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  تقديرالشكر و ال

، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير العميقين للدكتور بسام يوسف بنات على رسالةبعد استكمال هذه ال
اإللهام والحكمة  ن مصدرما قدمه لي من تشجيع ومساعدة بصفته مختصًا في موضوع الدراسة، بحيث كا

 .، وأشكره على سعة صدره، وهدوئه وتفاهمه حول الكثير من العقبات والمساعدة في تذليلهافي هذه الرسالة
وأود أن أتقدم بعظيم الشكر واإلمتنان إلى دائرة الخدمة اإلجتماعية على ما قدموه لي من مساعدة 

الدكتور صالح وتد، والدكتور سهيل حسنين، وتوجيهات في سبيل إنجاز هذه الرسالة وأخص بالذكر 
أستاذ علم االجتماع  البروفيسور حسن عبد القادر يحيى بشكل خاص وأود أن أشكر. والدكتور خالد هريش

في الواليات المتحدة ميشيغان والية في جامعة  في مركز األبحاث رئيس لجنة البحث العلميو  المقارن
 هذه وعلى تشجيعه إتمام قيمة على أداة الدراسة وموضوعهااألمريكية على ما أبداه من مالحظات 

عبد العزيز ثابت من مركز دراسات الالجئين في جامعة يورك في الدكتور من  وأود أن أشكر كالً  .الدراسة
، ومعهد في مركز الصدمات برنامج الصحة العالمي والصدماتعبد الحميد عفانة من الدكتور كندا، و 

في جامعة ماكغيل في كندا، والبروفيسورة مارغريتا التيسا المتخصصة  والمجتمعياألسرة والطب النفسي 
إسبانيا، على تحكيم أداة  –في جامعة غرناطة  في أساليب وتقنيات البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

عط ي حلمي ساري رئيس دائرة علم االجتماع فالبروفيسور اء مالحظات بغاية القيمة العلمية، و الدراسة وا 
قدمه من تحكيم ألداة الدراسة وعلى تشجيعه على إكمال الدراسة، وعدم االكتفاء ما الجامعة األردنية، على 

 .بموضوع الرسالة وأن يكون لي إسهامات أخرى في موضوع الدراسة

موظفي مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في الضفة الغربية وقطاع غزة  وأود أن أشكر جميع  
بالشكر الجزيل  قطاع غزة، وأتقدم وخاصة فيجمع البيانات ي من مساعدة ميدانية في ما قدموه لعلى 
 .لحسن تعاونهم مع الباحث الفلسطينيين االستشهاديينألسر 

ولم يبخال علّي ، رسالتيإلكمال  اللذين دفعانيّي العزيزين ن أتقدم بالشكر والتقدير من والد  وأود أ
 .بالعون والمساعدة

وأتمنى أن تكون ، ووصولها إلى هذا المستوى، ن له مساهمة في إتمام رسالتير كل من كاوأشك
 .قد أضافت إضافة نوعية للمكتبة الفلسطينية رسالةهذه ال
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 مصطلحات الدراسة 

 :لغويًا  الصدمة

د م  )الصدمة في اللغة العربية جاءت    ْدمو  ،(ص  ْلب بشيء مثله: الص  ْرب  الشيء الص  د م ه . ض  وص 

ْدماً  به بجسده :ص  ر  ْدماً  ،وصاد م ه  فت صاد مًا واصط د ما. ض  د م ه ي صِدم ه ص  د م ه م أ ْمر   ،وص    أصابهم: وص 

 .(242: 1984 ،ابن منظور)

 :(Trauma) الصدمة

 ،هي عبارة عن الخبرات والمواقف التي تواجه اإلنسان وتهدد حياته مثل تعرضه للزالزل والبراكين  

 ،حسنين)واإلجهاض وفقدان عزيز  ،واالعتداء البدني ،واالغتصاب ،ألسروا ،والحروب ،والفيضانات

4002.) 

  :(Traumatic Experiences)الخبرات الصادمة 

 (Richman, 1980) الذي يكون والخطير السريع الحدث: بأنها الصادمة الخبر ة أو الصدمة تعرف 

للحدث  الطبيعية السابقة الحالة إلى الرجوع في صعوبات إلى ويؤدي، اإلنساني التحمل نطاق خارج

 (.2004 ،حسنين)

 : المفهوم النفسي للتكيف

. فهي نقيض التخالف والتنافر والتصادم ،كلمة تعني التآلف والتقارب واجتماع الكلمة ،التكيف لغة 

والتكيف في علم النفس هو تلك العملية الديناميكية المستمرة التي يهدف بها الشخص أن يغير سلوكه، 



  ث
 

وبناء على ذلك الفهم نستطيع أن نقول هذه الظاهرة بأنها القدرة  ،دث عالقة أكثر توافقا بينه وبين البيئةليح

 (.8791فهمي، ) على تكوين العالقات الم رضية بين المرء وبيئته 

 : التكيف االجتماعي 

 التوازن توفير اوهدفه للفرد العام المحيط مع الم رضية لإلنسان العالقة تعكس معقدة سلوكية عملية 

التي  والعمليات والنشاطات محاوالت الفرد إلى التكيف ويشير ،المحيط على التي تطرأ والتغيرات الفرد بين

 واعية إرادية خالل سيطرة من المحيطين متطلبات بين المقبول التوازن على الحصول بقصد بها يقوم

نما ،كفاءته فقط على بالمحافظة ليس له تسمح عبد اللطيف، ) جديدة بخبرات بتدعيمها ذلك تتعدى وا 

2002.) 

  :الفقدان

تجة من أو سلب أي نوع من الحقوق واألمالك النا، أو هدم بيت، أو إصابة، أو اعتقال، إستشهاد 

 (.2010 ،حسنين) والمدنية ، والسياسية، والعسكرية، ممارسات االحتالل النفسية

  :األسرة

 االجتماع، إلى البشرية النازعة الطبيعة في الكامنة القدراتو  االستعدادات إليه تؤدي حتمي اتحاد

 واألوضاع التلقائية  للنظم الحياة ظروف من تنبعث اجتماعية مؤسسة ومراسيمها بأوضاعها وهى

جامعة القدس )االجتماعي  الوجود ودوام البشري الجنسي للقاء حتمية ضرورة أنها كما االجتماعية

 ،الوحدة البنائية للمجتمع وتتكون من شخصين أو أكثر ويعيشون معاً  وأيضًا هي(. 2000 ،المفتوحة
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واألهمية النفسية  ،سنة 18هي الزوج والزوجة واألبناء أقل من  Nuclear Familyواألسرة النووية 

واالجتماعية تؤكدها الدراسات لتأثير العالقات األسرية على الفرد في حالة الصحة والمرض النفسي 

 (. 2003 ،الشربيني)

  :االستشهاديين 

 االستشووهادية،هووو مصووطلح جديوود ويسووتخدم علووى وجووه الخصوووص ألولئووك الووذين ينفووذون العمليووات 

وهووووو اإلنسووووان الووووذي يضووووحي بنفسووووه موووون أجوووول مجتمعووووه ووطنووووه  (Fida’i)وهووووو يعووووادل مصووووطلح فوووودائي 

(Whitehead & Abu farha, 2008). 

 : االستشهاديةالعمليات 

واء كانوت بواسوطة سويارة محسوومًا فوي حوال تنفيوذها س و االستشوهادون فيهوا هي تلك العمليات التوي يكو

واقتحووام مسووتعمرة موون المسووتعمرات  االحووتاللأو عمليووة هجوووم علووى حووواجز لجوويش  ،مفخخووة أو حووزام ناسووف

 (.2003 ،حسين)
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 ملخص الدراسة 
عي لدى أسر خبرات الفقدان الصادمة والتكيف االجتماهدفت الدراسة الحالية التعرف إلى 

من بعد يها ولم تركز عل كظاهرة متعددة األبعاد،ها موضوع الدراسةعالجت  .الفلسطينيين االستشهاديين

فرضياتها طور الباحث إستبانة التحقق من صحة وتحقيقًا لهذا الغرض ولإلجابة عن أسئلة الدراسة و . واحد

 الثانيوتناول ومات عن المبحوثين، معلاشتمل األول على : على خمسة أقسامفقرة وزعت ( 178)تضمنت 

الفلسطينيين، وضم القسم الثالث مقياس خبرات الفقدان الصادمة بأبعاده  االستشهاديينمعلومات عن 

حدث االستشهاد، وتجربة االستشهاد، وأعراض صدمة االستشهاد، في المقابل تناول القسم : المختلفة وهي

التكيف الشخصي، والنفسي، واالجتماعي، والتوجه نحو الحياة،  :الرابع مقياس التكيف بأبعاده األربعة وهي

الدعم : الفلسطينيين بأبعاده الثالث وهي االستشهاديينوضم القسم الخامس مقياس الدعم الخاص بأسر 

الفلسطينيين في  االستشهاديينمن أسر على عينة أداة الدراسة وطبقت . المادي، والنفسي، واالجتماعي

( %66)بالطريقة العشوائية، وقد بلغ حجم العينة  أسرة، اختيرت( 132)طاع غزة بلغت الضفة الغربية وق

 .من مجتمع الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  وأظهرت نتائج الدراسة 

، االستشهاديالقرابة بالجنس، والتجمع، والمؤهل العلمي، وصلة : الفلسطينيين وفقًا لمتغيرات االستشهاديين

وبينت . االستشهاديللعنف اإلسرائيلي، واستالم جثة  االستشهاديوحالة اللجوء، وسنة االستشهاد، وتعرض 

الدراسة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين متغير العمر وخبرات الفقدان الصادمة لدى أسر 

 .الفلسطينيين االستشهاديين

روق ذات داللة إحصائية في التكيف االجتماعي لدى أسر وجود فالنتائج  ظهرتكما أ

، والتجمع، والمؤهل العلمي، وصلة القرابة الجنس: الفلسطينيين تعزى لمتغيرات االستشهاديين
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الوالدي في األسرة، وتعرض  االستشهادي، ونوع األسرة، وسنة االستشهاد، وترتيب االستشهاديب

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية ذات . االستشهاديجثة  للعنف اإلسرائيلي، واستالم االستشهادي

 .الفلسطينيين االستشهاديينداللة إحصائية بين متغير العمر والتكيف االجتماعي لدى أسر 

 االستشهاديينوأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدعم لدى أسر 

، وحالة اللجوء، االستشهاديومكان السكن، والتجمع، وصلة القرابة ب الجنس،: الفلسطينيين وفقًا لمتغيرات

  .االستشهاديالوالدي في األسرة، واستالم جثة  االستشهاديونوع األسرة، وسنة االستشهاد، وترتيب 

وأظهرت الدراسة أيضًا وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين خبرات الفقدان الصادمة لدى 

لى وجود عالقة عكسية أيضًا ذات داللة  االستشهاديينأسر  الفلسطينيين ومستوى التكيف االجتماعي، وا 

 االستشهاديينإحصائية بين مستوى الدعم بأشكاله المختلفة وخبرات الفقدان الصادمة لدى أسر 

  .لةفي حين لم تظهر هناك أية فروق دالة إحصائيًا في بقية أبعاد الدراسة ومتغيراتها المستقالفلسطينيين، 

ألسر وضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي : كان أبرزها توصياتعدة وخرجت الدراسة ب

. اقتصادياً لكي يصبحوا أكثر تكيفًا نفسيًا واجتماعيًا و  ؛وتفعيل دورهم في المجتمعالفلسطينيين  االستشهاديين

جثامين فراج عن مطالبة المؤسسات الدولية والحكومة بالتدخل لإلالدراسة بضرورة كما أوصت 

الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل، لما له من آثار صادمة على حياة أسرهم بخاصة وعلى  االستشهاديين

 .حياة الفلسطينيين بعامة
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Traumatic Loss Experiences and Social Adaptation among the 

Families of Palestinian Suicide Martyrs (ISTISHHADIYIN) 

Prepared by: Iyad Salamah Mohammad Khamaysa 

Supervisor: Dr. Bassam Yousef Ibrahim Banat 

Abstract 

The current study aims at identifying the traumatic loss experiences and 

the social adaptation among the families of Palestinian suicide martyrs 

(Istishhadiyin). The study has tackled its topic as a multi dimensional 

phenomenon. To achieve this end, the researchers developed a 178-item 

questionnaire; divided into five parts: The first part includes primary data about 

the interviewees; the second part includes general information about Palestinian 

suicide martyrs; while the third part includes the scale of the traumatic loss 

experiences with its various dimensions: (martyrdom incident, experience and 

symptoms of trauma). In return the fourth part includes the adaptation scale with 

its four dimensions: (personal, psychological, social, and life orientation); the 

fifth part includes a scale of special support with its three dimensions: (financial, 

psychological and social). The tool of the study was conducted on a sample of 

(132) families of Palestinian suicide martyrs in the West Bank and Gaza Strip, 

selected randomly. The sample constituted (66%) of the study population. 

Following collection of data, they were statistically processed using (SPSS).  

The study results have revealed statistically significant differences in the 

traumatic loss experience among the families of Palestinian suicide martyrs 

according to gender, locality, qualification, relationship to the martyr, refugee 

status, year of martyrdom, exposure of martyr to Israeli violence and reception of 
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martyr body. The study reveals that there is positive correlation between age and 

the traumatic loss experiences. Moreover, the study shows that there are 

statistical significance differences in the social adaptation among the families of 

Palestinian suicide martyrs attributable to the following variables: gender, 

locality, qualification, family relationship to the martyr, type of family, year of 

martyrdom, birth rank in the family, exposure of martyr to the Israeli violence 

and the reception of the martyr body. In addition, findings demonstrated that 

there is positive correlation between age and the social adaptation.  

Moreover, results have shown that there are statistical significance 

differences in support among the families of Palestinian suicide martyrs 

according to: gender, place of residence, locality, relationship to the martyr, 

refugee status, type of family, year of martyrdom, birth rank in the family and 

reception of martyr body.   

Besides, the study shows that there is a negative correlation between the 

traumatic loss experiences among the families of Palestinian suicide martyrs and 

the level of social adaptation, as well as a negative correlation between the level 

of support with its different types and the experiences of traumatic loss among 

the families of Palestinian suicide martyrs.  

In conclusion, the study ends up with several recommendations, among 

which the most prominent is the necessity of planning programmed of 

psychological, social and economic support to activate their role in society in the 

various activities, and to demand international organizations and governments to 

intervene immediately to release the bodies of the martyrs detained in Israel for 

its traumatic effects on the life of their families in particular, and on the life of 

the Palestinians in general. 
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 الفصل األول1. 

 تصميم الدراسة

 المقدمة  1.1

 االحتاللفي العالم إذ عانى وما زال يعاني من  يعد الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب معاناةً  

كلها ، وقد تعرض الشعب الفلسطيني إلى نكبات وحروب ،اإلسرائيلي ألرضه والسيطرة على جميع ممتلكاته

ة والمؤلمة للعائالت الفلسطينية والتي تمثلت في استشهاد مجتمعًة سببت العديد من الخبرات الصادم

 هذه أن فيه شك ال الخ، مما ..، والنفي واإلبعاد القسري ،والحبس ،واالعتقال ،وهدم بيوتهم ،أبنائهم

 المجتمع شرائح و طبقات مست كل التحمل على الطبيعية البشرية القدرة تجاوزت التي الصادمة األحداث

 بحدث يمر لم الفلسطينية في األراضي يعيش واحد فلسطيني يوجد ال يكاد إنه القول ننايمك و ،الفلسطيني

 (.2001 ،وآخرونثابت )  ثاألحدا هذه من واحد

وقوع  ببداية اإلنذار وسرعة ،مدتها وطول ،حدتها وطبيعتها على من جهة يتوقف الصدمة مصير إن 

 فعندما ،به المحيطة والثقافية االجتماعية ئةودور البي المصدوم شخصية على أخرى جهة ومن ،الصدمة
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. الصدمة آثار تخطي على أقدر يكون المصدوم وداعمة مناسبة والبيئية واالجتماعية النفسية تكون العوامل

 بعد ما ضغوط اإلصابة  باضطراب في ت سهم  Pre-traumaللصدمة  سابقة عدة عوامل هناك أن كما

 ،الفرد وجنس ،النفسي والتاريخ ،المستمرة الحياتية الضغوط :مثل، ىالنفسية األخر  واالضطرابات الصدمة

 وقصور ،الذكاء وتدني ،التعليمي المستوى وتدني ،الدنيا والطبقة االقتصادية ،الطفولة فترة في واإلساءة

واألحداث  ،وعنصرية عرقية أقليات إلى واالنتماء بالنسبة للفرد، المهمين األشخاص من االجتماعي الدعم

 الدعم قصور فإن وكذلك ،دةالم هد   الحياة من أحداث الم درك والتاريخ ،النفسية والوراثة ،السابقة لصادمةا

 الضغوط في التأثر في عاماًل مساهماً  سيكون والمجتمع واألصدقاء المهمين األشخاص االجتماعي من

 .(Plasc et al., 2007)  الجديدة

خاصًا  واهتماماً تقدم دعمًا  ،منظمات الحكومية وغير الحكوميةمثل األفراد وال ،إن العوامل البيئية 

 عتداء لم يتلقوا دعمًا واهتماماً في حين أن ضحايا الحروب والتعذيب واال ،لضحايا الكوارث الطبيعية

 ،وخير دليل على ذلك نظرة االزدراء التي يحملها األمريكي تجاه الجنود الذين حاربوا في فيتنام ،مناسبين

 . (1999يعقوب، ) برون جماعة من المنحرفين والمجرمين حيث يعت

 الدراسة  أهمية 2.1

 المجال النظري1.2.1 

 .تتناول موضوعًا مركزيًا في حياة األسرة والمجتمع ككل  -1

 االستشهاديينالتعرف إلى خبرات الفقدان الصادمة وعالقتها بالتكيف االجتماعي، ومدى تمتع أسر  -2

 .بتكيف اجتماعي
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عد الدراسة األولى من نوعها في حدود علم الباحث، والتي تبحث العالقة بين خبرات الفقدان الصادمة ت -3

 .الفلسطينيين االستشهاديينوالتكيف االجتماعي مع األحداث الصادمة التي تتعرض لها أسر 

العمليات  ندرة الدراسات االجتماعية والنفسية حول أسر الشهداء، وخاصة األسر التي نفذ أبنائها -4

 .ةاالستشهادي

 المجال التطبيقي 2.2.1 

الفلسطينيين الناجمة عن  االستشهاديينهذه الدراسة عبارة عن محاولة لتوضيح مدى معاناة أسر  

اإلسرائيلي من جراء العدوان  االحتاللخبرات الفقدان الصادمة الستشهاد أبنائهم، والتأثيرات الناجمة عن 

هدم بيوتهم، أو عدم منحهم التصاريح اإلنسانية الالزمة، واإليقاف، واإلذالل،  باالعتقال، أو)عليهم سواء 

، والوقوف على حقيقة تأثيرات خبرات الفقدان الصادمة على ..(واإلهانة على الحواجز العسكرية، الخ

ين، والعالقات األسرية لتلك األسر، وفي ذلك محاولة من الباحث للفت أنظار المعالج ،التكيف االجتماعي

والتي  االستشهاديينإلى مدى معاناة أسر  ،واألخصائيين االجتماعيين والنفسيين في المؤسسات االجتماعية

تمتد طوياًل، ولتطبيق بعض برامج التدخل النفسي واالجتماعي في محاولة للتخفيف من مشاكلهم ومعاناتهم 

في طريقة تعاملهم مع تلك األسر، ، وكذلك يستفيد منها الباحثين واألخصائيين االستشهادالناجمة عن 

، وهذا استشهاديةالذين نفذوا أبنائهم عمليات  االستشهاديينوخاصة أن هذه الدراسة تطرقت لفئة من أسر 

 .ما لم تتطرق له الدراسات السابقة في هذا المجال
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  مشكلة الدراسة 3.1

نكبات وحاالت الفقدان على تعرضت العائلة الفلسطينية كوحدة أساسية للمجتمع إلى سلسلة من ال 

الطويلة، فلم تسلم عائلة فلسطينية من حالة اعتقال أو إصابة أو حتى فقدان واحد  االحتاللمدى سنوات 

آثارها السلبية بأوجهها ( االستشهادب)أو أكثر من أفرادها، وقد تركت خبرات الفقدان الصادمة المتمثلة 

ووقعها  االستشهادإن تأثير صدمة فكرة . السلوكية، واالجتماعيةالمختلفة من الناحية النفسية، والمعرفية، و 

فخبرات الفقدان الصادمة التي تمر بها األسر  على األسر يتعدى حدود التجربة اإلنسانية المألوفة،

الفلسطينية تحدث بصورة تلقائية مرارًا وتكرارًا من خالل استعادة الحدث، وقد تمتد إلى سنوات طويلة، 

مة التي تعاني منها األسر الفلسطينية فهم ينكرون إستشهاد أبنائهم مع اإلحتفاظ بصورهم ونتيجة للصد

ومالبسهم وغسلها دائما، والكالم حول الشهيد، والتأثر بسماع خبر استشهاد شخص آخر، وان الفقدان في 

تكون ضعيفة، إذ المرة الثانية في نفس األسرة ينجم عنها آثارًا أكثر صعوبة، فالجاهزية لتجاوز األزمة 

تظهر عند هؤالء األشخاص حالة من ضعف المقاومة عادة األم كونها من أكثر المتأثرين وتتركز في 

ن الظروف غير الطبيعية التي  صعوبة العودة للحياة الطبيعية والدخول في مرحلة من الحزن واالكتئاب، وا 

سمي أدى إلى مشاكل عديدة جعلت أسر نتيجة غياب الدعم الرسمي والغير الر  االستشهاديينتعيشها أسر 

ن المستويات المختلفة من ردود الفعل والمستويات المتدنية في  االستشهاديين غير قادرة على التكيف، وا 

عملية )بشكل خاص والسيما إذا كانت الصدمة مفاجئة ( الفقدان) االستشهادالتكيف العام والتكيف مع 

 (.استشهادية
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 أهداف الدراسة4.1 

 .الفلسطينيين االستشهاديينستوى انتشار خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر فحص م  -1

 .الفلسطينيين االستشهاديينالتعرف إلى درجة التكيف االجتماعي لدى أسر   -2

 االستشهاديينالتعرف إلى العالقة بين خبرات الفقدان الصادمة والتكيف االجتماعي لدى أسر   -3

 . الفلسطينيين

الجنس، العمر، عدد أفراد األسرة، مكان السكن، المستوى : ات الدراسة المستقلةالتعرف إلى أثر متغير   -4

مع  االستشهاد، وتاريخ (الجيء، غير الجيء)التعليمي، صلة القرابة، معدل الدخل الشهري، حالة اللجوء 

 .كل من خبرات الفقدان الصادمة والتكيف االجتماعي

 أسئلة الدراسة  5.1

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينخبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  ما: السؤال الرئيس األول

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينلدى أسر  االستشهادما مؤشرات حدث  .1

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينلدى أسر  االستشهادما مؤشرات تجربة  .2

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينلدى أسر  االستشهادما مؤشرات أعراض صدمة  .3

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينما مستوى التكيف لدى أسر  :نيثاالسؤال الرئيس ال

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينما مؤشرات التكيف الشخصي لدى أسر  .1
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 الفلسطينيين؟ االستشهاديينما مؤشرات التكيف االجتماعي لدى أسر  .2

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينما مؤشرات التكيف النفسي لدى أسر  .3

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينحياة لدى أسر ما مؤشرات التوجه نحو ال .4

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينما واقع الدعم لدى أسر : السؤال الرئيس الثالث

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينما مؤشرات الدعم المادي لدى أسر  .1

 الفلسطينيين؟ االستشهاديينما مؤشرات الدعم النفسي لدى أسر  .2

 الفلسطينيين؟ االستشهاديين ما مؤشرات الدعم االجتماعي لدى أسر .3

 فرضيات الدراسة  6.1 

 :الفرضية الرئيسة األولى

في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  

والتجمع، والمؤهل العلمي،  والعمر، الجنس، ومكان السكن،: الفلسطينيين وفقا لمتغيرات االستشهاديين

الوالدي في  االستشهادي، وترتيب االستشهاد، و حالة اللجوء، وسنة حدث االستشهاديقرابة بوصلة ال

 .االستشهاديجثة  استالمللعنف اإلسرائيلي، وترك الوصية، و  االستشهادياألسرة، وتعرض 

في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .1

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس يناالستشهادي
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في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .2

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديين

خبرات الفقدان و  بين متغير العمر  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى  عالقة ال توجد .3

 .الفلسطينيين االستشهاديينلدى أسر  الصادمة

في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .4

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير التجمع االستشهاديين

في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .5

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي يناالستشهادي

في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .6

 .االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديين

صادمة لدى أسر في خبرات الفقدان ال α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .7

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير حالة اللجوء االستشهاديين

في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .8

 .االستشهادالفلسطينيين تعزى لمتغير سنة حدث  االستشهاديين

خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر في  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .9

 .الوالدي في االسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديين

في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .11

 .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير تعرض  االستشهاديين
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في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .11

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير ترك الوصية االستشهاديين

في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .12

 .االستشهاديجثة  الماستالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديين

 :الفرضية الرئيسة الثانية

 االستشهاديينفي التكيف لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

والتجمع، والمؤهل العلمي، وصلة القرابة  والعمر، الجنس، ومكان السكن،: الفلسطينيين وفقًا لمتغيرات

الوالدي في  االستشهادي، وترتيب االستشهادرة، سنة حدث ، وحالة اللجوء، ونوع األساالستشهاديب

 .االستشهاديجثة  استالمللعنف اإلسرائيلي، ترك الوصية، و  االستشهادياألسرة، وتعرض 

 االستشهاديينفي التكيف لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .1

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس

 االستشهاديينفي التكيف لدى أسر  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجد فروق  .2

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن

التكيف لدى أسر و  بين متغير العمر α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى  عالقةال توجد  .3

 .الفلسطينيين  االستشهاديين

 االستشهاديينفي التكيف لدى أسر  α≤0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى .4

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير التجمع
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 االستشهاديينفي التكيف لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .5

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 االستشهاديينسر في التكيف لدى أ α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .6

 .االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب

 االستشهاديينفي التكيف لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .7

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير حالة اللجوء

 شهادييناالستفي التكيف لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .8

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير نوع األسرة

 االستشهاديينفي التكيف لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .9

 .االستشهادالفلسطينيين تعزى لمتغير سنة حدث 

 االستشهاديينفي التكيف لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .11

 .الوالدي في األسرة االستشهادينيين تعزى لمتغير ترتيب الفلسطي

 االستشهاديينفي التكيف لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .11

 .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير تعرض 

 االستشهاديينأسر في التكيف لدى  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .12

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير ترك الوصية

 االستشهاديينفي التكيف لدى أسر  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .13

 .االستشهاديجثة  استالمالفلسطينيين تعزى لمتغير 
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 :لثةالفرضية الرئيسة الثا

 االستشهاديينلدى أسر  واقع الدعمفي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

والتجمع، والمؤهل العلمي، وصلة القرابة ، والعمر، الجنس، ومكان السكن: الفلسطينيين وفقًا لمتغيرات

الوالدي في  االستشهادي، وترتيب االستشهاد، وحالة اللجوء، ونوع األسرة، سنة حدث االستشهاديب

 .االستشهاديجثة  استالملي، ترك الوصية، و للعنف اإلسرائي االستشهادياألسرة، وتعرض 

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقع في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .1

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .2

 .ى لمتغير مكان السكنالفلسطينيين تعز 

دى أسر الدعم ل وواقع بين متغير العمر α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى  عالقةال توجد  .3

 .الفلسطينيين االستشهاديين

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .4

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير التجمع

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05جد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال تو  .5

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .6

 .االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب



00 
 

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال  .7

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير حالة اللجوء

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .8

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير نوع األسرة

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05داللة إحصائية عند المستوى  ال توجد فروق ذات .9

 .االستشهادالفلسطينيين تعزى لمتغير سنة حدث 

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .11

 .الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب 

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .11

 .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير تعرض 

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .12

 .الوصية الفلسطينيين تعزى لمتغير ترك

 االستشهاديينالدعم لدى أسر  واقعفي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .13

 .االستشهاديجثة  استالمالفلسطينيين تعزى لمتغير 

 :رابعةالفرضية الرئيسة ال

بين خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين ومستوى التكيف االجتماعي شهادييناالست



02 
 

 :الفرضية الرئيسة الخامسة

بين مستوى الدعم بأشكاله المختلفة وخبرات  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  .الفلسطينيين االستشهاديينالفقدان الصادمة لدى أسر 

 : حدود الدراسة  7.1

 االستشهاديينخبرات الفقدان الصادمة والتكيف االجتماعي لدى أسر عرف إلى التتسعى الدراسة الحالية 

 .الفلسطينيين

 .حدود مكانية ممثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة  -1

 .2011 /2010حدود زمانية ممثلة بالعام  -2

خبرات الفقدان الصادمة والتكيف االجتماعي لدى أسر  حدود موضوعية وتركز على دراسة -3

 .الفلسطينيين يناالستشهادي
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 اإلطار النظري للدراسة

  الصدمة الفلسطينية واقع 8.1 

كانت وما تزال من أكثر التجارب التي خّلفت وراءها ضحايا  االحتاللالتجربة الفلسطينية تحت  

ومصادرة  ،نتجت من أعمال القتل أو اإلصابة واإلعاقة واألذى الجسدي والنفسي من نسف البيوت ،وعنف

وهم يواجهون  ،ي والمياه واالعتقال والمداهمات والمطاردات وغيرها من أشكال العنف المختلفةاألراض

وتطورت هذه المقاومة عبر سنين الصراع الممتد منذ أكثر من ستين  ،أشرس احتالل عرفه التاريخ البشري

سطينية في النصف إلى أن ظهر نموذج جديد من المقاومة الفل ،مختلفة وأشكال   وانتهت بأساليب   ،عاماً 

ون أنفسهم من العنف االستشهاديلم يسلم و ".  ةاالستشهاديالعمليات " األول من التسعينيات أطلق عليه 

: منهم لخبرات صادمة كان منها% 46إذ تعرض ما نسبته  ،اإلسرائيلي الذي طال شريحة واسعة منهم

 ،والتعرض للضرب ،اجز والبيئة المحيطةوالمعاملة السيئة على الحو  ،ومداهمة المنزل ،اإلهانة والشتيمة

 وعدم الحصول على تصاريح لدخول األراضي الفلسطينية ،إلى جانب االعتقال واإلصابة ،واستشهاد عزيز

والتعرض للمطاردة  ،(48)داخل الخط األخضر( مصدر الرزق)وفقدان العمل ، ألغراض إنسانية (48)

 الصراع على توفير المعيشة اليوميةحول  ة  ياق أشار وفي هذا الس (.Banat, 2010a)والمنع من السفر 

ولد هذا الصراع  ،ة لجميع أفراد األسرة الفلسطينيةالنفسية الثقيل الهجماتأصبح هذا الصراع من  بحيث

 اشتركأو كل من  نوالعسكرييمنع المطاردين والنشطاء السياسيين : مثل من الصراعات أخرىأنواعًا 

كخبرة تعاملت النساء مع هذا المنع و . النتفاضة من العمل داخل إسرائيلفي أحداث ا أخرىبطريقة أو 

فقدان مادي جسيم لما يوفره العمل داخل إسرائيل من عائد أعلى من معدل الدخل في أراضي السلطة 

 .(2006أبو بكر، ) بطالة أكيدة وطويلة األمدإلى  أدى منع العمل داخل إسرائيل ألسر كثيرة و  ،الفلسطينية



04 
 

ون الفلسطينيون وأسرهم جراء الممارسات اإلسرائيلية االستشهاديخبرات الصادمة التي مر بها فال 

وفي .  (Banat, 2010a) ةاالستشهاديالوحشية بحقهم كانت ذات عالقة وثيقة بانخراطهم في العمليات 

وتشارك  ،وتأن نسبة عالية من الشباب الفلسطيني تحلم وتتخيل الم (2004)هذا السياق أشار أبو معال 

ونسبة اكبر تعرضت لمواقف صادمة جراء الممارسات اإلسرائيلية كادت أن تفقدهم  ،في طقوسه المختلفة

على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية التي  استشهاديةوزادت من إصرارهم على القيام بعمليات ، حياتهم

 ;Abu Hein, 2001): ة كل منوهذا ما أشارت إليه نتائج دراس. يتعرضون فيها للذل والقهر اليومي

Linder, 2001; Allen, 2002; Sarraj, 2002; Soibelman, 2004; O´Neal, 2005 and 

Araj, 2008) الفلسطينية جاءت رد فعل طبيعي على عملية اإلذالل  ةاالستشهاديأن العمليات  مؤكدة

اء األولية منها أو الثانوية من تعرضوا خاللها لخبرات صادمة سو و  ،اإلسرائيلي الممنهج بحق الفلسطينيين

صابة ،واعتقال ،قتل ذالل يومي على حواجز الموت اإلسرائيلية المن، وا  تشرة في كافة المناطق وا 

 االستشهاديينقصص التي وثقت واقع  (Banat, 2010b)وفي هذا السياق أكدت دراسة . الفلسطينية

كل يوم وهو في طريقه إلى جامعته حواجز باسم التكروري يجتاز  االستشهادي وأشار أن، الفلسطينيين

الموت اإلسرائيلية المقامة داخل المدينة، ويشاهد بأم عينه إذالل أبناء شعبه ومعاناتهم اليومية، كما أشارت 

يحزن بشدة لمناظر الجرحى والشهداء، خاصة األطفال منهم، وكنت كان باسم : "شقيقته نفين التي أضافت

 ".مكبوتةأشعر بأن لديه ثورة عارمة 

  (Anat Berko) ن الدافع وراء قيام بعض النساء إ :قال خبير مكافحة اإلرهاب اإلسرائيلي

ويقول المرأة تميل أكثر من الرجال ، اإلسرائيلي االحتاللالدين والغضب على  هو االستشهادبالفلسطينيات 

، على الشعب الفلسطيني اإلسرائيلي االحتاللتجاوز حالة اليأس التي يفرضها إلى التضحية بالنفس ل
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ادات التي نفذت هنادي جر  ةاالستشهادي دافع كان بينما، ريم الرياشي ةاالستشهاديوأشار بالتحديد إلى 

دافعها االنتقام من الجنود اإلسرائيليين الذين داهموا منزلها وقتلوا شقيقها : " قائالً . العملية في حيفا

 هنمن% 33وجد أن  2002-2005من  استشهاديةت ندت لتنفيذ عملياج   امرأة 67إن . "وخطيبها

ن معظم الذين تمت مقابلتهم من ، الثانوية الدراسةأنهين % 39باإلضافة إلى  جامعيات،خريجات  وا 

، من حور العين بانتظارهم 70وأن لكل شهيد  ،كان دافعهم الوعد بالجنة الذين سبق أسرهم االستشهاديين

  .(McGirk, 2007)يصبحن ملكات بالجنة أما بالنسبة لإلناث فيعتقدن أنهن س

لقي القبض عليها قبل تنفيذ العملية الحمور وهي فتاة فلسطينية من جنين أ   ورةقصة ثكشفت  

أردت أن  ...لألسف لم أنجح في الهجوم "  :ورةخالل االنتفاضة الثانية وتقول ث في القدس ةاالستشهادي

فأنتم تستخدمون ، الكثير من اليهود لِ تْ وق  ، فلسطين كنت أريد أن أضحي بنفسي من أجل" شهيدة"أكون 

والدبابات وجميع األسلحة التي بحوزتكم وعندنا فإن السالح  F-16باتشي وطائرات ضدنا مروحيات األ

إال  فمنذ نعومة أظفاري لم أر  ، ستشهدمثلي حيث أخذت حزامًا ناسفًا أل اإلنسانالوحيد الذي بحوزتنا هو 

يستطيع التوجه نحو السالم  فمن عاش وكبر في هذه األجواء ال ،ء والكراهية والدمالحرب والقتل والدما

 االستشهاديأما . (Tosini, 2009)" لأن أساعد شعبي وأضحي وأن أقتل اليهود وأ قت أنا أردت  ، وبالعكس

أقدم  إنني لم: "كتب في وصيته مخاطبًا أبناء شعبه، 89/3/4004 أكرم النبتيتي منفذ عملية القدس يوم

على هذا العمل إال بدافع االنتقام لدماء شعبنا الطاهرة والزكية التي تراق كل يوم بل كل ساعة بفعل الحقد 

الشاروني والجيش الصهيوني الذي لم يرحم نساءنا وال شيوخنا وال أطفالنا، إننا ال نهوى الموت ولكن دفاعًا 

أرواحنا رخيصة في سبيل الحصول على أمن  عن حقنا بالعيش بحرية وكرامة فوق أرضنا الطاهرة نقدم

قناعة بل في أتم القناعة بما أقوم به،  علىوحرية وسالمة أرضنا وشعبنا وأطفالنا، وأقوم بعملي هذا وأنا 
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 ,Banat)" ألنه الخيار الوحيد لوقف الذل والقهر الذي تمارسه طائرات العدو ودباباته وجنوده فوق أرضنا

2010b.) 

لتحتفل بعيد ميالدها  82/2/4004 عندليب طقاطقة فلم تنتظر حتى يوم األحد ةاالستشهاديأما  

العشرين؛ ألنها آثرت أن تحتفل به في مكان آخر، وبشكل آخر، وأطفأت نار رغبتها في االنتقام من 

في مدينة القدس، بدال من إطفاء شمعتها العشرين في منزل والدها  84/2/4004اإلسرائيليين يوم الجمعة 

واعتبر شقيقها األكبر محمد . واضع جدا في قرية بيت فجار بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربيةالمت

 ،البطولي الذي يفخر به كل فلسطينيالمستمرة هي التي دفعتها إلى القيام بهذا العمل  االحتاللأن جرائم 

ها روح االنتقام للشهداء والدماء التي كانت ت راق أنبتت في االحتاللمؤكدا أن كثرة مشاهدتها لجرائم 

كغم رسالة إلى قادة األمة العربية كي  41والجرحى، وبعثت عبر أشالء جسدها المتفجر الذي ال يزيد عن 

يتحركوا لنجدة شعبنا الفلسطيني، وتؤكد لهم أن جسمها النحيل قادر على أن يفعل ما عجزت عنه الجيوش 

 .(Banat, 2010b) العربية، وذلك كما ورد في وصيتها

 ,Banat)فقد أشارت دراسة  ،من اإلجراءات اإلسرائيلية العقابية االستشهاديينولم ت سلم حتى جثث  

2010a)  وترفض تسليمهم  ،من جثثهم% 73ما زالت تحتجز في مقابر خاصة  االحتاللإلى أن سلطات

مع أبسط القيم الدينية ويتنافى  ،االستشهاديينبمشاعر ذوي  اساً ويعتبر هذا اإلجراء مس. م لدفنهمإلى ذويه

وليس غريبًا أن يمتد الحقد اإلسرائيلي إلى كل شيء، حتى االنتقام من أجساد . واألعراف الدولية

بأن ت غطى جثث  4008فقد اقترحت جهات إسرائيلية عديدة في منتصف نيسان . االستشهاديين

ويعكس هذا  ،دخول الجنةألن ذلك بحسب زعمهم سيحرمهم من  ،بجلد خنزير قبل دفنهم االستشهاديين
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ويعكس أيضًا  ،االستشهاديينالتوجه مؤشرا قويا حول ما يمكن أو ما يفعله اإلسرائيليون بالفعل بأجساد 

  .وتوفير األمن لإلسرائيليين ةاالستشهاديالفشل الذريع لقوى األمن اإلسرائيلية في مواجهة العمليات 

. اتت تمارس أبشع عمليات االنتقام ضد الفلسطينيينفإسرائيل ومنذ احتاللها لألراضي الفلسطينية ب 

بشكل متعمد ومدروس كشكل من أشكال العقاب  االستشهاديينولم تتردد في استخدام حتى جثث 

وفي مقبرة العائلة  ،ودفنه في مسقط رأسه ،بحرمان عائالتهم من حقهم األساسي بتكريم الميت ،الجماعي

يدرك الجيش اإلسرائيلي ذلك، فالمعاناة صعبة جدًا لعشرات و . حسب تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف

وتأتي هذه . العائالت الفلسطينية التي لم تدفن أبناءها، وال تقل عن معاناة أصحاب البيوت المهدمة

من خالل  ،ةاالستشهادياإلجراءات ضمن سياسة إسرائيل الرادعة لمعاقبة الفلسطينيين والحد  من العمليات 

لكن من . الفلسطيني من تنفيذ العمليات تحسبًا من العقاب والمعاناة الذي ستناله عائالتهمترهيب الشباب 

وأكثر حتى من سياسة  ،الواضح أن هذه القضية أخطر من أن تكون سياسة رادعة ومؤلمة للفلسطينيين

م أخرى تضاف إلى مسلسل الجرائ وهذه جريمة ،إنها نوع من التمثيل الصريح في الجثث ،االنتقام

ويقتلون أهله فهم ال يكتفون بقتل الفلسطيني مرة واحدة، بل يقتلونه مرتين،  ،ية ضد الفلسطينييناالحتالل

 (Banat, 2010b).ألف مرة 

التي تحتجز جثث  االحتاللالنفسية واالجتماعية هو إجراءات الفلسطينيين والذي يزيد معاناة  

نما ما تبتكره سلطة ليس فقط احتجاز الجثو الفلسطينيين،  االستشهاديين من تعذيب لألسر  االحتاللث، وا 

وممتلكاتهم أو  مستغلة بذلك ضعف وحزن ومعاناة األسر النفسية، ومطالبتهم برهن أراضيهم ،الفلسطينية

من أجل  االحتالل، مقابل تعيين محامي إسرائيلي من قبل دولة خزينة الحكومة اإلسرائيليةلصالح  بيعها
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عمر عبد الفتاح حافظ ياسين منفذ عملية  االستشهاديم، وهذا ما أشارت إليه والدة اإلفراج عن جثث أبنائه

 .2002فبراير  19 يوم مخوال البطولية في غور األردن 

يعتبر مصدر ضغط نفسي اجتماعي  االستشهاديينجثث وفي هذا الصدد يعتبر عدم اإلفراج عن  

التي تطالب بإطالق  الحقوقية من قبل المؤسسات ، تنتظر كل يوم وبفارغ الصبر سماع هاتفهم يرنلألسرة

وأعرب العديد من آباء  ، والتي ستكون مصدر سعادة وفرح لذويهم وألهل بلدتهم،االستشهاديينسراح جثث 

بأنه سوف يكون يوم عرس كبير عندما يستلمون جثثهم، وأنه سوف يزفونه في  االستشهاديينوأمهات 

عبد  االستشهاديأحمد عبد العفو القواسمة، ووالد  االستشهاديإليه والد جميع أنحاء البلدة، وهذا ما أشار 

 . الرحمن القيسية، وغيرهم

بعد  2002/7/31أعلنت الحكومة اإلسرائيلية في  ةاالستشهاديوفي إطار رد إسرائيل على العمليات  

والحد  االستشهادرة اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري المصغر سلسلة إجراءات قمعية رادعة لمواجهة ظاه

 :منها في المجتمع الفلسطيني وتضمنت ما يلي

 .إلى قطاع غزة االستشهاديينإبعاد عائالت  .1

 .ومصادرة ممتلكاتهم وتقديم أفراد عائالتهم إلى القضاء االستشهاديينهدم منازل  .2

 .ةاالستشهاديمالحقة أئمة المساجد بزعم قيامهم بالتحريض على العمليات  .3

 .(2003 ،حسين) االستشهاديينلشعبية التي تحتفي بمنع المسيرات ا .4

أصبحت الحياة بالنسبة للفلسطينيين صعبة جدًا وأكثر خطورة، وأقل آمنًا تحت  4000منذ عام 

مبررات حماية اإلسرائيليين من العنف الفلسطيني، ويجري تشييد الجدار الهائل بين إسرائيل والضفة الغربية 
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نشاء المئات من نقاط التفتيش العسكرية اإلسرائيلية يرافقها ودمج مناطق من الضفة الغربية  إلى إسرائيل وا 

جتياحات واالعتقاالت واستخدام القوة المميتة ضد المدنيين ومصادرة األراضي وهدم حظر التجوال واال

ان المنازل وجعل الحياة العادية مستحيلة تقريبًا هذه األحداث تنطوي على العقاب الجماعي المنظم للسك

 ,.Banat, 2010b; Giacaman et al).الفلسطينيين الذين يعيشون في األراضي الفلسطينية المحتلة 

2009.) 

وخضع منذ ذلك الحين لألحكام العسكرية ( 1967)وبما أن المجتمع الفلسطيني محتل منذ عام 

بحق المواطنين، بحيث اإلسرائيلية التي تمنع الحركة والحياة الطبيعية للسكان، وفرض القوانين الصارمة 

على األرض الفلسطينية لدرجة تجعل  االحتاللهذه القوانين وتكرس وتقوي وجود  األحكام العسكريةتحمي 

من سلوك الفلسطينيين هدفًا مستمرًا لمالحقة القوانين اإلسرائيلية العسكرية، وقد تفاقمت الظروف الصعبة 

واستمرت حتى عام  1987ضة الفلسطينية في ديسمبر بصورة أكبر على الفلسطينيين بعد اندالع االنتفا

ن ما يتركه التعذيب بصوره المختلفة من تأثيرات سلبية على صعيد الصحة النفسية للفرد 1994 ، وا 

وعالقاته االجتماعية وعلى فكرته عن ذاته وقدرته على التكيف والتوافق مع المحيطين به، وكما ذكرت 

ب الهدف منه هو تحطيم الشخصية من خالل اللجوء إلى األساليب منظمة العفو الدولية، بأن التعذي

 (.2006أبوهين، )العنيفة النتزاع االعتراف حول الشخص ونشاط أشخاص آخرين 

فقد لقي اهتمامًا واسع النطاق من  ،مصطلح ليس جديدًا في تاريخ اإلنسانية ،فالتضحية بالذات

وعبر عنها بأسباب ودوافع ارتبطت  ،نية واالجتماعيةقبل المفكرين والعاملين في مجال العلوم اإلنسا

إال أنها ارتبطت بعوامل  ،بذهنيات وتفسيرات العلماء الذين حاولوا تقديم تفسيرات لهذه الظاهرة المحيرة

إن قتل الذات ال يرجع . والدينية ،والنفسية ،والمناخية ،البيولوجية: مختزلة في جوانب محددة ومن أهمها
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ودللوا على ذلك بدراسة أجراها باحث أمريكي يدعى  ،ضا أو اكتئاب أو عجز أو حرمانبالضرورة إلى ر 

وأظهرت أن معظم  ،من قطاع غزة االستشهاديينوأجراها على تسعة من  1998في العام ( بيل)

وهم لم يشربوا الكحول أو المخدرات  ،والتعاون وحب الحياة والعمل ،يتصفون بالجد والطموح االستشهاديين

وأظهرت دراسة . منهم في سلوك مضاد للمجتمع كالعنف أو السرقة أو الهروب من المدرسة يشارك أي   ولم

أشخاص عاديون وأن دافعهم  االستشهاديينأعدها خبراء علم النفس في جيش العدو اإلسرائيلي أن 

( ;Banat, 2010a 2003 ،حسين)وأنهم ال ينحدرون من أسر فقيرة بالضرورة  ،لالستشهاد هو دافع فكري

ليس عماًل انتحاريًا؛ ألنه ال تنطبق عليه مواصفات االنتحار،  االستشهاديالعمل أن ( 2004)ويؤكد قاسم 

وغاياته  االستشهاديلالنتحار في علم النفس مواصفات علمية واضحة ال تنطبق أبدًا على فلسفة العمل و 

هموم ال يقوى على معالجتها، إنه  واألهداف المرجوة منه، على األقل يبحث المنتحر عن التخلص من

فيبحث عن الحياة لشعبه ولألجيال القادمة، االختالف مع  االستشهاديأما  ،هارب من ثقل الحياة

في تطلعاته ال يفسد الدوافع الوطنية والعامة التي تقوده إلى مثل هذا العمل، أي قد ال يوافق  االستشهادي

ساهمة في حياة الوطن والمواطنين، لكن هذا ال يعني أن عبارة عن م االستشهاديشخص على أن العمل 

ذا نظر المتتبع إلى لغة  لى هيأته  االستشهاديالدافع وراء العمل غير موجود، وا  في تسجيله المسبق، وا 

نما مالمح الستقبال حياة جديدة وتناول كل من  .الجسمانية والنفسية فإنه ال يجد مالمح لالنتحار، وا 

(Fields et al., 2002  ) مفهوم االنتحار السياسي كرد فعل على الضائقة االجتماعية أو العوامل

، وأشاروا أن المحنة الناجمة عن اضطراب ما بعد الصدمة وليس بالضرورة سمات مرضية ،الظرفية

وذكريات الصدمة العالقة تحطم شعور الناجين وتجعلهم غير قادرين على التأقلم وتؤدي إلى تصور 

أن نتيجة مشاركة  (Abu Hein, 2001)وفي هذا السياق أشار  .لمعاناة، والموت المحبباالنتحار كحل ل

ماس وأبعادها النفسية ومناطق التَّ  ،وفي ساحات المواجهة، وفي فعاليات االنتفاضة ،الطفل في األحداث
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ر الطفل واالجتماعية تعطي الطفل الشعور باالحترام وسط اآلخرين والتقدير ممن حوله بصورة تدعم تقدي

من المخاطر زمن الحروب  لذاته وتعطيه الصورة اإليجابية عن األنا وهذا ما هو مطلوب لتحصين الذات

 .واألزمات

وجاء في  (Banat, 2010b)ة بينتها نتائج دراس عدةً  ن لالستشهاد في الواقع الفلسطيني دوافع  إ

على المجازر اإلسرائيلية اليومية بحق ردًا  -تالها-  ،االستشهاديينفداًء للوطن، فاقتداًء ب: مقدمتها

النظرية األمنية  تبعها تحطيم   ،فالتضحية بالنفس من أجل حياة كريمة للفلسطينيين، الفلسطينيين

فانتشار ثقافة  ،فاحتسابًا لوجه اهلل تعالى، والشعور بفقدان الكرامة ،فعدم الشعور باألمن ،اإلسرائيلية

. والشعور بالظلم في الحياة، تالها إرسال رسالة لإلسرائيليين ،فلسطينيينبين الشباب ال االستشهادالمقاومة و 

 ،ومن األسباب األخرى لالستشهاد في الواقع الفلسطيني فقدان األمل في أي حل سلمي للقضية الفلسطينية

فروض وردًا على الطوق األمني الم ،ثم انتقامًا الستشهاد عزيز ،واقتداًء باألصدقاء، فكسب الحياة اآلخرة

رسال رسالة لألمتين العربية واإلسالمية ،على الفلسطينيين  ،وسخطًا على الواقع المعاش ،فتشريفًا للعائلة ،وا 

 وفي هذا السياق أشار كل من ، على إقامة جدار الفصل العنصري ورداً  ،وتلبيًة لنداء التنظيم السياسي

((Fields et al., 2002  حسب وجهة  ةاالستشهاديلى تنفيذ العملية إ االستشهاديأن الدوافع التي قادت

وعدم الخوف من الموت والسعي  ،(المحتل) حرب مقدسة ضد الظالم ،الدين: نظر أسرهم كانت كاآلتي

التي يرتكبها ( الخ..  ،والقمع ،قتصادياالستغالل االو  ،يوميةالمضايقات ال)بسبب الظلم الشعور بو  ،للجنة

ودافع الحب لشعبهم والدفاع  ،ليهود الذين قمعوا شعبهم واحتلوا أرضهموالحقد على ا ،اإلسرائيلي االحتالل

 االحتاللوالقهر من  ،بسبب موت العديد من الشهداء وطرد العديد من الفلسطينيين واالنتقام ،عنه وتحريره

 .عتقال والسجنبسبب تجربة اال واالنتقام ،اإلسرائيلي
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وثقافة المقاومة، استنادًا  ةاالستشهاديي الظاهرة ن البيئة الفلسطينية أصبحت أرضًا خصبة لتنامإ 

وحق مقاومة المستعمر اإلسرائيلي ونظرًا ( الحرب المقدسة)إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية من الجهاد 

على أيدي العصابات  (48)لشعور الفلسطينيين العميق بالظلم واإلهانة بعد أن طردوا من ديارهم عام 

تدمير للمنازل، ومصادرة و اعتقاالت، و ئم اليومية التي ترتكب بحقهم من قتل، الصهيونية، ناهيك عن الجرا

واستخدام األشخاص الذين قبض عليهم كقطع  ،ودفن األسرى على قيد الحياة ،لألراضي الزراعية وتجريفها

بأن ( الشريعة)ويعتبر عدد من الخبراء المختصين في القانون اإلسالمي  ،غيار للجرحى اإلسرائيليين

 (.Abdel-Khalek  ,4002) ت نوع من االنتحاروليس واجب شرعيلشهادة ا

 على اإلسرائيلية االعتقال سياسات ونتائج أثار على الضوء والمحررين األسرى شؤون وزارةلقت أ

 وجاء واجتماعية، واقتصادية نفسية وأعراض معاناة من ذلك عن ينتج وما الفلسطيني والمجتمع العائالت

 100الو يقارب ما االحتالل سلطات اعتقلت ،8799 العام في اإلسرائيلي االحتالل بداية منذ أنه التقرير في

 أكثر أن واضح بشكل يشير وهذا الفلسطيني، الشعب مجموع من% 25 يشكل بما فلسطيني مواطن ألف

 االتاالعتق شملت حيث المراحل، من مرحلة في أفرادها أحد اعتقل قد الفلسطينية العائالت من% 90 من

 وقد االعتقال، من أحداً  يستثن ولم والشيوخ، والشباب واألطفال النساء من الفلسطيني الشعب فئات كل

 األعراف كافة ينتهك بما وعائالتهم المعتقلين بحق الالإنسانية والممارسات االنتهاكات شتى مورست

 (.2012وكالة معًا اإلخبارية، )  واإلنسانية الدولية والقوانين

، 1947- 1949أرباع السكان الفلسطينيين وطردهم بين عامي  بالقوة ثالثة  اسرائيل ت أنتزع

من قبل الفلسطينيين " صدمة النكبة " وأصبحوا الجئين في الدول العربية المجاورة، وهذا الوضع يسمى بو 

ا أولئك الذين وهي راسخة في الذاكرة الجماعية والتي ال يزال يشعر فيها الجيل الثالث من الالجئين والسيم
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ومنذ ذلك الحين تم تعزيز الهوية الفلسطينية من خالل المقاومة ونزع فكرة . يعيشون في مخيمات اللجوء

 .(Giacaman et al., 2009)التهجير 

للنساء ضغطًا وتوترًا أكثر من سببت الخبرات الصادمة  أن (Punamäki, 1986)دراسة  وأشارت

المحتلين أقل الخبرات ضغطًا،  برت مواجهة  ، في حين اعت  االحتاللإلى والتي ترجع  مشاكل الحياة اليومية

إلى تقييم كل  االحتاللومالت النساء الالتي حصلن على أعلى قدر من الخبرات الصادمة المرتبطة ب

كذلك فإن . أحداث الحياة على أنها أكثر ضغطًا من النساء األقل تعرضًا للصدمة بشكل دال إحصائياً 

لى تقييم خبراتهن على أنها النساء الال تي افتقدن إلى الدعم االجتماعي وكن يملن إلى الدعم االجتماعي وا 

بشكل دال إحصائيًا، ولقد كانت كل المخاوف  اجتماعياً أكثر توترًا وضغطًا من النساء المدعومات 

التي خضن أكثر السياسية تثير مزيدًا من القلق الحاد عن القضايا الشخصية واألسرية، وكانت النساء ال

 .أحداث الحياة ضغطًا أكثر خوفًا من الناحية السياسية من المجموعات األقل تعرضًا بشكل دال إحصائياً 

بينت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مؤسسات بحثية محلية عن نوعية الحياة و 

 :ما يلي 2005بين الفلسطينيين في األرض الفلسطينية في ديسمبر 

 .إن ربع السكان الفلسطينيين يعانون من مشاكل جسدية وصحية تؤثر سلبًا على نوعية حياتهم  -

من السكان ال يتمتعوون مطلقوًا أو قلويال بنشواطات الحيواة اليوميوة كموا أن نفوس النسوبة تعواني مون %  38  -

 .اإلحباط والتوتر والضجر

سووجن أحوود أقوواربهم أو إجبووارهم علووى الموورور  يعوواني ربووع الفلسووطينيين موون مشوواكل نفسووية بسووبب مقتوول أو  -

من خالل نقاط التفتويش والحوواجز اإلسورائيلية أثنواء الوذهاب إلوى العمول أو المدرسوة أو بسوبب السوكن بوالقرب 
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 سياسوة وأثورت، من المستوطنات اإلسرائيلية كموا هوو الحوال بالنسوبة لربوع السوكان فوي الضوفة الغربيوة المحتلوة

 موووون اآلالف واسووووتقبال االعتقوووواالت اسووووتمرار نتيجووووة عميووووق بشووووكل الفلسووووطيني المجتمووووع علووووى االعتقوووواالت

يجواد الستيعابهم إمكانيات وجود عدم نتيجة العمل عن عاطالً  جيشاً  أصبحوا الذين المحررين  عمول فورص وا 

 أدى وهووذا. أسوير ألووف 15 إلوى 11 بوين مووا العمول عوون العواطلين المحوررين األسوورى عودد يتووراوح حيوث لهوم،

مونهم  الشوباب وخاصوةً  المحوررين األسورى مون العديود لودى بوالهجرة والتفكيور واليوأس اإلحباط من رمشاع إلى

 (.2012وكالة معًا اإلخبارية، )

موووون السووووكان بجانووووب جوووودار الفصوووول العنصووووري الووووذي يووووؤثر بشوووودة علووووى شووووعورهم % 20يعوووويش حوووووالي   -

موونهم علووى %  68هم ويخوواف أن أكثوور موون نصووف الفلسووطينيين غيوور راضووين عوون نمووط حيووات - .ونفسووياتهم

اإلسورائيلي واسوتمرار الحصوار  االحوتاللمونهم إلوى إجوراءات إذالليوة مون قووات %  63مستقبلهم كموا تعورض 

 (.2006 ،منظمة الصحة العالمية)متكررة وبناء جدار الفصل العنصري ال اتواإلغالق

 بعوض لنقول تخطوط إلسورائيليةا المدنيوة وفي هذا السياق أشارت منظمة بتسويلم اإلسورائيلية أن اإلدارة

 طورد سويتم البدايوة، فوي. الغربيوة الضوفة فوي (C)المنطقوة  فوي يعيشوونو   27,000والوذين يبلوغ عوددهم البودو

 تفريووغ موقوع جووار إلوى ونقلهوم دوموويما معاليوه مسوتوطنة مون بوالقرب منوازلهم موون شوخص  2,300  حووالي

 .(B’Tselem, 2012b)القدس  شرق ديس، أبوفي النفايات 

 يزيود مواأي  اإلسورائيليين المسوتوطنين لعنوف عرضوة فلسوطيني مليوون ربوع أن المتحودة األمم أكدتو 

 مون اإلسورائيليين، المسوتوطنين لعنف عرضة فلسطيني 250,000 يسكنها فلسطينيا سكنيا مجمّعا  80 عن

 لةالمتصو للحووادث األسوبوعي المعودل" أن إلوى مشويرة مرتفوع، لخطور عرضوةألفوًا   76,000 بيونهم
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 40 بنسوبة ارتفوع بممتلكواتهم أضورار أو الفلسوطينيين صوفوف فوي إصوابات إلوى توؤدي التوي بالمسوتوطنين

 وقال ".2009  بعام مقارنة المائة في 165 عن يزيد وبما ، 2010بعام مقارنة  2011 عام خالل بالمائة

صوحيفة  إلوى منوه سوخةن وصولت تقريور فوي "اوتشوا" المتحودة لألموم التوابع اإلنسوانية الشوؤون تنسويق مكتوب

 الوذين للفلسوطينيين المعيشوية والظوروف الجسودي األمون اإلسورائيليين المسوتوطنين عنوف يقووض: "القودس

 ال المثوال سوبيل علوى العنوف، هوذا ويتضومن. طويلوة فتورة منوذ اإلسورائيلي العسوكري االحوتالل تحوت يعيشون

عاقوة وتدميرها، الخاصة تالممتلكا على واالستيالء واإلزعاج، الجسدي، االعتداء الحصر،  إلوى الوصوول وا 

صوحيفة القودس، ) "الزراعيوة واألراضوي الماشوية تسوتهدف التوي والهجموات الزراعية، واألراضي الرعي مناطق

2011.) 

 فوي" وقوال المسوتوطنين عنوف ظواهرة تفشوي عون المسوؤولية اإلسورائيلية الحكوموة التقريور لوحّمو

 االسوتيطانية البوؤر فوي يعيشوون الوذين المسوتوطنين يود علوى لهجمواتا مون العديود تنفيوذ توم األخيرة، السنوات

 ملكيوة مملوكوة فلسوطينية أراض   علوى أقويم ومعظمهوا رسومي تورخيص بودون بنيوت صوغيرة مسوتوطنات وهوي

 القووات لثنوي كوسويلة وممتلكواتهم الفلسوطينيين علوى هجموات يشنون والمستوطنون  2008 عام منذ. خاصة

 التقريور ذكور الشوأن هوذا وفوي، (الوثمن بطاقوة بإسوتراتيجية سمىي   ما(االستيطانية لبؤرا تفكيك عن اإلسرائيلية

 زيتوون، أشوجار معظمهوا للفلسوطينيين، تعوود شوجرة 10000 مون يقورب موا دمورت ، 2011عوام خوالل" انوه

 .الفلسوطينيين لمئوات المعيشوية للظوروف خطيور تقوويض إلوى أدى موا اإلسورائيليين، المسوتوطنين يود علوى

 عقوود منوذ المتبعوة اإلسورائيلية السياسوة المسوتوطنين، عنوف ظواهرة وراء األساسوي السوبب يعتبور: "لوقوا

 .المحتلة الفلسطينية األراضي على مواطنيها توطين وتشجع قانونية غير بصورة تسهل سياسة وهي طويلة،
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 "الرئيسوية الطورقو  الفلسوطينية والمووارد األراضوي علوى التودريجي االسوتيالء إلوى السياسوة هوذه أدت وقود

 .B’Tselem, 2012a) ؛2011صحيفة القدس، )

% 73ارتفع بصورة كبيرة لودى األطفوال، فتبوين أن  االستشهادن ميل الطفل للمخاطرة والتدافع نحو إ

اإلسوووورائيلي بسووووبب  االحوووتاللجهووووات الووودائرة بيوووونهم وبوووين جنووووود فوووي الموا االستشووووهادمووون األطفووووال يفضووولون 

ألن القيوووادة بأشووووكالها سووووواء السياسوووية أو القيووووادة األسوووورية أو  ،ة وفقوووودان األموووونإحسووواس الطفوووول بفقوووودان الثقووو

فاألطفوال الوذين تعرضووا  ،المجتمعية غير قادرة على توفير األمن واالستقرار للطفل كموا يودركها الطفول نفسوه

مة أو صوووادللمخووواطرة مووون األطفوووال األقووول تعرضوووًا للخبووورات ال للعديووود مووون الخبووورات الصوووادمة أظهوووروا مووويالً 

وتعرضووهم لمواقووف صوووادمة ناشووئة عوون العنووف السياسووي تزيوود مووون  ،مشوواركينالغيوور األطفووال اإلنسووحابيين و 

 وطني موون أجوول تحقيووق التكيووف األمثوولموويلهم إلووى اسووتخدام أسوواليب المبووادرة وأسوواليب المشوواركة فووي العموول الوو

(Abu Hein, 2001) 

والعصاب، وتزيد ارتفاع مستوى التوتر ن تأثير الخبرات الصادمة في الطفل واألسرة تؤدي إلى إ

سلبيًا في قدرة الطفل على االنتباه كما أنها تزيد من   للمخاطرة، كذلك وجد أن لها تأثيراً  من قابلية الطفل

حيث تشير كافة الدالئل إلى ارتفاع  PTSD إمكانية تعرضه لما يعرف بأعراض ما بعد الخبرة الصادمة

، ولعل أهم االنعكاسات التي يعيشها 54.6%مناطق المواجهة إلى يصل في معدالتها بين األطفال ل

األطفال الذين يعيشون في ظل الحرب والعنف السياسي هو انخراطهم في النضال الوطني، فقد شاهد 

هؤالء األطفال كما سبق أن ذكرنا أنواعًا مختلفة من الخبرات الصادمة، من القتل والتدمير وضرب الوالدين 

 .بالحرية واالستقالل  ترمز لهم  األسرة كما شاهدوا تدمير مؤسساتهم الوطنية التي كانتأو أحد أفراد 

ضائقات الالجئين واالتصاالت التكيفية سيكون بعض األطفال الالجئين سلوكهم يوحي بشيء  بالرغم من
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تصادية أكبر والطفل يكون ضمن شبكة من الحقائق التاريخية والثقافية والسياسية واالجتماعية واالق

 واألسرية، والضائقة هي التي تجسد األساليب على المستوى الشخصي واالجتماعي

  Summerfield, 2000; Abu Hein, 2001; 2004).قوتة،)

وأصبح الذكور والمراهقين أكثر عدوانية بسبب األوضاع  ،أكثر قلقًا على أبنائهمن اآلباء أصبحوا إ

كما أن العيش في ظل الخوف واإلهانات أصبح  ،عانون منهاالقتصادية السيئة والضغط النفسي الذي ي

كما زرعت التغطية (. الشهادة)يدفع باألطفال والمراهقين والشباب إلى التفكير بالقيام بأعمال انتحارية 

، فمعظم األطفال الفلسطينيين س األطفال والمراهقين وعائالتهماإلعالمية لألحداث الجارية الخوف في نفو 

السياسي داخل المخيم والبيئة المحيطة، وأغلبهم عاصر االنتفاضتين، أو واحدة منها على  عايشوا العنف

محددة  ليست األطفالكانت ردود أفعال  .األقل، لذا فقد تعرض أغلبهم لحوادث مرتبطة بالعنف السياسي

 جيةمزاحالة  إلىمن القلق واضطراب النوم، ووصولهم % 77لالكتئاب ما بعد الصدمة بحيث يعاني 

ومتابعة ( من تاريخ العنف العائلي% 34بمعدل انتشار )النوم  اضطرابوكان من المتوقع  ،اكتئابية

قبل وصول منفاه  لالجئ إن توقع التجارب المؤلمة. من األعراض النفسية ذات الصلة عيادياً % 25.9

وتوقع المدارس، الضاغطة، وتوقع العنف ومشاهدة تغييرات متكررة في السلوك في  األحداثواستيعاب 

 يؤدي إلى مشاكل نفسية على المدى البعيد ، والتعليم المتدنيواألصدقاءالمدرسة القليلة من  مشاركةال

 .( ;Montgomery,  2011 2007الحداد، )

ضاغطة / األطفال الذين تعرضوا لمواقف صادمةأن  2009 :313) ،غانم)وفي هذا السياق أشار 

أو شخص يطلق النار على  ،أو حادث سيارة ،أو مشاهد إطالق النار ،مثل مشاهدة نار تلتهم منزالً 
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نفس الطفل مما يقتضي ضرورة ( تهشم)وال شك أن هذه المواقف . الخ..  ،شخص آخر أو يقوم بذبحه

 . نفسيته( تلتئم)المتكرر حتى االجتماعي نفسي تعرضه للعالج ال

آلثار النفسية واالجتماعية أنه بلغت درجة ا( 2002، شعثو  عساف)وأوضحت نتائج دراسة 

وهذا يعني أن المرأة الفلسطينية تعاني بدرجة %( 69)واالقتصادية على المرأة الفلسطينية درجة كلية بلغت 

عالية نتيجة العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بأثر 

حالة االجتماعية، ومستوى الدراسة، وطبيعة عمل المرأة، ومنطقة العمر، وال) المتغيرات الديموغرافية 

على الضغوط النفسية  (مصدر الدخلو ستشهاد أحد أفراد األسرة، االسكن، ودخل األسرة، جرح أو 

أكبر للمرأة الفلسطينية بشتى نتائجها  باستقطابالجتماعية التي تتعرض لها المرأة، وأوصت الدراسة وا

ات الفلسطينيات في جمعيات ومؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل على دعم وبخاصة نساء المخيم

وهذا يتفق ما  .اجتماعية واقتصادية وتحقق للمرأة مبدأ التكافل االجتماعي الهامنفسية و المرأة من نواحي 

أن التغيرات في ظروف الحياة  كان لها تأثير رئيسي على  (Khamis, 1998)ورد في نتائج دراسة 

وزيادة المسؤوليات ت، وهذه التغيرات شملت نوع الدور، النساء الفلسطينيات اللواتي مررن بصدمارفاهية 

ستشهاد الرجال أو تعرضهم االتي وضعت على المرأة في ظل غياب الرجل بسبب العنف السياسي وبسبب 

، الغارات، للسجن، وأشارت أيضًا إلى أن العنف السياسي باإلضافة إلى اإلعتقال االستبدادي، الضرب

بين سكان قطاع غزة، وأظهرت  وى اضطراب الضغوط التالية للصدمةالتعذيب، من الممكن أن يرفع مست

ين تعرضوا لخبرات النتائج أن اضطراب الضغوط التالية للصدمة وجد بين أفراد العائلة الفلسطينية الذ

ستشهد أو جرح أو تعرض بيته ، وأيضًا الشخص الذي أحد أفراد أسرته أ(%35)نتفاضة صادمة أثناء اال

 ". PTSDما بعد الخبرة الصادمة "  للهدم يكون معرضًا ألعراض
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وفي نفس االتجاه ما جرى للفلسطينيين بعد انتفاضة األقصى حيث تعرضت مئات البيوت 

الفلسطينية واآلالف من األشجار للتدمير، هذا باإلضافة إلى تدمير المؤسسات الفلسطينية التي تم بناؤها 

، ولقد ظّل اإلسرائيليون يحولون دون أن تنشأ في المناطق الفلسطينية بيئة 1993بعد اتفاقية أوسلو 

د اإلسرائيلي، اقتصادية مستقلة بحيث يبقى الغالبية العظمى من العمال تعتمد اعتمادًا كبيرا على االقتصا

ع التجول فيها والقصف إعادة احتالل معظم المناطق الفلسطينية وفرض نظام من هذا باإلضافة إلى

والمداهمة الليلية، وفي ظل هذا السياق الصعب شاهد األطفال اآلباء وهم عاجزون وكذلك تتم إهاناتهم أو 

واألمر اآلخر المؤثر في العائلة الفلسطينية هو تعرض آالف الفلسطينيين للتعذيب واالعتقال،  .ضربهم

كثير  من رض للسجن في السجون اإلسرائيلية، و تعفإّن شخصًا من كل ثالثة   وطبقًا لبعض التقديرات

؛ 2004قوتة، )ختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي هم آباء أو إخوة قد تعرضوا ألنواع مهؤالء 

B’TSelem, 2000.) 

 اضطرابقد ظهرت لديهم % 69 أن حوالي (Abu Hein et al., 2007)من  وأشارت دراسة كالً 

ن حوالي  ،ما بعد الصدمة من % 95وأن حوالي ، اكتئابيةمن األطفال يعانون من أعراض 40 % وا 

ويعود ذلك إلى ما يتعرض له األطفال في الواقع الخارجي  ،األطفال لديهم أعراض قلق وتوتر شديد

المعاش من قتل وتشريد وتهديم للمنازل وأنواع متعددة من المواقف الصادمة التي مرت باألطفال 

 Altawil et al., 2007; Altawil) أشارت نتائج كل من الدراسات التالية وفي هذا السياق ،الفلسطينيين

et al., 2008) ضد الشعب الفلسطيني تؤثر على جوانب عدة  االحتالللمترتبة على عنف أن النتائج ا

غربية تؤكد أن إن معظم الدراسات في قطاع غزة والضفة ال. مثل الجسدية والنفسية واالجتماعية والوظيفية

األكثر عرضة للمعاناة من اضطراب ما بعد  الذين يعيشون في مناطق الحرب هم يينفال الفلسطيناألط
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أن توقعات ( 1993 ،دراسة الفقي)وتوصلت  .الصدمة واضطرابات جسدية ومشاكل نفسية واجتماعية

و التشريد سر أو الطرد أفراد كانت تنطوي على الخوف والشعور بالعجز واحتماالت القتل أو األ  األغالبية 

أو التعذيب، وانتهاك األعراض وسلب األموال وغير ذلك مما يعتبر خبرات صادمة تؤدي إلى أعراض ما 

الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل ظروف من العنف الجماعي والحرمان  .(PTSD)بعد الصدمة 

رضية مع والم PTSDمن معدالت مرتفعة من اضطراب ما بعد الصدمة  يعانوناالقتصادي المستمر 

 خطيرةالصدمة للتحت التعرض  بأنهم السكان حول وشيوع حقيقة،  (MDE) الجسيمنوبات االكتئاب 

Madianos et al., 2011)). 

من األسيرات يعانين من % 28.9إلى أن  (4080) آخرونو  دراسة زقوت وأشارت نتائج

األسيرات  ىمة الحالية لدالصد عراضأث لقياس اضطرابات الصدمة وقد تم استخدام مقياس تأثير الحد

كما  ، 4007- 4001غزة في العام  ىالحالية وخاصة الحرب األخيرة عل على اعتبار التأثر بالصدمات

 ،%41.5فقد احتلت المرتبة األولى  ،جسمانية توصلت الدراسة إلى أن أعلى نسبة كانت لألعراض النفس

أعراض ، %38أعراض القلق  ،%33.3ثم أعراض االكتئاب ، %33.3ويليه أعراض الوسواس القهري 

 ،%49.4أعراض الحساسية التفاعلية  ،%49.9أعراض قلق الخوف  ،%47.2العداوة والبارانويا التخيلية 

 والنفسيللتعذيب الجسدي  التعرضكما بينت النتائج وجود عالقة طردية بين  %.81.1األعراض الذهنية 

عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين التعذيب الجسدي  كذلك وجدت ، واآلثار بعيدة المدى الناتجة عنهم

وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد أكدت على أهمية ، القلق ،األعراض الجسمانيةو والنفسي 

 .الرعاية االجتماعية والنفسية لجميع األسيرات
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" ب ما بعد الصدمة اضطرا" أدخلت جمعية الطب النفسي األمريكية بعض التعديالت على مفهوم 

(APA, 1987, 1994)  التركيز على عملية  ،يتناول األول: جب اإلشارة إليهماتمنهما تعديالن مهمان

وتتمثل هذه  ،الذي يعتبر مؤشرًا أساسيًا للداللة على اضطراب ما بعد الصدمة ،Avoidanceالتجنب 

تجنب الوضعيات التي يمكن أن توقظ العملية في تجنب األشياء واألفكار والمشاعر المرتبطة بالحدث و 

ويتمثل في استعادة الطفل  ،ويتناول الثاني اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند األطفال. ذكريات الحدث

الرغبة في بعض األنشطة باإلضافة إلى انخفاض  ،للحدث المؤلم عن الطريق اللعب المتكرر بالصدمة

ال الضطراب ما بعد الصدمة حسب ما جاءت به جمعية هناك ثالثة أشكو ، والمهارات بما في ذلك الكالم

فيما يتعلق بالشكل الحاد فإن أما . الشكل الحاد والشكل المزمن والشكل المتأخر: الطب النفسي األمريكية 

وقد تكون  ،أشهر 6 إلىويجب تستمر العوارض لفترة قد تصل  ،العوارض تبدأ مباشرة بعد حدوث الصدمة

انقضاء ستة أشهر من بداية ما الشكل المزمن فيعني أن العوارض تستمر بعد أ. إمكانات الشفاء أفضل

فليس من المستغرب أن تبدأ العوارض بالظهور بعد فترة طويلة من  ،وبشأن الشكل المتأخر. الصدمة

ويعتبر أكثر هذه الحاالت أثرا هو ذلك النوع (. 1999 ،يعقوب) عدة أشهر أو سنوات إلىالركود قد تصل 

فتجعل اإلنسان  ،أو حدوث اإلصابات الجسدية والمفاجآت الخارقة للعادة ،مات التي تهدد الحياةمن الصد

 (.2007 ،الحداد)في مواجهة الخوف من الموت أو اإلبادة أو اإليذاء بشتى أشكاله 

وتظهر عالمات  ،لتعرض للمواقف الضاغطة في الحياةنتيجة ااضطرابات التوافق  تحدثو 

ور من التعرض لهذه الضغوط في صورة اضطراب في الحياة االجتماعية أو شه 3االضطراب خالل 

وقد تكون مصحوبة بالقلق أو  ،1:2وتحدث لدى النساء أكثر من الرجال بنسبة  ،العملية أو الدراسة

والبد من التفرقة بين إضطراب التوافق واضطراب ما بعد الصدمة  .(2003 ،الشربيني) االكتئاب
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من، فاالضطرابات الثالثة تتطلب وجود مصدر ضغط حاد وقوي، ومجموعة واضطراب الضغط المز 

محددة من األعراض، بينما على العكس يمكن ظهور اضطراب التوافق بواسطة مصدر ضغط من أي 

 (.2007غريب، )من األعراض المحتملة  اً درجة شدة، وربما يتضمن مدى واسع

 أو واستمرارها نشأتها في كذلك السيكوماتية، تاالضطرابا في قوياً  دوراً  يلعب النفسي العاملإن 

 كمدخل الحياة بأحداث النفس علماء اهتم المنطلق هذا ومن ،مواجهتها في الفرد مقاومة وضعف هاثارتأ

 اليومية الخبرات تعتبر حيث ،لإلنسان والنفسية الجسمية الحالة على تنعكس التي الضغوط لدراسة

 روتين عن الناتجة واإلحباطات، اليومي الكدح ومنها، لإلنسان صحيةال الحالة على انفعالياً  المشحونة

 مثل مثلها والنفسية الجسمية لألمراض جيدة منبئات ة،المزعج والنزعات، االجتماعية والضغوط، الحياة

 (.2006الفقي، و  الشقماني) الرئيسية األحداث

 اضطراب ما بعد الصدمة  1.8.1 

موقف استجابة متأخرة لحادث أو  " هو PTSD)  ةما بعد الضغوط الصدمي)اضطراب   

: ضاغط جدًا، وتكون طبيعة تهديدية أو كارثية، تسبب كربًا نفسيًا لكل من يتعرض لها تقريبًا من قبيل

كارثة من صنع اإلنسان، أو معركة أو حادثة خطيرة، أو مشاهدة موت آخر، أو مشاهدة عنف، أو أن 

 (.2007الخطيب، )" أو اغتصاب، أو جريمة أخرىيكون الفرد ضحية تعذيب، أو إرهاب 
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 ؟اضطراب ما بعد الصدمةالمراحل التي يمر بها 

ومن  ،الفعل عند المصدوممن جهة على فهم ردات  المراحل مسألة هامة ألنها تساعدإن هذه   

د مراحل اضطراب ما بع وكان هناك محاوالت لدراسة ،على التقويم ورسم المخطط العالجي ،جهة أخرى

، التعذيب ،الحروب)  دمةفسير جميع أشكال الصيوجد هناك نموذج واحد يصلح لت والواقع ال، الصدمة

 :تحديد خمس مراحل إلى (Horowitz,  1986)وقد توصل ( ...االغتصاب ، الكوارث الطبيعية

ت مرحلة اإلنفعال الشديد ويدخل فيه الصراع والرفض واالحتجاج والنقمة والخوف الشديد مع فترا -1

 .من التفكك والذهان 

االنسحاب وتعاطي الكحول  إلىذّكر بالحدث باإلضافة يالنكران والتبلد وعمليات تجنب لكل ما  -2

 .والمخدرات كوسيلة للسيطرة على الخوف والقلق

 واالضطراباتوالتبلد واألفكار الدخيلة التي تتوافق مع حالة من اليأس  –التأرجح بين النكران  -3

 .االنفعالية

من خالل الصدمة بحيث تصبح األفكار والصور الدخيلة أخف وطأة ويصبح التعامل معها العمل  -4

 .وتبرز استجابات القلق واالكتئاب واالضطرابات الفيزيولوجية، التبلد –نًا بينما يشتد النكران ممك

هذا التحسن  إلىيحدث التحسن النسبي في االستجابة ولكن المريض ال يصل  األخيرةوفي المرحلة  -5

 . ر لديه بعض االضطرابات المزاجيةإذ تستم ،شكل كاملب
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يحاول المصاب أن يجد حاًل لمشكلته من خالل تجنب األفكار والصور الدخيلة من  وهكذا  

 األشخاصمعظم  إليهاهذه كلها وسائل سلبية يلجأ . التبلد من جهة أخرى -جهة ومن خالل النكران  

 (.1999، يعقوب) عندما يتعرضون للصدمات والكوارث

األول : ومن هذه المراحل هناك توجهان ،يمر بمراحل مختلفة "مةما بعد الصد"إن اضطراب   

الحل  إيجادحل للمشكلة واستعادة التكيف ويتناول الثاني سوء التكيف وعدم القدرة على  إيجاد إلىيرمي 

 :هذه المشكلة ووجد ما يلي( Epstein,  1991)وقد درس . المناسب

يمكن التنبؤ بما  ال: فإن معتقدات الشخص تتخذ الشكل التالي، راف األزمة باتجاه الحلي حال انصف  -

ومن  ،تلك األخطار ولكن ضمن بعض الحدودهناك حلول ل. يحدث من أخطار في العالم الخارجي

ضمن بعض  إاليمكن الوثوق بهم  يشكلون خطرا عليه وأنه ال اآلخرينمعتقدات الشخص األخرى أن 

 . الحدود فقط

مما ، المواجهة أستطيعالعالم خطر وأنا ضعيف ال : د يقول الشخصفق. الخوف استجابةالتضخيم في   -

 واضطراب واالحترازوهذا الوضع يترافق بظهور الحذر  ،عليّ  أكيداً يشكلون خطرا  اآلخرينالشك فيه أن 

 .الجهاز العصبي المستقبل 

 فالمريض يعتقد هنا بأنه ال .اآلخرينتحرك ضد الحل القائم على تضخيم استجابة الغضب أي هناك ال  -

وهنا تظهر  .علّي  أن أدافع عن نفسي وأهاجمهم ،لذا .مخادعون وظالمون ألنهم باآلخرينيمكن الوثوق 

 .ضطهاد والشك وردات الفعل العصبيةعوارض الشعور باال
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يعتقد بأن العالم  فالشخص( والعزلةاآلخرين، االبتعاد عن )الحل القائم على استجابة االنسحاب   -

وهنا يفقد الشخص قدرته على األلفة  ،ويعتمد على نفسه اآلخرينلذا عليه أن يبتعد عن ، طيرالخارجي خ

 .اآلخرينواالتصال مع 

وتجنب كل ما يذكره  األشياءالحل القائم على التفكك وعدم القدرة على التفكير المنطقي والربط بين   -

 .بالصدمة

ولكن عليه أن يواجه  ،الم الخارجي خطير وتافهك بحيث يعتقد الشخص بأن العالحل القائم على التحر   -

 (.1999 ،يعقوب)ر وأن يتحرك بداًل من أن يستكين هذا الخط

 كيف يتشكل اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ؟   2.8.1

ومن أهم هذه  ،وعة لتشكيل اضطراب ما بعد الصدمةحاولت بعض النظريات أن تعطي تفسيرات متن

 :رياتالنظ

 :(Information Processing) ( االنباءات) معلوماتمعالجة ال1.2.8.1 

إن معالجة االنباء تعتبر من أهم النظريات التي حاولت أن تفسر اضطراب ما بعد الصدمة  

(Horowitz, 1986) .قسم منها يستوعبه الدماغ وتتم معالجته  ،فاألنباء تغزونا من كل حدب وصوب

تكون  نباءالقسم اآلخر من بشكل صحيح ألن االبينما ال تتم معالجة ( السلوك ،حل الترميز، ترميز)

كما هي الحال مثالً  في الكوارث والصدمات ( جهاز االستقبال)ناقصة أو فوق طاقة الجهاز العصبي 

بحيث ال تتالءم المنبهات الخطيرة الطارئة مع خبرات الشخص ونماذجه المعرفية ألنها تتخطى اإلطار 

وفي هذه . وهذا ما يؤدي إلى حدوث التشويه واالضطراب في معالجة االنباء. ي للتجربة اإلنسانيةالسو 

الصادمة ناشطة وبشكلها الخام وهي تستمر في ضغطها المؤلم على ( أو المنبهات)تبقى االنباء  ،الحالة
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ير أن الشخص غ. الشخص الذي يحاول عبثاً  أن يبعدها عن عتبه الوعي حتى يشعر بالراحة واألمان

وهذه  ،المصدوم يلجًا عادة إلى استخدام بعض الوسائل الدفاعية السلبية مثل النكران والتبلد والتجنب

وهذا يعني أن المنبهات الصادمة  ،الوسائل الدفاعية تشكل السمات البارزة الضطراب ما بعد الصدمة

تبقى المنبهات  ،وهكذا ،...(دخيله أفكار وصور  ،كوابيس) تخضع لمبدأ التكرار القهري لذكرى الصدمة 

بأن معالجة  Horowitzويعتقد . الصادمة تضغط على الشخص حتى تتم معالجتها بشكل كامل

 :نباءات الصادمة البد لها أن تمر بمراحل متعددة اإل

 .الرفض والنقمة والصراخ والذهول : المرحلة األولى -1

 .التجنب والنكران والتبلد : المرحلة الثانية -2

 .التبلد  –التأرجح بين التجنب والنكران : حلة الثالثةالمر  -3

 .وهي المرحلة االنتقالية : المرحلة الرابعة -4

 (.1999 ،يعقوب)النباءات الصادمة في كيان الشخص تداخل ا: المرحلة الخامسة -5

 :النموذج السيكولوجي 2.2.8.1 

لتفسير اضطراب ما بعد الصدمة  أن يضعوا نموذجًا نفسيًا اجتماعياً ( Green et al., 1985)حاول     

وهم يعتقدون بأن مصير الصدمة يتوقف من جهة على حدتها وطبيعتها ومن جهة أخرى على شخصية 

كلما كان المصدوم قادرًا على تخطي  ،إذ كلما كانت العوامل النفسية والبيئية مالئمة. المصدوم ودور البيئة

ضحايا الكوارث الطبيعية  ن المؤسف أن نقول بأنوم. مة واستعادة التكيف إلى حد معقولآثار الصد

بصورة خاصة هم الذين يلقون العون واالهتمام من جانب األفراد والمنظمات اإلنسانية بعكس ضحايا 



37 
 

. وهذه الحالة تنطبق مثال على الجنود األميركيين الذين قاتلوا في فيتنام . التعذيب والحروب واالعتداء

هم جماعة من المنحرفين والمجرمين ويعطي الرسم التالي صورة حتقار ويعتبرونفالمجتمع ينظر إليهم نظرة ا

 .(1999يعقوب ، )ملخصة عن النموذج السيكولوجي 

 مةالتجربة الصاد

 تهجير الخ ، اغتصاب ،تعذيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئة

 تقديم الدعم أو ال -

 وقوف اآلخرين -

 معالجة االنباءات الصادمة

 لتدخلالتجنب              ا

 تمثيل تدريجي

 الشخصية

 وجود اضطرابات نفسية -

 .قبل المرض أو ال

 .وسائل الدفاع -

 تجارب صادمة في الماضي -
 التكيف

 .ستقرار نحو اال -

 PTSDنحو االضطراب والمرض  -
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 :نظرية التعلم والتشريط  3.2.8.1

 :هناك نوعان من التعلم القائم على االشراط 

وفيه يكون ( المنبهات)كالسيكي الذي يدرس ردات فعل الجسم أو الكائن إزاء ضغوط البيئة الاالشراط 

 الفاعل  االشراطوهناك (. Pavlovبافلوف )الشخص خاضعًا لتلك الضغوط وليس له الخيار في تبديلها 

. ه مناسباً بحيث يكون فيه الشخص قادرًا على التحرك والرد على منبهات البيئة بالشكل الذي يرا( سكينر)

 .حافزًا الستمرار العمل والعكس بالعكس ( مكافأة  ال)يكون التعزيز  ،وكلما كان الرد صحيحاً 

بأن هذين النموذجين من التعلم يفسران كيف يتشكل اضطراب ما (Keane et al.,1985) يعتقد  

ه المؤلم على منبهات وسلوك التجنب وتعميم المنب (اإلنعزالية) بعد الصدمة بما في ذلك استجابة اإلجفال

إن الشخص . بمعنى أن المنبهات الحيادية تصبح فيما بعد مشروطةً ، أو أشياء أخرى غير مؤلمة أصالً 

يحاول أن يهرب من المنبهات التي تذكره بالصدمة ( الخ ...اغتصاب  ،تعذيب ،حرب) من المصدوم

 تزامنت معها أوبعمليات التعذيب  وهذه المنبهات قد تصبح مؤلمة للشخص ألنها اقترنت مثالً  ،(التجنب)

يستمر عبر الحاضر والمستقبل وكأن الصدمة تطغى ( التجربة الصادمة)ومن هنا يبدو أن الماضي المؤلم 

 (.1999 ،يعقوب)التفكير المنطقي يعمل بشكل سليم على كل شيء بحيث ال يعود 

 :النموذج المعرفي 4.2.8.1 

ويبدو أن  ،ى الحدث عند الشخص وكيف تظهر لديه المعاناةيرمي النموذج المعرفي إلى إدراك معن 

دخل صلب القيم والمعتقدات والنماذج المعرفية توهنا . على نظرة الشخص إلى ذاته والعالماألمر يتوقف 
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ويرى . إلى زعزعة هذه البنيانات الشخصيةومما الشك فيه أن الصدمة تؤدي . التي تميز شخصًا عن آخر

(Epstein, 1991 ) الحفاظ  :التالية نظرة الشخص إلى الواقع وتكيفه معه يرميان إلى تحقيق األهدافأن

القدرة على فهم معطيات الواقع بطريقة تسمح للشخص بالتكيف  ،على التوازن القائم بين كفتي اللذة واأللم

 .خرينفي االتصال والكالم مع اآل والرغبة ،اظ على اعتبار الذات بشكل مقبولالحف ،معها بطريقة ما

أن هناك ثالثة معتقدات شخصية تفسر موقف ( Epstein, 1991) وعلى هذا األساس يرى 

ن لهذا العالم  ،إن هذا العالم هو مصدر الخير واالنشراح :ي من الواقع أو العالم الخارجياإلنسان السو  وا 

ن األنا لها قيمتها وأهميتها الخاصة ،قيمة ومعنى ويمكن التحكم به بالتقدير بوب وجدير حفأنا شخص م ،وا 

وعندما تقع الكارثة تتحطم المعتقدات واآلمال المذكورة ويشعر الشخص بالذهول والنقمة واليأس  ،واالحترام

تتحول المعتقدات اإليجابية إلى معتقدات سلبية ويصبح العالم الخارجي  ،وهكذا ،وكأنه ال يصدق ما جرى

وهنا تظهر أهمية العالج . ة الكارثة وتفقد معناها وقيمتهاإذ تنسحق األنا تحت وطأ. مرعبًا وتافهًا للغاية

المعرفي الذي يتناول بدقة معالجة األفكار والمعتقدات السلبية حتى يتمكن الشخص المصدوم من إعادة 

  .(1999 ،يعقوب)بناء تجربته وتبديل مفهومه عن نفسه وعن الواقع واآلخرين 

 أو الصادمة الخبرات تربط المعرفية نظريةال أن( 2004 ،حسنين)ترى وفي هذا السياق  

 وجهة من فالبيئة ،متداخالن والبيئة الفرد المعرفية تعتبر فالنظرية والبيئة المحيطة نفسه بالفرد الضغوط

في  المعرفية والنظرية التحليلية النظرية بين تشابه وهناك، والعكس التكيف على الفرد من قدرة تزيد نظرها

 عالقة وبأن، فعل   رد   عالقة العالقة   يعتبر فكالهما الصادمة الظروف تحت بالبيئة فردال عالقة وتفسير فهم

 بتحريك الفرد فيقوم على عاتقه تقع التي الداخلية أو الخارجية المطالب تزداد عندما تضطرب بالبيئة الفرد

 .العالقة ليصلح مصادره
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 :تاليال النموذج يوضحها الصادمة للخبرات وسيطة عوامل وهناك

 التفكير والوجدان (الداخلية مصادره بين كتفاعل الطفل يتلقاها الصادمة الخبرة أن يفسر النموذج وهذا    

 النفسية الطفل صحة أن أي ،العنف فيها يحدث التي والبيئة الطفل بين وسيط كعامل (األسرة)و ،(واألداء

 .المجتمع مع علالتفا األسرة في وأداء أدائه وعلى العقلية قدرته على تعتمد

 :نظرية األزمة5.2.8.1 

Henz Hartman باعتبارها وليدة الظروف المعاصرة التي " األزمة النفسية" أن إلى أشار

ولكي يستطيع الفرد . ستجابة الفرد لصوت العقل والمنطقانفعالية تحول دون اهي حالة  :يعيشها اإلنسان

ى أحكام المنطق والعقل كان لزامًا عليه إزالة مستندًا عل Social Roleجتماعي ه االأن يقوم بدور 

 .الضغوط الناجمة عن هذه األزمة أو الكوارث الطارئة عليه

 المجتمع   

 

 التفكير

 األداء

 األسرة 

 العنف

 خصالش

الخبرات الصادمة 
غير المباشرة و 
 المباشرة
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وتمثل األزمة نمطًا معينًا من المشكالت أو المواقف التي يتعرض لها فرد أو أسرة أو جماعة 

تسمية على كل ولكن يجب أن نشير على أنه ال يصح أن نطلق تلك ال ،واألزمة لها خصائص المشكلة

حيث يقتصر إطالق تلك التسمية على تلك  ،ولكن ليست كل مشكلة أزمة ،مشكلة فكل أزمة تعد مشكلة

نفعال الشديد ويشعر أنها تشكل تهديدًا يشعر اإلنسان حيالها بالضغط واال النوعية من المشكالت التي

تأثير موقف أو حدث " بأنها  Cummingويعرفها  .لحياته أو ألمته أو ألهدافه األساسية في الحياة

عادة التكيف مع نفسه أو مع العالم الخارجي أو مع  يتحدى قوى الفرد ويضطره إلى تغيير وجهة نظره وا 

  (.2004 ،وعبد الخالق الصديقي" )مايهكل

ألزمة أثارًا إلى أن ل ) (Ehly, 1986; Greenstone & leviton, 1993من  كل   يشيرو 

وتمت اإلشارة إلى  ،وسلوكية تختلف باختالف األفراد والمواقف التي يواجهونهانفسية وبدنية واجتماعية 

 :اآلثار العامة وهي

 .والشعور بالعجز واليأس ،واالكتئاب ،اآلثار النفسية التي تمثل القلق  -1

وضعف  ،واألرق ،اآلثار البدنية التي تمثل ضعف الصحة العامة والطاقة والنشاط والحيوية  -2

 .الشهية

وعدم القدرة  Social Withdrawal االجتماعية والتي تتمثل في االنسحاب االجتماعياآلثار   -3

 .على القيام بالمسؤوليات االجتماعية

 .وسيطرة بعض األفكار السلبية، مثل ضعف القدرة على التركيزاآلثار السلوكية والتي ت  -4
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االجتماعيين للمعرفة  على أهمية امتالك المعالجين(Stevens & Ellberbrock, 1995) ويؤكد     

والمهارة والخبرة والتدريب الكافي الذي يؤهلهم لتوفير خدمات متخصصة لألفراد الذين يتعرضون 

فهؤالء المختصين يمكن أن يسهموا وبشكل صحيح في مساندة هؤالء األفراد من خالل التدخل  ،لالزمات

ومواجهة الموقف . عد على التكيفوتحديد مهارات وخبرات بديلة تسا Direct Interventionالمباشر 

ومن خالل توفير النصح واإلرشاد واالستشارة والخدمات  ،والتعامل الصحيح مع اآلثار المترتبة عليه

 .االجتماعية الدائمة والمساندة

 :النموذج البيولوجي  6.2.8.1

من تبدالت الباحثين أن يربطوا اضطراب ما بعد الصدمة بعمل الدماغ وما يطرأ عليه  بعض  حاول  

أن الصدمة تؤدي إلى اضطراب ( Van Der Kolk, 1984)ويرى  . كيميائية و فيزيولوجية ووظائفية

 : وهذا االضطراب يظهر على الشكل التالي . في وظيفة الدماغ وبعض أنحاء الجسم 

 .ارتفاع نسبة الكاتيكوالمين في الدم   -

 .ارتفاع نسبة االسيتيلكولين  -

 .يبينفرين النور انخفاض في نسبة ا -

 .انخفاض في نسبة السيروتونين في الدماغ -

 .انخفاض نسبة الدوبامين في الدماغ  -
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يبينفرين يرتبط بعدم قدرة الشخص على الهروب أو التخلص من الصدمة اإن استنزاف مادة النور  

الصدمة غير  وهذا يؤدي إلى استنزاف مادة الدوبامين ألن االستجابة الفعالة إزاء. التي يتعرض لها

فالتعرض المتكرر للصدمة أو لذكراها يؤدي فيما بعد إلى حالة من التبلد أو التخدير العاطفي . ممكنة

 Opoid)وهنا يفرز الدماغ مواد مخدرة شبيهة من حيث مفعولها باالفيونات . كحل حتمي للصدمة 

Peptides) ن مصير اضطراب ما بعد الصدمة يتوقف إذن على نشاط االفرا، و مثل ) زات المذكورة ا 

ويبدو أن الدماغ يقوم بهذه  ،وكذلك على المواد المخدرة التي يفرزها الدماغ( يبينفرين االدوبامين والنو 

وبعد أن تمر الصدمة تحدث حالة شبيهة باالنسحاب والذي . الوظيفة عندما يتعرض الشخص للصدمة

ن المعلوم أن االنسحاب يترافق وم ،نالحظه في عوارض االنقطاع الفجائي عن تعاطي المخدرات

 (.1999، يعقوب) بعوارض نفسية فيزيولوجية شديدة األلم

 الفقدان في المجتمع الفلسطينيتجربة 9.1 

اإلحساس بالحزن والخسارة على فقدان أشخاص نحبهم ونعزهم أو إصابة أحد منهم هو  :الفقدان 

 ،حسنين) كل حالة فقدان صعبة على أصحابها نولك ،قدان مفاجئًا وأحيانًا على مراحلويكون الف. بمكروه

2010). 

اإلسرائيلي وما  االحتالليتعرض الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة ألعتى هجمة شرسة من قبل  

على جميع المستويات وخاصة من األضرار  الكثير لد هذه الهجمةوتو  ،يرافقه من تدمير وتقتيل وتشريد

من أكثر شرائح المجتمع معاناة لخبرة الفقدان فهي التي فقدت الزوج  ء  عتبر النساوت  ، أزمة خبرة الفقدان

ولذلك كان البد من تنسيق الجهود وتنظيمها  ،واالبن واألب واألخ الذي يعتبر الرمز لألسرة والمعيل لها
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على المستوى الرسمي والشعبي ومن قبل كافة المؤسسات والمراكز العاملة في مجال الدعم النفسي 

وفي  (.2006 ،أبو عايش)الجهود االجتماعي والمساندة ألسر الشهداء وخاصة النساء واألطفال لتنظيم 

أن اإلناث أكثر اضطرابًا من الذكور الذين فقدوا أو تعرضوا شخصيًا ( 2007)هذا السياق أشار أبوهين 

 .ة أكثرأو شاهدوا أحد أفراد األسرة يتعرض أمامهم للقتل وظهرت لديهم االضطرابات النفس جسمي

 Attachment Theoryنظرية  ، ومن مصادر التحليل النفسي( Grief)سى لألإن فهمنا عن  

والمرضى الميؤوس من  ،األطفال)على دور المشاعر والدفاعات النفسية وركزت على  كان في التركيز

وفقدان حيث ركزت البحوث على دراسة عينات المجتمع ( أو ضحايا الكوارث ،والمرضى عقلياً  ،شفائهم

الخسارة  )نبثاق بعض القضايا مثل او  ،الفجيعةنوع  األهل واألزواج أو األطفال أكثر من األسى مع تحديد

Loss، نفصال واالDisengagement،  أو الحلResolution .)ك مناقشات حول ما إذا وكان هنا

كانت هذه العمليات أطوارًا لعلمية سواء أوفيما بعد أصبح شائعًا في النظريات ا كان األسى حالة أو عملية

هناك العديد من الممارسين في مجال رعاية من فقدوا األعزاء واحتضنوا الكثير من العمل  .أو مراحل

المهم في هذه المرحلة المبكرة، والذي ال يزال يشكل أساس فهمنا للسيطرة الشخصية والتكيف في مواجهة 

والمساندة أكثر من االهتمام بالتدخالت المهنية والتركيز الديناميكا النفسية  على التركيزولكن . الخسارة

العلوم االجتماعية  اهتمت .على إطار العالقات االجتماعية، والقضايا المشتركة بين السياقات الثقافية

المختلفة  ي البعد عن الحزن وأنماط التعاملمتوازيًا في الفروق االجتماعية والثقافية ف اهتماماً 

(Kellehear,  2002). 

 قائمة لتصدر مرتفعة توصلها درجة ستحرز اآلباء أو األبناء استشهاد من الناتجة النفسية المعاناة 

 فيها ليس شارعاً  أو عائلة أن تجد فيندر الحالة شيوع أهمها اعتبارات لعدة دراستها المطلوب الموضوعات
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 األسى حدة من يفاقم مما، من أفرادها فرد من أكثر الستشهاد الواحدة العائلة تتعرض قد بل شهيد

 شخص من تختلف نسبياً  طويلة تدوم لفترات قد بل عابرة ليست اآلثار هذه أن إلى إضافة. والمعاناة

 المجتمع في السلبي تأثيرها حدة من النفسية للتخفيف المعاناة هذه دراسة الضروري من كان لذا ،آلخر

 الصحة وزارة في المجتمعية النفسية الصحة دائرة   أعدته تقرير   أظهر قد وأنه السيما الفلسطيني

 الشعب أبناء بين النفسية الصدمات النفسية وخصوصاً  االضطرابات حاالت ارتفاع زيادة الفلسطينية

 أثرَّ  كله هذا أن والشك ،االحتالل قوات ارتكبتها الوحشية التي اإلسرائيلية االعتداءات نتيجة الفلسطيني

 الوفاة فجيعة " ألنَّ  خاصة وأسر الشهداء عامة الفلسطيني للشعب لنفسيةا الحياة على كبير سلبي بشكل

 شديدة وانفعاالت سلبية التجاهات هاخالل   يتعرض المرء قد النفس على مشقة وأكثرها الحوادث حدث هي

ن مشاهدة ،األسى يتصدرها التعقيد  التعرض الشخصي من النفسية للحياة وتدميراً  وقعاً  أكثر   العنف وا 

 ،المزيني)" النفسي بنائه على سيئة تأثيرات لذلك فإن شاهده أم للعنف الفرد   تعرض   سواء ،فللعن

2011.) 

ويعتبر من أشد الحاالت  ،مختلفة على مستوى ردود فعل الفاقدين اً إن للمفاجأة في الموت أبعاد 

 ،ة مكثفةوقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وانعكاسات سلبي ،الضاغطة التي تعرض الفاقدين للخطر

والصدمة التي يحدثها الموت المفاجئ ربما تكون . وضاغطة ومستمرة وربما إلى استجابات مرضية دائمة

قوية جدًا وال تبقي مجااًل للمواجهة وال فرصة للمقاومة وتعيق استعادة القدرة على القيام باألداء الوظيفي 

 (.Miller, 2008)ة بعد الوفاة وقد يمتد إلى سنوات طويل ،كما كان عليه الحال قبل الفقدان

 ي حرج  من منهمفأفراد العائلة أو األحباب  يشهدهامن حاالت الموت العنفي % 5بما أن أقل من و  

افة إلى هذا فإن السرد لم يكن لهم دور فيها، إضلموت العنفي التي حدثت أمامهم، و ا سرد قصةعند 
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عادة السالمتكرر و  التي من شأنها أن تستمر ألشهر عديدة هي التي رد التخيلي لقصة الموت العنفي، و ا 

لى الحاجة إلى المساعدة من متخصصين، بما أن قصة الموت لها ارتباط باالختالل الوظيفي، و سيكون  ا 

التنقيح هما نقطة التركيز األساسية عادة السرد و قابليتها للتعديل و لها اليد العليا في عدم التكيف، فإن إ

 .Rynearson, 2006)) في استعادة شفاء المريض

والتي أجريت على الفلسطينيين الذين  (Abdel-khalek et al., 2006)أشارت دراسة في حين  

ن أن الفلسطينيي عايدة لالجئين في منطقة بيت لحمومخيم  ن في مدينة بيت جاال وقرية الخضريعيشو 

 The Death) الموت يعيشون في ظروف الحرب، وقد تم هدم نصف بيوتهم، وتم تطبيق مقياس هاجس

Obsession Scale (DOS) ) بين النساء وهو عامل  اً واحد سفرت نتائج الدراسة أن هناك عامالً أ و

تأمل الموت، وهيمنة الموت، ) ، في حين أن هناك ثالثة عوامل بين الرجال وهي (هاجس الموت العام)

ن (وتكرار فكرة الموت ن يعانون كثيرًا من هاجس الموت مقارنة النساء الفلسطينيات والرجال الفلسطينيي، وا 

 .بنظرائهم اإلسبانيين واألمريكيين والبريطانيين

في حين أن  ،ن التعرض لصدمات الحرب يفجر اضطراب الضغوط التالية للصدمة عند األطفالإ 

؛ بينما يتسبب القلق على اآلخرين في نشأة أعراض قلق االتصال ،الفقدان تتبعه ردود فعل األسى والحزن

وتتباين . والمعرفي لألطفال المصدومين إن تأثيرات الحروب بعيدة المدى على النمو النفسي واالجتماعي

دهما أو أعضاء في األسرة المشكالت واالضطرابات وأعراضها عند األطفال الذين شاهدوا الوالدين أو أح  

مظاهر وأعراض تمتد إلى  كما أن هذه المشكالت واالضطرابات وما تأخذه من ،أو يعذبون وهم يقتلون

، وبقيت تلك الجوانب اإلدراكية والمعرفية والخيالية واالنفعالية والسلوكية واالجتماعية من حياة الطفل

الظروف القاسية تشكل عبئًا يفوق مقدرة األطفال على التحمل، فتظهر عليهم معالم المعاناة النفسية 
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تظهر على الطفل مهما كانت حدتها ما هي إال نتيجة وعلينا دائمًا أن نتذكر أّن تلك األعراض التي 

طبيعية للواقع الذي يعيشه، وأنه من الطبيعي جدًا أن يتولد لدى الطفل نوع من رد الفعل للتنفيس عن 

المشاعر التي تعتمل بداخله ولوالها لما اندملت الجروح وأصبح من العسير تفادي عواقبها النفسية 

إّن تأثير الكبت . الحاجة للتعبير عما يعتمل في صدره وبأي أسلوب كانوالمعنوية بينما هو في أمس 

ولكن في . على شخصية الطفل قد يفوق على المدى البعيد عواقب العنف الذي يحيطه من كل جانب

بعض األحيان تكون التجارب والمواقف أكبر من قدرة الطفل على التحمل، مما يجعل األطفال يمرون 

ي الشديد مثل سجن األب، أو ضربه أمام الطفل أو المداهمة الليلية وتكسير بخبرات التوتر النفس

 (.2004قوتة، ؛ 2007الحداد، )محتويات المنزل أو اإلهانة 

 :والذي يتضمن فقدان (الفقدان) األزماتمواقف 1.9.1 

 أو شخص عزيز آخر ،أو طفل( الزوج)رفيق الحياة 1.1.9.1 

تترمل  :االنتفاضةعن المعنى السياسي أللم الترمل في ( 2006 ،أبو بكر)وفي هذا السياق أشارت  

فتصبح زوجة الشهيد وتنال من العطف . ت اإلسرائيليةالمرأة الفلسطينية نتيجة قتل زوجها في إحدى العمليا

تترمل أيضًا إذا مات زوجها المطارد أو المعتقل وهذه أرقى و  ،جتماعي والدعم المادي من السلطةاال

أو وفاة  (Bonanno et al., 2002)وأوضحت دراسة  .الترمل حسب الحكم االجتماعي  /ةدرجات الشهاد

وفي هذا السياق أشار  .أحد الزوجين تكون من أكثر التجارب المجهدة التي تواجه الناس خالل حياتهم

حادة أن فقدان أحد األبناء بسبب القتل وطريقة تبليغ الخبر إلى بروز ردود فعل ( Miller, 2008)ميلر 

وال  ،وصادم ومستمر، وعنيف، غير متوقع، بأنه فجائي الفقدان   ر  س  ووصفت األ   ،عند التبليغ عن الوفاة
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 ،سىفوران الغضب والحزن والشعور باأل :وتضمنت ردود الفعل على استجابات مثل. يمكن الهروب منه

يشغل الفاقدون  اوعادة مثابة ضربة قوية لشخصيتهم األول عن القتل هو بم أن الخبر   ظهر البحث  وي  

أو / فيما إذا تعرض القتيل للتنكيل قبل الوفاة ،ومظاهرها الجسدية اإلصابةفي البداية بطبيعة  أنفسهم

ن الذين شاهدوا بعيونهم موتًا و  .ومن تسبب فيه ،وقسوته ،وكيفية وقوعه، وظروفه ،سبب الموت ،بعدها ا 

سببه هو مة، و بير للتعرض لكرب طويل األمد لما بعد الصدعنفيًا ألحد أفراد العائلة، فهم أيضًا في خطر ك

  .Rynearson, 2006))ارتباطهم القوي بالميت اعتمادهم الشديد و 

خلخل هذا . ة في نفس الحادث أو في حوادث متتالية /بعض األسر الفلسطينية فقدت أكثر من إبن 

خوة ة وتبرزه علنًا على باقي اإل/فقيدال –ة /بنتعّظم األم اإل.التوازن النفسي واالجتماعي لجميع أفراد األسرة 

وتحّرم على نفسها  ،مهملة باقي أفراد أسرتها ، وتسمح األم لنفسها بنذر نفسها كأم متفرغة للفقيد ،واألخوات

رم منه تتطور لدى األبناء مشاعر (. به لوم للذات وتعذيب لها  ،رد فعل إكتئابي)  كل ما أحبه الفقيد وح 

غيرة ترفضه وتكرهه  أو ،لفقيد تؤدي بطلب مصير يشبه مصيرهالفقيد واألم غيرة بها احترام ل متناقضة تجاه

 (.2006 ،أبو بكر)بسبب فقدان كل ما كان سابقًا في األسرة بسببه 

أن المرحلة األولى إشعار الفرد بالتخدير الحسي عندما  (1991)النابلسي أشار وفي هذا السياق  

إلى عدم استيعاب ما يحدث حوله ويتبع ذلك مرحلة من الهستريا من الصراخ  يسمع االنفجار ثم ينتقل

والبكاء وتنتابها مظاهر نفسية وجسدية، وبعد المرحلة األولى ردود الفعل قريبة األمد وهي صعوبات التفكير 

ر بعدم بالشعو  مرحلة ردود الفعل متوسطة األمد ففيها يبدأ اإلنسانو  .لحالة من القلق واضطرابات التعقو 

ن الغضب ناتجة عن بالذنب لعدم قدرته على تقديم المساعدة، وقد تنتاب الفرد حالة م االطمئنان وأحيانا

الحدث وهذا يؤدي إلى حالة االنتكاسات النفسية والجسدية تظهر على شكل بعض مشاعر العجز أو 
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خصائص والقدرات التي أما ردود الفعل طويلة األمد فهي تعتمد على ال. األعراض الجسمية والنفسية

وهذا ما سوف يؤدي إلى ردود الفعل المرضية مثل ظهور . يمتلكها الفرد لكي يتكيف مع األحداث

األمراض السيكوسوماتية مثل القرحة وانسداد الشرايين وأيضا ظهور األمراض النفسية مثل الحاالت 

عدة المناسبة لكل فرد نفسي لتقديم المساالعصبية وقد تنتقل إلى الحالة الذهانية، وهنا يدخل دور الطبيب ال

 .في المجتمع

  أو األمن ،الملكية ،الصحة2.1.9.1 

مثل  ،ن هناك وعي متزايد واهتمام نظري في العالقة بين فقدان األعزاء وأنواع أخرى من الخسارةإ  

 .(Kellehear,  2002) ونوالالجئ ونمان الذي يشعر به السكان األصليالحر 

 أو المدينة، أو المنزل ،العمل3.1.9.1 

ولكن ، بعدها تحظى بتأييد بعض الفئات استشهاديةإذا مات زوجها بعملية المرأة  الفلسطينية تترمل  

وأحيانا تهدم البيوت المالصقة له إذا كان بيتًا  ،حتمًا تخسر بيتها بسبب هدمه من قبل القوات اإلسرائيلية

وهل نفع ، بين أهل الشهيد حول جدوى الشهادةين و هنا يتطور صراع داخلي بين المتضرر . مشتركاً 

 .(2006 ،أبو بكر) بشهادته فلسطين أو الفلسطينيين

أو في أي وقت  ،1948حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه ألي سبب كان عام  من نإ 

وهذا الحق  ،1948البيت الذي يعيش فيه حياة اعتيادية قبل  أو ،أو األرض، بعد ذلك العودة إلى الديار

مهما بلغ عددها  تهكما ينطبق على كذلك على ذري ،ينطبق على كل فلسطيني سواء أكان رجاًل أم امرأة

حق : وهنا يجب أن نؤكد على ما يلي. وأماكن تواجدها ومكان والدتها وظروفها السياسية واالجتماعية
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أن حق . قضية شعب بأكملهالعودة هو حق فردي باألساس ولكنه يكتسب بعدًا جماعيًا؛ ألنه يختص ب

استعادة : وهو في نفس الوقت ذو طبيعة سياسية تعني ،إعادة الممتلكات: تعني، العودة ذو طبيعة مدنية

 .(2009 ،الحولي) المواطنة

 الدور االجتماعي المألوف4.1.9.1 

تستطيع أن  التجربة الخاصة لألسرة الفلسطينية أنها الو . فقدان األهل لدورهم الداعم في األسرة إن  

ت هو حقيقي وطبيعي الخوف اليومي الدائم والثاب ،ت ِعد أي فرد من أبنائها باألمان وال تستطيع أن توفره له

الخوف يثير الترقب الذي يجعل األسرة الفلسطينية حذرة ومصغية لما حولها . وصحي وليس مرض

ي كثافة هذه األحداث الصادمة في واإلشكالية ف ،ومتأهبة لرد فعل سريع تحمي به أفرادها من خطر داهم

ش تجربة طول مدة الحدث وفي استمرار وضع التأهب منذ االنتفاضة األولى وهذا يجعل األسرة تعي

 مراكز  تتحول بيوت العزاء بحيث  نتماء لفئة الفاقديناالوأشارت أيضًا أن  ،الصدمة كنمط حياتي يومي

 ،يغطي هذا صوت الحزن التلقائي لألسرةو  ،الحق القومي ولتعليم طرق تحصيل –لتأكيد الحق السياسي 

باقي األهل الفاقدين الذين يشعرون أن جميع : لفترة بفئتين غريبتين عن العائلةويحاط األهل في هذه ا

يشعر بعض األهل باألهمية الوهمية أثناء فترة العزاء و  ،الشهداء أصبحوا عائلة واحدة والناشطين السياسيين

 .( 4009، أبو بكر)  نتهاء فترة طقوس العزاءااسي بعد فقدان القثم يواجهون بواقع ال

 الحرية5.1.9.1 

 االحتاللف ،بصورة عميقةلقد تأثر الالجئين الفلسطينيين بسبب موجات التهجير واستمرار النزاع  

 وبناء المستوطنات، وتدمير البيوت ،وفقد مصادر المياه ،اإلسرائيلي وما نجم عنه من مصادرة األراضي

وسياسات  ،وسياسة اإلبعاد، ووضع آالف الفلسطينيين في السجون والمعتقالت، والعنف ،اإلسرائيلية

وغيرها من اإلجراءات  وحرمانهم من حرية التنقل والحركة، ،الحصار واإلغالق للمدن والقرى الفلسطينية
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. واالقتصادية والسياسية االجتماعية أثرت على مختلف جوانب حياة الفلسطينيين ،والممارسات اإلسرائيلية

وأغلبهم عاصر  ،فمعظم الالجئين قد عايشوا العنف السياسي داخل المخيم وفي البيئة المحيطة

. لذا فقد تعرض أغلبهم لحوادث مرتبطة بالعنف السياسي، أو واحدة منها على األقل ،االنتفاضتين

ستقبل أفضل حتى يتمكنوا من النمّو األطفال بصورة عامة يحتاجون إلى شعور باألمان، ويتطلعون إلى مو 

وتتطور قدراتهم وشخصيتهم بصورة طبيعية، إال أن الحرب، وظروف العنف السياسي تمنع مثل هذا النمو 

من الالجئين يعانون من  كبيرةتم العثور على أعداد و  (.2004؛ قوتة، 2007  ،الحداد)الطبيعي 

وكانت غالبية المشاركين في  ،(MDE) جسيمةاب الاضطرابات ما بعد الصدمة المرضية مع نوبات االكتئ

/ ابقة من اضطرابات ما بعد الصدمةالحاالت المرضية السمن السلوك االنتحاري وا أن االستطالع أفاد

 .(Madianos et al., 2011) الجسيمةنوبات االكتئاب 

 عضو من أعضاء الجسم6.1.9.1 

من الجسم هي مصدر كبير لشعورنا  جزاءأي عمليات أخرى فيها ضياع أل ن عمليات البتر أوإ 

كما أو اضطراب كلي  ،وقد يشعر اإلنسان بالفقد عند اضطراب عمل أي عضو من األعضاء ،بالفقد

وبالرغم من أنه ال توجد دراسات توثق آثار الجروح واإلصابات في أثناء  ،يحدث في سن اليأس عند المرأة

حول تأخر النمو لدى األطفال الذين اضطروا للتكيف مع فقد نشرت مقاالت عديدة  ،الحرب على األطفال

 (. 2007، ؛ الحداد 2011،إبراهيم)أو تعرضوا لعمليات بتر جراحية  ،أحد أطرافهم

 الفرصة في الحياة بعد سن الشباب7.1.9.1 

إن أحداث الحياة تلعب دورًا خاصًا في حياة النساء المسنات خاصة فقدان األصدقاء المقربين وتؤكد  

لدراسة على الدور المهم الذي تلعبه إحدى المقربات في الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للنساء ا
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المسنات، في حين تميل المرأة إلى تكوين عالقة وثيقة مع شخص لهذا النوع من الدعم، والرجال عادة 

وعالوة على ذلك،  .ةيعتمدون أكثر على زوجاتهم بسبب األلفة والدعم االجتماعي والمشاركة االجتماعي

يمكن العثور على فروق بين الجنسين فيما بتعلق بأحداث الحياة والدعم االجتماعي والذي يسهم في تحقيق 

فهم أفضل ألداء المسنين الذين يواجهون صعوبات في حياتهم، ومن المتوقع أن تساعد العاملين في مجال 

قادرة على الحد من مخاطر االكتئاب لدى أفراد الصحة في توفير التوجيه لألسر لبناء شبكة من الدعم 

ن ارتباط المرأة أكثر أسرهم من المسنين، و  االكتئاب وأعراضه، والتفسير الرتفاع معدل انتشار أعراض با 

االكتئاب عند النساء مقارنة بالرجال ترتبط بحقيقة أن هناك سلسلة من العوامل الخطرة التي يمكن أن 

تحديد الضعف الوراثي، وسمات الشخصية، والعوامل )ل حياة المرأة مثل تساهم في تطور االكتئاب خال

البيولوجية، وعدم الرضا عن الجسد، والتحديات االجتماعية، واألحداث المجهدة في الحياة، وتاريخ 

وأفادت الدراسة أن ارتفاع احتماالت وقوع اضطرابات المزاج والقلق بين البالغين األكبر سنًا (. االكتئاب

 .(Alexandrino-Silva et al., 2011)سيما النساء وال

وذلك أن عقالنيته ( Grief)بما يعرف باألسى  ،ولوحظ كذلك أن اإلنسان يستجيب ألي فقدان حاد 

والنظر إلى نفسه من خالل عالقته بالبيئة المحيطة به ، وطبيعته تتضمن ارتباطه بغيره من األشخاص

أن الحرمانات ( 2011) إبراهيموفي هذا السياق أشار  (.ذلك غير.... ، ومنزله، وأصدقائه ،أسرته)

ويمكن للشخص ، أقل توقعًا مثل الحرمان المعكوس لوفاة شخص مهم ،األساسية المتعلقة بالنمو والتطور

 .أن يختبر فقدًا دائما في ظروف الطالق وأي نوع من االفتراق يصبح ب عد الشخص فيه طويالً 

ولكن ألن الفقدان يسبب ألمًا ، تلي أي فقدان أمور ال يمكن تجنبهاوالتغيرات التي الموت إن  

ويحتاج إلى فترة من الوقت  ،فإن اإلنسان يميل إلى تجنب تقبله بشكل مباشر أو فوري ،اً دعاطفيًا شدي
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والتعبير عن . ويعتبر ذلك من الجوانب األساسية للحل الناجح لألزمة ،يعبر فيها عما يعانيه من أسى

نما  ،فاألسى ليس مجموعة من األعراض التي يجب عالجها ،يأخذ وقتاً ( Grief Work)األسى   وهوا 

أو موضوع المعاناة التي يمر بها الشخص لكي يصل في النهاية إلى حياة جديدة بدون الشخص  نوع من

 .  2006)، أبو عايش( الحب الذي فقده

تشير إلى العبء العاطفي  ومن ضمنها فلسطين األبحاث التي أجريت في الشرق األوسطإن  

المعرضين الرتفاع معدالت اضطراب ما بعد و ، والصغار من الصدماتالكبير الذي يحمله الكبار 

تأثير العاطفي دون وخاصة إذا بقي ال ،الصدمة والتي تكون منهكة للغاية وألعداد كبيرة من الضحايا

لعمل من خالل األلم العاطفي وأكدت العديد من نظريات الفقدان على أهمية ا، تشخيص أو عالج

 ;Neria et al., 2010)وقد ينظر إلى غياب الحزن العلني كمؤشر إلى االضطراب النفسي  ،للخسارة

Bonanno et al., 2002). 

ن لأللم العاطفي والحزن أعراضًا شائعة بين األشخاص الذين خبروا أو عانوا من شدائد أو نكبات إ 

فإن الطريق إلى المرونة النفسية تتضمن المعاناة وكثير من  ،الواقع وفي. أو عثرات شديدة في حياتهم

فالحياة ليست نزهة مبهجة وليست في نفس الوقت مصاعب وشدائد ونكبات  ،االنفعاليالضيق والكدر 

وهي تتضمن  ،إما يمتلكها البشر أو ال يمتلكونهاإضافة إلى أن المرونة النفسية ليست سمه نفسية . دائمة

 ,.Comas-diaz et al)كن تعليمها وتنميتها لدى أي شخص وأفعال يم، واعتقادات، أفكاراً  ،سلوكيات

2004.)  

 

 



54 
 

 الفقدانمراحل 2.9.1 

عادة و  ،الفقدان يؤثر نفسيًا على كل إنسان، وأحيانًا يكون التأثر قصير المدى وأحيانًا طويل المدى 

بًا جدًا على الفاقد حيانًا يكون الفقدان صعيجد الفاقد أصدقاء ومعارف يدعمونه في فترة الفقدان، وأ

إلى تحديد ثمانية مراحل ( 2010حسنين، )دعم اجتماعي أو نفسي إضافي، وتوصل فيحتاج إلى 

 :للفقدان

إن تعرض اإلنسان لخطر مفاجئ أو رؤية مشهد مفزع أو سماع خبر : مرحلة سماع الخبر1.2.9.1 

حدوث صدمة ضطرابات نفسية وسلوكية نتيجة لذلك، و الفرد وحدوث ا يؤدي إلى اختالل توازن ،مفجع

وهي حالة من الضغط النفسي ذي المصدر الخارجي تتجاوز قدرة اإلنسان  ،"Trauma"نفسية له تعرف 

 & Altawil؛ 2007، الحداد؛ 2010 ،حسنين)على التحمل والعودة إلى حالة التوازن الدائم بعدها 

Nel, 2008.) 

فقدان أو العالمات التي تدل حيث نجد الشخص ينكر حدوث ال (:Denial)مرحلة اإلنكار 2.2.9.1 

سم واللي انقتل ابن حد اسم على ايمكن في " أو " يمكن أن يكون فقط تصاوب ومش مقتول" :مثالً . عليه

نه إنكار الشعوري لما هو موجود إ ".يمكن البيت صابته قذيفة على الطرف ولكن ما تهدم كله" أو " ثاني

، و إنكار خطر خارجي ،موت عزيزإنكار : ومثال على ذلك ،رد واقعه المؤلم أو المسبب للقلقليتجنب الف

؛ أبو 2006 ،؛ أبو عايش2010 ،حسنين)فسي لإلبقاء على التوازن النفسي إحدى حيل الدفاع الن وهي

أن مرحلة ( 2011)وفي هذا السياق أشار المزيني  ،(2004 ،عبد الخالق و ؛ الصديقي2006 ،بكر
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 ذلك أن أظن وال ،تقولون ما ال أصدق أنا :ويقول . حصل بالذي يصدق فال "التصديق وعدم إلنكارا

 .المصيبة نفسه على يهون لكي ،وتأكدوا ... اذهبوا ،يحصل

حيث نجد الشخص يحاول التخلص من الفقدان من  (:Bargaining)مرحلة المساومة 3.2.9.1  

والموافقة على إتخاذ  ،والتعهد بعمل أي شيء، مع اآلخرين المساومة أو عقد صفقة مع نفسه أو: خالل

ومساومة وجدل كمحاولة لتغيير  ،في محاوالته للتعامل مع الفقدان وتنقصه الثقة. إجراءات شديدة وقاسية

 ،حسنين..."( )  كذا وكذا يا اهلل إذا بتحافظ على رجله وما بتنقطع ألنذر)" الوضع النهائي للفقدان 

 (.2006 ،ش؛ أبو عاي2010

أو ، أو من نفسه، حيث نجد الشخص يشعر بالغضب من القدر (:Anger)مرحلة الغضب 4.2.9.1 

ويختار  ،ويشعر بالغيظ والحنق بسبب الخطوات التي يجب اتخاذها للتغلب على الفقدان، من اآلخرين

الغضب  ويتمثل(. وغيرهما، المستشفى، مثل الطبيب )لتنفيس فيهم عن غضبه ( أكباش فداء)بعض 

ما أنا مؤمنة وصايمة " ليش؟ ليش يصير معه كل هذا؟ ليش هيك بصير معي أنا بالذات؟ )والمعارضة 

 (.2006 ،؛ أبو عايش2010 ،حسنين( )؟ليش ربي يعمل فّي وفي عيلتي هيك ،ومصلية وبنساش ربي

ة حيث نجد الشخص قد سقط في  أعماق استجابته العاطفي (:Despair)مرحلة اليأس 5.2.9.1 

ال يستطيع  ،تنتابه نوبات من الصراخ والبكاء والنحيب ،وأصبح في حالة شديدة من الكرب واأللم والتأذي

والتي تتمثل برفض  .والكآبة الشديدة ،والتفكير العميق ،ويدخل في نوبات من الصمت المطبق ،التحكم فيها

". " اللي عم بصير معي بديش هذا(. " نفسي أو جسدي أو اجتماعي مرئي أو غير مرئي) واعتزال 

؛ 2010 ،حسنين" ) فش إشي بالدنيا بعد بهمني بعد هاي المصيبة". "يا ريت الحياة توقف هون ،خلص
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 أي في الرغبة وعدم، الصدر وضيق البكاء مرحلة وهي( 2011)وأشار المزيني  ،(2006، أبو عايش

 فال " الشعور ومن ثم تبلد .خفيف بشكل االكتئاب أعراض باقي مع ، غيره أو أو الجنس الطعام من شيء

 شيء يحدث لم وكأنه فيشعر قريب له عندما يموت الناس بعض في ذلك الحظت قد ولعلك ،بالحزن يحس

 .أسبوعين عادة تتعدى ال المرحلة وهذه، يحزن وال

 ،كلتغيير عادات الحياة اليومية التي ترفه وتسعد الفرد وخاصة بما يتعلق باأل :مرحلة االكتئاب6.2.9.1 

 (.2010 ،حسنين) أشبهالعالقات االجتماعية السعيدة وما  ،النظافة والمالبس ،الراحة ،النوم

أنماط المعارف أو  )ف يتضمن سمات معرفية، أو مخططات أن االستهدا 1972لقد اقترح بك عام  

التفسير  ؛ أنماط العزو أوSchemasالمخططات : األفكار السالبة التي تشكل استهداف معرفي لالكتئاب

Attribution or explanatory types ؛ وجهة الضبط؛ تعلم اليأسLearned hopelessness ؛ تقدير

تلك التي تتقدم أو تسبق أول نوبة اكتئابية، تجعل من المريض االكتئابي مستهدفًا  (.Self-esteemالذات 

ن المخططات و  .لنمطيةتحت ظرف الضغط، يفجر المخطط المعارف االكتئابية ا. لنوبات أخرى للضغط ا 

 :االكتئابية الرئيسية الثالثة هي

 (.انخفاض تقدير الذات)وجهة نظر سالبة للذات  -1

 (.تشويهات معرفية)وجهة نظر سالبة في الخبرة  -2

 (.اليأس)وجهة نظر سالبة في المستقبل  -3
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نحو أخطاء  الشخص المستعد لالكتئاب biasإن هذه المخططات، وخاصة األولى والثانية، تحرف 

 : نمطية بالتفكير، ومنها اآلتي

 وفيه يتم الوصول إلى نتيجة خاطئة من حادثة غير مدركة :االستدالل االعتباطي. 

 تذكر فقط التفاصيل السالبة من سلسلة من األحداث اإليجابية :التجريد اإلنتقائي. 

 ر هامالتعميم المبالغ المبني على فشل وحيد غير دال أو غي :التعميم المبالغ. 

 التقليل من أهمية الخبرات اإليجابية والمبالغة في الخبرات السلبية :التضخيم والتقليل. 

 التشخص: Personalization . (. 2007غريب، )لوم الذات بدون سبب لوقوع األحداث السالبة 

يكون قد حقق قدرًا من  ،بوصول الشخص إلى هذه المرحلة(: Acceptance)مرحلة التقبل  7.2.9.1

يصف مخاطر و  ،ف الفقدان والظروف التي حدث فيهايصويستطيع بذلك أن  ،الفقدان وفهمه إدراك طبيعة

المتوافرة له للتعامل يختبر اإلنكار والبدائل و  ،ويتصدى للفقدان، حدوده أو إعادة التأهيل بالفقدانالعالج و 

 .مع المعلومات المتعلقة بالفقدان يتعامل بشكل أفضلو  ،مع الفقدان

ماذا علّي أن أفعل ألواجه واقع الفقدان بأفضل طريقة ممكنة؟ "االستسالم وتقبل الواقع الجديد  إن 

ماعلمني هذا الفقدان؟ كيف تصبح حياتي وحياة من حولي أفضل من اليوم وصاعدا نتيجة لما تعلمته من 

 والتسليم األمر ولقب بأنها مرحلة( 2011)وأشار المزيني  ،(2006 ،؛ أبو عايش2010 ،حسنين) الفقدان؟ 

 إنسان جاء فإذا .أشهر ستة عن جميعاً  مدتها تزيد ال وهذه المراحل ،الدنيا الحياة في واالستمرار ،للواقع

 درجة إلى جداً  شديدة الحالة وتكون و يضطرب يبكي تذكره وكلما ،أو سنتين سنة منذ عليه عزيزاً  فقد وقد

 .وحالة مرضية ،اكتئاباً  هذا فيكون ،وظيفته وينعزل يترك أنه
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كيف يحّول الفقدان األسرة وجميع أفرادها ألقوياء أكثر مقارنة مع الوضع قبل ) مرحلة األمل  8.2.9.1

 (.2010 ،حسنين( )ستقبل ليكون وضعها أفضل؟الفقدان؟ ماذا تخطط األسرة للم

 ،السياسة والتعليمجتماعيًا في الدعوة إلى التأثير في ان الحزن يمكن أن يخلق أيضًا إرثًا إيجابيًا إ 

دعم البحوث )ومؤسسات  ،(أمهات ضد سائقي الشراب)وفي النشاط السياسي مما أدى إلى جماعات مثل 

 .(Kellehear,  2002) (نجاز والطموحات الشخصية للناجينلرفع درجة اإل)ووظائف  ،(وتطوير الخدمة

 مظاهر الفقدان في المجتمع الفلسطيني3.9.1 

 فقدان الوطن. 

 مدادات الفيزيقية والصحية الضرورية للحياةفقدان اإل. 

 فقدان األمن االقتصادي. 

 فقدان األمن واألمان. 

 فقدان الدور االجتماعي المألوف في األسرة. 

  لذاتيةافقدان اإلحساس بالقيمة. 

 فقدان الشعور بالعفة والطهارة. 

  (.7، ص 2006 ،أبو عايش)  األب في عملية التطبيع االجتماعيفقدان توجيه 

أهمية  يوهو فقد شخص معين ذ Realفهناك الفقد الحقيقي ، ن الفقد يتظاهر بعدة مظاهرإ 

وهو ظرف اإلنسان الذي يتعامل مع خطورة وفاة شخص ، Threatened  وهناك الفقد المهدد ،خاصة

الرمزي  الفقدأن ندعوه  يمكنوعند اإلنسان فقط من بين كل البيئات يوجد ما . هام بالنسبة إليه
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Symbolic ،وهناك أيضا  ،أو حتى البلد ،أو طريقة حياة ،أو فكرة ،فليس الفقد هنا إلنسان بل إلعتقاد

يوجد  إذ يتعامل األشخاص كما لو أن هناك فقدًا مع انه ال Fantasiedما يمكن أن ندعوه الفقد الخيالي 

 (.2011، إبراهيم)سبب واضح لهذا االعتقاد 

 :د تنجم عن الظروف الراهنة أو األحداث الخطرةاالضطرابات النفسية التي ق4.9.1 

 (اإلجهاد النفسي الحاد)ردود فعل نفسية للضغوطات الحادة 1.4.9.1 

شاعر تعطل المو  ،نفصال عن اآلخرينوالشعور باال، الشعور بالخدران :يتميز هذا االضطراب بوو 

وكان بينه وبين محيطه جدار  الشعوره، و انخفاض الوعي بما يدور حولو  ،(الجمود أو التبلد العاطفي)

كأنه يسير على القطن مثاًل أو يشعر كأن جزءًا ما من جسمه  ،وهمي أو أنه ال يسير على أرض صلبة

تكرار و  ،تذكر جوانب مهمة من الحدث المؤلمعدم القدرة على و  ،م يعد يحس به وكأنه في حالة دوارل

الشعور وكأن الحدث : وميض ،سراب ،حالمأ ،أفكار ،المرور بالحدث المؤلم على شكل صورة متكررة

اإلحساس بأن الطائرات عاودت : يتكرر والشعور بالضيق جراء المرور بأشياء تذكره بالحدث مثال

 ،كثيرًا ما تحدث القصف أو أنه بدأ يشم راحة الغاز السام إلى غير ذلك من اضطرابات اإلدراك التي

جنب الحديث عنه أو تذكره أو المرور بالمكان الذي الرغبة في تجنب كل ما يذكر بالحدث المؤلم كتو 

كل  ال  االضطراب الناجم عن ذلك يطو  .حصل فيه أو حتى االلتقاء بأشخاص لهم ارتباط بذاكرة الحدث

االضطراب يستمر يومين و  ،والشخصية وحتى المهنية ،جتماعيةجوانب حياة صاحب المعاناة سواء اال

ينبغي أن تكون و  ،تجاوز ذلك من تاريخ انتهاء الحدثدأ في فترة ال تإلى أربعة أسابيع على األكثر أو يب

 لة كان يعاني منها المصاب سابقاً هذه األعراض قد نجمت عن الحدث المؤلم وليس عن تفاقم حا
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وفي هذا السياق أشار (. ;American Psychiatric Association, 2000  2116 رصرص،)

(Kellehear,  2002) أو  ،أحالم، ذكريات مؤثرةفي شكل ( جتماعيةاأشباح )يضًا أن الحزن يخلق أ

 .في أوقات األزمة الشخصية والنجاح" ذكريات حية ونشطة"والناس ال تزال ترتبط بأحوالهم  ،رؤى

 سوء التكيف 2.4.9.1 

شهور منذ بداية الحدث الضاغط ويكون وجود أحد البندين  3تظهر أعراضه خالل فترة أقصاها  

 ضيق نفسي متفاقم وخصوصاً  :ني ضروري العتبار احتمال وجود هذا االضطراب وهياألول أو الثا

ال ، ياة االجتماعية أو المهنية للشخصاضطراب ملحوظ في الحو  ،بمجرد التعرض لمصدر الضغط ذاته

بمجرد ، و Bereavementتكون األعراض ناجمة عن اضطراب نفسي آخر قد ينجم عن فقدان عزيز 

شهور إضافية وهذا النوع الحاد قد  6ط تختفي األعراض المرضية في فترة أقصاها انتهاء الحدث الضاغ

معا  يهمايتحول إلى مزمن إذا تجاوز هذه الفترة وقد تكون األعراض مصحوبة بمزاج كئيب أو قلق أو كل

 (.4009 ،رصرص؛ 2010 ،حسنين)معا أيضًا  يهماكي أو عاطفي أو كلأو خلل سلو 

 لناتج عن صدمة سابقة القلق النفسي ا3.4.9.1 

أو المشاهدة ألحداث مؤلمة أو  بهاأو المترتب على المرور  صدمة سابقة القلق النفسي الناجم عن 

 :خطيرة سابقة ومن أعراضه

اشتملت على التهديد بالموت أو  اً يجب أن يكون الشخص عانى أو شاهد أحداث :المجموعة األولى

 ،والشعور بالخوف الشديد أو الرعب .ي له أو لآلخرينالموت الفعلي أو الضرر النفسي أو الجسد

 .الشعور بعدم القدرة على فعل شيءو 
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الم تكرار حدوث األحو ، على شكل صور أو أفكار أو أحاسيس تكرار تجربة الحادثة :المجموعة الثانية

اإلدراك ة قلو  ،أو الحادثة المؤلمة تتكرر ثانيةالتصرف وكأن الصدمة و ، المزعجة التي تتعلق بالحادثة

الشعور بالضيق الكبير بمجرد التعرض للحدث أو أشياء تذكر به خارجية أو و  ،واالهتمام لما يدور حوله

 (.أي من داخل اإلنسان نفسه كاألفكار مثالً )داخلية 

تذكر بذل مجهود لتجنب األفكار أو المشاعر أو األماكن أو حتى الحديث عن أشياء  :المجموعة الثالثة

مثل  ،بذل مجهود لتجنب كل ما يذكر بالحدث أو التجربة المؤلمة و ،لتجربة المؤلمةبالصدمة أو ا

انخفاض و  ،انب مهم أو أكثر من الحدث المؤلماإلخفاق في تذكر جو  ،األماكن أو األشخاص وغيرها

الشعور باالنفصال عن اآلخرين و  ،(كالتواصل االجتماعي)ياة المهمة واضح في المشاركة في أنشطة الح

يعني شعور المصاب وكأنه لم و )الجمود العاطفي و  ،(المهم لم يعد يروق لهوكأن ع)نه غريب عنهم وكأ

النظرة المتشائمة و ، (على تبادل مشاعر الحب تجاه اآلخرين أو التواصل العاطفي معهم اً يعد قادر 

ستمرارها أعراض أو أكثر من األعراض السابقة من المجموعة الثالثة وا 3وجود و  ،للمستقبل الشخصي

 .لمدة تزيد عن شهر

والتعرض  ،(إما زيادة أو نقصان)اضطراب نمط النوم من حيث الكم والمحتوى : المجموعة الرابعة

حساسية زائدة لألصوات  ،والحيطة والحذر، و صعوبة التركيز ،لنوبات حادة من الغضب أو العدوانية

ن أو أكثر من األعراض السابقة من وجود اثني. والمزعجة والضوضاء ويجفل الشخص ألبسط األسباب

 .المجموعة الرابعة ولمدة تزيد عن شهر
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 ،ه في كافة جوانب حياته المهنيةءترتب على ما سبق اضطراب يطال أداوي: ةالمجموعة الخامس

المشاعر : نذكر منها ما يلي (ICD 10 Criteria)وقد تظهر أعراض أخرى  ،واالجتماعية وغيرها

الشعور بالغثيان ) مشاكل نفسجسمانية على سبيل المثال . والغضب ،األسى ،نالحز  ،الجياشة كالبكاء

وتغيرات على الشخصية وتشمل الشعور . الخ(.. وخة أحيانًا واضطرابات الشهية الصداع والد، واإلعياء

ين أو وأحيانًا اللجوء إلى التدخ ،فقدان الثقة بالعالم الخارجي ،الشعور بالذنب ،الخجل، بعدم إحترام الذات

  (.2006 ،رصرص)أمور أخرى 

( Bereavement, Grief Reaction)الناجم عن فقدان عزيز الحزن المتفاقم الحداد أو4.4.9.1 

أنها تعطي إليها السيما قد تظهر على الشخص الذي فقد عزيزًا بعض األعراض التي البد من اإلشارة 

ورة كذلك بل ردة فعل طبيعية للتجربة المؤلمة صورة قريبة من االكتئاب النفسي والتي قد ال تكون بالضر 

 :وليست مرضية في أغلب األحيان ومن أبرزها

ويشعر خاللها . الجمود العاطفي وأحيانًا إنكار الحدث وقد تستمر عدة ساعات أو أيام: المرحلة األولى

برمته ربما الشخص بأنه ال يكاد يصدق ما حدث وتساوره مشاعر بأن الفقيد موجود وسيظهر وأن الحدث 

 (.مرحلة الصدمة)لم يحدث 

يشعر الشخص بالحزن والبكاء والعويل واضطراب النوم وفقدان الشهية ويشعر أيضا : المرحلة الثانية

بحالة من عدم االرتياح واالستقرار وصعوبة في التركيز أو التذكر وفي بعض األحيان القليلة يشعر 

وفي (. من قبله أو من قبل اآلخرين)الشخص المفقود  الشخص بالذنب إزاء االعتقاد بالتقصير اتجاه

 .أو اضطراب اإلدراكالهلوسات البصرية  نحاالت نادرة يستشعر الشخص وجود المفقود حوله كنوع م
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تشهد اختفاء تدريجي لألعراض السابقة الذكر ويبدأ الشخص بإدراك الحدث والتسليم به : المرحلة الثالثة

 .)4009 ،؛ رصرص2010 ،مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب)  وتقبل الواقع واحتواء األلم

 :منها االنتقال القدرة على وعدم إحداها من التثبت أو المذكورة بالمراحل المرور تعثر حالة في

 الكلمات عن يعبر شيء أو تقديم كلمات في رغبتها حالة وفي ،الفقيد توديع الفقيد عائلة على يجب -

 إعطاء المشاركة وعدم أي الفراق بأيام بالمرور لها والسماح لذلك طاؤها الفرصةإع فيجب للفقيد األخيرة

أبو )وأشارت  ،تدريجيا بالمراحل والمرور الفراق العيش بتجربة على الشخص ال تساعد بطريقة المسكنات

قدان عتبار الفاأن األسرة الفلسطينية فقدت الحق في قرارات التعامل مع الفقدان من خالل ( 2006، بكر

 الو  ،ما يراه مناسبًا بحسب سبب الفقدان وحيثياتهبيتصرف المجموع مع الفقيد و  ،ملك عام وليس خاص

يساهم األطباء في هذا الضبط لمشاعر و  ،يسمح للمرأة الفاقدة التعبير عن غضبها أو ألمها على سجيتها

وكأنها منقطعة عن الواقع  الفقدان بواسطة إعطاء المهدئات يستمر مفعولها لعدة أيام تتصرف الفاقدة

 .  Detachedالذي يجري حولها 

 البكاء" مثل الشعبية النصائح عدم إلقاء نفسه الوقت وفي، والغضب، البكاء ،الحزن لمشاعر السماح -

 ".أو غيرها، قبره في الفقيد يعذب

 .األزمة هذه على تجاوز يساعد المشاعر وتفهم واألسرية االجتماعية والمساندة الدعم -

 لذوي التوجه يجدر جمود بها على العكس أو بها مبالغ فعل ردود أو مسلكيات مالحظة حالة في -

 .لالستشارة والمساعدة االختصاص



64 
 

 بما الحدث حقيقة إعطائهم خالل من لهم وذلك الحقيقة تغليف أو عليهم الكذب عدم :لألطفال بالنسبة -

 .العقلية أعمارهم وقدراتهم مع يتالءم

قد يمتد لمدة ال  ICD 10أن ذلك قد يمتد لفترة أربعة اشهر وفي ال Mitchell Gelder عالم يرى ال    

الفقدان المعقد أما بعد ذلك فيعتبر الفقدان ظاهرة مرضية تسمى . تزيد عن فترة أقصاها ستة أشهر

 (العالق)

(Dysfunctional Grief Reaction or Complicated Grief, or Pathological Grief 

Reaction).  

 :التالية خالل األعراض من ذلك إلى التعرف ويمكن المرض تفاقم على مؤشرا غالبا يعتبر

 واألسى الشديد بالحزن المصحوبة المشاعر تهيج. 

 والمضمون المعنى حيث من الفقدان أنواع من نوع أي على يحتوي شيء كل من والحساسية الخوف 

 .)قالطال عن قصص أو سماع عزيز شخص سفر مثال(

 القدرة على التخلص  موعد ،تغيير أي إحداث دون هي كما الفقيد وممتلكات مكان إبقاء في الرغبة

 .(Sentimental Symbol)منها حيث يرتبط الشخص بها عاطفيًا 

 الذكر السابقة الجسمانية األعراض تفاقم. 

 جم هذا الشعور وين ،بالفقيد يذكر ما تجنب لمحاولة والسكن واألشخاص لمحيطا في جذري تغيير

 .األلم الذي ترتب عليه احتواءعن عدم تقبل تجربة الفقدان وعدم القدرة على 

 حادة انتكاسة وتعقبها تتالشى ما سرعان والتي الزائف واالنشراح البهجة من بنوبات الشعور. 

 تقليد قهري لبعض تصرفات الفقيد. 
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 األشياء أو تحطيم للتدمير ذاتية نزعات. 

 الفقدان ذكرى حّلت اكلم الموسمي الحزن 

 مركز عالج وتأهيل ضحايا ) الفقيد جرائه من توفي الذي نفسه بالمرض اإلصابة من الشديد الخوف

 (.2006 ،؛ رصرص2010 ،التعذيب

االكتئابية مدة كافية، وفي  األعراضحتى لو استمرت ( فقدان شخص عزيز)ان أو الحرمان الفقد 

رئيسي، لو استمرت ألكثر من شهرين وتضمنت  اكتئابلنوبة  العدد أيضًا، يجب إرجاعها للفقدان وليس

الشعور بعدم القيمة، أفكار انتحارية، : عجزًا واضحًا في األداء العام وانشغاالت بالمرض مع أعراض

 (.2007غريب، )نفسي  -أعراض ذهانية أو تدهور حركي

 :يرى بعض العلماء أن ثمة عوامل قد تؤثر على درجة الحداد نذكر منها

فكلما كان الفقدان متوقعًا كانت درجة . اً أو متوقع اً مفاجئكأن يكون : ظروف موت الشخص العزيز -1

 .أفدحظلم أو تعسف كان األلم غالبًا  أووكلما كان الفقدان ناجما عن ظروف قهر  أفضل االستعداد

 .طبيعة العالقة وصلة القرابة بالشخص المفقود -2

تحمل من الأقدر على  اً صأي أن هنالك أشخا)  ،نمط شخصيتهطبيعة الشخص المتلقي للخبر و  -3

أكبر لمختلف الناس بطرق الحزن وفقًا  اً أن هناك اهتمام (Kellehear,  2002)وأشار ( أشخاص آخرين

 & Altawil) أوضحت نتائج دراسة  .وصفات ثقافية وأنماط الشخصية ،لمعايير اجتماعية خاصة بهم

Nel, 2008) امة ساعدت على حماية هؤالء األطفال المصدومين من اإلصابة بأن هناك عوامل ه

سمات الشخصية اإليجابية  :بأعراض اضطرابات ما بعد الصدمة أو تطور تلك األعراض وهي كما يلي
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التواصل  ،الشجاعة والصالبة النفسية، والقوة الروحانية ،اإليمان ،الحس الوطني ،األمل ،الطموح: " مثل

أهمية  ،اإليمان بأهمية التضحية والمقاومة من أجل الوطن، محيطه االجتماعيواالتصال الفعال مع 

 ،مهما طال فهو قصير االحتاللاإليمان القوي بعدالة القضية وأن عمر  ،االحتاللالصبر في مواجهة 

 ". اإلرادة والعزيمة القوية

 .فر لديهالظروف االجتماعية المحيطة بمتلقي الخبر وحجم المؤازرة والدعم والمتو  -4

 .لإلصابة بالحداد المعقد أكثر من الرجال High Riskتعتبر النساء من الشرائح األكثر عرضة  -5

اللواتي يفقدن أزواجهن يتأثرن أكثر من غيرهن ( الشباب)النساء اللواتي أعمارهن صغيرة في سن  -6

 .بالحداد المعقد

اقتصادي صعب يعانون أكثر من غيرهم من  الحالة االقتصادية، فاألفراد الذين ينحدرون من مستوى -7

 .الفقدان

 .اللواتي لديهن مسؤولية تربية أطفال في المدارس Young Women( األرامل)النساء الشابات  -8

األولى بل مواساتهم  األيام الثالثةلذا فإننا ننصح بضرورة مؤازرة األسر الفاقدة وعدم االقتصار على فترة 

فيها اإلنسان ذويه مثل األعياد والمناسبات  يفتقدا في المناسبات التي وزيارتهم بعد ذلك وال سيم

 (.2006، رصرص) االجتماعية والمرض 

وشدة  ،ن العمل المبكر من المهنية النفسية أدى إلى التركيز على التجارب السلبية من األسىإ 

األمراض المرتبطة  وكان الشاغل لخفض استجابة ،والجوانب االجتماعية المدمرة ،والهوس ،الصدمة

ساءة استخدام المواد المخدرة، والسيما لتقليل دورها في االنتحار ،باألسى ى مثل وظروف نفسية أخر  ،وا 

 .(Kellehear,  2002) القلق الشديد أو االكتئاب
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 Traumatic Events الصادمة   األحداث5.9.1 

 اإلنسان الوقع يدرك ومع ،اإلنسان فيه يتواجد الذي المحيط لتهديدات دائًما ع رضة اإلنسانية الحياة

 تترسخ وبهذا ،موته من احتماالتًا كثير  أكبر نجاته آمال أن ي درك كما ،وحقيقتها التهديدات هذه موضوعية

 والتهديدات األخطار تجاوز على يعتقد بقدرته فهو ،مسمى غير أجل إلى المؤجل الموت فكرة لديه

موته  عن تزيل فهذه الموت مع ئةالمفاجِ هي  أن يتلقاها إلنسانل يمكن صدمة وأكبر ،الصادمة واألحداث

 وهو ،من الزمن معينة فترة ضمن أو، لحظة أية في موته باحتمال للتفكير وتدفعه ،التأجيل فكرة الشخصي

منها ما قدمته  -ولتشخيص حاالت العصاب الصدمي  .الصدمي العصاب تسميته على اصطلح ما

 :وضعه تحت قسمين تم  حيث    DSM-IVنفسيالجمعية األمريكية للطب ال

 Post Traumatic Stress ص الفرد الذي يصاب بوخَّ ش  ي   أنيمكن  (القلق)هذا االضطراب النفسي 

Disorder (P.T.S.D)  إذا ظهرت عنده االضطرابات التالية: 

ة الصدمة ليست من األحداث التي تقع في حيا أنعلى . التأكد من وجود الحديث الصدمي - 1

 .اإلنسان بشكل طبيعي

 .يشة الحدث الصدمياتكرار مع - 2

 .استمرار تجنب الجماعة - 3

 .(1991النابلسي،)اضطرابات في النوم  - 4
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بعد استخدام مقياس تشخيص اضطراب ما بعد  (Morina et al., 2011)أظهرت نتائج دراسة 

والتجنب، و التنبيه، وعوامل التخدير، الصدمة، وأشارت إلى أن للنموذج أربعة عوامل بما فيها اإلقحام، 

وقدمت  DSM-IVوهو أفضل نموذج يحتوي على عوامل اقترحتها جمعية الطب النفسي األمريكية 

الدراسة دعمًا إضافيًا في مناقشة المفاهيم ومعالجة اآلثار المترتبة عليها، وكان الهدف من الدراسة اختبار 

وك الناجين من الحرب من المدنيين الذين عانوا من الحرب نماذج بديلة لفئات سكانية شابه وقياس سل

واألحداث المتعلقة بها كالمراهقين، من أجل معرفة ما إذا كان هناك عوامل بناء لالضطراب ما بعد 

 .الصدمة بين مختلف السكان المصدومين بما بتناسب مع الفئات العمرية

 الصدمات المزمنة في فلسطينمن  أنواعأن هناك  (Altawil & Nel, 2008)من  وأشار كالً 

وت أو مشاهدة ذلك الحدث لبي االحتاللهدم بيت الطفل نفسه من قبل  :على سبيل المثال وليس الحصر

أو مشاهدة ذلك ألصدقائه  ،تعرض الطفل لإلصابة بالرصاص أو القصفو  ،جيرانه أو أقاربه أو أصدقائه

 .أحد أفراد األسرة أمام أعين الطفلاستشهاد و  ،اربه أو جيرانه أو ألشخاص عاديينأو أق

إن الصدمات قد تصاحبها حاالت من الفوبيا المزمنة من األحداث أو األشخاص أو األشياء التي 

وفي بعض األحيان  ،الطائرات ،األصوات المرتفعة ،وصفارات اإلنذار ،الجنود: مثل ،رافقت وقوع الحدث

كتئاب الصراخ أو اإلنزواء في حاالت اال الغضب أو يعبر الطفل عن هذه األحداث بالبكاء أو العنف أو

 ،تبول ال إرادي ،تقيؤ ،صعوبة في التنفس، المغص ،الصداع: إلى جانب األعراض المرضية مثل، الشديد

مشاهدة ألشخاص يتألمون أو يتعرضون الآالم وهمية في حال  ،الكوابيس ،قلة النوم ،انعدام الشهية للطعام

أو حالة  ،دة الطفل لحاالت وفاة مروعة ألشخاص مقربين منه أو جثث مشوهةوفي حالة مشاه ،للتعذيب
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يصاب عندها الطفل بصدمة عصبية قد تؤثر على  (األب واألم)عجز لدى مصادر القوة عند الطفل 

  (.1999 ،يعقوب) قدراته العقلية 

سية، فالرأس جسمية تظهر عادة في أعضاء البدن التي تعاني من المشكلة النفسن األمراض النفإ

منطقة للتفكير، والجهاز الهضمي هو جهاز التقبل والرفض، فكل ما نتقبله نبتلعه وكل ما نرفضه  هومثاًل 

كما أن العضو الذي يصاب قد يكون ضعيفًا منذ البداية بسبب إصابته بمرض عضوي، فقد يلجأ . نتقيأه

 ،هين أبو)ه  مشكلة نفسية مؤلمة إذا واجهت أعراض حقيقية سبق له أن عاشها استرجاعاإلنسان إلى 

2007). 

، الجسيماالكتئاب  ومرضية األكثر شيوعا مع اضطراب ما بعد الصدمة ال ةنفسيال االضطرابات إن

 ويمكن تفسير العالقة بين االكتئاب، باإلضافة إلى ذلك االضطراب يزيد من مخاطر السلوك االنتحاري

د الصدمة التي تسبب االكتئاب على الرغم من آلية الصدمة ، بما فيها اضطرابات ما بعواالنتحار الجسيم

سهم أيضا في حدوث اضطراب ما بعد الصدمة بعد يمسبق ألعراض االكتئاب الوجود ال إن. والضعف

ن األعراض النفسية المترتبة على الهجرة تشمل ضائقة كبيرة وضعف في التعرض ألحداث صادمة ، وا 

أو /غريبة وعواطف حول األحداث المؤلمة، وتجنب التخدير العاطفي ما تنطوي على أفكار األداء، وغالبا

وأشارت الدراسة إلى وجود رابطة قوية وثابتة بين صدمة ما قبل الهجرة والصحة النفسية أثناء . فرط اإلثارة

ن الذين تعرضوا للتعذيب أو غيرها من األحداث المؤلمة كانت لديهم مشاكل نفسية وا جتماعية التوطين، وا 

عادة التوطيربوية نفسية من وت  ;Madianos et al., 2011)ن التجارب السلبية والهجرة القسرية وا 

Murray et al., 2008). 
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 تحتاج هذه بحيث ،للحياة ومهددة ومؤذية قوية تعد عنيفة أو شديدة حوادث إلى الصدمة وتشير  

 يهاجم حادث أي: بأنها أيًضا دمةالص فعليها وتعرَّ  والتغلب لمواجهتها عادي غير مجهود إلى الحوادث

 .بشدة الفرد حياة تمزيق إمكانية مع ،الدفاعي لديه الجهاز ويخترق اإلنسان

 وهناك ضغوًطا نفسية، جميعاً  بوصفها الصادم الحادث أو الصدمة، أو الكارثة، مصطلح   وي ستخدم  

 ي عد ما أن االعتبار في األخذ مع ولكن ،نفسية ضواغط عدَّ ت   أن يمكن األحداث من وكثيرة مختلفة أنواع  

 الضواغط وكوهين الزاروس وقد قسًّم ،آخر لشخص   ضاغًطا يكون ال قد ما لشخص   نفسًيا ضاغًطا

 -:هي مجموعات ثالث إلى النفسية

 :  Cataclysmicالجانحة  الحوادث1- 

 ههذ ومن أنواع، البشر من كبيرة أعداد على تؤثر أن ويمكن ،وعنيفة مفاجئة حوادث وهي

 معامل كانفجار والكوارث التكنولوجية ،والعواصف ،الزالزل فيها بما الطبيعية والكوارث الحرب، :المجموعة

 ."تشيرنوبل"

 : Personal Stressorsالشخصية  الضغوط2- 

 الشخصية الضواغط بين الرئيس والفرق ،فعالة تكيفية مواجهة تتطلب وشديدة قوية أحداث وهي  

 المرض أمثلتها ومن ،من الناس قليل عدد في تؤثر الشخصية الضواغط أن هو الجانحة واألحداث

 .العضوي
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 :Background Stressors العامة الضواغط3- 

 حوادث وهي ،اليومية المضايقات أو المشاحنات أو االحتكاكات الضواغط من النوع هذا ويمثل

 كل منه والعودة مكان العمل إلى تقالاالن مثل وذلك ،اليومية الحياة في تتكرر لكنها ،منخفضة شدة ذات

 وتراكمية سلبية تصبح آثارها يبدو أن لكن ،الحال في مباشراً  تهديداً  الحوادث هذه مثل تفرض وال ،يوم

 (. 2007الخطيب،)

 ،إن تعرض الشعب الفلسطيني لضغوط خاصة تجعله في وضع مختلف عن بقية الشعوب

د العقود الماضية خلقت ظروفًا سياسية واجتماعية واقتصادية في فالممارسات اإلسرائيلية القمعية على امتدا

وتدمير البيوت بكل ما تحتويه فيخرج  ،والقمع، واالعتقال، واالستيطان ،غاية القسوة والمتمثلة في التهجير

أي كما ولدته أمه باإلضافة إلى تجريف األراضي الزراعية وتدمير ، بدون أي شيء من مقتنياته اإلنسان

وخاصة الفقد مثل فقد البيوت  ،إن تأثير األحداث الحياتية .آت االقتصادية واإلغالق والحصارالمنش

و الجسمية على حد وتدميرها يؤدي إلى اإلحباط والعصبية ويترك آثارًا نفسية سيئة على الصحة النفسية أ

 .(El-Smairi, 2010) االجتماعيةمن النفسي ويمكن التخفيف منها عن طريق المساندة سواء وفقدان األ

 من ألكثر االحتالل سلطات سماح عدم خالل من العائلة داخل اجتماعية آثاراً  االعتقال ويترك

 من محرومون غزة قطاع أسرى عائالت جميع أن حين في الزيارات من الفلسطينية األسر من 40%

 ما وكذلك نفسها، العائلة ادأفر  على نفسية آثاراً  أيضاً  األمر هذا ويترك. سنوات 5 من أكثر منذ الزيارات

هانات معاناة من األسرى أهالي له يتعّرض ذالل وا   اآلثار ولعل .الزيارات خالل العسكرية الحواجز على وا 

 والدهم رؤية من يحرمون الذين األبناء على خاصةً  خطورة األكثر هي االعتقال عن الناتجة النفسية
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 اعتقال نتيجة نفسية اضطرابات من يعانون األسرى أبناء من الكثير أن الدراسة بينت حيث. طويلة لسنوات

 نحو يميل منهم والكثير والعزلة باالنطواء والشعور النوم وقلة القلق من بحاالت ويمرون وغيابه األب

وكالة معًا ) األطفال كبقية بالحياة تمتعه لعدم والفرح بالحنان واإلحساس السعادة بعدم والشعور العنف

 (.2012اإلخبارية، 

 : الصادمة األحداث أنواع بعض1.5.9.1 

 العميق أو الرعب العجز أو الخوف ويسبب العادية اإلنسانية الخبرة نطاق عن يخرج حادث أي إن  

 -: التالية النماذج ذلك أمثلة ومن ،صدمياً  حادثاً  يعد جميًعا للناس

 ،والثانية العالميتان األولى الحربان :يلي ما نفسية دراسات عنها نتج التي الحروب وأهم : الحرب .1

فريقيا ،آسيا شرق وجنوب، ولبنان ،فلسطين في والحرب ،الخليج وحرب ،فيتنام وحرب ،الكورية والحرب . وا 

كاإلغالق  ،أو التدخل العسكري االحتالل(: العنف المنظم) بأن الحروب ( 2006 ،رصرص)وأشار 

عرض للقصف أو إطالق النار أو الضرب أو الغاز وتقييد الحركة ومنع التجوال واالقتحام وغيرها أو الت

أنه يستخدم مصطلح الصراعات السياسية  (Neria et al., 2010)من  وأشار كالً  .الخ.. المدمع 

واإلبادة ، وأعمال الشغب، و التشريد ،االحتاللو ، لوصف مجموعة من الحوادث بما في ذلك الحروب

 .الجماعية

ال ويقترف اة، وأقصاها، حيث يمكن أن يرتكب المعتدي أبشع األعمإن الحرب تعتبر من أقسى محن الحي

ساسية، وضياع المال وفقدان األحباب واألقرباء، فإنها تؤدي كل شيء، وما ينتج منها من تدمير البيئة األ

يجاد أسباب االكتئاب ودواعي  إلى أثار سلبية على كافة نواحي الحياة، وتؤدي كذلك إلى زرع بذرة القلق وا 
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وقد . وف والنزاع، وتقلل من أسباب األمان، فضاًل عن أنها تؤدي إلى ضغوط نفسية عنيفة وعميقةالخ

جسمية في مثل هذا المجتمع الذي ت النفستؤدي كل هذه الضغوط إلى زيادة معدالت حدوث االضطرابا

 Post تعرض لهذه المحنة، ومن ناحية أخرى يمكن أن ينتج عن الحرب كذلك اضطراب التالية للصدمة 

Traumatic Stress Disorders (PTSD) العدوان وذلك ألسباب عدة، فإذا كان  الذي يترتب على

من النواتج النفسية للحرب فإنها واالكتئاب ممكن أن يكون القلق، وقلق الموت، والخوف، : كل نوع من

 (.2007ن، أبوهي)  PTSDيمكن أن تكون أيضا أعراضًا ثانوية الضطراب الضغوط التالية للصدمة 

 في هيروشيما ونجازاكي لمدينتي الذري القصف أخطرها وكان : الذرية بالقنابل للقصف التعرض .2

 .اليابان

 . والفيضانات ،والسيول ،واألعاصير، والبراكين ،كالزالزل : الطبيعية الكوارث .3

 . روسيا في "تشيرنوبل" في النووي المفاعل كانفجار : التكنولوجية الكوارث .4

 وتحطم ،كحوادث السيارات خطيرة عضوية إصابات عنها تنجم التي : المواصالت لوسائ حوادث .5

 . البحر وحوادث ،القطارات وتصادم ،الطائرات

 كتلك واالعتداء العنيف واالنقضاض المؤذي المبرح والضرب العنيف كالتهجم : اإلجرامية الحوادث .6

 . الليل وبخاصة في األول العالم دول بعض في المدن شوارع في حدوثها يشيع التي

 التحرش األطفال أو ومضايقة، Child Abuseاألطفال  مع الممارسة سوء : األسرة داخل حوادث .7

 .الزوجة وضرب ،األسري والعنف Childmoiestationبهم 

 ومعسكرات) النازية كالمعسكرات ( االعتقال معسكرات : إرهابي أو سياسي طابع ذات حوادث .8

إلى  2006) ،رصرص)وفي السياق نفسه أشار  ،واالحتجاز ،والخطف ،واإلرهاب ،واألسر ،الموت
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 Ill andوالمضايقات على الحواجز والمعابر والمعاملة المهينة ، لجماعياالعتقال والتعذيب الفردي وا

degrading treatment. 

 في المستوطنين لعنف الحادث مكان في الموجودة األمن قوات أن إلى (بتسيلم) توثيق يشيرو 

 من. العنف أعمال في نشط بدور القيام وأحيانا الواقع، في. العنف لوقف تتدخل ال األحيان من يركث

 بشأن الجانب اإلسرائيلي إلى شكوى 55 بتسيلم منظمة أرسلت ، 4088 نوفمبر إلى 4000 سبتمبر

 ت فقطحاال خمس في، و المستوطنين عنف لوقف تتدخل لم األمن قوات بأن الشكوك أثيرت التي القضايا

 ثماني وهناك المتورطين، الجنود ضد تتخذ تدابير أية دون الخمس من اثنين وأغلقت التحقيق، تم فتح

بحث منها عشر  (بتسيلم) عنها قضية أبلغت احدى وعشرينو ها، في تحقيق فتح لم يتم ،حالة ةعشر 

 .(B’Tselem, 2012A) عليها بتسيلم أي رد قضية لم تتلق   ةعشر  ىحدا وفي ،حاالت

 وكذلك ،عمله إفساد أو الجسم أعضاء من عضو بتر أو كالتشويه :البليغة العضوية إلصابةا .9

  .التعذيب

 أو محبوبشخص  ألمن الخطير التهديد ومنها : محدد اجتماعي سياق ذات عصبية أحداث .11

 . هيقتل أو جسمه من  أعضاء اً عضو  يبتر أو، بجسده يمثل أو، يشوهه آخر شخص ورؤية ،سالمته

 والحرب، واالغتصاب الطبيعية كالكوارث الصدمات مختلف ضحايا أن على البحوث دلت وقد

 التالية الضغوط المشترك الضطرابات الحدوث لديهم يشيع كما، النفسي االضطراب من نفسه النمط لديهم

 التأثيرات ذات در الموا استخدام وسوء ،واالكتئاب، العام القلق اضطرابات :لمث أخرى وتشخيصات للصدمة

 (.2007 ،الخطيب)النفسية 
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 وتخريب الممتلكات واالعتداء على الحريات الدينية والشخصية وهتك األعراض ،المصادرة .11

درجة األذى  ،على سبيل المثال)اضطراب الصدمة وحجم التعرض للحدث إن  (.2006 ،رصرص)

ي أقوى مؤشر لتطور ه( وتواتر الوفيات ،وشدة تدمير الممتلكات، الخطر المباشر على الحياةو ، النفسي

 .(Neria et al., 2010) اب ما بعد الصدمةاضطر 

 عادة اقتحام المنازل ويحدث ،النساء على تأثيرا السياسي العنف أشكال كأكثر المنازل اقتحام برز

 مصحوبة المنازل باقتحام االحتالل قوات تقوم حيث .نائمين األسرة أفراد يكون حين الليل منتصف في

 وكما ،أخرى ضخمة وأسلحة البنادق وجوههم، ويحملون على السوداء األقنعة يرتدون وهم ضخمة بكالب

 المنزلية لألدوات تكسير عليه يترتب أو يصاحبه ما في العادة المنازل اقتحام فإن الحقا نعلم سوف

. يدينالشد والشتات الفوضى من حالة بذلك محدثا ... الخ األسرة واعتقال أحد أفراد البيوت في والتفتيش

مثاًل  والغارات االقتحامات أثناء األسر ينتاب الذي والهلع الخوف تناولت التي بعض األسئلة كانت تلك

ذا... " :قول أحدهم كنا  ،يحرسونا اثنين جنود فقط وخلوا ساعات سبع الجيران عند حجزونا الجيش بهم وا 

 وبقينا ،حاجتنا قضاء نستطيع ال كنا الحمام حتىر وأطفالنا الصغا ،واحدة بغرفة الجيران بيت في نفر 25

 وبعدها الصغار حتى يرعبوا أمامنا وضعوه الدبابة (بوز) حتى وخوف وهلع رعب في أعصابنا على

 .الجسمية والنفسية صحتهن على اً شديدًا أثر  السياسي للعنف أن على النساء كل اتفقت لقد. انصرفوا

. أبنائهن أو اعتقال منازلهن اجتياح تم أن بعد يةصح مشكالت من المعاناة في بدأن نهنإ قالت بعضهن

 جرأة عنده صار الجيش :  أنساه لن مؤلم حادث حصل العيد ليلة: " تقول. مصابها شاركتنا محمود أم

 كنا نائمين الليل منتصف بعد والنصف الثانية الساعة في دخلوا وعندما البلد إلى عمق دخلواو  أكثر

 الثاني البيت في ابني وبعدها رأيت الخوف من متت الصحيح بدك أنا بكثافة الرصاص يطلقوا وصاروا
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 يا الموت يا كبير باهلل وأملنا ربنا وندع بيتنا صرنا عند من الطخ زاد لكن أحسن هنا تعالي لي قال

 شيء كل الصاروخ أثر من  ..المطبخ قلب في صاروخ األنيرجا وضربوا  ..الجيش طلعوا  ..الحياة

 ما لهم قلت المطاردين وين: يسألوني وصاروا رقبتي على ووضعوا السالح ابني بيت ودخلوا  ..انحرق

ابني  سحبوا وبعدها المطاردين، عن ويسألوه بضربه وبدأوا ومسكوه ،وحيد ولد وأنا عندي ،شيء أي بعرف

 وجدوا يوم ألنهم ٨١ واعتقلوه مكسر وهو الزجاج على ويدعس حذاء بدون حافي وكان المطبخ على

 على والقذائف الرصاص خراب أطلقوا شيء كل المطبخ في شيء في ما آخ آخ  ....السطوح على سالح

 وأطبخ أذهب أطبخ أن أحتاج عندما حتى المطبخ شيء في وكل والغاز الثالجة وخردقوا المطبخ أجهزة

 ثانيال جتياحاال صار وعندما  ..أهلي عند أنام صرت البيت في مجال ننام في ما وصار الجيران عند

 شيء منها كل وأخرجوا الخزائن خربوا أيام ٤ البيت في ومكثوا أحد يجدوا لم ولكن اقتحموا البيت مرة كمان

 (. 2004 ،آخرونو  أبو بكر) والضغط القلب عندي صار وبعدها ،ومزقوهم والكتب الصور حتى

 ،للعائلة جدياً  خطراً  شكلت أن يمكن والحرب السياسي بالعنف المرتبطة الصادمة الخبرات إن

 اآلباء ،ذلك ومع .الخطرة الظروف ظل في النفسية الحماية ودرع الهام المرفق بأنهم الوالدين الطفل ويعتبر

 في المعاملة وسوء والعنف الدمار رؤية من أطفالهم حماية على قادرين غير يكونون ما غالباً  واألمهات

 ت ِعد أن األسرة تستطيع وال ،المنازل وهدم القصف األسر تواجه عندما وخاصة الخطرة الظروف ظل

 السياسية والصراعات الحروب فإن ،والثابت الدائم اليومي الخوف بسبب له توفره أن تستطيع وال باألمان

 القيم في الثقة وتعزيز األطفال حماية مثل األساسية الوالدين وظائف بعض تعطيل على القدرة لديها

 تنتهك متكررة صادمة ألحداث األطفال يعرض الفلسطينية لألراضي الطويل االحتاللو  الحرب .اإلنسانية

 شخصية وتطوير ،المجتمع ومع أسرته مع والعيش ،والصحة والتعليم العيش في الحق مثل اإلنسان حقوق
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 غير فلسطين في طبيعية طفولة وجود واحتمال ،طبيعية بطفولة التمتع في والحق وحمايتها ورعايتها الطفل

 .et al. (Altawil;2008 ,  2006 ،أبو بكر( والمستقبلية الراهنة لظروفا ظل في محتمل

 ،اإلعالن الموجه الذي يتضمن التهديدات بمخاطر محتملة أو بث المشاهد المرعبة والمحبطة .12

أو بث  Mass Polarizationأو االستقطاب الجماعي السلبي مثل ( الحرب النفسية=حرب اإلشاعات )

 ،رصرص)والتخبط والفوضى Mass Hysteriaق حالة من الهستيريا الجماعية الرعب وحاالت الفزع لخل

2006.) 

حين يروي ، مثالً  ،مشاهدة ما سبق بأم عينيه أو عبر وسائل اإلعالم أو تناقلها بصورة فردية .13

 (.2006 ،رصرص)األشخاص المستهدفون قسوة التجربة التي مروا بها 

 : يةالنفس للصدمة الفلسطينية االستجابة6.9.1 

معظم األطفال الفلسطينيين الذين يعانون من أعراض الصدمة النفسية لم يتلقوا العالج إن 

ن . المناسب فإن هذا  ،أو المساندة في المستقبل القريب المجتمع الفلسطيني إذا لم يتلق المساعدةوا 

تشافيهم  ، مما سينتج عن ذلك صعوبة( صحية ،اجتماعية، نفسية)سيواجه كارثة إنسانية  المجتمع

ويجب على الجميع أن يضعوا في الحسبان خطة تدخل .. لذا فإن ناقوس الخطر يدق، ومعالجتهم فيما بعد

الصدمة النفسية تشبه الصدمة المادية، والناس ال تذكر بشكل ، و الطفولة قبل فوات األوان إلنقاذسريع 

تفاعل معها بطرق تنشط في حل ولكن ال( اإلصابة بعيار ناري في ساقه)سلبي تأثير القوى الخارجية 

المشاكل االجتماعية، وهذا ال يعني أن األحداث تأتي في قلب هذه العملية، وأولئك الذين ما زالت لديهم 
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عادة  مة تلك األحداث وقد يكونون محرومينغير مفهو  من المحاوالت الرامية إلعادة تجميع صفوفهم وا 

   Summerfield, 2000). ؛2007الحداد، (البناء النفسي واالجتماعي 

 ،هناك بعض األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة قد تعرضوا لصدمات شديدةأنَّ على الرغم من 

ومع ذلك وجدنا أن هؤالء  ، أثناء انتفاضة األقصى االحتاللوعاشوا ظروفا صعبة تحت الحصار و 

نفسية خفيفة نتيجة تعدد األطفال مازالوا يتمتعون بصحة نفسية جيدة أو على األقل يعانون من أعراض 

 .الصدمات المزمنة

أن مثل هؤالء األطفال هم في مأمن من تطور ألعراض األحوال  ولكن هذا ال يعني بأي حال من

والظروف  االحتاللاضطرابات ما بعد الصدمة أو حدوث انتكاسة في أي وقت بسبب استمرار الحصار و 

 . المعيشية والبيئية المأساوية بقطاع غزة

، االحتاللبالنسبة ألنماط التكيف للمرأة الفلسطينية تحت  (Punamäki, 1986) دراسة أشارتو 

سارة، وكانت ردود الفعل األكثر شيوعًا لحاالت التوتر في العينة، وقد المشاعر غير الالقلق العام، و و 

النفسية، والعدوانية، اإلسرائيلي في الصحة  االحتاللنسبيًا لمعاناة المرأة تحت  عالياً  مستوى أظهرت النتائج  

 .واألعراض النفسية، والصحة العامة

بالعناصر  ترتبط الفلسطيني المجتمع على الصدمة تأثير دراسة أن ( 1991 ،النابلسي) يرىو 

  -نوعية  الصدمة  -الصدمة لمواجهة االستعدادات  -للصدمة التعرض مدة  -الصدمة توقع :التالية

 المتعرضين من فئة لدى والمعرفية السلوكية االضطرابات دراسةول. الصدمة تراكمية  -الصدمة مصير

 والمعرفية باالضطرابات السلوكية وعالقتها الصدمة لتلك التعرض مستوى تحريحاولت للخبرات الصادمة، 
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 يتبين العناصر هذه وبدراسة. الفلسطينية الحالة في الظاهرة العناصر بتحري الصدمة دراسة ترتبط حيث

 -: اآلتي لنا

 ويرى ،متوقعة اعتداءات هي الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلية االعتداءات : الصدمة توقع 

 .غير المتوقعة الصدمات من وأذى أثراً  أعمق   تكون المتوقعة الصدمات أن النابلسي الدكتور

 توقع على بعدم القدرة مرتبطة باألساس وهي، النفسية األفعال ردود من عدد   المنازل اقتحام على يترتبو 

 سببي الحاالت وفي بعض، يغادرون متى أو ،يغادرون سوف أنهم من الثقة وعدم ،الجنود سلوكيات

 على قدرة ةألي فقدانالالكامل و  بالعجز شعرني حيث النساء بعضل شلالً  في للمنازل المتكرر االقتحام

 (.2004 ،وآخرون أبو بكر) الفظائع تلك مواجهة في شيء أي   عمل

 السالم عن الحسنة واألفكار التطبيع حيث ،السالم أجواء وسط في أتت قصىاأل انتفاضة نإ

 إلمكانية التوقع جعل بشكل الطرفين بين الشبابي التطبيع وحركة ،المشتركة والمصالح ،السلمي والتعايش

 وتعرض ،حدثت وحينما ،المجتمع ألفراد العقلي التوقع نطاق خارج أو ،بعيدة األمور هذه مثل حدوث

 ،والتعذيب القتل علوم في مخترعات من اإلجرام عقلية عنه تتمخض أن يمكن ما لكل الفلسطيني بالشع

 صدرت التي الفعل رد وعنفوان وفداحة شدة جراء من الحياة على الحقيقي بالخوف الفلسطيني الشعب ش ع ر  

 ،الشديد والبطش العنف إال منها يخرج لم األرض على ولكن ،والمهادنة السلم منها توقع التي العقلية عن

  .(Abu Hein, 2001) شديدة النفسية آثاره كانت هنا من للتوقع مناقض الفعل آتى لذلك

 البشر يتعرض عندما تحدث الصدمة إن ).2008Altawil et al ,( أشار السياق هذا وفي

 لجسديةوا النفسية المشاكل لمختلف كالقادح الناتجة الصدمة وتكون متوقعة وغير مفاجئة ألحداث
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 صنع من التي والظواهر ،الزالزل مثل الطبيعية الظواهر الصدمة سبب يكون وقد ،واالجتماعية والعاطفية

 التعرض أن (2007 ،الحداد) دراسة وأشارت .القسرية والهجرة الداخلي والعنف الحروب مثل اإلنسان

 في شيوعاً  األكثر التجارب هي ،العنف أعمال ومشاهدة المدقع والفقر والتهجير والمعارك المدفعي للقصف

  المتصارعة المليشيات بين والمعارك ،واآلخر الحين بين للقصف تتعرض السكنية فالمناطق .الحروب

 وأوضحت .عشوائي بشكل الشوارع في تنفجر المفخخة والسيارات ،الموقوتة والقنابل ،مفاجئ بشكل تندلع

صابة ومقتل ،نيةأب احتراق في المتمثلة هذه العنف أعمال نتائج أن  األهل ومسارعة ،بجروح المدنيين وا 

 إلى الهروب على العائالت تجبر لدرجة األطفال لدى مألوفة مشاهد عائالتهم أفراد عن للبحث المذعورين

 .وممتلكاتهم لبيوتهم يحصل أن يمكن بما آبهين غير ،آمنة أماكن

 وذلك  ،للصدمة التعرض مدة عن الحديث يمكن ال الفلسطينية الحالة في : للصدمة التعرض مدة

 الفلسطينية الحالة بأنه في النابلسي ويرى .بعد فصولها تنته لم والتي للصدمة المزمنة االستمرارية بسبب

ذا. القديمة  الصدمات وتراكمات الراهنة الصدمة آثار بين التمييز يستحيل  في ممكناً  التمييز هذا كان وا 

 الفقدان عبر تراكمي صدمي على احتمال الحالة هذه في ىحت نقع لكننا الفلسطيني الطفل حالة

أن الصدمات النفسية المزمنة  (Altawil et al., 2007) وفي هذا السياق أشار ،العائلية والصدمات

 ،والتهديدات المباشرة على حياتهم ،واإلصابة البدنية ،الخبرات القتالية) تعني أن األحداث الصادمة مثاًل 

 ،وحادة ،وغالبًا ما تكون الصدمات متعددة ،تحدث عدة مرات خالل فترة ممتدة من الزمن( والعنف الداخلي

وجدت وكذلك  ،قدامى المحاربين وغيرهم من الناجين من التجارب الصادمة على وبشكل عام ،ومتكررة

في خطر محتمل يمكن أن يؤدي إلى أعراض أكثر شدة من  الشخص الدراسة أن أكثر الوقت الذي يقضيه

 .الطفولة والبلوغ تيبعد الصدمة على حد سواء في مرحل طراب مااض
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 2000 سبتمبر  أيلول منذ المستمرة األقصى انتفاضة أخذنا لو : الصدمة لمواجهة االستعدادات  

 .مسبقة استعدادات ةأيّ  بدون مستمراً  صدمياً  عنفاً  تمثل أنها لوجدنا تحديداً  اآلن حتى

 البناء دعائم من أساسية دعامة تعتبر التي الفلسطينية األسرة على مباشر بشكل االعتقال   ر  ثّ أ لقد

نما نفسه لألسير معاناة فقط تمثل ال االعتقاالت قضية أن وخاصةً  االجتماعي  على وخيمة عواقب تترك وا 

 العائالت من الكثير وتضررت .ونفسية واقتصادية اجتماعية ضغوطات من ذلك يشمل بما األسير عائلة

 العائلة نظام في كبير اختالل إلى ذلك وأدى اإلبن، أو األخ أو الزوج أو األب غياب بسبب الفلسطينية

 أن يمكن ال حيث أفرادها أحد اعتقال فترة خالل العائلة تعيشها التي القلق حالة إلى باإلضافة الفلسطينية،

 برزي األحيان من كثير ففي المعتقل، داخل ووجوده األب غياب حالة في وظائفها جميع األسرة تؤدي

 التي الجديدة لمسئولياته األسرة في فرد كل تقدير عدم في تمثلوي األسرة داخل المشكالت من العديد  

 األسرة، وحسب رب غياب ظل في األعباء بكافة القيام على الزوجة قدرة عدم إلى إضافة استجدت،

 حيث ثقيلة إضافية أعباءً  عليها يويلق األسير زوجة على جديدة مسؤوليات يضع االعتقال نفإ التقرير

 ترك إلى األحيان من كثير في األبناء من الكثير   وي ضطر   ،معاً  واألم األب دور وهو مزدوج بدور تقوم

 (.2012وكالة معًا اإلخبارية، )العائلة  أعباء تحمل على األم لمساعدة العمل إلى والذهاب المدرسة

 بدأه شارون أولي صدمي حدث إلى  "األقصى انتفاضة" الراهنة  الصدمة تعود : الصدمة نوعية 

 الصفة وتضفي والمسلمين كافة للفلسطينيين معنوية كارثة تشكل وهي ،األقصى المسجد باحات بزيارة

 واستسهال ( الفردية بالذات التضحية) اإليثارية  تشجع المعنوية والكارثة ،الفلسطينية الكارثة على المعنوية

 أو ،إلغاء -بحال   -يعني ال المعنوي الطابع هذاو  .الجماعية الذات كرامة على للحفاظ الشخصي الموت

 اإلنساني ومنع اإلنسان حقوق أبسط على التعدي حدود إلى التي وصلت الفردية الكوارث عناصر تجاهل  



82 
 

 ,Abu Hein) وممتلكاته وحياته ألمنه المستمر التهديد إلى إضافة ممارسة إنسانيته عن الفلسطيني

2001.) 

 الطويلة اآلثار في التحقيق في قامت والتي 2008et al. (Altawil ,(وأشارت دراسة كل من 

 المؤلمة التجارب انتشار مدى دراسة خالل من الفلسطينيين األطفال على االحتاللو  للحرب األمد

 المدارس الأطف من كبيرة عينة لدى واالجتماعية النفسية والمعاناة ،الصادمة األحداث ونوع ،والصادمة

 للدراسة ةالرئيس النتائج وكانت (.2000-2005)  الثانية االنتفاضة خالل غزة قطاع في يعيشون الذين

 :كاآلتي

 صادمة أحداث ةِ ثالث عن يقل ال ما إلى فلسطين في طفل كل ضتعرْ  :صادمة ألحداث التعرض -1

أن كل  Nel, 2008 & il(Altaw( دراسة مع وتتفق ،(2005 – 2000) عامي بين (المزمنة الصدمة)

 4000)اء انتفاضة األقصى صدمات نفسية أثن ةِ طفل فلسطيني في قطاع  غزة قد تعرض على األقل لثالث

كلما زاد تعرض الطفل للخبرات الصادمة، زادت لديه أعراض اضطرابات  هأشارت الدراسة بأن، و (4009 -

 . ما بعد الصدمة

 طفل كل أنو  .الصادمة األحداث لكافة متكرر بشكل ضونيتعر  األطفال كان :الصادم الحدث نوع -2

 الصدمات من انتشاراً  األنواع أكثر وكانت ،صادمة أحداث ةِ ثالث عن يقل ال ما ىإل تعرض قد فلسطيني

 أفراد من ألحد أو ،ألنفسهم سواء ) الذل عانوا األطفال من %99 بنسبة الفلسطينيين األطفال لدى

 حاالت شهدوا األطفال من %85و ،والقنابل نفجاراتاال ألحداث فالاألط من %97 تعرض ،(العائلة

 ووفقاً  .العسكرية والطائرات والمدفعية بالدبابات الجنازات قصف شهدوا %84و ،أشخاص فيها ستشهدا
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 من الشدة عالية مستويات أظهرت 4001 عام في غزة قطاع في المنجزة والدراسات المتحدة لألمم

 بأقار  مشاهدة مثل للغاية صادمة ألحداث طفالً  أربع وأربعون وتعرض ال،األطف وخصوصاً  المخاوف

 عديدة نفسية مشاكل هناك أن الدراسات وذكرت ،منازلهم تضررت أن بعد المشوهة الجثث ورؤية يقتلون،

 وعدم النوم، وصعوبات الغضب، و والقلق، النطق، في وصعوبات والمخاوف، السلوكية المشاكل فيها بما

 .(Giacaman et al., 2009) المنزلية الواجبات انجاز في والصعوبات المدرسة، في التركيز لىع القدرة

 الصدمة بعد ما اضطراب من يعانون األطفال من %14 أن تبين :الصدمة بعد ما أعراض -3

(PTSD). اضطراب من عانوا %22و ،حاد بمستوى الصدمة بعد ما اضطراب من يعانون %20 منهم 

 بمستوى الصدمة بعد ما طراباض من يعانون %58 و ،(متوسط) معتدل بمستوى ةالصدم بعد ما

من األطفال يعانون من  %28أن هناك  )& Nel, Altawil 2008( أشار السياق هذا وفي ،منخفض

اضطرابات نفسية وصحية ومشاكل تعليمية واجتماعية كنتيجة لتعرضهم المستمر للخبرات الصادمة 

علمًا  ألف طفل ثالثمائةاألطفال الذين يعانون من تلك االضطرابات ما يزيد عن  حيث يقدر عدد ،المزمنة

عساف وأبو )دراسة  ما أشارت إليهوهذا  .يتوفر لهم بعد فرص العالج والتأهيل بأن معظمهم لم

 .من تالميذ المدارس يعانون من الضغوط النفسية بدرجة شديدة% 25.2 بأنه هناك( 2007الحسن،

 يصعب الحديث لذلك القصيرة، الفلسطينية بالصدمة ليست الراهنة الصدمة إن : الصدمة مصير 

ن معظم الناجين من الخبرات الصادمة يطورون أمراضًا و  ،سابقاتها عن بمعزل الصدمة هذه مصير عن ا 

نفسية تتراوح بين الذهانات واالنتحار ومعظمهم إن لم يكن جميعهم يعانون من االضطراب النفسي الناتج 

كذلك يعتبر مرض االكتئاب من (.  Post Traumatic Stress Disorders PTSD)لصدمة عن ا
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التوافق مع المجتمع  األمراض الشائعة لدى هذه الفئة من الناس باإلضافة إلى أن العديد منهم يفشلون في

 .( 2006،وادي)إلى تعاطي المخدرات والكحول  أونفيه مما يجعلهم يلج الذي يعيشون

الذين لديهم تاريخ مع الصدمة واالكتئاب المرضي وزيادة التعرض لخطر اضطراب ما األفراد إن 

ويمكن وضع برامج لتحديد  ،سنوات بعد وقوع الحدث 6بعد الصدمة المزمنة والتي ما تزال واضحة لو 

، وتوفير التعليم والموارد لتقلي العالج ،األشخاص المعرضين لخطر اضطراب ما بعد الصدمة المزمنة

 إلىا سيخفف من المعاناة النفسية لألفراد وعائالتهم من خالل الفوائد االقتصادية للمجتمع والتي تؤدي وهذ

 .(Cukor et al., 2011) ثر المالي الضطراب ما بعد الصدمةخفض األ

 ففي ،باالستهداف اإلحساس الفلسطيني داخل غرست اآلثار وشمولية  العنف شمولية إن

 تتم التصفية كانت فقد ،النشطاء على الحاالت معظم في اإلسرائيلي الجيش ركيزت كان الماضية االنتفاضة

 في لكن العاديين، للناس التعرض يتم ولم ،تصفيتهم أو عليهم القبض ثم ومن والمالحقة، بالمتابعة لهم

 ريزةغ إلشباع أو القتل حب غريزة اإلسرائيلي الجندي لدى برزت فقد ،أحد منها يسلم لم األقصى انتفاضة

 الحواجز وعلى العمل وفي الشارع وفي السيارة وفي البيت في الناس من العديد   لتِ ق   هنا من ،داخله معينة

 المجاالت، كل في مستهدفة حياته بأن الفلسطيني اإلنسان داخل عزز العامل وهذا ،يذكر سبب أي وبدون

 بسبب ،والقلق الخوف من مزيد ىإل أدى بشكل الجميع على بل ،النشطاء على اً قاصر  التهديد يعد فلم

 Abu) المنازل وهي أمناً  اكناألم أكثر داخل حتى لهم مأمن وال لهم الحماية وعدم بالمتابعة إحساسه

Hein, 2001.) 

 حول الصدمات رجعية دراسة إجراء الفلسطينية الصدمية التراكمية دراسة تقتضي : الصدمة تراكمية 

 ،المركز العربي للدراسات المستقبلية) الفلسطيني الشعب بحق يلياً إسرائ المصطنعة المتتابعة التاريخية
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أن التجربة المتراكمة  (Sulayeh & Mormont, 2008)وفي هذا السياق أشار كل من  (.2002

ج إلى العالج والمساعدة الصدمة العنف السياسية تشكل عامل خطر الستمرار أعراض الكآبة التي تحت

  .النفسية

ن و  فسية كثيرة الحدوث لدى األطفال الالجئين ولكن تنخفض بدرجات على مر الزمن المشاكل النا 

في المنفى، إن التجربة القاسية قبل وصولهم أهم من التفاعل قصير األجل لألطفال في حين أن جوانب 

وتعرض ، الحياة في المنفى مهمة لقدرة األطفال على التعافي من الصدمات النفسية في وقت مبكر

نعدام  ين لمضايقات مستمرة الفلسطيني األمن بشكل كبير وأيضا اعتقال في مخيمات الالجئين في سوريا وا 

المدنية محدودة  باإلضافة أن الحقوقبدون محاكمة على نطاق واسع ،  الفلسطينيين المعارضين السياسيين

شاكل الحالية ب العنف النفسي والماألطفال الفلسطينيين تعرضوا بشكل كبير للعديد من تجار و جدًا، 

((Montgomery, 2011. 

قتلوا معظمهم من  فلسطيني 3000وفقا لمنظمة بتسيلم اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان أن هناك و 

في  4001ونوفمبر  4000خالل العمل العسكري اإلسرائيلي ما بين سبتمبر  مدني 700األطفال وقتل 

 ،مع عدد كبير من الضحايا المدنيينرح اآلالف يعيشون في قطاع غزة وج   فلسطيني 8200حين قتل 

من  اً ، إن كثير والعبء الكبير من اإلصابات والصدمات النفسية على األفراد والخدمات الصحية والمجتمع

غالبًا ما تكون مؤلمة حتى على المصابين بصدمات ، المجموعات تعرضت لصدمات تراكمية وردود فعل

ن تحمل الن  اجين عالج الجروح الخفيفة قابلة لالنفجارفردية، عوضًا عن وظيفة التحصين وا 

(Giacaman et al., 2009; Fields et al., 2002). 
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والتووأثير النفسووي البووادي علووى نفوووس  ،للفلسووطينيين النفسوويةِ  إن تووأثير الحصووار الظووالم علووى الصووحةِ   

الووزمن موورت عقوول بوول وال نسووتطيع أن نمحووو آثووار عقووود موون ألنووه ال ي  ، الفلسووطينيين هووي موون جووراء الحصووار

مون قتول واغتيواالت بشوتى الطورق وهودم  االحوتاللالتوي مارسوها صدماتنا وحجم الممارسوات الشوديدة بمحنتنا و 

نقوووول أن هوووذه العقوووود وموووا  ،المنوووازل علوووى روؤس سووواكنيها إلوووى تهديووود كووول مصوووادر ومظووواهر الحيووواة اآلدميوووة

سسوت لبنيوة نفسوية خطيورة ظهورت لمجتمعنا هوي التوي أ االحتالله من محن متالحقة وكوارث صنعها تتضمن

بواهلل علويكم كيوف تصوفون الوضوع النفسوي " ، بادية للعيان في نفسية وانفعاالت وعواطف وأفكوار الفلسوطينيين

ذ بهوا قة عائلتها في رحلة بحريوة لقضواء لعائلة هدى غالية التي كانت برف برهوة مون الزموان واالسوتمتاع بهوا وا 

ذ بالنواس الوذين توركتهم أحيواء إذ هوم أشوالء واآلدميوين الوذين كوانوا منوذ وفي لمح البصور تأخوذها لفتوة للووراء إ

ثوووان  معوودودة يتكلمووون ويتحركووون إذ بهووم قطووع لحووم مووتفحم وأجسوواد تسوويل منهووا الوودماء، األب الووذي هووو رمووز 

وموواذا توورك ... ألويس هووذا المشوهد موون األهووال  ".الحمايوة واآلمووان للطفول ملقووى علوى ظهووره علوى التووراب ميتوواً 

دى الطفلة ؟ تركها حائرة هائمة على وجهها تذهب هنا وهناك وتجري بال وعوي وبوال تووازن، توارة تقوع أرضوًا ل

تضرب بيديها رمال البحر، وتارة أخرى تجوري نحوو ميواه البحور فوي أصودق تعبيور نفسوي عون الصودمة وهوول 

 (.Abu Hein, 2008 ) مفاجئتها وضياع قدراتها على التوازن وغياب السيطرة والتحمل للعقل البشري

والصدمات المتتالية المهددة للتوافق النفسي  ،إن األساليب الالإنسانية للسلطات اإلسرائيلية

فسي بل يمتد إلى اضطراب في البناء الن ،االعتقال فقطقت في فترة واالجتماعي ليس لها تأثير مؤ 

ن الطفل ال يزال في . ل الالحقةبل يمتد إلى األجيا يعانون، سهمأنف   ونواالجتماعي ليس فقط المعتقل وا 

جدًا نفسيا من حيث االستقرار في  الحيرة والغضب على اختفاء أو مقتل والده بحيث تجعل الجو ثقيالً 

والعائلة تحمل مستويات عالية من الضيق والتوتر في ، المدارس وغيرها من التحديات في مجتمع جديد
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البيئات، يحاول األطفال الالجئون تطوير  و في بعضالمنفى يؤدي إلى إصابة الوالدين باالكتئاب، 

، وليصبحوا يدعمون بعضهم بعضا، وقد يكون وئام األسرة أكثر قيمة من االرتباط القوي ببعضهم

االستقالل الذاتي للفرد مع احتواء المشاعر والتكيف مع الظروف االجتماعية وينظر إليها على أنها 

  Summerfield, 2000).؛ 4009 ،وادي).عالمات نضج

 الحاالت في بعض ذلك أدى وقد، العنف جرائم تزايد معدالت ومتابعة فهم عن النساء عجزت لقد

 أكدن المشاركات أغلب لكن .بعضهن تنشيط في ذلك ساهم حين على والعجز بالشلل النساء شعور إلى

نقاذ ،أطفالهن لمساعدة بسرعة يتصرفن كن أنهن  تفقد   كأن ،حاالتال بعض ذلك فهناك ومع ،أنفسهن وا 

 فيها تشعر حاالت، هامنزل   كأن يهدم   أو هاأمام   ضربي   أو ،أسرتها أفراد أحد وبين بينها خيط   أيَّ  المرأة  

 اتضح وقد .العالم عن نفصالباال األحيان يشعرن بعض وفي بل ،الفهم وباختالط الكامل بالعجز النساء

 قتلي   حين أو عتقالا أو لإلذالل األسرة أحد أفرادِ  يتعرض حين درجاته أشد في يكون بالعجز الشعور أن

 وردة ابنها ،استشهاد عن جمال أم حدثتنا حين، نابلس جمال من أم حالة في حدث كما ،بالرصاص رمياً 

ذالل واجتياح المنازل أخيها لفقدان الحامل ابنتها فعل  يشتري راح الثاني ابني:" تقول ".الخ وأبيها إخوانها وا 

 قبل ألنه الخبر وما تقبلت جننت استشهد، أنا أخوي أماه يا الحقي لي يقول ابني وجاء أخته، ألوالد كوال

 جننتنا أنت موت الجندي له وقال مثل الحنفية ودمه األرض على ووقع مخه طار  ..معاه كنت شوي

 .الحياة رقوفا ربه عند راح أنه إال ،بصعوبة ونقلوه للمستشفى سحبوه الشباب لكن، عليه يدعسوا وصاروا

 ابني ،اآلخرين أوالدي يحضر أن منه وطلبوا رقبته من ومسكوه والقاهم زوجي الباب علينا خلعوا يوم ثالث

 حتى منخاره من الدم ونزل الثاني ابني وضربوا أحكي ،أقدر بطلت أنا لكن ،رأسه بالحيط خبطوا الكبير



88 
 

 أبو بكر)  خايفة اآلن وحتى يعصب انهيار عندها وصار بصعوبة ولدت ميالدها كان موعد ابنتي

 (.2004، وآخرون

ان الهدف من التحقيق في انتشار اضطراب ما بعد  (Afana et al., 2002)أشارت دراسة 

 وهيراجعون عيادات الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة  الذينبين المرضى  (PTSD)الصدمة 

ووجدت إن معدل انتشار  ،اب ما بعد الصدمةالعالقة بين المتغيرات االجتماعية والديموغرافية واضطر 

وأعلى بكثير % 29أعراض ما بعد الصدمة العامة للمرضى في مجال التعليم االبتدائي والرعاية الصحية 

وكان انتشار اضطراب ما بعد الصدمة بين أولئك الذين تعرضوا  ،(P=0.001)لدى اإلناث من الذكور 

ولكن انتشار ، متعلمون تعليمًا عاليًا ألحداث صادمةوغالبًا ما يتعرض ال ،%36ألحداث صادمة 

وأفادت أن الذكور يتعرضون ألحداث  ،اضطراب ما بعد الصدمة أقل مما هو لدى المرضى األقل تعليماً 

 .صادمة أقل انتشارًا الضطراب ما بعد الصدمة مقارنة بصدمة اإلناث

 له الشخصية والمالحقة لشخصيا باالستهداف ويشعر واألمان األمن بفقدان يشعر الطفل إنَّ 

 في شديدة لديه المتوقعة النتائج يجعل ذاته حد في وهذا ،له واألمن الحماية توفير أحد يستطيع وال ،ولذويه

 ،للسوء التعرض إمكانية بسبب البيت خارج بالخوف يشعر الناس بعض كان فإذا .لالستهداف تعرضه ظل

 هذا جعل ،الحياة لفقدان بل ،لإلصابة ساكنيه بعض ضوتعر  المنزل داخل إلى القصف وصول أنَّ  كما

ذا ،للطفل آمن غير مكاناً  البيت من الوضع  وحماية اآلباء وجود في باألمن يشعرون األطفال بعض كان وا 

 التي حجو إيمان والطفلة ،والده يدي بين أستشهد والذي  الدرة محمد للطفل حدث ما مشاهدة فإن ،الكبار

 األطفال مخاوف تزايدت هنا من ،أيضاً  آمن غير عنصراً  الوالدين وجود من جعل اأمه يدي بين استشهدت

 الباحثة وصفتها كما يدةشد بصورة اإلسرائيلي للعنف التعرض جراء من لديهم نتجت التي السلبية والتأثيرات
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 يه وتلك الفلسطينية، السيكولوجيا في الفزع بنقطة ذلك وصفت حينما (8719) بوناماكي الفلندية

 في بالخطر مهددة السكان فحياة ،السكان تجاه اإلسرائيلية الممارسات أوجدتها التي الشخصية التراكمات

 السكان لتخويف المستمرة ومحاوالته اإلسرائيلي للجيش والمتواصل الكثيف الوجود خالل من لحظة أي

نفس من لون ما يدور من المعروف علميًا أن لون الو  ،( (Abu Hein, 2001"ثيرةوك متعددة بأساليب

فإن  ،وكل مكونات النفس ما هي إال امتصاص لطبيعة األحداث ومواقف الحياة التي يعايشها الفرد ،حولها

 ،حداث الواقعة في حياة اإلنسان أحداثًا مفرحة وسارة نتج عنها الشعور النفسي بالسعادة والسروراألكانت 

ن كانت أليمة كان األلم النفسي والحسرة النفسو  وهو ما وجد لدينا كشعب فلسطيني منذ عشرات  ،يةا 

إنه يؤثر ... ه من نوع آخر فالحصار تأثيرات   ،واتى الحصار اآلن ليتوج لنا حجم المأساة النفسية ،السنين

ويتعلق بقدرة الزوجة  مع بعضها،ويتعلق بطبيعة العالقات  بين أفراد األسرة  ،على كرامة ورجولة اآلباء

إنه يخلق حالة من الحرمان لدى كل ... ويتعلق بإشباع حاجات األبناء داخل األسرة على القيام بدورها 

يخدش كرامة كل فهو  ،فئات المجتمع ويتعلق بحاجاتهم وصورتهم أمام أنفسهم وما أصعبة من شعور

إنه  ،وبالتالي يترك داخل النفس جرحًا نازفًا مستمراً  ،منه ويعطل فاعلية دوره المتوقعِ  ،عفي المجتم جنس

مشهد تتبدل فيها الذات التي كانت فاعلة وقادرة إلى ذات عاجزة حائرة ال تقوى ، مام اآلخرينأمشهد الذات 

بية حاجات حينما ال يستطيع األب تل، و (وهم األبناء) ،أعز ما يملك اآلباء على عمل شيء بخصوص

 لمريض فال يقوىب لولده اوحينما ينظر األ ،وتقف األم تنظر بالعين وال تقوى على عمل شيء ئه،أبنا

حاجات  وبكل قوة إلشباع اً حينما يكون األب قادر  ،إنه شعور قاس  بكل معنى الكلمة. تقديم الخدمة له على

من هنا لو عرفنا أن الظلم لو كان واقعًا من الخارج ، في ظل الصدمة عاجز عن ذلك اآلن لكنه ،األبناء

ما وهو ... نما يكون من الداخل فالمشكلة أصعب واخطر لكن حي، فإن المجتمع يستجمع قواه للمواجهة

 (.Abu Hein, 2008) نجده من تأثيرات قاتلة للحصار
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 في األطفال مشاركة اجعتر  المتوقع فإن ،األطفال لدى سلبية آثار وجود إلى الدراسات بعض تشير

 االنتفاضة فعاليات في كينالمشار  عدد وتزايد وتدافع تزاحم هو الواقع أرض على المشاهد ولكن ،االنتفاضة

 من الحماية دور تلعب قد التي العوامل بعض الطفل داخل بهتن   المشاركة أن نتوقع تجعلنا بطريقة

 التعرض آثار لمواجهة الالزمة والقوة بالطاقة الطفل أمدت قد العوامل هذه نا  و  ،الصعوبات زمن المخاطر

 هنا من ،األحداث فعاليات في للمشاركة األطفال افعتد وراء السبب هي تكون قد بصورة النفسية للمساوئ

 فاالنتفاضة ،السلبية األساليب عم التكيف حالة إلى الوصول في أفضل يجابيةواال المبادرة أساليب تعتبر

 اإلنسان داخل توغلت التي الطويلة والمعاناة القهر لواقع التراكمات من متواصلة سلسلة بعد أتت

 وتراكماته إحباطاته عن للتعبير الصحية والطرق السبل الفلسطيني أمام تتوافر لم المقابل وفي ،الفلسطيني

 اإلحباط عن الناتجة العنيفة الطاقة هذه إلخراج المجتمع أفراد أمام ماسة الحاجة جعلت بطريقة المتواصلة

 الفوضى من الةح لنا لتخلق والمجتمع الذات إلى ترتد فسوف ،الواقع عالم في اً مخرج لها تجد لم إن والتي

 الذين للسكان نفسي عالج هي التوقيت هذا وفي الشكل بهذا فاالنتفاضة هنا ومن ،المجتمعية واألمراض

 الباحثين بعض وصفها كما أيضاً  وهي ،والهوان القهر من طويلة لسلسلة متواصلة تراكمات من يعانون

 في والتحكم السيادة حالة لىإ الضحية طور من الفلسطيني المجتمع فيها تحول جماعي عالج بأنها

 طينيينالفلس شرايين داخل غرسه االحتالل حاول الذي والخنوع ستكانةواال المهانة دماء وبدلت ،المصير

 (.Abu Hein, 2001) كرامة دماء إلى

 الفلسطينية لألسرة النفسية الصحة على االنتفاضة أثار 19.7.

 توجد يوم كلو  ،والثانية األولى االنتفاضة أثناء زادو  ،االحتالل منذ يومي أمان عدم حالة الناس يعيش

 بالنسبة البيت إن .أوالدها وعلى حالها على هوقلق متوترة الناس كل تجعل سرلأل جديدة صدمات
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 بنوا حتى كثيراً  وتعبوا فقراء وصاروا 48 الو في بيوتهم فقدوا الفلسطينيين ألن .خاص معنى له للفلسطيني

 سببتْ  وقد .ثانية مرة لألسرة الحياة نسف يعني بيت نسف أو هدم أو حرق أو ابةإص صبحتف ،جديدة بيوتاً 

 في يشتغلون كانوا الذين العمال كل فقدو  ،الفلسطينية لألسرة ومتأخرةً  مباشرةً  كبيرةً  ماديةً  خسائر   نتفاضة  اال

 مصدر يرتوف وأصبح االقتصادي أمانها عدم من خائفة األسر وصارت الثابت دخلهم مصدر إسرائيل

 أمام التام بالعجز الوالد شعر باإلضافة،و  ،العائلة أبناء لجميع النفسي توترال بسبب يومياً  هماً  الدخل

 هدمه أو البيت حرق مثل ،الخسائر بعض أما .األسرة حاجات توفير على القدرة وعدم ،المادية الصعوبات

 قلق في المطاردين أهل يعيشو  .لسطينيينالف لدى اللجوء تجربة عن الناتج النفسي بالضغط يقارن فوزنها

 تسلل إذا وتقلق المطارد غاب إذا األسرة وتقلق ،سنوات لمدة متوترة النفسية صحتهم تجعل دائمين وخوف

 بعض .بالليل وخاصة التفتيش في الحي وأهل البيت أهل يقلق البيت الجيش يداهم وعندما ،للبيت

 باإلضافة .األعصاب وتوتر النوم وعدم القلق بسبب بالتعب مزمن شعور من يعانين األمهات أو الزوجات

 األسرة حاجات في عليه االتكال يمكن وال المادية احتياجاته بكل المطارد أسرة تهتم أن يجب ،لذلك

 الجيش وجود بسبب المتواصلين والخوف األرق من السكان يعانيو  .ألسرته مادي فقدان وهذا ،المادية

 ،بلدة أي لمداخل مرابطتهم مجرد إن .الليل في بحرية الحارات بين والتجول بلداتال مداخل في اإلسرائيلي

 األطفال وخوف .والممتلكات األرواح في أذى وترك ،للبيوت مداهمتهم احتمال من بالقلق الناس يصيب

 وفي الالإرادي األطفال تبول في الخوف هذا معالم تظهرو  ،لبيتهم الجيش مداهمة من ينامون حين

 غير للمعتقلين سلبي ثيرتأ من لخوفهم نتيجة قلق حالة في الشباب المعتقلين أهالي يبقى .يسهمكواب

 ومن أوالدهم على الصادرة األحكام من يقلقون المعتقلين أهالي وجميع ،الشباب أبنائهم على األمنيين

 (.2010 ين،حسن) دائماً  مضغوطة األسرة تجعل داً ج الصعبة الزيارات شروط وأن كما ،السجن ظروف
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 الجديد الوضع بعد أمورهما وتدبير حزنهما في الوالدان ينشغل ،فقدان األسرة يصيب عندما 

 فيتسبب .األهل وفي البيت في والبنات األوالد باقي يهتم األحيان، معظم وفي .الحياة تفاصيل باقي ويهملون

 فيفقد .باألطفال األهل إهتمام بدل باألهل األطفال يهتم أي ،(األدوار خلخلة) األدوار قلب في الفقدان

خلخلة األدوار  أن (2006) بكر أبو وأشارت ،واحد وقت في بهم أهلهم اهتمام نو ويفقد طفولتهم األطفال

مثل قلب األدوار تؤثر على الحياة اليومية لها،  داخل األسرة( Normal and normative)العادية 

(Reversing roled) نفسياً ) ضحايا االنتفاضة األهلتني األوالد ويقلقون على ففي الكثير من األحيان يع، 

 الرجل ومكانة صورة بكسر االحتالل جيش تسببو  .بدل أن يكون الوضع معكوساً ( أو إقتصادياً  ،أو جسدياً 

 أن عليه وفرضوا ،الجميع أمام ذلوهأو  أهانوه ألنهم ،مجتمعه وأبناء أسرته أفراد نظر في والزوج الوالد العربي

 هذه صالح إعادة واألوالدِ  الزوجة على أصبحف بشخصه واالستهتار بالمهانة أشعره الجميع أمام بسلوك يقوم

 بعصبية الناس معظم يتصرفو  .صحة أكثر   ت  ولنفسيا التقليدية همألدوارِ  واألزواج اآلباء يعود حتى الصورة

 هو الحقيقي السبب ولكن صغيرة،ال األمور على الغضب عن التعبير في المبالغة أو (خلق فشة) وبالعامية

 أوالدهم على األهل عنف زاد ذلك إلى وباإلضافة ،وتوتر ضغط من والمجتمع لألسرة بهيسب وما االحتالل

 المواجهة من يحموهم حتى األوالد مع عنيفين األهل كان أحياناً  .والمادية األمنية األوضاع من توترهم بسبب

 األمهات المت   أحياناً و  ،االشتباكات وقت للحارات يخرجوا ال حتى يضربوهم أن مثل اإلسرائيلي الجيش مع

 ويخّرب نفسياً  األمهات يوتر وهذا الزوج أهل قبل من وخاصة أبنائهن استشهاد أو ،اعتقال أو ،إصابة على

 ةاالستشهادي باألعمال المشاركة أصبحتو  .المحنة وقت في األسرة مساعدة في يسهم وال األسرية العالقة

 الجيش يتبعه الذي األسرة وتشريد البيت وهدم الجماعي للعقاب نتيجة والموسعة النواتية األسرة تؤذي

ن ،اإلسرائيلي  أو عتراضاال أو الرفض على القدرة بدون سيةالجن اإلساءات ألنواع الفلسطينيون تعرض وا 
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 تقبيل أو ،للنساء نالبطو  عن الكشف أو ،الرجال على المالبس نزع فرض) بكرامتهم مسي   ماب المواجهة

 (.2010 ،حسنين ) (أشبه وما مخبئه من يخرج حتى المطاردين بنساء التحرش أو ،الحواجز على الفتيات

 اإلطار النظري للتكيف االجتماعي8.9.1 

لمواجهة ضغوط  إستراتيجيةيشير إلى فهم اإلنسان لسلوكه وأفكاره ومشاعره بدرجة تسمح برسم  :التكيف

 (.2010دنديس، ) ومية ومطالب الحياة الي

 ،وهو إحدى عمليات التكيف المنسجمة مع مختلف الظروف االجتماعية والمواقف :التكيف االجتماعي

وهي كذلك حالة يشعر فيها الفرد باالرتياح في حياته اليومية دون أي إحباط أو قلق وحفظ التوازن 

 (.Lazarus, 1991; Yoon & Lim, 2007)االجتماعي للشخصية اإلنسانية 

حساس الفرد : Home Adaptation التكيف العائلي ويعني وجود عالقات طيبة بين أفراد األسرة وا 

 (.2002العيسوي، )بالتكيف وبالسعادة في بيئة المنزل 

ن وجود الكائن في هذا الكون عبارة عن مجموعة من عمليات التكيف المتعددة سواء كان ذلك إ

مع العوامل الطبيعية لهذا الكون بغض النظر  متكيف   ق  لِ خ   ه  نّ إاإلنسان ف ماإ ،للنبات أو الحيوان أو اإلنسان

وفي هذا الصدد تناول علم ، اجتماعياً   -ذاتيًا  -نفسيًا  -عن نوع التكيف سواء كان تكيفًا بيولوجيًا 

وعالقة  ،االجتماع على وجه الخصوص مفهوم التكيف في بعض الدراسات التي تناولت تكوين الجماعات

وكذلك عند دراسة ، وعالقات الجماعة الصغيرة مع بعضها أو مع مجموعة أخرى ،ألفراد مع الجماعةا

وقد أشار كثير من . أو دراسة الجماعات الوافدة إلى مجتمع يختلف عنها في عدد من النواحي ،الالجئين
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يولوجية جعل معناه غير المفكرين والباحثين في هذا المجال أن كثرة استخدام هذا المفهوم في الدراسات الب

 (.2009 ،؛ الغامدي2004 ،األسدي)محدد في الدراسات االجتماعية 

غير )والسلوك ( التكاملي)إن مشكلة تعريف التكيف الجيد تتوضح عن طريق  فكرتي السلوك 

 ،إن التكيف التكاملي لم يكن ذلك الطراز من التكيف الذي يقتصر على تأمين الدافع الحالي(. التكاملي

وعلى نقيض التكيف . فهو إلى جانب ذلك يبشر بحل المشكالت الالحقة ،بعد من ذلكأكنه يذهب إلى ل

من القلق في حينه إال انه قد يقود إلى مزيد من  التخفيفيساعد على  ،فإن التكيف غير التكاملي، التكاملي

الذي يخفض حاجة ملحة في تأمين رغباته  –ذو الجانب الواحد  –فالشخص المتحيز . القلق في المستقبل

وفي العادة إن مثل هذا الشخص سيكون . ت األخرى سيكون تكيفه غير تكامليعلى حساب إعاقة الحاجا

مشغول البال في حاجة طاغية ليس باإلمكان مقاومتها وتهدف إلى تخفيض قلقه المباشر الذي قد أعماه 

الذي فإن مثل هذا الشخص .... ي النهايةبسعادته ف –إلى حد كبير -اهتماماته األخرى الوثيقة الصلة عن

كثيرًا ما يطلب العون لهذا التكيف عن طريق الخدمات المهنية من ، م رضية قد تكون تكيفاته غير

 ,Yoon & Lim)النفسية أو من طبيب األمراض ، ن التربويين أو من األخصائي النفسيالمرشدي

2007.) 

 :اتجاهين هما فيوقد صنفت تعريفات التكيف 

مفهوم التكيف االجتماعي يقوم على أساس تحديد عملية ودرجة التكيف بالرجوع  :االتجاه االجتماعي -

فكلما كان الفرد  ،إلى الفرد ومعرفة مدى تقبله ألنظمة وأعراف وعادات وأنماط الثقافة السائدة في المجتمع

 تْ لّ وكلما ق   ،درجة تكيفه مع المجتمعواألنماط السائدة زادت  ،أكثر قبواًل لتلك األعراف والعادات االجتماعية

فقد أشار . قبوله لتلك األعراف والعادات قلت درجة تكيفه بمقدار بعده عن هذه المعايير واألنماط درجة  
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هو العملية التي يحاول بها األفراد والجماعات أن يتالءموا مع  :التكيف االجتماعي بعضهم إلى أنّ 

وهذا األمر  ،أن يتمكنوا من تغيير سلوكهم وفقًا للظروف المحيطةو ، األوضاع المختلفة التي يوجدون فيها

يتم بالتدرج على نحو يتكون باختالف األفراد والجماعات بصورة يتجلى فيها نمط السلوك للبيئة التي يعيش 

 (.2009الغامدي، ) تفاعل مع الجماعةيفيها الفرد أو 

اه أن مفهوم التكيف االجتماعي يرتبط بحاجات الفرد يرى أصحاب هذا االتج: االتجاه النفسي االجتماعي- 

فغالبًا ما يجد الفرد عوائق  ،االجتماعية ورغباته واتجاهاته وأهدافه االجتماعية التي يسعى إلى تحقيقها

ويعتبر الفرد متكيفًا عندما يكون ، من تحقيق رغباته وأهدافه التي قد تحد   ،اجتماعية بداخل البيئة االجتماعية

على إقامة عالقات اجتماعية مرغوبة تحقق له االنسجام مع اآلخرين في المجتمع وفي قدرته على التغلب  قادراً 

على ما يواجهه من عوائق اجتماعية في المجتمع باإلضافة إلى قدرته على تعديل سلوكه االجتماعي بصفة 

التكيف و  ،تحقيق األهدافي يتطلبها تماعية داخل المجتمع والتمتكررة لمواكبة الظروف المتغيرة والمواقف االج

االجتماعي والنفسي ويشير إلى االرتياح في البيئة الجديدة والثقة بالنفس والقدرة على التكيف والشعور باالنتماء 

  (.Yoon & Lim, 2007; 2009 ،الغامدي)للمجتمع 
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ظرية التكيف بن" وسماها تناذر التكيف، وتسمى أيضا Selye  لنظرية( 1991)أشار النابلسي 

اإلنسان تظهر عليه تغيرات فسيولوجية عديدة نتيجة لتعرضه لضغوط نفسية،  ن  أ Selye العام حيث الحظ

 :وتمر النظرية في ثالث مراحل

 .مرحلة اإلنذار - 1

 .مرحلة المقاومة - 2

 .مرحلة اإلنهاك - 3

أو دافع تكون  حاجة: ملية التكيف تشمل أربعة أقسام هين عأ(Yoon & Lim, 2007) وأشار 

 ،استجابة ماو  ،سلوك متفحص ،فعالية مختلفةو  ،انعدام تنفيذ هذه الحاجةو  ،على صورة استثارة قوية ومستمرة

 .مسهلة في إنجاز أو إتمام التكيفمن االستثارة ال –على األقل  –ستزيل االستثارة أو ت خف ض 

 أهمية التكيف االجتماعي1.8.9.1 

 :في كتابه الكريم متكيفًا بيولوجيًا وطبيعيًا لهذه البيئة فقد ذكر   اإلنسانلق اهلل سبحانه وتعالى خ إن  

ْن َذَكٍر َوأ نَثى َوَجَعْلَناك ْم ش ع وًبا َوَقَبائ َل ل َتَعاَرف وا إ نَّ َأكْ "  ْنَد اللَّه  َأْتَقاك ْم إ نَّ َيا َأي َها النَّاس  إ نَّا َخَلْقَناك ْم م  َرَمك ْم ع 

 .(13)من سورة الحجرات آية  "يٌم َخب يرٌ اللََّه َعل  

 ،بمكونات الطبيعة البشرية أساسايمكن تفسيرها  اإلنسانيالتغيرات التي تحدث في مجال المجتمع و 

وما تتعدل به نتيجة االصطدام بعدد من الضغوط التي تغير من طبيعة  ،وما تظهر عليه في الواقع

وهو ضرورة تكيف  أساسيايدان الحياة االجتماعية عامال ويتطلب التغير في م ،اإلنسانيةاالستجابات 
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قد ال  فإنهملم يستجيبوا لهذا التغير  إذا ألنهمومرونتهم وفقا لما يتطلبه التغير من المستحدثات  األفراد

 .يكونوا سيئي التكيف أنويمكن  ،يستطيعون مواجهة ضغوطه

 أنماطات والتناقضات القائمة بين تمثل شبكة من الفجو  مسألة فإنهاالتكيف لهذه الضغوط  أما

السلوك التي  وأنماطالمتعددة في المجتمع  أدورها أداء  العملي والوظيفي المطلوب  واألداءالفكر والسلوك 

من خالل و ، تهم االجتماعية والنفسية الرئيسةمن خلفيا ال يتجزأ فأصبحت جزءاً  فوهالِ وأ  األفراداعتاد عليها 

من التفاهم المتبادل المشترك فيما  أدنىوتحقيق حد  ،في المجتمع واألفكار واآلراءتوحد وجهات النظر 

متوافق مع  إطاروالجماعات في  لألفرادصب السلوك االجتماعي يف ،االجتماعية الجديدة باألوضاعيتعلق 

تم في وسط اجتماعي يستجيب لمطالبهم وحاجاتهم كافة وي همأنفس   األفرادأحيانا يجد و  ،االجتماعيالتغير 

من الوسط االجتماعي بل قد يكون هذا الوسط سببا في عدم  اإلشباعقد ال تجد هذا  وأحيانا إشباعها

لمواجهة صعوبات الوسط االجتماعي ومشاكله  يسعوا ويبذلوا جهودهم أن األفرادوالذي يستلزم من  اإلشباع

 (.2004 ،األسدي)ومحاولة حلها لكي تشبع حاجاتهم ويتكيفوا معها 

وتمر فترة من ارتفاع أو انخفاض الشعور بالرضا قبل أن يستقر ، يف يستغرق بعض الوقتالتكّ  نإ

ذا كان الشعور بالرضا يعتمد على زيادة المكافآت فهذا يمكن أن يفسر سبب سعي الناس عادة  الحال، وا 

ترات من تعريض الفرد لفتمثل طريقة أخرى لزيادة الشعور بالرضا في تإلى الحصول على أكثر مما لديهم و 

يتلوها فترات من اإلشباع رغم أنه ليس من الجلي ما إذا كان الشعور العام بالرضا سيرتفع،  الحرمان

وتوحي الخبرة العادية بأن الشعور األساسي بالرضا ممتد من الطعام والجنس وصحبة اآلخرين والعمل 

وضوعية تأثير ضئيل على وللظروف الم. الشيق ال يتوقف عن اإلشباع، ألن هذه المصادر تبقى ثابتة

للزواج والعمل والنشاط ووقت الفراغ تأثير و عوامل مثل الدخل والتعليم، بعض الشعور بالرضا، وخصوصًا 
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. الشعور بالرضا عن الحياة حكامإأكبر، وتخلق األحداث السارة حاالت مزاجية إيجابية، كما تزيد من 

الفعلي للحاجات رغم أن تأثيرها ضئيل على  عاإلشباوتعدل الفجوة بين الطموح واإلنجاز من تأثير 

االشباعات البيولوجية، وينطبق نفس الشيء على المقارنات التي تعقد مع اآلخرين، وتفسر هذه العمليات 

 (.1993أرجايل، ) الشعور بالرضا مع زيادة الرفاهية انخفاضعددًا من النتائج المتناقضة، مثل 

 (االجتماعي التكيف النفسي) النفسية المعاناة من التخفيف أساليب2.8.9.1 

 المواعظ والتذكير وسماع المساجد وارتياد القرآن وقراءة العبادات أداء حيث ::ةالديني الممارسات .1

اللغة  أنَّ  (Buch, 2008) ، وأشارت بوخاألحزان من التخفيف في اإليجابي دوره له ذلك كل ،باهلل

. لرعاية الذات واآلخرين في األسر من قراءة القرآن وسيلة   كممارسة اجتماعية، وممارسة الشعائر الدينية

ن التركيز على الممارسات  ويعتقد أن القرآن يخفف التوتر العاطفي والجسدي فضاًل عن توليد الصبر، وا 

بو ا)ى عنف الصراعات التي أصبحت مزمنة، وأشار الدينية بين الذاتية والرعاية يوفر لنا لمحة عن مد

ويرجع  Worship improves the Healthلعبادة تحسن الصحة النفسية والبدنية أن ا( 2009دلو، 

 : تأثير العبادة على الصحة النفسية والبدنية ألمور منها

 .تخفف الطقوس الدينية من الضغط والتوتر وينعكس ذلك إيجابيًا على الجهاز المناعي -1

 .ينة النفسيةكسى حركات رياضية شاملة وتتميز بالعل صالة تتوقفإن ال -2

وتجنب الشعور بالوحدة  ،الصالة مع الجماعة تسهل تواصل الفرد مع اآلخرين واندماجه في بيئته -3

فتمكن بذلك من تحسين الصحة النفسية، كما أن مجرد التردد على المساجد والتحرك  ،والعزلة عن العالم

 .إليها رياضة بدنية نافعة
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ه من تناول األطعمة المضرة ومن إتيان الفواحش المهلكة، فيصفى صاحب   إن االلتزام بشرع اهلل يمنع   -4

 .بدنه وتزكو نفسه

إن أداء هذه العبادات في حق خالق األرض والسماوات يطمئن العابد ألنه يشعر باألمان مادام بين  -5

 . قدير يدي علي  

 من يقدمها هوية أو طبيعتها أو مقدارها على يتوقف ال األسلوب هذا تأثير :االجتماعية المساندة .2

 تناسب هل ال؟ كافية أم هي هل :المساندة تلك من تعاني التي األسرة إدراك طبيعة على يتوقف ما بقدر

 فعالية أكثر مساندون مهامها وهناك لها المعاناة من مرحلة كل أنإلى  االنتباه من بد وال ال؟ أم التوقعات

 وفي .فعاليتها تزداد األولى الدرجة من المقربين فمساندة شديداً  األسى يكون : األولى المرحلة ففي .فيها

 وبالتالي العالم االجتماعي في مكان   له يكون أن راغباً  الفرد ويصبح األسى ينخفض :الالحقة المرحلة

 من التخفف سرعة على يساعد األسري التماسك فإن لذا .أهمية أكثر   واآلخرين األصدقاء مساندة تكون

 .االجتماعية المساندة على التي تحث الثقافية لتقاليدا وكذلك المعاناة

 في ، وهذا بالغضب تذكر التي الشخصية والتعليقات واألشخاص األماكن تجنب أي :الروابط قطع .3

 مع الروابط استبقاء تحث على حيث سلبي فأثره اإلسالمية الثقافة في أما ، إيجابي أثر ذو الغربية الثقافة

 .هداياهو  بصوره االحتفاء، تحقيق رغباته، اسمه على جديد طفل تسمية  له الدعاء :مثل الفقيد

 أو ممارسة القراءة أو ،باألوالد االهتمام أو ،العمل في االنهماك مثل :متنوعة أنشطة في االنهماك .4

 .الهوايات
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 حيث فتح .وغيرها ،التلفاز فتح وعدم ،السوداء المالبس خلع مثل :الحدادية المظاهر من التخلص .5

 خالل الفرد تعرض الاحتم عن فضالً  الذكريات واجترار باألحزان ليخلو فرصة للشخص يدع ال لفازالت

 .التخفيف على تساعد إيجابية المشاهدة لخبرات

سوف  التي والكرامة ،له اهلل هأعدَّ  وما ،الشهيد مكانة فمعرفة :الموقف في اإليجابية الجوانب إدراك .6

 ربح ومكسب إلى الفقدان خسارة   ل  يحوّ  وغيرها، له الشفاعة مثل ،دهاستشها بسبب يناله من ،عليها يحصل

 ."لكم خير وهو شيئاً  تكرهوا أن وعسى" : يقولسبحانه وتعالى  واهلل ،

 عند معاتبة النفس) الجوزي بن الفرج أبي عند المصائب معالجة أساليب من وهذا :يالداخل الحوار .7

قناع   لنفسه اإلنسان فمحادثة الجزع،  ترديد ذلك ومن األسى من حدة التخفيف في إيجابياً  هدور   يكون اله هوا 

 .وغيرها (من الميت أبقى الحي، (لنا اهلل كتب ما إال يصيبنا لن قل)عبارات 

أن من  الدراسات بينت حيث الغربية الثقافة في خاصة ذمحبَّ  األسلوب هذا :المشاعر عن اإلفصاح .8

 (.2011المزيني، )مشاعره  عن يفصح ال ممن أسرع يةالنفس المعاناة من يتخفف مشاعره عن يفصح

 الفلسطينيين لدى الصعاب مع التكيف آليات .19.83.

 األب مع وخصوصاً  ،المواجهة تجنب. 

 باللجوء عليه تعرفن أو شاهدنه الذي والدمار واألذى الشديدة الضغوط مع التكيف يحاولن الفتيات 

 .الحزن عليهن يسيطر حيث ،البكاء إلى

 هذا وأن ،الخلد جنة ومآله اهلل حبيب   الشهيد   أن فيعتبرن   ،أنفسهن عن للتخفيف الدين إلى اللجوء 

 يخففن لكنهن ،ذاكرتهن من محوها أو الضاغطة الحادثة من التخلص مكنهنَّ ي   ال وبالطبع .وقدره اهلل قضاء

 .أنفسهن على عهاوق  
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 عدوانية دوافع إلى المشاعر وتحويل ،والذل انةوالمه األذى بهم ألحقوا لمن رهوالك   بالحقد الذاتِ  تعبئة 

 من العديد روى وقد .اإلسرائيليين الجنود مع والدامية العنيفة المواجهات في االنخراط في تتجسد تجاههم

 " تسمية اآللية هذه على وأطلق .والثانية األولى االنتفاضتين أثناء المواجهات في مشاركتهم األطفال

 .االنهيار من وتحميهم نفسية مناعة وتعطيهم ،القوة والناشئة األطفال يستمد يثح ،" والمقاومة الصمود

 لجنودا ضد استشهادية عمليات تنفيذ في المشاركة   إليه يطمحون ما أقصى أن إلى األطفال من عدد وأشار

نو  .الصهاينة والمستوطنين  فالاألط ويعطي الوطنية بالمشاعر يرتبط الطريقة بهذه للموت االستعداد ا 

 (.Abu Hein, 2001 ؛2007 ،الحداد) واالنتماء الوطنية بالهوية إحساساً 

  ومن آليات التكيف اإليجابي مع األوضاع والظروف الصعبة اندفاع األطفال والناشئة في طلب

واعتبار التعليم الوسيلة الوحيدة األساسية التي ستمنحهم القوة لمواجهة العدو ، وحرصهم على الدراسة ،العلم

من األطفال التعليم سالحًا  العديد   واعتبر  . وأيضًا للخالص من الفقر والحرمان، قوي ووقفه عند حدهال

وانعكس هذا الهدف بشكل إيجابي على حالتهم النفسية وعلى إرادة الصمود والحياة ، ومصدر قوة في أيديهم

 (.2007 ،الحداد)عندهم 

 : (Yoon & Lim, 2007)كما أوردها  عمليات التكيفأنواع 4.8.9.1 

 التكيف األيديولوجي السياسي 1.4.8.9.1 

يرى أن المهاجرين في كوريا الشمالية يطورون اتجاهات مزدوجة تجاه كوريا الجنوبية الرأسمالية   

جتماعيًا على ابين الواقع والتوقعات في الوقت الذي تسعى العمالة لمحاولة التكيف  االختالفاتألنها تجربة 

وهم  ،وزيادة اإلنتاجية مقارنة بكوريا الشمالية ،عترف بالوفرة في كوريا الجنوبية االقتصاديةالرغم بأنها ت
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وخصوصًا ، والبقاء ألقوى أيديولوجية مهيمنةيدركون أيضًا أن كوريا الجنوبية كمجتمع حيث القيم المادية 

على الرغم . مثلهم اجتماعياً مة للفئات المحرو  اعتبارأنهم يعتقدون أنها مجتمع الالإنسانية الذي ليس لديها 

فإنهم يذكرون كوريا الشمالية كمجتمع إنساني  ،من المصاعب لكوريا الشمالية مقارنة بكوريا الجنوبية

أن  (Altawil & Nel, 2008)وأشار . ل شخص يشارك ويضحي من أجل اآلخرك حيث   ،(متعاطف)

كان لها أثر  االحتاللة التحدي والصمود ضد لوجي والتثقيف السياسي والوازع الوطني وثقافيو الحس اإليد

 .كبير على هؤالء األطفال في حمايتهم من تطور أعراض الصدمة النفسية لديهم

 التكيف المالي  2.4.8.9.1 

 ،لكنها ترتبط بالتكيفات المالية ،ةعلى الرغم من إشكالية التثاقف للمهاجرين في كوريا الشمالي

سوى لعدد من  االجتماعيالتكيف  ولم يتحققِ ، إال بالتكيفات الماليةب تحقيقها التكيفات النفسية يصع

، المساهمةت المهنية واإلدارية أو المهاجرين الكوريين الشماليين وتوظيفهم بشكل ثابت في مناصب الشركا

ألن معظم المهاجرين شهدوا  ،خدماتعملون في وظائف كادحة أو وي ،عن العمل ونم عاطلمهويبقى معظ

 اكتسبوهاقادرين على تسهيل مهمة المواهب والخبرات التي  وأنهم غير   ،تماعيًا في كوريا الجنوبيةجاتدنيًا 

 .في كوريا الشمالية

التعامل و إلطعام أفراد األسرة  ؛والمسؤوليات والفقر المدقعالرجل الفلسطيني يواجه المواقف الصعبة 

 نتيجتهدية والنفسية اليومية من القمع السياسي باإلضافة إلى ذلك، الضغوط الجس. مع موارد محدودة للغاية

الرجل أصبح غير قادر على تحقيق احتياجات موقفه االجتماعي الطبيعي، والشعور . االرتباك والتوتر

وفي هذا السياق  .(Madianos et al., 2011) هانة ، وأخيرا االكتئاباإل، و اإلنعزالية، و الفائدة بعدم
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فقدان الموارد المالية والنفسية  إرتباط إلى (Hobfoll et al., 2011)هوبفل وآخرون أشارت دراسة 

واالجتماعية مع مستوى الضائقة التي يعاني منها المشتركون في كل فترة زمنية مما يوحي بأن التدخالت 

القائمة على الموارد التي تستهدف الموارد الشخصية واالجتماعية والمالية يمكن أن تفيد األشخاص الذين 

 . رضون للصدمات المزمنةيتع

 األسرى من هم االحتالل سجون داخل الفلسطينيين األسرى من% 41 إنّ  التقرير   نوبيَّ 

 وضع على ذلك تأثير إلى إضافة ومستقبلهم، النفسي األبناء وضع على بدوره يؤثر وهذا المتزوجين،

 بتجربة مرت التي طينيةالفلس األسر من% 91 فإن األسرى وزارة دراسة وحسب  . االقتصادي العائلة

 المعيل هو المعتقل كان إذا وضوحاً  أكثر   المعاناة   وتكون   صعبة، اقتصادية ظروف من تعاني االعتقال

 عن الناجمة المادية الخسائر نتيجة تتضاعف الفلسطينية األسرة معاناة   أن الدراسة   وكشفتْ  .لألسرة الوحيد

 إلى إضافة محتوياته، تدمير أو إغالقه أو المنزل هدم :مثل ،تاللاالح جنود   بها يقوم   التي االنتقام أعمال

 أثناء العائلة تتكبدها التي المادية التكاليف عن ناتجة جديدة مادية أعباء من األسير عائلة تتكبده ما

دخال المختلفة األسير مستلزمات شراء من السجون إلى الزيارات  تفرضها التي الغرامات ودفع (الكنتين) وا 

 (.2012وكالة معًا اإلخبارية، )المعتقل  على اإلسرائيلية المحكمة أو السجن ارةإد

 التكيف الثقافي  3.4.8.9.1 

وهي عملية تحويل  Gordonلو  االندماجفي نظرية ( Acculturation)لها نفس المعنى التثاقف 

 عن ناشئةً  وبات  كوريا الشمالية يواجهون صع إن مهاجري .ثقافي أثناء اإلتصال مع ثقافة جديدة
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 ،ونظم القيم ،واللغة ،في الهياكل االجتماعية االختالفبما في ذلك  ،االجتماعية والثقافية االختالفات

 .واأليديولوجيات

 التكيف في العالقات االجتماعية 4.4.8.9.1 

، إلى مؤسسة اجتماعية جديدة االنضمامعملية  :هي( يوينْ البِ  االندماج)التكيف االجتماعي 

لدرجة عالقة  اً االجتماعي قياس التكيف   ويمكن أن يكون   ،اصل بينهماظيم وتكوين الجمعيات والتو ولتن

 . الكوريين الجنوبيين ودرجة مشاركتهم في المؤسسات االجتماعية والتنظيم وتكوين الجمعيات

وأشار كل  من  ،في العالقات والشبكات االجتماعيةمشاكل  ةإن المهاجرين لم يكن لديهم أي

(Yoon & Lim, 2007  ) أن المهاجرين المستطلعين لديهم مشاركة فعالة وودية في المجتمع وكان إلى

 .أفراد أسرهم  وثيقة لالجئات الكوريات خارج   هناك عالقات  

 التكيف النفسي 5.4.8.9.1 

 االرتياحهو عملية للحصول على  –كتحديد موقف إدراكي  واالستيعاب( االندماج)التكيف النفسي 

 .(Yoon & Lim, 2007) د الهوية بوصفه عضوًا في المجتمعوتحدي باالنتماءالشعور و 

منافذ لضغوطنا الداخلية، فهي التكيف من وجهة نظر التحليل النفسي يعني االلتزام والبحث عن 

عقاب المجتمع أو إدانة الذات، في حين يتضمن التكيف من  لنا إشباع حاجاتنا الضرورية وتجنب   تهّيئ

نظر السلوكيين استجابات مكتسبة من خالل الخبرة التي يتعرض لها الفرد، والتي تؤهله للحصول  وجهة

 (.2010دنديس، )على توقعات منطقية، وعلى اإلثابة فتكرار سلوك ما من شأنه أن يتحول إلى عادة 
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 المستوى الصحي   6.4.8.9.1

ويمكن قياس ، والنفسية   الجسمية   الصحة   شمل  تو  ،للتكيف االجتماعي ونتيجة   فرد شرط  ال صحة  

والتجارب من ، ومدة الشفاء والدواء ،ضوأنواع المر  ،الحالة الصحية من خالل التقييمات الصحية الذاتية

، الرعاية الصحية األساسية انعدامإن  .الخ.. صعوبات بسبب الضغط النفسي أو ال، الخبرات الصادمة

مية ووجود مشاكل في الوعي ت الخاطئة في أنظمة الصحة الحكو والمشاورا ،ة غير الصحيةوالبيئ ،والتغذية

 .، يؤدي إلى عدم التّكيف النفسي، واالقتصادي، واالجتماعيالصحي

عادة توطين الالجئين منذ فترة طويلة إمرة للتجارب الصادمة السابقة منها تسإن اآلثار النفسية الم

ويمكن لألشخاص ( PTSD)راب ما بعد الصدمة بما في ذلك اضط ،سببت العديد من ردود الفعل النفسية

ن  الذين يعانون من آثار نفسية للصدمة التعبير عن مشاعر الخوف والشعور بالذنب والحزن والغضب، وا 

ساءة استخدام المخدرات   .(Murray et al., 2008)العواقب النفسية تشمل االكتئاب والقلق وا 

ونسبة األمراض هي أعلى  ،ألنهم فقراء ؛يين معدومة  هاجرين الكوريين الشمالمإن الحالة الصحية لل

جرين يعانون من ضغوط نفسية عالوة على ذلك العديد من المها، الجنوبية اير لديهم عن سكان كوريبكث

ويواجهون صعوبات في حياتهم اليومية نتيجة للضغوط النفسية بسبب تجارب صادمة ومؤلمة ، خطيرة

سيكون من الصعب على المهاجرين الحصول على و . م الصحيةن  هربوا وساءت أحوالهوخاصة الذي

ولذلك يجب أن تكون سياسة المساعدات التي من  ،ياة طبيعية اقتصاديًا واجتماعياً التوظيف والعيش ح

شأنها أن تحسن الوضع الصحي للمهاجرين كشرط مسبق لتكيفهم االجتماعي الناجح وكنتيجة حتمية 

(Yoon & Lim, 2007 ). 
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قسرية التي تعرض لها أن هناك تشابهًا بين مشاكل الهجرة الكورية وبين الهجرة ال حثيرى البا

إلى تشتيت 1948 على جزء من أرض فلسطين عام  (إسرائيل)أدى نشوء دولة حيث   .الفلسطينيون

وتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني، الذين أصحبوا الجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية 

ا أدى إلى ما تبقى من فلسطين، مم (إسرائيل)احتلت  1967وفي العام . يطة بفلسطين والقريبة منهاالمح

أطفال الالجئين ولقد تأثر . فة الغربية وقطاع غزة إلى الدول العربية المجاورةموجة هجرة جديدة من الض

لي وما نجم عنه من اإلسرائي االحتاللواستمرار النزاع بصورة عميقة، ف ؛هذهبسبب موجات التهجير 

مصادرة األراضي، وفقد مصادر المياه، وتدمير البيوت وبناء المستوطنات اإلسرائيلية، والعنف ووضع 

آالف الفلسطينيين في السجون والمعتقالت، وسياسة اإلبعاد، وسياسات الحصار واإلغالق للمدن والقرى 

ومنهم  -تلف جوانب حياة الفلسطينيينالفلسطينية، وغيرها من اإلجراءات والممارسات، أثرت على مخ

 (.2007الحداد،)االجتماعية والصحية واالقتصادية والسياسية  -أطفال الالجئين

 العالج توفير حيث من الفلسطيني المجتمع على كثيرة أعباءً  ألقت االعتقاالت أن التقرير   ن  وبيَّ 

 السياسة مواجهة أجل ومن ياتهمتضح بمستوى تكون لهم كريمة حياة عن والبحث تحريرهم بعد لألسرى

 إطالق عن بالعجز والشعور مجتمعهم على عبء إلى المحررين األسرى تحويل تستهدف التي اإلسرائيلية

 وحدهم بأنهم األسرى لدى الشعور زرع إلى الهادفة يةاالحتالل اإلسرائيلية السياسات نتيجة المعتقلين سراح

 الفلسطيني المجتمع على هائلة اقتصادية أعباء االعتقال كويتر  .عنهم تخّلى قد وشعبهم مجتمعهم وأن

 إغالقها أو تجارية محالت أو للمنازل تدمير من أسير أي اعتقال عند االحتالل يحدثه الذي الدمار نتيجة

 تتطلبه ما إلى إضافة. سكناهم أماكن عن إبعادهم حتى أو الخارج إلى أسرى إبعاد أو للسكان تهجير أو

 ومشاريع برامج عن والبحث ومادي اقتصادي ودعم عناية من وعائالتهم السجون داخل رىاألس احتياجات



017 
 

دماج لتأهيل  نتيجة االعتقال تركها التي اآلثار على للتغلب الفلسطيني المجتمع في المحررين األسرى وا 

 الوطنية السلطة به تقوم ما خالل من األعباء هذه وظهرت .السجون داخل طويلة لفترات غيابهم

 خالل من وعائالتهم األسرى تجاه كبيرة اقتصادية أعباء تحمل من األسرى وزارة خالل من الفلسطينية

 والمادية االجتماعية والرعاية الجامعي التعليم ومصاريف السجون في لألسرى (الكنتين) متطلبات توفير

 والتدريب الجامعي كالتعليم مختلفة مجاالت في المحررين األسرى لتأهيل برامج من به تقوم وما لعائالتهم

 (.2012وكالة معًا اإلخبارية، )البرامج  من وغيرها ،الصحي والتأمين ،الصغيرة القروض ومشاريع ،المهني

 االجتماعي التكيف أبعاد5.8.9.1 

 : الشخصي البعد1.5.8.9.1 

 نفعاالتواال الدوافع والحاجات مجموعة عن عبارة وهو الواحد للفرد السلوكي البعد به ونقصد

 الذات مع التوافق قوامهو . معين بنشاط اجتماعي القيام على الفرد تدفع التي النفسية والعقد والعواطف

 ويتميز ،صراع ودون مضطرب غير فيها تقبالً  ما بكل الذات تقبل ويقتضي ،الشخصية وحدة ومظهره 

 الشخصية الدوافع إشباع في وينجح ،الداخلي الصراع سبب الخلو من وذلك ،انعدامها أو التوترات بقلة

حراز ،تحقيق الشخصية وفي  .(1980، ؛ فهمي2002 ،عبد اللطيف)الذات  مع التفاهم وا 

 : البيئي البعد2.5.8.9.1 

 العمل المدرسة وظروف   وظروف   األسرة ظروف  : الفرد فيها يعيش التي الظروف ويتضمن

رًا بالمدرسة وانتهاء بالمجتمع الكبير ينمي إن الشعب الفلسطيني بدءًا من األسرة ومرو  (. 1980،فهمي)

التي تنمو بداخله وتترعرع معه دون معيقات ودون  ،االستشهادفي الطفل ثقافة أصلية هي ثقافة المقاومة و 
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فنسأل الطفل الذي سقط والده أو والدته أو أي واحد من أفراد أسرته أو من يعرفهم أو حتى  ،أدنى تردد

إلى الجنة، : يذهب الشهيد؟ فتكون اإلجابة على الفور وبطريقة خالية من الترددإلى أين س ،ممن ال يعرفهم

وهذا (. 2002 ،خنفر)ونجدهم كذلك أيضًا يفاخرون بأقاربهم وأصدقائهم من الذين التحقوا بقافلة الشهداء 

أصبحت  االستشهادأن ثقافة المقاومة و  ، التي أكدت( (Abu Hein, 2001ما توصلت إليه دراسة  

الفلسطينية ورموزها  ةاالستشهاديفقد استطاعت العمليات . ًا من ثقافة الطفل الفلسطينيكل جزءًا رئيستش

الثقافية المختلفة زيادة وعي األطفال الفلسطينيين في هويتهم، وغدا الطفل الفلسطيني مسكونًا بحب 

انعكس هذا في اندفاع ، و االستشهاديينفلسطين وقضيتها العادلة، فشرع يتمنى أن يكون أحد أبطالها 

ويقدسه،  االستشهادين الجو العام في المجتمع الفلسطيني يحترم العمل ا  و  ،بالذات االستشهادالشباب نحو 

 . وتحرير فلسطين االحتاللويشجع اآلخرين على المضي قدمًا فيه حتى دحر 

 :العقلي المعرفي البعد3.5.8.9.1 

 للجماعة المسيطرة  والموجهة والمثل الجتماعيةا والعادات واالتجاهات القيم مجموعة ويتضمن

 يمارسها التي والتقليد االكتساب و عمليات التعليم خالصة من هو البعد هذا أن شك وال ألهدافها الموحدة

 (. 1980،فهمي)أفرادها  بين التي يعيش الجماعة مع تفاعله خالل من الفرد

 :اإلنساني البعد4.5.8.9.1 

 واألسلوب طريقة القيادة في يتمثل كما المختلفين الجماعة أفراد بين الاالتص طريقة في ويتمثل

 من سليمة قاعدة على أساساً  األساليب وتعتمد هذه ترجع وهل ،الجماعة أفراد مع القائد يستعمله الذي

 (.1980، فهمي) ؟واإلحباط والعبث القاسي الشديد و الضبط القسوة على تعتمد أم ،اإلنسانية العالقات
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 :االجتماعي البعد 5.5.8.9.1

 وتقبل ،ما فيهم بكل اآلخرين تقبل ويقتضي ،االجتماعية والمؤسسات الناس مع التوافق قوامه

 دون االجتماعي التقدم في إحراز وينجح الحاد الصراع من أدنى بمد   ويتميز ،االجتماعية الحياة قواعد

التوافق مع (  2002،أبو شمالة)ذا السياق ويشير في ه. ( 2002، عبد اللطيف)أحد  إيذاء إلى االضطرار

وبذلك يصبح التكيف االجتماعي  ،المجتمع يقصد به تالؤم الفرد وسلوكه لظروف المجتمع ومتطلباته

Social Adjustment  حالة تالؤم للمجتمع الذي يعيش فيه أو البيئة االجتماعية والوفاء لشروطه

 .ومتطلباته

 :االجتماعي التكيف عوامل6.8.9.1 

 :الشخصية العوامل1.6.8.9.1 

 جماعات انتمائه إلى خالل من الفرد بها يمر التي والخبرات االجتماعية التنشئة عوامل وهي  

 ومستوى الشخصية والعادات ومستوى التعليم السن مثل الشخصية وصفاته قدراته إلى باإلضافة متعددة

 على يحافظان رئيسين عاملين إحدى تعتبر ةاالجتماعي التنشئة نأ . "وسيلز بارسونتز" ويرى ،حالطمو 

 الضبط هو والعامل الثاني التعلم عملية خالل من تتم وهي االجتماعي النسق الستمرار العملية المتواصلة

 الشخصية حاجات بين التوافق إلى إيجاد تهدف أنها إلى االجتماعية التنشئة أهمية وترجع االجتماعي

 عملية وتتم .اجتماعي كائن إلى عضوي كائن من الفرد تحويل لية فيالعم هذه صلخوتت المجتمع ومطالب

 جماعةو  ،األسرة جماعة :ثالث جماعات خالل من األولى نموه مراحل منذ للفرد االجتماعية التنشئة

ا عملية نفسية اجتماعية يواجههالتنشئة االجتماعية واألسرية وتعتبر أيضًا  ،الرفاق جماعةو  ،المدرسة
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شخصًا اجتماعيًا مواكبًا للمراحل العمرية التي  يكون   ه وانتهاء بوفاته لكيفرد بدءًا من ميالدويخضع لها ال

زاء ذلك عليه أن ، لذا ال يمكن تجاوزها أو إنكارها في أي مرحلة يعيشها أو يواجهها الفرد ،يعيش فيها وا 

 ،؛ الصالح2004 ،سدياأل)  وهي إحدى المؤثرات االجتماعية للتكيف ،يتكيف لكل مرحلة من مراحلها

1996.) 

أن إلى وأشاروا  ،ويمكن للصفات اإليجابية للشخص الحد من آثار اضطراب ما بعد الصدمة

اآلباء الذين لديهم مستويات تعليمية منخفضة هم أقل دعمًا وفي غالب األحيان يعانون من اضطراب ما 

 .(Altawil et al., 2008)  بعد الصدمة

 البيئة كما أن ،وذويه ألهله بتقليده اتجاهاتهِ  ويكتسب أسرته على يمنالمه بالجو يتأثر فالفرد

 بعضهم إلى فيميل .أقرانه بينه وبين تجمع التي فهي الفرد تنشئة في قوية آثار لها التعليمية االجتماعية

 في نفسه ويدرك عنه بفكرتهم ويتأثر ،واالجتماعية بمكانتهم التحصيلية مكانته ويقارن ،بعضهم من وينفر

 بالصداقة تتصل،  معينة قيماً  الرفاق لجماعة انتمائه خالل من ويكتسب الفرد ومستوياتهم معاييرهم إطار

 إلى قودهت .اآلخرون يفعله ما مع المسايرة أن كيف الجماعات هذه من كذلك الفرد ويتعلم ،والتحصيل

تجاه النفسي من وجهة نظر االالتكيف االجتماعي عملية إن  ،( 1996،الصالح) حياته في الناجح اإلنجاز

وتشمل الفرد باعتباره عضوًا في المجتمع بما يحمله من مواهب : عملية اجتماعية ذات جانبين :االجتماعي

وتشمل المجتمع بما . وميول وقدرات واتجاهات وتفاعله بصورة إيجابية مع ما يتطلبه من تعديل في ذاته

هيالت تحقق للفرد غاياته اليب مع ما يقدمه للفرد من تسيحتويه من أنماط ثقافية وأعراف وتقاليد وأس

فتطوير  ،وتقويم الفرد للحدث دورًا مهمًا في التأثير على استجابته ألي حادث ،إن العوامل الذاتية ،وأهدافه

وليس بسبب الحادث ، قد يكون ناتجًا عن طريق إدراك الفرد للحدث عند وقوعه ،أعراض ما بعد الصدمة
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فمثاًل لو أن الفرد اعتقد بأنه عاجز عن التعامل مع الحادث فإن ذلك قد يقود إلى تطوير . نفسه كان قوياً 

بينما االعتقادات التي تشير إلى إمكانية تعامل الفرد مع الحادث وقدرته على  ،أعراض ما بعد الصدمة

؛ 2009الغامدي، )وتخفف من حدة الضغوط التي يتعرض لها  ،معالجته تقود إلى نتائج أفضل

Dietrich, 2001.) 

 :األسرية العوامل2.6.8.9.1 

 :البيئة هذه ومن متغيرات األسرة بهذه تحيط التي البيئية بالظروف يتأثر أسرته في كعضو الفرد إن

 ومن لألسرة واالقتصادية االجتماعية يرتبط بالحالة وهو األسرة فيه تقيم الذي الحي ونوع السكن موقع 

 معيشة مستوى على ينعكس األسرة دخل أن حيث الدخل مستوى الهامة لألسرة االقتصادية الحالة مظاهر

 للمستوى أن على الدراسات وتدل .األسر من وغيرها األسرة بين والعالقات االجتماعية األسرة ومكانتها

 يعتبر كما االجتماعي تكيفهم وفي األفراد سلوك في أثرًا عميقاً  لألسرة واالقتصادي واالجتماعي الثقافي

 في األسرة االجتماعية للظروف وبالنسبة الدراسي وتحصيلهم الطالب بتكيف له عالقة األسرة أفراد عدد

 اآلخرين مع عالقاتهم أبنائهم وفي سلوك في أثرها لها األبناء تربية وأسلوب األسرية العالقات أن نجد

 إال تنشأ ال السوية الفرد ةوشخصي السليم التكيف االجتماعي على قدراتهم عليها وتتوقف المجتمع داخل

 مع يتناسب بما وتعامله الفرد نمو تساير التي هي المثالية واألسرة والحب والتآلف الثقة فيه تشيع جو في

 يرتبط بها التي العالقات أنواع وأهم، األسرة تركيب حسب األسرية العالقات وتتنوع .نموه مراحل سنه ومع

 عن بعيد األسرة عالم يرى أن المراهقة سن في فالفرد ،الرفاق اتوعالق األسرية البيئة نطاق في الفرد

 ويتكيف، أفراده مع ليتكامل الرفاق عالم مع لذلك يندمج منه قريباً  الرفاق عالم يرى بينما وآماله أغراضه

 أو الطالب بتكيف عالقة لها أي ة،األسر  نطاق في االقتصادية و المتغيرات االجتماعية أهم من، و معهم
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 أحدهما أو الوالدين أو وفاة الوالدين انفصال األسرية والمشكالت األسرة أفراد بين العالقات نوع تكيفهمسوء 

 (.1996، الصالح) الخ... ودخل األسرة  المسكن ونوع الحي ونوع األسرة أفراد وعدد

ية قدرة الطفل على التكيف والتوافق مع نفسه وأسرته ومجتمعه وتمتعه بسمات شخصية إيجاب إنّ 

 : مثل، من شأنها أن تحميه أو تقلل من اإلصابة باضطرابات نفسية واجتماعية وصحية

 .السلوك العدواني بصورته المادية أو المعنوية نحو ذاته أو اآلخرينتجنب العدائية و ( 1

 . تعزيز االستقاللية و االعتماد على النفس إلى حد ما في مواجهة أعباء الحياة اليومية( 2 

دراكه لنفسه على أنه شخص ذو قيمة جدير تقدير ( 3 عجابه بها وا  الذات من خالل قبول الفرد لذاته وا 

 .باحترام وتقدير اآلخرين

على النجاح في مواجهة مطالب الحياة اليومية ،  الكفاية الشخصية من خالل ثقة الفرد بأنه قادر  ( 4 

 . بشكل يرضى عنه ومتطلباتهوالوفاء باحتياجاته 

وتلقائية وحرية عن انفعاالته تجاه  النفعالي من خالل قدرة الفرد على التعبير بصراحة  التجاوب ا( 5

 . اآلخرين

الثبات االنفعالي من خالل قدرة الفرد على ضبط النفس و مواجهة الفشل والمشكالت ومصادر التوتر ( 6

 .بأقل قدر من االنزعاج واالحباط

 (Altawil & Nel, 2008) تجاه الكون والحياة النظرة للحياة من خالل تصور ومشاعر الفرد( 7
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 :والثقافية االجتماعية العوامل3.6.8.9.1 

 إليه ينتمي الكبير الذي بالمجتمع تتعلق والتي بالفرد المحيطة واالجتماعية الثقافية التغيرات وهي

 ال المدرسة في للطالب االجتماعي التكيفإن . مباشر وغير مباشر بشكل المتغيرات هذه تأثير يكون وقد

نما  فراغ في جديو   التربوية البيئة في تتمثلو  ،معينةال ثقافيةال جتماعيةاال بيئته ظروف ظل في وجديوا 

 به الذي تمر االجتماعي التغيير عوامل وأهمها عام بشكل التربوي المحيط لهذا والخلفية االجتماعية

أن الفرد منذ بدايته ( 2004 ،األسدي) وفي هذا السياق أشارت ،( 1996،الصالح)، عام بشكل المجتمعات

بقًا لالتجاه من ناحية من يرعونه فهم سْ فًا م  ما تكيّ  إلى حد   اعتبارهوعنده ما يمكن ، مخلوق اجتماعي

يشبعون حاجاته الفيزيقية الحسية ويزودونه بالمثير االجتماعي الحسي الذي من شانه تحويل الفرد إلى 

 .لى نحو يؤهله للثقافةصل باآلخرين عتشخص يدرك ويفكر وي

 :االجتماعي التكيف استراتيجيات7.8.9.1 

عدم التفكير : " مثل   ،التكيف والتأقلم أن استراتيجياتإلى (Altawil & Nel, 2008)  أشار

االجتهاد في  ،القدرة على التعامل مع تكرار التعرض ألحداث صادمة، بشكل مستمر باألحداث الصادمة

  ".التفكير في بدائل لحل المشكلة ،تحدي الصعاب ،للظروف الصعبةالدراسة وعدم االستسالم 

 عدة وهناك تصنيفات ومتنوعة كثيرة وتكييفهم تعاملهم في األفراد يستخدمها التي استراتيجيات إن

 :هاوأهم االستراتيجيات لهذه
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 (، والماديوالنفسي ،االجتماعي)م الدع نظم استخدام1.7.8.9.1 

 ولديهم وقلقاً  أقل اكتئاباً  هم وفعاالً  داعماً  اجتماعياً  نظاماً  يمتلكون الذين ناسال بأن األبحاث تشير  

 حياتهم حول تفاؤالً  وأكثر الذات تقدير المحافظة على في نجاحاً  وأكثر بالوحدة الشعور مقاومة على القدرة

 االنفعالي الدعم وهي دعملل أشكال ثالثة وهناك فعال وغير   سيئاً  الداعم لديهم النظام يكون الذين أولئك من

 (. 1987،الحافظ)المعلوماتي  والدعم والدعم المادي

 في ودورها االجتماعية البيئة دراسةِ  في آخر منحىً  يتخذ األخيرة اآلونة في النفسي بدأ اإلرشاد

 إليها ءاللجو  الفرد يستطيع ير رسميةغ   مصادر   من االجتماعية البيئة وتتكون ،للفرد الدعم والمؤازرة توفيرِ 

 الذين المجتمع أعضاء وغيرهم من ،والجيران ،واألقارب ،والزمالء ،واألهل ،األسرة :مثل ،للمساعدة طلًبا

، والعاطفية ،المادية والمؤازرة، المساعد االجتماعي الدعم ويتضمن .الفرد حياة في خاصة أهمية لهم

المصادر  مع االجتماعية عالقاته خالل نم الفرد يحصل عليها التي والمجتمعية ،والمعلوماتية ،والمعنوية

 الحظ عندما طويل تاريخ إلى بالدعم  االجتماعي االهتمام بداية وتعود ،االجتماعية بيئته في المتاحة

Emile Dorkhiem االجتماعية الروابط تذا االجتماعية البيئات في تنتشر االنتحار حاالت أن 

 ,Momani & Al Zagou)االضطرابات  بعض في التسبب في صلة لها التي الضعيفة  والمفككة

2009). 

ال يستجيبون بنفس الطريقة  والمعلوم أن البشر  ، ن بناء المرونة النفسية وتنميتها رحلة شخصيةإ

فإن الطريقة التي قد تكون فعالة في بناء وتأسيس  ،وبالتالي. للصدمات أو ألحداث الحياة الضاغطة

ويستخدم البشر إستراتيجيات تأقلم أو . الة بالنسبة لشخص آخرقد ال تكون فع ،المرونة لشخص معين

مواجهة أو توافق متنوعة وتعكس التباينات في استراتيجيات التوافق أو التأقلم مع مواجهة الضغوط وأحداث 
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فقد تكون لثقافة الشخص تأثيرات واضحة على طرق تعبيره ، الحياة العصيبة والفروق الثقافية بين البشر

تؤثر الثقافة  ،على سبيل المثال. وعلى طرق تعامله أو تصديه للشدائد والصدمات وانفعاالتهه عن مشاعر 

طرق لبناء  وأشاروا أن هناك عشر  . من اآلخرينعلى مدى إقبال أو إحجام الشخص عن طلب المساعدة 

الت ال سبيل أنها مشك وتجنب رؤية األزمات على ،إقامة روابط مكثفة مع اآلخرين: المرونة النفسية وهي

وتوقع التحرك اتجاه ، ره جزءًا متضمنًا بنيويًا في الحياةاتقبل التغير واعتبو  ،أو التغلب عليها للتخلص منها

وتبنى  ،وتلمس كل الفرص التي تدفعك باتجاه استكشاف ذاتك ،أهدافك، واتخذ قرارات حاسمة أو قاطعة

وال تفقد األمل ولكن كن  ،ي سياقها الطبيعيوضع األمور أو األشياء ف ،رؤية أو نظرة إيجابية لذاتك

 .(Comas-diaz et al., 2004)واعتني بنفسك  ،مستبشرًا ومتلمسًا للخير فيما هو قادم

أن الدعم االجتماعي الضعيف هو عامل منبئ الضطراب ما بعد الصدمة ( 2010) حسنين أشار

ة القريبة تؤثر بشكل واضح على مخرجات فالبيئة األسري، إضافة إلى ذلك. وأقوى من تأثير الصدمة نفسها

والدعم االجتماعي يساعد الفاقدة على التعامل مع الصعوبات والتحديات الناتجة ، الصحة النفسية للفاقدة

حيث نتوقع في هذا الوضع ما بعد مواقف . وعلى دمج الفقدان في مواقف حياتية جديدة ،عن الصدمات

ة للنساء الفاقدات التي من خاللها تتعلم الفاقدات تقبل الصدمات دمج هذه المواقف في حياة جديد

اضطراب إن  .(Cukor et al., 2011)وفي هذا السياق  ،الجديدة وبمساندة ودعم المجتمع أوضاعهن

اقتصادية كبيرة من خالل الغياب والمرض وانخفاض اإلنتاجية والعجز المتزايد وتكاليف  القلق تكون له أثار  

فقد أصبح الكشف عن المضاعفات الطبية المرتبطة ببيئات  ،اليف المرتبطة باالعتاللالعالج الطبي والتك

 ،والتي ال تزال مهملة ،مثل أمراض الجهاز التنفسي والفحص اإللزامي الضطراب ما بعد الصدمة، معينة

واقب األدلة الطويلة تؤكد على الع ،ربما بسبب وصمة العار التي ال لزوم لها في محيط الصحة النفسية
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ونشوء  ،وأشاروا أن التنبؤ بالصدمة محدود ،وأثرها على الفرد والمجتمع ،النفسية في موقع الكارثة

متوقع أو غير متوقع والتي قد تؤثر على معدالت ، اضطرابات ما بعد الصدمة لم يكن ليشمل كل متغير

 .أو السيطرة، والدعم االجتماعي ،األعراض بما في ذلك استخدام المواد

أطفاال وشبانا ومسنين تحت وطأة مستمرة من إجراءات  ،الشعب الفلسطيني رجاال ونساءيعيش 

وتوترا  ،وهذه اإلجراءات تخلق بيئة من الخوف والقلق، التي تشكل تهديدًا مستمرا على حياتهم االحتالل

ل صدمات وتوقعات مستمرة لحصو ، وعدم القدرة على التفكير المنطقي ،حباطًا وبلبلةاو ، وعصبية، نفسيا

كبار السن يعيشون بمفردهم يميلون إلى قلة الدعم . لضبط والسيطرة ومشاعر أليمة أخرىوفقدان ا، وأزمات

ع معدالت االجتماعي والمزيد من الوحدة وتجربة التدهور المعرفي المتسارع، وترتبط هذه العوامل مع ارتفا

ق المعيشية وحدها ليست عاماًل حاسمًا عن الحياة، وينبغي القول أن الحقائاالكتئاب وانخفاض الرضا 

وكبيرًا وليست مؤشرًا على العالقة المعقدة بين الوحدة والدعم االجتماعي، وهناك ارتباط  كبير بين نقص 

الدعم االجتماعي وأعراض االكتئاب بين الرجال والنساء والتي تتميز بانخفاض القدرة على العيش المشترك 

 Alexandrino-Silva؛ 2010حسنين،) البالغين والتغيرات في تكوين األسرة بين اآلباء المسنين وأبنائهم

et al.,  2011). 

وهو مرتبط بعناصر متعددة منها . الشفاء العاطفي والعقلي والروحاني من الفقدان عملية مستمرة

تماعي من الواضح أن االتجاه الذي يركز على أن حصول اإلنسان على الدعم االج، و الداخلية والخارجية

يسهم بشكل أنجع خالل التعامل مع الفقدان وخاصة في حال أن ( بما يشمل االستماع والحديث معه)

إن زوجة الشهيد تعاني الكثير نتيجة الفقدان ولكن . دافعيته للتغيير تكون معدومة وبحاجة إلعادة التنظيم

وقد تبين أن ،ل واألقارب واألصدقاءوكان عزاؤها الوحيد مع األه، إيمانها باهلل ساعدها على تقبل الفقدان
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( 2003)وأشارت مخلوف . (2010حسنين، ) لدى زوجات الشهداء درجة متوسطة من التكيف االجتماعي

بمعنى أن االعتماد على شبكات القرابة  ،وضع العائلة نأن االعتماد على شبكات القرابة يقل كلما تحس

 ،األسر لألقارب في حال األزمات والعكس صحيححيث تلجأ  ،يقع ضمن إستراتيجيات العائلة للبقاء

استطاعت أن تتكيف ( بغض النظر عن الجنس)وتوصلت دراستها إلى أن األسر ذات المستوى التعليمي 

وأن جميع العائالت لم ترضخ للواقع  ،بشكل أفضل من األسر التي ليس لديها مستوى تعليمي معين

  .ئ مستفيدة من خبراتها السابقةوقامت بتكييف نفسها لمواجهة أي طار  ،المرير

 فاعلة آليات األزمات يوفر في التدخل أسلوب أن(Stevens & Ellberbrock, 1995)  ويؤكد

 تحمل على قدرتهم بعدم يشعرون الذين واألشخاص النفسي توازنهم يفقدون الذين لألشخاص خاصة للتغيير

 بالقلق يشعرون الذين واألشخاص ،التكيف على رةقاد أو كافيةً  هممهارات   لم تعد الذين واألشخاص ،الموقف

 مستوى إلى األشخاص للعودة هؤالء مساعدة هو األول المعالجين هدف يكون أن وينبغي. وعدم الراحة

واالجتماعية  النفسية صحتهم على السلبية اآلثار من والتخفيف ممكنة سرعة بأقصى السابق أدائهم

 .المستقبلية

 ورجال والمعلمين واألصدقاء واألقارب العائلة دعم أن (Altawil et al., 2008)وكشفت دراسة 

 تعليمية مستويات لديهم الذين اآلباء استقبل ذلك ومع ،الفلسطينية لألسر كبيراً  عوناً  يكون أن يمكن الدين

 .الصدمة بعد ما اضطراب من األحيان من كثير في غيرها من أكثر عانت وبالتالي ،أقل دعماً  منخفضة

 األوضاع أثار من التخفيف في تساعد أن أيضاً  الحكومية والمؤسسات الحكومية غير للمنظمات نويمك

 وهذا ،وعائالتهم يونالفلسطين األطفال منها يعاني يوالت المزمنة النفسية والصعوبات الصعبة المعيشية

طفال وتقليل هناك أهمية كبرى لحماية األأن أوضحت التي   Nel, 2008) & (Altawil دراسة مع يتفق
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مخاطر إصابتهم باضطرابات نفسية وصحية واجتماعية من خالل توفير فرص الدعم النفسي واالجتماعي 

ظ أو الدعم الوع ،ي المدارس أو رياض األطفالمعلم ،األقارب ،األصدقاء ،الناجح لهم من خالل األسرة 

دت على حماية هؤالء األطفال أوضحت نتائج الدراسة بأن هناك عوامل هامة ساعو  .الروحاني والديني

 :وهي كما يلي ،المصدومين من اإلصابة بأعراض اضطرابات ما بعد الصدمة أو تطور تلك األعراض

 ،تمثلت في سمات الشخصية اإليجابية% 75و ،تمثلت في شبكة الدعم النفسي واالجتماعي للطفل% 96

ت وأشار ، وسائل الترفيه والتسليةتمثلت في % 51و ،التكيف والتأقلم استراتيجياتتمثلت في % 61و

توفر الدعم النفسي واالجتماعي للطفل من خالل األسرة  الدعم النفسي واالجتماعي للطفل شبكةأن  الدراسة

والمسجد واألصدقاء والمعلمين و األقارب ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي ساعد هؤالء األطفال إلى 

ض من خطر تطور أعراض االضطرابات النفسية واالجتماعية أو على األقل خفَّ  ،حد كبير في حمايتهم

رحالت ،  ،عروض مسرحية، األلعاب الترفيهية والتعليمية: ) وسائل الترفيه والتسلية، مثلو  .والصحية

زيارات لمؤسسات المجتمع المدني، التطوع في المشاركة في بعض األعمال المجتمعية المفيدة، لقاءات 

إن وفرة تلك (. إلخ.. األنشطة الرياضية ،المخيمات الصيفية ،فعاليات ترفيهية وتثقيفيةوأيام مفتوحة تتخللها 

الء األطفال بشكل فعال نحو تفريغ الطاقات االنفعالية والحركية المكبوتة ؤ الوسائل الترفيهية ساعدت ه

ن كاهل والضغوط ع ءِ وتوظيفها في أنشطة هادفة ومسلية ومحببة، كما ساعدت أيضًا في تخفيف العب

وقد أثبت الدراسة الحالية بأن تلك األساليب من أفضل العوامل في حماية الطفل ووقايته .. األسرة والمدرسة

  .من اإلصابة باضطرابات نفسية واجتماعية وصحية

 وقائي كمنهج 1970أستخدم أول مرة في عام  Social supportن مصطلح الدعم االجتماعي إ

 االجتماعي والتفسخ ،الحياتية المتعدد الضغوط عن الناجمة النفسية ثاراآل ومواجهة، للتعامل وعالجي
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 الذي األول الدفاع خطَّ  عتبرت   االجتماعي الدعم مصادر أن السيما ،والعالقات الشخصية الروابط وضعف

 حصول :الدعم االجتماعي بأنه Cobbوي عرف  ،طاقاته تفوق قد ألزمات   مواجهته حالة في الفرد   إليه يلجأ

نه جزء من أالفرد على المعلومة التي تمكنه من اإلعتقاد بأنه يتمتع بالحب والقبول والتقدير واالحترام، و 

 .(Williams et al., 2004)شبكة اجتماعية تقدم ألعضائها التزامات متبادلة 

 ةالمود تقديم ويتضمن (العاطفي) المعنوي الدعم :أبعاد هي ثالثة من يتكون االجتماعي الدعم نإ

 ودعم ،، وغير المباشرةالمباشرة والمساعدات بالخدمات الفرد تزويد ويعني والدعم المادي ،والتأييد

 التغذية وتمنحه مشكالته حل من الفرد ت مكن والتوجيهات التي بالنصائح الفرد بتزويد ويتعلق المعلومات

 .(Momani & Al Zagou, 2009; Stages et al., 2007) ه سلوك الراجعة إزاء

 الدعم أن على اتفاًقا هناك فإن ،الدعم االجتماعي تعريف في النظرية االختالفات من وبالرغم

 األشخاص من الكافي العدد بأن هناك الفرد إدراك ،األول :هما أساسين عنصرين يتكون من االجتماعي

 أن حين في .ذلك تستدعي التي الحاالت في إليها الرجوع يمكنه غير الرسمية االجتماعية الشبكة في

 إليه  المقدم االجتماعي الدعم إزاء الفرد لدى العالية والقناعة الرضا درجة في يتمثل   الثاني العنصر

Scarpa et al., 2006)) 

أن هناك فروقًا فردية في تعامل األفراد الناجين من  (Fraley et al., 2006 ) أشار كل  منو 

بعض األفراد لديهم  ،تمتعون بأهمية كبيرة في حياتهمسبتمبر مع أنفسهم واألشخاص الذي ي 11أحداث 

آخرين بأنه يمكن االعتماد عليهم والنظر إلى أشخاص ، ولديهم نظرة إيجابية وواقعية ألنفسهم، آمن نسبي

وفي المقابل بعض األفراد يعانون من انعدام اآلمن نسبيًا إال إنهم ينظرون إلى أنفسهم نظرة ، والوثوق بهم

 .ة من األشخاص المهمين في حياتهمربما السبب عدم الثقة األساسية في توافر المساندغير إيجابية و 
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لتقدير اة الفلسطينية تظهر كل االحترام و أن الثقاف (Banat, 2010b)وفي هذا السياق أشار 

- :أهمها( كدعم اجتماعي نفسي) ستشهادي وأسرته من خالل عدد من األنشطة واالحتفاالت لال

وملصقات  ،الفلسطينية من خالل المسيرات الشعبية والجنازات الرهيبة ةاالستشهاديات دعم العملي -1

وعمل خيم العزاء التي يعتبرها ، تحمل صور الشهيد وتمأل كل الشوارع والمنازل والمحال التجارية الرئيسية

باإلضافة إلى  ،ةدياالستشهاحيث يتم تقديم الحلوى إحتفااًل بالعملية  رس وطني يحضره الجميع  الكثيرين ع  

رائد البرغوثي منفذ  االستشهاديوفي هذا السياق والدة . وأسرته االستشهاديالحداد ثالثة أيام تضامنًا مع 

وهم يعتبرونا أكثر  ،الناس في قريتنا يبدون لنا الحب واالحترام" تقول 2001سبتمبر  4عملية القدس يوم 

قرية بأكملها تتعاطف معنا وتأتي باستمرار  ،جل فلسطينروحه من أ االستشهاديالناس عطاًء منذ أن قدم 

، حسين)وفي هذا السياق أشار ". جاءوا نالمسيحييإلظهار تضامنهم معنا في األعياد والمناسبات حتى 

مما أذهل  ،لدرجة يأت فيها الشهيد في مرتبة القداسة، االستشهاديأن الشعب واألمة تلتف حول ( 2003

تلك المظاهر  ،اهدون توزيع الحلوى والزغاريد ومظاهر الفرح عند كل جنازة للشهيدالصديق والعدو الذين يش

 االحتالللكنس  ،واالفتخار، االعتزاز ومناسبة للتعبير عن، حول التشيع والعزاء إلى عرس وطنيالتي ت

 .واستعادة األرض والحقوق المغتصبة

 2008فبراير  4عملية ديمونا البطولية يوم محمد الحرباوي منفذ  االستشهاديوهذا ما أشارت إليه والدة 

الناس يبدون لنا اإلحترام أينما نذهب، أشعر بالقوة والفخر عندما ينادون علّي أم الشهيد محمد وليس " تقول

، الناس يتعاطفون معي، حتى وقت جنازة الشهيد الكل أتوا حتى وسائل اإلعالم، (سامر)بأسم إبني الكبير 

صلت على إحدى أشرطة الفيديو، أشعر بالفخر والقوة كلما رأيت الناس يحترمونني وتم تصوير الجنازة، وح
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ويقدرونني لما فعله إبني محمد من عمل  بطولي، حتى في بعض المناسبات واألعياد يتم زيارتنا من قبل 

 ".الجيران، وبعض الناس، والذي يسعدني أكثر هو طلب الناس صور إبني الشهيد من أجل اإلحتفاظ بها

تزايد الدعم والتقدير لالستشهاديين في صفوف الشعب الفلسطيني من خالل ابتكار طرق مختلفة  -2

ويتم لصق ، وصور وقصص حياة هؤالء األبطال لتبقى حية في أذهان وذكريات الفلسطينيين ،ألسمائهم

 .خليد الشهداءالملصقات في مختلف الشوارع والطرق والسيارات والمركبات كما أن هناك أشكااًل جديدة لت

ووضعها على الميداليات ، زيين هواتفهم بصور هؤالء الشهداءوبدأت تظهر في أوساط الشباب مثل ت

وفي هذا السياق أشار . وأماكن مختلفة، والمنازل، التجاريةوتعليق صورهم في المحالت  ،والمفاتيح

(Moghadam, 2003) ين في غزة يتحدثون ليس من الصعب أن نتخيل العديد من الشباب الفلسطيني

وربما حتى على أمل التوصل إلى نفس ، عن تمجيد الشهيد الفلسطيني البطل بمزيج من اإلعجاب والغيرة

باعتباره السبيل الوحيد  االستشهادوفي الواقع فإنه يتعلق بحق ، النوع من البطولة والشهرة المتسامية

 .للوصول إلى حالة مشابهة

ن التقدير واإلحترام لألعما الفلسطينيين تجلت في كثير من الصور  االستشهاديينل البطولية التي قام بها وا 

، سواء من صور أو متعلقات للشهيد االستشهاديينالرائعة لهذا التقدير مثل إحتفاظ الناس بأشياء تخص 

وخاصة الذين كانوا على عالقة مباشرة معهم،  االستشهاديينحتى وصل األمر بالناس اإلحتفاظ بمالبس 

 .  نسيم الجعبري االستشهاديواء من خالل العمل، أو الدراسة، أو الصداقة، وهذا ما أشارت إليه والدة س
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مستمدة من  ةاالستشهاديوسط هتافات وتصفيق الفلسطينيين التي كانت مرافقة لتشجيع العمليات  -3

بطريقة أكثر  ةستشهادياالوقد نجحت هذه الهتافات في التعبير عن العمليات ، الكالم والحوادث اليومية

 .وقادرة على التكيف بسهولة مع مثل هذه الحادثة، من غيرها نظرًا ألنها عفوية تأثيراً 

وتحتل المرتبة العالية  االستشهاديينيظهر إهتمام واضح من الشعراء والفنانين في تأليف األغاني عن  -4

يخية من خالل عدد من األعمال وتوثيق قصصهم التار  ،األبطال االستشهاديينمن خالل تجسيد صور 

، و السير الذاتية ،والكتب ،القصص: وذلك لتبقى مدرجة في الذاكرة الفلسطينية من خالل ،األدبية

أنه يتم دعم  Lecomte-Tilouine (2010)وفي هذا السياق أشارت  ،واألفالم و غيرها، والقصائد

واكتسبت  ،نامية تعتمد على التضحية بالنفسالشهداء من خالل القصائد وكلمات التقدير واالحتفاالت كدي

ليصبحوا شخصيات تاريخية ( ال تقدر بثمن)وهي ذات قيمة ، قوة جذب ألنها تؤكد على إنجاز أي شخص

وأصبح االنتاج الثقافي والتذكاري من األعمال االساسية للوصول فعليًا للمركزية  .ونماذج للمستقبل

ي من خاللها إعادة التوجيه، والتكيف مع العنف الواقع في األراضي وللممارسات االجتماعية والمكانية، الت

 (.Allen, 2008)الفلسطينية 

كانت  ،والتي ألقيت في المهرجانات الكبيرة في ذكرى أبنائهم االستشهاديينالكلمات العاطفية لألمهات  -5

هو أداة قوية ، هداءأن سلوك أمهات الش Evans (1999)وفيما يتعلق بهذه النقطة أشار  ،معبرة جداً 

وقوة هذه األداة تتوقف على مفهوم الشهادة ، للعديد من نساء العمل السياسي في المخيمات التقليدية

 .كسالح قوي لبقاء المجتمع
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والحث عليه وهي تجربة أم نضال  االستشهاديينو  االستشهاديلعل أروع األمثلة لتمجيد العمل  

لعظم ما قدمته هذه المرأة من تضحيات؛ حيث سقط ثالثة " ينخنساء فلسط" التي باتت تسمى  ،فرحات

و ادمن أبنائها شهداء هم؛ محمد ونض كما ، وسبق لالحتالل اعتقال نضال وشقيقه حسام ووسام، ال ور 

بحي الشجاعية  االحتاللتعرض ولدها مؤمن برصاصة في الحوض أثناء تصديه ألحد إجتياحات قوات 

 .في مدينة غزة

وعلى الفهم أيضا بالنسبة للغالبية الكبرى ، بتضحياتها ظاهرة عصّية على الكسر أم نضال شكلت 

فكانت تؤوي في بيتها ، فهذه المرأة كانت تستشعر أمومتها بكل المقاومين ،من األمهات في هذا العالم

وعلى ، لاالحتالوالمطلوبين لقوات  ،ةاالستشهاديالذين ينوون تنفيذ العمليات ، االستشهاديينالمقاومين و 

وظهرت في شريط الفيديو تودع ابنها المقاوم وهي تعلم ، رأسهم الشهيد عماد عقل الذي استشهد في منزلها

 .انه لن يعود إليها

الالتي ال يفهم معظمهن ما يدور في نفس هذه المرأة  ،أم نضال وجهت رسالة لكّل أمهات العالم 

بل نحب ، بناؤنانحن ال نحب الموت أل"  :بالقولوهي تضحي بأبنائها وشرحت في تلك الرسالة مشاعرها 

ولكن إذا اضطررنا لغير ذلك فإننا نفعل ما يمليه علينا الواجب المقّدس نحو ، العيش بأمن وسالم واستقرار

ونعيش في  ،ولكن نريد أن نحرر هذا الوطن من المحتل الغاشم ،قتل  أو تدمير   فنحن لسنا هواة  ، أوطاننا

لتوضح للعالم أن " . ونعيش في حرية كبقية بالد العالم ،أبناؤناونحافظ على ، أرضنا في أمن وسالم

بلغ حد يدفعها للتضحية بأبنائها في سبيل رفع  ،االحتاللبشاعة ما يتعرض له شعبها من ظلم تحت 

 .(Ibhais et al., 2010)مؤثرة أبناء شعبها على نفسها وعلى أبنائها ، الظلم
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واء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة لالستشهاديين الفلسطينيين هذه نشر وانتشار الوصايا س -6

وفي . والمجتمع والناس الذين يمثلونها ،الوصايا يكون لها أثارًا ايجابية على البيئة الفكرية لالستشهاديين

األفراد الذين ينوون القيام تؤثر على  االستشهادأن ثقافة  (Moghadam, 2008)هذا السياق أشار 

على نحو متزايد أن الثقافة يمكن العثور عليها في الفضاء الرمزي  ولكن يبدو، ليات استشهاديةبعم

(Cyberspace) وهذا ما أشارت إليه دراسة  .بداًل من الشوارع(Khoury-Machool, 2007)  ثورةأن 

دخال المعلومات تكنولوجيا  في، الجماعاتو  األفراد حياة في تغيير أحدثتاألخير؛  العقد في االنترنت وا 

 هو المهمشة المجتمع حياة على الجديدة الوسيلة لهذه الملحوظ األثرعلى ذلك  مثال. العالم أنحاء جميع

 ،4000 سبتمبر 41 في الثانية الفلسطينية االنتفاضة اندالع إن منذ .الفلسطينيين حياة على االنترنت تأثير

 في الكبيرة والزيادة  ،8799 الفلسطينية األراضي في تعيش التي الفلسطينية األسر دخل متوسط وانخفاض

 والجامعات المدارس في االتصال طريق عن منهم الشباب   خاصة   فلسطين، في اإلنترنت مستخدمي عدد

 في الطالب   أن حيث العالي، التعليم على للحفاظ التدريس طريقة تطوير تم وقد الجامعات، في والمقاهي

 للظروف ونظراً  الحصار، ظروف بسبب الجامعي الحرم إلى صولالو  يمكن ال األحيان من كثير

 وشبكة ، االسرائيلي االحتالل تحت الفلسطينيين والطالب الشبابب الصلة ذات والسياسية االجتماعية

 سياسية وطنية لمقاومة وجماعية واسعة جبهةوك الشديدة المقاومة لتسييس كأداة اآلن تعمل اإلنترنت

 النظر ينبغي أنه إلى اإلشارة تجدر فإنه. اليومية الحياة في المركزية العناصر أهم من واحدة وهي سلمية،

ويعتبر  للفلسطينيين، والثقافية واالقتصادية والسياسية االجتماعية المحددةسياقاتها  في الظاهرة هذه إلى

 .العربي العالم في اإلنترنت مستخدمي من مجموعة أكبر اآلن هم الفلسطينيون
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الشعارات الوطنية التي : ومن أهم تلك األنشطة ،االستشهادييننشطة االحتفاالت لتخليد ذكرى أخذت أ -7

وتسمية المواليد الجدد للعائالت ، وتسمية الشوارع بأسمائهم، تمأل جدران الشوارع واألحياء المحيطة بالمنزل

طالق أسمائهم على الدورات الرياضية  ،االستشهاديينالفلسطينية بأسماء  واألنشطة  ،والمسابقات ،وا 

فتاة ولدن  70أصبح معروف في البلدة وذلك بعد تسمية أكثر من " عندليب"باإلضافة أن أسم . األخرى

نموذجًا يحتذى به من قبل الشعب  ةاالستشهاديويجعل تلك  ،عندليب ةاالستشهاديحديثًا تخليدًا لذكرى 

 (. Abu Hein, 2001؛2003 ،حسين)الفلسطيني كما أشار الدراسات التي قام بها 

كانت الملصقات السياسية تلصق على جدران المباني العامة والخاصة في احتفاالت إحياء ذكرى  

الالعبون السياسيون ، وأشاروا كيف ينظر الناس لالستشهاديين باستخدام التحليل السيميائي ،الشهداء

حياء ذكرى الشهداء وبطولتهم الباسلة  االستشهادوقادة المنظمات أكدوا  أن  ،يروجون لهذه االحتفاالت وا 

وتقوية روابطهم مع ناخبيهم واكتساب  ،المختلفة من تغيير خسائرهم إلى انتصارات ي مكن المنظمات  

 .Dabbous et al., 2010)  (المصداقية كأشخاص قدموا الدم

لك تحت تسمية تبعًا لذو  غذيها مختلف المنظمات الفلسطينيةالتي ت االستشهادالفلسطينيون وثقافة  

وبعد أن لقي قادة المنظمات  ،األحياء والشوارع والساحات والمؤسسات في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة

هو الحفاظ على اسم " الثقافة"والغرض من رعاية مثل هذه . الفلسطينية حتفهم خالل مواجهات مع إسرائيل

كري ضد إسرائيل وتحويلها إلى قدوة لجيل من ذات معنى في النشاط العس اً وتراث أولئك الذين لعبوا أدوار 

  .(Intelligence and Terrorism Information Center, 2004)الشباب الفلسطينيين 
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الفلسطينية  ةاالستشهاديتركيز وسائل اإلعالم الفلسطينية ومواردها المختلفة حول موضوعات العمليات  -8

 ،واألغاني ،من خالل القصائد االحتاللل الوطني لوقف للتأكيد على شرعيتها باعتبارها وسيلة في النضا

إنها تبث لقطات حية من العملية والخسائر التي  ،والقصائد الوطنية التي تمدح مثل هذا النوع من العمليات

 ،وكيف قدموا حياتهم في سبيل الوطن، كانوا يتحدثون عن صفاتهم وحياة أبنائهم وبناتهم. لحقت المحتلين

 ةاالستشهاديت ومحاضرات مع مفكرين ومحللين مشهورين للحديث عن أسباب العمليات كما عقدت ندوا

 وفي هذا السياق أشارت دراسة ،اإلسرائيلي وتحقيق الحقوق الفلسطينية االحتاللودورها وفعاليتها في وقف 

(Abu Hein, 2001) ادةللدور اإليجابي الذي لعبه التلفزيون في تشجيع األطفال في سباق نحو الشه . 

 االستشهاديينالفلسطينيين تنظر إلى الكلمات التي يوجهها  االستشهاديينيرى الباحث أن أ سر 

لذويهم خاصًة والفلسطينيين عامًة بأنها مصدر دعم نفسي واجتماعي، وذلك من خالل وصاياهم المكتوبة 

لذي يقدمه الفصيل إن شريط الفيديو ا. (5)أو المرئية أو المسموعة، كما هو موضح في الملحق رقم 

وهو يتلو وصيته يعتبر مصدر دعم نفسي لألسرة،  االستشهاديالسياسي لألسرة الفلسطينية ويظهر فيه 

أنهن يشعرن بالراحة النفسية عند مشاهدة الشريط بالرغم من  االستشهاديينحيث أعربت الكثير من أمهات 

البوسترات، الصور الشخصية، الوصايا )سواء  االستشهاديينالبكاء أثناء المشاهدة ، وأون كل شيء يتعلق ب

، ويضعون الصور والملصقات تمثل مصدرًا للفخر والسعادة والرضا( الخ.. بأنواعها، متعلقاتهم الشخصية، 

من أجل وطنهم  االستشهاديينوالبوسترات على مداخل البيوت، وفي وسطها، احترامًا وتقديرًا لما قام به 

وة إيمانية كبيرة عندما ينظرون إلى صورهم، وأنه شفيعهم يوم القيامة، وشعبهم ودينهم، ويشعرون بق

صفوت أبو عيشة منذ عملية  االستشهادييشعرون براحة نفسية عندما يبكون، وهذا ما أشارت إليه والدة 

 .2002يناير  25تل أبيب البطولية في يوم 
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أو مرئية، تشعر بالضيق النفسي أما األسر التي لم يترك أبنائها وصايا سواء مكتوبة أو مسموعة 

ة، يتمنون لو يكون هناك وصية مهما االستشهاديوربما يلقون اللوم على الفصيل الذي جنده لتنفيذ العملية 

كان نوعها البنهم، كمصدر تعزيز نفسي بأن ابنهم قام بعمل بطولي، وأنه شهيد وله مكانه عالية عند اهلل 

نسيم الجعبري منفذ عملية بئر السبع  االستشهاديأشارت له والدة سبحانه وتعالى وعند الناس، وهذا ما 

 .2004أغسطس  13البطولية في يوم 

التي تعزز في نفوس الفلسطينيين  االستشهاداألغنية الوطنية تشكل أيضًا ركنًا أساسيًا في ثقافة  

يتبعها المحتل وأجهزته يوما إثر يوم، بمعنى أن سقوط المزيد من الشهداء بأي من الطرق واألساليب التي 

قبالهم عليها بل على العكس من ذلك فإننا . الغاشمة لن تغتال في الفلسطينيين رغبتهم في الشهادة وا 

نستشف بشكل واثق ومؤكد بأن الذهاب إلى ساحة الموت بطريقة إرادية محضة يتعزز أكثر وأكثر، بل 

 (.2002 ،خنفر) وأكثر من أي وقت مضى 

ووصفها بأنها ، ةاالستشهاديالسياسيين ببعض اإلشارات التي تعزز العمليات  تلفظ بعض الزعماء -9

وأفضل األمثلة على هذه الكلمات العاطفية هي . ة من التضحية من اجل فلسطين وقضيته العادلةتبأعلى ر 

ي عام كلمة الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان محاصرًا  من قبل القوات اإلسرائيلية في مقره برام اهلل ف

" اإلسرائيليون"عندما خاطب الجماهير الفلسطينية والعالم العربي والعالم بأسره وأضاف أنهم  2002

ما قتياًل  ما طريدًا وا  باإلضافة إلى ذلك أكدت ". ولكنني أقول لهم شهيدًا شهيدًا شهيداً .. يريدوني إما أسيرًا وا 

أصبحت جزءًا أساسيًا من ثقافة الطفل  االستشهادأن ثقافة المقاومة و ( Abu Hein, 2001) دراسة

الفلسطيني الذي وصل إلى إدراك سليم لواقع الصراع مع اليهود المحتلين على عكس ثقافة السالم الوهمية 
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الفلسطينية ورموزها الثقافية المختلفة زادت الوعي  ةاالستشهاديوأن العمليات . التي ذبلت تقريبًا وتالشت

 .ته العادلةلدى الطفل الفلسطيني حول قضي

حول الدعم االجتماعي المدرك لدى   (Momani & Al Zagou, 2009) دراسة نتائج أظهرت

 في ككل األداة على إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم .ضحايا وأسر تفجيرات فنادق عمان اإلرهابية

 داللة ذات وقفر  وجود عدم إلى وكذلك المجاالت، جميع في الجنس ألثر تعزى االجتماعي الدعم مستوى

 داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت حين في التفجيرات، منطقة في التواجد ألثر تعزى إحصائية

 وفيما .ةسابق صدمية خبرة لديهم من فئة لصالح الفروق وكانت الصدمية، الخبرة ألثرِ  عزىت   إحصائية

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم اسةالدر  نتائج أظهرت فقد لألداة، الخمسة الفرعية باألبعاد يتعلق

 فئة لصالح الفروق كانت حيث العاطفي، الدعم مجال باستثناء المجاالت، جميع في الجنس ألثر تعزى

 في وذلك التفجيرات منطقة في التواجد ألثر تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وكذلك ث،اإلنا

 في الصدمية الخبرة ألثر تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج بينت كما. المجاالت جميع

 ألثر تعزى إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت بينما العاطفي، والدعم االجتماعي الدعم شبكة مجالي

 فئة لصالح الفروق وكانت اآلخرين، وتشجيع التقييمي، والدعم المادي، الدعم مجاالت في الصدمية الخبرة

 بالضحايا االهتمام أبرزها من كان توصيات عدة إلى الدراسة لصتْ خ   فقد وأخيًرا، .يةصدم خبرة لديهم من

 لتوضيح الحكومية وغير الرسمية االجتماعية المؤسسات عليها تقوم إرشادية برامج عقد خالل من وأسرهم

 وكيفية عالةالف التكيف استراتيجيات توضح برامج تقديم إلى إضافة .للحادث واالجتماعية النفسية اآلثار

 . منها اإلفادة
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 :المشكالت حل مهارة استخدام2.7.8.9.1 

 وهو ،لتحديات الحياة لالستجابة الخطط تطوير عند الفرد يتبعه إجراء المشكالت حل أسلوب نإ  

 عامالً  يعتبر الذي المشكالت حل الجيدة ألسلوب والممارسة النفسية الناحية من مفيدة عملية توافقية مهارة

حساس الثقة بناء في اً مساعد  حل مهارة يمتلك بأنه يعرف عندما دعمه يتم الذي ،بالكفاءة والسيطرة   الفرد وا 

ن ،المشكالت يتطلب  الحياة تحديات على التغلب أن حقيقة يتقبلون جيد بشكل مشاكلهم الذين يحلون وا 

 .1987) ،الحافظ)شخصية  جهود بذل

 :الذاتي االسترخاء3.7.8.9.1 

 ومن والمضايقات اليومية حباطاتاإل لمواجهة الطبيعية االسترخاء استجابة إلنسان  ا رطوَّ  لقد

 المقترحة التعليمات تباعاو  الصبر والممارسة أساسي بشكل تتطلب فهي ،االستجابة هذه تعلم السهل

 (. 1996،الصالح)الفردية  وحاجاته لتناسب ذوقه التعليمات هذه تعديل الفرد وبإمكان

 :الداخلي الضبط على حافظةالم4.7.8.9.1 

 الذين فالناس ،حياتهم خالل يمتلكونه الذي الضبط مدى حول دراكاتهمإ في يختلفون الناس إن

 خارج يحدث ما بأن يعتقدون داخلي الذين ضبط موقع ذوو همل   ،تحدث التي األشياء ليةمسؤو  يتحملون

 مع وخبراته مهيلتعل طبقاً  يتطور فردال لدى الضبط وموقع ،خارجي ضبط موقع ذوو همف   ،سيطرتهم نطاق

ويتحملون  استقاللية أكثر هم داخلي ضبط موقع لديهم الذين أن الدراسات بينتْ  وقد .العمر في التقدم

 ومعتقدات بأفكار والجسمية ويتمسكون النفسية صحتهم وتجاه حياتهم في األحداث تجاه أكثر مسؤولية

 (. 1996،الحالص)الخارجي  الضبط ذوي من أكثر عقالنية
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 :التحديات خالل الذاتي الحديث5.7.8.9.1 

 طريق الحديث عن النفسي الدعم لنفسه يقدم أن للفرد يمكن ،الصعبة المواقف حدوث عند

 القدرة لديه وأن، جيدة مهارات تكيفية يمتلك بأنه ذاته يحدث بأن للفرد يمكن حيث، الذات مع اإليجابي

 (. 1996،الصالح)ومشجعة  عبارات داعمة من كذل إلى وما بفعالية استخدامها على

 :والمرح الدعابة روح استخدام6.7.8.9.1 

 له وتسمح، المشاكل مواجهة عند السلبية النتائج تجنب على الفرد تساعد والمرح الدعابة إن  

جراء أكبر توازن بتحقيق  الناس على محبب لها تأثير الجيدة والدعابة ،موضوعية أكثر تقييمات وا 

 بدالً  والسرور الرضا يثير بأنه يدركون عندما ؛من اآلخرين الدعم من المزيد يتلقى فالفرد .دبالفر  حيطينالم

 على ويشجعه ،للفرد الذاتية الكفاءة مشاعر يدعم والمدح بالدعابة وتطوير اإلحساس والنكد الضيق من

 (. 1996،الصالح) الحياة لتحديات السلبية االستجابة من بدالً  الخلق واإلبداع

 :الرياضية التمارين7.7.8.9.1 

 وهي ،الضبط النفسي مشاعر زيادة على تعمل حيث الضغوط مع للتكيف مهارة وحيدة وهي

 اللياقة وزيادة ،األوكسجين االستفادة من على الجسم قدرة وزيادة ،القلق مستوى ضلخف جيد أسلوب

 التمارين ممارسة على والمحافظة، الذات على مفهوم إيجابي تأثير لها، الرياضية والتمارين الجسمية

 مع الداعمة للتفاعالت الفرصة وتوفر، نفسه حول الجيد سببًا للشعور الفرد تعطي بانتظام الرياضية

 (.1996 ،الصالح) اآلخرين
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 :االجتماعي التكيف مظاهر8.8.9.1 

 االجتماعيالنضج  على تدل والتي الواضحة المظاهر من بمجموعة االجتماعي التكيف يمتاز  

 :هي لمظاهر تلك أهم ومن اإلنسان للفرد

 الفرد عن اآلخرين بفكرة ارتباطًا كبيراً  مرتبط الوضوح هذا أن شك وال :نفسه على المرء فكرة وضوح .1

 الذات بأن تقول التي الفكرة ويؤكد ،للذات الطبيعة االجتماعية يفسر وهذا ،بينها تعيش التي الجماعة وسط

 .األفراد من وغيره الفرد جتماعي بيناال التفاعل نتاج هي

 على أساساً  الجماعة تقوم أهداف كانت فإذا ،الجماعة أهداف مع متمشية الفرد أهداف تكون أن .2

 اإلنساني الهدف هذا مع تتعارض أال الشخصية يجب الفرد أهداف أن هذا فمعنى ،اآلخرين حقوق احترام

ال ،الكبير  ،والجماعة الفرد بين الصراع فينشأ ،الجماعة دافوأه أهداف الفرد بين التناقض لحدث وا 

 .الجماعات وبين هينب االجتماعي التوافق والتكيف عملية فتضرب

 الجماعة قوى في تماسك يشاهد ما ،ةتوجماع الفرد بين االجتماعي والتوافق التكيف نتائج أهم من .3

 .واضحة أهداف حول

 الجماعة أفراد االجتماعية بين المسؤوليةب الفرد شعور االجتماعي والتوافق التكيف مظاهر من .4

 ما مناقشة أو حل عند ،معهم الجماعة والتشاور أفراد مع التعاون في الفرد رغبة ذلك ويعني اآلخرين

 المسؤولية تتضمن كذلك ،حياتهم وتنظيم، الجماعة أمور تنظيمية تخص اجتماعية مشكالت من يواجههم

 .اآلخرين آلراء الفرد ضرورة احترام االجتماعية
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 ،باأللفة واإلحساس ،مسايرة الجماعة إلى ميله في االجتماعي والتوافق التكيف على الفرد قدرة تتضح .5

 المصلحة سبيل في هبمصالح التضحية في الجماعة، وكذلك يهم أمر كل في التفاني إلى والميل ،والمودة

 .للجماعة العامة

 كلما أنه ذلك والتكيف الشخصي بالتوافق هشعور  الجماعة مع للفرد االجتماعي التكيف من يترتب .6

 التكيف أن ذلك وهي ،الشخصي والتوافق شعر بالسعادة كلما جماعته مع متأزر موفق   بأنه الفرد يشعر

 (. 1980،فهمي)البعض  لبعضهما ومكمالن متالزمان الشخصي والتكيف والتوافق االجتماعي والتوافق

 :الوعي أثناء التكيف9.8.9.1 

، من التكيف بصورة متعمدة وماكرة  متدنيةيخطر على البال بأن الناس يتبنون أنواعًا ال يجب أن 

لديهم  ،حتى أولئك األفراد االسوياء جداً  ،بأن القليل من الناس ،العامةلقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات 

التكيف لم يكن لديهم  وفي العادة إن األشخاص الضعيفي. فعهم القوية ولتكيفاتهم المثاليةتبصر واضح لدوا

دي سيؤ  ؛إن الفعالية التكيفية هي عمل اندفاعي ،إال النزر اليسير في التبصر في سلوكهم الخاص بهم

ويشير الفرد بصورة غامضة إلى بأنه قد تحرر عند قيامه بعمل عدواني أو في . بدوره إلى انخفاض التوتر

بما أن التعلم قد يحدث من . ان ال يعرف سببًا لهثير من األحيولكنه في ك ،عمل يتسم بالمراوغة والتملص

 ،فمن المحتمل أن تحدث االستجابة التكيفية مرة أخرى وتصبح أمرًا اعتياديًا ومألوفا   ،غير تبصر كامل

 .حقيقي في أهميتها في حياة الفرد ولكنها ال تزال باقية من غير فهم

مور من غير أن يفهموا لماذا كانوا يقومون إن الحقيقة التي تشير بأن الناس يعملون الكثير من األ

 .هي األساس للمفهوم السيكولوجي لعمليات الالشعور ؛بعملها
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  -:تنبع أوجه الالشعور لسلوك الفرد من مصدرين يمكن تمييزهما على الرغم من ارتباطهما بإحكام

دريجية إلى الدرجة التي ينشأ الكثير من الالشعور من خالل عمليات التعلم التي تبدأ بصورة مبكرة وت -1

لكن القليل من الناس يدركون بوضوح الدور المهم ، ال ترتفع مطلقًا إلى مستوى اإلدراك الحسي الواضح

 .الذي يقومون به في تقرير السلوك

إن هذا ، كيف لبعض الدوافع ولبعض التكيفاتوالمصدر اآلخر للعمل الالشعوري هو في النسيان المت -2

إذ . للذكريات المؤلمة هي في نسيانها إن إحدى وسائل التكيف. (الكبت)يطلق عليه وع من النسيان الن

وعلى  ،ألن تذكر األمور غير المسرة هو مدعاة إلى األلم الشديد، باستطاعة المرء أن يقوم بهذه المهمة

كره حتى لو لم يستطيع تذ، لكي تؤثر على سلوكه الالحق ،سابقةفقد تستمر الخبرة ال ،الرغم من ذلك

 .بصوره شعورية

  -:باإلمكان توفير التكيف البناء بطريقتين و 

الشخص و م وقابليات ئعن طريق االستجابات التي تساعد على تغيير الوسط والبيئة على صورة تال -1

وقد يحدث طريق االتصال والتعرف على فئة من المعارف األكثر تجانسًا . اوالعه وشخصيته المتميزة

نرى بوضوح صورة البيئة التي تالئم الفرد التي تحول دون تعرضه . أنماط سلوكهوأقرب إلى مزاجه و 

 .واإلعاقات التي تنغص حياته إلحباطل

أو عن طريق تلك الخيارات التي يقوم بها الشخص نفسه والتي ستساعده على التخلي عن الظروف  -2

أو  ،ف أخرى بديلة لألهداف السابقةعن طريق إيجاد أو تحديد أهدا، ويتحقق ذلك. تي تدفع إلى اإلحباطال

أو في تغيير القيم التي ستساعد المرء من الناحية النفسية على ، عن طريق التقليل من مستوى الطموح
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أو عن طريق تكوين المهارات والمعلومات التي ستساعد على المعالجة السليمة للحالة  ،تقبل الحالة الجديدة

 (.1987الحافظ، )إلحباط التي قد تسبب ا

 :االجتماعي التكيف خصائص10.8.9.1 

 :الدينامية .1

 الطبيعية في البيئتين المطردة التغير لظروف  نظراً  ديناميكية مستمرة  عملية االجتماعي التكيف

 من معها تكيفه إعادة يتطلب البيئة مما هذه تتغير حتى بيئته مع اإلنسان يتكيف أن فما واالجتماعية

 خاللها من يستجيب مستمرة دينامية عملية بأنه التكيف نظر إلى حين "نجودستي" هذا أكد وقد. جديد

 الكلي السلوك أنواع معظم تمثل بينما .السلوك من متعددة بأنماط ورغباتهم، حاجاتهم المتغيرة إلى األفراد

 من حاجة أشبع فكلما، التعقيد كل معقدة المتحضر حاجات اإلنسان أن كما ،للتكيف محاوالت لألفراد

يصل  لن الذي الكامل االنسجام على يحصل لكي إلشباعها يسعى جديدة له حاجات ظهرت تلك جاتهحا

 أو فيها دائمًا يغير فهو ،بيئته على للسيطرة عديدة وسائل ولديه استقراراً  أقل انسجامه فإن لذا .أبداً  إليه

ذا ،لالتعدي في مواصلة رغبة إزداد بيئته في عدل وكلما ،تغييرها إجراء في يبحث  بعض في استقرت وا 

 مطالب تحقيق على هيحض   عنهًا خارج اً تغير  يسبب ما ،من االنزعاج شيء يصيبه ما فسرعان األحيان

 (.1996 ،الصالح)جديدة 

 إالليست  الحياة   إنذلك ل. هائية بل يستمر ما استمرت الحياةالتكيف ال يتم مرة واحدة وبصفة ن إن

رضاءها إشباعهاغبات والحوافز التي يحاول سلسلة من الحاجات والدوافع والر  فكلما توترت هذه  ،وا 

وتكمن الدينامية في صراع القوى المختلفة التي يكون بعضها ذاتي د اتزان الفرد في المجتمع، الحاجات تهد
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وبعضها مكتسب نفسي اجتماعي وبعضها ، (بيولوجي)ذاتية يكون بعضها فطري القوى ال. بيئي واآلخر

ي وبعضها ثقافي اجتماعالقوى البيئية بعضها فيزيائي  أما .اضي والحاضر والمستقبلي إلى المينتم

 (.2004، األسدي)

 :المعيارية .2

قاعدة تمنع فردًا معينًا يتحدد مركزه في الجماعة من القيام " بأنهمعيار السلوك  (Sellin)يعرف 

معين من مواقف الحياة  قاعدة تتحكم في موقفنة، أي هناك بسلوك معين بشكل معين في ظروف معي

والتي " بطاقة المقاومة " سيلين عليها  أطلقحد مقاومة الجماعة لمن يخرقها التي  إلىويصل تحكمها 

 (.2004األسدي، )نحراف تختلف طبقًا لمدى خطورة اال

 ،بالسواء وصف التكيف عند معينة قيم إلى يشير معياري مفهوم هو االجتماعي التكيف مفهوم إن

 التعاسة أو، الشذوذ أو النقص أو التكيف بالمرضى سوء وصف وعند السعادة أو ،الكمال أو بالصحة أو

 أو للتكيف ثابت معيار تحديد في والتفسير بالتحليل المفهوم تناولوا هذا الذين العلماء بين اختالف وهناك

مع  التكيف على القدرة بقياس يتعلق التكيف معيار أن على تتركز آرائهم معظم رغم أن ،التكيف سوء

 للتكيف دراستهم في األخالقي االتجاه أصحاب اتجه فقد .الجماعة أو الفرد تواجه التي العديدة الظروف

 إال .تكيفي غير أو تكيفي بأنه السلوك على للحكم مقياس ،الدينية واألفكار مسايرة المعتقدات اعتبار إلى

 تكيف درجة وأن بالجانب االجتماعي التكيف ربط يرون "رسلر و دافيد" منهم العلماء بعض هناك أن

 والسعادة االجتماعي التكيف ربط من وهناك  بمعايير المجتمع وااللتزام المسايرة  خالل من تقاس األفراد

 (. 1996،الصالح)السعيد  هو اجتماعياً  المتكيف الشخص بمعنى أن التكيف لهذا كمعيار
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 :النسبية .3

 داخل في وبل ،آخر إلى مجتمع من الثقافات باختالف تلفتخ التكيف سوء أو التكيف معايير إن

 المعايير هذه تختلف كما ،المدن الريف إلى من تختلف التي الفرعية الثقافية األنماط نجد ،الواحد المجتمع

 بصفة التكيف في النسبية مسألة وتظهر أخرى فترة تاريخية وفي، نفسه المجتمع وفي نفسه الوقت في

 من الثقافية معاييرها تختلف متعددة جماعات إلى ينتمي الفرد أصبح حيث ،لحديثا المجتمع في خاصة

 ،أو األصدقاء النادي جماعات مع تكيفه من أكثر أسرته مع سليماً  تكيفاً  متكيفاً  يكون فد أن الفرد ذلك

 بأن "تقالن" ويرى ، "الفرعية الثقافات " تسمى وهذه جماعة كل في ومعاييره الموقف لظروف وفقاً  وذلك

 وانطالقاً  ولذلك ،الرفاق وثقافة األسرة ثقافة هما المجتمع األفراد داخل لتكيف بالنسبة الفرعية الثقافات أهم

 ،تكيف غير أو تكيف ،مناسب غير أو ،مناسب بأنه السلوك عن الحكم يمكن "النسبية الثقافية" مبدأ من

 التي التكيف على على قدرته الفرد تكيف درجة وتتوقف ،معين زمن في معينة بثقافة عالقته خالل من

 المتعلقة العوامل إلى باإلضافة ناحية وثقافية من ،واجتماعية، وظيفية عضوية عوامل لعدة نتيجة هي

 العامة االجتماعية والعوامل ،ثانية ناحية من الفرد فيها يتفاعل المختلفة التي االجتماعية المواقف بظروف

 (.1996، الصالح)ثالثة  ناحية من

إذ توجد درجة معقولة من ( Partial)هو تكيف جزئي " التكيف الممكن تحقيقه"إن التكيف الواقعي 

أما التكيف التام والكامل فال يمكن تحقيقه والذي . التوافق بين الفرد والوسط االجتماعي في أداء وظائفه

ه جميع وظائف الكائن الحي يعني إشباع جميع حاجات الفرد ودوافعه الفطرية والمكتسبة والذي تؤدي في

 (.2004 ،األسدي)أعماله من دون عوائق أو خلل وبذلك فهو تكيف نظري مثالي ال وجود له 
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 :خصائص عملية التكيف 11.8.9.1 

 ،قدرة اإلنسان على أن يعرف نفسه بصورة دقيقة يقف بها اإلنسان على مواطن الضعف أو القوة .1

 مع التكيف عن المسؤول هو أي الفرد ،وتفعيل مواطن القوة ضعف واستغاللوالعمل على تجاوز مواطن ال

 .ورغبة الفرد  بإدارة تتم أنها أي وبيئته نفسه

هام في الوصول إلى نفسه بما يحمله من جوانب ايجابية أو سلبية كمعيار  اإلنسانمدى تقبل  .2

 سلوكه السيئة أنماط بتغير وبذلك نفسه من التكيف عملية في يغير أن الفرد أي يستطيع، الصحة النفسية

 .يعدلها أو و وأهدافه دوافعه من يغير أو

ية دون كبت ومجال يتصف درجة اإلشباع للحاجات والدوافع التي يحملها الشخص بصورة ايجاب .3

 .بالتقبل

عاب هذه التغيرات والتعامل القدرة على المرونة والتجارب مع الظروف الطارئة وقدرته على استي .4

 .معها

 .ات النفسية واإلحباط وتجاوز أثرهما في تخفيف جوانب سلبية على بنية الشخصيةخلوه من الصراع .5

يمارسها الفرد بصورة  ،القدرة على االستمرار في عمليات التكيف باعتبارها عملية ديناميكية مستمرة .6

 ةدوافعه المتعدد إشباع في مستمرة حركة في اإلنسان ألن مستمرة عملية التكيف، عورية أو ال شعوريةش

 .ونوعه حياته لحفظ تالزمه التي الحيوية وخاصة

والعمليات الجسمية من جهة أخرى باعتبارها  ،مدى التوافق بين العمليات العملية والنفسية من جهة .7

 .خطوة فاعلة في الوصول إلى أقصى درجات التكيف
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التكيفية عملية التكامل بين الجوانب النفسية والعقلية والجسمية بصورة شاملة باعتبارها العملية  .8

 .اجتماعية تطلب التوافق في هذا الجانب 

 ،ومفاجأة وشديدة والعقبات قوية العوائق كانت إذا اإلنسان تكيف في بوضوح تظهر التكيف عملية إن .9

 .ظاهرة التكيف غير عملية كانت مألوفة أو بسيطة العوائق كانت إذا أما

 النقص كوراثة يرثها اإلنسان التي السيئة وراثةفال ..... التكيف عملية في تؤثر الوراثية العوامل .11

 .الوراثية العوامل هذه تسببها لإلعاقة التي نظراً  التكيف على قاصراً  الفرد تجعل مثالً  العقلي

 المجاالت في على التكيف قدرته مدى على الجيدة النفسية بالصحة اإلنسان تمتع درجة تتوقف .11

النفسية  الصحة من عالية بدرجة يتمتع أن الفرد على دليالً  نكا التكيف مجاالت تعددت فكلما ،المختلفة

 (.2005 ،الداهري؛ 2003 ،الهابط)

تتسم عملية التكيف بعدة خصائص يكون لها أثر بالغ بالوصول بالفرد إلى درجة عالية من التوافق      

تكيف وكيفية ويمكن االعتماد على هذه الخصائص بصورة أساسية في فهم عملية ال ،والصحة النفسية

كما يمكن من خالل هذه الخصائص أن تستمد منها مؤشرات واضحة للحكم على  ،الوصول األفراد إليها

 . األفراد ومدى وصولهم إلى هذه الدرجة من التوافق
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يمكن من خالل اإلطالع على النماذج المقدمة في معايير وخصائص أن أنه ( 2005)أشار الداهري 

 :عالجيا يساعد في منهج يمكن تطبيقه ومن هذه المعايير تستمد منها أسلوبًا 

عملية إرادية يمكن إن يصل إليها بكامل إرادته ورغبته من خالل  أنهاينظر إلى عملية التكيف على :  أوالً 

ابتعاده عن ما هو من شأنه أن يصل اإلنسان إلى طريق مسدود تعمل على إيجاد تربة خصبة من شأنه 

 .ن السوء أن تحيد باإلنسان ع

وذلك بتعديل بعض سلوكياته السيئة ( بيئته الداخلية)قد يغير الفرد في عملية التكيف من نفسه : ثانياً 

وقد يكون التغير من أجل التكيف مع  ،كالعناد أو التمارض إذا واجهته مشكلة أو تغير أهدافه وتعديلها

 .البيئة الخارجية

فكلما كانت العقبات التي  ،عندما يكون اصطدامها مع الواقع تزداد عملية التكيف النفسي وضوحاً : ثالثاً 

، رجة عن خبرة اإلنسانيمر بها الفرد تتصف بالقوة والتعقيد كانت هذه العقبات جديدة وغير تقليدية خا

اكل الضحلة من التكيف الذي يبديه في العوائق والمش وأبدى اإلنسان معها تكيفًا ملحوظًا كان هذا أجدر  

 .ةغير المعقد

والوراثة السيئة تجعل الفرد قاصرا عن التكيف فمثاًل المصاب ، عملية التكيف بالعوامل الوراثية تتأثر: رابعاً 

بنقص عقلي أو زيادة حساسية انفعالية نتيجة عوامل وراثية سيؤثر ذلك حتما على قدرته على التكيف حتى 

 .لو كانت عوائق بسيطة 

اؤها على العالقة بين العوامل الوراثية والصحة النفسية إلى أن حيث أشارت بعض الدراسات التي تم إجر 

فمنها ما يتعلق بسمات الشخصية مثل التشاؤم أو  ،هناك عالقة بين اضطراب ومشكالت في الشخصية
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العزلة أو السلبية أو االنطواء أو العصابية أو غيرها من االضطرابات المتصلة بالشخصية ومنها ما يتصل 

 . ثيةبالعوامل الورا

تعتبر عملية التكيف والتوافق النفسية عملية مستمرة وديناميكية مرتبطة مع حياة اإلنسان وتعتبر : خامساً 

وذلك انطالقًا من الهدف وراء عملية التكيف ، اللحد إلىسمة من السمات الملتصقة بالحياة من المهد 

عطائهم النفسي والتي كانت تهدف أساسا إلشباع دوافع وحاجات األفراد الح يوية الالزمة لحفظ حياتهم وا 

 .مل مع المشاكل الحياتية المختلفةاألسلوب األمثل للتعا

توقف درجة الصحة النفسية عند الفرد على مدى قدرته على التكيف في المجاالت المختلفة فكلما : سادساً 

، لصحة النفسيةتع بدرجة عالية من اتعددت مجاالت التكيف زادت كان ذلك دلياًل على أن الفرد يتم

الجنس والدين الجسم و : عديدة تحتاج إلى حسن التكيف منهاحيث توجد مجاالت ، والعكس صحيح

أكثر  ولكن هناك مجاالت معينة يكون التكيف فيها، احي االجتماعيةوكذلك النو ، والسياسة واالقتصاد

 .مل والدراسةاألسري في مجال الع ومن هذه المجاالت المجال، أهمية وأثرا على صحة الفرد

لوك سويًا أو أي سلوك يشبع حاجة الفرد أو يخفف من توتره هو سلوك تكيفي سواء كان هذا الس: سابعاً 

 .شاذاً 

 : العوامل األساسية التي تساعد على التكيف 12.8.9.1 

ن توضيح أهم العوامل األساسية التي تساعد على إيجاد مثل هذا أ( 2005الداهري، )أشار 

حيث يمكن اعتبار أن هذه العوامل البد منها من أجل الوصول إلى درجة الصحة  ،فرادالتكيف لدى األ

 : النفسية حيث بدون هذه العوامل ال يمكن أن يصل الفرد إلى درجة السوء ومن أهم هذه العوامل 
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 إشباع الحاجات األولية والحاجات الشخصية 1.12.8.9.1 

اب كالحاجة إلى الطعام والشر  ،ة أو الفسيولوجيةويقصد بالحاجات األولية الحاجات العضوي   

وهي حاجات إشباعها ضروري للحياة وبدونها يتعرض اإلنسان للهالك ، والجنس والحاجة للنوم والراحة

وتأتي الحاجات الشخصية مثل االنتماء والحب والتقدير . فهي حاجات يولد الفرد مزودًا بهاوالموت؛ لذا 

فعدم اإلشباع لمثل هذه ، ار ضمن هذه الحاجات التي البد من إشباعهاوالحاجة إلى األمن واالستقر 

( 2006أبو بكر، )وفي هذه السياق أشارت  ،من التوتر لدى هذا الشخص اد حالةالحاجات يعمل على إيج

تمنع األرامل مهما كان عمرهن من الحديث عن حاجاتهن الجنسية  كتم صوت الحاجات الشخصيةأن 

هو فقد : حتى يؤكدن حبهن للفقيد ومشاركته جزء من فقدانه ،ن التأكيد على تعففهنعلى العكس يتوقع منه

الننفسي أو الجسدي أو الظواهر  يؤدي هذا النقص إلرتفاع التوترو  ،أنا سأفتقد لعنصر منها ،كل حياته

 يتحول الغضب منو  ،واقع النفسي االجتماعي أو الدينييكوسوماتية في ظل غياب الحق في إنتقاد الس

المصير األليم لعنف ضد األطفال أو ضد الذات أو ضد أسرة الزوج أو االنتقادات النهائية ضد السلطة 

 .ونادرًا ضد إسرائيل

 العوامل الفسيولوجية 2.12.8.9.1 

تضم هذه العوامل الفئة كبيرة من العناصر التي تعود إلى بنية الجسم وما يحمله الفرد معه منذ   

أثره بحاالت عارضة أو طارئة ويمكن أن يعود بعض هذه العوامل إلى الوراثة أو تكوينه وما يناله من ت

حيث يمكن النظر إلى . تصيب الفردكدمات أو إصابات الرأس أو أي من أجهزة الجسم أو األمراض التي 

 هذه المرحلة على صورة بالغة األهمية باعتبارها تشكل األساس الذي تبنى عليه عملية التكيف فال بد من
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اضطراب حتى ينعم الفرد بالصحة النفسية ، يولوجية عادية وسوية ال يشعر بهاأن تكون هذه العوامل الفس

إن أي خلل يصيب أيًا من هذه العوامل سوف ينعكس أثره الضار على صحة الفرد النفسية مما يعيق 

 .عملية التكيف

 تعلم مهارات التكيف  3.12.8.9.1

بأي حال عملية  مستمرة تقتضي التعليم المستمر فيه ليست إن عملية التكيف عملية دينامية

؛ لذلك فإن الفرد وال شك أن تعلم مهارات التكيف إنما في المراحل المبكرة من عمر ،موروثة بل مكتسبة

التكيف يعتبر محصلة لما يمر به الفرد من خبرات وتجارب أثرت في تعلمه الطرق المختلفة التي يشبع بها 

وقد أشار الكاتب إلى أن اغلبها في مرحلة الطفولة يتم معرفة ، بها مع غيره من الناس ته ويتعاملحاجا

وتعلم مهارات التكيف أن هذه الفكرة توضح أثر السنوات األولى من عمر الفرد على حياته المستقلة كما 

 .في إحداث الصحة النفسية لألفراد ركز على أهمية التنشئة االجتماعية

 ر الجسدية الشخصية المظاه 4.12.8.9.1

حيث يلعب هذا ، ها على إحداث التكيف لدى اإلنسانتشير هذه النقطة إلى العوامل الجسدية وأثر 

العامل بصورة كبيرة في إحداث التكيف النفسي لديه وتجنب اإلشارة هنا إلى الطريقة التي يدرك فيها الفرد 

دراكه عدم وجود ذلك لد ،ما يحبه اآلخرون فالشاب ، ه وفق رغبات اآلخرين وما يؤثرونيوما يكرهونه وا 

الذي يكون القهر المفرط أو البدانة الزائدة صفة لجسمه يدرك أن ذلك ليس ما يؤثره الناس ويمكن أن يؤثر 

 .على توافقه االجتماعي
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 المستوى االجتماعي والثقافي  5.12.8.9.1

، لك بتأثير من شروط الماضيافية وذيغلب في المجتمعات الديمقراطية وجود فئات اجتماعية ثق

فإذا أخذنا المجموعات  ،ونوع المهنة والهجرات بين البلدان المختلفة ،والدخل اليومي، وثقافة الحاضر

االجتماعية الموجودة في هذه البلدان وقمنا بدراستها نجد أنها تعمل على أن تعرض مجموعة من المعايير 

كما أن هذا االختالف بين الجماعات  ،عدم التوافق على أفرادها وهذا من شأنه أن يخلق نوعًا من

 .إلنسانية يخلق نوعًا من االضطرابا

 (المسالمة)المسايرة  6.12.8.9.1

يعتبر البعض إن التكيف نمط من المسالمة على أساس إن المسالمة من طبيعتها البعد عن   

فق يكون على شكل االنقياد للبيئة فالمسألة في رأي هؤالء وهي نوع من التكيف والتوا ،الصراع والتصادم

فالمسايرة أو المسالمة تعني خضوع الفرد للظروف واألحوال  ،والتسليم لها خاصة البيئة الثقافية واالجتماعية

والفرد الذي يفشل في المسالمة ، عدل أو يغير من اتجاهاته ومشاعرهالتي يعيش فيها كما تتطلب منه أن ي

 .حوله يعتبر فاشاًل في اإلسهام بدوره نحو المجتمعمع األنظمة التي تنظم الحياة 

 السينما والراديو والتلفزيون والكتب المثيرة  7.12.8.9.1

بعد التطور السريع الذي شهده العالم وخاصة في وسائل اإلعالم وزيادة الطلب على هذه الوسائل 

تنافس القائمين فيما يقدمون من  والتعامل معها بشكل مستمر في حياة اإلنسان اليومية سيزداد تبعًا لذلك

الكثير مما يقدم  إنل وليس كل ما يقدم مساعدًا على حسن التكيف بل األصح القو  ،برامج وقصص
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وفي دراسة قام بها تشارتزر عن السينما والمتفرجين من أن النوم عند األفراد الذين يشاهدون  ،مصدر للقلق

 .نوم لديهمحدوث اضطرابات في ال إلىأفالمًا مثيرة يؤدي 

 درجة تقبل اإلنسان لنفسه 8.12.8.9.1

تعني هذه النقطة مدى تقبل الذات والذي يشكل االعتراف الموضوع بكل صفات الفرد وقبوله كل   

مكانيات ي، لذاتمنها كجزء من ا عتبر من أهم عوامل فإن تقبل الفرد لها عنده من صفات وقدرات وا 

للعمل والتوافق  اإلنسانه ومدى ايجابية هذه الفكرة ترفع ن ذاتحيث إن فكرة اإلنسان ع، الصحة النفسية

 .والرضا عن النفس

 العوامل التي تساعد على سوء التكيف  13.8.9.1 

إن اإلنسان في هذه اآلونة األخيرة يعيش في مجتمع متغير األطوار تتغير وتبدأ ظواهره بين لحظة 

وخاصة النامية منها العديد من ، ألقى على المجتمعات والمتالحق قدوالشك أن هذا التغير السريع  ،وأخرى

ومطلوب من الفرد أن يعيش في هذا العصر وأن يتمتع بالصحة النفسية لكي يستطيع المساهمة  ،األدوار

كما أن هذا القرن الذي نعيشه يختلف عن القرون السابقة . الجادة والفعالة في نمو هذا المجتمع وازدهاره 

فالحصول على الصحة النفسية الجيدة في هذا العصر إنما هو ، صر القلق والتوتروالذي أطلق عليه ع

، ولعل أهم الجوانب التي يمكن حصرها لتنوعها وتعقيدها تحيط به مشاكل وعقبات ال ،طريق شاق وطويل

 (.2005الداهري، )عوامل جسمية وعقلية وعوامل نفسية ترتبط بالنواحي الداخلية هي 
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 : مل الجسميةالعوا 1.13.8.9.1

ن أي خلل في مدى هذه الجوانب  يوجد عالقة وثيقة بين صحة الفرد الجسمية وصحته النفسية وا 

سوف يؤدي إلى خلل في الجانب اآلخر، فاعتالل الصحة الجسمية وضعف البدن يؤدي بالفرد إلى القلق 

ناء الجسمي السليم من حيث ومن هنا نستخلص أن اإلنسان الذي يتمتع بالب ،والتشاؤم والنظرة إلى النواحي

الحجم والقوة والحيوية والصحة سيجعل منه هذا إنسانًا قادرًا على تحدي مشاكل الحياة المختلفة والصمود 

ولعل أهم ما يؤثر في هذه الناحية هو . أمامها ومحاولة التغلب عليها مما ال يقدر عليه الضعيف أو السقيم

عام والهيئة الشخصية، والعاهات والتشوهات التي تصيب ، والشكل الضعف الجسم وسوء حالة الفرد

درينالية والنخامية يرها من الغدد ومنها الدرقية واألاإلنسان، الخلل الذي يصيب الغدد الصماء وغ

 .والتناسلية

 :العوامل العقلية2.13.8.9.1 

كالقدرة الميكانيكية  يشتمل هذا الجانب في القدرات العقلية كالذكاء العام والميول والقدرات الخاصة  

والقدرة على التصور البصري المكاني والقدرة البنيوية، وكذلك العمليات العقلية األخرى،  ،والقدرة اللغوية

 .مثل اإلدراك والتفكير والتذكير واالنتباه

 لقد ظهر للذكاء تعريفات عديدة تتمحور كلها حول أن الذكاء هو القدرة على االستبصار : الذكاء

الكلية الواضحة لألمور التي تساعد الفرد على مجابهة مشاكله وحلها بطريقة سليمة، وكذلك تمكينه  والرؤية

فالشخص الذي يستطيع أن . من التعلم من التجارب والخبرات السابقة واالستفادة منها في حياته الخاصة
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رضاء يواجه مواقف الحياة المختلفة مواجهة سليمة فإن ذلك يساعد على إشباع حاجاته  من ناحية وا 

 .اآلخرين من ناحية أخرى

 وهنا يظهر دور  ،إن الميل يحدد سلوك اإلنسان ويجعله يسلك سلوكًا معينًا ويتجنب سلوكًا آخر: الميول

الميل في عملية التكيف فإذا كان يميل إلى أشياء مشروعة ومقبولة واتجه نحوها كان سلوكه حسن 

 .التكيف

 عملية التكيف والصحة النفسية بصورة كبيرة من سيكولوجية الفروق ترتبط : القدرات واالستعدادات

ويتزايد االهتمام به في الوقت الحاضر بهدف وضع  ،الفردية بصفة عامة والقدرات العقلية بصفة خاصة

حتى يتوافر له قدر كافي من التوافق الشخصي  ،الفرد في نوع الدراسة والعمل الذي يتناسب قدراته

 . إلى زيادة الرضا عن العمل من ناحية والى رفع مستوى كفاءته من ناحية أخرى يؤدي ،واالجتماعي

 العوامل النفسية3.13.8.9.1 

هناك مجموعة من العوامل النفسية التي ترتبط بشكل كبير بخلق نوع من التكيف لدى الفرد وخلق   

ن وجود ،والتآلف السيكولوجية في البناء النفسي للفرد  نوع من التواءم اضطراب في أحد الجوانب النفسية  وا 

لدى الفرد يعمل على خلق نوع من االضطراب لدى الفرد وفي شخصيته يعمل على زعزعة نمط الشخصية 

التي تترك الشخصية بصورة ضعيفة قابلة للتأثير بكل أنواع المؤثرات  األمراضويخلق مجموعة من 

ويعتبر من أهم العوامل التي يبذل فيها  .اً مالخارجية وتفكيك كل نواحي الشخصية وجعله إنسانًا مهزو 

العاملون في مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسي الجهد الكبير من اجل خلق بيئة مناسبة يستطيع الفرد 

وعدم االصطدام المباشر باألحداث  ،من خاللها التعامل مع مختلف جوانب الحياة بصورة أكثر سالسة
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كسابه طريقة ايجابية في التعامل مع هذه المشاكل  التي تترك أثرًا بالغ في الصحة النفسية للفرد وا 

 (.2005الداهري، )

 :االجتماعي تكيفلا ديناميات14.8.9.1 

 سوء التكيف أو إلى تؤدي التي الحركة القوى أو العوامل االجتماعي التكيف ديناميات تعني

 ءسوا إنساني كائن لكل وحالة وهدف ةعملي بأنه االجتماعي للتكيف الفهم خالل من االجتماعي التكيف

 حسب وذلك المجتمعات باختالف الديناميات هذه فعالية وتختلف .الجماعات أو األفراد مستوى على

 إلى من مجتمع تختلف العوامل هذه أن وبما ،االجتماعية النسبية بدأ من انطالقاً  المجتمع ومعاييره طبيعة

 ويرى نسبية عوامل فهي عملية التكيف تعيق أخرى وأحياناً  ،التكيف إلى تؤدي مؤثرة عوامل فهي أخر

 كعامل الفرد فدراسة ،االعتبار في وبيئته الفرد أخذ على أن تركز يجب التكيف عوامل دراسة أن  "جوديتن"

 أما .حاجاته إشباع من تمكنه التي مهاراته وجميع ورغباته خصائصه جميع التكيف تتضمن عوامل من

 هذا يشترطها التي تطلباتمفيه وال أنفسهم األفراد يجد الذي "الموقف" فهو التكيف واملع من الثاني العامل

 التكيف وعوامل واالحتياجات المطالب على بالموقف وتأثيره الوعي التكيف عملية وتتضمن ،فيهم الموقف

 (. 1996،الصالح)التكيف  درجة وعلى على التكيف الفرد قدرة في تؤثر هذه

 :االجتماعي التكيف معيار15.8.9.1 

 التكيف أو سوء التكيف تحدد التي المعاني من يتضمنه ما االجتماعي التكيف بمعيار ويقصد

 من الكثير عند التكيف تحديد معيار في االختالف أو الغموض من الكثير يوجد حيث ،االجتماعيين

 إلى للتكيف دراستهم في قياألخال االتجاه اتجه أصحاب فقد ،والتحليل بالدراسة تناولوه الذين العلماء
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 أن إال تكيفي غير أو تكيفي بأنه السلوك على للحكم مقاييس ،الدينية المعتقدات واألفكار مسايرة اعتبار

 خالل من األفراد تقاس تكيف درجة وأن ،االجتماعي بالجانب التكيف ربط يرون العلماء هناك بعض

 أكثر بمعنى االجتماعي التكيف إلى "وبيج كيفر ما" ظروين .المعني المجتمع بمعايير وااللتزام المسايرة

 أو ،الخارجية البيئة وهي، الشاملة بيئته مع اإلنسان لتكيف اإلطرادية لديهما العملية يعني حيث شموالً 

 مفهوم والتعود ويكشف الواعية باالستجابة اإلنسان معها يتكيف .االجتماعية أو الداخلية البيئة الطبيعية ثم

 بين المواءمة عملية في يتمثل معين وأنه معياري مستوى إلى دائماً  يرمز أنه كما الجتماعيا التكيف

أن  بمعنى ،التكيف لهذا كمعيار والسعادة االجتماعي التكيف بين ربط من وهناك .البيئة هذه ظروف

ن السعيد هو اجتماعياً  المتكيف الشخص  تتمثل ؛ينأساسيت بإشباع حاجتين مكان كل في تحقيق السعادة وا 

الفرد  يسعد الحاجتين هاتين إشباع يحقق وحينما "الالمادية المسائل" في والثانية المادية المسائل في األولى

 (. 1996،الصالح)

 :التكيف السليم 16.8.9.1 

متكاملة يتمثل التكيف السليم بمجموعة من المظاهر السلوكية مثل المحافظة على الشخصية ال

واإلحساس بالمسؤولية أو ، والمشاركة اإلجتماعية، وتغلبه على إنفعاالته وفشله، وكهوفهم الفرد لطبيعة سل

 بعض سلوكياته واإلتزان االنفعاليوالثبات النسبي على ، وجماعته اإلنسجام بين أهداف الفرد

 (.  1978،فهمي 1981،الرفاعي)
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 السليم االجتماعي التكيف على تدل التي المظاهر1.16.8.9.1 

 :النفسية الراحة .1

 من ولذلك  .التكيف إلى سوء تؤدي مظاهر من كلها والصداع واإلحباط والقلق االكتئاب أن المعروف من

 متى ولذلك، تكيفه سوء إلى تؤدي التي المواقف والمشكالت تجاه الصمود على قدرته المتوافق الفرد سمات

 النفسية الراحة معنى ليس ولكن تكيفه لىع دليالً  ذلك كان النفسية لنفسه الراحة حقق قد الفرد بأن شعرنا

 .الحياة أهدافه في تحقيق وفي ،المختلفة حاجاته إشباع طريق في تقف عقبات أي الفرد ال يصادف أن

نما. اليومية حياته في العقبات هذه مثل يصادف ما فكثيراً   الذي هو النفسية بالصحة الشخص التمتع وا 

 (.2000 ،جبل) المجتمع  ويقررها نفسه يقة ترضاهابطر  وحلها العقبات هذه مواجهة يستطيع

 :العمل في الكفاية .2

 الذي الفرد وألن ،محيط عمله في الفرد توافق على دليالً  واالنجاز واإلنتاج العمل على الفرد قدرة تعتبر

مكاناته قدراته الستغالل فيه له الفرصة وتتاح يرتضيه الذي المعين العمل أو المهنة يزاول  ،ذاته وتحقيق وا 

عمله  مع الفرد تكيف من نتحقق ولكي .العمل هذا مع متوافقاً  ويجعله الرضا والسعادة له يحقق ذلك فإن

 دليالً  ذلك كان عالية وبكفاءة العمل في إنتاجيته كانت فإذا، العمل هذا في إنتاجه كفاية إلى النظر يجب

 (.2000جبل، ) عمله محيط في تكيف بأنه
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 :الجسمية األعراض .3

صابته جسم اإلنسان على فسيولوجياً  تؤثر الحادة واالنفعاالت النفسية االضطرابات من ركثي  من بالعديد وا 

 ،النفسي والتأزم القلق إلى أسبابها ترجع التي أمراض المعدة الدم ضغط ارتفاع مثل ،العضوية األمراض

 بعض األحيان وفي لذلك نفسية علل إلى ترجع التي الجسمية واألمراض من االضطرابات العديد وهناك

 وأن .مرضية جسمية شكل أعراض في عليه يظهر ما هو، اإلنسان تكيف سوء على الوحيد الدليل يكون

 (.2000 ،جبل) التكيف والتأقلم  على دليالً  األمراض عقدة من اإلنسان خلو

 :الذات مفهوم .4

 نفسه اإلنسان كلما عرفو  ،شخصيته عليها تقوم التي الرئيسية النواة هي ذاته عن الشخص فكرة إن

 قام وانفعاالت شعورية ومدركات وميول ورغبات واستعدادات قدرات من الذات تحتويه وما جيدة معرفة

 وتتميز، وتأقلمه اإلنسان تكيف في قوياً  ومؤشراً  عامالً  ذلك كان ،الصحيحة الوجهة وتوجيهها بتقييمها

 يأخذها الفرد التي بالفكرة أولها يختص أبعاد ثالثة تذا بأنها نفسه عن الفرد يكونها الذهنية التي الصورة

مكانيات قدراته عن  البعد أما .الناس من بغيره في عالقته نفسه عن الفرد بفكرة فيتعلق الثاني البعد أما .وا 

 (. 1978،فهمي)أن تكون  يجب كما ذاته إلى الفرد نظرة فهو الثالث

 :الواقعية األهداف .5

 قدراته مع واقعي تتسق طموح ومستوى ألهداف اختياره اإلنسان تكيف عن تدل التي المظاهر من 

 يستطيع ال أهدافاً  لنفسه يضع الذي ألن الشخص ،وتحقيقها إليها للوصول السعي في تؤهله التي إمكانياته

 اإلنسان تبعد التي العوائق بمثابة هي والتي ،والصراع واإلحباطللفشل  نفسه يعرض إنما إليها الوصول
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مكاناته قدراته عن بكثير تقل أهدافا يضع الذي للشخص بالنسبة الحال وأيضاً  ،السليم تكيفال عن هو  وا 

 القبول يحقق فال مفيد لجماعته غير يجعله مما بذاته ويتدنى ،طموحات له وليست ،سوي غير شخص

 (. 1978،فهمي)أفرادها  مع يتكيف وال معها

 :الذات ضبط .6

 وأن ة،المختلف تجاه المواقف انفعاالتها وفي فيها والتحكم الذات ضبط يستطيع الذي هو السوي الشخص

 تلك ويغير إشباعها يستطيع التي الحاجات تلك هذه من فيختار ،ورغباته حاجاته في أيضاً  يتحكم

 إلى الحاجة قلت كلما ذاته ضبط على اإلنسان قدرة وكلما زادت ،تحقيقها استحالة يرى التي الحاجات

فأحيانًا  الجماعة مع تماماً  متفق أنه نقول ال السوي الشخص هذا ومثل، رجيمصدر خا من الضبط

 إذ السواء دائرة عن ال يخرجه هذا رفضه وأن ،الجماعة داخل معايير من مألوف هو لما االنصياع يرفض

 ما وأن ،عادلة غير أوضاع يرفضها التي بأن األوضاع نفسه وبين بينه إقناع عن يكون قد رفضه أن

 ،جبل) دوامًا  وأكثر أعم إشباع إلى وتؤدي وأشمل أكثر سعادة يرى فيها بديلة أوضاع من يقترحه

2000.) 

 :االجتماعية العالقات .7

 مساعدة في اآلخرين وسعيه مع االجتماعية عالقاته هي اإلنسان تكيف على تدل التي المؤشرات من

 بينه العالقة وأن ة،العام مصلحتهم من أجل والعمل ،معهم والتعامل الناس حوائج تحقيق إلى اآلخرين

 أنه كما البناء التعاون ويحقق االجتماعية المسؤولية معهم ويتحمل يتفاعل الصلة وثيقة اآلخرين وبين
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سمة  وهي السليم التكيف عدم عن داللة الناس عن والبعد االنطواء ألن إليهم له وحبه الناس بحب يحظى

 (.2000 ،جبل)  سوي الال اإلنسان

 :اآلخرين وخدمة التضحية على ةالقدر  .8

 أن يستطيع كما يعطي ويمنح وأن يبذل أن على قدرته النفسية بالصحة التمتع الشخص سمات أهم من

 مهما فاإلنسان ،ايعرفه ال جماعات أو جماعات يعرفها مع أو أصدقائه مع أو أوالده مع ذلك سواء يأخذ

 التي والعقول األفكار بنتائج والتمتع والحركة الكالم نع وبقدرته لإلنسانية بوجوده مدين فهو ،حالته كانت

 خدمة في التي تسهم هي السوية الشخصية فإن ولذلك. فيها يعيش التي الثقافة نوع في سبقته وأثرت

 العمل هدف األبعد الهدف إلى سبيل التطور في به والسير المجتمع تقويم على تعمل إنها. عامة اإلنسانية

 (.1978 ،فهمي)الناس  من ممكن عدد ألكبر تحقيق السعادة في المشاركةو  .جمعاء لإلنسانية

 :االجتماعي التكيف عوائق17.8.9.1 

 يجب لكن  ...حاجاتهم ودوافعهم من الكثير يشبعوا أن يستطيعون الناس من كثير أن من بالرغم

 حيث التام اإلشباع اله يهيء أن الفرد لم يستطيع التي القوية الدوافع هذه من بعض هناك أن االعتراف

 بين التمييز الممكن ومن ة،الضروري حاجاتنا إشباع وبين بيننا التي تحول العقبات بعض هناك يوجد

 .الصراع و اإلحباط هما من العوائق نوعين
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 : اإلحباط 1.17.8.9.1 

 ،لحةم حاجة دافع أو تحقيق دون يحول العائق الفرد مواجهة عن تنشأ النفسي التأزم من حالة وهو

 العائق هذا حدوث الفرد توقع أو، إشباع حاجاته دون يحول لعائق الفرد إدراك تتضمن التي العملية هي أو

 احباطياً  موقفاً  يواجه حينما ،الفرد سلوك تغيير على يعمل أنه لإلحباطالواضحة  اآلثار ومن المستقبل في

 بل له يستسلم ال فإنه إحباطياً  وقفاً م يواجه حينما الناس من: منها عديدة صور ذلك حياته ويتخذ في

 الناس من  .الدافع هذا يشبع الذي الهدف إلى النهاية في يصل حتى المحاوالت التفكير وتكرار في يمضي

 في دوافعه  بكبت وذلك؛ مرة من أول يستسلم فإنه دوافعه إشباع  يستطيع ال إحباطياً  موقفاً  يواجه حينما

 إشباع في يفشل حينما الناس منو  .مرضية أعراض في صورة وتظهر رشعو الال في مكبوتة دوافع صورة 

 يعنيه مما تنقذه سلبية أساليب إلى اللجوء إلى بالفشل ويدفعه الشعور توازنه ويختل يضطرب من دوافعه

يبتعد  أو يقترب االختالف هذا قدر على آلخر فرد من التوافق درجات إذن تختلف ،وتأزم توتر من

 يستطيع الذي هو اإلنسان السوي واإلنسان. الصحيح التوازن حالة إلى اإلنسان يبتعد وأ يقترب االختالف

 في يفشل والذي السوي غير اإلنسان أما ،تكيفالتوازن وال من حالة إلى يصل لكل مشكالته على التغلب

هرت وأظ (.2000 ،جبل) السواء  عدم من درجته بقدر والتوازن حالة التكيف عن يبتعد دوافعه إشباع

أن مشاعر الغضب واإلحباط والرغبة في االنتقام ولدت مستويات عالية من ( 2007)نتائج دراسة الحداد 

ومما ال مراء . المقاومة في نفوس األطفال والناشئة كوسيلة من وسائل التكيف مع ظروف العنف واإلذالل

ة تعرضنا إلى اإلحباط واإلعاقة إن التكيف قد أصبح عملية أساسية ال مفر من االستعانة بها في حال ،فيه

الكاوية التي  ووخزاتهاال أصبحت الحياة جحيما ال يقوى الشخص على تحمل ضرباتها المحرقة او  ،والتوتر

 .(Yoon & Lim, 2007)تشوه معالم حياة الفرد على وجه األرض 



054 
 

 :بصورة بناءة لدى األفراد يتطلب التالي  -وما يتبعه –إن معالجة اإلحباط 

لى اإلعاقةوال اإلزعاجالتسامح في الحاالت التي تدعو إلى  :أوالً   .مضايقة وا 

 ،الحافظ)درجة من المهارة إليجاد حل معقول للمشكالت التي يتعرض لها الفرد  إلىيحتاج  :ثانياً 

1987.) 

  : الصراع2.17.8.9.1 

 نتيجة أي ينشأ اإلشباع يريد منهما كل دافعين بين التنافس نتيجة تنشأ مؤلمة نفسية حالة وهو

 والدته منذ فاإلنسان الحياة سمات من سمة الصراع إذن .واحد وقت في إشباعهما يمكن ال دافعين تعارض

 رغباتنا وبين بين الصراع ينشأ فقد ع،الدواف إشباع في األكيدة الرغبة في ينشأ في صراع يقع موته وحتى

 من يعتريه وما الحالي في المجتمع أيضاً  الصراع ينشأ وقد ،إشباعها دون حائالً  تقع التي المجتمع معايير

 وجود فاإلحباط واإلحباط الصراع بين أكيدة عالقة وهناك ،البعض بعضها يتعارض قد التي األدوار كثرة

دوافع  أحد يكون قد دافعين إشباع بين التعارض فهو الصراع أما ،واحد إشباع دافع دون تحول عقبة

أو  نوعه أو جنسه كان مهما كائن من فما الحياة في الغريب باألمر اعالصر  وليس ،منها أحداً  اإلحباط

 يمثل الشكل بهذا أن الصراع أي ،الصراع ضروب من ضرباً  حياته في سيجتاز أو واجتاز إال ثقافية درجة

 المجتمع لدى المقبولة غير للرغبة إلغاء مجرد الصراع إلى ينتهي ما وكثيراً  اإلنسان حياة في أساسية ناحية

 (.2000 ،جبل) ثانيًا  مجتمعه ومع أوالً  نفسه مع يتكيف أن حتى يستطيع الشخص ضمير لدى أو

يشمل الصراع في األسرة الموسعة بعد تجربة الفقدان ( 2006)وفي هذا السياق أشارت أبو بكر 

يعتبر التعويض المادي أو المعاش و  ،الصراع بين الزوجة وأسرة زوجها بعد إعتقاله أو إستشهاده
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تسعى أسرة الزوج للسيطرة و  ،أو الشهيد من أسس الصراع في األسرة الفقيرة الحال ،المصروف للمصاب

المنافسة المعلنة على عمق و  ،وعلى سلوكها وعلى قراراتها ،على مدخول المرأة بهدف السيطرة عليها

 .الفقدان لدى كل طرف نسائي
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  سابقة الدراسات ال: الفصل الثاني2 

 المقدمة 

نير له ت انير ذهن الباحث كما أنهالكبيرة، فهي ت ألهميتها يتضمن هذا الفصل الدراسات السابقة 

ستخدمها اواألدوات التي طريق البحث للظاهرة موضوع الدراسة حيث يقف من خاللها الباحث على الطرق 

وتوصيات ذات العالقة بالظاهرة الباحثون، ويجعله على دراية بما توصل إليه الباحثون من نتائج 

  .الدراسات وما نادت به من توصيات لهذه اً المدروسة، وستكون الدراسة الحالية إمتداد

 الدراسات العربية حول الخبرات الصادمة 1.2 

إلى معرفة مدى المعاناة النفسية لدى زوجات شهداء حرب غزة عام ( 2011)دراسة المزيني سعت  

وقد اختار الباحث عينة من  ،المتغيرات وترتيب أبعاد المعاناة النفسية في ضوء بعض 2009-2008

 استخدم وقد ،النفسية المعاناة استبانة عليهم وطبق غزة مدينة من زوجة( 193)زوجات الشهداء بلغت 
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 لديهن غزة حرب شهداء زوجات أن: أهمها نتائج عدة إلى الباحث وتوصل ،الوصفي المنهج الباحث

 الجانب هو معاناة فيه أعلى جانب أن تبين كما ،الحرب تلك على عامين مضي رغم مرتفعة نفسية معاناة

 هناك أن الدراسة من تبين كما ،الحدادي فالجانب ،المعرفي فالجانب ،الفسيولوجي فالجانب ،الوجداني

 وتعليم االقتصادي الوضع إلى تعزى الشهداء لزوجات النفسية المعاناة في إحصائية داللة ذات فروقاً 

 إلى تعزى النفسية المعاناة في إحصائية داللة ذات فروق وجود يتبين لم حين في ،الزوجة وعمر الزوجة

 .األوالد عدد

 عن العدوان الناتجة النفسية واآلثار الصادمة الخبرات( 2002)غزة للصحة النفسية  دراسة تناولتو  

 رفح في الدين وصالح خانيونس في التفاح قتيمنط في الفلسطينيون المدنيون له يتعرض الذي اإلسرائيلي

 عاماً  3-16 بين ما أعمارهم يتراوح وأطفاالً  ،عاما 21-55بين ما أعمارها يتراوح أم 121 العينة وكانت

 لدى الصدمة بعد ما أعراض زيادة إلى أدى الصادمة للخبرة التعرض  أن إلى تشير النتائج وكانت

 من %9.2 متوسط بشكل PTSD يطورون بدأوا 34.5 % شديد بشكل 54.6% فنسبة  األطفال

 يعانون األطفال من %13.3 اكتشاف تم أنه إلى باإلضافة ،طفيف بشكل PTSD يطورون بدأوا األطفال

 مشاكل اضطرابات/الزائدة  الحركة/النوم اضطرابات مثل والسلوكية النفسية المشاكل في حادة زيادة من

 %وأن األمهات لدى النفسية المشاكل نسبة في ارتفاع الدراسة ووجدت يالعدوان السلوك/التركيز قلة/الكالم

 الخوف من تعاني 11.8% وأن ،القلق من تعاني  16.6 %وأن ،االكتئاب من تعاني األمهات من 19.7

 قوية عالقة الدراسة ووجدت ،نفسية جسمية أعراض من تعاني األمهات من  11.2% وأن ،المرضي

 إلى تشير النفسية األمهات مشاكل في الزيادة وأن ،لألبناء النفسية والصحة لألم يةالنفس الصحة بين للغاية

   .النفسية األبناء مشاكل في زيادة
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 ،إلى معرفة مستوى اضطراب الضغوط التالية للصدمة (2111)دراسة القدومي والحلووهدفت  

 ،ظات نابلس وطولكرم وقلقيليةلدى أباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصى في محاف، ودرجة التعايش معها

ومكان السكن بالنسبة  ،والدخل الشهري لألسرة ،إضافة إلى معرفة أثر متغيرات صلة القرابة مع الشهيد

( 52)أًبا و( 48)أب وأم للشهداء بواقع ( 111)الدراسة على عينة قوامها وأجريت  ،للمواجهات في ذلك

فقرة لقياس اضطراب الضغوط التالية ( 38)وذلك بواقع  فقرة( 52)طبقت عليها استبانة مكونة من  ،أًما

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اضطراب الضغوط  ،فقرة لقياس التعايش مع الصدمة( 13)للصدمة و

حيث وصلت النسبة المئوية للدرجة الكلية إلى  ،التالية للصدمة كانت كبيرة عند أباء وأمهات الشهداء

كما أظهرت %(. 79.8)بيرة أيضا حيث وصلت النسبة المئوية إلى ، وكانت درجة التعايش ك%(71.4)

 ،واألمهات لصالح األمهات اآلباءالنتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا في الضغوط التالية للصدمة بين 

وكما دلت النتائج أن متغير مكان السكن بالنسبة للمواجهات ليس له تأثير في الدرجة الكلية للتعايش مع 

 .نما كان له تأثير في الضغوط التالية للصدمة ولصالح مكان السكن القريب من المواجهاتبي ،الصدمة

 بها المرتبطة والخبرات الصدمة آثار بإجراء دراسة حول( 2000)خميس قامت  وفي دراسة أخرى 

 ئجنتا أسرة، وأظهرت (900) وكانت العينة مكونة من ،الفلسطينية للعائالت النفسية على الصحة وآثارها

 الذين األسرة أعضاء بعد الصدمة، وأن ما ضغوط اضطرابات من يعانون األسر من   35 %أن الدراسة

 وتتنوع والقلق كاالكتئاب االضطرابات من درجات عالية من يعانون الصدمة من عالية مستويات لديهم

 أن يعني شهيد ابن لألسرة يكون كأن .الصادم الحدث من ومدى القرب ،الصدمة نوع حسب االضطرابات

 ،السنوات من لكثير يستمر االجتماعي النفسي التكيف على القدرة وعدم ،واألشد األعلى PTSDلديها 
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ومقياس المساندة  ،ومقياس األيديولوجيا ،مقياس الضغط والصدمة )واألدوات المستخدمة في الدراسة 

 (.ومقياس الرضا السياسي االجتماعي ،ومقياس التكيف، االجتماعية

 األسر لدى القلقبين  مقارنةدراستين  بعمل (Raasoch & Abu Hein, 1994) دفت دراسةوه 

 واالنتفاضة الفلسطينية األسر لدى بين القلق العالقة في تبحث هين أبو دراسة. واإلسرائيلية الفلسطينية

 الفلسطينية األسر أن الباحثان فوجد ،سكاد صواريخ وسقوط القلق بين العالقة في تبحث راآسوش ودراسة

 تأثير عامة بصفة لديهم الفلسطينيين اآلباء ولكن، الصدمة النفسية لمواجهة تكيف قدرات لديهم واإلسرائيلية

 ونشط فاعل دور للضحايا كان عندما أقل الصادمة الخبرات أعراض وكانت .اإلسرائيليين اآلباء من أكبر

 .أسرة ( 309)وكانت العينة مكونة من  ،مقاومة الصدمة في

 الدراسات العربية حول التكيف االجتماعي2.2 

إلى رصد المشكالت التي تواجه أسر المعتقلين في السجون ( 2010)دراسة قعدان هدفت  

يجاد آليات التكيف لهذه األسر مع المشكالت القائمة ،اإلسرائيلية وللفراغ الذي يتركه المعتقل داخل  ،وا 

وتولد عند  ،را فوق أدوارها وهي غير مهيئه لهذه األدوار الجديدةمما يحمل الزوجة أدوا، األسرة الفلسطينية

%  61وأفادت أن ، ات المحيطة باألسرة وداخل األسرةفي العالق حدث اختالالً األبناء والزوجة مشكالت وت  

وأكثر هذه المشكالت هي تدني العالقات  ،من األسر الفلسطينية تواجه مشاكل اجتماعية بعد اعتقال الزوج

أسرة معتقل من شمال الضفة ( 182)وتكونت عينة الباحث من  ،%51تماعية لألسرة وكانت نسبتها االج

من %  83.5وأفادت الدراسة أن ، موزعين على ثالث محافظات هي طولكرم وجنين ونابلس ،الغربية

ن م%  53وأكثر هذه المشاكل الشعور بالوحدة و ،زوجات المعتقلين عندهن مشاكل بعد اعتقال الزوج
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وعلى الصعيد ، تحصيل العلمي والتعثر في التعليماألبناء لديهم مشاكل بعد اعتقال رب األسرة منها ال

 ،من حجم العينة يعانون من مشاكل اقتصادية جراء االعتقال%  79االقتصادي أثبت الدراسة أن هناك 

الدراسة بأن ما نسبته  وعن الطرق التي تتكيف معها عائلة المعتقل في ظل الواقع الجديد المعاش خرجت

وبينت نتائج الدراسة أن أهم األدوار  ،وترك الكماليات ،واالكتفاء بالضرورات ،تلجأ إلى طرق التوفير% 53

كما وبينت أن من أهم  ،في إدارة شؤون المنزل% 43الجديدة التي تقوم بها الزوجة بعد االعتقال كانت 

يقومون بالمهمات االجتماعية بدل األب % 58.3ب ما نسبته األدوار التي يقوم بها األبناء بعد اعتقال األ

 .وهذا يساعد األسرة على التكيف بالواقع الجديد بعد االعتقال مع المجتمع المحيط باألسرة

في مدى تكيف الوالدين لفقدان  االجتماعيدور الدعم ( 2010)مصطفى  أخرى تناولت دراسةوفي  

قدوا أبناءهم جراء أبًا وأمًا ف 298))وتكونت العينة  ،ة الغربية والقدساألبناء جراء الموت المفاجئ في الضف

 والقتل تلقوا دعمًا أكثر االستشهادبسبب  ألبنائهموأظهرت النتائج أن فئة األهالي الفاقدين ، الموت المفاجئ

م بسبب وبينت الدراسة أن األهالي الفاقدين ألبنائه ،من األهالي الذين فقدوا أبنائهم في ظروف أخرى

 .   والقتل أقل تكيفًا من األهالي الفاقدين ألبنائهم في ظروف أخرى االستشهاد

معرفة تأثير الصدمات على الصحة النفسية إلى  (Thabet & Thabet, 2009) دراسةهدفت و  

ستراتيجيات التكيف مع الصدمة والفقدان الناجمة عن الحرب على غزة  ،للمرأة الفلسطينية  وتكونت عينة، وا 

وتتراوح أعمار النساء من  97.7مع معدل استجابة  180امرأة من مجموع عدد النساء  176الدراسة من 

واستخدمت الدراسة االستبيان الذاتي والذي يشمل استبيان  ،سنة 40-42مع التقدم بالسن من  65-18

تائج الدراسة وأظهرت ن ،واستبيان طرق التكيف( GHQ-28)غرافي واستبيان أعراض الصحة العامة و ديم

شعرن بالسوء أكثر من % 60.7 ،من النساء يشعرن بالسوء إلى أسوأ في صحتهم العامة68 % أن 
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وبينت الدراسة أن المرأة الفلسطينية التي مرت باألحداث ، وجدوا صعوبة في البقاء نائما% 75و ،المعتاد

منازلهم  محتجزين في ،أقاربوشهدت قتل  ،وقصف منازلهم ،تراوحت بين التعرض إلطالق النار الصادمة

داث زادت تلك األح. ير المنزل واألرض وفقدان المنازلوتدم ،والتهجير الداخلي ،ومنع من مغادرة منازلهم

االختالل )وأدت إلى القلق واالكتئاب واألعراض الجسدية واالجتماعية ، الصادمة معاناة وعذاب النساء

األطفال وعائالتهم على الرغم من األثر المدمر للحرب ومع ذلك استمرت النساء في رعاية  ،(الوظيفي

 .يجابيوالتفكير اإل ،وضبط النفس، باستخدام إعادة التفسير

طرق التكيف في العائالت الفلسطينية التي ( Thabet et al., 2009) وفي دراسة أخرى تناول 

مشاكل الصحة  والضغوط وتأثير الوساطة للتغلب على ،تتعرض للحصار المفروض على قطاع غزة

حتى 18- من األسر من قطاع غزة بأكمله وتتراوح األعمار من  148وتكونت عينة الدراسة من  ،النفسية

وتم استخدام استبيان ذاتي والذي يشمل المقياس االجتماعي ، سنة 41-53وكان متوسط العمر ، سنة 64

أظهرت النتائج . وقائمة جون هوبكنز ،مقياس تكيف األسرة)ائلي الموجه ومقياس التكيف الع ،الديموغرافي

أشعر بأنني في سجن ، (90.8)أن التأثير األكثر شيوعًا في حصار غزة هو االرتفاع الحاد في األسعار 

لم أكن قادرًا على  ،(91.70)ال أستطيع أن أجد األشياء التي أحتاجها في السوق ، (88.5)كبير 

د األسرة بسبب نقص الوقود وعدم وجود وسائل نقل الحصول على دواء معين بالنسبة لي أو ألحد أفرا

لم أكن قادرًا على الحصول على دواء معين بالنسبة لي أو ألحد أفراد األسرة بسبب نقص  ،(73.4)

وبينت النتائج أن أكثر المتضررين من ذوي الدخل الشهري األقل من ، (62.58)األطباء والممرضين 

ن ا ،من ِقبل الحصار المفروض$  350 لناس الذين يعيشون في المدن لديهم مشاكل في الصحة وا 

وأكثر المشاكل النفسية شيوعًا البكاء بسهولة ، الذين يعيشون في القرى والمخيماتالنفسية أقل من 
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وتبين  (15.2)والصداع  ،(16.3)إثارة القلق أكثر من الالزم ، (16.8)صعوبة في النوم ، (21.6)

ن االكتئاب وأظهرت مستوى عال م ،ن ضحايا الصدمات النفسية والتوترم الدراسة أن العائالت الفلسطينية

ومع ذلك إن استراتيجيات التكيف المستخدمة عادًة تنظر إلى الدعم االجتماعي بأن له تأثير  ،والقلق

عادة تشكيل  ،مباشر على نتائج أعضاء األسرة  الدين والذي يمكن أن يكون مفيدًا لهذه األسر ( تأطير)وا 

اجهة الصعوبات التي تواجهها إذا الحظنا مشاكل التكيف وتشير النتائج إلى ضرورة وضع نماذج في مو 

 .تدخل التي تتضمن المشاركة  الفعالة لألشخاص اآلخرين الذين يتمتعون باألهمية 

 :لخبرات الصادمة  حول االدراسات األجنبية  3.2

الموارد وردود ما بعد الصدمة لدى  التعرف الى فقدان( Slobodin et al., 2011) هدفت دراسة

تكونت الدراسة من مجموعة من عناصر البدو في الجيش عناصر البدو من قوات الجيش اإلسرائيلي، و 

لو ( COR)، وتسترشد في ذلك من خالل نظرية المحافظة على الموارد (317)اإلسرائيلي، وعددهم 

(Hobfoll, 1988 )ي العالقة ما بين الصدمة وردود ما بعد فتراض فقدان الموارد والتوسط فواضع ا

احترام الذات، وتمالك النفس أو )ووجدت الدراسة أن فقدان الموارد الشخصية، على سبيل المثال . الصدمة

تنبؤ للمعاناة النفسية بين الجنود البدو المصابين بصدمات، وتشير النتائج /هو أفضل مؤشر( األعصاب

لمجتمعات المحلية والجماعية في التعامل مع الصدمات والحفاظ على إلى أهمية الموارد الشخصية داخل ا

المرونة النفسية، وتساعد هذه الدراسة على فهم الجوانب العرقية والثقافية للصدمة، والتدخالت المحتملة 

 .التي تكون مصممة للمجموعات األقلية
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ة العسكرية، وأفادت التعرف إلى األثر السلبي للصدم( Chaumba et al., 2010)دراسة  وسعت

أن توسع دور المرأة في القوات المسلحة أثر بشكل سلبي على صحتهن النفسية، وتستعرض الدراسة 

، والخدمات النفسية المقدمة للنساء في الجيش (PTSD)الصدمة العسكرية، واضطراب ما بعد الصدمة 

: ثالث أنواع من الصدمة وهياألمريكي، وتشير الدراسة أن األفراد العسكريين من اإلناث يواجهون 

الصدمة القتالية، والجنسية، والصدمات النفسية التي تسببها البيئة، باإلضافة إلى ذلك، زادت تلك 

الصدمات من مخاطر تطور اضطراب ما بعد الصدمة على الرغم من مراعاة الفوارق بين الجنسين من 

اضطراب ما بعد الصدمة ازداد وال يزال حيث خدمات معالجة الصدمة بين النساء العسكريات، إال أن 

يشهد نقصًا واضحًا في التشخيص بالرغم من وجود النساء المحاربات تحت العالج، وناقشت الدراسة أيضا 

 . اآلثار المترتبة على ممارسة العمل االجتماعي

نواع التعرض لألحداث الصادمة ألإلى التعرف ( Morina et al., 2010)دراسة وتناولت 

من الناجيين من الحرب ويسعون لتلقي العالج من التوتر المتعلق ( 81)طرابات النفسية والقلق لو واالض

فإن الدراسة حققت في أعراض الصحة . بالحرب لما يقرب من عشرة سنوات بعد الحرب في مناطق النزاع

رت النتائج أن الناجيين شهور، وأشا 6النفسية والرفاهية في أوساط هؤالء األفراد خالل فترة العالج الممتدة 

المدنيين من الحرب والذين يلتمسون العالج لديهم العديد من األحداث المؤلمة ذات الصلة بالحرب 

في  أفادوا بتغيير( 67)واألفراد الذين تمت متابعتهم وعددهم . وبمستويات عالية من المرض النفسي

، واألمراض النفسية عمومًا، ض اإلكتئابشدة أعراالصحة النفسية، وتحسن في أعراض ما بعد الصدمة، و 

مقارنة مع أولئك  ملموس سريريًا،  حقق  والفرق الوحيد الهام بين المشاركين ويتصف بأنه ت  . ونوعية الحياة

مثل هذا التغيير، وكان في التقليل من شدة أعراض االكتئاب والتوتر مع الصدمة،  الذين لم يحققوا
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وأظهر التقييم التشخيصي المبدئي . ألعراض النفسية من أول تقييموالضائقة عمومًا، والتخفيف من ا

 .وألنواع صدمات الحرب أو ما بعد الحرب أن هناك اختالفا كبيرًا بين المجموعتين

 الحرب والضغوط لصدمة النفسية إلى معرفة التبعيات( Klaric et al., 2007)دراسة وهدفت 

 امرأة (367) من الدراسة عينة وتكونت ،لبوسنة والهرسكفي ا النساء لدى الحرب بعد لما االجتماعية

( مثالً  االجتماعي الدعم غياب مثل) بعد الحرب لما االجتماعية الضغوط أن إلى النتائج أشارت وقد ،بالغة

 ،العامة النفسية الصدمة واألعراض بعد ما ضغوط اضطراب أعراض من عدد في انتشار أسهمت 

 .األعراض تلك واشتداد

أن جميع البوسنيين شهدوا أحداث مباشرة وشديدة ( Nelson, 2003) اسة أخرى أشاروفي در 

الدراسة أن هناك حوالي  وكشفتالصدمة وال تزال تشكل جزءًا أساسيًا من حياتهم ومن الثقافة البوسنية، 

أسمًا ألشخاص قتلوا وفقدوا في الحرب، و  75.000أسمًا لضحايا جرائم الحرب، وحوالي  220.000

 800من المقابر الجماعية، وهدم أكثر من  329شخصًا تم سجنهم خالل الحرب، وأكثر من  45.000

تعرضن لالغتصاب في الحرب، ووصفت النساء اللواتي لمسن ويالت الحرب  20.000، وأكثر من قرية

، والذين هم (سربربنيتشا)شخص من تلك المنطقة من البوسنة  10.000عندما أخذ الجنود أكثر من 

وال يوجد معلومات حقيقية حول ما حدث . واجهن، أبنائهن، واألطفال، الرجال، والجيران، األصدقاءأز 

للناس الذين هم في عداد المفقودين، وأظهرت الدراسة واقع الحرب والذكريات والتجارب الشخصية المؤلمة 

ت الحرب في عقول فرت ويالمعظم الناجين يعانون من الصدمات النفسية وح   أن خالل الحرب، وأشارت

جميع البوسنيين، وكان من الواضح أنه بالرغم من أن معظم الناس يحاولون إعادة بناء حياتهم في الوضع 
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التوتر ) بحيث تعتبر العناصر الثالثة  ،الراهن للسالم، إال أن الماضي يشكل جزءًا متميزًا جدًا من حياتهم

 .لنسبة لجميع البوسنيينمن مكونات الحياة با( واألزمات والصدمات النفسية

 الناجين على تظهر قد التي ألعراضلإلى محاولة التعرف  (North et al., 1994) وسعت دراسة 

وشملت الدراسة عينة ، األمريكية(Killen – Tex) مدينة  في جماعي بقتل تمثل صدمي حدث من

 النساء من%(  36 ) و لالرجا من%(  20)بأن  نتائجها مفاد وكان، فردًا من الناجين( 136)حجمها 

  %)75) إصابة إلى إضافة ،الصدمة بعد ما اضطراب بأعراض أصيبوا قد المروع شهدوا الحدث ممن

 .هم من الرجال %( 25)و، من النساء%(  50)االكتئاب؛  بأعراض نفسها العينة أفراد من

حيث أظهرت  ،تأثير صدمة ما بعد الحرب في األسرةمعرفة  Solomon, 1988))دراسة  وتناولت 

نتائج الدراسة أن االضطرابات النفسية التي يعاني منها الجنود العائدون من الحرب كانت تتركز بالشعور 

ومعاناة زوجات وأبناء هؤالء الجنود من  ،وازدياد العدائية نحو المجتمع ،واالنسحاب العاطفي ،بالذنب

إضافة إلى  ،العزوف عن األنشطة االجتماعيةو  ،والشعور بالعزلة ،واإلحباط ،اضطرابات نفسية مثل القلق

 .وعدم سعادتهم في حياتهم األسرية ،وعدم االنتظام بالنوم ،وفقدان األصدقاء ،شعور الجنود بالوحدة النفسية

 الدراسات األجنبية حول التكيف االجتماعي4.2 

وعات أي حد تسهم العضوية في مجم إلىالتعرف  إلى (Leavy et al., 2009)دراسة هدفت  

 ،أرملة( 25)و ،أرمالً ( 24)وقد شملت الدراسة  ،المساندة االجتماعية على التكيف االجتماعي مع الفقد

إال أن  ،وأنها تمثل أزمة في إطار األسرة ،الفقد تمثل أكثر األحداث المرضيةوكشفت الدراسة أن خبرة 
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ن من يسانده تخفف اآلسى والحز وعمق عالقة الفرد م ،لوجود مساندة إجتماعية ورضا عنهاإدراك الفرد 

  .والقلق الناتج عن خبرات الفقد

والمساندة  ،والضغوط ،إلى معرفة العالقة بين خبرات الفقد (Reif et al., 2006)دراسة وسعت  

وشملت عينة الدراسة  ،واالستجابة للضغوط لموت أحد أفراد األسرة ،وشبكة التوجيه ،والتكيف ،االجتماعية

وأسفرت نتائج الدراسة ، ومقياس المساندة االجتماعية، ستخدم الباحث مقياس أثر الحدثوا، فرداً ( 158)

، ترتبط بزيادة األعراض المرضية وأنها، حداث الضاغطة تأثيرًا على الفردأن خبرات الفقد تمثل أكثر األ

حيث ، العينة دى أفرادولكنها تقوي الذات ل ،تخفف من الضغوط فقط كما وجد أن المساندة االجتماعية ال

 .ويحبونه تزيد لديه مشاعر القيمةأن الفرد الذي يشعر أن اآلخرين يقدرونه  ويهتمون به 

 المجتمعي العنف بين العالقة فحصب (Scarpa et al., 2006)وفي دراسة أخرى قام كاًل من  

 في مدركال االجتماعي والدعم التكيف استراتجيات ودور PTSDاضطراب ضغوط الصدمة  بحدة وعالقته

 المتحدة األمريكية الواليات من رجال  وامرأة(  (372من الدراسة عينة وتألفت ،بحدة االضطرا من التخفيف

 االجتماعي الدعم من المتدنِ  المستوى الدراسة نتائج أظهرت وقد .(عامًا  22 - 18) ما أعمارهم تراوحت

 بعد ما ضغوط عالمات اضطرابات يادةز  في واضح نحو   على مرتبًطا كان األهل واألصدقاء من المدرك

 .الصدمة

 في االجتماعي والدعم والتكيف األمل حول دراسة ( Lori et al., 1997) من  أجرى كالً وأخيرًا،  

 والذين الفيتنامية الحرب في الصراع ضحايا على  PTSD الصدمة بعد ما بكرب ترتبط التي الصراعات

 بقتط وقد ،االجتماعي والدعم بالتكيف عالقتهو  األمل نحو مميوله وقياس الصدمة بعد ما لكرب تعرضوا
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 المقابلة ) وهي دراسته يف مقاييس عدة الباحث استخدم وقد ،مشارك 72 مقدارها عينة على الدراسة

 ،الشخصية ومقياس ،األمل ومقياس ،الصدمة بعد ما كرب ومقياس ،لالكتئاب بيك ومقياس ،الشخصية

 للدعم ما الدراسة ووجدت لألمل ميوالً  أقل العينة أفراد أن الدراسة جدتو  وقد (.التكيف مصدر ومقياس

 .العينة أفراد بعض لدى األمل معدالت رفع في فعال اثر من واألسرى االجتماعي

 على الدراسات السابقة  قيبالتع5.2 

دراسة من الموضوعات التي لم تنل االهتمام من الالسابقة أن موضوع الدراسة يتضح من الدراسات  

حيث خلت البحوث  ،وعلم االجتماع ،وعلم النفس، والبحث من قبل المختصين في العمل االجتماعي

وأيضًا من ، الفلسطينيين االستشهاديينالصادمة لدى أسر  الفقدان حسب علم الباحث من تناول خبرات

 2010 ،ومصطفى ؛2010 ،قعدان ؛2011 ،المزيني)خالل اإلطالع على الدراسات السابقة ومنها دراسة 

Thabet &Thabet, 2009; Raasoch & Abu Hein, 1994; Thabet et al., 2009;  غزة ؛

تفيد بأن الخبرة الصادمة تؤدي إلى ( 2000 ،خميس ؛2001القدومي والحلو،  ؛2002 ،للصحة النفسية

سية كاالكتئاب ستشهاد األبناء، وظهور العديد من االضطرابات النفازيادة أعراض ما بعد الصدمة ومنها 

والقلق، والخوف المرضي، والتوتر وظهورها بمستويات عالية، باإلضافة إلى ظهور معاناة في الجانب 

الوجداني والفسيولوجي والمعرفي والحدادي، وظهور اعراض جسمية نفسية، وبالتالي عدم القدرة على 

األعلى واألشد  PTSDأن لديها ماعي وخاصة عندما يكون لألسرة ابن شهيد يعني التكيف النفسي واالجت

ويستمر لفترة طويلة، وظهور مشاكل الشعور بالوحدة، ومشاكل اقتصادية، وهذا يعني أن كل األحداث تزيد 

 .بشكل خاص واألسرة بشكل عام من معاناة وعذاب النساء
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وت في حاالت التبعيات النفسية واالجتماعية للفقدان المتمثل بالم ما تناولت الدراسات المحلية نادراً  

 االستشهاديينأسر  ، ولذلك فهي محدودة، ومن هنا نبعت فكرة دراسة خبرات الفقدان الصادمة لدىطبيعية

، ولكون الصدمة ستكون شديدة عليهم بكل ما استشهاديةالفلسطينيين والناجمة عن تنفيذ أبنائهم عمليات 

ستشهاده، كل ذلك يجعل األسرة في اعد قبل أو ب االستشهادييتبعها من إشارات أو عالمات ربما تركها 

يد، والتفكير المستمر في كيفية إقدامه على هذا لم تعرف ما يجول بخاطر إبنها الشهضيق نفسي لكونها 

 .العمل البطولي

(Slobodin et al., 2011; Chaumba et al., 2010; Morina et al., 2010; Leavy et al., 

2009; Klaric et al., 2007; Reif et al., 2006; Scarpa et al., 2006; Nelson et al., 

2003; Lori et al., 1997; North et al., 1994; Solomon, 1988).  

 أعراضفي انتشار  أسهمتبعد الحرب  الضغوط االجتماعية لماأن  الدراسات األجنبية أوضحت 

أن خبرة  ارت العديد من الدراساتوأش ،النفسية واشتداد تلك األعراض واألعراضاضطراب ما بعد الصدمة 

أن خبرات الفقد  دراسات أخرى تؤكدو ، مة في إطار األسرةالمرضية وأنها تمثل أز  األحداث أكثرالفقد تمثل 

وأن فقدان الموارد  .ط بزيادة األعراض المرضيةتمثل أكثر األحداث الضاغطة تأثيرًا على الفرد وأنها ترتب

هو مؤشر للمعاناة النفسية ( احترام الذات، وتمالك النفس أو األعصاب)الشخصية التي ترتبط باالكتئاب 

صدمات قتالية، أو جنسية، أو )بين المصابين بصدمات، وان اإلناث أكثر للتعرض للخبرات الصادمة 

، وظهور أعراض نفسية ومستويات عالية من المرض النفسي من األحداث (صدمات نفسية تسببها البيئة

أشارت إلى أن الدعم االجتماعي له أثر فعال في رفع معدالت األمل والتكيف، وأن و  .المؤلمة للحرب

المستوى المتدني االجتماعي المدرك من األهل واألصدقاء كان مرتبطًا على نحو كبير في زيادة عالمات 

 .اضطراب ما بعد الصدمة
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بل تكيفهم ودعمهم معظم الدراسات األجنبية التي أجريت على الذين تعرضوا لخبرات صادمة وس 

االجتماعي في بيئات أجنبية تختلف عن المجتمع الفلسطيني، حيث يكون الشخص تأثر ببيئة مغايرة 

ال  األجنبيةويمكن أن يكون أي حدث صادم في البيئة  وعادات وتقاليد مختلفة، وظروف صعبة ومختلفة،

 .تعميم نتائج الدراسات األجنبية يمثل خبرة صادمة في المجتمع الفلسطيني، ومن الممكن أن تؤثر على

، في ضوء عرض بعض الدراسات السابقة في الموضوع تبين أن خصوصية المجتمع الفلسطيني 

لها من دور تملي إجراء الدراسة الحالية لما  األسرة الفلسطينية الفاقدة، وخصوصية فئة الدراسةوخصوصية 

، وبالتالي المساعدة على بناء الستشهاديينا على أسرالصادمة  الفقدان خبراتفي التعرف إلى واقع 

 .البرامج التكيفية العالجية المناسبة لهذه الغاية
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جراءاتها: الفصل الثالث3     الدراسة وا 

 :مقدمة 1.3

هوووذا الفصووول منهجيوووة الدراسوووة، ومجتمعهوووا وعينتهوووا، إضوووافة إلوووى أدوات البحوووث المسوووتخدمة  يوضوووح

 .ئية للبياناتوطريقة المعالجة اإلحصا

 :المنهج العلمي للدراسة 2.3

فووي هووذه الدراسووة تووم اسووتخدام الموونهج الوصووفي الووذي يقوووم علووى وصووف الظوواهرة فووي الوقووت الحاضوور 

لموضوووع  –فووي رأي الباحووث  –وتفسوويرها والتنبووؤ بهووا كمووا هووي فووي الواقووع، وهووو الموونهج المناسووب واألفضوول 

 .الدراسة
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 :مجتمع الدراسة3.3 

الفلسووطينيين فووي الضووفة الغربيووة وقطوواع غووزة،  االستشووهاديينن جميووع أسوور الدراسووة مووتكووون مجتمووع 

 151) استشوهاديةعمليوة  (200)البوالغ عوددهم  2008حتى نهاية عام  1993على مدى السنوات من عام 

 .(1)كما هو موضح في الجدول رقم ( في قطاع غزة 49في الضفة الغربية، و

 االستشهادالفلسطينية حسب المنطقة وطريقة  ةالستشهادياتوزيع العمليات (. 1)جدول رقم 

 العدد االستشهادطريقة  التجمع
 151 (حزام، سيارة، حقيبة)التفجير  الضفة الغربية

 44 االشتباك المسلح
 49 (حزام، سيارة، حقيبة)التفجير  قطاع غزة

 178 االشتباك المسلح
 422 المجموع

 (.2111 رحى،مؤسسة رعاية أسر الشهداء والج)

، ويشوومل االستشوهادتوزيووع مجتموع الدراسووة وفقوًا لمتغيوورات التجموع، وطريقووة  (1).يوضوح الجوودول رقوم 

سوووتخدم فيهوووا حوووزام ناسوووف، سووويارة مفخخوووة، أو حقيبوووة اعمليوووة تفجيريوووة  200اشوووتباك مسووولح مقارنوووًة بوووو  222

 .ناسفة

 : عينة الدراسة 4.3

حصوووائية الدراسوووة باإلعتمووواد علوووى األسوووس اال مجتموووعتوووم إختيوووار عينوووة الدراسوووة بحيوووث تكوووون ممثلوووة ل

وائية فوووي برنوووامج الووورزم االحصوووائية العشووووائية باسوووتخدام طريقوووة االختيوووار العشووو بالطريقوووةإلختيوووار العينوووات، 

موون  الفلسوطينيين االستشوهاديينمبحوثوًا مون أسور ( 132)مون  العينوة توتكونو(. SPSS)للعلووم االجتماعيوة 

باالسووتناد إلووى موقووع ( 1.15)مقودارها  وبنسووبة خطووأ، (2)ضووح فووي الملحووق رقوم كمووا هوو مو مجتموع الدراسووة، 
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 موضوح، وذلوك كموا هوو www.surveysystem.com (Sample Size Calculator)حسواب العينوات 

 (.3)الملحق رقم في 

 الخصائص الديمغرافية 5.3 

 خصائص العينة الديمغرافية1.5.3 

 ة حسب متغير الجنستوزيع أفراد عينة الدراس. (2)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد الجنس
 60.6 80 ذكر
 39.4 52 أنثى

 100 132 المجموع
 

 %39.4موون أفووراد العينوة ذكووور مقابوول  % 60.6أن  (2)تشوير المعطيووات الوواردة فووي الجوودول رقوم 

 .إناث

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الفئة العمرية(. 3)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  ددالع الفئة العمرية
-30 26 19.7 

22-30 40 30.3 

+23 66 50.0 

 100 132 المجموع

 

توزيووع أفووراد العينووة وفقووًا لمتغيوور الفئووة العمريووة، حيووث كووان أغلبيووتهم وبنسووبة ( 3)يوضووح الجوودول رقووم 

سووونة، مقابووول  44-31مووونهم فوووي الفئوووة العمريوووة % 30.3فموووا فووووق، وكوووان  45فوووي الفئوووة العمريوووة % 50.0

 .سنة  45.0وقد بلغ المتوسط الحسابي لفئاتهم العمرية. سنة 31منهم أقل من % 19.7
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 الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع أفراد العينة وفقًا لصلة القرابة ب(. 4)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد االستشهاديصلة القرابة ب
 43.2 57 والدة/ والد
 4.5 6 الزوجة/الزوج
 1.5 2 ابنة/ ابن
 31.1 41 أخت/ أخ

 19.7 26 شخص مقرب
 100 132 المجموع

 

بحيوووث  ،الفلسووطينيين االستشووهاديينيوضووح توزيوووع أفووراد العينووة وفقووًا لصووولة القرابووة ب( 4) الجوودول رقووم

 4.5شوووووووخص مقووووووورب،  19.7أخوووووووت، / أخ 31.1الوالووووووودة، / مووووووون الوالووووووود 43.2كانوووووووت األغلبيوووووووة وبنسوووووووبة 

 .ابنة/ابن 1.5الزوجة، /الزوج

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة االجتماعية(. 5)دول رقم ج

 %النسبة المئوية  العدد الحالة االجتماعية
 19.7 26 اء/أعزب

 67.4 89 ة/متزوج

 12.9 17 (أرمل/ مطلق) غير ذلك

 100 132 المجموع

 

مووونهم % 67.4ة أن أغلبيوووة أفوووراد العينوووة وبنسوووب( 5)يتبوووين مووون المعطيوووات الوووواردة فوووي الجووودول رقوووم 

 . من فئات أخرى %12.9، مقابل (غير المتزوجين)من العّزاب  %19.7متزوجين، وكان 
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 توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي(. 6)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد الحالة االجتماعية
 11.4 15 أميّ 

 29.5 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 31.8 42 ثانوي

 10.6 14 بلومد

 16.7 22 بكالوريوس فأعلى

 100 132 المجموع

 

أن أغلبية أفراد العينة مون الفئوة المتعلموة فوي المجتموع الفلسوطيني، حيوث ( 6)يتضح من الجدول رقم 

موووون حملووووة درجووووة % 16.6فووووي المرحلووووة األساسووووية،  %29.5موووونهم فووووي المرحلووووة الثانويووووة،  %31.8كووووان 

 .أميين% 11.4منهم من حملة درجة الدبلوم المتوسط، مقابل % 10.6البكالوريوس فأعلى، وكان 

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الدخل الشهري (. 7)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد الدخل الشهري بالشيكل
8300 -68 51.5 

8300-3000 54 40.9 

3000+ 10 7.6 

 100 132 المجموع

 

أن الوووودخل الشووووهري ألغلبيووووة أفووووراد العينووووة وبنسووووبة ( 7)رقووووم  تشووووير المعطيووووات الووووواردة فووووي الجوووودول

 3111-1511منهم يتراوح بوين  %40.9شيكل، وكان الدخل الشهري لدى  1511كان أقل من  51.5%

  وقود بلوغ المتوسوط الحسوابي للودخل الشوهري عنودهم . مونهم %7.6شويكل لودى  311شيكل، وما يزيد علوى 

 .شيكل 1848.85
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 يع أفراد العينة حسب متغير نوع المسكنتوز (. 8)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد نوع المسكن
 85.6 113 ملك

 9.1 12 إيجار

 5.3 7 (تابع للوكالة) غير ذلك 

 100 132 المجموع

 

 % 85.6أن نووع المسوكن ألغلبيوة أفوراد العينوة وبنسوبة ( 8)تشير المعطيات الواردة فوي الجودول رقوم 

 (.تابع للوكالة)كان المسكن غير ذلك  %5.3يجار، كان باإل %9.1ملك، 

 الخصائص الديمغرافية لالستشهاديين الفلسطينيين2.5.3 

 حسب متغير الجنس  الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 9)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد الجنس
 94.7 125 ذكر

 5.3 7 أنثى

 100 132 المجموع

 

حسوب متغيور الجونس، حيوث كوان أغلبيوتهم  الفلسوطينيين االستشهاديينيع توز ( 9)يوضح الجدول رقم 

 . من اإلناث %35.من الذكور مقابل  %94.7ونسبة 

 حسب متغير الحالة االجتماعية الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 10)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد الحالة االجتماعية
 88.6 117 اء/أعزب

 9.8 13 ة/متزوج

 1.5 2 (أرمل/مطلق) غير ذلك

 100 132 المجموع



076 
 

وبنسوووبة  الفلسوووطينيين االستشوووهاديينأن أغلبيوووة ( 10)يتبوووين مووون المعطيوووات الوووواردة فوووي الجووودول رقوووم 

 . من فئات أخرى %1.5 منهم متزوجين، مقابل  %9.8 ، وكان (غير المتزوجين)من العّزاب  % 88.6

 حسب متغير الفئة العمرية لسطينيينالف االستشهاديينتوزيع (. 11)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد الفئة العمرية
43 -105 79.5 

43-30 22 16.7 

30+ 5 3.8 

 100 132 المجموع

 

وفقووًا لمتغيوور الفئووة العمريووة، حيووث كووان  الفلسووطينيين االستشووهاديينتوزيووع ( 11)يوضووح الجوودول رقووم 

 25-31مونهم فوي الفئوة العمريوة % 16.7سنة، وكوان  25ن من الشباب األقل م% 79.5أغلبيتهم وبنسبة 

 .سنة  22.15وقد بلغ المتوسط الحسابي لفئاتهم العمرية . سنة 31منهم فوق % 3.8سنة، مقابل 

 (11= ع)حسب متغير عدد األبناء  الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 12)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد عدد األبناء
1 4 36.4 

2-3 3 27.3 

3+ 4 36.4 

 100 11 المجموع

 

وفقوووًا لمتغيوور عووودد األبنوواء، حيوووث كوووان  الفلسوووطينيين االستشووهاديينتوزيوووع ( 12)يوضووح الجووودول رقووم 

لووووديهم أكثوووور موووون ثالثووووة أبنوووواء، مقابوووول % 36.4كووووان لووووديهم ابوووون واحوووود، تالهووووا % 36.4أغلبيووووتهم وبنسووووبة 

 .3-2هم ما بين يتراوح عدد أبناؤ  27.3%
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 (14=ع)حسب متغير نوع الزواج  الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 13)رقم  جدول

 %النسبة المئوية  العدد نوع الزواج
 71.4 10 داخلي

 28.6 4 خارجي

 100 14 المجموع

 

وفقوووًا لمتغيووور نووووع الوووزواج، حيوووث كوووان  الفلسوووطينيين االستشوووهاديينتوزيوووع ( 13)يوضوووح الجووودول رقوووم 

متزوجوون مون % 71.4متزوجون من خارج العائلوة، أو الحمولوة، أو البلود، مقابول  %28.6أغلبيتهم وبنسبة 

 .داخل العائلة، أو الحمولة، أو البلد

 حسب متغير المؤهل العلمي الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 14)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي
 27.3 36 (إعدادي-ابتدائي)أساسي 

 44.7 59 ثانوي

 7.6 10 دبلوم

 20.5 27 بكالوريوس فأعلى

 100 132 المجموع

 

الفلسوطينيين موون الفئوة المتعلموة فوي المجتمووع  االستشوهاديينأن أغلبيوة ( 14)يتضوح مون الجودول رقووم 

مون  %20.5فوي المرحلوة األساسوية،  %27.3مونهم فوي المرحلوة الثانويوة، % 44.7الفلسطيني، حيوث كوان 

 .منهم من حملة درجة الدبلوم المتوسط %7.6ريوس فأعلى، وكان حملة درجة البكالو 

 حسب متغير الترتيب الوالدي في األسرة الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 15)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد الترتيب الوالدي في األسرة
 11.4 15 األول

 74.2 98 الوسط
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 14.4 19 األخير

 100 132 المجموع

 

وفقوًا لمتغيور الترتيوب الووالدي فوي األسورة،  الفلسوطينيين االستشهاديينتوزيع ( 15)ح الجدول رقم يوض

فووي الترتيووب  %14.4موون ذوي الترتيووب الوووالدي الوسووط فووي األسوورة، % 74.2حيووث كووان األغلبيووة وبنسووبة 

 .منهم من ذوي الترتيب الوالدي األول في األسرة% 11.4الوالدي األخير، وكان 

 األسرة حسب متغير نوع الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 16) جدول رقم

 %النسبة المئوية  العدد نوع األسرة
 59.1 78 نووية

 40.9 54 ممتدة

 100 132 المجموع

 

 59.1الفلسوطينيين وبنسوبة االستشوهاديينأن أغلبيوة ( 16)تشوير المعطيوات الوواردة فوي الجودول رقوم 

 %40.9تتكون عادة من الزوج والزوجوة واألبنواء غيور المتوزوجين، وقود جواء جاؤا من أسر نووية، والتي % 

منهم من أسر ممتدة، والتي تتكون عوادة مون الوزوج والزوجوة واألبنواء المتوزوجين وغيور المتوزوجين، واألعموام 

 . الخ...والعمات، 

 حسب متغير درجة التدين الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 17)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد تديندرجة ال
 59.8 79 كبيرة

 37.9 50 متوسطة

 2.3 3 قليلة

 800 132 المجموع
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الفلسووطينيين وبنسووبة  االستشووهاديينأن أغلبيووة ( 17)يتضووح موون المعطيووات الووواردة فووي الجوودول رقووم 

بدرجووة  فقووط موون المتوودينيين% 2.3بدرجووة متوسووطة، وكووان % 37.9موون المتوودينيين بدرجووة كبيوورة، % 59.8

 .قليلة

 حسب متغير عدد األصدقاء المقربين الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 18)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد عدد األصدقاء المقربين
 12.9 17 ال يوجد

8 3 2.3 

4-3 25 18.9 

3+ 87 65.9 

 100 132 المجموع

 

الفلسوطينيين اجتمواعيين، حيوث كوان  شوهادييناالستأن ( 18)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقوم 

 %2.3أو ثالثووة، وكووان لوودى  صووديقين% 18.9أكثوور موون ثالثووة أصودقاء،  %65.9لودى أغلبيووتهم وبنسووبة 

وقووود بلوووغ المتوسوووط . مووونهم أي صوووديق %12.9مووونهم صوووديق واحووود علوووى األقووول، مقابووول ذلوووك لوووم يكووون لووودى 

 . 6.62الحسابي ألصدقائهم 

 (التجمع)حسب متغير المنطقة  الفلسطينيين ستشهادييناالتوزيع (. 19)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد (التجمع)المنطقة 
 37.1 83 الضفة الغربية

 62.9 49 قطاع غزة

 100 132 المجموع

 

الفلسوووووطينيين وبنسوووووبة  االستشوووووهاديينأن أغلبيوووووة ( 19)تشوووووير المعطيوووووات الوووووواردة فوووووي الجووووودول رقوووووم 

 .من قطاع غزة% 37.1الغربية، مقابل من الضفة  ءواقد جا 62.9%
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 حسب متغير مكان السكن الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 20)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد مكان السكن
 42.4 56 مخيم

 31.1 41 مدينة

 26.5 35 قرية

 100 132 المجموع

 

الفلسوووووطينيين وبنسوووووبة  ادييناالستشوووووهأن أغلبيوووووة ( 20)تشوووووير المعطيوووووات الوووووواردة فوووووي الجووووودول رقوووووم 

 %26.5مووون المووودن الفلسوووطينية، وكوووان  %31.1كوووانوا يسوووكنون مختلوووف المخيموووات الفلسوووطينية،  42.4%

 .منهم من سكان القرى

 حسب متغير المحافظة الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 21)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد المحافظة
 37.1 49 غزة

 27.3 36 نابلس

 14.4 19 لخليلا

 13.6 18 بيت لحم

 5.3 7 رام اهلل

 2.3 3 القدس

 100 132 المجموع

 

فوووي الضوووفة الغربيوووة وقطووواع غوووزة وفقوووًا الفلسوووطينيين  االستشوووهاديينتوزيوووع ( 21)يوضوووح الجووودول رقوووم 

موون محافظووات غووزة والتووي جوواء منهووا  االستشووهاديينلمتغيوور المحافظووة، حيووث أشووارت المعطيووات أن أغلبيووة 

موون محافظووة  14.4%موونهم، وجوواء  27.3%، تالهووا محافظووة نووابلس، حيووث جوواء منهووا مووا نسووبته %37.1

 .من  محافظة القدس 2.3%من محافظة رام اهلل، مقابل  5.3%من محافظة بيت لحم،  13.6%الخليل، 
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 حسب متغير حالة اللجوء الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 22)جدول رقم 

 %بة المئوية النس العدد حالة اللجوء
 55.3 73 الجيء

 44.7 59 غير الجيء

 100 132 المجموع

 

الفلسوووووطينيين وبنسوووووبة  االستشوووووهاديينأن أغلبيوووووة ( 22)تشوووووير المعطيوووووات الوووووواردة فوووووي الجووووودول رقوووووم 

 .من غير الالجئين% 44.7من الالجئين الفلسطينيين، مقابل  55.3%

 (131= ع)سب متغير العالقة بقوة العمل ح الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 23)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد العالقة بقوة العمل
 57.3 75 كان يعمل

 42.7 56 لم يكن يعمل

 100 131 المجموع

 

الفلسوووووطينيين وبنسوووووبة  االستشوووووهاديينأن أغلبيوووووة ( 23)تشوووووير المعطيوووووات الوووووواردة فوووووي الجووووودول رقوووووم 

 .من غير العاملين% 42.7كانوا من فئة العاملين، مقابل % 57.3

 حسب متغير المهنة  الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 24)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد المهنة
 38.6 51 ة/طالب

 34.1 45 ة/عامل

 14.4 19 ة/موظف

 12.9 17 أعمال حّرة

 100 132 المجموع
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قوًا لمتغيور المهنوة، حيوث كوان األغلبيوة وف الفلسوطينيين االستشوهاديينتوزيوع ( 24)يوضح الجدول رقم 

موون العوواملين فووي مجووال األعمووال  12.9%موووظفين،  14.4%عمووال،  %34.1طووالب،  %38.6وبنسووبة 

 .الحّرة

 (75=ع)حسب متغير الدخل الشهري  الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 25)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد الدخل الشهري بالشيكل
8300 -31 41.3 

8300-3000 35 46.7 

3000+ 9 12.0 

 100 75 المجموع

 

الفلسوطينيين  االستشوهاديينأن الودخل الشوهري ألغلبيوة ( 25)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

-كوووان الووودخل الشوووهري أقووول مووون  41.3%شووويكل، وبنسوووبة 3000  -1511كوووان مووون  %46.7وبنسوووبة 

وقووود بلوووغ المتوسوووط الحسوووابي للووودخل الشوووهري . مووونهم %12.0شووويكل لووودى  3000، وموووا يزيووود علوووى 1500

 .شيكل 1950.67عندهم 

 حسب متغير إعالة األسرة الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 26)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد المعيل األساسي لألسرة االستشهاديهل كان 
 41.7 55 نعم

 58.3 77 ال

 100 132 المجموع

 

الفلسوووووطينيين وبنسوووووبة  االستشوووووهاديينأن أغلبيوووووة ( 26)واردة فوووووي الجووووودول رقوووووم تشوووووير المعطيوووووات الووووو

موووونهم المعيلووووين األساسوووويين % 41.7لوووم يكونوووووا  المعيلووووين األساسوووويين ألسوووورهم، وكوووان مووووا نسووووبته % 58.3

 .ألسرهم
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وفقًا لمدى تعرض أسرهم ألي شكل من أشكال  الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 27)جدول رقم 
 سرائيليالعنف اإل

 %النسبة المئوية  العدد مدى التعرض للعنف اإلسرائيلي
 90.9 120 نعم

 9.1 12 ال

 100 132 المجموع

 

الفلسووووطينيين  االستشووووهاديينتعوووورض أغلبيووووة أسوووور ( 27)تشووووير المعطيووووات الووووواردة فووووي الجوووودول رقووووم 

 %9.1يتعورض لووذلك  لخبورات صوادمة وأنوواع مختلفوة مون العنوف اإلسورائيلي، فوي حوين لوم% 90.9وبنسوبة 

 .من أسرهم

 تالمعيارية ألشكال العنف اإلسرائيلي التي تعرض االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 28)جدول رقم 
 (120= ع)مرتبة حسب األهمية  ينيينالفلسط االستشهاديينلها أسر 

 االنحراف المعياري *المتوسط الحسابي أشكال العنف
 0.50 1.80 مداهمة المنزل

 0.45 1.70 نة والشتيمةاإلها

 0.46 1.68 االعتقال

 0.49 1.55 21داخل الخط األخضر ( مصدر الرزق)فقدان العمل 

 0.50 1.48 اإلصابة

 21عدم الحصول على تصاريح لدخول األراضي الفلسطينية 
 ألغراض إنسانية

1.39 0.48 

 0.45 1.29 االستشهاد

 0.45 1.28 المنع من السفر

 0.44 1.27 اإلبعاد

 0.41 1.22 مصادرة األراضي

 0.39 1.20 المطاردة

 0.38 1.18 تجريف األراضي
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 0.38 1.17 العجز/اإلعاقة

 0.37 1.17 هدم المنزل

 0.36 1.16 اقتالع األشجار

 0.28 1.09 اإلقامة الجبرية

 .المتوسط الحسابي من درجتين*

 االستشوووووهاديينلهوووووا أسووووور  تأشوووووكال العنوووووف اإلسووووورائيلي التوووووي تعرضووووو( 28)يوضوووووح الجووووودول رقوووووم 

مداهمووووة المنووووزل، والتعوووورض لإلهانووووة والشووووتيمة، : مرتبووووة حسووووب األهميووووة، وجوووواء فووووي مقوووودمتهاالفلسووووطينيين 

، والتعووورض لإلصوووابة، وعووودم 48داخووول الخوووط األخضووور ( مصووودر الووورزق)واالعتقوووال، تالهوووا فقووودان العمووول 

، والمنوع مون السوفر، االستشوهادة، و ألغوراض إنسواني 48الحصول على تصاريح لدخول األراضي الفلسوطينية 

والتعوورض لإلبعوواد، ومصووادرة األراضووي، والمطوواردة، وتجريوووف األراضووي، وحوودوث اإلعاقووة والعجووز، إضوووافة 

 .إلى هدم المنازل، واقتالع األشجار، واإلقامة الجبرية

عنف وفقًا لمدى تعرضهم ألي شكل من أشكال الالفلسطينيين  االستشهاديينتوزيع (. 29)جدول رقم 
 اإلسرائيلي

 %النسبة المئوية  العدد مدى التعرض للعنف اإلسرائيلي
 88.6 117 نعم

 11.4 15 ال

 100 132 المجموع

 

الفلسووطينيين أنفسوهم لووم يسولموا موون  االستشوهاديينأن ( 29)تشوير المعطيوات الووواردة فوي الجوودول رقوم 

مووونهم لخبووورات صوووادمة  %88.6سوووبته العنوووف اإلسووورائيلي الوووذي طوووال شوووريحة واسوووعة مووونهم، إذ تعووورض موووا ن

 .منهم %11.4وأشكال عديدة من العنف اإلسرائيلي، في حين لم يتعرض لذلك 
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المعيارية ألشكال العنف اإلسرائيلي التي تعرض لها  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 30)جدول رقم 
 (117= ع)ون الفلسطينيون مرتبة حسب األهمية االستشهادي

 االنحراف المعياري *متوسط الحسابيال أشكال العنف
 0.45 1.71 اإلهانة والشتيمة

 0.47 1.67 مداهمة المنزل

 0.47 1.65 استشهاد عزيز

 0.50 1.55 المعاملة السيئة على الحواجز والبيئة المحيطة

 0.49 1.40 االعتقال

 0.48 1.37 الضرب

عدم الحصول على تصاريح لدخول األراضي الفلسطينية 
 راض إنسانيةألغ 21

1.33 0.47 

 0.46 1.32 اإلصابة

 0.46 1.30 21داخل الخط األخضر ( مصدر الرزق)فقدان العمل 

 0.43 1.26 المنع من السفر

 0.38 1.17 المطاردة

 0.20 1.05 اإلقامة الجبرية

 0.17 1.03 اإلبعاد

 .المتوسط الحسابي من درجتين*

ون الفلسووووطينيون االستشووووهاديائيلي التووووي تعوووورض لهووووا أشووووكال العنووووف اإلسوووور ( 30)يبوووين الجوووودول رقووووم 

اإلهانوووة والشوووتيمة، ومداهموووة المنوووزل، واستشوووهاد عزيوووز، : أنفسوووهم مرتبوووة حسوووب األهميوووة، وجووواء فوووي مقووودمتها

والمعاملوووة السووويئة علوووى الحوووواجز والبيئوووة المحيطوووة، إلوووى جانوووب االعتقوووال والضووورب، وعووودم الحصوووول علوووى 

( مصووودر الووورزق)ألغوووراض إنسوووانية، واإلصوووابة، وفقووودان العمووول  48 تصووواريح لووودخول األراضوووي الفلسوووطينية

 .، والمنع من السفر، والتعرض للمطاردة، اإلقامة الجبرية، واإلبعاد48داخل الخط األخضر 
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 الفلسطينية ةاالستشهاديالخصائص الديمغرافية للعمليات 3.5.3 

 تغير التنظيم السياسيالفلسطينية حسب م ةاالستشهاديتوزيع العمليات (. 31)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد التنظيم السياسي

 26.5 35 حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

 47.7 63 حركة المقاومة اإلسالمية حماس

 20.5 27 حركة الجهاد اإلسالمي

 4.5 6 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 0.8 1 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 100 132 المجموع

 

أن حركووووة المقاومووووة اإلسووووالمية حموووواس بجناحهووووا ( 31)تشووووير المعطيووووات الووووواردة فووووي الجوووودول رقووووم 

 الفلسطينية، إذ جاء منها ةاالستشهاديالعسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام هي األب الروحي للعمليات 

حهوا العسوكري كتائوب شوهداء ، تالها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بجنااالستشهاديينمن  % 47.7

، وجووواء مووون حركوووة حركوووة الجهووواد االسوووالمي بجناحهوووا استشوووهاديةاستشوووهاديًا و  %26.5األقصوووى موووا نسوووبته 

موووون الجبهووووة الشووووعبية لتحريوووور فلسووووطين بجناحهووووا  %4.5، مقابوووول %20.5العسووووكري سوووورايا القوووودس بنسووووبة 

يوووة لتحريووور فلسوووطين بجناحهوووا مووون الجبهوووة الديمقراط %0.8العسوووكري كتائوووب الشوووهيد أبوووو علوووي مصوووطفى، و

 .العسكري كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية

 االستشهادالفلسطينية حسب متغير طريقة  ةاالستشهاديتوزيع العمليات (. 32)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد االستشهادطريقة 
 70.5 93 حزام ناسف

 18.2 24 سيارة مفخخة

 11.4 15 حقيبة مفخخة

 100 132 المجموع
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فووووووي أغلبيووووووة العمليووووووات  االستشووووووهادأن طريقووووووة ( 32)تشووووووير المعطيووووووات الووووووواردة فووووووي الجوووووودول رقووووووم 

 %11.4سوويارة مفخخووة، مقابوول  %18.2كانووت الحووزام الناسووف، % 70.5الفلسووطينية وبنسووبة  ةاالستشووهادي

 .حقيبة مفخخة

 ع الذي نفذت فيه العمليةالفلسطينية حسب متغير التجم ةاالستشهاديتوزيع العمليات (. 33)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد التجمع الذي نفذت فيه العملية
 12.9 17 المستوطنات والحواجز اإلسرائيلية في الضفة الغربية

 31.1 41 المستوطنات والحواجز اإلسرائيلية في قطاع غزة

 56.1 74 "إسرائيل"1948 األراضي المحتلة 

 100 132 المجموع

 

الفلسووووطينيين وبنسووووبة  االستشووووهاديينقوووودرة أغلبيووووة ( 33)يووووات الووووواردة فووووي الجوووودول رقووووم تشووووير المعط

منهووووا فووووي المسووووتوطنات  %31.1داخوووول إسوووورائيل، وتووووم تنفيووووذ  ةاالستشووووهاديعلووووى تنفيووووذ عمليوووواتهم  56.1%

فووووي المسووووتوطنات والحووووواجز اإلسوووورائيلية  %12.9والحووووواجز اإلسوووورائيلية المنتشوووورة فووووي قطوووواع غووووزة، مقابوووول 

 .شرة في الضفة الغربيةالمنت

 الفلسطينية حسب اليوم الذي نفذت فيه العملية ةاالستشهاديتوزيع العمليات (. 34)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد اليوم الذي نفذت فيه العملية
 20.5 27 األحد

 21.2 28 االثنين

 15.2 20 الثالثاء

 11.4 15 األربعاء

 10.6 14 الخميس

 14.4 19 الجمعة

 6.8 9 السبت

 100 132 المجموع
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قودرة فصووائل المقاوموة الوطنيوة الفلسوطينية علووى ( 34)يتضوح مون المعطيوات الوواردة فووي الجودول رقوم 

أيووام االثنوين مون كول أسوبوع بنسووبة : علوى مودار أيووام األسوبوع، وجواء فوي مقودمتها ةاالستشوهاديتنفيوذ عملياتهوا 

أيووووووام  %11.4أيووووووام الجمعووووووة،  %14.4ام الثالثوووووواء، أيوووووو %15.2منهووووووا أيووووووام األحوووووود،  20.5%، 21.2%

 .منها أيام السبت من كل أسبوع %6.8أيام الخميس، وتم تنفيذ  %10.6األربعاء، 

 الفلسطينية حسب السنة التي نفذت فيها العملية ةاالستشهاديتوزيع العمليات (. 35)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد السنة التي نفذت فيها العملية
8773 5 3.8 

8772 2 1.5 

8773 8 6.1 

8779 4 3.0 

8779 6 4.5 

8771 1 0.8 

4000 4 3.0 

4008 21 15.9 

4004 39 29.5 

4003 19 14.4 

4002 14 10.6 

4003 2 1.5 

4009 4 3.0 

4009 1 0.8 

4001 2 1.5 

 100 132 المجموع

 

لمقاومووة الوطنيووة الفلسووطينية اسووتطاعت أن فصووائل ا( 35)تشووير المعطيووات الووواردة فووي الجوودول رقووم 

سورائيل بتوواريخ  ةاالستشوهاديتنفيوذ عملياتهوا  قبوول وبعود اتفواق أوسوولو الموقوع بوين السولطة الوطنيووة الفلسوطينية وا 

بلغوووت ذروتهوووا خوووالل انتفاضوووة األقصوووى الثانيوووة وبالتحديووود عوووام : ،  وذلوووك كموووا يلوووي1993أيلوووول عوووام  13

 %10.6، 2113عووام  %14.4، 2111منهووا فووي العووام  %15.9منهووا،  %29.5حيووث تووم تنفيووذ  2112

، وتووووووم 1993عوووووام  %3.8، تالهووووووا 1997منهووووووا عوووووام  %4.5، 1995فووووووي العوووووام  %6.1، 2114عوووووام 
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 2115منهووا عووامي  1.5%، وتووم تنفيووذ 2006و 2000و 1996منهووا فووي األعوووام التاليووة   3.0%تنفيووذ

 .2007و 1998نفذت في عامي   0.8%، مقابل نسبة 2008و

 (128=ع)وفقًا لمتغير مدى تركهم وصية  الفلسطينيين االستشهاديينتوزيع (. 36)ل رقم جدو

 %النسبة المئوية  العدد وصية االستشهاديهل ترك 
 79.7 102 نعم

 20.3 26 ال

 100 128 المجموع

 

الفلسوووطينيين وبنسوووبة  االستشوووهاديينحووورص أغلبيوووة ( 36)تشوووير المعطيوووات الوووواردة فوووي الجووودول رقوووم 

 .منهم أية وصية %19.7على ترك وصية، ولم يترك ما نسبته % 77.3

 (102=ع) ن وفقًا لمتغير نوع الوصية التي تركوهاالفلسطينيي االستشهاديينتوزيع (. 37)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد نوع الوصية
 57.8 59 مكتوبة

 1.0 1 مسموعة

 35.3 36 مرئية

 5.9 6 (شفوي)آخر 

 100 102 المجموع

 

ن، والتوي كانوت أغلبيتهوا الفلسوطينيي االستشوهادييننووع الوصوية التوي تركهوا ( 37)يوضح الجدول رقوم 

بنسوبة ( شوفوية)منها مسوموعة، مقابول آخور % 1.0منها مرئية، و % 35.3مكتوبة، وكان  %57.8وبنسبة 

.%5.9 
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التي وج هت لها الوصية  ن وفقًا لمتغير الجهةالفلسطينيي االستشهاديينتوزيع (. 38)جدول رقم 
 (102=ع)

هت لها الوصية  %النسبة المئوية  العدد الجهة التي وج 
 42.2 43 العائلة

 32.4 33 الفلسطينيين 

 13.7 14 اإلسرائيليين

 4.9 5 األمة العربية

 3.9 4 األمة اإلسالمية

 2.9 3 آخرين

 100 102 المجموع

 

ن وصواياهم لهوا، والتوي جواء فوي الفلسوطينيي االستشوهاديينالجهة التي وّجوه ( 38)يوضح الجدول رقم 

لألموووووووة  4.9%، لإلسووووووورائيليين، 13.7%، للفلسوووووووطينيين، 32.4%، 42.2%عوووووووائالتهم بنسوووووووبة : مقووووووودمتها

 .وصاياهم لجهات أخرى 2.9%لألمة اإلسالمية، قد وّجه  3.9%العربية، 

مدى ارتدائهم الزي العسكري أثناء  ن وفقًا لمتغيرالفلسطينيي االستشهاديينتوزيع (. 39)جدول رقم 
 (126=ع)قراءة الوصية 

يرتدي الزي العسكري أثناء  االستشهاديهل كان 
 قراءة الوصية

 %النسبة المئوية  العدد

 25.4 32 نعم

 74.6 94 ال

 100 126 المجموع

 

سوووووبة الفلسوووووطينيين وبن االستشوووووهاديينأن أغلبيوووووة ( 39)تشوووووير المعطيوووووات الوووووواردة فوووووي الجووووودول رقوووووم 

موونهم يرتوودون الووزي  %25.4كووانوا ال يرتوودون الووزي العسووكري أثنوواء قووراءة الوصووية، فووي حووين كووان % 74.6

 .العسكري أثناء قراءة الوصية
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ن وفقًا لمتغير مدى تركهم أية إشارات صريحة قبل الفلسطينيي االستشهاديينتوزيع (. 40)جدول رقم 
 تنفيذ العملية

بل تنفيذ هل كانت هناك أية إشارات صريحة ق
 العملية

 %النسبة المئوية  العدد

 9.1 12 نعم

 90.9 120 ال

 100 132 المجموع

 

الفلسوووطينيين وبنسوووبة  االستشوووهاديينحووورص أغلبيوووة ( 40)تشوووير المعطيوووات الوووواردة فوووي الجووودول رقوووم 

ابوول ، مقاستشوهاديةعلوى عودم توورك أيوة إشوارات صووريحة قبول العمليوة توودل علوى نيوتهم القيووام بعمليوة  90.9%

 .منهم فقط بعضًا من هذه اإلشارات %9.1ذلك فقد ترك 

ن وفقًا لمتغير عدد األيام التي اختفوا فيها عن الفلسطينيي االستشهاديينتوزيع (. 41)جدول رقم 
 المنزل قبل تنفيذ العملية 

عن  االستشهاديعدد األيام التي اختفى فيها 
 المنزل قبل تنفيذ العملية

 %النسبة المئوية  العدد

 2.3 3 لم يختف

1 91 68.9 

2-3 19 14.4 

3+ 19 14.4 

 100 132 المجموع

 

الفلسووطينيين وبنسووبة  االستشووهاديينأن أغلبيووة ( 41)يتضووح موون المعطيووات الووواردة فووي الجوودول رقووم 

موونهم عنووه ألكثوور موون  %14.4اختفوووا عوون المنووزل يوووم واحوود قبوول العمليووة، فووي حووين فقوود اختفووى  68.9%

موون يووومين إلووى ثالثووة أيووام، % 14.4اإلسوورائيلي، تالهووا  االحووتاللبحيووث كووانوا مطلوووبين لقوووات أيووام  ثالثووة
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وقود بلوغ المتوسوط الحسوابي لعودد . ةاالستشوهاديلوم يختفووا عون المنوزل إال لحظوة وقووع العمليوة % 2.3مقابول 

  .يوم26.79 األيام التي اختفوا فيها عن المنزل 

ن وفقًا لمتغير مدى وجود أي علم ألحد أفراد األسرة الفلسطينيي ناالستشهادييتوزيع (. 42)جدول رقم 
 عن العملية

 %النسبة المئوية  العدد هل كان أحد أفراد األسرة على علم بتنفيذ العملية
 7.6 10 نعم

 92.4 122 ال

 100 132 المجموع

 

 االستشوهاديينأسور  عودم وجوود أي علوم ألغلبيوة أفوراد( 42)تشير المعطيات الوواردة فوي الجودول رقوم 

 .منهم فقط% 7.6عن العملية، مقابل وجود هذا العلم عنها لدى % 92.4الفلسطينيين وبنسبة 

 ن وفقًا لمتغير مصدر معرفة أسرهم عن تنفيذ العمليةالفلسطينيي االستشهاديينتوزيع (. 43)جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد مصدر معرفة األسرة عن تنفيذ العملية
 58.3 77 ل اإلعالموسائ

 14.4 19 المقربين

 6.8 9 أحد أفراد األسرة

 14.4 19 التنظيم السياسي

 6.1 8 اإلسرائيلي االحتاللقوات 

 100 132 المجموع

 

أن مصوودر المعرفووة األساسووي لوودى أغلبيووة أسوور ( 43)يتبووين موون المعطيووات الووواردة فووي الجوودول رقووم 

عووون تنفيوووذ العمليووة كوووان اإلعوووالم بوسووائله ومصوووادره المختلفوووة، % 58.3الفلسوووطينيين وبنسووبة  االستشووهاديين

 موون أحوود أفووراد %6.8و، وموون المقووربين،  موونهم موون التنظوويم السياسووي% 14.4وكووان هووذا المصوودر لوودى 

 .اإلسرائيلي االحتاللمن قوات  %6.1، مقابل األسرة
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 د تنفيذ العملية بع االستشهادياإلجراءات التعسفية التي اتخذها اإلسرائيليون بحق أسرة 

المعيارية لإلجراءات التعسفية التي اتخذها  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 44)جدول رقم 
 بعد تنفيذ العملية مرتبة حسب األهمية االستشهادياإلسرائيليون بحق أسرة 

 االنحراف المعياري *المتوسط الحسابي اإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية
 21صاريح لدخول األراضي الفلسطينية عدم الحصول على ت

 ألغراض إنسانية
1.70 0.46 

 0.46 1.69 مداهمة المنزل

 0.46 1.68 المنع من السفر

 0.48 1.61 اإلهانة والشتيمة

 0.49 1.59 21داخل الخط األخضر ( مصدر الرزق)فقدان العمل 

 0.50 1.55 هدم المنزل

 0.50 1.52 االعتقال

 0.40 1.20 اإلصابة

 0.35 1.14 اإلقامة الجبرية

 0.29 1.10 تجريف األراضي

 0.28 1.09 مصادرة األراضي

 0.27 1.08 اقتالع األشجار

 0.26 1.08 المطاردة

 0.24 1.06 القتل

 0.08 1.01 اإلبعاد

 .المتوسط الحسابي من درجتين*

بعود  االستشوهاديأسورة  اإلجراءات التعسفية التي اتخوذها اإلسورائيليون بحوق( 44)يوضح الجدول رقم 

عودم الحصوول علوى تصواريح لودخول األراضوي الفلسوطينية : تنفيذ العمليوة مرتبوة حسوب األهميوة، ومون أهمهوا

ألغوووراض إنسوووانية، ومداهموووة المنوووازل، ومووونعهم مووون السوووفر خوووارج الوووبالد، والتعووورض لإلهانوووة والشوووتيمة،  48

، وهودم بيوووتهم، واعتقوالهم، وتعرضووهم 48ر داخول الخووط األخضو( مصودر الوورزق)وفقودان أفوراد أسوورهم العمول 
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لإلصوووووابة، واإلقاموووووة الجبريوووووة، وتجريوووووف األراضوووووي، ومصوووووادرة األراضوووووي، واقوووووتالع األشوووووجار، والمطووووواردة، 

 .والتعرض للقتل واإلبعاد عن أرض الوطن

  أسرهم الجثة من اإلسرائيليين استالمن وفقًا لمتغير الفلسطينيي االستشهاديينتوزيع (. 45)جدول رقم 

 االستشهاديجثة  استالمهل تم 
 من اإلسرائيليين

 %النسبة المئوية  العدد

 31.8 42 نعم

 68.2 90 ال

 100 132 المجموع

 

الفلسووطينيين لووم تسوولم موون اإلجوووراءات  االستشووهاديينأنووه حتووى جثوووث ( 45)يتضووح موون الجوودول رقووم 

تحتجووز فووي مقووابر خاصوووة مووا زالووت  لاالحووتالاإلسوورائيلية العقابيووة، فقوود أشووارت المعطيووات إلووى أن سووولطات 

 . فقط من جثثهم لذويهم% 31.8، مقابل تسليم وترفض تسليمهم إلى ذويهم لدفنهمهم جثثمن % 68.2

 :داة جمع البياناتسلوب وأأ6.3 

فبوووالرجوع إلوووى  بالعينوووة، واإلسوووتبانة أداًة لجموووع البيانوووات،المسوووح أسووولوب الدراسوووة الحاليوووة  اسوووتخدمت

مون إعوداد ( SCL 90)قائموة مراجعوة األعوراض : تمود الباحوث علوى عودة مقواييس منهواعإ، يوات السوابقةاألدب

الدكتور عبد الرقيب البحيري، مالئمة خضر رصرص وسعاد متولي، وقائمة أعوراض الصوحة العاموة إختبوار 

إعداد بدر األنصواري، ومقيواس كرافور للتكيوف ( 1996)، ومقياس التوجه نحو الحياة (GHQ-28)غولدبرغ 

ترجمووووة الوووودكتور عبوووود العزيووووز موسووووى ثابووووت، ومقيوووواس الووووذات إعووووداد ناديووووة الشووووحاتيت، ( 1997)غر المصوووو

 .تإعداد الدكتور عبد العزيز ثاب (2المعدل )ومقياس األثر 

طووّور  الفلسووطينيين، االستشووهاديينخبوورات الفقوودان الصووادمة والتكيووف االجتموواعي لوودى أسوور ولفحووص 

إشووتمل القسووم األول علووى معلومووات عامووة عوون أفووراد العينووة موون  ة تكونووت موون خمسووة أقسووام،سووتبانالباحووث إ



095 
 

الجووووونس، والعموووور، عووووودد المقيمووووين فوووووي المنوووووزل، والتجمووووع، والمحافظوووووات، ومكووووان السوووووكن، والحالوووووة : حيووووث

، وحالوة اللجووء، االستشوهادياالجتماعية، والمستوى التعليمي، والدخل الشهري، نوع المسكن، وصلة القرابوة ب

؟، ونووع العنوف، االستشوهادتعرضوت األسورة ألي شوكل مون أشوكال العنوف االسورائيلي قبول ونوع األسرة، وهول 

 االستشوهادي؟، في حين ضم القسوم الثواني معلوموات عاموة عون ةاالستشهاديوكيف عرفت عن تنفيذ العملية 

نووووع توواريخ مووويالده، وتوواريخ إستشووهاده، والجوونس، والحالوووة اإلجتماعيووة، عوودد األبنوواء، : الفلسووطيني موون حيووث

محواور  3وضم القسم الثالث مقياس خبرات الفقودان الصوادمة ويتكوون مون . الخ... الزواج، والمؤهل العلمي،

فقوورة، وأعووراض صوودمة   35وتتكووون موون االستشووهادفقوورة، وتجربووة  22وتتكووون موون  االستشووهادحوودث : وهوي

الفلسووطينيين  ستشووهادييناالوضووم القسووم الرابووع مقيوواس التكيووف لوودى أسوور . فقوورة 40، وتتكووون موون االستشووهاد

تكيوووف النفسوووي، والتوجوووه نحوووو التكيوووف الشخصوووي، والتكيوووف االجتمووواعي، وال: محووواور وهوووي 4ويتكوووون مووون 

الفلسووطينيين  االستشووهاديينوضوم القسووم الخووامس مقيوواس الودعم الخوواص بأسوور  .فقوورة 50الحيواة، وتكووون موون 

علموًا  .فقورة 31االجتمواعي، وتكوون مون  والدعم النفسوي، والودعمالدعم المادي، : محاور وهي 3ويتكون من 

 Likertبووأن طريقووة اإلجابووة عوون أداة الدراسووة تركووزت فووي االختيووار موون سوولم خماسووي علووى نمووط ليكوورت 

Scale ،وأيضوا وتكونوت طريقوة اإلجابوة عون أداة الدراسوة . دائموًا، غالبوًا، أحيانوًا، نوادرًا، أبوداً : وذلك كموا يوأتي

 .نعم، ال: ئي وذلك كما يأتيلم ثناتركزت في االختيار من س  
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 أداة الدراسة ق  دْ ص  1.6.3 

الوذين ( المحليوين والودوليين)أداة الدراسة بعرضها علوى مجموعوة مون المحكموين  قِ دْ تم التحقق من صِ 

وذلووك  أبوودوا عووددًا موون المالحظووات حولهووا التووي تووم أخووذها بعووين االعتبووار عنوود إخووراج األداة بشووكلها النهووائي،

هووذا موون ناحيووة، وموون ناحيووة أخوورى، تووم التحقووق موون الصوودق بحسوواب ( 1)رقووم  الملحووقفووي  حواضووكمووا هووو 

 .(46 - 50)ول رقم الفقرات األداة، وذلك كما هو واضح في الجد Factor Analysisالتحليل العاملي 

حدث : ات أداة الخبرات الصادمةفقر ل Factor Analysisنتائج التحليل العاملي (:  46)جدول رقم 
 تشهاداالس

 درجة التشبع الفقرات الرقم

 0.60 االستشهاداسترجع حدث   .1
بسبب صور أو أفكار متعلقة ( مثل االستغراق في النوم)لدي مشاكل في النوم   .2

 االستشهادبحدث 
0.63 

 0.68 االستشهادهناك أشياء تذكرني بحدث   .3
 0.65 االستشهادأغضب عندما أتذكر حدث   .4
 0.76 ستشهاداالأنزعج عندما أفكر بحدث   .5
 0.60 دون قصد االستشهادأفكر بحدث   .6
 0.60 لم يكن شيئًا حقيقياً  االستشهادأشعر بأن حدث   .7
 0.67 االستشهادأتجنب كل ما يذكرني بحدث   .8
 0.60 في ذهني االستشهادأتفاجئ بصور متعلقة بحدث   .9
 0.65 االستشهادينقلب مزاجي عندما أتذكر حدث   .11
 0.67 االستشهادث أحاول عدم التفكير بحد  .11
 0.62 ال أستطيع التعبير عنها االستشهادأعاني من مشاعر كثيرة متعلقة بحدث   .12
 0.65 االستشهادأشعر وكأنني أعيش لحظة حدث   .13
 0.68 االستشهادتنتابني موجات من المشاعر الصعبة المتعلقة بحدث   .14
 0.71 االستشهادال أستطيع التعبير عن مشاعري تجاه حدث   .15
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 0.61 من ذاكرتي االستشهادفي إزالة حدث  أفكر  .16
صعوبة في التنفس، )يسبب لي ردود فعل جسدية مثل  االستشهادتذكري لحدث   .17

 ....(زيادة ضربات القلب، دوخة
0.60 

 0.66 االستشهادتراودني أحالم مزعجة تتعلق بحدث   .18
 0.77 االستشهادأتجنب الحديث عن حدث   .19
 0.74 االستشهاددث أتجنب المواقف التي تذكرني بح  .21
 0.75 سيحدث مرة أخرى االستشهادتنتابني مشاعر داخلية أن حدث   .21
 0.73 مرة أخرى االستشهادأشعر وكأنني أعيش حدث   .22

 

قويم فقورات أداة الدراسوة مقبوول جميوع التحليل العواملي لتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن 

س خبورات الفقودان الصوادمة لودى أسور وأنهوا تشوترك معوًا فوي قيوا شوبع،وتتمتع بدرجة مقبولة مون التإحصائيًا، 

 . على أساسهت األداة نيعلى ضوء اإلطار النظري الذي ب  الفلسطينيين  االستشهاديين

تجربة : ات أداة الخبرات الصادمةفقر ل Factor Analysisنتائج التحليل العاملي (:  47)جدول رقم 
 االستشهاد

 لتشبعدرجة ا الفقرات الرقم
 0.60 تعرضت لخطر الموت  .23
 0.71 تعرضت ألذى جسمي  .24
 0.75 تعرضت ألذى نفسي  .25
 0.62 تعرض البيت للهدم  .26
 0.80 تعرضت للتعذيب بمختلف أشكاله  .27
 0.72 تعرضت لإلهانة والشتيمة  .28
 0.67 فقدت الوعي  .29
 0.64 أجبرت على كتابة اعترافات مزيفة أو غير صحيحة  .31
 0.71 تعرضت للتهديد  .31
طالق النار   .32  0.66 تعرض منزلنا للقصف وا 
 0.70 تعرضت بلدتنا لالجتياح   .33
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 0.66 تعرضنا لهجمات من الكالب البوليسية أثناء مداهمة المنزل  .34
 0.71 تعرض أثاث منزلنا للتحطيم والتخريب  .35
 0.75 ةاالستشهاديتمت مصادرة ممتلكاتنا ردًا على العملية   .36
خافتهم ب  .37 طالق النار وصوت اآلليات العسكرية تم ترويع األطفال وا  الصراخ وا 

 اإلسرائيلية
0.63 

 0.71 استخدمت كدرع بشري  .38
 0.79 أخذت كرهينة  .39
 0.68 وضعت عصبة على عينيي  .41
 0.67 أجبرت على الوقوف لمدة طويلة من الزمن   .41
 0.77 قيدت بالسالسل الحديدية  .42
 0.74 وضعت في سجن انفرادي  .43
 0.78 حرمت من النوم  .44
 0.66 عرضت لألصوات الصارخةت  .45
 0.66 تعرضت للحرارة الشديدة  .46
 0.70 تعرضت للمطر أو البرد الشديد  .47
 0.64 حرمت من الرعاية الطبية  .48
 0.90 حرمت من الطعام  .49
 0.89 حرمت من الماء  .51
 0.83 حرمت من االستحمام  .51
 0.60 حرمت من ممارسة هواياتي  .52
 0.72 منعت من قضاء حاجتي  .53
 0.63 أداء أعمال شاقةأجبرت على   .54
 0.83 علقت من اليدين لفترات طويلة من الزمن  .55
 0.74 علقت من الرجلين لفترات طويلة من الزمن  .56
 0.60 أجبرت على التعري  .57

 



099 
 

قويم فقورات أداة الدراسوة مقبوول جميوع التحليل العواملي لتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن 

س تجربوة الفقودان الصوادمة لودى أسور وأنهوا تشوترك معوًا فوي قيوا لوة مون التشوبع،وتتمتوع بدرجوة مقبو إحصوائيًا، 

 .على أساسهت األداة نيعلى ضوء اإلطار النظري الذي ب  الفلسطينيين  االستشهاديين

أعراض : ات أداة الخبرات الصادمةفقر ل Factor Analysisنتائج التحليل العاملي (:  48)جدول رقم 
 االستشهادصدمة 

 درجة التشبع لفقراتا الرقم

 0.64 أعاني من اضطرابات في النوم  .58

 0.71 أشعر بالعزلة حتى في وجود اآلخرين  .59

 0.77 أشعر أنني غير قادر على أداء أي شيء  .61

 0.74 ال أحس باألشياء من حولي  .61

 0.70 أعاني من صعوبة في التركيز  .62

 0.74 أشعر بأنني سريع االنفعال  .63

 0.72 اليومية أشعر بانخفاض في نشاطاتي  .64

 0.61 أبكي بسبب وبدون سبب  .65

 0.79 أعاني من آالم ومشاكل جسمية  .66

 0.81 أشعر أنني عاجز عن القيام باألعمال التي كنت أقوم بها في السابق  .67

 0.62 ال أستطيع اتخاذ القرارات بعد اآلن  .68

 0.71 أجد صعوبة في التعامل مع المواقف الجديدة  .69

 0.63 ادرين على فهم ما جرى ليق أشعر أن اآلخرين غير    .71

 0.83 أشعر بالذنب لما حدث  .71

 0.82 ألوم نفسي لما حدث  .72

 0.71 تنتابني دوافع داخلية لتحطيم األشياء  .73

 0.69 لدي رغبة في االنتقام  .74

 0.67 ال أثق باآلخرين  .75

 0.60 فقدت األمل في الحياة  .76

 0.71 أشعر أنني عاجز عن مساعدة اآلخرين  .77
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 0.75 يفهمني ال يوجد أحد  .78

 0.75 أشعر إن قلبي مقبوض  .79

 0.75 أعاني من ضيق في التنفس  .81

 0.70 أعاني من صداع في الرأس  .81

 0.81 أغضب ألبسط األسباب  .82

 0.60 فقدت اهتمامي بمن حولي  .83

 0.71 ال قيمة لإلنسان في هذه الحياة  .84

 0.74 ستشهادتراودني أفكاري باال  .85

 0.69 واجهنيأجد صعوبة في حل المشاكل التي ت  .86

 0.68 أعاني من تخيالت غير واقعية  .87

 0.73 تراودني أحالم وكوابيس مزعجة أثناء النوم  .88

 0.67 أعاني من مشكلة التأخر في االستيقاظ من النوم  .89

 0.74 أتجنب الخروج من البيت  .91

 0.60 أعاني من آالم في المعدة  .91

 0.62 أجد نفسي عاجزًا عن التعبير عن نفسي في بعض المواقف  .92

 0.60 أخاف عند رؤية الجيش اإلسرائيلي  .93

 0.80 ال أطيع أحد هذه األيام  .94

 0.60 أشعر بفتور في عالقاتي مع أسرتي  .95

 0.76 أستيقظ من النوم وأنا مرعوب  .96

 0.79 أشعر بعدم األمان عندما أكون خارج البيت في هذه األيام   .97

 

قويم فقورات أداة الدراسوة مقبوول جميوع ل العواملي لالتحليتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن 

لوودى  االستشووهادصوودمة س أعووراض وأنهووا تشووترك معووًا فووي قيووا وتتمتووع بدرجووة مقبولووة موون التشووبع، إحصووائيًا،

 .على أساسهت األداة على ضوء اإلطار النظري الذي بنيالفلسطينيين  االستشهاديينأسر 
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الشخصي، )التكيف ات أداة فقر ل Factor Analysisنتائج التحليل العاملي (:  49)جدول رقم 
 (التوجه نحو الحياةو النفسي، و االجتماعي، و 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.77 أحاول أن أنسى الموضوع  .1
 0.82 أدرك أنني الوحيد القادر على مساعدة نفسي  .2
 0.78 أبحث عن حل مناسب للمشكلة  .3
 0.68 أتخيل بأن كل شيء انتهى  .4
 0.66 الناسأتجنب   .5
 0.68 أحاول أن أتحكم بنفسي  .6
 0.77 أدرس المشكلة   .7
 0.74 أضع خطة للمشكلة وأطبقها  .8
 0.77 أرفض أن أصدق أن هذا حدث فعالً   .9
 0.61 أشعر أن الحظ يلعب دورا في حلها  .11
 0.76 أؤمن بأن لدي القدرة على حلها  .11
 0.60 آخذ بنصيحة أفراد أسرتي  .12
 0.76 آخذ بنصيحة أصدقائي  .13
 0.69 أتقبل التفهم والمواساة المقدمة لي  .14
 0.61 أطلب المساعدة من متخصصين  .15
 0.60 أتذكر بأن اآلخرين لهم مشاكل أكبر من مشكلتي  .16
 0.68 أتكلم مع شخص ما عما أشعر به  .17
 0.75 أتكلم مع اآلخرين إليجاد معلومات أكثر عن المشكلة   .18
 0.71 أطلب المساعدة من رجال الدين  .19
 0.71 حت أقوى من ذي قبلأصب  .21
 0.64 أحتفظ باألمر في قرارة نفسي  .21
 0.61 ألوم نفسي  .22
 0.69 أتظاهر بأني قوي في حين أنني ضعيف داخلياً   .23
 0.73 أحاول أن أكبت مشاعري  .24
 0.60 أدافع عن مبادئي  .25
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 0.67 أقبل بما قدره اهلل لي  .26
 0.73 أحل الموضوع بنفسي  .27
 0.71 تصادفني مشكلةأصلي أكثر من المعتاد عندما   .28
 0.75 أستخدم خبرتي السابقة لحل المشكلة  .29
 0.63 أتعاطى بعض المنبهات لتساعدني على الخروج من المشكلة  .31
 0.72 أسعى للحصول على دعم عاطفي من األصدقاء  .31
 0.65 أتقبل الحدث واسلم بأنه أمر ال يمكن تغييره   .32
 0.61 أترك الحرية لمشاعري  .33
 0.78 قوة إال باهلل  أقول ال حول وال  .34
 0.74 أقرأ القرآن  .35
 0.71 أحاول التعايش مع المشكلة   .36
 0.73 أسخر من الموقف  .37
 0.63 االستشهادأرفض االقتناع والتصديق بوقوع حدث   .38
 0.69 أتوقع حدوث أمور حسنة حتى في الظروف الصعبة  .39
 0.79 يخبئ لي الزمن مفاجآت سارة   .41
 0.73 ن األمورأرى الجانب المشرق المضيء م  .41
 0.81 أتوقع األفضل  .42
 0.69 أفكر في المستقبل بكل تفاؤل  .43
 0.78 ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس  .44
 0.67 ال أتوقع أن تسير األمور لصالحي  .45
 0.73 لن تتحقق األمور بالطريقة التي أريدها  .46
 0.63 حظي قليل في هذه الحياة  .47
 0.79 مكتوب على الشقاء وسوء الطالع  .48
 0.82 أشعر كأن المصائب خلقت من أجلي  .49
 0.74 يبدو لي أن المنحوس منحوس مهما حاول  .51
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قويم فقورات أداة الدراسوة مقبوول جميوع التحليل العواملي لتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن 

 االستشووهاديين س التكيووف لوودى أسووروأنهووا تشووترك معووًا فووي قيووا وتتمتووع بدرجووة مقبولووة موون التشووبع،إحصووائيًا، 

 .على أساسهت األداة على ضوء اإلطار النظري الذي بنيالفلسطينيين 

النفسي، و المادي، )الدعم ات أداة فقر ل Factor Analysisنتائج التحليل العاملي (:  50)جدول رقم 
 (االجتماعيو 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.60 نتلقى مخصصات شهرية من لجنة الزكاة  .1
 0.75 صات شهرية من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحىنتلقى مخص  .2
 0.69 تلقينا مكرمة الرئيس الراحل صدام حسين  .3
 0.60 تلقينا مكرمة مؤسسة األنصار اإليرانية   .4
 0.65 تلقينا التأمين الصحي الوطني  .5
 0.74 حصلنا على مكرمة الحج  .6
 0.69 من الرسوم المدرسية و الجامعية أبناؤنايتم إعفاء   .7
 0.60 دعم المؤسسات لنا استمر لفترة طويلة  .8
 0.60 التقدير واالحترام في المدارس أبناؤنايتلقى   .9
 0.70 بعض النشاطات التي تهدف إلى تفريغ المشاعر واالنفعاالت ؤنابناايتلقى   .11
 0.60 زارنا أخصائيون اجتماعيون ونفسيون لتخفيف من مصابنا  .11
 0.64 على الجدران وفي الشوارع تشهادييناالسنشعر بالفخر عندما نرى صور   .12
نشعر بالفخر عندما يتم دعوتنا من قبل المؤسسات للمشاركة في مهرجانات   .13

 إلحياء ذكرى الشهداء
0.76 

 0.74 على المواليد الجدد االستشهاديعندما يطلق أسم  ر  أ سً   .14
 0.87 االستشهاديأشعر بالفخر عند سماع قصائد تشيد بعمل   .15
 0.76 االستشهاديينخر عندما صدر بوستر شعرت بالف  .16
على صدورهم  االستشهاديينأشعر بالفخر عندما يضع الشباب الفلسطيني صور   .17

 وعلى الميداليات والمفاتيح
0.72 

 0.78 االستشهاديينأشعر بالفخر عند تناول البرامج التلفزيونية سيرة   .18
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 0.66 االستشهاديأشعر بالفخر عند قراءة وصية   .19
وعملهم  االستشهاديينبالفخر والقوة عند الهتاف في المسيرات بأسماء أشعر   .21

 البطولي
0.67 

 0.76 ووصفه بالبطل االستشهاديأشعر بالفخر عندما يتحدث الناس عن   .21
من  االستشهاديأشعر بالفخر عند وضع الشعارات الوطنية التي تخلد ذكرى   .22

 أسرتنا
0.78 

على الدورات الرياضية واألنشطة  شهادييناالستنشعر بالفخر عند إطالق أسماء   .23
 المختلفة

0.84 

نشعر بالفخر عند مشاهدة شريط الفيديو الذي عمله الفصيل السياسي   .24
 لإلستشهادي وهو يتلو وصيته 

0.63 

 0.60 يزورنا أهل الحي في األعياد والمناسبات الوطنية  .25
 0.69 فيها إحياء ذكرى الشهداءيتم تكريمنا في المناسبات الوطنية والمهرجانات التي يتم   .26
 0.74 ..نتلقى الهدايا والمساعدة من الجيران مثل الطعام والمالبس   .27
 0.79 (شيخ، رجل إصالح) تلقينا المساعدة والنصيحة من   .28
 0.82 يتم دعوتنا للمشاركة في بعض الندوات الدينية  .29
 0.60 ات الشهداء نشعر بالفخر عند دعوتنا للمشاركة في المسيرات الشعبية وجناز   .31
 0.71 يتم دعوتنا للمشاركة في األعراس الوطنية للشهداء  .31
 

قويم فقورات أداة الدراسوة مقبوول جميوع التحليل العواملي لتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن 

 يناالستشووهاديلوودى أسوور الوودعم س وأنهووا تشووترك معووًا فووي قيووا وتتمتووع بدرجووة مقبولووة موون التشووبع،إحصووائيًا، 

 .على أساسهت األداة على ضوء اإلطار النظري الذي بنيالفلسطينيين 
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 ثبات أداة الدراسة2.6.3  

تم حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات كرونباخ 
 .(15) ائج كما هي واضحة في الجدول رقم، وقد جاءت النتCronbach Alphaألفا 

ألداة الدراسة بأبعادها ( Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا (: 51)جدول رقم 
 المختلفة  

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة

 0.90 22 االستشهادحدث 
 0.92 35 االستشهادتجربة 

 0.95 40 االستشهادأعراض صدمة 
 0.78 50 (ي، والتوجه نحو الحياةالنفسو االجتماعي، و الشخصي، )التكيف 

 0.79 31 (االجتماعيو النفسي، و المادي، ) االستشهاديينالدعم الخاص بأسر 
 0.94 178 الدرجة الكلية

 

تووووم التحقووووق موووون ثبووووات الدراسووووة بطريقووووة اإلتسوووواق الووووداخلي وبحسوووواب معادلووووة الثبووووات كرونبوووواخ ألفووووا 

(Cronbach Alpha) بوووذلك تتمتوووع اإلسوووتبانة بدرجوووة عاليوووة جووودًا مووون ، و (0.94)، إذ بلغوووت قيموووة الثبوووات

 .الثبات

  :المعالجة اإلحصائية للبيانات 7.3

لحاسوووب ، وأدخلووت إلووى اللحاسوووب إلدخالهووابمراجعتهووا تمهيوودًا  حووثاالب ماقوو بعوود جمووع بيانووات الدراسووة

درجووات،  5 اإلجابووة أبووداً  أعطيووتاللفظيووة إلووى رقميووة، حيووث  اإلجابوواتبإعطائهووا أرقامووًا معينووة، أي بتحويوول 

الالزمووة  اإلحصووائيةالمعالجووة  توتموودرجووات، غالبووًا درجتووين، دائمووا درجووة واحوودة،  3درجووات، أحيانووًا  4نووادرًا 

 تفحصووقوود و . المعياريووة االنحرافوواتو المتوسووطات الحسووابية، و النسووب المئويووة، و باسووتخراج األعووداد،  للبيانووات

تحليول التبواين اختبوار  :آلتيوةا اإلحصوائيةات ، عون طريوق االختبوار α≤1.15فرضيات الدراسة عنود المسوتوى 
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ختبوار Tukey testواختبوار تووكي  ،One way analysis of varianceاألحوادي  معامول ، و T test، وا 

اإلحصووائية باسووتخدام برنووامج الوورزم  وذلووك باسووتخدام الحاسوووب ،Cronbach Alphaالثبووات كرونبوواخ ألفووا 

توسطات الحسابية وذلوك كموا هوو دراسة يمكن االستعانة بمفتاح المولفهم نتائج ال. SPSS للعلوم االجتماعية

 (. 52)في الجدول رقم  واضح

 .مفتاح المتوسطات الحسابية لسلم االجابة(:  52)جدول رقم 

 الدرجة المتوسط الحسابي
 قليلة 8-4.27

 متوسطة 4.30-3.27
 كبيرة 3.30-3
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 اسـةنتائـج الدر : ل الرابـعـالفص4 

 مقدمة 1.4

خبرات الفقدان الصادمة والتكيف حول الدراسة، لنتائج يتضمن هذا الفصل عرضًا كاماًل ومفصاًل 

وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة وأهدافها الفلسطينيين،  االستشهادييناالجتماعي لدى أسر 

 . وللتحقق من صحة فرضياتها باستخدام التقنيات اإلحصائية المناسبة

 أسئلة الدراسة 4.2

 السؤال الرئيس األول 4.4.2

 الفلسطينيين؟   االستشهاديينما خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر 

والنسب ، المعيارية االنحرافات، و والمتوسطات الحسابيةاالعداد،  سؤال إستخرجتهذا العن  لإلجابة

، في محاور الدراسة والدرجة الكلية ينالفلسطيني االستشهاديينلدى أسر  لخبرات الفقدان الصادمة المئوية

 (. 53)وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 
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المعيارية، والنسب المئوية لخبرات  االنحرافاتاألعداد، والمتوسطات الحسابية، و (. 53)جدول رقم 
 الفلسطينيين االستشهاديينالفقدان الصادمة لدى أسر 

 % اإلنحراف المعياري *بيالمتوسط الحسا األعداد خبرات الفقدان الصادمة

 60.8 0.93 3.02 834 االستشهادحدث 

 44.4 0.98 4.44 834 االستشهادتجربة 

 38.0 0.10 4.33 834 االستشهادأعراض صدمة 

 50.8 0.98 4.32 834 الدرجة الكلية

 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

لفقدان الصادمة لدى أسر أن مستوى خبرات ا( 53)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

، مع (2.54)ا المستوى حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذكانت متوسطة، الفلسطينيين  االستشهاديين

، تاله أعراض االستشهادحدث : خبرات الفقدات الصادمةوقد جاء في مقدمة (. 1.61)إنحراف معياري 

المتوسطات الحسابية في الجدول  وذلك كما هو واضح مننفسها،  االستشهاد، فتجرية االستشهادصدمة 

 .أعاله

 السؤال الفرعي األول 1.1.2.4

   ؟الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى  االستشهادمؤشرات حدث  ما

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافاتسؤال إستخرجت المتوسطات الحسابية، و هذا اللإلجابة عن 

، وذلك كما هو واضح مرتبة حسب األهمية الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى  االستشهادحدث لمؤشرات 

 (. 54)في الجدول رقم 
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مؤشرات حدث المعيارية، والنسب المئوية ل االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و (. 54)جدول رقم 
 مرتبة حسب األهميةالفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى  االستشهاد

المتوسط  مؤشرات حدث االسشتهاد
 *الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

% 

 0.66 4.60 االستشهاداسترجع حدث 
74.0 

 0.93 4.39 االستشهادهناك أشياء تذكرني بحدث 
87.8 

 1.17 3.96 دون قصد االستشهادأفكر بحدث 
79.2 

 1.20 3.87 االستشهادأشعر وكأنني أعيش لحظة حدث 
77.4 

 1.30 3.71 مرة أخرى االستشهادأشعر وكأنني أعيش حدث 
74.2 

 1.28 3.58 االستشهادتنتابني موجات من المشاعر الصعبة المتعلقة بحدث 
71.6 

 1.32 3.55 في ذهني االستشهادأتفاجئ بصور متعلقة بحدث 
98.0 

ال أستطيع التعبير  االستشهادأعاني من مشاعر كثيرة متعلقة بحدث 
 عنها

3.32 1.35 

66.4 

 1.31 3.20 لم يكن شيئًا حقيقياً  االستشهادأشعر بأن حدث 
92.0 

 1.57 3.20 االستشهادأنزعج عندما أفكر بحدث 
92.0 

بسبب صور أو أفكار ( مثل االستغراق في النوم)لدي مشاكل في النوم 
 االستشهادمتعلقة بحدث 

3.16 1.38 

63.2 

 1.51 3.13 االستشهادينقلب مزاجي عندما أتذكر حدث 
62.6 

صعوبة في )جسدية مثل  يسبب لي ردود فعل االستشهادتذكري لحدث 
 ....(التنفس، زيادة ضربات القلب، دوخة

2.92 1.59 

58.4 

 1.44 2.89 االستشهادال أستطيع التعبير عن مشاعري تجاه حدث 
57.8 

 1.34 2.83 سيحدث مرة أخرى االستشهادتنتابني مشاعر داخلية أن حدث 
56.6 

 1.52 2.64 االستشهادأغضب عندما أتذكر حدث 
52.8 

 1.36 2.20 االستشهادودني أحالم مزعجة تتعلق بحدث ترا
22.0 

 1.29 2.15 االستشهادأحاول عدم التفكير بحدث 
23.0 

 1.28 2.10 االستشهادأتجنب كل ما يذكرني بحدث 
24.0 

 1.15 2.03 االستشهادأتجنب المواقف التي تذكرني بحدث 
40.6 

 1.15 1.83 االستشهادأتجنب الحديث عن حدث 
36.6 
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 1.19 1.61 من ذاكرتي االستشهادأفكر في إزالة حدث 
32.2 

 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

رتبة م الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى  االستشهادمؤشرات حدث ( 54)يوضح الجدول رقم 

، االستشهاد، وهناك أشياء تذكرني بحدث االستشهاداسترجع حدث : وقد جاء في مقدمتها، حسب األهمية

أشعر وكأنني أعيش ، االستشهادأشعر وكأنني أعيش لحظة حدث دون قصد،  االستشهادفكر بحدث وأ

 . من المتوسطات الحسابية في الجدول أعالهوذلك كما هو واضح  ،مرة أخرى االستشهادحدث 

 السؤال الفرعي الثاني 2.1.2.4

   ؟الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى  االستشهادمؤشرات تجربة  ما

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافاتسؤال إستخرجت المتوسطات الحسابية، و هذا الجابة عن لإل

، وذلك كما هو مرتبة حسب األهمية الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى  االستشهاد تجربةلمؤشرات 

 (. 55)واضح في الجدول رقم 

مؤشرات تجربة ، والنسب المئوية لالمعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و (. 55)جدول رقم 
 مرتبة حسب األهميةالفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى  االستشهاد

المتوسط  االستشهادتجربة 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 77.8 1.49 3.89 تعرضت بلدتنا لالجتياح

طالق النار وصوت اآلليات  خافتهم بالصراخ وا  تم ترويع األطفال وا 
 سرائيليةالعسكرية اإل

3.70 1.46 
92.0 

 69.4 1.74 3.47 تعرض أثاث منزلنا للتحطيم والتخريب

 97.0 1.73 3.45 تعرضت لإلهانة والشتيمة

 67.4 1.60 3.37 تعرضت ألذى نفسي

 61.6 1.72 3.08 تعرض البيت للهدم
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 60.2 1.78 3.01 تعرضت للتهديد

 57.2 1.41 2.86 تعرضت لخطر الموت

طالق النارتعرض منزلنا لل  56.6 1.67 2.83 قصف وا 

 55.8 1.35 2.79 تعرضت للتعذيب بمختلف أشكاله

 55.2 1.67 2.76 أجبرت على الوقوف لمدة طويلة من الزمن

 50.8 1.66 2.54 تعرضنا لهجمات من الكالب البوليسية أثناء مداهمة المنزل

 27.0 1.65 2.45 تعرضت للمطر أو البرد الشديد

 46.6 1.34 2.33 سميتعرضت ألذى ج

 43.8 1.47 2.19 منعت من قضاء حاجتي

 42.8 1.46 2.14 وضعت عصبة على عينيي

 24.0 1.62 2.10 ةاالستشهاديتمت مصادرة ممتلكاتنا ردًا على العملية 

 40.2 1.50 2.01 فقدت الوعي

 39.6 1.27 1.98 استخدمت كدرع بشري

 38.4 1.30 1.92 تعرضت للحرارة الشديدة

 38.4 1.47 1.92 تعرضت لألصوات الصارخة

 37.8 1.42 1.89 وغيرها قيدت بالسالسل الحديدية

 37.2 1.32 1.86 أجبرت على التعري

 34.4 1.26 1.72 حرمت من النوم

 32.6 1.22 1.63 حرمت من الرعاية الطبية

 31.2 1.13 1.56 حرمت من االستحمام

 38.0 1.07 1.55 حرمت من الطعام

 38.0 1.09 1.55 من ممارسة هواياتيحرمت 

 29.6 1.03 1.48 حرمت من الماء

 28.8 1.06 1.44 وضعت في سجن انفرادي

 28.2 1.03 1.41 أخذت كرهينة

 26.6 0.89 1.33 علقت من اليدين لفترات طويلة من الزمن

 26.2 0.83 1.31 أجبرت على أداء أعمال شاقة

 24.2 0.72 1.21 لزمنعلقت من الرجلين لفترات طويلة من ا



202 
 

 22.8 0.53 1.14 أجبرت على كتابة اعترافات مزيفة أو غير صحيحة

 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

رتبة حسب م الفلسطينيين االستشهاديينلدى أسر  االستشهادمؤشرات تجربة ( 55)يوضح الجدول رقم 

طالق تم ترو ، و تعرضت بلدتنا لالجتياح: وقد جاء في مقدمتهااألهمية،  خافتهم بالصراخ وا  يع األطفال وا 

تعرضت لإلهانة ، و تعرض أثاث منزلنا للتحطيم والتخريباإلسرائيلية، و  النار وصوت اآلليات العسكرية

 .من المتوسطات الحسابية في الجدول أعالهوذلك كما هو واضح  ،تعرضت ألذى نفسي، و والشتيمة

 السؤال الفرعي الثالث 2.1.2.4

   ؟الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى  االستشهادصدمة مؤشرات أعراض  ما

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافاتستخرجت المتوسطات الحسابية، و اسؤال هذا اللإلجابة عن 

، وذلك كما مرتبة حسب األهمية الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى  االستشهاد أعراض صدمةلمؤشرات 

  (.56)هو واضح في الجدول رقم 

مؤشرات أعراض المعيارية، والنسب المئوية ل االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و (. 56)جدول رقم 
 مرتبة حسب األهميةالفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى  االستشهادصدمة 

المتوسط   االستشهادأعراض صدمة 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 70.4 1.28 3.52 أشعر بأنني سريع االنفعال

 68.4 1.49 3.42 أعاني من صداع في الرأس

 99.0 1.37 3.35 أعاني من اضطرابات في النوم

 66.2 1.40 3.31 أشعر بانخفاض في نشاطاتي اليومية

 99.0 1.48 3.30 أشعر أن اآلخرين غير قادرين على فهم ما جرى لي

 93.0 1.43 3.15 أغضب ألبسط األسباب

 62.6 1.36 3.13 مال التي كنت أقوم بها في السابقأشعر أنني عاجز عن القيام باألع
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 61.6 1.44 3.08 أعاني من صعوبة في التركيز

 61.2 1.47 3.06 ال يوجد أحد يفهمني

 60.4 1.42 3.02 أشعر أنني غير قادر على أداء أي شيء

 90.0 1.55 3.00 أعاني من آالم ومشاكل جسمية

 37.0 1.41 2.95 ال أحس باألشياء من حولي

 58.4 1.48 2.92 ن قلبي مقبوضأأشعر 

 57.6 1.61 2.88 أبكي بسبب وبدون سبب

 57.2 1.50 2.86 لدي رغبة في االنتقام

 56.8 1.45 2.84 أشعر بالعزلة حتى في وجود اآلخرين

 56.2 1.56 2.81 أعاني من ضيق في التنفس

 55.8 1.51 2.79 أعاني من تخيالت غير واقعية

 51.6 1.11 2.58 عن التعبير عن نفسي في بعض المواقف أجد نفسي عاجزاً 

 51.6 1.39 2.58 أعاني من آالم في المعدة

 38.0 1.16 2.55 أجد صعوبة في حل المشاكل التي تواجهني

 49.8 1.36 2.49 تراودني أحالم وكوابيس مزعجة أثناء النوم

 49.6 1.17 2.48 أجد صعوبة في التعامل مع المواقف الجديدة

 49.6 1.39 2.48 أعاني من مشكلة التأخر في االستيقاظ من النوم

 49 1.33 2.45 أشعر أنني عاجز عن مساعدة اآلخرين

 48.6 1.26 2.43 ال أثق باآلخرين

 46.6 1.21 2.33 ال أستطيع اتخاذ القرارات بعد اآلن

 45.2 1.34 2.26 أشعر بعدم األمان عندما أكون خارج البيت في هذه األيام

 42.8 1.25 2.14 فقدت اهتمامي بمن حولي

 41.4 1.30 2.07 أتجنب الخروج من البيت

 40.2 1.15 2.01 أستيقظ من النوم وأنا مرعوب

 39.6 1.14 1.98 أشعر بفتور في عالقاتي مع أسرتي

 38.8 1.12 1.94 هذه األيام اً ال أطيع أحد

 36.6 1.20 1.83 أخاف عند رؤية الجيش اإلسرائيلي

 36.4 1.35 1.82 ال قيمة لإلنسان في هذه الحياة
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 35.2 1.21 1.76 تنتابني دوافع داخلية لتحطيم األشياء

 33.0 1.11 1.75 ألوم نفسي لما حدث

 33.4 1.14 1.67 أشعر بالذنب لما حدث

 32.6 1.05 1.63 فقدت األمل في الحياة

 29.4 0.91 1.47 االستشهادبتراودني أفكاري 

 درجات 5 ط الحسابي منالمتوس* 

 

 الفلسطينيين االستشهاديينلدى أسر  االستشهادأعراض صدمة مؤشرات ( 56)يوضح الجدول رقم 

، أعاني من صداع في الرأس، و أشعر بأنني سريع االنفعال: وقد جاء في مقدمتهارتبة حسب األهمية، م

أشعر أن اآلخرين غير قادرين و  ،أشعر بانخفاض في نشاطاتي اليومية، و أعاني من اضطرابات في النومو 

 . من المتوسطات الحسابية في الجدول أعالهوذلك كما هو واضح  ،على فهم ما جرى لي

 السؤال الرئيس الثاني 2.2.4

 الفلسطينيين؟   االستشهاديينما مستوى التكيف لدى أسر 

والنسب ، المعيارية االنحرافات، و والمتوسطات الحسابيةعداد، األ ستخرجتاسؤال هذا العن  لإلجابة

، وذلك كما هو في محاور الدراسة والدرجة الكلية الفلسطينيين االستشهاديينللتكيف لدى أسر  المئوية

 (. 57)واضح في الجدول رقم 
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المعيارية، والنسب المئوية لدرجة  االنحرافاتاألعداد، والمتوسطات الحسابية، و (. 57)جدول رقم 
 الفلسطينيين يناالستشهاديالتكيف لدى أسر 

 % اإلنحراف المعياري *المتوسط الحسابي العدد التكيف
 62.8 0.44 3.14 132 التكيف الشخصي

 73.2 0.66 3.66 132 التكيف االجتماعي

 71.2 0.40 3.56 132 التكيف النفسي

 77.8 0.93 3.17 132 التوجه نحو الحياة

 71.2 0.38 3.39 132 الدرجة الكلية

 درجات 5سابي من المتوسط الح* 

الفلسطينيين  االستشهاديينلدى أسر درجة التكيف أن ( 57)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

وقد جاء في (. 0.31)نحراف معياري ا، مع (3.39)ه الدرجة حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذ، نت عاليةكا

فالتكيف النفسي، والتكيف الشخصي،  يجابي نحو الحياة، تاله التكيف االجتماعي،التوجه اإل: تهامقدم

 .وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله

 األولالسؤال الفرعي  1.2.2.4

   ؟الفلسطينيين االستشهاديينأسر مؤشرات التكيف الشخصي لدى  ما

 

ب المئوية المعيارية، والنس االنحرافاتستخرجت المتوسطات الحسابية، و الإلجابة عن هذا السؤال 

الفلسطينيين مرتبة حسب األهمية، وذلك كما هو  االستشهاديينلمؤشرات التكيف الشخصي لدى أسر 

 (. 58)واضح في الجدول رقم 
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مؤشرات التكيف المعيارية، والنسب المئوية ل االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و (. 58)جدول رقم 
 ة حسب األهميةمرتبالفلسطينيين  االستشهاديينأسر الشخصي لدى 

 % االنحراف المعياري *المتوسط الحسابي التكيف الشخصي
 79.6 1.00 3.98 أحاول أن أتحكم بنفسي

 77.6 0.98 3.88 أضع خطة للمشكلة وأطبقها

 76.6 0.95 3.83 أؤمن بأن لدي القدرة على حلها

 76.6 0.94 3.83 أدرس المشكلة

 76.4 0.90 3.82 أبحث عن حل مناسب للمشكلة

 68.4 1.11 3.42 أدرك أنني الوحيد القادر على مساعدة نفسي

 57.6 0.96 2.88 أشعر أن الحظ يلعب دورا في حلها

 56.4 1.15 2.82 أرفض أن أصدق أن هذا حدث فعالً 

 44.6 1.37 2.23 أتخيل بأن كل شيء انتهى

 39.6 1.24 1.98 أتجنب الناس

 37.8 1.14 1.89 أحاول أن أنسى الموضوع

 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

 

رتبة م الفلسطينيين االستشهاديينلدى أسر  التكيف الشخصيمؤشرات ( 58)يوضح الجدول رقم 

أحاول أن أتحكم بنفسي، وأضع خطة للمشكلة وأطبقها، وأومن بأن : وقد جاء في مقدمتهاحسب األهمية، 

من وذلك كما هو واضح  للمشكلة،لدي القدرة على حلها، وأدرس المشكلة، وأبحث عن حل مناسب 

 . المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله
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 السؤال الفرعي الثاني2.2.2.4 

   ؟الفلسطينيين االستشهاديينأسر مؤشرات التكيف االجتماعي لدى  ما

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافاتستخرجت المتوسطات الحسابية، و اسؤال هذا اللإلجابة عن 

، وذلك كما هو مرتبة حسب األهمية الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى  التكيف االجتماعي لمؤشرات

 (. 59)واضح في الجدول رقم 

مؤشرات التكيف المعيارية، والنسب المئوية ل االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و (. 59)جدول رقم 
 مرتبة حسب األهميةالفلسطينيين  االستشهاديينأسر االجتماعي لدى 

المتوسط  التكيف االجتماعي
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 12.0 1.02 4.20 أتقبل التفهم والمواساة المقدمة لي

 82.6 1.03 4.13 أتذكر بأن اآلخرين لهم مشاكل أكبر من مشكلتي

 79.6 1.01 3.98 آخذ بنصيحة أفراد أسرتي

 92.0 0.96 3.70 آخذ بنصيحة أصدقائي

 72.2 1.06 3.61 ما أشعر بهأتكلم مع شخص ما ع

 68.4 1.01 3.42 أتكلم مع اآلخرين إليجاد معلومات أكثر عن المشكلة

 66.4 1.41 3.32 أطلب المساعدة من متخصصين

 37.0 1.23 2.95 أطلب المساعدة من رجال الدين

 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

رتبة م الفلسطينيين االستشهاديينر لدى أس التكيف االجتماعيمؤشرات ( 59)يوضح الجدول رقم 

أتقبل التفهم والمواساة المقدمة لي، وأتذكر بأن اآلخرين لهم مشاكل : وقد جاء في مقدمتهاحسب األهمية، 

آخذ بنصيحة أصدقائي، وأتكلم مع شخص ما عما أشعر تي، وآخذ بنصيحة أفراد أسرتي، و أكبر من مشكل

 . ابية في الجدول أعالهمن المتوسطات الحسوذلك كما هو واضح  به،
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 السؤال الفرعي الثالث 3.2.2.4

   ؟الفلسطينيين االستشهاديينأسر مؤشرات التكيف النفسي لدى  ما

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافاتستخرجت المتوسطات الحسابية، و اسؤال هذا اللإلجابة عن 

، وذلك كما هو واضح رتبة حسب األهميةم الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى  التكيف النفسيلمؤشرات 

 (. 60)في الجدول رقم 

مؤشرات التكيف المعيارية، والنسب المئوية ل االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و (. 60)جدول رقم 
 مرتبة حسب األهميةالفلسطينيين  االستشهاديينأسر النفسي لدى 

المتوسط  التكيف النفسي
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 96.6 0.54 4.83  ول ال حول وال قوة إال باهللأق

 96.4 0.53 4.82 أقبل بما قدره اهلل لي

 93.4 0.63 4.67 أدافع عن مبادئي

 78.0 0.88 4.55 أقرأ القرآن

 89.4 0.83 4.47 أحاول التعايش مع المشكلة

 85.8 1.12 4.29 سلم بأنه أمر ال يمكن تغييرهأ  أتقبل الحدث و 

 82.2 0.87 4.11 نفسيأحل الموضوع ب

 18.0 1.29 4.05 أصبحت أقوى من ذي قبل

 79.8 1.01 3.99 أحتفظ باألمر في قرارة نفسي

 97.0 1.09 3.95 أصلي أكثر من المعتاد عندما تصادفني مشكلة

 72.8 1.05 3.64 أستخدم خبرتي السابقة لحل المشكلة

 71.6 1.27 3.58 أحاول أن أكبت مشاعري

 67.4 1.46 3.37 قوي في حين أنني ضعيف داخلياً أتظاهر بأني 

 61.4 1.31 3.07 أترك الحرية لمشاعري

 54.8 1.13 2.74 أسعى للحصول على دعم عاطفي من األصدقاء

 44.6 1.32 2.23 االستشهادأرفض االقتناع والتصديق بوقوع حدث 
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 40.8 1.21 2.04 ألوم نفسي

 37.2 1.36 1.86 روج من المشكلةأتعاطى بعض المنبهات لتساعدني على الخ

 28.4 0.81 1.42 أسخر من الموقف

 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

رتبة حسب م الفلسطينيين االستشهاديينلدى أسر  التكيف النفسيمؤشرات ( 60)يوضح الجدول رقم 

، أدافع عن مبادئي، و ليأقبل بما قدره اهلل ، و أقول ال حول وال قوة إال باهلل: وقد جاء في مقدمتهااألهمية، 

من المتوسطات الحسابية في الجدول وذلك كما هو واضح  ،أحاول التعايش مع المشكلة، و أقرأ القرآنو 

 . أعاله

 السؤال الفرعي الرابع 4.2.2.4

   ؟الفلسطينيين االستشهاديينأسر مؤشرات التوجه نحو الحياة لدى  ما

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافاتسابية، و ستخرجت المتوسطات الحاسؤال هذا اللإلجابة عن 

، وذلك كما هو مرتبة حسب األهمية الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى  التوجه نحو الحياةلمؤشرات 

 (. 61)واضح في الجدول رقم 

مؤشرات التوجه نحو المعيارية، والنسب المئوية ل االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و (. 61)جدول رقم 
 مرتبة حسب األهميةالفلسطينيين  االستشهاديينأسر ياة لدى الح

المتوسط  التوجه نحو الحياة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 11.0 0.89 4.40 أفكر في المستقبل بكل تفاؤل

 87.6 0.93 4.38 أتوقع األفضل

 82.6 1.03 4.13 ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس

 77.4 1.04 3.87 يء من األمورأرى الجانب المشرق المض

 74.6 0.88 3.73 أتوقع حدوث أمور حسنة حتى في الظروف الصعبة
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 98.0 0.96 3.55 يخبئ لي الزمن مفاجآت سارة

 55.6 1.07 2.78 ال أتوقع أن تسير األمور لصالحي

 52.8 1.01 2.64 لن تتحقق األمور بالطريقة التي أريدها

 48.4 1.33 2.42 حظي قليل في هذه الحياة

 20.0 1.23 2.00 الشقاء وسوء الطالع يَّ مكتوب عل

 34.8 1.13 1.74 أشعر كأن المصائب خلقت من أجلي

 34.6 1.21 1.73 يبدو لي أن المنحوس منحوس مهما حاول

 درجات 5 المتوسط الحسابي من* 

رتبة م سطينيينالفل االستشهاديينلدى أسر التوجه نحو الحياة مؤشرات ( 61)يوضح الجدول رقم 

أفكر في المستقبل بكل تفاؤل، وأتوقع األفضل، وال يأس مع الحياة : وقد جاء في مقدمتهاحسب األهمية، 

وال حياة مع اليأس، وأرى الجانب المشرق المضيء من األمور، وأتوقع حدوث أمور حسنة حتى في 

 . أعاله من المتوسطات الحسابية في الجدولوذلك كما هو واضح  الظروف الصعبة،

 السؤال الرئيس الثالث3.2.4 

 الفلسطينيين؟   االستشهاديينما واقع الدعم لدى أسر 

والنسب ، المعيارية االنحرافات، و والمتوسطات الحسابيةعداد، األ   ستخرجتاسؤال هذا العن  لإلجابة

، وذلك كما هو لكليةفي محاور الدراسة والدرجة ا الفلسطينيين االستشهاديينلواقع الدعم لدى أسر  المئوية

 (. 62)واضح في الجدول رقم 
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المعيارية، والنسب المئوية لواقع الدعم   االنحرافاتاألعداد، والمتوسطات الحسابية، و (. 62)جدول رقم 
 الفلسطينيين االستشهاديينلدى أسر 

 % اإلنحراف المعياري *المتوسط الحسابي األعداد الدعم
 0.72 2.82 132 الدعم المادي

56.4 

 0.31 4.50 132 الدعم النفسي
70.0 

 0.93 3.10 132 الدعم االجتماعي
94.0 

 0.41 3.75 132 الدرجة الكلية
93.0 

 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

 االستشهاديينلدى أسر  الدعمأن مستوى ( 62)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

(. 0.41)نحراف معياري ا، مع (3.75)ا المستوى لحسابي لهذحيث بلغ المتوسط ا، اً عالي كانالفلسطينيين 

وذلك كما هو واضح الدعم النفسي، تاله الدعم االجتماعي، ومن ثم الدعم المادي، : تهوقد جاء في مقدم

 .من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله

 السؤال الفرعي األول1.3.2.4 

   ؟الفلسطينيين االستشهاديينأسر مؤشرات الدعم المادي لدى  ما

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافاتستخرجت المتوسطات الحسابية، و اسؤال هذا اللإلجابة عن 

، وذلك كما هو واضح مرتبة حسب األهمية الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى الدعم المادي لمؤشرات 

 (. 63)في الجدول رقم 
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مؤشرات الدعم المادي المعيارية، والنسب المئوية ل نحرافاتاال المتوسطات الحسابية، و (. 63)جدول رقم 
 مرتبة حسب األهميةالفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى 

المتوسط  التكيف المادي
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 94.6 0.86 4.73 نتلقى مخصصات شهرية من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

 85.8 1.49 4.29 تلقينا التأمين الصحي الوطني

 99.0 1.91 3.35 حصلنا على مكرمة الحج

 52.6 1.61 2.63 تلقينا مكرمة مؤسسة األنصار اإليرانية

 30.0 1.26 2.50 دعم المؤسسات لنا استمر لفترة طويلة

 37.8 1.51 1.89 تلقينا مكرمة الرئيس الراحل صدام حسين

 36.8 1.45 1.84 ةالجامعيمن الرسوم المدرسية و  أبناؤنااء يتم إعف

 27.4 0.89 1.37 نتلقى مخصصات شهرية من لجنة الزكاة

 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

رتبة حسب م الفلسطينيين االستشهاديينلدى أسر الدعم المادي مؤشرات ( 63)يوضح الجدول رقم 

تلقينا والجرحى، و داء نتلقى مخصصات شهرية من مؤسسة رعاية أسر الشه: وقد جاء في مقدمتهااألهمية، 

دعم مكرمة مؤسسة األنصار اإليرانية، و  التأمين الصحي الوطني، و حصلنا على مكرمة الحج، و تلقينا

 . من المتوسطات الحسابية في الجدول أعالهوذلك كما هو واضح  المؤسسات لنا استمر لفترة طويلة،

 السؤال الفرعي الثاني 2.3.2.4

   ؟الفلسطينيين االستشهاديين أسرمؤشرات الدعم النفسي لدى  ما

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافاتستخرجت المتوسطات الحسابية، و اسؤال هذا اللإلجابة عن 

، وذلك كما هو واضح مرتبة حسب األهمية الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى الدعم النفسي لمؤشرات 

 (. 64)في الجدول رقم 
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مؤشرات الدعم المعيارية، والنسب المئوية ل االنحرافاتسابية، و المتوسطات الح(. 64)جدول رقم 
 مرتبة حسب األهميةالفلسطينيين  االستشهاديينأسر النفسي لدى 

المتوسط  الدعم النفسي 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 77.0 243. 4.95 االستشهاديأشعر بالفخر عند سماع قصائد تشيد بعمل 

 77.0 324. 4.95 االستشهاديينوستر شعرت بالفخر عندما صدر ب

 77.0 257. 4.95 االستشهاديينأشعر بالفخر عند تناول البرامج التلفزيونية سيرة 

أشعر بالفخر عند وضع الشعارات الوطنية التي تخلد ذكرى 
 من أسرتنا االستشهادي

4.94 .296 
98.8 

 98.6 307. 4.93 ووصفه بالبطل االستشهاديأشعر بالفخر عندما يتحدث الناس عن 

على الدورات  االستشهاديين نشعر بالفخر عند إطالق أسماء
 الرياضية واألنشطة المختلفة

4.92 .363 
98.4 

نشعر بالفخر عندما يتم دعوتنا من قبل المؤسسات للمشاركة في 
 مهرجانات إلحياء ذكرى الشهداء

4.87 .469 
97.4 

 االستشهاديينبأسماء أشعر بالفخر والقوة عند الهتاف في المسيرات 
 وعملهم البطولي

4.86 .511 
97.2 

 96.6 679. 4.83 االستشهاديأشعر بالفخر عند قراءة وصية 

 االستشهاديينأشعر بالفخر عندما يضع الشباب الفلسطيني صور 
 على صدورهم وعلى الميداليات والمفاتيح

4.83 .527 
96.6 

 96.6 726. 4.83 د الجددعلى الموالي االستشهاديسم اأ سر عندما يطلق 

على الجدران وفي  االستشهادييننشعر بالفخر عندما نرى صور 
 الشوارع

4.79 .742 
95.8 

ديو الذي عمله الفصيل نشعر بالفخر عند مشاهدة شريط الفي
 ستشهادي وهو يتلو وصيتهالسياسي لال

4.20 1.333 
12.0 

 70.2 1.516 3.51 نا التقدير واالحترام في المدارسؤ يتلقى أبنا

 64.2 1.278 3.21 زارنا أخصائيون اجتماعيون ونفسيون لتخفيف من مصابنا

نا بعض النشاطات التي تهدف إلى تفريغ المشاعر ؤ يتلقى أبنا
 واالنفعاالت

2.43 1.479 
48.6 
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 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

رتبة حسب م لسطينيينالف االستشهاديينلدى أسر الدعم النفسي مؤشرات ( 64)يوضح الجدول رقم 

شعرت بالفخر ، و االستشهاديأشعر بالفخر عند سماع قصائد تشيد بعمل : وقد جاء في مقدمتهااألهمية، 

أشعر ، و االستشهاديينأشعر بالفخر عند تناول البرامج التلفزيونية سيرة ، و االستشهاديينعندما صدر بوستر 

أشعر بالفخر عندما ، و من أسرتنا الستشهاديابالفخر عند وضع الشعارات الوطنية التي تخلد ذكرى 

من المتوسطات الحسابية في وذلك كما هو واضح  ،ووصفه بالبطل االستشهادييتحدث الناس عن 

 . الجدول أعاله

 السؤال الفرعي الثالث 3.3.2.4

   ؟الفلسطينيين االستشهاديينأسر مؤشرات الدعم االجتماعي لدى  ما

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافاتت المتوسطات الحسابية، و ستخرجاسؤال هذا اللإلجابة عن 

، وذلك كما هو مرتبة حسب األهمية الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى الدعم االجتماعي لمؤشرات 

 (. 65)واضح في الجدول رقم 

لدعم مؤشرات االمعيارية، والنسب المئوية ل االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و (. 65)جدول رقم 
 مرتبة حسب األهميةالفلسطينيين  االستشهاديينأسر االجتماعي لدى 

المتوسط  الدعم االجتماعي 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 87.8 0.97 4.39 لشهداءدعوتنا للمشاركة في المسيرات الشعبية وجنازات ا عند نشعر بالفخر

 74.4 1.16 3.72 يزورنا أهل الحي في األعياد والمناسبات الوطنية

 98.0 1.16 3.55 يتم دعوتنا للمشاركة في األعراس الوطنية للشهداء

 70.4 1.30 3.52 يتم تكريمنا في المناسبات الوطنية والمهرجانات التي يتم فيها إحياء ذكرى الشهداء

 27.0 1.61 2.45 يتم دعوتنا للمشاركة في بعض الندوات الدينية
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 42.8 1.40 2.14 (رجل إصالح ،شيخ )تلقينا المساعدة والنصيحة من 

 37.0 1.34 1.95 ..نتلقى الهدايا والمساعدة من الجيران مثل الطعام والمالبس 

 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

رتبة م الفلسطينيين االستشهاديينلدى أسر الدعم االجتماعي مؤشرات ( 65)يوضح الجدول رقم 

بالفخر عند دعوتنا للمشاركة في المسيرات الشعبية وجنازات  نشعر: وقد جاء في مقدمتهاحسب األهمية، 

الشهداء، ويزورنا أهل الحي في األعياد والمناسبات الوطنية، ويتم دعوتنا للمشاركة في األعراس الوطنية 

للشهداء، ويتم تكرمينا في المناسبات الوطنية والمهرجانات التي يتم فيها إحياء ذكرى الشهداء، ويتم دعوتنا 

 . من المتوسطات الحسابية في الجدول أعالهوذلك كما هو واضح  مشاركة في بعض الندوات الدينية،لل

 فرضيات الدراسة 3.4
 

 ة األولىالفرضية الرئيس1.3.4 
 

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

الجنس، ومكان السكن، والعمر، والتجمع، والمؤهل العلمي، : يراتالفلسطينيين وفقًا لمتغ االستشهاديين

الوالدي في  االستشهادي، وترتيب االستشهاد، وحالة اللجوء، سنة حدث االستشهاديصلة القرابة ب

  االستشهاديجثة  استالمللعنف اإلسرائيلي، وترك الوصية، و  االستشهادياألسرة، وتعرض 

 األولى الفرضية 1.1.3.4
 

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى وجتال 

 .تعزى لمتغير الجنس الفلسطينيين االستشهاديين

لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)م اختبار ت ستخدللتحقق من صحة هذه الفرضية ا

 (.66)وذلك كما هو واضح في الجدول رقم الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس،  االستشهاديينأسر 
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 االستشهاديينأسر لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)نتائج اختبار ت (. 66)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس

خبرات الفقدان 
 الصادمة

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  1.76 2.93 81 ذكر حدث االسشتهاد
131 

 
2.149- 

 
 1.72 3.21 52 أنثى 1.142

  1.74 2.34 81 ذكر االستشهادتجربة 
131 

 
2.418 

 
 1.63 2.14 52 أنثى 1.117

أعراض صدمة 
 االستشهاد

  1.74 2.43 81 ذكر
131 

 
2.174- 

 
 1.85 2.73 52 أنثى 1.131

  1.59 2.51 81 ذكر جة الكليةالدر 
131 

 
1.716- 

 
 1.65 2.59 52 أنثى 1.475

 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

α≤0.05  وكانت . الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس االستشهاديينأسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة

ناث، في حين كانت الفروق لصادمة لصالح أفراد العينة من اإلوأعراضه ا االستشهادعدي حدث الفروق في ب

، وبذلك تكون صعبأ االستشهادتجربة الذين كانت عندهم ، االستشهادلصالح أفراد العينة الذكور في تجربة 

 .الفرضية قد رفضت

 ثانيةال الفرضية  2.1.3.4 

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05المستوى  وجد فروق ذات داللة إحصائية عندتال 

 .تعزى لمتغير مكان السكن الفلسطينيين االستشهاديين
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 One way analysis of) حليل التباين األحاديم اختبار تستخدللتحقق من صحة هذه الفرضية ا

variance)  مكان تعزى لمتغير الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة

 (.67)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم السكن

للفروق ( One way anlaysis of variance)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (. 67)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديينأسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة 

خبرات الفقدان 
 الصادمة

درجات  التباين مصدر
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  1.549 1.197 2 بين المجموعات االستشهادحدث 
1.951 

 
 1.577 74.484 129 داخل المجموعات 1.389

-----  75.581 131 المجموع
  1.827 1.654 2 بين المجموعات االستشهادتجربة 

1.613 
 

 1.513 66.163 129 داخل المجموعات 1.213
-----  67.818 131 المجموع

أعراض صدمة 
 االستشهاد

  1.338 1.676 2 بين المجموعات
1.523 

 
 1.646 83.296 129 داخل المجموعات 1.594

-----  83.971 131 المجموع
  1.448 1.895 2 بين المجموعات الدرجة الكلية

1.178 
 

 1.381 49.126 129 داخل المجموعات 1.311
-----  49.921 131 المجموع

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( 67)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α≤0.05  الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديينأسر لدى في  خبرات الفقدان الصادمة. 
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أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة لالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 68)م جدول رق
 الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديين

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن خبرات الفقدان الصادمة
 1.74 3.12 56 مخيم االستشهادحدث 

 1.79 2.94 41 مدينة
 1.73 3.17 35 قرية

 1.82 2.11 56 مخيم تجربة االسشتهاد
 1.65 2.24 41 مدينة
 1.58 2.38 35 قرية

 1.75 2.53 56 مخيم االستشهادأعراض صدمة 
 1.83 2.48 41 مدينة
 1.85 2.66 35 قرية

 1.63 2.49 56 مخيم الدرجة الكلية
 1.62 2.49 41 مدينة
 1.58 2.68 35 قرية

 ثالثةال الفرضية 3.1.3.4

بين متغير العمر وخبرات الفقدان  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة وجد تال 

 .الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى الصادمة 

عالقة لل (Perason correlation)معامل االرتباط بيرسون  ستخدماللتحقق من صحة هذه الفرضية 

الفلسطينيين، وذلك كما هو واضح في  االستشهاديينأسر لدى ان الصادمة خبرات الفقدبين متغير العمر و 

 (.97)الجدول رقم 
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للعالقة بين متغير العمر ( Pearson correlation)رتباط بيرسون نتائج معامل اال (. 69)جدول رقم 
 الفلسطينيين االستشهاديينوخبرات الفقدان الصادمة لدى أسر 

 داللة اإلحصائيةال (ر)قيمة  العدد المتغيرات
 0.001 **0.292 132 االستشهادحدث 
 0.960 0.004 132 االستشهادتجربة 

 0.000 **0.325 132 االستشهادأعراض صدمة 
 0.003 **0.257 132 الدرجة الكلية 

 

ذات داللة إحصائية عند عالقة طردية وجود إلى ( 69)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

الفلسطينيين، بحيث  االستشهاديينبين متغير العمر وخبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05المستوى 

من حيث حدث )الفلسطينيين االستشهاديينلدى أسر  خبرات الفقدان الصادمةازدادت درجة  العمرازداد كلما 

 .والعكس صحيح، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت( وأعراضه الصادمه االستشهاد

 رابعةال ةالفرضي4.1.3.4 

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير التجمع الفلسطينيين االستشهاديين

لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)م اختبار ت ستخدللتحقق من صحة هذه الفرضية ا

 (.70)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم التجمعزى لمتغير الفلسطينيين تع االستشهاديينأسر 
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 االستشهاديينأسر لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)نتائج اختبار ت (. 70)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير التجمع

خبرات الفقدان 
 الصادمة

المتوسط  العدد التجمع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجات
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.004 2.963- 130 0.83 2.77 49 قطاع غزة االستشهادحدث 

 0.67 3.19 83 الضفة الغربية

 0.000 10.321- 130 0.49 1.59 49 قطاع غزة االستشهادتجربة 

 0.55 2.59 83 الضفة الغربية

أعراض صدمة 
 االستشهاد

 0.000 5.467- 130 0.60 2.12 49 قطاع غزة

 0.79 2.80 83 الضفة الغربية

 0.000 8.002- 130 0.45 2.08 49 قطاع غزة الدرجة الكلية

 0.53 2.81 83 الضفة الغربية

 

 تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

α≤0.05 وكانت . التجمعالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى  في خبرات الفقدان الصادمة

وأعراضه الصادمة لصالح أفراد العينة من الضفة  االستشهاد، وتجربة االستشهادالفروق في أبعاد حدث 

 .، وبذلك تكون الفرضية قد رفضتالغربية، الذين كانت عندهم خبرات الفقدان الصادمة أعلى

 ةلخامسا الفرضية5.1.3.4 

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي الفلسطينيين االستشهاديين

 One way analysis of) حليل التباين األحاديم اختبار تستخدللتحقق من صحة هذه الفرضية ا

variance) مكان الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى صادمة للفروق في خبرات الفقدان ال

 (.71)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم المؤهل العلمي
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للفروق ( One way anlaysis of variance)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (. 71)جدول رقم 
 زى لمتغير المؤهل العلميالفلسطينيين تع االستشهاديينأسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة 

خبرات 
الفقدان 
 الصادمة

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

حدث 
 االستشهاد

 0.001 5.024 2.581 10.326 4 بين المجموعات
 0.514 65.255 127 داخل المجموعات

 - 75.581 131 المجموع
ربة تج

 االستشهاد
 0.264 1.324 0.679 2.715 4 بين المجموعات
 0.513 65.102 127 داخل المجموعات

 - 67.818 131 المجموع
أعراض  
صدمة 
 االستشهاد

 0.000 11.130 5.449 21.796 4 بين المجموعات
 0.490 62.175 127 داخل المجموعات

 - 83.971 131 المجموع
الدرجة 
 الكلية

 0.000 6.758 2.190 8.761 4 بين المجموعات
 0.324 41.161 127 داخل المجموعات

 - 49.921 131 المجموع
 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( 71)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α≤0.05  متغير المؤهل العلميالفلسطينيين تعزى ل االستشهاديينأسر لدى في  خبرات الفقدان الصادمة. 

( Tukey test)ستخرج اختبار توكي اوبذلك تكون الفرضية قد رفضت، وإليجاد مصدر هذه الفروق 

الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينللمقارنات الثنائية البعدية في خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر 

 (.72)المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 
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للمقارنات الثنائية البعدية في خبرات الفقدان ( Tukey test)نتائج اختبار توكي (. 72)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي االستشهاديينالصادمة لدى أسر 

 بكالوريوس فأعلى دبلوم ثانوي أساسي أمي المؤهل العلمي األبعاد
 

حدث 
 االستشهاد

 0.99242* 8.03293* 0.93341* 0.34389  أمي
 0.32709* 0.90729* 0.38088*   أساسي
 0.03179 0.37733    ثانوي
 -0.39037     دبلوم

      بكالوريوس فأعلى
 

أعراض 
صدمة 
 االستشهاد

 0.71197* 8.39299* 0.11318* 0.32828  أمي
 0.92931* 8.04333* 0.32420*   أساسي
 0.80271 0.21073    ثانوي
 -0.39379     لومدب

      بكالوريوس فأعلى
 

في خبرات الفقدان الصادمة أن الفروق ( 72)الواردة في الجدول رقم تشير المقارنات الثنائية البعدية 

كانت بين المبحوثين األميين وحملة  الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي االستشهاديينلدى أسر 

والبكالوريوس فأعلى، لصالح األميين، وكانت الفروق بين المبحوثين ذوي التعليم الشهادة الثانوية، والدبلوم، 

األساسي، والثانوي، والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، لصالح ذوي التعليم األساسي الذين كانت خبرات الفقدان 

لحسابية عندهم أعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات ا( وأعراضه الصادمة االستشهادحدث )الصادمة 

 (.73)في الجدول رقم 
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أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة لالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 73)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي االستشهاديين

خبرات الفقدان 
 الصادمة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي

 
 
 الستشهاداحدث 

 0.65 3.56 15 أميّ 
 0.72 3.23 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 0.80 2.92 42 ثانوي
 0.59 2.52 14 دبلوم

 0.60 2.88 22 بكالوريوس
 0.75 3.04 132 المجموع

 
 
 االستشهادتجربة 

 0.69 2.13 15 أميّ 
 0.69 2.36 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 0.66 2.15 42 ثانوي
 0.80 1.93 14 دبلوم

 0.80 2.36 22 بكالوريوس
 0.71 2.22 132 المجموع

 
 

أعراض صدمة 
 االستشهاد

 0.82 3.24 15 أميّ 
 0.80 2.90 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 0.65 2.35 42 ثانوي
 0.52 1.87 14 دبلوم

 0.54 2.25 22 بكالوريوس
 0.80 2.55 132 المجموع

 
 

 الدرجة الكلية
 
 

 0.63 2.91 15 أميّ 
 0.59 2.78 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 0.56 2.41 42 ثانوي
 0.47 2.04 14 دبلوم

 0.53 2.43 22 بكالوريوس
 0.61 2.54 132 المجموع
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 لسادسةا الفرضية 6.1.3.4

سر ألدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .االستشهاديتعزى لمتغير صلة القرابة ب الفلسطينيين االستشهاديين

 One way analysis of) حليل التباين األحاديستخدم اختبار تاللتحقق من صحة هذه الفرضية 

variance)  صلة الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة

 (.74)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم دياالستشهاالقرابة ب

للفروق ( One way anlaysis of variance)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (. 74)جدول رقم 
 االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديينأسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة 

خبرات 
الفقدان 
 الصادمة

درجات  نمصدر التباي
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

حدث 
 االستشهاد

  3.219 6.418 2 بين المجموعات
5.985 

 
 1.536 69.163 129 داخل المجموعات 1.113

 - 75.581 131 المجموع
تجربة 
 االستشهاد

  2.361 4.722 2 بين المجموعات
4.827 

 
 1.489 63.196 129 داخل المجموعات 1.111

 - 67.818 131 المجموع
أعراض  
صدمة 
 االستشهاد

  3.359 6.717 2 بين المجموعات
5.618 

 
 1.599 77.254 129 داخل المجموعات 1.115

 - 83.971 131 المجموع
الدرجة 
 الكلية

  1.613 3.216 2 بين المجموعات
4.426 

 
 1.362 46.716 129 وعاتداخل المجم 1.114

 - 49.921 131 المجموع
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إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( 74)رقم  تشير المعطيات الواردة في الجدول

α≤0.05  الفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة  االستشهاديينأسر لدى خبرات الفقدان الصادمة في

 Tukey)قد رفضت، وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار توكي  وبذلك تكون الفرضية .االستشهاديب

test ) للمقارنات الثنائية البعدية في خبرات الفقدان الصادمة بأبعادها المختلفة والدرجة الكلية لدى أسر

، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديين

(75). 

للمقارنات الثنائية البعدية في خبرات الفقدان ( Tukey test)نتائج اختبار توكي (. 75)جدول رقم 
 االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديينالصادمة لدى أسر 

صلة القرابة  األبعاد
 االستشهاديب

 شخص مقرب أخت/أخ والدة/والد

 
 االستشهادحدث 

 0.34034 0.21112*  والدة/ والد
 -0.89134   أخت/ أخ

    شخص مقرب
 

 تجربة االستشهاد
 -0.22992* 0.03911  والدة/ والد
 -0.30394*   أخت/ أخ

    شخص مقرب
أعراض صدمة 

 االستشهاد
 0.47838 0.30999*  والدة/ والد
 -0.48343   أخت/ أخ

    شخص مقرب
 

في خبرات الفقدان الصادمة أن الفروق ( 75)الواردة في الجدول رقم ية تشير المقارنات الثنائية البعد

 االستشهاديكانت بين والدي  االستشهاديصلة القرابة بالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينلدى أسر 

واألخوة في بعدّي حدث االستشهاد وأعراضه الصادمة، لصالح الوالدين الذين كانت خبرات الفقدان الصادمة 
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عندهم أعلى، وبالنسبة لبعد أعراض صدمة االستشهاد فكانت الفروق ( حدث االستشهاد وأعراضه الصادمة)

، االستشهاديواألشخاص المقربين من جهة وبين األخوة واألشخاص المقربين من  االستشهاديبين والدي 

ضح من المتوسطات ، وذلك كما هو والصالح المقربين الذين كانت أعراض صدمة االستشهاد عندهم أعلى

 (.76)الحسابية في الجدول رقم 

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة لالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 76)جدول رقم 
 االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديين

 االنحراف المعياري سابيالمتوسط الح العدد االستشهاديصلة القرابة ب خبرات الفقدان الصادمة
 

 
 االستشهادحدث 

 1.75 3.26 63 ة/والد
 1.73 2.77 43 ت/أخ

 1.68 2.94 26 شخص مقرب
 1.75 3.14 132 المجموع

 
 االستشهادتجربة 

 1.66 2.15 63 ة/والد
 1.81 2.19 43 ت/أخ

 1.59 2.61 26 شخص مقرب
 1.71 2.22 132 المجموع

 
 االستشهادأعراض صدمة 

 1.83 2.77 63 ة/والد
 1.72 2.26 43 ت/أخ

 1.68 2.48 26 شخص مقرب
 1.81 2.55 132 المجموع

 
 الدرجة الكلية

 1.62 2.66 63 ة/والد
 1.62 2.32 43 ت/أخ

 1.51 2.63 26 شخص مقرب
 1.61 2.54 132 المجموع
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 السابعة الفرضية 7.1.3.4

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05مستوى وجد فروق ذات داللة إحصائية عند التال 

 .تعزى لمتغير حالة اللجوء الفلسطينيين االستشهاديين

لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)م اختبار ت ستخدللتحقق من صحة هذه الفرضية ا

 (.77)الجدول رقم  ، وذلك كما هو واضح فيحالة اللجوءالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر 

 االستشهاديينأسر لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)نتائج اختبار ت (. 77)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير حالة اللجوء

خبرات الفقدان 
 الصادمة

حالة 
 اللجوء

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 0.467 0.729- 130 0.82 2.99 73 الجئ االستشهادحدث 

 0.67 3.09 59 غير الجئ

 0.027 2.237- 130 0.77 2.10 73 الجئ االستشهادتجربة 

 0.61 2.37 59 غير الجئ

أعراض صدمة 
 االستشهاد

 0.269 1.111- 130 0.78 2.48 73 الجئ

 0.81 2.63 59 غير الجئ

 0.089 1.715- 130 0.63 2.46 73 الجئ جة الكليةالدر 

 0.57 2.64 59 غير الجئ

 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

α≤0.05  حالة اللجوءالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة .

 االستشهادالذين كانت تجربة ، لصالح أفراد العينة من غير الالجئين االستشهادروق في بعد تجربة وكانت الف

 .وبذلك تكون الفرضية قد رفضتعندهم أعلى، 
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 ثامنةال الفرضية8.1.3.4 

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .االستشهادتعزى لمتغير سنة  طينيينالفلس االستشهاديين

لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)م اختبار ت ستخدللتحقق من صحة هذه الفرضية ا

 (.78)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االستشهادسنة الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر 

 االستشهاديينأسر لدى روق في خبرات الفقدان الصادمة للف( T.test)نتائج اختبار ت (. 78)جدول رقم 
 االستشهادالفلسطينيين تعزى لمتغير سنة 

سنة حدث  خبرات الفقدان الصادمة
 االستشهاد

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.88 2.82 30 -2000 االستشهادحدث 
130 -1.749 0.083 

2001+ 102 3.10 0.71 

 0.75 2.02 30 -2000 االستشهادتجربة 
130 -1.738 0.085 

2001+ 102 2.28 0.70 

 0.76 2.24 30 -2000 االستشهادأعراض صدمة 
130 -2.424 0.017 

2001+ 102 2.64 0.79 

 0.61 2.29 30 -2000 الدرجة الكلية
130 -2.534 0.012 

2001+ 102 2.61 0.60 
 

 تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

α≤0.05  االستشهادسنة الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة .

 2111هم في العام ؤ ين استشهد أبنالصالح أفراد العينة الذ االستشهادوكانت الفروق في بعد أعراض صدمة 

 .وبذلك تكون الفرضية قد رفضتعندهم أعلى،  االستشهادالذين كانت أعراض صدمة ، فأعلى
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 تاسعةال الفرضية 9.1.3.4

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .الوالدي في األسرة االستشهاديترتيب  تعزى لمتغير الفلسطينيين االستشهاديين

 One way analysis of) حليل التباين األحاديم اختبار تللتحقق من صحة هذه الفرضية استخد

variance)  ترتيب الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة

 (.79)اضح في الجدول رقم ، وذلك كما هو و الوالدي في األسرة االستشهادي

للفروق ( One way anlaysis of variance)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (. 79)جدول رقم 
الوالدي  االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديينفي خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر 

 في األسرة

خبرات الفقدان 
 الصادمة

ت درجا مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

حدث 
 االستشهاد

 0.802 0.221 0.12 0.258 2 بين المجموعات
 0.58 75.323 129 داخل المجموعات

 - 75.581 131 المجموع
تجربة 
 االستشهاد

 0.548 0.604 0.31 0.629 2 بين المجموعات
 0.52 67.189 129 عاتداخل المجمو 
 - 67.818 131 المجموع

أعراض  
صدمة 
 االستشهاد

 0.648 0.435 0.28 0.562 2 بين المجموعات
 0.64 83.409 129 داخل المجموعات

 - 83.971 131 المجموع
 0.746 0.293 0.11 0.226 2 بين المجموعات الدرجة الكلية

 0.38 49.695 129 داخل المجموعات
 - 49.921 131 المجموع
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إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( 79)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α≤0.05  االستشهاديترتيب  الفلسطينيين تعزى لمتغير االستشهاديينأسر لدى خبرات الفقدان الصادمة في 

 .الوالدي في األسرة

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة لالمعيارية  االنحرافاتابية و المتوسطات الحس(. 80)جدول رقم 
 الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديين

 االستشهاديترتيب  األبعاد
 الوالدي في األسرة

المتوسط  العدد
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.45 3.12 15 األول  االستشهادحدث 
 0.81 3.01 98 الوسط
 0.68 3.10 19 األخير
 0.75 3.04 132 المجموع

 0.77 2.40 15 األول  االستشهادتجربة 
 0.73 2.21 98 الوسط
 0.61 2.13 19 األخير
 0.71 2.22 132 المجموع

 0.53 2.57 15 األول  االستشهادأعراض  صدمة 
 0.80 2.51 98 الوسط
 0.96 2.70 19 األخير
 0.80 2.55 132 وعالمجم

 0.47 2.63 15 األول  الدرجة الكلية
 0.62 2.52 98 الوسط
 0.67 2.59 19 األخير
 0.61 2.54 132 المجموع
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 عاشرةال الفرضية 10.1.3.4

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديعزى لمتغير تعرض ت الفلسطينيين االستشهاديين

لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)ستخدم اختبار ت اللتحقق من صحة هذه الفرضية 

، وذلك كما هو واضح في للعنف اإلسرائيلي االستشهاديتعرض الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر 

 (.81)الجدول رقم 

 االستشهاديينأسر لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)نتائج اختبار ت (. 81)جدول رقم 
 للعنف اإلسرائيلي االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير تعرض 

خبرات الفقدان 
 الصادمة

 االستشهاديتعرض 
 للعنف اإلسرائيلي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 سوبةالمح

الداللة 
 اإلحصائية

حدث 
 االستشهاد

 0.74 3.10 117 نعم
130 2.943 0.004 

 0.71 2.51 15 ال

تجربة 
 االستشهاد

 0.68 2.30 117 نعم
130 3.759 0.000 

 0.67 1.59 15 ال

أعراض 
صدمة 
 االستشهاد

 0.80 2.61 117 نعم

130 2.728 0.007 
 0.59 2.03 15 ال

 0.59 2.61 117 نعم الدرجة الكلية
130 3.930 0.000 

 0.48 1.98 15 ال
 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

α≤0.05  االستشهاديتعرض الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة 

وأعراضه الصادمة،  االستشهاد، وتجربة االستشهادمن حدث  ت الفروق في كل  وكان. للعنف اإلسرائيلي
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سرائيلي، الذين كانت خبرات الفقدان الصادمة عندهم للعنف اإلِ  االستشهاديلصالح األسر التي تعرض فيها 

 .وبذلك تكون الفرضية قد رفضتأعلى، 

 ةحادية عشر ال الفرضية 11.1.3.4

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05ئية عند المستوى وجد فروق ذات داللة إحصاتال 

 .تعزى لمتغير ترك الوصية الفلسطينيين االستشهاديين

لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)م اختبار ت استخدللتحقق من صحة هذه الفرضية 

 (.82)واضح في الجدول رقم  ، وذلك كما هوترك الوصية الفلسطينيين تعزى لمتغير االستشهاديينأسر 

 االستشهاديينأسر لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)نتائج اختبار ت (. 82)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير ترك الوصية

خبرات الفقدان 
 الصادمة

ترك 
 الوصية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

لداللة ا
 اإلحصائية

 0.580 0.555- 126 0.77 3.01 102 نعم االستشهادحدث 

 0.74 3.10 26 ال

 0.283 1.077- 126 0.70 2.16 102 نعم االستشهادتجربة 

 0.68 2.32 26 ال

أعراض صدمة 
 االستشهاد

 0.500 0.679 126 0.86 2.55 102 نعم

 0.55 2.46 26 ال

 0.699 0.389- 126 0.65 2.51 102 نعم الدرجة الكلية

 0.44 2.56 26 ال
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  عدم تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى

α≤0.05  ترك الوصية، الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة

 .تقبلوبذلك تكون الفرضية قد 
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 ةثانية عشر ال الفرضية12.1.3.4 

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .االستشهاديجثة  استالمتعزى لمتغير  الفلسطينيين االستشهاديين

لدى مة للفروق في خبرات الفقدان الصاد( T.test)م اختبار ت للتحقق من صحة هذه الفرضية استخد

، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االستشهاديجثة  استالم الفلسطينيين تعزى لمتغير االستشهاديينأسر 

(83.) 

 االستشهاديينأسر لدى للفروق في خبرات الفقدان الصادمة ( T.test)نتائج اختبار ت (. 83)جدول رقم 
 االستشهاديجثة  استالمالفلسطينيين تعزى لمتغير 

دان خبرات الفق
 الصادمة

جثة  استالم
 االستشهادي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.671 0.426- 130 0.90 2.99 42 نعم االستشهادحدث 

 0.68 3.05 90 ال

تجربة 
 االستشهاد

 0.000 4.435- 130 0.74 1.82 42 نعم

 0.63 2.41 90 ال

أعراض صدمة 
 االستشهاد

 0.091 1.704- 130 0.75 2.37 42 نعم

 0.81 2.63 90 ال

 0.004 2.943- 130 0.65 2.31 42 نعم الدرجة الكلية

 0.57 2.64 90 ال
 

 α≤0.05تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

. االستشهاديجثة  استالمالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى لفقدان الصادمة في خبرات ا

الذين ، و االستشهاديبنهم الصالح أفراد العينة الذين لم يستلموا جثة  االستشهادوكانت الفروق في ب عد تجربة 

 .، وبذلك تكون الفرضية قد رفضتخبرات الفقدان الصادمة عندهم أعلىكانت 
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 الفرضية الرئيسة الثانية2.3.4 

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

الجنس، ومكان السكن، والعمر، والتجمع، والمؤهل العلمي، صلة القرابة : وفقًا لمتغيرات الفلسطينيين

الوالدي في األسرة، وتعرض  ستشهادياال، وترتيب االستشهاد، وحالة اللجوء، سنة حدث االستشهاديب

 .االستشهاديجثة  استالمللعنف اإلسرائيلي، وترك الوصية، و  االستشهادي

 األولى الفرضية 1.2.3.4

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير الجنس الفلسطينيين

 االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ( T.test)م اختبار ت ية استخدضللتحقق من صحة هذه الفر 

 (.84)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم الجنس الفلسطينيين تعزى لمتغير

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى للفروق في التكيف ( T.test)نتائج اختبار ت (. 84)جدول رقم 
 تعزى لمتغير الجنس

المتوسط  لعددا الجنس التكيف
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.806 0.246 130 0.42 3.14 80 ذكر التكيف الشخصي

 0.46 3.12 52 أنثى

 0.916 0.105 130 0.71 3.66 80 ذكر التكيف االجتماعي

 0.57 3.65 52 أنثى

 0.059 1.902- 130 0.40 3.50 80 ذكر التكيف النفسي

 0.39 3.64 52 أنثى

 0.266 1.116- 130 0.66 3.84 80 ذكر التوجه نحو الحياة

 0.57 3.97 52 أنثى

 0.177 1.358- 130 0.31 3.53 80 ذكر الدرجة الكلية



245 
 

 130 0.31 3.61 52 أنثى

 

 α≤0.05 داللة إحصائية عند المستوى وجود فروق ذات تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى

. وبذلك تكون الفرضية قد رفضت .الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس االستشهاديينأسر لدى التكيف في 

، وكانت الفروق في التكيف النفسي لصالح أفراد العينة من اإلناث، واللواتي كان لديهن التكيف النفسي أعلى

 .وبذلك تكون الفرضية قد رفضت

 الثانية الفرضية 2.2.3.4

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير مكان السكن الفلسطينيين

 One way analysis of) حليل التباين األحاديم اختبار تللتحقق من صحة هذه الفرضية استخد

variance)  وذلك كما هو مكان السكنالفلسطينيين تعزى لمتغير  ستشهادييناالأسر لدى التكيف للفروق في ،

 (.85)واضح في الجدول رقم 

للفروق ( One way anlaysis of variance)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (. 85)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديينأسر لدى في التكيف 

درجات  نمصدر التباي التكيف
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.737 0.307 0.06 0.121 2 بين المجموعات التكيف الشخصي
 0.19 25.553 129 داخل المجموعات

 - 25.675 131 المجموع
 0.908 0.097 0.04 0.087 2 بين المجموعات التكيف االجتماعي

 0.44 57.605 129 المجموعات داخل
 - 57.692 131 المجموع
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 0.798 0.226 0.03 0.075 2 بين المجموعات التكيف النفسي
 0.16 21.397 129 داخل المجموعات

 - 21.472 131 المجموع
 0.465 0.771 0.30 0.616 2 بين المجموعات التوجه نحو الحياة

 0.40 51.545 129 داخل المجموعات
 - 52.161 131 المجموع

 0.733 0.311 0.03 0.062 2 بين المجموعات الدرجة الكلية
 0.09 12.751 129 داخل المجموعات

 - 12.813 131 المجموع
 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( 85)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α≤0.05  الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديينأسر لدى التكيف في. 

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى للتكيف المعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 86)جدول رقم 
 تعزى لمتغير مكان السكن

 المتوسط الحسابي العدد مكان السكن التكيف
 

 اإلنحراف المعياري

 0.39 3.14 56 مخيم التكيف الشخصي
 0.45 3.10 41 مدينة
 0.51 3.18 35 قرية

 0.67 3.65 56 مخيم التكيف االجتماعي
 0.78 3.70 41 مدينة
 0.49 3.63 35 قرية

 0.45 3.56 56 مخيم التكيف النفسي
 0.35 3.58 41 مدينة
 0.37 3.52 35 قرية

 0.58 3.83 56 مخيم التوجه نحو الحياة
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 0.49 3.99 41 مدينة
 0.81 3.87 35 قرية

 0.33 3.54 56 مخيم الدرجة الكلية
 0.32 3.59 41 مدينة
 0.26 3.55 35 قرية

 الثالثة الفرضية3.2.3.4 

أسر لدى بين متغير العمر والتكيف  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة وجد تال 

 .الفلسطينيين االستشهاديين

للعالقة بين متغير العمر ( Pearson correlation)رتباط بيرسون نتائج معامل اال (. 87)جدول رقم 
 الفلسطينيين االستشهاديينوالتكيف لدى أسر 

 الداللة اإلحصائية (ر)قيمة  العدد المتغيرات
 0.231 0.105 132 التكيف الشخصي
 0.003 **0.258 132 التكيف االجتماعي

 0.003 **0.253 132 التكيف النفسي
 0.214 0.109 132 لحياةالتوجه نحو ا
 0.001 **0.298 132 الدرجة الكلية

 

بين متغير  α≤0.05يتضح من الجدول السابق وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 االستشهادييناد العمر لدى أسر دز االفلسطينيين، بحيث كلما  االستشهاديينالعمر والتكيف لدى أسر 

 .وبذلك تكون الفرضية قد رفضت. ة التكيف االجتماعي والنفسي والعكس صحيحادت درجدز االفلسطينيين 

 الرابعة الفرضية 4.2.3.4

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير التجمع الفلسطينيين
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 االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

 (.88)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم التجمعالفلسطينيين تعزى لمتغير 

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى للفروق في التكيف ( T.test)نتائج اختبار ت (. 88)جدول رقم 
 تعزى لمتغير التجمع

المتوسط  العدد التجمع التكيف
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

التكيف 
 الشخصي

 0.064 1.871- 130 0.40 3.04 49 قطاع غزة

 0.45 3.19 83 الضفة الغربية

التكيف 
 االجتماعي

 0.000 4.999- 130 0.72 3.29 49 قطاع غزة

 0.51 3.88 83 الضفة الغربية

التكيف 
 النفسي

 0.000 4.407- 130 0.44 3.35 49 زةقطاع غ

 0.32 3.68 83 الضفة الغربية

التوجه نحو 
 الحياة

 0.681 4.412- 130 0.60 3.86 49 قطاع غزة

 0.65 3.91 83 الضفة الغربية

الدرجة 
 الكلية

 0.000 4.655- 130 0.34 3.40 49 قطاع غزة

 0.29 3.66 83 الضفة الغربية

 

الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  تشير المعطيات

α≤0.05  وكانت الفروق في بعدي . التجمعالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى في التكيف

وى على المست اً الذين كانوا أكثر تكيف ،التكيف االجتماعي والنفسي لصالح أفراد العينة في الضفة الغربية

 .وبذلك تكون الفرضية قد رفضتاالجتماعي والنفسي، 
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 الخامسة الفرضية 5.2.3.4

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي الفلسطينيين

 One way analysis of) ديحليل التباين األحام اختبار تحقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

variance)  وذلك كما المؤهل العلميالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ،

 (.89)هو واضح في الجدول رقم 

للفروق ( One way anlaysis of variance)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (. 89)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي ستشهادييناالأسر لدى في التكيف 

درجات  مصدر التباين التكيف
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.036 2.648 0.494 1.976 4 بين المجموعات التكيف الشخصي
 0.187 23.698 127 داخل المجموعات

 - 25.675 131 المجموع
 0.462 0.908 0.401 1.604 4 بين المجموعات التكيف االجتماعي

 0.442 56.088 127 داخل المجموعات
 - 57.692 131 المجموع

 0.000 5.576 0.802 3.208 4 بين المجموعات التكيف النفسي
 0.144 18.264 127 داخل المجموعات

 - 21.472 131 المجموع
 0.164 1.657 0.647 2.587 4 بين المجموعات ياةالتوجه نحو الح

 0.309 49.574 127 داخل المجموعات
 - 52.161 131 المجموع

 0.126 1.836 0.175 0.701 4 بين المجموعات الدرجة الكلية
 0.095 12.112 127 داخل المجموعات

 - 12.813 131 المجموع
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 α≤0.05 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( 89)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

 وكانت الفروق في بعديّ  .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي االستشهاديينأسر لدى في التكيف 

ستخرج اوإليجاد مصدر هذه الفروق . التكيف الشخصي والتكيف النفسي، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت

 االستشهاديينللمقارنات الثنائية البعدية في التكيف االجتماعي لدى أسر ( Tukey test)اختبار توكي 

 (.90)الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

للمقارنات الثنائية البعدية في التكيف لدى أسر ( Tukey test)نتائج اختبار توكي (. 90)جدول رقم 
 سطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلميالفل االستشهاديين

 بكالوريوس فأعلى دبلوم ثانوي أساسي أمي المؤهل العلمي األبعاد
 

 
التكيف 
 الشخصي

 0.43389 0.32883* 0.49802 0.02424  أمي
 0.48092 0.47190* 0.48198   أساسي
 -0.00919 0.01007*    ثانوي
 -0.01979     دبلوم

      بكالوريوس فأعلى
 

 
التكيف 
 النفسي

 0.42121 0.38041* 0.84914 0.00342  أمي
 0.42343 0.30902* -0.84331   أساسي
 0.84899 0.31329*    ثانوي
 -0.49897     دبلوم

      بكالوريوس فأعلى
 

لدى أسر التكيف في أن الفروق ( 91)الواردة في الجدول رقم تشير المقارنات الثنائية البعدية 

كانت بين المبحوثين  تعزى لمتغير المؤهل العلميببعديه الشخصي والنفسي الفلسطينيين  ستشهادييناال

األميين وحملة شهادة الدبلوم لصالح األميين، وبين ذوي التعليم األساسي والدبلوم لصالح ذوي التعليم 
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ين كانت درجة التكيف الشخصي األساسي، وبين ذوي التعليم الثانوي والدبلوم لصالح ذوي التعليم الثانوي الذ

 (.91)والنفسي عندهم أعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى  للتكيفالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 91)جدول رقم 
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المتوسط  دالعد المستوى التعليمي التكيف
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.39 3.31 15 أميّ  التكيف الشخصي
 0.54 3.27 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 0.40 3.05 42 ثانوي
 0.29 2.97 14 دبلوم

 0.30 3.06 22 بكالوريوس
 0.44 3.14 132 المجموع

 0.73 3.89 15 أميّ  التكيف االجتماعي
 0.65 3.63 39 (اديابتدائي، إعد)أساسي 

 0.51 3.68 42 ثانوي
 0.83 3.42 14 دبلوم

 0.76 3.65 22 بكالوريوس
 0.66 3.66 132 المجموع

 0.42 3.69 15 أميّ  التكيف النفسي
 0.36 3.69 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 0.35 3.57 42 ثانوي
 0.42 3.18 14 دبلوم

 0.38 3.44 22 بكالوريوس
 0.40 3.56 132 عالمجمو 

 0.78 3.77 15 أميّ  التوجه نحو الحياة
 0.72 3.75 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 
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 0.45 4.01 42 ثانوي
 0.48 4.14 14 دبلوم

 0.66 3.82 22 بكالوريوس
 0.63 3.89 132 المجموع 

 0.38 3.66 15 أميّ  الدرجة الكلية
 0.32 3.60 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 0.24 3.58 42 ثانوي
 0.35 3.40 14 دبلوم

 0.30 3.48 22 بكالوريوس
 0.31 3.56 132 المجموع

 السادسة الفرضية 6.2.3.4

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .االستشهاديتعزى لمتغير صلة القرابة ب الفلسطينيين

 One way analysis of) حليل التباين األحاديم اختبار تحة هذه الفرضية استخدحقق من صللت

variance)  االستشهاديصلة القرابة بالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ،

 (.92)وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 
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للفروق ( One way anlaysis of variance)حادي نتائج اختبار تحليل التباين األ(. 92)جدول رقم 
 االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديينأسر لدى في التكيف 

درجات  مصدر التباين التكيف 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  1.612 1.213 2 بين المجموعات التكيف الشخصي
3.171 

 
 1.191 24.472 129 داخل المجموعات 1.145

 - 25.675 131 المجموع
  2.218 4.436 2 بين المجموعات التكيف االجتماعي

5.373 
 

 1.413 53.255 129 داخل المجموعات 1.116
 - 57.692 131 المجموع

  1.158 2.317 2 بين المجموعات التكيف النفسي
7.811 

 
 1.148 19.155 129 داخل المجموعات 1.111

 - 21.472 131 المجموع
  1.525 1.149 2 بين المجموعات التوجه نحو الحياة

1.324 
 

 1.396 51.112 129 داخل المجموعات 1.271
 - 52.161 131 المجموع

  1.656 1.312 2 بين المجموعات الدرجة الكلية
7.361 

 
 1.189 11.511 129 موعاتداخل المج 1.111

 - 12.813 131 المجموع
 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( 92)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α≤0.05  وبذلك  .االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديينأسر لدى في التكيف

للمقارنات ( Tukey test)مصدر هذه الفروق استخرج اختبار توكي تكون الفرضية قد رفضت، وإليجاد 

الفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة  االستشهاديينالثنائية البعدية في التكيف االجتماعي لدى أسر 

 (.93)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االستشهاديب
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ات الثنائية البعدية في التكيف لدى أسر للمقارن( Tukey test)نتائج اختبار توكي (. 93)جدول رقم 
 االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديين

صلة القرابة  األبعاد
 االستشهاديب

 شخص مقرب أخت/أخ والدة/والد

التكيف 
 الشخصي

 0.43334* 0.09997  والدة/ والد
 0.81912   أخت/ أخ

    شخص مقرب
التكيف 
 االجتماعي

 -0.02232 0.39998*  والدة/ الدو 
 -0.24073*   أخت/ أخ

    شخص مقرب
 التكيف 
 النفسي

 0.01793 0.47790*  والدة/ والد
 -0.48009   أخت/ أخ

    شخص مقرب
 

لدى أسر التكيف في أن الفروق ( 93)الواردة في الجدول رقم تشير المقارنات الثنائية البعدية 

في البعد الشخصي كانت : كانت كما يلي االستشهاديصلة القرابة بنيين تعزى لمتغير الفلسطي االستشهاديين

واألشخاص المقربين منهم لصالح الوالدين الذين كان مستوى التكيف  االستشهاديالفروق بين والدي 

واألخوة  االستشهاديوبالنسبة لبعد التكيف االجتماعي كانت الفروق بين والدي . الشخصي عندهم أعلى

لصالح الوالدين الذين كانت درجة التكيف االجتماعي عندهم أعلى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت 

وعن بعد . الفروق بين األخوة والمقربين لصالح المقربين الذين كانت درجة التكيف االجتماعي عندهم أعلى

الذين كانت درجة التكيف  واألخوة لصالح الوالدين االستشهاديالتكيف النفسي فكانت الفروق بين والدي 

 (.94)النفسي عندهم أعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
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الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى للتكيف المعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 94)جدول رقم 
 االستشهاديتعزى لمتغير صلة القرابة ب

 المتوسط الحسابي العدد الستشهادياصلة القرابة ب التكيف
 

 االنحراف المعياري

 
 التكيف الشخصي

 1.45 3.21 63 ة/والد
 1.43 3.14 43 أخت/ أخ

 1.39 2.95 26 شخص مقرب
 1.44 3.14 132 المجموع

 
 التكيف االجتماعي

 1.62 3.77 63 ة/والد
 1.77 3.41 43 أخت/ أخ

 1.39 3.82 26 شخص مقرب
 1.66 3.66 132 المجموع

 
 التكيف النفسي

 1.36 3.67 63 ة/والد
 1.45 3.37 43 أخت/ أخ

 1.31 3.58 26 شخص مقرب
 1.41 3.56 132 المجموع

 
 التوجه نحو الحياة

 1.54 3.98 63 ة/والد
 1.73 3.84 43 أخت/ أخ

 1.64 3.76 26 شخص مقرب
 1.63 3.89 132 المجموع

 
 الدرجة الكلية

 1.28 3.66 63 ة/والد
 1.34 3.44 43 أخت/ أخ

 1.23 3.52 26 شخص مقرب
 1.31 3.56 132 المجموع
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 السابعة الفرضية 7.2.3.4

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير حالة اللجوء الفلسطينيين

 االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ( T.test)م اختبار ت دحقق من صحة هذه الفرضية استخللت

 (.95)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم حالة اللجوءالفلسطينيين تعزى لمتغير 

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى للفروق في التكيف ( T.test)نتائج اختبار ت (. 95)جدول رقم 
 تعزى لمتغير حالة اللجوء

المتوسط  العدد ة اللجوءحال التكيف
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.652 0.453 130 0.41 3.15 73 الجئ التكيف الشخصي

 0.47 3.12 59 غير الجئ

التكيف 
 االجتماعي

 0.109 1.615- 130 0.68 3.58 73 الجئ

 0.62 3.76 59 غير الجئ

 0.566 0.576- 130 0.44 3.54 73 الجئ كيف النفسيالت

 0.34 3.58 59 غير الجئ

التوجه نحو 
 الحياة

 الدرجة الكلية

  0.58 3.84 73 الجئ

130 

-1.022 0.309 

 0.68 3.95 59 غير الجئ

 0.242 1.176- 130 0.33 3.53 73 الجئ

 0.28 3.60 59 غير الجئ

 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى عدم في الجدول السابق إلى تشير المعطيات الواردة

α≤0.05  وبذلك تكون الفرضية قد حالة اللجوء، الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى التكيف في

 .قبلت
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 الثامنة الفرضية 8.2.3.4

 االستشهاديينأسر  لدىالتكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير نوع األسرة الفلسطينيين

 االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

 (.96)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم نوع األسرة الفلسطينيين تعزى لمتغير

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى لفروق في التكيف ل( T.test)نتائج اختبار ت (. 96)جدول رقم 
 تعزى لمتغير نوع األسرة

نوع  التكيف
 األسرة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.41 3.06 78 نووية التكيف الشخصي
130 -2.372 0.019 

 0.46 3.24 54 ممتدة

 0.56 3.76 78 نووية كيف االجتماعيالت
130 2.156 0.033 

 0.76 3.51 54 ممتدة

 0.36 3.59 78 نووية التكيف النفسي
130 1.222 0.224 

 0.45 3.50 54 ممتدة

 0.52 4.01 78 نووية التوجه نحو الحياة
130 2.503 0.014 

 0.73 3.72 54 ممتدة

 0.27 3.60 78 نووية الدرجة الكلية
130 1.780 0.078 

 0.35 3.50 54 ممتدة
 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

α≤0.05  وكانت الفروق في . نوع األسرةالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى التكيف في

سر الممتدة، والتكيف االجتماعي لصالح أفراد العينة من األسر التكيف الشخصي لصالح أفراد العينة من األ

 .، وبذلك تكون الفرضية قد رفضتالنووية، والتوجه نحو الحياة لصالح أفراد العينة من األسر الممتدة

 



258 
 

 التاسعة الفرضية 9.2.3.4

 ناالستشهادييأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .االستشهادتعزى لمتغير سنة  الفلسطينيين

 االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

 (.97)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االستشهادسنة الفلسطينيين تعزى لمتغير 

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى لتكيف للفروق في ا( T.test)نتائج اختبار ت (. 97)جدول رقم 
 االستشهادتعزى لمتغير سنة 

سنة  التكيف
 االستشهاد

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.455 0.749- 130 0.41 3.08 30 -2000 التكيف الشخصي

2001+ 102 3.15 0.45 

 0.090 1.707- 130 0.63 3.48 30 -2000 االجتماعي التكيف

2001+ 102 3.71 0.66 

 0.006 2.905- 130 0.46 3.35 30 -2000 التكيف النفسي

2001+ 102 3.62 0.36 

 0.080 1.762 130 0.56 4.07 30 -2000 التوجه نحو الحياة

2001+ 102 3.84 0.64 

 0.123 1.551- 130 0.30 3.48 30 -2000 الدرجة الكلية

2001+ 102 3.58 0.31 
 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

α≤0.05  وكانت الفروق في . االستشهادسنة الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى التكيف في

، وبذلك تكون الفرضية فأعلى 4008هم في العام لعينة الذين استشهد أبناؤ أفراد ا بعد التكيف النفسي لصالح

 .قد رفضت
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 العاشرة الفرضية10.2.3.4 

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .الوالدي في األسرة االستشهاديتعزى لمتغير ترتيب  الفلسطينيين

 One way analysis of) حليل التباين األحاديم اختبار تهذه الفرضية استخد حقق من صحةللت

variance)  الوالدي  االستشهاديترتيب الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في

 (.98)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم في األسرة

للفروق ( One way anlaysis of variance)األحادي  نتائج اختبار تحليل التباين(. 98)جدول رقم 
 الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديينأسر لدى في التكيف 

درجات  مصدر التباين التكيف
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.513 0.670 0.132 0.264 2 جموعاتبين الم التكيف الشخصي
 0.197 25.411 129 داخل المجموعات

 - 25.675 131 المجموع
 0.129 2.080 0.901 1.803 2 بين المجموعات التكيف االجتماعي

 0.433 55.889 129 داخل المجموعات
 - 57.692 131 المجموع

 0.764 0.270 0.045 0.089 2 بين المجموعات التكيف النفسي
 0.166 21.382 129 داخل المجموعات

 - 21.472 131 المجموع
 0.051 3.054 1.179 2.358 2 بين المجموعات التوجه نحو الحياة

 0.386 49.803 129 داخل المجموعات
 - 52.161 131 المجموع

 0.179 1.746 0.169 0.338 2 بين المجموعات الدرجة الكلية
 0.097 12.475 129 لمجموعاتداخل ا
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 - 12.813 131 المجموع
 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( 98)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α≤0.05  الوالدي في  االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديينأسر لدى في التكيف

يجاد مصدر هذه الفروق اة، وبذلك تكون الفرضية رفضت، وإلِ توجه نحو الحيوكانت الفروق في بعد ال. األسرة

التكيف االجتماعي في بعد التوجه نحو للمقارنات الثنائية البعدية في ( Tukey test)استخرج اختبار توكي 

كما  ، وذلكالوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديين لدى أسر الحياة

 (.99)هو واضح في الجدول رقم 

للمقارنات الثنائية البعدية في التكيف لدى أسر ( Tukey test)نتائج اختبار توكي (. 99)جدول رقم 
 الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديين

 األخير الوسط األول الترتيب الوالدي في األسرة األبعاد
  التوجه

 نحو الحياة
 0.20990 0.03440  األول
 0.39320*   الوسط
    األخير

 

في بعد التوجه في التكيف  أن الفروق( 99)تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم 

ت كان الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديينلدى أسر نحو الحياة 

الوالدي فيها الوسط واألخير لصالح الوسط الذين كان توجههم نحو  االستشهاديبين األسر التي كان ترتيب 

 (.   111)، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم الحياة أكثر تفاؤالً 
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 الستشهادييناأسر لدى للتكيف المعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 100)دول رقم ج
 الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب 

 االستشهاديترتيب  التكيف
 الوالدي في األسرة

المتوسط  العدد
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.44 3.10 15 األول  التكيف الشخصي
 0.41 3.12 98 الوسط
 0.58 3.24 19 األخير
 0.44 3.14 132 المجموع

 0.34 3.66 15 األول  التكيف االجتماعي
 0.66 3.71 98 الوسط
 0.80 3.38 19 األخير
 0.66 3.66 132 المجموع

 0.34 3.58 15 األول  التكيف النفسي
 0.40 3.57 98 الوسط
 0.46 3.49 19 األخير
 0.40 3.56 132 المجموع

 0.47 3.97 15 األول  التوجه نحو الحياة
 0.58 3.94 98 الوسط
 0.87 3.57 19 األخير
 0.63 3.89 132 المجموع

 0.20 3.58 15 األول  الدرجة الكلية
 0.30 3.58 98 الوسط
 0.41 3.44 19 األخير
 0.31 3.56 132 المجموع
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 ةعشر  ةالحادي الفرضية 11.2.3.4

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديتعزى لمتغير تعرض  الفلسطينيين

 االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم للعنف اإلسرائيلي االستشهاديتعرض الفلسطينيين تعزى لمتغير 

(101.) 

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ( T.test)نتائج اختبار ت (. 101)جدول رقم 
 للعنف اإلسرائيلي االستشهاديتعرض تعزى لمتغير 

 االستشهاديتعرض  التكيف
 للعنف اإلسرائيلي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

التكيف 
 الشخصي

 0.211 1.258 130 0.44 3.15 117 نعم

 0.40 3.00 15 ال

التكيف 
 االجتماعي

 0.119 1.653 130 0.60 3.71 117 نعم

 0.95 3.29 15 ال

 0.029 2.207 130 0.39 3.58 117 نعم التكيف النفسي

 0.41 3.34 15 ال

التوجه نحو 
 الحياة

 0.750 0.320- 130 0.64 3.88 117 نعم

 0.51 3.94 15 ال

 0.036 2.116 130 0.30 3.58 117 نعم الدرجة الكلية

 0.36 3.40 15 ال
 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

α≤0.05  للعنف  االستشهاديتعرض ير الفلسطينيين تعزى لمتغ االستشهاديينأسر لدى التكيف في



263 
 

للعنف  االستشهاديوكانت الفروق في بعد التكيف النفسي لصالح األسر التي تعرض فيها . اإلسرائيلي

 .وبذلك تكون الفرضية قد رفضتسرائيلي، الذين كانوا أكثر تكيفًا على المستوى النفسي، اإل

 الثانية عشر الفرضية 12.2.3.4

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05ية عند المستوى وجد فروق ذات داللة إحصائتال 

 .تعزى لمتغير ترك الوصية الفلسطينيين

 االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

 (.102)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم ترك الوصيةالفلسطينيين تعزى لمتغير 

 االستشهاديينأسر لدى  التكيف االجتماعيللفروق في ( T.test)نتائج اختبار ت (. 102)رقم  جدول
 ترك الوصيةالفلسطينيين تعزى لمتغير 

ترك  التكيف
 الوصية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.205 1.275 126 0.44 3.15 102 نعم التكيف الشخصي

 0.41 3.03 26 ال

التكيف 
 االجتماعي

 0.142 1.479- 126 0.69 3.62 102 نعم

 0.51 3.83 26 ال

 0.594 0.535- 126 0.43 3.55 102 نعم التكيف النفسي

 0.26 3.58 26 ال

 0.930 0.089- 126 0.63 3.90 102 نعم التوجه نحو الحياة

 0.60 3.91 26 ال

 0.668 0.431- 126 0.33 3.56 102 نعم الدرجة الكلية

 0.23 3.58 26 ال
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى عدم تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى 

α≤0.05  وبذلك تكون الفرضية ترك الوصيةالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى التكيف في ،

 .قبلتد ق
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 ةالثالثة عشر  الفرضية 13.2.3.4

 االستشهاديينأسر لدى التكيف  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .االستشهاديجثة  استالمتعزى لمتغير  الفلسطينيين

 االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

 (.103)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االستشهاديجثة  استالملفلسطينيين تعزى لمتغير ا

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى التكيف للفروق في ( T.test)نتائج اختبار ت (. 103)جدول رقم 
 االستشهاديجثة  استالمتعزى لمتغير 

جثة  استالم التكيف
 االستشهادي

المتوسط  العدد
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

التكيف 
 الشخصي

 0.218 1.239- 130 0.42 3.07 42 نعم

 0.44 3.17 90 ال

التكيف 
 االجتماعي

 0.000 3.788- 130 0.77 3.34 42 نعم

 0.53 3.14 90 ال

 0.039 2.105- 130 0.48 3.22 42 نعم التكيف النفسي

 0.35 3.98 90 ال

التوجه نحو 
 الحياة

 0.108 1.619- 130 0.58 3.76 42 نعم

 0.64 3.95 90 ال

 0.001 3.455- 130 0.36 3.41 42 نعم الدرجة الكلية

 0.26 3.63 90 ال
 

 α≤0.05تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وكانت الفروق في . االستشهاديجثة  استالم الفلسطينيين تعزى لمتغير االستشهاديينأسر لدى التكيف في 

الذين كانوا أكثر تكيفًا  االستشهاديجتماعي النفسي لصالح األسر التي لم تستلم جثة ابنهم بعدي التكيف اال

 .وبذلك تكون الفرضية قد رفضتعلى المستوى االجتماعي والنفسي، 
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 الفرضية الرئيسة الثالثة3.3.4 

أسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

الجنس، ومكان السكن، والعمر، والتجمع، والمؤهل العلمي، : وفقًا لمتغيرات الفلسطينيين االستشهاديين

الوالدي في  االستشهاديوترتيب ، االستشهاد، وحالة اللجوء، سنة حدث االستشهاديصلة القرابة ب

  االستشهاديجثة  استالمللعنف اإلسرائيلي، وترك الوصية، و  االستشهادياألسرة، وتعرض 

 األولى الفرضية1.3.3.4 

 االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير الجنس الفلسطينيين

أسر لدى  واقع الدعمللفروق في ( T.test)م اختبار ت ن صحة هذه الفرضية استخدللتحقق م

 (.104)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم الجنس الفلسطينيين تعزى لمتغير االستشهاديين

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمللفروق في ( T.test)نتائج اختبار ت (. 104)جدول رقم 
 الجنسغير تعزى لمت

المتوسط  العدد الجنس الدعم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.629 0.484- 130 0.66 2.80 80 ذكر الدعم المادي

 0.82 2.86 52 أنثى

 0.507 0.667- 130 0.27 4.48 80 ذكر الدعم النفسي

 0.38 4.52 52 أنثى

 0.038 1.972- 130 0.79 2.96 80 ذكر م االجتماعيالدع

 1.08 3.31 52 أنثى

 0.144 1.474- 130 0.36 3.70 80 ذكر الدرجة الكلية
 130 0.48 3.82 52 أنثى
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تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

α≤0.05  وكانت الفروق في الدعم . الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس االستشهاديينر أسلدى  واقع الدعمفي

االجتماعي لصالح أفراد العينة من اإلناث، اللواتي كان مستوى الدعم االجتماعي عندهم أعلى، وبذلك تكون 

 .الفرضية قد رفضت

 الثانية الفرضية 2.3.3.4

 االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير مكان السكن الفلسطينيين

 One way analysis of) حليل التباين األحاديم اختبار تللتحقق من صحة هذه الفرضية استخد

variance) وذلك كما مكان السكنالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى  الدعم واقع للفروق في ،

 (.105)ضح في الجدول رقم هو وا

للفروق ( One way anlaysis of variance)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (. 105)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمفي 

درجات  مصدر التباين الدعم
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 سوبةالمح

 الداللة اإلحصائية

 0.104 2.301 1.195 2.390 4 بين المجموعات الدعم المادي

 0.519 66.981 847 داخل المجموعات

 - 69.371 838 المجموع

 0.150 1.928 0.194 0.387 4 بين المجموعات الدعم النفسي

 0.100 12.960 847 داخل المجموعات

 - 13.348 838 المجموع

 0.000 11.043 8.313 16.626 4 بين المجموعات دعم االجتماعيال

 0.753 97.110 847 داخل المجموعات
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 - 113.736 838 المجموع

 0.001 6.930 1.098 2.196 4 بين المجموعات الدرجة الكلية

 0.158 20.441 847 داخل المجموعات

 - 22.637 838 المجموع

 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( 105)ة في الجدول تشير المعطيات الوارد

α≤0.05 وكانت الفروق في  .الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم  في

ستخرج اختبار توكي االدعم االجتماعي، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت، وإليجاد مصدر هذه الفروق 

(Tukey test)  الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينللمقارنات الثنائية البعدية في واقع الدعم لدى أسر

 (.106)مكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

لدى أسر  واقع الدعمللمقارنات الثنائية البعدية في ( Tukey test)نتائج اختبار توكي (. 106)جدول رقم 
 مكان السكنن تعزى لمتغير الفلسطينيي االستشهاديين

 قرية مدينة مخيم مكان السكن األبعاد
 

 الدعم 
 االجتماعي

 0.91999* 0.92498*  مخيم
 0.82383   مدينة
    قرية

 

لدى  االجتماعيالدعم في  أن الفروق( 106)تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم 

والقرى  سكن كان بين األسر سكان المخيمات والمدنمكان العزى لمتغير الفلسطينيين ت االستشهاديينأسر 

لصالح األسر سكان المخيمات الذين كان مستوى الدعم االجتماعي عندهم أعلى، وذلك كما هو واضح من 

 (. 107)المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
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 االستشهاديينأسر لدى  قع الدعملواالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 107)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن

 المتوسط الحسابي العدد مكان السكن الدعم
 

 نحراف المعيارياال 

 0.80 2.97 39 مخيم الدعم المادي

 0.53 2.75 28 مدينة

 0.76 2.66 33 قرية

 0.40 4.51 39 مخيم الدعم النفسي

 0.18 4.55 28 مدينة

 0.26 4.41 33 قرية

 1.01 3.51 39 مخيم الدعم االجتماعي

 0.72 2.86 28 مدينة

 0.76 2.72 33 قرية

 0.47 3.89 39 مخيم الدرجة الكلية

 0.28 3.70 28 مدينة

 0.38 3.57 33 قرية
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 الثالثة الفرضية 3.3.3.4

أسر لدى ر العمر وواقع الدعم بين متغي α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة وجد تال 

 .الفلسطينيين االستشهاديين

للعالقة بين متغير العمر ( Pearson correlation)رتباط بيرسون نتائج معامل اال (. 108)جدول رقم 
 الفلسطينيين االستشهاديينوواقع الدعم لدى أسر 

 الداللة اإلحصائية (ر)قيمة  العدد المتغيرات
 0.706 0.033-          132 الدعم المادي
 0.276 0.096 132 الدعم النفسي

 0.170 0.120- 132 الدعم االجتماعي
 0.666 0.038- 132 الدرجة الكلية للدعم

 

بين متغير  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة يتضح من الجدول السابق عدم وجود 

 .وبذلك تكون الفرضية قد قبلتالفلسطينيين،  االستشهاديينلدى أسر  الدعموواقع العمر 

 الرابعة الفرضية 4.3.3.4

 االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير التجمع الفلسطينيين

أسر لدى الدعم  واقع للفروق في( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

 (.109)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم التجمعالفلسطينيين تعزى لمتغير  ادييناالستشه
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الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى  الدعم واقع للفروق في( T.test)نتائج اختبار ت (. 109)جدول رقم 
 التجمعتعزى لمتغير 

المتوسط  العدد التجمع الدعم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

الدعم 
 المادي

 0.005 2.895 130 0.93 3.08 49 قطاع غزة

 0.51 2.66 83 الضفة الغربية

الدعم 
 النفسي

 0.000 3.884 130 0.32 4.63 49 قطاع غزة

 0.29 4.42 83 الضفة الغربية

الدعم 
 االجتماعي

 0.000 11.067 130 0.76 3.97 49 قطاع غزة

 0.56 2.58 83 الضفة الغربية

الدرجة 
 الكلية

 0.000 8.234 130 0.39 4.08 49 قطاع غزة

 0.27 3.55 83 الضفة الغربية

 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

α≤0.05 وكانت الفروق في الدعم . التجمعين تعزى لمتغير الفلسطيني االستشهاديينأسر لدى الدعم  واقع في

 كان مستوى الدعم بأشكاله المختلفةالمادي، والنفسي، واالجتماعي لصالح أفراد العينة من قطاع غزة الذين 

 .، وبذلك تكون الفرضية قد رفضتفي الضفة الغربية االستشهاديينأعلى منه لدى أسر 

 الخامسة الفرضية 5.3.3.4

 االستشهاديينأسر لدى الدعم واقع  في α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجد فروق 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 One way analysis of) حليل التباين األحاديم اختبار تللتحقق من صحة هذه الفرضية استخد

variance)  مكان المؤهل العلمين تعزى لمتغير الفلسطينيي االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمللفروق في ،

 (.110)وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 
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للفروق ( One way anlaysis of variance)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (. 110)جدول رقم 
 الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي االستشهاديينأسر لدى  الدعم واقع في

ات درج مصدر التباين الدعم
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

الدعم 
 المادي

 0.727 0.512 0.275 1.101 4 بين المجموعات
 0.538 68.269 127 داخل المجموعات

 - 69.371 131 المجموع
الدعم 
 النفسي

 0.419 0.985 0.100 0.401 4 بين المجموعات
 0.102 12.946 127 عاتداخل المجمو 
 - 13.348 131 المجموع

الدعم 
 االجتماعي

 0.512 0.825 0.720 2.881 4 بين المجموعات
 0.873 110.855 127 داخل المجموعات

 - 113.736 131 المجموع
 0.759 0.469 0.082 0.329 4 بين المجموعات الدرجة الكلية

 0.176 22.308 127 داخل المجموعات
 - 22.637 131 المجموع

 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى عدم إلى ( 110)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α≤0.05 وبذلك تكون  .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعم في

 .الفرضية قد قبلت
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 االستشهاديينأسر لدى  لواقع الدعمالمعيارية  االنحرافاتالحسابية و المتوسطات (. 111)جدول رقم 
 المؤهل العلميالفلسطينيين تعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي الدعم
 0.52 2.72 15 أميّ  الدعم المادي

 0.74 2.83 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 
 0.79 2.80 42 ثانوي
 0.81 3.06 14 دبلوم

 0.64 2.74 22 بكالوريوس
 0.72 2.82 132 المجموع

 0.30 4.49 15 أميّ  الدعم النفسي
 0.29 4.55 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 0.32 4.51 42 ثانوي
 0.26 4.45 14 دبلوم

 0.38 4.39 22 بكالوريوس
 0.31 4.50 132 المجموع

 1.01 3.09 15 أميّ  الدعم االجتماعي
 0.96 2.91 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 0.98 3.20 42 ثانوي
 0.73 3.36 14 دبلوم

 0.80 3.07 22 بكالوريوس
 0.93 3.10 132 المجموع

 0.35 3.72 15 أميّ  الدرجة الكلية
 0.42 3.74 39 (ابتدائي، إعدادي)أساسي 

 0.45 3.78 42 ثانوي
 0.44 3.85 14 دبلوم

 0.34 3.67 22 بكالوريوس
 0.41 3.75 132 المجموع
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 السادسة الفرضية 6.3.3.4

 االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .االستشهاديتعزى لمتغير صلة القرابة ب الفلسطينيين

 One way analysis of) لتباين األحاديحليل ام اختبار تحقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

variance)  صلة القرابة الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمللفروق في

 (.112)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االستشهاديب

للفروق  (One way anlaysis of variance)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (. 112)جدول رقم 
 االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديينأسر لدى  في واقع الدعم

درجات  مصدر التباين الدعم
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  1.631 1.261 2 بين المجموعات الدعم المادي
1.194 

 
 1.528 68.111 129 عاتداخل المجمو  1.316

 - 69.371 131 المجموع
  1.526 1.151 2 بين المجموعات الدعم النفسي

5.514 
 

 1.195 12.297 129 داخل المجموعات 1.115
 - 13.348 131 المجموع

  1.691 1.379 2 بين المجموعات الدعم االجتماعي
1.792 

 
 1.871 112.357 129 داخل المجموعات 1.455

 - 113.736 131 المجموع
  1.424 1.848 2 بين المجموعات الدرجة الكلية

2.511 
 

 1.169 21.791 129 داخل المجموعات 1.185
 - 22.637 131 المجموع
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إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( 112)رقم  تشير المعطيات الواردة في الجدول

α≤0.05  االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديينأسر لدى م واقع الدعفي. 

وكانت الفروق في بعد الدعم النفسي، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت، وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج 

 االستشهاديينللمقارنات الثنائية البعدية في الدعم النفسي لدى أسر ( Tukey test)اختبار توكي 

 (.113)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االستشهاديفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة بال

لدى ي الدعم النفسي للمقارنات الثنائية البعدية ف( Tukey test)نتائج اختبار توكي (. 113)جدول رقم 
 االستشهاديصلة القرابة بالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر 

القرابة صلة  األبعاد
 االستشهاديب

 شخص مقرب أخت/أخ والدة/والد

 الدعم 
 النفسي

 0.00000 0.87028*  والدة/ والد
 -0.87028*   أخت/ أخ

    شخص مقرب
 

أن الفروق في الدعم النفسي لدى أسر ( 113)تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم 

واألخوة  االستشهاديكانت بين والدي  االستشهاديتغير صلة القرابة بالفلسطينيين تعزى لم االستشهاديين

لصالح الوالدين الذين كان مستوى الدعم النفسي عندهم أعلى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت الفروق 

بين األخوة والمقربين لصالح المقربين الذين كان مستوى الدعم النفسي عندهم أعلى، وذلك كما هو واضح 

 (.114)توسطات الحسابية في الجدول رقم من الم
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 االستشهاديينأسر لدى  لواقع الدعمالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 114)جدول رقم 
 االستشهاديصلة القرابة بالفلسطينيين تعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد االستشهاديصلة القرابة ب الدعم
 

 
 المادي الدعم

 1.75 2.92 63 ة/والد
 1.74 2.71 43 ت/أخ

 1.62 2.79 26 شخص مقرب
 1.72 2.82 132 المجموع

 
 الدعم النفسي

 1.27 4.56 63 ة/والد
 1.39 4.37 43 ت/أخ

 1.21 4.56 26 شخص مقرب
 1.31 4.51 132 المجموع

 
 الدعم االجتماعي

 1.13 3.19 63 ة/والد
 1.81 3.17 43 ت/أخ

 1.84 2.92 26 شخص مقرب
 1.93 3.11 132 المجموع

 
 الدرجة الكلية

 1.42 3.82 63 ة/والد
 1.41 3.64 43 ت/أخ

 1.34 3.73 26 شخص مقرب
 1.41 3.75 132 المجموع
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 السابعة الفرضية 7.3.3.4

 االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير حالة اللجوء الفلسطينيين

أسر لدى  واقع الدعمللفروق في ( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

 (.115)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم حالة اللجوءالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديين

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم للفروق في ( T.test)نتائج اختبار ت (. 115)جدول رقم 
 حالة اللجوءتعزى لمتغير 

حالة  الدعم
 اللجوء

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.007 2.723 130 0.78 2.97 73 الجئ المادي

 0.61 2.64 59 غير الجئ

 0.469 0.727 130 0.36 4.51 73 الجئ لنفسيا

 0.25 4.47 59 غير الجئ

 0.000 4.846 130 0.93 3.42 73 الجئ االجتماعي

 0.77 2.70 59 غير الجئ

 0.000 3.966 130 0.43 3.87 73 الجئ الدرجة الكلية

 0.34 3.60 59 غير الجئ

 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق 

α≤0.05 وكانت الفروق في . حالة اللجوءالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى  في واقع الدعم

بعدي الدعم المادي واالجتماعي لصالح أفراد العينة من الالجئين، الذين يحظون بهذين النوعين من الدعم 

 .الفرضية قد رفضت وبذلك تكونبشكل أكبر، 
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 الثامنة الفرضية8.3.3.4 

 االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير نوع األسرة الفلسطينيين

أسر لدى الدعم  واقع للفروق في( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

 (.116)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم نوع األسرة الفلسطينيين تعزى لمتغير االستشهاديين

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمللفروق في ( T.test)نتائج اختبار ت (. 116)جدول رقم 
 نوع األسرةتعزى لمتغير 

المتوسط  العدد نوع األسرة الدعم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 لحريةا

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.920 0.101 130 0.76 2.83 78 نووية المادي

 0.68 2.81 54 ممتدة

 0.011 2.569- 130 0.34 4.44 78 نووية النفسي

 0.25 4.58 54 ممتدة

 0.457 0.746- 130 0.96 3.05 78 نووية االجتماعي

 0.88 3.17 54 ممتدة

 0.185 1.334- 130 0.43 3.71 78 نووية كليةالدرجة ال

 0.37 3.81 54 ممتدة
 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

α≤0.05  وكانت الفروق في . نوع األسرةالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمفي

وبذلك تكون التي تحظى بدعم نفسي أكبر، ، نفسي لصالح أفراد العينة من األسر الممتدةبعد الدعم ال

 .الفرضية قد رفضت
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 التاسعة الفرضية 9.3.3.4

 االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .االستشهادتعزى لمتغير سنة  الفلسطينيين

أسر لدى واقع الدعم للفروق في ( T.test)م اختبار ت ستخدصحة هذه الفرضية احقق من للت

 (.117)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االستشهادسنة الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديين

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمللفروق في ( T.test)نتائج اختبار ت (. 117)جدول رقم 
 االستشهادسنة زى لمتغير تع

سنة حدث  الدعم
 االستشهاد

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.000 3.574- 130 0.55 2.42 30 -2000 المادي

2001+ 102 2.94 0.73 

 0.288 1.067- 130 0.30 4.44 30 -2000 النفسي

2001+ 102 4.51 0.32 

 0.300 1.040 130 0.94 3.25 30 -2000 االجتماعي

2001+ 102 3.05 0.92 

 0.150 1.449- 130 0.38 3.65 30 -2000 الدرجة الكلية

2001+ 102 3.78 0.42 
 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

α≤0.05  وكانت الفروق . االستشهادسنة الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمفي

الذين حظوا بدعم  ،فأعلى 4008الذين استشهدوا في العام  االستشهاديينفي بعد الدعم المادي لصالح أسر 

 .وبذلك تكون الفرضية قد رفضتمادي أكثر، 
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 العاشرة الفرضية 10.3.3.4

 االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى وجد تال 

 .الوالدي في األسرة االستشهاديتعزى لمتغير ترتيب  الفلسطينيين

 One way analysis of) حليل التباين األحاديم اختبار تحقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

variance) الوالدي  االستشهاديترتيب الفلسطينيين تعزى لمتغير  الستشهادييناأسر  الدعم واقع للفروق في

 (.118)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم في األسرة

للفروق ( One way anlaysis of variance)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (. 118)جدول رقم 
 الوالدي في األسرة االستشهادير ترتيب الفلسطينيين تعزى لمتغي االستشهاديينأسر لدى  الدعم واقع في

درجات  مصدر التباين الدعم
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.423 0.867 0.460 0.920 2 بين المجموعات الدعم المادي
 0.531 68.451 129 داخل المجموعات

 - 69.371 131 المجموع
 0.113 2.218 0.222 0.444 2 بين المجموعات لنفسيالدعم ا

 0.100 12.904 129 داخل المجموعات
 - 13.348 131 المجموع

الدعم 
 االجتماعي

 0.034 3.460 2.895 5.791 2 بين المجموعات
 0.837 107.945 129 داخل المجموعات

 - 113.736 131 المجموع
 0.052 3.019 0.506 1.012 2 بين المجموعات الدرجة الكلية

 0.168 21.625 129 داخل المجموعات
 - 22.637 131 المجموع
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إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( 118)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α≤0.05 والدي في ال االستشهاديترتيب  الفلسطينيين تعزى لمتغير االستشهاديينأسر لدى  في واقع الدعم

األسرة، وكانت الفروق في بعد الدعم االجتماعي، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت، وإليجاد مصدر هذه 

للمقارنات الثنائية البعدية في الدعم االجتماعي لدى أسر ( Tukey test)ستخرج اختبار توكي االفروق 

األسرة، وذلك كما هو واضح في  الوالدي في االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديين

 (.119)الجدول رقم 

االجتماعي  الدعمللمقارنات الثنائية البعدية في ( Tukey test)نتائج اختبار توكي (. 119)جدول رقم 
 الوالدي في األسرة االستشهاديترتيب الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينلدى أسر 

 الترتيب الوالدي  األبعاد
 في األسرة

 األخير الوسط ألولا

 
 الدعم االجتماعي

 0.13031* 0.22379  األول
 0.31298   الوسط
    األخير

 

لدى الدعم االجتماعي في  أن الفروق( 119)تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم 

كانت بين األسر التي  سرةالوالدي في األ االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديينأسر 

واألخير لصالح األول الذين يحظون بدعم اجتماعي أكبر، وذلك  الوالدي فيها األول االستشهاديكان ترتيب 

 (.   120)كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
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 االستشهاديينأسر لدى  لواقع الدعمالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 120)جدول رقم  
 الوالدي في األسرة االستشهاديترتيب الفلسطينيين تعزى لمتغير 

 االستشهاديترتيب  الدعم
 الوالدي في األسرة

المتوسط  العدد
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.77 3.03 15 األول  الدعم المادي
 0.69 2.78 98 الوسط
 0.83 2.88 19 األخير
 0.72 2.82 132 المجموع

 0.29 4.61 15 األول  الدعم النفسي
 0.32 4.50 98 الوسط
 0.26 4.38 19 األخير
 0.31 4.50 132 المجموع

 1.11 3.55 15 األول  الدعم االجتماعي
 0.89 3.10 98 الوسط
 0.82 2.72 19 األخير
 0.93 3.10 132 المجموع

 0.43 3.96 15 األول  الدرجة الكلية
 0.40 3.74 98 الوسط
 0.40 3.62 19 األخير
 0.41 3.75 132 المجموع
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 الحادي عشر الفرضية 11.3.3.4

 االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديتعزى لمتغير تعرض  الفلسطينيين

أسر لدى  واقع الدعمللفروق في ( T.test)م اختبار ت استخد حقق من صحة هذه الفرضيةللت

، وذلك كما هو واضح في للعنف اإلسرائيلي االستشهاديتعرض الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديين

 (.121)الجدول رقم 

ن الفلسطينيي االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم للفروق في ( T.test)نتائج اختبار ت (. 121)جدول رقم 
 للعنف اإلسرائيلي االستشهاديتعرض تعزى لمتغير 

تعرض  الدعم
 االستشهادي

 للعنف اإلسرائيلي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الدعم 
 المادي

 0.081 1.758- 130 0.71 2.78 117 نعم

 0.79 3.13 15 ال

الدعم 
 النفسي

 0.389 0.864 130 0.32 4.50 117 نعم

 0.25 4.43 15 ال

الدعم 
 االجتماعي

 0.150 1.449- 130 0.94 3.05 117 نعم

 0.81 3.42 15 ال

الدرجة 
 الكلية

 0.241 1.177- 130 0.42 3.73 117 نعم

 0.26 3.87 15 ال

 

وق ذات داللة إحصائية عند المستوى وجود فر عدم تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى 

α≤0.05  للعنف  االستشهاديتعرض الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمفي

 .قبلت، وبذلك تكون الفرضية قد اإلسرائيلي
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 الثانية عشر الفرضية 12.3.3.4

 االستشهاديينأسر ى لدواقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .تعزى لمتغير ترك الوصية الفلسطينيين

أسر لدى  واقع الدعمللفروق في ( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

 (.122)، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم ترك الوصية الفلسطينيين تعزى لمتغير االستشهاديين

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى واقع الدعم للفروق في ( T.test)نتائج اختبار ت (. 122)جدول رقم 
 ترك الوصيةتعزى لمتغير 

ترك  الدعم
 الوصية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.572 0.567 126 0.76 2.84 102 نعم الدعم المادي

 0.63 2.75 26 ال

 0.250 1.157 126 0.32 4.52 102 نعم الدعم النفسي

 0.31 4.43 26 ال

 0.227 1.215 126 0.94 3.16 102 نعم الدعم االجتماعي

 0.91 2.91 26 ال

 0.186 1.331 126 0.42 3.78 102 نعم الدرجة الكلية

 0.41 3.66 26 ال
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  عدم تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى

α≤0.05  وبذلك تكون ترك الوصية، الفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمفي

 .قبلتالفرضية قد 
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 الثالثة عشر الفرضية 13.3.3.4

 ستشهادييناالأسر لدى واقع الدعم  في α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تال 

 .االستشهاديجثة  استالمتعزى لمتغير  الفلسطينيين

أسر لدى  واقع الدعمللفروق في ( T.test)م اختبار ت حقق من صحة هذه الفرضية استخدللت

، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم االستشهاديجثة  استالم الفلسطينيين تعزى لمتغير االستشهاديين

(123.) 

الفلسطينيين  االستشهاديينأسر لدى  الدعم واقع للفروق في( T.test)ج اختبار ت نتائ(. 123)جدول رقم 
 االستشهاديجثة  استالمتعزى لمتغير 

جثة  استالم الدعم
االستشهاد

 ي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.000 3.924 130 0.84 3.21 42 نعم الدعم المادي

 0.58 2.64 90 ال

 0.003 3.044 130 0.30 4.62 42 نعم الدعم النفسي

 0.31 4.44 90 ال

 0.000 5.839 130 0.89 3.72 42 نعم الدعم االجتماعي

 0.80 2.81 90 ال

 0.000 6.538 130 0.39 4.05 42 نعم الدرجة الكلية

 0.34 3.61 90 ال
 

ات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تشير المعطي

α≤0.05  وكانت . االستشهاديجثة  استالمالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديينأسر لدى  واقع الدعمفي

بنهم ا ستلموا جثةاالفروق في أبعاد الدعم المادي، والنفسي، واالجتماعي لصالح أفراد العينة من الذين 

وبذلك تكون الفرضية قد الذين حظوا بدعم أكثر على المستوى المادي، والنفسي، واالجتماعي،  االستشهادي

 .رفضت
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 الرابعةالرئيسة  لفرضيةا4.3.4 

بين خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة ال توجد 

 .لتكيف االجتماعيالفلسطينيين ومستوى ا االستشهاديين

للعالقة ( Pearson correlation)للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم معامل االرتباط بيرسون 

الفلسطينيين ومستوى التكيف االجتماعي، وذلك كما هو  االستشهاديينادمة لدى أسر صبين خبرات الفقدان ال

 (.124)واضح في الجدول رقم 

بين خبرات الفقدان للعالقة ( Pearson correlation)االرتباط بيرسون نتائج معامل (. 124)جدول رقم 
 الفلسطينيين ومستوى التكيف االجتماعي االستشهاديينالصادمة لدى أسر 

 الداللة االحصائية (ر)قيمة  العدد المتغيرات
 مستوى*خبرات الفقدان الصادمة 
 التكيف االجتماعي

 

834 

 

**0.279 -

 

0.000 

 

إلى وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند ( 124)الواردة في الجدول رقم  تشير المعطيات

الفلسطينيين ومستوى التكيف  االستشهاديينبين خبرات الفقدان الصادمة لدى أسر  α≤0.05المستوى 

والعكس صحيح، وبذلك الصادمة قل التكيف االجتماعي  الفقدان خبراتاالجتماعي، بحيث كلما ازدادت 

 .فرضية قد رفضتتكون ال
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 الخامسةالرئيسية  لفرضيةا5.3.4 

بين مستوى الدعم بأشكاله المختلفة  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة ال توجد 

 .الفلسطينيين االستشهاديينوخبرات الفقدان الصادمة لدى أسر 

للعالقة ( Pearson correlation)للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم معامل االرتباط بيرسون 

الفلسطينيين، وذلك كما  االستشهاديينادمة لدى أسر صخبرات الفقدان الالدعم بأشكاله المختلفة و بين مستوى 

 (.125)هو واضح في الجدول رقم 

بين مستوى الدعم للعالقة ( Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون (. 125)جدول رقم 
 الفلسطينيين االستشهاديينفة وخبرات الفقدان الصادمة لدى أسر بأشكاله المختل

 الداللة االحصائية (ر)قيمة  العدد المتغيرات
خبرات *مستوى الدعم بأشكاله المختلفة

 الفقدان الصادمة
 

834 

 

**0.301 -

 

0.000 

 

ية عند إلى وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائ( 125)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

 االستشهاديينخبرات الفقدان الصادمة لدى أسر الدعم بأشكاله المختلفة و بين مستوى  α≤0.05المستوى 

والعكس الصادمة الفقدان خبرات ت درجة قلَّ  مستوى الدعم بأشكاله المختلفة الفلسطينيين، بحيث كلما ازداد

 .صحيح، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت
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 مناقشة النتائج: الفصل الخامس5 

 المقدمة 

الشخصي، )، ومستوى التكيف الصادمة هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى خبرات الفقدان

لدى أسر ( النفسيواالجتماعي، و المادي، )الدعم ، و (توجه نحو الحياةالو النفسي، و االجتماعي، و 

لتوصيات المهمة حول موضوع ، وسنقوم هنا بمناقشة النتائج وتقديم بعض االفلسطينيين االستشهاديين

 .الدراسة

 ة األولىالفرضية الرئيس1.5 

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

الجنس، ومكان السكن، والعمر، والتجمع، والمؤهل العلمي، : الفلسطينيين وفقًا لمتغيرات االستشهاديين
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الوالدي في  االستشهادي، وترتيب االستشهاد، وحالة اللجوء، سنة حدث شهادياالستصلة القرابة ب

 . االستشهاديجثة  استالمللعنف اإلسرائيلي، وترك الوصية، و  االستشهادياألسرة، وتعرض 

 :مناقشة النتيجة األولى1.1.5 

أسر ى لدفي خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس االستشهاديين

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وأعراضه  االستشهادحدث  وكانت الفروق في بعديّ . الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس االستشهاديين

في حين كانت الفروق لصالح أفراد العينة الذكور في تجربة الصادمة لصالح أفراد العينة من اإلناث، 

 .أصعب االستشهادالذين كانت عندهم تجربة  االستشهاد

، وذلك لصالح اإلناث وأعراضه الصادمة االستشهادحدث  الباحث وجود الفروق في بعديّ  يعزو

والقابلية المرتفعة لالستثارة  ،وحجم الضغوط اليومية واالضطرابات االنفعالية ،يعود لطبيعة المرأة النفسية

مكانية تكرار فسي وقصور في الوظائف، والشعور بإوبالتالي ظهور الضيق الن االستشهادوتذكر حدث 

شخاص أ موت )ناث يوميًا سواء كان ذلك مباشرة من خالل ، ربما مواقف تشاهدها اإلاالستشهادحدث 

ائيات المختلفة، وما تتناقله من أحداث ومجازر أو عبر شاشات التلفاز للفض( آخرين، أو استشهاد آخرين

طًا في الحياة اليومية، يجعل المرأة الفلسطينية أكثر توترًا وضغ االحتالل، وكل شيء يصدر عن وتدمير

في مرحلة التعرض المستمر والمباشر للصدمة واشتداد ك يجعلها كل ذل ث الماضيةاحدوتذكر األ  

 .عراضهاأ
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نتائج الدراسات التالية في حجم المعاناة واألعراض النفسية والضغوطات تتفق النتيجة الحالية مع 

ستشهاد اجرح أو )علق بأثر المتغيرات الديموغرافية توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يت: االجتماعية

الفلسطينية  على الضغوط النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها المرأة (أحد أفراد األسرة، ومصدر الدخل

لحياة أن الخبرات الصادمة سببت للنساء ضغطًا وتوترًا أكثر من مشاكل او  .(2002شعث، عساف و )

وأشار برنامج غزة للصحة النفسية  (.Punamäki, 1986) اإلسرائيلي  االحتاللاليومية والتي ترجع إلى 

 وأن الكتئابا من تعاني األمهات من 19.7 % ت بنسبةاألمها لدى النفسية المشاكل نسبة ارتفاعأن 

 تعاني األمهات من 11.2% وأن المرضي الخوف من تعاني 11.8% وأن القلق من تعاني % 16.6

ن اضطراب الضغوط التالية للصدمة كانت إ. (2002 ،غزة للصحة النفسية) نفسية جسمية أعراض من

، وكانت درجة (%71.4)باء وأمهات الشهداء حيث وصلت النسبة المئوية للدرجة الكلية إلى آكبيرة عند 

وجود فروق دالة  كما أظهرت النتائج%(. 79.8)التعايش كبيرة أيضا حيث وصلت النسبة المئوية إلى 

 .(2111، القدومي والحلو) إحصائيًّا في الضغوط التالية للصدمة بين اآلباء واألمهات لصالح األمهات

ن التبعيات النفسية والضغوط االجتماعية للنساء اللواتي شهدن و  الحرب أو مشاهد مروعة أصبن بأعراض ا 

والعزوف عن  ،والشعور بالعزلة ،واإلحباط ،اضطرابات نفسية مثل القلقما بعد الصدمة، وظهرت لديهن 

 (. Klaric et al., 2007; North et al., 1994; Solomon, 1988) األنشطة االجتماعية

 2002فبراير  19مخوال البطولية يوم منفذ عملية  نعمر عبد الفتاح حافظ ياسي االستشهاديوالدة 

ستشهاد ابني أصبح لدي العديد من األمراض منها ضغط ابعد  :"تقول من سكان منطقة الجنيد في نابلسو 

طول الليل ويرتفع عندي  الدم، والسكري ولم أعد قادرة على النوم، وعندما يتم الحديث عن ابني ابكي

نًا دوخة، وأحيانا آالم بالمعدة وأصبحت غير قادرة على صير عندي صعوبة في التنفس وأحياالسكري وي
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نه مر من أ نه بالبيت وأ دائما بتخيل ابني . القيام بشغل البيت أو زيارة األقارب ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم

 ."أمامي، ويأتيني بأحالمي ويبتسم لي ويطلب مني الدعاء له والرضا عنه

فبراير  27نفذة العملية البطولية على حاحز بيت سيرا يوم م دارين أبو عيشة ةاالستشهاديوالدة 

من سكان منطقة بيت وزن في نابلس، كان تحكي عن معاناتها وهي مغمضة العين، وتشكي من  2002

كانت " أليس هلل نصيب في أوالدك " يا أمي : عندما استشهدت دارين تذكرت كلماتها قالت": اآلالم قالت

بيرة، ولقد فهمت ما كانت تعنيه عندما استشهدت، والدها لم يقدر على تحمل تتحدث عن الشهادة برغبة ك

األمان وأخاف من الجيش بعدم أشعر و خبر استشهادها وتوفي على الفور وتم هدم البيت وتشردنا، 

اإلسرائيلي، لدي صداع دائم بسبب أنني أفكر دائما باستشهاد ابنتي ولدي مشاكل كثيرة في النوم، أحيانا 

 ".ولم تغب عن بالي لحظة، بكي أ

من ، 2003ابريل  24منفذ العملية البطولية في كفار سابا يوم  حمد الخطيبأ االستشهاديوالدة 

أنني في حالة من الضيق النفسي وأشعر بعدم الرغبة في الحياة، أفكر  :"مخيم بالطة في نابلس أشارت

أعانقه بالحلم وابكي، حتى وصفتني والدتي الكبيرة بابني الشهيد كثيرًا وأنا نائمة حتى بيوم من األيام كنت 

 . "بالسن بأنني امرأة فقدت عقلها، وأراه في أرجاء البيت

من  2002مارس  8القدس يوم منفذ العملية البطولية في محمود سعيد صالح  االستشهاديوالدة 

إدراك حقيقة  منطقة بيت وزن في نابلس، أثناء مقابلتي لها كانت تعيش بحالة من الصدمة وعدم

ي ابني إنسان عاق لي، لم يسمع كالم" ، "اهلل ال يرده وال يرد إلي بعثه" كانت تردد عبارات . االستشهاد
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هاتفيا قبل العملية، ابني كسرني وجعلني ضعيفة للغاية، أبكي وأنا  ويرجع إلى البيت عندما اتصل بي

 ."غلب األوقات ال أصدق ما حدثأنائمة، و 

كانت عندهم ، الذين االستشهادفروق لصالح أفراد العينة الذكور في تجربة د الباحث وجو  ويعزو

ألنه هو توقع اآلباء لسلوك الجنود وردة فعلهم، وطبيعة الرد على العملية أصعب؛  االستشهادتجربة 

، وما يترتب على ذلك من اقتحام البلدة والمنازل، وعدم الثقة بأنهم سوف يغادرون أو متى ةاالستشهادي

كل ذلك يجعل األب في وضع نفسي صعب للغاية ربما يترافق اعتقاله أو تقييده أو  ،وف يغادرونس

جباره على التعري وتصغيره أمام ناظري أبنائه و الصراخ عليه وشتمه بألفاظ نابية،  و عائلته كل ذلك أا 

لتي ينظر الطفل طفاله وأنه غير قادر على حماية أطفاله وعائلته واأمام أيؤدي إلى كسر شخصية األب 

لألب بانه مصدر حماية له، وبالتالي شعور األب بالعجز الكامل وفقدان القدرة على عمل أي شيء في 

 أن (1991) النابلسي الدكتور ويرى. مواجهة تلك الفظائع أو مواجهة تصرفات الجنود في بيته وامام ابنائه

 عدد المنازل اقتحام على يترتب .لمتوقعةغير ا الصدمات من وأذى أثراً  أعمق تكون المتوقعة الصدمات

 وفي بعض، الجنود سلوكيات توقع على بعدم القدرة مرتبطة باألساس وهي، النفسية األفعال ردود من

الكامل  بالعجز شعرن من اللواتي المشاركات بعض شلل في للمنازل المتكرر االقتحام تسبب الحاالت

ن اآلباء إ. (2004 ،وآخرون أبو بكر) الفظائع تلك مواجهة في شيء أي عمل على قدرة ألي وفقدان

ن أكثر عدوانية بسبب األوضاع االقتصادية و وأصبح الذكور والمراهق ،أصبحوا أكثر قلقًا على أبنائهم

كما أن العيش في ظل الخوف واإلهانات أصبح يدفع باألطفال  ،والضغط النفسي الذي يعانون منه ،السيئة

، وهذا يتفق مع ما (2007الحداد، )  (الشهادة)لقيام بأعمال انتحارية لتفكير باوالمراهقين والشباب إلى ا

 :تقول، 2001ديسمبر  5منفذ العملية البطولية في القدس يوم داوود أبو صوّي  االستشهاديزوجة أوردته  
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ة، إن زوجي تأثر بشدة من األحداث خاصة الشهداء، في كثير من األحيان كان يذهب إلى مقبرة البلد"

 ."وتعودت على رؤيته يجلس لفترات طويلة بين قبور الشهداء كأنه يتحدث إليهم ويسمعهم

منفذ العملية البطولية في مستوطنة ( الشمالي)فيق دار ياسين محمد تو  االستشهاديوالد كل من 

يت عندما أتى الجيش إلى الب :"من سكان منطقة الدوحة في بيت لحم، يقول 2002فبراير  22افرات يوم 

، شتموني ووصفوني ث، رفعوا السالح في وجهي وقيدونيورفض إخراج أي شيء من األثا ،قام بتفتيشه

تم هدم البيت وتجريف األرض والحديقة، تم حرماني من قضاء حاجتي حتى انتهوا من هدم و ني إرهابي، بأ

وتم االتصال البيت، لكن زوجتي المريضة حينما سمعت خبر استشهاد ابني أصيبت بفشل كلوي حاد، 

لم يسمح الجيش اإلسرائيلي لسيارة اإلسعاف بالتحرك من مكانها من أمام  تبسيارة اإلسعاف وعندما وصل

 . "المنزل حتى توفيت على الفور وهي في سيارة اإلسعاف

أغسطس  28منفذ العملية البطولية في بئر السبع يوم  عبد الرحمن القيسية االستشهاديوالد 

لقد اختفى ابني فترة ولم يتصل بنا، فقمت  ":الظاهرية جنوب مدينة الخليل، قال من سكان بلدة 2005

البيت وأخبروا زوجتي بإبالغ الشرطة الفلسطينية عن اختفائه، ولكن ال خبر، بعدها أتى الجيش وحاصر 

أبنائي ولم أكن بالبيت وقتها، اعتدوا بالضرب على  استشهاديةابني عبد الرحمن نفذ عملية  وأوالدي بأنَّ 

فردًا يبكون وبحالة مزرية، لم يخبرني  88اآلخرين، وعندما عدت إلى البيت وجدت أهل بيتي البالغ عددهم 

تي بسيارة عمومي ونقلهم إلى المشفى، إن كانوا مريضين، ولكن رفضوا آجرى عرضت عليهم أن  عمَّاأحد 

ستشهاد ابني، ات عني خبر أي زوجتي التي خببقيت في حيرة من أمري لمدة أسبوع وبعدها أخبرتنو 

ى عبد نهيار أو يحصل لي شيء، حزنت علاوأخبرت البقية بأن ال يخبروني باألمر حتى ال يحصل عندي 



293 
 

الذهاب إلى نوي أ  لمسجد األقصى ورفضت، كنتلزيارة الطلب تصريح  الرحمن، وتقدمت أكثر من مرة

   ".الحج ورفض طلبي أيضاً 

 :مناقشة النتيجة الثانية 2.1.5

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديين

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .السكن الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان االستشهاديين

الباحث ذلك إلى تعرض الفلسطينيون سواء في المخيمات أو القرى أو المدن لشتى أنواع يعزو 

أو هدم البيت أو مصادرة  االستشهادالعنف اإلسرائيلي، وما تمثل عنه من خبرات فقدان صادمة سواء ب

 االحتاللنرزح تحت نير لكوننا  األراضي وتجريفها واقتالع األشجار، سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة،

 األحداثأن  (2001 ،وآخرون ثابت) وهذا ما أشارت إليه دراسة كل من  اإلسرائيلي، وأحكامه العسكرية،

 ،الفلسطيني المجتمع شرائحو  طبقات مست كل التحمل على الطبيعية البشرية القدرة تجاوزت التي الصادمة

 من واحد بحدث يمر لم الفلسطينية في األراضي عيشي واحد فلسطيني يوجد ال يكاد إنه :القول يمكننا و

 .ثاألحدا هذه

توجد فروق ذات داللة إحصائية بأنه ( 2002شعث،  عساف و)النتيجة الحالية نتيجة وتخالف 

على الضغوط النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها  (منطقة السكن)غرافية فيما يتعلق بأثر المتغيرات الديم
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أن متغير مكان السكن كان له تأثير  (2111، القدومي والحلو)دراسة نتائج  وتخالف .الفلسطينية المرأة

 .في الضغوط التالية للصدمة ولصالح مكان السكن القريب من المواجهات

 :مناقشة النتيجة الثالثة3.1.5 

دمة بين متغير العمر وخبرات الفقدان الصا α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين االستشهاديينأسر لدى 

بين متغير العمر وخبرات الفقدان  α≤0.05توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند المستوى 

خبرات الفقدان ازدادت درجة  العمرازداد بحيث كلما . الفلسطينيين االستشهاديينالصادمة لدى أسر 

 .(وأعراضه الصادمة االستشهاديث حدث ن حم)الفلسطينيين  االستشهاديينلدى أسر  الصادمة

أن طول العمر يترتب عليه ضعف الجسم، واختالل وضعف وظيفي، ومشاكل الباحث يعزو 

صحية كبيرة سببه تدهور خاليا الجسم البشري، وبالتالي يصبح كبار السكن عرضة للمشاكل الصحية 

بسبب الضعف البدني والعقلي، والقصور والنفسية وزيادة في األعراض النفسية والخبرات الصادمة وذلك 

في أداء المهام والوظائف والواجبات، وعدم وجود خبرات وقدرات فكرية ومعرفة سابقة تساعدهم على 

الى زيادة خبرات الفقدان الصادمة، ومن ضمنها خبرة الفقد التعامل مع المواقف الحياتية كل ذلك يؤدي 

 .المادي

الفلسطينيين من األمراض الجسمية والضائقات النفسية  يناالستشهاديمن أسر  تعاني العديد

منفذ عملية  محمد الحرباوي االستشهاديوالدة : واالجتماعية التي تتعلق بكبر العمر وهذا ما أشارت إليه

كل يوم أشعر : " تقولمن سكان منطقة أبو كتيلة في مدينة الخليل،  2008فبراير  4ديمونا البطولية يوم 
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ستشهاد ابني محمد ساءت األمور كثيرًا وخاصة أن محمد ااسية لألمور وأكثر تأثرًا، بعد بأنني أكثر حس

عتقال ابني اآلخر من قبل السلطة ار بغاية الصعوبة، تم و ستشهاده أصبحت األمالألسرة وبعد  عيالً كان م  

طالق إِ ة، وبعد التي نفذها أخوه محمد وتعرض للمعاملة القاسي ةاالستشهاديالفلسطينية بخصوص العملية 

سراحه من قبل السلطة الفلسطينية من سجن الظاهرية وهو في الطريق إلى البيت اعتقلته القوات 

اإلسرائيلية وهو في السجن حاليًا ويتعرض للتعذيب والمعاملة القاسية، كل يوم أمر بأمور عصيبة، زرت 

قل، وما زلت أبكي ال أعرف ماذا الكثير من المؤسسات مثل نادي األسير للوقوف على قضية ابني المعت

 !.؟" أفعل

لقد  ":سكان بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، تقولعبد الرحمن القيسية من  االستشهاديوالدة 

بني عبد الرحمن عن والده لمدة أسبوع كامل، حتى ال يصيبه مكروه ألنه كبير اأخفيت خبر إستشهاد 

ف، ولديه مشاكل صحية، لذلك اتفقت مع الجميع عدم بالعمر وحساس كثيرًا ويحب عبد الرحمن بشغ

خباره بينما كنت جالسه إنا ويحين الوقت المناسب، بعد أسبوع قمت بأخبره أ  اخباره بالموضوع اال عندما 

ن عليه بسبب اني أخفيت األمر، بعدها رأيت التعب والضعف يبدو لى جنبه فبكى كثيرًا وغضب علّي ألإ

 ."نه لو عرف وقتها لقضى ميتاً أزوجي أدرك أنني أخفيت األمر لصالحه و استشهاد عبد الرحمن، لكن 

من  2002يوليو  17منفذ عملية تل ابيب يوم  إبراهيم ياسر إبراهيم الناجي االستشهاديجدة 

ستشهاد إبراهيم قد أثر علي اإن :" س، تقول وهي تبكي وطريحة الفراشسكان مخيم بالطة في مدينة نابل

وأصبت بضغط الدم وأصبح لدّي سكري، وأنا اآلن بالفراش ال أقدر  اً علّي ومرضت كثير كثيرًا لقد أغمي 

معي وكان دائم الزيارة لي أفتقده كثيرًا، لقد  اً طيب اً على التحرك كل ذلك بسبب استشهاد إبراهيم كان إنسان

 ".ة له مقابلي حتى ال يغيب عن باليأجبرت أهل البيت على وضع صور 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بأنه ( 2002شعث،  عساف و)لية مع نتيجة تتفق النتيجة الحا

 على الضغوط النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها المرأة (العمر)المتغيرات الديمغرافية  فيما يتعلق بأثر

 سيةالنف في المعاناة إحصائية داللة ذات فروق بأنه توجد( 2011المزيني، )الفلسطينية، وتتفق مع نتيجة 

أن المرأة  (Thabet & Thabet, 2009)وبينت دراسة . الزوجة عمر إلى تعزى الشهداء لزوجات

وشهدت  ،وقصف منازلهم ،الفلسطينية التي مرت باألحداث الصادمة تراوحت بين التعرض إلطالق النار

منزل واألرض وتدمير ال ،والتهجير الداخلي ،محتجزين في منازلهم ومنع من مغادرة منازلهم ،قتل أقارب

وأدت إلى القلق واالكتئاب ، النساء وعذاباتهنزادت تلك األحداث الصادمة معاناة . وفقدان المنازل

 .(االختالل الوظيفي)واألعراض الجسدية واالجتماعية 

 :مناقشة النتيجة الرابعة4.1.5 

أسر لدى  في خبرات الفقدان الصادمة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير التجمع االستشهاديين

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

، وتجربة االستشهادوكانت الفروق في أبعاد حدث  .الفلسطينيين تعزى لمتغير التجمع االستشهاديين

فراد العينة من الضفة الغربية، الذين كانت عندهم خبرات الفقدان وأعراضه الصادمة لصالح أ االستشهاد

 .الصادمة أعلى

عود إلى طبيعة المنطقة الجغرافية، واإلنتشار تالباحث أن الفروق لصالح الضفة الغربية يعزو 

وقربها من مخيمات وقرى ومدن الضفة الغربية، ووجود الجدار العنصري،  ،الكثيف للمستوطنات اإلسرائيلية
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ستعمال عنصر المفاجأة والمداهمة اوالحواجز العسكرية الثابتة والطيارة، كل ذلك يمنح القوات اإلسرائيلية 

 Banat, 2010b; Giacaman) ه دراسة كل من يلإلكل المناطق الفلسطينية، وهذا يتفق مع ما أشارت 

et al., 2009  )منًا تحت مبررات حماية أ أقل الحياة بالنسبة للفلسطينيين صعبة جدًا وأكثر خطورة، و  أن

اإلسرائيليين من العنف الفلسطيني، ويجري تشييد الجدار الهائل بين إسرائيل والضفة الغربية ودمج مناطق 

نشاء المئات من نقاط التفتيش العسكرية اإلسرائيلية ، يرافقها حظر التجوال من الضفة الغربية إلى إسرائيل وا 

دام القوة المميتة ضد المدنيين ومصادرة األراضي وهدم المنازل وجعل واستخ ،جتياحات واالعتقاالتواال

 .هذه األحداث تنطوي على العقاب الجماعي المنظم للسكان الفلسطينيين ،ً الحياة العادية مستحيلة تقريبا

لياًل  يالجيش يأت ":سكان مخيم بالطة في نابلس، تقولأحمد خالد الخطيب من  االستشهاديوالدة 

، ويطلقون الكالب البوليسية على المنازل، ويداهمون بيتي هصرخون أمام باب البيت وفي داخليالجنود و 

 ."لياًل ويكسرون محتوياته، في كل زيارة لهم إلى المخيم يأتون إلينا

 :م بالطة في نابلس، يقول وهو يبكيإياد محمد محمود حرب من سكان مخي االستشهاديوالد 

نتعرض لمختلف أشكال المضايقة من اإلسرائيليين، ، وحتى األن ونحن ةستشهادياالبعد تنفيذ إبني العملية "

همة للمخيم يأتون علينا باستمرار عندما يأتون في مو ، (إقامة جبرية)لم يسمحوا لي الخروج خارج المخيم 

 . "على البيت ويكسرون محتوياته

 :خامسةمناقشة النتيجة ال5.1.5 

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05عند المستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي االستشهاديين
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أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة في  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي االستشهاديين

الفلسطينيين متعلمين كلما  االستشهاديينأسر  أفراد تيجة بأنه كلما كانالباحث هذه الن يعزو

الصعاب المختلفة، بقة على التغلب على مشاكل الحياة، والمحن و ساعدهم علمهم وثقافتهم وخبراتهم السا

يجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجههم بعكس األشخا متعلمين والذين لم يكتسبوا العلم الغير ص وا 

عندهم منخفضة وتكون المعاناة عندهم  االستشهادمعرفة من الخبرات السابقة، فالمرونة، وتقبل حدث وال

بأنه مصدر فخر لها وقوة، وتدرك حقيقة الشهادة  االستشهادين األسر المتعلمة تنظر إلى إ. أشد وأصعب

الرضا بقضاء اهلل وقدره فهذا في سبيل اهلل وما أعده اهلل له في الجنة، وما أعده اهلل للصابرين من األجر و 

يعينهم على التحمل والصبر وترى حكمة اهلل في االصطفاء فتطمئن النفس وتدرك عظم تلك الشهادة في 

غير المتعلمين لن يكون شهيد وللشهيد نفسه، بينما األميون و سبيل وعظم األجر والثواب باآلخرة ألهل ال

وفضله، وذلك قد يجلب لها الشقاء واإلرهاق النفسي،  هاداالستشلديهم اإلدراك الحقيقي والسليم لحقيقة 

متعلمين والكبار بالسن ينظرون إلى الصور الغير  االستشهاديينهناك بعض أسر  ،والذي يدل على ذلك

مصدر فخر عندما يلمحونها في الشوارع  وليس   ،بأنها مصدر قهر وتعذيب االستشهاديوالبوسترات البنهم 

المتعلمة والتي تنظر إلى هذه الصور والبوسترات لإلستشهادي والشهداء  والمؤسسات، بعكس األسر

 هناكبأن ( 2011)هذه النتيجة تتفق مع نتيجة المزيني و . اآلخرين بعين الرضا والفخر والعزة والكرامة

أشارت دراسة و  .الزوجة تعليم إلى تعزى الشهداء لزوجات النفسية في المعاناة إحصائية داللة ذات اً فروق

(Afana et al., 2002) من الذكور  أكثر ن معدل انتشار أعراض ما بعد الصدمة لدى اإلناثأ

(P=0.001)، اب ما بعد ولكن انتشار اضطر ، وغالبًا ما يتعرض المتعلمون تعليمًا عاليًا ألحداث صادمة



299 
 

تشارًا وأفادت أن الذكور يتعرضون ألحداث صادمة أقل ان ،األقل تعليماً  الصدمة أقل مما هو لدى

 .الضطراب ما بعد الصدمة مقارنة بصدمة اإلناث

 :سادسةمناقشة النتيجة ال6.1.5 

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديين

أسر لدى خبرات الفقدان الصادمة في  α≤0.05المستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

واألخوة  االستشهاديكانت بين والدي ، االستشهاديلمتغير صلة القرابة ب الفلسطينيين تعزى االستشهاديين

في بعدّي حدث االستشهاد وأعراضه الصادمة، لصالح الوالدين الذين كانت خبرات الفقدان الصادمة 

عندهم أعلى، وبالنسبة لبعد أعراض صدمة االستشهاد فكانت ( الصادمةحدث االستشهاد وأعراضه )

واألشخاص المقربين من جهة وبين األخوة واألشخاص المقربين من  االستشهاديالفروق بين والدي 

 .، لصالح المقربين الذين كانت أعراض صدمة االستشهاد عندهم أعلىاالستشهادي

إلى وأعراضه الصادمة لصالح الوالدين  االستشهادحدث  الباحث وجود الفروق في بعديّ  يعزو

فاعلية الجانب العاطفي االنفعالي لدى الوالدين، ألن جميع الجوانب النفسية واالجتماعية مرتبطة بحدث 

لصالح المقربين من  االستشهادوأعراضه الصادمة، أما بالنسبة للفروق في بعد أعراض صدمة  االستشهاد

واآلخرين،  االستشهاديإلى فاعلية العالقة الشخصية والتنظيمية ما بين ذلك  فيعزو الباحث ؛االستشهادي

 االستشهاديوعدم التصديق، والعالقة القوية جدا بين  االستشهاديوربما عدم إدراكهم وتخيلهم لما قام به 

ائل المسلحة، إلحدى الفصلمقربين لحقيقة أنَّ الشهيد منتم  اك األصدقاء واوعائلته، وربما يعود إلى عدم إدر 
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دراسة مع نتيجة النتيجة الحالية  وتتفق. مع العلم بأنه ال يوجد إشارة تدل على انتمائه ألي فصيل سياسي

في كل من  α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  بأنه توجد (4008،القدومي والحلو)

ء انتفاضة األقصى في ة والتعايش معها لدى آباء وأمهات شهدااضطراب الضغوط التالية للصدم

الشعور ) محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية تعزى لمتغير صلة القرابة بالشهيد وكانت الفروق في أبعاد 

 (.بتكرار الحدث، واالضطرابات االنفعالية، والقابلية المرتفعة لالستثارة

 :سابعةمناقشة النتيجة ال7.1.5 

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير حالة اللجوء االستشهاديين

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

لصالح أفراد  االستشهادوكانت الفروق في بعد تجربة  .الفلسطينيين تعزى لمتغير حالة اللجوء االستشهاديين

 .عندهم أعلى االستشهادالذين كانت تجربة ، العينة من غير الالجئين

لالجئين وقد يعود السبب لذلك لصالح أفراد العينة غير ا االستشهادالباحث الفروق في تجربة  يعزو

، يجعل غير الالجئين أكثر عرضة لالضطرابات النفسية، رفة وثقافة مكتسبة من خبرات سابقةعدم معهو 

وقد يعود السبب أيضًا للمنطقة الجغرافية التي يسكن بها غير الالجئين والتي تكون عرضة لوضع حواجز 

عسكرية ثابتة وطيارة، مما يعرضهم أكثر من الالجئين إلى خبرات وتجارب مجهدة على الصعيد الشخصي 

يدهم، وتوجيه البنادق والنفسي واالجتماعي والتي تتمثل في االعتقال على هذه الحواجز واالحتجاز وتقي

يقافهم في أجواء قاسية  عليهم، حجز الناس على الحواجز لمدة طويلة وحرمانهم من قضاء الحاجة، وا 
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طالق النار من المستوطنين والجيش اإلسرائيلي بشكل عشوائي على البيوت (الحر/ البرد) الظروف  ، وا 

 . القريبة من التجمعات االستيطانية

 .يوجد دراسة تناولت الخبرات الصادمة تبعًا لمتغير اللجوء وعلى حد علم الباحث ال

 :امنةمناقشة النتيجة الث8.1.5 

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .االستشهادالفلسطينيين تعزى لمتغير سنة  االستشهاديين

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الم

 االستشهادوكانت الفروق في بعد أعراض صدمة . االستشهادالفلسطينيين تعزى لمتغير سنة  االستشهاديين

 االستشهادفأعلى، الذين كانت أعراض صدمة  4008هم في العام أفراد العينة الذين استشهد أبناؤ  لصالح

 .عندهم أعلى

، ربما يعود لكثرة العمليات االستشهادجود الفروق في ب عد أعراض صدمة الباحث و  يعزو

سرائيل إولصعوبة اإلجراءات التي اتخذتها % 29.5وبنسبة   2002 والتي حصلت في عام ةاالستشهادي

الفلسطينيين ردًا على العلميات، وأيضًا توقع األسر لطبيعة الرد اإلسرائيلي بعد  االستشهاديينسر أ  ضد 

ية مثل هدم البيت، واالعتقال والضرب، ومصادرة االراضي وتجريفها كل ذلك  يزيد من أعراض العمل

سر عرضة لالهانات والشتائم من قبل الجيش االسرائيلي وتحطيم االثاث ويجعل األ   االستشهادصدمة 

 إلسرائيليةا االعتداءاتأي أن ( منطقة عسكرية مغلقة)وعدم اخراج أي شيء واعتبار موقع البيت المهدوم 

 المتوقعة الصدمات أن  (1991) النابلسي الدكتور ويرى ،متوقعة اعتداءات هي الفلسطيني الشعب على
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 االستشهاديوفي هذا السياق أشار يزن حلبية شقيق  .غير المتوقعة الصدمات من وأذى أثراً  أعمق تكون

وقع أن يأتي الجيش اإلسرائيلي كنا نت"، 2001ديسمبر  1يوم نبيل حلبية منفذ عملية القدس البطولية 

، ولكن عنصر المفاجأة كان بعد هدم البيت، تم تسييج األرض التي ةاالستشهاديويهدم البيت بعد العملية 

 ".كان عليها البيت، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، ويمنع العبث بها، أو اإلقتراب منها، أو البناء عليها

 :تاسعةمناقشة النتيجة ال9.1.5 

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

 .الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديين

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الوالدي في األسرة االستشهاديينيين تعزى لمتغير ترتيب الفلسط االستشهاديين

الوالدي في األسرة، ألن  االستشهاديالباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لترتيب  يعزو

ستشهاد أي ابن في نطاق األسرة يمثل خبرة فقدان صادمة بغض النظر عن ترتيبه الوالدي، بالرغم من ا

ألي من األبناء، إال أن الفقدان يمثل حالة نفسية اجتماعية معقدة وتعتبر  وجود بعض التحيزات العاطفية

تؤثر على استقرارها النفسي واالجتماعي واالقتصادي والتوجه نحو الحياة و من التجارب المجهدة في األسرة 

 البشر يتعرض عندما تحدث الصدمة إن( Altawil et al., 2008)والمستقبل، وهذا ما أشار إليه 

 والجسدية النفسية المشاكل لمختلف كالقادح الناتجة الصدمة وتكون متوقعة وغير مفاجئة اثألحد

 تضررت الفلسطينية العائالت من الكثيرأن  (2012) اإلخبارية معا وكالة وأشارت ،واالجتماعية والعاطفية

 القلق حالة إلى ةباإلضاف الفلسطينية، العائلة نظام في كبير اختالل إلى ذلك وأدى بسبب غياب االبن،
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 حالة في وظائفها جميع األسرة تؤدي أن يمكن ال حيث أفرادها أحد اعتقال فترة خالل العائلة تعيشها التي

تم و . األسرة داخل المشكالت من العديد تبرز األحيان من كثير ففي المعتقل، داخل ووجوده االبن غياب

 .سرة الفلسطينيةقد داخل األتناول قضية االعتقال ألنها تمثل خبرة ف  

 :عاشرةمناقشة النتيجة ال10.1.5 

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير تعرض  االستشهاديين

أسر لدى الفقدان الصادمة  في خبرات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وكانت الفروق في كل  من  .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير تعرض  االستشهاديين

 االستشهاديوأعراضه الصادمة، لصالح األسر التي تعرض فيها  االستشهاد، وتجربة االستشهادحدث 

 .ة عندهم أعلىالذين كانت خبرات الفقدان الصادمو للعنف اإلسرائيلي، 

عراضه الصادمة أ و  االستشهاد، وتجربة االستشهادوجود فروق في كل من حدث  الباحث يعزو

للعنف قبل  االستشهاديسرائيلي، أنه عندما تعرض لعنف اإلِ ل االستشهاديلصالح األسر التي تعرض فيها 

دفعه هذا العنف الذي  الخ، ربما.. سواء باالعتقال، أو الشتيمة، أو استشهاد شخص مقرب  هاستشهاد

لخ، فبعد العملية إ.. من أجل الفلسطينيين  لى االنتقام لشعبه، أو لشخص مقرب، أوإتعرض له 

، االستشهاديأتى الرد اإلسرائيلي الموجع بحق األسرة الفلسطينية من حيث احتجاز جثمان  ةاالستشهادي

عتقال األب أو األبناءةدياالستشهاتاله هدم البيت، ومصادرة األراضي ردًا على العملية  ، واالعتداء ، وا 
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جبارهم على خلع مالبسهم في الحر الشديد كل هذه الخبرات . أو البرد الشديد/ عليهم بالضرب والصراخ، وا 

 .عراض الصحة النفسيةأمة، واالكتئاب والقلق وتطور الصادمة تجعل األسرة في مرحلة مستمرة من الصد

والد : ين تمثل واقع الحدث وتجربته وأعراضه الصادمة وهيالفلسطيني االستشهاديينقصص  إن 

من سكان منفذ العملية البطولية في مستوطنة ميحوال بغور األردن، وهو هاشم عبد اهلل النجار  االستشهادي

نه نجاح الوطنية، كان يغيب كثيرًا ألعندما كان هاشم ي درس في جامعة ال ":واد الهرية في الخليل يقول

يأتي إلى البيت مرة بالشهر وكان يأتي بحدود الساعة الثانية عشرة لياًل، وعندما سألته ، و لسيسكن في ناب

ِإن الجيش اإِلسرائيلي اعتدوا أكثر من  :، قال؟صدقائك دائما بساعة متأخرةألماذا تأتي بسيارة عمومي ومع 

ما لم يدعها يومًا تقف من وأفضل، كان هاشم يطبخ لوالدته دائأرى المجي بالليل أأ  علّي، لذلك  مرة

حد أبنائي أ عندما أتى و سماع الخبر زوجتي بالمطبخ، كان طعامه ممتازًا، عندما استشهد هاشم لم تتحمل 

خبرنا عن استشهاد هاشم فقد سمعت الخبر وأغمي عليها وبعدها بأيام توفيت وهي تصلي، أتى الجيش أ و 

لي انتظرنا سنعود لهدم البيت، عشت وما زلت إلى البيت وشتموني، حطموا كل شيء في البيت وقالوا 

وكان يبكي  48رقت أرضي في أعيش الخوف والقلق من هدم بيتي، وأنا ال أنسى بأنني الجيء وقد س  

يجب علي حضور حفلة  هبحرقة إن هاشم كان على وشك التخرج من جامعة النجاح الوطنية وأخبرني بأن

ه كان يقصد الشهادة في سبيل شم العملية وأدركت ما كان يقصدهاالشهادة، لكن وقتها نفذ  استالمالتخرج و 

 ".اهلل

 30منفذ العملية البطولية في مستوطنة كادوميم يوم  أحمد محمود المشارقة االستشهاديأخت 

اعتدى الجيش اإلسرائيلي على أخي أكثر من مرة ": من سكان قرية البرج قضاء دورا، تقول، 2006مارس 

وتم وضعه في سجن الجنيد في مدينة نابلس بدعوى أنه كان يود القيام بعمل لسلطة ، وحتى لدى اهوأحتجز 
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في السجن لدى السلطة، بعدها حصل احتياج من قبل سرائيلية، تعرض للمعاملة القاسية إِ ضد أهداف 

قصى الى السجن وأخرجوا كل سجن خاصة، فتوجهت كتائب شهداء األ  سرائيلي لنابلس عامة وللالجيش اإل

وأصبح مطاردًا من  غيابيّ  ناك، ومنذ ذلك اليوم وهو مع الكتائب لم يعد الى البيت، صدر بحقه حكم  من ه

قبل اإلسرائيليين، أكثر من مرة داهموا البيت بحثًا عنه، وأخبرونا بأنه يجب عليه تسليم نفسه، كنت أستفيق 

رن هاتف زوجي بساعة متأخرة  صرخ أخي وكان يأتيني بالحلم، حتى بيوم من األيام،أ من النوم وأجفل و 

ال ارجعي  :سألته إذا كان هناك شيء فقال ليو من الليل، فرد زوجي على الهاتف وذهب جانبًا رأيته، 

أنت إنسانه مؤمنه باهلل نعم لقد نفذ أحمد : ستشهد، فقال لياللنوم، بنفس اللحظة حكيت له أخوي أحمد 

بكيت كثيرًا وال زلت أبكي عليه، ال أستطيع نسيانه، ستشهد، افي مستوطنة كادوميم و  استشهاديةعملية 

عتوقتها أتى الجيش اإلسرائ قلوا أخوتي، كانوا يصرخون ووضعونا في يلي وحطموا محتويات المنزل، وا 

 ,McGirk ) :ويشير كل من. "غرفة واحدة، وصادروا كل ممتلكاته الشخصية حتى الصور الشخصية

 االحتاللل إلى التضحية بالنفس لتجاوز حالة اليأس التي يفرضها المرأة تميل أكثر من الرجاإن  (2007

نعومة أظفاري لم وضح قصة ثورة الحمور منذ  (Tosini, 2009)، واإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

يستطيع التوجه نحو  إال الحرب والقتل والدماء والكراهية والدم فمن عاش وكبر في هذه األجواء ال أر  

إلى أن هناك  (Momani & Al Zagou, 2009)وتتفق النتيجة الحالية مع نتيجة . السالم وبالعكس

ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الخبرة الصدمية، وكانت الفروق لصالح من لديهم خبرة صدمية  اً فروق

 .سابقة
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 :ةالحادية عشر مناقشة النتيجة 11.1.5 

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير ترك الوصية االستشهاديين

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .لسطينيين تعزى لمتغير ترك الوصيةالف االستشهاديين

بالنسبة  االستشهاديينالصادمة لدى أسر  الباحث عدم وجود فروق في خبرات الفقدان يعزو

لن يغير من وجه  .وصية مكتوبة أو مقروءة أو مرئية أو مسموعة أم ال االستشهاديللوصية، سواء ترك 

، ولن تساعد كثيرًا على تقبل الواقع الصعب والمرير، ربما االستشهاديينالمعاناة شيء لدى بعض أسر 

كنها تمثل مصدر ضيق وقهر لبعض األسر األخرى، ربما تكون الوصية مصدر فخر لبعض األسر، ول

قراءة الوصية ومشاهدة الفيديو يحرك المشاعر ويجعل تلك األسر في مرحلة اللعب المتكرر بالصدمة، 

مركز عالج وتأهيل ضحايا ) وهذا ما أشار إليه كل من. االستشهادوذلك لن يساعدها على تقبل حقيقة 

 أي إحداث دون هي كما الفقيد وممتلكات مكان إبقاء في الرغبةن أ (2006 ،؛ رصرص2010 ،التعذيب

مما   (Sentimental Symbol)القدرة على التخلص منها حيث يرتبط الشخص بها عاطفيًا  موعد ،تغيير

 أي على يحتوي شيء كل من والحساسية الخوف، و واألسى الشديد بالحزن المصحوبة المشاعر تهيجيؤدي 

 عن قصص أو سماع عزيز شخص سفر مثال( والمضمون المعنى حيث من نالفقدا أنواع من نوع

مجدي أبو وردة من سكان مخيم الفوار  االستشهاديويقول شقيق . )ستشهاد أي شخص آخرا، أو الطالق
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 ميأ يا الحنونة أمي يا" في مدينة الخليل، أخي مجدي قبل إستشهاده جعل أمي تستمع إلى أغنية بعنوان

 .دون أن يالحظ أحد نيته الحقيقية" بالعونا اهلل أمي يا نتحمل زمال علينا تبكي ال

 :ةالثانية عشر مناقشة النتيجة 12.1.5 

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .االستشهاديجثة  استالمالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديين

أسر لدى في خبرات الفقدان الصادمة  α≤0.05اللة إحصائية عند المستوى توجد فروق ذات د

 االستشهادوكانت الفروق في ب عد تجربة  .االستشهاديجثة  استالمالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديين

دهم خبرات الفقدان الصادمة عنالذين كانت ، و االستشهاديلصالح أفراد العينة الذين لم يستلموا جثة ابنهم 

 .أعلى

بنهم الصالح األسر الذين لم يستلموا جثة  االستشهادالباحث بأن الفروق في ب عد تجربة  يعزو

وذلك لما تتعرض له األسر من أذى نفسي وجسمي، والتعرض للموت والتعذيب بأشكاله  االستشهادي

لذويه  االستشهادياء جثة المختلفة، والمداهمات الليلية المتكررة، واإلهانة والشتيمة، والتهديد بعدم إعط

ة من الضيق سرائيلي يجعل هذه األسر في مرحلاإلِ  االحتاللبمصادرتها من قبل وحرمانهم من أراضيهم 

وربما تكون  نشطة االجتماعية، والعزلة، وظهور المشاكل الصحية واالقتصادية،النفسي والعزوف عن األ  

شكل متكرر باستخدام الكالب البوليسية ولبس االقنعة عقبها اقتحام المنازل بالتجربة مريرة جدًا ِإذا أ 

كدروع بشرية في حالة المواجهة مع  االستشهاديينستخدام أخوة أو أباء االسوداء إلخافة األسرة واألطفال، و 

ذاللهم على الحواجز العسكرية، وهي محاولة من  جبارهم على التعري وا   االحتاللمقاومين فلسطينيين، وا 
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سرائيلي، وتعذيب لألسرة الفلسطينية لما قام به فكرة القيام بعمل يهدد الكيان اإلِ عن  لثني الفلسطينين

الفلسطينيين  االستشهاديينوأشارت نتائج الدراسة الحالية أن العديد من أسر . من عمل بطولي االستشهادي

من جثثهم %  68.2ما زالت تحتجز في مقابر خاصة  االحتاللسلطات بنهم، حيث قامت الم يستلموا جثة 

، ويعتبر هذا مؤشر قوي للصدمة لدى هذه األسر، وهذا يتفق مع نتائج وترفض تسليمهم إلى ذويهم لدفنهم

إلى أن  ،من اإلجراءات اإلسرائيلية العقابية االستشهاديينلم ت سلم حتى جثث ( Banat, 2010a)دراسة 

. رفض تسليمهم إلى ذويهم لدفنهممن جثثهم وت %93ما زالت تحتجز في مقابر خاصة  االحتاللسلطات 

. ويتنافى مع أبسط القيم الدينية واألعراف الدولية ،االستشهاديينويعتبر هذا اإلجراء مسًا بمشاعر ذوي 

، و االقتراح االستشهادييناالنتقام من أجساد وليس غريبًا أن يمتد الحقد اإلسرائيلي إلى كل شيء، حتى 

 .خنزير سوف يحرمهم من دخول الجنةبجلد ال االستشهاديينبأن تغطى جثث 

والد  :االستشهاديالمريرة لدى األسر التي لم تستلم جثة ابنها  االستشهاديرى الباحث واقع تجربة 

عبد الرحمن القيسية دعا جميع مؤسسات حقوق اإلنسان والسلطة الفلسطينية للمطالبة بتسلم  االستشهادي

 ".أعمل احتفال كبير كأنه عرسعندما أستلم جثته، س: " جثة ابنه له، وقال

من سكان  ،2003مايو  19منفذة العملية البطولية في العفولة يوم  هبة دراغمة ةاالستشهاديوالدة 

كيف أستطيع النوم وأنا أفكر بأوالدي لياًل ونهارًا، وماذا . أنا ال أستطيع النوم: تقول طوباس في جنين،

أما بالنسبة لجثة هبة، ". ا الذي قضينا عشر سنوات في بنائه؟حصل لنا بعد أن قام اإلسرائيليون بهدم بيتن

أنا أسأل كل أم ماذا يمكن أن يحصل لها لو كانت مكاني وسمعت أن ابنتها فجرت نفسها وال : قالت

 (.Banat, 2010b" )تستطيع رؤية جثتها وال دفنها
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الى أن ال يموتوا قبل رؤية الفلسطينيين بالدعاء هلل سبحانه وتع االستشهاديينلجأ العديد من أسر ت

: إياد حرب من مخيم بالطة في نابلس، كان يبكي ويقول االستشهاديجثث أبنائهم، وهذا ما عبر عنه والد 

وضعوها في طائرة هيلوكبتر وأخذوها معهم ". دفنهاأ بني إياد وأ قبلها و ايارب ما أموت قبل ما اشوف جثة "

ولكنه وضع  االستشهاديي، وكان يبحث عن صورة البنه الجيش االسرائيلي من على حاجز جت العسكر 

الصور في مكان ولم يجدها، فكان يبكي بحرقة وهو يبحث عن الصورة، وقد عمل بعض المشاكل مع 

رأيت كباحث مدى معاناة تلك األسر التي تجسد الصدمة . االستشهاديأبنائه وهم يبحثون معه عن صورة 

 .الحقيقية لفقدان األبناء

 ضية الرئيسة الثانيةالفر 2.5 

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

الجنس، ومكان السكن، والعمر، والتجمع، والمؤهل العلمي، : الفلسطينيين وفقًا لمتغيرات االستشهاديين

الوالدي في  االستشهادي ، وترتيباالستشهاد، وحالة اللجوء، سنة حدث االستشهاديصلة القرابة ب

 .االستشهاديجثة  استالمللعنف اإلسرائيلي، وترك الوصية، و  االستشهادياألسرة، وتعرض 

 األولىمناقشة النتيجة 1.2.5 

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس االستشهاديين
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أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05 د وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىتوج

وكانت الفروق في التكيف . وبذلك تكون الفرضية قد رفضت. الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس االستشهاديين

ون الفرضية قد ، وبذلك تكالنفسي لصالح أفراد العينة من اإلناث، واللواتي كان لديهن التكيف النفسي أعلى

 .رفضت

عبد الرحمن القيسية، كانت تتمتع بتكيف نفسي عالي  االستشهاديوالدة  ذلك بموقفالباحث  يعزو

رف بحيث كان لديها القدرة النفسية على إخفاء خبر إستشهاد إبنها عن زوجها لمدة أسبوع كامل، وكانت تتص

بأن عائلته مريضة ويرغب  االستشهاديوالد خرين الذين يبكون، حتى ظن أمامه بشكل طبيعي عوضًا عن اآل

اخذهم الى الطبيب، حتى تقول زوجته أنها بكى ويود أن يعرف لماذا العائلة تبكي، ويشعر بأن األمر غير 

لك أخفيت عنه الخبر، وطلبت من لذ االستشهادأدرك بأن زوجي لن يتحمل صدمة خبر  ":قالت. طبيعي

  ."خرين عدم اخبارهاآل

إن البكاء لدى المرأة يعتبر من وسائل التفريغ النفسي وهذا : عدة عواملن هناك الباحث أ يعزو

الفتيات يحاولن التكيف مع ( 2007)يجعلهن أكثر تكيفًا من الناحية النفسية، وهذا ما أشار إليه الحداد 

 .عليهن الحزن عندما يسيطر الضغوط الشديدة واألذى والدمار الذي شاهدنه أو تعرفن عليه باللجوء إلى البكاء

وترى النساء أنه يجب عدم التخلي عن دورهن في الحياة واالهتمام باألسرة في ظل الظروف الصعبة، ويتم 

وأن  ،فيعتبرن أن الشهيد حبيب اهلل ومآله جنة الخلد ،اللجوء إلى الدين للتخفيف عن أنفسهنذلك من خالل 

لكنهن  ،حادثة الضاغطة أو محوها من ذاكرتهنوبالطبع ال يمكنهن التخلص من ال. هذا قضاء اهلل وقدره

( Thabet & Thabet, 2009 )، ومن ثم االعتناء باألسرة، وأشارت نتائج دراسة يخففن وقعها على أنفسهن

 رقصف منزلهم ومشاهدة قتل أقارب، وتدمي مرت بها المرأة الفلسطينية منها بالرغم من األحداث الصادمة التي
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ومع ذلك استمرت النساء في رعاية منازل كل ذلك زاد من معاناة وعذاب النساء المنزل واألرض وفقدان ال

والتفكير  ،وضبط النفس، األطفال وعائالتهم على الرغم من األثر المدمر للحرب باستخدام إعادة التفسير

 .يجابياإل

 الثانيةمناقشة النتيجة 2.2.5 

أسر لدى ي التكيف االجتماعي ف α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديين

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن االستشهاديين

لشتى أنواع  واوقطاع غزة تعرض بأن جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية الباحث ذلك يعزو

في تكيفهم االجتماعي تبعًا لمتغير مكان السكن، بمعنى أن كل  اً العنف اإلسرائيلي، لذلك ال نجد فروق

ن هذه النتيجة تتفق مع أ سرائيلي، ويرى الباحث أ نواع العنف اإلِ المناطق الفلسطينية عرضة لمختلف 

ريبة والمعرضة للعنف تعرض األسر لدرجات عالية من المنطق العلمي الذي يتمثل بأن المناطق الق

 اً الضغوط النفسية واالجتماعية والهلع والخوف الدائم على األبناء والممتلكات والمنزل، وهذا يكون مؤشر 

لزيادة خبرات الفقدان الصادمة على األهالي في شتى المناطق الفلسطينية وبالتالي لن يكون هناك قدرة  اً قوي

؛ الجتماعي مع الخبرات الصادمة وهذا يفسر عدم وجود الفروق تبعا لمتغير مكان السكنعلى التكيف ا

ليه وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إِ  .سرائيليأل ن كل المناطق عرضة أل شكال مختلفة من العنف اإلِ 

لدرجة أن متغير مكان السكن بالنسبة للمواجهات ليس له تأثير في ا( 2001 ،القدومي والحلو)دراسة 
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تأثير في الضغوط التالية للصدمة ولصالح مكان السكن القريب البينما كان  الكلية للتعايش مع الصدمة

 .من المواجهات

الفلسطينيين تعرضوا  االستشهاديينأن جميع أسر يتضح  ،االستشهاديينومن خالل واقع قصص  

تعرضنا قبل : ي من مدينة الخليل، تقولمحمد الحرباو  االستشهاديوالدة " :لمختلف أنواع العنف اإلسرائيلي

ستشهاد ابني لمختلف االعتداءات من قبل الجيش اإلسرائيلي ففي كل زيارة للمنطقة كان يداهمون اوبعد 

عتقل ابني األصغر، وأغلب األيام يداهم الجيش بيتي، وحتى أنهم وضعوا استشهاد محمد ابيتي، بعد 

ت ابني نزل وكسروا كل شيء فيه، لقد سألوني عن متعلقاالسالح في رأسي، وعبثوا بكل محتويات الم

 ."صور محمد، لمصادرتها الشخصية وسألوني أين وضعِت 

 سكان من، 2002نوفمبر  21منفذ عملية القدس البطولية يوم نائل أبو هليل  االستشهاديوالدة 

عبثون ي وا، كانر من مرةثًا عن نائل، فقد أتى أكثلقد كان الجيش يأتي للبيت بح ":مدينة بيت لحم، تقول

خافة األطفال، بعدها لقد علم نائل بأن الجيش يبحث عنه، بكل محتويات المنزل، ويبدأو  ن بالصراخ وا 

من وسائل  ةاالستشهاديلم ي عد حتى سمعت خبر العملية فخرج في الصباح الباكر في أحد األيام، و 

 ."اإلعالم، لحد اآلن لم نستلم جثة إبني

، 2003أغسطس  13منفذ عملية تل ابيب البطولية يوم خميس غازي جروان  االستشهاديشقيق 

لقد كان الجيش يقتحم المخيم دائما، واغتالوا العديد من  ":مخيم عسكر القديم في نابلس، يقول سكان من

بب تجد العديد من صور الشهداء، كل ذلك ربما هو السأْن بد وأنت تمشي بالمخيم  الشهداء في المخيم، ال

سرائيلين، فقد مثل استشهاده صدمة لنا، ألننا لم نتوقع أن يقوم بهذا ي دفع خميس لالنتقام من اإلِ الذ
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نعوا من السفر ، أهلي يعانون كثيرًا بعد استشهاده، وم  !العمل، كيف ومتى انضم لفصيل سياسي معين؟

 ".لوضع صورة كبيرة على مدخل البيت والذهاب للحج، حتى وصل بهم األمر

 الثالثةاقشة النتيجة من3.2.5 

لدى بين متغير العمر والتكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين االستشهاديينأسر 

بين متغير العمر والتكيف  α≤0.05توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 االستشهاديينبحيث كلما ازداد العمر لدى أسر  .نيينالفلسطي االستشهادييناالجتماعي لدى أسر 

 .الفلسطينيين ازدادت درجة التكيف االجتماعي والنفسي والعكس صحيح

الفلسطينيين تزداد لديهم درجة التكيف  االستشهاديينالباحث ذلك إلى كلما كبرت أعمار أسر  يعزو

اهلل وقدره وأن منزلة الشهيد عظيمة له  االجتماعي والنفسي بسبب اعتكافهم على الصالة، وأن هذا قضاء

ع في أهله، كل ذلك يعطي األسر القوة والصبر وأنه سوف يدخلهم الجنة، وأنه مشفَّ  ،وألهله يوم القيامة

متحان لهم من رب ابنهم وأن صبرهم هو دة بأنه اصطفاء من رب العالمين الوالتحمل، والنظر إلى الشها

أن الطقوس الدينية تخفف من (  ;Buch, 2008 2009أبو دلو، )من العالمين، وهذا ما أشار إليه كل 

أن الصالة حركات رياضية  إلى الضغط والتوتر وينعكس ذلك إيجابيًا على جهازهم المناعي، وباإلضافة

ندماجه في بيئته وتجنب اتتميز بالسكينة النفسية، وتساعد الصالة على تواصل الفرد مع اآلخرين و 

ة القرآن وسيلة لرعاية الذات جتماعية وممارسة الشعائر وقراءاعزلة، واللغة كممارسة الشعور بالوحدة وال

وهذا ما أكدته . والقرآن يساعد على خفض التوتر العاطفي والجسدي فضاًل عن توليد الصبر ،سرواأل  
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أن إعادة تأطير الدين سيكون عاماًل مفيدًا لألسر في مواجهة ( Thabet et al., 2009)دراسة 

ذا الحظنا مشاكل التكيف فسيكون من الضروري وضع نماذج تدخل تشمل مشاركة فعالة ال صعوبات، وا 

 .لألشخاص الذين يتمتعون باألهمية في حياة األسر الفلسطينية

 الرابعةمناقشة النتيجة 4.2.5 

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير التجمع دييناالستشها

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وكانت الفروق في بعدي التكيف االجتماعي والنفسي . الفلسطينيين تعزى لمتغير التجمع االستشهاديين

 .على المستوى االجتماعي والنفسي اً تكيف لصالح أفراد العينة في الضفة الغربية، الذين كانوا أكثر

الباحث ذلك إلى وجود التكافل االجتماعي بين األسر الفلسطينية، ووجود المؤسسات  يعزو

االجتماعية والنفسية الدولية والمحلية بكثرة في الضفة الغربية، والتي كانت تنظم زيارات ألسر 

، وتقديم المساعدة من بعض الجيران واألقارب لبعض االستشهادالفلسطينيين في بيوتهم وقت  االستشهاديين

مخلوف مثل االستضافة في منزلهم، وتقديم الطعام واألغطية، وهذا ما أشارت إليه  االستشهاديينأسر 

أن االعتماد على شبكات القرابة يقل كلما تحسن وضع العائلة بمعنى أن االعتماد على شبكات ( 2003)

، حيث تلجأ األسر لألقارب في حال األزمات والعكس صحيح ،العائلة للبقاء القرابة يقع ضمن إستراتيجيات

إن وجود حرية الحركة نوعًا ما في الضفة الغربية أكثر منه في قطاع غزة بالنسبة للمؤسسات الدولية، 

لدخول المؤسسات االجتماعية والنفسية الدولية لقطاع غزة من الصعب بل من المستحيل، في ظل  وكان
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إن المؤسسات النفسية واالجتماعية الموجودة أصاًل في . والمناكفات السياسية االحتالللحرب و ظروف ا

قطاع غزة تعاني من الشلل والضعف نتيجة قلة الموارد المالية، وبالتالي عدم قدرتها على تقديم خدمات 

 .الضفة الغربيةوهذا ما يفسر وجود تكيف اجتماعي أعلى في . الفلسطينيين االستشهادييننفسية ألسر 

 الخامسةمناقشة النتيجة 5.2.5 

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي االستشهاديين

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

لدى أسر التكيف االجتماعي في وكانت الفروق  .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي ادييناالستشه

كانت بين المبحوثين  تعزى لمتغير المؤهل العلميببعديه الشخصي والنفسي الفلسطينيين  االستشهاديين

صالح ذوي التعليم األميين وحملة شهادة الدبلوم لصالح األميين، وبين ذوي التعليم األساسي والدبلوم ل

األساسي، وبين ذوي التعليم الثانوي والدبلوم لصالح ذوي التعليم الثانوي الذين كانت درجة التكيف 

 .الشخصي والنفسي عندهم أعلى

الفلسطينيين األكثر تعلمًا هي األكثر تكيفًا من الناحية  االستشهاديينالباحث ذلك أن أسر  يعزو

المرونة النفسية التي تتمتع بها، ومن خالل الخبرات السابقة كل ذلك  الشخصية والنفسية، وذلك من خالل

يساعدها على التأقلم مع كافة المشاكل والقدرة على حلها من خالل خبرات سابقة، واللجوء لشبكات الدعم 

غير قادرة على المتعلمة و غير مؤسسات االجتماعية، بعكس األسر االجتماعي التي تتمثل باألهل وال

مع مشاكلها اليومية والحياتية وتبرز مشاكلها في البعد الشخصي من حيث عدم اللجوء لآلخرين  التعامل
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لمساعدته في محنته، ويتجنب الناس، وليس لديه المرونة والقدرة والمعرفة على التعامل مع مشاكله 

يتحدث عما يشعر  ستشهاد ابنه أصبح ضعيفًا، والاالشخصية واليومية، أما في البعد النفسي يرى بأنه بعد 

إن الجهل بعظم . هبه كل ذلك يأثر على البعد الشخصي والنفسي واألسري، ورفض فكرة استشهاد ابن

ليه إِ وهذا ما أشارت . العائالت هذهقل تعليما هو السبب الرئيسي في عدم تكيف الشهادة لدى األ سر األ  

يعتبر من معوقات التكيف االجتماعي،  أن ضعف الوازع الديني لدى النساء( 2004)نتائج دراسة األسدي 

( بغض النظر عن الجنس)أن األسر ذات المستوى التعليمي ( 2003)وتوصلت نتيجة دراسة مخلوف 

وأن جميع العائالت  ،استطاعت أن تتكيف بشكل أفضل من األسر التي ليس لديها مستوى تعليمي معين

وأشارت  .أي طارئ مستفيدة من خبراتها السابقةوقامت بتكييف نفسها لمواجهة  ،لم ترضخ للواقع المرير

 عامين على مضي رغم مرتفعة نفسية معاناة لديهن غزة حرب شهداء زوجات أن( 2011)دراسة المزيني 

 الفسيولوجي فالجانب فالجانب الوجداني الجانب هو معاناة فيه أعلى جانب أن تبين كما ،الحرب تلك

 لزوجات النفسية في المعاناة إحصائية داللة وجود الدراسة نم تبين كما ،الحدادي فالجانب المعرفي

أن األهالي الفاقدين ألبنائهم بسبب ( 2010)، وبينت دراسة مصطفى الزوجة تعليم إلى تعزى الشهداء

وهذا يدل على عدم التكيف  .والقتل أقل تكيفًا من األهالي الفاقدين ألبنائهم في ظروف أخرى االستشهاد

لدى األسر غير المتعلمة مقارنة باألسر المتعلمة أو التي تتمتع بالمرونة النفسية النفسي والشخصي 

أن التعليم من المحفزات القوية للتكيف االجتماعي ( 2004)وأكدت نتائج دراسة األسدي . والخبرة السابقة

 .لدى النساء
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 دسةالسامناقشة النتيجة 6.2.5 

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05وى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المست

 .االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديين

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

بعد الشخصي في ال: يلي كانت كما .االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب االستشهاديين

واألشخاص المقربين منهم لصالح الوالدين الذين كان مستوى التكيف  االستشهاديكانت الفروق بين والدي 

واألخوة  االستشهاديوبالنسبة لبعد التكيف االجتماعي كانت الفروق بين والدي . الشخصي عندهم أعلى

هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت لصالح الوالدين الذين كانت درجة التكيف االجتماعي عندهم أعلى، 

وعن بعد . الفروق بين األخوة والمقربين لصالح المقربين الذين كانت درجة التكيف االجتماعي عندهم أعلى

واألخوة لصالح الوالدين الذين كانت درجة التكيف  االستشهاديالتكيف النفسي فكانت الفروق بين والدي 

 .النفسي عندهم أعلى

، ربما تكيفوا شخصيًا مع متعلقات الوالدينفروق في التكيف الشخصي لصالح الباحث وجود  يعزو

، ويتمتعون بالمرونة النفسية في التعامل (الخ... شريط الفيديو، والمالبس، البوسترات،) االستشهاديإبنهم 

من غيرهم بأن لديهم القدرة على حل أي مشكلة الحياة ومتطلباتها، ويؤمنون أكثر مع كافة ضغوط 

، وأنه في االستشهادي بإبنهماجههم، أي يتمتعون بصالبة نفسية ربما من الشعور بالفخر واالعتزاز تو 

 .جنات النعيم
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أما بالنسبة للفروق في التكيف االجتماعي والنفسي فكانت لصالح الوالدين مقارنة باألخوة، يعود 

خبرات سابقة لوالدين، وأيضا وجود وجود أبناء آخرين في األسرة يأخذون إهتمام األسرة وتحديدًا االسبب 

ساعدتهم على التكيف االجتماعي والنفسي، والشعائر الدينية التي لها الدور الرئيسي والحيوي في تكيف 

أما  الوالدين، والنظر لالستشهاد بأنه كرامة من اهلل سبحانه وتعالى وبأن ابنهم الشهيد شفيعهم يوم القيامة،

وجود أبناء : جتماعي لصالح المقربين مقارنة باألخوة ويعود ذلك لعدة أسباببالنسبة للفروق في التكيف اال

آخرين في األسرة يأخذون إهتمام المقربين وتكون عالقات أكثر قوة ومتانة، والمشاركة في المناسبات 

واألعياد والمهرجانات التي تساعد المقربين على التكيف مع المحيط االجتماعي، ووجود خبرات سابقة من 

المرونة و مواقف مماثلة سبق وأن تعرض لها المقربين والوالدين ولديهم الخبرة في كيفية التعامل معها، 

النفسية التي يتمتعون بها والتي تتكون من أفكار وسلوكيات ومعتقدات تقويها القوة اإليمانية والشعائر 

 .من الناحية االجتماعية  الدينية، وأن كل شيء بيد اهلل سبحانه وتعالى فذلك يجعلهم أكثر تكيفاً 

 ر  جْ رفعت الجعبة، بأنه ف   االستشهاديأما بالنسبة لألخوة، فقد تحدث عبد الرحمن الجعبة شقيق 

كنت صليت أنا وهو  استشهاديةاليوم الذي انفجر الحزام الناسف بأخي رفعت وهو في طريقه لتنفيذ عملية 

. فت وقتها بأنها ابتسامة استقبال الموت والشهادةصالة الفجر في المسجد، رأيته يبتسم بشكل غريب، فعر 

بدء ! الفصائل؟ قوة، ومتى انضم لجناح عسكري أل حدمنذ ذلك الحين وأنا أفكر كيف أتته هذه الجرأة وال

. ن هذا حصل الخي رفعت، ليتني عرفت ما كان ينوي فعلهأ عبد الرحمن بالبكاء وقال أرفض أن أصدق 

في  ":سفيان جبارين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، يقول وهو يبكي ياالستشهادعادل جبارين شقيق 

لى العمل في السبع، فذهبت معه وعندما إِ يوم من األيام طلب مني سفيان أن أوصله لمكان حتى يذهب 

عندما ذهب شعرت بشيء غريب بداخلي، وعندما سمعت و وصلنا طلب مني رعاية األسرة واالهتمام بها، 
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أخي منفذها تضايقت كثيرًا وبكيت كثيرًا، ليتني عرفت عن نيته، لكنت منعته من تنفيذ  عن العملية وأن

 . "صورته ال تفارق خيالي، أتذكره بكل لحظة: يقول. العملية

والتي تشير إلى أنه ال توجد فروق ذات ( 2001)نتيجة القدومي والحلو  تخالفوالنتيجة الحالية 

درجة التعايش مع الضعوط التالية للصدمة لدى آباء وأمهات  في α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى 

أب، )تعزى لمتغير صلة القرابة بالشهيد شهداء انتفاضة االقصى في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية 

 (.أم

 السابعةمناقشة النتيجة 7.2.5 

سر ألدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير حالة اللجوء االستشهاديين

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير حالة اللجوء االستشهاديين

عرضوا جميعهم و الجئين فقد تأ مواطنين كانوا لكون السكان الفلسطينيين سواء  ذلكالباحث  يعزو

وتجريفها واقتالع  عتقال، أو هدم بيت، ومصادرة أراض  لشتى أنواع العنف اإلسرائيلي، من استشهاد، أو ا

إن ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية نفسه ما يتعرضون له في قطاع غزة، . الخ... األشجار 

في حين يتمتعون بنفس  ،ال تختلف ييناالستشهادسر أ  أما بالنسبة للتكيف االجتماعي والنفسي لدى 

مصادر التكيف االجتماعي والنفسي، من المجتمع المحلي، واألهل واألقارب والتنظيمات السياسية، إن 

من الضفة الغربية وقطاع غزة،  في كلّ التكافل االجتماعي الذي يحض عليه الدين اإلسالمي موجود 
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منها مؤسسة رعاية أسر  ،لتكيف االجتماعي والنفسيووجود مؤسسات تقدم مساعدات مالية تساعد على ا

وال ننسى بأن أهل الضفة الغربية والقطاع لديهم خبرات . الشهداء والجرحى في الضفة الغربية وقطاع غزة

من تهجير وتدمير للقرى والمدن، فال بد من وجود إستراتيجيات تكيفية متشابهة  االحتاللسابقة ناتجة عن 

 .ي حالة اللجوءلذلك ال يوجد فروق ف

 ثامنةمناقشة النتيجة ال8.2.5 

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير نوع األسرة االستشهاديين

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وكانت الفروق في التكيف الشخصي لصالح أفراد  .الفلسطينيين تعزى لمتغير نوع األسرة يناالستشهادي

العينة من األسر الممتدة، والتكيف االجتماعي لصالح أفراد العينة من األسر النووية، والتوجه نحو الحياة 

 .لصالح أفراد العينة من األسر الممتدة

ي، والتوجه نحو الحياة لصالح أفراد العينة من الباحث وجود الفروق في التكيف الشخص يعزو

األسر الممتدة، ربما لوجود أعضاء كثر باألسرة يكون وظيفتهم خلق نوع من التماسك االجتماعي من 

خالل شبكات الدعم االجتماعي، والمساعدة في توفير كافة االحتياجات وحل المشاكل التي تطرأ لدى 

ى األسر عملية الفقدان ويجعلها في مرحلة تواصل دائم بعيدًا األسرة، والعيش في ظل جماعة يخفف عل

ر قادرة على عن الوحدة، والعزوف عن األنشطة االجتماعية، كما هو حال األسر النووية التي تكون غي

لوحدة التي تعيشها، وعدم القدرة على حل المشاكل التي تواجهها لعدم التكيف الشخصي وذلك بسبب ا
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أما بالنسبة . بقة في التعامل مع هذه المواقف، وغير قادرين على التحكم بأنفسهموجود خبرة وثقافة سا

يعود السبب في ذلك إلى صغر فللفروق في التكيف االجتماعي لصالح أفراد العينة من األسر النووية، 

وتقبل  حجم األسرة وبالتالي القدرة على االستجابة ألي نصيحة من األب أو األم أو األخوة، أو األصدقاء،

التفهم والمواساة المقدمة لهم تكون أكبر مما هي لدى األسر الممتدة والسبب في ذلك تأثر أعضاء األسرة 

البعض في حالة وجود شخص يبكي، أو مرض شخص نتيجة الفقدان، ويكون لدى األسرة النووية  همببعض

ون إلى رجال الدين وذلك لرفع جأالتكلم عما يشعرون به، وربما يلالقدرة على التواصل مع أفراد أسرتها و 

وأكدت نتائج دراسة كل . كل ذلك يجعل األسرة الصغيرة سعيدة ،معنوياتهم وسؤالهم حول الشهادة والشهيد

أن إدراك الفرد لوجود مساندة إجتماعية ورضا عنه، ( Leavy et al., 2009; Reif et al., 2006)من 

والحزن والقلق الناتج عن خبرات الفقد، حين أن الفرد  سىعالقة الفرد بمن يسانده ويخفف األعمق ذلك 

 .وتزداد لديه مشاعر القيمة هيشعر أن األخرين يقدرونه ويهتمون به ويحبون

 تاسعةالمناقشة النتيجة 9.2.5 

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .االستشهادلمتغير سنة  الفلسطينيين تعزى االستشهاديين

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وكانت الفروق في بعد التكيف النفسي لصالح  .االستشهادالفلسطينيين تعزى لمتغير سنة  االستشهاديين

 .فأعلى 4008هم في العام ؤ أفراد العينة الذين استشهد أبنا
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هم في العام ؤ بأن الفروق في التكيف النفسي لصالح أفراد العينة الذين استشهد أبنا الباحث يعزو

 ،%29.5وبنسبة   2002 والتي حصلت في عام ةاالستشهاديربما يعود لكثرة العمليات فأعلى،  2001

 منلفة ينتهج أساليب وسبل مخت االحتاللن ، أل  همة الرد اإلسرائيلي على عملية ابنوعدم توقع األسر لطبيع

مما سرائيلي توقع الرد من الجيش اإلِ أجل تكون سياسة عقابية لألسر الفلسطينية، مما ينطوي على طبيعة 

رهاق جسدي وفكري، وهذا ما  توصلت دراسة الفقي يجعل األسر في مرحلة ترقب وضغط نفسي وا 

الت القتل أو األ سر أن توقعات غالبية األفراد كانت تنطوي على الخوف والشعور بالعجز واحتما( 1993)

أو الطرد أو التشريد أو التعذيب، وانتهاك األعراض وسلب األموال وغير ذلك مما يعتبر خبرات صادمة 

الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل ظروف من إن السكان . (PTSD)تؤدي إلى أعراض ما بعد الصدمة 

مرتفعة من اضطراب ما بعد الصدمة من معدالت  يعانونالعنف الجماعي والحرمان االقتصادي المستمر 

PTSD  الجسيموالمرضية مع نوبات االكتئاب (MDE)  ،تحت  بأنهم السكان حول وشيوع حقيقة

 .(Madianos et al., 2011) خطيرةالصدمة للالتعرض 

 العاشرةمناقشة النتيجة 10.2.5 

أسر لدى ي في التكيف االجتماع α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديين

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  .الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديين
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الفلسطينيين تعزى  االستشهاديينلدى أسر في ب عد التوجه نحو الحياة تماعي في التكيف االج الفروق إن

الوالدي فيها  االستشهاديكانت بين األسر التي كان ترتيب  الوالدي في األسرة االستشهاديلمتغير ترتيب 

 .الوسط واألخير لصالح الوسط الذين كان توجههم نحو الحياة أكثر تفاؤالً 

عملية الفقدان داخل األسرة تتراوح شدتها النفسية وضغوطها االجتماعية  الباحث ذلك إلى أن يعزو

المفقود يقع في األول، فإنه سوف ينتج  االستشهاديفي األسرة، في حين لو كان  االستشهاديوفقًا لترتيب 

كل كبير، وهذا ما فسرته نظرية عن ذلك ضغوطات نفسية واجتماعية وصحية، نتيجة تعلق األسرة فيه بش

والتي ركز على دور المشاعر والدفاعات النفسية عند فقدان األهل  Attachment Theoryرتباط اال

 االستشهاديفي حين لو كان (. Kellehear,  2002) رتباط األهل بالفقيدا، ومدى واألزواج أو األطفال

ألسرة تشعر بالنقص يترك فراغًا كبيرًا داخل األسرة، ويجعل ا؛ فإنه سيقع في األخير حسب الترتيب الوالدي

 االستشهادي، بينما لو كان (آخر العنقود من األبناء)ربما أيضًا لتعلقهم به بشكل كبير أو كما يطلق عليه 

، (خير األمور أوسطها)الوسط فهذا يعني أن أثر عملية الفقدان أخف وطأة من الترتيب األول واألخير 

ويكون توجه األسرة نحو الحياة في هذه الحالة أقوى،  وذلك لوجود أبناء من الممكن أن يحلوا محل الشهيد،

 في ولديهم أمل بأن يعوضهم اهلل في أبنائهم اآلخرين مع النظرة اإليجابية لمكانة الشهيد عند اهلل ولمصيره

وسوف ينطلقون لمساعدة أنفسهم واآلخرين في النشاطات االجتماعية، . الجنة، وأنه شفيعهم يوم القيامة

 يشاركون بكل عمل اجتماعي لدى المؤسسات مبأنه االستشهاديينباء آعنه العديد من وهذا ما أعرب 

 ،؛ رصرص2010 ،مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب) وأشار . خريناالجتماعية ولدى أسر الشهداء اآل

يشعر الشخص بالحزن والبكاء والعويل و  د،القة وصلة القرابة بالشخص المفقو طبيعة الع )4009

ويشعر أيضا بحالة من عدم االرتياح واالستقرار صعوبة في التركيز أو  ،النوم وفقدان الشهيةواضطراب 
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وفي بعض األحيان القليلة يشعر الشخص بالذنب إزاء االعتقاد بالتقصير اتجاه الشخص المفقود  ،التذكر

وع من وفي حاالت نادرة يستشعر الشخص وجود المفقود حوله كن(. من قبله أو من قبل اآلخرين)

 .الهلوسات البصرية أو اضطراب اإلدراك

 ةعشر  حاديةالمناقشة النتيجة 11.2.5 

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير تعرض  االستشهاديين

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05د المستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عن

وكانت الفروق في بعد  .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير تعرض  االستشهاديين

الذين كانوا أكثر تكيفًا و سرائيلي، للعنف اإلِ  االستشهاديالتكيف النفسي لصالح األسر التي تعرض فيها 

 .على المستوى النفسي

للعنف اإلسرائيلي، تكون لديها خبرة سابقة  االستشهاديالباحث أن األسر التي تعرض فيها  يعزو

سرائيلين، ويكونون أكثر تكيفًا نفسيًا من هذا مواقف العنفية التالية من قبل اإلِ تساعدها على التعامل مع ال

ن استيعاب األحداث العنفية سوف يساعد األسرة على التعامل مع ال صدمات الالحقة سواء المنطلق، وا 

اب التي باعتبارها حاالت الفقدان، إن أشكال العنف المختلفة والعدوان واالره االستشهاداالعتقال أو 

أصبحت والتي  ،سرائيلي، محاواًل التعايش والتكيف مع كافة األحداث التي تطرأاإلِ  االحتالليمارسها جيش 

وتوقع الردود  ،من واجبنا الدفاع عنهيجعل وية لهذا الوطن، الشعور باإلنتماء والهف. جزءًا من حياته اليومية

 & Yoon)من قبل االسرائيلين يساعد االسر على التكيف النفسي، كموقف إدراكي، وهذا ما أشار إليه 
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Lim, 2007)  وهو عملية للحصول على  -واالستعياب هو موقف ادراكي( االندماج)أن التكيف النفسي

وجهة  أن (2010)وأشارت دنديس  .ماء وتحديد الهوية بوصفه عضوًا في المجتمعاالرتياح والشعور باالنت

شباع حاجاتنا الضرورية، ومن  نظر التحليل النفسي يعني االلتزام والبحث عن منافذ لضغوطنا الداخلية وا 

وجهة النظر السلوكية هي استجابات مكتسبة من خالل الخبرة التي يتعرض لها الفرد وتؤهله للحصول 

 .ى توقعات منطقيةعل

 ةعشر  الثانيةمناقشة النتيجة 12.2.5 

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير ترك الوصية االستشهاديين

 أسرلدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير ترك الوصية االستشهاديين

الباحث أن السبب في ذلك، ربما يعود إلى حجم الفقدان وطبيعته وظروفه، كل ذلك يجعل  يعزو

الجئين وسواء ترك  كانوا مواطنين أممن معاناة هذه األسر كبيرة والتكيف االجتماعي لتلك األسر سواء 

ك لن يخفف من مصيبة هذه األسر ومن عملية الفقدان، بغض النظر وصية أم ال، فإن ذل االستشهادي

موعة، أو حتى متعلقاته المكتوبة أو المرئية أو المس االستشهاديعن بعض األسر التي تنظر الى وصية 

ساعد األسر على التكيف الباحث بأن وجود هذه الوصايا لن ي  نها مصدر قوة وفخر، فيرى الشخصية بأ

فقدان، وال مع الواقع واحتياجات األسرة، النه بالنسبة لصدمة الفقدان وطبيعة الحدث التام مع عملية ال

يجعل هذه األسر بوجود هذه الوصايا في مرحلة اللعب المتكرر بالصدمة، والعمل على وجود بعض 
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نه إعادة سماع شكل مستمر ولو كانت على فترات؛ ألالضغوطات النفسية، واالضطرابات االجتماعية ب

يط الذي عمله الفصيل السياسي لالستشهادي مرات عديدة يجعل ذكرى الشهيد باقية في وجدان االسرة الشر 

 .ن البكاء لدى النساء يساعد على التخفيف من الضغوطات النفسيةأوالتأثر كلما شاهدوه، بالرغم من 

 ةعشر ثالثة المناقشة النتيجة 13.2.5 

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05ى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستو 

 .االستشهاديجثة  استالمالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديين

أسر لدى في التكيف االجتماعي  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

كيف وكانت الفروق في بعدي الت .االستشهاديجثة  استالمالفلسطينيين تعزى لمتغير  االستشهاديين

الذين كانوا أكثر تكيفًا على  االستشهادياالجتماعي النفسي لصالح األسر التي لم تستلم جثة ابنهم 

 .المستوى االجتماعي والنفسي

وتربطهم عالقات  ،ن السبب يعود إلى أن األسر التي لم تستلم جثة ابنهاأ الباحث  يعزو

سرائيل، إِ جثامين الشهداء المحتجرة لدى  بالمؤسسات االجتماعية والحقوقية التي تطالب باإلفراج عن

تلك األسر بالمسؤولية، وتشعرهم بأ ن المؤسسات شعر والمحاضرات واللقاءات التي تعقدها المؤسسات ت  

للمطالبة بجثث أبنائهم وكمصدر فخر واعتزاز وقوة وتشجيع ورفع  ؛لى جانبهماالجتماعية معهم وا ِ 

الفلسطينيين  االستشهاديينشعر أسر تواألفراد المهمين مجتمعيًا للمعنويات لتلك األسر من قبل المؤسسات 

وفقدانها االهتمام من قبل  االستشهاديبالتكيف النفسي واالجتماعي مقارنًة باألسر التي استلمت جثة ابنها 

 سر ربما يجعلها اقل تكفيًا من الناحيةوالشعور بغيابهم عن حياة تلك األ   التنظيمات السياسية والمؤسسات
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تتحول بيوت بحيث  نتماء لفئة الفاقديناالأن ( 2006)ليه أبو بكر إِ وهذا ما أشارت . النفسية واالجتماعية

يغطي هذا صوت الحزن و  ،القومي ولتعليم طرق تحصيل الحق –العزاء لمراكز لتأكيد الحق السياسي 

باقي األهل الفاقدين الذين : ويحاط األهل في هذه الفترة بفئتين غريبتين عن العائلة ،التلقائي لألسرة

يشعر بعض األهل باألهمية ، و يشعرون أن جميع الشهداء أصبحوا عائلة واحدة والناشطين السياسيين

وهذا ما أشار إليه  .الوهمية أثناء فترة العزاء ثم يواجهون بواقع الفقدان القاسي بعد إنتهاء فترة طقوس العزاء

لو أعطوني جثة ابني الشهيد وعليها كل ورود الدنيا لن " : ما قالالفلسطينيين عند االستشهاديينباء آأحد 

ه جثة ابنه استالمربما ال يريد خسارة القيمة االجتماعية في المجتمع كوالد شهيد في حالة . "أقبلها

 .وبالتالي مواجهة الفقدان القاسي وزوال االهتمام المجتمعي والمؤسسي االستشهادي

 ةالفرضية الرئيسة الثالث3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في واقع الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

الجنس، ومكان السكن، والعمر، والتجمع، والمؤهل العلمي، صلة القرابة : الفلسطينيين وفقًا لمتغيرات

ألسرة، وتعرض الوالدي في ا االستشهادي، وترتيب االستشهاد، وحالة اللجوء، سنة حدث االستشهاديب

 .االستشهاديجثة  استالمللعنف اإلسرائيلي، وترك الوصية، و  االستشهادي

 األولىمناقشة النتيجة 1.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في واقع الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس
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 االستشهاديينأسر لدى في واقع الدعم  α≤0.05لمستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ا

وكانت الفروق في الدعم االجتماعي لصالح أفراد العينة من اإلناث،  .الفلسطينيين تعزى لمتغير الجنس

 .أعلى كان مستوى الدعم االجتماعي عندهَّن اللواتي

النسوية التي تعنى الباحث الفروق لصالح اإلناث في الدعم االجتماعي لوجود المؤسسات  يعزو

بالمرأة والمشاريع التي تقدم للمرأة الفلسطينية، وأيضا وجود اإلناث في البيوت معظم الوقت ساعد على 

تلقي الدعم االجتماعي من خالل زيارات األقارب والجيران ومساعدتهن على التكيف االجتماعي من خالل 

 على تجاوز يساعد لتلك األسر المشاعر وتفهم واألسرية االجتماعية والمساندة شبكات الدعم االجتماعي

لى لحضور االحتفاالت والمهرجانات التي إِ وذلك خالل األعياد والمناسبات الوطنية، ودعوتهن  األزمة هذه

 نظاماً  يمتلكون الذينأن ( 1987)ليه الحافظ إِ يتم فيها إحياء ذكرى الشهداء، وهذا يتفق مع ما أشار 

 في نجاحاً  وأكثر بالوحدة الشعور مقاومة على القدرة ولديهم ،وقلقاً  أقل اكتئاباً  هم وفعاالً  داعماً  اجتماعياً 

 وغير سيئاً  الداعم لديهم النظام يكون الذين أولئك من حياتهم حول تفاؤالً  وأكثر الذات تقدير المحافظة على

. يت لساعات طويلةوذلك لطبيعة عمله ومكوثه خارج الب ؛ويكون دور المرأة أكبر من دور الرجل. فعال

سالميات يساعد المرأة على التكيف دوات الدينية من قبل الداعيات اإلِ وأيضا إن حضور النساء لبعض الن

والشهيد، وعظمة الشهادة وعظم األجر والثواب عند اهلل  االستشهاداالجتماعي والنفسي وعلى تقبل حقيقة 

هناك  Alexandrino-Silva et al., 2011))ة وتتفق النتيجة الحالية مع نتيجة دراس. سبحانه وتعالى

فروق بين الجنسين فيما بتعلق بأحداث الحياة والدعم االجتماعي والذي يسهم في تحقيق فهم أفضل ألداء 

وأفادت الدراسة أن ارتفاع احتماالت وقوع اضطرابات المزاج ن صعوبات في حياتهم، المسنين الذين يواجهو 

ن أحداث الحياة تلعب دورًا خاصًا في حياة النساء أ و . سنًا والسيما النساءوالقلق بين البالغين األكبر 
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وتؤكد الدراسة على الدور المهم الذي تلعبه إحدى المقربات  ،خاصة فقدان األصدقاء المقربينوبالمسنات 

يقة مع في الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للنساء المسنات، في حين تميل المرأة إلى تكوين عالقة وث

عدم  (Momani & Al Zagou, 2009)النتيجة الحالية نتيجة   وخالفت. شخص لهذا النوع من الدعم

نما وجود فروق وجود فروق ذات داللة إحصائية ككل في مستوى الدعم االجتماعي تعزى ألثر الجنس ، وا 

 .في مجال الدعم العاطفي لصالح اإلناث

 الثانيةمناقشة النتيجة 2.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في واقع الدعم  α≤0.05روق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجد ف

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 االستشهاديينلدى أسر  االجتماعيالدعم في  الفروقكانت و  .الفلسطينيين تعزى لمتغير مكان السكن

 من مكان السكن كان بين األسر سكان المخيمات، والمدن، والقرى لصالح األسرالفلسطينيين تعزى لمتغير 

 .سكان المخيمات الذين كان مستوى الدعم االجتماعي عندهم أعلى

دمات الباحث ذلك لوجود المؤسسات الدولية التي تقدم مشاريع للمخيمات مثل األونروا والخ عزوي

المادية والنفسية واالجتماعية التي تقدمها من خالل موظفيها أولئك الذي يتواجدون في مراكزها في 

دون حدة التي يعيش فيها سكان المخيم ذلك لطبيعة المنطقة الجغرافية المو ت، وأيضا يعزو الباحث المخيما

بأن الجدار لن يكون عائقًا  الحاجة للخروج وأخذ مواصالت بعيدة للذهاب لألقارب واألصدقاء، عوضاً 

للوصول لتلك األسر وزيارتها مقارنة ببعض المناطق والقرى التي يتواجد عليها حواجز عسكرية متنقلة 
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 (2001 ،القدومي والحلو)وهذه النتيجة ال تتفق مع نتيجة . والجدار العنصري وبوابات التفتيش اإللكترونية

لدى أسر  يس له تأثير في الدرجة الكلية للتعايش مع الصدمةأن متغير مكان السكن بالنسبة للمواجهات ل

من مشاكل نفسية بسبب  يعانون ربع الفلسطينيينأن ( 2006)وأشارت منظمة الصحة العالمية . الشهداء

أو إجبارهم على المرور من خالل نقاط التفتيش والحواجز اإلسرائيلية أثناء  ،مقتل أو سجن أحد أقاربهم

أو المدرسة أو بسبب السكن بالقرب من المستوطنات اإلسرائيلية كما هو الحال بالنسبة  الذهاب إلى العمل

 .لربع السكان في الضفة الغربية المحتلة

 الثالثةمناقشة النتيجة 3.3.5 

أسر لدى بين متغير العمر وواقع الدعم  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .ينالفلسطيني االستشهاديين

بين متغير العمر وواقع الدعم لدى  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين االستشهاديينأسر 

يعود لطبيعة  االستشهاديينالباحث عدم وجود ارتباط بين العمر وواقع الدعم لدى أسر  يعزو

ثاًل تقدم مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى فم ؛الفقدان وطبيعة األسرة الفاقدة، وطبيعة الخدمة المقدمة

نها ت مهما كانت أعمارهم، أل/دعمها المادي لهذه األسر تبعًا لمقدم الطلب سواء األم أو األب أو األخ

وفي هذا السياق أشار . حسب شروط مسبقة تحدد أعمار متلقي الخدمةخدمة تقدم حسب الفقدان وليس 

 عمر إلى تعزى الشهداء لزوجات النفسية في المعاناة إحصائية داللة تذا فروقاً  هناك أن( 2011)المزيني 
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االقتصادية  أوضاعهم تحسين على والعمل الشهداء زوجات بفئة االهتمام ضرورة، وأوصى إلى الزوجة

 .النفسية المعاناة من ونخرجهم عنهم نخفف حتى لهم االجتماعي الدعم وزيادة

 الرابعةمناقشة النتيجة 4.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في واقع الدعم  α≤0.05جد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال تو 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير التجمع

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

سي، واالجتماعي لصالح أفراد وكانت الفروق في الدعم المادي، والنف .الفلسطينيين تعزى لمتغير التجمع

في  االستشهاديينالعينة من قطاع غزة الذين كان مستوى الدعم بأشكاله المختلفة أعلى منه لدى أسر 

 .الضفة الغربية

الباحث أن هناك عدة أسباب، منها أن قطاع غزة يمثل أرضية خصبة لتنامي ظاهرة  يعزو

والنفسي واالجتماعي ألسر الشهداء من قبل عامة الناس، وتقديم الدعم المادي  ،والتشجيع عليها االستشهاد

والمؤسسات والحكومة الموجودة في قطاع غزة والتي تقدم الزيارات الرسمية والدائمة ألسر الشهداء وتقديم 

، ووجود المؤسسات التي تتبع (سواء المادية، أو العينية)مكرمات الرئيس والتبرعات من الدول اإلسالمية 

ي تعنى بهذه األسر وتعتبرها أولى األولويات لديها مقارنة بالضفة الغربية التي ال يوجد فيها الحكومة والت

نما الدعم المادي مثل مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى،  مؤسسات تقدم الدعم النفسي واالجتماعي، وا 

تظم، وعدم وجود ومؤسسة األنصار اإليرانية والتي تقدم التبرعات المادية على فترات وليس بشكل من

بأنهم إرهابيين ومخربين  االستشهاديينسر أ  والسبب أن الممولين ينظرون إلى  ،مشاريع تدعم هذه األسر
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ويهددون الوجود واألمن اإلسرائيليين، لذلك ال يتم دعم مثل هذه األسر من الخارج، سوى من قبل منظمة 

فة الغربية تفتقر إلى الدعم النفسي واالجتماعي في الض االستشهاديينوحقيقة أن أسر . التحرير الفلسطينية

 .أكثر منه للدعم المادي

 الخامسةمناقشة النتيجة 5.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في  الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 االستشهاديينأسر لدى في  الدعم  α≤0.05توى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المس

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

الباحث عدم وجود فروق بين الدعم المادي والمؤهل العلمي إلى أن أغلب اآلباء واألمهات  يعزو

اء كانوا ن أو لديهم تعليم أساسي أو ثانوي، سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة وسو و لدى تلك األسر هم أمي

ي اختالف بينهم، ويتم تقديم المساعدات المادية من قبل مؤسسة أ فليس هناك  ،من المواطنين أو الالجئين

حتى على مستوى مكرمات . ؟أسرة الشهيد متعلمة أم ال تكانأرعاية أسر الشهداء والجرحى بغض النظر 

ليس على أساس المؤهل العلمي ألداء الحج بانتظام، و  االستشهاديينالحج تقوم المؤسسة ببعث أسر 

 داللة ذات فروقاً  هناكأن ( 2011)وفي هذا السياق أشار المزيني . للشخص وهل هو مثقف أم ال

 بفئة االهتمام بضرورة الدراسة أوصت، و الزوجة تعليمل تعزى الشهداء لزوجات النفسية في المعاناة إحصائية

دراسة  وأشارت. االجتماعي الدعم صادية وزيادةاالقتنَّ أوضاعه تحسين على والعمل الشهداء زوجات

(Altawil et al., 2008) يكون أن يمكن الدين ورجال والمعلمين واألصدقاء واألقارب العائلة دعم أن 
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 ،أقل دعماً  منخفضة تعليمية مستويات لديهم الذين اآلباء استقبل ذلك ومع ،الفلسطينية لألسر كبيراً  عوناً 

 .الصدمة بعد ما اضطراب من األحيان من كثير في غيرها من أكثر عانت وبالتالي

 السادسةمناقشة النتيجة 6.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب

 االستشهادييني الدعم لدى أسر ف α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

واألخوة لصالح الوالدين  االستشهاديكانت بين والدّي . االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير صلة القرابة ب

الذين كان مستوى الدعم النفسي عندهم أعلى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت الفروق بين األخوة 

 .ى الدعم النفسي عندهم أعلىوالمقربين لصالح المقربين الذين كان مستو 

الباحث أن ذلك يعود لوجود الدعم النفسي من المحيط االجتماعي المتمثل باألهل واألقارب  يعزو

ت نا، والمشاركة في النشاطات المجتمعية التي تؤكد على أهمية الشهداء في المجتمع مثل المهرجاللوالدين

الدعم  االستشهاديأعطى الوالدين والمقربين من كل ذلك  التي تؤكد على الحق وتخلد ذكرى الشهداء،

أنهم يتمتعون بمرونة نفسية كما وجود عالقات لدى بعض المؤسسات التي تقدم الدعم، النفسي المتمثل في 

معتقدات وسلوكيات وأفكار بأن الشهيد في الجنة، وعظم الشهادة، وهذا يعطيهم القدرة على  عنناتجة 

نت يومية والحياتية الضاغطة، وذلك من خالل إستراتيجيات نفسية مكّ التعامل مع مختلف المشاكل ال

من إعادة التفسير للحدث الصادم والتكيف معه ومن ثم االنطالق الى االهتمام باألسرة، وهذا ما  الوالدين

بالرغم من األحداث الصادمة والمعاناة الناتجة عنها  (Thabet & Thabet, 2009)توصلت له دراسة 
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في رعاية األطفال وعائالتهم على كتئاب واعراض جسدية واجتماعية إال أن النساء استمرت من قلق وا  

النسبة لألبناء فإنهم يفتقدون أما ب .وضبط النفس، الرغم من األثر المدمر للحرب باستخدام إعادة التفسير

عوضًا عن قيامهم  مما يحدث فراغًا في حياتهم، استشهاديةباء واألمهات الذين استشهدوا في عمليات اآل

لذلك هم  ،ومصدر ضغط نفسي واجتماعي لهم اً بأدوار األب االجتماعية واالقتصادية كل ذلك يمثل عبئ

وهذا ما بينته دراسة قعدان . بالنسبة للدعم النفسي من األشخاص المهمين في حياتهم المقربينأقل من 

يقومون بالمهمات % 31.3ألب ما نسبته من أهم األدوار التي يقوم بها األبناء بعد اعتقال ا( 2010)

أن المستوى المتدني من الدعم ( Scarpa et al., 2006)وأكدت نتائج دراسة  .االجتماعية بدل األب

االجتماعي المدرك من األهل واألصدقاء كان مرتبطًا على نحو واضح في زيادة عالمات اضطراب 

أن العائالت الفلسطينية من ضحايا  (Thabet et al., 2009)وأشارت دراسة . ضغوط ما بعد الصدمة

ومع ذلك إن استراتيجيات التكيف  ،من االكتئاب والقلق ياً أظهرت مستوى عال ،الصدمات النفسية والتوتر

 .األسرة على اً مباشر  اً االجتماعي بأن له تأثير النفسي المستخدمة عادًة تنظر إلى الدعم 

 السابعة مناقشة النتيجة7.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في واقع الدعم  α≤0.05ق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجد فرو

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير حالة اللجوء

 االستشهاديينأسر لدى في واقع الدعم  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

م المادي واالجتماعي لصالح أفراد الدع وكانت الفروق في بعديّ  .الفلسطينيين تعزى لمتغير حالة اللجوء

 .العينة من الالجئين، الذين يحظون بهذين النوعين من الدعم بشكل أكبر
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تعنى بالالجئين  وجود العديد من المؤسسات الدولية التيهو الباحث أن السبب في ذلك  يعزو

ة أسر الشهداء والجرحى ونروا، وأيضا يتم تقديم المساعدات المالية من قبل مؤسسة رعايوقضاياهم مثل األ  

لصالح الالجئين وذلك ألن وضعهم االقتصادي والمعيشي صعب، باإلضافة أن لجان الزكاة أقدر على 

أما بخصوص الدعم االجتماعي . مساعدة الالجئين في المخيمات مقارنة بالقرى والمدن ألن األعداد كبيرة

تقاربة وطبيعة النشاطات والمهرجانات التي وذلك لطبيعة المساكن الم ؛فيتمثل في المخيمات بشكل أكبر

في مرحلة من التكيف االجتماعي وذلك من خالل المشاركة  االستشهاديينتعمل بها، كل ذلك يجعل أسر 

، عوضًا عن رؤية البوسترات والصور الضخمة االستشهاديينفي هذه النشاطات التي تخلد ذكرى أبنائهم 

عتبر مصدر دعم اجتماعي لألسرة ، وهذا يتفق مع ما ورد في المعلقة على أبواب المخيمات كل ذلك ي

الفلسطينية من خالل المسيرات الشعبية  ةاالستشهاديدعم العمليات أن ( Banat, 2010b)دراسة 

، وملصقات تحمل صور الشهيد وتمأل كل الشوارع والمنازل والمحال التجارية الرئيسية ،والجنازات الرهيبة

حتفااًل ايحضره الجميع حيث يتم تقديم الحلوى  اً وطني اً ن عرسو يعتبرها الكثير خيم العزاء التي  وعمل

عوضًا عن زياراتها في االعياد من قبل بعض  .يعتبر مصدر دعم اجتماعي ةاالستشهاديبالعملية 

هل والمؤسسات، وتكون أكثر هذه الزيارات في المخيمات عنه في القرى التنظيمات السياسية والجيران واأل  

الناس في " تقول 2001سبتمبر  4رائد البرغوثي منفذ عملية القدس يوم  االستشهاديوالدة وأشارت . لمدنوا

روحه من أجل  االستشهاديوهم يعتبرونا أكثر الناس عطاًء منذ أن قدم  ،قريتنا يبدون لنا الحب واالحترام

ي األعياد والمناسبات حتى نا فقرية بأكملها تتعاطف معنا وتأتي باستمرار إلظهار تضامنهم مع ،فلسطين

 ".ن جاءوايو المسيح
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 الثامنةمناقشة النتيجة 8.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير نوع األسرة

 االستشهاديينأسر ى لدفي واقع الدعم  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وكانت الفروق في بعد الدعم النفسي لصالح أفراد العينة من األسر  .الفلسطينيين تعزى لمتغير نوع األسرة

 .التي تحظى بدعم نفسي أكبر، الممتدة

تكاتفًا ودعمًا من الناحية النفسية لبعضهم  أكثر الباحث ذلك إلى أن األسر الممتدة تكون يعزو

هما وأزواجهم وأحفادهم وتتميز ءتضم األب واألم وأبنا Extended Familyالمركبة  البعض، ألن األسرة

فهي تشترك بوحدة السكن والهدف وهي  الذي يزيد من قوته وحدة المكان الذي يضمهمبالتماسك والترابط، و 

لقبول المجال الطبيعي لنمو الشخصية، وتكون مصدر دعم نفسي لها، وتجعلها تسلم بقضاء اهلل وقدره، وا

بما قدره اهلل، أي أن وجود أعضاء مهمين من األسرة الى جانب الفاقدة أو الفاقد فذلك سوف يخفف عنه 

ن دور البيئة المحيطة وخاصة داخل المنزل فإن لي التعايش مع حالة الفقدان، أي أ  وطأة المعاناة وبالتا

الشعارات الوطنية التي تمأل جدران : ومن أهم تلك األنشطةذلك يعني المشاركة االجتماعية في النشاطات، 

وتسمية المواليد الجدد للعائالت الفلسطينية ، وتسمية الشوارع بأسمائهم، الشوارع واألحياء المحيطة بالمنزل

طال ،االستشهاديينبأسماء  باإلضافة . واألنشطة األخرى ،والمسابقات ،ق أسمائهم على الدورات الرياضيةوا 

حديثًا تخليدًا لذكرى  تفتاة ولد 70وف في البلدة وذلك بعد تسمية أكثر من أصبح معر " عندليب"سم اأن 

 تنموذجًا يحتذى به من قبل الشعب الفلسطيني كما أشار  ةاالستشهاديويجعل تلك  ،عندليب ةاالستشهادي
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، وهذا ما أشارت إليه ( ;Banat, 2010b; Abu Hein, 2001 2003حسين، )الدراسات التي قام بها

Lecomte-Tilouine (2010)  أنه يتم دعم الشهداء من خالل القصائد وكلمات التقدير واالحتفاالت

وهي ذات ، ألنها تؤكد على إنجاز أي شخص ؛واكتسبت قوة جذب ،كدينامية تعتمد على التضحية بالنفس

 ,.Plasc et al) وهذا ما أشار إليه .ليصبحوا شخصيات تاريخية ونماذج للمستقبل( ال تقدر بثمن)قيمة 

 واالجتماعية النفسية تكون العوامل فعندما ،به المحيطة والثقافية االجتماعية بيئةلل اً دور أن هناك  (2007

 .الصدمة آثار تخطي على أقدر يكون المصدوم وداعمة مناسبة والبيئية

 عةساالتمناقشة النتيجة 9.3.5 

 االستشهاديينأسر دى لفي الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .االستشهادالفلسطينيين تعزى لمتغير سنة 

 االستشهاديينأسر لدى في واقع الدعم  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 االستشهاديينوكانت الفروق في بعد الدعم المادي لصالح أسر  .االستشهادالفلسطينيين تعزى لمتغير سنة 

 .الذين حظوا بدعم مادي أكثر ،فأعلى 4008عام الذين استشهدوا في ال

التي حصلت ففي عام  ةاالستشهاديالباحث أن السبب في ذلك، ربما يعود لكثرة العمليات  يعزو

وكانت األعلى، وهذا يعني أن المؤسسات % 29.5وبنسبة   2002 ،  تالها عام%15.9وبنسبة  2001

الفلسطينيين الذين استشهدوا  االستشهاديينالح أسر حملت القضية بشكل جدّي، وقدمت الدعم المادي لص

، وأيضًا ظهور مؤسسات 2008، 2007، 2006، 4003، 2004، 2003، 2002، 2001في عام 

جديدة مثل مؤسسة األنصار اإليرانية ومساعدتها في تقديم المساعدات المادية لتلك األسر والتي بدأت 
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اآلن وبشكل منتظم وعلى فترات، وظهور مكرمة الرئيس  حتى 2001فعليًا في تقديم مساعداتها من عام 

هم في ؤ استشهد أبنا نالذي االستشهاديينسر أ  صدام حسين، ربما هذا ما يفسر من وجهة نظر الباحث أن 

، 1996، 1995، 1994، 1993فأعلى هم من تلقوا الدعم مقارنة بمن استشهدوا في عام  2001العام 

1997 ،1998 ،2000. 

 العاشرةشة النتيجة مناق10.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب 

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

لدى الدعم االجتماعي في  أن الفروق .الوالدي في األسرة االستشهاديغير ترتيب الفلسطينيين تعزى لمت

كانت بين األسر التي  الوالدي في األسرة االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير ترتيب  االستشهاديينأسر 

 .برالوالدي فيها األول واألخير لصالح األول الذين يحظون بدعم اجتماعي أك االستشهاديكان ترتيب 

بنها الِبكر ربما استشهد االباحث أن السبب يعود الهتمام المؤسسات واألفراد باألسر التي  يعزو

مؤسسات التي عملت زيارات لهذه ن صعبة على األسرة، ومن الو إلدراكهم بأن عملية الفقدان سوف تك

الجيران على من وربما حصلوا . سر أطباء بال حدود وذلك لتخفيف من مصاب االسرة بفقدان ابنهماأل  

والداعيات الذين أتوا لرفع  بالدعاةسرة وتمثلت تللك الزيارات لتخفيف من معاناة األ  زيارات أكثر من أجل ل

سر بعظم الشهادة والشهيد، ومشاركتهم أكثر في الفعاليات والمهرجانات التي تخلد ذكرى معنويات تلك األ  

عادة إطالق  ناء الجدد، من قبل األ سرة نفسها، أو من قبل األ قارب على األب االستشهاديسم االشهداء، وا 
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فقدان اإلبن األخير سوف يكون  وتقديرًا له، لكن يرى الباحث بأنّ حترامًا او  الجيران تخليدًا لذكرى الشهيدأو 

ستراتيجيات تكيفية مختلفة عن إله ربما نفس درجة المعاناة لألول، ولكن يتم التعامل مع عملية الفقدان ب

 . هتمام األسرةان األول ولوجود أبناء يحلون محل الشهيد، ويأخذون االب

 ةعشر  ةالحاديمناقشة النتيجة 11.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير تعرض 

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05لة إحصائية عند المستوى ال توجد فروق ذات دال

 .للعنف اإلسرائيلي االستشهاديالفلسطينيين تعزى لمتغير تعرض 

الماضي وهل الذي ال يبحث في الفلسطينيين،  االستشهاديينالدعم المقدم ألسر ذلك إلى الباحث  يعزو

نما يتم ؟للعنف سابقًا أم ال االستشهاديتعرض  حهم ارو أالنظر إلى الشهداء بأنهم سواسية وأنهم قدموا ، وا 

للشعب الفلسطيني، والدعم يعني تزويد الفرد بالخدمات والمساعدات المباشرة النفسية  فداءًا للوطن وحمايةً 

فق نتيجة الدراسة التي تمكنهم من حل مشاكلهم، وتت رشاداتواالجتماعية والمادية، وتزويدهم بالنصائح واإلِ 

 تعزى إحصائية ذات داللة فروق وجود عدم (Momani & Al Zagou, 2009)مع نتيجة دراسة  الحالية

 داللة ذات فروقبوجود ، وخالفت العاطفي والدعم االجتماعي الدعم شبكة مجالي في الصدمية الخبرة ألثر

 خرين،اآل وتشجيع التقييمي، والدعم المادي، الدعم مجاالت في الصدمية الخبرة ألثر تعزى إحصائية

 الفرد تزويد ويعني الدعم الماديأن وأشار أيضًا  .صدمية خبرة لديهم من فئة لصالح الفروق وكانت
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 ت مكن والتوجيهات التي بالنصائح الفرد بتزويد ويتعلق المعلومات ودعم ،المباشرة والمساعدات بالخدمات

 .سلوكه الراجعة إزاء التغذية وتمنحه مشكالته حل من الفرد

 ةعشر  ةالثانيناقشة النتيجة م12.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين تعزى لمتغير ترك الوصية

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .ةالفلسطينيين تعزى لمتغير ترك الوصي

واألسرة التي لم يترك ابنها  ،الباحث أن عدم وجود اختالف لدى األسر التي ترك ابنها وصية يعزو

، ألن الدعم المقدم لهذه األسر سيكون على (مكتوبة، مسموعة، مرئية، شفوية)نوعها  وصية من حيث

 .معياًل لألسرة شهادياالستأساس الشهادة ومدى تأثر األسرة الفلسطينية من عملية الفقدان وفي حالة كان 

بدون شروط ( المادية والنفسية واالجتماعية ) األسر تتلقى الدعم بأشكاله المختلفة بعض هذا يعني أن و 

مسبقة، وال ترتبط بشروط تنظيمية تتيح وجود عوائق في تقديم الخدمة النفسية او االجتماعية أو 

نما تقدم لمساعدة اسر  الفلسطينيين على االستمرار في العيش  هادييناالستشاالقتصادية لتلك األسر، وا 

وهذا ما أشارت إليه دراسة . بكرامة وأمان، وهذا ما يفسر عدم وجود فروق من وجهة نظر الباحث

(Momani & Al Zagou, 2009)  تقوم إرشادية برامج عقد خالل من وأسرهم بالضحايا االهتمامأن 

 إضافة .للحادث واالجتماعية النفسية اآلثار لتوضيح وميةالحك وغير الرسمية االجتماعية المؤسسات عليها

 .منها اإلفادة وكيفية الفعالة التكيف استراتيجيات توضح برامج تقديم إلى
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 ةالثالثة عشر مناقشة النتيجة 13.3.5 

 االستشهاديينأسر لدى في الدعم  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .االستشهاديجثة  استالمتغير الفلسطينيين تعزى لم

 االستشهاديينأسر لدى في واقع الدعم  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وكانت الفروق في أبعاد الدعم المادي، والنفسي،  .االستشهاديجثة  استالمالفلسطينيين تعزى لمتغير 

الذين حظوا بدعم أكثر على المستوى  االستشهاديبنهم استلموا جثة اواالجتماعي لصالح أفراد العينة الذين 

 . المادي، والنفسي، واالجتماعي

جتماعية الكبيرة من قبل سكان المنطقة ومن قبل احث أن ذلك يعود إلى المشاركة االالب يعزو

الفلسطيين، وتقديم الدعم المادي والنفسي  االستشهاديينالتنظيمات السياسية في مسيرات وجنازات 

ي من الجيران والمؤسسات وذلك كنوع من التضامن االجتماعي مع أسرة الشهيد وتوزيع الحلوى واالجتماع

، كلها كانت مصدر دعم نفسي اجتماعي مصيرهفي الشوارع في حالة من االبتهاج وطلب مصير يشبه 

على التكيف جتماعيًا نفسيًا داعمًا سوف يكونون أكثر قدرة ان األشخاص الذين يملكون نظامًا أ لألسرة، أي 

 العائلة دعم أن (Altawil et al., 2008)دراسة  أشارتوفي هذا السياق المادي، والنفسي االجتماعي، 

 ويمكن ،الفلسطينية لألسر كبيراً  عوناً  يكون أن يمكن الدين ورجال والمعلمين واألصدقاء واألقارب

 المعيشية األوضاع أثار من خفيفالت في تساعد أن أيضاً  الحكومية والمؤسسات الحكومية غير للمنظمات

 من كل وأشار ،وعائالتهم الفلسطينيين األطفال منها يعاني والتي المزمنة النفسية والصعوبات الصعبة

(Scarpa, Haden & Hurley, 2006) هما أساسين عنصرين يتكون من االجتماعي الدعم أن: 



342 
 

 غير الرسمية االجتماعية الشبكة في خاصاألش من الكافي العدد بأن هناك الفرد إدراك ،األول العنصر

 الرضا درجة في يتمثل   الثاني العنصر أن حين في .ذلك تستدعي التي الحاالت في إليها الرجوع يمكنه

الفلسطينيين  االستشهاديينوهذا ما تدركه أسر . إليه المقدم االجتماعي الدعم إزاء الفرد لدى العالية والقناعة

م في تشييع جثمان ابنهم الشهيد، وتوزيع الحلوى نيابة عنهم كل ذلك يخلق من مشاركة ودعم الناس له

 .حالة من الرضا عن كل شيء مقدم لهم سواء على الصعيد المادي أو النفسي أو االجتماعي

 : ة الرابعةالفرضية الرئيس4.5 

دى أسر بين خبرات الفقدان الصادمة ل α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين ومستوى التكيف االجتماعي االستشهاديين

بين خبرات الفقدان الصادمة لدى  α≤0.05توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الفلسطينيين ومستوى التكيف االجتماعي االستشهاديينأسر 

الصادمة  كلما قل التكيف  أن النتيجة منطقية بحيث كلما ازدادت خبرات الفقدانبالباحث  يعزو

إن الشعب الفلسطيني يعيش كل يوم خبرات صادمة جديدة وبشكل مستمر . االجتماعي والعكس صحيح

شجار منها، داهمة البيوت، ومصادرة األ راضي وتجريفها واقتالع األ  ، وماالستشهادتتمثل في االعتقال، و 

طالق النار و ب البوليسية في مداهمة البيوت، استخدام الكالو والمطاردة، واإلبعاد، والقتل والتشريد،  ا 

اإلصابات واإلعاقات، اإلقامة الجبرية، و العشوائي من التجمعات االستيطانية على مساكن الفلسطينيين، 

جبار الفلسطينيين على التعري، و الحواحز العسكرية، وجدار الفصل العنصري، و  عدم و المنع من السفر، و ا 

، 1948فقدان العمل ومصدر الرزق داخل مناطق و انسانية أو طبية، الحصول على تصاريح ألغراض 



343 
 

سر أ ن األ  نما هي مستمرة والصدمة مستمرة، ومن الطبيعي ا ِ الخ، ان معاناة الفلسطينيين لن تنتهي و ...

كل ذلك يجعلها في مرحلة عدم التكيف النفسي  االحتاللالفلسطينية تتعرض لهجمة نفسية شرسة من قبل 

وأشارت . هل، وعلى األرضى البيت وعلى مصدر الرزق وعلى األ  والد وعلتيجة القلق على األ  االجتماعي ن

 النفسية والصحة لألم النفسية الصحة بين للغاية قوية عالقةوجود إلى ( 2002)دراسة غزة للصحة النفسية 

وأشارت دراسة . النفسية األبناء مشاكل في زيادة إلى تشير النفسية األمهات مشاكل في الزيادة وأن لألبناء

درجات  من يعانونو  الصدمة منأن أعضاء األسرة الفلسطينية لديهم مستويات عالية ( 2000)خميس 

 الحدث من ومدى القرب الصدمة نوع حسب االضطرابات وتتنوع والقلق كاالكتئاب االضطرابات من عالية

 التكيف على القدرة وعدم واألشد األعلى PTSDلديها  أن يعني شهيد ابن لألسرة يكون كأن .الصادم

أن األسر ( 2010)، وهذا ما وضحته دراسة مصطفى السنوات من لكثير يستمر االجتماعيو  النفسي

 .والقتل أقل تكيفًا من األهالي الفاقدين ألبنائهم في ظروف أخرى االستشهادبسبب ها الفاقدة أبناء

 ة الخامسةالفرضية الرئيس5.5 

بين مستوى الدعم بأشكاله المختلفة وخبرات  α≤0.05لة إحصائية عند المستوى ال توجد عالقة ذات دال 

 .الفلسطينيين االستشهاديينالفقدان الصادمة لدى أسر 

بين مستوى الدعم بأشكاله  α≤0.05توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .طينيينالفلس االستشهاديينالمختلفة وخبرات الفقدان الصادمة لدى أسر 

النتيجة منطقية كلما ازداد الدعم بأشكاله المختلفة قلت درجة الخبرات الصادمة بأن الباحث  يعزو

غير عها من المؤسسات الرسمية و كلما قدمت المساعدات والخدمات بشتى أشكالها وأنواو . والعكس صحيح
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والمادي، وبالتالي القدرة على التكيف االجتماعي والنفسي  االستشهاديينالرسمية سوف يساعد ذلك أسر 

على العيش بكرامة، وعدم سؤال الناس الحاجة، أما في حال لم تقدم الخدمات النفسية واالجتماعية 

والصحية والمادية فإن ذلك سوف يزيد الخبرات الصادمة واألعباء بشتى اشكالها خاصة إذا كان ألسرة 

إسرائيل أرضه التي كان يعتاش منها كل ذلك أسير، أو شهيد آخر، أو هدم بيتها، وصادرت  االستشهادي

 & Hobfoll et al., 2011; Yoon)ليه إسوف يجعل من حياة الفلسطينين صعبة للغاية، وهذا ما أشار 

Lim, 2007)  بين فقدان الموارد المالية والنفسية واالجتماعية بمستوى الضائقة وهذا  اً رتباطاأن هناك

مما يوحي بأن التدخالت القائمة على الموارد التي تستهدف ة زمنية يعني أن األشخاص يعانون في كل فتر 

، أي الموارد الشخصية واالجتماعية والمالية يمكن أن تفيد األشخاص الذين يتعرضون للصدمات المزمنة

البيئة األسرية القريبة أن ( 2010) حسنين أشارو . أن التكيف النفسي يصعب تحقيقه إال بالتكيف المادي

والدعم االجتماعي يساعد الفاقدة على التعامل ، ل واضح على مخرجات الصحة النفسية للفاقدةتؤثر بشك

ويشير كل . وعلى دمج الفقدان في مواقف حياتية جديدة ،مع الصعوبات والتحديات الناتجة عن الصدمات

 ;Stages et al., 2007; Williams et al., 2004 2002؛ خنفر،  2003حسين،) من

Moghadam, 2008;  ) ،الدعم االجتماعي يضم الدعم العاطفي والذي يتضمن الحب والتقدير واالنتماء

 االستشهاديينحيث يضع المجتمع الفلسطيني في مكانة مرموقة وينظر إليهم باحترام كبير، ورفع صور 

دث لخ، وتقدير الذات والمساندة والمساعدة على التكيف مع الحإ ...والشهداء في الساحات والشوارع

مشاعر، ودعم المشاعر االيجابية والتأثير االيجابي في ال االستشهاديالضاغط، والتقييم االيجابي للعمل 

 ألسرة األسرغير المباشر من خالل الهبات والتبرعات والهدايا والطعام المقدم من والدعم المادي المباشر و 

المعلوماتي ويتمثل في تقديم النصائح  ، والدعمةاالستشهاديعند هدم منزلهم بسبب العملية  االستشهادي

الفلسطينيين والتي تساعدهم على التكيف النفسي واالجتماعي، وتقديم  االستشهاديينوالمشورة ألسر 
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سر الشهداء ونوع الخدمات التي تعطيها لألسر، وتغلغل اسم أ  معلومات عن المؤسسات التي تخدم 

من قبل الفصيل  االستشهاديي التي تشيد بالعمل غانفي الثقافة الشعبية واأل   االستشهاديوصفات 

 .السياسي والمجتمع الفلسطيني، بما يمثلونه من مؤسسات إعالمية

 توصيات الدراسة7.5 

 :وعلى ضوء الدراسة الحالية أقترح التوصيات التالية

، والعمل الفلسطينيين االستشهاديين ضرورة وضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي ألسر -1

لكي يصبحوا أكثر تكيفًا  ؛الجانب المعرفي السلوكي وتفعيل دورهم في المجتمع والنشاطات المختلفةعلى 

 .خاصة األبناء واآلباء واألمهاتبنفسيًا واجتماعيًا وماديًا و 

الفلسطينيين  االستشهاديين جثامينالحكومة بالتدخل لإلفراج عن مطالبة المؤسسات الدولية و  -2

 .بعامة الفلسطينيينأسرهم بخاصة وعلى ما له من أثر على حياة المحتجزة لدى إسرائيل، ل

الفلسطينيين الذين استشهد  االستشهاديينخبرات الفقدان الصادمة لدى أسر إجراء دراسات تتبعية ل -3

 .ةالمسلح اتاالشتباكمن خالل  استشهاديةهم في عمليات ؤ أبنا
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 أداة الدراسة قائمة بأسماء محكمي(. 1)ملحق رقم ال

 الدولة الجامعة التخصص االسم الرقم
 إسبانيا جامعة غرناطة أساليب وتقنيات البحث العلمي ا مارغريتا التيس  .1
مركز  –جامعة يورك  الصحة النفسية عبد العزيز ثابت   .2

 دراسات الالجئين
 كندا

برنامج  -جامعة ماكغيل اإلكلينيكي علم النفس عبد الحميد عفانه  .3
 الصحة العالمية والصدمة 

 كندا

 الواليات المتحدة األمريكية جامعة والية ميشيغان علم االجتماع المقارن حيىي عبد القادر حسن  .4
 فلسطين جامعة بيت لحم علم النفس اإلكلينيكي خضر مصلح  .5
 فلسطين جامعة بيرزيت علم اإلنسان شريف كناعنة  .6
 فلسطين جامعة الخليل علم النفس كامل كتلو   .7
 فلسطين جامعة القدس علم النفس إياد الحالق  .8
 فلسطين جامعة القدس المفتوحة مناهج البحث العلمي محمد شاهين  .9
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اإلنتماء 
 السياسي

طريقة  االستشهادكان م
 االستشهاد

تاريخ 
 االستشهاد

 الرقم االسم مكان السكن المحافظة

  .1 إبراهيم أحمد حسن السراحنة مخيم الفوار الخليل 25/2/1996 حزام ناسف عسقالن حماس
  .2 إبراهيم محمد إبراهيم الوهادنة مخيم الدهيشة بيت لحم 16/7/2111 حزام ناسف القدس فتح
  .3 إبراهيم ياسر إبراهيم ناجي مخيم بالطة نابلس 17/7/2112 م ناسفحزا تل أبيب فتح
أحمد خالد محمد رضا  مخيم بالطة نابلس 24/4/2113 حزام ناسف كفار سابا فتح

 الخطيب
4.  

جبهة 
 ديمقراطية

حاجز صوفا 
 العسكري

  .5 أحمد خالد يوسف جاد الحق رفح غزة 31/5/2113 حزام ناسف

دائرة /الخليل الخليل 31/8/2114 حزام ناسف بئر السبع حماس
 السير

أحمد عبد العفو عبد الفتاح 
 القواسمة

6.  

  .7 أحمد محمود أحمد المشارقة البرج/ دورا الخليل 31/3/2116 حزام ناسف مستوطنة كادوميم فتح
حاجز اإلرتباط  فتح

 طولكرم/العسكري
أحمد مصطفى أحمد  عوريف نابلس 9/11/2113 حزام ناسف

 الصفدي
8.  

  .9 أدهم أحمد عايش حجيلة الشجاعية غزة 7/12/2114 حزام ناسف نة ناحل عوزمستوط حماس
مخيم عسكر  نابلس 19/5/2112 حزام ناسف نتانيا جبهة شعبية

 الجديد
  .11 أسامة عادل أحمد بشكار

  .11 أسامة محمد عيد بحر أبو ديس القدس 1/12/2111 حزام ناسف القدس حماس
مخيم عسكر  نابلس 12/8/2113 حقيبة ناسفة مستوطنة آرائيل حماس

 الجديد
  .12 إسالم يوسف طالب قطيشات

إسماعيل بشير خليل  مخيم الشاطئ غزة 22/6/2111 سيارة مفخخة مستوطنة دوغيت حماس
 المعصوابي

13.  

حاجز /حاجز التفاح حماس
 إيرز العسكري

إسماعيل عرفات محمد  مخيم خانيونس غزة 29/5/2111 حزام ناسف
 عاشور

14.  

 -فيممستوطنة كيسو  حماس
 الشيخ عجلين

  .15 أشرف بشير محمد مهدي الشيخ رضوان غزة 26/9/1993 سيارة مفخخة

حاجز الحمرا  حماس
 العسكري

أشرف محمد صبحي محمود  نابلس نابلس 8/8/2111 حقيبة ناسفة
 السيد

16.  

  .17 أكرم إسحاق عبد اهلل النبتيتي مخيم عايدة بيت لحم 17/3/2112 حزام ناسف القدس جهاد إسالمي
مستوطنة غوش  حماس

 قطيف
  .18 أمجد عبد ربه إبراهيم فياض خانيونس غزة 12/12/2111 حزام ناسف

  .19 أنور زكريا أحمد الشبراوي مخيم جباليا غزة 1/4/1997 حزام ناسف مستوطنة نتساريم جهاد إسالمي
مستوطنة ناحل عوز  جهاد إسالمي

 مفرق الشجاعية–
عبد اهلل عبد الكريم  أنور مخيم جباليا غزة 13/12/1993 سيارة مفخخة

 عزيز
21.  
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مفترق بيت ليد قرب  جهاد إسالمي
 نتانيا

  .21 أنور محمد عطية سكر الشجاعية غزة 22/1/1995 حزام ناسف

  .22 آيات محمد لطفي األخرس العبيات بيت لحم 29/3/2112 حزام ناسف القدس فتح
  .23 اد محمد محمود حربإي مخيم بالطة نابلس 7/11/2112 حزام ناسف حاجز جت العسكري جهاد إسالمي

 /مستوطنة كيسوفيم حماس
 الشيخ عجلين

  .24 أيمن صالح سالمة عطا اهلل الشيخ رضوان غزة 12/9/1993 سيارة مفخخة

  .25 أيمن كامل جمعة راضي مخيم خانيونس غزة 25/12/1994 حزام ناسف القدس حماس
مود أبو إيهاب عبد القادر مح رنتيس رام اهلل 9/9/2113 حزام ناسف تل أبيب حماس

 سليم
26.  

  .27 باسم جمال درويش التكروري الخليل الخليل 18/5/2113 حزام ناسف القدس حماس
  .28 برهان حسن حسني حنني بيت فوريك نابلس 11/11/2112 حزام ناسف حيفا حماس
عصيرة  نابلس 4/9/1997 حقيبة ناسفة القدس حماس

 الشمالية
  .29 بشار محمد أسعد صوالحة

مركز شرطة العباس  حماس
 إلسرائيليا

بهاء الدين عوض إسماعيل  مخيم الشاطئ غزة 14/9/1993 حزام ناسف
 النجار

31.  

عصيرة  نابلس 31/7/1997 حزام ناسف القدس حماس
 الشمالية

توفيق علي محمد ياسين 
 ياسين

31.  

  .32 تيسير أحمد محسن العجرمي بيت الهيا غزة 26/11/2111 حزام ناسف حاجز إيرز العسكري حماس
شافي مستوطنة  حماس

 شمرون
  .33 جمال عبد الغني راشد ناصر دير شرف نابلس 29/4/2111 سيارة مفخخة

شاطئ مستوطنة  جهاد اسالمي
 دوغيت

  .34 جمال علي يوسف إسماعيل مخيم البريج غزة 22/11/2112 سيارة مفخخة

  .35 جميل خلف مصطفى حميد جبل الموالح بيت لحم 31/3/2112 حزام ناسف مستوطنة افرات فتح
  .36 جهاد إبراهيم سعود الطيطي مخيم بالطة نابلس 27/5/2112 حزام ناسف بيبتل أ فتح
  .37 حازم عطا يوسف صراصرة بيت جاال بيت لحم 31/7/2112 حزام ناسف القدس فتح
حامد فالح مصطفى أبو  نابلس نابلس 1/1/2111 سيارة مفخخة نتانيا حماس

 حجلة
38.  

  .39 حسين حسن محمد أبو نصر مخيم جباليا غزة 25/5/2111 سيارة مفخخة مستوطنة نتساريم حماس
  .41 حمدي عرفات خليل إنصيو مخيم الشاطئ غزة 7/11/2111 حقيبة ناسفة شاطئ رفح حماس

مخيم  غزة 9/4/1995 سيارة مفخخة مستوطنة كفاردروم جهاد اسالمي
 النصيرات

  .41 خالد محمد محمود الخطيب

  .42 خالد نبيل خميس صوالحي مخيم بالطة نابلس 4/11/2112 حزام ناسف كفار سابا فتح
خالد يوسف محمد علي  الخضر بيت لحم 26/3/2112 حزام ناسف القدس فتح

 موسى
43.  
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مخيم عسكر  نابلس 13/8/2113 حزام ناسف تل أبيب فتح
 القديم

  .44 خميس غازي فيصل جروان

  .45 دارين محمد توفيق أبو عيشة بيت وزن نابلس 27/2/2112 حزام ناسف حاجز بيت سيرا فتح
  .46 داود علي أحمد أبو صويّ  أرطاس بيت لحم 5/12/2111 حزام ناسف القدس د إسالميجها

المركز  –تل أبيب  جهاد اسالمي
 (ديزنقوف)التجاري 

  .47 رامز عبد القادر محمد عبيد مخيم خانيونس غزة 4/3/1996 حقيبة ناسفة

  .48 مرامز فهمي عز الدين سلي رنتيس رام اهلل 9/9/2113 حقيبة ناسفة القدس حماس
/ مخيم الدهيشة بيت لحم 2/4/2112 حقيبة ناسفة القدس فتح

 أريحا مؤقتاً 
رامي محمد حسين عيسى 

 الشوعاني
49.  

رائد عبد الحميد عبد الرزاق  أبو كتيلة الخليل 19/8/2113 حقيبة ناسفة القدس حماس
 مسك

51.  

رائد نبيل إبراهيم دار جبر  عابود رام اهلل 4/9/2111 حزام ناسف القدس حماس
 لبرغوثيا

51.  

  .52 ربحي أحمد محمد الكحلوت مخيم جباليا غزة 2/11/1995 سيارة مفخخة مستوطنة كفاردروم جهاد اسالمي
-مستوطنة الحسبة حماس

 الخليل
رفعت خليل عبد الرحمن  الخليل الخليل 11/4/2112 حزام ناسف

 الجعبة
53.  

مخيم عسكر  نابلس 22/9/2114 حزام ناسف القدس فتح
 القديم

  .54 يسى أبو سالمزينب علي ع

  .55 سالم طالب سالم درعاوي الشواورة بيت لحم 16/7/2111 حزام ناسف القدس فتح
  .56 سامي زياد سعيد سالمة نابلس نابلس 22/5/2114 حزام ناسف حاجز بقعوت جبهة شعبية
مستوطنة غوش  جهاد اسالمي

 قطيف
سامي عادل عبد اهلل عبد  مخيم البريج غزة 9/2/2113 سيارة مفخخة

 مالسال
57.  

  .58 سامي عبد الحافظ عنتر نابلس نابلس 19/1/2116 حزام ناسف تل أبيب جهاد إسالمي
  .59 سائد وضاح حامد عواودة نابلس نابلس 18/6/2112 حزام ناسف القدس فتح

  .61 سائر كمال جميل حنني بيت فوريك نابلس 25/12/2113 حزام ناسف تل أبيب -بتح تكفا جبهة شعبية
  .61 سفيان سالم عبد ربه الجبارين الظاهرية الخليل 21/8/1995 حزام ناسف القدس حماس

مستوطنة غوش  جهاد اسالمي
 قطيف

ميخم  غزة 9/2/2113 سيارة مفخخة
 النصيرات

  .62 سليمان علي أحمد مقداد

رام  -قرب بيت إيل حماس
 اهلل

سليمان مصطفى حسن  قبيا رام اهلل 4/11/1993 سيارة مفخخة
 غيظان

63.  

  .64 شادي إبراهيم شاكر حمامرة حوسان بيت لحم 26/3/2112 حزام ناسف القدس فتح
مستوطنة غوش  حماس

 قطيف
  .65 شادي سليمان سليم النباهين مخيم البريج غزة 19/5/2113 حزام ناسف

  .66 شادي محمد صدقي نصار مادما نابلس 7/3/2112 حزام ناسف مستوطنة آرائيل جبهة شعبية



369 
 

قة منط الخليل 4/2/2118 حزام ناسف ديمونا حماس
مدخل /الحرس

 المدارس

شادي محمد فتحي شعبان 
 الزغير

67.  

صفوت عبد الرحمن محمد  بيت وزن نابلس 25/1/2112 حزام ناسف تل أبيب جهاد إسالمي
 خليل أبو عيشة

68.  

صالح عبد الحميد شاكر  مخيم رفح غزة 22/1/1995 حزام ناسف نتانيا -بيت ليد  جهاد اسالمي
 محمد

69.  

  .71 ضياء حسين محمد الطويل رام اهلل رام اهلل 27/3/2111 حزام ناسف القدس حماس
مخيم  غزة 28/4/2114 سيارة مفخخة مستوطنة كفاردروم حماس

 النصيرات
  .71 طارق ذياب عبد حميد

مخيم عسكر  نابلس 1/11/2114 حزام ناسف تل أبيب جبهة شعبية
 القديم

عامر عبد الرحيم أحمد علي 
 عبد اهلل

72.  

  .73 عامر محمد عيسى شكوكاني البيرة رام اهلل 24/5/2112 سيارة مفخخة تل أبيب فنح
مخيم دير  غزة 28/2/2114 سيارة مفخخة مستوطنة كفاردروم جهاد اسالمي

 البلح
عبد الحميد حمدان محمد 

 خطاب
74.  

عبد الرحمن داود عبد الحميد  الظاهرية الخليل 28/8/2115 حزام ناسف بئر السبع حماس
 القيسية

75.  

عبد اهلل حسن جمعة أبو  مخيم خانيونس غزة 19/4/2112 سيارة مفخخة كيسوفيم مستوطنة جهاد اسالمي
 عودة

76.  

عبد اهلل رمضان يوسف  مخيم جباليا غزة 1/4/2111 حزام ناسف مستوطنة نتساريم جهاد إسالمي
 المدهون

77.  

عبد المعطي علي عبد  مخيم خانيونس غزة 29/5/2111 حقيبة ناسفة حاجز التفاح حماس
 العصار

78.  

طريق واد  الخليل 11/6/2113 حزام ناسف القدس اسحم
 الهرية

عبد المعطي محمد صالح 
 محمد شبانة

79.  

  .81 عالء سليمان زهدي مرشود مخيم بالطة نابلس 17/6/2112 حزام ناسف الخضيرة فتح
مستوطنة غوش  حماس

 قطيف
  .81 علي إبراهيم محمود عاشور مخيم خانيونس غزة 12/12/2111 حزام ناسف

  .82 علي منير يوسف جعارة مخيم عايدة بيت لحم 2/2/2114 حزام ناسف القدس حماس
عماد محمود سليمان أبو  مخيم الشاطئ غزة 9/4/1995 حزام ناسف مستوطنة نتساريم حماس

 أمونة
83.  

حاجز أبو هولي  حماس
 "حاجز المطاحن"

  عبسان الكبيرة غزة 18/1/2115 حزام ناسف
 خانيونس -

  .84 عمر سليمان حسين طبش

  .85 عمر عبد الفتاح حافظ ياسين الجنيد نابلس 19/2/2112 حقيبة ناسفة المستوطنة مخو  فتح
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شارع /هرتسيليا فتح
 سكولوف

  .86 عمر محمد أحمد زيادة مادما نابلس 11/6/2112 حزام ناسف

  .87 عندليب خليل محمد سليمان بيت فجار بيت لحم 12/4/2112 حزام ناسف القدس فتح
  .88 عيسى عبد ربه إبراهيم بدير الدوحة بيت لحم 22/5/2112 حزام ناسف تل ابيب فتح
 -معبر بيت حانون فتح

 المنطقة الصناعية
  .89 فادي أحمد حسن العمودي مخيم جباليا غزة 17/4/2114 حزام ناسف

دورية إسرائيلية على  حماس
الخط الشمالي 

 (عزبة عبد ربه)

  .91 فاطمة عمر جمعة النجار مخيم جباليا غزة 23/11/2116 حزام ناسف

  .91 فؤاد إسماعيل أحمد الحوراني مخيم العروب الخليل 9/3/2112 حزام ناسف القدس حماس
 -مستوطنة الحسبة حماس

بالقرب من الحرم 
 االبراهيمي الشريف

  .92 فؤاد جواد عمران القواسمة الخليل الخليل 17/5/2113 حزام ناسف

  .93 فؤاد خضر محمد أبو سرية تونالزي غزة 17/11/2111 حقيبة ناسفة مستوطنة ناحل عوز جبهة شعبية
ماهر محي الدين كامل  نابلس نابلس 2/12/2111 حزام ناسف حيفا حماس

 حبيشه
94.  

مجاهد عبد الفتاح مصطفى  عقبة تفوح الخليل 18/5/2113 حزام ناسف القدس/محسوم الرام حماس
 الجعبري

95.  

د أبو مجدي محمد محمو  مخيم الفوار الخليل 25/2/1996 حزام ناسف القدس حماس
 وردة

96.  

محمد أحمد عبد الرحمن  مخيم الدهيشة بيت لحم 2/3/2112 حزام ناسف القدس فتح
 دراغمة

97.  

محمد توفيق دار ياسين  الدوحة بيت لحم 22/2/2112 حزام ناسف مستوطنة افرات فتح
 (الشمالي)

98.  

مخيم عسكر  نابلس 5/8/2112 حزام ناسف أم الفحم فتح
 القديم

  .99 محمد زكي زكريا األصفر

أبو  الخليل 4/2/2118 حزام ناسف ديمونا حماس
عمارة /كتيلة

 الهيموني

محمد سليم محمد حجازي 
 الحرباوي

111.  

شاطئ مستوطنة  جهاد إسالمي
 دوغيت

  .111 محمد سميح إبراهيم المصري بيت حانون غزة 22/11/2112 سيارة مفخخة

 محمد عبد الحميد صالح نابلس نابلس 17/2/2112 حزام ناسف الخضيرة فتح
 حموضة

112.  

شارع مستوطنة  جهاد إسالمي محمد عبد الرحيم حسن أبو  مخيم رفح غزة 2/11/1995 سيارة مفخخة 113.  
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 هاشم كيسوفيم
مستوطنة غوش  جهاد اسالمي

 قطيف
  .114 محمد عزات نمر أموم مخيم البريج غزة 9/2/2113 سيارة مفخخة

  .115 أبو حمدية محمد عوض الشجاعية غزة 21/5/2112 حزام ناسف العفولة جهاد اسالمي
  .116 محمد عيسى خليل زعول حوسان بيت لحم 22/2/2114 حقيبة ناسفة القدس فتح

  .117 محمد فيصل نعيم السكسك مخيم جباليا غزة 29/1/2117 حزام ناسف إيالت جهاد إسالمي
  .118 محمد كزيد فيصل بسطامي نابلس نابلس 27/11/2112 حزام ناسف مستوطنة آرئيل حماس
  .119 محمد لطفي محمود حنني بيت فوريك نابلس 11/11/2112 حزام ناسف حيفا حماس
  .111 محمود زهير محمود سالم مخيم جباليا غزة 14/3/2114 حزام ناسف ميناء أسدود حماس
محمود سعيد عبد الرحيم  بيت وزن نابلس 8/3/2112 حزام ناسف القدس فتح

 صالح
111.  

مخيم  غزة 9/5/2113 سيارة مفخخة مستوطنة كفاردروم فتح
 تالنصيرا

  .112 محمود سعيد عبد العناني

  .113 محمود عمران سليم القواسمة الخليل الخليل 5/3/2113 حزام ناسف حيفا حماس
محمود ياسين داوود  الصبرة غزة 17/1/2113 حزام ناسف مستوطنة دوغيت حماس

 الجماصي
114.  

  .115 معاوية أحمد سعيد روقة مخيم خانيونس غزة 25/6/1995 حزام ناسف حاجز التفاح حماس
عصيرة  نابلس 31/7/1997 حزام ناسف القدس اسحم

 الشمالية
  .116 معاوية محمد أحمد جرارعة

مستوطنة شافي  فتح
 شمرون

  .117 مهند محمود ابراهيم أبو زور مخيم بالطة نابلس 31/5/2112 حزام ناسف

موسى عبد القادر محمد  صوريف الخليل 21/3/1997 حقيبة ناسفة تل ابيب حماس
 غنيمات

118.  

  .119 مؤمن رجب محمد رجب الشجاعية غزة 7/12/2114 حزام ناسف ناحل عوزمستوطنة  حماس
 -دورية إسرائيلية جهاد إسالمي

 بيت حانون
  .121 ميرفت أمين محمد مسعود مخيم جباليا غزة 6/11/2116 حزام ناسف

خانيونس مفرق أبو  حماس
 العجين

  .121 نافذ عايش محمد النذر مخيم جباليا غزة 9/7/2111 حزام ناسف

قرب -بيت لحم بيت لحم 21/11/2112 حزام ناسف دسالق حماس
الموقف 
 المركزي

  .122 نائل عزمي موسى أبو هليل

  .123 نبيل ابراهيم محمد مسعود مخيم جباليا غزة 14/3/2114 حقيبة ناسفة ميناء أسدود فتح
  .124 نبيل فرج رجب العرعير الشجاعية غزة 21/8/2111 حزام ناسف مستوطنة كفاردروم جهاد اسالمي

  .125 نبيل محمود جميل الحلبية أبو ديس القدس 1/12/2111 حزام ناسف لقدسا حماس
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نسيم محمد علي عبد الغني  الخليل الخليل 31/8/2114 حزام ناسف بئر السبع حماس
 الجعبري

126.  

هاشم عبد اهلل عبد الفتاح  واد الهرية الخليل 26/12/2111 حزام ناسف غور األردن حماس
 النجار

127.  

هشام إسماعيل عبد الرحمن  الشيخ رضوان غزة 11/11/1994 حزام ناسف نتساريم مستوطنة جهاد إسالمي
 حمد

128.  

  .129 وفاء علي خليل إدريس مخيم األمعري رام اهلل 27/1/2112 حزام ناسف القدس فتح
مستوطنة معاليه  فتح

 آدوميم
  .131 ياسر سعيد موسى عودة الدوحة بيت لحم 18/2/2112 سيارة مفخخة

عصيرة  نابلس 4/9/1997 ةحقيبة ناسف القدس حماس
 الشمالية

  .131 يوسف جميل أحمد الشولي

محالت /عناتا القدس 5/11/1998 سيارة مفخخة القدس جهاد إسالمي
الشهيد يوسف 

 الزغير

  .132 يوسف محمد علي الزغير
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 طريقة حساب حجم عينة الدراسة(. 3)ملحق رقم ال
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 إستبانة الدراسة(. 4)الملحق رقم 

 حمن الرحيمبسم اهلل الر 

 جــــامعـــة القــــدس
 كليـة الدراسـات العليـا

 
 ،،،أهلنا الكرام

  ،،،تحية طيبة وبعد
 

خبـــرات الفقـــدان الصـــادمة والتكيـــف االجتمـــاعي لـــدى أســـر " بعنووووان هوووي األولووى مووون نوعهوووا يقوووم الباحوووث بوووإجراء دراسوووة 
وقوود وقووع علوويكم االختيووار  ،فووي العموول االجتموواعي وذلووك لمتطلبووات الحصووول علووى الماجسووتير "الفلســطينيين االستشــهاديين

لذا أرجو مونكم التعواون موع فريوق البحوث الميوداني بتعبئوة اإلسوتبانة المرفقوة وذلوك بموا يتوافوق موع  ،لتكونوا ضمن عينة الدراسة
مونكم كتابوة  وال يطلوب ،وسويتم الحفواظ علوى سوريتها ،علمًا أن بيانات الدراسة هي ألغراض البحوث العلموي فقوط ،وجهة نظركم

 . شاكرين لكم حسن تعاونكم ،كم أو ما يشير إليكمأسمائ
 

 بسام بنات. د: إشراف                                                       إياد خمايسه: إعداد الباحث
 

 االستشهاديالمعلومات األساسية عن أسرة : القسم األول
 طبق عليكالرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تن

 أنثى 2.                   ذكر1.              الجنس (1
 سنة _______ العمر  (2
 فرد __________ عدد المقيمين في المنزل  (3
 الضفة الغربية2. قطاع غزة                        1. التجمع                       (4
 غزة 6.     القدس 5.     نابلس .4      رام اهلل . 3     بيت لحم. 2      الخليل  1.  المحافظات   (5
 قرية                   3.مدينة 2.                    مخيم 1.              مكان السكن (6
 غير ذلك 3 .         ة /متزوج 2.         اء/ أعزب1.         الحالة االجتماعية (7
بكوالوريوس  5.دبلوم   4. ثانوي   3.   (ابتدائي ، إعدادي) أساسي 2.    أمي1. المستوى التعليمي     (8

 فأكثر 
 .شيكل ________ الدخل الشهري  (9
 غير ذلك  3.إيجار              2. ملك                  1.     نوع المسكن                (11
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 شخص مقرب  5. ت /أخ4.      ة/ابن 3.  ة   /زوج2.   ة    /والد1.      االستشهادصلة القرابة ب (11
 غير الجيء2.                           الجيء1.                      للجوءحالة ا (12
      (                     تتكون من الزوج والزوجة واألبناء غير المتزوجين) نووية    1. نوع األسرة  (13

 (غيرهمو ، تتكون من الزوج والزوجة واألبناء المتزوجين وغير المتزوجين) ممتدة                 2.
 ال.2      نعم.1 ؟     االستشهاداإلسرائيلي قبل  هل تعرضت األسرة ألي شكل من أشكال العنف (14
 ما نوع هذا العنف؟ (15

 ال نعم نوع العنف الرقم
 2 1 اعتقال 1.
 2 1 استشهاد 2.
 2 1 إصابة 3.
 2 1 عجز /إعاقة  4.
 2 1 مداهمة بيت 5.
 2 1 هدم بيت 6.
 2 1 مصادرة أراضي 7.
 2 1 اقتالع أشجار 8.
 2 1 تجريف أراضي 9.

 2 1 إبعاد 10.

 2 1 إقامة جبرية 11.

 2 1 إهانة وشتيمة 12.

 2 1 مطاردة 13.

 2 1 منع من السفر 14.

 2 1 عدم الحصول على تصاريح ألغراض إنسانية 15.

 2 1 (مصدر الرزق)فقدان العمل  16.
 ؟ةاالستشهاديكيف عرفت عن تنفيذ العملية   (16
 .____(حدد)آخر  5.التنظيم     4.أحد أفراد األسرة      3.المقربين    2.وسائل اإلعالم       1.

 
 االستشهاديمعلومات خاصة ب: القسم الثاني

 الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليه
 /_________/___________________تاريخ الميالد  (1
 /_________/___________________االستشهادتاريخ  (2
 أنثى  2.ذكر                        1.الجنس                        (3
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 غير ذلك 3.ة              /متزوج 2.             اء      /أعزب 1.     الحالة االجتماعية        (4
 فرد ____________ عدد األبناء  (5
 (ئلة أو الحمولة أو البلد من داخل العا) زواج داخلي  1.نوع الزواج             (6

 (من خارج العائلة أو الحمولة أو البلد ) زواج خارجي    2. 
 بكالوريوس فأعلى 5.دبلوم   4.ثانوي    3.(   إعدادي -إبتدائي)أساسي  2.أمّي   1.المؤهل العلمي    (7
 سنة _________ عدد السنوات التي أتمها بنجاح  (8
 األخير          3.الوسط 2.          األول 1. الترتيب الوالدي بين األخوة          (9
 غير متدين 3.متدين إلى حد ما             2.متدين            1.درجة التدين                   (11
 لم يكن يعمل 2.يعمل             1.   العمل                       (11
 _____________المهنة  (12
 شيكل__________  الدخل الشهري  (13
 كان يعمل بأجر 2.كان يعمل مستقل                1.لة العملية          الحا (14
 ال 2.نعم                  1.معيل األسرة ؟                االستشهاديهل كان  (15
 غير منتمي 2.منتمي               1.االنتماء الحزبي                    (16
جبهووة ديمقراطيووة    5.جبهووة شووعبية     4.جهوواد إسووالمي      3.حموواس    2.فووتح        1.االتجوواه السياسووي     (17

 .______(حدد)آخر  6.
 .____________________ عدد األصدقاء المقربين  (18
 ال 2.نعم                      1.هل تعرض للعنف اإلسرائيلي           (19
 ما نوع هذا العنف (21

 ال نعم نوع العنف الرقم
 2 1 اعتقال 1.
 2 1 إصابة 2.
 2 1 معاملة سيئة على الحواجز والبيئة المحيطة   3.
 2 1 الضرب 4.
 2 1 إبعاد 5.
 2 1 إقامة جبرية 6.
 2 1 استشهاد عزيز 7.
 2 1 إهانة وشتيمة 8.
 2 1 مداهمة بيت 9.
 2 1 مطاردة 10.
 2 1 منع من السفر 11.
 2 1 عدم الحصول على تصاريح ألغراض إنسانية 12.
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 2 1 (مصدر الرزق)عمل فقدان ال 13.
 ال 2.نعم                                1.وصية؟                 االستشهاديهل ترك  (21
 .__________(حدد)آخر  4.  مرئية       3.مسموعة        2.مكتوبة       1.نوع الوصية           (22
لإلسورائيليين   5.لألموة اإلسوالمية     4.بيوة   لألمة العر  3.للفلسطينيين    2.لألسرة    1.لمن وجهت الوصية     (23

 ._________ (حدد)آخر  6.
 ال 2.نعم             1.يرتدي الزي العسكري أثناء قراءة الوصية؟          االستشهاديهل كان  (24
 ؟استشهاديةتدل على نيته القيام بعملية  االستشهاديهل كان هناك آية إشارات صريحة قبل العملية من ِقبل  (25

 ال 2.________________    (حدد)نعم  1.
            سيارة مفخخة3.           حقيبة ناسفة2.          حزام ناسف 1.             االستشهادطريقة  (26
 (بما فيها المستوطنات) الضفة الغربية  1.        مكان تنفيذ العملية    (27

 (بما فيها المستوطنات) قطاع غزة  2.         
 "  إسرائيل "1948 األراضي المحتلة 3.          

 .______________________.... ( القدس، تل أبيب، ) الرجاء تحديد مكان العملية  (28
 ____________________اليوم الذي نفذت فيه العملية  (29
 ________________الساعة التي نفذت فيها العملية  (31
 __________________عدد القتلى  (31
 ال 2.نعم        1.       االستشهادية جث استالمهل تم  (32
 يوم _________________ عدد األيام التي اختفى فيها من البيت قبل تنفيذ العملية  (33
 ال  2.نعم               1.هل كان أحد أفراد األسرة على علم بتنفيذ العملية            (34
 ؟ةاالستشهاديلعملية اإلجراءات التي اتخذها اإلسرائيليون بحق األسرة بعد تنفيذ ا (35
 

 ال نعم نوع العنف الرقم
 2 1 قتل 1.
 2 1 اعتقال 2.
 2 1 إصابة 3.
 2 1 مداهمة بيت 4.
 2 1 هدم بيت 5.
 2 1 مصادرة أراضي 6.
 2 1 اقتالع أشجار 7.
 2 1 تجريف أراضي 8.
 2 1 إبعاد 9.
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 2 1 إقامة جبرية 10.

 2 1 إهانة وشتيمة 11.

 2 1 مطاردة 12.

 2 1 منع من السفر 13.

 2 1 عدم الحصول على تصاريح ألغراض إنسانية 14.

 2 1 (مصدر الرزق)فقدان العمل  15.

 خبرات الفقدان الصادمة: القسم الثالث

  االستشهادحدث  -1
 .أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية واإلجابة عليها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك

 الرقم الفقرات دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
  .1 االستشهاداسترجع حدث  1 2 3 4 5
بسبب ( مثل االستغراق في النوم)لدي مشاكل في النوم  1 2 3 4 5

 االستشهادصور أو أفكار متعلقة بحدث 
2.  

  .3 االستشهادهناك أشياء تذكرني بحدث  1 2 3 4 5
  .4 شهاداالستأغضب عندما أتذكر حدث  1 2 3 4 5
  .5  االستشهادأنزعج عندما أفكر بحدث  1 2 3 4 5
  .6 دون قصد االستشهادأفكر بحدث  1 2 3 4 5
  .7 لم يكن شيئًا حقيقياً  االستشهادأشعر بأن حدث  1 2 3 4 5
  .8 االستشهادأتجنب كل ما يذكرني بحدث  1 2 3 4 5
  .9 في ذهني االستشهادأتفاجئ بصور متعلقة بحدث  1 2 3 4 5
  .11 االستشهادينقلب مزاجي عندما أتذكر حدث  1 2 3 4 5
  .11 االستشهادأحاول عدم التفكير بحدث  1 2 3 4 5
ال  االستشهادأعاني من مشاعر كثيرة متعلقة بحدث  1 2 3 4 5

 أستطيع التعبير عنها
12.  

  .13 االستشهادأشعر وكأنني أعيش لحظة حدث  1 2 3 4 5
لمتعلقة بحدث تنتابني موجات من المشاعر الصعبة ا 1 2 3 4 5

 االستشهاد
14.  

  .15 االستشهادال أستطيع التعبير عن مشاعري تجاه حدث  1 2 3 4 5
  .16 من ذاكرتي االستشهادأفكر في إزالة حدث  1 2 3 4 5
يسبب لي ردود فعل جسدية  االستشهادتذكري لحدث  1 2 3 4 5 17.  
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صعوبة في التنفس، زيادة ضربات القلب، )مثل 
 ....(دوخة

  .18 االستشهادني أحالم مزعجة تتعلق بحدث تراود 1 2 3 4 5
  .19 االستشهادأتجنب الحديث عن حدث  1 2 3 4 5
  .21 االستشهادأتجنب المواقف التي تذكرني بحدث  1 2 3 4 5
سيحدث  االستشهادتنتابني مشاعر داخلية أن حدث  1 2 3 4 5

 مرة أخرى
21.  

  .22 مرة أخرى االستشهادأشعر وكأنني أعيش حدث  1 2 3 4 5

 االستشهادبة تجر  -2

 .أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية واإلجابة عليها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك
 الرقم الفقرات دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
  .23 تعرضت لخطر الموت 1 2 3 4 5
  .24 تعرضت ألذى جسمي 1 2 3 4 5
  .25 تعرضت ألذى نفسي 1 2 3 4 5
  .26 رض البيت للهدمتع 1 2 3 4 5
  .27 تعرضت للتعذيب بمختلف أشكاله 1 2 3 4 5
  .28 تعرضت لإلهانة والشتيمة 1 2 3 4 5
  .29 فقدت الوعي 1 2 3 4 5
  .31 أجبرت على كتابة اعترافات مزيفة أو غير صحيحة 1 2 3 4 5
  .31 تعرضت للتهديد 1 2 3 4 5
طالق النار  1 2 3 4 5   .32 تعرض منزلنا للقصف وا 
  .33 بلدتنا لالجتياح  تعرضت 1 2 3 4 5
تعرضنا لهجمات من الكالب البوليسية أثناء مداهمة  1 2 3 4 5

 المنزل
34.  

  .35 تعرض أثاث منزلنا للتحطيم والتخريب 1 2 3 4 5
  .36 ةاالستشهاديتمت مصادرة ممتلكاتنا ردًا على العملية  1 2 3 4 5
طالق النار  1 2 3 4 5 خافتهم بالصراخ وا  تم ترويع األطفال وا 

 اآلليات العسكرية اإلسرائيليةوصوت 
37.  

  .38 استخدمت كدرع بشري 1 2 3 4 5
  .39 أخذت كرهينة 1 2 3 4 5
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  .41 وضعت عصبة على عينيي 1 2 3 4 5
  .41 أجبرت على الوقوف لمدة طويلة من الزمن  1 2 3 4 5
  .42 قيدت بالسالسل الحديدية 1 2 3 4 5
  .43 وضعت في سجن انفرادي 1 2 3 4 5
  .44 محرمت من النو  1 2 3 4 5
  .45 تعرضت لألصوات الصارخة 1 2 3 4 5
  .46 تعرضت للحرارة الشديدة 1 2 3 4 5
  .47 تعرضت للمطر أو البرد الشديد 1 2 3 4 5
  .48 حرمت من الرعاية الطبية 1 2 3 4 5
  .49 حرمت من الطعام 1 2 3 4 5
  .51 حرمت من الماء 1 2 3 4 5
  .51 حرمت من االستحمام 1 2 3 4 5
  .52 واياتيحرمت من ممارسة ه 1 2 3 4 5
  .53 منعت من قضاء حاجتي 1 2 3 4 5
  .54 أجبرت على أداء أعمال شاقة 1 2 3 4 5
  .55 علقت من اليدين لفترات طويلة من الزمن 1 2 3 4 5
  .56 علقت من الرجلين لفترات طويلة من الزمن 1 2 3 4 5
  .57 أجبرت على التعري 1 2 3 4 5

 االستشهاد صدمةأعراض  -3

 .تية بعناية واإلجابة عليها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليكأرجو منك قراءة الفقرات اآل
 الرقم الفقرات دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
  .58 أعاني من اضطرابات في النوم 1 2 3 4 5
  .59 أشعر بالعزلة حتى في وجود اآلخرين 1 2 3 4 5
  .61 أشعر أنني غير قادر على أداء أي شيء 1 2 3 4 5
  .61 ال أحس باألشياء من حولي 1 2 3 4 5
  .62 أعاني من صعوبة في التركيز 1 2 3 4 5
  .63 أشعر بأنني سريع االنفعال 1 2 3 4 5
  .64 أشعر بانخفاض في نشاطاتي اليومية 1 2 3 4 5
  .65 أبكي بسبب وبدون سبب 1 2 3 4 5
  .66 أعاني من آالم ومشاكل جسمية 1 2 3 4 5
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باألعمال التي كنت أقوم أشعر أنني عاجز عن القيام  1 2 3 4 5
 بها في السابق

67.  

  .68 ال أستطيع اتخاذ القرارات بعد اآلن 1 2 3 4 5
  .69 أجد صعوبة في التعامل مع المواقف الجديدة 1 2 3 4 5
  .71 أشعر أن اآلخرين غير قادرين على فهم ما جرى لي 1 2 3 4 5
  .71 أشعر بالذنب لما حدث 1 2 3 4 5
  .72 ألوم نفسي لما حدث 1 2 3 4 5
  .73 تنتابني دوافع داخلية لتحطيم األشياء 1 2 3 4 5
  .74 لدي رغبة في االنتقام 1 2 3 4 5
  .75 ال أثق باآلخرين 1 2 3 4 5
  .76 فقدت األمل في الحياة 1 2 3 4 5
  .77 أشعر أنني عاجز عن مساعدة اآلخرين 1 2 3 4 5
  .78 ال يوجد أحد يفهمني 1 2 3 4 5
  .79 أشعر إن قلبي مقبوض 1 2 3 4 5
  .81 أعاني من ضيق في التنفس 1 2 3 4 5
  .81 أعاني من صداع في الرأس 1 2 3 4 5
  .82 أغضب ألبسط األسباب 1 2 3 4 5
  .83 فقدت اهتمامي بمن حولي 1 2 3 4 5
  .84 ال قيمة لإلنسان في هذه الحياة 1 2 3 4 5
  .85 االستشهادبتراودني أفكاري  1 2 3 4 5
  .86 أجد صعوبة في حل المشاكل التي تواجهني 1 2 3 4 5
  .87 أعاني من تخيالت غير واقعية 1 2 3 4 5
  .88 تراودني أحالم وكوابيس مزعجة أثناء النوم 1 2 3 4 5
  .89 أعاني من مشكلة التأخر في االستيقاظ من النوم 1 2 3 4 5
  .91 أتجنب الخروج من البيت 1 2 3 4 5
  .91 أعاني من آالم في المعدة 1 2 3 4 5
ن نفسوووي فوووي بعوووض أجووود نفسوووي عووواجزًا عووون التعبيووور عووو 1 2 3 4 5

 المواقف
92.  

  .93 أخاف عند رؤية الجيش اإلسرائيلي 1 2 3 4 5
  .94 ال أطيع أحد هذه األيام 1 2 3 4 5
  .95 أشعر بفتور في عالقاتي مع أسرتي 1 2 3 4 5
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  .96 أستيقظ من النوم وأنا مرعوب 1 2 3 4 5
أشووعر بعوودم األمووان عنوودما أكووون خووارج البيووت فووي هووذه  1 2 3 4 5

 األيام 
97.  

 الفلسطينيين االستشهاديينمقياس التكيف لدى أسر : الرابعالقسم 

 .أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية واإلجابة عليها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك
 الرقم الفقرات   دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 

 التكيف الشخصي .1
  .98 أحاول أن أنسى الموضوع 1 2 3 4 5
  .99 أدرك أنني الوحيد القادر على مساعدة نفسي 1 2 3 4 5
  .111 أبحث عن حل مناسب للمشكلة 1 2 3 4 5
  .111 أتخيل بأن كل شيء انتهى 1 2 3 4 5
  .112 أتجنب الناس 1 2 3 4 5
  .113 أحاول أن أتحكم بنفسي 1 2 3 4 5
  .114 أدرس المشكلة  1 2 3 4 5
  .115 أضع خطة للمشكلة وأطبقها 1 2 3 4 5
  .116 أن أصدق أن هذا حدث فعالً أرفض  1 2 3 4 5
  .117 أشعر أن الحظ يلعب دورا في حلها 1 2 3 4 5
  .118 أؤمن بأن لدي القدرة على حلها 1 2 3 4 5

 التكيف االجتماعي. 2  
  .119 آخذ بنصيحة أفراد أسرتي 1 2 3 4 5
  .111 آخذ بنصيحة أصدقائي 1 2 3 4 5
  .111 أتقبل التفهم والمواساة المقدمة لي 1 2 3 4 5
  .112 أطلب المساعدة من متخصصين 1 2 3 4 5
  .113 أتذكر بأن اآلخرين لهم مشاكل أكبر من مشكلتي 1 2 3 4 5
  .114 أتكلم مع شخص ما عما أشعر به 1 2 3 4 5
  .115 أتكلم مع اآلخرين إليجاد معلومات أكثر عن المشكلة  1 2 3 4 5
  .116 أطلب المساعدة من رجال الدين 1 2 3 4 5

 النفسيالتكيف . 3
  .117 أقوى من ذي قبل تأصبح 1 2 3 4 5
  .118 أحتفظ باألمر في قرارة نفسي 1 2 3 4 5
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  .119 ألوم نفسي 1 2 3 4 5
  .121 أتظاهر بأني قوي في حين أنني ضعيف داخلياً  1 2 3 4 5
  .121 أحاول أن أكبت مشاعري 1 2 3 4 5
  .122 أدافع عن مبادئي 1 2 3 4 5
  .123 أقبل بما قدره اهلل لي 1 2 3 4 5
  .124 أحل الموضوع بنفسي 1 2 3 4 5
  .125 أصلي أكثر من المعتاد عندما تصادفني مشكلة 1 2 3 4 5
  .126 أستخدم خبرتي السابقة لحل المشكلة 1 2 3 4 5
أتعاطى بعض المنبهات لتساعدني على الخروج من  1 2 3 4 5

 المشكلة
127.  

  .128 أسعى للحصول على دعم عاطفي من األصدقاء 1 2 3 4 5
  .129 تغييره  أتقبل الحدث واسلم بأنه أمر ال يمكن 1 2 3 4 5
  .131 أترك الحرية لمشاعري 1 2 3 4 5
  .131 أقول ال حول وال قوة إال باهلل  1 2 3 4 5
  .132 أقرأ القرآن 1 2 3 4 5
  .133 أحاول التعايش مع المشكلة  1 2 3 4 5
  .134 أسخر من الموقف 1 2 3 4 5
  .135 االستشهادأرفض االقتناع والتصديق بوقوع حدث  1 2 3 4 5

 التوجه نحو الحياة. 4
  .136 أتوقع حدوث أمور حسنة حتى في الظروف الصعبة 1 2 3 4 5
  .137 يخبئ لي الزمن مفاجآت سارة  1 2 3 4 5
  .138 أرى الجانب المشرق المضيء من األمور 1 2 3 4 5
  .139 أتوقع األفضل 1 2 3 4 5
  .141 أفكر في المستقبل بكل تفاؤل 1 2 3 4 5
  .141 ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس 1 2 3 4 5
  .142 ال أتوقع أن تسير األمور لصالحي 1 2 3 4 5
  .143 لن تتحقق األمور بالطريقة التي أريدها 1 2 3 4 5
  .144 حظي قليل في هذه الحياة 1 2 3 4 5
  .145 مكتوب على الشقاء وسوء الطالع 1 2 3 4 5
  .146 أشعر كأن المصائب خلقت من أجلي 1 2 3 4 5
  .147 يبدو لي أن المنحوس منحوس مهما حاول 1 2 3 4 5
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 الفلسطينيين االستشهاديينالدعم الخاص بأسر مقياس : خامسالقسم ال

 .أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية واإلجابة عليها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك
 الدعم المادي

  .148 نتلقى مخصصات شهرية من لجنة الزكاة 1 2 3 4 5
ر نتلقى مخصصات شهرية من مؤسسة رعاية أس 1 2 3 4 5

 الشهداء والجرحى
149.  

  .151 تلقينا مكرمة الرئيس الراحل صدام حسين 1 2 3 4 5
  .151 تلقينا مكرمة مؤسسة األنصار اإليرانية  1 2 3 4 5
  .152 التأمين الصحي الوطنيتلقينا  1 2 3 4 5
  .153 حصلنا على مكرمة الحج 1 2 3 4 5
  .154 من الرسوم المدرسية و الجامعية أبناؤنايتم إعفاء  1 2 3 4 5
  .155 دعم المؤسسات لنا استمر لفترة طويلة 1 2 3 4 5

 الدعم النفسي
  .156 التقدير واالحترام في المدارس أبناؤنايتلقى  1 2 3 4 5
بعض النشاطات التي تهدف إلى تفريغ  أبناؤنايتلقى  1 2 3 4 5

 المشاعر واالنفعاالت
157.  

زارنا أخصائيون اجتماعيون ونفسيون لتخفيف من  1 2 3 4 5
 مصابنا

158.  

على  االستشهادييننشعر بالفخر عندما نرى صور  1 2 3 4 5
 الجدران وفي الشوارع

159.  

نشعر بالفخر عندما يتم دعوتنا من قبل المؤسسات  1 2 3 4 5
 للمشاركة في مهرجانات إلحياء ذكرى الشهداء

161.  

  .161 على المواليد الجدد االستشهاديأ سر عندما يطلق أسم  1 2 3 4 5
  .162 االستشهاديد سماع قصائد تشيد بعمل أشعر بالفخر عن 1 2 3 4 5
  .163 االستشهاديينشعرت بالفخر عندما صدر بوستر  1 2 3 4 5
أشعر بالفخر عندما يضع الشباب الفلسطيني صور  1 2 3 4 5

 على صدورهم وعلى الميداليات والمفاتيح االستشهاديين
164.  

أشعر بالفخر عند تناول البرامج التلفزيونية سيرة  1 2 3 4 5
 شهادييناالست

165.  

  .166 االستشهاديأشعر بالفخر عند قراءة وصية  1 2 3 4 5
أشعر بالفخر والقوة عند الهتاف في المسيرات بأسماء  1 2 3 4 5 167.  
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 وعملهم البطولي االستشهاديين
 االستشهاديأشعر بالفخر عندما يتحدث الناس عن  1 2 3 4 5

 ووصفه بالبطل
168.  

الوطنية التي تخلد  أشعر بالفخر عند وضع الشعارات 1 2 3 4 5
 من أسرتنا االستشهاديذكرى 

169.  

على  االستشهادييننشعر بالفخر عند إطالق أسماء  1 2 3 4 5
 الدورات الرياضية واألنشطة المختلفة

171.  

نشعر بالفخر عند مشاهدة شريط الفيديو الذي عمله  1 2 3 4 5
 الفصيل السياسي لإلستشهادي وهو يتلو وصيته 

171.  

 الدعم االجتماعي
  .172 يزورنا أهل الحي في األعياد والمناسبات الوطنية 1 2 3 4 5
يتم تكريمنا في المناسبات الوطنية والمهرجانات التي يتم  1 2 3 4 5

 فيها إحياء ذكرى الشهداء
173.  

نتلقى الهدايا والمساعدة من الجيران مثل الطعام  1 2 3 4 5
 ..والمالبس 

174.  

  .175 (شيخ، رجل إصالح) تلقينا المساعدة والنصيحة من  1 2 3 4 5
  .176 يتم دعوتنا للمشاركة في بعض الندوات الدينية 1 2 3 4 5
نشعر بالفخر عند دعوتنا للمشاركة في المسيرات الشعبية  1 2 3 4 5

 وجنازات الشهداء 
177.  

  .178 يتم دعوتنا للمشاركة في األعراس الوطنية للشهداء 1 2 3 4 5
 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

 الباحث
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 الفلسطينيين االستشهاديينوصايا (. 5)ملحق رقم ال

  2004/3/14محمود سالم، عملية أسدود المزدوجة يوم  االستشهاديوصية 

أبي ال تحزن وارفع رأسك عاليًا ألن ولدك مات شهيدًا في سبيل اهلل عز وجل أواًل، ثم في سبيل تحرير " 

لينا أن ندافع عن أرضنا المباركة حتى أخر قطرة هذه األرض المباركة، أيها الشعب الفلسطيني، يجب ع

 ".دم في عروقنا

  2000/8/20يوم  كفاردرومنبيل فرج العرعير، عملية مستوطنة  االستشهاديوصية 

أسألك باهلل يا أمي بأن تزغردي، نعم زغردي يا أمي، فإن هذا اليوم يوم عرسي الذي كنت أتمناه من أن " 

 ."عرفت الشهادة في سبيل اهلل

  2001/6/22إسماعيل المعصوابي، عملية مستوطنة دوغيت يوم  االستشهاديصية و 

قد ملك علّي حياتي ونفسي ومشاعري وقلبي وأحاسيسي، وأنه من الصعب  االستشهادإن حب الجهاد و " 

المعاناة على طريقه، سعدت بتجرع الغصص على  بمكان على النفس تذوق حالوة الجهاد، واستعذبت  

 ".يح إال في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدرجادته، أن تستر 

  2002/3/29ة الالجئة آيات األخرس، عملية القدس االستشهاديوصية 

ما فائدة الحياة إذا كان الموت يالحقنا من كل جانب؟ سنذهب له قبل أن يأتينا، وننتقم ألنفسنا قبل أن "

 ".نموت
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  2001/12/2م ماهر حبيشه، عملية حيفا يو  االستشهاديوصية 

هانات كثيرة للمسجد "  وددت لو أن لي أرواحًا كثيرة لكي أنتقم المرة تلو المرة وأرد على مجازر كثيرة وا 

 ".األقصى وللحرم اإلبراهيمي وللشعب الفلسطيني

  (حاجز بيت سيرا) مستوطنة ماكفيم العسكري ة دارين أبو عيشه، عملية حاجزاالستشهاديوصية 

 2002/2/27يوم قرب مدينة رام اهلل 

ألن الجسد والروح كل ما نملك، فإني أهبه في سبيل اهلل لنكون قنابل تحرق الصهاينة، وسنتحول " 

 ".بأجسادنا إلى قنابل بشرية تنتشر هنا وهناك لتدمر وهم األمن للشعب اإلسرائيلي

  1994/11/11هشام حمد، عملية مستوطنة نتساريم يوم  االستشهاديوصية 

فروضة على الجميع فال تقفوا في طوابير االنتظار الكسيح على أبواب غد ال تملكون منه إن المعركة م" 

 ".سوى اإلذعان

  2002/6/18محمد الغول، عملية القدس يوم  االستشهاديوصية 

ما أجمل أن أكون الرد لتكون عظامي شظايا تفجر األعداء، ليس حبًا في القتل ولكن لنحيا كما يحيا " 

 ".نغني أغنية الموت بل نتلو أناشيد الحياة، ونموت لتحيا األجيال من بعدناالناس، فنحن ال 

  2003/10/4ة المحامية هنادي جرادات، عملية حيفا يوم االستشهاديوصية 

السادسة التي تجعل من جسدها شظايا تنفجر لتقتل  ةاالستشهاديبقوة اهلل وعزيمته قررت أن أكون " 

ني، ألننا لسنا وحدنا من يجب أن  يبقى يدفع الثمن ونحصد ثمن الصهاينة وتدمر كل مستوطن وصهيو 

 ".جرائمهم
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من دائرة العمل االجتماعي في جامعة  ه  كتاب تسهيل المهمة الموجَّ (. 6)الملحق رقم 

 مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربيةالقدس إلى 
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 الذين قاموا بجمع البيانات في قطاع غزة أسماء الباحثينب قائمةٌ (. 7)الملحق رقم 
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 قائمة المالحق

 الصفحة الملحق الرقم
 364 قائمة بأسماء محكمي الدراسة  .1
االختيار العشوائي لعينة الدراسة باستخدام برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية   .2

(SPSS) 
365 

 373 طريقة حساب حجم عينة الدراسة  .3
 374 استبانة الدراسة  .4
 386 وصايا االستشهاديين الفلسطينيين  .5
ه  من دائرة العمل االجتماعي في جامعة القدس إلى كتاب تسهيل المهمة الموجَّ   .6

 في قطاع غزة والضفة الغربية مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى
388 

 389 أسماء الباحثين الذين قاموا بجمع البيانات في قطاع غزةكتاب  رسمي ب  .7
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 قائمة الجداول

 الصفحة الجدول الرقم
 171 لفلسطينية حسب المنطقة وطريقة االستشهادا توزيع العمليات االستشهادية  .1
 172 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس  .2
 172 توزيع أفراد العينة حسب متغير الفئة العمرية  .3
 173 الفلسطينيين د العينة وفقًا لصلة القرابة باالستشهاديينتوزيع أفرا  .4
 173 توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة االجتماعية  .5
 174 توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي  .6
 174 توزيع أفراد العينة حسب متغير الدخل الشهري  .7
 175 توزيع أفراد العينة حسب متغير نوع المسكن  .8
 175 ير الجنسن حسب متغيتوزيع االستشهاديين الفلسطيني  .9
 175 ن حسب متغير الحالة االجتماعيةياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .11
 176 ن حسب متغير الفئة العمريةياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .11
 176 (11= ع)ن حسب متغير عدد األبناء ياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .12
 177 (14=ع)واج ن حسب متغير نوع الز ياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .13
 177 ن حسب متغير المؤهل العلميياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .14
 177 ن حسب متغير الترتيب الوالدي في األسرةياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .15
 178 ن حسب متغير نوع األسرةياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .16
 178 لتدينن حسب متغير درجة اياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .17
 179 ن حسب متغير عدد األصدقاء المقربينياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .18
 179 (التجمع)ن حسب متغير المنطقة ياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .19
 180 ن حسب متغير مكان السكنياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .21
 180 ن حسب متغير المحافظةياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .21
 181 ن حسب متغير حالة اللجوءياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .22
 181 (131= ع)ن حسب متغير العالقة بقوة العمل ياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .23
 181 ن حسب متغير المهنةياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .24
 182 (75=ع)ن حسب متغير الدخل الشهري ياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .25
 182 ن حسب متغير إعالة األسرةياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .26
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ن وفقًا لمدى تعرض أسرهم ألي شكل من أشكال العنف ياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .27
 اإلسرائيلي

183 

لها  تالمعيارية ألشكال العنف اإلسرائيلي التي تعرض االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و   .28
 (120= ع)ن مرتبة حسب األهمية يسطينياالستشهاديين الفلأسر 

183 

وفقًا لمدى تعرضهم ألي شكل من أشكال العنف  نياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .29
 اإلسرائيلي

184 

المعيارية ألشكال العنف اإلسرائيلي التي تعرض لها  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و   .31
 (117= ع)ون الفلسطينيون مرتبة حسب األهمية االستشهادي

185 

 186 الفلسطينية حسب متغير التنظيم السياسي توزيع العمليات االستشهادية  .31
 186 االستشهادالفلسطينية حسب متغير طريقة  توزيع العمليات االستشهادية  .32
 187 الفلسطينية حسب متغير التجمع الذي نفذت فيه العملية ع العمليات االستشهاديةتوزي  .33
 187 الفلسطينية حسب اليوم الذي نفذت فيه العملية اديةتوزيع العمليات االستشه  .34
 188 الفلسطينية حسب السنة التي نفذت فيها العملية توزيع العمليات االستشهادية  .35
 189 (128=ع)ن وفقًا لمتغير مدى تركهم وصية ياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .36
 189 (102=ع) ية التي تركوهان وفقًا لمتغير نوع الوصياالستشهاديين الفلسطينيتوزيع   .37
 190 (102=ع)ن وفقًا لمتغير الجهة التي وّجهت لها الوصية يتوزيع االستشهاديين الفلسطيني  .38
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