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ملخص

منعّینةلدىاألنجحالمواجھةوطرقالّصدمةبعدمااضطراب كربفحصإلىالّدراسةھذهھدفت

المستوىالعمر،الجنس،اآلتیة:بالمتغیراتوعالقتھم)،2021(مایوالقدسأسوارحرببعداللفلسطینیین

منالّتحققبھدفالّتحلیليالوصفيالمنھجالّدراسةاتبعتاإلقامة.ومكاناالجتماعيالوضعالّتعلیمي،

الكترونيموقعبناءتّموقدإناث.)354و(ذكور)236()،590(الّدراسةعینةبلغتالمصاغة.الفروض

خاللمنالدراسةمجتمععلىالدراسة،اداةوثباتصدقمنالتأكدبعدونشره،الغرضلھذاخاص

وبعدم).16/7/2021ـــــ1/6/2021(مناستمرتفترةخاللمنھمالبیاناتجمعوتمالرسمیة،الجھات

حسبوتبویبھاالنتائجالىللوصولالدراسةألسئلةوفقاًالمناسبةاإلحصائیةالمعالجةاجراءتمالبیاناتجمع

االجابة عن كل فقرة.

تحلیلواختبار“ت”،اختبارالمركزیة،والّنزعةالّتشتتمقاییساآلتیة:اإلحصائیةاألسالیباستخدامتّم

الّتباین.

دالةفروقووجود%،66.6الّصدمةبعدماباضطراب كربمرتفعةنسبةالدراسةنتائجبّینتوقد

صالحاإلقامةمكانلمتغیرتبعاًالّصدمةبعدمااضطراب كربلمقیاسالكلّیةالّدرجةمستوىعلىإحصائیاً

بعدمااضطراب كربلمقیاسالكلّیةالّدرجةمستوىعلىإحصائیاًدالّةفروقوجودعدموظھرغزة،

فوق).وماسنة60سنة،60-40منسنة،40-20منسنة،20من(أقلالعمرلمتغیرتبعاًالّصدمة

منمعاناةاألكثرھمدوناالبتدائي وماالّتعلیميالمستوىذوياألفرادأّنالّنتائجبّینتكذلك

الّنتائجأظھرتكمااألخرى.المجموعاتفيتعلّماًاألكثربأقرانھممقارنًةالّصدمةبعدمااضطراب كرب

األخرى،المجموعاتمعمقارنةغزةفيالساكنینلدىالصدمةبعدمااضطرابمعللتعاملمرونةقدرة

التدینمدىلمتغیرتبعاًوتخطیھاباألحداثالنظرعلىالقدرةمستوىعلىإحصائیاًدالّةفروقووجود



معالتعاملفيبالداخلالفلسطینیینلدىأقلمرونةقدرةالنتائجبینتآخر).علماني،ملتزم،(متدین،

االحداث والقدرة على النظر لمستقبل أفضل مقارنة مع الفلسطینیین في غزة، الضفة الغربیة والقدس.

رؤیةالصادم،الحادثمواجھةعلىوالقدرةمرونة،الّصدمةبعدمااضطراب كرب:المفتاحیةلكلماتا

مستقبلیة.

Abstract

The study aimed to examine post-traumatic stress disorder and the most

effective coping methods for a sample of Palestinians after the Jerusalem Wall

War (May 2021) and their relationship to the following variables: gender, age,

educational level, social status and place of residence. The study followed the

descriptive analytical method in order to verify the formulated hypotheses. The

study sample consisted of 590 subjects, 236 males and 354 females. A special

website was built for this purpose and published after verifying the validity and

reliability of the study tool on the study community through the official

authorities. Data were collected from them during a period that lasted from

01/06/21-16/07/21. After collecting the data, an appropriate statistical processing

was carried out according to the study questions to come up with the results and

categorize them according to the answer for each paragraph.

The following methods were used for this study: Measures of dispersion and

central tendency, T. Test and Analysis of Variance Test. The results of the study

showed a high rate of post-traumatic stress disorder by 66.6%, and there were



statistically significant differences at the level of the total degree of the

post-traumatic stress disorder scale according to the variable of place of residence

in favor of Gaza. There were also no statistically significant differences at the level

of the total degree of the post-traumatic stress disorder scale according to the age

variable (less than 20 years, 20-40 years, 40-60 years, 60 years and over). The

results also showed that individuals with primary educational level and below are

more likely to suffer from post-traumatic stress disorder compared to their more

educated peers in other groups. The results also showed a flexible ability to deal

with post-traumatic stress disorder among residents of Gaza compared with other

groups. There were also statistically significant differences at the level of the

ability to look at the events and overcome them according to the variable of

religiosity (religious, conformist, secular, other). Finally, the results showed less

flexibility among the Palestinians inland (living in Israel) in dealing with events and

the ability to look to a better future compared to Palestinians in Gaza, the West

Bank and Jerusalem.

Key words: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Flexibility and ability to cope

with PTSD, ability to look forward.



المقدمة:

قدوأحداثفیھا،مرغوبغیرخبراتتضمالتيالضاغطةاألحداثمنالعدیدحیاتھفيالفردیواجھ

أنشأنھمنوھذاالحیاة،مجاالتكافةفيوالتھدیدالخطروعواملالتوتر،مصادرمنالكثیرعلىتنطوي

متغیراتھيفاألحداثثمومنوالجسمیة،النفسیةاألمراضنشأةفيدوراتلعبالضاغطةاألحداثیجعل

بالفكلناالیومیةالحیاةبأحداثالضغوطوترتبطالفرد،لدىالنفسیةالصحةاختاللفيتسھماجتماعیةنفسیة

والضغوطوالدراسة،العملضغوطفیھابماالخارجیةالضغوطمنمتنوعةلمصادریومیانتعرضاستثناء

العضویةاآلثارمثلالداخلیةالمصادرذاتللضغوطیومیانتعرضكماالمختلفة،واألزماتاألسریة،

العدیدفيالوقوعإلىتؤديقدالضغوطھذهانشكوالالسلوكیة،أخطائناعنتنتجالتيوالسلبیةوالنفسیة

والمیلالعدوانیة،إلىوالمیلباالغتراب،والشعوروالوحدة،كالعزلةواالجتماعیةالنفسیةالمشكالتمن

).2017(دویدار،بالعجزوالشعوربالنفس،الثقةوفقدانواالنسحاب،واالنطواء،والیأس،للجنوح،

تأتينفسیةومؤشراتدالالتعنھاتعبرالتيوالجسدیةالنفسیةالصحةعلىسلباتؤثرالضاغطةفاألحداث

المشاكل،منالمتكررةالشكوىمثلسلوكیةومؤشراتزائدة،وعصبیةواكتئاب،وقلق،إحباط،شكلعلى

التوازنایجادعلىالشخصقدرةیھددوھذامختلفةجسمیةأعراضھیئةعلىتظھرفسیولوجیةومؤشرات

بینالتوازنمننوعإحداثعلىوالعملالمتطلباتھذهلمواجھةالالزمةوالقدراتالحیاةضغوطبین

دراسةوجدتوقد),2013زعیزع،(ابومتوازنةغیرتكونماعادةالتيواإلمكاناتوالضغوطالمطالب

وبینما.القلقواضطراباتواالكتئابالنزاعبینموجبارتباطوجود2015لعامالعالمي”المرض“عبء

المتراكمةاألدلةتفیدالنفسیة،الضائقةأشكالبعضمنطارئة-ضاغطةلحاالتتعرضواالذینمعظمیعاني

والمعتدلةالخفیفةبیننفسیةباضطراباتیمروناألزماتمنالمتضررینالسكانمن%20-15أن

الذھانمثلشدیدة،نفسیةاضطراباتمن%4-3یعانيكماللصدمة.الالحقواإلجھادوالقلقكاالكتئاب

واالكتئاب المرھق والقلق، مما یؤثر على قدرتھم على العمل والنجاة.



أثربحثتالتي)2014(غنام،دراسةأوًال،األطفالعلىالضاغطةالحوادثلتأثیرالدراساتمنأیضا

مااضطراباتبظھوروعالقتھاغزةفيللحربتعرضواالذینالفلسطینیینالمراھقینفئةعلىالصدمات

األحداثمتوسطأنالدراسةنتائجبینتاألزمات،معالمراھقینلدىالتأقلموطرقالقلق،الصدمة،بعد

عبرمشوھةألجسادصورمشاھدة%90.8منھا،13.34غزةفيالمراھقینلھاتعرضالتيالصادمة

فئةعندالقلقمتوسطكانالحربیة.الطائراتأصواتسماع%86القصف،آثارمشاھدة%88.5التلفاز،

الخوف،6.99االجتماعيالرھاب،4.46عامقلق،8.90القھريالوسواسمقیاس،41.18المراھقین

منأعلىقلقمعدلاإلناثسجلت،5.4المكشوفةاألماكنمنالخوف،5.48الجسدیةاإلصاباتمن

الدراسةكشفتكذلك،الذكور.مناعلىبنسبةالصدمةبعدمااضطراباتاإلناثأظھرتأیضاالذكور،

الوجودداعمة،اجتماعیةعالقاتبناءمنھاالصدماتلمواجھةالمراھقیناستخدمھاالتيالمواجھةطرقعن

بالقرب من األصدقاء، واالشتراك بفعالیات حركیة.

(حامد،الفلسطیني"الطفلعلىواالجتماعیةالنفسیةواثارهالصدمةبعدماضغط"دراسةوجدتكما

بعدماضغطعلىالمترتبةواالجتماعیةالنفسیةاالثارأھمعلىالتعرفمحاولةإلىھدفتوالتي)2016

األطفال،منمجموعةلدىجنینمنطقةنواحيفيالمتكررةاالسرائیلیةاالجتیاحاتفعلجراءالصدمة

األطفالباستجاباتالمتعلقةوالرتبوالنسبالفروقاتمنالعدیدوجودالدراسةھذهنتائجوأظھرت

مننسبةأنالدراسةأظھرتحیثسكناھم.ومكانوعمرھملجنسھمتبعاالدراسةھذهفيالمشاركین

بالنسبةاالخرى.النفسیةوالمظاھرالظواھرمنبغیرھامقارنةمرتفعةنسبةوأرققلقحیاةیعیشون

ھذهاحتلتحیثالتوالي؛%على)49.4()48()61.5(االقامةومكانوالعمرالنوعمنكللمتغیرات

یؤشرمماالیھا.المشارالثالثللمتغیراتتبعاوذلكالنفسیة؛األثارُبعدمقیاسعلىاألولالترتیبالنسب

بالبعدالمتعلقةاألثارحیثمنأمایتزاید.االطفالعندالمجھولمنوالخوفالترقبحجمأنعلى

واإلقامةوالعمرالجنسلمتغیراتتبعاواالنتقامبالقتلالتفكیرنحوتوجھھمصارمننسبةفاناالجتماعي

بالنسبةاألولالترتیباالجتماعیةاالثارھذهاحتلتحیثالتوالي؛%على)39%و()5.32%و()1.64(

لمتغیرتبعااالعلىوالنسبةاإلقامة.ومكانالعمرمتغیريمنكلحالةفيالثانيوالترتیبالجنس،لمتغیر



الترتیب36.3الـبلغتحیثوالعدوان؛العنفبألعاباللعبنحوبالتوجھتتعلقالبعدھذاعلىالعمر

االقامة.مكانلمتغیرتبعاوذلك%؛)2.44(نسبتھالكرهنحووالتوجھاألول.

غزةفيالیتامىاألطفالعلىالنفسیةالصدماتأثرعلىالتعرفإلى)2018(ثابت،دراسةھدفتأیضا

83منالعینةتكونتالصدمة.بعدماالنموعلىالصدمةبعدماأعراضوعالقةللحربتعرضواالذین

مقیاساألطفال،لھاتعرضالتيالصادمةلألحداثمقیاساالدراسةاستخدمتاألمل،مؤسسةمنطفل

لماألطفالمن%49.4أنالدراسةنتائجتوصلتالصدمة.بعدالنمومقیاسالصدمة،بعدمااضطرابات

%18.1جزئي،بشكلالصدمةبعدمااضطراباتسجلوا%32.5الصدمة،بعدمااضطراباتلدیھمیكن

سجلواعام)14-12(المتوسطةالمجموعةفياألطفالالصدمة.بعدماالضطراباتعالیةأعراضسجلوا

طرقعنامااألخرى.المجموعاتفيواألكبراألصغرلألطفالخالفاالصدمةبعدلماعالیةأعراض

تخطيفيالدینیةوالمعتقداتاالیمانساعدھماألطفالمن%78.3أنالنتائجبینتفقدالصدماتمواجھة

بعدماالنموعلىالقدرةمتوسطاماالصدمة،تخطيعلىاالجتماعيالدعمساعدھم%70.7الصدمة،

لھایتعرضالتيالصادمةاألحداثعددبینإیجابیةعالقةھناكوكانت،25.27كانفقدللعینةالصدمة

ظھوربیناحصائیادالةعالقةھناكیكنلمالصدمة.بعدمااضطراباتظھوروبینالحربفيالفرد

الحكوميبالتدخلالدراسةاوصت.PTGالصدمةبعدماالنمووبینPTSDالصدمةبعدمااضطرابات

الالزمالتدریبوإعطاءاألطفال،وضعلتحسینعالجیةبرامجلوضعالرسمیةوالغیرالرسمیةللمؤسسات

لمرافقي األطفال للتمكن من التعامل مع األطفال مع اضطرابات ما بعد الصدمة.

الصادمالحدثوطبیعةانتشارمدىفيالتحققالى)2020وآخرون،(باسلدراسةوتحدثتكما

االخذعندالصدمةبعدماالضطرابالصادمالحدثتوقعكیفیةفيوالتحققالصدمةبعدماواضطراب

غزه.قطاعفيالفلسطینیینوالمراھقیناألطفالبیناالقتصادیةوالحالةالدیموغرافیةالعواملاالعتباربعین

طالبة)51.8(%533عاما.11-17بینأعمارھمتتراوحطالبا1029منالبحثعینةتكونتالطریقة:

اضطرابومقیاسللحربالصادمةاالحداثمراجعةقائمةمقیاساستخدامتمذكور.)28.2(%496و



88.4%,شخصیھصدمةوالمراھقیناألطفالغالبیھتعرضالنتائج،أظھرتالحرب.بعدمااعراض

الحرب.خالل88.3%,للممتلكاتتدمیروشاھدو83%ألخرینصدماتوشاھدوا

الصادمةالحربحوادثأثرعلىالتعرفالىھدفتالتي)2017وآخرون،(عیتانيأخرىدراسةفي

األدبیاتمراجعةأسلوبالدراسةاستخدمتالعربي،العالمفيوالمراھقینلألطفالالنفسیةالصحةعلى

تعرضتالتيالعربیةالدولجمیعفيالمراھقینلألطفالالعقلیةالصحةعلىللحربالتعرضتأثیرحول

PSYCINFOالبحثمحركاتباستخدام2014عامحتىلحروب

9الكویت،من9األردن،من1العراق،من7مقاال،67مجموعھماالمراجعةتضمن.PUBMEDو

ارتباطھناكأنالنتائجبینتسوریا.من1السودان،من3الصومال،من2فلسطین،من35لبنان،من

الصدمة،بعدمااضطرابأعراضشدةومعدالتالصادمةالحربألحداثالتعرضشدةبینإیجابي

األطفال”إلغاثة“یمنلمنظمةدراسةواثبتتوایضاأخرى.نفسیةوأعراضالسلوكیة،المشاكلواالكتئاب،

حیثوالغضب،والقلقاألمنوانعدامالخوفمشاعرفيمھولارتفاععنأبانواوعدنصنعاءأطفالأن

والبطنالصدروآالمالصداعذلكفيبما–جسدیةأعراضاًالدراسةفياألطفالمن%31عانى

تمایزاًالمنظمةدراسةالحظتوقدنفسیةضائقةوجودعلىالباحثمؤشراتاعتبرھاوالتي–واإلرھاق

فوفقاًالمناطق.مختلففيالنزاعكثافةتقریباًیعادلالمحافظات،بینالنفسیةاألعراضشدةفيواضحاً

عادوا%2والالإرادي،التبولمنیعانوناألطفالمن%5أناآلباءأفادأطفالھم،حالةتقییمعندللدراسة

منیعانون%17والتركیز،فيصعوبةلدیھم%24والنوم،اضطراباتمنیعانون%47والتأتأة،إلى

)Mar2016-2017(ھلع”.نوبات

مثللھا،الفعلوردودالصدمةانتشارمعدلفيالبحثإلىالدراسةھدفت)2001وآخرون،(ثابتفدراسة

حیثمنالصمودعواملفيالبحثثمومنعموماالنفسیةوالصحةالصدمةبعدماكرباضطراب

الفعلورداألخرىالنفسیةالصحةومشكالتالصدمةبعدماكربباضطرابلإلصابةالقابلیةانخفاض

بعدماكربباضطراباإلصابةاحتمالالدراسةوسجلت)386من(الدراسةعینةوتكونتللصدمة،

كربباضطرابباإلصابةیتعلقفیماالجنسینبینفروقھناكتكنولماألطفال،من%4.12لدىصدمة



األطفالبینالصدمةبعدماكربباضطراباإلصابةفيدالةزیادةالدراسةوسجلتالصدمة،بعدما

اضطرابمقیاسعلىالدرجاتإجماليأنالنتائجأوضحتكمااألكبر،األطفالبینعنھاسنااألصغر

كرب ما بعد الصدمة یتالزم مع األحداث الصادمة في ظل الحرب.

والمعرفةوالنشاطالصادمةالخبرةبینالعالقةمعرفةإلىالدراسةھدفت)2002(قوتھ،دراسةأما

یملكوماالطفلبینالتفاعلیةوتأثیراتھاالصادمةالخبراتوكذلكفلسطین،أطفالبینالعاطفیةواالستجابة

أعمارھمتتراوحممن)108قوامھا(عینةعلىالدراسةوتمتوأنشطة)عقلیة،(قدراتداخلیةمصادرمن

الصادمةوالخبراتللعنفالتعرضزادكلماأنھإلىالدراسةوتوصلتغزة،قطاعسكانمنعام)11-12(

العصابمستوىزیادةإلىالصادمةالخبراتتؤديكماوالذاكرة،التركیزمشاكلزیادةإلىذلكأدى

ھذهالقدرةقلةوأنواإلدراكیة؛واإلبداعیةالعقلیةمصادرھممنقللتالصادمةاألحداثوأنوالمخاطرة،

تنبؤ بعدة مشاكل في التكیف النفسي.

منللتخفیفالنفسيالتفریغفيمقترحبرنامجتأثیرمدىقیاسإلىالدراسةھدفت)2004(صایمة،دراسة

الدراسةعینةوتألفتغزة،قطاعجنوبمحافظاتفياإلعدادیةالمرحلةطلبةلدىالصادمةالخبراتآثار

عشوائيبشكلالعینةاختیاروتمغزة،قطاعجنوبياإلعدادیةالمرحلةطالبمنطالب)220من(الكلیة

وأظھرتالصادمة،واألحداثصادملحدثالتعرضبعداألطفالفعلردودمقیاسيالباحثواستخدم

والبعديالقبليالقیاسفيالتجریبیةالمجموعةأفراددرجاتبینإحصائیةداللةذاتفروقھناكأنالنتائج

علي مقیاس ردود فعل األطفال صالح القیاس البعدي.

ماواضطرابالصادمةالخبرةبینماالعالقةعلىالتعرفإلىالدراسة)ھدفت2004(حجازي،دراسة

بعضتأثیرعلىالتعرفوكذلكاألقصى،انتفاضةشھداءأطفاللدىالشخصیةسماتوبعضالصدمةبعد

الشخصیةسماتوبعضاالضطراب،أعراضفيالعینةأطفالآباءوحالةوالعمركالجنسالمتغیرات

أطفالوھي:مجموعاتثالثمنالدراسةعینةتكونتوقدواالنبساط)واالكتئاب،والقلق،(كالعصاب،

الیتامى،غیرالعادیینواألطفالالعادیینالیتامىواألطفالسنة)14-9سن(مناألقصىانتفاضةشھداء



یقیمونالذیناألطفالبینإحصائیادالةفروقوجودعدمالنتائج:أھموكانتطفالً)176العینة(قواموكان

واإلناثالذكوربینفروقتوجدالصادمة،للخبراتبالنسبةالقطاعمحافظاتوباقيغزةمحافظةفي

بالنسبة لدرجة الخبرات الصادمة صالح الذكور.

,WHO(النفسیةللصحةغزةلبرنامجدراسةوفي عمرمنالمراھقینمن%32انتبین)2006

مقابلذكور%58االناثمناكثرالذكورعندمرتفعةالنسبةالصدمةبعدمااعراضمنیعانون10-19

Zakrison( دراسةوتشیركمااناث42% et. Al., لحمبیتمنطقةفي)2004

مركزدراسةعناماوسلوكیة).(عاطفیةنفسیةمشاكلمنیعانوناالطفالمن%42انالغربیةبالضفة

الصدمةبعدمااعراضمنیعانون%38.1انبینت)2004(سحویل،التعذیبضحایاوتأھیلعالج

الوطنیةالخطةسكرتاریةمعبالتعاونالطفلانقاذمؤسسةاجرتھنفسيتقییموفيحاد،توتر3.1و

لیسبالخوفویشعروناالمانبعدمیشعرونفحصواممناالطفالمن%93انتشیر)2003(عرفات،

فقط على أنفسھم بل وعلى اھلھم.  

فياألنجحالمواجھةوطرقالصدمةبعدماكرببخصوصالنتائجلحتلنةالحالیةالدراسةتھدفتقدم،مما

تشخیصفينوعھامناألولىالدراسةھذهتعتبرالداخل.فلسطینيبینذلكفيبماالتاریخیة،فلسطین

علىوالقدرةمعھاوالتعاملالحربمواجھةطرقوعرضالقدس،أسوارحرببعدالصدمةبعدماكرب

النظر قدما بعد انتھائھا حیث تعتبر ھذه مرونة في التعامل مع الحدث الصادم.

,Munjizaبھاقامالتيالدراسةمعیتفقوھذا et. Al., كانإذاعنالكشفالىھدفتوالتي))2017

شدیدةلصدماتعرضةأكثرالحربعلىعاما15مروربعدشخصیةمشاكلمنیعانونالذیناألشخاص

الوالذین1995-1991حربمنعاًماعشرخمسةبعدكرواتیاجنوبفياألشخاصمنبالحربمتصلة

الدراسةعینةتكونتحیثالحالة،دراسةمنھجاستخدامتموقدالشخصیة،فيكبیرةصعوباتمنیعانون

الدوليالشخصیةاضطرابفحصمقیاسعلىإیجابیةدرجاتسجلتحالة182مشارًكا:268من

)IPDE(،سلبیةكانتتحكمعنصر86و)IPDE.(وفًقابالحربالمرتبطةالصدماتشدةتقییمتم



ذاتاعتبرتوالتي)،HTQ(ھارفاردفيالصدماتأحداثمقیاسفيالموجودةعشرالسبعةللعناصر

جمیعأكملالصدمات.خبراءورأيالكارثیةللصدمةICD-10وصفعلىبناًء(كارثیة)شدیدةطبیعة

االجتماعيواألداءالصدمة)بعدماواضطرابوالقلق(االكتئابالعقلیةالصحةمقاییسأیًضاالمشاركین

عنلإلبالغمراتبثمانيعرضةأكثر)IPDE(إیجابیةالحاالتوكانتالحالیة،المواداستخداموإساءة

العواملتعدیالتبعداالرتباطھذازادبالضوابط.مقارنةبالحربمرتبطةشدیدةلصدماتالتعرض

OR(الدیموغرافیة = 10.1، 95٪ CI اإلبالغتمالتيالشدیدةالصدماتأنواعكانت).20.4إلى5.0

لھیتعرضشدیًداعنًفایشھدونأومباشرخطرفيالمشاركینحیاةتكونأنإمامتكرربشكلعنھا

انتشاركانالمشوھة)أوالمحروقةالجثثرؤیةالتعذیب،(القتل،اآلخرینتجاهللعنفنتیجةأواآلخرون

منعاًما15بعدIPDEفياإلیجابیینالمشاركینبینمرتفًعاالصدمةبعدماواضطرابوالقلقاالكتئاب

التعرض لصدمة الحرب.

حول)2006،2007،2008،2009الفلسطینیة (الصحةوزارةمنسنوات4بیاناتجمعوبعدكذلك

انالنتائجبینتالغربیة) حیثللضفةفقطھي2009عامبیاناتبان(علمانفسیةخدماتلتلقيالمتوجھین

اضطراباتمنیعانونالمتوجھینمن%31وعصابیةاضطراباتمنیعانونالمتوجھینمن36%

Affectiveعاطفیة Disorder5و%الذھانیةواالضطراباتالفصاممنیعانونالمتوجھینمن%27و

التشخیص.محددغیر1و%بالشخصیةاضطراباتمنیعانونالمتوجھینمن

االسترخاءأسلوبفاعلیة"مدىبعنوان:)2005یونس،(بنيدراسةأكدتالمواجھة،طرقبخصوص

فيالمصابینالطلبةمنعینةلدىالنفسیةالصدمةبعدمااضطرابأعراضمستوىخفضفيالعضلي

فيالعضلياالسترخاءأسلوبفاعلیةمدىعلىالتعرفالدراسة،استھدفتحیثاألردنیة".الجامعة

وقداألردنیة،الجامعةطلبةمنعینةعند)PTSD(النفسیةالصدمةبعدمااضطرابمستوىخفض

بدرجة)PTSD(بمصابونوطالبةطالبا)17(منھموطالبة،طالبا)40(منقصدیةعینةاختیرت

االكبیسي،ومقیاسالعضلي،االسترخاءأسلوبفاعلیةلقیاسجاكبسونمقاییساستعملتوقویة.متوسطة

,DSMو( IV, خفضفيالعضلياالسترخاءألسلوبأثروجودالنتائجأظھرت)PTSD(لقیاس)1999



مستوىبانخفاضالزمنعبرالتجریبیةالمجموعةأفراداحتفاظواستمرار)،PTSD(أعراضمستوى

)PTSD(ومنتظمةدوریةقیاساتإجراءبضرورةالباحثوأوصىاألسلوب.ھذاالستعمالنتیجة

العضلي.االسترخاءأسلوباستعمالالىوإرشادھمالطلبة،لدى)PTSD(لتشخیص

المراھقینلدىالسیكوسوماتیةاالضطراباتانتشارمدى")2015العزیز،(عبددراسةاشارتكما

انتشارمدىمعرفةالىھدفتوالتيغزةقطاعفيالنفسیةللصدماتتعرضواالذینالفلسطینیین

غزة.قطاعفينفسیةلصدماتتعرضواالذینالفلسطینیینالمراھقینلدىالسیكوسوماتیةاالضطرابات

الجرحىصورمشاھدةعنالناتجالطلبةعندالصادمةلألحداثالتعرضمتوسطأنالدراسةأوضحت

منالمختلفةللمناطقالمدفعيللقصفسماعھمحدثویلیھ%92.3بنسبةالتلفزیونفيالشھداءواشالء

االحداثبینإحصائیةداللةذاتطردیةعالقةوجودعنالدراسةواظھرت89.4%بنسبةغزةقطاع

للحوادثالمواجھةطرقلفھممستقبلیةأبحاثبناءیحتممماالسیكوسوماتیة،واالضطراباتالصادمة

الصادمة.

سواءحدعلىوالبالغیناألطفالعلىوالحروباتالضاغطةالحوادثتأثیرعلىالتأكیدیمكنأعالهذكرمما

علىالتأثیرلفحصالشاملةاألبحاثھيقلةلدیناالمتوفرةالمعلوماتووفقالصدمة،بعدماكربفي

الكثیرفيالبحثھذاسیساھمأیًضا.القدسومنطقةوغزةوالضفةالداخلفلسطینيلدىوالبالغیناألطفال

المواجھةطرقبالحسبانآخذینالمواجھةطرقعندالوقوفثمومنأوالواإلحصائیاتالمعلوماتمن

الفردیة وأیضا تلك المجموعاتیة وفق مكان اإلقامة.



مشكلة الدراسة وأسئلتھا:

منالعدیدمحوراالخیرةواالحداثالحروبجراءمنالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتأصبحت

الھائلالحربيالتقدمإلىذلكفيالسببویرجعالنفس،وعلمواالجتماعالسیاسةعلممجاالتفيالدراسات

والتغیراتالثقافيالغزووكذلكالشامل،والدمارواالسلحةالمعلوماتوتكنولوجیااالتصاالتمجالفي

وانفتاحالعولمةوظھور،خاصبشكلالفلسطینیةواالراضيعامبشكلالمجتمعاتبھاتمرالتيالسریعة

تھددالجوانبھذهكلأنإذواالقتصادیة،والسیاسیة،واالجتماعیة،الثقافیة،العولمةتحدیاتوظھورالعالم

واحتیاج.ضرورةالظاھرةھذهدراسةیجعلمماالنفسیة،والصدماتالتھدیداتكثیرةبالمناطقاالھالي

اھاليتواجھالتيالتھدیداتكثرةمنھا:مبررات،عدةعلىبناًءالحالیةالدراسةموضوعاختیرفقدوعلیھ،

منلھلماعامبشكلالشریحةھذهلدىمنھاوالحدومواجھتھاالنفسیةالصدماتموضوعوأھمیةالمنطقة،

وقلة)،القدسسیفمعركة(االخیرةاالحداثمنالمتضرریناالھاليومناھضةمساندةفيدور

فریقعلم-حسبالفلسطینيالمستوىعلىالمتوافرةالمعلوماتوشحالموضوع،ھذافيالمنجزةالدراسات

حصانةعلىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةمنطقةفيالمتكررةاالزماتتأثیرحول-البحث

البحثمنبدالفكان،المحتلوالداخلغزةوقطاعالغربیةالضفةمناطقفيالنفسیةاألفرادوصحة

شيءايقبلالنفسيوالسالماالمنتحقیقفيكبیرأثرمنالجانبلھذالماالموضوع،ھذافيوالدراسة

إلىتؤديقدالتيالدراسة،ھذهلمخرجاتالمتوقعةواألھمیة،عامبشكلالمتضررةالمناطقاھاليلدى

خدمة االھالي والمؤسسات الحكومیة والخاصة العاملة في المجال النفسي والتنموي وتطویرھا.

علىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةمنطقةفيالحیاةتأثیرالىللتعرفالدراسةھذهجاءتوقد

الدراسةھذهستحاولعلیھوبناًءالمواجھةطرقتشخیصومحاولةالنفسیة،األفرادوصحةحصانة

اإلجابة عن األسئلة الفرعیة اآلتیة:



والصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالنفسیةاألفرادوصحةحصانةمستوىمااألول:السؤال

النفسیة؟

والصدمات النفسیة؟ما ھي طرق المواجھة للتھدیدات االمنیةالسؤال الثاني:

الدراسةعینةتقدیراتفي)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقیوجدھلالثالث:السؤال

الجنس،(نوعباختالفالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالصدماتمواجھةلطرق

الحالة االجتماعیة، الثقافة، الوضع المھني، الدیانة، مدى التدین، القومیة، مكان السكن، العمر)؟

األفرادوصحةحصانةبین)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدھلالرابع:السؤال

النفسیة في المناطق كثیرة التھدیدات االمنیة والصدمات النفسیة وطرق المواجھة تلك التحدیات؟

فروض الدراسة:

وصحةحصانةمستوىفي)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجداالولى:الفرضیة-

الجنس،(نوعلمتغیراتتعزىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالنفسیةاألفراد

الدیانة، الحالة االجتماعیة، الثقافة، الوضع المھني، مدى التدین، القومیة، مكان االقامة، العمر).

الدراسةعینةتقدیراتفي)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالثانیة:الفرضیة-

تعزىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالصدماتلمواجھةاألنجحللطرق

مكانالقومیة،التدین،مدىالمھني،الوضعالثقافة،االجتماعیة،الحالةالدیانة،(الجنس،لمتغیرات

االقامة، العمر)

ھدف الدراسة:

لمواجھةأخرىوطرقالصدمةبعدماكرباضطرابمستوىعلى:للتعرفالدراسةسعت-

الصدمات النفسیة: القدرة على مواجھة الحادث الصادم وامتالك القدرة على رؤیة مستقبلیة.



أھمیة الدراسة

األھمیة النظریة:

تأتي أھمیة ھذه الدراسة نظریاً من عوامل متعددة، أھمھا:

كثیرةمنطقةفيالحیاةتأثیروھوالفلسطینیةاالراضيفيوخطیرمھمموضوععلىالضوءتسلیط.1

علىقدرةامتالكومحاولةالنفسیة،األفرادوصحةحصانةعلىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیدات

أنإذ،الصادمةاألحداثمواجھةفياألفرادلدىمرونةلتطویرمستقبلیةورؤیةالصادمالحادثرویة

یجعلھامماالبحث-،مدیرعلم-حسبقبلمنفیھوالبحثالتطرقیتملمموضوعتتناولالدراسةھذه

تشكل قاعدة معلوماتیة للباحثین فیما بعد، قد تسھم في إضافة متواضعة لألدب النظري في ھذا المجال.

الدراسةمتغیراتطبیعةلفھمالمعرفیةالنظروجھةمنالموضوعإثراءفيالدراسةتسھمأنیمكن.2

والعالقة بینھا.

تشكل ھذه الدراسة إطاراً نظریاً للدراسات الالحقة، وبخاصة في موضوع الدراسة..3

األھمیة التطبیقیة:

أما من الناحیة التطبیقیة، فإن أھمیة الدراسة الحالیة تتمثل في:

وصحةحصانةعلىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةمنطقةفيالحیاةتأثیرواقععلىالوقوف.1

.األفراد النفسیة، ومحاولة تشخیص الطرق األنجح للمواجھة

تقدیم المقترحات والتوصیات التي من شأنھا أن تنمي وتعزز الصحة النفسیة لدى االھالي المتضررین..2

مستوىخفضعلىالعملالىتھدفوإرشادیةنفسیةبرامجأيبناءفيتساعدوصفیةبیاناتتوفیر.3

االخیرةاالحداثمنالمتضررةالمناطقفيالنفسیةاألفرادوصحةحصانةوزیادة،النفسیةالصدمات

في االراضي الفلسطینیة قاطبة.



محددات الدراسة

الداخلفياألمنیةواألحداثالقدسأسوارحرببعدیونیوشھرفيالدراسةھذهطبقتزمانیة:محددات

).2021(أیارالفلسطیني

أوحیفاالجوالن،وھضبةالجلیل(في:االمنیةالتھدیداتكثیرةمناطقعلىالدراسةطبقتمكانیة:محددات

منطقة"،وجدیرةخضیرةبین"المركزمنطقة"،وحیفاخضیرةبین"الشماليالساحلمنطقةالشمال،

إیالت"الجنوبيالنقب"،السبعوبئرجدیرةبین"الشماليالنقبغزة،قطاعالغربیة،الضفةالقدس،

).والعرافا

محددات المفاھیم: اقتصرت ھذه الدراسة على المفاھیم والمصطلحات الواردة في ھذه الدراسة.

علىوثباتھاصدقھاودرجةالبیانات،لجمعالمستخدمةاألدواتعلىالدراسةاقتصرتاإلجرائیة:محددات

عینة الدراسة وخصائصھا، والمعالجات اإلحصائیة المناسبة.

االستجابةومدىالمستخدمة،األدواتوثباتصدقبدالالتمقیدالحالیةالدارسةنتائجتعمیمأنكما

منالدراسةلمجتمعمشابھةمجتمعاتوعلىجھة،مناألدواتھذهعلىالدراسةعینةألفرادالموضوعیة

جھة أخرى.

الطریقة واإلجراءات:

عنالكشفتھدفالتيالدراسةھذهلطبیعةلمالئمتھالوصفيالمنھجالباحثاستخدم:الدراســـةمنھــــج

النفسیة،األفرادوصحةحصانةعلىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةمنطقةفيالحیاةتأثیر

ومحاولة تشخیص الطرق األنجح للمواجھة.



والصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقاھاليكافةمنالدراسةمجتمعتكونالدراســة:مجتمـع

فرداملیون)6.8(عددھموالبالغ،1948واراضيغزة،وقطاعالغربیة،الضفةفيوالمتواجدینالنفسیة،

قطاعفي%)40.2(وبنسبةفرداملیون)2.1(و%)،47.8(وبنسبالغربیةالضفةفي)3.1(منھم

المركزيالجھازبیاناتحسبوذلك%)،12.0(وبنسبة1948اراضيفيملیون)1.6(وحواليغزة،

م.2020العامنھایةفيالفلسطینيلإلحصاء

عینةأفرادتوزیع)1(جدولالدراسة،مجتمعمنفرد)590(منالدراسةعینةتكونتالـدراسـة:عینـة

الدراسة.

النسبة المئویةالتكراراتالفئاتالمتغیر

35460.0إمراهنوع الجنس

23640.0رجل

590100.0المجموع

549.2ابتدائیةثقافتك

16327.6ثانویة

22237.6جامعیة

15125.6مھنیة

590100.0المجموع

26144.2ملتزم جدامدى التدین

29550.0تقلیدي



345.8علماني

590100.0المجموع

أدوات الــدراســــة:

االستبانة:

تأثیرتناولتالتيالسابقةوالدراساتالنظرياالدبعلىاالطالعبعدالدراسةاداةبتصمیمالباحثقام

ومحاولةالنفسیة،األفرادوصحةحصانةعلىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةمنطقةفيالحیاة

الدراسةاداةواشتملت)2016(غیثأبوودراسة)2018(ثابتدراسةومنھاالمواجھة،طرقتشخیص

أوالحربمواجھةحاالتتضمنتناولوالثانيالصادم،للحدثالفعلردودتناولاألول:أجزاء:ثالثةعلى

(جدولالشخصیةالمتغیراتضوءفيالدراسةعینةخصائصتضمنالثالثالجزءوأخیًراأمنيحادثأي

مجالین.علىموزعةفقرة)37(علىاالداةاشتملتحیث).1

یمكن للمستجیب اختیار االستجابة التي تتناسب مع رؤیتھ كما یلي:

وبذلك))،0(مرةوال)،1(األسبوعفيمرة)،2(األسبوعفيمرتین)،3(وقتكل(تقریًبااألول:المجال

نفسیةصدمة51-40بینعالمةتعتبرحیث).51(الكبرىوالدرجة)0(الصغرىالدرجةتكون

صدمة.توجدالذلكمنوأقلنفسیةصدمة33-17منصعبة،نفسیةصدمة39-34وبینمستعصیة

)،3(متوسطةدرجة)،4(كبیرةدرجة)،5(للغایةكبیرةدرجة)،6(درجةأقصى(الىالثاني:المجال

والدرجة)0(الصغرىالدرجةتكونوبذلك))،0(البتةیوثرلم)،1(جداقلیلةدرجة)،2(قلیلةدرجة

بنًدا12وتشملالحادثبعدقدًماالتقدمبإمكانیةتتعلقالتيالمواجھةطرقالبندھذایشمل).120(الكبرى

)Forward Focus(A،((بنود8ویشملبالحادثالتعاملعلىبالقدرةتتعلقالتيالمواجھةوطرق

)Trauma Focus(B،((ناقصالبندینجمعحاصلبینالفرقأنھاعلىالمواجھةمرونةتعرفوعلیھ

=Flexibility(طرحھما،حاصل A+B-(A-B.((



: تم التحقق من صدق األداة من خالل:صـدق األداة

والخبراءالمحكمینالسادةمنمجموعةعلىاالولیةبصورتھاعرضھاتمحیثالمحكمین:صدق.1

الصلة،ذاتوالمؤسساتالفلسطینیةالجامعاتفياالختصاصذويمن)15(وعددھمالمجالفي

ووضوحھالمجاالتھاالفقراتمالئمةمنللتأكدوذلكاألداة؛فقراتتحكیممنھمالطلبتمحیث

انعلىالمحكموناجمعحیثوالفقراتالمجاالتواعتمادبمالحظاتھماألخذتموقدوالتعدیل،

االداة صالحة لقیاس الغرض التي وضعت ألجلھ.

عینةخارجمناستطالعًیافرد)30(علىاالستبانةتطبیقتمحیثالداخلي:االتساقصدق.2

وكذلكبھاالخاصالمجالواجماليفقرةكلبیناالرتباطمعامالتاحتسابتمثمومنالدراسة،

منیزیدممااحصائًیادالةالداخلياالتساققیمجمیعجاءتوقدككل،االستبانةوإجماليالمجاالت

اطمئنان الباحث نحو األداة ویؤكد صالحیتھا ومناسبتھا للدراسة.

النصفیةوالتجزئةألفا)(كرونباخمعادلةاستخدامتمالدراسةأداةثباتمنللتأكدالــدراســـة:أداةثبات

ذلك.یوضح)2(الجدولككل،والمقیاسالمقیاسمجاالتجمیععلى

ككلوالمقیاسالمقیاسبمجاالتالخاصةالنصفیةوالتجزئةألفاكرونباخمعامالت):2(جدول

مجاالت مقیاس
معامل

كرونباخ ألفا
التجزئة النصفیة

0.970.9703األول

0.980.984الثاني

0.9670.99الدرجة الكلیة للمقیاس



التجزئةومعامالتككلوللمقیاسالمقیاسلمجاالتألفاكرونباخمعامالتأن)2(جدولمنیظھر

النصفیة لمجاالت المقیاس وللمقیاس ككل جاءت قیم كبیرة ودالة، وھي قیم مقبولة ألغراض تطبیق الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشـتھا:

فيالنفسیةاألفرادوصحةحصانةمستوىمااألول:السؤالعنباإلجابةالمتعلقةالنتائجومناقشةعرض

المتوسطاتاستخراجتماألولالسؤالعنلإلجابةالنفسیة؟والصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطق

باإلجابةالمتعلقةالنتائجأظھرتككل.والمقیاسالفرعیةالمجاالتلجمیعالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیة

والصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالنفسیةاألفرادوصحةحصانةمستوىأناالولالسؤالعن

ككل.للمجال%)66.52(جاءالنفسیة

(صدمةحسبصنفتحیثاإلقامةنوعحسبالنفسیةالصدماتتصنیفیبین)3(التاليوالجدول

)33-17مننفسیةصدمة،39-34منصعبةنفسیةصدمة،51-40منمستعصیة

االقامةمكانحسبالصدمةونوعالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)3(جدول

المنطقة
الع

ینة

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري
نوع الصدمة

لیست صدمة46.007.35الجلیل وھضبة الجوالن

نفسیة3218.2814.02حیفا أو الشمال

نفسیة924.8920.02الساحل الشمالي(بین خضیرة وحیفا)

نفسیة1720.4115.03منطقة المركز(بین خضیرة وجدیرة)



صعبة7634.0111.75القدس

الضفة الغربیة
16

8
صعبة35.5511.80

قطاع غزة
27

4
صعبة39.8210.67

لیست صدمة1010.1015.99النقب الشمالي

حیثوالقدس،والضفةغزةمنكلفيصعبةتقسیةصدمةتشخیصتمأنھ،یتضحأعاله،الجدولمن

ومنطقةوحیفا)خضیرة(بینالشماليوالساحلحیفامنطقةمنكلفيبینماغزة.فيأعالھاكانت

والجوالنالجلیلفيصدمةأیةتشخیصیتمولمبالصعبة.لیستنفسیةصدمةتشخیصتمالمركز،

ومنطقة النقب الشمالي.

االمنیةالتھدیداتיلمواجھةطرقماالثاني:السؤالعنباإلجابةالمتعلقةالنتائجومناقشةعرض

والصدمات النفسیة؟

المجاالتلجمیعالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجتمالثانيالسؤالعنلإلجابة

المواجھةطرقمستوىأنالثانيالسؤالعنباإلجابةالمتعلقةالنتائجأظھرتككل،والمقیاسالفرعیة

الصادمالحادثمواجھةعلىالقدرةأنأيككل.للمجال%)77(جاءالنفسیةوالصدماتاالمنیةللتھدیدات

وامتالك القدرة على رؤیة مستقبلیة ُتساعد في مواجھ الصدمة بشكل واضح.



اإلقامةنوعحسبالنفسیةالصدماتالمواجھةطرقمستوىیبین)4(التاليوالجدول

العینةالمنطقة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

الوزن النسبي

%491.756.8576.46الجلیل وھضبة الجوالن

%3280.0323.9766.69حیفا أو الشمال

خضیرةالشمالي(بینالساحل

وحیفا)
972.0025.19

60.00%

خضیرةالمركز(بینمنطقة

وجدیرة)
1784.2417.24

70.20%

%7690.9219.8575.77القدس

%16888.7122.0573.93الضفة الغربیة

%27498.2317.5681.86قطاع غزة

%1077.7031.8164.75النقب الشمالي

والضفةغزةفلسطینيمنأقلللتعاملمرونةمعالداخلفيالفلسطینیینانیتضحأعاله،الجدولمن

الحادثمواجھةقدرةجمعبینالفرقانھاعلىالمرونةتعرفالقدس.فلسطینيمعواضحفارقدون

والنظر قدما والفرق بینھما.



-قدماالنظرعلى(القدرة–الحادثعلىالنظرعلىالقدرة+قدماالنظرعلىالقدرةالمرونة=قدرة

القدرة على النظر بالحادث).

األخیرة،والحوادثالحرببعدقدًماالنظرفياستصعبواالداخلفلسطینيانتبینموسعتحلیلفي

مقارنة مع فلسطیني غزة والضفة. وأیًضا تبین لدیھم صعوبة أكثر في النظر على الحادث نفسھ.

العمرتصنیفاتحسبالنفسیةللصدماتالمواجھةطرقمستوىیبین)5(التاليوالجدول

المتوسط الحسابيالعینةالعمر
االنحراف

المعیاري
الوزن النسبي

%2017388.812.874.00منأقل

18-4031194.719.778.92%

40–609792.321.176.92%

%60983.612.569.67منأكبر

فارقدونالبالغینمنأقلللتعاملمرونةمععاما)20من(أقلالشبیبةانیتضحأعاله،الجدولمن

الحرببعدقدًماالنظرفياستصعبوااألطفالانتبینموسعتحلیلفيعاًما.60مناألكبرمعواضح

واالعتداءات األخیرة، مقارنة مع البالغین.

المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقیوجدھلالثالثبالسؤالالمتعلقةالنتائجومناقشةعرض

)α<0.05(االمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالصدماتالمواجھةللطرقالدراسةعینةتقدیراتفي

التدین،مدىالدیانة،المھني،الوضعالثقافة،االجتماعیة،الحالةالجنس،(نوعباختالفالنفسیةوالصدمات

ینصالذيالفرضصحةمنبالتحققالباحثقامالسؤال،ھذاعنلإلجابةالعمر)؟السكن،مكانالقومیة،



للطرقالدراسةعینةتقدیراتفي)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقیوجد"على:

الجنس،(نوعلمتغیراتتعزىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالصدماتمواجھة

وفًقاوذلكالعمر)"،االقامة،مكانالقومیة،التدین،مدىالمھني،الوضعالثقافة،االجتماعیة،الحالةالدیانة،

للتالي:

متغیر (الوضع المھني): حیث استخدم الباحث تحلیل التباین األحادي والجدول التالي یبین النتائج:-

المھنيالوضعلمتغیرالمواجھةطرقمتوسطاتبینالتباینتحلیل).6(جدول

المقیاس
موضع

التباین

مجموع

المربعات

د

ح

متوسط

المربعات
sigف

الداللة

اإلحصائیة

مواجھةطرق

الصدمات

بین

المجموعات

7463.5

0
4

1865.87

5

4.

4

0.0

02

عنددالة

0.01

داخل

المجموعات

248077

.49

5

8

5

424.064  

االجمالي
255540

.99

5

8

9

   

الفرضنرفضبمعنىدالةوھي0.05منأصغرجاءت)Sig(القیمةأن):6(الجدولمنیتضح

)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدعلى:ینصالذيالبدیلالفرضونقبلالصفري،



النفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالصدماتمواجھةللطرقالدراسةعینةتقدیراتفي

تعزى لمتغیر (الوضع المھني).

عندإحصائیةداللةذاتفروقاتأظھرالذيشیفیھاختبارالباحثاستخدمالفروقاتجاهمنوللتحقق

التھدیداتكثیرةالمناطقفيالصدماتمواجھةللطرقالدراسةعینةتقدیراتفي)α<0.05(المستوى

االمنیة والصدمات النفسیة تعزى لمتغیر الوضع المھني بین (آخر وطالب) وصالح (آخر).

متغیر (مكان االقامة): حیث استخدم الباحث تحلیل التباین األحادي والجدول التالي یبین النتائج:

اإلقامةمكانلمتغیرالصدماتلمواجھةاألنجحالطرقمتوسطاتبینالتباینتحلیل).7(جدول

المقیاس
موضع

التباین

مجموع

المربعات

د

ح

متوسط

المربعات
sigف

الداللة

اإلحصائیة

األنجحالطرق

لمواجھة الصدمات

بین

المجموعات

23686.

32
7

3383.7

61

8.4

94

0.00

05

عنددالة

0.01

داخل

المجموعات

231854

.7

5

8

2

398.37

6
  

255541اإلجمالي

5

8

9

   

الفرضنرفضبمعنىدالةوھي0.05منأصغرجاءت)Sig(القیمةأن):8(الجدولمنیتضح

)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدعلى:ینصالذيالبدیلالفرضونقبلالصفري،

النفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالصدماتمواجھةلطرقالدراسةعینةتقدیراتفي

ذاتفروقاتبینالذيشیفیھاختبارالباحثاستخدمالفروقاتجاهمنللتحققاالقامة).(مكانلمتغیرتعزى



المناطقفيالصدماتمواجھةلطرقالدراسةعینةتقدیراتفي)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللة

الساحلالشمال،أو(حیفابیناإلقامةمكانلمتغیرتعزىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرة

الشمالي، قطاع غزة) وصالح (قطاع غزة).

متغیر (العمر): حیث استخدم الباحث تحلیل التباین األحادي والجدول التالي یبین النتائج:-

العمرلمتغیرالصدماتمواجھةطرقمتوسطاتبینالتباینتحلیل).8(جدول
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الفرضنرفضبمعنىدالةوھي0.05منأصغرجاءت)Sig(القیمةأن):8(الجدولمنیتضح

)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدعلى:ینصالذيالبدیلالفرضونقبلالصفري،



النفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالصدماتمواجھةلطرقالدراسةعینةتقدیراتفي

تعزى لمتغیر العمر.

المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتبینحیثشیفیھ،اختبارالباحثاستخدمالفروقاتجاهمنوللتحقق

)α<0.05(االمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالصدماتمواجھةلطرقالدراسةعینةتقدیراتفي

)40-20(فئةوصالح)40-20من،20من(أقلبینالعمرلمتغیرتعزىالنفسیةوالصدمات

حصانةبین)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدھلعلى:ینصالذي:الرابعالسؤال

تلكمواجھةوطرقالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالنفسیةاألفرادوصحة

التحدیات؟

داللةذاتعالقةیوجد"علىینصالذيالفرضصحةمنللتحققالباحثسعالسؤالذلكعنلإلجابة

االمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفيالنفسیةاألفرادوصحةحصانةبین)α<0.05(المستوىعندإحصائیة

أنأظھرالذيبیرسوناالرتباطالباحثاستخدمحیثالتحدیات."،تلكمواجھةولطرقالنفسیةوالصدمات

ذاتعالقةیوجدعلى:ینصالذيالبدیلالفرضنقبلوبذلك)0.01(عنداحصائًیادالةجاءتSigقیمة

التھدیداتكثیرةالمناطقفيالنفسیةاألفرادوصحةحصانةبین)α<0.05(المستوىعندإحصائیةداللة

االمنیة والصدمات النفسیة وطرق مواجھة تلك التحدیات.

عرض ومناقشة النتائج

االدبعلىاالطالعبعدبتصمیمھاالباحثقامالتياالستبانةاستخدامطریقعنالحالیةالدراسةكشفت

حصانةعلىالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةمنطقةفيالحیاةتأثیرالسابقة،والدراساتالنظري

590منتكونتالتيالدراسةاداةشملتحیثللمواجھة.األنجحالطرقوتشخیصالنفسیة،األفرادوصحة

للحدثالفعلردودتناولاألول:أجزاء:ثالثةعلىواسرائیل،الفلسطینیةالسلطةاراضيمنفلسطینيفرد

ضوءفيالدراسةعینةخصائصتضمنالثالثوالجزءالصادمالحدثمواجھةطرقوالثانيالصادم،

المتغیرات الشخصیة.



الفعللردودالمرتفعةالنسبةفياألخیرةواألحداث2021مایولحربوتأثیرعالقةوجودالدراسةاثبتت

المناطقفيالحیاةاناذعام.بشكلالفلسطینیینبینمختلفةمواجھھطرقوتطویرصادمحدثبعدما

فيالوقوعإلىتؤديفیھامرغوبغیربخبراتالمروراالشخاصعلىتفرضاالمنیةالتھدیداتكثیرة

العدید من المشكالت النفسیة واالجتماعیة أوًال وتطویر طرق مواجھھ یمكن تعلمھا الحًقا.

المناطقفيالنفسیةاألفرادوصحةحصانةمستوىمااالول:السؤالعنباإلجابةالمتعلقةالنتائجأظھرت

فياألفرادمنھایعانيالتيالنفسیةالصدماتأنأتضح؟:النفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرة

%)،69.21%،64.07(بینانحصرتحیثومتقاربةكبیرةجاءتقداألمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطق

دقاتنبضاتعددفيزیادةعرق،(مثل،بالحادثتذكركقدفیزیولوجیةفعلردود"ظھورأقلھاأن

رغبتي."دونالحادثحولتتبلورصوراوتتكونأفكار"وأعالھا%)،64.07(نسبيوبوزنالقلب"

العملثمومنأوالالفكريالتبلورتأثیرلفھمكثبعنالوقوفیمكنذكرمما%).69.21(نسبيوبوزن

منالنسبةھذهتعتبراإلقامة.مكانأوالجنسأوبالجیلمتعلقغیرمواجھھكطرقالمجالھذاعلى

%.40القرابةحینھاالنسبةكانتحیث)2007(الھد،سابقةأبحاثمنأعلىالنفسیةالصدمة

أعمقتحلیلفيمًعا.والداخلالقدسفلسطینيعلىلالعتداءاتإرجائھیمكنأعالهالنسبةفياالرتفاع

صعبةنفسیةصدماتمنیعانونالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفياألفرادأنتبین،

النفسیةاألفرادوصحةحصانةمستوىأنآخربمعنى%)،66.52(نسبيوبوزن)33.93(تقدیرھابلغ

الصدمةنوعیةنتائجتحلیلمن%).33.48(جاءالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتكثیرةالمناطقفي

2021مایوبحربعالقةذاتصعبةنفسیةصدمةمنیعانونالمصابینثلثيانیتضحالنفسیة،

التوصیاتكتابةعندواضحةأھمیةذاتالنتیجةھذهُتعتبرحیثالفلسطیني،الداخلفيواالعتداءات

واالستنتاجات.

احتكاكفیھایوجدالتيالمناطقأكثرھيصعبةنفسیةصدماتمنتعانيالتيالمناطقأنایضالنایتضح

األفرادأنیتضححیثطبیعي،أمروھذاالعسكریین،الجنودأومستوطنیھسواءاإلسرائیلياالحتاللمع

النتائجھذهُتظھرصعوبتھا.ومدىالنفسیةالصدماتمناألكبرالنصیبناولواغزةقطاعفيالساكنین



(لطیفمنكلاجراھادراسةنتائجمثلمسبوقة،غیرواعتداءاتحرببعدالنفسیةالصدمةصعوبةمدى

COVID-19تفشيأثناءوالقلقاالكتئابانتشارمدىتقییمالىالدراسةھدفتحیث)2021وآخرون،

3989الدراسةعینةتكونتحیثالوصفي،المنھجاستخدامتموقدسوریا،فيالحربفيالمتأصل

إجراءتمحیث،SPSSاالجتماعیةللعلوماإلحصائیةالحزمةباستخدامالبیاناتتحلیلتموقدمشارًكا،

النتائجأھممنوكانوالقلقباالكتئابالمرتبطةالعوامللتحدیدالمتغیراتمتعدداللوجستياالنحدارتحلیل

القلقاضطرابومقیاسعناصر9منالمكونالمریضصحةاستبیانأنالدراسةإلیھاتوصلتالتي

(العددالقلقوأعراض٪)83.4؛3326=(نلالكتئابمرتفعانتشارعنعناصر7منالمكونالمعمم

الصحیةالرعایةلتوفیرسوریافيالصحیةالرعایةنظامداخلملحةحاجةوھناك٪)،69.6؛2777=

بینبھاالمرتبطةالبدنیةالصحةوتصوراتالحادةالنفسیةالصحةاضطراباتمنللتخفیفالنفسیة

السوریین.

بالحربواضحبشكلمنوطصعوبتھا،بمدىوكذلكالنفسیةالصدمةبمستوىالعالیةالنسبةتقدم،مما

الحربتأثیرفھمفيأھمیةذاتدالالتالمعطىلھذایكونقدالتأثیر.فيالمسبوقةغیرواالعتداءات

البحثفيفحصھاتمالتيالمواجھةطرقالىالتطرقثمومنككل،الفلسطینيالمجتمععلىاألخیرة

الحالي.

البحثھذاُیعتبرالحًقا.المجتمعیةالمواجھةوطرقأوال،األفرادلدىالمواجھةطرقالحاليالبحثتناول

فيومختلفةمتشابھمجموعاتبینالمواجھةطرقبینالمقارنةعلىالضوءیسلطالذينوعھمناألول

للتعاملمرونةمعالداخلفيالفلسطینیینانتبینالتدین.مدىأوالدینالجنس،الجیل،اإلقامة،مكان

فلسطینيمعواضحفارقدونوالضفةغزةفلسطینيمعمقارنةاألخیرة،واألحداثالحربمعأقل

والحوادثالحرببعدقدًماالنظرفياستصعبواالداخلفلسطینيانتبینموسعتحلیلفيالقدس.

الحادثعلىالنظرفيأكثرصعوبةلدیھمانتبینوأیًضاوالضفة.غزةفلسطینيمعمقارنةاألخیرة،

وعدمالفلسطینيالداخلفيالحوادثلحدةذلك،ارجاءیمكنواالعتداءات.الحربعلىالنظرأينفسھ،



الحیاتیةاالستمراریاتفيواضحشرخبمثابةحدثماالكثیروناعتبرحیثاالحداث،ھذهمثلتوقع

لحدتھا وعدم القدرة على توقعھا أوال والتعامل معھا الحًقا.

فيعاًما.60مناألكبرمعواضحفارقدونالبالغینمنأقلللتعاملمرونةمعاألطفالانأیًضا،تبین

معمقارنةاألخیرة،واالعتداءاتالحرببعدقدًماالنظرفياستصعبوااألطفالانتبینموسعتحلیل

ھذهعندالتعاملكیفیةفيالنفسيالضررویؤكداألطفالعندالمواجھةصعوبةتبینتقدم،مماالبالغین.

النظروقدرةبالحادثالمتعلقةالمواجھةطرقعلىالضوءتسلیطالبحثھذایمیزمابالذات.الفئة

فھمعلینایحتماألطفالمجموعةوعندالداخلفلسطینيعندالقدراتھذهفيالضعفحدوثھ.بعدمستقبًال

والمستوىبدایًةالفرديالمستوىفيمواجھةقوالبلبناءذلك،وراءمنوالضررجرىماصعوبة

المجتمعي الحًقا.

مستوىأنالثانيالسؤالعنباإلجابةالمتعلقةالنتائجعلىبناًءالحالیة،الدراسةبرھنتتقدم،ممابالرغم

كبیرة،وبدرجةككلللمجال%)77(جاءالنفسیةوالصدماتاالمنیةالتھدیداتلمواجھةاألنجحالطرق

النفسیةوالصدماتاالنتھاكاتلمواجھةمختلفةاستراتیجیاتیمتلكوناألفرادأنالنتیجةھذهتعكسحیث

جاءتحیث%)،78.16–%75.62(بینومحصورةكبیرةبدرجاتجمیعھاجاءتحیثالمختلفة،

مستوىأقلفينفسھ."بالحادثالمتعلقةالمؤلمةباألحاسیسالشعورلنفسيأسمحأنأستطیع"الفقرة

نسبيوبوزنمستوىأعلىفيأمل"عنالبحثأستطیع"الفقرةوجاءت%)75.62(نسبيوبوزن

اتجاهالمسؤولیاتتحملفيالمختلفةالدولةومؤسساتالمصلحةأصحابدوریأتيوھنا%)،78.16(

الحصانةمستوىوزیادةالنفسیةالصدماتلمواجھةالناجعةالطرقتعزیزعلىوالعملالمجتمعأفراد

أوالعالجیةأوالتوعویةبالبرامجسواءفئاتھبمختلفالفلسطینيالمجتمعأفرادلدىالنفسیةوالصحة

الترفیھیة. تحلیل استمراري أظھر صعوبة النظر الى الحرب واالعتداءات بسبب صعوبتھا وعدم توقعھا.

الناجعةالطرقمنمستوىأعلىیمتلكونغزةقطاعفيالساكنیناألفرادانالدراسةمنایضایتضح

یعانونغزةقطاعفياألفرادأنرغماإلسرائیلياالحتاللانتھاكاتعنالناتجةالنفسیةالصدماتلمواجھة

معالتعاملفيغزةقطاعفياألفرادلدىكثیرةخبراتلتشكلذلكیعودوربماانتھاكاتأعلىمن



وتدمرتاألقاربمنالكثیرخاللھافقدواضروسةحروبأربعةعاصرواأنھموخاصةالنفسیةالصدمات

علىساعدھمبالحیاةباألملتعلقھمأناالوالفقرالبطالةوانتشرتوالشركاتوالمصانعالتحتیةالبنیةمعھا

غزةقطاعفيالمختلفةالمؤسساتتعملحیثالنفسیة،الصدماتلمواجھةوھیأھمكثیرةعقباتتخطي

المعنویةالقیمةذلكعلىزدحرب.كلعقبوخاصةالقطاعألھلنفسيدعمبرامجتقدیمعلىباستمرار

ألھل غزة بحرب دفاع عن القدس واألقصى لما في ذلك أھمیة للفلسطینیین عامة وللمسلمین خاصة.

معمقارنةالمسلمینعندأعلىالحادثلمواجھةبالقدرةالبحثأثبتھاالتيالنتیجةمعالتحلیلھذایتفق

والتي)2016(حامد،بھاقامالتيالدراسةمعھذاویتفقواندالعھا.الحرببسببوذلكأخرى،دیانات

جراءالصدمةبعدماضغطعلىالمترتبةواالجتماعیةالنفسیةاآلثارأھمعلىالتعرفمحاولةإلىھدفت

فعل االجتیاحات المتكررة في نواحي منطقة جنین لدى مجموعة من األطفال.

Munjiza(بھاقامالتيالدراسةمعتتفقالحاليالبحثونتائج et. Al., الكشفالىھدفتوالتي)2017

عرضةأكثرالحربعلىعاما15مروربعدشخصیةمشاكلمنیعانونالذیناألشخاصكانإذاعن

حربمنعاًماعشرخمسةبعدكرواتیاجنوبفياألشخاصمنبالحربمتصلةشدیدةلصدمات

أیضاالحالیةالدراسةواتفقتكماالشخصیة.فيكبیرةصعوباتمنیعانونالوالذین1991-1995

الذینغزةفيالیتامىاألطفالعلىالنفسیةالصدماتأثرعلىللتعرفھدفتالتي)2018(ثابت،بدراسة

الدراسةنتائجتوصلتالصدمة.بعدماالنموعلىالصدمةبعدماأعراضوعالقةللحربتعرضوا

بعدمااضطراباتسجلوا%32.5الصدمة،بعدمااضطراباتلدیھمیكنلماألطفالمن%49.4أن

الصدمة.بعدماالضطراباتعالیةأعراضسجلوا%18.1جزئي،بشكلالصدمة

بعد عرض النتائج یوصي الباحث بعدة توصیات وھي كما یلي:

مستقبًالالنظرعلىالقدرةلتطویروذلكمجتمعیةوأیضافردیةمستقبلیةاھدافوضععلىالعمل-

بعد حدوث حوادث صادمة وذلك وفق نتائج البحث الحالي.

وفقوذلكالداعمةالمجتمعیةاألطرفيوحرباعتداءاتمنحدثمااتجاهالمشاعرعنالتعبیر-

نتائج البحث الحالي.



الفلسطینیة،والمعاھدوالمدارسالجامعاتفيواالجتماعيالنفسيوالدعملإلرشادخدماتاستحداث-

معالمستقبليالتعاملوأیضاالتعبیرخاللمنالنفسیةالصدماتمعللتعاملقائمھوماوتطویر

الحوادث الصادمة.

الطالبوتوعیةواألسري،النفسياإلرشادبخصوصوالمعاھدبالجامعاتللتدریسأقسامفتح-

بطرق مواجھة أخرى على غرار نتائج البحث الحالیة.

بحوث مقترحة:

الجانبھذاتتناولالتيالدراساتلقلةنظراًالموضوعحولوالبحوثالدراساتمنالمزیداجراء-

 حوادث الصادمة المتراكمة.من الدراسة وإبراز ما یعانیھ الشعب الفلسطیني من طرق للتعامل مع ال 

وفيالفلسطینيالوسطخارجالسكانمنأخرىعیناتعلىوالدراساتاألبحاثمنمزیدتنفیذ-

مناطق كثیرة التھدیدات لمعرفة مدى معاناتھا من الصدمات النفسیة وتعلم طرق مواجھة اخرى.

وبینالجیلمجموعاتبینمقارنةوفحصأخرىمواجھةطرقحولاألبحاثمنالمزیداجراء-

مناطق اإلقامة المختلفة.

النفسيباإلعدادواالھتمامالنفسیة،الصدماتمنللتخفیفببرامجللتعاملالدراساتمنمزیدإجراء-

المسبق لرفع الحصانة النفسیة الفردیة وأیًضا المجتمعیة.
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