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 الممخص:

هدفت الدراسة إلى معرفػة العبلةػة بػيف المسػاادة االجتماعيػة والتفييػر فػا االات ػار لػد  ط بػة 
الجتماعيػػة والتفييػػر االات ػػار ا الجامعػػات فػػا م افظػػة غػػزةا ويػػذلؾ التعػػرؼ إلػػى مسػػتو  المسػػاادة ا

معرفػػة الفػػروؽ فػػا مسػػتو  المسػػاادة االجتماعيػػة والتفييػػر االات ػػار  تعػػز  لمت يػػرات الاػػوع  أف بجااػػب
طالبػػػا   (.378االجتمػػػاعاا والجامعػػػةا وتػػػـ اعتمػػػاد المػػػايل الوتػػػفا الت  ي ػػػاا وتيواػػػت العياػػػة مػػػف )

ب ػػزة. ا وتػػـ  –وجامعػػة األةتػػى  المفتو ػػةوجامعػػة القػػدس ا اغػػزة –وطالبػػة مػػف ط بػػة جامعػػة األزهػػر 
(ا والتفييػر االات ػار . إعػداد 2019استخداـ مقياسػا: المسػاادة االجتماعيػة إعػداد )م مػد المتػر ا 

(ا وأوضػػػػ ت اتػػػػاسل الدراسػػػػة أف هاػػػػاؾ عبلةػػػػة ارتبػػػػاط سػػػػ بية ذات داللػػػػة 2018)م مػػػػد المتػػػػر ا 
٪؛ 72وب ػػػس مسػػػتو  المسػػػاادة االجتماعيػػػة  إ تػػػاسية بػػػيف المسػػػاادة االجتماعيػػػة والتفييػػػر االات ػػػار .

٪. يمػا أوضػ ت اتػاسل الدراسػة وجػود فػروؽ ذات داللػة إ تػاسية 39.93ومستو  التفيير االات ار  
فا مستو  التفيير االات ار  لد  الطبلب تعػز  لمسػتو  المسػاادة االجتماعيػةا باإلضػافة إلػى وجػود 

تماعيػػة تعػز  ل اػوع االجتمػاعاا ولػـ ييػف هاػػاؾ فػروؽ ذات داللػة إ تػاسية فػا مسػتو  المسػاادة االج
 فرٌؽ داٌؿ إ تاسيا  فا مستو  التفيير االات ار  لد  الط  بة بسبب اوع الجامعة.

 .التفيير االات ار  ااالات ار االمساادة االجتماعية: الكممات المفتاحية
Abstract: 

The study aimed at examining the relation between social support and 

suicidal thinking among University Students in the Gaza Governorate and 

also to identify the levels of Social Support and suicidal thinking, this is 
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beside examining the differences in the level of social support and suicidal 

thinking due to a number of variables includes sex, and university the 

deceptive analytical method  was adopted, the sample was  formed of (378), 

students Among the students of Al-Azhar University - in Gaza, Al-Quds Open 

University, and Al-Aqsa University - in Gaza., 2 scales were used , social 

support Prepared by (Mohamed Al-Masry, 2019), and suicidal thinking 

Prepared by (Mohamed Al-Masry, 2018),. The study outcome revealed that 

there was statistician significant negative correlation between social support 

and suicidal thinking ; the level of social support was 72%; the level of 

suicidal thinking  39.93% . also the research outcome revealed that there 

were statisticauy significant differences in the level of suicidal thinking 

among students due to the level of social support, in addition there was  

statisticauy significant difference in the level of social support due to sxt, 

there was no statistician significant difference in the level of suicidal 

thinking among student due to type of university. 

Keywords: Social support, suicide, suicidal ideation. 

 المقدمة - :أوالً 
االات ار مشي ة يبيرة أثارت اليثير مف الق ؽ فا جميع أا اء العالـا وهااؾ مجموعة يبيػرة 

زت  ع ى دراسة االات ار وربطه بعوامؿ الخطرا فا المقابؿ ياف هااؾ عػدد مف أدبيات الب ث ةد ري  
لعوامػؿ اإليجابيػة التػا إذا أةػؿ مػف أدبيػات الب ػث  ػوؿ دراسػة االات ػار وربطػه بعوامػؿ المرواػةا أ  ا

تمت ممارستيا فستخفؼ مف التفيير االات ار ؛  يث تعتبر المساادة االجتماعية أ د عوامػؿ ال مايػة 
والمرواػػة التػػا تسػػت ؽ الدراسػػة ال سػػميا فػػا مجتمعاػػا الف سػػطياا ممث ػػة بفسػػة الشػػباب الجػػامعاا فيػػا 

مره وي بها  يث تقدـ الدراسات السابقة التػا عبارة  عف إ ساس الفرد واعتقاده بأاه  يوجد مف ييتـ بأ
اط ع ع ييا البا ثافا أدلة أوليػة ع ػى أف المسػاادة االجتماعيػة تػرتبط ارتباط ػا مباشػر ا بااخفػاض معػدؿ 

ا (Chioqueta & Stiles,2007)التفيير فا االات ارا وتخفؼ مف االيتسابا  يػث أشػارت دراسػة 
جتماعيػػة تشػػيؿ عامػػؿ  مايػػة ضػػد االات ػػارا فػػا ظػػؿ وجػػود إلػػى أف األفػػراد يجػػدوف أف المسػػاادة اال

عوامػؿ خطػػر مثػػؿ أ ػداث ال يػػاة السػػ بية المجيػدة والتػػعوبات التػػا يواجييػا األفػػراد ال سػػيما الشػػباب 
(Meadows, Kaslow, Thompson, & Jurkovic, 2005) ا عبلوة ع ى ذلؾا وجدت دراسػات

 ى ال د مف االات ػار عػف طريػؽ زيػادة عوامػؿ أخر  أف الدعـ االجتماعا يعمؿ بشيؿ غير مباشر ع
 Kleiman & Riskind, inال ماية األخر ا مثؿ: تقػدير الػذاتا وتعزيػز ةااعػات الشػخص بافسػه )

press  ا  باإلضافة إلى األدلة التجريبية التػا أشػارت إلػى أف المسػاادة االجتماعيػةا ةػد تيػوف عػامبل)
  يشػػػير إلػػػى أف وجػػػود المسػػػاادة االجتماعيػػػة يزيػػػد مػػػف وةاسي ػػػا لماػػػع االات ػػػارا فياػػػاؾ دعػػػـ اظػػػر  ةػػػو 

الشعور باالاتماء لد  الشبابا والذ  يرتبط س ب ا بمخػاطر االات ػارا يمػا أشػارت اظريػة البياشختػية 
 (.Van Orden et al., 2010لجوايور يما وردت فا فاف اوردف وآخريف  )
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تتػاد  وسياسػاا فمايػا مػا المجتمعات فا ثقافاتياا بما تتضماه مف مػوروث اجتمػاعا واة
تميػز باألتػالة والتميػػزا  امػ يػػاأتػابه الخػراب والػدمار ووةػع فريسػػة لؤلمػراض الافسػية والضػ وطا وما

ف ييػػوف الفػػرد  أفيػػؿ مجتمػػع مػػف المجتمعػػات لديػػه أزمػػات وضػػ وط وأ ػػداث مجيػػدةا لػػذا فبالضػػرورة 
دةا وليػػا يسػػتطيع التييػػؼ لػػى الػػدعـ والمػػؤازرة ليػػا يسػػتطيع ت مػػؿ يػػؿ ت ػػؾ الظػػروؼ المجيػػإب اجػػة 

التييػػؼ السػػ يـ اتيجػػة عػػدـ ةدرتػػه ع ػػى تقيػػيـ المواةػػؼ  ع ػػى السػػ يـا وليػػف فػػا  ػػاؿ عػػدـ مقػػدرة الفػػرد
فالتػػػالا التفييػػػر  الػػػى تباػػػا مواةػػػؼ سػػػ بية وأفيػػػار غيػػػر عقبلايػػػةإالداخ يػػة والخارجيػػػة يػػػؿ ذلػػػؾ يدفعػػػه 

 باالات ار.
مػػػف مػػػػوروث اجتمػػػاعا واةتتػػػػاد   يػػػث تتبػػػايف المجتمعػػػػات فػػػا ثقافاتيػػػاا بمػػػػا تتضػػػماه 

وسياساا فمايا ما أتابه الخػراب والػدمار ووةػع فريسػة لؤلمػراض الافسػية والضػ وطا ومايػا مػا تميػز 
باألتالة والتميزا فيؿ مجتمع مف المجتمعػات لديػه أزمػات وضػ وط وأ ػداث مجيػدةا لػذا فبالضػرورة 

ػ ؿ يػؿ ت ػؾ الظػروؼ المجيػدةا والتييػؼ أف ييوف الفرد  ب اجة إلى الدعـ والمؤازرة؛ ليا يستطيع ت م 
السػػ يـا وليػػف فػػا  ػػاؿ عػػدـ مقػػدرة الفػػرد ع ػػى التييػػؼ السػػ يـ اتيجػػة عػػدـ ةدرتػػه ع ػػى تقيػػيـ المواةػػؼ 
الداخ يػػة والخارجيػػةا يػػؿ ذلػػؾ يدفعػػه إلػػى تباػػا مواةػػؼ سػػ بية وأفيػػار غيػػر عقبلايػػةا فبالتػػالا التفييػػر 

 ,Shaheen, H & Jahanما أشارت دراسة ك Kleiman & Riskind, in press). باالات ار)
M (2017)  إلػػى دور المسػػاادة االجتماعيػػة مػػف األسػػرة واألتػػدةاء وااخػػريفا بيػػدؼ الوةايػػة مػػف :

 االضطرابات الافسية.
بأايا المع ومات التا تقػود الشػخص إلػى االعتقػاد بأاػه  يعرف كوب المساندة االجتماعية :

اػػػػػه ياتمػػػػػػا إلػػػػػى شػػػػػػبية مػػػػػف العبلةػػػػػػات المتبادلػػػػػػة أم بػػػػػوبا مػػػػػػف ةبػػػػػؿ ااخػػػػػػريفا وم تػػػػػـر وع ػػػػػػى 
(cobb,1976,18( أمػػا ديفػػس .)Davies فيعػػرؼ المسػػاادة االجتماعيػػة بأايػػا: مجموعػػة العبلةػػات )

المتداخ ػػػة بػػػيف جماعػػػة مػػػف الاػػػاس وتتػػػوافر فػػػا مواةػػػؼ ال يػػػاة اليوميػػػةا مػػػف خػػػبلؿ شػػػبية العبلةػػػات 
 ,Daviesبلء العمؿا والمتطوعوف المجتمعيػوف )االجتماعية وهـ: األسرةا واألتدةاءا والجيرافا وزم

M, 2000 : 329.) 
بشيؿ أساساا بدراسة الختاسص البااسية  ومنيا النظرية البنائية  النفسية النظريات تيتم

ل شبيات االجتماعية وييفية تأثيرهػا ع ػى التوافػؽ الافسػا واالجتمػاعا ل فػردا وتقػـو هػذه الاظريػة ع ػى 
ة لشػػػبية العبلةػػػات االجتماعيػػػة تػػػؤثر ع ػػػى التفاعػػػؿ بػػػيف األفػػػراد وع ػػػى افتػػػراض أف الختػػػاسص اليميػػػ

توافقيـ الافسا والتييؼ مع األ داث اليوميةا والتا تسبب الضػ وط فيػا ت عػب دورا  ميمػا  فػا تعزيػز 
 : Duck,1995) ػداث دوف التػأثير ع ػى تػ ته الافسػية والجسػدية ةدرة الفرد ع ى مواجية هػذه األ

فتؤيػػد أاػػه عاػػد تعػػرض األفػػراد أل ػػداث ال يػػاة الضػػاغطةا  قارنــة االجتماعيــة :نظريــة الم. أمػػا (57
وعاد شعورهـ بال اجة إلى المؤازرةا فإايـ يسعوف  لبلادماج مع ااخػريفا ومسػاادتيـا وخاتػة الػذيف 
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مروا بتجارب مؤلمةا ومروا بػافس ظػروفيـ وتبػادلوا معيػـ المواجػعا فيػذا الاػوع مػف االاػدماج يقػدـ ليػـ 
مات ميمة تعمؿ ع ى ت سيف مواةفيـا فا التعامػؿ مػع ت ػؾ األ ػداثا  يػث تط ػب المػؤازرة هاػا مع و 

(. 54:  2008مػػف أشػػخاص بعيػػايـا ليػػـ افػػس التجربػػة وال تط ػػب مػػف آخػػريف )أمػػؿ فػػبلح اليمػػبلفا 
ما العوامػؿ التػا تػدفع إلػى االاضػماـ إلػى الجماعػة؛ وتقػـو أيضػا   نظرية التبادل االجتماعييما تفسر 

هذه الاظرية ع ى مفيـو المشػارية الوجداايػة ب يػث يضػع الفػرد افسػه فػا ميػاف ااخػريفا فيشػعر بمػا 
 (.124:  2005لى مساادتيـ؛ ألاه يشعر ب اجتيـ إليه )أسامة أبو سريعا إيعااوف ويبادر 

يػث  وتعتبر المساادة االجتماعية ذات أهمية يبيرة؛ فيا مؤشر يبير ع ػى  سػعادة الفػرد باإليجػاب   
التخفيؼ مػف ااثػار السػ بية ل ضػ وط الافسػية التػا يتعػرض ليػاا يمػا تامػا  ع ىتعمؿ يمت ير وسيط 

القػػدرة لػػد  الفػػرد ع ػػى مواجيػػة األ ػػداث الضػػاغطة واسػػتبعادهاا وتزيػػد مػػف ةػػدرة الفػػرد ع ػػى المقاومػػة 
المعااػػاة  والت  ػػب ع ػػى اإل باطػػاتا وتعمػػؿ ع ػػى بػػث روح المػػودة بػػيف أفػػراد األسػػرةا وتق ػػؿ مػػف  جػػـ

الافسػػػيةا وت عػػػب دورا  ميمػػػا  فػػػا الشػػػفاء مػػػف االضػػػطرابات الافسػػػيةا يمػػػا تسػػػيـ المسػػػاادة االجتماعيػػػة 
الوةايػػػة مػػػف االيتسػػػاب فػػػا  الػػػة األ ػػػداث المؤلمػػػة  ا فػػػاالتوافؽ اإليجػػػابا والامػػػو الشختػػػا ل فػػػردبػػػ

 .(Sarason, et al ,1983 : 63)ل تفيير االات ار    ا  التادمةا وتعتبر عامؿ  ماية ميم
 أشكال المساندة االجتماعية : 

: Tangible Support : المساادة ال سية  Emotional Supportالمساادة االافعالية أو الوجدااية 
:  Evaluation support: المساادة التقييمية  Information supportالمساادة بالمع ومات 

: 2001يما ورد فا )رضواف وهريد ا، (House)ويشير ىاوس  (.445:  2008)شي ا تاي ورا 
(ا إلى أف المساادة االجتماعية ليا أربعة أبعاد تتمثؿ فا المساادة االافعالية: يتقديـ الرعاية 85

االافعالية لؤلفراد. المساادة األداسية: يتقديـ عمؿ أو ماؿ ل فرد. المساادة بالمع ومات: مثؿ إعطاء 
ء: يؿ ما يقدمه األتدةاء لبعضيـ بعضا  ويجع يـ سعداء اتاسح ي تاجيا األفراد. مساادة األتدةا

 بذل ؾ.
فبلبػد أف  وىناك شروط لتقديم المساندة االجتماعية : أىميا كمية المسـاندة االجتماعيـة:

ييػػػوف يػػػـ المسػػػاادة االجتماعيػػػة وييفيػػػا معتػػػدال  عاػػػد تقػػػديميا؛  تػػػى ال يتػػػبح مػػػتيبل  ع ػػػى ااخػػػريف 
ــت المناســباختيــار ال ويػػاخفض تقػػديره لذاتػػه. : ف تػػى تػػؤد  المسػػاادة إلػػى اتػػاسل جيػػدة ال بػػد مػػف وق

فالفرد الذ  يقدـ المساادة  مصدر المساندة: اختيار الوةت المااسب لتقديـ المساعدة والمساادة لؤلفراد.
االجتماعية البد مف توافر بعض الختاسص مثؿ: المرواػةا والاضػلا والفيػـا لطبيعػة المشػي ة؛  تػى 

 يػث تعتبػر المسػاادة الميثفػة  كثافـة المسـاندة : بفعالية فا التخ ص مف المشػي ة.يستطيع المساهمة 
مف عدة متادر وبشيؿ ت يح يساعد ع ى اإلسراع فا  ػؿ المشػي ة لػد  الفػرد الػذ  ييػوف ب اجػة 

ويتمثؿ هذا البعد فا الميارة البلزمة الختيار اوع المساادة؛  تى تااسػب  نوع المساندة : إلى مساادة.
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:  يػػػث يميػػػف تقبػػػؿ المسػػػاادة الافسػػػية فػػػا  الػػػة التشـــابو والتعـــاطفلفػػػرد والمشػػػي ة وطبيعتيمػػػا. اػػوع ا
التشابه الافسا واالجتمػاعا ل مسػااد وتػا ب المشػي ة المت قػاا وتيػوف أيثػر فاع يػة لػد  المت قػا إذا 

 (.32:  2005تشابيت ظروؼ يؿ مف المسااد والمت قا)ع ا عبد السبلـ ا 
تعتبػر المسػاادة االجتماعيػة  الوظيفـة الوقائيـة: ة االجتماعية  وىـيوىناك وظائف لممساند

متدرا  هاما  مف متادر الدعـ الافسا االجتمػاعا الفعػاؿ الػذ  ي تاجػه الفػرد فػا مواجيػة الضػ وطا 
ثػراء   يث يؤثر امط ما يت قاه الفرد مف دعـ سواء أياف عاطفيا أـ مع وماتيا  أـ ذاتيا  فػا شػد عضػده واا

أيثر إدرايا  وتقديرا  وواةعيا  فا تقييمه ل  دثا مما يسيـ بالتالا فا زيادة ةدرتػه وميارتػه  خبرته وجع ه
فا مواجية الض وط والتعامؿ معياا وبذلؾ اجد أاػه بمقػدار ت قػا المسػاعدة والػدعـ االجتمػاعا ييػوف 

يػة بمػا تتي ػػه إف المسػاادة االجتماعالوظيفــة العالجيـة:  التبػايف فػا  ػدوث الضػ وط وخطػورة تأثيراتيػا
مف عبلةات اجتماعية تتسـ بالدؼء والثقة تعمؿ ي واجز ضد التأثيرات الس بية لض وط ال ياةا ومثؿ 
هػػذه العبلةػػة باإلضػػافة إلػػى أايػػا تمثػػؿ متػػدرا  ل تخفيػػؼ مػػف ااثػػار السػػ بية الااتجػػة عػػف تعػػرض الفػػرد 

شػعوره بيويتػه وتقػديره لذاتػها لؤل داث الضاغطة بما تتي ه مػف إشػباع ل اجػات الفػردا فإايػا تزيػد مػف 
وتعمؿ ع ى ش ف معاوياته وترفع مف مستو  مواجيته ل ض وط واعتقاده فػا فاع يتػه ويفاءتػه وتعػزز 
ثقته بالافسا وها ي يا عوامؿ تساعد ع ى الوةايػة مػف هػذه الضػ وطا  يػث تسػاهـ يػذلؾ فػا الشػفاء 

 (. 2004يز الم تيبا مما يترتب عايا مف آثار س بية ع ى الت ة والافس )عبد العز 
مػف ي مػة )ا ػر(ا أ  ذبػح وةتػؿ واات ػر  ا  : مشػتقوبالحديث عن مفيوم االنتحـار يعتبـر االنتحـار ل ـة

الشخص أ  ذبح افسه وةتؿ افسها وا ر البعير أ  طعاػه فػا ما ػرها  يػث يبتػدئ مػف ال  ػؽ أع ػى 
فسػة  :(Cheng et al, 2014:2)االنتحار: كمـا عرفتـو دراسـة  (.595:  3التدر )ابف ماظػور ـ

بدييية مف الموت. إاه ياطو  ع ى الاياية المقتودة ل  ياةا بسبب العجز عف التعامؿ بشيؿ مااسب 
: هػو تفييػػر أو اعتػػزاـ (2000أمـا التفكيــر فــي االنتحـار فعرفــو الســكري ) مػع الضػػ وط التػا تظيػػر.

افسها ويذير الميايوف بعض جاد ع ى االات ارا أو هو اماذج مف التفيير التا تؤد  بالفرد إلى ةتؿ 
األسػػػباب والظػػػروؼ واإلشػػػارات التػػػا تسػػػاعد فػػػا التعػػػرؼ إلػػػى ا تمػػػاؿ وجػػػود أفيػػػار لػػػد  الشػػػخصا 

 (.24:  2000وبالتالا ا تماؿ ةياـ الشخص بم اولة االات ار )أ مد السير ا 
فأسست هذه العبلةة بواسطة اميؿ دوريايـ  ياما رأ  أف تتور االات ار  أما عن العالقة:

يػػرتبط بشػػيؿ عيسػػا مػػع التيامػػؿ االجتمػػاعا الػػذ  يشػػمؿ المػػد  الػػذ  ييػػوف فيػػه الفػػرد وثيػػؽ التػػ ة 
باألسرة والمجتمعا فالوسػط االجتمػاعا الػذ  تقػع فيػه الضػ وط مػف شػأاه أف يق ػؿ أو يزيػد مػف  دتػها 

الػذ  فمثبل : عاد وةوع يارثة لشخص ماا وهو وسط أسرته فإف مف شأف المسػاادة االجتماعيػة والػدعـ 
توفره له األسرةا أف يساعده ع ى ت مؿ الض ط الذ  ألـ بها وع ى العيػس إذا يػاف م رومػا  مػف هػذا 
الدعـا فقد يتجاوز الموةػؼ ةػدرات الفػرد ع ػى الت مػؿا وهػذا بالضػبط مػا ت ػدث بػه اميػؿ دوريػايـ فػا 
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داف  بيػب أو ةريػب تفسيره لظاهرة االات ار وربطيا بالعزلة االجتماعية. وير  آخروف أف غياب أو فقػ
أو تػديؽا يعػػد عامػؿ مخػػاطرة ل مػوت عػػف طريػػؽ االات ػارا وأف ةتػػور المسػاادة االجتماعيػػة بتػػفة 
عامػػة يعػػد مت يػػرا  مػػف المت يػػرات التػػا تضػػعؼ اإلرادةا وتعتبػػر أف تػػوافر المسػػاادة االجتماعيػػة والػػوازع 

 (.989: 2006الدياا يشيؿ عامؿ  ماية مف خطر االات ار )فريد ع ى فايدا 
 يػث تعػد دراسػة  ومن أىم النظريات المفسرة لمتفكير في االنتحار: النظرية االجتماعية :

(ا مف أهـ الدراسات التػا تمثػؿ الجااػب االجتمػاعا فػا تفسػير االات ػارا  يػث 1958اميؿ دوريايـ )
 عمؿ دوريايـ ع ى د ض االعتقاد بأف االات ار ااتل عف عمؿ فرد ا  يػث ال ػظ اميػؿ دوريػايـ أف

اسبة االات ار تخت ؼ مػف جماعػة إلػى أخػر ا لػذا يػر  أف االات ػار عبػارة عػف ظػاهرة اجتماعيػةا أمػا 
ــل النفســي لفرويػػد فقػػد افترضػػت وجػػود غريػػزتيفا غريػػزة ال يػػاةا وغريػػزة المػػوتا وخػػرج  نظريــة التحمي

المتػقولة فرويد باظرية ال ػزف أو االيتسػابا فاإلاسػاف يولػد مػع مجموعػة مػف الميػوؿ وال راسػزا وغيػر 
ا فا تياؾ الطفؿ بواةعه يدريه شيسا  فشػيسا  ويعػا افسػها و يايػا تتيػوف شختػيته العاة ػة (ID)وسماها 

الواةعية وها األااا وبعد بضع سايف تتع ؽ أفياره وعواطفه بالمثؿ الع ياا وبالتالا تيوف القسـ المثػالا 
د تػورت االات ػار ع ػى أاػه رؤيػا فقػ النظرية المعرفية(. أما 25: 2001وها الضمير ) سيف فايدا 

الافػػػؽ أو التفييػػػر غيػػػر المػػػرفا  يػػػث إف ال يػػػاة مريعػػػةا وال يوجػػػد  ػػػؿ سػػػو  االات ػػػارا  يػػػث تفسػػػر 
االات ار ع ى أساس وجود ألـ افسا ال ي تمؿا والفػرد يريػد الػتخ ص مػف هػذا األلػـ باالات ػار ووضػع 

أف هرمػػوف السػػيتروايف  لبيولوجيــةالنظريــة ا(. يمػػا تػػر  107: 2014 ػػد ل ياتػػه )راتػػع وآخػػروف ا 
(ا 1974هػػو السػػبب فػػا االات ػػارا  يػػث يعتبػػر غػػارليس أوؿ مػػف تاػػاوؿ الفرضػػية البيولوجيػػةا عػػاـ )

 يث أرجع ذلؾ إلى هدـ السيتروايفا والسبب فا ذلؾ هو اقص فا اسبة  مض هيدرويسيؿ ااجػوؿ 
 :Hanus, M., 2004ات ػار)اسػتيؾ فػا السػاسؿ الػدماغا الشػوياا وذلػؾ مػا يجعػؿ الفػرد يقػـو باال

14  .) 
 :وىـي، إلى عوامل الخطر الرئيسة لالنتحـار (WHO, 2014)كما أشارت منظمة الصحة العالمية 

الاظـ الت ية متمث ة فا العواسؽ التا ت وؿ دوف ال تػوؿ ع ػى الرعايػة التػ يةا والمجتمػع متمث ػة 
مبلسمػةا والوتػـ المتػا ب لسػ وؾ فا  ال تػوؿ ع ػى وسػاسؿ االات ػارا والتقػارير اإلعبلميػة غيػر ال

ط ػػػب المسػػػاعدةا والمجتمػػػع الم  ػػػا  يػػػاليوارث وال ػػػروب والتػػػراعاتا وضػػػ وط التبػػػادؿ الثقػػػافاا 
والتفيؾا والتمييزا والتدمة أو االاتياؾا والعبلةات مثؿ: الشعور بالعزلةا وفقداف الػدعـ االجتمػاعاا 

وتتمثػػػػػؿ فػػػػػا م اولػػػػػة سػػػػػابقة لبلات ػػػػػارا  والتػػػػراعا أو الشػػػػػقاؽا أو الخسػػػػػارة فػػػػػا العبلةػػػػػاتا والفػػػػرد
واالضطرابات الافسيةا استيبلؾ الي وؿ ع ى ا و ضارا فقداف الوظيفةا أو الخسارة الماليةا اليػأسا 

 واأللـ المزمفا وتاريخ عاس اا وعوامؿ وراثية وبيولوجية.
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ية مف خبلؿ ما سبؽ أف المساادة االجتماعية مف أهـ المت يرات االجتماع ويرى الباحثان
التا ت قؽ التوافؽ الافسا ل فردا فاإلاساف بطبيعته ياسف اجتماعا ال يستطيع العيش بمفردها ف اجة 
الفرد لآلخريف تعد مف الضروريات التا تفرض افسيا ع ى اإلاساف ماذ والدته إلى أف يموتا فمد  

ع ى اال تضاف وال ب توافؽ الفرد أو عدـ توافقه ييمف فا طبيعة هذه العبلةة هؿ هذه العبلةة ةاسمة 
والدعـا أو أايا ةاسمة ع ى التراع؟ فجميع الاظريات ةد دعمت المساادة االجتماعيةا واتفقت ع ى 

 أف المساادة االجتماعية ت عب دورا  رسيسا  فا مخت ؼ جوااب  ياة الفرد.
التػا هػدفت إلػى ت ديػد مػد   Md. Estiar Rahman, et al (2021) وتشير دراسة

ار االات اريػػة والعوامػػؿ المرتبطػػة بيػػا بػػيف طػػبلب الجامعػػات فػػا بػػا بلديشا إلػػى جمػػع ااتشػػار األفيػػ
عام ا فا جامعة جيااجيرااجار )ديا ا  27و  18طالبا  تتراوح أعمارهـ بيف  407بيااات مقطعية مف 

٪ بوجػػود أفيػػار 13.8بػا بلديش( ا باسػػتخداـ تقايػة أخػػذ العياػات المبلسمػػة. مػػف إجمػالا العياػػة ا أفػاد 
شير ا الماضػيةا فػا ت  يػؿ االا ػدار ال وجسػتا المتعػدد ا يواػؾ أاثػى ا وطالبػة  12اات ارية خبلؿ الػ 

فػػا السػػاة الخامسػػة ا والوضػػع االجتمػػاعا واالةتتػػاد  المػػاخفض ا والتعػػرض لؤل ػػداث التػػادمة ا 
جػة إلػى خػدمات وتاريخ اات ار األسرة ا وااليتساب ارتبطت بالتفيير االات ار . تؤيد الاتاسل ع ى ال ا

 الدعـ المااسبة لطبلب الجامعات مع الترييز ع ى رفاهية الت ة العق ية والوةاية مف االات ار.
.  التػا أجريػت Frances Emily Owusu Ansaha(2021)كمـا أشـارت دراسـة  

يػا لت ديد مد  ال ياة واالاتشار ال الا لؤلفيار أو الم اوالت االات اريػة وت ديػد المخػاطر المرتبطػة ب
وعوامؿ ال ماية بيف طبلب الجامعات فا غاااا إلى الطريقة: باستخداـ التتػميـ المقطعػاا تػـ إجػراء 

 = SDسػػاة ) 20.5إاػػاث( بمتوسػػط عمػػر  496ذيػػور و  507طالبػػا  جامعيػػا  ) 1003اسػػتبااات 
شػار ( لقياس االات ار والضيؽ الافسا وا تراـ الذات والرفاهية الشختػية. وجػداا معػدالت االات5.95

٪ ا الخطػػػػة 24.3٪ ا رغبػػػػات المػػػػوت 6.3٪ ا م اولػػػػة 15.2التاليػػػػة ل سػػػػ وؾ االات ػػػػار : األفيػػػػار 
٪. يػػاف الضػػيؽ الافسػػا أ ػػد عوامػػؿ الخطػػر ليػػؿ مػػف التفييػػر فػػا االات ػػار وم اولػػة 6.8االات اريػػة 

مػػػف  االات ػػارا ويااػػت الرفاهيػػة الشختػػية ت مػػا م اولػػة االات ػػػارا بيامػػا يػػاف ا تػػراـ الػػذات وةاسي ػػا
 التفيير االات ار .

: بعاػواف  Amelia M. Arria, Kevin E. O,Grady., et all. (2020ودراسـة )
"التفييػػر فػػا االات ػػار بػػيف طػػبلب الجامعػػات : ت  يػػؿ متعػػدد المت يػػرات". هػػدفت الدراسػػة إلػػى تطػػوير 

سػػػة مػػػف امػػػوذج متعػػػدد األبعػػػاد يفسػػػر التفييػػػر االات ػػػار  لػػػد  ط بػػػة الجامعػػػات وتيواػػػت عياػػػة الدرا
( طالبػػػا  جامعيػػػا  مػػػف ط بػػػة السػػػاة األولػػػىا وجمعػػػت البيااػػػات بواسػػػطة مقيػػػاس بيػػػؾ لبليتسػػػاب 2491)

)مقياس التفيير فا االات ارا مقياس تتور الطبلب ل تراع بػيف الوالػديف وأظيػرت الاتػاسل :  أف مػا 
تػػرة تطبيػػؽ %(ا مػػف طػبلب السػػاة األولػػى فػا هػػذه الجامعػػة يػاف لػػدييـ تفييػػر اات ػار  ف6يقػرب مػػف )
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الدراسػػة. ويااػػت أعػػراض االيتسػػابا والػػدعـ االجتمػػاعا المػػاخفضا وعػػدـ العامػػؿ العػػاطفاا وتػػراع 
 األب والطفؿا  مرتبطة بشيؿ مستقؿ مع التفيير فا االات ار.

: بعاػواف "م ػاوالت االات ػار واإليػذاء الػذاتا  Sivertsen et all (2019)أمـا دراسـة 
ة: دراسة االاتشار" فيدفت إلى التأيد مف مستو  التفيير االات ػار  غير االات ار  بيف طبلب الجامع

ومعػػدالت ااتشػػار واتجاهػػات األفيػػار والسػػ وييات االات اريػػة لػػد  طػػبلب الجامعػػة. ولت قيػػؽ أهػػداؼ 
( طالبػا  مػف ط بػة الجامعػة الػذيف 5450الدراسة اتبػع البػا ثوف المػايل المسػ اا وتيواػت العياػة مػف )

(ا مػػػف بيااػػػات مػػػأخوذة بطريقػػػة مسػػػ ية مػػػف التع ػػػيـ العػػػالا فػػػا 35 – 18بػػػيف ) تتػػػراوح أعمػػػارهـ مػػػا
الارويلا وجمعت البيااات بواسطة الباود المسػتمدة مػف مسػح األمػراض الافسػية ل يبػارا ومقيػاس تقيػيـ 
األفيػار االات اريػػةا وأظيػػرت الاتػاسل وجػػود أفيػػار اات اريػة وميػػوؿ ع ػػى مػد  الفتػػرات السػػابقةا باسػػبة 

%( م اولػػة اات ػػارا ويااػػت اسػػبة االات ػػار بػػيف الطػػبلب غيػػر المػػرتبطيف 4.2ووجػػد مايػػا ) %(ا21)
 ها األيثر شيوعا ا وأيضا  أشارت الاتاسل إلى ارتفاع اسبة الميوؿ االات ارية لذو  الدخؿ الماخفض.

بعاواف "المساادة االجتماعية يعامؿ  :Sedivy, Z. Nusa et al. (2021)وأما دراسة 
معرفػػة دور المسػػاادة االجتماعيػػػة يعامػػؿ  مايػػة ضػػد االات ػػػارا  فيـــدفت إلــىاالات ػػارا وةػػاسا ضػػد 

دولػػة أوروبيػػة.  23ماطقػػة مػػف  75(ا 23واسػػتخدمت الدراسػػة المػػايل المسػػ اا وتيواػػت العياػػة مػػف )
(ا وأظيػرت الاتػاسل: وجػػود ESSوجمعػت البيااػات بواسػطة بيااػػات مػف المسػح االجتمػاعا األوروبػػا )

بيف تقييـ المجيب المتوسط الػدعـ االجتمػاعا ومعػدالت االات ػار ليػبل الجاسػيفا مػع  عبلةات عيسية
بعػػض إشػػارة إلػػى وجػػود عبلةػػة أةػػو  بػػيف الرجػػاؿ. وأاػػه ةػػد ييػػوف ل ػػدعـ االجتمػػاعا تػػأثير وةػػاسا ضػػد 
االات ػػار ع ػػى المسػػتو  اإلة يمػػػا. وبالتػػالا ا يميػػف أف ييػػوف زيػػػادة الػػدعـ االجتمػػاعا م ػػور ا فعػػػاال  

 اشطة الوةاسيةا مما يؤد  إلى خفض معدالت االات ارا مع ت قيؽ اتاسل أيبر بيف الرجاؿ.لؤل
فيدفت  إلػى معرفػة مػد  ااتشػار أعػراض  Ruyue Shao et al (2021 وأما دراسة )

االيتسػػػاب والق ػػػؽ بػػػيف طػػػبلب الطػػػب التػػػياييفا وتقيػػػيـ العبلةػػػة بػػػيف أعػػػراض االيتسػػػاب والق ػػػؽ ودور 
( مػػف ط بػػة ي يػػة الطػػب والتػػيدلة فػػا 2057فػػا األسػػرة. وتيواػػت العياػػة مػػف ) المسػػاادة االجتماعيػػة

جامعػػة تشوا تشػػياس فػػا التػػيف. وجمعػػت البيااػػات بواسػػطة مقيػػاس االيتسػػاب ومقيػػاس الق ػػؽ ومقيػػاس 
الدعـ االجتماعاا وأظيرت الاتاسل: ارتفاع مستو  أعراض االيتسػاب لػد  عياػة الدراسػةا يمػا وجػدت 

 ارتباطية  بيف االيتساب والمساادة االجتماعية. الدراسة وجود عبلةة
: بدراسػة بعاػواف   Evan M. Kleiman & Richard T. Liu (2019)كمـا قـام 

المسػػػاادة االجتماعيػػػة يعامػػػؿ وةػػػاسا فػػػا االات ػػػار؛ بيػػػدؼ معرفػػػة العبلةػػػة بػػػيف المسػػػاادة االجتماعيػػػة 
ات بواسػطة اسػتبااة ت  يػؿ العبلةػة ( مػف الشػباب  وجمعػت البيااػ120واالات ارا وتيوات العياة مػف )

وجػػػود عبلةػػػة بػػػيف األفيػػػار  وأظيـــرت النتـــائ :بػػػيف المسػػػاادة االجتماعيػػػة وتػػػاريخ م ػػػاولا االات ػػػار. 
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االات ارية والمساادة االجتماعيػةا  يػث إف المسػاادة االجتماعيػة تػرتبط بااخفػاض مسػتو  التفييػر فػا 
 االات ار وم اولة االات ار. 

: والتػا بعاػواف ضػ وط  Shaheen, H & Jahan, M (2017)كمـا أشـارت دراسـة 
الطبلب والتفيير فا االات ارا إلى دور المساادة االجتماعية مف األسرة واألتػدةاء وااخػريفا بيػدؼ 
الوةايػػػة مػػػف اات ػػػار الطػػػبلبا ومعرفػػػة مسػػػتو  يػػػؿ مػػػف الضػػػ وط التػػػا تواجػػػه الطػػػبلبا والمسػػػاادة 

ا وجمعػػػت البيااػػػات بواسػػػطة  200واػػػت العياػػػة مػػػف )االجتماعيػػػة والتفييػػػر فػػػا االات ػػػارا وتي ( طالػػػبو
مقيػػػاس اإلجيػػػاد ومقيػػػاس المسػػػاادة االجتماعيػػػة ومقيػػػاس التفييػػػر فػػػا االات ػػػار وأظيػػػرت الاتػػػاسل أف 

 اإلجياد ومساادة األسرة مف العوامؿ الميمة ل تابؤ بالتفيير فا االات ار ل جميع.
 مشكمة الدراسة  - :ثانياً 

ى التقػارير الرسػمية الميتمػة فػا وضػع الشػباب الجػامعا الف سػطياا مف خبلؿ االطػبلع ع ػ
%ا 30( سػاة   ػوالا  29 – 15ب  ت  اسبة الشباب فا المجتمع الف سطياا ضمف الفسة العمرية ) 

(ا وهػػػذا يػػػدؿ ع ػػػى أف مجتمعاػػػا الف سػػػطياا 2019 سػػػب الجيػػػاز المريػػػز  لئل تػػػاء الف سػػػطياا )
 شػباب واسػت بلؿ الطاةػات الموجػودة لػدييـ بالشػيؿ الػذ  يعمػؿ مجتمع شابا لذا البد مػف دور بػارز ل

ع ػػى تطػػوير مجتمعاػػا بالشػػيؿ التػػ يح؛ ليػػا اواجػػه متط بػػات العػػيش اليػػريـ والتػػمود أمػػاـ مجمػػوع 
اإل باطات التا يتعرض ليا الشباب الف سطيااا فالمسػاادة االجتماعيػة تعتبػر مػف المطالػب األساسػية 

 ى الدعـ والرعايػة واالهتمػاـ مػف ةبػؿ الم يطػيف بيػـ؛ لزيػادة الشػعور لجميع أفراد المجتمع ل  توؿ ع
بالرضػػا وتقػػدير الػػذات ومقاومػػة أ ػػداث ال يػػاة السػػ بية وتجػػاوز األزمػػاتا وعػػدـ االاػػزالؽ إلػػى التفييػػر 
باالات ارا فاألوضاع االجتماعيةا واالةتتاديةا والسياسيةا فا ف سطيف عززت بشػيؿ أو بػرخر  الػة 

مػػػيشا  يػػػث تمػػػرد الشػػػباب لق ػػػب طاولػػػة الواةػػػع وت ييػػػره؛ ل ػػػتخ ص مػػػف ااالـ وضػػػ وط اإل بػػػاط والتي
وهمػـو تػرهقيـا ول مايػة الشػباب الف سػطيااا يتوجػػب ع ػى مؤسسػات المجتمػع الم  ػا الرسػمية وغيػػر 
الرسػػػميةا  تيثيػػػؼ الجيػػػود لاشػػػر الػػػوعا بخطػػػورة االات ػػػار والتفييػػػر بػػػها وتػػػوفير شػػػبية دعػػػـ و مايػػػة 

البػػرامل والخػػػدمات اإلرشػػادية والافسػػية لتوعيػػة جيػػػؿ فتػػا لمواجيػػة مشػػيبلت ال يػػػاة  ل شػػبابا وتػػوفير
وت ػػدياتيا بطػػرؽ سػػ يمة. ممػػا سػػبؽ تتضػػح أهميػػة دور المسػػاادة االجتماعيػػة يأ ػػد عوامػػؿ ال مايػػةا 
وعبلةتيػػا بػػالتفيير فػػا االات ػػارا ودورهػػا فػػا ت قيػػؽ التػػوازف و اإليجابيػػة والتوافػػؽ الافسػػا لػػد  ط بػػة 

 عات فا م افظة غزة.الجام
 في ضوء ما تقدم تتبمور مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

 ما عالقة المساندة االجتماعية بالتفكير في االنتحار لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة؟.
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 وينبثق من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 معات بم افظة غزة؟ما درجة المساادة االجتماعية لد  ط بة الجا .1
 ما درجة التفيير فا االات ار لد  ط بة الجامعات بم افظة غزة؟ .2
هؿ توجد عبلةػة  دالػة إ تػاسيا  بػيف المسػاادة االجتماعيػة والتفييػر فػا االات ػار لػد  ط بػة  .3

 الجامعات بم افظة غزة؟
 هػػؿ توجػػد فػػروؽ دالػػة إ تػػاسيا  فػػا مسػػتو  التفييػػر فػػا االات ػػار تعػػز  الخػػتبلؼ مسػػتو  .4

 المساادة االجتماعية؟
( فػػػا متوسػػػط درجػػػات 0.05هػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إ تػػػاسية عاػػػد مسػػػتو  الداللػػػة ) .5

 مقياس المساادة االجتماعية لد  ط بة الجامعات تبعا  لمت ير )الجاس(؟
( فػػػا متوسػػػط درجػػػات 0.05هػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إ تػػػاسية عاػػػد مسػػػتو  الداللػػػة ) .6

 لد  ط بة الجامعات تبعا  لمت ير )الجاس(؟مقياس التفيير فا االات ار 
( فػػػا متوسػػػط درجػػػات 0.05هػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إ تػػػاسية عاػػػد مسػػػتو  الداللػػػة ) .7

 مقياس المساادة االجتماعية لد  ط بة الجامعات تبعا  لمت ير )الجامعة(؟
( فػػػا متوسػػػط درجػػػات 0.05هػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إ تػػػاسية عاػػػد مسػػػتو  الداللػػػة ) .8

 التفيير فا االات ار لد  ط بة الجامعات تبعا  لمت ير )الجامعة(؟مقياس 
 فروض الدراسة : -ثالثًا 
 توجد عبلةة ارتباطيه دالة  بيف أبعاد التفيير فا االات ار وأبعاد المساادة االجتماعية. .1
توجد فروؽ دالة إ تاسيا  فا مستو  التفيير فا االات ار تعز  الختبلؼ مسػتو  المسػاادة  .2

 ماعية.االجت
( فػا متوسػػط درجػػات مقيػػاس 0.05توجػد فػػروؽ ذات داللػػة إ تػاسية عاػػد مسػػتو  الداللػػة ) .3

 المساادة االجتماعية لد  ط بة الجامعات تبعا  لمت ير )الجاس(.
( فػا متوسػػط درجػػات مقيػػاس 0.05توجػد فػػروؽ ذات داللػػة إ تػاسية عاػػد مسػػتو  الداللػػة ) .4

 ا  لمت ير )الجاس(.التفيير فا االات ار لد  ط بة الجامعات تبع
( فػا متوسػػط درجػػات مقيػػاس 0.05توجػد فػػروؽ ذات داللػػة إ تػاسية عاػػد مسػػتو  الداللػػة ) .5

 المساادة االجتماعية لد  ط بة الجامعات تبعا  لمت ير )الجامعة(.
( فػا متوسػػط درجػػات مقيػػاس 0.05توجػد فػػروؽ ذات داللػػة إ تػاسية عاػػد مسػػتو  الداللػػة ) .6

 ة الجامعات تبعا  لمت ير )الجامعة(.التفيير فا االات ار لد  ط ب
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 أىداف الدراسة  -رابعًا 
توضيح طبيعة العبلةة بيف التفيير فا االات ار والمساادة االجتماعية لػد  ط بػة الجامعػات  .1

 الف سطياية بم افظة غزة.
 المساادة االجتماعية والتفيير فا االات ار لد  ط بة الجامعات بم افظة غزة.  بياف مستو  .2
إذا مػػا يػػاف هاػػاؾ فػػروؽ فػػا مسػػتو  التفييػػر فػػا االات ػػار تعػػز  الخػػتبلؼ مسػػتو   معرفػػة .3

 المساادة االجتماعية لد  ط بة الجامعات الف سطياية بم افظة غزة.
اليشؼ عف الفػروؽ فػا متوسػط درجػات مقيػاس المسػاادة االجتماعيػة لػد  ط بػة الجامعػات  .4

 تبعا  لمت ير )الجاسا والجامعة(.
ا متوسػط درجػات مقيػاس التفييػر فػا االات ػار لػد  ط بػة الجامعػات اليشؼ عف الفػروؽ فػ .5

 تبعا  لمت ير )الجاسا والجامعة(.
 أىمية الدراسة : -خامسًا 

 األىمية النظرية: 
تتعػرض الدراسػػة ال اليػػة لفسػػة ميمػػة مػػف فسػات المجتمػػعا وهػػا فسػػة الشػػباب الجػػامعاا وهػػذه 

عاتقيػػػا مػػػف أدوار مخت فػػػة فػػػا مسػػػتقبؿ المجتمػػػع  الفسػػػة تعتبػػػر الثػػػروة الفع يػػػة ل مجتمػػػع بمػػػا هػػػو ع ػػػى
الف سػػطيااا ع مػػا  بػػأف الثػػروة البشػػرية هػػا أهػػـ ثػػروات المجتمػػع ع ػػى اإلطػػبلؽا  يػػث ت ػػاوؿ الدراسػػة 
ال اليػػة معرفػػة أ ػػد الجوااػػب السػػييولوجية الخاتػػة بشختػػية الطالػػب الجػػامعاا والتػػا تعيػػس مػػد  

المجتمػػػع الف سػػػطياا فػػػا غػػػزة مػػػف ت ػػػديات سياسػػػية اتزااػػػه فيريػػػا  واافعاليػػػا  فػػػا ظػػػؿ مػػػا يتعػػػرض لػػػه 
واةتتػػادية واجتماعيػػةا يمػػا تابػػع األهميػػة الاظريػػة ل دراسػػة فػػا معرفػػة األهميػػة الافسػػية لػػدور المسػػاادة 
االجتماعية فا ال د مػف التفييػر فػا االات ػار لػد  الط بػةا يمػا تعتبػر الدراسػة ال اليػة إضػافة جديػدة 

والمعرفػػػا المتع ػػػؽ بػػػالتفيير باالات ػػػار لػػػد  الط بػػػة فػػػا ظػػػؿ ة ػػػة  متواضػػعة إلػػػى التػػػراث السػػػييولوجا
 الدراسات المتع قة بيذا الموضوع فا المجتمع الف سطياا فا  دود ع ـ البا ثيف.

 األىمية التطبيقية:
تتمثؿ األهمية التطبيقية ل دراسة فيما سوؼ تتوتؿ إليه مف اتػاسل خاتػة بالط بػة ومسػتو  

وما يتمخض عف هذه الاتاسل مف توتيات خاتػة بفسػة الشػباب الف سػطيااا  التفيير االات ار  لدييـا
لذا ةد تفيد الدراسة ال الية المؤسسات العام ة فا مجػاؿ التػ ة الافسػية والشػبابا وخاتػة ت ػؾ التػا 
تعمػػؿ فػػا مجػػاؿ الػػدعـ الافسػػا واالجتمػػاعاا ممػػا يسػػيـ فػػا  ػػث الجامعػػات الف سػػطياية ع ػػى إدخػػاؿ 

 واالجتماعا ل ط بة ل رةا بمستو  ت تيـ الافسية والجسدية. برامل الدعـ الافسا
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 مصطمحات الدراسة  -سادسًا 
( بػػػ: أايػػا المسػػاادة الفع يػػة 2019يعرفيػػا م مػػد رب ػػا المتػػر ا ) المســاندة االجتماعيــة 

التا يدرييا الشباب الجامعا مف ةبؿ الزمبلء واألسرة واألتدةاءا سواء ياات هذه المسػاادة عاطفيػةا 
و ماليةا أو مع وماتا أو ت يةا مف أجؿ إشباع  اجػات الفػرد وشػعوره باالسػتقرار الافسػاا وةدرتػه أ

 ع ى مواجية المشيبلت اليومية ".
(:  بأاػه ت ػؾ األفيػار التػا ةػد 2018يعرفػه م مػد رب ػا المتػر ا ) التفكير في االنتحار:

مػػدا ا والتػا يميػػف معرفتيػا مػػف خػػبلؿ تتػوارد ع ػػى عقػؿ الفػػردا والتػا تتع ػػؽ بالرغبػة فػػا إايػػاء  ياتػه ع
مسػتو  تمسػيه ورغبتػػه فػا مواتػػ ة ال يػاةا ومػػد  تػوارد األفيػػار االات اريػةا ومػػد  اسػتعداده الافسػػا 

 لتافيذ ت ؾ األفيار االات ارية.
 حدود الدراسة  -سابعًا 

 االات ار.يتمثؿ ال د الموضوعا فا المساادة االجتماعية  وعبلةته بالتفيير فا  الحد الموضوعي :
 تقتتر الدراسة ع ى ط بة الجامعات فا م افظة غزة.الحد البشري : 

 أجريت هذه الدراسة فا ف سطيف ع ى ط بة الجامعات فا م افظة غزة.  الحد المكاني: 
 .2020/2021تـ إجراء الدراسة فا الفتؿ األوؿ مف العاـ الدراسا  الحد الزماني:

 الطريقة واإلجراءات
  دراسة:مني  ال -أواًل 

مػػف أجػػؿ ت قيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة ةػػاـ البا ثػػاف باسػػتخداـ المػػايل الوتػػفا الت  ي ػػاا الػػذ  
المساندة االجتماعية وعالقتيا بالتفكير فـي ) -موضوع الدراسة  -ي اوؿ مف خبلله وتؼ الظاهرة 

اا وااراء (ا وت  يػؿ بياااتيػاا وبيػاف العبلةػة بػيف ميوااتيػاالنتحار لدى طمبة الجامعات بمحافظـة غـزة
التا تعرض  ولياا والعم يات التا تتضماياا وااثار التا ت دثياا وهو أ د أشياؿ الت  يؿ والتفسػير 
الع ما الماظـ لوتؼ ظاهرة أو مشػي ة م ػددةا وتتػويرها يميػا  عػف طريػؽ جمػع بيااػات ومع ومػات 

خضاعيا ل دراسات الد  ةيقة.  مقااة عف الظاهرة أو المشي ةا وتتايفيا وت  ي يا واا
  مجتمع الدراسة : -ثانيًا 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظة غزة لمعام 
(. طالٍب وطالبٍة وفقًا لعمادات القبول 45000( والبالغ عددىم )2020/2021(الدراسي 

، وجامعة غزة –والتسجيل لمجامعات الثالث الرئيسة في محافظة غزة، وىي: جامعة األزىر 
  .األقصى، وجامعة القدس المفتوحة

 
 



 غزة بمحافظة الجامعات طمبة لدى االنتحار في بالتفكير وعالقتيا االجتماعية المساندة

 (222)       3231يونيو  1العدد ، 32، المجمد ة، سمسمة العموم اإلنسانيةز غ -جمة جامعة األزىرم
 

 عينة الدراسة :  -ثالثًا 
مف ط بة الجامعات الف سطياية  طالبا وطالبة( 378تـ س ب عياة عشواسية طبقية ةواميا )

 سب طريقة  ساب  جـ العياة بتطبيؽ معادلة روبرت ا 2020/2021فا م افظة غزة ل عاـ 
  Copie de ماسوف 

 
 
 
 

 
 

( يوضح مت يرات الدراسة  سب الجاس والجامعة وترتيب الطالب فا األسرة 1ؿ )والجدو 
 والتختص.

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت يرات الدراسة ( 1الجدول ) 
 % العدد المت ير 

 الجنس
 45.5 172 ذير
 54.5 206 أاثى

 100.0 378 المجموع

 الجامعة
 40.5 153 غزة -جامعة األزهر 

 32.0 121 معة القدس المفتو ةجا
 27.5 104 جامعة األةتى

    112 


pqMS

M
n
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 100.0 378 المجموع

 ترتيب الطالب بين اخوتو

 26.2 99 األوؿ
 53.4 202 األوسط
 20.4 77 األخير
 100.0 378 المجموع

 التخصص
 28.8 109 تختتات ع مية
 71.2 269 تختتات أدبية

 100.0 378 المجموع
 

  أدوات الدراسة :
 (.2012مقياس التفكير في االنتحار إعداد : محمد ربحي المصري )

هدؼ المقياس إلى ةياس التفيير فا االات ار لد  ط بة الجامعةا  وصف المقياس:
 10( عبارة موزعة ع ى ثبلثة أبعاد ها: التفيير وتتور االات ار ويتيوف مف )30وتيوف مف )

(. والرغبة فا االات ار 28ا  25ػ  22ا  19 ا 16ا  13ا   10ا  7ا  4ا  1عبارات( هى: )
( . 29ا  26ا  23ا  20ا  17ا  14ا   11ا  8ا  5ا  2عبارات ( هى : ) 10ويتيوف مف )

ا  18ا  15ا   12ا  9ا  6ا  3عبارات ( هى : ) 10القدرة الفع ية ع ى االات ار ويتيوف مف )
 (.30ا  27ا  24ا  21

سا أماـ يؿ مفردة )أوافؽ بشدةا أوافؽا أ يااا ا تـ وضع مقياس خما تصحيح المقياس :
( فا الخااة التا تتوافؽ معها  يث يعطى √معترضا معترض بشدة(ا و يضع الطالب عبلمة )

الطالب خمس درجات إذا اختار البديؿ "أوافؽ بشدة"ا وأربع درجات إذا اختار البديؿ "أوافؽ"ا وثبلث 
يف إذا اختار البديؿ "معترض"ا ودرجة وا دة إذا اختار البديؿ درجات إذا اختار البديؿ "أ يااا "ا ودرجت

 .150 -30"معترض بشدة"ا وبذلؾ تتراوح درجات المقياس بيف 
تدؽ الت  يؿ العام ا االستيشافا لمفردات مقياس التفيير فا االات ار:   الصدق:   

مقياس وت ديد العوامؿ ل  Factorial Structureهدفت هذه الخطوة إلى اليشؼ عف الباية العام ية 
( طالبا  وطالبة. واستخدـ الت  يؿ العام ا االستيشافا 167المتمايزة فيها وةد طبؽ المقياس ع ا )

 Principal Components (PC)مفردة( بطريقة الميواات األساسية  50لمفردات المقياس )
)ال تقؿ  Kaiserؾ يايزر ا واعتمد ع ى م Varimaxليوت يال والتدوير المتعامد بطريقة الفاريميس 

عف الوا د الت يح(ا واستبعدت المفردات ذات  Eigenvalueةيمة الجذر اليامف / القيمة المميزة 
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 2.45(. وةد أسفر الت  يؿ عف ظيور ثبلثة عوامؿ "بجذر يامف ةيمته 0.30التشبعات األةؿ مف )
 %( مف ةيمة التبايف الي ا ل مقياس:  35.37فأيثر" تفسر  )

إلى  0.38مفردات امتدت تشبعاتيا مف  10ياف عدد المفردات التا تشبعت ع يه  األول:
% مف التبايف الي ا المفسر بواسطة المقياسا وب  ت ةيمته المميزة 15.9ا وفسر هذا العامؿ 0.70

 (ا و يميف تسمية هذا العامؿ فا ضوء أع ى تشبعات "التفيير وتتور االات ار".8.3)
 0.38مفردات امتدت تشبعاتيا مف  10فردات التا تشبعت ع يه : ياف عدد المالثاني  

% مف التبايف الي ا المفسر بواسطة المقياسا وب  ت ةيمته 10.43ا وفسر هذا العامؿ 0.71إلى 
 (ا ويميف تسمية هذا العامؿ فا ضوء أع ى تشبعات "الرغبة فا االات ار".2.54المميزة )

إلى  0.45عت ع يه عشرا  امتدت تشبعاتيا مف ياف عدد المفردات التا تشب الثالث:   
% مف التبايف الي ا المفسر بواسطة المقياسا وب  ت ةيمته المميزة 9.04ا وفسر هذا العامؿ 0.71

 (ا ويميف تسمية هذا العامؿ فا ضوء أع ى تشبعات "القدرة الفع ية ع ى االات ار". 2.45)
رتباط بيرسوف بيف يؿ فقرة مف وتـ  ساب االتساؽ الداخ ا مف خبلؿ  ساب معامؿ ا

فقرات يؿ بعد بالدرجة الي ية لها والتا اتجت مف تطبيؽ المقياس ع ى عياة الدراسة االستطبلعيةا 
ا والذ  يؤيد االتساؽ الداخ ا 0.01 يث ياات جميع مفردات أبعاد المقياس دالة  عاد مستو  

رجة الي ية ل مقياسا وأف جميع معامبلت ل مقياسا يما تـ  ساب االرتباط بيف األبعاد الفرعية والد
(ا مما يدؿ 0.01االرتباط بيف يؿ ُبعد مف األبعاد الفرعية و الدرجة الي ية ل مقياس دالة عاد مستو  )

 ع ى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخ ا.
ياس والمقياس تـ بطريقتا ألفا يرواباخا وطريقة التجزسة الاتفية ألبعاد المق الثبات:    

وهذا  0.82ا أما التجزسة الاتفية فياات 0.88ييؿا  يث ب  ت ةيمة الثبات بطريقة ألفا يرواباخ 
يدؿ ع ى أف جميع معامبلت الثبات مرتفعةا وهذا يؤيد ثبات مقياس التفيير فا االات ارا وذلؾ مف 

لؾ فإف األداة المستخدمة خبلؿ أف ةيـ معامبلت ألفا يرواباخ والتجزسة الاتفية ياات مرتفعةا وبذ
 تتميز بالتدؽ و الثباتا ويميف استخداميا ع ميا .

 (.2012مقياس المساندة االجتماعية إعداد: محمد ربحي المصري، )
هدؼ المقياس إلى ةياس المساادة االجتماعية لد   طبلب الجامعة.  وصف المقياس:

 8: المساادة العاطفية ويتيوف مف )( عبارة  موزعة ع ى أربعة أبعاد ها32وتيوف المقياس مف )
عبارات(  8(ا والمساادة المالية ويتيوف مف )29ا 25ا 21ا 17ا 13ا 9ا 5ا 1عبارات( هى: )

عبارات( هى  8(ا والمساادة بالمع ومات ويتيوف مف )30ا 26ا 22ا 18ا 14ا 10ا 6ا 2هى )
ا 8ا 4عبارات( ها ) 8(ا والمساادة الت ية ويتيوف مف )31ا 27ا 23ا 19ا 15ا 11ا 7ا 3)

 (.32ا 28ا 24ا 20ا 16ا 12
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تـ وضع  مقياس خماسا أماـ يؿ مفردة )أوافؽ بشدةا أوافؽا أ يااا ا  تصحيح المقياس:
( فا الخااة التا تتوافؽ معه.  يث يعطى المع ـ √معترضا معترض بشدة(ا ويضع المع ـ عبلمة )

جات إذا اختار البديؿ "أوافؽ"ا وثبلث درجات خمس درجات إذا اختار البديؿ "أوافؽ بشدة"ا وأربع در 
إذا اختار البديؿ "أ يااا "ا ودرجتيف إذا اختار البديؿ "معترض"ا ودرجة وا دة إذا اختار البديؿ 

 .160 -32"معترض بشدة"ا وبذلؾ تتراوح درجات المقياس بيف 
الت  يؿ العام ا االستيشافا لمفردات مقياس المساادة االجتماعية: هدفت هذه  الصدق:

ل مقياس وت ديد العوامؿ المتمايزة  Factorial Structureالخطوة إلى اليشؼ عف الباية العام ية 
( طالبا  وطالبة. واستخدـ الت  يؿ العام ا االستيشافا لمفردات 167فيها وةد طبؽ المقياس ع ى )

( ليوت يال PC) Principal Componentsمفردة( بطريقة الميواات األساسية  32س )المقيا
)ال تقؿ ةيمة  Kaiserا واعتمد ع ى م ؾ يايزر Varimaxوالتدوير المتعامد بطريقػػة الفاريميس 

عف الوا د الت يح(ا واستبعدت المفردات ذات  Eigenvalueالجذر اليامف / القيمة المميزة 
 2.04(. وةد أسفر الت  يؿ عف ظيور أربعة عوامؿ "بجذر يامف ةيمته 0.30مف ) التشبعات األةؿ
 %( مف ةيمة التبايف الي ا ل مقياس: 29.96فأيثر"  تفسر )

إلى  0.38مفردات امتدت تشبعاتيا مف  8ياف عدد المفردات التا تشبعت ع يه   األول :
بواسطة المقياسا وب  ت ةيمته % مف التبايف الي ا المفسر 10.77ا وفسر هذا العامؿ 0.68

 (ا ويميف تسمية هذا العامؿ فا ضوء أع ى تشبعات "المساادة العاطفية" .9.34المميزة )
إلى  0.31مفردات امتدت تشبعاتيا مف  8: ياف عدد المفردات التا تشبعت ع يه  الثاني

  ت ةيمته المميزة % مف التبايف الي ا المفسر بواسطة المقياسا وب7.03ا وفسر هذا العامؿ 0.72
 (ا ويميف تسمية هذا العامؿ فا ضوء أع ى تشبعات "المساادة المالية".3.5)

إلى  0.31مفردات امتدت تشبعاتيا مف  8: ياف عدد المفردات التا تشبعت ع يه  الثالث
% مف التبايف الي ا المفسر بواسطة المقياسا وب  ت ةيمته المميزة 6.47ا وفسر هذا العامؿ 0.60

 ( ويميف تسمية هذا العامؿ فا ضوء أع ى تشبعات "المساادة بالمع ومات".2.18)
إلى  0.33مفردات امتدت تشبعاتيا مف  8: ياف عدد المفردات التا تشبعت ع يه  الرابع

% مف التبايف الي ا المفسر بواسطة المقياسا وب  ت ةيمته المميزة 5.67ا وفسر هذا العامؿ 0.65
 ذا العامؿ فا ضوء أع ى تشبعات "المساادة الت ية".(ا ويميف تسمية ه2.04)

تـ  ساب االتساؽ الداخ ا لمقياس المساادة االجتماعية: عف طريؽ إيجاد معامؿ االرتباط 
بيف العبارة والدرجة الي ية ل بعد الذ  تاتمى إليها وظير أف جميع مفردات أبعاد المقياس ياات دالة  

ساؽ الداخ ا ل مقياسا يما تـ  ساب االرتباط بيف األبعاد ا  والذ  يؤيد االت0.01عاد مستو  
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الفرعية و الدرجة الي ية ل مقياسا وأف معامبلت االرتباط دالة مرتفعةا مما يدؿ ع ى االتساؽ الداخ ا 
 ألبعاد مقياس المساادة االجتماعية.

قياس ألبعاد الم طريقة التجزئة النصفيةو طريقة ألفا كرونباخ،تـ بطريقتا:  الثبات:
ا أما بطريقة التجزسة الاتفية 0.92والمقياس ييؿ  يث ب  ت ةيمة الثبات بطريقة ألفا يرواباخ 

ا وهذا يدؿ ع ى أف جميع معامبلت الثبات مرتفعةا وهذا يؤيد ثبات مقياس التفيير فا 0.9فياات 
عةا وبذلؾ فإف االات ارا وذلؾ مف خبلؿ أف ةيـ معامبلت ألفا يرواباخ والتجزسة الاتفية ياات مرتف

 األداة المستخدمة تتميز بالتدؽ و الثباتا ويميف استخداميا ع ميا  .
 نتائ  الدراسة وتفسيرىا

سػػيقـو البا ثػػاف بعػػرض تفتػػي ا ل اتػػاسل التػػا تػػـ التوتػػؿ إلييػػا مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ أدوات 
عػف تسػاؤالت  الدراسةا باإلضافة إلى تفسير ومااةشة ما تـ التوتؿ إليه مػف اتػاسل مػف خػبلؿ اإلجابػة

 الدراسة:
 اإلجابة عن السؤال االول من أسئمة الدراسة:

 ما درجة المساندة االجتماعية لدى طمبة الجامعات بمحافظة غزة ؟" اص السؤاؿ األوؿ "
الاسػػب المسويػػةا والجػػداوؿ ولئلجابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ ةػػاـ البا ثػػاف باسػػتخداـ التيػػرارات والمتوسػػطات و 

 توضح ذلؾ: التالية
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لممقياس: (2ل )الجدو

مجموع  
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 74.90 5.009 29.960 11325 المساندة العاطفية
 4 68.32 4.665 27.328 10330 المساندة المالية

 2 74.72 5.429 29.886 11297 المساندة بالمعمومات
 3 71.56 3.988 28.624 10820 المساندة الصحية

  72.37 15.833 115.799 43772 الدرجة الكمية لممساندة االجتماعية
 تػػػػ ت ع ػػػػى المرتبػػػػة األولػػػػى بػػػػوزف اسػػػػبا  المســــاندة العاطفيــــة( أف 9يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )

تبػػػػػة الثاايػػػػػة بػػػػػوزف اسػػػػػبا ةػػػػػد  تػػػػػ ت ع ػػػػػى المر  المســـــاندة بالمعمومـــــات%(ا ي ػػػػػا ذلػػػػػؾ 74.90)
التػػػػػا  تػػػػػ ت ع ػػػػػى المرتبػػػػػة الثالثػػػػػة بػػػػػوزف اسػػػػػبا  المســـــاندة الصـــــحية%(ا وي ػػػػػا ذلػػػػػؾ 74.72)
ـــــة%(ا وي ػػػػػا ذلػػػػػؾ 71.56) التػػػػػا  تػػػػػ ت ع ػػػػػى المرتبػػػػػة الرابعػػػػػة بػػػػػوزف اسػػػػػبا  المســـــاندة المالي
 %(.72.37ف ت ت ع ى وزف اسبا ) لممساندة االجتماعية%(ا أما الدرجة الي ية 68.32)
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بأف متوسط درجات المساادة االجتماعية فا الدرجة الي ية لد  أفراد العياة  ذلك سيكولوجياً ويفسر 
مرتفعا وهذا يعاا أف أفراد العياة يتمتعوف بمستو  جيد مف المساادة االجتماعيةا فيا جزء مف 

ييوف  عم يات التفاعؿ والدعـ االجتماعا باعتبارها تدخؿ ضمف ديااميات الجماعةا وال بد ل فرد أف
له دور فا عم ية المساادة االجتماعيةا فالفرد ييتـ بالمساادة االجتماعية؛ ألايا تؤد  إلى تيااة 
الجماعة وتماسييا وتيام يا خاتة لشري ة الط بة الجامعييف؛ لدورها فا  ياتيـ الجامعية وتوات يـ 

ة فا المجتمع يما أف طبيعة العبلةات االجتماعي االجتماعا مع مجتمعيـ والم يطيف بيـا
الف سطياا والذ  يتتؼ بالترابط والتبل ـا فيو مجتمع ت ير يتتؼ بالاخوة والشيامة يعيش فا 
بقعة ج رافية م دودة تتفؽ فا العادات والتقاليد والقيـ. وأاه ال يوجد اختبلؼ يبير بيف درجات أبعاد 

(ا وهو أع ى 74.90سبا ب س )مقياس المساادة االجتماعيةا  يث جاء بعد المساادة العاطفية بوزف ا
(ا  يث يعود ذلؾ 68.32بعدا وياف بعد المساادة المالية أداى بعدا و تؿ ع ى وزف اسبا ب س )

إلى أف المساادة االجتماعية بيؿ أبعادها تعتبر وا دةا سواء ياات مالية أو اجتماعيةا  يث يعتبر 
ف ياف هااؾ اختبلؼ وارتفاع فا ب عد المساادة العاطفيةا ويرجع ذلؾ إلى االختبلؼ ليس جوهريا ا واا

أف طبيعة المجتمع الف سطياا له وضع خاص؛ فيو مجتمع يتتؼ بالترابط وتسوده الم بةا ووجود 
شبية العبلةات االجتماعية المتياة بيف أفراد المجتمع. أما  توؿ بعد المساادة المالية ع ى الدرجة 

  داخؿ المجتمع الف سطيااا الااتل عف ال تار األداى فيذا يعود إلى الوضع االةتتاد  المترد
 وااعداـ الفرص وغيرها مف الض وطات المالية.

مػػػع مػػا توتػػ ت إليػػػه دراسػػة ريػػا اسػػػماعيؿ  وبــذلك تكــون اتفقـــت نتيجــة الدراســـة الحاليــة
(. التػػػا أظيػػػرت وجػػػود مسػػػتو  مرتفػػػع ع ػػػى أبعػػػاد مقيػػػاس المسػػػاادة االجتماعيػػػة لػػػد  ط بػػػة 2018)

 الجامعات.
 ة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:اإلجاب

 ما درجة التفكير االنتحاري لدى طمبة الجامعات بمحافظة غزة؟" اص السؤاؿ الثااا "
ولئلجابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ ةػػاـ البا ثػػاف باسػػتخداـ التيػػرارات والمتوسػػطات والاسػػب المسويػػةا 

 والجداوؿ التالية  توضح ذلؾ:
 ت واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لممقياسالتكرارات والمتوسطا: (10الجدول )

 
مجموع 

 المتوسط االستجابات
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 3 37.53 4.627 18.765 7093 التفكير وتصور االنتحار
 1 41.36 5.826 20.680 7817 الرغبة في االنتحار

 2 40.90 4.748 20.452 7731 القدرة الفعمية عمى االنتحار
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مجموع  
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

التفكير في االنتحار الدرجة الكمية لمقياس  22641 59.897 12.293 39.93  
 ت ت ع ى المرتبػة األولػى بػوزف اسػبا  الرغبة في االنتحار( أف 10يتضح مف الجدوؿ )

وةػػد  تػػ ت ع ػػى المرتبػػة الثاايػػة بػػوزف اسػػبا  القــدرة الفعميــة عمــى االنتحــار%(ا ي ػػا ذلػػؾ 41.36)
الػػذ   تػػػؿ ع ػػى المرتبػػػة الثالثػػة بػػػوزف اسػػػبا  التفكيــر وتصـــور االنتحـــار%(ا وي ػػا ذلػػػؾ 40.90)
 %(.39.93 ت ت ع ى وزف اسبا )التفكير في االنتحار ف%(ا أما الدرجة الي ية 37.53)

بػػأف وجػػود درجػػة أةػػؿ مػػف المتوسػػط ال يعاػػا غيػػاب التفييػػر فػػا   ويفســر ذلــك ســيكولوجياً 
تفعة بالاسبة إلى المجتمع الف سطياا؛ ألف مجرد التفيير االات ار لد  أفراد العياة  يث تمثؿ اسبة مر 

فػػا االات ػػار يعتبػػر تفييػػرا  غيػػر سػػو  ميمػػا اخت ػػؼ مسػػتواها هػػذا إذا مػػا أخػػذاا بعػػيف االعتبػػار طبيعػػة 
المجتمع الف سطياا مف الاا ية األيدولوجية والدياية والتا تماػع االات ػار وترفضػه عقاسػديا  واجتماعيػا ا 

ى طبيعػة المجتمػع الف سػطياا الػذ  يتميػز بالتشػابه الفيػر  والسػ وياا وليػف يبػدو أف هذا باإلضافة إلػ
مػػا يتعػػرض لػػه المجتمػػع مػػف ت ػػديات اةتتػػادية وسياسػػية ت ديػػدا  ألقػػت بظبلليػػا ع ػػى مسػػتو  التػػ ة 

يما جػاء بعػد التفييػر وتتػور  الافسية لجميع شراسح المجتمع الف سطياا بما فييا فسة ط بة الجامعات.
(ا وها العم ية التا ييػوف لػد  الفػرد فييػا تتػورات ياماػةا وتػدور 37.53ت ار بوزف اسبا ب س )االا

  ػو تػراع داخ ػا لديػػه اتيجػة الخبػرات التػادمة التػػا يمػر بيػاا وأ ػداث ال يػػاة الضػاغطة وهاػا فػػا 
زف اسػبا هذه المر  ة ال ييوف لد  الفرد رغبة فع ية فا الموت. أما بعد الرغبة فا االات ار فجػاء بػو 

(ا ويعتبر هذا البعد مر  ة ثااية يزداد فييا الفير عمقا  ويتبح لديه رغبػة فػا وضػع الخطػط 41.36)
إذا يػاف السػ وؾ  فػا ت ديػد مػاوتعتبػر عػامبل  رسيسػا  االجدية واختيار وسي ة االات ػار والميػاف والزمػاف 

 مميتا  أو ال.
سػػة لبلات ػػار بػػيف ط بػػة الجامعػػات ويؤيػػد ذلػػؾ مػػا جػػاء فػػا اإلطػػار الاظػػر ا فالعوامػػؿ الرسي

هػػا: اإلجيػػاد األيػػاديماا وااليتسػػابا واليػػأسا وال ضػػبا والمشػػيبلت الماليػػةا وعػػدـ القػػدرة ع ػػى  ػػؿ 
المشيبلتا والشعور بالو دةا والعزلةا وال رماف العػاطفا ي يػا أسػباب لبلات ػار بػيف ط بػة الجامعػات 

(Laura S. Bogardus, 2017 : 6.) 
 ل الثالث من أسئمة الدراسة:اإلجابة عن السؤا

ىل توجد عالقة ارتباطية سالبة دالـة إحصـائيًا بـين درجـات مقيـاس  اص السؤاؿ الثالث "
 التفكير في االنتحار ودرجات مقياس المساندة االجتماعية لدى طمبة الجامعة؟
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ة ولئلجابة عف هذا السؤاؿ ةاـ البا ثاف ب ساب معامبلت االرتباط بيرسوف؛ لت ديد العبلة
بيف درجات التفيير فا االات ار والمساادة االجتماعية لد  طبلب الجامعة ويميف عرض ما توتؿ 

 إليه البا ثاف مف اتاسل مف خبلؿ الجدوؿ التالا:
المساندة االجتماعية لدى عينة  ( يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد التفكير في االنتحار وأبعاد11جدول )

 من طالب الجامعة 
 لمساندة االجتماعيةا      

 
 التفكير في االنتحار   

المساندة 
المساندة  المساندة المالية العاطفية

 بالمعمومات
المساندة 
 الدرجة الكمية الصحية

 **-0.262- *-0.181- **-0.319- **-0.251- *-0.165- التفكير وتصور االنتحار
الرغبة والتخطيط 

 **-0.291- *-0.174- **-0.300- **-0.234- **-0.280- لالنتحار

القدرة الفعمية عمى 
 **-0.206- *-0.176- *-0.191- **0.197- **-0.232- االنتحار

 **-0.322- *-0.203- **-0.346- **-0.252- **-0.284- الدرجة الكمية
 0.01** دالة عند ،   0.05*  دال عند     

يف أبعاد التفيير فا االات ار وأبعاد (ا وجود عبلةة ارتباطيه دالة سالبة  ب11يتضح مف جدوؿ رةـ )
ا وهذا يعاى أاه ي ما 0.05ا 0.01المساادة االجتماعيةا وياات جميع االرتباطات دالة  عاد مستو  

المساادة الماليةا المساادة بالمع وماتا ا المساادة العاطفية(ة ت المساادة االجتماعية بأبعادها 
فيير فا االات ار بأبعاده ) التفيير وتتور االات ارا الرغبة المساادة الت ية(ا يقاب يا زيادة فا الت

 فا االات ارا القدرة الفع ية ع ى االات ار( لد  ط بة الجامعة.
بأايا تعتبر وجود عبلةة ارتباطية سالبة دالة إ تاسيا  بيف المساادة  اً ويفسر ذلك سيكولوجي

اا أاه ي ما ااخفض مستو  المساادة ي ما االجتماعية التفيير فا االات ار اتيجة ماطقيةا وذلؾ يع
ارتفعت درجة التفيير فا االات ار لد  ط بة الجامعاتا والعيس ت يحا  يث يعتبر إظيار 
التعاطؼ واالهتماـ وال با والمودة والثقة والتشجيع والرعاية واال تراـ الذ  يقدـ ل فردا مف ةبؿ 

يأس وااليتساب الذ  يتعرض له الفردا والذ  ةد ااخريف عامبل  ميما  ل تخفيؼ مف شدة األلـ  وال
يود  به إلى التفيير باالات ارا اتيجة االيتساب واليأسا فالمساادة العاطفية  مف العوامؿ الميمة  بما 
تتي ه مف عبلةات اجتماعية تتسـ بالدؼء والثقة تعمؿ ي واجز ضد التأثيرات الس بية لض وط 

 ال ياة.
فا إشارة توماس جايور فا االفتراض الثالث  ار النظريويؤكد ذلك ما جاء في اإلط

)االاتماء( يفترض جايورا إلى أف فقداف االاتماء بااء متعدد األبعادا وتعتبر العزلة االجتماعية وا دة 
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مف أشد المت يرات المابسة بالتفيير والس وؾ االات ار  طواؿ فترة ال ياةا فالشعور بالو دة وفقداف 
مابسات بالميوؿ االات ارية والس وؾ االات ار ا ويؿ هذه المؤشرات تدؿ ع ى أف شريؾ  ياة أيضا  

الفرد ب اجة إلى االاتماء؛ ليا ييوف فا مأمف مف الميوؿ االات ارية والتفيير االات ار ا فعاد غياب 
غبة فا االاتماء و يف يشعر الفرد بالعزلة االجتماعيةا وشعوره بالو دة ويفقد االاتماء تتطور لديه الر 

 (.Van Orden et al, 2012 :10االات ارا )
فالعبلةات المتبادلة لد  األفراد الذيف يشعروف بأف لدييـ أااسا  فا  ياتيـ يساادوهـا 
وي جؤوف إلييـا ويبادلوهـ المشاعر ويعتاوف بيـا تعمؿ ع ى مساادته فا الظروؼ التعبةا تخفؼ 

األفراد الذيف ليس لدييـ عبلةات متبادلة  يف يقوؿ الفرد  مف األفيار الس بية لدييـ  وؿ االات ارا أما
)أاا ال أدعـ ااخريف وال يوجد مف ألجأ إليه عاد ال اجة(ا تعمؿ ع ى زيادة مخاطر االات ار 

(Joiner et al, 2007 : 188). 
أف الترابط   Rory, O, Connor (2011)ا (IMV)يما أيد اويوار فا اموذجه 

ااخريف  تى مع وجود األلـ وفقداف األمؿا يعمؿ ع ى التق يؿ مف الميوؿ  والتداخؿ والتفاعؿ مع
واألفيار االات ارية لد  األفرادا فالترابط والتواتؿ بأشخاص آخريف وتبادؿ االهتمامات والمشاعرا 

 سواء فا العاس ة )األب األـ( واإل ساس بيـ يق ؿ مف األفيار الس بيةا التا تراود الفرد.
 ,Sedivy, Z. N , et al مع ما توت ت إليه دراسة  تفقت نتيجة الدراسة الحاليةوبذلك تكون ا

: بوجود عبلةات عيسية بيف المساادة االجتماعية ومعدالت االات ار ليبل الجاسيفا يما (2017)
يعتبر ل مساادة  تأثير وةاسا ضد االات ارا ويميف أف ييوف زيادة الدعـ االجتماعا م ور ا فعاال  

 .Evan, Mة الوةاسيةا مما يؤد  إلى خفض معدالت االات ار. وما توت ت إليه دراسةلؤلاشط
Kleiman., & Richard, T. Liu. (2013)   المساادة االجتماعية يعامؿ وةاسا فا االات ار :

والتا أشارت إلى "أف وجود الدعـ االجتماعا يعمؿ ع ى تق يؿ ا تمالية االات ار مد  ال ياةا وتؤيد 
عـ االجتماعا عامؿ ةابؿ ل تييؼا ويميف استخدامه لت سيف برامل الوةاية مف االات ار أف الد

 الموجودة فا أا اء العالـ.
 اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة:

: " ىـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين ياص السؤاؿ الرابع مف أسس ة الدراسػة ع ػى
 ؟ ماعية في درجاتيم عمى التفكير في االنتحار لدى الشباب)مرتفعي ومنخفضي( المساندة االجت

 "  T. testولئلجابة عف هذا السؤاؿ ةاـ البا ثاف باستخداـ أس وب "
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% من مرتفعي 22المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزى لمت ير ):(12جدول )
 ر في االنتحار لدى الشباب ومنخفضي( المساندة االجتماعية في درجاتيم عمى التفكي

المساندة  البعد
 االجتماعية

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

مستوى  قيمة الداللة قيمة "ت"
 الداللة

التفكير وتصور 
 االنتحار

مرتفعي 
 3.035 17.118 102 المساندة

4.788 
 

0.000 
 

دالة عاد 
منخفضي  0.01

 5.364 20.039 102 المساندة

نتحارالرغبة في اال   

مرتفعي 
 4.606 19.118 102 المساندة

3.420 
 

0.001 
 

دالة عاد 
منخفضي  0.01

 5.881 21.647 102 المساندة

القدرة الفعمية عمى 
 االنتحار

مرتفعي 
 3.785 18.882 102 المساندة

4.687 
 

0.000 
 

دالة عاد 
منخفضي  0.01

 المساندة
102 22.000 5.551 

الدرجة الكمية 
التفكير في لمقياس 

 االنتحار

مرتفعي 
 9.093 55.118 102 المساندة

5.144 
 

0.000 
 

دالة عاد 
منخفضي  0.01

 14.153 63.686 102 المساندة

 1.98( تساو       0.05ةيمة "ت" الجدولية عاد مستو  داللة ) 
 2.58( تساو       0.01ةيمة "ت" الجدولية عاد مستو  داللة ) 

( أف ةيمػػػة "ت" الم سػػػوبة أيبػػػر مػػػف ةيمػػػة "ت" الجدوليػػػة فػػػا جميػػػع 12)يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ 
األبعاد والدرجة الي ية ع ى التفيير باالات ار ا وهذا يدؿ ع ى وجود فروؽ ذات داللة إ تاسية فييمػا 
تعز  لمت ير مرتفعا وماخفضا المساادة االجتماعية فا درجاتيـ ع ى التفيير باالات ػار. وةػد يااػت 

 ماخفضا المساادة االجتماعية. الفروؽ لتالح
أف مرتفعػا المسػاادة االجتماعيػة  لػدييـ القػدرة ع ػى تقبػؿ ذواتيػـ ويفسر ذلك سيكولوجيا : 

وااخػػػػريف والسػػػػيولة والت قاسيػػػػة فػػػػا التعامػػػػؿ مػػػػع أافسػػػػيـ وااخػػػػريف أيثػػػػر مػػػػف ماخفضػػػػا المسػػػػاادة 
اسػػاف؛ فيػػػا تعتبػػػر مػػػف أهػػػـ االجتماعيػػةا ويرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى أهميػػة المسػػػاادة االجتماعيػػػة فػػػا  يػػػاة اإل

مظاهر الت ة الافسيةا فتييؼ اإلاساف مع ااخريف ومساادتيـ له يساعده ع ى باػاء عبلةػات سػ يمة 
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فػالفرد الػذ   معيـ مف خبلؿ إشباع  اجاته الافسيةا فبالتالا يستطيع العيش بسبلـ داخ ا مع افسها 
يتسػػاب سػػ وؾ اػػاجح مقبػػوؿ يسػػاعده يتمتػػع باسػػتقرار افسػػا وتػػ ة افسػػيةا يتتػػؼ بقػػدرة أيبػػر ع ػػى ا

 ع ى التوافؽ مع افسه ومع ااخريفا وييوف أبعد مف غيره عف التفيير باالات ار.
 اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئمة الدراسة:

( في 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اص السؤاؿ الخامس "
 ماعية لدى طمبة الجامعات تبعًا لمت ير )الجنس(؟متوسط درجات مقياس المساندة االجت

 ( يوضح ذلؾ:13"  والجدوؿ )T. testباستخداـ أس وب " ولئلجابة عف هذا السؤاؿ ةاـ البا ثاف
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزى لمت ير الجنس.: ( 13جدول )

 المتوسط العدد الجنس 
االنحراف 
 قيمة الداللة "ت"قيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

 المساندة العاطفية
 2.877 5.134 29.157 172 ذير

 
0.004 

 
دالة عاد 

 4.813 30.631 206 أاثى 0.01

 المساندة المالية
 2.620 4.470 26.645 172 ذير

 
0.009 

 
دالة عاد 

 4.757 27.898 206 أاثى 0.01

 المساندة بالمعمومات
 2.285 5.770 29.192 172 ذير

 
0.023 

 
دالة عاد 

 5.069 30.466 206 أاثى 0.05

 المساندة الصحية
 2.806 4.105 28.000 172 ذير

 
0.005 

 
دالة عاد 

 3.820 29.146 206 أاثى 0.01
الدرجة الكمية 

 لممساندة االجتماعية
 3.185 16.325 112.994 172 ذير

 
0.002 

 
دالة عاد 

 15.052 118.141 206 أاثى 0.01
 1.96( تساو       0.05ةيمة "ت" الجدولية عاد مستو  داللة ) 
 2.58( تساو       0.01ةيمة "ت" الجدولية عاد مستو  داللة ) 

( أف ةيمػػػة "ت" الم سػػػوبة أيبػػػر مػػػف ةيمػػػة "ت" الجدوليػػػة فػػػا جميػػػع 14يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )
ود فػروؽ ذات داللػة إ تػاسية فييمػا تعػز  لمت يػر األبعاد والدرجة الي ية ل مقياسا وهذا يدؿ ع ػى وجػ

 الجاسا وةد ياات الفروؽ لتالح اإلااث.
 سػب اظريػة بي ػز التػا تؤيػد أف جميػع األفػراد يمت يػوف دورا  معياػا    :ويفسر ذلـك سـيكولوجياً  

بػات فا عم ية المساادة االجتماعية مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعا االافعالا اإليجاباا وةد تيوف الطال
أيثػػػر مسػػػاادة لطبيعػػػة المػػػرأة الشختػػػية وتػػػفاتيا االافعاليػػػةا فقػػػد تيػػػوف أيثػػػر تعاواػػػا  وتقػػػديما  ل ػػػرأ  
والمساادة االجتماعيةا ولدورها الطبيعا فا المجتمػع الػذ  يتسػـ بتقػديـ الرعايػة واالهتمػاـ وال ػب لمػف 
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فػػا المجتمػػع. وتتفػػؽ اتيجػػة تيػػتـ بيػػـ ول م يطػػيف بيػػاا فإايػػا تقػػدـ اسػػتجابات اافعاليػػة إيجابيػػة واضػػ ة 
 (.2018هذه الدراسة مع العديد مف الدراسات ومايا دراسة: ريا إبراهيـ إسماعيؿ )

 اإلجابة عن السؤال السادس من أسئمة الدراسة:
( في 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )اص السؤاؿ السادس "

 لدى طمبة الجامعات تبعا لمت ير )الجنس(؟ متوسط درجات مقياس التفكير في االنتحار
 ( يوضح ذلؾ :14"  والجدوؿ )T. testباستخداـ أس وب " ولئلجابة عف هذا السؤاؿ ةاـ البا ثاف

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزى لمت ير الجنس.: (14جدول )

االنحراف  المتوسط العدد الجنس 
مستوى  مة الداللةقي قيمة "ت" المعياري

 الداللة
التفكير وتصور 

 االنتحار
 0.056- 4.717 18.750 172 ذير

 
0.956 

 
غير دالة 
 4.563 18.777 206 أاثى إ تاسيا  

 الرغبة في االنتحار
 1.421 5.423 21.145 172 ذير

 
0.156 

 
غير دالة 
 6.128 20.291 206 أاثى إ تاسيا  

القدرة الفعمية عمى 
اراالنتح  

 2.859 4.948 21.209 172 ذير
 

0.004 
 

دالة عاد 
 4.489 19.820 206 أاثى 0.01

الدرجة الكمية 
لمقياس التفكير في 

 االنتحار

 12.316 61.105 172 ذير
1.750 

 
0.081 

 
غير دالة 
 12.212 58.888 206 أاثى إ تاسيا  

 1.96و  ( تسا     0.05ةيمة "ت" الجدولية عاد مستو  داللة ) 
 2.58( تساو       0.01ةيمة "ت" الجدولية عاد مستو  داللة ) 

( أف ةيمػػػة "ت" الم سػػػوبة أةػػػؿ مػػػف ةيمػػػة "ت" الجدوليػػػة فػػػا التفييػػػر 14يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )
وتتور االات ار والرغبة فا االات ار والدرجة الي ية ل مقياسا وهذا يدؿ ع ػى عػدـ وجػود فػروؽ ذات 

 عز  لمت ير الجاس.داللة إ تاسية فييما ت
بسػػبب عػػدـ ةػػدرة الشػػباب الجػػامعا )سػػواء الػػذيور أو اإلاػػاث( ع ػػى  ويفســر ذلــك ســيكولوجيًا:

لػػى أف إتمػػاـ تع ػػيميـ ال يسػػاعدهـا وأيضػػا  فػػا إاجػػاز هػػذه  إاجػػاز أهػػدافيـ؛ اتيجػػة لعجػػز إمياايػػاتيـا واا
ف بالم ػؿ والبلمعاػى فػا األهداؼ فا المستقبؿ القريػبا فيػذه ي يػا أمػور مػف شػأايا أف تجع يػـ يشػعرو 

ال ياة المعاشةا فتراودهـ األفيار والخواطر والمشاعر االات اريػة ل ػتخ ص مػف هػذا الواةػع األلػيـ. يمػا 
أف الػػذيور واإلاػػاث لػػدييـ درجػػات متسػػاوية فػػا بعػػديف همػػا )التفييػػر وتتػػور االات ػػارا والرغبػػة فػػا 

لػػؾ وا ػػدة عاػد الػػذيور واإلاػاث وهػػذا يشػػير االات ػار(ا  يػػث تعتبػر العوامػػؿ الافسػػية التػا تػػؤد  إلػى ذ
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إلى أف الاوع االجتماعا ال يعتبر مؤثرا  ع ى البعػديف؛ فيبلهمػا لديػه تفييػر فػا االات ػارا ولديػه رغبػة 
 فا االات ار!

اإل باطػات  مػف األ داث التا يتعرض ليا الط بة الف سطيايوف مف ض وط افسية ومجموعةإف 
البايػػة الافسػػية ل شػػباب تجعػػؿ ل تػػار المفػػروض مػػف ةبػػؿ اال ػػتبلؿا واأللػػـ الافسػػا وااعػػداـ الفػػرص وا

الجامعا متسػاويةا سػواء يػاف مػف الػذيور أو اإلاػاثا ال تفػرؽ يثيػرا  بيػايـا يمػا أف األ ػداث ال تميػز 
( أف اإلاساف إاما يسعى ويجتيد فػا سػبيؿ هػدؼ 2002ويوضح فييتور فراايؿ )  بيف الذير واألاثى.

 ها أ  أف اإلاساف يعمؿ ويجتيد إذا ما ياف هااؾ هدؼ يسػعى لت قيقػها أمػا يست ؽ أف يعيش مف أج
إذا فقد الشعور باليدؼ فا  ياته فتتبح  ياته فارغة ال معاى لياا ويشعر بالم ؿ واليػأس والبلمعاػى 

 فا  ياتها في دث الفراغ الوجود .
( عػف عػدـ 2018ا )هشػاـ عبػد ال ميػد م مػود م مػد وتتفؽ هذه الاتيجة مع ما جاء فا دراسػة

وجود فروؽ جوهرية بيف الذيور واإلااث فا بعد التفيير فا االات ارا وأاػه ال توجػد فػروؽ بيايمػا فػا 
 هذه األفيار والمشاعر يميف إرجاعيا إلى مت ير الجاس.

" الم سػػػوبة أيبػػػر مػػػف ةيمػػػة "ت" الجدوليػػػة فػػػا القػػػدرة الفع يػػػة ع ػػػى كمـــا يتضـــح أن قيمـــة "ت
 ػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إ تػػاسية فييمػػا تعػػز  لمت يػػر الجػػاسا وةػػد يااػػت االات ػػارا وهػػذا يػػدؿ ع
 الفروؽ لتالح الذيور.

أاه تفرؽ أدبيات الطب الافسػا بػيف األفيػار االات اريػة وبػيف األفعػاؿ  ويفسر ذلك سيكولوجيًا :
لاسػػاء االات اريػػةا وتيشػػؼ األرةػػاـ عػػف ميػػؿ الاسػػاء إلػػى األفيػػارا وتفضػػيؿ الرجػػاؿ ل تافيػػذ. وتظيػػر ا

معدالت أع ى مف الس وؾ االات ار  يم اولةا فا  يف أف الػذيور يمت يػوف معػدالت أع ػى لبلات ػار 
"الوةايػػػة مػػػف االات ػػػار ضػػػرورة  منظمـــة الصـــحة العالميـــةاليامػػػؿ. ويظيػػػر ذلػػػؾ بوضػػػوح فػػػا تقريػػػر 

فػػا  ألػػؼش شػػخصو يات ػػروف سػػاويا ا موضػػ ا  أف عػػدد الرجػػاؿ المات ػػريف 800عالميػػة"ا الػػذ  يؤيػػد أف 
لة ليػا ختوتػيتيا فػا القػدرة أالدوؿ األغاػى يمثػؿ ثبلثػة أضػعاؼ عػدد الاسػاء المات ػرات! فيػذه المسػ

الفع ية ع ى االات ارا فيااؾ اليثير مف العوامؿ التػا تجعػؿ الػذيور يقب ػوف ع ػى تافيػذ االات ػار أيثػر 
الػػذيرا والطبيعػػة مػػف اإلاػػاث ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى المجتمػػعا والوتػػمة التػػا ةػػد ت  ػػؽ بػػاألاثى أيثػػر مػػف 

الفسػيولوجية  و يػز ال ريػةا يمػا توجػد مجموعػة مػف العوامػؿ اإلدراييػة  واألعبػاء التػا ةػد تثقػؿ ياهػػؿ 
واجػػػد أيضػػػا  أف الوسػػػي ة  الػػػذيور فػػػا تأثيرهػػػا ع ػػػى ةػػػدرتيـ الفع يػػػة ع ػػػى االات ػػػار أيثػػػر مػػػف اإلاػػػاث.

 اريػػةا فمػػثبل  ت جػػأ الاسػػاء إلػػى تسػػتخدـ  سػػب الاػػوع االجتمػػاعا  وليػػا تػػأثير فػػا اجػػاح الم اولػػة االات
 ,Kacha Farid)األدويةا بياما الرجاؿ يستخدموف وساسؿ اات ارية أيثر عافا ا يالشاؽا وشؽ الوريد 

2001 :274). 
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 اإلجابة عن السؤال السابع من أسئمة الدراسة:
توسط ( في م0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اص السؤاؿ السابع "

 درجات مقياس المساندة االجتماعية لدى طمبة الجامعات تبعًا لمت ير )الجامعة(؟
 Oneولئلجابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ ةػػاـ البا ثػػاف باسػػتخداـ أسػػ وب ت  يػػؿ التبػػايف األ ػػاد  

Way ANOVA ( يوضح ذلؾ : 15والجدوؿ ) 
بعات وقيمة "ف" ومستوى مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المر : (15جدول )

 الداللة تعزى لمت ير الجامعة.

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 المساندة العاطفية
 0.293 7.382 2 14.765 بيف المجموعات

 
 

0.746 
 
 

غير دالة 
 إ تاسيا  

 25.183 375 9443.640 داخؿ المجموعات
  377 9458.405 المجموع

 المساندة المالية
 0.846 18.431 2 36.862 بيف المجموعات

 
 

0.430 
 
 

غير دالة 
 إ تاسيا  

 21.777 375 8166.460 داخؿ المجموعات
  377 8203.323 المجموع

المساندة 
 بالمعمومات

 0.113 3.335 2 6.669 بيف المجموعات
 
 

0.894 
 
 

دالة غير 
 إ تاسيا  

 29.615 375 11105.439 داخؿ المجموعات
  377 11112.108 المجموع

 المساندة الصحية
 

 0.900 14.316 2 28.631 بيف المجموعات
 
 

0.408 
 
 

غير دالة 
 إ تاسيا  

 15.915 375 5968.025 داخؿ المجموعات
  377 5996.656 المجموع

الدرجة الكمية 
لممساندة 
 االجتماعية 

 0.153 38.422 2 76.844 بيف المجموعات
 
 

0.859 
 
 

غير دالة 
 إ تاسيا  

 251.808 375 94427.875 داخؿ المجموعات
  377 94504.720 المجموع

 4.66( =  0.01( وعاد مستو  داللة )375ا2ؼ الجدولية عاد درجة  رية )
 3.02( = 0.05داللة )( وعاد مستو  375ا2ؼ الجدولية عاد درجة  رية )

( أف ةيمػػة "ؼ" الم سػػوبة أةػػؿ مػػف ةيمػػة "ؼ" الجدوليػػة عاػػد مسػػتو  16يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
( فا جميع األبعاد والدرجة الي ية ل مقيػاسا أ  أاػه ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إ تػاسية 0.05داللة )

 تعز  لمت ير الجامعة.
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أاثػى(؛ ذلػػؾ أف  –االجتمػػاعا )ذيػر  أاػه ال تخت ػػؼ بػاختبلؼ الاػوع ويفسـر ذلـك ســيكولوجيًا:
أفراد العياة لـ يخت ؼ متوسط درجاتيـ اظرا  إلػى تػأثير الاػوعا ب يػث إايػـ يعيشػوف افػس الظػروؼ مػف 
جميع الاوا ا. مف جية أخر  ير  البا ثاف أف هااؾ عوامؿ ومت يرات يثيرة ةد ييوف ليا تأثير ع ػى 

أاثػػى(ا ب يػػث  –ع ػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ )ذيػػر  المسػػاادة االجتماعيػػة وأف بعػػض هػػذه العوامػػؿ أثػػرت
خرجت الاتيجة بعػدـ وجػود فػروؽ دالػةا ومػف هػذه العوامػؿا فػا الشػعور باالطمساػاف أف  جػـ المعااػاة 
والوضع األماا غير المستقر واتيجة ال روب المتتاليػةا التػا عاشػيا ويعيشػيا المجتمػع الف سػطياا ال 

دية والتػػ ة الافسػػيةا يػػوف هػػذيف الميػػوايف مػػرتبطيف تفػػرؽ بػػيف ذيػػر وأاثػػىا والشػػعور بالتػػ ة الجسػػ
 ببعضيما بعضا  رغـ ت ير الطبيعة الفسيولوجية بيف الذيور واإلااث.

 التــــوصــــــيات :
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائ  فإن الباحثين يوصيان بالتالي:

ية؛ ليا تقـو بدورها فا وضع برامل ل دعـ الافسا واالجتماعا فا بيسة الجامعات الف سطيا -1
توعية ط بة الجامعات وزيادة ةدرتيـ ع ى مواجية األزمات وض وطات ال ياة بالطريقة 

 الس يمة.
التوعية المجتمعية بأهمية المساادة االجتماعية ودورها فا تعزيز التمود الافسا فا ظؿ  -2

 األزمات.
 المصادر والمراجع

 المصادر:  –واًل أ
 القرآف اليريـ.

 لابوية.الساة ا
 المراجع العربية: -ثانيًا 
 ا بيروت: دار المعارؼ.لسان العرب(. 1999ابف ماظورا م مد بف ميـر ) .1
ا دار المعرفة قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية(. 2000أ مد السير  ) .2

 الجامعيةا اإلسيادرية.
اعي أسسو ديناميات الجماعة في عمم النفس االجتم(. 2005أسامة أبو سريع ) .3

 ا دار الفير العربا: القاهرة.وتطبيقاتو
(. اال تراؽ الافسا والمساادة االجتماعية وعبلةته باتجاه 2008أمؿ فبلح اليمبلف ) .4

 ا ي ية التربية جامعة الزةازيؽ: متر.رسالة ماجستيرالعام يف اليويتييف ا و التقاعدا 
مؤسسة اظرة تيام يةا  (. العدواف وااليتساب فا العتر ال ديث2001 سيف فايد ) .5

 .1ا الميتب الع ما ل يمبيوتر والاشرا اإلسيادريةا ط حورس الدولية لمنشر والتوزيع
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(. الض وط 2014راتع إشراؽ أ مد ي يىا فرج تفوتا يواس عبد القادرا عبداهلل سيد) .6
ا دراسات عربية في عمم النفسوااليتساب يمت يريف متابسيف بالتفيير االات ار ا 

 .132 -99(ا 1ا ع )(13مج د)
(. العبلةة بيف المساادة 2001رضوافا شعباف جاب اهلل و هريد ا عادؿ م مد ) .7

، مجمة عمم النفس االجتماعية ويؿ مف مظاهر االيتساب وتقدير الذات والرضا عف ال ياة
 (.85ا )1 بالقاىرة

ا جامعة (. المساادة االجتماعية لد  ط بة ي ية االعبلـ ف2018ريا إبراهيـ إسماعيؿ ) .8
الواليات  -مجمة األكاديمية األمريكية العربية لمعموم والتكنولوجيا ) أماراباك ( ب دادا 
 .142 – 129(ا 28(ا العدد )9األمريييةا المج د ) المتحدة

ا 1ا ط عمم النفس الصحي(. ترجمة وساـ درويش بريؾ واخروفا 2008شي ا تاي ور ) .9
 ردف.دار ال امد ل اشر والتوزيعا عماف : األ

 جريدةا حق المسن بالمساندة االجتماعية والسكن (.2004عبد العزيز الم تيب ) .10
 الراية.

المساندة االجتماعية و تطبيقاتيا العممية في حياتنا (. 2005ع ا عبد السبلـ ع ا ) .11
)أسماء السر  وأمااا عبد المقتود(ا القاهرةا  اليومية ومقياس المساندة االجتماعية

 ترية.ميتبة األاج و الم
(. المساادة االجتماعية يمت ير وسيط بيف ض وط ال ياة 2006فريد ع ا م مد فايد ) .12

: مترا مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانيةوتتور االات ارا 
 .1020 – 981ا 21ا ع 2مج د

يوؿ (. العوامؿ الافسية واالجتماعية المرتبطة بالم2020م مد رب ا عبد الفتاح المتر  ) .13
ا ي ية التربية ةسـ الت ة رسالة دكتوراهاالات ارية لد  ط بة الجامعات الف سطيايةا 

 الافسيةا جامعة عيف شمس: القاهرة.
تصور االنتحار وعالقتو باالكتئاب واليأس (. 2018هشاـ عبد ال ميد م مود م مد ) .14

ااا جميورية ي ية ااداب ػ جامعة جاوب الواد  بق لدى عينة من طالب الثانوي العام.
 متر العربية.
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