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هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى اخلربات الصادمة و أنواعها الـيت تنـشا عنـد طلبـة
اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة جـراء ممارسـات االحـتالل وعالقتـها بـبعض مـتغريات الـصحة

 . القلق و االآتئاب, آرب ما بعد الصدمة : النفسية مثل

من اجلامعات األربعة يف قطـاع)  إناث 165,  ذآور 195( من الطلبة    360نة على   اشتملت العي 
 آما اسـتخدم, سنة 24 – 18غزة  حيث مت اختيار عينة عشوائية طبقية ممن ترتاوح أعمارهم بني             

مقياس غـزة للخـربات:  و استخدم الباحث عدة مقاييس مثل     , الباحث املنهج الوصفي التحليلي   
 و قيمـة ألفـا آرونبـاخ0.8447 الثبات باستخدام التجزئة النصفية      وآانت درجة : الصادمة
ومقياس آرب ما بعد الصدمة لــ دافيدسون وآانت درجة الثبات باستخدام التجزئة.  0.8571

ومقياس أعراض القلق و االآتئاب هلو بكنز وآانت . 0.82 و قيمة ألفا آرونباخ    0.71النصفية  
 .0.90 و قيمة ألفا آرونباخ 0.73لنصفية درجة الثبات باستخدام التجزئة ا

بينمـا, %51.4 بلغت    تعرضوا للصدمة   قد أظهرت النتائج أن نسبة الطلبة الذآور اللذين      
آما أشـارت النتـائج إىل أن .  %48.6بلغت نسبة الطلبة من اإلناث اللواتي تعرضن للصدمة         

أظهـرت, % 52.4ناث بنسبة   بينما اإل , من الطلبة الذآور لديهم خربات صادمة متوسطة       % 56.4
من اإلنـاث% 24.4يف حني أن    , من الطلبة الذآور لديهم خربات صادمة شديدة      % 34.9الدراسة أن   

أيضا أظهـرت النتـائج أن أعـراض القلـق و االآتئـاب املرضـية. لديهم خربات صادمة شديدة     
 النتـائج فـروقآما وجـدت  %.  48.6بينما اإلناث بنسبة    , %70.8هلوبكنز عند الذآور بنسبة     

بينمـا, دالة يف مستوى اخلربات الصادمة تعزى للجنس وذلك لصاحل الذآور مـن أفـراد العينـة               
توجد فروق يف مستوى استعادة اخلربة الصادمة تعـزى للجـنس وذلـك لـصاحل اإلنـاث مـن أفـراد

ويفتوحـة،   لصاحل طلبة القـدس املف    يف اخلربات الصادمة    تبعًا ملتغري اجلامعة    توجد فروق   و, العينة
آرب ما بعد الصدمة لصاحليف  و,  لصاحل طلبة القدس املفتوحة وطلبة جامعة األقصى       مستوى الصدمة 

وأيضا توجد فروق دالة يف أعراض هـوبكنز" .  األقصى – القدس   –األزهر  "طلبة اجلامعات الثالث    
 . تعزى للجنس وذلك لصاحل اإلناث من أفراد العينة) واالآتئاب, القلق(

لنـوع, ت الدراسة انه ال توجد فروق يف مـستوى الـصدمة النفـسية تعـزى للجـنس                آما بين 
آمـا انـه ال توجـد فـروق دالـة يف.  أو ملستوى الدخل الـشهري لألسـرة      , عدد اإلخوة , السكن

 . أو اليقظة الزائدة تعزى للجنس, مستويات آرب ما بعد الصدمة أو التجنب

 

اريع لفتا للنظر علـي مـدي       إنما هي من أكثر المش    , مستمرة حتى اليوم  
,  مخططات هذا االحتالل منذ وعـد بلفـور        وزادت وتيرة تنفيذ  . العصور

واإلرهـاب  , والتـشريد , وقيام الدولة اإلسرائيلية كان علي حساب القتل      
ومترافقاً مع مجازر ارتكبت بحق الـشعب       , الصهيوني للشعب الفلسطيني  

م يتوقف اإلرهـاب    لو. العربي الفلسطيني، التي شكلت لديه حدث صادم      
وال تـزال إسـرائيل     , الصهيوني عند قيام إسرائيل بل استمر بعد قيامها       

الموسوعة (تمارسه ضد الشعب العربي من حين إلي أخر بأشكال مختلفة           
 ).1990, الفلسطينية

والمتتبع اليومي لألحداث يستطيع أن يراقب يومياً أحداثاً صادمة 
فكل هذه األحداث تؤدي إلي , ومؤلمة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني

 هذا االحتالل ,صدمة نفسية حقيقية تؤثر علي كل شرائح وفئات المجتمع
الذي زود كل أجهزته المختلفة بأخصائيين نفسيين ليشن حرباً نفسية 

وتعددت أنواع الصدمات التي عاشها هذا الجيل وهى صدمات . ممنهجة
 رة و متنوعة، أصابته بشكل مباشر أو غير مباشر وهى صدمات متكر

 ةــــــــالمقدمـ - 1
إننا ندرك بأن الشعب الفلسطيني يرزح حالياً تحت احتالل 

والتي تصل إلي حد وجود , استعماري عنصري؛ ينتهك حقهم األساس
الذي , نظام تمييز عنصري إسرائيلي، هذا ما أشار إليه مؤتمر دوربان

ح هذا القرار  منظمة أهلية من العالم وصوتوا لصال3500شاركت به 
 وأياً كان شكل االحتالل عبر التاريخ ".98الفقرة  "2001في العام 
واختلفت مسمياته فانه يبقي احتالال يترك خلفه الكثير من , ومهما جمل

فالناظر إلي , الويالت واألحداث التي ال ينساها شعب احتلت أرضه
 رسمها صفحات التاريخ اإلنساني أو المشاهد للرسومات والصور التي

األفراد أو التقطت عبر الكاميرات أو القارئ لسطور في كتاب يتحدث 
,  أو يسمع قصة يرويها مواطن من بلد انتهكت أرضه,عن االحتالل

ن االحتالل يرتبط دائما بمأساة ايجزم وبال نقاش ويقر بحقيقة واضحة 
لشعب وأحداث مؤلمة لمجتمع بأكمله قد تصيب كل أفراده وأبناؤه 

 )1997، الخالدي(ويشير  .فريق بين الجنس أو السن أو الديانةت دونما
إلى أن عملية االستعمار الصهيوني لفلسطين بدأت في أوائل الثمانينات 

 وما زالت , من القرن التاسع عشر
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حدثت                               لتي  ا لضربات  وا إحداث سبتمبر  منذ  ألمريكية  ا ة  لمتحد ا لواليات  " ا
لنتائج أن            اظهروا أعراض كرب ما بعد الصدمة                 %   21,   % 15وأظهرت ا

  لقد اهتموا   % 74أما   ,    اهتموا باألمان الشخصي         % 61مستجيبين بنسبة  واغلب ال     
االستجابة ألحداث       "    بعنوان   Auger, 2004)( وفي دراسة أجراها          .   بأمن العائلة     

حيث قام الباحث بدراسة الصدمة النفسية المتعلقة بهذه                  ,   " سبتمبر علي المدارس      
 وقد أوضحت النتائج        , أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية        , األحداث

 %74أعضاء الطاقم يعانون من توتر وان اغلب المشاركين                      ,   أن المشاركين      
 من الطالب    % 58وان ما نسبته      .   تراوح مستوي التوتر ما بين متوسط وعالي               

وفي دراسة قام       .   سبتمبر  11اظهروا أن مستوى التوتر مرتفع ليهم بعد أحداث                    
الصدمة البديلة       "   بعنوان    )   Edward et al, 2004( بها ادوارد وآخرين عام               

. " االرتباط     ,   التعرض   ,   وتأثيرات القرب        ,   سبتمبر  11 بعد أحداث      ات لطلبة الكلي   
وأظهرت النتائج أن مستوي اضطراب التوتر الحاد وأعراضه وكرب ما بعد                               

أما   ,   غرافي قريب من مدينة نيويورك            والصدمة وأعراضه اعلي كمتغير ديم            
ئ            لنتا لنسبة للتعرض أشارت ا لتلفاز تستخدم كمؤشر لبعض              با ج أن مشاهدة ا

لتوتر الحاد كان                ,   الحاالت في االرتباط باألحداث                 أما بالنسبة الضطراب ا
ومن هنا يتضح لنا أهمية        .     المؤشر األقوى ألعراض كرب ما بعد الصدمة                  

عليه فقد هدفت     التعرض لمثل هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني بالدراسة و                    
و ردود       مستويات الخبرات الصادمة وأنواعها                لتعرف على    ا  إلي   هذه الدراسة      

التي تنشأ عند الطلبة الجامعيين في قطاع غزة جراء الممارسات                     الفعل النفسية     
 .االحتاللية

 ة و األدوات ــــــــــــالعين - 2
 ة ـــــــــــــة الدراســــــــعين - 1.2

 قطـاع غـزة      من الطلبة المسجلين في جامعات      الدراسة تكون مجتمع 
في برنـامج   , جامعة االقصي , القدس المفتوحة , األزهر, اإلسالمية, األربع

تم تحديد عـدد    . طالب   45814البكالوريوس لألربع سنوات والبالغ عددهم      
 طالباً 45814 حيث كان مجتمع الدراسة  EPI-6أفراد العينة باستخدام نظام

ـ          اع غـزة حـسب     وطالبة وهو مجموع كافة الطلبة في الجامعات في قط
توقع نسبة انتشار كرب ما بعد      ب و 2004 -2003إحصائيات الجامعات للعام    

 و بحساب معدل المصداقية، ومـن       %40 وقد يرتفع إلى     %35الصدمة من   
طالبـاً وطالبـة وتحـسباً لعـدم         346خالل البرنامج بلغ عدد أفراد العينة       

 14تم إضافة   استجابة البعض من الطلبة أو عدم تعبئة بعض االستبيانات،          
وبناء على ذلـك    .طالباً وطالبة  360طالباً وطالبة على العينة لتصبح العينة       

، مـع    الطبقيـة   العـشوائية   باختيار عينة البحث بطريقة العينة     ينقام الباحث 
 ونسبة توزيع الطالب من الجنسين فـي كـل          مراعاة النسبة بين الجنسين،   

 طالبـاً   )360(ينة اإلجمـالي     بلغ عدد الع   دومراعاة لهذه النسبة فق   ،  جامعة
هذه الدراسة في   وتمت  ,   طالبة )165( و ،)اً طالب 195 (موزعة منهم وطالبة  

 بطلب للجنة هلسنكي بهـدف      ين   تقدم الباحث   .م2004/2005  الدراسي عامال
 وحصل  ,تحديدهاالحصول على الموافقة إلجراء البحث على العينة التي تم          

كتاب موجه إلـى إدارات الجامعـات       ال  بإرس ين قام الباحث  علي الموافقة و  
المذكورة األربع بهدف الحصول على اإلذن بتطبيق األدوات علـى عينـة            

 وقد تعهد الباحث بالحفاظ على خصوصية المعلومات واقتـصارها          البحث،
ـ   .  وتم الموافقة من هذه اإلدارات     على البحث العلمي فقط     انكما قام الباحث

 كـل    المقاييس وفـي   لبة مباشرة في مقدمة   باالستئذان الخطي كتابياً من الط    
مقياس بهدف توضيح مسار االستجابات عليها وإعطاءهم نبذة عن موضوع          
البحث ومع التعهد للمفحوصين بأن هذه المعلومات التي سيتم جمعها ستبقى           
سرية بحيث لم يطلب تسجيل اسم المفحوص على أداة البحث وأن البيانات            

وكـذلك أكـدنا    , إجراءات البحث العلمي    التي سيتم جمعها ستقتصر على      
علي كل الطالب أثناء تعبئة االستمارة شفهيا وذلك لرغبة الـبعض مـنهم             

 . بتسجيل اسمه

 ث ـــــــــــأدوات البح - 2.2

 وأفراد كيف استطاع هذا وأحياناً يستغرب اآلخرين في العالم، منظمات 
ة المعاشة في الشعب أن يصمد أمام كل هذه األحداث الصادمة اليومي

إن المساحة الجغرافية الضيقة في قطاع غزة والتقدم التكنولوجي . فلسطين
لوسائل االتصاالت لم يدع احد ا من المجتمع بمفرد عن األحداث اليومية 

وكيف استطاع هذا الجيل أن . الصادمة التي سببها االحتالل اإلسرائيلي
 التي أصابته ويري أبو يثبت ويتكيف نفسياً مع األحداث الصادمة اليومية

زيد أن التوافق النفسي أعتبره الكثير من علماء النفس على أنه األساس 
 ).1987 أبو زيد،  (الحقيقي للصحة النفسية حالة توافق نفسي واجتماعي

 وهنا ال بد لنا من وضع رؤية حقيقة اتجاه األحداث الصادمة اليومية 
ث على الجيل الشاب بقطاع المعاشة في فلسطين ومدى تأثير هذه األحدا

. غزة بما له من خصوصية من حيث المساحة القليلة واالكتظاظ السكاني
وقد أدت هذه األحداث إلى استشهاد اآلالف وجرح عشرات اآلالف من 

كما قامت حكومة االحتالل باعتقال ما يزيد على مليون , الفلسطينيين
فلسطينيين لإلبعاد كما تعرض أالف ال, فلسطيني خالل أعوام االحتالل

 ما .خارج البالد طبقاً ألوامر عسكرية صادرة عن الحكام اإلسرائيليين
 تعتبر ظروف ضاغطة وتتعدد هذه الضغوط الواقعة على ذكر وما لم يذكر

الفرد تعداداً غير قليل فيبدأ بالتأثير على الفرد في سياق متتابع يمكن أن 
 .مرضوإما ال, إما التكيف, يصل إلى أحد طريقين

تناولت العديد من الدراسات تأثير الصدمات النفسية على الطلبة و منها 
  بهدف التعرف  في الكويت على طلبة الجامعات)1994(دراسة األنصاري 

على التغيرات التي طرأت على سمات شخصية الطالب الكويتيين 
وأظهرت النتائج شيوع , الجامعيين من الجنسين نتيجة العدوان العراقي

: ض الصفات األكثر سلبية في مرحلة ما بعد العدوان العراقي مثلبع
 .والتشاؤم, والكآبة, والعدوانية, و الغضب, والعصبية, القلق

خبرة الطلبة في , التكييف, التوتر"بعنوان ) Oweini, 1996(وفي دراسة 
)" الحرب األهلية(الجامعة األمريكية خالل الحرب المدنية اللبنانية 

 من العينة بينوا تعرضهم على األقل إلى حدث %50ائج أن وأظهرت النت
أما باقي المجموعة بينوا أنهم تعرضوا إلى خطر الحرب من , مهدد للحياة

خالل الجلوس في البيت وسماعهم إلى صوت االنفجاريات والقذائف تدك 
مقارنة "بعنوان ) 1998 (وفي دراسة بدر األنصاري. المناطق المجاورة

". النفسية لدى طالب الثانوي و طالب الجامعة في الكويتلبعض الحاالت 
ولقد أظهرت النتائج أنة توجد فروق جوهرية بين طالب الثانوي وطالب 

ويتضح أن طلبة الثانوي أكثر شعورا , الجامعة في بعض الحاالت النفسية
على حين أن , بالدهشة والضيق واالشمئزاز و الخوف من طلبة الجامعة

كذلك . كثر شعوراً باالنشغال و البهجة من طلبة الثانويةطلبة الجامعة أ
تميزت طالبات الثانوية عن طالبات الجامعة في الشعور بالبهجة و الخجل 

 .بينما طالبات الجامعة تميزن بالغضب و االنشغال

 التي هدفت إلي معرفة رد الفعل )Elbedour et al, 1999(ودراسة 
ومدى , لحرم اإلبراهيمي في الخليلالنفسي ألقارب الضحايا في مجزرة ا

 استجابوا لمعيار الحرمان %34.4وأشارت النتائج,  تأثيرها على األقارب
بينما , فالبنات اظهرن درجة أعلى للمقياس, الناتج عن الخبرة الصادمة

 كما ) على التوالي%23.1, %39.1, %50(ثم يليهم األبناء , الزوجات اقل
تعزى للجنس لصالح اإلناث بخصوص وجد فروق ذات داللة إحصائية 
أيضا بينت النتائج أن القلق واالكتئاب . األثر الصادم على الصحة النفسية

 .عند اإلناث اقل من الذكور

تأثير حرب الخليج علي "  بعنوان ) ,2003Sally(  بهاوفي دراسة قامت
 814و  أظهرت النتائج أن ثلثي العينـة وعـددهم           , "المراهقين في أمريكا  

 مـن   %60وان مـا يقـارب مـن        ,  اظهروا توتر بالحرب   %65.9بة  بنس
 ,Blair et al(وفي دراسـة  .  المراهقين لهم أقارب و أصدقاء في الحرب

 تغيير أسلوب الحياة والمفهوم بين طلبة الكليات في" بعنوان )2004
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 .أعراض االستثارة

ساب معامل ألفـا كرونبـاخ      حلحساب ثبات مقياس االضطرابات النفسية تم       
وأجري الباحثان  . )0.82(، وقد بلغت قيمة ألفا      17=  هاعدد التي   لفقرات المقياس 

 الزوجية،لفقرات   ا لفقرات الفردية ودرجات  احساب معامل االرتباط بين درجات      
ثم  ).0.55=ر(معامل ارتباط بيرسون بين النصفين      , الثباتوقد بلغت قيمة معامل     

يـاس   لتعديل طول االختبـار بسبب كون عدد فقرات المق        جتماناستخدم معادلة   
، وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلـك          )النصفين غير متساويين  (فردياً  
 ).0.71=  - ر( المعادلة

سي    ــمقي - 4.2.2 أعراض" (ابــــ ق و االآتئ  ــ القل"ة  ـــاس الصحة النف
  )هوبكنز

كل فقرة لها تعبير عن الشعور      , يتكون المقياس من خمسه وعشرون فقرة     
 أمـام   )x(ويـتم وضـع إشـارة       , ارات يشعر بها الناس   بالضيق والكرب وإم  

الخيارات لإلجابة المكونة من أربع خيارات تبدأ بكأل ومن ثم قليالً وثالثاً بكثرة             
وهـذه األعـراض    , وال توجد عبارات خاطئة في هذا المقياس      . ورابعاً بشدة 

مرتبطة بما سببته من ضيق أو كرب خالل األسبوع الذي سبق اإلجابة أو في              
 درجة أي اقـل درجـة       96 -25تتراوح درجات هذا المقياس من      . فس اليوم ن

واكبر درجة فاإلجابة بكأل علي اإلطالق تأخذ درجة واحدة وقلـيال درجتـين             
, وبكثرة ثالث درجات و بشدة أربع درجات وتحسب الدرجات حسب اإلجابات          

ونـسبة القطـع لهـذا      . ودرجة اإلحساس باألمارات وتأثيرها علي المبحوث     
" هل تستمتع بالحياة الجنسية   "قام الباحثين باستبعاد بند   .  درجة 1.75المقياس هي   

 24ألنه ال يتالءم مع العينة المفحوصة و بذلك يكون المقياس قد تكـون مـن                
 بتقدير ثبات مقياس األعراض والمـشاكل فـي صـورته           انقام الباحث و.  بند

 أربعـة  24 = ها عددالتي النهائية بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات المقياس  
حـساب معامـل     وأجـري الباحثـان      .)0.90(، وقد بلغت قيمة ألفا      وعشرون

لفقرات  ل درجاتاللفقرات الفردية ومجموع    لدرجات  الاالرتباط بين مجمــوع    
النـصفين معامل ارتباط بيرسون بين     , الثبات وقد بلغت قيمة معامل      الزوجية،

 طـول   التنبؤيـة لتعـديل    بـراون    – معادلة سـبيرمان     وباستخدام )0.58=ر(
 . ) 0.73 = - ر(  بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديلاالختبـار،

 اتــــــــالمعلوم  و تحليــــــــل عــــــــجم - 3
 اتــــــــالمعلومع ــــــــرق جمــــــــــط - 1.3

تـم تـدريبهم    من خالل زمالء متخصصين     بجمع المعلومات   قام الباحثان   
شخص موزعين علـى     20م  كيفية تعبئة االستبيان المعد للدراسة وعدده     على  
وتم مراعاة خصوصية كل    , جامعات قطاع غزة وأفرعها في المحافظات     كافة  

وقد تم تقسيمهم إلى ست فرق عمل       , جامعة وبالتالي كان الباحثين من الجنسين     
ب، منهم فريق مكون من ثالثة أفراد في جامعة األزهر مـنهم فتاتـان وشـا              

وفريق من الذكور وآخر من اإلناث في الجامعة اإلسالمية يتكون كل منها من             
ثالثة أشخاص، وفريق في جامعة األقصى مكون من ثالثـة أشـخاص مـن              
الجنسين، وأربعة فرق في جامعة القدس المفتوحة يتكون كل منها من شـاب              

 2005  -3-1واستمرت عملية تعبئة االستبيانات ما يقارب أسبوعين من         . وفتاة
 .2005-3-15إلى 

 اتــــــــالمعلومل ـــرق تحليـــــــــط  - 2.3 
 SPSSاستخدم الباحثان برنامج الرزمة اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة          

لتحليل المعلومات حيث تم تفريـغ البيانـات وتـصفيتها واسـتخدم الباحـث              
 المـستقلة،   التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي، واختبار ت للعينـات         

وتحليل التباين األحادي ألكثر من مجموعتين وذلك للكشف عن الفـروق فـي         
متغيرات الدراسة وهي الصدمة النفسية وكرب ما بعد الـصدمة، وأعـراض            

 ".القلق واالكتئاب"الصحة النفسية 

 جــــــــــــــــالنتائ - 4
 ةـــــراد العينـــــــــة ألفـــــص الديموغرافيــــــــالخصائ

 ة ــــــة االقتصاديــــاالجتماعيمقيـــاس غــــزة للحالــــة  - 1.2.2
واالجتماعية , اشتملت االستمارة علي عدد من البيانات الديموغرافية

مكان , الجنس, تمثلت في مكان الدراسة والكلية، والعمر, واالقتصادية
عمل األب و , متعليم األ, تعليم األب, الدخل الشهري, عدد األسرة. السكن

هذه االستمارة احتوت علي احد عشر سؤاال يتم اإلجابة علي , عمل األم
من . أربعة أسئلة كتابة وسبعة أسئلة بوضع إشارة صح في الخانة المناسبة

خالل االستمارة يتم التعرف علي البيانات األساسية المطلوبة والتي 
 .نحتاجها بهذه الدراسة كما ذكرت سابقا بالترتيب

(Thabet et al, 2004)رات الصادمة ــزة للخبــاس غـمقي - 2.2.2
. )نعم أو ال(:  أمام كالً منها خيارانعبارة، 20يتكون المقياس من 

وعلى المفحوص أن يحدد مدى انطباق كل عبارة عليه، وذلك بوضع 
العبارة التي يختارها وتتناسب مع الخبرات الصادمة  أمام )صح(عالمة 

العشرين عبارة تحتوي علي أغلب األحداث ,  لم يمر بهاالتي مر بها أو
الصادمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل وكذلك 

و يتم تصحيح المقياس بوضع درجة علي كل سؤال يتم اإلجابة . االنتفاضة
عليه بنعم وصفر يجاب بال وتتراوح الدرجات علي هذا المقياس بين صفر 

ولئك الذين لم يتعرضوا ألحداث صدمية وعشرون درجة والصفر أل
 .والعشرون يحصل عليها لمن تعرضوا لكافة الخبرات الصادمة

شكله النهائي ثبات مقياس الحدث أو الخبرة الصادمة في و لحسا ب 
 20 = هاعدد التي  بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات المقياسوقام

ل على مستوى جيد من  وهي قيمة تدل)0.85(، وقد بلغت قيمة ألفا عشرون
حساب معامل واجري الباحث  .0.01الثبات عند مستوى داللة أقل من 

 لفقرات الفردية ومجموع درجاتااالرتباط بين مجمــوع درجات 
معامل ارتباط بيرسون , الثبات وقد بلغت قيمة معامل الزوجية،لفقرات ا

التنبؤية   براون– معادلة سبيرمان وباستخدام  )0.73= ر (بين النصفين 
 0.84  =-ر( بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل االختبـار، طول لتعديل
 ).0.01(  عند مستوى داللة أقل منةدالة إحصائي ذات وهي

ـاس  - 3.2.2 صدمة    مقي د ال ا بع رب م ون   آ ـداد دافيدس 1987إع
Davidson  عبد العزيز ثابت . وتقنين د  وترجمة 

فقرة تتعلق بالخبرات الـصادمة التـي       يتكون المقياس من سبعة عشر      
تعرض لها األشخاص سابقاً وكل عبارة في المقياس ترتبط بالحدث الصادم           
السابق وأمام كل عبارة خمسة إجابات تبدأ اإلجابة األولي أبـداً والثانيـة             

 عويـض , نادراً والثالثة أحياناً والرابعة معظم الوقـت والخامـسة دائمـاً          
العبارة التي تتفق وتعبر عن مشاعره والعبـارات         أمام   )x(المبحوث إشارة   

كلها صحيحة وبها تدرج يبدأ من النفي المطلق وينتهي بالتأكيد والـتالزم            
و . ويتم اإلجابة علي واحدة من الخيارات التي أمام العبارة        . لهذه المشاعر 

وهي اعلـي الـدرجات      68تتراوح درجات هذا المقياس من صفر وحتى        
ا الخبرات السابقة وصفر لمن لـم يتعـرض لهـذه           ألولئك الذين تعرضو  

فاإلجابة بابدا تأخذ صفر واإلجابة بنـادرا تأخـذ درجـة واحـدة             , الخبرة
واإلجابة أحيانا تأخذ درجتان واإلجابة بمعظم الوقت تأخذ ثالث درجـات           

تحــسب الــدرجات حــسب اإلجابــة , ودائمــا تأخــذ أربــع درجــات
م تقسيم بنود المقياس إلى ثالثة      بحيث يت ,وللمقياس تصحيح فرعي  .بالموافقة

,2, 1 استعادة الخبرة الصادمة و تشمل البنود التالية        : مقاييس فرعية وهي  
,10, 9, 8, 7, 6, 5 تجنب الخبرة الصادمة وتشمل البنود التاليـة      . 17, 4, 3

 و يـتم حـساب      .16،  15،  14،  13, 12واالستثارة وتشمل البنود التالية   , 11
 و يكـون سـؤال      )4 -من صـفر    ( نقاط   5ون من   النقاط على مقياس مك   

و يكـون مجمـوع     . المفحوص عن األعراض في األسـبوع المنـصرم       
 .  نقطة136الدرجات للمقياس الفرعي 

عـرض مـن    : ويتم حساب التشخيص لكرب ما بعد الصدمة بما يلي        
وعرضين من .  أعراض من التجنب3,  أعراض استعادة الخبرة الصادمة
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 13.3 48 رفح

   نوع السكن
 59.2 213 مدينة

 10.8 39 يةقر
 30.0 108 خميم

   عدد األفراد
 15.8 57  فأقل4
5-7 132 36.7 
 47.5 171  فأآثر8

   حجم الدخل
 48 173  دوالر فأقل300
301 – 500  105 29.2 
501 – 750 32 8.9 

 13.9 50 750أآثر من 
     مستوى التعليم

 5.6 20 مل يتعلم
 5.3 19 ابتدائي
 11.9 43 إعدادي

 29.7 107 نويثا
 9.7 35 دبلوم متوسط

 30.6 110 جامعة
 7.2 26 دراسات عليا

   مستوى  تعليم األم
 10.6 38 غري متعلمة
 3.1 11 ابتدائي
 11.9 43 إعدادي
 44.7 161 ثانوي

 9.4 34 دبلوم متوسط
 16.4 59 جامعة

 3,9 14 دراسات عليا
   نوع عمل األب

 28.3 102 ال يعمل
 7.2 26 عمل عادي

 7.8 28 مهين
 38.6 139 موظف
 6.9 25 تاجر
 11.2 40 أخري

   نوع عمل األم
 85.3 307 ربة بيت

 1.4 5 عمل عادى
 11.7 42 موظفة
 0.5 2 جتارة
 1.1 4 أخري

 اتـــة الجامعــة التي تعرض لها طلبــرات الصادمــأنواع الخب - 2.4
% 94.7العينـة بنـسبة      من أفـراد     341   أن     )2(اجلدول  يتضح من   

% 91.9 بنسبة 331و  , تعرضوا لشاهدة مناظر الجرحى والشهداء في التلفزيون      
أما اقل خبرة صادمة تعرض لها      , شاهدوا قصف البيوت والشوارع بالطائرات    

و هي مشاهدة البيت يهدم ويدمر، فيما أجاب        % 23.9من المبحوثين بنسبة     86
 .رصاصعلي إصابتهم بال% 25 مبحوثاً بنسبة 90

أنواع اخلربات الصادمة اليت تعرض هلا طلبة  :)2(جدول 
 )360= عدد (اجلامعات 

النسبةالتكرار احلدث أو اخلربة الصادمة الرقم

مشاهدة مناظر وصور اجلرحى  1
 94.7 341 والشهداء يف التلفزيون

مشاهدة قصف البيوت والشوارع 2
 91.9 331 بالصواريخ من الطائرات

 79.7 287شهاد صديق لك من اجليشمساعك الست 3
 

 أن من أفراد العينة قد بلغ عدد الذكور 1اجلدول رقم يتضح من  
، وقد %45.8 طالبة بنسبة 165وعدد اإلناث % 54.2  طالب بنسبة195

 .  سنة24 – 18تراوحت أعمار أفراد العينة بين 

حيث بلغ عدد , ويتضح حسب المحافظات الخمس في قطاع غزة
، وبلغ العدد في محافظة %13.3 بنسبة 48 محافظة شمال غزة الطلبة في

 56، وبلغ عدد الطلبة بمحافظة الوسطي % 36.7 طالب بنسبة 132غزة 
، %21.1بنسبة  76أما محافظة خانيونس بلغ عدد الطلبة % 15.6بنسبة 

من إجمالي % 13.3 بنسبة 48وأخيراً بلغ عدد الطلبة في محافظة رفح 
فرداً بنسبة  213المدينة بلغ العدد , ب مناطق سكناهموحس. أفراد العينة

 بلغ العدد مأما المخي, %10.8 فرداً بنسبة 39القرية بلغ العدد , 59.2%
 أفراد 4و بالنسبة لعدد األخوة فالذين يعيشوا في أسر %. 30 بنسبة 108

وبلغ عدد الطلبة الذين يعيشون في أسر ما بين , %15.8بنسبة  57فأقل بلغ 
 الذين يعيشوا بأسر تبدأ من اأم, %36.7  بنسبة 132وسبعة أفراد خمسة 

بالنسبة للدخل %. 47.5 ة بنسب171ثمانية أفراد وما يزيد بلغ عددهم 
 ةالشهري لألسرة فكان عدد الطلبة الذين كان دخل األسرة أقل من ثالثمائ

وبلغ عدد المبحوثين الذين ينتمون ألسر , %48طالب بنسبة  173دوالر 
 بنسبة 105 وواحد إلي خمسمائة دوالر ةها يتراوح ما بين ثالثمائدخل

 ممن ينتموا ألسر يتراوح دخلها ما بين 32وبلغ عدد المبحوثين , 29.2%
وبلغ , %8.9بنسبة , خمسمائة وواحد دوالر إلي سبعمائة وخمسون دوالر

 فردا ممن ينتموا ألسر دخلها أكثر من سبعمائة 50عدد المبحوثين 
وأما  بالنسبة لتعليم األب فيتضح أن % .  13.9بنسبة , والروخمسون د

وتعلم حتى , %5.6فردا بنسبة  20عدد الطلبة الذين لم يتعلم أبائهم بلغوا 
 43وتعلم حتى المرحلة اإلعدادية , %5.3 فردا بنسبة 19المرحلة االبتدائية 

بنسبة ,  107وتعلم حتى المرحلة الثانوية بلغ األفراد , %11.9فردا بنسبة 
أما , %9.7 فردا بنسبة 35وتعلم حتى مرحلة الدبلوم المتوسط , 29.7%

أما تعليم ,  %30.6 فردا بنسبة 110تعليم األب حتى البكالوريوس فكان  
, أما تعليم األم%. 7.2 فردا بنسبة 26األب لمستوى التعليم العالي فكان 

و تعلمت , %10.6 طالباً  بنسبة 38فإن األمهات اللواتي لم يتعلمن بلغ 
وتعلمت حتى المرحلة , %3.1فردا  بنسبة  11حتى المرحلة االبتدائية 

وتعلمت األم حتى المرحلة الثانوية بلغ , %11.9 فردا بنسبة 43اإلعدادية 
 34وتعلمت األم حتى مرحلة الدبلوم المتوسط , %44.7 بنسبة ,161األفراد 
 59ة الجامعية األولي فكان أما تعليم األم حتى المرحل, %9.4بنسبة , فردا
يتضح %. 3.9بنسبة , فردا 14أما تعليم األم العالي , %16.4بنسبة, فردا

 لال يعم: ي أن توزيع المبحوثين حسب عمل األب كالتالي)1(من الجدول 
 فردا بنسبة 26أما العمل العادي , %28.3 فردا بنسبة 102بلغ العدد 

وعمل األب كموظف , %7.8بة فردا بنس 28 أما عمل األب المهني ,7.2%
أما , %6.9 فردا بنسبة 25وعمل األب تاجرا , %38.6 فردا بنسبة 139

و بلغ  عدد . من أفراد العينة% 11.2 فردا بنسبة40األعمال األخرى 
 افرد بنسبة 5أما العمل العادي , %85.3 بنسبة 307 )ربة بيت(األمهات  

 2وعمل األم تاجرة , %11.7 فردا بنسبة 42أما عمل األم موظفة , 1.4%
 %.1.1بنسبة,  فردا4أما األعمال االخري , %0.5بنسبة , فردا

  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس:)1(جدول 

النسبة  العدد 
 املئوية

   اجلنس
 54.2 195 ذآر

 45.8 165 اإلناث
   احملافظة
 13.3 48 مشال غزة

 36.7 132 غزة
 15.6 56 الوسطي

  21.1 76 خان يونس
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ولم تجد النتـائج فـروق دالـة     ).χ2 = 0.17, df = 2, p= ns(لنوع السكنتبعاً 
.)χ2 = 3.94, df = 6, p= ns( إحصائياً في الصدمة النفسية تبعاً لعدد األخـوة 

وكذلك لم تجد النتائج فروق دالة إحصائياً في الصدمة النفـسية تبعـاً للـدخل               
نه ال توجـد  وتبين من النتائج  أ). χ2 = 1.77, df = 3, p= ns(الشهري لألسرة 

 .فروق في الخبرات الصادمة ومستوى الصدمة النفسية تبعاً لنوع السكن

تحليل ولحساب الفروق في عدد الصدمات النفسية بين الجامعات تم إجراء           
 و تبين من النتائج أنه توجد فروق في الخبـرات الـصادمة،             التباين األحادي 

.0.001توى داللة أقل من     وعدد الصدمات النفسية تبعاً لمتغير الجامعة عند مس       
وحسب اختبار شيفيه فإن الفروق في الخبرات الصادمة لصالح طلبة القـدس            

 – 8.22األزهـر   (المفتوحة، فقد كانت المتوسطات الحسابية للجامعات األربع        
 ).9.96وطلبة جامعة األقصى  – 11.45القدس المفتوحة  – 7.06اإلسالمية 

 ة ـــــــــما بعد الصدمرب ـــــــــراض آـــــــأع - 4.4
 أن أعلى نسبة لإلجابة بمعظم الوقت بلغت    4رقـم   اجلدول  يتضح من   

واقل نسبة  ,  وهي تجنب األفكار والمشاعر التي تذكر بالخبرة الصادمة        18.9%
فقدان ذاكرة نفسي   ( باإلجابة علي فقدان للذاكرة لألحداث الصدمية        %5.3بلغت  
حول التضايق  % 27.8انت اعلي نسبة إجابة      باإلجابة علي دائما فك    ا أم ,)محدود

واقل , واألماكن التي تذكر المبحوث بالخبرة الصادمة     , عند مشاهدة األشخاص  
 . أجابوا بالموافقة علي فقدان الذاكرة النفسي المحدود%1.9نسبة بدائماً 

أعراض آرب ما بعد الصدمة لدى أفراد العينة :)4(جدول 
 )360= عدد (

ممعظأحيانانادراأبدا
ائمادالوقت

ما بعد عبارات آرب الرقم
 الصدمة

% % % % % 

1 

, متكررة هل تنتابك صور  
وأفكـار عـن,  ذآرياتو

 الــيتاخلــربة الــصادمة 
 ؟تعرضت هلا

10.816.944.216.411.7

2 
هل تنتابك أحالم مزعجـة

ــوابيس  ــربةوآـ ــن اخلـ عـ
 الصادمة ؟

21.133.627.59.78.1

3 
جياشة مشاعر   هل تنتابك 

لكفجائية بأن ما حدث     و
 حيدث مرة أخرى؟سوف 

15.825.332.514.711.7

4 
عند مـشاهدةهل تتضايق   

الـيتو األماآن   , األشخاص
 صادمة؟الربة باخلتذآرك 

13.916.424.717.227.8

5 
ــار ــب األفك ــل تتجن  و,ه

املــشاعر الــيت تــذآرك
 باحلدث الصادم؟

15.816.428.918.916.9

6 
ــف و ــب املواق ــل تتجن ه
األشــياء الــيت تــذآرك

 باحلدث الصادم؟
19.418.925.016.420.3

7 

هل لديك فقدان للذاآرة
ــيت ــصادمة ال ــداث ال لألح

فقــدان( تعرضــت هلــا  
 )دوذاآرة نفسي حمد

64.714.213.95.31.9

8 

هـــل لـــديك صـــعوبة يف
ــتمتاع باحليــــاة االســ

 اليتوالنشاطات اليومية 
 ؟يهاتعودت عل

20.318.627.217.216.7

9 
 وبأنك  ,هل تشعر بالعزلة  

 ال و, بعيــد عــن اآلخــرين
و االنبساط؟, ر باحلبعشت  

26.7 22.8 24.2 13.4 13.1 

10 
 علـىفقـدت القـدرة   هل  
 و, مبشاعر احلزن حساس  اإل

د اإلحساسلمتبوانك احلب 
47.515.021.19.27.2

 

  

التعرض لساعات طويلة من  4
 71.4 257 ظار يف احلواجزاالنت

مساعك الستشهاد أب أو أخ أو  5
 58.6 211 أخت أو قريب لك من اجليش

مشاهدة بيت أحد أصدقائك  6
 58.5 210 يهدم و يدمر

 51.4 185مشاهدة إصابة صديق لك بالرصاص 7

مشاهد ة ضرب أحد أصدقائك من 8
 36.1 130 اجليش

9 
 أب أو أخ أو أخت أوةمشاهد

 يستشهد أمامك من قريب لك
ش اجل

125 34.7 

التعرض لإلهانة و الضرب من  10
 33.6 121 اجليش

وات اجليش تداهم قمشاهدة  11
 33.3 120 بيتك ارًا

مشاهدة قوات اجليش تداهم  12
 32.9 118 بيتك ليال

مشاهدة صديق يعتقل أمامك من 13
 31.9 115 اجليش

مشاهده إصابة أب أو أخ أو  14
 31.7 114 بالرصاصأم أخت 

مشاهدة بيتك يقصف باملدفعية 15
 28.9 104  الثقيلةوالرشاشات

مشاهدة بيوت اجلريان وهي تقصف 16
 28.9 104 باملدفعية والرشاشات

مشاهدة أب أو أم أو أخت  17
 28.7 103 يعتقل أمامك من اجليش

مشاهدة ضرب أب أو أم أو أخت 18
 27.5 99 أمامك من اجليش

 25 90 رض لإلصابة بالرصاصالتع 19

 23.9 86 مشاهدة بيتك يهدم ويدمر 20

 ةـــــــــرات الصادمــــــــدة الخبـــــــــش - 3.4
تبين من الدراسة  بأن متوسط الصدمات النفسية التـي تعـرض لهـا 

 ).4.43 =انحراف معياري  (9.01الطلبة في الجامعات  كانت 

 تية بـين الطـالب و الطالبـا       و بحساب الفروق في الصدمات النفس     
باستخدام اختبار ت تبين أن متوسط الخبرات الصادمة لدي الطالب بلغت           

 صدمة لكل طالبـة     8.18 و لدي الطالبات     )4.3= انحراف معياري    (9.70
 و تبين أن هناك فروق ذات داللـة إحـصائية           )4.43= انحراف معياري   (

 ).0.001= دالة , 3.25=  ت (لصالح الطلبة في عدد الخبرات الصادمة 

و لحساب شدة الصدمات النفسية فقد تم  تقسيم الخبرات الصادمة إلـى      
من (، والشديدة   ) درجات 10-5من  (، والمتوسطة   ) درجات 4-0من  (البسيطة  

مـن  % 8.7( من الطلبة الذكور بنسبة      17 و تبين أن     ):درجة فما فوق   11
من مجمـوع   % 23.2(من الطالبات اإلناث بنسبة      38 و   ،)مجموع الذكور 

 من الطلبة الذكور    110فيما وجد أن    .  عانوا من الخبرات البسيطة    )اإلناث
 عـانوا مـن     %)52.4( من الطالبات اإلناث بنسبة      86، و   %)56.4(بنسبة  

مـن الطلبـة الـذكور بنـسبة         68ووجـد أن    ,  خبرات صادمة متوسطة  
ات عانوا من خبـر   %) 24.4( من الطالبات اإلناث بنسبة      40 و   ،%)34.9(

 .  صادمة شديدة

ولم تجد النتائج فروق دالة إحصائياً في شدة الخبرات الصادمة النفسية 
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كما أن تحليل التباين األحادي لكرب ما بعد الصدمة و مكان السكن لم يجد 
 .أو معسكر, قريةأو , مدينةفروق بين طالب الجامعات من حيث السكن  في 

 وتم استخدام تحليل التباين األحادي لكرب ما بعد الصدمة يعزى لمتغير
وتبين أنه توجد فروق في مقياس استعادة الخبرة الصادمة . الجامعة ألفراد العينة

 و توجد فروق في مقياس .0.01تبعاً لمتغير الجامعة عند مستوى داللة أقل من 
 و ال توجد ,0.05دافيد سون تبعاً لمتغير الجامعة عند مستوى داللة أقل من 

وحسب . تبعاً لمتغير الجامعة" فروق في مستويات التجنب، واليقظة الزائدة
اختبار شيفيه تبين أن الفروق كانت في كرب ما بعد الصدمة لصالح الجامعات 

 واألقصى بمتوسط -44.31 القدس بمتوسط -44.00األزهر بمتوسط (الثالث 
 مقابل انخفاض مستوى كرب ما بعد الصدمة لدى طلبة الجامعة )44.54حسابي 

 .41.33اإلسالمية بمتوسط قدره 

 )6(جدول 
حاالت آرب ما بعد للفروق بني ) ف(حتليل التباين األحادي 

القدس -اإلسالمية-األزهر" تبعا ملتغري اجلامعة الصدمة
 "األقصى-املفتوحة

مصدر املقياس
التباين

 جمموع
 املربعات

درجات
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
اختبار

 ف

 بني 
 217.506 3 652.517اموعات

داخل 
 77.710 356 27664.638اموعات

آرب ما
بعد 
الصدمة

  359 28317.156 اموع

2.79* 
 

 بني 
 62.421 3 187.264اموعات

 داخل
 

اموعات
5778.491 355 16.277 

بعد 
استعادة
اخلربة 
الصادمة

  358 5965.755 اموع

3.84** 
 

 بني 
 27.347 3 82.041اموعات

داخل 
 23.042 355 8179.931اموعات

بعد 
التجنب

  358 8261.972 اموع

1.18 

بني 
 10.063 3 30.188اموعات

داخل 
 17.937 355 6367.528اموعات

بعد 
اليقظة
الزائدة

  358 6397.716 اموع

0.56 

< دالة **  0.01 < دالة ***    0.001  

 "ابــــق واالآتئـــالقل"ز ــة لهوبكنـة النفسيـراض الصحـأع - 5.4
أجابت % 31.9 أن اعلي نسبة إجابة بكثير بلغت  7رقم اجلدول يتضح من 

, حول هل تشعر بعدم قيمتك% 7.8واقل نسبة كانت , علي سؤال هل تشعر بالصداع
واقل نسبة , للسؤال هل تبكي بسهولة% 17.8أما اعلي نسبة أجابت بكثيراً جدا كانت 

 .رت بانخفاض في الحيوية وبطيء بالحركةللسؤال هل شع% 3.3

القلق "أعراض الصحة النفسية هلوبكنز  :)7(جدول 
  )360= عدد  ("واإلآتئاب

آثريا  آثريا قليال أبدا
 العبارات الرقم جدا

% % % % 

هل تـشعر بـاخلوف 1
 فجأة دون سبب

36.4 48.1 11.9 3.6 

هل شعرت بالرهبة 2
 أو الفزع

23.3 58.3 14.2 4.2 
 

  

11

يــليف ختهــل جتــد صــعوبة 
بأنك ستعيش لفرتة طويلة
لتحقق أهدافك يف العمل،

 الزواج إجناب أطفال ؟

22.218.328.618.312.5

12
هل لديك صعوبة يف النوم
ــا ــاء نائمــ أو البقــ

 ؟آاملعتاد
20.625.627.812.813.3

13
نمـ هل تنتابـك نوبـات      

ــوتر ــضب,التــ  و الغــ
 ؟ةالشديد الفجائي

20.618.931.416.712.5

هل تعاني من صـعوبات يف14
 الرتآيز؟

12.820.841.115.310.0

15

هل تشعر بأنك على حافة
واصلة معاك على(االيار
ــر ــسهلو, ) األخ ــن ال م

 تشتيت انتباهك؟

25.627.025.314.57.8

16
تفه األسبابالهل تستثار   

 تــشعر بأنــك ودائمــا
 ؟ متحفز

23.327.828.112.88.1

17

هل األشـياء أو األشـخاص
الذين يـذآرونك بـاخلربة
الصادمة جتعلـك يف نوبـة
ــنفس، ــيق التـ ــن ضـ مـ
الرعشة، العرق الغزيـر
 وسرعة يف ضربات القلب؟

38.223.121.410.07.5

 ة ـــــــد الصدمـــــرب ما بعــار آـــدى انتشــــــــــم - 4.4
من الطلبة الذكور ال يوجد لديهم كرب ما  137تبين من الدراسة أن 

 من الطالبات بنسبة 111 و ،) من مجموع الذكور%71(بعد الصدمة بنسبة 
فيما وجدت حاالت كرب ما بعد الصدمة ).  من مجموع اإلناث67.7%(

من الطالبات بنسبة  53 و ،%)29( من الطلبة الذكور بنسبة 56عند 
دمة حسب التشخيص األمريكي وقد تم حساب كرب ما بعد الص. %)32.3(

 لألمراض النفسية وهو وجود عرض من أعراض استعادة DSM-IVالرابع 
الخبرة الصادمة، وثالثة أعراض من التجنب وعرض واحد من أعراض 

ولم تجد النتائج فروق دالة إحصائياً في كرب ما ". اليقظة الزائدة"االستثارة 
 .) χ2  = 0.45, df = 1, p = NS(بعد الصدمة لدى أفراد العينة تبعاً للجنس 

و لكن تبين وجود فروق دالة في بعد استعادة الخبرة الصادمة تعزى 
وذلك لصالح اإلناث من أفراد ، 0.001للجنس عند مستوى داللة أقل من 

وأنه ال توجد فروق دالة في مستويات كرب ما بعد الصدمة أو بعد . العينة
  .5جدول . سالتجنب أو اليقظة الزائدة تعزى للجن

للفروق بني متوسطات حاالت آرب) ت(اختبار : )5(جدول 
 ما بعد الصدمة تبعا للجنس

 الذآور
)195= ن  (  

 اإلناث 
)165=ن ( املتغريات  

النفسية
 ع املتوسط ع املتوسط

قيمة 
 ت
=ح.د

358 
آرب ما 
بعد 

 الصدمة
27.759 10.193 29.327 10.777 1.41 

- 

استعادة 
اخلربة 

 الصادمة
8.273 3.852 9.545 4.246 

 **
2.97 
- 

 0.27 4.951 11.091 4.688 11.230  التجنب

  
اليقظة 
 الزائدة

8.299 4.102 8.757 4.368 1.02 
- 

< دالة **  0.01 < دالة ***   0.00  
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أو باقي المتغيرات " أعراض الصحة النفسية تعزى لمتغير الجامعة
 .الديموغرافية

 ةـــــــــالمناقش - 5
من الطلبة الذكور تعرضوا % 51.4ن توصلت الدراسة الحالية إلى أ

و هذه النسبة مازلت .   من اإلناث تعرضن للصدمة%48.6للصدمة النفسية و 
 من %99 أن Jong) 1991(أقل من الدراسات األخرى ففي دراسة جونج 

الناس الذين عايشوا الحرب في دولة سيراليون في أفريقيا قد تعرضوا لخبرات 
 تعرضوا لفقدان %50عرضوا لهدم البيوت، و منهم ت%73صادمة شديدة، وأن 

 .  شاهدوا موت أحد أفراد األسرة%41قريب، 

, وجدت في هذه الدراسة  فروق دالة في الخبرات الصادمة لصالح الذكور
 حيث أشارت النتائج أن تأثير الصدمة )2003(التي اختلفت مع دراسة فرنس 

كما . تعرض عند اإلناثأكثر في اإلناث من الذكور وذلك يشير إلى زيادة ال
 إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة )1997(توصلت دراسة جاسم الخواجة 

ويرى . إحصائية تعزى للجنس، ولكن هناك فروق بين األحداث الصادمة
الباحثان أن األعمال المختلفة الذي يقوم بها الذكور أكثر من األعمال التي تقوم 

داهمات الليلية التي يقوم بها جيش بها اإلناث، ومثال على ذلك أثناء الم
االحتالل فالذكور يشاركون في التصدي للجيش، كما أن تحركات وتنقالت 
وتفاعالت الذكور االجتماعية أكثر بكثير من التفاعالت االجتماعية لإلناث في 

 .المجتمع الفلسطيني

 كما يرى الباحثين من خالل نتائج الصدمة النفسية التي كانت لصالح الذكور
أن الذكور أكثر تعرض للصدمة النفسية لإلناث وذلك لطبيعة ثقافة المجتمع، إذ 
أن الذكور أكثر ممارسة للعمل وللوظائف المختلفة للمجتمع وغالباً ما كانت 

 خالل االنتفاضة ياألحداث الصدمية ما تحدث ليالً وحيث أن المجتمع الفلسطين
نسبة وكما يالحظ الباحث أن نسبة أهتم بدور الذكور واإلناث، ولكن ليس بنفس ال

انتشار الذكور في الشوارع أثناء األحداث الصادمة تفوق كثيراً نسبة اإلناث وهذا 
 .ينطبق على الحواجز وباقي التجارب الصدمية المختلفة

أما بالنسبة إلى شدة الصدمات النفسية التي تعرض لها الطلبة فتوصلت 
ت الخبرات الصادمة تبعاً لمتغير الجنس الدراسة الحالية في إلى أن نسبة حاال

ذكور، % 56.4 إناث كخبرات صادمة خفيفة، و%23.2،ذكور % 18.7
إناث % 24.4ذكور، % 34.9إناث كخبرات صادمة متوسطة، %52.4و

كخبرات صادمة شديدة حيث تبين النتائج أن نسبة الذكور أعلى من نسبة 
الحاالت التي تعتبر ذات اإلناث في تعرضهم لخبرات الصادمة الشديدة أما 

بينت دراسة .  خبرة صادمة شديدة كمتغير للجنس اإلناث أقل منه في الذكور
 18-9 أن عالمات كرب ما بعد الصدمة تظهر من  Gray)2004(جرى 
حيث بينت نتائج الدراسة أن نسبة Auger  )2004(وفي دراسة أوجر ,  شهراً

 تراوح مستوى %74نسبته  وأن ما %21.3 والذكور %78.7مشاركة اإلناث 
 .  التوتر ما بين متوسط وعالي

من % 11.9من سكان المدينة، % 57.8كما أشارت الدراسة الحالية إلى أن 
 من سكان المخيم تعرضوا لمستويات عالية من الصدمة %30.3سكان القرية، 

)2004(النفسية وذلك تبعاً لمتغير نوع السكن واتفقت النتائج مع دراسة إدوارد 
Edward   حيث أشارت دراسة إلى أن مستوى الخبرة الصادمة أعلى كمتغير

قريب من المدينة وهذا يدل أن قطاع غزة منطقة صغيرة، وبحد . ديموغرافي
ذاتها تعتبر نقطة لألحداث الصادمة الذي تتأثر أي منطقة بها كافة المناطق، 

اث الصادمة في سواء مدينة أو قرية وأنهم جميعاً تعرضوا لنفس القدر لألحد
 حيث وجد أن الصدمة النفسية أعلى في Basaglu )2004(دراسة لبا سو كلو

 مركز المدينة والتي هي مركز الزالزال، حيث اختار عيينتين من المدينة
% 23الزلزال واسطنبول فكانت النتائج تشير إلي وجود الصدمة النفسية بنسبة 

ول وهذا يدلل على اختالف في اسطنب% 8، %14في المدينة األولى، % 16، 
نسبة الصدمة النفسية بين المدن المتعرضة لألحداث الصادمة بقربها وبعدها عن 

 .مركز األحداث

  

هل شعرت باإلغمـاء     3
 بالدوار وبضعف عام

49.9 37.9 9.2 3.4 

4 
هـــــل شـــــعرت
بالعصبية ورعـشه

 داخلية
30.8 42.8 20.3 6.1 

هل شـعرت بـسرعة 5
 خفقان القلب

25.3 43.3 22.8 8.6 

–هل شعرت برجفة     6
 رعده

40.6 40.0 14.4 5.0 

هل شعرت بالتوتر 7
 واإلثارة

19.4 44.7 25.8 10.0 

 13.9 31.9 41.4 12.8 هل تشعر بالصداع 8

هل شعرت بنوبـات 9
 ذعر و هلع

44.2 37.5 14.2 4.2 

هل شعرت بـالقلق 10
 وعدم اهلدوء

15.3 49.4 25.8 9.5 

11 
ضهل شعرت باخنفـا   
يف احليوية وبطئ يف

 احلرآة
27.8 50.3 18.6 3.3 

12 
هل تلقـي اللـوم
ــسك يف ــى نفـ علـ

 األمور
19.4 44.4 23.9 12.2 

 17.8 21.4 33.1 27.8 هل تبكي بسهولة 13

هل ضـعفت شـهيتك 14
 للطعام

20.0 46.9 22.2 10.9 

ـعوبة يف   15 ـد صـ ـل جتـ هـ
 النوم واالستمرار به

25.0 40.8 23.1 11.1 

عرت فقـدانهل شـ   16
 األمل يف املستقبل

30.3 35.3 19.7 14.7 

هل شعرت بالكآبة 17
 أو اليأس

30.6 36.7 19.7 13.1 

 12.5 21.9 34.7 30.8 هل شعرت بالوحدة 18

هل فكـرت بإـاء 19
 حياتك

59.4 22.5 10.8 7.2 

20 
هل شعرت بأنك مقيد    
يف حياتك وال تستطيع    

 أن تغري أي شيء
35.0 35.3 17.5 12.2 

هل تشعر بـالقلق 21
 آثريا حنو األمور

16.9 40.8 30.6 11.7 

هل فقد اهتمامـك 22
 باألمور

32.2 45.0 17.5 5.3 

هل تـشعر باجلهـد 23
 بكل ما تقوم به

22.8 44.2 24.4 8.6 

هــل تــشعر بعــدم 24
 قيمتك

61.7 23.6 7.8 6.9 

 نفسيةانتشار القلق و االآتئاب حسب مقياس هوبكنز لألعراض ال - 6.4
 و ما فوق على حسب مقياس هوبكنز 1.75بحساب نقطة القطع 

لألعراض النفسية كحالة مرضية تبين أن أعراض القلق واالكتئاب 
 من 131و ، %)70.8( من الطلبة الذكور بنسبة 138المرضية لهوبكنز عند 

 ولم تجد النتائج فروق دالة إحصائياً في أعراض %).48.6(الطالبات بنسبة 
 = χ2 = 3.52, df (المرضية تبعاً للجنس باستخدام داللة مربع كايهوبكنز 

1, p > 0.05.( 

و باستخدام مقياس ت للعينات المستقلة تبين أنه توجد فروق دالة في 
تعزى للجنس عند مستوى داللة أقل من " هوبكنز"أعراض الصحة النفسية العامة 

فروق دالة في مستوى وتوجد .  وذلك لصالح اإلناث من أفراد العينة،0.001
 وذلك لصالح اإلناث من ،0.001القلق تعزى للجنس عند مستوى داللة أقل من 

و توجد فروق دالة في مستوى االكتئاب تعزى للجنس عند مستوى . أفراد العينة
 .وذلك لصالح اإلناث من أفراد العينة، 0.001داللة أقل من 

  توجد فروق فيو باستخدام تحليل التباين األحادي اتضح أنه ال
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 ).2003, كزي اإلحصائي الفلسطينيالجهاز المر(

وقد توصلت الدراسة الحالية إلى وجود فروق بين العاديين وذوي حاالت 
الخبرة الصادمة في كل من مشاهدة ضرب أب أو أم أو أخت أمام كم من 
الجيش، ومشاهدة إصابة أب أو أخت أو أم بالرصاص، مشاهدة قصف البيوت 

هدة مناضل وصور الشهداء والشوارع بالصواريخ من الطائرات، مشا
ويرى الباحث أن ذلك . والجرحى في التلفزيون لصالح ذوي الخبرات الصادمة

ناتج من أن الحاالت التي تعرضت ألحداث صادمة ناتجة عن معرفة وإدراك 
األحداث الصادمة التي مروا بها فمن الطبيعي أن يكون اختالفات وفروق بين 

 .اديينالحاالت ذات الخبرات الصادمة والع

توصلت الدراسة الحالية إلى أن حاالت كرب ما بعد الصدمة للذكور هي 
نجد أن الحاالت المرضية قريبة نسبياً فال يوجد % 32.3 واإلناث 29%

اختالفات كبيرة ما بين الذكور واإلناث في حاالت ما بعد الصدمة، إذ يتأثر 
  حيث )2004(ودراسة جانكويستي . الجنسين بنفس المؤثرات الصدمية

أظهرت النتائج أن الدعم االجتماعي أظهر عالقة إيجابية ألعراض كرب ما 
 )2004(ودراسة برسلو .  بعد الصدمة وغير متعلقة بالمتغيرات بين الجنسين

حيث أظهرت النتائج أن عالمات كرب ما بعد الصدمة تظهر بشكل أكبر لدى 
كرب ما بعد الصدمة الذين لديهم كرب ما بعد الصدمة الكلية وبشكل أقل في 

 . الجزئي

 أظهرت النتائج أن ما بين اإلناث اللواتي Paul )2004(وفي دراسة بول 
تم اختيارهن كانت اعرض كرب ما بعد الصدمة مترافقة مع مدى عالي من 

وفي دراسة .  نتائج الصحية المنعكسة، وهذه تختلف كرب ما بعد الصدمة
النتائج لها تأثير طويل ومديد  حيث أظهرت Russoniello) 2002(روشينلو 

 .على أعراض كرب ما بعد الصدمة

%58.9حيث وجد أن  Frans)  2003(كما اتفقت مع دراسة فرانس  
من أفراد العينة لديهم كرب ما بعد الصدمة وذلك عقب حوادث السير في 

من الجنود % 87أن  Gray) 2004(السويد، كما أوردت دراسة جراى 
 %4.5 لديهم عالمات كرب ما بعد الصدمة وأن العاملين في الصومال

منهم صنفوا بحاالت كرب ما بعد الصدمة الحادة، كما توصلت دراسة 
 من الجنود المحاربين لديهم كرب ما %74.6 إلى أن Dunn) 2004(دن 

 .بعد الصدمة الشديد

 والمجتمع المحلى الفلسطيني يقع تحت ةويرى الباحثين أن البيئة الفلسطيني
 صادمة نفسية يتعرض لها كل من الجنسين بنفس الدرجة والمقدار، مؤثرات

مما ينفى وجود فروق بين الجنسين في العينة الحالية في كرب ما بعد 
الصدمة، اتفقت تقريباً الدراسة مع العديد من الدراسات التي أجريت في 
المجتمع الفلسطيني، مما يشير إلى أن المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه 

 .عرض لنفس المستوى من الصدمة النفسية بدون تفريقيت

أيضا يرى الباحثين أن عدم وجود فروق بين الجنسين في كرب ما 
بعد الصدمة قد يرجع في األساس إلى األدوار التي يفرضها المجتمع 
 ةوأساليبه المختلفة لدور كل جنس على حدى مثل أساليب التنشئة الو الدي

إن تفاعل . بكل من الذكور واإلناث على حدىواألدوار األخرى المنوطة 
كل من الجنسين مع كرب ما بعد الصدمة قد يصل إلى نفس المستوى 
لدى كل منها برغم من االختالف الناشئ عن التنشئة االجتماعية 

 .واختالف األدوار

كما وجدت الدراسة الحالية فروقاً دالة في مستوى استعادة الخبرة الصادمة 
 )2004(وقد وجد هايمن .  ك لصالح اإلناث من أفراد العينةتعزى للجنس وذل

Hymen فني من وحدة التحقيقات الطبي الشرعي اإلسرائيلي الذين تم  90 أن
 والتجنب %7.8إشراكهم في الدراسة حيث كان استعادة الخبرة الصادمة بنسبة 

 كما أنه لم تجد الدراسة فروق ذات داللة في مستوى كرب ما %.8.2بنسبة 
 . بعد الصدمة أو التجنب أو اليقضة الزائدة تعزى للجنس

ويرى الباحث أن كل األماكن في قطاع غزة متقاربة من بعضها فقطاع غزة  
هو أصالً كتلة جغرافية واحدة ال توجد فواصل حقيقية بين أجزائه الجغرافية 
وبالتالي ال وجود لفواصل بين شرائحه السكانية، ومن يسكن بالمخيم أو 

رية ال بد أن يمر بالمدينة أو العكس فكل األحداث التي تعرض لها قطاع الق
غزة هي أحداث متداخلة ومتشابهة، وكذلك يقع قطاع غزة بمسافة طولها ال 

 كم بالمقارنة باألماكن األخرى، نجد أن 12 كم وأعرض نقطة 48يزيد عن 
 وقعت كما أن جميع مناطق القطاع. القطاع قد يكون جزء من مدينة كبيرة

في االنتفاضة تحت تأثير الممارسات االحتاللية اإلسرائيلية مما يرفع من 
مستوى الصدمة النفسية عند جميع األفراد في جميع المناطق بنفس المستوى 

 .الذي تذوب في الفروق بين المناطق المختلفة

ولقد أظهرت الدراسة الحالية أن نسبة الصدمة النفسية تبعاً لعدد األخوة 
 %47.7 إخوة، 7-5 لمن لديهم% 35.7 أخوة فأقل 4 لمن لديهم %16.5هي 

وهذا يشير إلى أنه كلما كان . أخوة فأكثر في البيت الواحد 8لمن لديهم 
عدد اإلخوة أكثر فإن نسبة التعرض للصدمة النفسية أكبر، وذلك بالرغم 

 . من عدم وجود فروق دالة في الصدمة النفسية تبعاً لمتغير عدد األخوة

 أن كل عائلة من Krenawi  )2004(كما أشارت دراسة القريناوي 
الخلفية العربية عاشت العنف واالنتهاك أي أن األسرة تتأثر وضيفتها 

وفي . ةوأدائها بشكل واضح في حال تأثر أي شخص من أفرادها للصدم
شخص  1059 من العينة التي قوامها %74وجد أن  2004دراسة بلير 

 من العينة تبين أن لديهم كرب %36ن العائلة أوالً وأن أظهروا اهتمام بأم
 .ما بعد الصدمة

يتضح للباحثين أن البناء االجتماعي بداخل األسرة الفلسطينية هو بناء 
قوي، رغم التفاوت في عدد أفراد األسرة، وأن الصدمة النفسية تؤثر على 

 وقد يؤدي متابعة وسائل. كل أعضاء األسرة بغض النظر عن حجمها
اإلعالم من قبل العائالت بجميع أحجامها إلى تأثرها بنفس المستوى من 
الصدمة النفسية، وأيضاً يرى الباحثين أن التأثر بالصدمة النفسية بأنه تأثر 
نسبي وأن األفراد األقرب من الحدث الصادم قد يكونون ما يسمى بعزل 

في المقابل التأثير وهو أحد ميكانيزمات الالشعور حسب نظرية التحليل و
يكون األفراد المراقبين غير المنخرطين في األحداث الصادمة ذوي تأثر 
عاٍل ألنهم يطورون مستوى مرتفع من القلق وهو الخوف من المجهول، 

 .مما يقل من الفجوة بين األفراد بمختلف تفاعالتهم مع األحداث الصادمة

ة تبعاً كما توصلت الدراسة الحالية إلى أن نسبة المعرضين للصدم
دوالر شهرياً،  300 أقل من %49.5 :للدخل الشهري لألسرة، هي كاآلتي

 750 دوالر، أكثر من 750-501  من%9.2 دوالر، 500-301  من%.31.2
وأنه بالرغم من أن الدراسة لم تجد الفروق . من أفراد العينة% 5.1شهرياً 

 إال أن أعلى دالة إحصائية في الصدمة النفسية تبعاً للدخل الشهري لألسرة
نسبة للصدمة النفسية كانت من بين الذين يتراوح دخلهم الشهري أقل من 

كما اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة شانون  ،%49.5دوالر بنسبة  300
)1999 (Shannon حيث أظهرت النتائج أن أغلب مثيرات التوتر اليومية 

 بينما فكودا .لدى طلبة الجامعات تكون ناتجة عن مضايقات مالية ودراسة
)1999 (Fukuda  حيث أظهرت نتائج دراسته أن التغيير في األسلوب

الحياتي يترافق مع نتائج عالية للصدمة النفسية في ضحايا الزلزال في 
أن أغلب األسر في : ويرى الباحثين من خالل النتيجة السابقة. اليابان

 الدولي قطاع غزة تعيش تحت مستوى الفقر وهذا يتفق مع تقرير البنك
لحالة الفقر في فلسطين، ولكن تأثرت كل األسر ذات الدخول العالية، 
والمتوسطة والمتدنية باألحداث الصدمية إال أن نسبة انتشار كرب ما بعد 

ومن . الصدمة أعلى لدى األسر متدنية الدخل وهذا يعود لزيادة عددها
وان , قرالجدير ذكره أن حوالي مليونين ونصف فلسطيني يعانون من الف

 أسرة فقدت أكثر من نصف دخلها منذ بداية االنتفاضة في 237.000
 شيكل 1200 شيكل إلى 2000قطاع غزة حيث انخفض الدخل الشهري من 
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وتوصلت الدراسة الحالية أيضاً إلى أنه توجد فروق دالة في مستوى 
فتوصلت دراسة .  االكتئاب تعزى للجنس وذلك لصالح اإلناث من أفراد العينة

 مشارك في الدراسة التي تقيس أثر 77يها مقابلة  حيث تم ف)2004(بوكانبجرا 
 من أفراد العينة صنفت %50الصدمة النفسية على العمال النفسيين فوجد أن 

 وجود )1999(في حين أظهرت دراسة البدور .  على األقل اكتئاب متوسط
فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس بخصوص الحدث الصادم على 

كور، وان القلق واالكتئاب أقل عند اإلناث، فقد الصحة النفسية لصالح الذ
 إلى أن معدل حدوث الصدمات للذين عندهم )2004(توصلت دراسة شولتي 

،%51.8خبرات صادمة متعددة مرتفع فقد أظهروا عالمات القلق بنسبة 
ويتضح للباحثين أن نسبة انتشار االكتئاب لدى %. 38.5واالكتئاب بنسبة 

الذكور في الدراسة الحالية، وهذا يعود إلى وجود اإلناث أعلى منها لدى 
أنشطة يقوم بها الذكور كالرياضة االصطياف، وكذلك لدى الذكور حرية 
حركة أكثر من اإلناث والعمل أيضاً، وهذا يخفف من حدة االكتئاب لدى 

 . الذكور

 حيث توصلت النتائج إلى أن معدل حدوث )Scholte) 2004وأيضاً دراسة 
. ن عندهم كرب ما بعد الصدمة وعالمات القلق تكون عاليةالصدمة للذي

 لم يراعي النسبة والتناسب بين الطالب والطالبات، )1999(ودراسة شانون 
 وكانت النتائج تشير إلى %80  ونسبة الطالبات،%20حيث كانت نسبة الطالب 

 . ضرورة االهتمام لتخفيف القلق والتوتر

جد فروق في باقي المتغيرات النفسية تبعاً كما توصلت الدراسة إلى أنه ال تو
لنوع السكن وحسب هذه النتائج فإن الخبرات الصادمة كرب ما بعد الصدمة، 
القلق، االكتئاب، التدخل، التجنب، واليقظة الزائدة، فإنها جميعاً ال تختلف 

 . لألفراد العينة" قرية، مدينة أو مخيم"باختالف نوع السكن، 

ك يرجع إلى أنه ال توجد فروق بين المناطق السكنية ويرى الباحثين أن ذل
وذلك راجع إلى أن قطاع غزة عبارة عن قرية " قرية، مدينة أو مخيم"سواء 

صغيرة محدودة فهي بكامل محافظتها تتعرض لنفس الخبرات الصادمة التي 
يمر بها كل سكان المناطق كما أنه ال توجد مناطق واسعة فالمدينة هي مكملة 

وللمخيم فهي مناطق متداخلة وينتقل أفراد المدينة والمخيم والقرية على للقرية 
حد سواء إلى الجامعات مروراً بالمناطق التي قد يتعرض فيها إلى خبرات 
صادمة من قبل االحتالل اإلسرائيلي مثل الحواجز، كما أن األحداث التي 

 الخمسة مرت بها المناطق الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في األعوام
السابقة شهدت فيها جميع المناطق بشكل جمعي ومتفرق أحداثاُ مثل االغتياالت 
والقصف للمنازل والمؤسسات وبذلك فإن االحتالل لم يكتفي بتصديره األحداث 
الصادمة من خارج المناطق المأهولة بل عمد إلى إقحام المناطق السكنية في 

 .مةالمدن والمخيمات والقرى في األحداث الصاد

فيما ال توجد فروق بين طلبة الجامعة الذين لم يتعرضوا، والذين تعرضوا 
ويرى الباحث أن . لخبرات صادمة في بقية فقرات مقياس الخبرات الصادمة

ذلك راجع إلى أن كافة شرائح المجتمع تتعرض ألحداث الصادمة في نفس 
 . الدرجة

 أجريت في مجال  التيتمن خالل نتائج الدراسة واإلطالع على الدراسا
 :الدراسة الحالية فإن الباحثين يوصيان بالتالي

وضع برامج على مستوى مؤسساتي تخصصي تهتم بها الوزارات المعينة 
 وبوضع البرامج اإلرشادية لبهذا الجيل الشاب والذي يعتمد على المستقب

، النفسية المناسبة لمساعدته بمزيد من الصالدة والصالبة النفسية والمجتمعية
ليستطيع مواجهة ما مر به من صدمات نفسية وما سيمر به من هذا النوع من 

وإضافة للدور الذي من الممكن أن تلعبه وزارة التعليم . الصدمات في المستقبل
 االجتماعية ووزارة الصحة يوصى نالعالي، وزارة الشباب، وزارة الشؤو

ضفة الغربية بوضع الباحث إدارة الجامعات المختلفة في قطاع غزة خاصة وال
ويقترح الباحث مجموعة من األنشطة . سياسات نفسية تخفف من حدة الصدمة

 :التي قد تتالئم مع الطلبة

يتضح من نتائج الدراسة أنه توجد فرق في الخبرات الصادمة ومستوى  
الصدمة، واستعادة الخبرة الصادمة وكرب ما بعد الصدمة وذلك تبعاً لمتغير 

احثين أن تلك الفروق راجعة إلى نوع الخبرات الصادمة ويرى الب. الجامعة
التي يمر بها الطالب وكذلك شدة الصدمة النفسية التي تطرأ عليهم، وقد يرجع 
ذلك إلى قرب الجامعة أو بعدها عن األحداث الصادمة، وذلك بالرغم من أن 

 .جميع المناطق في محافظات غزة معرضة للصدمات

 حيث توصلت نتائج دراسته إلى أن Edward) 2004( دكما أشار إدوار
التوتر الحاد وأعراض كرب ما بعد الصدمة ترجع لمتغير ديموغرافي القرب 
من مدينة نيويورك والتي كانت أعلى من المناطق األخرى البعيدة عن 

أعراض القلق، : األحداث الصادمة، كما أنه ال توجد فروق في بقية المتغيرات
ظة الزائدة، تبعاً لمتغير الجامعة، وقد يرجع ذلك إلي االكتئاب، التجنب، واليق

نوع الجامعة واهتمام الطالب وأيضاً مدى التزام الطالب بالجامعة، كما أن بعد 
 . الجامعة عن المنطقة السكنية لها دوراً هاماً في هذه النتيجة

 من طلبة الكليات %36 إلى أن Bliar (2004( فقد أشارت دراسة بلير
ا بعد الصدمة وهذه نسبة أقل من نتائج الدراسة الحالية على لديهم كرب م

طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وفي دراسة لبروم 
)1992(Brom et al  من الناس الذين يمرون بأحداث %20 أظهرت أن 

 .ضاغطة يطورون كرب ما بعد الصدمة

ية توصلت الدراسة الحالية إلى أن أعرض القلق واالكتئاب المرض
إناث، حيث تشير % 79.4ذكور،% 70.8التي تعزى لمتغير الجنس هي 

النتائج إلى أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور، بالرغم من أنه ال توجد 
فروق دالة إحصائياً بمتغير الجنس ألعراض القلق واالكتئاب لهوبكنز، كما 

أشارت  حيث O’Donnell) 2004(اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة أوودنل 
النتائج إلى وجود االكتئاب كتركيبة منفصلة في الوضع الحاد، وليس في 

 أظهرت )2004(وأيضاً دراسة باسوكلو . الوضع المزمن ما بعد الصدمة
أن نسبة كرب ما بعد الصدمة ترافق االكتئاب، وكانت على التوالي بالقرب 

هرت أن  أظDunn) 2004(أيضا دراسة دن .  أو البعد من منطقة الزلزال
من الجنود المحاربين كانت لديهم أعراض االكتئاب المرضية بينما % 22.1

 لديهم اكتئاب %26.1 توصلت إلى أن Bocanegra) 2004(دراسة بكينجرا 
لديهم اكتئاب حاد من العمال الصينيين المرحلين بعد % 9.8خفيف و 

 .أحداث مركز التجارة العالمي

انتشار القلق و االكتئاب لدى  )1994(كما أظهرت دراسة األنصاري
وفي دراسة شولت , الطلبة الجامعيين الكويتيين بعد احتالل العراق للكويت

 أظهرت النتائج أن معدل الحدوث للذين عندهم خبرات صادمة )2004(
متعددة، أن لديهم القلق واالكتئاب، وكرب ما بعد الصدمة يكون عالياً 

 حيث أظهرت النتائج أن Dunn )2004(وتتفق الدراسة مع دارسة دن 
جنود المعركة المصابين بكرب ما بعد الصدمة لديهم أكثر من اضطراب 

 من %9.9 أن )1993(وأظهرت دراسة فرهود . مترافق منها االكتئاب
 . أفراد األسر اللبنانية شخصوا كحاالت اكتئابية

ويرى الباحثين أن المتعرضين للصدمات النفسية وهذه الصدمات 
 نفسية ت ما بعد الصدمة عادة ما يترافق معه اضطرا باتسببت كرب

كما وجدت الدراسة الحالية فروقاً دالة في . أخرى مثل القلق واالكتئاب
أعراض القلق واالكتئاب لهوبكنز تعزى للجنس وذلك لصالح اإلناث من 

)2001 (وتتفق هذه النتائج مع دراسات عبد المعطي وعبد اهللا. أفراد العينة
. ت وجود ارتباط للقلق مع العنف وكانت العالقة لصالح اإلناثالتي كشف

كما توصلت الدراسة الحالية إلى أنه توجد فروق دالة في مستوى القلق 
حيث أشارت دراسة . تعزى للجنس وذلك لصالح اإلناث من أفرد العينة

 أفراد العينة من مرشدي المدارس والذين نسبتهم بأنAuger )  2004 (أوقر
ذكور، يعانون من توتر وقلق، وأن أغلبهم تتراوح % 21.3ناث، إ% 87.7

 .  لديهم توتر وقلق ما بين متوسط وعالي%74نسبتهم 
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 .القاهرة, عام الكتب, و العالج النفسي

املـدخل) 2001: (عـصام , مـروان و الـصفدي    , حويج -
دار املـسرية للنـشر, الطبعـة األوىل  , للصحة النفـسية  

 عمان. والتوزيع والطباعة

ــدي - ــد , اخلال ــي ال) 1997: (ولي ــسىآ ــسة,  نن مؤس
 .بريوت, الدراسات الفلسطينية

دراسـة عالقـة الـصدمات) 1996: (جاسم  ,  اخلواجة -
احلياتية بسمة القلـق و االآتئـاب باسـتخدام قائمـة

جملـة, 235-اضطراب الضغوط التالية للصدمة وهو بكنز     
-191ص ص , 22العـدد , حبوث آلية اآلداب جامعة املنوفية    

 .، مصر209

ــة - ــم, اخلواج ــطراب) 1996: (جاس ــاس اض ــاء مقي بن
دراسـات. الضغوط التالية للصدمة يف اتمـع الكـوييت       

 .، القاهرة330-313ص ص , 6, نفسية

:نـاظم   , حممد و العبيـدي   , عزيز و الطيب  , داوود -
مكتبـة االجنلـو, الشخصية بني الـسواء واملـرض     ) 1991(

 .القاهرة, املصرية

دراســـة يف علـــم) 1970: (حيـــي  , الرخـــاوي  -
مجعيـة الطـب, سـر اللعبـة   , شـرح , باثولوجي  السيكو

,النفسي باالشـرتاك مـع دار املقطـم للـصحة النفـسية           
 .دار عطوة للطباعة, املكتبة العلمية 

دراسة يف, الصحة النفسية ) 1987: (نعيم, الرفاعي -
 .دمشق, الطبعة السابعة, سيكولوجية التكيف

املشكالت النفسية ألسـرى احلـرب) 1995: (حسني, سرمك -
 . القاهرة, مكتبة مد بويل, الطبعة األوىل, ائالهتموع

اجلهاز املرآزي , السلطة الوطنية الفلسطينية -
التعداد العام للسكان , آتيب اجليب) 2000(, لإلحصاء

 .واملساآن واملنشات، غزة

املساندة االجتماعية) 2002: ( حممد يوسف   , الشريف -
دوتقدير الشخصية آعوامل خمففة الضـطرا بـات مـا بعـ           

جامعـة. الصدمة لدى اسر فلسطينية عانت مـن الفقـد        
رسـالة. قـسم علـم الـنفس     , آليـة اآلداب  , الزقازيق

 . دآتوراة غري منشورة، مصر

العالج) 1998: (حممد, حمروس و عبدا لرمحن   , الشناوي -
.دار القبـاء للطباعـة والتوزيـع      . والسلوك احلـديث  

 .القاهرة

) 1994: (حممد , حممد و عبد الرمحن, الشناوي -
املساندة االجتماعية والصحة النفسية مراجعة نظرية 

 .القاهرة, الطبعة األوىل.  ودراسات تطبيقية

االســس النفــسية) 1987: (حممــد عمــر, الــشنيباني -
,الدار العربيـة للكتـاب    , والرتبوية لرعاية الشباب  

 .ليبيا, الطبعة الثالثة

,املوسوعة الفلـسطينية  ) 1990: (حممد عزيز   , شكري -
الطبعـة, الد الـسادس  , اسات القضية الفلسطينية  در

  .بريوت, األوىل

.الكويـت . الصدمة النفسية ) 1998: (, عبد اخلالق  -
 .مطبوعات جامعة الكويت

الدراسة التطوريـة) 2000: (امحد حممد , عبد اخلالق  -
 .اإلسكندرية. دار املعرفة اجلامعية, للقلق

دراسـة) 2001: (هشام, حسن و عبد اهللا   , عبد املعطي  -
جملـة,ألمناط القلق املرتبط بإحـداث العنـف و اإلرهـاب         

 ).اجلزء اخلامس(العدد اخلامس والعشرون -آلية الرتبية

البحث العلمـي) 1984: (ذوقان  , واخرون, عبيدات -
ــاليبة   ــة اس ــه وادوات ــشر, مفهوم ــر للن دار الفك

 .األردن, عمان, والتوزيع

, الطب النفسي املعاصر ) 2003: (امحد, عكاشة -
 .القاهرة, مكتبة االجنلو املصرية

مكتبة االجنلو, القياس النفسي ) 1997: (صفوت, فرج -
 .القاهرة, 3املصرية طبعة

 – ورشات عمـل     –محاضرات  (وضع برامج إرشادية طوعية      -1 
 . )مؤتمرات

القيام بأعمال طوعية من خالل تشجيع الطلبة من خالل تـشجيع            -2
 . اتهالطلبة بمشاركة بآرائه ليشعر الطالب بذ

 . االهتمام باألنشطة الرياضية بكافة فروعها -3
زيادة األنشطة االجتماعية كالرحالت ، المـسابقات الترفيهيـة          -4

 . والعلمية
إعطاء فرصة للطلبة أكثر الختيـار كليـاتهم التـي يرغبـون             -5

  . بها وذلك من التخفف بالضغوط عليهاقبااللتحا
كومية بأخذ  وكذلك يوصى الباحثين المؤسسات األهلية وغير الح       -6

دور ريادي ومهم في تخفيف اآلثار المترتبة على الـصدمة النفـسية            
الناتجة من االحتالل وذلك بوضع البرامج التي تساعد هؤالء الطلبـة           

 بها  ةمن خالل استقبالهم في أقسام هذه المؤسسات ليؤدوا أعمال تطوعي         
مما يجعل الطالب يشعر بذاته ويحقق جزءاً مـن أهدافـه كـذلك أن              

اون القطر الطالبية المختلفة للتخفيف من التوترات الداخليـة فـي           تتع
الجامعات وأخذ دورها بصياغة أنشطة أكثر فائدة لخلـق شـبكة مـن       
العالقات االجتماعية اإليجابية فيمـا بينهـا والتعـاون مـع اإلدارات            
للجامعات وأن يعمل الجميع لخلق مناخ وبيئة جامعية مالئمة يشعر بها           

ة واألمان وعدم إضافة أعبـاء جديـدة علـى الطلبـة            الطالب بالراح 
بإقحامهم بإشكاليات يومية تتحملها ُأطر طالبية أو إدارة جامعـات أو           

يجب أن تتشابك كل األيادي من أجل الوصول        . ةحتى تنظيمات سياسي  
إلى أفضل بيئة يمكن تأثيرها وتساعد بوضع البرامج الخالقة من أجل           

 . الملقاة على عاتقهجيل يستطيع أن يحمل مسئولية 

 :ةــــــــــــع العربيــــــــالمراج
:حمـي الـدين أبـي زآريـا         , ابن شـرف النـووي     -
رياض الصاحلني من آالم سيد املرسـلني، مطبعـة) 1955(

 .القاهرة, دار أحياء الكتب العربية

الـد الثـاني, لسان العرب ) 1984:(ابن منظور  -
 .القاهرة, حرف ص, دار الفكر:عشر

اآلثـار النفـسية) 1999: (امحـد , طواحينـة أبو   -
دراسـة امبرييقيـة للمعـتقلني الـسياسيني: للتعذيب

الفلسطينيني الذين تعرضوا للتعذيب داخـل الـسجون
.رسالة دآتوراة غري منشورة، القاهرة, اإلسرائيلية

سيكولوجية الـذات) 1987: (إبراهيم امحد , ابوزيد -
 .سكندريةاإل, دار املعرفة اجلامعية, والتوافق 

اثــر العــدوان) 1994: (بــدر حممــد,  األنــصاري -
العراقي يف مسـات شخـصية طـالب جامعـة الكويـت مـن

املؤمتر الدويل عن أثـار العـدوان العراقـي, اجلنسني
 .جامعة الكويت, على دولة الكويت

دراسة مقارنة لبعض) 1997: (بدر حممد , األنصاري -
.امعـة احلاالت النفسية لدى طـالب الثـانوي طـالب اجل         

مكتــب اإلمنــاء, الــديوان األمــريي, دولــة الكويــت
 .الكويت. إدارة البحوث و الدراسات: االجتماعي
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