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Social Support and its Relationship with Life Stressors among the Palestinian Prisoners’ Wives: The
Case Study of Jenin Governorate.

Abstract:
The study aims at identifying the relationship
between social support and life stressors among
Palestinian prisoners› wives, as well as to explore the
differences in the variables according to the variables
of wife›s age and prionser’s family income.The
study also aims to explore the role of social support
in predicting the level of life stress.The researcher
used the descriptive approach, and designed a tool
for measuring social support and life stress among
the wives.After its was validated and checked for its
reliability, it was applied on a sample of 71 Palestinian
prisoners› wives in Jenin governorate.The results
shows that there is a negative relationship between the
social support and the level of psychological stress.
It also shows that the level of social support scored
a moderate level.Moreover, the study shows that
prisoners’ wives suffer from moderate life stressors.
The results of the study shows that there are no
statistically significant differences at the level of (a ≤
0.05) in the level of social support provided to wives
of Palestinian prisoners.While there are significant
differences in the level of social support according
to the variable of monthly income of the family and
the dimensions of emotional support and cognitive
support, in favor of families who have high income.
There are no statistically significant differences
regarding material support.The results of the study
also shows that there are no statistically significant
differences in the level of life stressors among the
wives of the Palestinian prisoners in accordance with
their age.
Regarding the role of social support in predicting
the level of life pressures of prisoners› wives in Jenin
governorate, social support and its components
contributed to predicting the level of life stress and its
components, as it was found that the contribution of
social support to the level of social life stress is 20.6%
and it’s 19.4% for economic stress, and (39.3%) for
the health stress and 30.9% for the psychological
stress.The researcher concludes a number of
recommendations for reinforcing social support
among the Palestinian prisoners’ wives.
Key words: social support, life stressors,
prisoners’ wives, Jenin governorate.
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:ملخص
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل العالقة بني امل�ساندة
، وال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني،االجتماعية
وكذلك للك�شف عن الفروق اجلوهریة يف املتغريات مو�ضع الدرا�سة
 كما، وم�ستوى الدخل لأ�رسة الأ�سري،تبعا ملتغريي عمر الزوجة
هدفت الدرا�سة الك�شف عن دور امل�ساندة االجتماعية يف التنب�ؤ
 وقد ا�ستخدم الباحث املنهج،مب�ستوى ال�ضغوط احلياتية لديهن
.الو�صفي االرتباطي
ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بت�صميم �أداة لقيا�س
 وال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى،امل�ساندة االجتماعية
 حيث مت تطبيقها على،الفل�سطينيني بعد الت�أكد من �صدقها وثباتها
) زوجة من زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني يف71( عينة مقدارها
 وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك عالقة �سالبة،حمافظة جنني
، وم�ستوى ال�ضغوط النف�سية،(ع�سكية) بني امل�ساندة االجتماعية
،وبينت اي�ضا �أن م�ستوى امل�ساندة االجتماعية جاء بدرجة متو�سطة
كما ك�شفت الدرا�سة �أن زوجات الأ�رسى يعانني من �ضغوط حياتية
.بدرجة متو�سطة
وبينت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود فروق ذات داللة
 يف م�ستوى امل�ساندة، )α ≤ 0.05( �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
االجتماعية املقدمة لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني تبع ًا ملتغري
 يف حني ات�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية،العمر للزوجة
يف م�ستوى امل�ساندة االجتماعية تبع ًا ملتغري الدخل ال�شهري
، وامل�ساندة املعرفية،للأ�رسة وعلى بعدي امل�ساندة الوجدانية
 فيما مل يكن هناك فروق، ٍوذلك ل�صالح الأ�رس التي دخلها عال
 وتبني �أي�ض ًا من نتائج الدرا�سة عدم،على بعد امل�ساندة املادية
وجود فروق يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى
 وذلك على بعدي ال�ضغوط،الفل�سطينيني تبع ًا ملتغري العمر للزوجة
 و�أنه توجد فروق ل�صالح الأعمار، وال�ضغوط النف�سية،الإقت�صادية
 يف حني ات�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف،املتقدمة
م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى تبع ًا ملتغري الدخل
 وال�ضغوط، على بعد ال�ضغوط االجتماعية،ال�شهري لأ�رسة الأ�سري
 وال�ضغوط النف�سية با�ستثناء بعد ال�ضغوط االقت�صادية،ال�صحية
.ًالتي كانت ل�صالح الأ�رس الأقل دخال
�أما فيما يتعلق بدور امل�ساندة الإجتماعية يف التنب�ؤ مب�ستوى
 فقد �أ�سهمت،ال�ضغوط احلياتية لزوجات الأ�رسى يف حمافظة جنني
امل�ساندة االجتماعية ومكوناتها يف التنب�ؤ مب�ستوى ال�ضغوط
 حيث كانت م�ساهمة امل�ساندة االجتماعية،احلياتية ومكوناتها
)20.6%( يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية االجتماعية ما ن�سبته
) لل�ضغوط احلياتية االقت�صادية وما ن�سبته19.4%( وما ن�سبته
)30.9%(  ومان�سبته،) لل�ضغوط احلياتية ال�صحية39.3%(
.لل�ضغوط احلياتية النف�سية
و�أو�صى الباحث مبجموعة من التو�صيات لتعزيز امل�ساندة
.االجتماعية املقدمة لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني
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املقدمة
تعد ظاهرة (الأ�رس) يف املجتمع الفل�سطيني من �أهم
الظواهر التي مار�سها االحتالل ،وقد زجت �سلطات االحتالل
مبئات الآالف من الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،وقد طال
ال�سجن �رشائح املجتمع الفل�سطيني كافة ،وقد �صدر م�ؤخرا تقرير
عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ووزارة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين �أن �أكرث من � 805آالف حالة اعتقال بحق الفل�سطينيني
منذ عام  ،1967وما زال حوايل  6500فل�سطيني خلف الق�ضبان
(اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2017 ،ومما يزيد الأمر
تعقيداً على الأ�رسة الفل�سطينية وجود �أحد �أبنائها يف الأ�رس،
وخ�صو�صا �إذا كان الأ�سري متزوج ًا ولديه �أبناء ،فتعاين الزوجة
كثريا من امل�شكالت ،وبالتايل ت�شكل لها م�صدرا كبريا ملعاناتها من
ال�ضغوط احلياتية.
وتع ّد ال�ضغوط ب�أنهاعالقة بني الفرد والبيئة التي تقيم ب�أنها
مرهقة و�شاقة ،تعوق قدرات الفرد وموارده وتعر�ضه للخطر (عبد
املعطي ، )2006 ،وقد تعددت وجهات النظر حول حتديد مفهوم
ال�ضغوط احلياتية فهناك من يعرفها بانها عبارة عن جمموعة من
م�ؤثرات خارجية ت�ؤدي لإحداث تغيري �سلوكي بدرجات خمتلفة على
الأفراد طبقا لقدراتهم اجل�سمية وال�شخ�صية على التوافق مع هذه
امل�ؤثرات (ح�سن ، )2011 ،وعرفها �آخرون ب�أنها اال�ستجابة الداخلية
التي ي�شعر بها الفرد لل�صعوبات احلياتية التي تواجهه ،وتت�سم هذه
اال�ستجابات با�ضطرابات انفعالية و�سلوكية تتمثل يف القلق وال�شعور
باخلوف والغ�ضب واحلرمان والي�أ�س والكبت ،وغالبا ما ترتبط هذه
امل�شاعر ب�شخ�صيات منخف�ضة الكفاءة واملهارة والإح�سا�س بالذات
وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل �سوء الأداء اجل�سمي والنف�سي واالجتماعي،
وينتج عنه عدم التكيف مع البيئة (، )Caral & Germainal ,1987
وهناك من يحدد �أن ال�ضغوط احلياتية مفهوم وا�سع ي�شمل التحديات
البيئية مل�صادر ال�ضغوط اخلارجية التي يواجهها الفرد عالوة عن
ال�ضغوط الداخلية حماوال الفرد التكيف معها �أو االن�سحاب منها
( ، )Peter spear et al., 1988ويف اخلدمة االجتماعية فقد عرفت
ال�ضغوط احلياتية بانها تلك املواقف التي مير بها الفرد يف حياته
ويت�صور �أنها تفوق �إمكانياته ومواردة ال�شخ�صية والبيئية الالزمة
للتعامل معه ،وبالتايل ي�شعر الفرد من خاللها بالقلق واخلوف وعدم
القدرة على ال�سيطرة على املواقف (النوحي ، )2005 ،ويف خدمة
الفرد فتعرف ال�ضغوط احلياتية ،ب�أنها ال�ضغوط اخلارجية التي قد
توجد على �شكل حرمان �أو �إحباط �أو نق�ص يف واحد من اجلوانب
االجتماعية املتمثلة يف الأ�رسة والدخل والعمل والتعليم واخلربة
(�أبورية ، )2011 ،وتعد ال�ضغوط احلياتية بعامة رد فعل للظروف
والتغريات املتالحقة ال�رسيعة يف جماالت احلياة كافة ،وبالتايل
ت�ؤثر على الأ�رسة ووظائفها نتيجة الأعباء التي تقع على كاهلها
(. )Marks et al., 2000
وبالنظر �إىل زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني ،ونتيجة لغياب
�أزواجهن ،فيمكن �أن تعاين من كثري من ال�ضغوط احلياتية اليومية
التي ميكن �أن نوجزها بالآتي:
1 .1ال�ضغوطات االجتماعية
�إن الأ�رسة املت�رضرة من حالة الفقدان نتيجة لأ�رس الزوج (رب
الأ�رسة)  ،قد تواجه ا�ضطرابا وخ�صو�صا يف ظل خلو مركز ال�سلطة
فيها ،وغياب رمز ال�سلطة والقوة فيها يف نظام ال�سلطة الوالدية
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ب�سبب انتقال ال�سلطة ورموزها من ال�سيطرة وال�ضبط والقوة �إىل الأم
العائل ،وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب ال�سلطة يف الأ�رسة ،واختالل
التوازن يف نظام احلياة الأ�رسية ،مما يعني كثرياً من امل�شكالت
وال�صعوبات ،مما ي�شكل �ضغوطا كبرية على نظام التفاعل بني الأم
والأبناء ،وعلى �أ�ساليب تعاملها معهم ورعايتها لهم ،وقد تتعر�ض
زوجة الأ�سري اىل �ضغوط �أهلها لطلب الطالق واالنف�صال ،بخا�صة �إذا
كانت ت�سكن عند �أهل الزوج ولي�س عندها �أبناء خوفا من كالم النا�س
كونها تعي�ش يف جمتمع �رشقي وحمافظ.
ومن ال�ضغوط احلياتية التي تعانيها زوجة الأ�سري �أي�ضاً ،هو
ما ي�سمى بال�ضغط املجتمعي والناجم عن ا�ضطرارها للمحافظة
على قيمة العمل الن�ضايل الذي قام به زوجها؛ حيث �أن هناك
توقعات �إ�ضافية من املجتمع تتخذ �شك ًال «وطنياً» و�أحيان ًا تقاليد
البد من التم�سك بها حماية ملكانة الأ�سري كما يحددها املجتمع،
فال تت�رصف زوجة الأ�سري بح�سب ما تفكر �أو تعتقد �أنه ال�صحيح،
و�إمنا ح�سب توقعات الآخرين خوف ًا من �أن تكون عر�ضة لكالم النا�س
(ا�سبنيويل و عوي�ضة)2007 ،
2 .2ال�ضغوطات االقت�صادية:
تتعر�ض زوجة الأ�سري �إىل ال�ضغوطات االقت�صادية نتيجة
لغياب الزوج ،وخ�صو�ص ًا �إذا ما علمنا �أن الأب يف املجتمع
الفل�سطيني هو امل�س�ؤول عن عملية توفري امل�صادر االقت�صادية
واالنفاقية؛ فباعتقاله تتعر�ض الزوجه �إىل �ضغوطات تتعلق يف
توفري احتياجات الأ�سري نف�سه و�أ�رسته ،و�أن زوال هذه املوارد �أو
نق�صها يرافقها كثري من امل�شكالت؛ منها �أمرا�ض �سوء التغذية،
وال�ضعف العام ،وانت�شار االنحرافات ال�شاذة ،وجرائم الأحداث،
وارتفاع معدل الوفيات ،ونق�ص قدرات الفرد على العمل والإنتاج،
وا�ضطرار بع�ض الأ�رس �إىل �إخراج �أبنائهم من مدار�سهم لكي يقوموا
مب�ساعدة �أ�رسهم لت�أمني احتياجات الأ�رسة ،و�أي�ضا ا�ضطرار الزوجة
للعمل بالرغم من املراقبة االجتماعية لها ،وترك �أطفالها �صغارا
يحتاجون �إىل رعاية مكثفة ()Hairston,2002
3 .3ال�ضغوطات ال�صحية
�إن زوجة الأ�سري ونتيجة للظروف االقت�صادية ال�صعبة التي
متر بها ،فقد ال يتوفر لديها من الدخل ما يكفي لإ�شباع االحتياجات
ال�صحية لها ولأفراد �أ�رستها ،مما يعك�س �أثره على م�ستوى الرعاية
ال�صحية التي تقدم لأبنائها يف حالة تعر�ضهم للإ�صابة باملر�ض
(عبد اللطيف ، )2004 ،وعدم القدرة على توفري الرعاية ال�صحية
يف الوقت املنا�سب ،كما �أن �ضعف اجلانب االقت�صادي للأ�رسة
يعد م�س�ؤو ًال عن جلوئها لل�سكن يف م�ساكن غري �صحية ت�ساعد على
ظهور بع�ض الأمرا�ض التي تزيد من حاجة الأ�رسة للعالج والأدوية،
ونتيجة لقلة دخل الأ�رسة ف�إنها قد تفتقر �إىل الوجبات التي تتوافر
فيها العنا�رص الغذائية الالزمة لنمو اجل�سم مما يرتتب عليه انت�شار
عدد من الأمرا�ض املرتبطة ب�سوء التغذية و�ضعف املناعة� ،أما يف
حالة املر�ض ف�إن االعتماد على اخلدمات التي تقدمها امل�ست�شفيات
احلكومية بالرغم من �ضعف م�ستوى اخلدمة ،ويف حالة عدم توافر
نفقات العالج يلج�آن �إىل االعتماد على الو�صفات ال�شعبية النخفا�ض
تكلفته (حليم ومرق�ص)2002 ،
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4 .4ال�ضغوط النف�سية:
تتعر�ض زوجة الأ�سري �إىل كثري من ال�ضغوطات النف�سية ،التي
�أهم �أ�سبابها غياب زوجها وخوفها الدائم على م�صريه يف ال�سجون
الإ�رسائيلية ،وكرثة التفكري يف �أعباء الأ�رسة ،وخ�شيتها من كالم
الآخرين ،وكذلك خوفها من الف�شل يف �أداء الأدوار اجلديدة من تربية
الأوالد ،ومما ي�شكل �ضغطا نف�سي ًا كبرياً عليها �أي�ضا هو �شعورها
بالنق�ص الناجم عن مقارنة نف�سها با�ستمرار بالآخرين ،وخ�صو�صا
يف املنا�سبات االجتماعية.
وبناء على ما تقدم تربز �أهمية امل�ساندة االجتماعية للتخفيف
من حدة ال�ضغوط االجتماعية التي تعانيها زوجة الأ�سري ،بحيث
ميكن القول �إن امل�ساندة االجتماعية تع ّد م�صدراً مهم ًا من م�صادر
�شعور الفرد بالأمن االجتماعي يف بيئته التي يعي�ش فيها ،وبخا�صة
عندما يواجه �صعوبات و�أخطار تهدده ،ويدرك �أنه مل يعد قادرا على
مواجهتها و�أنه بحاجة �إىل عون وم�ؤازرة من الآخرين الذين ميثلون
الإطار املجتمعي له (اخلويل)2005 ،
وامل�ساندة االجتماعية هي �إ�شباع للحاجات الأ�سا�سية
للفرد من حب واحرتام وتقدير وتفهم وتوا�صل وتعارف وم�شاركة
االهتمامات وتقدمي الن�صيحة واملعلومات ،وذلك من خالل
الأ�شخا�ص املهمني يف حياة الفرد الذي يواجه الأزمات وال�ضغوط
()Cutrona,1996
وتباينت التعريفات املختلفة ملفهوم امل�ساندة االجتماعية،
فهناك من عرفها ب�أنها االعتقاد بوجود بع�ض الأ�شخا�ص الذين
ميكن �أن يثق فيهم ،والذين يرتكون لديه انطباعات يحبونه
ويقدرونه ،وميكن اللجوء �إليهم واالعتماد عليهم عندما يحتاجهم
( ، )Sarason, etal,1986كما عرفها �آخرون ب�أنها االعتقاد بوجود
بع�ض الأ�شخا�ص الذين ميكن للفرد �أن يثق بهم ،والذين يرتكون لديه
انطباعا ب�أنهم يحبونه ويقدرونه وميكنه اللجوء �إليهم �أو الرغبة يف
االقرتاب من الأ�شخا�ص املهمني الذين ميكنهم تقدمي املعلومات
واحلقائق التي ت�شري �إىل احلب والتقدير (عبد اهلل ، )2001 ،كما
�أ�شار بع�ضهم �إىل �أن امل�ساندة االجتماعية تعني تقدمي امل�ساعدات
املادية �أو املعنوية للفرد التي تتمثل يف �أ�شكال الت�شجيع �أو
التوجيه �أو امل�شورة� ،إ�ضافة �إىل �أنها متثل ال�سند الذي ي�ستمده
الفرد من �أ�رسته ،وي�ساعده على التفاعل الإيجابي مع الأحداث
ال�ضاغطة مع البيئة املحيطة به �أو متطلباتها (علي ، )2000 ،ويرى
(� )Portero&Olive,2007أن امل�ساندة االجتماعية ت�شمل اخل�صائ�ص
الرتكيبية لل�شبكة االجتماعية ،التي تنظم املحتوى االجتماعي،
والتفاعالت االجتماعية كما ت�شمل املظاهر الوظيفية للتفاعالت،
والعالقات بني الأ�شخا�ص ،وتتوقف على ثالثة عوامل :هي
�شبكة مقدمي امل�ساندة ويق�صد بها اخل�صائ�ص البنائية للم�ساندة
االجتماعية مثل :تقديرات الأفراد ،ومدى توا�صلهم االجتماعي،
ونوعية العالقات املتبادلة بني الأفراد ،ومدى توا�صلهم ،ونوعية
العالقات املتبادلة بني الأفراد ،ومنط امل�ساندة االجتماعية
ومقدارها ،ويق�صد بها منط امل�ساندة املقدمة ،والتي ترتكز يف ثالثة
�أ�شكال هي( :العاطفية ،والتوجيهية ،واملالية) وكفاية امل�ساندة
االجتماعية ويق�صد بها؛ الفائدة املرجوة من امل�ساندة التي تعطي
الفرد الإح�سا�س بقيمته ،و�أنه يحظى باالهتمام من الآخرين،
وللم�ساندة االجتماعية �أهداف عديدة منها :تقدمي املعونة الالزمة

التي ت�أخذ �أ�شكاال خمتلفة كالأفكار ،واخلربات ،والإمكانيات التي
يحتاجها الفرد �أو املجموعة ،ودعم اجلوانب الإيجابية لدى الفرد
والأع�ضاء يف املجموعة (خ�ضري. )2006 ،
وتقوم امل�ساندة االجتماعية مبجموعة من الوظائف من
�أبرزها؛ �إ�شباع حاجات االنتماء ،واالندماج واالحرتام ،والتقدير،
واحلب ،واملحبة ،وزيادة تقدير الذات ،والثقة بالنف�س ،والت�أثري
الإيجابي يف امل�شاعر واالنفعاالت والتخفيف من اخلوف والقلق
واالكتئاب ،والتخفيف من ال�ضغوط اخلارجية ب�سبب توفر الدعم
وامل�ساندة يف التكيف مع الأحداث ال�ضاغطة (املغو�ش، )2011 ،
وتت�ضمن امل�ساندة االجتماعية مكونات �أ�سا�سية ترتكز يف امل�ساندة
العلمية ،واالجرائية من حيث توفر الإمكانيات الالزمة� ،أو يف
�شكل اخلدمات� ،أو اخلربات� ،أو اال�ست�شارات ،وامل�ساندة املعرفية
من حيث توفري حاجات الفرد ،واجلماعة واملعلومات واملعارف
الالزمة لتنمية العالقات ،واخلربات ،وامل�ساندة الوجدانية ،حيث
يتم ا�ستخدام امل�شاعر واالنفعاالت من �أجل ت�أكيد �أهمية امل�ساندة
وم�ضمونها ،وتوجيه الأفراد واجلماعات ملتطلبات عملية امل�ساندة،
�أو �أهدافها ،وامل�ساندة ال�شخ�صية ،واجلماعية حيث يتم الت�ضامن مع
الأفراد ،وم�ساعدتهم من خالل تدعيم الذات ،ومكوناتها التي تتميز
بها (�شقري)2007 ،
وبناء على اطالع الباحث على الدرا�سات والأدبيات املتعلقة
بامل�ساندة االجتماعية ،ف�إن امل�ساندة االجتماعية تعمل على
التخفيف من حدة ال�ضغوط التي تتعر�ض لها زوجات الأ�رسى من
خالل:
1 .1منحهن الثقة بالنف�س والذات والآخرين ،وتعزيز مكانتها يف
�أ�رستها واملجتمع التي تعي�ش فيها.
2 .2تزيد من معدل م�شاركتهن عندما تت�سع �شبكة العالقات
االجتماعية لديها.
3 .3مدهن باخلربات واملعارف واملهارات التي متكنها من
الت�صدي للمواقف وخا�صة املفاجئة �أو اجلديدة.
4 .4توفري املناخ الآمن والراحة والطم�أنينة لهن.
5 .5حمايتهن من الوقوع ب�أمرا�ض االكتئاب والتوتر والإحباط
واحل�سا�سية الزائدة لديها.
6 .6جعلهن قادرات على حتمل امل�س�ؤولية والقدرة على التكيف مع
البيئة االجتماعية.
7 .7تقوية عالقاتهن مع املحيطني بهن وتقلل امل�ساندة
االجتماعية من احتماالت العزلة االجتماعية لدى زوجة
الأ�سري وتزيد من االنتماء للجماعات املحيطة لديها.
ويرى الباحث �أن هناك م�صادر متعددة للم�ساندة االجتماعية
لزوجات الأ�رسى �أبرزها:
�1 .1أ�رسة زوجة الأ�سري و�أهلها :حيث �إنها تقدم لها �سبل الدعم
الذي يعزز من مكانتها واحرتامها لذاتها وي�شعرها باملودة
والقيمة.
2 .2جماعة الرفاق والأ�صدقاء ،وهي اجلماعات التي ين�ضم �إليها
الفرد من خالل املراحل العمرية املختلفة.
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املساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط احلياتية لدى زوجات األسرى الفلسطينيني
دراسة حالة :محافظة جنني

د .إياد فايز فارس أبو بكر

3 .3جمتمع اجلرية والبيئة املحيطة.
4 .4امل�ؤ�س�سات والهيئات واملنظمات املوجودة يف املجتمع
الفل�سطيني :حيث تقدم هذه امل�ؤ�س�سات خدمات مبا�رشة وغري
مبا�رشة معنوية �أو مادية.

مشكلة الدراسة
تتعر�ض زوجة الأ�سري �إىل كثري من امل�شكالت النف�سية
واالجتماعية التي ت�شكل مبجملها �ضغوطا حياتية يومية تعوق من
تكيفها االجتماعي والنف�سي ،ومن باب امل�س�ؤولية املجتمعية على
املجتمع ب�أفراده وجماعاته ومنظماته ب�أن عليهم تقدمي امل�ساندة
االجتماعية ،والوقوف �إىل جانبها للتخفيف من حدة ال�ضغوط
احلياتية املختلفة التي تواجهها ،برزت م�شكلة الدرا�سة التي تتناول
امل�ساندة االجتماعية وعالقتها بال�ضغوط احلياتية لدى زوجات
الأ�رسى.

اسئلة الدراسة
بناء على الأهداف التي ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيقها
�سيحاول الباحث االجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني؟ من حيث (ال�ضغوط االجتماعية ،ال�ضغوط
االقت�صادية وال�ضغوط ال�صحية وال�ضغوط النف�سية)؟
2 .2ما م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني؟ من حيث (امل�ساندة الوجدانية ،وامل�ساندة؛
املعرفية و امل�ساندة املادية)؟
3 .3هل توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05يف م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة
لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني بح�سب متغريي عمر الزوجة
للأ�سري ،والدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري؟
4 .4هل توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات
الأ�رسى الفل�سطينيني بح�سب متغريي عمر الزوجة للأ�سري
والدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري؟
5 .5هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α ≤ 0.05بني امل�ساندة االجتماعية وال�ضغوط احلياتية
لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني؟
6 .6هل ميكن التنب�ؤ مب�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات
الأ�رسى الفل�سطينيني من حيث( :ال�ضغوط االجتماعية،
وال�ضغوط االقت�صادية ،وال�ضغوط ال�صحية ،وال�ضغوط
النف�سية) .بناء على م�ستوى امل�ساندة املقدمة لهن من
حيث( :امل�ساندة الوجدانية ،وامل�ساندة املعرفية ،وامل�ساندة
املادية)؟

فرضيات الدراسة
1 .1ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة عند م�ستوى
( )α ≤ 0.05يف متو�سطات امل�ساندة االجتماعية املقدمة
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لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني بح�سب متغريي عمر الزوجة
للأ�سري والدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري.
2 .2ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف
متو�سطات ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني
بح�سب متغريي عمر الزوجة للأ�سري ،والدخل ال�شهري لأ�رسة
الأ�سري.
3 .3ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α ≤ 0.05
بني امل�ساندة االجتماعية وال�ضغوط احلياتية لدى زوجات
الأ�رسى الفل�سطينيني؟

أَهمية الدراسة
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة من خالل:
تتم ّثل الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف بحثها يف مفهومني
مرتبطني وهما (امل�ساندة االجتماعية ،وال�ضغوط احلياتية)
وربطهما يف جمال رعاية الأ�رسى الفل�سطينيني وذويهم ،وتنبع
�أهمية هذه الدرا�سة� -أي�ضا -بو�صفها �إ�ضافة جديدة �إىل الدرا�سات
ال�سابقة العربية ،كما � ّأن الأهمية العملية للدرا�سة تتم ّثل يف
تناوله العالقة بني املفهومني ال�سابقني (امل�ساندة االجتماعية،
وال�ضغوط احلياتية) من خالل فح�ص العالقة والت�أثري بينهما
لزوجات الأ�رسى اللواتي يواجهن �ضغوط حياتية نتيجة اعتقال
�أزواجهن؛ مما ي�ساعد -ذلك -اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي تعنى يف
رعاية الأ�رسى وذويهم على تب ّني التو�صيات ،والإفادة منها يف
التخفيف من معاناة ذوي الأ�رسى ،والتخفيف من حدة ال�ضغوط
التي يواجهونها؛  وميكن الإفادة �أي�ضا من هذه الدرا�سة يف توظيف
نتائجها ملمار�سة امل�ساندة االجتماعية يف التخفيف من ال�ضغوط
احلياتية.

أهداف الدراسة
.1
.2
.3
.4

.5

هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
1التعرف �إىل م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني من وجهة نظرهن.
 2التعرف على م�ستوى امل�ساندة االجتماعية لدى زوجات
الأ�رسى من وجهة نظرهن.
3التعرف فيما �إذا كان هناك عالقة ارتباطية ذات داللة
�إح�صائية بني امل�ساندة االجتماعية وال�ضغوط احلياتية لدى
زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني.
4التعرف فيما �إذا كان هناك اختالف ذو داللة �إح�صائية
يف امل�ساندة االجتماعية وال�ضغوط احلياتية لدى زوجات
الأ�رسى الفل�سطينيني تعزى ملتغريي عمر الزوجة للأ�سري
والدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري.
5الك�شف عن دور امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجة الأ�سري
يف الأبعاد (امل�ساندة الوجدانية ،وامل�ساندة املعرفية،
وامل�ساندة املادية)  ،يف التنب�ؤ مب�ستوى ال�ضغوط احلياتية يف
كل من �أبعادها املتمثلة يف ال�ضغوط االجتماعية ،وال�ضغوط
االقت�صادية ،وال�ضغوط ال�صحية ،وال�ضغوط النف�سية.
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حمددات الدراسة
اقت�رصت هذه الدرا�سة على املحددات الآتية:
Ú Úحمدد مكاين� :أجريت هذه الدرا�سة يف حمافظة جنني
ب�شمال ال�ضفة الغربية
Ú Úحمدد زماين� :أجريت الدرا�سة يف الفرتة ما بني (/10
. )2017 /2 - 2016
Ú Úحمدد ب�رشي :تقت�رص هذه الدرا�سة على زوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني.
Ú Úحمدد مفاهيمي :املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف هذه
الدرا�سة.
Ú Úحمدد �إجرائي� :أداة الدرا�سة من حيث �صدقها و�إجراءات
تطبيقها.

تعريفات الدراسة االصطالحية واإلجرائية:
◄◄امل�ساندة االجتماعية:
تعرف امل�ساندة االجتماعية �أنها احل�صول على املعلومات
من املحيطني ،ولهم عالقة وثيقة مع الفرد ويكونون جزءاً من �شبكة
االت�صاالت وااللتزامات املتبادلة وقد تكون من الزوج �أو الرفيق �أو
الأ�صدقاء �أو زمالء العمل �أو من الروابط باملجتمع ،مما ي�ؤدي �إىل
التخفيف من ال�ضغوط احلياتية)Heejung,2008(.
يف حني عرفت ب�أنها الدعم املادي والعاطفي واملعريف الذي
ي�ستمده الفرد من اجلماعة الأ�رسة� ،أو زمالء العمل� ،أو الأ�صدقاء
يف املواقف ال�صعبة التي يواجهها يف حياته ،وت�ساعده يف خف�ض
الآثار ال�سلبية النا�شئة من تلك املواقف وت�سهم يف �صحته النف�سية
والعقلية (علي)2005 ،
ويوجد �أنواع خمتلفة للم�ساندة االجتماعية التي يتبناها
الباحث يف درا�سته وهي:
 امل�ساندة الوجدانية :وت�شري �إىل الأ�شياء التي يقوم بها
الأفراد وت�شعرنا بالراحة وتنمي �أحا�سي�سنا باجلدارة والقيمة الذاتية
مثل الت�شجيع والتجاوب.
 امل�ساندة املادية :وهي امل�ساعدة امللمو�سة التي يقدمها
الآخرون مثل التزويد بالنقود وامل�ساعدة يف رعاية الأبناء.
 امل�ساعدة املعرفية :والتي تتمثل يف �إعطاء الن�صح
والإر�شاد ،وتعلم مهارات ،وامل�ساعدة يف حل امل�شكالت (عبد املنعم،
)2001
ويف �ضوء طبيعة الدرا�سة احلالية تعرف امل�ساندة االجتماعية
ب�أنها “ كل ما ميكن �أن يتلقاه الفرد من خالل عالقته بالآخرين
�سواء �أكانوا �أفراداً �أم جماعات �أم م�ؤ�س�سات من �سبل الدعم النف�سي
ً
واالجتماعي واملادي بق�صد م�ساعدته يف احل�صول على خدمة �أو
مواجهة موقف �أو التخفيف من حدة م�شكلة �أو حت�سني �أدائه وتنمية
�شخ�صيته.
وتعرف �إجرائيا ب�أنها الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص
على مقيا�س امل�ساندة االجتماعية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.

◄◄ال�ضغوط احلياتية:
تعرف ال�ضغوط احلياتية بانها «تلك املواقف التي مير بها
الفرد يف حياته ويت�صور �أنها تفوق �إمكانياته وموارده ال�شخ�صية
والبيئية الالزمة للتعامل معها ،وبالتايل ي�شعر الفرد من خاللها
بالقلق واخلوف وعدم القدرة على ال�سيطرة على املواقف ،ومن
�أمثلة هذه املواقف فرتات االنتقال بني مراحل النمو وفرتات التغري
الرئي�سة يف احلياة (النوحي)2005 ،
وتعرف �أي�ضا ب�أنها جمموعة من الرتاكمات النف�سية و البيئية
والوراثية واملواقف ال�شخ�صية نتيجة للأزمات والظروف ال�صعبة
التي يتعر�ض لها الفرد وتختلف من حيث �شدتها ،كما تتغري عرب
الزمن لتكرار املواقف ال�صعبة التي ي�صادفها الفرد ،بل �إنها قد تبقى
وقتا طويال �إذا ما ا�ستمرت الظروف املثرية لها وترتك �آثارا نف�سية
على الفرد(.حلمي)2013 ،
يف �ضوء طبيعة الدرا�سة احلالية تعرف ال�ضغوط احلياتية
ب�أنها تلك العوامل �أو جمموعة املثريات اخلارجية والداخلية التي
تتعر�ض لها زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني والتي ت�سبب لهن م�شكالت
يف التكيف النف�سي واالجتماعي.
وتعرف �إجرائيا ب�أنها الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص
على مقيا�س ال�ضغوط احلياتية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.

الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على الأدبيات التي اهتمت مبو�ضوع
امل�ساندة االجتماعية و�أثرها على ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات
الأ�رسى االجتماعية ،لوحظ �أن املو�ضوع جديد الطرح يف املجتمع
الفل�سطيني و�أن هناك ندرة يف الدرا�سات التي حاولت البحث يف
هذا املو�ضوع ،وبعد مراجعة الباحث للدرا�سات ال�سابقة ،اختريت
ت�سعة درا�سات لها عالقة بظروف الدرا�سة احلالية ومتغرياتها،
وجرى مراجعتها للتعرف على اجلوانب التي ركزت عليها واملنهجية
امل�ستخدمة فيها و�أهم نتائجها وعالقتها بالدرا�سة احلالية.وكان
من بني هذه الدرا�سات:
أوال :الدراسات اليت تناولت املساندة االجتماعية
لقد هدفت درا�سة بني م�صطفى ونا�رص الدين ( )2016التعرف
على م�ستوى الدعم االجتماعي وال�ضغوط النف�سية لدى الأمهات
الأرامل ،كما هدفت التعرف على القدرة التنب�ؤية للدعم االجتماعي
يف م�ستويات ال�ضغوط النف�سية لدى عينة من الأمهات الأرامل يف
الأردن ،و�ضمت العينة (� )257أرملة من خمتلف مناطق الأردن
امللتحقات بجمعية املركز الإ�سالمي يف ق�سم الرعاية االجتماعية
للعام  ،2010/2011و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن هنالك درجة
متو�سطة يف كل من الدعم االجتماعي وال�ضغوط النف�سية لدى
الأمهات الأرامل يف عينة الدرا�سة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن
الدعم االجتماعي قد تنب�أ مبا ن�سبته ( )10%من م�ستوى ال�ضغوط
النف�سية على الدرجة الكلية ،ومبا ن�سبته على ( )10%من م�ستوى
ال�ضغوط النف�سية يف جمال الأعرا�ض النف�سية واجل�سدية ،ومبا
ن�سبته ( )9%من م�ستوى ال�ضغوط النف�سية يف جمال م�شاعر
الي�أ�س والإحباط ومبا ن�سبته ( )5%من م�ستوى ال�ضغوط النف�سية
يف جمال امل�شكالت املعرفية.
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املساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط احلياتية لدى زوجات األسرى الفلسطينيني
دراسة حالة :محافظة جنني

د .إياد فايز فارس أبو بكر

�أما ال�رشقاوي و�آخرون ( )2015فقد هدفت درا�ستهم الك�شف
عن واقع م�ساندة اجلمعيات اخلريية الن�سائية للأرامل العائالت
لأ�رسهن ،ومعوقات تقييم امل�ساندة وقد ا�ستخدمت الباحثات
املنهج الو�صفي عن طريق امل�سح االجتماعي بالعينة طبق على على
( )70مفردة م�شاركة من من�سوبي اجلمعيات اخلريية ،وتو�صلت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أكرث �أنواع امل�ساندة التي تقدمها اجلمعيات
هي امل�ساندة الوجدانية ،يليها امل�ساندة املعرفية ،يليها امل�ساندة
الأدائية ،ثم امل�ساندة التقديرية ،وجاء يف الرتتيب اخلام�س والأخري
امل�ساندة االجتماعية.
ويف درا�سة املومني والزغول ( )2009فقد هدفت التعرف
�إىل الدعم االجتماعي املدرك لدى �ضحايا و�أ�رس تفجريات فنادق
عمان ،وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي من خالل مقيا�س
الدعم االجتماعي اللذين قاما بت�صميمه ،طبق على عينة ت�ألفت
من ( )353فردا من ال�ضحايا و�أ�رسهم من درجة القرابة الأوىل،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى الدعم االجتماعي املقدم ل�ضحايا
و�أ�رس تفجريات فنادق عمان جاء بدرجة متو�سطة على الأداة ككل
وعلى كل �أبعادها ،حيث احتل الدعم االجتماعي املرتبة الأوىل ،فيما
احتل جمال الدعم املادي املرتبة الأخرية.
�أما درا�سة حنون ( )2003فقد هدفت هذه الدرا�سة التعرف
�إىل �أكرث ا�سرتاتيجيات التكيف مع ال�ضغوط النف�سية ا�ستخداما لدى
�أمهات ال�شهداء والأ�رسى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�رسائيلية،
وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي لتحقيق �أهداف الدرا�سة،
وكانت �أداة الدرا�سة اال�ستبانة طبقت على عينة ق�صدية مكونة من
(� )151أم ًا بواقع (� )78أم �شهيد و (� )73أم �أ�سري ،و�أظهرت نتائج
هذه الدرا�سة �أن ا�سرتاتيجية البعد الديني ،كانت �أكرث ا�سرتاتيجيات
التكيف ا�ستخداما ،بينما كانت ا�سرتاتيجية التمارين الريا�ضية
�أقل ا�ستخداما ،كما و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف ا�سرتاتيجيات التكيف لل�ضغوط النف�سية تبعا ملتغري
امل�ؤهل العلمي ل�صالح امل�ؤهل العلمي الأعلى ،بينما مل تكن الفروق
دالة �إح�صائيا تبعا ملتغري احلالة الن�ضالية.
ثانيا :الدراسات اليت تناولت الضغوط احلياتية
�أجرى �شحادة ( )2015درا�سة هدفت التعرف �إىل واقع عائالت
الأ�رسى من زوجات و�أبناء ،حيث تكونت عينة الدرا�سة ( )550عائلة
من عائالت الأ�رسى املتزوجني يف حمافظات بيت حلم وجنني
ونابل�س وطولكرم ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة
النف�سية مع الأمهات واملعروف بـــ « »PTSDومقيا�س ال�صحة العام
« »GHQوالذي يقي�س االكتئاب والقلق واعرا�ض اجتماعية وج�سمية
وخلل الوظائف.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن متو�سطات امل�شكالت لدى زوجات
الأ�رسى ترتاوح بني ( ، )% 51.5 - 11.9%وبينت الدرا�سة تنا�سبا
طرديا يف فرتة االعتقال من ناحية طول املدة ،فكلما زادت مدة
االعتقال زادت عوار�ض االكتئاب والقلق لديهن ،يف حني لوحظ
خلل يف الوظائف االجتماعية لدى ال�سيدات اللواتي �أم�ضى �أزواجهن
فرتات اعتقال ب�سيطة.
�أما درا�سة ابوبكر ( )2012فقد �سعت للتعرف �إىل بع�ض
امل�شكالت النف�سية واالجتماعية التي تعاين منها �أ�رس الأ�رسى
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يف حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية نتيجة العتقال رب الأ�رسة،
والتعرف على دور خدمة الفرد يف التخفيف من حدة امل�شكالت
النف�سية واالجتماعية التي تعاين منها �أ�رس الأ�رسى يف حمافظات
�شمال ال�ضفة الغربية ،وهدفت اي�ضا �إىل �إعداد منوذج تدخلي مهني
مبني على طريقة خدمة الفرد ميكن تطبيقه مع �أ�رس الأ�رسى ،وحتقيقا
لأهداف الدرا�سة قام الباحث باتباع املنهج الو�صفي التحليلي
ب�شقيه الكمي والكيفي؛ حيث مت ا�ستخدام طريقة امل�سح االجتماعي
بالعينة لأ�رس الأ�رسى والبالغ عددهم (� )178أ�رسة ،واحل�رص ال�شامل
للممار�سني العاملني مع �أ�رس الأ�رسى يف وزارة �ش�ؤون الأ�رسى
والأ�رسى املحررين يف �شمال ال�ضفة الغربية والبالغ عددهم ()17
ممار�سا ،طبقت ا�ستمارة ا�ستبيان حل�رص امل�شكالت االجتماعية
والنف�سية ،ودليل مقابلة حول دور خدمة الفرد يف التخفيف من حدة
امل�شكالت النف�سية واالجتماعية لأ�رس الأ�رسى الفل�سطينيني ،وبينت
الدرا�سة �أن هناك عدداً من امل�شكالت االجتماعية تعاين منها زوجة
الأ�سري تتعلق يف �إدارة �ش�ؤون �أ�رستها ،و�أن هناك م�شكالت اجتماعية
يعاين منها الأبناء منها احتياجهم �إىل وقت كبري لإجناز واجباتهم
املدر�سية بعد �أ�رس �أبيهم� ،إ�ضافة �إىل كرثة ت�شاجر الأبناء مع بع�ضهم
بع�ضاً ،كما خل�صت الدرا�سة �إىل معاناة زوجات و�أبناء الأ�رسى من
م�شكالت نف�سية عدة �أبرزها :القلق ،واخلوف ،والإحباط ،وال�شعور
بالنق�ص ،وامليل �إىل الوحدة واالنعزال ،واحل�سا�سية التفاعلية ،كما
بينت الدرا�سة �أن غالبية املمار�سني الذين يعملون مع �أ�رس الأ�رسى
بوزارة �ش�ؤون الأ�رسى ال يقومون مبمار�سة مهنية وفق �أ�صول التدخل
املهني يف اخلدمة االجتماعية.
و�أجرى ) Dekel (2007درا�سة فح�صت ال�ضغوط وزيادتها
بني زوجات �أ�رسى احلرب وم�شاركة �أزواجهم يف تخفيف هذه
اال�ضطرابات ،وكيفية التعامل مع نتائجها ،وقد �شارك يف هذه
درا�سة نوعان من الزوجات منهم ( )87زوجة من زوجات �أ�رسى
احلرب و ( )74زوجة من فئات �أخرى ،وقد بينت نتائج الدرا�سة
�أن زوجات �أ�رسى احلرب ،قد �سجلن م�ستويات عالية من ال�ضغوط،
أي�ضا م�ستويات مرتفعة
وزيادة �أكرث من زوجات الفئات الأخرى ،و� ً
من التجنب والقلق واالنطواء االجتماعي وجتنب امل�شاركة الإيجابية
يف املجتمع.
�أما درا�سة النا�رص ( )2006فقد هدفت �إىل البحث املعمق لآثار
التجارب ال�صادمة وانعكا�ساتها على الأ�رسة الكويتية مع الرتكيز
على حاالت ال�صدمة املهددة للكيان العائلي ب�سبب فقدان �أع�ضاء
العائلة وخ�صو�ص ًا عندما يكون الفقيد هو عائل الأ�رسة (الزوج /
الأب) وهذا ما ينعك�س بتعبري اجتاهات الأمهات يف �أ�رس ال�شهداء
واملفقودين وحتديد هذه االجتاهات وحتليلها عن طريق املقارنة
بينها وبني االجتاهات ال�سابقة لل�صدمات فيما يتعلق بتن�شئة
�أبنائهن اجتماعياً ،و�أظهرت �ضمن نتائجها �ستة من دوافع ال�سلوك
الأ�رسي لدى زوجات ال�شهداء والأ�رسى وهي؛ العوامل املتحكمة يف
تغريات اجتاهات �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية للأبناء لدى زوجات
ال�شهداء والأ�رسى وهذه العوامل هي - :القلق على الأبناء ،ال�شعور
بنق�ص الكفاية يف التعامل مع الأبناء ،االجتاه نحو الت�سلط وال�ضغط
على الأبناء ،االجتاه نحو الق�سوة يف معاملة الأبناء ،م�ستوى الرعاية
التي تقدم للأبناء� ،إدراك الأم ملكانتها عند �أبنائها وتقديرهم لها.
و�أجرى اليف ( )2005درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن عالقة
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ال�ضغوطات النف�سية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي بعمر زوجة الأ�سري ،وم�ستواها التعليمي،
وامل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي لها ،وعدد �أبنائها ،وم�ستوى
التزامها بالقيم الدينية ،وا�شتملت الدرا�سة على عينة تتكون من
املجتمع الأ�صلي كله ،والبالغ ( )93زوجة.وقد اعتمد الباحث
على املنهج الو�صفي التحليلي ,وجاء �ضمن نتائجها �أن م�ستوى
ال�ضغوطات النف�سية العامة لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني
متو�سط ،ويعد دون املتو�سط على ال�صعيد النف�سي� ،أما على
ال�صعيد االجتماعي االقت�صادي فهو متو�سط ،و�أظهرت �أي�ضا عدم
وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى داللة ( )0.05يف م�ستوى
ال�ضغوط النف�سية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني تعزى لعامل
عمر الزوجة ،وعدد الأبناء ،والتزام الزوجة بالقيم الدينية ،ووجود
فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى داللة ( )0.05ف�أقل من م�ستوى
ال�ضغط النف�سي لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني تعزى لعامل
تعليم الزوجة ،وامل�ستوى االجتماعي االقت�صادي للزوجة.
�أما درا�سة ) Hairston (2002فقد هدفت التعرف �إىل معرفة
�أثر اعتقال الأب على الزوجة من خالل درا�سة متت يف الواليات
املتحدة يف جامعة (�إليوين) يف �شيكاغو ،كما هدفت �إىل حتديد
امل�شكالت التي تواجه العائلة عند تعر�ض الوالد لالعتقال ،وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن غياب الزوج ي�ؤثر ب�شكل كبري على
الزوجة ،ويلقي على كاهلها م�س�ؤوليات ج�سيمة ،و�أدواراً م�ضاعفة،
بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت االقت�صادية التي تعاين منها العائلة من
جراء انقطاع الدخل.
موقع الدراسة احلالية بالنسبة للدراسات السابقة:
يف �ضوء مراجعة الباحث للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة
تبني ما ي�أتي:
Ú Úركزت بع�ض الدرا�سات على امل�ساندة االجتماعية من
حيث م�ستوى تلقيها لأفراد املجتمع الدرا�سي مثل درا�سة (ال�رشقاوي
و�آخرون )2015 ،التي هدفت هذه الدرا�سة الك�شف عن واقع م�ساندة
اجلمعيات اخلريية الن�سائية للأرامل العائالت لأ�رسهن ،ودرا�سة
(املومني و الزغول )2009 ،التي ركزت على الدعم االجتماعي
املدرك لدى �ضحايا و�أ�رس تفجريات فنادق عمان ،ودرا�سة (بني
م�صطفى ونا�رص الدين )2016 ،التي حاولت التعرف على م�ستوى
الدعم االجتماعي وال�ضغوط النف�سية لدى الأمهات الأرامل.
Ú Úتناولت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ال�ضغوطات احلياتية
التي تعانيها زوجات الأ�رسى كدرا�سة (اليف )2005 ،بينما ركزت
درا�سات �أخرى على امل�شكالت االجتماعية والنف�سية لزوجات
الأ�رسى كما جاء يف درا�سة (�شحادة )2015 ،و (درا�سة �أبو بكر،
 )2012ودرا�سة هري�ستون .)Hairston, 2001
Ú Úتت�شابه الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة
يف �أنها تناولت ال�ضغوطات احلياتية التي تواجه زوجات الأ�رسى
ولكن الدرا�سة احلالية تناولت بع�ض املتغريات التي مل تتطرق �إليها
الدرا�سات ال�سابقة و�أهمها امل�ساندة االجتماعية التي طبقت على
فئات �أخرى ،كما ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة يف اعتمادها على اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ولكن متيزت
الدرا�سة احلالية يف تركيزها على العالقة بني امل�ساندة االجتماعية

وال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني.
Ú Úا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة والإطار
النظري ،يف بناء منهجية الدرا�سة ،و�أداتها ،ويف بناء �أ�سئلة الدرا�سة،
وفر�ضياتها ،و�ضبط املتغريات ،وو�ضع التف�سريات املنا�سبة التي
خرجت بها الدرا�سة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
ت�ضمن هذا اجلزء الإجراءات التي تتعلق بت�صميم الدرا�سة
وتنفيذها ،والنتائج ومناق�شتها.
منهج الدراسة
وظف الباحث املنهج الو�صفي االرتباطي لتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،فقد ُ�صنفت البيانات التي جمعت من املَبحوثني ،ومن ثم
ُحللت با�ستخدام الطرق والأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة ،و ُنوق�شت
وربطت بالإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة.
ُ
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني يف
ّ
حمافظة جنني ،والبالغ عددهن ( )150زوجة.
عينة الدراسة:
ب�سبب �صغر حجم جمتمع الدرا�سة �سعى الباحث �إىل تناول
جميع �أفراده بالدرا�سة ،وقد حاول الو�صول �إليهم جميعاً؛ ولظروف
عدة مل يتمكن من ذلك ،وجنح يف الو�صول �إىل ( )84زوجة من
زوجات الأ�رسى ،وزع عليهن ا�ستبانة وعند تفريغها تبني �أن ()71
ا�ستبانة منها �صاحلة للتحليل ،مثلت عينة الدرا�سة ،بن�سبة مئوية
يو�ضح �أفراد
بلغت ( )47%من املجتمع الأ�صلي ،واجلدول الآتي ّ
العينة بح�سب متغريي :العمر ،والدخل ال�شهري.
جدول (: )1
توزيع أفراد العينة حسب متغيري العمر والدخل الشهري

الرقم

املتغري

العمر

الدخل ال�شهري

امل�ستويات

العدد

الن�سبة

�أقل من � 30سنة

18

25.4

من � 41 - 30سنة

31

43.7

�أكرث من � 41سنة

22

31.0

املجموع

71

100.0

�أقل من� 1000شيقل

29

40.8

من 2500 - 1000
�شيقل

25

35.2

�أكرث من � 2500شيقل

17

23.9

املجموع

71

100.0

أداة الدراسة:
بهدف جمع البيانات الالزمة لهذه الدرا�سة �صمم الباحث �أداة
وهي اال�ستبانة من خالل اطالعه على الإطار النظري ال�سابق املت�صل
بامل�ساندة االجتماعية من حيث امل�ساندة الوجدانية ،وامل�ساندة
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املعرفية ،وامل�ساندة املادية ،وال�ضغوط احلياتية من حيث ال�ضغوط
الإجتماعية ،وال�ضغوط االقت�صادية وال�ضغوط ال�صحية وال�ضغوط
النف�سية كما مت ذلك �أي�ضا من خالل االطالع على بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة ،وبع�ض الأدوات التي اع ُتمدت يف درا�سات �سابقة كدرا�سة
اليف ( ، )2005ودرا�سة �أبو بكر (� ، )2012إذ تكونت اال�ستبانة يف
�صورتها الأولية من ثالثة �أق�سام هي:
1 .1الق�سم املتعلق باملتغريات الدميوغرافية:
�شمل هذا الق�سم على املتغريات الدميغرافية لأفراد عينة
الدرا�سة حيث �شملت جميع املتغريات الآتية:
 العمر؛ وكان بثالثة م�ستويات هي�( :أقل من  ،30من 30
 � ،41أكرث من � 41سنة) . الدخل ال�شهري؛ وكان بثالثة م�ستويات هي�( :أقل
من� 1000شيقل ،من � 2500 - 1000شيقل� ،أكرث من 2500
�شيقل) .
2 .2الق�سم املتعلق بقيا�س �أبعاد امل�ساندة االجتماعية املقدمة لدى
زوجات اال�رسى الفل�سطينيني:
لقيا�س �أبعاد امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني �ضم هذا الق�سم من اال�ستبانة يف �صورته الأولية ()32
فقرة موزعة على ثالثة �أبعاد هي( :امل�ساندة الوجدانية ،وامل�ساندة
املعرفية ،وامل�ساندة املادية) .
3 .3الق�سم املتعلق بقيا�س �أبعاد ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات
اال�رسى الفل�سطينيني:
لقيا�س �أبعاد ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات اال�رسى
الفل�سطينيني �ضم هذا الق�سم من اال�ستبانة يف �صورته الأولية ()41
فقرة موزعة على �أربعة �أبعاد هي( :ال�ضغوط االجتماعية ،وال�ضغوط
االقت�صادية ،وال�ضغوط ال�صحية ،وال�ضغوط النف�سية) .
صدق األداة:
للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة عر�ضت ب�صورتها الأولية
على جلنة من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لإبداء
�آرائهم،
وبناء على ذلك ،ا�ستجاب الباحث لهذه الآراء فحذف عدداً
ً
من الفقرات ،و�أ�ضاف �أخرى ،وع ّدل الباحث �صياغة عدة فقرات� ،إىل
ا�ستقر عدد فقرات الق�سم املتعلق ب�أبعاد امل�ساندة االجتماعية
�أن
ّ
بعد التحكيم على ( )29فقرة ،موزعة على ثالثة �أبعاد فرعية هي:
(امل�ساندة الوجدانية ،وامل�ساندة املعرفية ،وامل�ساندة املادية)  ،يف
ا�ستقر عدد فقرات الق�سم املتعلق مب�ستوى ال�ضغوط احلياتية
حني
ّ
بعد التحكيم على ( )37فقرة ،موزعة على �أربعة �أبعاد فرعية هي:
(ال�ضغوط االجتماعية ،وال�ضغوط االقت�صادية ،وال�ضغوط ال�صحية،
وال�ضغوط النف�سية) .
مت بعد ذلك توزيع الأداة على عينة قدرها ( )19زوجة من
زوجات الأ�رسى للتحقق من �صدق بنائها من خالل ح�ساب قيمة
معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات ق�سميها مع الدرجة الكلية
للق�سم ،وبناء على ذلك مت حذف الفقرات التي مل يتجاوز معامل
ارتباط كل منهما مع الدرجة الكلية لكل ق�سم ( ، )0.20التي بلغ
عددها ( )4فقرات للق�سم املتعلق بامل�ساندة االجتماعية ،و ()3
فقرات للق�سم املتعلق بال�ضغوط احلياتية ،لتتكون الأداة يف �صورتها
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النهائية من ( )25فقرة للق�سم املتعلق بامل�ساندة االجتماعية ،و
( )34فقرة للق�سم املتعلق بال�ضغوط احلياتية.
ثبات األداة:
بعد التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة ،مت ح�ساب معامل
الثبات (كرونباخ� -ألفا) لكل ق�سم من ق�سميها (م�ستوى امل�ساندة
االجتماعية ،م�ستوى ال�ضغوط احلياتية) ولكل بعد من �أبعاد هذين
الق�سمني ،على عينة �صدق البناء نف�سها ،وكانت النتائج التي تمَ
احل�صول عليها كما يف اجلدولني التاليني:
ّ
جدول (: )2
معامل الثبات لكل بعد من أبعاد المساندة اإلجتماعية

الرقم

عدد الفقرات قيمة (كرونباخ -الفا)

البعد
امل�ساندة الوجدانية

9

0.908

امل�ساندة املعرفية

8

0.812

امل�ساندة املادية

8

0.804

امل�ساندة االجتماعية ككل

25

0.881

يت�ضح من اجلدول (� )2أن قيم معامل الثبات قد كانت عالية،
وتزيد عن ( ، )80%وذلك لكل بعد من �أبعاد امل�ساندة االجتماعية،
ولأبعادها جمتمعة (امل�ساندة ككل)  ،مما يدعم ثبات �أداة الدرا�سة
يف ق�سمها املتعلق بقيا�س م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة
لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني.
جدول (: )3
معامل الثبات لكل بعد من أبعاد الضغوط الحياتية

الرقم

البعد

عدد الفقرات قيمة (كرونباخ -الفا)

ال�ضغوط الإجتماعية

10

0.822

ال�ضغوط الإقت�صادية

9

0.841

ال�ضغوط ال�صحية

7

0.834

ال�ضغوط النف�سية

8

0.912

ال�ضغوط احلياتية ككل

34

0.909

يت�ضح من اجلدول (� )3أن قيم معامل الثبات قد كانت عالية،
وتزيد عن ( ، )82%وذلك لكل بعد من �أبعاد ال�ضغوط احلياتية،
والبعادها جمتمعة (ال�ضغوط ككل)  ،مما يدعم ثبات �أداة الدرا�سة
يف ق�سمها املتعلق بقيا�س م�ستوى ال�ضغوط احلياتية التي تواجه
زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني.

متغريات الدراسة:
�شملت هذه الدرا�سة على متغريات م�ستقلة و�أخرى تابعة
وهي كالآتي:
�Ú Úأوال :املتغريات امل�ستقلة :وهي عمر زوجة الأ�سري ،والدخل
ال�شهري لأ�رسة الأ�سري.
Ú Úثانيا :املتغريات التابعة :وهي
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 �أبعاد امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني وهي( :امل�ساندة الوجدانية ،وامل�ساندة املعرفية،
وامل�ساندة املادية) .

جدول (: )6
المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،ودرجة التقدير ،ألبعاد الضغوط الحياتية

املعاجلات اإلحصائية للبيانات:

مفتاح أداة الدراسة:
جدول (: )4
طريقة ترميز البيانات وادخالها

درجة اال�ستجابة كبرية جدا ً كبرية
رمز الإدخال

5

متو�سطة قليلة قليلة جدا ً
3

4

2

1

نتائج الدراسة ومناقشتها:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ولت�سهيل عر�ض النتائج املتعلقة
بهما ومناق�شتها فقد مت توزيع درجات اال�ستجابة لأفراد العينة على
مقيا�س ليكرت اخلما�سي كما هو مو�ضح يف اجلدول االتي:
جدول (: )5
توزيع درجات االستجابة ألفراد العينة على مقياس ليكرت الخماسي

الدرجة
للم�شكلة
املدى
للدرجة

كبرية جدا ً

كبرية

متو�سطة

قليلة

قليلة جدا ً

5 4.21-

3.414.20

2.613.40

1.812.60

1.80 1-

◄◄�أوال :النتائج املتعلقة باالجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة
الدرا�سة الذي ين�ص على :ما م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات
الأ�رسى الفل�سطينيني من حيث( :ال�ضغوط االجتماعية ،وال�ضغوط
االقت�صادية ،وال�ضغوط ال�صحية ،وال�ضغوط النف�سية) ؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،لإجابات �أفراد العينة ،وذلك على م�ستوى
كل بعد من �أبعاد ال�ضغوط احلياتية يو�ضحها اجلدول (: )6

1

ال�ضغوط الإجتماعية

3.04

0.630

متو�سطة

2

ال�ضغوط الإقت�صادية

2.95

0.792

متو�سطة

3

ال�ضغوط ال�صحية

2.65

0.723

متو�سطة

4

ال�ضغوط النف�سية

3.82

0.784

كبرية

5

ال�ضغوط احلياتية ككل

3.14

0.501

متو�سطة

الرقم �أبعاد ال�ضغوط احلياتية

 �أبعاد ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني
وهي( :ال�ضغوط االجتماعية ،وال�ضغوط االقت�صادية ،وال�ضغوط
ال�صحية ،وال�ضغوط النف�سية) .
بعد جمع اال�ستبانات من عينة الدرا�سة ،قام الباحث بتفريغ
�إجابات �أفراد العينة ،و�إدخالها �إىل احلا�سب الآيل ،ومعاجلتها
با�ستعمال برجمية الـ ( ، )spssم�ستعينا مبخت�ص �إح�صائي ،فح�سبت
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،و�أجري اختبار
الثبات بطريقة معادلة “كرونباخ -الفا” ()Cronbach- Alpha
 ،و اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية ملواطن الفروق ،واختبار
حتليل التباين الأحادي ( ، )One- Way ANOVAواختبار االرتباط
بري�سون ( ، )Pearson Correlationواختبار معامل ت�ضخم التباين
( ، )Variance Inflation Factorواختبار التباين امل�سموح به (�Toler
 ، )anceواختبار حتليل االنحدار املتعدد (Multiple Regression
. )Analysis

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى ال�ضغوط احلياتية
(الكلية) جاءت بدرجة متو�سطة حيث ح�صلت على متو�سط ح�سابي
قدره ( )3.14و�أن املتو�سطات احل�سابية لأبعاد ال�ضغوط احلياتية
قد تراوحت من (� ، )،3.82 - 2.65إذ نالت ال�ضغوط النف�سية �أعلى
متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.82و بدرجة كبرية ،ويعزو الباحث
هذه النتيجة �أن كرثة الأعباء وامل�س�ؤوليات امللقاة على كاهلها
جعلها يف حالة توتر وقلق م�ستمر و دائمني وبالتايل �ضغوطا نف�سية
كبرية.
كما و�أظهر التحليل �أن م�ستوى ال�ضغوط االجتماعية لدى
زوجة الأ�سري قد جاء يف الرتتيب الثاين بعد ال�ضغوط النف�سية
و مبتو�سط ح�سابي قدره ( ، )3.04وكانت درجة هذه ال�ضغوط
متو�سطة ،ويرى الباحث �أنه بالرغم من ح�صول هذا ال�ضغوطات
على درجة متو�سطة� ،إال �أن جمموعة من ال�ضغوطات االجتماعية
تعاين منها زوجة الأ�سري الفل�سطيني� ،أبرزها؛ ازدياد م�س�ؤولياتها
جتاه �أبنائها نتيجة لغياب الأب الذي يعد امل�س�ؤول الأول عن توفري
احتياجات الأ�رسة ،وال�سيما �أننا نتحدث عن جمتمع عربي ذكوري
يقوم الأب من خالله بعديد من الأدوار ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
الزوجه وبعد غياب زوجها �أ�صبحت عر�ضة للتدخالت اخلارجية
وال�سيما من قبل �أقارب الأ�سري و�أحيان ًا من �أقاربها ،وت�شعر �أنها غري
م�ستقلة ومراقبة يف ت�رصفاتها يف معظم الأحيان ،ومما يزيد الأمر
تعقيدا عليها ،هو �أن �سلطة الأب ت�صبح غائبة ،وبالتايل �ستقوم هي
بهذا الدور ،والذي رمبا يرتافق مع مقاومة الأبناء ل�سلطتها.
اما فيما يتعلق بال�ضغوط االقت�صادية؛ فقد جاء ترتيبها
الرتتيب الثالث وح�صلت على متو�سط مقداره ( )2.95وبدرجة
متو�سطة ،وهذا يعني �أن زوجة الأ�سري تتعر�ض ملجموعة من
ال�ضغوط االقت�صادية واملرتبطة ب�شكل �أ�سا�سي بانخفا�ض وتدين
م�ستوى الدخل ،والذي ي�ؤثر بدوره على اعتمادها على الآخرين
يف تلبية االحتياجات ،و�أحيانا �إىل االقرتا�ض ل�سد نفقات الأ�رسة،
ونفقات زيارة زوجها الأ�سري ،ويرى الباحث �أن هذه بدورها ت�شكل
حلقة مفرغة من ال�ضغوط الأخرى.
وي�أتي يف املرتبة الأخرية بح�سب نتائج الدرا�سة ال�ضغوط
ال�صحية؛ حيث �أ�شارت النتائج �أن ال�ضغوط ال�صحية ح�صلت على
درجة متو�سطة و مبتو�سط ح�سابي قدره ( ، )2.95وهذه النتيجة
بح�سب ر�أي الباحث منطقية �إذ �إن معظم زوجات الأ�رسى يف مرحلة
ال�شباب ،والتي عادة ما متتاز به هذه املرحلة من �صحة جيدة،
ولكن وبالرغم من ذلك فعن تبعات حتملهن امل�س�ؤولية ومواجهتهن
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دراسة حالة :محافظة جنني

د .إياد فايز فارس أبو بكر

ملجموعة من ال�ضغوط الأخرى التي �سبق احلديث عنها ،فلرمبا ي�ؤثر
ذلك على الو�ضع ال�صحي لديهن ،وقد تظهر لديهن �أعرا�ض �صحية
ت�شكل مبجملها �ضغوط ًا �صحية مثل �شعورهن ب�آالم متكررة �أو
ا�ضطرابات ه�ضمية وما �إىل ذلك.
وتتفق هذه النتيجة مع كثري من الدرا�سات ال�سابقة مثل
درا�سة �أبو بكر ( )2012ودرا�سة اليف ( )2005التي بينت �أن هناك
جمموعة من ال�ضغوط النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية وال�صحية
التي تعاين منها زوجة الأ�سري و�أ�رسته.
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من
�أ�سئلة الدرا�سة الذي ين�ص على :ما م�ستوى امل�ساندة االجتماعية
املقدمة لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني من حيث( :امل�ساندة
الوجدانية ،وامل�ساندة املعرفية ،وامل�ساندة املادية) ؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،لإجابات �أفراد العينة ،وذلك على م�ستوى
كل بعد من �أبعاد امل�ساندة الإجتماعية يو�ضحها اجلدول (: )7
جدول (: )7
المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،ودرجة التقدير ألبعاد المساندة اإلجتماعية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

1

امل�ساندة الوجدانية

3.44

0.940

كبرية

2

امل�ساندة املعرفية

2.93

0.649

متو�سطة

3

امل�ساندة املادية

2.81

0.788

متو�سطة

.4

امل�ساندة االجتماعية ككل

3.06

0.612

متو�سطة

الرقم �أبعاد امل�ساندة الإجتماعية

والناجمة عن احتياجات الأ�سري من م�صاريف حمام �أو احتياجات
زيارته ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجود م�صدر دخل �آخر.من جهة �أخرى
رمبا ناجت عن اكتفاء م�ؤ�س�سات رعاية الأ�رسى وذويهم بالراتب
املقطوع الذي يقدمونه للأ�سري و�أ�رسته.
وتتفق النتائج ال�سابقة ن�سبيا مع درا�سة ال�رشقاوي و�آخرين
( )2015التي ك�شفت �أن �أكرث �أنواع امل�ساندة التي تقدمها اجلمعيات
هي امل�ساندة الوجدانية ،وتتفق �أي�ضا مع درا�سة املومني والزغول
( )2009التي تو�صلت �أن م�ستوى الدعم االجتماعي املقدم ل�ضحايا
و�أ�رس تفجريات فنادق عمان جاء بدرجة متو�سطة على الأداة ككل
وعلى كل �أبعادها ،حيث احتل الدعم االجتماعي املرتبة الأوىل ،فيما
احتل جمال الدعم املادي املرتبة الأخرية.
◄◄ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على:
هل توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة عند م�ستوى (≤ α
 )0.05يف م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني ح�سب متغريي عمر زوجة الأ�سري و الدخل ال�شهري
لأ�رسة الأ�سري؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث فقد �صيغت الفر�ضية ال�صفرية
الآتية» :ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة عند
م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة
لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني ح�سب متغريي عمر الزوجة للأ�سري،
والدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري ،و الختبار الفر�ضية ،ا�ستخدم حتليل
حت�صل عليها كما ي�أتي:
التباين الأحادي ،فكانت النتائج التي ّ
1 .1داللة الفروق يف م�ستوى امل�ساندة الإجتماعية ح�سب متغري
العمر للزوجة:
جدول (: )8

جمموع املربعات

درجات احلرية

4.08

2

متو�سط املربعات
20.04

57.80

68

209.

2

0.850
0.104

29.26

68

0.482

2

43.01

0.430
0.241

68

1.07

2

0.537

28.88

68

داخل املجموعات

0.425

م�ساندة االجتماعية الكلية

1.26

بني املجموعات

0.632

داخل املجموعات

امل�ساندة املادية

قيمة «ف»

بني املجموعات

381.

داخل املجموعات

2.39

امل�ساندة املعرفية

243.

بني املجموعات

0.785

داخل املجموعات

م�ستوى الداللة

امل�ساندة الوجدانية

0.099

بني املجموعات

0.685
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م�صدر التباين

0.289

يت�ضح من اجلدول (� )7أن امل�ساندة االجتماعية (ككل) املقدمة
لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني من وجهة نظرهن جاءت بدرجة
متو�سطة ،حيث ح�صلت على متو�سط ح�سابي قدره (� ، )3.06أما على
م�ستوى الأبعاد فقد ح�صل م�ستوى امل�ساندة االجتماعية الوجدانية
على �أعلى املتو�سطات ،مبتو�سط ح�سابي قدره ( ، )3.44و بدرجة
تقدير كبرية ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �أن املجتمع مب�ؤ�س�ساته
و�أفراده و�شعورا منهم بامل�س�ؤولية املجتمعية جتاه الأ�رسى وذويهم،
وعدم قدرتهم على فك �أ�رسهم وحتريرهم من القيود ،ف�إنهم ي�شكلون
م�صدرا مهم ًا للم�ساندة االجتماعية لزوجات الأ�رسى من خالل
قيامهم بالتوا�صل معها لالطمئنان عليها وعلى �أبنائها �أو من خالل
�إ�شعارها بالأهمية واالحرتام..الخ.
وت�شري نتائج الدرا�سة �أي�ضا �أن امل�ساندة االجتماعية املعرفية
ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغت قيمته ( ، )2.93و بدرجة تقدير
متو�سطة ،وميكن تف�سري هذه النتيجة �أن بع�ض زوجات الأ�رسى
يحجمن الإف�صاح عن بع�ض م�شكالتهن كنوع من الوفاء لأزواجهن
و للعمل الن�ضايل الذي قام به ،وبالتايل تكون مبادرة الأفراد
امل�ؤ�س�سات يف تقدمي بع�ض املعارف واملعلومات حلل م�شكالتهم
دون امل�ستوى املطلوب ،وبالتايل وجد �أن م�ستوى امل�ساندة املعرفية
كان متو�سطا ومل يكن بدرجة مرتفعة�.أما امل�ساندة االجتماعية
املادية ،فقد ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغت قيمته (، )2.81
�أي بدرجة تقدير متو�سطة.كون زوجة الأ�سري تعاين من �ضغوطات
اقت�صادية كثرية؛ �أولها تدين م�ستوى الدخل ،وا�ستنزاف دخل الأ�رسة

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ،الختبار مستوى داللة الفروق في مستوى المساندة
اإلجتماعية حسب متغير العمر للزوجة
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يت�ضح من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( ، )α ≤ 0.05يف م�ستوى امل�ساندة االجتماعية
املقدمة لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني تبع ًا ملتغري العمر للزوجة،
وذلك على م�ستوى الدرجة الكلية (امل�ساندة االجتماعية ككل) ،
وعلى كل بعد من �أبعادها (امل�ساندة الوجدانية ،امل�ساندة املعرفية،
امل�ساندة املادية) � ،إذ بلغت قيم م�ستوى داللة االختبار ملجال
امل�ساندة االجتماعية ككل ،ولكل بعد من �أبعادها على التوايل
( ، )0.685 ،0.785 ،0.099 ،0.289وجميع هذه القيم هي �أكرب
من ( ، )0.05وعليه مت قبول الفر�ضية ال�صفرية ،وتبني �أن م�ستوى
امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني ال
يختلف باختالف �أعمارهن ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أنه بغ�ض النظر
عن املرحلة العمرية �سواء �أكانت يف مقتبل العمر� ،أم يف مرحلة
متقدمة من العمر فهي بحاجة ما�سة للم�ساندة االجتماعية ،واحلب،
والتفهم ،والتخفيف عن �ضغوطها فهي و بكل مراحل عمرها حتتاج
�إىل دعم الأهل والأ�صدقاء.
2 .2داللة الفروق يف م�ستوى امل�ساندة االجتماعية ح�سب متغري
الدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري:

يختلف باختالف م�ستوى الدخل على هذا البعد فقط.
يف حني ات�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( ، )α ≤ 0.05يف م�ستوى امل�ساندة االجتماعية تبع ًا
ملتغري الدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري على م�ستوى الدرجة الكلية
(امل�ساندة االجتماعية ككل)  ،وعلى بعدي امل�ساندة الوجدانية،
وامل�ساندة املعرفية� ،إذ بلغت قيم م�ستوى داللة االختبار ملجال
امل�ساندة االجتماعية ككل ،و لهذين البعدين على التوايل (,0.010
 ، )0.043 ,0.013وهذه القيمة هي �أ�صغر من ( ، )0.05وعليه ف�إن
م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني
تبع ًا ملتغري الدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري تختلف باختالف م�ستوى
الدخل على كل من جمال امل�ساندة ككل ،وبعدي امل�ساندة الوجدانية
وامل�ساندة املعرفية.
وللتعرف �إىل مواطن الفروق بني م�ستويات متغري الدخل
ال�شهري لأ�رسة الأ�سري على م�ستوى الدرجة الكلية (امل�ساندة
االجتماعية ككل)  ،وحتديد وجهتها ،فقد �أُجري اختبار �أقل فرق دال
�إح�صائيا ( )LSDللمقارنات البعدية ،حيث كانت النتائج كما يف
اجلدول (: )10

جدول (: )9

جدول (: )10

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ،الختبار مستوى داللة الفروق في مستوى المساندة
االجتماعية بحسب متغير الدخل الشهري ألسرة األسير

جمموع املربعات
7.37
2.61
26.86
2.99

54.51

68
2
68

1.30
0.395
1.49

2

درجات احلرية

3.68
0.802

2

متو�سط املربعات

قيمة «ف»

40.51

68

3.79
26.16

68

2

0.596
1.88
0.385

داخل املجموعات

4.94

بني املجموعات

0.010

امل�ساندة االجتماعية
الكلية

داخل املجموعات

3.29

امل�ساندة املادية

2.51

بني املجموعات

امل�ساندة املعرفية

0.043

داخل املجموعات

0.089

بني املجموعات

4.59

داخل املجموعات

0.013

امل�ساندة الوجدانية

بني املجموعات

م�ستوى الداللة

�أبعاد امل�ساندة الإجتماعية

م�صدر
التباين

نتائج اختبار أقل فرق دال إحصائيا ( )LSDللمقارنات البعدية لمواطن الفروق ووجهتها
لمتغير الدخل الشهري لمجال المساندة االجتماعية ككل

يت�ضح من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( ، )α ≤ 0.05يف م�ستوى امل�ساندة االجتماعية
املقدمة لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني تبع ًا ملتغري الدخل ال�شهري
لأ�رسة الأ�سري ،وذلك على بعد امل�ساندة املادية فقط� ،إذ بلغت قيمة
الداللة له ( )0.089وهي �أكرب من ( ، )0.05وعليه يتبني �أن م�ستوى
امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني ال

الدخل ال�شهري
�أقل من� 1000شيقل
املتو�سط ()2.8234
من � 2500 - 1000شيقل
املتو�سط ()3.1424
�أكرث من � 2500شيقل
املتو�سط ()3.4047

�أقل من1000

()2.8234

من - 1000
� 2500شيقل
املتو�سط
()3.1424

�شيقل
املتو�سط

---

0.31895-

* 0.58126-

---

0.26231-

�شيقل
املتو�سط

�أكرث من 2500

()3.4047

---

* دالة عند مستوى (. )α ≤ 0.05

يت�ضح من خالل اجلدول (� )10أن الفروق الدالة يف م�ستوى
امل�ساندة االجتماعية ككل املقدمة لزوجات الأ�رسى الفل�سطينيني
كانت فقط بني الأ�رس التي دخلها �أقل من (� 1000شيقل) والأ�رس
التي دخلها �أكرث من (� 2500شيقل)  ،وذلك ل�صالح الأ�رس التي
يفوق دخلها (� 2500شيقل)  ،مبعنى �أن امل�ساندة االجتماعية التي
تتلقاها زوجات الأ�رسى اللواتي يزيد دخل �أ�رسهن عن (2500
�شيقل) تفوق امل�ساندة التي تتلقاها نظرياتهن اللواتي يقل دخل
�أ�رسهن عن (� 1000شيقل)  ،ويرى الباحث منطقية هذه النتيجة
حيث �أن ال�ضغوط االقت�صادية و ال�ضائقات املالية حتدث ا�ضطرابا
يف �أ�ساليب املعي�شة وطرق ال�سلوك امل�ألوفة ،وبخا�صة حني يحدث
اختالل التوازن بني متطلبات وحاجات الأ�رسة وبني املوارد املالية
لالزمة لتحقيق هذه املطالب واحلاجات ،وهذا بدوره ي�شعر زوجة
الأ�سري بالوحدة واالنعزال وتقديرها املتدين للم�ساندة االجتماعية.
ويعزو الباحث ب�أن �سبب عدم وجود فروق على بعد امل�ساندة
املادية كون زوجات الأ�رسى يتلقني م�ساندة مادية تكون واحدة،
حيث �أن الأ�سري يتلقى راتبا موحدا وبح�سب عدد �أفراد �أ�رسته.
◄◄رابعاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع الذي ين�ص على:
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املساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط احلياتية لدى زوجات األسرى الفلسطينيني
دراسة حالة :محافظة جنني

د .إياد فايز فارس أبو بكر

هل توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف
م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني ح�سب
متغريي عمر الزوجة للأ�سري والدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري
للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع� ،صيغت الفر�ضية �صفرية التي
تن�ص» :ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني ح�سب متغريي عمر الزوجة للأ�سري والدخل ال�شهري
لأ�رسة الأ�سري ،لفح�ص الفر�ضية ،ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
حت�صل عليها كما ي�أتي:
الأحادي ،فكانت النتائج التي ّ
1 .1داللة الفروق يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية ح�سب متغري العمر
للزوجة
جدول (: )11
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ،الختبار مستوى داللة الفروق في مستوى الضغوط
الحياتية حسب متغير العمر للزوجة

جمموع املربعات
4.28
23.52
2.39

درجات احلرية
68
2

2

متو�سط املربعات
2.14
0.346
1.19

41.52

68

4.84

2

0.611
2.42

31.73

68

3.22

2

0.467
1.61

39.79

68

2.86

2

1.43

15.59

68

داخل املجموعات

0.229

ال�ضغوط احلياتية الكلية

6.24

بني املجموعات

0.003

داخل املجموعات

0.585

ال�ضغوط النف�سية

2.76

بني املجموعات

0.071

داخل املجموعات

قيمة «ف»

ال�ضغوط ال�صحية

5.19

بني املجموعات

---

0.16709-

* 0.51485-

---

* 0.34777-

()2.8889

()3.0560

()3.4037

---

يت�ضح من اجلدول (� )12أن الفروق الدالة يف م�ستوى ال�ضغوط
احلياتية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني بح�سب العمر كانت بني
الزوجات من فئتي العمر (�أقل من � 30سنة)  ،ومن (� 41 - 30سنة)
يف جهة ،والزوجات من الفئة العمرية (�أكرث من � 41سنة) يف جهة
�أخرى ،وذلك ل�صالح الزوجات اللواتي تزيد �أعمارهن عن (� 41سنة)
 ،مبعنى �أن ال�ضغوط احلياتية التي تواجه زوجات الأ�رسى التي تزيد
�أعمارهن عن (� 41سنة) تفوق نظرياتها من الفئات العمرية الأقل،
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن الزوجات التي تزيد �أعمارهن
عن ( )41رمبا تزيد م�س�ؤولياتهن نتيجة لوجود �أبناء لهم احتياجات
مت�صاعدة رمبا يكون �أهمها التعليم.
2 .2داللة الفروق يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية بح�سب متغري
الدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري.

0.008

داخل املجموعات

�أقل من � 30سنة
املتو�سط

من � 41 - 30سنة
املتو�سط

�أكرث من � 41سنة
املتو�سط

* دالة عند مستوى (. )α ≤ 0.05
1.96

ال�ضغوط االقت�صادية

نتائج اختبار أقل فرق دال إحصائيا ( )LSDللمقارنات البعدية لمواطن الفروق ووجهتها
لمتغير العمر لمجال الضغوط الحياتية ككل

�أقل من � 30سنة
املتو�سط ()2.8889
من � 41 - 30سنة
املتو�سط ()3.0560
�أكرث من � 41سنة
املتو�سط ()3.4037

0.149

بني املجموعات

6.19

داخل املجموعات

جدول (: )12

العمر

0.003

ال�ضغوط االجتماعية

بني املجموعات

م�ستوى الداللة

�أبعاد ال�ضغوط احلياتية

م�صدر
التباين

للزوجة تختلف باختالف �أعمارهن على جمال ال�ضغوط احلياتية
ككل ،وعلى بعدي ال�ضغوط االجتماعية وال�ضغوط ال�صحية ،يف حني
ات�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( ، )α ≤ 0.05يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى زوجات الأ�رسى
الفل�سطينيني تبع ًا ملتغري العمر للزوجة ،وذلك على بعدي ال�ضغوط
االقت�صادية ،وال�ضغوط النف�سية� ,إذ بلغت قيمة الداللة لهما على
التوايل ( )0.149,0.071وهي �أكرب من ( ، )0.05مما يعني عدم
وجود فروق على بعدي ال�ضغوط االقت�صادية ،وال�ضغوط النف�سية.
و للتعرف �إىل مواطن الفروق بني م�ستويات متغري العمر
للزوجة على م�ستوى الدرجة الكلية لل�ضغوط (ال�ضغوط احلياتية
ككل)  ،وحتديد وجهتها ،فقد �أُجري اختبار �أقل فرق دال �إح�صائيا
( )LSDللمقارنات البعدية ،حيث كانت النتائج كما يلي:

جدول (: )13
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ،الختبار مستوى داللة الفروق في مستوى الضغوط
الحياتية بحسب متغير الدخل الشهري ألسرة األسير

جمموع املربعات

درجات احلرية

1.15

2

26.65

0.574
0.392

68

متو�سط املربعات

قيمة «ف»
1.46

داخل املجموعات

م�ستوى الداللة

185

ال�ضغوط
االجتماعية

بني املجموعات

0.239

يت�ضح من اجلدول ( )11وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( ، )α ≤ 0.05يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية تبع ًا
ملتغري العمر للزوجة يف م�ستوى الدرجة الكلية (ال�ضغوط احلياتية
ككل)  ،وعلى بعدي ال�ضغوط االجتماعية ،وال�ضغوط ال�صحية� ،إذ
بلغت قيم م�ستوى داللة االختبار ملجال ال�ضغوط احلياتية ككل،
وللبعدين املذكورين على التوايل ()0.003 ،0.008 ،0.003
 ،وهذه القيمة هي �أ�صغر من من ( ، )α ≤ 0.05وعليه مت رف�ض
الفر�ضية ال�صفرية ،مما يعني وجود فروق� ،أي �أن م�ستوى ال�ضغوط
احلياتية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني تبع ًا ملتغري العمر

�أبعاد ال�ضغوط
احلياتية

م�صدر
التباين
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جمموع املربعات
12.50
31.42
2.48

درجات احلرية
68
2

2

متو�سط املربعات
6.25
462.
1.24

34.09

68

0.838

2

42.18

68

2.07
16.38

68

2

0.501
0.419
0.620
1.04
0.241

داخل املجموعات

قيمة «ف»

ال�ضغوط احلياتية
ككل

675.

بني املجموعات

ال�ضغوط النف�سية

4.31

داخل املجموعات

0.512

بني املجموعات

�أقل من 1000

�شيقل
املتو�سط

()3.2982

�أقل من� 1000شيقل
املتو�سط ()3.2982
من 2500 - 1000
�شيقل
املتو�سط ()3.0929
�أكرث من � 2500شيقل
املتو�سط ()2.8616

من - 1000
� 2500شيقل
املتو�سط

�أكرث من 2500

�شيقل
املتو�سط

()3.0929

---

()2.8616

0.20523

*0.43658

---

0.23135
---

* دالة عند مستوى ()α ≤ 0.05

0.017

داخل املجموعات

2.47

ال�ضغوط ال�صحية

0.092

بني املجموعات

13.53

داخل املجموعات

نتائج اختبار أقل فرق دال إحصائيا ( )LSDللمقارنات البعدية لمواطن الفروق ووجهتها
لمتغير الدخل الشهري لمجال الضغوط الحياتية ككل

الدخل ال�شهري
0.000

ال�ضغوط
االقت�صادية

بني املجموعات

م�ستوى الداللة

�أبعاد ال�ضغوط
احلياتية

م�صدر
التباين

جدول (: )14

يت�ضح من اجلدول ( )13وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( ، )α ≤ 0.05يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية
تبع ًا ملتغري الدخل ال�شهري لأ�رسة الأ�سري على م�ستوى الدرجة الكلية
(ال�ضغوط احلياتية ككل)  ،وعلى بعد ال�ضغوط االقت�صادية� ،إذ بلغت
قيم م�ستوى داللة االختبار ملجال ال�ضغوط احلياتية ككل ،و لبعد
ال�ضغوط االقت�صادية على التوايل ( )0.000 ،0.017وهاتان
القيمتان هما �أ�صغر من ( ، )α ≤ 0.05وعليه ترف�ض الفر�ضية التي
افرت�ضها الباحث ،مما يعني وجود فروق� ،أي �أن م�ستوى ال�ضغوط
احلياتية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني تبع ًا ملتغري الدخل
ال�شهري تختلف باختالف دخلهن ال�شهري على م�ستوى ال�ضغوط
احلياتية ككل ،وعلى ال�ضغوط االقت�صادية.

جدول (: )15
نتائج اختبار االرتباط بيرسون بطريقة مصفوفة ماتركس بين أبعاد المساندة اإلجتماعية وأبعاد
الضغوط الحياتية

ال�ضغوط الإجتماعية

ال�ضغوط الإقت�صادية

* 0.295-

** 0.353-

0.012

0.003

العدد

71

امل�ساندة الوجدانية

186

71

ال�ضغوط ال�صحية
** 0.5440.000

وللتعرف �إىل مواطن الفروق بني م�ستويات متغري العمر
للزوجة على م�ستوى الدرجة الكلية (جمال ال�ضغوط احلياتية ككل)
 ،وحتديد وجهتها ،فقد �أُجري اختبار �أقل فرق دال �إح�صائيا ()LSD
للمقارنات البعدية ،حيث كانت النتائج كما يلي:

71

ال�ضغوط النف�سية
* 0.237-

م�ستوى الداللة

 �أبعاد ال�ضغوط احلياتية
�أبعاد امل�ساندة الأجتماعية

71

معامل االرتباط

0.047

يف حني ات�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لدى
زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني تبع ًا ملتغري الدخل ال�شهري لأ�رسة
الأ�سري ،وذلك على الأبعاد :ال�ضغوط االجتماعية ،وال�ضغوط
ال�صحية ،وال�ضغوط النف�سية� ،إذ بلغت قيم الداللة لها على التوايل
( )0.512 ,0.092 ,0.239وهي �أكرب من ( ، )α≤0.05مما يعني
عدم وجود فروق على م�ستوى هذه الأبعاد.

يت�ضح من خالل اجلدول (� )14أن الفروق الدالة يف م�ستوى
ال�ضغوط احلياتية ككل التي تواجه زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني
كانت فقط بني الأ�رس التي دخلها (�أقل من � 1000شيقل)  ،والأ�رس
التي دخلها (�أكرث من � 2500شيقل)  ،وذلك ل�صالح الأ�رس التي يقل
دخلها عن (� 1000شيقل)  ،مبعنى �أن ال�ضغوط احلياتية التي تواجه
زوجات الأ�رسى من فئة الدخل ال�شهري (�أقل من � 1000شيقل) هي
�أكرب من ال�ضغوط التي تواجه نظرياتهن من فئة الدخل (�أكرث من
� 2500شيقل) .ويعزو الباحث هذه النتيجة �أن قلة الدخل لدى زوجة
الأ�سري وارتفاع تكاليف احلياة ال تلبي احتياجات �أ�رسة الأ�سري،
ناهيك عن �أعباء الأبناء الدرا�سية الأمر الذي ي�ضعها يف م�ستوى
عال من ال�ضغوط احلياتية الكثرية.
◄◄خام�ساً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س
من �أ�سئلة الدرا�سة الذي ين�ص :هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني امل�ساندة االجتماعية وال�ضغوط
احلياتية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني؟
بهدف الإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س� ،صيغت الفر�ضية ال�صفرية
التي تن�ص» :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني امل�ساندة االجتماعية وال�ضغوط احلياتية لدى
زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني ،ولفح�ص الفر�ضية ،ا�ستخدم معامل
االرتباط بري�سون بطريقة م�صفوفة ماترك�س ،وفيما يلي تو�ضيح
ذلك:

املساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط احلياتية لدى زوجات األسرى الفلسطينيني
دراسة حالة :محافظة جنني

ال�ضغوط الإجتماعية

ال�ضغوط الإقت�صادية

ال�ضغوط ال�صحية

ال�ضغوط النف�سية

معامل االرتباط

0.034- -

** 0.387-

** 0.313-

** 0.375-

م�ستوى الداللة

0.781

0.001

0.008

0.001

العدد

71

 �أبعاد ال�ضغوط احلياتية
�أبعاد امل�ساندة الأجتماعية

امل�ساندة املعرفية

71

* 0.255-

** 0.347-

0.032

0.003

71

71

71
** 0.4380.000
71

71
** 0.554-

العدد

جدول (: )16
العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة
Colinearity Statistics

العالقة اخلطية بني املتغريات

املتغريات

 – Toleranceاالحتمال

VIF

امل�ساندة الوجدانية

0.674

1.483

امل�ساندة املعرفية

0.466

2.146

امل�ساندة املادية

0.604

1.656

يت�ضح من اجلدول (� )16أن قيم اختبار معامل ت�ضخم
( )VIFللمتغريات امل�ستقلة ،تق ّل عن ( ، )10و�أن قيم اختبار التباين
امل�سموح به (� )Toleranceأعلى من ( ، )0.05ويدلّ ذلك على عدم
وجود ارتباط عالٍ بني املتغريات امل�ستقلة ()Multicollinearity
.وبناء على نتائج الإجراءات ال�سابقة التي بينت مالءمة البيانات
الفرتا�ضات حتليل االنحدار قام الباحث ب�إجراء االختبار والتي
كانت نتائجه كما ي�أتي:
�1 .1إ�سهام امل�ساندة االجتماعية يف التنب�ؤ مب�ستوى ال�ضغوط
احلياتية االجتماعية.

71

م�ستوى الداللة

0.000

امل�ساندة املادية

معامل االرتباط

د .إياد فايز فارس أبو بكر

قيمة  tاملح�سوبة

م�ستوى داللة t

-----

10.688

0.000

0.412-

3.107-

0.446

2.799

0.389-

2.779-

املتغريات

0.003

β Coefficients

0.007

187

نتائج تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regression Analysisبين أبعاد المساندة
االجتماعية والضغوط الحياتية االجتماعية

0.007

يت�ضح من اجلدول ( )15املمثل مل�صفوفة االرتباط وجود
عالقة �سالبة (عك�سية) بني كل ُبعد من �أبعاد امل�ساندة االجتماعية
املقدمة لزوجات الأ�رسى ،وكل ُبعد من �أبعاد ال�ضغوط احلياتية،
با�ستثناء العالقة بني امل�ساندة املعرفية وال�ضغوط االجتماعية،
وقد كانت قيم الداللة للعالقة بني جميع الأبعاد با�ستثناء البعدين
املذكورين �أقل من ( ، )α≤0.05وعليه مت رف�ض الفر�ضية ال�صفرية،
ويتبني �أن العالقة �سلبية تتفاوت قوتها بني الأبعاد ،مبعنى �أنه
كلما ازداد م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجات الأ�رسى
يف الأبعاد املذكورة انخف�ض م�ستوى ال�ضغوط احلياتية لديهن،
وهذا �أمر منطقي لأن امل�ساندة االجتماعية تعمل على التخفيف من
ال�ضغوط احلياتية ،كما �أنها تعزز حاجات االنتماء ،وتزيد من تقدير
الذات ،والثقة بالنف�س ،وت�ؤثر ب�شكل �إيجابي يف امل�شاعر واالنفعاالت،
وتخف�ض من م�ستوى اخلوف والقلق واالكتئاب ،وبالتايل مزيد من
التكيف مع الأحداث ال�ضاغطة ،وهذا ما �أكدته درا�سة بني م�صطفى
ونا�رص الدين ( )2016حيث ك�شفت عن وجود عالقة �سالبة بني
امل�ساندة االجتماعية وال�ضغوط النف�سية.
◄◄�ساد�سا :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س
من �أ�سئلة الدرا�سة الذي ين�ص «هل ميكن التنب�ؤ مب�ستوى ال�ضغوط
احلياتية لدى زوجات الأ�رسى الفل�سطينيني من حيث( :ال�ضغوط
االجتماعية ,وال�ضغوط االقت�صادية ,وال�ضغوط ال�صحية ,وال�ضغوط
النف�سية) .بناء على م�ستوى امل�ساندة املقدمة لهن من حيث:
(امل�ساندة الوجدانية ،وامل�ساندة املعرفية ،وامل�ساندة املادية) ؟
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل قام الباحث ل�ضمان مالءمة البيانات
الفرتا�ضات حتليل االنحدار ب�إجراء اختبار معامل ت�ضخم التباين
( ، ) »Variance Inflation Factor «VIFواختبار التباين امل�سموح به
( ، )Toleranceوذلك للت�أكد من عدم وجود ارتباط عالٍ بني املتغريات
امل�ستقلة (. )Multicollinearityوفيما يلي نتائج هذا االختبار

جدول (: )17

Standardized Unstandardized

املعامالت غري النمطية

املعامالت النمطية

()Constant

3.594

امل�ساندة الوجدانية

0.276-

امل�ساندة املعرفية

0.434

امل�ساندة املادية

0.311-

قيمة R

0.454

قيمة R- square

0.206

Adjusted Rsquare

0.170

قيمة  Fاملح�سوبة

5.79

م�ستوى داللة اختبار F

0.001

()B

()Beta
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يت�ضح من اجلدول ( )17وجود ت�أثري ذي داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لأبعاد م�ستوى امل�ساندة االجتماعية
املقدمة لزوجة الأ�سري يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية االجتماعية،
�إذ بلغت قيمة (ف) املح�سوبة لالختبار ( ، )5.79وهي دالة عند
م�ستوى الداللة ( ، )0.001وبلغ معامل التحديد ( )0.206مما ي�شري
�إىل �أن �أبعاد م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجة الأ�سري
تف�سرّ ما قيمته ( )20.6%من التغريات احلا�صلة يف بعد ال�ضغوط
االجتماعية ،و�أن هناك عوامل �أخرى غري هذه الأبعاد ت�ؤثر يف
التقليل من ال�ضغوط احلياتية االجتماعية بن�سبة قدرها ()79.4%
وتتفق النتائج ال�سابقة ن�سبيا مع درا�سة �شحادة ()2015
التي �أظهرت �أن التقبل واالنخراط يف العمل االجتماعي �سي�سهم يف
التخفيف من حدة ال�ضغوط االجتماعية لديهن.وكذلك مع درا�سة
 )Hairston 2001التي بينت �أنه يف حالة وجود م�ؤ�س�سات خا�صة
للإعالة ف�إنها تخفف ال�ضغوط االجتماعية.
�2 .2إ�سهام امل�ساندة االجتماعية يف التنب�ؤ مب�ستوى ال�ضغوط
احلياتية االقت�صادية.
جدول (: )18
نتائج تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regression Analysisبين أبعاد المساندة
االجتماعية والضغوط الحياتية اإلقتصادية

قيمة  tاملح�سوبة

م�ستوى داللة t

10.822

0.000

1.476-

0.145

1.0301.229-

قيمة Fاملح�سوبة

5.37

م�ستوى داللة اختبار

002.

امل�ساندة
الوجدانية
امل�ساندة املعرفية

F

يت�ضح من اجلدول ( )18وجود ت�أثري ذي داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لأبعاد م�ستوى امل�ساندة االجتماعية

امل�ساندة املادية

0.418-

0.278

0.368-

قيمة R

0.627

قيمة R- square

0.393

Adjusted Rsquare

0.366

قيمة  Fاملح�سوبة

188

14.46

قيمة  tاملح�سوبة

Adjusted Rsquare

0.158

()Constant

4.302

-----

12.759

قيمة R- square

0.194

()B

()Beta

0.543-

4.688-

قيمة R

0.440

املعامالت غري النمطية

املعامالت النمطية

0.249

1.788

امل�ساندة املادية

0.174-

املتغريات

Standardized Unstandardized

0.402-

3.280- -

امل�ساندة املعرفية

- 0.202

β Coefficients

0.002

امل�ساندة الوجدانية

- 0.166

نتائج تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regression Analysisبين أبعاد المساندة
اإلجتماعية والضغوط الحياتية الصحية

م�ستوى داللة t

0.173-

()Constant

4.607

()B

()Beta

جدول (: )19

0.000

0.166-

املعامالت غري النمطية

املعامالت النمطية

�3 .3إ�سهام امل�ساندة االجتماعية يف التنب�ؤ مب�ستوى ال�ضغوط
احلياتية ال�صحية.

0.000

0.197-

Standardized Unstandardized

والنتائج ال�سابقة ت�شري وبو�ضوح �أن �أبعاد امل�ساندة االجتماعية
جمتمعة لها ت�أثري على ال�ضغوط االقت�صادية لزوجة الأ�سري ،وعند
التمعن يف هذه النتيجة نرى �أن هذا التاثري �ضعيف �إذا ما قورن
بت�أثري امل�ساندة االجتماعية ب�أبعادها على ال�ضغوط االجتماعية،
ويعزو الباحث ذلك �أنه وبالرغم من تقدمي امل�ساندة االجتماعية
كاف خ�صو�صا �إذا ما
وخ�صو�صا بعد امل�ساندة املادية لرمبا غري ٍ
عملنا �أن الو�ضع االقت�صادي يف الأرا�ضي الفل�سطينية �صعب ،هذا
من جهة ،ومن جهة �أخرى يرى الباحث �أن حمدودية الدعم املادي
املقدم اىل الأ�سري و�أ�رسته ويف ظل االحتياجات املرتاكمة ،رمبا ال
ي�سهم ب�شكل كبري يف التخفيف من حدة ال�ضغوط االقت�صادية لزوجة
الأ�سري.

0.078

-----

0.307

املتغريات

0.224

β Coefficients

املقدمة لزوجة الأ�سري يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية يف بعد ال�ضغوط
االقت�صادية� ،إذ بلغت قيمة (ف) املح�سوبة لالختبار ( ، )5.37وهي
دالة عند م�ستوى الداللة ( ، )0.002وبلغ معامل التحديد ()0.194
مما ي�شري �إىل �أن �أبعاد م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجة
الأ�سري تف�سرّ ما قيمته ( )19.4%من التغريات احلا�صلة يف بعد
ال�ضغوط االقت�صادية.

املساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط احلياتية لدى زوجات األسرى الفلسطينيني
دراسة حالة :محافظة جنني

م�ستوى داللة
اختبار F

قيمة  tاملح�سوبة

()B

()Beta

م�ستوى داللة t

املعامالت غري النمطية

املعامالت النمطية

0.000

يت�ضح من اجلدول ( )19وجود ت�أثري ذي داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لأبعاد م�ستوى امل�ساندة االجتماعية
املقدمة لزوجة الأ�سري يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية ال�صحية� ،إذ
بلغت قيمة (ف) املح�سوبة لالختبار ( ، )14.46وهي دالة عند
م�ستوى الداللة ( ، )0.000وبلغ معامل التحديد ( )0.393مما ي�شري
�إىل �أن �أبعاد م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجة الأ�سري
تف�سرّ ما قيمته ( )39.3%من التغريات احلا�صلة يف بعد ال�ضغوط
ال�صحية.
ويرى الباحث �أن م�شاركة النا�س لهموم زوجة الأ�سري
وم�شكالتها ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهمتهم يف رفع معنوياتها التي
تع ّد من امل�ساندة الوجدانية ،بالتاكيد ف�إنها �ست�سهم يف التخفيف
من ال�ضغوط ال�صحية لزوجة الأ�سري� ،أما فيما يتعلق يف امل�ساندة
املادية وـت�أثريها على ال�ضغوط ال�صحية لزوجة الأ�سري ف�إن الباحث
يرى �أن تقدمي يد العون وامل�ساعدة من قبل �أقارب و�أهل الأ�سري
وزوجته ف�إن ذلك يخفف من ال�ضغوط ال�صحية وخ�صو�صا �إذا ما
علمنا �أن من بني ال�ضغوط االقت�صادية �صعوبة توفري عنا�رص
التغذية املنا�سبة لال�رسة.
�4 .4إ�سهام امل�ساندة االجتماعية يف التنب�ؤ مب�ستوى ال�ضغوط
احلياتية النف�سية.
جدول (: )20
نتائج تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regression Analysisبين أبعاد المساندة
اإلجتماعية الضغوط الحياتية النفسية

قيمة  tاملح�سوبة

م�ستوى داللة t

-----

14.047

0.000

0.037-

0.301-

0.764

0.022-

0.148-

0.882

0.527-

4.035-

املتغريات

0.000

β Coefficients
Standardized Unstandardized

املعامالت غري النمطية

املعامالت النمطية

()Constant

5.479

امل�ساندة
الوجدانية

0.031-

امل�ساندة املعرفية

0.027-

امل�ساندة املادية

0.524-

()B

()Beta

189

املتغريات

Standardized Unstandardized

املعامالت غري النمطية
()B

قيمة R

0.556

قيمة R- square

0.309

Adjusted Rsquare

0.278

قيمة  Fاملح�سوبة

10.00

م�ستوى داللة
اختبار F

0.000

املعامالت النمطية
()Beta

قيمة  tاملح�سوبة

املتغريات

Standardized Unstandardized

β Coefficients

م�ستوى داللة t

β Coefficients

د .إياد فايز فارس أبو بكر

يت�ضح من اجلدول ( )20وجود ت�أثري ذي داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لأبعاد م�ستوى امل�ساندة االجتماعية
املقدمة لزوجة الأ�سري يف م�ستوى ال�ضغوط احلياتية يف بعد ال�ضغوط
النف�سية� ،إذ بلغت قيمة (ف) املح�سوبة لالختبار ( ، )10.00وهي
دالة عند م�ستوى الداللة ( ، )0.000وبلغ معامل التحديد ()0.309
مما ي�شري �إىل �أن �أبعاد م�ستوى امل�ساندة االجتماعية املقدمة لزوجة
الأ�سري تف�سرّ ما قيمته ( )%30.9من التغريات احلا�صلة يف بعد
ال�ضغوط النف�سية.
ويعزو الباحث �أن التعاطف مع زوجات الأ�رسى وم�شاركتها
همومها قد ال يكون له ت�أثري كبري على التخفيف من ال�ضغوط النف�سية
وخ�صو�صا �أن زوجات الأ�رسى يعانني من �ضغوط اقت�صادية
وبالتايل ف�إن هذه ال�ضغوط قد تكون ذات ت�أثري �أكرب ،وهذا الأمر
ينطبق �إىل حد ما على تاثري امل�ساندة املعرفية على ال�ضغوط
النف�سية ،فقد بني اجلدول ال�سابق عدم وجود ت�أثري دال �إح�صائيا عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05لبعد امل�ساندة االجتماعية املعرفية على
ال�ضغوط النف�سية حيث كانت قيمة (ت) ( ).148 -مب�ستوى داللة
قدره على التوايل ()0.882
يف حني ات�ضح وجود �أثر دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05لبعد امل�ساندة االجتماعية املادية ،حيث كانت قيمة
(ت) له ( ,)4.035-مب�ستوى داللة قدره ( , )0.000وهذه القيمة
�أ�صغر من ( , )α≤0.05مما يعني وجود عالقة على هذا امل�ستوى
من م�ستويات امل�ساندة االجتماعية يف بعد ال�ضغوط النف�سية.وهذه
النتيجة تدلل ان تقدمي امل�ساعدة املادية لتوفري احتياجات �أ�رسة
الأ�سري ،و�سد نفقات العالج لأحد �أفراد �أ�رسة الأ�سري يف حالة املر�ض،
�سيعمل على التخفيف من ال�ضغوط النف�سية لزوجة الأ�سري.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كل من درا�سة
بني م�صطفى ونا�رص الدين ( )2016ودرا�سة ال�رشقاوي و�آخرين
( )2015ودرا�سة املومني و الزغول ( )2009التي بينت وجود
عالقة ارتباطية �سالبة بني امل�ساندة االجتماعية وال�ضغوط النف�سية.
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التوصيات:
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ال�ضغوط احلياتية لزوجات الأ�رسى ،وبخا�صة فيما يتعلق يف
ال�ضغوط النف�سية.
�2 .2رضورة تعزيز امل�ساندة االجتماعية ب�أبعادها املختلفة،
وال�سيما ُبعدي امل�ساندة املادية ،مما ي�ؤدي ذلك �إىل تخفيف
ال�ضغوطات احلياتية املختلفة.
�3 .3رضورة االهتمام بال�شبكة االجتماعية غري الر�سمية لزوجات
الأ�زسى لال�ستفادة منها يف الربامج الإر�شادية والعالجية.
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