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thabet@gcmhp.net
  

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

Arabpsynet e.Journal: N°13 - Winter 2007 
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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
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Abstract: This research study aimed to get acquainted with the prevalence of 
PTSD, and other psychological suffering among Palestinian children living 
under severe conditions during Al-Aqsa Intifada. The sample consists of 944 
children whom age ranged between 10-19 years. The group excluded those with 
previous mental health problems. In this research, trauma scale, PTSD scale, 
the Child Posttraumatic Stress Index had been used as tools. The results 
indicated that 32.7% of the children started to develop acute PTSD symptoms 
that need psychological intervention, while 49.2% of them suffered from 
moderate level of PTSD symptoms. Also the results showed that the most 
prevalent types of trauma exposure for children are for those who had 
witnessed funerals (94.6%), witnessed shooting (83.2%), saw injured or dead 
who were not relatives (66.9%), and saw family members injured or killed 
(61.6%). Also results of factor analysis revealed four factors that interpret 
39% of the total variance, re -experience factors and avoidance were not 
existed. 

 
In September, 2000, a new Palestinian uprising began 

against the now 37-year old Israeli military occupation. The 
immediate cause was the visit of then Israeli Knesset Member 
Ariel Sharon accompanied by over 1000 fully armed Israeli riot 
police to what Jews call the Temple Mount and Muslims, the 
Noble Sanctuary (“El-Haram A-Sharif”) on which sits Al-Aqsa 
Mosque. Palestinians’ protest of the violation of their holy place 
resulted in Israeli police shooting several unarmed protesters. 
This event provided the immediate spark for Palestinian protests 
throughout the West Bank and Gaza Strip, as well as the name 
for an uprising that continues at this writing, “The Al-Aqsa 
Intifada.” The more distant cause for this second and more 
violent Intifada was the evident failure of the Oslo peace 
process. Instead of a lasting peace between Israelis and 
Palestinians, Oslo agreement has followed by a 50% increase in 
Israeli settlement building and land confiscation (KUKA), a 
decrease in Palestinian freedom of movement and lack of civil 
liberties (KUKA), and economic de-development including high 
unemployment. 

As the “Al–Aqsa Intifada” continues into its fourth year, the 
Israeli army frequently shells and destroys the Palestinian 
homes. Since October 2000 until 31 of January 2004, 3062 
homes have been completely and partially demolished and 2524 
homes need to be repair in Gaza Strip (UNRWA, 2004). The 
army uses a variety of methods to destroy homes, including tank 
shells, bulldozing, helicopter gunship, and fighter aircraft. As 
homes have been bombarded and made uninhabitable, many 
Palestinian families have found themselves living in tents. 

When families witness the destruction of their own homes by 
enemy soldiers, the psychological effects can be serious. Loss  

of home can be a traumatic experience for not only material loss 
but for psychological meaning. The home means a shelter and 
heart of family life. It contains memories of joy and pain as well 
as attachment to the families’ objects. Home is associated with 
feelings of security and consolation. 

As in all modern wars, the victims of the latest Middle 
Eastern war are mainly civilians. We have an accumulated 
knowledge about the children’s responses to air raids, 
bombardment, shelling, loss of family members and being target 
and witnessing killing and destruction. It involves research on 
acute responses during the II World war (Brander, 1941; 
Dunsdon, 1941; Freud & Burlingham, 1943), mental health 
Middle Eastern children during military attacks (Bryce & Walker, 
1986; Baker, 1990; Macksoud & Aber, 1996; Milgram & Milgram, 
1976; Ziv & Israeli, 1973; Saigh, 1991), as well as military 
violence and persecution in Africa (Dawes, 1992; Cliff, 1993) 
and Europe (Smith, Perrin, Yule, & Rabe-Hasketh, 2001). 
Children’s responses to danger and life-threat include anxiety, 
somatization and withdrawal symptoms, and especially younger 
children may regress into the earlier stages of development 
(Yule, 2002). While almost all children respond with excessive 
fear, sleeping difficulties and clinging to parents in acute trauma, 
only a smaller minority develop posttraumatic disorders. 

A substantial amount of research is available on the severity 
of  PTSD symptoms and predictive factors among Middle 
Eastern children, especially of Kuwaiti children during the nine-
months of  Iraqi occupation (Hadi, & Llabre, 1998; Llabre & Hadi, 
1994; Macksoud & Aber, 1996; Nader, & Pynoos, 1993; Pynoos, 
1994; Nader, Fairbanks, Punamaki, 1984) and  Israeli children 
during the Iraqi scud missile bombardment (Klingman, 1992;  
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Lavee & Ben-David, 1993; Laor, Wolmer, & Cohen, 2001; Laor, 
Wolmer, Mayers, Gershon, Weitzman, & Cohen, 1997; 
Weisenberg, Schwarzwald, Waysman, Solomon, & Klingman, 
1993; Rahav & Ronen, 1994; Rosenthanl & Levy-Shiff, 1993). 
The percentages of PTSD diagnosis vary from 22% among 
Israeli (Laor et al., 1997, 27% among Lebanese (Saigh, 1991) 
41% among Palestinian children from Gaza exposed to shelling, 
(Thabet & Vostanis, 1999) 48% among Cambodian refugee 
children (Kinzie, Sack, Angell, Manson, & Rath, 1996; Sack, 
Clarke, & Seeley, 1995), 52% among children from Bosnia-
Hercegovina (Smith, Perrin, Yule, Hacam, & Stuvland, 2002), 
and 78-88% among Iraqi children exposed to bombardment 
(Dyregrov, Gjestad, & Raundalen, 2002). Longitudinal studies on 
the PTSD are rare, and they reveal that once the fighting and 
danger are over, the posttraumatic symptoms decrease 
considerable (Laor et al., 2001; Punamäki, Qouta, & El Sarraj, 
2001). Among Kuwaiti children, the share of severe level of 
PTSD was 4% after one year of traumatic events, among Iraqi 
children and among Israeli children 0% after five years (Laor, et 
at. 2001). Dyregrow et al (2002) followed shelled children at six 
months, one year and two years, and showed first increase from 
84% to 88%, and then decrease to 78% of PTSD. 

The physical and emotional proximity, severity and nature of 
the traumatic event prescribe the nature and severity of 
psychological problems (Macksoud & Aber, 1996; Qouta, 
Punamäki, & El-Sarraj, 1996; Punamaki, 1998; Pynoos, et al., 
1987; Klingman, 1992). For example, Bryce et al. (1989) found 
that especially displacement from home increased depression 
among Lebanese children and women during the 1982 Israeli 
invasion. Laor et al., (1997; 2001) found among Israeli children 
that while posttraumatic stress symptoms decreased generally 
after the Iraqi shelling, the symptoms increased among 
displaced children.  

The present study examines the levels of PTSD among 
Palestinian children during the current Intifada. We guess that 
the nature of ongoing trauma will have its impact on the 
dimension on PTSD.  

1 -  M E T H O D 1  

1.1 -  The Sample 
The sample consisted of 944 children ranging between 10-19 

years, randomly selected from all part of Gaza Strip with 
Arithmetic mean (15.1±1.5). 49.7% of the sample was boys 
while 50.3% were girls. Refugee children represented 76.8% of 
the sample and the rest were citizen’s residents. Seven field 
workers had participated in the field work, which done at 
schools, with co-operation of the teacher and headmasters,  

1.2 - Measurements   
1.2.1 -  Trauma questionnaire scale:  

 This was developed for this study by the Gaza Community 
Mental Health Programme. It consists of 12 traumatic events 
frequently experienced by Palestinian children during the “Al-
Aqsa Intifada” (Box 1). Seven events refer to direct exposure to 
the traumatic events (e.g., tear gas, shooting, or deprivation of 
medical help), while five events refer to witnessing military 
violence, (e.g. witnessing killing and injuring). Reliability by 
Alpha Cronbach was .82.   

). Reliability by Alpha Cronbach was .82.   

  1.2.2 - . PTSD Scale (Posttraumatic Stress Disorder 
Scale) (DSMIV, American Psychiatric Association, 1994). 
 For the purposes of this study, PTSD refers to chronic and not 
acute PTSD since the events described by the youths were  

 associated with lifetime trauma exposures. The scale was 
based the Clinician Administered PTSD published in the Journal 
of Traumatic Stress. The Child Posttraumatic Stress Reaction 
Index (CPTS-RI): ): this follows DSMIV criteria, developed by 
Nader and used to measure PTSD in youths aged 12 and over.i
Children’s PTSD-symptoms were assed by the Child 
Posttraumatic Stress Disorder Reaction Index (CPTS_RI).ii The 
20-symptom scale is used to assess the degree of a child’s 
reactions to a selected traumatic event, and covers the intrusive 
re-experiencing of the event, avoiding related memories and 
numbing feelings and increased hyper-arousal. The older 
children (13-16) reported themselves and the interviewer 
estimated together with younger children the occurrence of the 
symptoms on a five-point scale: (0) none of the time, (1) little of 
the time, (2) some of the time, (3) much of the time, and (4) most 
of the time.  

The maximum sum score is 80 and minimum 12, and in our 
sample the range was 11-68.  Averaged sum variables were 
constructed for intrusive (9 items), avoidance (7 items) and 
hyper-arousal (4 items) symptoms. The CPTS_RI has been 
found to be reliable and valid in predicting trauma impacts 
among Arab children in Palestine (Punamaki et al., 2001; Qouta 
et al., 2001) and Kuwait (Nader & Pynoos, 1993; Hadi, & Llabre, 
1998).   

2   -  R E S U L T S  

Research on the "Prevalence of PTSD among Palestinian 
Child during in Gaza Strip” showed the results of the 
psychological suffering among Palestinian children living under 
severe conditions during the last two and half years of Al-Aqsa 
Intifada in hot and community areas of the Gaza Strip. The most 
prevalent types of trauma exposure for children in the 
community areas is for those who had witnessed funerals 
94.6%, witnessed shooting 83.2%, witnessed shooting, 66.9 %; 
saw a friend or a neighbor being injured or killed 61.6% and 
were tear gassed 36.1%. (see table 1).  

Table No (1)  
Shows the Prevalence rate of the traumatic 
experiences among children in the community 

areas 
Direct Personal 
experience 

Frequency Percenta
ge (%) 

Shelling of the home 179 19 
Severe burns 89 9.4 
Shot by live bullets 26 2.8 
Shot by plastic 
bullets 

31 3.3 

Head injury with loss 
of consciousness 

23 2.4 

Deprivation of 
medical help 

73 7.7 

Witnessing traumatic 
events 

  

Saw shooting, 
fighting or explosion 

785 83.2 

Saw stranger being 
injured or killed 

632 66.9 

Saw friend or 
neighbor being 
injured or killed 

584 61.6 

Saw family member 
being injured 

239 25.3 

Saw funerals 893 94.6  
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It was found that 32.7% of the children in the community 
areas suffered from acute level of PTSD while 49.2.1% children 
suffered from moderate level of PTSD at the same time 15.6% 
children suffered low level of PTSD and we can say that 2.5% 
children had no symptoms while in hot areas 54.6% of the 
children suffered from acute level of PTSD (see table 2). While
34.5% children suffered from moderate level of PTSD at the 
same time 9.2% children suffered low level of PTSD and we can 
say that 1.7% children had no symptoms. 

Table No( 2) 
Shows The severity of PTSD according to 

the child’s gender PTSD score 
All (boys and girls)  

PTSD score % N 
None or Doubtful 
(<12) 

2.5 24 

Mild (12-24) 15.6 147 
Moderate(25-39) 49.2 464 
Severe (>40) 32.7 309 

 
The study found significant differences between boys and 

girls. In the acute level of PTSD, 57.9% girls developed such 
symptoms while the percentage among the boys was 42.1% 
(see table 3). 

Results of factor analysis revealed 5 Factors that interpret 
47% from variance. Re-experience Factor was dropped (see 
table 4). 

Table No( 3) 
Shows the severity of PTSD according to 

the child’s gender PTSD score 
Girls Boys  

PTSD score % N % N 
None or 
Doubtful (<12) 

25 6 75 18 

Mild (12-24) 38.8 57 61.2 90 
Moderate(25-39) 50.2 233 49.8 231 
Severe (>40) 57.9 179 42.1 130 

 
Table No( 4) 

Shows the results of  Factor structure of PTSD 
scale with loading N=947 

Item No Item description Loading
Factor 1   

2 Do you get scared, afraid 
or upset when you think 
about (event)? 

.59 

5 Do you have good or bad 
dreams about (the event)? 

.53 

9 Do you feel more alone 
inside or more alone with 
your feelings – like other 
people really don’t 
understand how you feel 
about what you went through? 

.57 

10 Have you felt so scared, 
upset, or sad that you 
couldn’t even talk or cry? 

.58 

11 Do you startle more easily or 
feel more jumpy or nervous 
than before (the event)? 

.62 

    

 
14 Do thoughts or feelings about 

what happened get in the way 
of remembering things, like 
what you learned at school or 
at home? 

.52 

19 Do you have more stomach 
aches, headaches or other 
sick feelings since (the 

even) than you did before? 

.62 

20 Is it harder for you to 
keep from doing things you 
wouldn’t have done before? 
For example, getting into 
fights, disobeying more, 
bike riding you take more 
recklessly, taking other 

kinds of chances, climbing 
on things, swearing at 

someone, not being 
carefully when you cross 

the street or during play? 

.49 

 Factor  variance explained 16.84 
 
Factor 
2: 

 

1 Is (event/ what happened) 
something that would 

upset, or bother, most 
children your age a lot? 

.63 

3 Do you go over in your 
mind what happened that 

is, do you see pictures in 
your mind or hear sounds 
in your mind about (the 

event)? 

.49 

6 Do things sometimes make 
you think it might happen 

again? 

.74 

 Factor variance explained 8.29 
 
Factor 

3 
 

16 Do you want to stay away 
from things that make you 
remember what happened to 

you? (What you went 
though)?

.82 

17 When something reminds 
you, or makes you think 

about (event) do you get 
tense or upset?

.41 

 Factor variance explained 7.03 
 
Factor 

4 
 

12 Do you sleep well? .63 
15 Is it as easy to pay 

attention (concentration) 
as before (the event)?

.70 

   Factor variance 
explained

6.67 
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3  -  D I S S C C U S I O N  

Trauma is a field which has grown immensely, particularly in 
the wake of theory of posttraumatic stress disorder.  As theories 
have become solidified in this field, however, societal and 
cultural considerations still constitute a large and important area 
of exploration, and there still exists an urgent need to develop 
new perspectives on coping with trauma which take these 
considerations into account. 

 At the same time as trauma has taken a preeminent 
role in psychiatry and psychology (mainly since the advent of 
posttraumatic stress disorder in 1980), it has also caused what 
can be seen as a paradigmatic break in both fields.  While 
psychologists and psychiatrists were previously considered with 
the individual him/herself as a starting point, the study of trauma 
gives primacy to an event.  The assumption in any case of 
traumatic stress is that the individual has experienced some 
event outside the range of usual human experience that makes 
it remarkable.  The person then suffers a well-defined type of 
disorder which can be analyzed.  Several questions are still 
raised, however: 

• To which events do the concepts of “trauma” and 
“posttraumatic stress disorder apply”?  What are the 
characteristics of the specific stressor? 
• What is the precise relation between the event and its 
consequences? 
• Is disorder the necessary result of an extreme event?  Is 
anyone who has been confronted with the particular event by 
definition a patient? 
• To which persons does the term apply – victims in the 
literal sense, bystanders, rescue wonders and other 
professionals, or family members? 
• Are “trauma” and “posttraumatic stress disorder” universal 
concept in the sense that they allow us to understand the 
behavior of people in other cultures? 

Key to answering all of these questions is recognizing one 
very important fact:  

Contextual and circumstantial factors in the traumatizing 
experience and in their aftermath have to be taken into serious 
consideration.  To this end, Summerfield argues in his essay 
that behavior is as much socially constructed as it is a function 
of the psychological attributes of an individual.  Most models in 
medicine and psychology are limited because they do not 
embody a socialized view of mental health.  However, exposure 
to trauma and its aftermath is generally not a private experience, 
and the social and cultural context in which it takes place must 
be considered.  MacFarlane argues to the same end that the 
tools of measurement in this field are often significantly flawed. 
He shows that the reliability and validity of measures of the 
intensity of an individual’s exposure have not been 
systematically examined, and the methods of statistical analysis 
contain a series of built-in assumptions that are seldom 
questioned.  What these authors demonstrate is that trauma is 
indeed context-bound, and as a result we have the enormous 
task of carefully constructing context-bound definitions of illness, 
trauma, and expectable symptom logy. 

This article reports the level of PTSD among Palestinian 
children currently exposed to war and bombardment, and the 
role of children trauma perspective to the future outlook. The 
results revealed a high level of PTSD: more than a half (32.7%) 
of the children suffered from severe level of PTSD symptoms. 
The percentage corresponds with the levels of PTSD among the 

 Cambodian (Kinzie, et al., 1996; Sack et al., 1995), and 
Bosnia-Herzegovian (Smith et al., 2002) refugee children fleeing 
atrocities in their home countries. The level of PTSD was 
considerably higher than was reported among Lebanese and 
Israeli children, 22% (Laor et al., 1997), but lower than was 
reported among Iraqi children, 84% (Dyregrov et al., 1993).  

There are some context-specific characteristic of the current 
trauma that may explain the children’s high level of PTSD. First, 
the long duration for the conflict means more than an acute 
disaster for Palestinians as the children exposed to on going 
traumatic experiences, and that means the continuation of the 
stress for long periods, which damage the child psyche, and 
increased the rate of PTSD, and the results of the factor analysis 
revealed that the continuous trauma has specific characteristics, 
as the re-experience and avoidance factors did not exist, so we 
can say that we have new disorder can be called on-going 
traumatic Stress disorder( OTSD) which can applicable on the 
Palestinian context, as the child here has certain suffering that 
the concept of PTSD,not fit to be used 

With regard to the source of trauma for the Palestinian 
people, many researches indicated that Israeli authorities were 
held responsible for the majority of direct trauma exposure, an 
attribution that has face validity since tear gassing, home 
demolitions and injuries due to bullet wounds have been widely 
reported by news agencies, Israeli and Palestinian human right 
organizations and an UNRWA field investigator (PCHR 2001, 
Palestinian National Authority, State Information Services, 
2001). Not surprising under the circumstances, researches 
found a high level of behavioral problems and neurotic 
symptoms among the children, who had an average level of 6 
PTSD symptoms. Again, this confirms the fact that a safe home 
fulfills a basic need and makes it possible to establish secure 
and adaptive human relationships. Tragically, the protective 
shield that is essential for children’s mental health is dramatically 
destroyed when their families are faced with the shelling and 
demolition of their homes. 

Our knowledge about the effect of violent trauma on 
children’s mental health derives from the experience of both 
human-made and natural disasters. Studies on the effect of war 
on civilians come from the experience of the Second World War, 
contemporary conflicts in the Middle East, South Africa, Ireland 
and Bosnia, as well as the effect of urban violence targeted at 
American children. Traumatic experiences and conflicts are the 
reality of many people throughout the world. All of us have 
imagines of the civilians victims of contemporary conflicts and 
what happened for the Palestinian since 1948 uprooting, is a 
serious of disaster.  

As in all modern wars, the victims of the latest Middle East 
war are mainly civilians. Palestinian uprising and Israeli military 
attach to suppress are mainly children. We have an 
accumulated knowledge about the human being’s responses to 
air raids, bombardment shelling, loss of family member and 
being target and witnessing killing and destruction. Children’s 
and adult’s responses to danger and life-threat include anxiety, 
somatization and withdrawal symptoms, and especially among 
younger children regression to the earlier stages of development 
and clinging to parents. Family's ties are considered one of the 
most important protectors of the child mental health in war 
conditions. 

Children living in conditions of political violence and war have 
been described as "growing up too soon", "losing their 
childhood", and taking political responsibilities ample maturation 
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(Boothby, Upton, & Sultan, 1992). This development is 
predicting to result in negative psychological consequences 
(Garbarino, Kostelny, & Dubrow, 1991). 

It is tragic fact that Israeli and Palestinian children have 
become laboratories for the study of the relationship between 
trauma and violence, conflict, and children’s well being during 
war. Wars and battles have been fought without interruption in 
the region for fifty years. None of these wars, however, have 
brought a solution to the conflict between Jaws and Arabs.  

Palestinian children have not known a day of real peace. 
Since the war area is small it is difficult to protect children from 
sights of destruction, the dangers of war and insecurity. Many of 
these children have taken part in their national struggle. Even if 
they were not actively fighting on the streets, as so may were 
they still could not help but experience the national struggle on 
an emotional level. The atmosphere of insecurity, danger, 
violence, and hostility that prevailed during the Intifada inevitably 
left scars on the mental health of the Palestinians children.  

 Mental health professionals show increasing concern 
about developmental risks for children who fall victims to political 
violence and war. Family and parent-child attachment are 
considered important in providing a protective shield for 
children's psychological well-being in dangerous conditions 
(Freud & Burlingham, 1943; Garbarino, Kostelny & Dubrow, 
1991). 

However, the Intifada created a situation that apparently 
shook traditional parent-child relations and family hierarchy. 
First, the increased influence of political parties decreased the 
social role of the extended family. Second, children and youths 
played a very active role in the national struggle. They were an 
essential element in the initiation, planning, and organizing of 
demonstrations against and confrontations with Israeli soldiers 
(Kuttab, 1988). 

Palestinians have expressed serious concern about the 
future consequences of these shattered parental bonds. Some 
believe that children who threw stones ("children of the stones") 
and fought against the occupation army also challenge their 
parents' authority. Parents face difficulties to protect their 
children from sights of destruction, violence, and abuse. Many 
Palestinian children have taken active part in their national 
struggle. Even if they were not actively fighting on the streets, as 
so may were, they still could not help but experience of  the 
national struggle on an emotional level  interact  dynamically 
inside the child psyche as we see that ( 24.7%) expressed that 
"Fatma" can be a martyr in order to solve her concerns  . 

Researchers studied Palestinian children’s and adult’s 
vulnerability to trauma and resiliency from the first Intifada 
through seven years of practicing peace and building national 
institutes and currently during the three years of Al-Aqsa Intifada 
(Quota, Punamaki, & El Sarraj, 1995; Punamaki, Quota, & El 
Sarraj, 1997; Qouta, Punamaki, & El Sarraj, 2003). We found 
that family could function as a protective shield and secure base 
despite of the violence predicted children’s resiliency. Loving 
and wise parenting associated with children’s creativity and 
active participation, which then, once peace was there predicted 
good mental health. 

We as a professionals had some questions about future of the 
Palestinian children and we asked ourselves at that time what 
kind of teachers, mothers and fathers they will be. We are very 
afraid to have next lost generation but unfortunately the  

 Palestinian children started their wounds when the Al-Aqsa 
Intifada broke up the peace treaty and those children inter to the 
new stage and their psyche goes on. This time the Israeli 
violence is even more aggressive than during the first Intifada so 
that why the psychological consequences of traumatic 
experiences are negative influence of good children 
development, as those children did not know a day of real peace 
as their grandparents had been uprooted in 1948 and from that 
time their suffering had been started. The memory of Palestine 
is still alive in their mind and they try to keep it alive by telling 
stories to their sons, daughters and grandchildren about 
Palestine, about their own country and about their own land. In 
each home map of Palestine is on the wall to remind about their 
own country. So because the Palestine is all the time in the 
concise of the Palestinian children their grow up in high political 
environment and they grow too soon. Those children lost their 
right to have normal childhood they gradually stared to be 
involved in Palestinian-Israeli conflict. It is strange that such 
young children can carry such responsibility but this is the real 
characteristics for all area of conflict around the world. The 
biggest tragedy is that the children whom grow up in such 
environment can perceive their parents as unable to protect 
them. Some questions came to their mind; “if my father is unable 
to protect me who can protect me?". So when the chills had 
witnessed parent’s humiliation his trust and his psychology 
development had been complete destroyed.   
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)زةــاع غــال يف قطــطفدي األــل(
 
 

א א. ،−מ
thabet@gcmhp.net

 

  
 ةــص الدراسـملخ

هدفت هذه الدراسة إيل تقييم تأثري األحداث الصادمة اليت تعرض هلا األطفال الفلسطينيون خالل
 .انتفاضة األقصى علي تطور آرب ما بعد الصدمة و احلزن بني األطفال 

 ة ــة الدراســنهجيم
تكونت عينة، )عرضية(هذه الدراسة هي دراسة و صفية حتليلية درست األطفال بصورة مقطعية 

مت اختيارهم بصورة عشوائية منتظمة من ست)   ذآور 196 إناث ، 209( طفل 405الدراسة من 
 مدرستانأربع مدارس حكومية و( مدارس إعدادية موزعة علي حمافظة خان يونس و مدينة رفح 

، وعلى أساس التمثيل النسيب املتساوي لعينة الدراسة من حيث) تابعة لوآالة الغوث الدولية
 . اجلنس ، العمر و موقع السكن 

 ات ــع املعلومــمج
مت مجع البيانات  بطريقة مباشرة من األطفال و بإشراف الباحثني املباشر لعملية مجع البيانات،

استبانه املعلومات الشخصية و الدميوغرافية ،: الدراسة األربع وهي وذلك باستخدام استبانات 
مقياس غزة للخربات الصادمة، و مقياس ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة لألطفال، و مقياس

 .   احلزن لألطفال

 ة ــج الدراسـنتائ
غ متوسط اخلرباتتعرض األطفال الفلسطينيني خالل انتفاضة األقصى إيل خربات صادمة شديدة حيث بل

 خربات صادمة، و تعرض آل طفل على األقل ألربع خربات صادمة وحبد9الصادمة اليت تعرض هلا األطفال 
، أيضا أظهرت %19.5بلغ معدل انتشار آرب ما بعد الصدمة بني األطفال .  خربة 14أقصى بلغ 

ل لكرب ما بعد الصدمةالنتائج وجود فروق ذات داللة بني فئات العمر من حيث تطور ردود الفع
لصاحل األطفال األآرب سنا ، بينما مل توجد فروق ذات داللة بني اجلنسني و مكان السكن من حيث تطور

، آما أظهرت %47.9بلغ معدل انتشار احلزن بني األطفال . ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة 
 تطور أعراض احلزن لصاحل خميمالنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أماآن السكن من حيث

. خان يونس، بينما مل توجد فروق ذات داللة بني اجلنسني و فئات العمر من حيث تطور أعراض احلزن 

أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية طردية بني شدة الصدمة النفسية و تطور ردود الفعل  لكرب
اخلربات الصادمة اليت تتضمن املشاهدة وما بعد الصدمة و احلزن ، ووجود عالقة ارتباط بني نوع 

 .السمع  و تطور آرب ما بعد الصدمة و احلزن 

 ات ـــالتوصي
ضرورة االهتمام بربامج الصحة النفسية اتمعية آجزء هام من الرعاية الصحية األولية و  ذلك

ار األمراضمن خالل إنشاء مراآز صحة نفسية جمتمعية خاصة باألطفال، وذلك هبدف احلد من انتش
  .النفسية بشكل عام و االضطرابات الناجتة عن الصدمة النفسية بشكل خاص يف اتمع الفلسطيين

و المؤسسات المجتمعية ، حرمان اآلالف من الطالب من الذهاب إلي 
مدارسهم ، المعاملة المهينة من قبل أفراد الجيش اإلسرائيلي للسكان علي 

حسب مكتب اإلحصاء .  ربما أليامالحواجز و االنتظار لساعات و 
 بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اندالع (PCBS)المركزي الفلسطيني 

-12-2003 و حتى 28-9-2000  في )انتفاضة األقصى (االنتفاضة الثانية 
 معتقل 5000 جريح وما يقارب 21000 شهيد و حوالي 2100 حوالي 31

 طبقا لوزارة التربية و التعليم تم اعتقالهم خالل انتفاضة األقصى فقط ، و
العالي ، فقد بلغ عدد الشهداء من طلبة المدارس منذ بداية انتفاضة 

 طفال و طفلة دون سن 548 حوالي 2004األقصى و حتى مطلع ديسمبر 
 جريح نسبة كبيرة منهم أصبحوا معاقين ، 3500الثامنة عشرة و حوالي 

ة معتقلين في سجون  طالبا أيضا دون سن الثامنة عشر670وحوالي 
  ) .2004الصحوة، ديسمبر، (االحتالل اإلسرائيلي  

 ةـــــــــــــالمقدم - 1
 ، و في سبتمبر 28-9-2000في تاريخ بدأت انتفاضة األقصى  

 تم االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة و ومنذ ذلك التاريخ و 2005
كاال وصورا الشعب الفلسطيني يواجه العنف اإلسرائيلي الذي أخذ أش

متعددة مثل القتل المقصود حيث كانت معظم اإلصابات في الرأس ، القلب 
و الصدر ، تدمير ونسف البيوت بأساليب متعددة ، كذلك تم اعتقال اآلالف 
، آالف من الجرحى أصبح عدد كبير منهم معاقا ، إغالق المدن ومنع 

ل من مدينة أفراد الشعب الفلسطيني من السفر إلي الخارج أو االنتقا
فلسطينية إلي أخري ، حرمان اآلالف من العمال الفلسطينيين من الذهاب 
إلي عملهم؛ مما زاد من الضغوط النفسية علي اآلالف من األسر 
الفلسطينية نتيجة حرمانهم من كسب لقمة العيش و توفيرها ألطفالهم ، 

 نو المدارس ومراكز األم تدمير الممتلكات العامة مثل المستشفيات
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 و تطور كرب ما بعد )ة أحداثمجموع(ألكثر من حدث صادم 
الصدمة و بعض االضطرابات النفسية األخرى مثل االكتئاب و الحزن، 
هذه األحداث الصادمة و نوعها و تكرارها  تم اختبارها كعوامل خطر 
تزيد من احتمال اإلصابة بكرب ما بعد الصدمة و الحزن و الكآبة في 

 .المناطق التي تشهد حروبا 

 و األبحاث وجود عالقة قوية بين كرب ما بعد كما أثبتت الدراسات
الصدمة و بعض االضطرابات النفسية األخرى ، و لكن وجد ترابط قوي 

 . ( Pfefferbaum, 1997)بين كرب ما بعد الصدمة و الكآبة و الحزن 
كذلك وضحت األبحاث و الدراسات أن النظرة التشاؤمية و فقدان األمل 

فرص السالم في بالدهم و في العالم في المستقبل و الشعور بتضاؤل 
أجمع،  يمكن مالحظتها لدي األطفال الذين يعيشون في مناطق تشهد 

 Smith et)و في  دراسة .  ,Punamaki) (1982حروبا و نزاعات مسلحة 
al , 2002 )  أجريت هذه الدراسة من قبل اليونيسيف خالل الحرب

 الحرب علي الصحة النفسية الكرواتية و قد هدفت إلي تقييم آثار-البوسنية
 طفال تراوحت 2976لألطفال، الدراسة أجريت علي عينة بلغت حوالي 

سنة، الدراسة هدفت إلي معرفة أثر العنف خالل   9-14أعمارهم من 
الحرب في تطور كرب ما بعد الصدمة ، القلق ، االكتئاب و الحزن ، 

ن بشكل واضح، النتائج أظهرت ارتفاع معدل كرب ما بعد الصدمة و الحز
معدالت القلق و االكتئاب كانت ضعيفة جدا، أيضا الدراسة أظهرت 
ارتباطا مهما بين درجة التعرض للخبرات الصادمة و العمر حيث أظهر 
األطفال األكبر سنا مستوى أعلى من التعرض للخبرات الصادمة، كذلك لم 

ات يكن هناك اختالف مهم بين كال الجنسيين في درجة التعرض للخبر
 التي (Goldstien  et al, 1997)و في نفس السياق تبين  دراسة . الصادمة

 طفال بوسنيا وجدت أن األطفال تعرضوا إلي خبرات 364أجريت علي 
صادمة متنوعة خالل فترة الحرب بسبب قربهم من مناطق القتال، و أن 
أغلبية األطفال تعرضوا للحرمان العاطفي نتيجة االنفصال عن أسرهم و 

قدان آبائهم و أمهاتهم، كما تعرضوا  للحرمان الشديد نتيجة الفقر، ف
الدراسة أظهرت أن انتشار الصدمة و شدتها كانت ذات عالقة بمكان 
السكن، بينما لم توجد عالقة بين شدة الصدمة النفسية و الجنس و العمر، 

من األطفال طوروا كرب ما بعد % 94وضحت نتائج الدراسة أيضا أن 
 إلى %90، وحوالي  (DSM-IV)طبقا للتشخيص األمريكي الرابع الصدمة 

حتى األطفال الذين تركوا بالدهم .  كانوا يعانون من القلق و الحزن 95%
و هاجروا لمناطق أكثر أمنا تبين أنهم يعانون من آثار هذه الصدمات 

 20الدراسة هدفت إلي تقييم    Weine et al, 1995)( النفسية ففي دراسة
الجئا بوسنيا هاجروا إلى الواليات المتحدة األمريكية بسبب الحرب طفال 

 من العينة %65الدائرة في بالدهم، و بعد تقييم األطفال وجد أن حوالي 
و كان .  يعانون من الكآبة والحزن%35لديهم كرب ما بعد الصدمة و 

لالطفال الكويتيين معانة نتيجة لالجتياح العراقي للكويت وفي دراسة 
(Nader et al , 1993) و التي أجريت علي األطفال و الشباب الكويتيين 

 من العينة  %98أظهرت الدراسة أن حوالي . الكويتية-بعد الحرب العراقية
لديها علي األقل عرض واحد من أعراض الحزن ، أيضا أظهرت الدراسة 
وجود ارتباط قوي بين عدد الخبرات الصادمة التي تم التعرض لها و شدة 
ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة و الحزن،  كما توصلت الدراسة إلي 
وجود ارتباط قوي بين نوع الخبرات الصادمة التي تتضمن مشاهدة مقتل 
 . أو إصابة أحد األشخاص المعروفين للفرد و تطور كرب ما بعد الصدمة

تبين من خالل استعراض الدراسات السابقة أن هناك عالقة بين الصدمة 
سية و تطور بعض االضطرابات النفسية و التي تمت دراستها من قبل النف

باحثين مختلفين و في مجتمعات و مناطق تشهد حروبا و نزاعات سياسية 
 مختلفة و كوارث و اضطهاد و تهجير قسري،  و كل هذه الدراسات أكدت
على و جود عالقة قوية بين األحداث الصادمة و تطور بعض االضطرابات 

 فيما بعد مثل القلق ، المخاوف ، االكتئاب ، كرب ما بعد الصدمة،النفسية 

بينت لنا األبحاث و الدراسات السابقة التي أجريت في مناطق مختلفة  
عبر العالم وفي مجتمعات ذات ثقافات مختلفة علي وجود عالقة بين 
التعرض لألحداث الصادمة وقت الحرب و تطور اضطرابات نفسية 

 . ا بعد الصدمة ، القلق ، الحزن و االكتئاب مختلفة مثل كرب م

أشارت األبحاث و الدراسات السابقة التي أجريت علي األشخاص 
الذين تعرضوا ألحداث صادمة أن معظم األشخاص الذين تعرضوا 
لخبرات صادمة قد طوروا اضطرابات نفسية مثل القلق ، المخاوف ، 

بعد  وفي المقابل أيضا االكتئاب ،  كرب ما بعد الصدمة و الحزن فيما 
كان هناك أشخاص لم يطوروا أي اضطرابات نفسية كنتيجة للتعرض 

 .للخبرات الصادمة 

هذا التناقض تم تفسيره علي أن هناك عدة عوامل تلعب دورا مهما في 
  وهذه العوامل (PTSD)تطور أو عدم تطور  كر ب ما بعد الصدمة 

القرب منه ، الجنس و تشمل على قوة و نوع الحدث الصادم و درجة 
العمر، العوامل البيئية المحيطة مثل التدعيم الوالدي و العوامل الشخصية 
الداخلية مثل التاريخ المرضي السابق و المزاج و الشخصية والقدرة علي 
التأقلم مع  المواقف واألحداث الضاغطة                                   

 (Lonigan, 1991; Goenjian et al, 1995 ; Thabet et al , 1997; 
Wenar and Kerig , 2000) .  

 إلي أحداث صادمة و 1948   تعرض األطفال الفلسطينيون منذ عام 
مواقف مؤلمة نتيجة االحتالل اإلسرائيلي للمناطق و األراضي الفلسطينية، 
و تراوحت هذه األحداث من التعرض للعنف المباشر و مشاهدة العنف 

اربهم أو ألشخاص آخرين و استنشاق الغاز المسيل للدموع و سواء ألق
  .(Abu Hein et al , 1993)السجن و المداهمات الليلية و النهارية 

 والشعب الفلسطيني )انتفاضة األقصى(   ومنذ بداية االنتفاضة الثانية 
يواجه العديد من أشكال العنف اإلسرائيلي، هذا العنف أخذ صورا متعددة 

 مثل قتل المدنيين، هدم البيوت، اعتقال اآلالف، تشريد المئات من ومختلفة
العائالت حيث أصبحت هذه العائالت بدون مأوى، آالف من الجرحى، 
والكثير منهم أصبح معاقا، واغتيال شخصيات قيادية من الشعب الفلسطيني 

بدون شك هذا العنف اإلسرائيلي مس أغلبية الشعب الفلسطيني بفئاته 
ية  وطبقاته االجتماعية واالقتصادية المختلفة، ولعل األطفال هم أكثر العمر

المتأثرين والمتضررين من هذا العنف، حيث قتل منهم المئات،  وجرح 
منهم اآلالف واعتقل العشرات، واآلالف منهم فقدوا أعزاء عليهم ، سواء 

 . من أفراد األسرة ، األقارب ، األصدقاء ، أو زمالء الدراسة 

 الدراسات واألبحاث العلمية التي أجريت على األطفال الذين حسب
يعيشون في مناطق تشهد حروبا أو نزاعات مسلحة أو عنفا، كوارث 
طبيعية، تهجيرا قسريا أو عرقيا، فإن هناك ازديادا واضحا في معدل 
انتشار االضطرابات النفسية بين األطفال مثل االكتئاب، اضطرابات النوم، 

يلية، العدوانية، الصداع، التبول الالإرادي، اضطرابات األكل، الكوابيس الل
مة                  القلق، الحزن، المخاوف المرضية، وكرب ما بعد الصد

( Allodi ,1982; Ablidgaard et al , 1984;  Genefke, 1986; 
Mollica, et al , 1987; Weine et al , 1995 ; Thabet , et al 1999 , 
2000 , 2001, 2002,  2004 ; Abu-Nada, 2003).  

   زنـــــة و الحـــــــــرات الصادمـــــــــن الخبـــــــــة بيــــــــالعالق - 2
الدراسات التي أجريت عبر العالم وفي مجتمعات و ثقافات مختلفة 
بينت  وجود عالقة قوية بين التعرض لمواقف و أحداث صادمة في 

مناطق التي تشهد حروبا و نزاعات مسلحة  وتطور كرب ما بعد ال
الصدمة والحزن و اضطرابات نفسية أخرى، كذلك أظهرت بعض 
الدراسات العالقة القوية بين نوع الخبرات الصادمة التي تعرض لها الفرد 

 و تطور أعراض كرب ما بعد الصدمة، و أيضا العالقة بين  التعرض 
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يع الطالب علي إجراءات جمع المعلومات و مساهمتهم الفعالة في تشج
 .المشاركة الفعالة و الصادقة في الدراسة 

تم عقد لقاء مع الطالب المشاركين في الدراسة بهدف الرد علي 
استفساراتهم حول الدراسة، و تشجيع الطالب علي المشاركة الفعالة و 
الصادقة فيها من حيث اختيار اإلجابة األكثر صدقا بالنسبة لهم، األمر 

 علي نتائج الدراسة، وتوضيح دورهم الفعال في األبحاث الذي يؤثر إيجابا
و الدراسات العلمية مع التوضيح للطالب بأن مشاركتهم تطوعية و بدون 

 .2004تم جمع البيانات في أكتوبر .أية مكافآت مادية أو معنوية 

  ة  ــــــــــــأدوات الدراس - 4
 بدقة شـديدة مـن      أدوات الدراسة التي استخدمها الباحثان تم اختيارها      

مجموعة أدوات ، وهي أدوات سبق التحقق من مـدى مالءمتهـا للثقافـة          
الفلسطينية، و من صدق محتواها و تناسقها الداخلي و ثباتها ، كـذلك تـم               
عرض هذه االستبيانات علي محكمين متخصصين في الصحة النفـسية، و           

 فهـم   تم إعادة صياغة بعض بنود المقياس بطريقة تساعد المفحوص علي         
 . أكثر لبنود المقياس ، وذلك طبقا لتوصيات المحكمين 

 رة  ــة لألســة و االقتصاديــة االجتماعيــاس الحالــــــــمقي - 1.4
وهو مقياس يحتوي على المعلومات الشخصية للطفل مثل العمر ،            

الجنس ، الفصل الدراسي ،  ترتيب الطفل ، عدد أفراد األسرة  و مكـان                
إلضافة إلي المعلومات الخاصة بالوالدين مثل عمل الوالـدين و          السكن ، با  

المستوي التعليمي للوالدين ، و أيضا يحتوي هذا المقياس على معلومـات            
تتعلق بالمستوى االقتصادي لألسرة و بمعدل الدخل الـشهري لألسـرة و            

  .حالة السكن 

 .ةـــــــرات الصادمـــــــزة للخبـــــة غــــــــقائم - 2.4
 ، و تـم   (2000/1999)وهو من إعداد الدكتور عبـد العزيـز ثابـت            

استخدام هذا االستبيان من عدة باحثين سابقين في دراسات فلسطينية أجريت           
علي األطفال و المراهقين ، القائمة األساسية للخبرات الصادمة تحتوي على          

أخـرى   خبرة صادمة ، تم تعديل القائمة األساسية لتشمل خبرات صادمة            17
لم تكن معروفة من قبل، خالل االنتفاضة األولي ، تم التعـديل و اإلضـافة               
بواسطة متخصصين في مجال الصحة النفسية ، مثل القصف بالطـائرات و            
الدبابات  للبيوت و المنشآت المدنية ، االغتياالت والتي تم تنفيذها بواسـطة             

  .(Thabet et al 2001)الطائرات و تجريف األراضي  

د اشتملت القائمة الحالية التي تم اسـتخدامها فـي هـذه الدراسـة             و ق 
حدثا أو موقفا صادما و هي األكثر شيوعا خالل انتفاضة األقـصى 91علي

0-4و يمكن تقسيم الخبرات الصادمة إلى ثالثة أنواع وهـي قليلـة مـن               
فما فـوق ، أيـضا       11خبرات، و شديدة من      5-10خبرات ، متوسطة من     

الستبيان تكون بنعم أو بال و تم احتساب درجـات المقيـاس            اإلجابة علي ا  
على حسب اإلجابات بنعم،  كذلك تم عرض الخبـرات فـي االسـتبيان              
بطريقة متسلسلة من األقل شدة إلي األكثر شدة و هي الخبرات الـصادمة             
التي تتعلق بالممتلكات العامة ، ممتلكات اآلخرين، أو ممتلكات األسـرة ،            

 التي تتعلق بالسالمة الجسدية لآلخرين عن طريق السمع         الخبرات الصادمة 
، الخبرات الصادمة التي تتعلق بالسالمة الجسدية لآلخرين عـن طريـق            
المشاهدة، و الخبرات الصادمة المباشرة التي تتعلق بالـسالمة الشخـصية           

 : الجسدية، كذلك تم تصنيف الخبرات الصادمة إلي ستة أنواع وهي 

 الـــــــة لألطفـــــرب ما بعد الصدمــــــاس آـــــــــمقي - 1.2.4
Child post traumatic stress reactions – Index   

0.87و بلغت نسبة الثبات فيه  (Pynoos et al, 1987 ) وهو من إعداد  
، وقد تم ترجمة المقياس و   (Pynoos et al, 1987 ) و ذلك في دراسة ،

, ثابت و آخرين(سطيني و الثقافة العربية تقنينه لكي يالئم المجتمع الفل
، تم التحقق من مصداقية و صالحية هذا المقياس حيث بلغت نسبة ) 1999

  بطريقة ألفا كرونباخ ، و بطريقة التجزئة 0.71الثبات في هذه الدراسة 

بعض الدراسات أظهرت الصلة القوية بين المشاكل و االضطرابات النفسية 
لى صدمات الحرب مثل التعرض للتعذيب ، مشاهدة و العقلية و التعرض إ

فيما تناولت . القتلى ، التعرض للقصف و نسف البيوت ، اإلصابات الجسدية
دراسات أخرى آثار هذه الصدمات في تطور  الحزن و الشعور باألسى و 
الكآبة  هذا من جهة، و من جهة أخرى هناك دراسات تناولت اآلثار بعيدة 

سية علي الصحة النفسية للفرد ، أيضا أظهرت بعض المدى للصدمات النف
الدراسات العالقة القوية بين تطور ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة و 
التعرض لعدة خبرات صادمة ، و استمرار هذا التعرض لفترات زمنية 
طويلة كما في الحروب و النزاعات المسلحة ، األمر الذي يزيد من احتمال 

دمة و الحزن ، بالمقارنة مع األشخاص الذين تطور كرب ما بعد الص
كما أظهرت بعض . يتعرضون لموقف  صادم واحد و لفترة زمنية قصيرة

الدراسات العالقة ما بين تطور كرب ما بعد الصدمة و مكان السكن، حيث 
أكدت علي أن القرب من الحدث الصادم يلعب دورا مهما ويزيد من احتمال 

الحزن و الكآبة و ربما اضطرابات نفسية تطور كرب ما بعد الصدمة و 
أخرى و ذلك بالمقارنة مع األشخاص الذين يسكنون بعيدا عن موقع و مكان 

بينما دراسات أخري تناولت العالقة بين الجنس و العمر و . الحدث الصادم
تطور كرب ما بعد الصدمة، حيث ظهر أن اإلناث واألطفال األكبر  سنا هم 

 الحزن أكثر من األطفال اآلخرين  بعد الصدمة و عرضة لإلصابة بكرب ما

و عليه هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الصدمة النفسية الناتجة 
عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي على تطور كر ب ما بعد الصدمة و 
الحزن بين األطفال و عالقتها بعدة متغيرات ؛ مثل شدة و نوع الخبرات 

 المدينة، (األطفال، الجنس والعمر و موقع السكنالصادمة التي تعرض لها 
   ).القرية، المخيم

 ثــــــــرق البحــــــــة و طــــــــالعين - 3
هذه الدراسة هي دراسة وصفية تحليلية ، تم اختيار هذا النوع من 
الدراسات ألنه األقرب إلى إعطاء معلومات دقيقة عن الظاهرة موضع 

عينة الدراسة في المرحلة األولى من الطالب وتكونت . الدراسة الحالية
الذكور و اإلناث في المدارس اإلعدادية الحكومية و المدارس التابعة 
لوكالة الغوث الدولية في محافظة خان يونس و رفح،  و الذين تتراوح 

 سنة مقسمين علي ثالث صفوف دراسية وهم السابع 13-15أعمارهم من  
حلة الثانية تم اختيار ست  مدارس  من في المر.، الثامن، و التاسع 

محافظتي خان يونس و رفح ،  موزعة علي ثالث مناطق جغرافية و هي 
قرية القرارة ، مخيم خان يونس  و مدينة رفح، و ذلك بهدف مراعاة 
المنطقة الجغرافية للسكن، و بمعدل مدرستين من كل منطقة جغرافية ، 

الطالب و الطالبات اإلجمالي مدرسة ذكور و مدرسة إناث ، ويبلغ عدد 
في المرحلة الثالثة تم .   طالب و طالبة4500في هذه المدارس حوالي 

 من كل صف ، و الطالب الذي سيتم دعوته للمشاركة )  أ (اختيار شعبة 
في الدراسة هو الطالب الذي يحمل الرقم الفردي و ذلك طبقا لسجل 

 . الطالب الخاص بالشعبة التي تم اختيارها

غ عدد الطالب الذين شاركوا في الدراسة وذلك بعد الحصول علي بل
طالب ،  210  من أصل 196   أطفال ، فقد بلغ عدد الذكور405موافقتهم 

من حيث  موقع السكن .  طالبات210 من أصل  209و بلغ عدد اإلناث 
  طفال و بلغ 132حيث بلغ عدد المشاركين من مخيم خان يونس حوالي 

 طفال في حين بلغ عدد المشاركين 137 من قرية القرارة عدد المشاركين 
  . طفال136  في الدراسة من مدينة رفح  حوالي

من أجل تجاوز هذه العقبات التي قد تؤثر علي استجابة الطالب قام 
الباحث بعدة إجراءات لرفع معدل االستجابة، حيث بلغت في هذه الدراسة 

  :و هذه اإلجراءات هي،  96.4%

ء مع مدير المدرسة و المعلمين و المرشد التربوي بهدف عقد لقا
 توضيح أهمية الدراسة و اإلجابة علي أي تساؤل حول الدراسة و حول 
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صدق وواقعية النتائج، و التي تتضمن التعرف على الصفات الديموغرافية          
و االجتماعية لعينة الدراسة ، كذلك دراسة العالقات و مدى االرتباط بـين             

خدام الطرق اإلحصائية المختلفـة     المتغيرات المختلفة و ذلك من خالل است      
مثل النسب المئوية و ذلك بهدف معرفة معدل اسـتجابات أفـراد عينـة              

كما استخدمت المتوسـطات الحـسابية و       . الدراسة على المقاييس المختلفة   
االنحراف المعياري بهدف دراسة الفروق بين أفـراد عينـة  الدراسـة و           

 (Chi-Square) مربع كاي مقارنة بعضها ببعض ، كما تم استخدام مقياس
 لقياس العالقات بين المتغيرات الطبقية مثل الجـنس و العمـر و مكـان              
السكن و شدة الخبرات الصادمة، كرب ما بعد الـصدمة و الحـزن، أمـا       
الكتشاف العالقات بين  المتغيرات التابعة والمستقلة ألكثر من مجموعتين          

 لدراسـة  One–Way ANOVA)  (فقد تم استخدام اختبار التباين األحادي 
الفروق بين الصدمات النفسية ، كرب ما بعد الصدمة و الحـزن و ذلـك               
حسب العمر و مكان السكن ، و لدراسة الفروق بـين مجمـوعتين مثـل               

 للعينات المـستقلة،  (T-Independent Test)الجنس تم استخدام اختبار ت  
مل ارتباط بيرسون ولمعرفة مدي االرتباط  بين المتغيرات تم استخدام معا        

(Pearson Correlation ).    

 ة ــــــــــــارات األخالقيــــــــاالعتب - 6
 لعل أهم االعتبارات األخالقية و اإلجراءات التي قام بها الباحث فـي            
هذه الدراسة هي بداية أخذ موافقة لجنة هلسنكي علي إجراء الدراسـة، و             

لمسؤولة في قطاع غزة عن الجوانب األخالقية       التي تعتبر اللجنة الوحيدة ا    
للبحوث و الدراسات في العلوم الصحية ، كذلك تم الحصول على موافقـة             
مديرية التربية و التعليم التابعة لوكالة الغوث الدوليـة ووزارة التربيـة و             
التعليم العالي الحكومية؛ و ذلك بغرض إجراء الدراسة على عينـة مـن              

ة لهم في رفح و خان يونس و القرارة ، و اإلجـراء       طالب المدارس التابع  
األكثر أهمية هو أخذ موافقة الطالب أنفسهم على المشاركة في الدراسة و            
ذلك من خالل اللقاء الذي تم بين الطالب و الباحث قبل البدء في عمليـة               
جمع البيانات، و توضيح أهداف الدراسة و أهميتها و إجراءاتها و استخدام            

ع التركيز علي سرية المعلومات و استخدامها بغـرض البحـث           نتائجها م 
العلمي فقط، و أن االشتراك في هذه الدراسة هو طوعي و ال ينعكس على              
قبول المشاركة أي مكاسب مادية أو معنوية ، كذلك ال يترتب على رفض             

 . المشاركة أي أضرار أو انعكاسات سلبية من الممكن أن تلحق بهم 

 ج ــــــــــــــــــالنتائ - 7
 ة ــــــــة الدراســـــــــة لعينــــات الديموغرافيــــالصف - 1.7

 يبين عدد أفراد عينة الدراسة حيث تكونت عينة         )1(جدول رقم   
 طفل تمت دعوتهم للمشاركة     420 طفال و طفلة من أصل       405الدراسة من   

ور  ، حيث بلـغ عـدد الـذك        %96.4في الدراسة و كانت نسبة االستجابة       
 من العينة ، وبلـغ       %48.4 طفال و بنسبة مئوية بلغت حوالي        196حوالي  

و  بلغ متوسـط     .  من عينة الدراسة     % 51.6 أي حوالي    209عدد اإلناث   
 ويتبين أن عـدد     .0.81=  سنة و االنحراف المعياري      14عمر أفراد العينة    

  طفال يشكلون  132األطفال المشاركين في الدراسة من مخيم خان يونس         
من عينة الدراسة، و بلغ عدد المشاركين من قرية القرارة           % 32.6حوالي  
 من العينة   %33.7 طفال و طفلة و بلغت النسبة المئوية حوالي          137حوالي  

 طفال و طفلة شكلوا حـوالي       136، و بلغ عدد المشاركين من مدينة رفح         
 .من عينة الدراسة % 33.5

ينة الدراسة ، فقد بلغ عدد اآلباء أما نوع المهن المختلفة آلباء أفراد ع
وبلغ عدد اآلباء %.  41.4 شكلوا حوالي 168العاطلين عن العمل  
و بلغ عدد اآلباء ,  %23.4  شكلوا حوالي 95الموظفين الدائمين هو 

 37وبلغ عدد اآلباء المزارعين  %. 10.2 و بنسبة مئوية حوالي 41 العمال
 26 الذين يعملون في التجارة وفي حين بلغ عدد اآلباء % .9.2بنسبة 

  (، أيضا بلغ عدد اآلباء الذين يعملون كعمال محترفين%  6.5شكلوا نسبة 
كذلك  بلغ عدد اآلباء الذين يعملون في  %. 6.4 شكلوا نسبة 26 )صنايعي

 ، أيضا تم التأكد من صدق االتساق الداخلي للمقيـاس           0.70النصفية بلغت    
باط كل فقرة من المقياس مع البعـد الـذي          من خالل  التحقق من مدي ارت      

 إعادة تمثل الخبرة، التجنب     (تنتمي إليه حسب مجموعات األعراض الثالثة     
 ، حيث كانت كلها دالة عند مـستوي داللـة           )و الخدر ، االستثارة الدائمة    

 ، أيضا تم عرض المقياس علي مجموعة من الخبراء فـي الـصحة       0.01
حكمين للتأكد من صدق المحتـوي و ذلـك         النفسية و البالغ عددهم سبعة م     

-DSM-III)طبقا للتشخيص األمريكي الثالث المعدل لكرب ما بعد الصدمة          
R)              ، وقد تم تعديل بعض فقرات المقياس و ذلك طبقا لتوصيات المحكمين  

 . ، و ذلك لتكون أكثر سهولة على الفهم 20، 15، 12و هي البنود 

 ردود األطفال علـي الخبـرات        بندا تقيس  20يتكون هذا المقياس من     
 (DSM-III-R)الصادمة، و ذلك طبقا للتشخيص األمريكي الثالث المعـدل          

الضطراب كرب ما بعد الصدمة ووفقا لمجموعات األعراض الثالث وهي          
 ،  17-13، التجنب و الخدر، البنود من        7-1إعادة تمثل الخبرة ، البنود من       

 ، وتم إضافة ثالث     12-8لبنود من   و االستثارة الدائمة و ضعف التركيز ، ا       
بنود لها عالقة بأعراض كرب ما بعد الصدمة عند األطفال وهي البنـود             

18،19،20.  

 سنة ، كذلك يمكن تصنيف      6-16هذا المقياس مناسبا لألطفال من سن       
الردود النفسية لكرب ما بعد الصدمة  من حيث الحدة إلي شـديدة جـدا ،                

 يوجد اضطراب و اإلجابـة علـي بنـود          شديدة ، متوسطة ، بسيطة ، ال      
 ) ال ، قليال ، بعض األحيان ، كثيـرا ، معظـم األحيـان              (المقياس تكون   

 0-4وبذلك  يمكن احتساب الدرجات الخاصة بالمقيـاس وتتـراوح مـن             
 درجة  فما    60درجات ، وبذلك تكون ردود الفعل النفسية الشديدة جدا من           

 25-39رجـة ، المتوسـطة مـن         د 40-59فوق ، ردود الفعل الشديدة من       
 درجة ال يوجد اضطراب ،      0-11درجة و من     12-24درجة ، البسيطة من     

 درجة فما   40و تم احتساب نقطة القطع النتشار كرب ما بعد الصدمة من            
  .  (Goenjian et al, 1995) ) ردود فعل شديدة و شديدة جدا ( فوق    

 Grief Index لاـــــــزن لألطفــــاس الحــــمقي - 2.2.4
هذا المقياس استخدم ألول مرة في الدراسة التي أجريت على األطفال 

و التي هدفت إلى معرفة  1993الكويتيين بعد حرب الخليج الثانية عام 
الحزن لدى األطفال الكويتيين بعد  مدى انتشار كرب ما بعد الصدمة و 

 (Nader and .Pynoos, 1993)العراقية، وهو من إعداد  -الحرب الكويتية
، وقام بترجمته وتقنينه الدكتور عبد العزيز موسى ثابت، يتكون المقياس 
من تسعة أسئلة تقيس ردود فعل الحزن على ثالثة مستويات وهي األفكار، 
المشاعر، و السلوك ، وال يوجد في المقياس أي أسئلة تتعلق باالنتحار أو 

تكون بنعم أو بال ، و بالتالي محاوالت االنتحار ، اإلجابة علي هذه األسئلة 
و قد تم احتساب ثبات المقياس بطريقة ، 1-0تتراوح درجات المقياس من 

 أيضا تم التحقق من  ،0.68ألفا كرونباخ في هذه الدراسة حيث بلغت 
صدق محتوى المقياس من خالل عرض هذا المقياس على خبراء 

مقياس بما ينسجم مع أكاديميين في الصحة النفسية ، تم تعديل بعض بنود ال
توصيات المحكمين ، لتكون أكثر وضوحا و فهما بالنسبة ألفراد عينة 

 إن اإلجابة علي أحد األسئلة  من  ).1، 2 ،6 ، 9(الدراسة، وهذه البنود هي 
المقياس بنعم هو مؤشر علي وجود الحزن لدى المفحوص، و كلما زادت 

وقد تم تصنيف المقياس األسئلة المجابة بنعم زادت درجة حدة الحزن ، 
 7-5،  متوسطة 4-2 بسيطة ، 1-0من : من حيث شدة األعراض كالتالي 

 شديدة جدا، و ذلك بناء على عدد األعراض ، فيما  تم 9-8شديدة، 
  . درجات فأكثر5احتساب نقطة القطع النتشار الحزن من 

  يــــــــل االحصائــــــــــالتحلي - 5
استبعاد االستبيانات غير الكاملة أو التي تفتقد تم إدخال البيانات بعد  

 استبيانا ، وذلك و فقا لبرنامج  الحزمة 15إلى المصداقية و التي بلغت 
حيث قام الباحث . )SPSS- Version–11( اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

    باستخدام العديد من الطرق اإلحصائية و ذلك بهدف الوصول إلى  
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 ال ــــــــرض لها األطفــــــة التي تعـــرات الصادمــــأنواع الخب - 2.7
 يبين الخبرات الصادمة التي تعرض لها األطفال        )2(جدول رقم   

الفلسطينيون خالل فترة انتفاضة األقصى، حيث بلغ عدد األطفـال الـذين            
  390تعرضوا لسماع عمليات اجتياح من قبل الجيش   

 األطفال الذين شاهدوا صور الـشهداء و الجرحـى فـي            ،%) 96.3 (
، و عدد من شاهدوا منظر تفجير البيوت  )%  93.8( 380التلفزيون حوالي 

 ، مشاهدة عمليـات اقتحـام مـن الجـيش           ) %87.7( 355في التلفزيون   
، مــشاهدة قــصف البيــوت و المقــرات )  %80.7 ( 327اإلســرائيلي 
 ،  ) %65.4( 265، سماع نبأ استشهاد صـديق       )%75.6( 306بالصواريخ  

 ، مشاهدة بيوت الجيران     )% 53.8( 218مشاهدة عملية اغتيال بالصواريخ     
 ، مشاهدة إصابة صـديق  ) %46.4 (  188تقصف بالمدفعية و الرشاشات  

) %34.8 ( 141  ،  تعرض أرضه للتجريف     ) % 39.5( 160بالرصاص  
 ، مـشاهدة    ) %32.1 ( 130، مشاهدة اقتحام منزله أو منزل الجيران ليال         

دة أحـد األقـارب     ، مشاه )  %30.4 ( 123بيت أحد األصدقاء وهو يهدم      
 ، مشاهدة بيته يقصف بالمدفعية و       ) %30.1 ( 122وهو يقتل بالرصاص    

 ) %19.3  (78 ، مشاهدة بيته يهدم من الجيش        ) %28.9 ( 117الرشاشات  
، إصـابته   )  %19.3 ( 78، مشاهدة أحد أصدقائه وهو يقتل من الجـيش          

د أفراد   ، سماعه  لمقتل أو استشهاد أح       ) %13.1 (53شخصيا بالرصاص   
  .) %7.7  (31 ، مشاهدة استشهاد أحد أفراد أسرته ) %8.4( 34أسرته 

  ) 2( جدول رقم  
اخلربات الصادمة اليت تعرض هلا األطفال خالل انتفاضة 

 األقصى

النسبة العدد أنواع اخلربات الصادمة  م
 املئوية

مساع عمليات اجتياح من  1
 96.3 390 اجليش اإلسرائيلي

ــو  2 ــشاهدة ص ــشهداء وم ر ال
 93.8 380 اجلرحى يف التلفزيون 

ــوت يف 3 ــري البي ــشاهدة تفج م
 87.7 355 التلفزيون

ــام 4 ــات اقتح ــشاهدة عملي م
 80.7 327 اجليش اإلسرائيلي للبيوت

5 
مشاهدة قصف البيوت 
واملقرات املختلفة 

 بالصواريخ 
306 75.6 

 65.4 265 مساع نبأ استشهاد صديق   6

غتيــالمــشاهدة عمليــة ا  7
 53.8 218 بالصواريخ 

مشاهدة بيوت اجلـريان تقـصف 8
 46.4 188 باملدفعية و الرشاشات

ــديق 9 ــابة صـ ــشاهدة إصـ مـ
 39.5 160 بالرصاص 

 34.8 141 تعرض أرضه للتجريف 10

مشاهدة اقتحـام منزلـه أو 11
 32.1 130 منزل اجلريان ليال

مشاهدة بيت أحـد األقربـاء 12
 30.4 123 وهو يهدم

 

 8.4 34 ابتدائي
 3.6 15 دراسات عليا

 1.2 5 مل يتعلم
   املستوى التعليمي لألم
 41.4 168 ثانوي              

 32.1 130 إعدادي
 10 40 جامعة

 8.2 33 ابتدائي
 5.5 22 دبلوم متوسط

 0.3 2 دراسات عليا 
 2.4 10 مل تتعلم

 .من أفراد عينة الدراسة % 2.9 و بنسبة مئوية حوالي 12أجهزة األمن  

أما بالنسبة لمهنة األم فقد كانت النسبة األعلى لربات البيوت ، حيـث             
من األمهات، كذلك بلـغ عـدد    % 93  شكلن نسبة بلغت حوالي    377 بلغت

، وفي حين بلغ عدد األمهـات        %5.3 شكلن نسبة    21األمهات الموظفات     
  %.1.7 أمهات شكلن حوالي 7مالت ألفراد العينة حوالي العا

و بالنسبة للمستوى التعليم لآلباء فقد بلغ عدد اآلباء الحاصـلين علـى             
، في حين بلغ عدد اآلباء الحاصلين        % 34.5وبنسبة     140الثانوية العامة     

،  فـي   %27 و بلغت النسبة المئوية حـوالي  108على الشهادة اإلعدادية    
 شـكلوا نـسبة     69 عدد الحاصلين على الشهادة الجامعية األولى        حين بلغ 

من أفراد العينة لكال الجنسين ، في حين تساوى اآلباء الحاصـلون            % 17
على الدبلوم المتوسط مع الحاصلين على التعليم االبتدائي، حيث بلغ عددهم           

 ( أما اآلباء الحاصلون على التعليم العالي     %.  8.4  وبنسبة مئوية بلغت      34
، في حين  %   3.6 شكلوا نسبة 15 فبلغ عددهم حوالي )دراسات عليا 

  %.1.2  آباء شكلوا حوالي 5بلغ عدد اآلباء الذين لم يتلقوا التعليم 

أما المستوى التعليمي لألمهات فقد بلغ عـدد أمهـات أفـراد العينـة              
وكانـت  ,  % 41.4شـكلن حـوالي      168الحاصالت على التعليم الثانوي     

،  % 32 شكلن  حـوالي  130 ت الحاصالت علي التعليم اإلعدادي لألمها
 40أما أمهات أفراد العينة اللواتي تلقين التعليم الجامعي فقد بلغ عـددهن               

، أيضا بلغ عدد األمهات الحاصالت علـي التعلـيم          %  10شكلن حوالي   
، أما األمهات الحاصالت علـي دبلـوم         %8.2 شكلن حوالي    33االبتدائي  
 ، أما األمهات اللـواتي لـم        5.5 شكلن حوالي    22قد بلغ عددهن    متوسط ف 

، في حين حصل     %   2.4 شكلن حوالي    10يتلقين تعليما فقد بلغ عددهن      
 ) دبلوم عالي ، ماجستير، دكتوراه        (اثنتان من األمهات علي التعليم العالي     

   %.0.3 شكلن  حوالي 
  )1(جدول رقم 

 )405= عدد(دراسة املعلومات الدميوغرافية لعينة ال
 

النسبة  العدد 
 املئوية

   اجلنس
 51.6 209 إناث
 48.4 196 ذآور

   العمر
 33.3 135  سنة13
 34.6 140  سنة14
 32.1 130  سنة15

   مكان السكن
 33.6 136 مدينة رفح

 33.8 137 قرية القرارة
 32.6 132 خميم خانيونس

   مهنة األب
 41.4 168 ال يعمل
 23.5 95 موظف
 10.2 41 عامل

 9.2 37 مزارع
 6.5 26 تاجر

 6.5 26 صنا يعي
 2.9 12 رجل أمن

   مهنة األم
 93 377 ربة بيت 

 5.3 21 موظفة
 1.7 7 عاملة

   املستوى التعليمي لألب
 34.5 140 ثانوي
 27 108 إعدادي
 17 69 جامعة

 8.4 34 دبلوم متوسط
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(X2 = 31.60, df = 2, p = 0.00) 

 في  ) % 9.6(طفال   13لصادمة ، فقد تعرض     من حيث التعرض للخبرات ا    
 7 ، في حين تعرض      ) خبرات   1-4( سنة إلى خبرات صادمة بسيطة           13عمر  

 15 في عمـر     ) % 10(  طفال      13 سنة و تعرض     14 في عمر  ) % 5(أطفال  
 13 في عمـر     ) % 70.3 ( طفال   95سنة لخبرات صادمة بسيطة ، و تعرض          

)%  68.6( طفـال  96  ، و تعرض)ات خبر5-10(سنة لخبرات صادمة متوسطة   
 58.5 (طفال   76سنة لخبرات صادمة متوسطة ، في حين تعرض          14في عمر   

 20.1(طفال   27كذلك تعرض   .  سنة لخبرات صادمة متوسطة    15 في عمر    )% 
، و تعرض   ) خبرات فما فوق     11( سنة لخبرات صادمة شديدة      13 في عمر  )% 

سنة لخبرات صادمة شديدة ، في حين        14في عمر   ) %  26.4( طفال   37حوالي  
 سنة لخبرات صادمة شديدة ، وهـذا        15 في عمر    ) % 31.5( طفال   41تعرض  

 سنة تعرضوا إلي خبرات صادمة شديدة أكثر من         15 يعني أن األطفال في عمر    
األطفال األصغر سنا ، و لقياس العالقة بين العمر و درجة التعرض للخبـرات              

 ( X2 = 3.99 , df = 4 , P = 0.40)مربع كاي حيث  الصادمة تم إجراء اختبار 
 .وهي قيمة غير دالة إحصائيا 

وأظهرت النتائج أن األطفال في مخيم خان يونس تعرضوا إلى خبرات           
صادمة شديدة حيث بلغ عدد األطفال الذين تعرضوا إلي أحداث صـادمة            

ل ، و ذلك أكثر مـن األطفـا   % 43.2 طفال شكلوا نسبة   57شديدة حوالي   
 طفـال و بنـسبة      52الذين يسكنون في مدينة رفح حيث بلغ عدد األطفال          

، و أيضا أكثر من قرية القرارة حيث بلـغ عـدد             % 38.2مئوية حوالي   
  %.32.7 طفال و بنسبة مئوية 45 األطفال

في حين تعرض األطفال في قرية القـرارة إلـى خبـرات صـادمة              
، وذلك أكثـر مـن       % 60 طفال و بنسبة مئوية      82متوسطة بلغت حوالي    

، و أكثر    % 48.6 طفال شكلوا نسبة     67مدينة رفح حيث بلغ عدد األطفال       
طفال و بنسبة مئوية بلغت      66من مخيم خان يونس حيث بلغ عدد األطفال         

 طفال  18، أما األطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة بسيطة ،           % 50.8
في قرية القـرارة ،      ) % 7.3  ( أطفال 10 في مدينة رفح ، و     ) % 13.2(

في حين بلغ عدد األطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة بسيطة في مخيم            
 وهي   ( X2 = 8.47, df = 4, p = 0.07) ) % 6 ( أطفال 8خان يونس 

 . قيمة غير دالة إحصائيا 

و لتبيان الفروق في درجة التعرض للخبرات الـصادمة بـين المنـاطق             
 حيـث   (ANOVA)ام اختبار التباين األحـادي      المختلفة للسكن ، فقد تم استخد     

أظهرت النتائج فروقا  إحصائية ذات داللة بـين منـاطق الـسكن و درجـة      
التعرض لألحداث الصادمة ، فقد بلغ المتوسط الحـسابي لـدرجات مقيـاس             

 ، و االنحـراف     8.37= الخبرات الصادمة لعينة الدراسة من  مدينـة رفـح           
 ، و   8.26= ية القرارة بلغ المتوسط الحسابي    ، بينما في قر    3.01= المعياري    

 ، و في مخيم خان يونس بلغ المتوسط الحسابي          3.05= االنحراف المعياري     
 ، نـستنتج  ( F = 4.71, P = 0.00) ،2.91= ، و االنحراف المعياري  9.28= 

من ذلك أنه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية ، وهذا يعني أن األطفـال               
ونس تعرضوا ألحداث صادمة أكثر من األطفال فـي مدينـة           في مخيم خان ي   

 للمقارنة بـين    (Tukey)رفح و قرية القرارة ، كذلك تم استخدام اختبار توكي           
المتوسطات و إيجاد الفروق بينهم و ذلك بين  مخيم خان يونس و مدينة رفح ، 

 ، وذلك لصالح مخيم خان يونس ، و بين مخيم خان يونس و              p=0.03حيث    
، في حين لـم توجـد        p=0.01 القرارة ، لصالح مخيم خان يونس حيث         قرية

 ، وهي p=0.95فروق ذات داللة إحصائية بين مدينة رفح وقرية القرارة حيث 
 .قيمة غير دالة إحصائيا

 ة ـــــــــرب ما بعد الصدمـــــــار آـــــــــانتش - 3.7
ة، حيث طور  يبين نوع ردود الفعل لكرب ما بعد الصدم)5(جدول رقم

ردود فعل متفاوتة من حيث الحدة لكرب ما بعد )  % 83.7 ( طفال  339
  ردود فعل متوسطة لكرب ما ) %45.9 ( طفال  186الصدمة ، فقد طور 

 بعد الصدمة، حيث تراوحت درجاتهم لمقياس كرب ما بعد الصدمة

  

مشاهدة أحد األقربـاء وهـو 13
 30.1 122 يقتل بالرصاص 

يتـــه يقـــصفمـــشاهدة ب 14
 28.9 117 باملدفعية و الرشاشات

مشاهدة بيته وهو يهدم مـن 15
 19.3 78 اجليش

مشاهدة أحد األصـدقاء وهـو 16
 19.3 78 يقتل من اجليش

 13.1 53 إصابته شخصيا بالرصاص 17

مساعه ملقتل أو استشهاد أحد 18
 8.4 34 أفراد األسرة

مشاهدة استشهاد أحد أفراد 19
 7.7 31 األسرة

 ال ـرض لها األطفـــــي تعــة التـــرات الصادمـــدة الخبــــش - 3.7
 يبين شدة الخبرات الصادمة التي تعرض لها األطفال         )3(جدول رقم   

الفلسطينيون خالل انتفاضة األقصى ، لقد تعرض األطفال الفلـسطينيون إلـى            
مة صدمات نفسية مختلفة، حيث بلغ متوسط درجات مقياس الخبـرات الـصاد           

(mean)  =8.632   ،    كذلك تعرض كل طفل إلى       3.025= االنحراف المعياري ، 
 خبـرة ،    14 خبرات و بحـد أقـصي        4حد أدنى من الخبرات الصادمة بلغ       

(median=9)             والتي تم قياسها على حسب مقياس غزة للخبرات الصادمة ، مـن 
فما فوق  خبرة 11  و من ،)  متوسطة( خبرات 5-10 ، من  ) بسيطة(خبرة  4-1

 حيث بلغ عدد األطفال الذين تعرضوا لخبـرات صـادمة متوسـطة             ،) شديدة   (
و هي أعلى نسبة ، في حين تعرض         % 65.9  و بنسبة مئوية بلغت       267حوالي  

 طفل شكلوا ما يقـارب       105األطفال إلى خبرات صادمة شديدة  بلغت حوالي         
ضوا إلـى خبـرات     من عينة الدراسة ، و بلغ عدد األطفال الذين تعر          % 25.9

  % .8.1 شكلوا حوالي 33صادمة بسيطة حوالي 

 )3 (جدول رقم 
 )405=العدد(شدة اخلربات الصادمة اليت تعرض هلااألطفال

النسبة  العدد شدة اخلربات الصادمة
 املئوية

 8.2 33 بسيطة
 65.9 267 متوسطة
 25.9 105 شديدة

دة الخبـرات    يبين الفروق بين الجنسيين من حيث ش       )4(جدول رقم   
الصادمة التي تعرض لها األطفال الفلسطينيون خالل انتفاضة األقصى ، فقـد            

، مـنهم   ) خبـرة    1-4( طفال لخبرات صادمة بسيطة      ) % 8.2 ( 33تعرض  
 10 طفال من اإلناث إلى خبرات صـادمة بـسيطة ، و           % ) 11 ( 23تعرض  

ـ            )% 5.1( وا إلـي    أطفال من الذكور ، كذلك بلغ عدد األطفال الـذين تعرض
 طفال ، حيث بلـغ   ) % 65.9 ( 267 ) خبرة   5-10 (خبرات صادمة متوسطة    

 ) % 74.6 ( 156عدد اإلناث اللواتي تعرضن إلى خبرات صادمة متوسطة           
 طفال من الذكور ، في حين بلغ عدد األطفال           ) %56.6 (111طفال، و حوالي    

ـ ) خبرات فما فوق    10 (الذين تعرضوا لخبرات صادمة شديدة         (105والي  ح
 طفال من كال الجنسيين ، حيث بلغ عدد اإلناث اللواتي تعرضـن              )%  25.9

38.3 ( 75  طفال ، و بلغ عدد الذكور       ) %14.4 ( 30لخبرات صادمة شديدة    
 طفال، و لقياس العالقة بين الجنس و شدة الخبرات الصادمة فتم إجـراء              )% 

 و هذا يعنـي أن هنـاك   ( X2 = 31.60, df = 2, p  0.00)اختبار مربع كاي 
عالقة معنوية قوية ذات داللة احصائية، بين جنس الطفل و شـدة الخبـرات              

 .الصادمة لصالح الذكور 

العالقة بني اجلنس وشدة التعرض للخربات: )4(جدول رقم 
 )405=العدد( الصادمة

 شدة اخلربات الصادمة
 اجلنس شديدة متوسطة بسيطة

 % العدد % العدد % العدد
نثىأ  23 11 156 74.6 30 14.4 

 38.3 75 56.6 111 5.1 10 ذآر
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منهم  ردود فعل بسيطة لكـرب مـا بعـد    2.4% الصدمة حيث طور 
منهم ردود فعل متوسطة لكرب ما بعد الـصدمة          2.4%الصدمة ، وطور    
ردود فعل لكرب ما بعد الصدمة ، كذلك بلغـت           %  3.2في حين لم يطور   

 % 54.5ي  نسبة  األطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة متوسطة حـوال        
ردود فعل شديدة لكرب ما بعد الصدمة        %  8.8من األطفال ، طور منهم      

ردود فعل متوسطة لكرب مـا بعـد الـصدمة ،           % 25.4، وطور حوالي    
ردود فعل بسيطة لكرب ما بعد الصدمة ، في حين          % 10.8وطور حوالي   

 % 37.3، كذلك تعرض    % 9.4لم يطور ردود فعل لكرب ما بعد الصدمة         
مـنهم ردود فعـل       % 0.2فال إلي خبرات صادمة شديدة ، طور        من األط 

  ردود فعـل شـديدة       %10.3شديدة جدا لكرب ما بعد الصدمة ، وطـور          
  طوروا ردود فعل متوسطة لكـرب مـا       %18لكرب ما بعد الصدمة ، و       

 طوروا ردود فعل بسيطة لكرب مـا بعـد          %4.9بعد الصدمة ، وحوالي     
 .  ردود فعل لكرب ما بعد الصدمة % 3.7الصدمة ، في حين لم يطور 

 (X2 = 36.44, df = 8 , p = 0.00 ) وهذا يعني وجود عالقة قوية ذات 
 .داللة بين شدة الصدمة النفسية و تطور ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة

العالقة بني شدة الصدمة النفسية و :)6(جدول رقم 
 )405=العدد(تطور آرب ما بعد الصدمة

رب ما ردود الفعل لك شدة اخلربات الصادمة
 شديدة متوسطة بسيطة بعد الصدمة
 3.7% 9.4% 3.2% ال يوجد اضطراب

 4.9% 10.8% 2.4% ردود فعل بسيطة
 18% 25.4% 2.4% ردود فعل متوسطة
 10.3% 8.8% 0% ردود فعل شديدة

 0.2% 0% 0% ردود فعل شديدة جدا
(X2 = 36.447, df = 8 , p = 0.00 ) 

دام اختبار بيرسون تبين أن هناك ارتباطا طرديـا معنويـا ذا            و باستخ 
داللة إحصائية بين  التعرض للخبرة الصادمة و تطور كـرب مـا بعـد               

  ، مـستوى  286.= الصدمة، حيث بلغت قيمة معامل ارتبـاط بيرسـون          
 ، وهذا يعني أنه كلما زاد عدد الخبرات  الصادمة  التـي              0.01= الداللة  

زادت درجة حدة ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة         تعرض لها الشخص ،     
و العكس صحيح ، أي كلما قلت الخبرات الصادمة قلت حدة ردود الفعـل              

 .لكرب ما بعد الصدمة 

و لتبيان الفروق بين الذكور و اإلناث من حيث تطـور ردود الفعـل              
طفالً من الذكور كانت 37 لكرب ما بعد الصدمة  فقد وجدت الدراسة  أن 

 ( طفـال  37  و) %18.8 ( ردود فعل بسيطة لكرب ما بعد الصدمة لديهم
 من اإلناث ردود فعل     ) % 47.4( طفال   99 من اإلناث ، وطور     % )17.7

 من  ) %  44.4(طفال   87متوسطة لكرب ما بعد الصدمة، في حين طور         
الذكور ردود فعل متوسطة، كذلك بلغ عدد اإلناث اللـواتي طـورن ردود           

) %21.4 ( طفال 42 ، في حين طور      )  %17.2 (طفال      36فعل شديدة     
 من اإلنـاث  ) % 4.(طفل واحد  من الذكور ردود فعل شديدة ، وطور 

ردود فعل شديدة جدا ، كذلك بلغ عدد األطفال الذين لم يطوروا ردود فعل              
 30 و من الـذكور      ) % 17.2( طفال   36لكرب ما بعد الصدمة من اإلناث       

  . )( X2 = 2.366, df = 4 , P = 0.66  ) % 15.3(طفال 

وهي قيمة غير دالة إحصائيا ، أي أنه ال توجد عالقـة  ذات داللـة                
 .إحصائية بين تطور ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة والجنس 

 سنة ردود فعل لكرب ما بعد الصدمة أكثر 15وأظهر األطفال في عمر 
الحسابي لدرجات  سنة ، حيث بلغ المتوسط 13,14من األطفال في عمر 

 و 30.961سنة  15مقياس كرب ما بعد الصدمة لألطفال في عمر 
 سنة فقد بلغ 14 ، أما األطفال في عمر 11.573= االنحراف المعياري 

 ، 13.914 و االنحراف المعياري  28.042المتوسط الحسابي لدرجاتهم 
    سنة كان  المتوسط الحسابي لدرجاتهم13في حين أن األطفال في عمر 

  ردود   ) %19.3 ( طفـال    78  درجة ، في حين طور حـوالي       39 25-من   
 -59 40فعل شديدة لكرب ما بعد الصدمة ، و تراوحـت درجـاتهم مـن             

 ) %18.3 (طفـال    74درجة لمقياس كرب ما بعد الـصدمة ، و طـور            
ردود فعل بسيطة لكرب ما بعد الصدمة حيث تراوحت درجاتهم لمقيـاس            

 )%0.2( درجة ، و طور طفـل واحـد          -24 12ن  كرب ما بعد الصدمة م    
ردود فعل شديدة جدا لكرب ما بعد الصدمة حيث كانت درجاته لمقيـاس             

 66 درجة ، في حين تراوحت درجات        59كرب ما بعد الصدمة أكثر من       
درجة وهذا يعني عدم وجود -11  0طفل لمقياس كرب ما بعد الصدمة من 

 ردود الفعـل المتوسـطة      اضطراب كرب ما بعد الصدمة ، كذلك كانـت        
 . لكرب ما بعد الصدمة هي أكثر انتشارا بين األطفال 

تصنيف ردود الفعل لكرب ما بعد :)5(جدول رقم 
 )405=العدد(الصدمة النفسية

ردود الفعل لكرب ما 
 بعد الصدمة

 % العدد

 16.3 66 ال يوجد اضطراب
 18.3 74 ردود فعل بسيطة
 45.9 186 ردود فعل متوسطة

 19.3 78  فعل شديدةردود
 0.2 1 ردود فعل شديدة جدا

و تبين أن هناك اختالف بين الجنسين من حيث انتشار كرب ما بعد 
 طفال من اإلناث ردود فعل شديدة و شديدة جدا 37الصدمة ، حيث طور 

، في حين لم يطور ردود  % 17.7لكرب ما بعد الصدمة شكلن حوالي 
 طفال شكلن  حوالي  172ن اإلناث فعل شديدة لكرب ما بعد الصدمة م

 طفال من الذكور ردود فعل شديدة لكرب ما 42 ، كذلك طور % 82.3
، في حين لم يطور ردود فعل شديدة  % 21.4بعد الصدمة  شكلوا حوالي 

، وهذا يعني % 78.6 طفال من الذكور شكلوا 154لكرب ما بعد الصدمة  
 = X2)على من اإلناث ، أن انتشار كرب ما بعد الصدمة بين الذكور أ

0.89, df =1, p = 0.34)  وهي قيمة غير دالة ، أي أنه ال توجد عالقة  
 .  بين الجنس و تطور كرب ما بعد الصدمة

 في سن الخامسة ) % 22.3(طفال 29 أما بالنسبة للعمر فقد طور 
 101عشر كرب ما بعد الصدمة في حين لم يطور كرب ما بعد الصدمة 

  في سن الرابعة ) % 20.7( طفال 29  ، كذلك طور ) % 77.7(طفل 
كرب ما بعد )  % 79.3( طفال 111عشر كرب ما بعد الصدمة و لم يطور 

 في )  % 15.5( طفال 21الصدمة ، في حين طور كرب ما بعد الصدمة 
 كرب ما بعد ) % 84.5 ( طفال 114عمر الثالثة عشر و لم يطور 

ألكبر سنا طوروا ردود فعل شديدة الصدمة ، وهذا يعني أن األطفال ا
 = X2 = 2.12 , df).  لكرب ما بعد الصدمة أكثر من األطفال األصغر سنا

2 , p = 0.36 ) وهي قيمة غير دالة إحصائيا ، وهذا يعني عدم وجود 
 عالقة بين العمر و تطور كرب ما بعد الصدمة   

نة رفح قد     يسكنون مدي   ) %17.7 ( طفال   24و بالنسبة للسكن فنجد أن      
  لم يطوروا كـرب      ) %82.3( طفال   111طوروا كرب ما بعد الصدمة و       

 يسكنون قرية القـرارة     )  %18.1( طفال   25ما بعد الصدمة ، أيضا طور       
  كرب مـا بعـد   )%81.9 ( طفال 113كرب ما بعد الصدمة  و لم يطور 

  يسكنون مخـيم خـان       ) %22.7( طفال   30الصدمة ، بينما  طور حوالي       
 ) % 77.3( طفـال    102كرب ما بعد الصدمة و لم يطور حـوالي          يونس  

كرب ما بعد الصدمة ، و بذلك يكون انتشار كرب ما بعد الـصدمة فـي 
 . مخيم خان يونس أعلى من مدينة رفح و قرية القرارة 

 ( X2 = 1.29 , df = 2, p = 0.52)  وهي قيمة غير دالة ، أي أنـه ال 
 . طور كرب ما بعد الصدمة توجد عالقة بين مكان السكن و ت

من األطفال الذين تعرضوا إلى  % 8.1تبين أن ) 6(جدول و في 
 خبرات صادمة بسيطة ، قد طوروا ردود فعل متفاوتة لكرب ما بعد 
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و الخاصة لآلخرين و مقياس كرب ما بعد الصدمة،  حيث بلغت قيمة 
  . وهي قيمة غير دالة إحصائيا0.080معامل ارتباط بيرسون 

إحصائية بين الخبرة الصادمة التي أيضا ال يوجد ارتباط ذو داللة 
 و التي تتصمن التعرض للتهديد بالموت أو اإلصابة أو )19(تشمل الخبرة 

تهديد السالمة الشخصية و مقياس كرب ما بعد الصدمة ، حيث بلغت قيمة 
 .وهي قيمة غير دالة إحصائيا 0.090معامل ارتباط بيرسون 

 الــــــن األطفــــارا بيـــــر انتشـــزن األآثـــراض الحــــــأع - 4.7
 يبين معدل انتشار أعراض الحزن عند األطفال ،     )7(جدول رقم   

و الـذي يتعلـق     % 48.4 بين األطفال    )1(حيث بلغ معدل انتشار العرض      
بوجود أحالم تتعلق بالشخص الميت ، أيضا بلغ معدل انتشار العرض رقم            

شبه الشخص الميت في     و الذي يتعلق برؤية شكل ي      %34 بين األطفال    )2(
 بـين األطفـال     )3(حالة الوعي ، كذلك بلغ معدل انتشار العرض رقـم           

والذي يتعلق بالبكاء علي الشخص الميت ، و بلغ معـدل انتـشار             % 54.3
و الذي يتعلق برفض الواقـع و       % 30.6 بين األطفال    )4(العرض رقم   

 )5(رقـم   إنكار حدوث الموت و الفقدان ، أيضا بلغ معدل انتشار العرض            
 و الذي يتعلق بوجود أفكار تتعلق بالشخص الميـت ،           %52.1بين األطفال   

 و الـذي يتعلـق      %39 بين األطفال    )6(و بلغ معدل انتشار العرض رقم       
بتغيير طريقة اللعب و األنشطة اليومية و تجنب األنشطة و األلعاب التـي             

عـرض  من الممكن أن تذكر بالشخص الميت ، أيضا بلغ معدل انتـشار ال            
 و الذي يتعلق بوجود أفكار تتميز بالغضب من         %23 بين األطفال    )7(رقم  

 %49 بين األطفـال  )8(الشخص الميت ، و بلغ معدل انتشار العرض رقم      
و الذي يتعلق بالرغبة في الموت و اللحاق بالشخص الميت ، كـذلك بلـغ            

ر  والذي يتعلق بالشعو   %36.3 بين األطفال    )9(معدل انتشار العرض رقم     
 .   بالكآبة وضيق المستقبل

  )7( جدول رقم 
 )405=العدد(أعراض احلزن األآثر شيوعا بني األطفال

نعم  أعراض احلزنالرقم
  

 % ال   %

أحالم تتعلق بالشخص  1
 51.6 209 48.4 196 امليت

رؤية شكل يشبه الشخص  2
 66 267 34 138 امليت يف حالة الوعي

 45.7 185 54.3 220 البكاء علي امليت 3

عدم قبول الواقع أو  4
 69.4 281 30.6 124 إنكار فكرة املوت 

 أفكار تتعلق بالشخص  5
 47.9 194 52.1 211 امليت

6 

تغري طريقة اللعب أو 
النشاطات اليت من 

املمكن أن تذآر بالشخص 
 امليت 

158 39 247 61 

أفكار تتميز بالغضب  7
 77 312 23 93 من الشخص امليت

ة يف املوت و  الرغب 8
 51 207 49 198 اللحاق بالشخص امليت

الشعور بالكآبة وضيق  9
 63.7 258 36.3 147 املستقبل 

 1-0: أما بالنسبة لشدة الحزن بين األطفال و التي تم تصنيفها كالتالي 
 شديدة جدا ، فقد بلغ عدد األطفال 9-8 شديدة، 7-5 متوسطة، 4-2،   بسيطة

 طفل  402لى األقل من أعراض الحزن الذين طوروا عرض واحد ع
عرض واحد ، في حين طور )  % 3.2( طفال  13فقد طور  . )  99.3%(

 طفال 65عرضين من أعراض الحزن، كذلك طور )  % 16.3( طفال 66
 أربعة أعراض ، ) %16.3( طفال 66 ثالثة أعراض ، و طور ) % 16(

13.6( طفال55أعراض ، وطور   خمسة)% 20.2 ( طفال82في حين طور 
  35ستة أعراض ، وبلغ عدد األطفال الذين طوروا سبعة أعراض %)  

 ، و هذا يعني أن األطفال األصغر 14.092 واالنحراف المعياري 26.274 
سنا طوروا أعراض لكرب ما بعد الصدمة أقل من األطفال األكبر سنا 

(F= 3.89, p = 0.02)  ،لة بين وهذا يعني وجود فروق إحصائية ذات دال
 .0.05فئات العمر لصالح األطفال األكبر سنا ، عند مستوي داللة أقل من 

وقد تبين أن األطفال  في مخيم خان يونس طوروا ردود فعل لكـرب              
ما بعد الصدمة أكثر من األطفال اآلخرين الذين يسكنون في مدينة رفح و             

ياس كرب  قرية القرارة ، حيث  بلغ المتوسط الحسابي لدرجات األطفال لمق          
=  و االنحراف المعيـاري      29.659ما بعد الصدمة  في مخيم خان يونس         

 ، و في مدينة رفح بلغ المتوسط الحـسابي لـدرجات األطفـال              13.156
13.016=  و االنحراف المعياري     28.264لمقياس كرب ما بعد الصدمة        

، في حين كان المتوسط الحسابي لدرجات األطفال لمقياس كرب ما بعـد             
  . 13.984= و االنحراف المعياري 27.233مة  في قرية القرارة الصد

حيـث أنـه ال    ) One-Way ANOVA (و يبين تحليل التباين األحادي 
 مخيم خـان    (توجد فروق إحصائية ذات داللة بين مناطق السكن المختلفة          

  من حيث تطور كـرب مـا بعـد           )يونس ، قرية القرارة ،  مدينة رفح         
 ، وهي قيمة غير دالة إحـصائيا   (F= 1.119, p = 0.33)الصدمة ، حيث 

 إليجاد الفروق بين المتوسطات     )Tukey(، كذلك تم استخدام اختبار توكي       
الحسابية و المقارنة بينها و لم توجد فرو ق إحـصائية ذات داللـة بـين                

 ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة مناطق السكن المختلفة من حيث تطور 

ما بين نوع الخبرة الصادمة و كرب ما بعد الـصدمة           ولمعرفة العالقة   
فقد تم استخدام اختبار االرتباط بيرسون  بين الدرجة الكلية لمقياس كـرب             
ما بعد الصدمة و الدرجة الكلية لنوع الخبرات الصادمة التي تعرض لهـا             
األطفال الفلسطينيون ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسـون حـوالي            

، و هذا يعني أن      0.01 دالة إحصائيا عند مستوى داللة        ، وهي قيمة   215.
هناك ارتباطا قويأ بين نوع الخبرة الصادمة  و تطـور كـرب مـا بعـد                 
الصدمة ،  كذلك يبين الجدول وجود ارتباط قوي بين النـوع األول مـن               

 ) 1،13،18 (الخبرات الصادمة و الذي يشتمل علي الخبـرات الـصادمة           
الصدمة ، و التي تتعلق بسماع أحداث صادمة        حسب مقياس غزة لألحداث     

تتضمن التهديد بالموت أو اإلصابة أو تتضمن تهديـد الـسالمة الجـسدية       
 . أحد أفراد األسرة ، أحد األقارب ، أحد األصدقاء ، و اآلخرين(لآلخرين 

 ، وهي قيمة دالة إحـصائيا       .201= كذلك بلغ معامل ارتباط  بيرسون       
وهذا يعني وجود ارتباط معنوي قوي بين النوع          ،0.01عند مستوى داللة    

كـذلك وجـد    .  األول للخبرات الصادمة ومقياس كرب ما بعد الـصدمة        
و التي تتضمن    ) 14،15،16،17(ارتباط بين النوع الثاني للخبرات الصادمة       

مشاهدة أحداث صادمة تتضمن التهديد بـالموت أو اإلصـابة أو تتعلـق             
األسرة ، أو أحد األقـارب و األصـدقاء  و           بالسالمة الجسدية ألحد أفراد     

= مقياس كرب ما بعد الصدمة ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسـون     
   .0.05، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي داللة . 120

 أيضا وجد ارتباط قوي بين النوع الثالث من الخبـرات الـصادمة و             
دة أحداث صادمة تتعلق    و التي تتضمن مشاه    ) 11،12 (التي تشمل الخبرات  

بتدمير الممتلكات الخاصة لألسرة أو األقارب أو األصدقاء و مقياس كرب           
 ، وهي   .140=  ما بعد الصدمة ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون           

 . ،  0.01قيمة دالة إحصائيا عند مستوي داللة 

 كذلك وجد ارتباط قوي بين النوع الرابع للخبرات الصادمة و التـي             
التي تتضمن مشاهدة أحـداث     )  7،8،9،10، 5(تشمل الخبرات الصادمة        

صادمة تتضمن الموت أو التهديد بالموت أو تتعلـق بالـسالمة الجـسدية             
لآلخرين و مقياس كرب ما بعد الصدمة ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط             

  .0.01 ، و هي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي داللة .204= بيرسون 

ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين الخبرات الصادمة التـي           بينما  
 و التي تتصمن مشاهدة تدمير الممتلكات العامة )2،3،4،6(تشمل الخبرات 
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في حين ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين الخبرات الصادمة التي 
التي تتضمن مشاهدة تدمير الممتلكات العامة و  ) 2،3،4،6( تشمل الخبرات 

زن ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط الخاصة لآلخرين و مقياس الح
 . وهي قيمة غير دالة إحصائيا  ،0.050= بيرسون 

كذلك ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين الخبرات الصادمة التـي            
التي تتضمن التعرض للتهديد بالموت أو اإلصـابة أو          ) 19( تشمل الخبرة   

لغـت قيمـة    تهديد السالمة الجسدية الشخصية و مقياس الحزن ، حيـث ب          
  .وهي قيمة غير دالة إحصائيا ، 0.099= معامل ارتباط بيرسون 

 ةـــــــــــــــــالمناقش - 8
مما ال شك فيه أن كرب ما بعد الصدمة و الحزن من بين االضطرابات 
النفسية األكثر انتشارا بعد التعرض لخبرات صادمة، و خصوصا التي يتم 

ية طويلة ، و في ظل ظروف تتميز التعرض لها خالل الحرب و لفترة زمن
بفقدان األمان و تهديد السالمة الجسدية و الخوف، باإلضافة إلى الظروف 

إن .االقتصادية الصعبة ، كما حدث ومازال يحدث في األراضي الفلسطينية 
إرهاب االحتالل اإلسرائيلي يمكن مالحظته من خالل عدد الخبرات 

طفال ، حيث تعرض الطفل الصادمة و تكرارها التي تعرض لها األ
 4الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى إلى حد أدنى من الخبرات الصادمة بلغ 

 خبرة و ذلك بعد أربع سنوات على 14خبرات علي األقل و بحد أقصى 
انتفاضة األقصى وهذا ما يفسر االرتفاع الملحوظ لمعدل انتشار كرب ما بعد 

تعرض . ن خالل انتفاضة األقصى الصدمة و الحزن بين األطفال الفلسطينيي
األطفال الفلسطينيون في قطاع غزة إلى خبرات صادمة شديدة و متنوعة 
خالل انتفاضة األقصى، حيث تعرض األطفال إلى حد أدنى من الخبرات 

 خبرة كحد أقصى، هذه النتيجة تبين  شمولية 14 خبرات، و 4الصادمة بلغ 
 في مناطق سكناهم المختلفة ، الخبرات الصادمة التي  طالت كل األطفال

أيضا تظهر تعرض األطفال إلي خبرات صادمة متكررة و متعددة ، النتائج 
التي توصلت لها الدراسة مشابهة إلى حد بعيد مع النتائج التي توصلت لها 
الدراسات السابقة التي أجريت في قطاع غزة خالل انتفاضة األقصى و التي 

ا إلي خبرات صادمة متوسطة ، كذلك تفيد أن أغلبية األطفال تعرضو
تعرض العديد من األطفال إلي خبرات صادمة شديدة ، بينما كانت الخبرات 

-El-Majdalawi, 2004 ; Abu)الصادمة البسيطة أقل نسبة بين األطفال 
Nada, 2003 ; Thabet, 2001 ).  

 أيضا من النتائج التي توصلت لها الدراسة أن متوسط الخبرات الصادمة           
 خبرات ، و تراوح معـدل الخبـرات         9التي تعرض لها األطفال بلغ حوالي       

 خبرة صادمة ، وهذا يعني أن األطفـال الفلـسطينيين           14 – 4الصادمة من   
خالل انتفاضة األقصى و بعد أربع سنوات تقريبا علـى انتفاضـة األقـصى              

 خبرات و بحد أقصى بلغ      4تعرضوا إلي حد أدنى من الخبرات الصادمة بلغ         
 خبرة صادمة ، هذا يعكس شدة الخبرات الصادمة و تنوعها التى تعرض             14

لها األطفال الفلسطينيين خالل انتفاضة األقـصى، يمكـن تفـسير االرتفـاع             
الملحوظ في عدد الخبرات الصادمة التي تعرض لها األطفال الفلسطينيين إلى           

 و  تعدد وسائل اإلعالم و خصوصا التلفزيون التي تعرض صـورا للـشهداء           
 . الجرحى و قصف البيوت و االغتياالت

 Thabet) النتيجة التي توصلنا لها اختلفت مع النتيجة التي توصل لها 
et al, 2001)    في الدراسة التي أجريت خالل العام األول من انتفاضـة 

 4األقصى ، حيث بلغ متوسط الخبرات الصادمة التي تعرض لها األطفال            
 Nader et al)خبرات ، ومع دراسة  10-0 خبرات ، وبمعدل  تراوح بين

 التي توصلت إلي أن متوسط الخبرات الصادمة التي تعرض لهـا            (1993,
 خبرة صادمة ، وتعرض األطفال علي األقـل         5.2األطفال الكويتيون بلغ    

لخبرتين صادمتين خالل فترة وجود القوات العراقية في الكويـت، أيـضا            
و التي أجريت علـي األطفـال    (Macksoud, 1992)اختلفت مع دراسة  

اللبنانيين، و التي تفيد أن متوسط الخبرات الصادمة التـي تعـرض لهـا              
 . خبرات صادمة6األطفال اللبنانيون 

، و  )  %4.4( طفـال    18، في حين طور ثمانية أعـراض        %)   8.6( الطف 
 ، كذلك بلغ عدد األطفال الذين لـم         ). %5 ( طفل   2طور تسعة أعراض    

   . ) %70.( أطفال 3عرض من أعراض الحزنيطوروا أي 

و تبين أن هناك فروق بين اإلناث و الذكور من حيث انتشار الحزن ،              
  من اإلناث خمسة أعرض علـي        ) %47.3 ( طفال   99حيث طور حوالي    

  مـن  )%52.7( أطفال 110األقل من أعراض الحزن ، في حين لم يطور      
  مـن الـذكور خمـسة        ) %48.4( طفال   95اإلناث الحزن ، أيضا طور      

 101أعرض علي األقل من أعراض الحزن ، في حين لم يطور الحزن             
  من الذكور ، وهذا يعني أن انتشار الحزن بين الـذكور             ) %51.6(طفل  

 وهي قيمة غير دالة ، ( X2 = 0.63, df = 1, p = 0.42)أعلى من اإلناث   
 .أي أنه ال توجد عالقة بين الجنس و تطور الحزن 

 من حيـث    ) سنة   15  ، 14 ،   13 (أما الفروق بين فئات العمر المختلفة       
سنة خمسة   13  في عمر     ) %39.2( طفال   53انتشار الحزن ، حيث طور      

 ) %52.1(طفال   73أعرض علي األقل من أعراض الحزن ، أيضا طور          
 سنة خمسة أعراض على األقل من أعراض الحزن ، فـي            14في عمر   

 سنة خمسة أعرض علي     15  في عمر     ) %52.3( طفال   68حين طور   
األقل من أعراض الحزن ، و ذلك يعني أن معدل انتـشار الحـزن بـين                

 ) سـنة    15،  13( سنة أعلى من فئات العمر األخرى        14األطفال في عمر    
(X2 = 6.08,df = 2, P = 0.047)     وهذا يعني وجـود عالقـة ذات داللـة

 .  0.05وى داللة أقل من إحصائية بين تطور الحزن و العمر عند مست

و لمعرفة انتشار الحزن حسب مناطق السكن ، تبين أن  معدل انتشار             
، فـي  % 31.8، وفي قرية القرارة  % 53.3الحزن في مدينة رفح حوالي  

، وهذا يعني أن معدل      % 59حين بلغ انتشار الحزن في مخيم خان يونس         
قريـة  ( األخـرى   انتشار الحزن في مخيم خان يونس أعلى من المناطق          

و هذا يعنـي   . (X2 = 26.61, df = 2 , p = 0.00) )القرارة ، مدينة رفح
.وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية بين انتشار الحزن و منطقة السكن 

و لتبين العالقة  بين نوع الخبرة الصادمة و تطور الحزن عند األطفال             
غت قيمة معامل ارتباط    و ذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون ، حيث  بل         

بيرسون بين الدرجة الكلية لنوع الخبرات الصادمة و الدرجة الكلية لمقياس           
 ، وهذا يعني وجود عالقة ارتباط  معنوية بين نـوع            0.201الحزن حوالي   

الخبرة الصادمة و تطور الحزن ، كذلك وجد ارتباط معنوي بين الخبرات            
التي تتعلـق بـسماع أحـداث         )1،13،18( الصادمة التي تشمل الخبرات     

صادمة و التي تتضمن التهديد بالموت أو اإلصـابة أو تتعلـق بالـسالمة              
الجسدية ألحد أفراد األسرة ، األقارب، و األصدقاء، أو اآلخرين، و مقياس       

 ، و هي قيمـة      0.251=الحزن ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون         
 . 0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 ( وجد ارتباط معنوي قوي بين الخبرات الصادمة التـي تـشمل             يضاأ
 و التي تتعلق بمشاهدة أحداث صادمة تتـضمن التهديـد            )14،15،16،17

بالموت أو تتعلق بالسالمة الجسدية ألحد أفـراد األسـرة أو األقـارب و              
األصدقاء ، و بين مقياس الحزن ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون             

  0.01 إحصائيا عند مستوى داللة ي قيمة دالة ، وه0.209= 

كذلك وجد ارتباط معنوي  بين الخبرات الصادمة التي تشمل الخبرات           
 التي تتعلق بمشاهدة أحداث صادمة تتضمن التهديد بـالموت أو            )11،12( 

اإلصابة أو تتعلق بالسالمة الجسدية لآلخرين وبين مقياس الحزن ، حيـث            
 و هي قيمة دالـة إحـصائيا         ، 0.111= بيرسون  بلغت قيمة معامل ارتباط     

 .0.05عند مستوى داللة 

 (أيضا وجد ارتباط معنوي بين الخبرات الصادمة التـي تـشمل الخبـرات              
التي تتضمن مشاهدة أحداث صادمة تتعلق بتدمير الممتلكات الخاصة          ) 5،7،8،9،10

غت قيمة معامل   لألسرة أو أحد األقارب و األصدقاء و بين مقياس الحزن ، حيث بل            
  .0.05 ، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.112= ارتباط بيرسون
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الجنسيين من حيث التعرض للخبرات الصادمة ، هذه النتيجة انسجمت مع           
 التي توصلت إلى عدم وجود فروق بين (Nader et al,1993)نتائج دراسة 

 .  الجنسيين من حيث درجة التعرض للخبرات الصادمة 

وصلت لها الدراسة التي نحن بصددها فـي        يمكن تفسير النتيجة التي ت    
ضوء عدة أسباب و لعل أبرزها أن الذكور أكثر عرضة للتعرض للعديـد             
من األحداث الصادمة أكثر من اإلناث، و ذلك بـسبب أن الـذكور أكثـر               
مشاركة في أنشطة االنتفاضة من اإلناث مما يتيح مجاال أكبر لإلصابة أو            

اء عنـد إصـابتهم أو استـشهادهم ،         االستشهاد أو رؤية زمالء أو أصدق     
باإلضافة إلى إمكانية مشاهدة عمليات نسف البيوت و تدميرها وعمليـات           
االغتيال سواء بالصواريخ أو الدبابات أكثر من اإلناث ، أيضا مـشاركتهم            

 .       في عمليات اإلنقاذ و نقل المصابين والشهداء أكثر من اإلناث

سة أظهرت وجود فروق ذات داللة بين النتائج التي توصلت إليها الدرا
فئات العمر ، حيث أن األطفال األكبر سنا تعرضوا إلى خبرات صادمة 

 من %20.1أشد مما تعرض له األطفال األصغر سنا ، حيث تعرض 
من % 26.4 سنة إلى خبرات صادمة شديدة ، و 13األطفال في عمر 
ال في عمر من األطف% 31.5 سنة ، بينما تعرض 14األطفال في عمر 

 سنة لخبرات صادمة شديدة ، هذه النتيجة يمكن تفسيرها علي أن 15
األطفال األكبر سنا لديهم فرصة أكبر لمشاهدة أحداث صادمة متعددة و 
ذلك يعود ربما إلي مشاركتهم األكثر فاعلية في أنشطة االنتفاضة سواء 
اذ بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق المشاركة في عمليات اإلنق

ونقل الشهداء و الجرحى نتيجة القصف اإلسرائيلي للتجمعات السكنية أو 
عمليات القصف لألماكن العامة بالطائرات و الدبابات أو االغتياالت 
بقصف السيارات أو المباني بالصواريخ ، النتيجة التي توصلت لها 

   و التي أظهرت(Smith et al, 2002)الدراسة الحالية انسجمت مع دراسة 
أن األطفال األكبر سنا تعرضوا لخبرات صادمة أشد من األطفال األصغر 

(Nader et al, 1993)سنا ، أيضا نتائج الدراسة انسجمت مع نتائج دراسة 
و التي توصلت إلى أن األطفال األكبر سنا تعرضوا لخبرات صادمة أكثر 

 .من األطفال األصغر سنا

د فـروق ذات داللـة بـين        من النتائج التي توصلت لها الدراسة وجو      
مناطق السكن من حيث درجة التعرض للخبرات الصادمة ، فقـد أظهـر             
األطفال الذين يسكنون المخيم تعرضا لخبرات صادمة أكثر من األطفـال           
الذين يسكنون المدينة أو القرية ، كما تعرض األطفـال الـذين يـسكنون              

قريـة ، حيـث   المدينة لخبرات صادمة أشد من األطفال الذين يـسكنون ال    
 من األطفال الذين يسكنون مخـيم خـان يـونس           %43.2تعرض حوالي   

من األطفال  % 38.2، وتعرض   ) خبرة فما فوق  11(لخبرات صادمة شديدة    
% 32.7الذين يسكنون مدينة رفح لخبرات صادمة شديدة، بينمـا تعـرض        

من األطفال الذين يسكنون قرية القرارة لخبرات صادمة شديدة ،  أيـضا             
توسط عدد الخبرات الصادمة لدي األطفال في مخـيم خـان يـونس         بلغ م 
   .8.26 ، بينما بلغ في قرية القرارة 8.37و في مدينة رفح  ، 9.28

 التـي  (Thabet et al, 2001)وتختلف هذه النتائج مع نتـائج دراسـة   
توصلت إلي أن األطفال الذين يسكنون المدينة تعرضوا لخبرات صـادمة           

ذين يسكنون المخيم والقرية، أيضا اختلفت مع دراسـة         أشد من األطفال ال   
(Abu-Nada, 2003)    التي أظهرت أن األطفال الذين يـسكنون القريـة 

 تعرضوا لخبرات صادمة أكثر من األطفال الذين يسكنون المدينة و المخيم 

يمكن تفسير النتائج التي توصل إليها الباحث في ضوء أن مخيم خـان             
ق المشتعلة وذلك يرجع إلي تماسه مع مستوطنة ما         يونس يعتبر من المناط   

 و تعرضه بشكل شبه يومي إلى توغالت للجـيش          )غوش قطيف   (يسمي  
اإلسرائيلي، و قصف عشوائي للمباني السكنية بالـدبابات و الطـائرات و            
المدافع الثقيلة، باإلضافة إلى هدم المئات من المنازل و نزوح أهلها للسكن            

 مدينة رفح تعرضت بشكل يومي لعمليات توغل في أماكن أخرى ، أيضا

تعرض األطفال الفلسطينيون خالل انتفاضة األقصى إلى أنواع مختلفة          
من الخبرات الصادمة ، فقد تراوحت نسبة انتشار الخبرات الصادمة مـن            

 للخبرة الصادمة التي تتعلق بسماع عمليات اجتياح من الجيش، و           96.3%
لتي تتعلق بمشاهدة استشهاد أحد أفراد األسرة        للخبرة الصادمة ا   %7.7إلى  

، كذلك بلغ معدل انتشار الخبرة الصادمة التي تتعلـق بمـشاهدة صـور              
و مشاهدة تفجير البيـوت فـي       ،  %93.8الشهداء و الجرحى في التلفزيون      

 %80.7 و مشاهدة عمليات نسف البيوت من قبل الجيش          ،%87.7التلفزيون  
هذه النتيجـة اختلفـت مـع       ،  %75.6ات  ، ومشاهدة قصف البيوت والمقر    
 ,Thabet et al) و    (Abu-Nada, 2003) النتيجة التي توصلت لها دراستا

 حيث وجدت الدراستان أن نسبة انتشار الخبرات الصادمة تـراوح   (2001
 للخبرة الصادمة التي تتعلق بمشاهدة صور الشهداء و الجرحى          %96.5من  

لصادمة التي تتعلق باإلصابة الشخـصية      للخبرة ا % 6.2في التلفزيون إلي    
 .بالرصاص

 (Thabet, and Vostanis, 1999)مقارنة هذه النتائج مع نتائج دراسة 
و التي أجريت بعد انتهاء االنتفاضة األولى ، حيث توصلت تلك الدراسـة             

  %56.1إلى أن معدل انتشار الخبرات الصادمة بين األطفال تراوح مـن            
تعلق باستنشاق الغاز و هي الخبرة التي لـم تـدرج           للخبرة الصادمة التي ت   

 للخبـرة   %1.2ضمن الخبرات الصادمة خالل انتفاضـة األقـصى إلـي           
الصادمة التي تتعلق بالتعرض الشخصي لتكسير العظام، وهي أيضا مـن           
الخبرات التي لم تدرج ضمن الخبرات الصادمة خالل انتفاضة األقـصى،           

عنفا ضد أبناء الـشعب الفلـسطيني       وهذا يعكس أن االحتالل أصبح أكثر       
خالل انتفاضة األقصى واستخدامه لطرق مختلفة بهدف القتل أو اإلصـابة           

 فقـد  (Macksoud, 1988)أما دراسـة  . الحقيقية و تهديد السالمة الجسدية
أظهرت أن الخبرات الصادمة األكثر شيوعا بين األطفال اللبنانيين و ذلـك        

 النزوح والتهجير القسري بسبب الحرب      خالل الحرب هي ، الفقر الشديد ،      
، الحرمان بسبب مقتل األب أو األم أو كليهما ، مشاهدة أعمـال العنـف               

 .نتيجة القتال ، التعرض للقصف بالطائرات و الدبابات

 أن الخبـرات الـصادمة   (Nader et al, 1993)فيما أظهرت دراسـة  
لهم عالقة بالطفل   األكثر شيوعا بين األطفال الكويتيين هي اعتقال أشخاص         

أو معروفين للطفل ، إصابة أشخاص لهم عالقة بالطفل ، مشاهدة جثـث              
 . موتى ألشخاص آخرين غير معروفين للطفل 

بالرغم من أن الخبرات الصادمة التي تعرض لها األطفال سواء فـي            
لبنان أو الكويت أو فلسطين ، اختلفت من حيث نوعيتها و شـدتها، إال أن               

 على صحة األطفال النفسية في كل هذه األماكن هو واحـد            تأثيرها السلبي 
في جوهره، وهو أن االحتالل بشع سواء في فلسطين أو لبنان أو الكويـت              

 .     أو في أي مكان من العالم 

النتائج التي توصلت إليها الدراسة تبـين وجـود فـروق ذات داللـة              
 أشـد ممـا     إحصائية بين الجنسين ،  الذكور تعرضوا إلى خبرات صادمة         

 من األطفال الذكور إلى خبـرات       %5.1تعرض له اإلناث ، حيث تعرض       
 من األطفال اإلناث إلـى خبـرات        %11صادمة بسيطة في حين تعرض      

 من الذكور إلى خبرات صادمة متوسـطة  %56و تعرض   . صادمة بسيطة 
أيضا تعـرض   . من اإلناث لخبرات صادمة متوسطة    % 74.6بينما تعرض   

لخبرات صادمة شديدة ، و مقارنة باإلنـاث تعـرض          من الذكور     38.3%
 . منهن لخبرات صادمة شديدة 14.4%

هذه النتيجة تتجانس مع الدراسات العديدة التي أجريت خـالل انتفاضـة             
األقصى، حيث أظهرت أن األطفال الذكور تعرضوا إلي خبرات صادمة  أكثر 

   (El-Majdalawi,2004;Abu-Nada,2003;Thabet et al, 2001)من اإلناث 

أيضا هناك دراسات اختلفت مع النتائج التي توصلت لها الدراسة 
 و التي أجريت علي األطفال (Smith et al, 2002)الحالية، و منها  دراسة 

 الكرواتية ، الدراسة أظهرت عدم وجود فروق بين -بعد الحرب البوسنية
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ساعدتهم على الصمود و التأقلم مع هذه الصدمات النفسية ، باإلضافة إلى 
النفسي المقدمة من المجتمع و األسرة ، األمر الذي ساهم في أشكال الدعم 

 .  الحد من أثار هذه الصدمات على صحتهم النفسية 

من النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية عدم وجـود فـروق ذات             
داللة  بين الذكور و اإلناث من حيث تطور ردود الفعل  لكرب مـا بعـد                 

-El (ع النتيجة التي توصلت لها دراسـة      الصدمة ،  هذه النتيجة انسجمت م      
Majdalawi, 2004(  و التي أشارت إلي عدم وجود عالقة بين الجنس و  

تطور كرب ما بعد الصدمة ، أيضا هذه النتيجة انـسجمت مـع دراسـة 
1993) (Nader et al,   والتي وجدت عدم وجود فروق ذات داللـة بـين 

 .عد الصدمةالجنسين من حيث تطور ردود الفعل لكرب ما ب

النتيجة التي توصلنا لها أيضا اختلفت مع العديد من الدراسات سـواء            
محلية أو دولية والتي وجدت أن اإلناث طورن ردود فعل لكرب ما بعـد              

 : الصدمة أكثر من الذكور، وهذه الدراسات

(Abu-Nada,2003; Macksoud,1996;Punamaki et al,1997).  

الية في ضوء شمولية األحداث الصادمة      يمكن تفسير نتيجة الدراسة الح    
و تنوعها التي تعرض لها األطفال الفلسطينيون خالل انتفاضة األقصى و           

 .التي لم تفرق بين طفل وبالغ ، وبين رجل و امرأة و بين ولد وبنت 

من النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
 الفعل لكرب ما بعد الصدمة ، لصالح فئات العمر من حيث تطور ردود

األطفال األكبر سنا ، هذه النتيجة يمكن تفسيرها في ضوء أن األطفال 
األصغر سنا ال تكون لديهم قدرة عقلية تمكنهم من إدراك معني الخبرة 
الصادمة و يكونون أقل إحساسا بخطورة الموقف الصادم، ومدى تهديده 

التهديد بالموت من األطفال األكبر سنا، للسالمة الجسدية سواء اإلصابة أو 
إضافة إلي أن األطفال األكبر سنا كانوا أكثر عرضة للكثير من المواقف 
الصادمة من األطفال الصغار ، هذه النتيجة تم تدعيمها بالنتيجة التي 

 و التي وجدت أن األطفال في (Thabet et al,1997)توصلت لها دراسة 
ظهارا للمشاكل النفسية الناتجة عن المواقف سنة كانوا أكثر إ 12-11عمر

سنوات ، أيضا  9-6الصادمة من األطفال اآلخرين في عمر 
 وجدت عالقة قوية بين العمر و تطور كرب ما (Maksoud, 1992)دراسة

بعد الصدمة و ذلك لصالح األطفال األكبر سنا، كما انسجمت نتائج الدراسة 
التي وجدت عالقة قوية بين  (Nader et al,1993)الحالية مع نتائج دراسة 

تطور ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة و العمر ، وذلك لصالح األطفال 
األكبر سنا، أي أن األطفال األكبر سنا طوروا ردود فعل لكرب ما بعد 
الصدمة أكثر من األطفال األصغر سنا، هذا ألن األطفال األكبر سنا كانوا 

جرحى ، و أشالء القتلى ، من األطفال أكثر عرضة لمشاهدة الجثث و ال
 .  األصغر سنا 

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المناطق 
من حيث تطور ردود ) مخيم خان يونس، مدينة رفح ، قرية القرارة (المختلفة 

-Abu)الفعل لكرب ما بعد الصدمة ، هذه النتيجة اختلفت مع نتائج دراسة  
Nada, 2003)   و التي وجدت عالقة بين مكان السكن و تطور كرب ما بعد

الصدمة  بين األطفال الذين يسكنون مدينة غزة أكثر من األطفال الذين 
يسكنون قرية بيت حانون و مخيم جباليا ، و بالرغم من أن األطفال في مدينة 
غزة تعرضوا إلى خبرات صادمة أقل من األطفال اآلخرين ، كما اختلفت 

 و التي وجدت ) (El-majdalawi , 2004نتائج الدراسة الحالية  مع دراسة 
 مدينة غزة ، المنطقة (عالقة بين تطور كرب ما بعد الصدمة و مكان السكن 

أيضا من .  لصالح مدينة غزة  )الوسطي و المنطقة الشمالية لقطاع غزة
كان السكن الدراسات التي وجدت عالقة بين انتشار كرب ما بعد الصدمة و م

والتي أظهرت أن األطفال الذين   (Macksoud, and Aber, 1996)دراسة 
يعيشون في الجنوب اللبناني طوروا ردود فعل لكرب ما بعد الصدمة أكثر من 

     .األطفال الذين يعيشون في الشمال 

و هدم مئات المنازل و اشتباكات بين الفلـسطينيين و اإلسـرائيليين،             
لسكنية ، وهذا يرجع إلى أنها منطقـة حدوديـة ، قريـة             وقصف المباني ا  

بعـض  . القرارة كانت أقل تعرضا لألحداث الصادمة من المناطق األخرى        
الدراسات أكدت على اآلثار السلبية التي يتركها التعـرض لفتـرة زمنيـة         
طويلة لخبرات صادمة أكثر من التعرض لخبرة صـادمة واحـدة لفتـرة             

  .   (Lazarus and Folkman, 1984)قصيرة من الزمن    

من النتائج التي توصلت إليها الدراسة و طبقا للتشخيص األمريكي الثالث           
أن معدل انتشار كرب ما بعد الصدمة بين   (DSM-III-Revised)المعدل        
بين أفراد عينة الدراسة ، الدراسات الـسابقة التـي           % 19.5األطفال بلغ   

يين خالل انتفاضة األقصى أظهـرت معـدالت       أجريت علي األطفال الفلسطين   
-Elانتشار أعلى لكرب ما بعد الصدمة بين األطفـال الفلـسطينيين، دراسـة              

Majdalawi, 2004)   ( توصلت إلى أن معدل انتشار كرب ما بعد الصدمة بين 
 (Abu-Nada, 2003)أيضا دراسـة  ، %71.2أفراد عينة الدراسة بلغ حوالي 

 ،  %38.5شار كرب ما بعد الصدمة بين األطفال بلغ         توصلت إلى أن معدل انت    
االنخفاض الواضح في معدل انتشار كرب ما بعد الصدمة في هذه الدراسـة             
بالمقارنة مع الدراسات األخرى، والتي تمت خالل انتفاضة األقصى وفي وقت 
تعرض فيه األطفال إلى عنف إسرائيلي شـديد علـى الـسكان الفلـسطينيين      

ترة التي أجريت فيها الدراسة الحالية، باإلضافة إلى أن طـول           بالمقارنة مع الف  
الفترة الزمنية ساهمت في تنامي الشعور الديني و الوطني الذي سـاهم فـي              
تطور قدرة السكان على التأقلم و التكيف مع هذه األحداث الـصادمة، األمـر            
الذي انعكس إيجابا على األطفال و على قدراتهم في مواجهـة الـضغوط و              

  (Quta et al, 1993)زمات و التأقلم معها ، هذا التفسير انسجم مع دراسة األ
التي توصلت إلى أن أكثر األطفال مشاركا في أنشطة االنتفاضة هـم أكثـر              
األطفال تعرضا لخبرات صادمة شديدة، نتائج الدراسة الحالية اختلفـت مـع            

ت الـصادمة   و التي توصلت إلي أن الخبرا (Thabet et al, 2001)دراسة 
التراكمية التي يمر بها الفرد بصورة متكررة و مستمرة تهدد صـحة الفـرد              

 .النفسية أكثر من الخبرات الصادمة التي يمر بها الشخص لمرة واحدة 

أيضا نتائج الدراسة الحالية اختلفت مع العديد مـن الدراسـات التـي             
تلفـة  أجريت علي األطفال الذين تعرضوا لصدمات الحرب في أماكن مخ         

 التـي   (Hubbard et al , 1995)و من هذه الدراسات، دراسة . من العالم
أظهرت أن معدل انتشار كرب ما بعد الصدمة بين األطفال الذين تعرضوا            

 ، بينما بلغ معدل انتـشار كـرب مـا بعـد              %3.6لكارثة طبيعية حوالي    
بـين   ، هذه النتيجة ت    %59الصدمة بين األطفال الناجين من الحرب حوالي        

أن األطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة متعددة و متكررة أكثر عرضة           
لإلصابة بكرب ما بعد الصدمة من األطفال الذين تعرضوا لخبرة صـادمة            

 و (Ahmed et al, 2000)واحدة ، هذه النتيجة تنسجم أيضا مـع دراسـة   
التي أجريت على األطفال األكراد الذين تعرضوا إلى أشكال مختلفة مـن            
الخبرات الصادمة ، و تم تشريدهم من قبل القوات التركية مما اضـطرهم             

 من عينة   %87للعيش في مخيمات في شمال العراق ، أظهرت الدراسة أن           
 Thabet et)الدراسة طوروا كرب ما بعد الصدمة ، أيضا أظهرت دراسة 

al, 1994) و التي أجريت علي األطفال الفلسطينيين بعد االنتفاضة األولي 
 ،  %38، حيث بلغ معدل انتشار كرب ما بعد الصدمة بين عينة الدراسـة              

هذه النتيجة تعكس عالقة نوع الخبرة الصادمة في تطور كرب مـا بعـد              
الصدمة ، ذلك أن األطفال الفلسطينيين خالل انتفاضة األقصى تعرضـوا           

 دراسـة   ،إلى خبرات صادمة أكثر من األطفال خالل االنتفاضة األولـى           
(Abdin et al, 1994)    و التي أجريت علي األطفال الكويتيين بعد حـرب

 من عينة الدراسة قد طـوروا أعـراض       %70الخليج الثانية ، أظهرت أن      
 . كرب ما بعد الصدمة 

يمكن تفسير انخفاض معدل انتشار كرب ما بعد الصدمة بين األطفال 
دالعها ، الفلسطينيين خالل انتفاضة األقصى ، و بعد أربع سنوات على ان

 إلى أن األطفال الفلسطينيين أصبح لديهم قدرات و مهارات شخصية 
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جدا ، هذه النتيجة مـشابهة للنتيجـة التـي توصـلت لهـا دراسـة                
(Ajdukovic, 1998)  و التي أجريت علي المراهقين البوسنيين بعد سـنتين 
من % 19الكرواتية ، حيث أظهرت هذه الدراسة أن        -من الحرب البوسنية  

طوروا ردود فعل بسيطة لكرب ما بعـد       العينة التي أجريت عليها الدراسة      
 طوروا ردود فعل    %28.6طوروا ردود فعل متوسطة ،      % 52.4الصدمة ،   

 التي (Abdin et al, 1994)  شديدة و شديدة جدا ، أيضا دراسة            
أجريت علي األطفال و المراهقين الكويتيين بعد انتهاء حرب الخليج الثانية           

 بـين عينـة     %70رب ما بعد الصدمة بلـغ       ، أظهرت أن معدل انتشار ك     
 طوروا ردود   %40.6 منهم طوروا ردود فعل بسيطة ، و         %48الدراسة ،   

طوروا ردود فعل شديدة و شديدة جدا ، أيـضا          % 11.4فعل متوسطة ،    
 Thabet et)من الدراسات التي انسجمت مع نتائج الدراسة الحالية، دراسة

al, 2004)  قة بين الخبـرات الـصادمة و    التي هدفت إلى دراسة العال
ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة و أعراض الكآبة عند األطفال الالجئين            

من األطفال طوروا ردود فعـل متوسـطة        % 52، أظهرت الدراسة أن     
من األطفال طـوروا ردود فعـل شـديدة         % 23لكرب ما بعد الصدمة ،      

 .    لكرب ما بعد الصدمة 

الدراسة ارتفاع معدل انتشار الحزن بـين       من النتائج التي توصلت لها      
 بين أفـراد    %47.9األطفال ، حيث بلغ معدل انتشار الحزن بين األطفال          

عينة الدراسة الذين أظهروا ردود فعل شديدة وشديدة جدا للحزن ، حيـث             
تم تصنيف ردود الفعل للحزن إلى أربعة درجات وذلك من حيـث عـدد              

-8 شديدة ومن    7-5 متوسطة،   4-2بسيطة،   1-0: األعراض وهي كالتالي  
 درجات فما   5  شديدة جدا ، تم احتساب نقطة القطع النتشار الحزن من             9

 .فوق 

 ,Nader et al)هذه النتيجة مشابهة للنتيجة التي توصلت لها دراسـة  
 و التي أجريت علي األطفال و الشباب الكـويتيين بعـد الحـرب              (1993
شار الحزن لدي أفراد عينة الدراسة      الكويتية ، حيث بلغ معدل انت     -العراقية

 ، حيث أظهروا عرض واحد علي األقل من أعراض الحزن، أيضا            98%
 و التي أجريت علي األطفال الذين  (Elizur and Kaffman, 1982)دراسة

فقدوا آباءهم و ذلك بعد ثالث سنوات من فقدانهم آبـاءهم، حيـث أظهـر               
دود فعل تراوحـت مـن      من األطفال الذين شاركوا في الدراسة ر      % 40

الشعور بالحزن و األسى و مشاكل سـلوكية و قـصور فـي األنـشطة               
 و التي أجريت على األطفـال  (Zivcic, 1993)االجتماعية ، أيضا دراسة 

الكروات المهجرين من بلدهم مقارنة مع األطفال الذين لم يتركـوا مكـان             
الية عند  سكناهم ، حيث وجدت تلك الدراسة أن أعراض االكتئاب كانت ع          

كلتا المجموعتين،  إال أن األطفال المهجرين أبدوا حزنا و خوفا أكثر مـن              
 .األطفال المحليين الذين لم يهجروا 

 و التي هدفت إلـى تقيـيم   (Weine et al, 1995) أيضا نتائج دراسة 
األطفال البوسنيين الذين هاجروا إلى الواليات المتحدة نتيجـة الحـرب ،            

من األطفال لديهم كرب ما بعد الـصدمة و         % 65حيث وجدت أن حوالي     
لديهم كآبة و حزن ،  يمكن تفسير ارتفاع معدل انتشار الحزن بين             % 35

األطفال الفلسطينيين إلي تنوع الخبرات الصادمة التي تعرضوا لها و التي           
تشتمل علي ارتفاع عدد الشهداء و الجرحى و التي طالت معظم العائالت            

نازل و نزوح أهلها حيث أصبح العديد منهم بال مآوي          ، هدم المئات من الم    
الخ من الخبرات الصادمة، باإلضافة إلى الوضع االقتصادي الـصعب          … 

لألسر الفلسطينية األمر الذي زاد من الضغوط النفسية وساهم فـي زيـادة    
 . معدل انتشار الحزن و الكآبة

ق ذات النتائج التي توصلت لها الدراسة أشارت إلي عدم وجود فرو
داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث من حيث تطور أعراض الحزن ، 
يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن األطفال ذكورا و إناثا تعرضوا إلي 
خبرات صادمة متنوعة وعديدة ، هذه النتيجة انسجمت مع النتيجة التي 

 و التي توصلت إلي عدم وجود (Nader et al, 1993) توصلت لها دراسة

يمكن تفسير هذا االختالف في النتائج إلي أن المنطقة الجنوبيـة مـن              
قطاع غزة سواء في خان يونس أو رفح أو القرارة هـي مـن المنـاطق                
الساخنة و المشتعلة طوال فترة االنتفاضة، حيث تعرضت إلى العديد مـن            
األحداث الصادمة مثل قصف البيوت ، هدم ونسف المنازل ، االغتياالت ،            

إلخ من الخبرات الصادمة ، و بدون فترات        … األراضي الزراعية    تجريف
من الهدوء في منطقة معينة دون األخرى ، كذلك يجب أال ننسي نقطة في              
غاية األهمية وهي حول التوزيع السكاني في الثالثة منـاطق، وهـي أن             
العائالت التي تسكن هذه المناطق الثالثة موجودة نفسها في كل منطقـة ،             

جمعات كبيرة من سكان المخيمات في قرية القرارة حيث سـكنت           ووجود ت 
هذه القرية ، باإلضافة إلي وجود عائالت تسكن مدينة رفح و لها امتـداد              
في مدينة خان يونس ، إضافة إلي العالقات االجتماعية الواسعة بين سكان            
هذه المناطق الثالث ، سواء عالقات الزواج و النسب أو عالقات العمل و             

راسة ، كذلك يجب أن ال ننسى تشابه الخلفية الثقافية و االقتـصادية و              الد
مدينة رفح ، مخيم خان يونس ،        (التعليمية و االجتماعية بين الثالث مناطق     

، هذه العوامل بدون شك تلعب دورا كبيرا في درجة التـأثر            )قرية القرارة   
ير منطقـة  باألحداث التي يمر بها اآلخرين و إن كانت في منطقة أخرى غ         

السكن و ذلك بسبب الروابط االجتماعية بين سكان الثالث منـاطق، هـذا             
 .األمر يجعل الثالث مناطق كأنها منطقة واحدة 

 Nader) هذا التفسير يمكن تدعيمه بالنتيجة التي توصلت لها دراسـة  
et al, 1993)   و التي وجدت عالقة بين تطور كرب ما بعـد الـصدمة و 

 أقارب، أصـدقاء،    ( و معتقلين ألشخاص معروفين      مشاهدة قتلى و جرحى   
 .)جيران، زمالء

من النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود عالقة قويـة بـين شـدة              
الخبرات الصادمة و تطور ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة ، أي كلمـا              
زادت الخبرات الصادمة زادت حدة ردود الفعل لكرب ما بعد الـصدمة ،             

 Macksoud and)ت بالنتيجة التي توصل إليهـا        هذه النتيجة دعم
Aber, 1996)   في الدراسة التي أجريت علي األطفال اللبنـانيين ، حيـث 

أظهرت وجود عالقة قوية بين عدد الخبرات الصادمة التي تعـرض لهـا             
األطفال أثناء الحرب و تطور كرب ما بعد الصدمة ، كمـا اتفقـت مـع                

التي توصلت إلى أن األطفال الذين طـوروا   (Nader et al ,1993)دراسة 
ردود فعل شديدة لكرب ما بعد الصدمة ، هم أكثر األطفال الذين تعرضوا             

 .لعدد أكبر من الخبرات الصادمة 

توصلت الدراسة إلي وجود عالقة قوية بين نوع الخبرة الـصادمة و            
تطور كرب ما بعد الصدمة ، و الذي يشمل سماع عن عمليـات توغـل               

م من الجيش ، سماع نبأ استشهاد صديق ، سماع نبأ استشهاد أحـد              واقتحا
أفراد األسرة ، مشاهدة إصابة صديق ، مشاهدة استشهاد أحد األصـدقاء،            
مشاهدة استشهاد أحد األقرباء،  مشاهدة استشهاد أحـد أفـراد األسـرة ،              
مشاهدة عمليات اقتحام ، مشاهدة قصف البيوت و المقرات ، مشاهدة بيوت            

ان و هي تقصف ، مشاهدة تفجير البيوت في التلفزيـون ، مـشاهدة              الجير
مناظر و صور الجرحى و الشهداء في التلفزيون ، مشاهدة عملية اغتيـال            

 Thabet)بالصواريخ، هذه النتيجة مشابهة للنتيجة التي توصلت لها دراسة 
et al, 2002)     و التي وجدت أن التعرض للقصف هـو أكثـر الخبـرات

عالقة بتطور كرب ما بعد الصدمة ، كما تشابه نتائج دراسـة            الصادمة له   
(Nader et al, 1993)    التي وجدت عالقة قوية بين الخبـرات الـصادمة 

التي تتضمن مشاهدة جثث موتى أو أشخاص مصابين ، مـشاهدة أشـالء             
موتى أو أعضاء من الجسم في التلفزيـون ، مـشاهدة عمليـات قتـل أو        

 .  الصدمة إصابة، وتطور كرب ما بعد

النتائج التي توصلت لها الدراسة تفيد أن أطفال عينة الدراسة طوروا ردود 
فعل متفاوتة لكرب ما بعد الصدمة تراوحت ما بين البسيطة إلي الشديدة ، 

%45.9 من عينة الدراسة ردود فعل بسيطة ، وطور  %18.3حيث طور 
  شديدة ردود فعل شديدة و%19.5ردود فعل متوسطة ، بينما طور 
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 تدمير البيوت و نسفها و تشريد من بداخلها له عالقة           أو أصيبوا ، أو رؤية    
بتطور أعراض الحزن أو خبرات صادمة مؤلمة أخرى ، و لعـل أيـضا              
التعرض لخبرات صادمة متكررة و متنوعة يفقـد اإلحـساس باألمـان و         
األمل في المستقبل األمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى تطور أعـراض             

لعام الذي يتسم بفقدان األمن عند الكثير من        الحزن، باإلضافة إلى الشعور ا    
أفراد الشعب الفلسطيني، حيث يشعر كل فرد بأنه معرض للقتل أو فقـدان             
شخص عزيز عليه أو فقدان البيت الذي يحميـه ، األمـر الـذي يجعـل                
الشخص يتفاعل مع األحداث أو الخبرات المؤلمـة التـي يتعـرض لهـا              

ا هو شخصيا أو أشخاص آخـرين       اآلخرين كأنها خبرة حقيقية يتعرض له     
 .أعزاء عليه

نتائج الدراسة تبين وجود عالقة قوية بين الدرجة الكلية لنوع الخبرات           
الصادمة و تطور أعراض الحزن ، أيضا وجود عالقة قوية بـين تطـور            
الحزن و سماع أحداث صادمة تتضمن الموت أو اإلصابة و تهديد السالمة            

 و عالقة قوية بين تطور أعـراض        ،)1،13،18( الجسدية و هي الخبرات       
الحزن و مشاهدة األحداث الصادمة التي تتضمن الموت أو تهديد السالمة           
الجسدية ألحد أفراد األسرة  األقارب و األصدقاء ، و تـشمل الخبـرات              

، كذلك لم توجد عالقة بين الخبرات الصادمة التي تتضمن          )14،15،16،17(
 ،  )19(لحزن ، و تـشمل الخبـرة        اإلصابة الشخصية و تطور أعراض ا     

وعدم وجود عالقة بين الخبرات الصادمة التي تتعلق بتـدمير الممتلكـات            
  حسب مقيـاس     )2،3،4،6(العامة و الخاصة لآلخرين ، وتشمل الخبرات        

غزة للخبرات الصادمة ، هذه النتيجة يمكن تدعيمها بالنتيجة التي توصلت           
 و التي أجريت علي  (Dyregrov and Raundalen, 1991)لها دراسة    

األطفال العراقيين ، حيث طور األطفال العراقيين أعراض الحـزن بعـد            
 Elizur and)مشاهدتهم لتفجير ملجأ مدني في بغداد ، أيـضا دراسـة     

Kaffman,1982)       من األطفال الذين أجريت    % 40 و التي توصلت إلى أن
قد طوروا أعراض الحزن عليهم الدراسة و الذين فقدوا آباءهم  في الحرب          

و الكآبة و ذلك بعد ثالث سنوات مـن مـوت آبـاءهم ، أيـضا دراسـة               
(Raundalen et al, 1987)    التي توصلت إلى أن األطفال الـذين شـاهدوا

مقتل أحد أفراد األسرة أظهروا درجة عالية من الحزن الشديد و أعراض             
سجم مع النتائج   كرب ما بعد الصدمة بعد تعرضهم للحدث ، هذه النتيجة تن          

و التي وجـدت أن مـشاعر    (Anthony, 1986)التي توصلت لها دراسة 
الحزن أكثر ما يميز األطفال الذين تعرضوا للحرمان بسبب مقتـل أحـد             
الوالدين أو أحد أفراد األسرة المقربين ، أيضا وجدت الدراسة أن مـشاعر        

ذين أجبـروا   الغضب و مشاعر العزلة واالنطواء أكثر ما يميز األطفال ال         
علي النزوح و ترك منازلهم بسبب الحرب ، أيضا يمكن تـدعيم النتيجـة              

 Nader)التي توصلت لها الدراسة الحالية بالنتيجة التي توصلت لها دراسة 
et al, 1993)     التي وجدت عالقة قوية بين التعرض للخبـرات الـصادمة

و أشـخاص   التي تتعلق بالمشاهدة و التي تتضمن مشاهدة جثث المـوتى أ          
مصابين ، مشاهدة أشالء قتلى أو أشخاص تعرضوا  لبتر أحـد أعـضاء              
الجسم نتيجة اإلصابة و ذلك عبر شاشة التلفزيون ، مشاهدة عمليات قتـل             

 .  أو إصابة لآلخرين و تطور كرب ما بعد الصدمة و الحزن

   اتــــــــــات والتوصيــــــالتضمين - 9
عب الفلسطيني إلى أحداث صادمة      خالل انتفاضة األقصى تعرض الش    

متنوعة و عديدة ، ولعل األطفال كانوا أكثر تأثرا بهذه األحداث ، و لعـل               
استهداف السكان المدنيين و األطفال من قبل الجـيش اإلسـرائيلي أمـرا             
واضحا غير قابل للشك ، إن القوانين و االتفاقيات الدوليـة تؤكـد علـي               

دم استهدافهم خالل فتـرة الحـرب،       ضرورة استبعاد السكان المدنيين وع    
أيضا نصت اتفاقية حقوق الطفل و التي تم المصادقة عليها من قبل هيئـة              
األمم المتحدة علي ضرورة توفير الحماية الالزمة لألطفال خـالل فتـرة            
الحرب من كل أشكال العنف التي بدون شك أثرت بـشكل سـلبي علـي               

لكرب ما بعد الصدمة و الحزن نموهم النفسي السليم ، ان االنتشار العالي 

وتبين عـدم   . وجود فروق بين الجنسين من حيث تطور أعراض الحزن           
وجود عالقة بين العمر و تطور أعراض الحزن ، حيـث أشـار اختبـار          

إلى عدم وجود فروق ذات داللـة بـين          (ANOVA)تحليل التباين األحادي    
يمكن تـدعيمها   فئات العمر من حيث تطور أعراض الحزن ، هذه النتيجة           

 حيث وجدت عـدم  (Nader et al, 1993)بالنتيجة التي توصلت لها دراسة 
و جود عالقة بين تطور أعراض الحزن و جنس الطفل ، و لكنها وجدت              
عالقة بين شدة الخبرات الصادمة و تطـور أعـراض الحـزن ، أي أن               
األطفال الذين تعرضوا إلي عدد خبرات صادمة أكثر طوروا عدد أعراض           

و تبين وجود عالقة قوية بين تطور أعراض الحزن و مكـان            . زن أكثر ح
السكن لصالح مخيم خان يونس ، حيث أظهرت النتائج وجود فـروق ذات             
داللة إحصائية بين مناطق السكن من حيث تطور أعراض الحزن لصالح           
مخيم خان يونس ، أي أن األطفال في مخيم خان يونس طوروا أعـراض              

طفال اآلخرين ، وذلك من حيث عدد األعراض ، هذه          الحزن أكثر من األ   
النتيجة يمكن تفسيرها في ضوء أن األطفال في مخيم خان يونس تعرضوا            

عمليات االغتيال بالصواريخ التـي نفـذها       : لخبرات صادمة عديدة مثل     
الجيش اإلسرائيلي ضد المقاومين الفلسطينيين ، أيضا تعرض العديد مـن           

نس لعمليات قصف بالـدبابات و الطـائرات و         المدارس في مخيم خان يو    
التي استشهد خاللها العديد من طالب المدارس و أصيب أيضا العديد وذلك            
أمام التالميذ و أثناء الدوام المدرسي ، باإلضافة إلي تدمير المئـات مـن              
المنازل و التي شملت تجمعات سكنية بأكملها مثـل الحـي النمـساوي و              

لمستوطنات ، أيضا إطـالق النـار و القـصف          المخيم الغربي المحاذي ل   
العشوائي الشبه يومي لألحياء السكنية في مخيم خان يونس ، وبدون شـك             
األعداد الكبيرة من الشهداء و الجرحى و التي ربما فاقت عدد الـشهداء و              
الجرحى في مدينة رفح و قرية القرارة ، تضاف أيضا الظروف المعيشية            

 مخيم خان يونس و التي تعتبر عوامل خطـر  و االقتصادية الصعبة لسكان   
هـذه النتيجـة يمكـن      . تزيد من احتمال تطور أعراض الحزن و الكآبـة        

 و التي خلصت إلي أن النظرة ( Punamaki,1982)تدعيمها بنتائج دراسة 
التشاؤمية و فقدان األمل في المستقبل يمكن مالحظتها لدى األطفال الـذين            

 . نزاعات مسلحةيعيشون في مناطق تشهد حروب و

أيضا من الدراسات التي دعمت النتيجة التي توصـلنا لهـا دراسـة             
Thabet et al, 2004) (   و التي توصلت إلى أن أطفال المخيمـات الـذين 

يعيشون في مناطق تشهد حروبا عرضة لإلصابة بكرب ما بعد الصدمة و            
  .االكتئاب أكثر من األطفال اآلخرين

دراسة تفيد أن هناك عالقة قوية بـين شـدة          النتيجة التي توصلت لها ال    
 التي تعرض لها األطفال و بـين تطـور          )عدد الخبرات  (الخبرات الصادمة   

أعراض الحزن، أي أنه كلما زاد عدد الخبرات الـصادمة زادت أعـراض             
الحزن ، هذه النتيجة تشير إلي أن التعرض المستمر لخبرات صادمة متعددة            

ة مثل التي تعرض لها األطفال الفلـسطينيون        و متكررة و لفترة زمنية طويل     
خالل انتفاضة األقصى و لفترة زمنية ال تقل عن أربع سنوات  تؤدي بدون              
شك إلي تطور اضطرابات و مشاكل انفعالية مثل كرب ما بعد الـصدمة و              
الحزن و االكتئاب و القلق، هذه النتيجة انسجمت إلى حد بعيـد مـع نتيجـة      

 التي وجدت عالقة قوية بـين عـدد الخبـرات    (Nader et al,1993)دراسة 
الصادمة التي تم التعرض لها و عدد أعراض الحزن التي تم تطويرها عنـد              

 ,Smith et al)األطفال ، أيضا يمكن تدعيم النتيجة التي توصلت لها دراسة 
التي هدفت إلى تقييم أثار الحرب علي الصحة النفسية لألطفال خالل            (2002

الكرواتية، الدراسة أظهرت معدالت عالية لكرب ما بعـد         -الحرب البوسنية 
 .  الصدمة والحزن و معدالت أقل للقلق و االكتئاب 

يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أنه لـيس فقـط يمكـن للخبـرات               
الصادمة التي تتعلق بفقدان أحد أفراد األسـرة أو األقـارب و األصـدقاء              

ة ، فقد تكون هنـاك خبـرات        وحدها أن تؤدي إلى تطور الحزن أو الكآب       
 أخرى لها عالقة بتطور أعراض الحزن مثل رؤية أشخاص آخرين قتلوا 
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بين األطفال و ربما اضطرابات نفسية أخري هو بمثابة رسالة استغاثة  
طفال و للمجتمع الدولي و للمؤسسات الدولية التي تعنى بالصحة النفسية لأل

بحماية األطفال علي ضرورة العمل بشكل أكثر فاعلية للحد من العدوان 
 .اإلسرائيلي على أطفال فلسطين 

 للمؤسسات الحكومية و الغير حكومية ) توصيات ( تضمينات  - 1.9
نوصي بضرورة تنسيق الجهود و البرامج و العمل ضمن آلية متفـق            

األهليـة غيـر الحكوميـة ،       عليها بين المؤسسات الحكومية و الجمعيات       
كفريق عمل واحد بما يخدم مصلحة األطفال و يحد من آثار هذه الحـرب              

 .عليهم علي المدى القريب و البعيد

في مجال الصحة) الفنيين(للعاملين المهنيين   ) توصيات  ( تضمينات   - 2.9
 النفسية 

نتائج هذه الدراسة تدق ناقوس الخطر الذي يهدد سالمة األطفال 
سية في قطاع غزة ، و بالتالي يجب على العاملين المتخصصين في النف

الصحة النفسية من أطباء نفسيين ، أخصائيين نفسيين ، مرشدين تربويين ، 
أخصائيين اجتماعيين ، العمل ضمن استراتيجية الوقاية من االضطرابات 
النفسية التي تهدد صحة األطفال النفسية ، و ذلك من خالل بناء برامج 

األطفال النفسية و يحد من انتشار  يدة و متنوعة بما يخدم صحةعد
األمراض النفسية في المستقبل بين هؤالء األطفال الذين تعرضوا لصور 

 : بشعة من عنف االحتالل مثل 

نوصي بتفعيل برامج الزيارات المنزلية بهـدف تقـديم خـدمات           ♦
طفـال  شاملة لألسرة الفلسطينية و الكشف المبكر بهـدف تحديـد األ          

األكثر قابلية لإلصابة باضطرابات نفسية في المستقبل بهـدف تقـديم           
خدمات العالج و اإلرشاد النفسي لهم بما يـتالءم مـع اسـتراتيجية             

 .الوقاية من االضطرابات النفسية 
نوصي ببناء برامج إرشادية وتثقيفية من خالل وسائل اإلعـالم           ♦

 . لصحف و المجالت المختلفة المرئية و المسموعة و المكتوبة في ا
 العمل علي إشراك األطفال في برامج و أنشطة تهدف إلي إعادة            ♦

التوازن النفسي لألطفال و ثقتهم بأنفسهم وبمجتمعهم عن طريق إعادة          
 .الشعور باألمان الذي فقدوه خالل انتفاضة األقصى

 تفعيل برامج التثقيف الصحي في الصحة النفـسية مـن خـالل             ♦
ث عن االضطرابات النفـسية الناتجـة عـن         ندوات جماهيرية تتحد  

 .الخبرات الصادمة و آلية التدخل و العالج 
العمل علي رفع كفاءة العاملين في الصحة النفسية مـن خـالل             ♦

تنظيم برامج تدريبية علي مهـارات اإلرشـاد و العـالج النفـسي             
 .  المتخصص 

زيادة االهتمام ببرامج الصحة النفسية المجتمعية لألطفـال مـن           ♦
  .ل بناء مراكز جديدة  للصحة النفسية المجتمعية في قطاع غزةخال
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 امللخـــص 
، حدثًا غاية يف األمهية2003 يعد تغري احلياة السياسية يف العراق على إثر أحداث نيسان 

فقد حصلت تغريات وتداعيات يف خمتلف ميادين الدولة .واألثر حمليًا وعربيًا بل وحىت عامليًا 
إّذ تطلب احلال بناء أجهزة شرطة وجيش جديدة تأخّذ .نها أجهزة الشرطة واجليشواتمع وم

على عاتقها مهمة فرض القانون على الساحة العراقية اليت أصبحت زاخرة بشىت أنواع
وتشري أآثر من جهة عامة ومتخصصة إىل ضعف تلك األجهزة يف.اجلرمية وعلى رأسها اإلرهاب

لذا جاء البحث احلايل متناوال بعض املتغريات اليت يعتقد إا.السيطرة على الوضع القائم 
الرضى:ذات أثر على مستوى األداء يف املهنة واالندفاع يف عمل تلك األجهزة وهي آل من متغري

املهين والقلق املهين ، ويهدف البحث إىل التعرف على عوامل الرضى املهين والقلق املهين لدى
آما يهدف للتعرف فيما إذا آانت هناك فروق يف تلك .اجلديدةمنتسيب الشرطة العراقية 
 .العوامل على وفق الرتبة 

ضباط ، (50) ,فرد (100)اختريت عينة عشوائية من منتسيب الشرطة ملدينة الكوت، بلغت 
 .سنة  (40-25)مجيعهم ذآور ، وبعمر بني  .مراتب  (50)و

فقرة ، (14)، بلغ للرضى  .خر للقلق املهينآما أعد مقياسني ، واحدًا للرضى املهين ، وآ
 .آما مت حتقيق عوامل الصدق والثبات للمقياسني  .فقرة  (11)بينما بلغ للقلق 

آما ظهر إن الضباط أآثر .ظهر إنَّ منتسيب الشرطة يشعرون بالرضى مبهنتهم : النتائج
آما ظهر .ن بالقلق مبهنتهم آذلك تبنيَّ إنَّ منتسيب الشرطة يشعرو.رضا يف املهنة من املراتب

  .إّن الضباط أآثر قلقًا إثناء الواجب من املراتب 

دراسة متغريات نفسية واجتماعية عدة يف عالقتها مبتغري الرضى والقلق املهين* :املقرتحات
 .مسة الوطنية،اضطراب ما بعد الصدمة  ,منط الشخصية االندفاعية :مثل

 .الرضى املهين  :رافية يف عالقتها مبتغريات البحث دراسة عدد من املتغريات الدميوغ *
  .احلالة االجتماعية  ,العقيدة الدينية ,مستوى التحصيل  : القلق املهين مثل 

 التوصيات
جملس الرئاسة لتبين إقامة برنامج وطين شامل يتألف من خمتصني يف جماالت عديدة .1

ون على عاتقهم مهمة  تأسيسيضع ,اجتماعية  ,نفسية  ,إدارية  ,أمنية  ,اقتصادية 
 .أجهزة أمن وجيش وفق أحدث املعايري العلمية املتبعة يف هذا اال 

وزارة الداخلية بضرورة تأليف جلنة من املختصني يف علم النفس والطب النفسي ُتّشِرف .2
على فحص واختيار املتقدمني للعمل  يف أجهزة الشرطة من املراتب والضباط على وفق األسس

 . عايري العلمية وامل

قيادة شرطة واسط بضرورة التعاون واالستفادة من خربات املختصني يف جامعة واسط ، .3
 اجلميع وآذلك التعاون مع بقية الدوائر اإلدارية واإلعالمية خدمة للعمل األمين ألنه مهمة

 
 (UNpublication,1997,P.11)   يردد إن العودة إلى حياة البداءة أفضل 

   )3،ص2004س،دعيب( 

هذا التذمر الجماعي يأتي كردة فعل لما شهده ويشهده العالم من 
مآسي، فالحرمان والفقر واالضطهاد العنصري والعقائدي أصبحت سمات 

وإن التوترات النفسية والمشكالت االجتماعية الناجمة  .بارزة لعالم اليوم 
عيش في ظل عن ذلك تفاقمت إلى حد خطير، كُل ذلك جعل المجتمعات ت

أنشطة إجرامية متنوعة ،إذ تصاعدت في العقد األخير بنسبة الضعف عن 
                  .(UNreport,1998,P.4)     العقود الماضية

فأصبحت السجون والمستشفيات تستقبل العشرات إن لم نقل المئات من 

 ل األولــــــالفص

 :ثــــــــــــة البحـــــــــــ مشكل– 1.1
لمختصون ِمن مجاالت مختلفة إن ألمائتي سنة األخيرة ذاتّ  يرى ا

منزلة خاصة في تاريخ البشرية، ذلك إن العالم شَِهد فيها تحوالت كبرى 
على شتى الصعد، فهو عصر الصناعة أو عصر النهضة الذي نقَل فيه 
العقل البشري اإلنسانية من عصور الظالم إلى عصر النور والطاقة، حتى 

ل إلى ما وصل إليه من إبداع، مما جعل اإلنسان أكثر تكيفاً مع عالمه وص
 ومشكالت لم يألفها من قبل، إال إنه أيضا بات يحفل بظواهر .وأفضل حاالً

فهل كان على اإلنسان أن يدفع كُّل هذه الضرائب من استقراره النفسي 
 يرة واالجتماعي لقاء ما حقق من تطور تقني، حتى أصبح في أحيان كث

Arabpsynet e.Journal: N°13 - Winter 2007 
 

 2007شتـــــــــاء    -13الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 39   



@אאא

 

ر كبيرة بين صفوف أفراده، مما دعا الباحث أن يقوم التي توقع يومياً خسائ
بإجراء سلسلة من اللقاءات مع بعض منتسبي الشرطة توصل من خاللها 

تأكيد نسبة كبيرة منهم بأنهم قد جاءوا للمهنة بهدف  :إلى نقاط عدة أهمها 
 الحصول على الراتب وليس رغبةً بها ، كما عبروا عن شعور عالي

جب دفع بعضهم إلى الهروب أو تسليم النفس للجماعات بالقلق إثناء الوا
ومن هنا تتحدد مشكلة البحث الحالي في التساؤل  .الخارجة عن القانون

عما إذا كان المنتسبون حالياً في تلك األجهزة من ضباط ومراتب يمتلكون 
ليمكنهم من  "التوافق النفسي"و "الرضى المهني"ما يكفي من عناصر 

 .رائم السائد حالياً مواجهة نمط الج

 ه ـــــــــــة إليــــــــث والحاجــــــــتة البحــــــــــــأهمي -1.2
   يعد جهاز الشرطة أحد أهم األجهزة المكلفة بتوفير األمن الداخلي 

وبالنظر إلى طبيعة عمل هذا الجهاز ،  .للمجتمع ، وحمايته من الجريمة 
 وحرياته األساسية من جهة ، وتعدد وإمكانية تداخله بحقوق اإلنسان

األجهزة واإلدارات العاملة على حماية المجتمع من جهة أخرى، كان البد 
من وجود التشريعات التي تنظم طبيعة وحدود الصالحيات المنوطة به 

 .بوجه خاص،وتنظيم عالقته مع كثير من األجهزة عموماً 

 :تشريعات  يحكم تنظيم هيكل وعمل جهاز الشرطة نوعين من ال
فهناك التشريعات التي تحكم التنظيم الهيكلي لجهاز الشرطة ، كاإلدارة ، 
والحقوق وااللتزامات ، واإلجراءات التأديبية التي يمكن فرضها بحق 

وهناك تشريعات أو أحكام تشريعية تحدد طبيعة  .أفراد جهاز الشرطة
  .ها المهام والصالحيات الموكلة لهذا الجهاز ، وكيفية ممارست

على المستوى العملي ، يقوم جهاز الشرطة بنوعين من األعمال ، 
أولهما األعمال التي تهدف إلى حماية النظام العام للمجتمع بعناصره 

األمن العام ، والصحة العامة ،واآلداب واألخالق  :المختلفة المتمثلة في 
مالحقة العامة، وثانيهما األعمال التي تهدف إلى الكشف عن الجرائم ، و

المجرمين الذين أخلوا بالنظام العام للمجتمع وأن يتمكن جهاز الشرطة من 
ونجد إن جهاز  ،)، تقرير2004دعيبس،(وقف هذا اإلخالل قبل وقوعه  

يواجه تحديات كبيرة  2003الشرطة العراقية الذي تشكل بعد أحداث نيسان 
 وهو نمط من ، متمثلة بجرائم كاالختطاف واالغتيال والقتل الجماعي،

إن االنفالت األمني الذي .الجرائم حديث لم تشهده الساحة العراقية من قبل 
حلَّ بالعراق بعد الفراغ السياسي على إثر أحداث نيسان وانفتاح الحدود 
بشكل غير مسبوق، أدى إلى تصدير الكثير من الظواهر والمشكالت لهذا 

 .لم تكن مشهودة فيه سابقاً البلد من الخارج وفي مقدمتها  بلدان الجوار 
فعلى سبيل المثال ، فإن جرائم مثل تهريب المخدرات أصبحت من بين 
األنشطة التجارية الالمشروعة المتداولة على الحدود مع بلدان 
الجوار،والكثير من حاالت الضبط الموثقة في دوائر الكمارك ومراكز 

 تثبت ذلك، مما جعل الشرطة المحلية في المدن العراقية المحاذية للحدود
شيوع تعاطي تلك المواد المدمرة للنفس والبدن أمثال الحشيش والهيروين 
والكوكايين من قبل األفراد أمراً ملحوظاً خصوصاً في محافظات ميسان 
والبصرة والسماوة والناصرية وكربالء، وباألخص بين األفراد من هم 

ة العالمية إنً الحال إذا بأعمار المراهقة ، ويؤكد الخبراء في منظمة الصح
 العراق على أعتاب الدخول في قد يكوناستمر على ما هو عليه، فإنه 

ظاهرة إدمان المخدرات بعد أن كان من البلدان شبه النظيفة منها، 
ويتوقعون ذلك في غضون الخمسة سنوات القادمة إن استمرت األمور 

كُّل  .ات الالزمة لكبحهاعلى ما هي عليه اآلن ، وفي حاّل لم تتخذ اإلجراء
 أمامهذا يضع أمام أجهزة الدولة الحالية ، وبمقدمتها األجهزة األمنية

تحديات ليست بالهينة، ويقتضي ذلك منها أن تعمل على تهيئة السبل 
إن جماعات الجريمة المنظمة تمتلك اليوم  .واإلجراءات الالزمة للمواجهة

 لتخطيط ما اليستهان به ، وإن قدرات على مستوى التجهيز والتدريب وا

 .األفراد يومياً جراء الممارسات اإلجرامية المختلفة  

 (ODCCP.1999.P.16)        َّنمط الجريمة بـات المصادر إلى إن وتشير
يسير باضطراد مع ما يشهد العالم ِمن تطور تكنولـوجي فـي الميـادين              

ة عن نمطها ما أدى إلى خروج الجريم، ( (ODCCP,1998,P.11المختلفة 
التقليدي البسيط إلى نطاق أعقد، سواء على مستوى التخطـيط والتنظـيم            

وعصابات الجريمة أصبحت اليوم تستعين بمختصين  .أوفي التنفيذ واآللية 
وخبراء من عدة مجـاالت للمـساعدة فـي التخطـيط وتنفيـذ أنـشطتها        
اإلجرامية،كما تستفيد من كل ما موجـود مـن تكنولوجيـا فـي النقـل               

االتصال،كاالنترنت والهاتف النقال، ووسائل النقـل المتطورة،باإلضـافة        و
إن جرائم مثل،التجسس والسرقات  .إلى تقنيات الحرب النووية والجرثومية

االلكترونية لألموال والمعلومات، واإلرهاب، واالغتيـال، واالختطـاف،        
ليديـة  والتجارة الال مشروعة بالمواد الخطرة كالمخدرات واألسـلحة التق        
هو ما  وغير التقليدية،ما صار يصطلح عليه بـالجريمة المنظمة أو الذكية

 .(Marimmani,1998,P.33)تواجهه بلدان العالم اليوم    

تجاه هذا النشاط اإلجرامي المتزايد أصبح العالم يعاني خسائر جسام 
في شتى الميادين البشرية واالقتصادية واالجتماعية،إذ يقدر ضحايا 

مليون فرد سنوياً في  (46)ة اإلجرامية في أحدث التقارير بـاألنشط
العالم،تقع ربع النسبة في الواليات المتحدة 

.(UN publications. 2000, P.3)                

مليار دوالر  (150)  كما تقدر األضرار المادية الناجمة عن ذلك بـ
، ناهيك عن الخسائر األخرى ممثَلّة بما يدفعه  (ODCCP.1999,P.8)سنوياً

األفراد من أمنهم النفسي واالجتماعي، سواء من ذوي مرتكبي الجرائم أو 
ذوي ضحاياهم،إذ تفيد إحدى الدراسات بان شخص من عائلة كل مجرم أو 
ضحية إجرام يرجح إصابته بنوع ما من االضطرابات النفسية 

لصدمة أو اضطراب الهلع أو االكتئاب أو االنفصال اضطراب ما بعد ا:مثل
عن الواقع،أو الهستيريا، حتى إن آخر الدراسات الوبائية المنفذة في المملكة 

من حاالت اإلصابة  (%24)المتحدة على سبيل المثال ال الحصر تفيد بان
باضطراب الشلل الهستيري كانت لذوي ضحايا األنشطة اإلجرامية 

.(UNpublication,1997,P.4)     
 كما إن األضرار الالحقة باألسرة والمجتمع كالحرمان والتشرد 
والشذوذ والتفكك األسري والعنف،أصبحت عالئم بارزة لعوائل المجرمين 
وضحاياهم ،إذّ تفيد المنظمات اإلنسانية واالجتماعية بان نسب االنحراف 

طة الجريمة بلغت حدود قصوى،حيث تؤكد األخالقي الناجمة عن أنش
وجود حالة شذوذ كإدمان كحول أو عقار أو ممارسة نشاط إجرامي أو 

 (Gabbard.2000.P.338).    عنف موجه للخارج في عائلة كل مجرم

 2003وفيما يخص الشأن العراقي فإن تغيير النظام السياسي في نيسان 
ع جريمة لم يشهد مستوى مقارباً كان المناسبة ألن يكون البلد ساحة ألنوا

في كميتها ونوعها واألساليب التي تنفذ بها سابقاً، وهو ما يشكل تحدياً 
للمجتمع والدولة القائمة حديثاً، ما أوجب السعي لبناء أجهزة شرطة وجيش 

 جديدة تأخذ على عاتقها االضطالع بمواجهة تلك التحديات
فكان أن تشكلتّ تلك   2003)التقريرالسنوي،وزارة الخارجية،(الجسام

األجهزة في جزء منها من منتسبي جهاز الشرطة السابق، وأضيف لهم 
ددوحسبما تشير بعض من وسائل اإلعالم  .أعداد من المتطوعين الج

وشريحة من الرأي العام العراقي إنهم اختيروا بأساليب ومعايير في 
ها في اختيار منتسبي غالبيتها لم تقم على األسس العلمية المتعارف علي

 :قوى األمن والجيش،ألسباب يذكرها بعض المسئولين في السلطة منها
حاجة الشارع المستعجلة لعناصر الشرطة، وضعف توفر الكثير من 

وفضالً عن ذلك يالحظ إن  .إمكانيات التدريب والتأهيل لتلك العناصر
 شكالت والخروقات جهاز الشرطة العراقية الجديدة تكتنفه العديد من الم
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عالقة للرضى بمستوى الراتب،فالمردود المادي الذي  رى إلىدراسات أخ
 ِعديحصل عليه الفرد من مهنته والذي يكفي إلشباع الحاجات األساسية ي

     .) 53ص,1998,الزبيدي (  عامال ذات أهمية عالية في رضاه عنها

فقد عرضته الدراسات )القلق المهني(ومن ناحية المتغير اآلخر وهو
د ِمن المتغيرات النفسية المهمة ذات العالقة في المجال المهني أيضاً  كواح

، ومن بين ما أشارت إليه الدراسات من متغيرات نفسية ذات عالقة بالقلق 
القلق العام ،والضغوط الموقفية التي قد يواجهها الفرد في  :المهني هي

زمالئه مهنته، والعالقة بالزمالء ورؤساء العمل، ذلك إن عالقة الفرد ب
ورئيسه ذات أثر في استقراره واطمئنانه النفسي،وبالتالي ثباته واندفاعه في 
الواجب،ويأخذ هذا المتغير درجة أكبر في نطاق المهن األمنية والعسكرية 

كما أشارت الدراسات إلى جملة من     .)24ص ,1996الفالحي ،(
رات الديموغرافية في عالقتها بالقلق المهني من بين أهم ما أشارت المتغي

، فالمهن ذات الطبيعة الخطرة كالصناعات الثقيلة أو (طبيعة المهنة)به هي 
المتضمنة العمل بارتفاعات عالية أو في باطن األرض كحفر المناجم 
ن وغيرها أكثر إثارة للقلق من غيرها من المهن التي ال تتضمن مثل مكام

الخطورة تلك، وتأتي المهن األمنية على رأس المهن المصنفة بالخطرة،إذّ 
تشير بعض المصادر إلى إن األجهزة األمنية في الواليات المتحدة 

 فرد جراء المواجهة مع عصابات الجريمة )40-13)األمريكية تخسر يومياً 
 :لنفسية كما اتضح بعد الفحص من قبل المختصين في الشؤون ا .المنظمة

 .) 24،ص2003العيسوي،( إن االرتباك الناجم عن القلق له األثر بذلك 

 ويعد المختصون في العلوم النفسية والطب نفسية إن االرتباك الذي قد 
ينتاب األفراد خصوصاً في نطاق المهن ذات الطبيعة الصعبة أو الخطرة 

وتصبح عندئذ ،(%70)كمهنة الشرطة يؤثر في أداءهم نحو السلب بنسبة
احتماالت أن يذهب مثل هذا الفرد ضحية في الواجب هي األرجح 

 25) . ،ص2004العتيبي،(

وبوجه عام تشير الدراسات إلى وجود عالقة لمتغيري البحث ببعضهما 
أي عالقة الرضى المهني بالقلق المهني ، ومنها دراسة ُأجريتّ على جهاز 

ت إلى انه كلما زاد رضا قلَّ القلق،والعكس الشرطة في فرنسا توصل
   ) . نت،2001فرحات ،  ( صحيح

 :ومن كل ذلك تتضح أهمية البحث الحالي بما يأتي 

 خطيرة تتعلق بأمن المواطنين إن البحث الحالي يتطرق لمشكلة مهنية
 .وممتلكاتهم ، مما يتطلب دراستها وتبيان حدودها وعواقبها 

 رائداً في ميدانه ، وهو يضع اللبنات األولى لنوع إن هذا البحث يعد
 .البحوث طالما افتقرت إليه المكتبة النفسية العراقية  من

 ثـــــــــــــــداف البحــــــــــأه   - 3.1
 :يهدف البحث الحالي إلى 

على الرضى المهني لدى منتسبي الشرطة العراقية التعرف  .1
 .الجديدة 

رضى المهني لدى منتسبي الشرطة التعرف على الفروق في ال .2
 . ومراتب العراقية الجديدة، على وفق رتبتهم ضباطاً

 .التعرف على القلق المهني لدى منتسبي الشرطة العراقية الجديدة .3
التعرف على الفروق في القلق المهني لدىمنتسبي الشرطة  .4

 .العراقية الجديدة، على وفق رتبتهم ضباطاً ومراتب 
  ثـــــــــالبح وددـــــــــح – 4.1

تحدد البحث الحالي بمنتسبي الشرطة من قيادة شرطة محافظة واسط 
 .م  2005ومراكزها المنتشرة ضمن نطاق مدينة الكوت خالل العام 

 اتـــــــــــــــد المصطلحـــــتحدي – 1.4.1

 .أي نظرة أو تعامل معها على غير هذا األساس سيكون بعيداً عن الواقع 

وى المعادية للمجتمع تستفيد اليوم من كل ما موجود من تقنيات إن الق
متطورة ، وتتلقى دعماً مادياً وفنياً وإعالمياً ومعنوياً من جهات متعددة 
كحكومات وأفراد على مستوى في عالم السياسة والمال، ولها ارتباطات 
بمجاميع ذات نشاط إجرامي متعدد مثل عصابات تهريب واالتجار 

 وعصابات الجريمة اإللكترونية والقتل السياسي، ورجاالت بالمخدرات
أعمال وعلماء ومختصين في المجاالت المختلفة حتى أصبح العالم كله 

 .تقريبا نطاق أنشطتها التي ال تفرق بين امرأة وطفل وشاب وشيخ كبير 
أمام هذا الواقع يكون من الضروري تهيئة أجهزة أمنية موازية إن لم نقل 

المنظمات مادياً ومعنوياً، وعملياً يقتضي ذلك إتباع الوسائل تفوق تلك 
العلمية على مستوى اختيار وانتقاء العناصر الالزمين للعمل في تلك 

 .تقنيات في مجال العمل الاألجهزة، وكذلك على مستوى التجهيز بأحدث
تفاعل وجهد مشترك بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع على حٍد 

استثمار جهود مختصين علميين من مجاالت متعددة سواء، وتعبئة و
   لإلشراف على عمليات التدريب واإلعداد وإنجازها بأعلى المستويات 

 28) . ص،2004،العتيبي( 

 إن اختيار األفراد على أساس السمات الشخصية واإلمكانات المعرفية 
 المالئمة للعمل ، يضمن الحصول على أفضل أداء ممكن آلي عمل يراد

وفي العمل األمني قد يأخذ ذلك أهمية استثنائية ،  .اختيار أفراد للعمل فيه
لما يتضمنه من مهمات وعمليات غاية في التعقيد تتطلب تواجد تلك 
الخصائص كماً ونوعاً،ما سيوفر جهداً ووقتاً وقدرات بشرية ومادية قد 

 المنصوص تُهدر نتيجة االختيار العشوائي غير المستند للمعايير العلمية
وللتعامل مع هذه  .عليها في اختبارات الصحة والسالمة النفسية والفكرية 

المشكلة ارتأى الباحث أن يبحثها من خالل إحاطته الميدانية بمتغيري 
ّ تعرض  "القلق المهني"و "الرضا المهني" لدى منتسبي الشرطة،إذ

يرات بأنها الدراسات والبحوث في المجال النفسي واالجتماعي تلك المتغ
 بين أهم المتغيرات في أثرها أو عالقتها في النطاق المهني واإلداري من 

وقد تنوعت الدراسات  في هذا المجال،إذَّ تشير البعض منها إلى أثر   .
بأداء الفرد في مهنته وإبداعه وتفانيه بها، فعلى  )الرضى المهني(متغير 

لمملكة المتحدة إلى إن  تشير دراسة أجريت في اسبيل المثال ال الحصر
نسبة إنتاجية الفرد الراضي عن مهنته تفوق بثالثة أضعاف الفرد غير 
الراضي أو األقل رضى، كما تؤكد نفس الدراسة إلى إن نسبة تعرض 
األفراد الراضين عن مهنهم لحوادث العمل أقل بضعف عن غير الراضين 

 الموت ، نسبة منها من صنف الحوادث الخطرة المؤدية إلى
 11) .ص،  1996،غسان  (

إلى عالقة الرضى المهني بمتغير التغذية الراجعة كما تشير الدراسات 
رد في مهنته،كما أشارت اإليجابية وهي النجاح الذي يعزز أداء الف

 يحصل الدراسات أيضاً إلى عالقة بمتغير المكانة االجتماعية،فالمكانة التي
عليها الفرد في مهنة معينة ذات اثر في رضاه عنها 

    .)112ص ,1996,دمحمو(

 :عالقة للرضى المهني بمتغيرات مثل وتشير الدراسات كذلك إلى 
،والضغوط (وعلى رأسهم رب العمل )العالقة باألفراد ضمن محيط العمل

والثقة بالذات،ونمط عمل،والعالقات الزوجية والعائلية،المرتبطة بال
الشخصية ذات المزاج أالنشراحي المنفتح 

(Kandel,1982.P.43) . 
كما أشارت الدراسات في نفس السياق إلى جملة من المتغيرات 

 توصلت إلى الديموغرافية في عالقتها بالرضا المهني مثل حب المهنة ، إذ
كذلك أشارت  . لمهنة ما ورغبته بها ذات أثر في رضاه عنها إن ميل الفرد
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 ةـــــــــــــر السلوآيـــــــــة النظـــــــــــوجه -1. 1.1.2

المنظور السلوكي في معرض بحثه في السلوك على وفق االقتران بين 
مثير واستجابة، وما يتصل بذلك من مبادئ فرعية كالتدعيم والتكرار 

 يرى إن الرضا النفسي يتشكل من خالل عدد أو  .طفاءوالتعزيز واالن
كما إنه يقدم في  .مجموعة االستجابات الناجحة أو الموفقة للمثيرات الموجودة

تفسيرها صورة وافية عن العناصر المتواجدة في الموقف السلوكي وأثرها 
في تعلم السلوك وتثبيته ، وبالتالي فهو يقدم عرضاً في غاية الوضوح لمفهوم 
الرضا ، من خالل تقديمه ألثر العناصر المتوافرة في الموقف السلوكي في 
تثبيت السلوك عموماً، واستجابة االرتياح  أو الرضا منه على وجه 

فإن كانت تلك العناصر مرتبة بشكل جيد ومن النوع السار  .الخصوص 
من الداعم فإنها تؤدي إلى حالة الرضا ، أما إذا كانت مشوشة وسالبة ال تتض

، فإنها على األرجح ستؤدي إلى تبعات من  )رتيبة أو منفرة(السرور 
ونجد أمثلة كثيرة لذلك فعمال المصانع الذين يعملون  .االرتياح وعدم الرضا

مستوى معيشة وافي ،المحفزات ، )في أجواء متضمنة لمعززات مادية
ناد عبارات التشجيع واإلس)، معززات معنوية (وجبات الطعام ، وغير ذلك 

من قبل المرؤوسين ، العالقة باآلخرين القائمة على الود والتفاهم ، وغير 
كل هذا سينعكس على حالة الرضا للعامل في المهنة من عدمه ، وإن  . (ذلك

محصلة هذا ستتجلى في شعور العامل بأنه موضع تقدير وتثمين داخل 
 من أهم عمله، بمعنى أكثر أن يشبع العمل حاجة الفرد لالحترام ، وهي

وإلى أي مدى سيكون عليه ذلك الشعور ، تكون  .المكونات في مسألة الرضا
عليه حالة الفرد النفسية وبالتالي سلوكه، وهو ما سينعكس بالتأكيد على 

إن وجهات النظر السلوكية األحدث  .مستوى إنجازه في العمل كماً ونوعاً 
 فأضفت عليها األثر حاولت التحرر من بعض قوانين السلوكية المتشددة ،

االجتماعي سعياً للوصول إلى صيغة تفسيرية تحاكي ما يحصل من تعلم 
للسلوك في الواقع ، بعد أن تطرفت األولى  في تشكل السلوك بصيغ آلية 

 إن )باندورا(لقد أكد  .متجاهلةً دور المحيط االجتماعي في تنشئته وتطوره 
ما يواجه من مثيرات في بيئته وهي السلوك ماهو إال نتاج تعلم الفرد لكل 

وال يمكن إغفال تلك الحقيقة وتجاهلها ، وال  .تعني مجتمعه بكل ما فيه 
يمكن فصل السلوك عن حيزه االجتماعي الذي ينشأ ويتطور فيه ومن خالله 

على إنها عملية سلوكية اجتماعية  الرضى ، وبالتالي فهو ينظر إلى مسألة
المصلحة ، والمنفعة :ي ، وإن مفاهيم مثل تقوم على التبادل االجتماع

والتكاليف ، هي أساس  حالة اإلشباع المتحقق للفرد ، وبالتالي سلوكه الذي 
عاكساً الستجابات الرضا المتالحقة المستمرة ، أو عدمها في حالة لم  سيكون

يكن الموقف بين الفرد والمثيرات المحيطة به بالشكل المتوازن ،إن الفرد في 
 وبشكل دوري أيضاً يحدد عالقته بالعمل وتعلمه وتطوره فيه وفقاً كل يوم

لما يحصل عليه منه وما يفقده، وفي ضوء ذلك يحدد استجاباته الالحقة 
تجاهه متضمناً ذلك كل ما موجود في مكان العمل من أشخاص 

 . (Miller, et.al,1994,P111-112)ومواد

 ي  ــــــــــل النفســـــــــــالتحلي - 2.1.1.2
يرى أصحاب هذه المنظور بأن كل ما يظهر على الفرد من سلوك 
ومظاهر شخصية حاضراً هو متعلق بماضيه ، والماضي هنا هو فترة 

وفيها تبنى مكنونات الشخصية  .الطفولة التي يحددها بـالخمسة األولى 
أما الجزء المتبقي وهو  ،)الالشعور(بكل درجاتها العميقة ، ممثلة بـ

من الشخصية لديهم ، ويضيف ) الواعي(فيؤلف الجزء اليسير الشعور
إن كثيراً من الشحنات االنفعالية والوجدانية لمرحلة الطفولة قد )فرويد(

ويعدها المصدر لجميع مظاهر السواء و . يجري تفريغها في مراحل الحقة
العصاب ، ويتعرض فرويد لحالة الرضا بكونها مرتبطة بشكل وثيق 

يحصل عليه الفرد في الطفولة ، ويشمل اإلشباع كل باإلشباع الذي 
االحتياجات المادية واالعتبارية ، وهذا اإلشباع يصبح مالزماً للفرد في أي 
نشاط يقوم به في كل حياته المقبلة ، رغم كونه يأخذ أشكال أكثر تعددا 
وأكثر تهذيباً ، لكن يبقى اإلشباع واحداً في آليته وهدفه بكونه يتحكم بدافع 

 يـــــــــــى المهنــــــــــــالرض – 1.1.4.1 
 ي ـــــــــى المهنــــــــ للرض, 1988)عاقل(ف ـــتعري •

الفرد بالرضى عن نفسه في مهنته بأنها مشِبعة له معنوياً شعور 
 المهنة على أساس هذا الرضا  ويتأثر أداءه في,ومادياً

 ). 38،ص1983عاقل،(

:ي ـــى المهنــــــ، الرض 1968)ر،ــــتايل(رف ـــا يعــــآم •
شعور الفرد باالستقرار والراحة في محيط العمل، وكي يحصل هذا 
الشعور فإنه يحتاج لتوافر عناصر عدة أهمها ، الرغبة المسبقة ، مستوى 

 )63،ص2000متولي ،(الراتب ، المكانة ، نظرة المجتمع ، والمحفزات  

 يــــــــــق المهنــــــــــــق والقلــــــــــالقل – 2.1.4.1
  يعد مفهوم القلق من بين أكثر المفاهيم إثارة للجدل والخلط معاً ، لذا 
يكون مهماً عند أي تناول لهذا المفهوم إعطاء التفريق الواضح لما قد 

وبالرغم من إن  .ينطوي عليه من معاني وأنواع ومفاهيم ذات صلة 
والطب النفسي تعرضت لهذا المفهوم ولألنواع المصادر في علم النفس 

التي يتضمنها بشكل محدد نسبياً ، إال إن آخرين يرون بأن القلق واحد في 
 .امعناه ومظهره ، وما األنواع إال مسميات للمواقف التي يحصل القلق فيه

 :للقلـــق  (WHO)ةـــة العالميــة الصحـف منظمــــتعري •
والتدهور النفسي تسود ذات الفرد   حالة من ضعف االستقرار 

ضغط  ,تصاحبها أعراض بدنية ذاتية مثل ارتفاع نبض القلب
التشنج في العضالت واألطراف وكذلك عالمات ظاهرية مثل ,التعرق,الدم

احمرارالوجه ارتجاف قد يلحظ على األعضاء الخارجية من جراء 
ن القلق يقاس ويجب اإلشارة إلى إ ,المواقف المتضمنة الخطورة في المهنة

  48) .    ،ص2000متولي ،(  بالمقارنة مع العامل المثير للقلق

 ي ـــــــــــــــــق المهنــــــــــــالقل - 3.1.4.1
 :1995) ل،ـــآامب(ة لدى ـاء المهنـق أثنــف القلـــتعري •

حالة من التوتر تعتري الفرد إثناء العمل تؤدي إلى تضرر في األداء ، 
 حدة هذا التوتر ازداد معه الخلل في األداء ، ما قد يفقد معه وكلما ازدادت

الفرد قدرته على السيطرة ،  وقد يصاب بالشلل المؤقت أو الدائمي ، 
ألسباب قد تكون موضوعية تتعلق بالمهنة بكونها تستوجب مثل هذا القلق 
مثل المهن ذات الطبيعة الحساسة أو الخطرة كالجراحة أو عمليات البوليس 

أو موقفية حصول حادث للفرد أو لغيره في محيط العمل،أو ألسباب ، 
 . ،نت2004رضا،(ً. نفسية تتعلق بالفرد كونه يعاني من القلق أصال

 ريـــــــــــــــف النظـــــــــــالتعري •
 .للرضى المهني  ,1968) تايلر(وقد تبنى الباحث  تعريف  

   .مهني للقلق ال1995)   كامبل،( في حين تبنى تعريف 

 يـــــــــــف اإلجرائــــــــــالتعري •
هي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على قائمة  المتغيرات 

مقياس الرضى المهني  :المهنية المتضمنة مقياسين فرعيين هما كل من 
 .والقلق المهني 

 يـــــــــــــــــل الثانـــــــــــــــــــالفص
 ريــــــــــــــــ النظارـــــــــــــ اإلط- 1.2

 يــــــــــــى المهنــــــــــــالرض - 1.1.2
 عن باقي المفاهيم في علم النفس بانتشاره مفهوم الرضى المهنيينفرد 

حتى ليكاد يشكل  .، وصلته في غالبية الموضوعات والمتغيرات النفسية 
 من المنظرين ويندر أن نجد .عامالً سببياً أكثر منه مفهوماً خاصاً مستقالً 

والباحثين في علم النفس من لم يتعرض لهذا المفهوم بشكل أو آخر، 
ولنواحي وأسباب تتعلق باإليجاز المتبع في البحوث العلمية  نكتفي بتقديم 

 .وجهات النظر النفسية الرئيسة في هذا اإلطار  
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 وتجدر اإلشارة إلى إن تلك النظرية تولي القلق .المظاهر واألسباب 
معلم الرئيس في جميع أوجه العصاب مساحة مميزة فيها، وتعده   ال

وأشكاله ، والنتيجة الحتمية المتوقعة للصراع الذي قد يعانيه الفرد في 
ويضع فرويد وهو عميد تلك . مواجهته لضغوط الحياة المستمرة المتواترة

النظرية تفسيراً للقلق بأنه مؤشر ألنا ضعيفة القدرة على التوفيق بين 
لبقاء وبين النظام االجتماعي المهدد بالعقاب، المطالب الغريزية الالزمة ل

ويرجح فرويد إن مثل تلك الشخصية عاشت فترة طفولة كانت بين 
ويجد بعض الباحثين المختصين  .صورتين متناقضتين للحرمان أو التدليل 

في الجانب المهني إن محيط العمل قد يؤلف ميداناً خصباً للضغط والتهديد 
لذا فأن  .ظمة وقوانين أكثر منه في الحياة العامة كونه مجاالً محكوماً بأن

غزارة عوامل القلق في ميدان المهنة تكون أكثر ، وبالتالي فإن احتمالية 
لذا فأن العاملين على  .تعرض الفرد يومياً لهذا القلق تزداد هي أيضاً 

الصحة النفسية يوجهون جّل اهتمامهم للشريحة العاملة ، كما يعتبرون 
عمل بشتى أنواعها ميادين مثلى للبحث والدراسة في موضوعات ميادين ال

 ).،نت2006المالــح ،(الصراع وسوء التوافق المهني 

لــــــــــــــــدد العوامـــــــــــور المتعــــــــالمنظ - 2.2.1.2  
يِجمع المختصين في العلوم النفسية إلى إن هذا المنهج أكثر مالئمة 

سية التي تتسم بكونها متعددة األسباب ومتشابكة لطبيعة الظاهرة النف
العالقات والعوامل ، وفي إطار البحث في متغيرات كالرضا والقلق ، يجد 
العاملين في هذا المنظور إنها من أكثر المتغيرات حيوية سواءاً على 
مستوى السببية أو في التبعات ، وقد يجد البعض هنا إن المتغيرين على 

إن الفرد ((طرح المنظرين في المنهج التكاملي رأياً مفادهصلة واضحة ،إذّ ي
 . ))األكثر رضاً عن ذاته عادة ما يكون أقل قلقاً ، والعكس صحيح 

(Carver ,et.al1989,P.267) 

في معرض حديثه عن وصفه لسمات األفراد  ,1998) دونوفان(ويقدم 
كثير تلقائيين وبسطاء وال يطمعون بال :الراضين عن ذواتهم بأنهم 

،ويستمتعون بما يحصلون عليه ، كما إنهم يكونون أكثر قدرة على مواجهة 
الضغوط في البيت والشارع والعمل ، ويكونوا كفوئين في إدارة المواقف 
التي تتضمن الصعوبات واإلخفاقات ، وكذلك هم أكثر تركيزاً وكفاءة في 

 (Kohen ,et.al,1985, P. 99 ) . األداء وأقل اكتئابا وقلقاً

بإشارة إلى الرضى وعالقته بالقلق بأن  1997)مارليت،(كما تطرح 
القلق مركب ناجم عن تراكم حاالت من عدم الرضى ، يصادف وجودها 
في شخصية تنقصها ميكانزمات القدرة أو الكفاءة على إدارة الضغط ، 

 واقعية ومرتبطة وبالتالي فإن التقرير عن حالة عدم الرضا قد تكون غير
كما تستمر مارليت في عرضها لتصل  .قلق الموجودة لدى الفرد بحالة ال

إلى إن القلق أمر قد تكون له أسباب واقعية موجودة ، ولكن هناك في 
الجانب المقابل عوامل وأسباب كثيراً ما قد يعتقد البعض إنها أسباب ثانوية 
ا إلثارة القلق ولكن نتائج الدراسات المنفذة في هذا السياق أثبتت بأنه

عوامل تستأهل الوقوف عندها مثل مستوى المردود الذي قد يحصل عليه 
وتجدر  .الفرد من ذلك الموقف الذي ينخرط فيه إن كان مهنياً أو اجتماعيا 

اإلشارة إنه بحسب أهمية ونوعية الموقف أو العمل المواجه للفرد يكون 
 (Donovan ,1999,P.253-256) .مستوى القلق لديه

 ةـــــــــــــــــات السابقـــــــــــــالدراس - 2.2
 (2000)اللـــــــــــــة الشــــــــــدراس - 1.2.2 

العالقة بين الرضى المهني والتقاعد اإلداري المبكر لدى الموظفين ((
  ))الكويتيين

استهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين مستوى الرضى 
هم بشأن التقاعد المبكر، وقد المهني لدى الموظفين الكويتيين وطبيعة آرائ
 مفردة من العاملين في  (235)أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها 

الفرد في شتى األنشطة ، ويؤدي إلى نشوء الصراع في حالة تعذر أو  
البيت ، المدرسة (ومجمل رضا الفرد عن ذاته في أي مجال .تأخير تحققه 

صيلة لخبرات ماضية من سلسلة ، إنما يمثل ح )، الشارع ، محل العمل
الحرمانات  واالشباعات المتواترة المتكررة ، إن الفرد في صراعه إنما 
هو في دائرة من ضغط الحاجة والسعي الدائب إلشباعها ، وإن جوهر 

 .استقرار الفرد وإبداعه في أي مجال إنما يكون مرتهناً بذلك 
(Kaplan&Sadock ,1998, P. 75) 

 يـــــــــــــــور المعرفــــــــــــالمنظ - 3.1.1.2
يرى أصحاب هذا المنهج إن الرضا هو إجمالي النتائج المحصلة من 

فقد عرض أحد الباحثين  .تفاعل اإلمكانيات العقلية والواقعية 
 النفسي  يكون واقعاً مع معرفة الفرد  إن الرضى ,1999)فرترج(وهو

على توجيه تلك القدرات بما بمستوى ما يمتلك من إمكانات عقلية ، وقادر 
يالئمها، على الرغم من العقبات التي قد تواجهه وتحد من قدراته إال إنه 
يستطيع أيضاً بما يمتلك من إمكانات للتفكير إيجاد الحلول ألي ما قد يواجه 
الفرد من صعوبات أو مشكالت ، والثقة من القدرة على التغيير والتحسين 

 تصور الفرد لذاته في ذلك الموقف الذي يكون إن الرضا أحياناً قد يكون.
 ما قد يؤثر في مجمل )إدراكه الحالي كيف هو في ذلك المحيط(فيه ، 

فقد تكون حالة الرضا . رؤيته لواقعه وقراره بأنه في حالة رضا أم ال
رهينة بالوضع النفسي والمزاجي للفرد أكثر منها مبررة بأسباب وظروف 

 أو قد تكون موجودة ، ولكن من دون أن يبذل موجودة في الواقع فعالً ،
الفرد محاولة للتعديل واختيار البدائل الصحيحة ، وهكذا سيكون الفرد في 

يصل فيها إلى األداء  سلسلة من االنخراط في أعمال وأنشطة قد ال
عور من عدم واالستقرار المطلوب ، وبالتالي يكون فرداً محبطاً يسوده ش

    Harell ,et.al,1991, P.415)( القدرة على فعل شيء 

 يــــــــــــــق المهنـــــــــــــ القل - 2.1.2
 بين السلوآية والتحليل النفسي - 1.2.1.2

يبدو أن المهنة التي يمارسها اإلنسان تؤثر في شخصيته وأساليبه 
 .الجسدية منها والنفسية  ..وتفكيره ، وأيضاً في أمراضه واضطراباته 

 .ق أيضاً يقف على الذروة من بين تلك االضطرابات النفسية ويبدو إن القل
لذا فإن المناهج النظرية سواءاً في الميدان الطبنفسي وكذلك على مستوى 

 تكرس اهتماما استثنائيا لتلك المسألة لما لها من سعة .علم النفس المهني 
 .عنها في االنتشار ، وكذلك التبعات المادية والصحية واالجتماعية الناجمة 

ويقدم احد تلك المناهج وهو المنهج السلوكي التطبيقي رأياً في القلق إثناء 
مزاولة العمل بأنه نتيجة الشتراطات تكونت واجتمعت من خالل مواقف 
حدث تكرار لها إثناء العمل ، بحيث إن حالة القلق المتعودة تكون مرتبطة 

ي محيط آخر قد يتواجد وتنتاب الفرد إثناء تواجده في محيط العمل ، أو ف
فيه أحد عناصر العمل مثل رؤية المدير أو بعض رفاق العمل ، أو 
التواجد في محيط ثالث يتضمن بعض العناصر الشبيهة بمحيط العمل ، 
وقد يتحول مثل هذا القلق إلى عادة سلوكية مستديمة لدى الفرد أي يرافقه 

ن القلق قد تحول من اإلحساس بالقلق إلى البيئات األخرى ، عند ذاك يكو
 وهي الصورة  .قلق محصور محدد في مجال المهنة إلى قلق عام 

كما يوثر التعزيز السلبي لذلك القلق في محيط  .الصارخة للقلق المهني 
المهنة على درجة تركزه وحدته كنقصان الدعم ، وتكرار انخراط الفرد 

وهناك قد يحصل ما  .بالنواحي المثيرة للقلق داخل العمل مع تفاقم الحالة 
يسمى بالعجز أو االنهيار ، وهنا قد يشل أداء الفرد كلياً ، أوقد يتسبب 

خصوصاً في المهن التي  .بأخطاء في العمل من الممكن أن تؤدي بحياته 
  .تتطلب تركيز عال بما تتضمن من أخطار

بينما تقدم نظرية أخرى تعد على الجانب المتطرف في ضديتها 
ة الذكر في علم النفس وهي نظرية التحليل النفسي تفسيرها للنظرية المتقدم

 للقلق المهني بكونه واحداً من أوجه القلق النفسي ، وتنطبق عليه ذات 
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وتناسب الوظيفة  ,المشاركة في إبداء الرأي واتخاذ القرارات المتعلقة بالوظيفة 

مع التخصص العلمي والضمانات الوظيفية والراتب كمحددات للرضى 
بين فئة حملة المؤهل األعلى من الجامعين وهناك اختالفات أيضا  .الوظيفي

وفئة حملة المؤهل دون الجامعي في تحديد أهمية خصائص الوظيفة والنظم 
المتبعة في تقييم كفاءة األداء وفرص المشاركة في إبداء الرأي واتخاذ 

 )16-3،ص2001النعيمي،(القرارات كمحددات للرضا الوظيفي   

  )دراسة وصفية ( 2005ز ،ـــــــــــة حميـــــــــــــدراس - 2.2.2 
 لــــــــــــى في العمــــــــــ الرض-1.3.2.2

في مجال الرضى في العمل منها ما هو مصطلحات عدة استخدمت 
نفسي كاالتجاهات في العمل أو الروح المعنوية وهناك ما هو جسمي، 

هذه المصطلحات تشير  .كالتوتر والعصبية وما ينتج عن ذلك من أمراض
هذا الشعور قد  .و بآخر إلى الشعور الذي يتملك الفرد نحو عملهبوجه أ

يعبر به عن مدى ما يحصل عليه الفرد من  .يكون صريحاً أو مضمراً
 .ثمرات نتيجة الجهد الذي يبذله من أجل تأمين حاجاته المادية والمعنوية

ودرجة  .والعكس صحيح .وكلما كان الرضى عاليا كان أداؤه أفضل
 يحصل عليها الفرد من عمله تلعب دورا مهماً في مفهوم اإلشباع التي

  .الرضا عن العمل 

إن أهمية الرضا في العمل ال تكمن كما يزعم بعضهم من حيث إنها 
سبب لزيادة إنتاجية الفرد، ألنه ليس بالضرورة إن األشخاص السعيدين في 

إن  في فكرة أعمالهم هم ذوو إنتاجية مرتفعة، ولكن أهمية الرضى تكمن
األفراد يمضون معظم وقتهم أو القسم األكبر من حياتهم بالعمل، وقلة منهم 
يملكون الخيار في أن يعملوا أوال ألسباب اقتصادية، وفوق ذلك كله فإنه 
يوجد بعض األشخاص الذين يستطيعون الفصل بين حياتهم في العمل 

ن هؤالء األشخاص ال يؤثر عدم رضاهم في عملهم الذي يقومو .وخارجه
  .) ،نـت2005حميـز، ( به 

 ثـــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــالفص
  :ث  ــــــــــــــراءات البحــــــــــــــ إج- 1.3

لتحقيق هدف البحث المتمثل بدراسة المتغيرات النفسية المهنية لدى 
ب ، تَطَلَ)القلق المهني,الرضا المهني(الشرطة العراقية والتي حددت بـ

ذلك بناء أداتي بحث، لذا قام الباحث بوضع مقياس لقياس كالً من 
 .المتغيرات آنفة الذكر 

 ث  ــــــــــة البحــــــــع وعينــــــــمجتم  - 2.3
تم اختيار عينة من منتسبي الشرطة العراقية الجديدة من مجتمع البحث 

دينة الكوت، الذي يمثل جميع منتسبي الشرطة ضمن الرقعة الجغرافية لم
آخرين  (50)منهم كانوا ضباط بمختلف الرتب ، و (50) ,فرد (100)بلغت 

ثم قام الباحث بتوزيع استمارات االختبار عليهم في أماكن  .كانوا مراتب
عملهم ، كما أرفق الباحث تلك االستمارات بورقة تعليمات، ضمنَها بعض 

تحفيزهم على إعطاء  :األمور الواجب إتباعها أثناء اإلجابة ، منها
االستجابة الصادقة ، االستفسار عن بعض المعلومات مثل عدد سنوات 
الخدمة،والحالة االجتماعية،وعدد األطفال، باإلضافة إلى الوقت المخصص 

 لالختبار والذي حِدد بنصف ساعة كحد أعلى 

 ث ــــــــــــــــا البحــــــــــ  أدات- 3.3
 :اـــــــــــرات وصياغتهــــــــــــالفقع ـــــــــجم  - 1.3.3

لبناء مقياسي الرضى المهني والقلق المهني، أعد الباحث استبياناً 
استطالعياً تألف للرضى المهني من خمسة أسئلة ، بينما بلغَّ للقلق المهني ستة 
أسئلة كانت قد اشتقت من التعريفات النظرية الخاصة بكل متغير والمتبناة في 

وقد طلب الباحث أربعة إجابات  لكل سؤآل ، وقد تم  . الحالي البحث
كانوا من المراتب  (50)منهم كانوا ضباطاً و (50)منتسب شرطة  (100)اختيار

 ، عشوائياً ليكونوا عينة بناء من مجتمع منتسبي قوى األمن الداخلي

وزارات الدولة، واعتمدت على استبانة خضعت إلجراءات التقنين من  
ثبات والصدق، وغطت االستبانة أربعة أبعاد أساسية للرضا المهني حيث ال

الدخل ، وعالقات العمل ، وبيئة ونظام العمل، والمهنة كمجال عمل،  :هي 
هذا باإلضافة إلى إجمالي الرضى المهني وكذلك البعد المتعلق بالتقاعد 
 المبكر ، واستخدمت الدراسة أساليب المعالجة اإلحصائية التي تتناسب
وهدفها، وتتلخص النتائج التي توصلت إليها الدراسة في أنه من حيث 

 (%50)الرضا عن الدخل وعالقته بتأييد التقاعد المبكر، تبين أن قرابة 
من المبحوثين يقعون ضمن المستوى المتوسط من متصل الرضى وعدم 
الرضى، وأن الرضى المنخفض يزيد عن ضعف الرضى المرتفع، ويوجد 

بين الرضى عن الدخل والتقاعد المبكر، وأن  (ضعيف) ارتباط سلبي
الدرجة اإلجمالية لآلراء المؤيدة للتقاعد المبكر ترتبط سلبيا ذا داللة 
إحصائية بمستوى الرضى عن المهنة، ومن حيث الرضى عن عالقات 
العمل وعالقته بالتقاعد المبكر، تبين أن نمط العالقة العادية وليس الجيدة 

و الغالب، وتوجد عالقة ارتباط ضعيفة بين الرضى عن ه –أو السيئة 
أما من حيث الرضى عن بيئة  .عالقات العمل ومستوى تأييد التقاعد المبكر

ونظام العمل، فقد تبين أن ما يزيد قليال على نصف العينة دلت استجابتهم 
 على مستوى رضى مرتفع، كما تبين من الدراسة وجود ارتباط سلبي

رين، بمعنى أن األقل رضى عن بيئة العمل هم األكثر ضعيف بين المتغي
وأخيرا بخصوص العالقة بين تأييد التقاعد المبكر ، .تأييدا للتقاعد المبكر

وإجمالي الرضى المهني، تبين أن متوسط درجة الرضى المهني في أبعاده 
 (%50)درجة ، أي حوالي  (43.1)المختلفة على مستوى العينة ككل 

ي الدرجة الكلية للمقياس، ولقد دلت استجابات حوالي تقريبا من إجمال
من المبحوثين أنهم ذوو مستوى منخفض، بينما دلت استجابات  (30%)
على مستوى رضى مرتفع تقع النسبة الباقية ضمن المستوى  (34%)

المتوسط، وال تختلف النتيجة الكلية للدراسة في اتجاهها العام عن النتائج 
 المهني وتأييد يها بشأن العالقة بين أبعاد الرضاالتي سبقت اإلشارة إل

  .)22-1،ص2000الشالل،( التقاعد المبكر

  2001ي،ـــــــــــــة النعيمــــــــــــ دراس- 3.2.2 
 )محددات الرضا الوظيفي للعاملين في المنظمات الحكومية (

 استهدفت الدراسة قياس مستوى الرضى الوظيفي لدى العاملين في 
 واألعالم  ودراسة محددات هذا الرضى مع التعرف على وزارة الثقافة

والمؤهل  ,والعمر  ,مدى اختالف المتغيرات من حيث الجنس والجنسية 
ومستوى الدخل إلى جانب الدراسة نواحي القوة  ,ومدة الخدمة  ,العلمي 

والضعف في سياسات األفراد في وزارة األعالم والثقافة خاصة فيما يتعلق 
 ,واالتصال ,والتدريب  ,الترقية وتقييم األداء والتحفيز منها بسياسات 

وتهدف أيضا الى مساعدة إدارة شؤون األفراد في وزارة الثقافة األعالم 
من خالل النتائج الذي سيخلص عنها البحث في تنمية بعض الممارسات 

  .التي يمكنها المساهمة في رفع مستوى رضا العاملين وتحسين أدائهم

وجود أثر لدرجة  :احث إلى العديد من النتائج هيوقد توصل الب
حيث تعتبر ,السيطرة الذاتية للفرد العامل على درجة الرضى الوظيفي لديه

وتأكيده لوجود اثر للعالقة مع الرؤساء  ,من التباين في الرضى %8وحدها 
من التباين في  %22على درجة الرضى الوظيفي وتصل نسبتها إلى 

والظروف  ,ونظم الترقية  ,ر لكل نمط لإلشراف الرضى، وأيضا وجود أث
 ,وظروف المشاركة في إبداء الرأي واتخاذ القرارات  ,المادية للعمل 

واالستقرار الوظيفي على درجة  ,وساعات العمل والمواعيد الرسمية
وأشار  .من التباين في الرضا  %56الرضى الوظيفي ووصلت إلى 

كشفت عن وجود اثر للراتب على الباحث أيضا إلى إن نتائج الدراسة 
من التباين في الرضى وان  %24درجة الرضا الوظيفي حيث يمثل وحد 

هناك اختالفات ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في تحديد مدى 
 .وساعات العمل والمواعيد الرسمية وفرص ,أهمية ظروف العمل 
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لعينتني مستقلتني للضباط )ت(قيم : )ب(1اجلدول 

 فق متغري الرتبةواملراتب يف القلق املهين على و

 املتوسط ت املقياس ت
االحنراف 
القيمة  املعياري

T 
 مستوى

 
 الداللة احملسوبة مراتب ظباط مراتب ظباط الفقرة 

مقياس القلق 
 املهين

1 2.76 2.18 0.77 0.66 2.99 0.05 

 2 1.86 1.14 0,36 0.45 3.11 0.05 

 3 2.96 2.48 0.55 0.59 3.10 0.05 

 4 2.16 1.12 1.13 1.43 4،92 0.01 

 5 2.24 1.88 1.04 0.77 3.09 0.05 

 6 2.14 1.10 0.80 0.95 5.02 0.01 

 7 3.14 2.02 0.99 0.92 4.95 0.01 

 8 2.88 2.44 0.38 0.92 3.08 0.05 

 9 2.20 1.84 1.08 0.79 3.04 0.05 

 10 2.16 1.82 1.13 0.43 3.01 0.05 

 

 11 2.24 1.38 1.04 0.77 4.71 0.01 

 
 The Validity ofScales/ن  ـــــــدق المقياسيـــــــ ص– 2.2.3.3

يعد صدق المقياس من الخصائص الالزمة في بناء االختبارات 
والمقاييس، وهو من الخصائص السيكومترية التي يتطلب توفرها في 

      .                           (Adams ,1966,P.144)النفسي   المقياس

 & Tyler)ألنه يعبر عن قدرة المقياس في قياس السمة التي 
Walsh,1979, P.24)    .  

لذلك كلما تعددت األدلة او المؤشرات على صدق المقياس زادت الثقة 
في استخدامها ، مما يمكن ان تتدرج جميع الخصائص األخرى تحت 

  (Harrison,1983,P.11)،(Salviam,1978,P.106) .  خاصية الصـدق

وعليه فقد تحقق الباحث من صدق المقاييس من خالل المؤشرات 
 : اآلتية 

   Face Validityالصـــــــــــدق الظاهــــــــــري  •
كثيرا ما يستخدم الصدق الظاهري مؤشراً لصدق مقاييس الشخصية،اذّ 

وصعوبة تحديد محتوى  ,إن من الصعب استخدام صدق المحتوى فيها
ويعتمد عادة الصدق الظاهري  السلوك المراد قياسه ومكوناته الفرعية بدق

على فحص الخبراء منطقياً لفقرات المقياس وتدبر مدى تمثيلها للخصائص 
 .     (Anderson,1965,P.13)المراد قياسها

 (10)على مجموعة من الخبراء بلغوا  (25)تم عرض الـفقرات الـ   
ليحكموا على صالحية كٍُل منها في تمثيلها للمجال من ناحية ،  (1)خبير

وقد التزم الباحث معياراً لقبول الفقرة التي يصادق  .وللمقياس من ناحية أخرى 
، ويعد ذلك معياراً عالياً بحسب ما (10من 8)من الخبراء أي  (%80)عليها 

استبعاد أي تشير المصادر، وقد أجمعوا على إبقاء الفقرات ، من دون 
فقرة،سوى بعض التعديالت في الصياغة لبعض الفقرات تم األخذ بها، لتكون 

 .بصيغتها النهائية جاهزة للتطبيق  (2)فقرة (25)القائمة بفقراتها الـ 

 (52)وكانت النتائج المحصلة هي  .منتسب (1200)لمدينة الكوت والبالغ 
 باستبعاد المكررة مثالً و وبعد تنقيح اإلجابات ، .إجابة مقترحة تمثل فقرة 

بلغ العدد النهائي للمقياسين  .إجابة  (27)الصعبة على الفهم والتي بلغت
مجاالت تمثلت  (4) موزعة حسب المجاالت، بلغت للرضا فقرة (25)
 ,ببدائل موافق جدا  (األداء، الجانب المادي،السمعة ، وجانب عام )بـ

بينما  .(6-0)طالقاً وبأوزان غير موافق إ ,غير موافق  ,محايد  ,موافق 
أبداً،  ,نادراً ,أحياناً  ,غالباً ,تضمن القلق مجاالً واحداً عاماً، ببدائل دائماً

  .قدمت للخبراء  (5-0)وبأوزان 

  :رة ـــــــــــــل الفقـــــــــــتحلي - 2.3.3
  إجراء تحليل الفقرة يعد األساس في بناء االختبار من دليل الفقرات 

جموعة ، والتي اختيرت مبدئياً على أساس عالقتها بالظاهرة أو السلوك الم
المراد تصميم المقياس لقياسه ، ومن األساليب الشائعة في هذا اإلجراء هو 

  (Anastasia , 1988 , P. 210-213). اسلوب التمييز باستخدام العينتين المتطرفتين 

 : ــزــــــــــــــالـتـمـيـي  -1.2.3.3
ني قابلية الفقرة على إظهار الفروقات بدقة فيما بين األفراد ويع

وتُعد طريقة العينتين  .المختبرين في السلوك المصمم االختبار لقياسه 
المتطرفتين هي الشائعة االستخدام هنا ، ويمكن من خاللها التعرف على 

مجموعة المحك األعلى ]قابلية الفقرة في المباينة بين مجموعات محكية 
واألدنى المختارة من المتطرفات في التوزيع والتطرف األكبر سيتضمن 

، وفي التوزيع الطبيعي فإن نقطة التسلسل (Discrimination)التمايز 
 الموازنة بين الشرطين التي تصل بين األعلى و االوطأ هي الـ

(Winters,1996,P.4)  (27%)  . 

لمعرفة داللة  (T-Test) باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين 
الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا لدرجات كل فقرة من فقرات المقياس ، 
فأن جميع الفقرات في مقياسي الرضا والقلق المهني على وفق الرتبة عدت 

    . يبين ذلك )أ، ب1(، والجدول  (0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 مستقلتني للضباط لعينتني)ت(قيم  :  )أ1 (اجلدول 
 واملراتب يف الرضا املهين على وفق متغري الرتبة

 املتوسط ت املقياس ت
االحنراف 
القيمة  املعياري

T 
مستوى

 
الفقر 

 ة
الداللةاحملسوبةمراتب ظباط مراتب ظباط

.1 1 1,28 0.94 0.14 0.25 3.15 0.05 

 2 0.79 0.66 0.14 0.21 3.13 0.05 

 3 2.56 1.82 0.19 0.18 5.08 0.01 

 

مقياس 
 الرضااملهين

4 2.96 2.14 0.19 0.22 7.42 0.01 

  5 0.78 0.12 0.45 0.47 7.82 0.01 

  6 2.96 2.60 0.49 0.53 2.99 0.05 

  7 2.62 2.37 0.66 0.60 2.97 0.05 

  8 1.98 1.65 0.11 0.9 3.02 0.05 

  9 2.32 2.20 0.95 0.97 2.94 0.05 

  10 3 2.73 1.04 1.05 2.90 0.05 

  11 1.98 1.80 1.26 1.67 2.85 0.05 

  12 2.88 2.44 0.88 0.92 2.93 0.05 

  13 2.20 1.34 1.08 1.09 3.74 0.01 

  14 2.94 2.72 0.63 0.70 3 0.05  
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 .النسبة المئوية -د 

 عـــــــــــــــــــــــل الرابـــــــــــــــــــالفص
 ا ــــــــــــــــــــج ومناقشتهــــــــــــــترض النتائـــــــــــ ع– 1.4

لتحقيق أهداف البحث التي حِددت في الفصل األول منه قام الباحث 
 -:بمايلي 

 دف األولـــــــــــاله - 1.1.4
 . لدى منتسبي الشرطة العراقية الجديدة على الرضى المهنيالتعرف 

 ( االختبار لتائي لعينة واحدة أظهرت قيمة ت والبالغة بعد استعمال
 (99)عند درجة حرية  (1,96)إنها أكبر من الجدولية والبالغة 2,57),

 (60)كما يدعم ذلك درجة الوسط الحسابي والبالغة  . (0،01)ومستوى داللة 
، ولصالح منتسبي الشرطة بكونهم (49)مقارنة بالوسط الفرضي البالغة 

وتتفق تلك النتيجة مع  دراسة  .توى الرضا بمهنتهم أكثر في مس
 مع األخذّ باالعتبار  .المنفذة على عمال المصانع في مصر  2000متولي،

 .اختالف العينيتين مهنياً وزمنياً

  يـــــــــــدف الثانـــــاله - 2.1.4
المهني لدى منتسبي الشرطة  في الرضىالتعرف على الفروق  

 .على وفق رتبتهم ضباطاً أم مراتب العراقية الجديدة، 
بعد استعمال االختبار لتائي لعينتين مستقلتين أظهرت قيمة ت والبالغة 

ومستوى  (98)عند درجة حرية  (2,21)إنها أكبر من الجدولية والبالغة 2,83),(
هذا يعني إن هناك فرقأ ذو داللة إحصائية ولصالح الضباط .  (0,05)  داللة

وتتفق تلك النتيجة مع  دراسة  .ي المهنة من المراتب بكونهم أكثر رضا ف
 . 2001المشهداني المنفذة على منتسبي شرطة محافظة بغداد 

 ثــــــــالثال دفـــــــاله - 3.1.4
  .التعرف على القلق المهني لدى منتسبي الشرطة العراقية الجديدة  

 )1,96(لبالغة إنها أكبر من الجدولية وا)2,44( أظهرت قيمة ت والبالغة
كما يدعم ذلك درجة الوسط  . )0,05(ومستوى داللة (99)عند درجة حرية 

ولصالح ، (35)مقارنة بالوسط الفرضي البالغ  (42)الحسابي والبالغة 
   .منتسبي الشرطة بكونهم أعلى في مستوى القلق بمهنتهم 

  عــــــالراب دفـــــــــاله - 4.1.4
 المهني لدى منتسبي الشرطة العراقية التعرف على الفروق في القلق

 .الجديدة، على وفق رتبتهم ضباطاً أم مراتب 
المحسوبة بأن هناك داللة إحصائية عند مستوى داللة )ت (أظهرت قيمة

مقارنة بالجدولية والبـالغة  (2,99) إذ بلغت ، (98)وبدرجة حرية   (0,05 )
واجب من المراتب، وتتفق ولصالح الضباط كونهم أكثر قلقاً إثناء ال (2.32 )

المنفذة في اإلمارات، بكون إنه مع  1995) الثامري،(تلك النتيجة مع دراسة
  .التدرج في المهنة ترتفع المسؤولية ومعها يتصاعد القلق 

 ات ـــــــــــــــــ االستنتاج- 2.4
 :يستنتج في ضوء النتائج المتقدمة ما يلي 

ب منتسبي قوى الشرطة إن لمستوى التحسن الطارئ على روات .1
كما ان هذا األثر يتعاظم  ,العراقية الجديدة أثراً في رضاهم عن مهنتهم

 .مع االرتقاء في الرتبة كون يصاحبها ارتفاع في الراتب
كذلك يستنتج بأن عامل القلق يتصاعد لدى األفراد العاملين في  .2

د في وان هذا القلق يزداد كلما ازدادت مسؤولية الفر ,المهن الخطرة
هذا العمل فالضابط في مهنة الشرطة اكثر قلق من الرتب األدنى كونه 

 .يمثل رأس المجموعة 
كما يستنتج بأنه كلما ارتفع الفرد في سلم المسؤولية والرتبة في .3

جهاز الشرطة كلما كان أكثر تعبيرا عن االرتفاع في رضاه وقلقه 
 تي يتصدى لها هذا واتجاهاته تجاه القضايا المختلفة ال .بنفس الوقت 

  Construct validityاء ــــــــــــالبن دقــــــــــــص • 
يستخدم صدق البناء بكثرة في المقاييس الشخصية ويعتمد على 

  .( Helmstejter,1966,P.134)افتراضات نظرية يتم التحقق منها تجريبياً 

  ويسمى أحيانا بصدق المفهوم أو صدق التكوين الفرضي ، ويدل على
مدى تمثيل المقياس لتكوين فرضي معين ، وإذا تطابقت النتائج التجريبية 

 & Allen)مع االفتراضات النظرية أشر ذلك صدق المقياس  
yen,1979,P.108 ) .  

ويمكن االستدالل على مؤشرات صدق البناء من خالل ارتباط كل 
 هذا وهو ما أعتمده الباحث في استخراج فقرة بالدرجة الكلية للمقياس،

النوع من الصدق للقائمة باستخدام معامل ارتباط بيرسون إذ بلغ في الحد 
وقد جاءت الفقرات جميعا  (0,92). بينما بلغ في الحد األعلى (0,69)األدنى

يوضح ذلك  (1)، والجدول رقم  0,01)   ـــ0,05(دالة إحصائياً عند مستوى 

 اتـــــــــــــــــــــالثبـ •
الحصول على نفس االستجابات عند تطبيق ..أنه يعرفّ الثبات ب

االختبار من قبل نفس الباحث ، أو باحث أخر لنفس األفراد الذين تعرضوا 
    . (Winters, 1996 P.13)لالختبار بعد فترة زمنية مناسبة 

وقد أستخرج الباحث الثبات بطريقة إعادة االختبار ، وذلك بعد فترة 
 ، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون تم حساب أسبوعين من التطبيق األول

 لمقياس الرضى المهني ، بينما بلغ )0,78(الثبات ، إذّ بلغ معامل االرتباط 
.، وتعد مثل تلك المعامالت مؤشراً لثبات عاِل نسبياً 0,82) (للقلق المهني 

معامالت ارتباط آل فقرة بالدرجة (1)اجلدول رقم 
 ق املهينالكلية ملقياسي  الرضا والقل

 

 

املقاييس

 

 ت

 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بريسون

 ت

 

 املقاييس

 

 ت

 الفقرة

معامل ارتباط 
 بريسون

مقياس  1
الرضا 
 املهين

مقياس  2 0.89 1
القلق 
 املهين

15 0.86 

  2 0.69*   16 0.91 

  3 0.88   17 0.82 

  4 0.90   18 0.92** 

  5 0.84   19 0.89 

  6 0.89   20 0.73 

  7 0.89   21 0.70 

  8 0.77   22 0.80 

  9 0.90   23 0.82 

  10 0.91   24 0.89 

  11 0.87   25 0.83 

  12 0.90     

  13 0.79     

  14 0.81     

 ة ــــــــــــل اإلحصائيــــــــــــــــــ الوسائ– 4.3
 :ثه وهياستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية في تحقيق مطالب بح

  المتوسط الحسابي مقارنةً بمعيار-أ 
 )بيرسون( معامل ارتباط حاصل ضرب العزوم -ب
  االختبار التائي لعينتين مستقلتين -ج
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 ,املتغريات النفسية املهنية لدى عمال املصانع 
دراسة دآتوراه منشورة ، دار اإلسكندرية
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عوامل الضغط ,1996عثمان ، .د ,حممود. 15

االجتماعية وأثرها على مستوى أداء منتسيب
القطر اللييب ، دراسة علميةجهاز األمن  يف 

ميدانية ، جملة املعرفة ، الد الرابع ،
  . (112) . ،  ص19العدد 

حمددات , (2001) ,امحد طه  .د ,النعيمي . 16
الرضا الوظيفي للعاملني يف املنظمات احلكومية

 .وزارة الثقافة واالعالم  ، بغداد  ,
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Testing (6ed.). Macmillan Publishing Company , 
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22. Donovan ,1999 P.253-256 in McCrady 
S. B. & Epstein , E. E. (1999) . A 
comprehensive guide book of addiction, 
Oxford University Press , New York , PP. 
187-212. 
23.Gabbard , G. O. (2000) . Psychodynamic 
psychiatry in clinical practice . 3ed., 
American Psychiatric Press , Inc. 
Washington . 
24.Harrison .A. (1983) Language testing I 
land. book, London the Macmillan press. 

خصوصاً وهم اآلن يتصدرون  ,الجهاز فنياً و إدارياً بل وحتى سياسياً  
ويقفون في مركز المواجهة والتحدي مع قوى اإلرهاب في الميدان من 

 .بين كل الفئات والمؤسسات األخرى للدولة والمجتمع

 ات ــــــــــــــــــالمقترح  - 3.4
 :يقترح الباحث في ضوء بحثه ما يلي *
غيرات نفسية واجتماعية عدة في عالقتها بمتغير الرضى متدراسة  .1

 ,نمط الشخصية االندفاعية ,البحث عن اإلثارة الحسية  :المهني مثل
 .سمة الوطنية 

دراسة متغيرات نفسية واجتماعية في عالقتها بالقلق من أخطار  .2
مركز السيطرة الخارجي  ,عامل التصلب ـ المرونة :المهنة مثل 

 والداخلي 
 .اضطراب ما بعد الصدمة  .3
 :كما يقترح   *

دراسة عدد من المتغيرات الديموغرافية في عالقاتها بمتغيرات البحث 
 ,العقيدة الدينية ,مستوى التحصيل  :القلق المهني مثل  .الرضى المهني  :

  .اشي المستوى المع ,الحالة االجتماعية 

 اتـــــــــــــــــ التوصي- 4.4
 :حث بما يأتي  كما  يوصي البا

وزارة الداخلية بضرورة تأليف لجنة من المختصين في علم  . 1
النفس والطب النفسي تشرف على فحص واختيار المتقدمين للعمل  في 
أجهزة الشرطة من المراتب والضباط على وفق األسس والمعايير 

 .العلمية 
قيادة شرطة واسط بضرورة التعاون مع تلفزيون المحافظة   . 2

رامج تلفزيونية تستضيف فيها احد قادة الشرطة في المحافظة بإقامة ب
ومعه مختصين في الشؤون النفسية واالجتماعية أو أي دائرة أخرى 
من شانها أعالم المواطن بعمل الشرطة  وضرورة التعاون معهم 
والتعامل وفق للوضع الجديد ونسيان بان الشرطة كانت آلة لقمع 

 .الشعب وليس حمايته 
لرئاسة للشروع بتطبيق برنامج وطني شامل يتألف من مجلس ا . 3

 ,نفسية  ,إدارية  ,أمنية  ,مختصين في مجاالت عديدة اقتصادية 
يضعون على عاتقهم مهمة  تأسيس أجهزة أمن وجيش  ,اجتماعية 

وان تكون تلك  ,وفق أحدث المعايير العلمية المتبعة في هذا المجال 
 .ت في هذا المجال بشكل مستمر اللجان مواكبة للتطورات والمستجدا

 ادرـــــــــــــالمصـ
التقرير السنوي، مقدم من قبل وزارة .1

اخلارجية يف مؤمتر التنمية والبناء، بغداد
،2003 . 
، أثر بعض املتغريات 1996غسان، .حسني، د .2

املهنية على عمال مصانع النسيج  ، حبث منشور
 . 11، ص23، جملة اجلامعة املستنصرية ، العدد

، الرضا يف العمل(2005),امحد محيد  ,محيز  .3
 . (نت )دراسة وصفية ، منشورة على الـ ,
 /، القلق النفسي  2004مىن ،  .رضا ، د .4

وعالجه ، دراسة منشورة ، نت /أعراضه  /تعريفه 
، قياس الرضا1998آامل علوان، .الزبيدي، د .5

النفسي لدى أساتذة اجلامعات ، دراسة دآتوراه
 .ة ، آلية اآلداب جامعة بغداد غري منشور

، العالقة بني2000الشالل ، خالد أمحد، .6
الرضا املهين والتقاعد اإلداري املبكر لدى

 .املوظفني الكويتيني،دراسة منشورة، نت 
، علم النفس1983فاخر،  .عاقل ، د .7

 .38االجتماعي ، مطبعة العلمني ، بريوت ، ص
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 أمساء السادة اخلرباء على مقياسي الرضى املهين والقلق املهين (1) ملحق

 
الدرجة  االسم الكامل ت

 العلمية
 موقع العمل

 جامعة بغداد /آداب  /نفسقسم علم ال د .أ خليل إبراهيم رسول 1
 جامعة بغداد /آداب  /قسم علم النفس د .أ وهيب جميد الكبيسي 2
 جامعة بغداد /آداب  /قسم علم النفس د .أ امحد عبد اللطيف السامرائي 3
 جامعة بغداد /آداب  /قسم علم النفس د .أ قاسم حسني صاحل 4
) ابن رشد (بيةآلية الرت/جامعة بغداد  د .أ عبد اهللا املوسوي  5

  قسم العلوم الرتبوية والنفسية/
)/ ابن رشد(آلية الرتبية  /جامعة بغداد د .أ آامل الكبيسي 6

 قسم العلوم الرتبوية والنفسية
قسم ) ابن رشد(آلية الرتبية /جامعة بغداد  د .أ صباح العجيلي 7

 العلوم الرتبوية والنفسية
 جامعة بغداد /اداب  /لنفس قسم علم ا د .م .أ سعاد حممد الدوري 8
 جامعة بغداد  /آداب  /قسم علم النفس د .م خلدون العبيدي 9
 جامعة بغداد /اداب  /قسم علم النفس  مدرس فارس آمال عمر نظمي  10

 مقياسي الرضى املهين والقلق املهين بصورهتما النهائية: (2)ملحق 

يف االختيار)  √ (يرجى منك وضع عالمة , مهنتك فيما يلي بعض الفقرات اليت تستفسر عن شعورك جتاه
    علما انك لست مطالب بذآر االسم  .الذي تعتقد بأنه أآثر انطباقًا على ما تشعر به فعليًا 

موافق  الفقرات ت
 جدا

غري  حمايد موافق
 موافق

غري موافق 
 إطالقًا

اشعر بالرضا عن نفسي  1
 وأنا أمارس مهنيت 

     

 يف املهنة اعتقد إن أدائي 2
 باملستوى املطلوب 

     

يزعجين وجود بعض األشخاص  3
 غري املؤهلني يف سلك الشرطة 
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أرى ضعف الضبط وااللتزام  4

 من بعض منتسيب الشرطة 
     

ما أعاني منه حاليا هو  5
ألضعف يف وجود نظام قضائي 
حازم ومستقر حيمي عمل رجل 

 الشرطة 

     

أرى أن مهنيت توفر يل دخال  6
 جيدا

     

اني من عدم توفر أع 7
التجهيزات والتقنيات 
املطلوبة ملواجهة النمط 

اجلديد من اجلرائم يف 
 الشارع 

     

اعتقد  انه حتققت يل أشياء  8
 ال بأس هبا من خالل مهنيت 

     

ما يزعجين أآثر األحيان هي  9
نظرة الكره لدى الناس إىل 

 جهاز الشرطة

     

أعاني حاليا من ضعف  10
واطنني لعمل رجل احرتام امل
 الشرطة 

     

الرشوة  اشعر باالمتعاض من مسعه 11
 الطاغية على جهاز الشرطة 

     

هنالك مواقف قمت هبا يف  12
مهنيت اشعر أمامها بالفخر 

     

أرى إن مهنيت احلالية آانت  13
متثل طموحي وقد حصلت عليها 

     

اعتقد أن طبيعة ظروف  14
سوأ مما مهنيت حاليا ليست أ
 آانت عليه يف املاضي 

     

 ما هي احلاالت اليت تقلقك عند اخلروج يف الواجبات ؟

 أبدًا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرات ت
أن يتمكن منك ارم  1

 قبل أن تتمكن منه
     

أن تفاجئ عبوة  2
ناسفة أثناء الواجب 

     

أن تكون يف مواجهة مع  3
ق جمرم قريب لك أو صدي

     

      أن خيذلك رفاقك  4
أن خترج بواجب أثناء  5

 الليل 
     

أن تتعرض إلغراء  6
 مادي أو جنسي 

     

أن ال حيفظ لك زمالئك  7
 أسرارك يف العمل 

     

أن تضعف وتنصاع  8
للطلبات غري املشروعة 

     

االصطدام باجلماعات  9
الدينية والسياسية 

 احمللية 

     

 تضعف ثقتك بنفسك أن 10
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ن إعادة  توزيع الدرجات بعد اإلجابة، واالستجابة المختص، وما يلحقها م
لدموع الطالبات الخائبات، واحتجاجات األهل الملهوفة قلوبهم على رقة 

بأى حق يعترض ولى أمر طالبة على ما تصوره . مشاعر أبنائهم وبناتهم
من صعوبة امتحان حساب المثلثات؟ وهو ال يميز بين الجذر التربيعى 

 تشترك المعارضة فى هذه المهزلةأكثر من والشكل شبه المنحرف؟
الحكومة،  المعارضة تلوم الحكومة على صعوبة االمتحان، والحكومة 
تعتذر وتقسم باهللا العظيم ثالثا أن االمتحان هو من المقرر جدا جدا، وأنه 

 سوف - الحكومة–ال يحتاج إطالقا لعناء تشغيل المخ من أصله، وأنها 
ت أقل لألسئلة األصعب، حتى تكافئ من لم تتدارك الموقف فتعطى درجا

 - ال قدر اهللا –يشغل مخه، ربما خوفا من أن يستمر تشغيله بعد االمتحان 
 .فيرى ما تفعله الحكومة على حقيقتة

، ) ليس عن الـسياسة مباشـرة     (كنت مشاركا  فى برنامج تليفزيونى       
 صرح فيه سياسى رسمى متحمس، ال أشك فى إخالصه، أن السياسة هـى         

، وبجهلى المعتاد حاولت أن أجتهد فقلت ما        "العمل على إرضاء الجماهير   "
". فن أو علم تحريك الجماهير لـصالحهم      "بل إن السياسة هى     : خطر ببالى 

وأحسب أن زميلى السياسى لم يلتقط ما قصدت، أو لعلى أخطات، وسيادته            
 .أعلم

  حتى الرشاوى الى ترشو بها الحكومة الناس هى رشـاوى هامـشية           
خائبة تافهة ال تعرف الحكومة ماذا تطلب من النـاس مقابلهـا، أو لعلهـا               

 .وتفويت" طناش"تكتفى بأن تقبض مقابلها ما تيسر 

أعلمهـم   ،1940حين دعا  ونستون تشرشل ناسه  للقتال ضد هتلر عام 
والعرق والدموع،  فانتصر،  مأنه ال يملك مايقدمه لهم أو يعدهم به سوى الد

تعمل تشرشل انتصاره فى أن يفرض نفسه ليستمر فى الحكم،          ومع ذلك لم يس   
 كان التبرير الذى قدمه قادتنا هو أنهم بما فعلوا حـاولوا أن             1967فى هزيمة   

ينقذوا أرواح أبنائنا، فكانت النتيجة ما نعرف، ومع ذلك فقد كانـت مكافـأة              
الهزيمة هى أن يستمر الحال على ما هو عليه حتى تاريخـه، باسـتثناءات              

 .مؤقتة مشكورة، أجهضت بخراب النفوس، وغياب الوعى

إذا كنا نريد أن نعرف مصير أى حرب قادمة، فلنبدأ من اآلن بتقيـيم              
إن قوة أية أمة ال تتحدد بعدد افرادها، وإنما         . أدائنا فردا فردا طول الوقت    

بمساحة وعى هؤالء األفراد، وكيف يصب هذا الوعى فى أداء يومى منتج            
 تحول زخم   – ال قدر اهللا     –لم أوال، حتى إذا حل قدر الحرب        جاد، فى الس  

 .تلك الجدية إلى أداء فى الميدان ال يمكن أن يخيب، وإن طال الزمن

23.08.2006 - الدستور
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من أهم ما ميكن أن خنرج به من جتربـة احلـرب

 .هو إعادة النظر ىف آل شىء: الباهظة هذه

 هل حنن جادون ىف حياتنـا فعـال؟ هـل آن
- فـردا فـردا    –األوان أن نعرف أن وقتنـا       

نــا فــردا فــردا؟ مث علــى األمــةحمــسوب علي
جمتمعــة؟ ىف الــسالم آمــا ىف احلــرب؟  هــل آن
األوان أن نعرف معىن العمل، حىت نعـرف معـىن
الراحة؟ نعرف معـىن احلـرب حـىت نعـرف معـىن
السالم؟ نعرف معىن احلياة حىت نعرف معىن املوت
ىف سبيلها؟ نعرف أن ما منأل به الوقت أثناء

وآيفـًا هـو عتادنـاما نسميه السالم، آما     
 أيضًا وأساسًا أثناء احلرب وبعد احلرب؟

هذه أسئلة قديمة قديمة، لكن ما جرى لنا وحولنا مؤخرا من آالم وخـراب              
وبطوالت وروائع يلزمنا بإعادة النظر فيها، أداء شـرفائنا فـى الحـرب             

. األخيرة كان به من اإلبداع بقدر ما به من التضحية والشجاعة والبطولـة            
 تعمير ما خرب من بنية أساسية ومقومات مدنية وحـضارية، لـيس           إعادة

أسهل أو أهم من إعادة تعمير نفوسنا وأرواحنا بعد أن خربهـا التراخـى              
أرواح الشهداء تنادينا،  ودماء األبرياء      . واالستسهال والتأجيل واالعتمادية  

قادمة تزكم أنوفنا، وإعادة بناء أنفسنا وتعميرها هى األساس فى أى حركة            
الـسيفُ  "إن كنا تعلمنا أو نريد أن نتعلم، وإذا كان الشاعر القـديم يقـول               

الحرب أصدقُ إحياء   :"، فعلينا أن نمارس كيف أنه       "أصدقُ أنباء من الكتبِ   
 ".من الخُـطِب

 تعالوا ننظر فى مستوى أدائنا فى أى مجال؟ 
 12(أحمد درويش وزيـر الدولـة للتنميـة اإلداريـة           . خذ تصريح د  

من تقارير األداء للموظفين      % 99.7  بأن  ) المصرى اليوم  2006أغسطس  
  إقرأ هذا الرقم وأنت تتـذكر األداء فـى أى          )أى واهللا (’"ممتازة"بالحكومة  

موقع حكومى،  ثم تصور أن حربا سوف تقوم غدا، وقل لى ما ذا تتوقع ؟                
م قس على ذلك تقديرات الماجستير والدكتوراة، أو دعنـا نكتفـى  بأرقـا             
 ونسب نتائج الثانوية العامة بما يسبقها من تصريحات المسئولين والوزير 
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ثقافة الحروب المغيرة هى  ثقافة  التفوق الزائف  لألقوى تكنولوجيـا             
لـم يعـد :  األمـور تتغيـر   . وأمواال وتدميرا،  هى ثقافة الفناء للجميـع       

  هو األولى بالبقاء كما كان األمر يبدو  قـديما            -رجاال وعتادا -المنتصر  
الكمى، والقوة التكنولوجية هما المقيـاس األول ألحقيـة         حين كان التفوق    

التقدم اإلنسانى الجارى رغما عن أساطير التاريخ وأوهام التحيـز          . التفوق
يعد بتعرية  هـذه اللعبـة القـذرة،         : وبفضل التواصل المتمادى بين البشر    

وأنه ال   حينذاك  سوف يتبين المنتصر الظالم أنه يملك كل شىء إال نفسه،             
هـذا  . إال  على  قمة هرم من الفراغ والعدم ضد الحياة، ضد نفـسه             يقف  

الفراغ ينشأ ليس فقط من إبادة األضعف، ولكن أساسا مـن تفريـغ ذاتـه               
 .الداخلية من تاريخها، ومن شرف استمرارها بشرا يتطور

علينا أن نتعلم من حربنا الشريفة األخيرة هذه التى أفاقت أغلبنـا أننـا    
ء الحـرب،   أثنـا  مع البشر بكرامة تليق بتـضيحاتنا        بشر نستحق أن نحيا   

وبحروبنا أثناء السالم، نتعلم أن ثقافة الحياة ال تستبعد الحرب بكل غبائهـا             
ومضاعفاتها التى  تضطرنا أحيانا إلى قتل من كنا نود أال نجرح  طـرف               

الواقع المر يجعل الحرب الحقيقية بكل تشكيالتها وتنويعاتها حتى         . إصبعه
 . رها، جزءا ال يتجزأ من ثقافة الحياة أقبح صو

ثقافة الحياة هى جدل حيوى نابض يستوعب الحرب متجـاوزا الفنـاء       
واإلبادة، لتتواصل الحياة إبداعا يقتحم الموت ليحتويه ال لينفيـه، وسـالما            
يحتوى حربا نشطة متفجرة خالقة، وليس سالما  يفـرض عـدما ماحيـا              

 .فارغا مفرغا

 عن الشاعر ممـدوح     ،)2006خطى اجتزناها   (عن شيخنا حامد عمار     
 :الشيخ، أنه قال

 "كأنى منذ ابتداء الخليقة أقاتْل
 "أقاتل من أجل أال أقاتل" .......

30.08.2006  - الدستور
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مضت أعوام طوال على بدء ما اصطلح على

و, تسميته بعملية السالم يف الشرق األوسط
يرتدد على شفاه" ثقافة السالم"أصبح مصطلح 

 و مل تنقطعاجلميع بكثافة غري مسبوقة،
التساؤالت املتبادلة منذ افتتاح مؤمتر مدريد

, حول ماذا نعين1991يف أواخر أآتوبر عام 
ثقافة"وماذا يعنون، وماذا تعنون مبصطلح 

؟ و هل ينبغي أن يكون السالم مقابل" السالم
 األرض؟ أم السالم مقابل السالم؟ 

 بدايات إن تاريخ مصطلح السالم يمتد في الوجدان المصري إلى
الصراع العربي اإلسرائيلي حيث تداخل مع مصطلحات أخرى سيئة 

و " فرض األمر الواقع"و " االستسالم"و " الصلح مع العدو"السمعة، مثل 
 .إلى آخره" التنازالت غير المبدئية"

و في مقابل ذلك توهجت مصطلحات ثقافة الحرب و العنف التي عمل 
ح غلي الترويج لها دفاعا عن تجار الحروب و صناع و سماسرة السال

من خالل تسويق حزمة متكاملة من األفكار التي تولي , مصالحهم
 بحيث شكلت في النهاية ثقافة, صياغتها مفكرون إستراتيجيون محترفون

!!!אמא... 
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ســألتىن املذيعــة الطيبــة عــن آيــف نــرىب..

ثقافـة الـسالم؟ ، استفـسرت      "أوالدنا علـى    
منــها عمــا تعــىن بثقافــة الــسالم ؟ ومــا

أرتج عليها، ومل تقلعالقتهابثقافة احلرب؟     
ىل أن هذا تكليـف مـن رئيـسها ؟ اعتـذرت،
وأآدت هلا أنىن لست ضد السالم، آما أنىن لست
ضد احلرب، فقط علينا أن حندد ما نريـد ممـا

 .نردده

، "ضـد الحـرب   "ثقافة السالم كما تسوق لنا هى إيهام بأنها كل ما هو            
النا، أن الحرب غيـر  دون قيد أو شرط، حتى نوحى ألنفسنا، وبالتالى ألطف  

إال دفاعا عن   :" ، ثم قد نستدرك  فنضيف      (!!)" عيب"مطروحة أصال، ألنها    
 . ، دون أن نؤكد أن هذا الدفاع ليس إال حربا ضروسا"النفس

بعد كل حرب، يتبين للجميع حجم الخراب والدمار والضحايا واآلالم،          
فيتفقـون علـى    فتتجه النية إلى العمل على الحيلولة دون الحرب التالية،          

وليس بالضرورة لتـرويج مـا      (إنشاء هيئات للحفاظ على االمن والسالم       
 وهات يا عصبة  لألمم، ثـم         !!)يسمى ثقافة السالم كما يحدث هذه األيام      

. مجلس الـسالمة  "، و "جماعة األمم " وعقبال  ( هيئة لألمم، ثم مجلس لألمن    
أليام، ويثبت خداع وفشل     ثم تمر ا   ،)!!بعد الحرب العالمية القادمة  بالسالمة     

كل ذلك من خالل غياب العدل الحقيقى، وتمادى التحيز السلطوى،  ويعاد            
 . من جديد)االسكريبت(النص 

بعد ما طرأ على العقل البشرى من قدرات، وما حقـق مـن علـوم               
وتكنولوجيا، وبعد ما طرأ على الوعى البشرى من بصيرة قادرة أكثر على            

استشراف المستقبل من ناحية أخـرى، أصـبح        رؤية الداخل من ناحية، و    
للحرب معنى آخر، وللسالم معنى آخر، كما أصبح االسـتقطاب بينهمـا،            

 . أقرب إلى مخلفات التاريخ

الخيار المطروح على البشر اآلن هو أن يفيقوا إلى أن حروب اإلفناء            
لن تُبقى حتى على المنتصر، وأن الخداع بتبرير الخضوع والتسليم تحـت            

ة ما يسمى ثقافة السالم هو قتل لحيوية الصراع وجدل التطور بمحـو  ال فت 
 . الطرف اآلخر

البشر الحقيقيون يتقدمون حثيثا نحو احتواء  طاقة العدوان ليحطموا بها           
القديم فيكون  اإلبداع،  يتخلق السالم الحقيقى حين تنبض الحيـاة بحيويـة     

 نابضة زاخرة إال حين نحن ال نعيش الحياة   .  الصراع دون دمار أو إفناء    
هذه ليست قضايا نظريـة، وال  . نعيش حقيقة الموت ونتقبلها لتتفجر الحياة      

هى قصيدة نثر، هذه هى النقلة التطورية المعروضة على البشرية مجتمعة           
 أن  – ألول مرة فى التاريخ      -بعد أن أتاحت ثورة التواصل لمجموع الناس      
 . سلطوية جاثمةيتواصلوا عبر الكرة األرضية دون وصاية

ثقافة السالم السلبى هى ضد ثقافة الحياة، تصور أن جسدا بشريا قرر            
أن يتخذ ثقافة السالم فى مواجهة ما يغزوه  من ميكروبات، أو تصور أن              
أهالى مجموعة من األطفال اتخذوا موقفا سلميا ضد من يخطفون أطفـالهم            

نا حتى يـروض    الستعمالهم فى دعارة األطفال، هل يجوز أن نعـد جسم        
كراته البيضاء، فال تفرز األجسام المضادة لغـزو الميكروبـات؟ أو هـل             
يجوز أن نواصل وعظ أهل األطفال المخطوفين،  لكى  يمارسوا ضـبط             
النفس ويتفرغوا إلنجاب أطفال جدد بدال من الذين يخطفون منهم، حرصا           

 !!على ثقافة السالم ؟ 
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و لم , لم يمسك أي من هؤالء ببندقية. دعاة استسالم لالحتالل اإلسرائيلي
و لكنهم جميعا قاوموا , و لم يخفي لحظة كراهيته للعدو, يطلق رصاصة

ومن ثم احتفظوا بقرارهم مستقال عن صناع السالح؛ فالحجارة ال , بالسالم
 .و كذلك رايات المتظاهرين و هتافاتهم و احتجاجاتهم, تستورد

א...א

א،אאא.
elemara_32@hotmail.com  -  asaad_elemara@yahoo.com 

  

اذا آانت الرتبية هي عملية التكيف
وبيئته" الفرد " تفاعل بني املتعلم وال

اليت يعيش فيها ، فهي يف االساس عملية
تطبيع مع اجلماعة وتعا يش مع الثقافة ،

، وحتت وهي بالتايل حياة آاملة يف أي جمتمع 
أي ظروف معينة ، أ ذ ن هي عملية تشكيل
وصقل لالنسان وهي يف النهايه النتاج الذي

نف فيعرف بأنهاما الالع. نشكل به انفسنا 
سلوك انساني ال ميكن فصله عن القدرة
الداخلية والروحيه على التحكم بالذات

 . وهي املعرفة الصارمة والعميقة للنفس 

كال المفهومين يحتاج العنايه والرعاية وا لتوجيه ا لمستمرمنذ نعومة 
االظافر حتى ينشأ الفرد ا و المجتمع على نمط هذا السلوك ، فهو تربية 

ل كل شيئ وهوتوجيه يقوم به الوالدان ، وارشاد يقوم به المجتمع نحو قب
االهدا ف ا لسلميه ا لساميه ، كما يتم تكوين القيم المتعلقة بالصدق واالمانه 
وحب الوطن واحترام الكبير والعطف على الصغير ، واحترام الجار ، 

 ... هيب وامتداد العاطفة من جيل الى جيل دون استخدام القسوة او التر

من حيث الزمن فحسب بل من حيث الجهد  ان مسار التربية طويل ال  
المبذول والطاقات واالمكانيات المسخره لها ، واحيانا يكون متتابع 

 وتحتاج الى تعديل في احيان كثيرة وتكون عبر القنوات المتعددة  للسلوكيات
 ... مجتمع االكبر واولها االسرة الصغيرة ثم تمتد الى المجتمع الصغير ثم ال

بذت العنف وركزت على التربية الفاضلة القائمة نان جميع االديان 
على االيمان وتعاليم االديان واالهتداء بالمثل العليا التي جاءت بها وربت ا 
بناءها على تلك المبادئ حتى رسخت قيما لم تعهدها االنسانية ومنها حب 

 االخرين والكف عن االيذاء االنسان الخيه االنسان والتعاون ومساعدة
 (واالعتماد على االخوة لكل البشرية وقول االمام علي بن ابي طالب 

عاتب اخاك باالحسان اليه ،":  ا حسن دليل بقوله )رض
 . "واردد شره باالنعام عليه

 اعظـم   )ص) (محمـد (ولنا ان نستهدي في رسول اهللا نبي االنـسانية          
 المقربين واالخرين من بنـي البـشر ،         الدالئل من تعامله مع آل بيته ومع      

 كان يؤدي دورا اجتماعيا فضال عن الدور التربوي في وضع           )ص (فالنبي
حسنكم اخالقاً ، افاضلكم ا":اسس جديدة لهذه المبادئ بقوله 

املوطئــون اآنافــًا ، الــذين يــألفون ويؤلفــون
ان اعظم دوافع تربية الالعنف لدى رسول اهللا هي         . " وتوطأ رحاهلم 

لثبات على المبدأ والتمسك بالعقيدة التي بشر بها جميع الناس من كل الملل             ا
واالعراق ، فالالعنف ربما من المبادئ الكبرى التي دعـى اليهـا نبـي              

وهي  الرحمة خالل حياته قبل واثناء دعوته للرسالة االسالمية وبعد وفاته           
ـ         ف بـين دوافـع     المبادئ الوحيدة التي تالئم الفطر االنسانية السليمة وتؤل

الرحمة لدى االنسان ودوافع الجانب الحيواني حتى ان غلبة دوافع الرحمة           
 ادى الى سيادة قيم االنسنة بل وقيم القدرة على الثبات في مواجهة النفس

" ثقافة السالم"متماسكة تمكنت من اختراق العديد من مجاالت الدعوة إلي  
و أصبح , "نشاطا و فعال"ون بدال من أن يك" حالة"بحيث تحول السالم إلي 

باعتباره هدفا " حلم السالم"يتحدثون عن " ثقافة السالم"العديد من دعاة 
و ليس من سبيل , رومانسيا بعيدا ال يمكن تحقيقه إال إذا تحقق العدل أوال

و إال , لتحقيق العدل إال بحرب عادلة مشروعة ترفع الظلم و تعيد الحقوق
 .كنا بصدد دعوة لالستسالم

أعود بذاكرتي , ين أتابع ذلك النسق الفكري الذي يبدو متماسكا محكماح
 حين كلفت باالنضمام إلي الوفد المصري المشارك 1991 أكتوبر 23إلي 

مستعيدا جلستنا في قاعة انعقاد المؤتمر في األول , في مؤتمر مدريد للسالم
دة  الواليات المتح حيث تصدر المنصة بوش األب رئيس1991من نوفمبر 

و , و إلي جواره جورباتشوف رئيس االتحاد السوفييتي الذي كان, آنذاك
نحن نتابع خطابات الوفود المشاركة التي اتفقت جميعا دون استثناء علي 

و كان , المطالبة بالعدل و السالم و إدانة الحروب جميعا إال العادلة منها
خذوا سمت الجميع يتوجهون بمطالبهم إلي من يتصدرون المنصة و قد ات

 . القضاة

لقد تغيرت الفتة تلك المنصة عبر التاريخ من عصبة األمم إلي األمم 
إلي غير ذلك " إلي اللجنة الرباعية, "الوسيط األمريكي العادل"المتحدة إلي 
و من الملفت للنظر أن جميع من اعتلوا تلك المنصات , من المسميات

في نفس الوقت الدول التي و هي , كانوا ينتمون تحديدا إلي الدول األقوى
 .تتصدر إنتاج األسلحة و تجارتها

إن أصحاب صناعة و ثقافة السالح ال يمارسون القتال بأنفـسهم بـل             
يستأجرون مئات المخترعين و آالف العمال إلنتاج األسلحة و تطويرها ثم           

و لذلك كان عليهم بذل أقصي جهد لـضمان         . يجندون ماليين البشر للقتال   
اليين من فكرة السالم و شحنهم علي الـدوام بـأن الحـرب             نفور تلك الم  

, و طالما أن كافة الحـروب     , هي السبيل األوحد لتحقيق العدل    " المشروعة"
فتجارة السالح ال بد أن تـستمر       , حروب مشروعة دوما في نظر أصحابها     

 .و تزدهر و تكون لها األسبقية علي كل ما عداها

دون , التصدي للظلم بكافة أشكالهو تكمن المغالطة في إنكار إمكانية 
خاصة في ظل انحياز الدول الكبرى التي تحتكر , استخدام العنف المسلح

صناعة السالح و التي تتولي في نفس الوقت الدعوة للسالم و إصدار 
 .أحكامها بخصوصه

لم يعد يعني لدي " ثقافة السالم"إن علينا أن نعترف بأن الوقوف عند شعار 
الحرب العادلة "أو علي أحسن الفروض , ي االستسالمغالبية الناس سو
و لم يعد منطقيا و ال حتى مفهوما أن يطلب من , "لتحقيق حلم السالم

المقهورين و المظلومين أن يتغنوا بالسالم و بثقافة السالم في ظل معاناتهم 
دون أن نجيبهم علي السؤال , , من االحتالل أو الفساد أو الظلم االجتماعي

ما الذي علينا أن نفعله اآلن عمليا لمقاومة الظلم و :  أهمية و إلحاحااألكثر
 هل من سبيل سوي الحرب و العنف؟, القهر و الفساد

التي تتجاوز , "ثقافة المقاومة بالسالم: "إن الشعار العملي الصحيح هو
كما , دوليا كان أو اجتماعيا, الوقوف عند حدود التغني بمزايا السالم

صار علي النظر إلي السالم باعتباره مجرد حالة ساكنة أو تتجاوز االقت
تعني الممارسة العملية آلليات " ثقافة المقاومة بالسالم"إن . حلم بعيد

و التصدي للظلم و الفساد و االحتالل بوسائل , االحتجاج المدني الفعال
المقاومة السلمية دون أن يخدعنا تجار السالح و العنف بشعارات براقة 

و أن كل ما , أال سبيل الستعادة الحقوق و رفع المظالم سوي بالقوةتزعم 
 .عدا القوة و العنف عبث ال طائل وراؤه

و لم يكن مارتن    , إن غاندي لم يكن بحال مستسلما لالحتالل البريطاني       
و ال كان نلسون مانديلال مستـسلما       , لوثر كنج مستسلما للتفرقة العنصرية    

  أطفال انتفاضة الحجارة الفلسطينيينو لم يكن, للمستعمرين البيض
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يوجهه ويرشده الى معرفة الحاجات الالزمة ليستطيع العيش معجماعته 
وهنا تأتي وظيفة التربية في نقل االنماط السلوكية اليه ومنها ، وربما 
اهمها تعليمه كيف يكون انسانا قلبا وقالبا ، اي مؤمنا بأحقية وجود اخيه 

رف ، وتأتى ذلك من االنسان دون اية نوازع باالنتقام او التعصب او التط
خالل الالعنف اوال ، ثم اكسابه الخبرات الجديدة النابعه من قيم ومعتقدات 
ونظم وعادات وتقاليد وسلوك الجماعة حتى تغدو تربية الالعنف تثقيف 

، وكلما كانت منقاة ، خالية من نوازع االنتقام وا لثار و تبتعد    للنفس
ال ثم ترضي ايمانه المطلق عنها مهما كانت الظروف ، فهي ترضيه او

 ... بدينه ا و مذهبه ا و منهجه 

فالالعنف هو تربية وسلوك وتنمية قدرات متعمدة نحو انسنة االنسان  
ضمن تطبيقات هذا المبدأ االنساني لذا فضرورة التشعب في مبدأ الالعنف 
ضمن اسس ابنية التربية منذ تكوين القيم االولى لدى الطفل ،وهو النهج 

 ى في حياة االنسان لكي يأخذ مداه في التنشئة عبر المراحل الالحقة االسم

ا ن مبدأ الالعنف بكل اشكاله يقوم على فهم واحد هو احترام االنسان 
ككائن بشري اليمكن فناؤه او تدميره ، كما هي التربية تقوم على اسس 
نظام سلوكي يكتسبه االنسان ويقوم على معتقدات ومبادئ وقيم تمثل 

   .القات االجتماعية بين ا لناس ، يتوارثونها من جيل الى آ خر الع
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منذ ان أصبحت حاالت :مشكلةالبحث
 Post- Trumaticاضطراب الشدة عقب الصدمية

Stress disorders من االضطرابات النفسية ٍ
املعروفة واضحة املعامل وهي تعترب أحد أهم
املوضوعات واليت تنشا من التعرض ألحداث
وأزمات غري عادية ،وعرفت يف تاريخ الطب
بالنفسي حتت مسميات عديدة منها عصاب الرع

Fright Neurosis   وصدمة القذائف،Shell 
Shock   وعصاب الصدمة،Traumatic 
Neurosis وتعبالقتال،Combat Exhaustion،

ولقد أدت املعاناة النفسية واجلسدية
النامجة عن تزايد األزمات سواء آانت من
صنع اإلنسان آالعدوان واحلرب او نتيجة
ةالكوارث الطبيعية ،اىل وجود أعداد آبري

من الضحايا الذي يؤدي تعرضهم للضغوط
اهلائلة اىل التأثر الكامل النفسي واجلسدي
هلم وتكون احملصلة النهائية هي اإلعاقة

 .اجلسدية والنفسية 

 الطب النفسي فان تزايد أعداد ضحايا األزمات قد فرض منظورمن  
حاجة ملحة الى إلقاء الضوء على مختلف جوانب موضوع اضطراب ما 

  . الضغوط الصدمية وتأثيره على جوانب مختلفة من حياة اإلنسان بعد

تلك األزمات التي تولد الضغوط التي ال يستطيع اإلنسان ان 
يقاومها بسبب اإلجهاد التي تسببه له،الن تسليط أي ضغط على الكائن 
الحي يولد اختالل في التوازن الحيوي الفسيولوجي وبالتالي يحدث 

ة وأعضاء الجسم كافة وال يتوقف عند هذا اضطراب في عمل أجهز
الحد بل يتعدى الى اضطراب في الناحية النفسية مما يولد القلق 

 .المستمر والتوتر والكآبة

ان لرسول اهللا منحنيات ال حصر لها . ودوافعها الغريزية نحو الحيوانية  
في تربية وتنشئة الالعنف كسلوك عند البشرية فهو يضع صلة الرحم في 

 تصل من قطعك ،": )ص( هذه المنحنيات النفسية فهو يقول احد
وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ، فانك اذا

   ."فعلت ذلك آان لك من اهللا عليهم ظهريًا

 فكان من اكبر )ع (اما نبي االنسانية السيد المسيح عيسى بن مريم 
وىبط... طوىب للرمحاء  ":دعاة تربية الالعنف بين البشرية بقوله 

فهو يدعو . "طوىب لصانعي السالم ... النقياء القلب 
 قال في )ع(الى تربية السلم والالعنف والرحمة بين الناس ، حتى ا نه 

احبوا: اقول لكم ايها السامعون  ":انجيل لوقا 
اعداءآم ، احسنوا اىل مبغضيكم ، بارآوا العينكم

بي ا ن دعوات ن. " ، وصلوا الجل الذين يسيئون ا ليكم
تنمية الالعنف وتربية المبادئ والقيم   الى)ع(ا لسالم عيسى بن مريم 

الداعية الى الالعنف هي من اعظم دعوا ت االنبياء والصالحين الى 
 ... التربية الحقة 

أ ذ ن لماذا االنسان في خصام مع جاره وقريبه ؟ النه في عدم سالم 
 .  فاقد للسالم مع الههمع نفسه ، ولماذا هو في عدم سالم مع نفسه ؟ النه

  ) اميل دوركايم(التربية كما يقول الفيلسوف وعالم االجتماع الشهير  
هي تكوين االفراد تكوينا اجتماعيا يتم ذلك بالعمل الذي تحدثه االجيال 

. الراشدة في االجيال التي لم تنضج بعد ، النضج الالزم للحياة االجتماعية 

دأ ومعتقد السيما ان االنسان مجبول ان التربية هي نضج وايمان بمب
على الخير ، كما يقول الشيخ محمد عبده ،ولهذا تقوم على ترقية العقل ، 

 .. وتنمية االستقالل في الفكر 

 من العروف ان اهداف التربية هي الوصول الى غاية معينة ويقال   
عنها انها تستهدف هدفا ويصل االنسان لهذا الهدف عندما يتبصر في 

روف المحيطة ويفكر في نتائج سلوكه وينظر فيما يعنيه على السير في الظ
الطريق الى غايته المنشودة ، ويفكر في نتائج هذا السلوك ا و التصرف ، 
سلبا ا و ايجابا ومن ثم يرسم خطته لتحقيق مقصوده ، وعندها يصل الى 
لى غايته ويحقق هدفه ، فكما التربية تبنى على اهداف عامه ثم تختزل ا

االهداف السلوكية الخاصه ، فالبد من القول ان اعظم اهداف التربية 
هوتنمية وتنشئة الالعنف بين االبناء من جيل الى جيل كما تزرع االسرة 
مبدأ االخالص في العمل لدى الجيل ، وكذلك تنمية حب االنتماء للوطن ، 

يجب ا ن الخ من القيم ، ...وتنمية التفاني في المساعده وابداء العون 
وليس نقيضه في .. يغرس االباء واالمهات مبدا الالعنف لدى االبناء 

الدعوة الى الثأر والتعصب والتطرف والتمسك بالقيم الباليه مثل االنتقام 
والتعنصر ونبذ االخر مهما كان مذهبه ا و دينه ا و لونه او جنسه او 

لتربوي نحو لهذا نقول ا ن من الواجب ا ن يكون الهدف ا... انتماؤه 
 : تنشئة مبدأ الالعنف مقترنا بالتربية من خالل ا ن يكون 

 عاما لكل الناس  -
 شامال جوانب الحياة جميعها   -
 مؤديا الى التوازن والتوافق    -
 مرنا ، مسايرا الختالف الظروف واالحوال والعصور والبلدان   -
 صا لحا للبقاء واالستمرار والرسوخ   -
ئن االنساني موافقا لفطرته كما اكد عليها الشيخ محمد مناسبا للكا  -

 . عبده من حيث هو فرد ، ومن حيث هو جماعة 
 .مؤثرا في سلوك الطفل واآلمي والمتعلم والمثقف    -

يرى علماء النفس والتربية ان للتربية وظيفة تتمحور في تزويد الطفل 
بالقدرات التي يولد ببعض االداءات التي يكتسبها بعد والدته كما هو مزود 

مع استعداد  بها بيولوجيا مثل قدرته على الرضاعة ، وافراز الفضالت 
لتقبل التكيف مع المجتمع المحيط ، ولكن ذلك االستعداد يحتاج بالتالي لمن 
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واحساسه باالمن ،وتقدير الذات،كما ان التغيرات االدراكية والتغيرات في 

 . الذاكرة و التعليم  االهتمامات تؤثر على االداء المدرسي

 ) reduce impulse control(ينخفض ضبط الحوافز لدى االطفال كما 
كما ان التعرض للصدمات النفسية بعمر الطفولة يمكن ان ينزل تاثيرات 

  )1991   ستر   (سلبية على الشخصية في المستقبل حيث تشير دراسة 
الى ان الصدمة النفسية من الطفولة تكون عامال سببيا خطيرا في تطور 

 . ضطرابات الخطيرة في الطفولة و الكبر عدد من اال

 اجــــــاالستنت
 . ان للضغوط اليومية اثر سيئ في الحالة النفسية للطالب  .1
 ان الضغوط الصدمية عالقة سلبية على الناحية المعرفية و بالتالي .2

 .التحصيل الدراسي للطالب 

 .دراسي كلما زاد درجات الضغوط الصدمية كلما قل معدل التحصيل ال .3
 . يتدنى معدل التحصيل الدراسي للطالب بزيادة الضغوط النفسية .4

وفي ضوء النتائج أعاله خرجت الباحثة بعدد من التوصيات و 
 المقترحات

 

dr_asfo46@yahoo.com    
 

عية أهلية غري حكوميةمج "اــل سويـنعم"
بالصحة العقلية والنفسية ضمن" تعين أساسا

آذلك. شرائح عديدة من اتمع اللبناني 
يف احملافظة على البيئة" متقدما" توىل شأنا

 . احمللية للوطن ومحايتها 

 : يــــــــــــــي والنفســـــــــي العقلـــــــــــــــأن الصحــــــــــفي الش
حجم المشاكل المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية المتزايدة " لم يعد خافيا

وأهم هذه العوامل الديموغرافية , في المجتمع اللبناني نتيجة عوامل مختلفة
هي خلخلة البنية النفسية والعقلية والناتجة عن الحروب األهلية اللبنانية 

أضطرابات ما بعد": ـ سلوكية تعرف بترابااضط إلىالتي أدت 
ال زالت الحرب و". Post Traumatic Stress Disorder  / الصدمات

 . تفتك بنا حتى آتابة هذه السطور
ما تظهر هذه العوارض بعد انقضاء الحروب وتستمر لعدة عقود " غالبا

 من الشدة بمكان حيث تؤدي الى " اضطرابات ما بعد الصدمات. " بعدها 
 ،أمراض نفسية تحتاج لجهد كبير من األخصائيين لتشخيصها وعالجها

 مصادر تمويل من قبل إيجاد ناهيك عن كلفة عالج هذه األمراض و
 .  اللجوء لمصادر تمويل خارجيةأو ، تيسرتإذامؤسسات الدولة 

 تفاقم المرض النفسي والعقلي اليومية أنيتأكد لنا من خالل مالحظاتنا 
 وتزداد نسب البطالة ،ض البنية التحتية للمجتمعاتووف يق س، لم يعالجإذ

 نتيجة االجتماعيةتأخر نمو قطاعات واسعة من الشرائح  المرضية و
. تزداد حاالت العنف والطالقماك. كتئاب والقلق والخوف من المستقبلاإل

 لدى المراهقين متمثال "المثل األعلى" ناهيك عن فقدان ,األسريوالتفسخ 
  المخدرات والمواد السامة وإدمان لفردي والجماعي لتعاطي وبهروبهم ا

 أنواعها ما ينتج عنها من مضاعفات سلبية كالعنف وارتكاب الجرائم بكافة

ن العامل األهم في كل ما سبق هو تقهقر األجيال اليافعة في مجال إ
 للعمل حيث يستغلون أبشع  التحصيل العلمي والذهاب القسري مبكرا

ضطراب باختالف نوع الضغط وشدته ومدته فان تجربة ويختلف اال 
قصيرة لحدث ضاغط ولكنها شديدة يمكن ان يكون لها في بعض الحاالت 
مفعول مدمر ،وكذلك ان لألحداث غير المتوقعة مفعول اكبر على االنسان 

ونتيجة للحرب التي )39،ص1997ستورا،(من االحداث التي يستبقونها ذهنيا
عرض المجتمع وبكل شرائحه الى اشد انواع الضغوط مر بها العراق فقد ت

اذ .المدمرة والتي اثرت وبشكل مباشر على الناحية النفسية والجسدية للفرد
تناول البحث الحالي اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية واثره على 
التحصيل الدراسي لطفل المرحلة االبتدائية و في ضوء االعتبارات بما 

 .هميته فقد تحددت اهداف البحث فيها مشكلة البحث و ا

 ث ـــــداف البحـــــاه
 ي ـث الى ما ياتــدف البحــيه

  قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية-:اوال  

  قياس معدل التحصيل الدراسي-:ثانيا  
 الكشف عن العالقة بين اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية -:ثالثا  

 صحة الفرضية الصفرية ال و التحصيل الدراسي من خالل التحقق من
توجد عالقة دالة احصائيا بين اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية و 

 .التحصيل الدراسي للصف السادس االبتدائي 

 ث ـــــــاداة البح 
اعتمدت الباحثة على قائمة فحص : اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  .1

 ) .PTSD(الهل  لالطفال تقرير ا)PTSD(اعراض ما بعد الضغوط الصدمية 

اعتمدت الباحثة معدل درجات نهاية النصف : التحصيل الدراسي . 2
الثاني للصف الخامس االبتدائي و النصف االول للصف السادس االبتدائي 

 . اداة لقياس التحصيل الدراسي و الجل التكافؤ في المواد )2004(لعام 

الضافية الدراسة بين المدارس استثنت الباحثة المواد الدراسية ا
  .)االسرية(الموجودة في بعض المدارس و هي مادة 

 ث ــــــة البحــــعين
م تحديد المدارس و تم اختيارعينة البحث بالطريقة العشوائية ت

 باختيار شعبة و اخرى من شعبة الصف السادس االبتدائي  االلطبقية وذلك
لغ عدد  مدارس و بذلك ب)6( شعب من )6(من كل المدرسة لتصبح العينة 

 انثى و استمرت فترة التطبيق من )56( ذكر )44( طفل )100(افراد العينة 
  . م2004 /9-10

 ث ــــج البحـــــنتائ
بعد الحصول على نتائج االختبارات التحصيلية التي كانت وفقا 

و بعد حساب المعدل . الختيار المعلمات لهم بالدروس اليومية المقررة لهم 
 المعدل االخير لجميع الدروس حددت االحثة التحصيلي لكل درس ثم

درجات ما بعد الضغوط الصدمية لكل طالب من الطلبة المحددين ضمن 
وذلك بعد تطبيق قائمة فحص اعراض ما بعد الضغوط الصدمية .العينة

 .على العينة )PSC-P(لالطفال تقرير االهل

علوم وبعد ذلك تم معالجتها احصائيا عن طريق الحقيبة االحصائية لل
النفسية لمعرفة معامل االرتباط،وتبين وجود عالقة بين التحصيل الدراسي 

وهي عالقة سالبة %)0.80-(ودرجات ما بعد الضغوط الصدمية ،حيث بلغ
وتشير النتيجة الى ان للضغوط الصدمية اثر سلبي .عكسية دالة احصائيا 

 لضغوطوتعلل الباحثة اسباب ذلك الى ان ا.في التحصيل الدرسي للطلبة 
الصدمية تجعل الطالب في بعد عن مدار دروسة اليومية،والدراسة 

 .الحالية

 من 1982تؤكد ما جاء في الدراسات السابقة من دراسة كلسون وكول 
ان االصابة باالضطراب له تاثير محتمل على عملية التطور الطبيعي 

 للطفل ،الن وجود هذه األعراض قد يؤثرعلى ادراك الطفل وشخصيته
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 . النفسي الضغط/   أزمات عدم التكيف - 1
 . القلق  /   االْكتئاب - 2
 . اآلنفصام  الهذياني   - 3
 .   المشاكل الزوجية - 4

بتحمل مسؤولية " جميعا مشتركون أننا   الزمالء األفاضلنلفت نظر    
 حاالت إن, في مواقع العمل الفعلي اآلن  نحن. كل من موقعه"مجتمعاتنا
ي بحاجة للدعم المادي  الحاالت التي ه ازدياد وباستمرارالنزوح 

 .مكانات الحاليةوالمعنوي تفوق كل اإل

 ة ـــــــــــــــام هامـــــــــــــأرق
  WORKING TOGETHER / نعمل سويا " :املنظمة 

 أد /170علم وخرب رقم   " 
رمز  –احلمرا 113 / 5259/  ص ب  :العنوان
  لبنان،بريوت – 20 30 -1103بريدي 

          - 744079/9611  :التلفون
423737/9613  

  dr_asfo46@yahoo.com :بريد الكرتوني
 asfour467@hotmail.com -      

 ورـــــــــالح عصفـــــــــور صـــــــالدآت/  ســـــــــالرئي
رمز بريدي – بريوت -احلمرا113 / 5259 / ص ب: العنوان

1103- 30 20
POB 113/5259 – 20 30 1103 Hamra - Beirut

Tel: 744079/01 – 423737/03: تلفون

E mail : dr_asfo46@yahoo.com 
 

א....א  א
 )لدى تالميذ املرحلة االبتدائية(
 
 א.מ.

ashraaff2005@yahoo.com  
 

يعد اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية من
اآثر االضطرابات النفسية الشائعة بعد

وادث الصدمية مثلتعرض االفراد اىل احل
الكوارث الطبيعية او الكوارث من صنع

 االنسان مثل احلروب واحلوادث واالغتصاب 

وبالرغم من ان االآلينكيني واالطباء
النفسيني واملمارسني يف حقل الصحة النفسية
قد تنبهوا هلذا العرض منذ فرتة مبكرة، اال
ام اقتصروا يف استخدامه على وصف ما يسمى

احلرب الذي آان يقتصر على وصف حاالتبعصاب 
االيار النفسي يف املواقف احلربية واملعارك
العسكرية، اما االعرتاف الرمسي هبذا االضطراب
آاضطراب نفسي شامل له اعراضه وحمدداته

 اىل1980اخلاصة املتنوعة، فقد مت يف سنة 
ظهور الدليل التشخيصي الثالث الصادر عن

االمريكية وبظهور هذامجعية الطب النفسي 
االعرتاف الرمسي هبذا االضطراب امتد التعريف
هبذا املفهوم ليشمل جمموعة متنوعة من املرضى
الذين يتعرضون لكثري من املواقف الصارمة
مبا فيها احلروب واالغتصاب اجلنسي واالمتهان

 .وسوء املعاملة النفسية واالجتماعية

 الصادر عن جمعية  )APA.1994(ويوضح الدليل التشخيصي الرابع 
الطب النفسي االمريكية ان اعراض هذا االضطراب تعتبر تطوراً 

 ألية صدمة عنيفة وقعت للشخص وسببت له أو  لالعراض المصاحبة
 لغيره ـ الموت او االذى او التهديد بأصابته بعاهة جسمية وتعتبر حتى

 الغضة من استغالل ، وتزداد نسبة التخلف العلمي عند هذه الشريحة 
أدل على  ال  بينما يسير العالم الخارجي نحو األفضل ،و،رجاالت المستقبل

 الحديثة التي تناولت عبر الدراسات الميدانية عدد اإلحصائياتذلك من 
 .األطفال المستغلون في سوق العمل 

 البعد اآلخر في مجال الصحة النفسية و العقلية والذي أن بالذكرجدير 
 هي حاالت التخلّف العقلي وأمراض التوحد عند ،االهتماميستوجب 

حيث مسح هذه الحاالت   المادية من اإلمكانياتاألطفال ونقص الخبرات و 
  لعالجها االقتصاديةواكتشافها ووضع خطط عملية تتماشى مع الظروف 

 خطة إيجاديجد العامل في مجال الصحة النفسية والعقلية ضرورة 
 لوضع برنامج تأهيلي تغلب اإلحصائيعلمي و طويلة األمد تتبع المنهج ال

 وتحسين الفرص أمام العاملين في مجال االجتماعيةعليه األولويات 
الصحة النفسية للتقدم بحلول مبسطة غير مكلفة لتناول حل مشاكل 

 .األمراض النفسية و العقلية المتراكمة في مجتمعات ما بعد الحروب 

  على أنشاء المنظمةعملت :ةـــــط العمليــــــالضواب     

 ."متقدمة  وؤةاجتماعية، تأهيلية آف نفسية، عقلية، وحدة" 

  Team  Work / لـــــــــق العمـــــفري
 على أسس العمل الجماعي ،" استنادا

 :   االْجتماعي من االْختصاصات التالية  -يتشكل الفريق الطبي 
   "Psychiatrists" - أطباء نفسيون -
 " Neurologists" - أطباء أعصاب -
  "Social Workers  "- أخصائيين و مشرفين أجتماعيين  -
أطباء من كافة االْختصاصات االْخرى يدعم الفريق  -

 .النفسية   المتخصص باالْمراض
متطوعين و متطوعات من شباب و شابات الجامعات ذوو  -

 .وأالجتماعية  المؤهالت الصحية

 :Working  Plan  / لــــــــــــة  العمـــــــــــخط
   : ــاالتصال ب 

   وزارة الشؤون االجتماعية - 1
   وزارة الصحة  - 2
   المستشفيات - 3
   المدارس  - 4
   جمعيات ذوي الحاجات الخاصة  - 5

 على )ان وجدت( للحصول على آخر االحصائيات و المستجدات 
 /عقليةال/    النفسية اإلعاقات: صعيد المحافظات للوقوف على اعداد 

 الحركية  / الجسدية 

 قـــــــــــالمالح/ ق ـــــــــــــالملح
 ملخصات  تشرح أهم االضطرابات النفسية المنوي دراستها وو هي 

:  عن  الفئات  التالية  -االْكلينيكية- بالتالي عالجها حسب أهميتها السريرية

 :  االْطفال  
 .العقلية و   أمراض االْطفال النفسية - 1
 .  االضطرابات السلوكية  في المنزل و المدرسة - 2
 ي  التسرب المدرس- 3

Post Traumatic stress Disorder  الرضح مابعد الصدمة - 4 
 : المراهقين  

 .   التسرب المدرسي  - 1
 .  الفجوة بين االْهل والمربين /   أزمة المراهقة - 2
 . وجدانية /   اضطرابات نفسية - 3
 .ان في كافة أنواعه   االدم- 4

 :البالغين 
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 : االتيةالنتائج 

 .تمتع افراد عينة البحث باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية   -1

توجد فروق ذات داللة احصائية في اضطراب ما بعد الضغوط   -2
 .الصدمية وفقا لمتغير الجنس ولصالح الذكور

 .تمتع افراد عينة البحث بالسلوك العدواني   -3

في السلوك العدواني وفق توجد فروق ذات داللة احصائية     -4
 .  الذكور متغير الجنس ولصالح

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين اضطراب ما بعد   -5
 .الضغوط الصدمية والسلوك العدواني 

אא
 )م ـم وأقارهبـ من وجهـة نظـــر أسره(
 

 

מ..:א
iashoor@yahoo.com  

 

هدفت الدراسة التعرف إىل فحص: الملخـص 
غربيةمسات ودوافع االستشهاديني يف الضفة ال
وقد. وذلك من وجهة نظر أسرهم وأقربائهم

مت استخدام االستمارة اليت أعدهتا الباحثة
ملوضوع الدراسة باالستعانة مبقاييس ذات
عالقة باال، ومن مث عرضها على جمموعة من
احملكمني للتحقق من صدق األداة إىل جانب
التحقق من الصدق حبساب مصفوفة ارتباط

الدرجة الكلية ألداةفقرات األداة مع 
الدراسة، ومن مث مت حساب الثبات ألداة
الدراسة بأبعادها املختلفة بطريقة االتساق
الداخلي حبساب معادلة الثبات آرونباخ

، وقد مت أخذ عينةCronbach Alpha""ألفا 
استشهاديا موزعة) 60(قصديه مكونة من 

جنني، نابلس، طولكرم، رام اهللا،:على املناطق
يل وبت حلم، وزعت على أسرهم واملقربنياخلل

هلم االستمارة املعدة لذلك، إىل جانب عقد
منهم باستخدام جمموعة من) 51(مقابالت مع 

األسئلة املوجهة اليت تناولت حياة
االستشهادي منذ مراحل الطفولة حىت
االستشهاد واليت مت وضعها باالستعانة مبجموعة

 وعرضهامن القراءات للدراسات السابقة
بعد ذلك على جمموعة من املتخصصني، وذلك من

استشهادي منذ بداية انتفاضة) 150(أصل 
ولتحليل النتائج). 2006(األقصى حىت أواسط 

مت حساب النسب املئوية، املتوسطات احلسابية،
 Tuky ""االحنرافات املعيارية، اختبار توآي

testومعادلة الثبات حسب آرونباخ ألفا ،
""Cronbach Alphaومن حتليل النتائج مت ،

 :  التوصل للنتائج اآلتية

صعوبة : أبرز السمات التي يتمتع بها االستشهاديون هي -1
التركيز، سرعة االنفعال، طيبة القلب بدرجة كبيرة، أصحاب موقف 
ورأي، كبت لالحتياجات بمراحل الطفولة والمراهقة، مالمح جسمية 

 الزهد والبساطة في الحياة، عالقات أقرب لألوروبيين من الشرقيين،
 اجتماعية جيدة مع المحيط واألسرة، أداء 

مشاهدة هذه المواقف الصادمة او مجرد التعرف على هذه الصدمات  
ونتائجها والسماع بأصابة احد اعضاء االسرة بها وما الى ذلك كافية 

وينبغي ان تتضمن استجابة الفرد للحدث او . لوضع هذا التشخيص
. داث الصادمة توخاً للخوف الشديد والهلع واشعاره بالعجز واالستسالماالح

. ونتيجة لذلك نجد ان الفرد يميل لتجنب اية مواقف مثيرة لموقف الصدمة
وتظهر عليه اعراض الخوف والقلق واالضطرابات االخرى اذا ما تذكر 

وينبغي ان تستمر . هذه االحداث او اثيرت ذاكراياتها بأية صورة ما
عراض لدى الشخص الكثر من شهر ، كما ينبغي ان تشكل هذه اال

االعراض محنة لديه وتثير االرتباك في الوظائف االجتماعية والعمل 
 .والنشاطات المهمة بصورة ملحوظة

ونتيجة للحرب األخيرة التي مر بها العراقيين وما تالها من مظاهر 
ير على الجانب العنف واإلرهاب والتفجيرات فأن كل هذا له تاثير كب

 ادت الى ظهور االعراض المصاحبة الضطراب ما بعد  النفسي وبالتالي
الضغوط الصدمية ، وتختلف هذه االعراض من شخص الى اخر حسب 
نوع الصدمة التي تعرض لها وكذلك تختلف باختالف البناء النفسي لكل 

ومن هنا فان البحث يحاول ان يتعرف على مدى انتشار هذا . فرد 
ض بين األطفال وعالقة ذلك بالسلوك العدواني ، حيث تشير الكثير المر

من الدراسات ان اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية قد يؤدي الى 
 حيث ان السلوك العدواني يزداد بين الناس في اوقات الحروب  العدوان

واألزمات والشدائد التي تسبب لألفراد احباطات شديدة متتالية وبالتالي فأن 
 .إلحباط يقود الى العدوان هذا ا

 :وقد هدف البحث الى  

 . قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية   -1

التعرف فيما اذا كانت هناك فروق ذات داللة احصائية في     -2
 اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وفقا لمتغير الجنس ؟

 .قياس السلوك العدواني     -3

روق ذات داللة احصائية في  التعرف فيما اذا كانت هناك ف  -4
 السلوك العدواني وفقا لمتغير الجنس ؟

التعرف فيما اذا كانت هناك عالقة بين اضطراب ما بعد   -5
 الضغوط الصدمية والسلوك العدواني ؟ 

وقد اقتصر البحث الحالي على طلبة الصف الخامس و السادس 
ة بغداد جانب  سنة في مدين13-11 االبتدائي ممن تتراوح اعمارهم ما بين

 طالب )100( والبالغ عددهم 2004-   2003  الرصافة الثانية للعام الدراسي
 .من الذكور واالناث 

وقد استعرض الباحث االطار النظري في تفسير اضطراب ما بعد 
الضغوط الصدمية وكذلك في تفسير السلوك العدواني كما استعرض 

 .الباحث الدراسات السابقة لكال المتغيرين 

 :لتحقيق اهداف البحث استخدم الباحث مقياسيين و

لالطفال ( قائمة فحص اعراض ما بعد الضغوط الصدمية    -1
  )PSC-O) ( تقرير االهل

 .مقياس السلوك التعاوني    -2

 طالب من الذكور )100(وقد تم تطبيق المقياسين على عينة بلغت 
ن المقياسين باسلوبين واالناث ، وتم استخراج القوة التمييزية لفقرات كل م

.  اسلوب المجموعتين المتطرفتين واسلوب عالقة الفقرة بالدرجة الكلية(هما 
 .اما الثبات فقد تم استخراجه بطريقة التجزئة النصفية وطريقة الفا كرونباخ 

 وبعد جمع البيانات واستخدام الوسائل االحصائية توصل البحث الى 
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After the researcher was examined other scale relate to the 

topic, she developed a questioner and measured the validity and 
reliability methods. 

The questioner was administered on a sample of sixteen 
from the martyrs families, and friends using the random stratified 
method. 

The sample constituted 40% of the total families and friend 
(population study). The study used also the interview method to 
collect the data. Where by 51  interviews with the martyrs 
families were done asking them directed questioned that dealt 
with the lives of the martyrs from childhood to the day when he 
or she was martyred.  

After the data was collected , it was analyzed. 

The results of the study showed the following: 

1. The most prominent traits that the martyrs qualify with : 
difficulties in concentration, impulsive emotions, good 
hearted, consistency in their situation and opinion, repression 
of their needs during childhood and adolescent, their physical 
looks were close to Europeans than to easterners, simplicity 
were prominent in their personalities, followed by their good 
social relationships with their families and those around, their 
promote prayer times , listening to religious tapes, followed by 
their hatred and anger on what is happening in Palestine and 
their great love for the place they live at . The least traits that 
martyrs posses were: feeling of anxiety and uncomforted 
anger at the living conditions, the talk about death continually, 
psychosomatic symptoms,  stubbornness, to be recognized, 
the tendency to imitate others deprivation during childhood 
and adolescence and youth, they were also careful that they 
spend enough time with their families and converse with 
them, and make sure that they helped others solve their 
problems. They also consulted with their families problems 
matching sure the daily reading of the Qur’an, participate in 
religious ceremonies, attending religious seminars, attending 
the prayer in the mosque, and additional spending most of 
the time in the mosque, keeping the photos of other martyrs, 
refusing to travel to other countries, political activities, Finally 
they were also wanted by the Israeli army whether for 
detention or assassinated. 
2. The results of the study showed that the most prominent 
behavioral changes they took place before being martyred ( 
one week two month): listening to long nationalistic, too much 
prayers, noticeable quietness, tendency to be silent, followed 
by being careful to show that they are happy. The least 
behavioral changes that appeared: too much forgetting, 
nervousness and cigarette smoking. 

3. The most prominent motives Behind Martyrdom 
operation according to their wills religious motive which 
formed the primary motive, nationalistic motive followed by 
the Israeli violent actions then revenge for a dear that was 
martyred., and finally social motive. 

4. After analyzing the hypothesis of this study the following 
results of the  study:There are statistical differences at the 
(a=0.05)in the traits of the martyrs from the view points of 
parents and relatives due to the district.   

• There are statistical differences at the (a=0.05) in the 
traits of the martyrs from the view points of parents and 
relatives due to the place of residence.  

• There are no statistical differences at the (a=0.05) in 
the traits of the martyrs from the view points of parents 

لى ما يحدث في الصالة في وقتها، االستماع لألشرطة الدينية، النقمة ع 
 .  فلسطين، حب المكان الذي يعيشون به

الشعور بالقلق وعدم : أما أقل السمات التي تمتع بها االستشهاديون
الراحة، السخط على الوضع المعيشي، الحديث عن الموت باستمرار، 
المعاناة من أعراض سيكوسوماتية، العناد، حب التميز، الميل لتقليد 

حل الطفولة والمراهقة والشباب، إعطاء الوقت اآلخرين،حرمان  في مرا
للجلوس مع األسرة ومشاركتهم الحديث، محاولة مساعدة اآلخرين حل 
مشاكلهم، استشارة األسرة بالمشاكل التي تواجههم، قراءة القرآن يومياً، 
المشاركة في االحتفاالت الدينية، حضور حلقات الذكر والدروس الدينية، 

، صالة قيام الليل، قضاء معظم وقتهم في صالة الفجر في المسجد
المسجد، االحتفاظ بصور الشهداء، رفض السفر ألي دولة أخرى، النشاط 

 .السياسي، مطلوبين لإلسرائيليين سواء لالعتقال أو التصفية

 أبرز التغيرات السلوكية التي ظهرت عليهم قبل استشهادهم -2
، اإلكثار من الصالة،  االستماع لألغاني الوطنية بكثرة):شهر-أسبوع(

الهدوء بشكل ملحوظ، الميل للصمت، الشعور بالحزن، محاولة إظهار 
 .  الشعور بالفرح

النسيان بكثرة، : أما أقل التغيرات السلوكية التي ظهرت عليهم فهي
 .العصبية، التدخين

 أبرز الدوافع وراء تنفيذ العمليات االستشهادية حسب ما ذكر -3
الدافع الديني والذي شكل الدافع الرئيس، : ياهماالستشهاديون في وصا

دافع وطني، انتقام للعنف اإلسرائيلي، انتقام الستشهاد عزيز، وأخيرا 
.                                                         دافع اجتماعي

 في )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -4
 لمتغير مات االستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزىس

  .المحافظة

 في )α=0.05 ( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىتوجد •
سمات االستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير 

 .  مكان السكن

) α=0.05( التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
تشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى في سمات االس

 .  لمتغير صلة القرابة

 )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
في سمات االستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى 

 .  لمتغير المؤهل العلمي

  )α=0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  •
ستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى في سمات اال

   .لمتغير الوضع االقتصادي

وقد أوصت الدراسة بأهمية عمل برامج إرشاد وتوجيه لفئة  -5
دراسة آثار العمليات االستشهادية . المراهقين والشباب وتوجيه طاقاتهم

على أسر االستشهاديين وأصدقائهم وعمل البرامج اإلرشادية الالزمة 
وأخيراً أوصت الدراسة بأهمية دراسة أثر العنف اإلسرائيلي . اعدتهملمس

.       على شخصية الشباب الفلسطيني وتوجيه هذا األثر الوجهة اإليجابية

Abstract  
Motives and Traits of  Martyrs as viewed fami l ies 
and relat ives in The West Bank 

The aim of this study was to identify the traits and motive of 
the martyrs in the west bank from their families and friends, point 
of view.  
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إلقامة دولة فلسطينية إسالمية حرة من
االحتالل، تأسست يف أوائل الثمانينيات على يد

).        2003، سواحل(الدآتور فتحي الشقاقي 

 جمموعة مسلحة مـن حرآـة:آتائب شهداء األقصى  
، تقـوم) سـبتمرب  -2000(فتح، تأسست عام    ).1967

على أساس الوطنية والقومية أآثر من الدينية،
سـواحل،( ؤسس الفعلي هلـا مـروان الربغـوثي          امل

2003.( 

 منظمة مدنية:اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
أقل شعبية من السابقات بسبب الفكر االجتماعي

عودة(هلا، أسسها جورج حبش يف أواخر الستينيات 
  ).2002ومجعة ، 

–القـدس   ،بكالوريوس علم نفس من جامعـة بريزيت       *
   م2007/هـ1427 فلسطني

 عمادة الدراسات العليا *
قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات درجة املاجستري يف 

/ اإلرشاد النفسي والرتبوي من قسم اإلرشاد النفسي 
 م2007/هـ1427 جامعة القدس/ عمادة الدراسات العليا 

 إجازة الرسالة 
 )20311527: (الرقم اجلامعي

م 1/2007 /14:  نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
 من جلنة املناقشة 

د أمحد فهيم جرب   رئيس جلنة املناقشة        . ا-1
عفيف زيدان       ممتحنًا داخليًا           . د-2
 مجال أبو مرق     ممتحنًا خارجيًا. د-3

אאאא
 )دمة احلربممن تعرضوا لص( 

                  א.מ.

 
نتيجة جلو التوتر الذي حنياه آل يوم عرب
اجهزة التلفزيون واالعالم ومشاهد احلرب يف
مناطق املواجهة املباشرة، وبسبب احلروب
املتعددة اليت مر هبا العراق واملعاناة اليت
عاشها افراد اتمع العراقي ولدت ضغوط
نفسية نتج عنها تدهور يف العديد من جوانب

رد مبستوياهتا الفسيولوجيةشخصية الف
والبدنية واالنفعالية واملعرفية والعقلية،
وبالتأآيد ليس الكبار وحدهم من يعانون
من ويالت احلروب وقسوة تبعاهتا لكن قد يصل
األمر اىل اطفالنا فنجدهم يعانون من
اضطرابات يف النوم واالحالم املزعجة اضافة

طفلاىل اوجاع يف الرأس او قد ال يظهر ال
.مشاعره او شعوره باحلزن والتوتر والغضب

وحسب تعريف مجعية الطب النفسي االمريكي
)1994 (Dsmivالضطراب ما بعد الصدمية انه 

اضطراب ينتج عن تعرض الفرد اىل صدمة
نفسية يتميز باستمرار احلدث الصدمي وجتنب
متواصل للمثريات املرتبطة بالصدمة من

شخاص او تراخ يفافكار ومشاعر واماآن او ا
القدرة على االستجابة وقصور يف املشاعر
الوجدانية وزيادة التوتر والتيقظ ومن
املعروف ان االطفال آائنات تنمو بسرعة
وتواجهه باستمرار حتديات منو جديدة وهذه
التحديات تسبب القلق والتناقض حىت لالطفال

 • and relatives due to relatives relations. 

• There are no statistical differences at the (a=0.05) in 
the traits of the martyrs from the view points of parents 
and relatives due to the level of educational qualification. 

• There are statistical differences at the (a=0.05) in the 
traits of the martyrs from the view points of parents and 
relatives due to the economic conditions. 

Based on the results of the study the researcher recommends 
the importance of  establishing programs of guidance and 
counseling to the adolescence  and the youth to direct their 
energies and to study the results of the martyrdom operations on 
their families and friends and to establish guidance programs to 
help them. And Finally the researcher recommends studying the 
affects of the Israeli violence on the personality of the Palestinian 
youth and to direct this affect positively. 

 :مصطلحــــات الدراســــة

ويقصد هبا احلرآات :احلرآات السياسية
جبناحها) محاس(حرآة املقاومة اإلسالمية :التالية

العسكري عز الدين القسام، اجلهاد اإلسالمي
، آتائب شهداء)سرايا القدس(بذراعها العسكري 

 اجلناح العسكري ملنظمة التحرير الوطين–األقصى 
).              2003لقاسم،ا) (فتح(الفلسطيين 

 هو مصطلح فلسطيين ذو أساس ديين:االستشهادي
شعيب يستخدم لتسمية الشخص الذي أقدم على وضع
حزام ناسف على جسمه أو ومحل حقيبة ملغومة أو
قاد سيارة ملغومة أو اقتحم مستوطنة هبدف
التفجري وأوقع أآرب عدد من القتلى والدمار

).                             2003مصطفى، (

مصطلح شعيب يستخدم :العمليات االستشهادية
للداللة على عملية تفجريية وليست عسكرية باملعىن
التقليدي، يقوم هبا شخص بتفجري نفسه بقصد تفجري

سبيل اهللا، وخيتلفاألعداء ثأرًا وانتقامًا وجهادًا يف 
).2003مصطفى، (األسلوب املستخدم حسب طبيعة اهلدف 

 هي حالة داخلية جسمية أو نفسية:الدافعية
تدفع الفرد حنو سلوك معني يف ظروف معينة، وتوجهه
حنو إشباع حاجة أو هدف حمدد، فهي مبثابة قوة

الطيب،(حمرآة منشطة وموجهة بوقت واحد 
تكامل للخصائص اجلسمية هي التفاعل امل:الشخصية

والعقلية واالنفعالية واالجتماعية اليت متيز
الشخص وجتعل منه منط فريد يف سلوآه ومكوناته

 ).2004احلجوج، (النفسية 

أي صفة أو خاصية ذات دوام نسيب ميكن :السمة
أن خيتلف فيها االهتمام بأي نوع من التفسري

    ).              1996منصور، (التصوري هلا 

 بذل الوسع والطاقة يف سبيل اهللا عز:اجلهاد
وجل بالنفس واملال واللسان أو غري ذلك واملبالغة

).                     2003الرفاعي، (يف ذلك 

مجاعة إسالمية ):محاس(حرآة املقاومة اإلسالمية 
عسكرية تسعى إلقامة دولة فلسطينية إسالمية حرة من

آتائب عز: االحتالل اإلسرائيلي، اجلناح العسكري هلا
الدين القسام، تأسست احلرآة يف أواخر الثمانينيات

 ). 2003النريب، ( أمحد ياسني على يد الشيخ

حرآة عسكرية أصغر من :منظمة اجلهاد اإلسالمي
 محاس وأقل قاعدة مجاهريية منها، تسعى مثل محاس 
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 ) . حاد ،مزمن ،متأخر (الكشف عن نوع االضطراب .ب  

 :ث ــــــــــراءات البحــــــــــإج -3 
 : اداة البحث  . أ
استعمل مقياس الكبيسي لقياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  

اعتمادا على المراجعة الرابعة تصنيف الجمعية األمريكية للطب النفسي 
 . سؤاال متميز بالصدق والثبات  )88(  وتألف من 1994لعام 

 :عينة البحث .  ب
 فردا  )300( اختيرت العينة بالطريقة العشوائية البسيطة ،وعددها 

بمتوسط  سنة  )36 – 17( تراوحت أعمارهن ما بين .،جميعهن من اإلناث 
  . )1.867( وانحراف نعياري  ) 20.643( عمري 

 :ج ـــــــــــــــــ النتائ-4 
 : لتحقيق الهدف األول فقد بينت النتائج ما يلي  . أ

 طالبة الى احد انواع الحوادث الصدمية من  )187( تعرض : اوال 
  .% )62( مجموع افراد العينة أي بنسب 

احد انواع اضطراب ما بعد الضغوط ما  طالبة ب )155( اصابة : ثانيا 
من العينة % ) 51 ( أي بنسبة قدرها  PTSDبعد الضغوط الصدمية 

 في  )187 (  من المتعرضات للحوادث الصدمية% )82( وبنسبة .األصلية 
 .اوال 

 طالبة باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  )118( إصابة : ثالثا 
PTSD 63 ( وبنسبة.العينة األصلية  من % )39(  بشكل كامل أي بنسبة% 

37( واصابة .  في أوال  )187(      من المتعرضات للحوادث الصدمية) 
 PTSD Partialطالبة باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية بشكل جزئي ) 

 من % )20( وبنسبة .من العينة األصلية % ) 12 ( كامل أي بنسبة
لذا علينا دراسة ظواهر . في أوال  )187( المتعرضات للحوادث الصدمية 

 .هذه االضطرابات لدى المشخصين 

 المصابات باضطراب 118 للـ (أما من حيث نوعية االضطراب . ب
 فقد ظهرت إصابة طالبة واحدة )ما بعد الضغوط الصدمية أعاله 

أي بنسبة  .PTAD  Acuteباضطراب ما بعد الضغوط الصدمية الحاد 
(واصابة .الضطراب بشكل كامل  من المصابات بهذا ا% )008(قدرها 

 Chronicطالبة باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية المزمن  ) 115
PTSD واصابة طالبتين باضطراب ما بعد الضغوط  .%)97(  أي بنسبة

  .% )016( أي بنسبة قدرها   Delayed PTSDالصدمية المتأخر 

ض اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات التي أشارت على ان التعر. ج
الى الحوادث الخطيرة يمكن ان تسبب اإلصابة باضطراب ما بعد الضغوط 

 <PTSDالصدمية

 ات ــــــــــــــــالتوصي  -5
أوصت الدراسة بعدد من اإلجراءات التي تهدف الى التخفيف من 

 .االضطراب هذا معاناة المصابات ب
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 ولكن الذين يعيشون يف بيئات طبيعية
عها العديد منيعيشون يف بيئة حتمل م

التحديات اخلارجية او االضطرابات أو
الصراعات الداخلية هم أآثر ملتاعب عقلية

 .ونفسية متعددة

ومن الصعب جداً تحديد االشخاص المضطربين نفسياً وكذلك درجة 
هذا االضطراب بسبب تداخل العوامل واختالف التجارب ويمكن ان تجتمع 

عل فلذلك قامت الباحثة باستخدام عوامل عدة لتؤثر على طريقة ردة الف
 )قائمة فحص اعراض اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لالطفال(
حيث يقوم أولياء امور االطفال باالجابة على فقرات المقياس ) تقرير األهل(

إذ ان عوامل تأثير البيئة المحيطة للطفل تلعب دوراً مهماً في التأثير على 
ة موضوع اضطراب ما بعد الضغوط الطفل وقد تناولت نظريات متعدد

الصدمية منها النظرية البايولوجية ونظريات التحليل النفسي والنظرية 
السلوكية ونظرية عالم النفس برونفبر التي طرحها في دراسته عن 
سايكولوجية العائلة واثرها على تطور االنسان حيث ناقش عوامل القوة 

 .ات والمشكالت النفسيةوالضعف التي يمكن ان تكون مانعة لالضطراب

 :كانت اهداف البحث الحالي

 الى قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ممن تعرضوا   ـ1
 تلميذ من األناث 70(لصدمة الحرب، إذ اختيرت عينة من االطفال عدد 

سنة المتواجدين في المدارس ) 12 ـ11 ـ10 ( ضمن الفئات العمرية )والذكور
لتعرض هذه المنطقة  ) 72(  مدينة الصدر قطاع االبتدائية المختلطة داخل

وقد تم قياس اضطراب ما بعد . لقصف شديد ومكثف وقبل فترة قصيرة
 . قائمة الفحص  الضغوط الصدمية لكل تلميذ بتطبيق

حيث .  هل توجد فروق ذات داللة احصائية وفق متغير الجنس ـ2
ير الجنس اظهرت النتائج ان هناك فروق ذو داللة احصائية وفق متغ

 .لصالح االناث

حيث بينت . هل توجد فروق ذات داللة احصائية وفق متغير العمر ـ3
 توجد فروق ذات داللة احصائية وفق لمتغير العمر ضمن   النتائج انه ال
 .  سنة)12 ـ 11 ـ 10(  الفئات العمرية

وقد اوصت الباحث بايجاد استراتيجية العداد برامج مساعدة نفسية 
و الطبيعي لالطفال ووجوب تخصيص األباء مع ابنائهم وقتاً لضمان النم

دورياً يناقشون فيه اهم االحداث الجارية ومارأيهم فيها وكيفية عالج هذه 
 .القضايا من وجه نظرهم

א....א

א−א.
.מ.

 

 ةــــــــــــــالمقدم  -1
 Post Traumatic Stress(يعتبر اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

Disorder( من اكثر االضطرابات النفسية الشائعة بعد تعرض األفراد الى 
الصدمية مثل الكوارث الطبيعية او الكوارث من صنع البشر مثل الحوادث 

الحروب وحوادث السيارات او حاالت االغتصاب او إصابة األفراد 
 .باألمراض الخطيرة 

 داف ـــــــــــ األه -2
 من حيث (تعرف مدى انتشار اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  .أ 

  البات كلية التربية للبنات لدى ط )او كامل او عدمه يكونه اضطراب جزئ
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א א מ א א א
 

يف كافة فروع العلوم النفسية، حماولني بذلك االستجابة حلاجات املتخصصني على اإلحاطة مبستجدات االختصاص " جملة شبكة العلوم النفسية العربية"تعمل   
بأخبار  وتعريفه اتّجاهات البحوث العامليّةوذلك من خالل اطالع املتصفح على . واملهتمني خصوصا بعد تداخل تطبيقات االختصاص مع خمتلف فروع العلوم اإل�سا�ية

 املسايرة للمستجدّات الدراسات والبحوث الرصينةأمّا بالنسبة للبحوث العربية فإن اجمللّة تسعى لتقديم . حباث األصيلةالرتمجات لأل عرب بعض ومستجدّات هذه البحوث
 .وللحاجات الفعليّة جملتمعنا العربي 

 . تقبل للنشر األحباث بإحدى اللغات الثالث العربية، الفر�سية أو اإل�كليزية          
 بية األحباث امليدا�ية والتجري -1
 األحباث والدراسات العلمية النظرية -2
 عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة -3

 التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة -4

 املقاالت العامة املتخصصة -5

حّب بكل املسامهات امللتزمة بشروط اجمللة مفتوحة أمام كل الباحثني العرب من أطباء �فسا�يني و أساتذة علم النفس داخل الوطن العربي و خارجه وهي تر    
 :النّشر اليت حدّدهتا اهليئة العلمية للموقع على الشكل التايل

 
 قواعـــد عامـــــة ■ 

 .االلتزام بالقواعد العلمية يف كتابة البحث -

 اجلودة يف الفكرة واألسلوب واملنهج، والتوثيق العلمي، واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية -

 ).ال تقبل األحباث الورقية( أو بواسطة قرص مرن  APNjournal@arabpsynet.comلربيد اإللكرتو�ي إرسال البحث با -
 .إرسال السرية العلمية املختصرة بالنسبة للكتاب الذين مل يسبق هلم النشر يف جملة الشبكة -

 

 قواعـــد خاصــــّة ■ 

البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة اليت يعمل لديها مع امللخصات و الكلمات املفتاحية باللغات الثالث العربية، كتابة عنوان  -1
 .الفر�سية أو اإل�كليزية

ان تسجيل أمساء املؤلفني واملرتمجني متبوعة بسنة   النشر بني قوسني ثم بعنوان املصدر ثم مك:  ما يلي قائمة املراجعيراعي يف إعداد  -2
 .النشر ثم اسم النّاشر

استيفاء البحث ملتطلبات البحوث امليدا�ية والتجريبية مبا يتضمنه من مقدمة واإلطار النظري والدراسات السابقة ومشكلة البحث  -3
 وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته

 إجراء الدراسةيراعى الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة، وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومرتية وخطوات  -4

 يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مستعينا باجلداول اإلحصائية أو الرسومات البيا�ية متى كا�ت هناك حاجة لذلك -5

ختضع األعمال الطبنفسية املعروضة للنشر لتحكيم اللجنة االستشارية الطبنفسية للمجلة، كما ختضع األعمال العلمنفسية لتحكيم اللجنة  -6
 .نفسية و ذلك وفقا للنظام املعتمد يف اجمللة ويبلغ الباحث يف حال اقرتاحات تعديل من قبل احملكّمنياالستشارية العلم

 .توجّه مجيع املراسالت اخلاصّة بالنّشر إىل رئيس املوقع على العنوان اإللكرتو�ي للمجلة -7
 .اآلراء الواردة يف اجمللة تعبّر عن رأي كتاهبا ووجهات �ظرهم -8
 .رفوضة ألصحاهباال تعاد األحباث امل -9

 .ال تدفع  مكافآت مالية عن البحوث اليت تنشر -10
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 :قواعــــــــد التوثيـــق  

 وإذا )Sartorius, 1981(أو ) 1985عكاشة، (للمؤلف أو الباحث وسنة النشر بني قوسني مثل ) فقط(عند اإلشارة إىل املراجع يف �ص البحث يذكر االسم األخري   
، وإذا تكررت االستعا�ة بنفس املرجع )1995دسوقي، النابلسي، شاهني، املصري، (م للمرة األوىل مثل كان عدد الباحثني من اثنني إىل مخسة تذكر أمساء الباحثني مجيعه

 وإذا كان عدد الباحثني ستة فأكثر يذكر االسم )Sartorius etal., 1981(أو ) 1999دسوقي و آخرون، (يذكر االسم األخري للباحث األول وآخرون مثل 
" " ، وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني قوسني صغريين )Skinner, etal., 1965( أو ) 1999الدمرداش، و آخرون، (ل األخري للباحث األول و آخرون مث

  )43  :1990أبو حطب، : (وتذكر أرقام الصفحات املقتبس منها مثل

لبحث وترتب ترتيبا أجبديا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب االسم األخري للمؤلف  اليت أشري إليها يف منت امجيع املراجعوجود قائمة املراجع يف هناية البحث يذكر فيها       
  :أو الباحث وتأتي املراجع العربية أوال ثم املراجع األجنبية بعدها وتذكر بيا�ات كل مرجع على النحو اآلتي

 :عندما يكون املرجع كتاباً-
العلـوم النفـسية     األساليب اإلحصائية يف)2001(مراد، صالح أمحد، : اسم الناشر، مثال: اسم البلد) جمللدالطبعة أو ا(عنوان الكتاب ) سنة النشر(اسم املؤلف            

  األجنلو املصرية: والرتبوية واالجتماعية، القاهرة

  :عندما يكون املرجع حبثا يف جملة-
، 12تعليم التفكري للطفـل اخلليجـي، جملـة الطفولـة العربيـة،      . )2002(طامي، �ايفة الق: عنوان البحث، اسم اجمللة، اجمللد الصفحات، مثل     ) سنة النشر ( اسم الباحث      

87 -  114  

 : عندما يكون املرجع حبثا يف كتاب-ج  
  الناشر، الصفحات اليت يشغلها البحث: عنوان البحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد) سنة النشر( اسم الباحث    

 اليت وردت هبا مع مراعاة اختصار اهلوامش إىل أقصى قـدر  نصمش بأرقام متسلسلة يف منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل يف أسفل ال      اإلشارة إىل اهلوا   -1
  ممكن، وتذكر املعلومات اخلاصة مبصدر اهلوامش يف هناية البحث قبل اجلزء اخلاص باملصادر واملراجع

 ملراجعوضع املالحق يف هناية البحث بعد قائمة ا -2
 
  :الدراسات واملقاالت العلمية النظرية ■

تقبل الدراسات واملقاالت النظرية للنشر إذا ملست من املراجعـة األوليـة أن الدراسـة أو املقالـة تعـاجل قـضية مـن قـضايا الطـب النفـسي أو علـم الـنفس مبنـهج فكـري واضـح                               
الكاتب فيها، هذا باإلضافة إىل التزامه باألصول العلميـة يف الكتابـة وتوثيـق املراجـع وكتابـة اهلـوامش الـيت وردت            يتضمن املقدمة وأهداف الدراسة ومناقشة القضية ورؤية        

  يف قواعد التوثيق

  :عرض الكتب اجلديدة ومراجعتها ■ 

  :تنشر اجمللة مراجعات الباحثني للكتب اجلديدة و�قدها إذا توافرت الشروط اآلتية
 الطب النفسي، علم النفس، العالج النفسي أو التحليل النفسيقضية ختص أحد جماالت الكتاب حديث النشر، ويعاجل  -1
 استعراض املراجع حملتويات الكتاب وأهم األفكار اليت يطرحها وإجيابياته وسلبياته -2
 .اب على اسم املؤلف وعنوان الكتاب والبلد اليت �شر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتالعرضتوى احي -3

 كتابة تقرير املراجعة بأسلوب جيد      
 
 :التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات  ■ 

تنشر اجمللة التقارير العلمية عن املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية يف جمـال علـم الـنفس و الطـب النفـسي الـيت تعقـد يف الـبالد العربيـة أو غـري العربيـة بـشرط أن يغطـى                                     
  قرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األحباث املقدمة و�تائجها وأهم القرارات والتوصياتالت

 .    كما تنشر اجمللة حماضر احلوار يف الندوات اليت تشارك فيها ملناقشة قضايا تتعلق باالختصاص          
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