحیاة المتجددةالتعلق اإلیجابي با
  ٢٫٠٦  ٠٫٥٧  ٣٫٧٨  ٩٣ ذكر

  
/// 

  ٠٫٥٢  ٣٫٥٥  ٣٥ أنثى
 التحقق الوجودي

 
  ٤٫١٢  ٠٫٦٢  ٣٫٩٣  ٩٣ ذكر

  
** 

  ٠٫٨٠  ٣٫٣٩  ٣٥ أنثى

  الثراء الوجودي
  ٠٫٥٤  ٣٫٥٠  ٩٣ ذكر

٢٫٢٦  ///  
  ٠٫٧١  ٣٫٢٣  ٣٥ أنثى

  جودة الحیاة
  ٠٫٦٤  ٣٫٦٠  ٩٣ ذكر

٢٫٥٩  **  
  ٠٫٥٧  ٣٫٢٨  ٣٥ أنثى

  رضا الوجوديال
  ٠٫٧٥  ٣٫٧١  ٩٣ ذكر

.٨١  ///  
  ٠٫٧٨  ٣٫٥٩  ٣٥ أنثى

  الدرجة الكلیة للمقیاس
  ٠٫٤٩  ٣٫٦٩  ٩٣ ذكر

٢٫٩٣  **  
 ٠٫٥٣ ٣٫٤٠ ٣٥ أنثى



  محافظات غزة المساندة االجتماعیة وعالقتھا بمعنى الحیاة لدى حاالت البتر في

29 

كــذلك یمكــن تفســیر هــذه النتیجــة فــي ضــوء الخبــرات المتعــددة واأللیمــة 

ــنهم مـــن  ـــاء الشـــعب الفلســـطیني، فمـ التـــي یتعـــرض لهـــا الـــذكور مـــن أبن

أو أصــیب أشــقاؤهم أو أصــدقاؤهم أو رفــاقهم، بــل عایشــوا بــأم  استشــهد

ـــاة  ـــن یتحملــــون المعانـ ــرات االستشــــهاد مــــن الرفــــاق، وهــــم مـ ــنهم خبــ أعیــ

باسـتمرار، حیـث زادتهـم هـذه الخبـرات قـوة وصـالبة وَنمـت لـدیهم اإلرادة 

والتحدي والمواجهة واإلصرار على مواصلة الحیاة والسعي نحو تحقیـق 

. بینمـا اإلنـاث كانـت خبـرة البتـر لـدیهن مفاجئـة األهداف رغم كل شيء

وغیر متوقعة وشكلت لدیهن خبرة صادمة في حیاتهن، والكثیرات منهن 

ــرهن الجســـمي بحكـــم طبیعــــة  ـــن مـــن مظهــ ــبن عـــن األنظــــار ویخجل یحجـ

األنثـى واهتمامهـا بمظهرهــا وجسـمها؛ حیـثٍ فقــدن أملهـن فـي الــزواج أو 

شـر؛ ممـا خلــق لـدیهن شــعورًا العمـل أو العـیش بحیــاة طبیعیـة كســائر الب

   بالیأس وخیبة األمل وغیاب الهدف من الحیاة.

  توصیات الدراسة:

  ي:أتفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما ی 

 تماعیة من خالل (األهل واألصدقاءتقدیم المزید من المساندة االج  -

ــزة حتــــى  ــراد المجتمــــع) لــــذوي حـــاالت البتــــر فــــي محافظـــات غــ وأفـ

جهــة الشـــدائد والمحــن واألزمـــات وممارســة حیـــاتهم یتســنى لهـــم موا

  بفاعلیة أكبر.

ـــعور بمعنــــى   - ـــین مســــتوى الشـ ــة لتحسـ ــرامج إرشــــادیة عالجیــ تنظــــیم بــ

 الحیاة لدى اإلناث من حاالت البتر في محافظات غزة.

إیجــاد فــرص العمــل المناســبة لــذوي حــاالت البتــر كــل وفــق قدراتــه،   -

 ولة.حتى یتمكنوا من تأمین حاجیاتهم بیسر وسه

رفع مستوى المساندة المادیة لدى حاالت البتـر فـي محافظـات غـزة   -

ـــر  ــ ــــة عبــ ــ ـــات عینی ــ ــة وتبرعــ ــ ــ ـــات مالی ــ ــــدیم مخصصـ ـــــالل تقـــ ـــن خـ ــ مـ

المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة، وتفعیـل مؤسسـات الضـمان 

 االجتماعي والتأمین الصحي.

رفـــع مســـتوى تقـــدیم الخـــدمات الصـــحیة والنفســـیة واالجتماعیـــة لـــدى   -

 ر في محافظات غزة.حاالت البت

تقدیم البرامج التأهیلیة والتربویة والنفسیة الالزمة التي من شأنها أن   -

جـــابي نحــــو ذواتهـــم وتحقیــــق قـــدر مــــن إیتســـهم فــــي تكـــوین اتجــــاه 

  الصحة النفسیة لیشعروا بقیمة الحیاة ومعناها.

 دراسات مقترحة:

 توصي الباحثة بمزید من الدراسات في هذا المجال ومنها :

یــة برنــامج إرشــادي دینــي لرفــع مســتوى الشــعور بمعنــى الحیــاة فاعل  -

 لدى حاالت البتر من اإلناث في محافظات غزة.

ـــر فــــــي   - ــ ــــن حـــــاالت البت ــــة مـ ـــــدى عینــ ـــي ل ــراب النفســ ــ ـــاهر االغتـ مظــ

 محافظات غزة

البنــاء النفســـي للمصــابین بحـــاالت البتـــر جــراء العـــدوان اإلســـرائیلي   -

 محافظات غزة. على

  ة:المراجع العربی أوًال:

  القرآن الكریم

، مكتبــة  ٢، طمنــاهج البحــث العلمــي،  ٢٠٠٢غــا، إحســان، اآل .١

 الیازجي ، غزة.

االكتئاب اضطراب العصر الحدیث ، ١٩٩٨إبراهیم، عبد الستار،   .٢

سلســلة عـالم المعرفــة، نــوفمبر، المجلــس  فهمــه وأســالیب عالجــه،

 الوطني للثقافة والفنون، الكویت.

ـــن ع  .٣ ــ ــ ـــــد ب ــــى محمــ ــ ـــــو عیسـ ــــذي، أبــ ــ ـــى. ب.ت ، الترمـ ــ ســـــــنن یســ

. تحقیـــق (أحمـــد محمـــد شـــاكر)، دار إحیـــاء التـــراث ٤.جالترمـــذي

 العربي، بیروت.

رعایـة الفئـات الخاصـة مـن منظـور ،  ١٩٩٧حنا، مریم وآخرون، .٤

، سلسلة مجاالت الخدمة االجتماعیـة، الكتـاب الخدمة االجتماعیة

  الثالث، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة.

ــل، محمـــــد،   .٥ ــ ــیة االجتماعیـــــة، وٕارادة  ١٩٩٦خلی ، المســــاندة النفســـ

، الهیئة المصریة العامـة النفس مجلة علمالحیاة، ومستوى األلم. 

  .١١٩-٩٢، ص٣٧العدد للكتاب، القاهرة، 

ــة، فهــــد،   .٦ ــیة والمســــاندة االجتماعیــــة  ١٩٩٧الربیعـ ، الوحــــدة النفسـ

مجلة علم لدى عینة من طالب وطالبات الجامعة دراسة میدانیة. 

ص  ٤٣العـــددالهیئـــة المصـــریة العامــة للكتـــاب، القـــاهرة، ،الـــنفس

٤٩-٣٠.  

. كلیــة مقیــاس معنـى الحیـاة،  ١٩٩٨الرشـیدي، هـارون توفیـق،   .٧

 التربیة، كفر الشیخ.

ـــاني، ب  .٨ ـــد المقصـــــود، أمــ ـــماء و عبــ مقیـــــاس ت، -السرســــي، أســ

ـــو  المســــــاندة االجتماعیــــــة ــــة األنجلـــ ـــات)، مكتبــ ــة التعلیمـــ ــ ( كراســ

  المصریة، القاهرة..

ــرحمن ســــید و فــــوزي، إیمــــان، ســــلیم  .٩ ، معنــــى  ١٩٩٩ان، عبــــد الــ

الحیاة وعالقته باالكتئاب النفسي لدى عینة من المسنین العـاملین 

بحوث المـؤتمر الـدولي السـادس لمركـز اإلرشـاد وغیر العاملین. 

النفسي " جودة الحیـاة" توجـه قـومي للقـرن الحـادي والعشـرین، 

معـة عـین شـمس، جانوفمبر، مركز اإلرشـاد النفسـي ،  ١٢-١٠

  .١٠٩٥-١٠٣١ص

اتجاهــــات طلبــــة الجامعــــات ،  ٢٠٠٥الشـــاعر، درداح حســـن،  .١٠

المخــاطرة وعالقتهــا بكــل  الفلســطینیة فــي محافظــات غــزة نحــو

. رسـالة دكتـوراه، من المساندة االجتماعیة وقیمة الحیاة لـدیهم

البرنــامج المشـــترك بـــین جامعـــة عــین شـــمس وجامعـــة األقصـــى، 

 غزة، فلسطین.
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ــرو  .١١ ــحته، مــ إدراك المســـــاندة االجتماعیـــــة ، ٢٠٠٠ى محمــــد، شــ

. رســالة المســنین المتقاعــدین وعالقتــه بالوحــدة النفســیة لــدى

  ماجستیر، جامعة حلوان، مصر.

 ٢٠٠١الشقیرات، محمـد عبـد الـرحمن و أبـو عـین، یوسـف زایـد، .١٢

،عالقة الدعم االجتماعي بمفهوم الذات لـدى المعـوقین جسـدیًا، 

، ٣،العـدد  ١٧المجلـد ، ربویـةمجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الت

  .٨٨-٥٩ص 

ــرحمن، محمـــــد،  .١٣ ــ ـــد الـ ـــناوي، محمـــــد وعبــ المســـــاندة ، ١٩٩٤الشــ

مراجعــــة نظریــــة ودراســــات  -االجتماعیــــة والصــــحة النفســــیة

  ، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة.تطبیقیة

، كلیة التربیة،  الرؤیة بعیون اآلخرین، ١٩٩٤صبحي، السید،  .١٤

  جامعة عین شمس، القاهرة.

ــ .١٥ ــة الحســیة، ١٩٩٩د، ماجــدة، عبی ، دار صــفاء اإلعاقــة الحركی

  للنشر والتوزیع، عمان.

ـــ .١٦ ــ ـــالم علـ ــ ـــد السـ ــ ــــي، عبـ ــ المســــــاندة االجتماعیــــــة ، ٢٠٠٥،يعل

  ، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة.وتطبیقاتها العملیة

، دراسة ١٩٩٧وعبد الهادي،أجمد محمد، ي،عبد السالم عليعل .١٧

ــة طریــق البتــر،  نفســیة لتأهیــل فاقــدي أعضــاء الجســم  عــن مجل

ــــنفس ــــم ال ـــاب، عل ــریة العامــــة للكتـ ــــدد ، الهیئــــة المصــ  ،٤٢الع

  .١٤٠-١٢٦ص

ــدى المقعــدین ، ١٩٨٣فــالح، محمــد صــالح، .١٨ ــاب ل ــق واالكتئ القل

، رســالة ماجســتیر، كلیـــة إكلینیكیــة قبــل وبعــد التأهیــل: دراســة

  اآلداب، جامعة عین شمس.

دمـة اإلنسـان یبحـث عـن المعنـى (مق، ١٩٨٢فرانكل، فیكتور،  .١٩

ترجمة طلعت منصور،  بالنفس). في العالج بالمعنى التسامي

  دار القلم، الكویت.

قلق المستقبل وعالقته بصورة ،  ٢٠٠٩القاضي، وفاء محمد،  .٢٠

. حاالت البتر بعد الحرب على غـزة الجسم ومفهوم الذات لدى

  رسالة ماجستیر،كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة.

، المساندة االجتماعیـة كمـا یـدركها ٢٠٠٣المدهون، عبد الكریم، .٢١

المعــاقون حركیــًا وعالقتهــا بالصــحة النفســیة فــي محافظــة غــزة، 

ص  ١٨العــدد ، جامعــة عــین شــمس، مجلــة اإلرشــاد النفســي

١٧٤-١٣٧.  

النیسابوري، أبو الحسین بن مسلم بن الحجاج القشیري، ب ت،  .٢٢

ر إحیــاء تحقیــق (محمــد   فــؤاد عبــد البــاقي) دا  صــحیح مســلم

 .تراث العربي، بیروتال
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 المالحق

  أوًال: مقیاس المساندة االجتماعیة

  

  األخ /ت  الفاضل/ة

  حمة اهللا وبركاته،،،السالم علیكم ور   

  تهدف الدراسة الحالیة التعرف إلى المساندة االجتماعیة وعالقتها بمعني الحیاة لدى حاالت البتر في محافظات غزة.

تحت االستجابة التي تتفق مع وجهة نظرك (×) ُیسعدنا أن نتوجه إلیكم بالتعاون في االستجابة على فقرات المقیاس وذلك بوضع إشارة 

ترینه تراه/مع مالحظة أنه ال توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحیحة هي التي تشعر/ین بها أو تعتقد/ین بصحتها أو بموضوعیة، 

  مناسبًا بالنسبة لك دون قیاسه باآلخرین.

العلمي فقط ، أرجو تعبئة  ستدلین بها ستستخدم ألغراض البحثستدلي/نرجو أن تتسم إجابتك بالدقة،الصراحة واألمانة؛ ألن البیانات التي 

  في المربع.(×) یة وذلك بوضع إشارة تالبیانات اآل

  الجنس ............  ذكر      ...................أنثي

  نوع البتر  .........الطرف العلوي   .............. الطرف السفلي ..............كالهما .............غیر ذلك.

  مكان السكن.......... 

  شاكرین لكم حسن تعاونكم                                                                                                              

  

  

  أوًال: المساندة الوجدانیة

  نادراً   أحیاناً   غالباً   دائما  العبارة  م

          أجد أفراد أسرتي بجانبي عندما أحتاج إلیهم.  -١

          الراحة والطمأنینة عندما أجد أفراد أسرتي حولي.أشعر ب  -٢

          أجد أصدقائي حولي وقت المحن واألزمات .   -٣

          أجد االهتمام الجاد من  أصدقائي.  -٤

          یشعرني أفراد أسرتي بأهمیة وجودي في األسرة .  -٥

          أجد كل االحترام والتقدیر من أفراد أسرتي.   -٦

          لي وقت األزمات والشدائد.أجد جیراني حو   -٧

          یثق أفراد أسرتي بقدراتي وطاقاتي فیما أقوم به من أعمال.  -٨

          أجد أقاربي حولي وقت الحاجة إلیهم.  -٩

          أجد بعض أفراد أسرتي مشغولین عني وقت الحاجة إلیهم.   - ١٠

          في العنایة بالذات، تناول الطعام ..الخ)   - لیتذمر بعض أفراد أسرتي عندما أطلب منهم المساعدة ( في التنق  - ١١

          یشعرني بعض أفراد أسرتي بأنني عبء ثقیل علیهم.   - ١٢

  المساندة المادیة

  نادراً   أحیاناً   غالباً   دائما  العبارة  م

  یوفر أفراد أسرتي لي كل ما أحتاجه من المال لسد احتیاجاتي الخاصة  - ١٣

  مالبس..الخ). –غذاء  -( عالج

        

          یبذل أفراد أسرتي كل الجهد للحصول على المساعدات  والخدمات المجتمعیة الضروریة لتقدیمها لي.  - ١٤

          یوفر أفراد أسرتي لي المال الكافي للعیش بحیاة كریمة.  - ١٥

          أعتمد على أصدقائي في االتصال مع المؤسسات المجتمعیة لتوفیر حاجیاتي الخاصة.  - ١٦

          من المؤسسات المجتمعیة مساعدات عینیة .أتلقى   - ١٧

          یقف جیراني بجانبي في األزمات المالیة التي أمر بها.  - ١٨

          ني بسبب اإلفراط  في المصروفات المالیة.و أشعر أن أفراد أسرتي یلوم  - ١٩

          یشعرني أفراد أسرتي بعدم قدرتهم على توفیر متطلباتي المالیة .  - ٢٠

          ن أبوح ألحد عندما أمر بضائقة مالیة.أتجنب أ  - ٢١

          أخجل  من طلب المساعدات المالیة من اآلخرین.  - ٢٢

          أتضایق من بعض أفراد  أسرتي لمراقبتهم لي في مصروفاتي المالیة.  - ٢٣

          یشعرني بعض أفراد  أسرتي أنني عبء علیهم لكثرة مصروفاتي المالیة.   - ٢٤
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  المساندة المعلوماتیة 

  ثانیًاٍ:مقیاس معني الحیاة

  الحیاة أوًال: أهداف 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید   أوافق  أوافق بشدة  العبارة  م

            أشعر أن حیاتي ملیئة باألهداف.  -١

            أفضل أن أعیش الحیاة أكثر من مرة.  -٢

            تبدو الحیاة بالنسبة لي مثیرة جدًا.  -٣

            أبحث دائما عن الشيء الذي یجعل حیاتي ذات مغزى.  -٤

            حیاتي تستحق أن تعاش حتى إذا قدر لي أن أموت. أشعر أن  -٥

            كتشفت ما یرضي هدف حیاتي. أ  -٦

            أشعر أن وجودي الشخصي ال معنى له إطالقا بغیر هدف.  -٧

            تمضى الحیاة أمامي بغیر هدف أو غایة.  -٨

            نه ال هدف وال رسالة في حیاتي.أكتشفت أ  -٩

            أن نحیا بغیر أهداف. أعتقد أننا یمكن  - ١٠

  یجابي بالحیاة المتجددةإلثانیا: التعلق ا

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید   أوافق  أوافق بشدة  العبارة  م

            تبدو الحیاة متجددة، وكل یوم بالنسبة لي جدید ومختلف عن األخر.  - ١١

            أشعر أنني في حاجة إلى فرص جدیدة للحیاة.  - ١٢

            .اومثیر اجدید یئاه لدى أمل أن یحمل المستقبل شأرى أن  - ١٣

            أتفاعل مع حیاتي رغم السراء والضراء.  - ١٤

            أشعر أنني قد وجدت ما فقدته، وظللت أبحث عنه طیلة حیاتي.  - ١٥

            أسعى إلى مواكبة كل ما هو جدید في هذه الحیاة.  - ١٦

            كنها ستأتي في المستقبل.شعر أن حیاتي الخصبة لم تأت بعد، لأ  - ١٧

            أشعر أنني أعیش في عالم ضیق ممل.  - ١٨

            أبحث عن سر الحیاة باستمرار.  - ١٩

            له قیمة في حیاتي. یئاأعتقد بأنه ینقصني أن أفعل ش  - ٢٠

  

  

  

  

  نادراً   أحیاناً   لباً غا  دائما  العبارة  م 

          ألجا إلى أفراد أسرتي في تقدیم النصائح عندما أكون في مشكلة.  - ٢٥

          عتمد على نصائح ومقترحات أصدقائي لتجنب األخطاء .أ  - ٢٦

          عندما أواجه مشكلة أو أزمة أجد أقربائي حولي لمساعدتي.  - ٢٧

          إلیها .یزودني أفراد أسرتي بأي عالجات طبیعیة أحتاج   - ٢٨

          أشكو له متاعبي ومشكالتي. اشعر بالراحة عندما أجد صدیقأ  - ٢٩

          الحیاتیة. يیحرص أفراد أسرتي على تطویر مهارات  - ٣٠

          .یقدم أفراد أسرتي لي حلوًال لمشكالتي التي أواجهها في حیاتي الیومیة  - ٣١

          حیاتي.أستشیر أفراد أسرتي في كثیر من األمور التي تخص   - ٣٢

          یساعدني أفراد أسرتي عندما أواجه مشكلة مفاجئة.  - ٣٣

          أتجنب أن أبوح بأي مشكلة تواجهني ألحد .  - ٣٤

          أرفض النصیحة من أصدقائي.   - ٣٥

          د أسرتي. اأعمل بمفردي بعیدًا عن أفر   - ٣٦
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  ثالثًا: التحقق الوجودي

  ةال أوافق بشد  ال أوافق  محاید   أوافق  أوافق بشدة  العبارة  اعتد 

            أحقق أهدافي الذاتیة رغم مرارة حیاتي.  - ٢١

            أعیش حیاة حرة تسمح  لي بأن أفعل ما أراه مناسبًا.  - ٢٢

            تزیدني المحن صالبة  في مواجهة الحیاة.  - ٢٣

            بحث عن  المغامرة واإلثارة باستمرار.أ  - ٢٤

            أعتقد أنني نموذج ناجح یقتدي بي.  - ٢٥

            ني غیر خائف من الموت.أقر أن  - ٢٦

            أواجه التحدیات بنجاح.  - ٢٧

            نجاز األهداف ما زالت مرتفعة.إأرى أن قدرتي على   - ٢٨

            أشعر أن طموحاتي كثیرة في هذه الحیاة.  - ٢٩

            فكرت بجدیة في االنتحار كمخرج من الحیاة.  - ٣٠

  رابعا: الثراء الوجودي 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید   أوافق  ةأوافق بشد  العبارة  م

            كتشف حینما أفكر في حیاتي أن وجودي له معنى.أ  - ٣١

            لحیاتي. عالم مالئم على أنهأنظر إلى العالم   - ٣٢

            سأشعر لو داهمني الموت أن حیاتي كانت قیمة جدًا.  - ٣٣

            سیان أن أموت الیوم أو أموت غدًا.  - ٣٤

            ه الشيء  یستأثر باهتمامي  وال شيء یهم.أرى أن  - ٣٥

            لو كان لي خیار فإنني أرغب أن أعیش مرات مثل حیاتي هذه.   - ٣٦

            ال یخیفني الموت ألن حیاتي لها معنى.  - ٣٧

            حیاتي في یدي وأنا أتحكم فیها.  - ٣٨

            .انيطبیعة شخصیتي ملیئة بالمع  - ٣٩

            ا عبث غیر معقول وال منطق لها.تبدو الحیاة وكأنه  - ٤٠

  خامسا: جودة الحیاة

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید ال   أوافق  أوافق بشدة  العبارة  م

            أجد فرصة للتمتع بحیاتي رغم كثرة أعبائي.  - ٤١

            أنا أسعد حاًال من اآلخرین.  - ٤٢

            أشعر أن حیاتي مشرقة وملیئة باألمل.  - ٤٣

            عن النشاطات واالهتمامات الجدیدة باستمرار. أبحث  - ٤٤

            أستطیع أن أحدد األمور الهامة  بدقة متناهیة.  - ٤٥

            أفكر في المعني النهائي للحیاة باستمرار.  - ٤٦

            أشعر أن هناك بعض األشیاء مفقودة في حیاتي.  - ٤٧

            حیاتي ملیئة بالصراع والحزن .  - ٤٨

            رغة وال یملؤها إال الیأس.حیاتي فا  - ٤٩

            حباطات والعقبات وال معنى لها.باإل ملیئةحیاتي    - ٥٠

  سادسًا: الرضا الوجودي

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید   أوافق  أوافق بشدة  العبارة  م 

            أنا متفائل جدًا للحیاة رغم المظاهر المأساویة التي عانیت منها.  - ٥١

            أنینة للموت فقد عشت حیاة كریمة طیبة.أشعر بالطم  - ٥٢

            أجد متعة في حب اآلخرین لي.  - ٥٣

            حصلت حتى اآلن على األشیاء المهمة في حیاتي.  - ٥٤

            أنا راض عما وصلت إلیه في حیاتي.  - ٥٥

            .اأرى أن القیام باألعمال الیومیة مصدر سرور ورض  - ٥٦

            وم بأي عمل.أشعر بقیمتي عندما أق  - ٥٧

            أشعر أن حیاتي  مستقرة.  - ٥٨

            أكتشف العبرة من وجودي باستمرار.  - ٥٩

            أكتشف أن عالقتي بالعالم المحیط بي تتناسب مع معني الحیاة بالنسبة لي.  - ٦٠

  


