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 شكر وتقدير

فضُل العلِم خيٌر من فضل ) :- عليه وسل م صل ى اهلل -قال لي رسول اهلل : عن ُحذيفة بن الَيمان قال

ال يسعني إال أن أتقّدم ببالغ الّشكر والتّقدير وجزيل (. هـ 360  الطبراني) (العبادة  وخيُر ديِنكم الورعُ 

جهني وعلمي وساعدني على إنجاز هذا البحث  وأخّص بالّذكر مشرفي الدكتور و العرفان إلى كل من 

ابع معي بحسن إرشاده لي في كل مراحل البحث حتى إتمام هذه الرسالة من محمد إبراهيم ُعّكة الذي ت

 .البداية حتى منتهاها  والذي وجدت في توجيهاته حرص األب على ابنه واألخ على أخيه

: لجنة برنامج الماجستير للعمل االجتماعّي في جامعة القدس وهمألعضاء كما أتقدم بشكري وتقديري 

أمين الحاج يحيى  . خالد هريش  ود. سهيل حسنين  ود. د.ح وتد  وأصال. نجوى الصفدي  ود. د

جزاهم اهلل موس في إتمام مراحل هذه الدراسة إبراهيم محاجنه  الذين كان لهم الفضل واأل ر المل. ود

 .كّل خير

كما أتقدم بجزيل الشكر للدكتور عفيف بدر على جهوده في قراءة الّرسالة وتدقيقها تدقيقًا لغويًا 

 .تصويبها  فجزاه اهلل عني خير الجزاءو 

  وأخص بالذكر الّصديق العزيز كما ال أنسى أن أشكر كل من آزرني  وقدم لي الّنصح والّتوجيه

واألصدقاء الذين ساعدوني في عيسى طقاطقة على جهده في الّتحليل اإلحصائّي لهذه الدراسة  .أ

 .والتقدير تراممني كل المحبة واإلح مفلهتوزيع استبانة الّدراسة  

 

 ناصر جعفر

    

 

 



 ج
 

 الملخص
 

 

المساندة االجتماعية والخبرة الصادمة لدى بين هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى العالقة 

واستخدمت الدراسة . أهالي البيوت المهدمة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية في محافظة القدس

ن قبل الباحث تكونت من  ال ة أقسام  وطبقت أداة وتم تطوير استبانة م. المنهج الوصفي التحليلي

شخصًا من مجتمع الدراسة من أهالي البيوت المهدمة ( 420)بلغت الدراسة على عينة طبقية عشوائية 

 .في محافظة القدس

أهالي البيوت المهدمة في محافظة أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المساندة االجتماعية لدى 

أهالي البيوت المهدمة في محافظة سطة  كما أن مستوى الخبرة الصادمة لدى جاءت بدرجة متو  القدس

 . جاءت أيضًا بدرجة متوسطة القدس

الخبرة مدى المساندة االجتماعية ووجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين كذلك تبين 

داللة إحصائية  عالقة عكسية ذاتوالى وجود . لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس الصادمة

وجود عالقة كذلك . لدى أهالي البيوت المهدمة الخبرة الصادمةالمساندة االجتماعية الرسمية وبين مدى 

لدى هؤالء  الخبرة الصادمةالمساندة االجتماعية غير الرسمية وعكسية ذات داللة إحصائية بين مدى 

 .األهالي

دى أهالي البيوت المهدمة وفقُا في مدى الخبرة الصادمة لوأظهرت النتائج وجود فروق 

أسباب هدم   ووالمستوى التعليمي لرب األسرة  الشهري مستوى الدخلالعمر  و   وسالجن: لمتغيرات

في مدى في حين أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية .   ونوع األسرةالمنزل

 .قدس تعزى لمتغير عدد األبناءالخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة ال



 د
 

وضع برامج وأنشطة تتضمن تقديم المساندة النفسية : وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها

  بحيـث تشـمل جميـع أفـراد أهـالي البيـوت المهدمـة فـي محافظـة القـدسواالجتماعية واالقتصـادية لجميـع 

نــاث)هــذه األســر  انــت أســرًا نوويــة أم ممتــدة  وأهــالي   وعلــى اخــتالف أنــواع األســر ســواء أك(ذكــور  وا 

شـراكهم بالنشـاطات  البيوت التي هدمت ألسباب عدم وجود ترخيص بناء  وتفعيل دورهـم فـي المجتمـع وا 

 .والفعاليات المختلفة
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Abstract 

 
The study aimed at identifying the relation between the traumatic experience and the social 

support of the people whose houses were demolished by the Israeli occupation forces in the 

governorate of Jerusalem. 

 

The study used the analytical descriptive method. A questionnaire of three parts was 

designed. The study tool was implemented on a random sample of (024) persons of the 

study population of those whose houses had been demolished in the governorate of 

Jerusalem. 

 

The study came to results; the level of the social support of the owners of the demolished 

houses’ in the governorate  of  Jerusalem was moderate; the level of the traumatic 

experience scored a moderate level; there was also an inverse relation of  statistical 

significance between the social support and the traumatic experience among the owners of 

the demolished houses in the governorate of Jerusalem; there was a weak inverse 

relationship of statistical significance between the formal social support and the traumatic 

experience among the owners of the demolished houses in the governorate of Jerusalem. 

Moreover, there was an inverse relationship of statistical significance between the non 

official social support and the traumatic experience among the owners of the demolished 

houses. The results also showed that there were differences in the range of the traumatic 

experience among the owners of the demolished houses at the governorate of Jerusalem 

according to: Gender, age, monthly income, the owner educational level of family 

guardian, the sort of family and the causes through demolishing the house. However, the 

results indicated that there were no differences of statistical significance in the range of the 

traumatic experience due to the variable number of the children among the owners of the 

demolished houses at the governorate of Jerusalem. 

 

The study came up with several conclusions, preparing programs and activities to include 

offering economic, psychosocial support to families of demolished houses in the 

governorate of Jerusalem, which include all the family members (males and females), 

regardless of the families varieties whether extended or nuclear to the owners of the 

demolished houses for not having construction licenses to activate their role in the society 

and to involve them in the different events and activities.   
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 لالفصل األوّ 
 

 المدخل إلى الدراسة. 1

 المقدمة 1.1

الصحة النفسية لإلنسان تتا ر بالعديد من المواقف والظروف التي تتعرض لها  والتي منها 

والسياسية  ولعل أصعبها الحروب وما ينتج عنها من   وال قافية  واالجتماعية  الظروف االقتصادية

 ارًا سلبية على آة اإلنسان وقيمتها  والتي من شانها أن تترك الدمار وانتهاك حري: م للفة تأزمات مخ

 (.2005 شعث ) اإلنسان ومجتمعه

ولمواجهة هذه اآل ار هناك العديد من العوامل النفسية واالجتماعية  والذاتية  ومن هذه  

أن الفرد الذي يتمتع بمساندة ( "220: 2001)حيث يشير علي   العوامل المساندة االجتماعية

تماعية منذ نعومة أظافره يتمتع بال قة بالنفس  ويكون قادرًا على تقديم المساعدة لآلخرين  ويصبح اج

أقل عرضة لالضطرابات النفسية  باإلضافة إلى أن المساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفرد على 

 ".ايجابياً مواجهة الصدمات التي يتعرض لها في حياته اليومية  ويكون قادرًا على حل مشكالته 

من أهم المصادر  د  إلى أن المساندة االجتماعية تع( Lopata, 1993) تكذلك يشير ليبتو 

المخففة من حدة هذه الضغوط على األفراد  والتي تساعده على التكيف مع الخبرة المؤلمة  وعلى 

والود والمحبة من  ألن الفرد من خالل المساندة االجتماعية يتلقى مشاعر الدفء ؛اآل ار المترتبة عليها

األشخاص المقربين منه  حيث يساعدونه في التغلب على أزماته وشدائده ومصائبه  وهذا يتوقف على 

كما أن المساندة المادية  والتي تتم ل في تقديم العون  .عمق المساندة االجتماعية واعتقاد الفرد بكفايتها
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ه بعد هذه الخبرة غالبًا ما يتدهور الدخل المادي للشخص الذي يعاني من خبرة صادمة  ال سيما وأن

 .ويخرج بدون شيء

  بما فيها القدس وقطاع غزة  يقدر أنها 1967منذ احتالل قوات االحتالل للضفة الغربية عام 

في األراضي الفلسطينية  وقد ارتفعت وتيرة  فلسطيني ألف منزل( 18000)دمرت وهدمت أك ر من 

كما مارست سلطات  (.2009المركز الفلسطيني لإلرشاد  ) 2000 هدم المنازل بشكل كبير بعد العام

وبصورة منتظمة سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين   1967االحتالل منذ احتاللها للقدس عام 

تهجير األسر الفلسطينية من محافظة القدس وتغيير في من هذه السياسة  ئيسوتم ل الهدف الرّ 

 .معالمها وطابعها

منزل من منازل المقدسيين منذ ( 3300)تقديرات بان إسرائيل هدمت ما يزيد عن وتشير ال 

  من بينها العديد من المواقع التاريخية والدينية كحي باب المغاربة في البلدة القديمة في 1967العام 

 (.2014مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع  ) مدينة القدس

الخبرة الصادمة  والتي ومنها على أصحابها   ومخاطر متعددةتوجد أبعاد هدم البيوت لإن 

نوع من الخبرة المفرطة للفرد  بحيث ال يستطيع "بانها ( 124: 2001)أطلق عليها أبو نجيله 

كذلك  ."فيتداعى باألعراض المرضية  وياتي تا يرها من الفجائية التي تحدث أ ناء الصدمة  احتمالها

السريع والخطير الذي يكون خارج نطاق التحمل الحدث : "بانها( 2004 :24)عرفتها حسنين 

يمكن التخفيف   حيث "اإلنساني  ويؤدي إلى صعوبات في الرجوع إلى الحالة الطبيعية السابقة للحدث

من هذه المخاطر والتا يرات السلبية للخبرة الصادمة ألهالي البيوت المهدمة عن طريق شبكة المساندة 

 (.Sherkat & Reed, 1992)االجتماعية 
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 مشكلة الدراسة 2.1

لكي يتخلصوا من  ؛تعد المساندة االجتماعية حاجة أساسية يسعى الجميع للحصول عليها

وقد عانى  .االجتماعيةمشاعر التوتر وعدم االستقرار التي تعرضهم لالضطرابات النفسية و 

غطة والخبرات على مدى سنوات االحتالل اإلسرائيلي العديد من المواقف والظروف الضا الفلسطينيون

وبما أن  .الصادمة في شتى مجاالت حياتهم  والتي تجعلهم بحاجة شديدة إلى المساندة االجتماعية

اإلنسان الفلسطيني تعرض للعديد من المواقف الصعبة والضاغطة في شتى مجاالت حياته  حيث 

لنفسية واالجتماعية حاول االحتالل غرس بيئة القهر في المجتمع الفلسطيني إمعانًا بتدمير البنية ا

شه المجتمع الفلسطيني في ظل يللمواطن الفلسطيني قبل تدميره للبنية المادية  والوضع المتازم الذي يع

  .وجود االحتالل وممارساته من قتل واعتقال وهدم وتدمير المنازل

ات خلقت لديه خبر فقد وأمام هذه الوضعية الصعبة والقاسية التي عايشها المواطن الفلسطيني 

صادمة  أدت إلى ظهور العديد من االضطرابات النفسية والعقلية واالجتماعية واالنحرافات السلوكية  

ومع مرور الوقت على تعرض  .خطير على شخصية المواطن الفلسطيني انعكاٌس كان لذلك و 

 المشكالت النفسية واالجتماعية م ل التشتت والحزن والخوف تالفلسطينيين لهذه المواقف تضاعف

تركت  حيثقد تمتد لسنوات عديدة  التي والغضب واالكتئاب وفقدان األمن واالنسحاب االجتماعي  و 

 ارًا ضاغطة مختلفة  آممارسات االحتالل اإلسرائيلي بحق أسر البيوت المهدمة في محافظة القدس 

ه البيوت من كما تبين للباحث من خالل معايشته لهذه الماساة  مدى المعاناة التي يعانيها سكان هذ

لذلك أصبح المواطن الذي يسكن  .ممارسات االحتالل المتكررة ونتائجها على خبراتهم الصادمة

محافظة القدس في أمس الحاجة للمساندة االجتماعية ووقوف جميع من حوله بجانبه  سواء على 

اسة تبعات عبي  أو على المستوى الرسمي  كذلك  فإن البحث العلمي لم يتطرق الى در المستوى الش

وعليه  تتمحور بشكل خاص   الخبرة الصادمة الناتجة عن هدم منازل المواطنين في محافظة القدس
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الخبرة المساندة االجتماعية و  العالقة بينما : مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي

 ي محافظة القدس؟لدى أهالي البيوت المهدمة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية فالصادمة 

 أهمية الدراسة 3.1

 :األهمية النظرية 1.3.1.

تكمن االهمية النظرية لهذه الدراسة في التعرف الى المساندة االجتماعية وعالقتها بالخبرة 

مرجعًا مهمًا للمهتمين والباح ين والطلبة الذين يدرسون لتكون الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة  

كدراسة سابقة في ظل بهذه الدراسة في الجامعات الفلسطينية  اتوستزود المكتب  هذه الظاهرة مستقبالً 

 .النقص من هذا النوع من الدراسات في المجتمع الفلسطيني

 :األهمية التطبيقية 2.3.1.

ن والمؤسسات االجتماعية و ن واالجتماعيو ن النفسيئيو سيستفيد من نتائج الدراسة األخصا

لتدخل النفسي واالجتماعي والمادي بهدف التخفيف من معاناة أهالي البيوت برامج ل طويروالقانونية لت

البيوت المهدمة  ألصحابوستقدم استراتيجيات . المهدمة مما يساعد في تحسين الصحة النفسية لديهم

زمة الناتجة عن صدمة هدم بيوتهم  وتعزيز المساندة في محافظة القدس تساعدهم في تخفيف األ

 .كاّفة نبها وأبعادهاجواباالجتماعية 

 أهداف الدراسة 4.1

الخبــرة الصــادمة و المســاندة االجتماعيــة بــين يتم ــل هــدف الدراســة الــرئيس التعــرف إلــى العالقــة 

والتعـــرف إلـــى   القـــدس حافظـــةلـــدى أهـــالي البيـــوت المهدمـــة مـــن قبـــل قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلية فـــي م

التعـرف إلـى مة لدى أهالي البيوت المهدمة   كذلك ومستوى الخبرة الصاد  المساندة االجتماعيةمستوى 
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مسـتوى و عـدد أفـراد األسـرة  و العمـر  و الجـنس  : وفقـًا للمتغيـرات التاليـة مدى الخبرة الصـادمةالفروق في 

 .األسرةنوع و أسباب هدم المنزل  و المستوى التعليمي لرب األسرة  و الدخل الشهري  

 حدود الدراسة 5.1

 .في محافظة القدس  وسط الضفة الغربيةمم لة  :حدود مكانية -1

 .2015الى حزيران  2014من تموز وهي الفترة الزمنية المرتبطة باجراء الدراسة :حدود زمانية -2

 .القدس حافظةأهالي البيوت المهدمة في م ق الدراسة علىيتطبتم  :حدود بشرية -3

 مصطلحات الدراسة 6.1

 :(Experience Traumatic: )الخبرة الصادمة 1.6.1.

الحـدث السـريع والخطيـر الـذي يكـون خـارج نطـاق التحمـل "بانهـا ( 2004 :24)هـا حسـنين رفَ عَ 

 ".اإلنساني  ويؤدي إلى صعوبات في الرجوع إلى الحالة الطبيعية السابقة للحدث

 :(Social Support: )المساندة االجتماعية 2.6.1.

بمســاندة ودعــم البيئــة المحيطــة بــه   بانهــا تعنــي متطلبــات الفــرد( "2006 :47)يعرفهــا ديــاب 

 ".وتمكنه من المشاركة االجتماعية الفاعلة في مواجهة هذه األحداث والتكيف معها

 :(Residents of the Houses Destroyed): أهالي البيوت المهدمة 3.6.1.

هم أهالي تلك البيوت التي هدمها االحتالل اإلسرائيلي في محافظة القدس ألسباب متنوعة 

مخالفة شروط البناء  أو كاجراء عقابي و عدم وجود ترخيص بناء  و   عرقيّ الطهير تّ والنها األمنية  م

 (.2009المركز الفلسطيني لإلرشاد  )
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 :(Jerusalem Governorate: )محافظة القدس 4.6.1.

 هو ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة في

وتضم  .مواطناً ( 251,043)حوالي  2013في منتصف العام المقدر والبالغ عدد سكانها  1967العام 

باب و وادي الجوز  و الشيخ جراح  و العيسوية  و شعفاط  و مخيم شعفاط  و بيت حنينا  و البلدة القديمة  

السواحرة و ر  جبل المكبو ال وري  و سلوان  و رأس العامود  و الشياح  و الطور  و الصوانة  و الساهرة  

الجهاز المركزي لإلحصاء )كفر عقب و أم طوبا  و صور باهر  و شرفات  و بيت صفافا  و الغربية  

 (.2014الفلسطيني  

 :(Israeli occupation: )االحتالل اإلسرائيلي 5.6.1.

على مكونات الشعب  اإلسرائيليةسلطات العملية استيالء وهيمنة " (2010: 13)حسنين  عرفه

نسان  وتعتبر هذه السيطرة الشاملة أحد أشكال االستعمار وأك رها وضوحا وأ ارهأن الفلسطيني م  رض وا 

تشمل السيطرة النفسية  وال قافية  والعسكرية  والمدنية  واالقتصادية  والسياسية لتاخذ مالمح مركبة في 

 .رات محددة من التفاعل مع المحتلفت

 والمهنيينواالهلية    تتم ل في المؤسسات الحكوميةوالتي : المساندة االجتماعية الرسمية 6.6.1.

والتي تعمل على توفير المساندة المادية  والمعنوية  والتاهيلية ألهالي البيوت المهدمة وتناط بها تلك 

 .المسؤوليات

والتي تتم ل في العالقات االجتماعية الشخصية مع أفراد : المساندة االجتماعية غير الرسمية 7.6.1.

واالصدقاء  والجيران  وزمالء العمل وما يقدموه من مساندة مادية ومعنوية ألهالي البيوت االسرة 

 .المهدمة

من أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس  من تم اجراء الدراسة عليهمأي جنس : الجنس 8.6.1.

 (.أي الذكور واالناث)
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راء الدراسة عليهم  أي االعمار ضمن أهالي البيوت المهدمة ممن تم اج أعمارتحديد  :العمر 9.6.1.

  عام  54-45  عام  44-35  عام 34 -25  عام 25أقل من : )الفئات العمرية على النحو اآلتي

  (. عاما فأكثر  55

المشتركين في الدراسة الحالية لديهم هالي البيوت المهدمة أذا كان إتحديد فيما  :عدد االبناء 10.6.1.

 .(أبناء فأكثر 8أبناء،  7 -4  أبناء فاقل 3): أبناء على النحو االتي

تحديد فيما إذا كان أهالي البيوت المهدمة المشتركين في الدراسة : مستوى الدخل الشهري11.6.1. 

، شيقل  5000-4001، فاقل شيقل 4000): الحالية مستوى الدخل الشهري لديهم على النحو االتي

 .(فأكثر يقلش 8001، شيقل 8000 -6001، شيقل 6000 -5001

أهالي البيوت المستوى التعليمي ألرباب تحديد فيما إذا كان : المستوى التعليمي لرب االسرة 12.6.1.

 انوي  دبلوم  ، ال يقرأ وال يكتب وأساسي) :المهدمة المشتركين في الدراسة الحالية على النحو االتي

 (.بكالوريوس فاعلى

دم المنزل لدى أهالي البيوت المهدمة ممن تم اجراء تحديد أسباب ه :أسباب هدم المنزل 13.6.1.

 (.  أسباب عدم وجود ترخيص بناءأسباب أمنية  : )الدراسة عليهم على النحو االتي

و االسر أتحديد فيما إذا كان أهالي البيوت المهدمة ينتمون الى االسر الممتدة  : نوع االسرة 14.6.1.

 .النووية
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 الفصل الثاني
 

 ة النظريةالخلفي. 2

 تمهيدال 1.2

يتضمن هذا الفصل التطرق بالتوضيح الى ردود الفعل الناتجة عن الخبرة الصادمة لدى أهالي 

البيوت المهدمة وعالقة المساندة االجتماعية في التخفيف من حدة ردود الفعل  وبما أن المساندة 

هذا الفصل بربط جسمّي  االجتماعية اصبحت إحدى المؤشرات للخبرات الصادمة  فإننا سنقوم في

المعرفة المتعلقة بالمساندة االجتماعية والمتعلقة بالخبرة الصادمة  كذلك توضيح المفاهيم التي تناولت 

الخبرة الصادمة والعوامل المسببة لها  والعوامل المؤ رة في استجابة األفراد لها  وردود الفعل الناتجة 

اعية وأهميتها وأشكالها وأبعادها  ودورها في التخفيف من عن الخبرة الصادمة  كذلك المساندة االجتم

األحداث الصادمة  وأهم النظريات المفسرة للخبرة الصادمة والمساندة االجتماعية  والدراسات السابقة 

 .والتعقيب على الدراسات السابقة

 (Experience Traumatic): الخبرة الصادمة 2.2

لـت مفهـوم الخبـرة الصـادمة  وسـيتم التطـرق للـبعض منهـا فـي هــذه هنـاك العديـد مـن التعريفـات التـي تناو 

 :  الدراسة على النحو اآلتي

نــوع الخبــرة المفرطــة للفــرد  بحيــث ال "أن الخبــرة الصــادمة تطلــق علــى ( 1998:1)عــرف  ابــت 

 ".يستطيع احتمالها فيتداعى باألعراض المرضية  وياتي تا يرها من الفجائية التي تحدث أ ناء الصدمة

-DSM)وتعــرف الرابطــة األمريكيــة للطــب النفســي فــي الــدليل التشخيصــي واإلحصــائي الرابــع 

IV. 1994 )التعــرض لحــادث صــدمي علــى نحــو مفــرط الشــدة متضــمنا خبــرة : "الخبــرة الصــادمة بانهــا
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شخصــية مباشــرة لهــذا الحــدث الــذي ينطــوي علــى مــوت فعلــي  أو تهديــد بــالموت  أو إصــابة شــديدة  أو 

لتهديـد للسـالمة الجسـمية  أو مشـاهدة حـدث يتضـمن موتـًا أو إصـابة  أو تهديـدًا لسـالمة غير ذلـك مـن ا

الجســم لشــخص آخــر  أو أن يعلــم عــن مــوت غيــر متوقــع  أو نتيجــة الســتخدام العنــف  أو عــن ضــرر 

شــديد  أو تهديــد بــالموت أو اإلصــابة  ممــا قــد وقــع لعضــو مــن أعضــاء األســرة  أو لــبعض األصــدقاء 

 (.American Psychiatric Association, 1994: 24) "المقربين

الحدث السريع والخطير الذي يكون خارج نطاق التحمل : "بانها( 2004 :24)ويعرفها حسنين 

 ".اإلنساني  ويؤدي إلى صعوبات في الرجوع إلى الحالة الطبيعية السابقة للحدث

ن بواسطة التهديد تعرض الفرد لحدث صادم سواء أكا"وتعرف الخبرة الصادمة على أنها 

الجسدي أم النفسي أم التعرض الفعلي للموت أو إصابة الفرد نفسه أو اآلخرين  ويشمل ذلك الخوف 

 (. 356: 2009جامعة القدس المفتوحة  ) "الرعبالشديد والشعور بالتوتر الشديد  والشعور بالعجز و 

دي إلى ضرر صدمة انفعالية تؤ "الخبرة الصادمة على أنها  (36: 2005)وعرف شعث 

جوهري واضح في النمو النفسي للفرد  وهي قوية وحادة وال يمكن السيطرة عليها  وتكون لها أضرار 

نفسية على الضحايا  والتي تتم ل من خالل مشاعر العجز التي يشعر بها الفرد  وفقدان الشعور 

 ". باألمن  أو فقدان السيطرة واالستسالم

ويكـون   ذلك الحدث الخارجي الفجـائي الـذي يتـرك الشـخص مشـدوداً : (إجرائيا  )تعريف الخبرة الصادمة 

تكـون هـذه الخبـرة فرديـة أو جماعيـة  لمـرة واحـدة أو متكـررة  قد هذا الحدث خارجًا عن نطاق التحمل  و 

 .كهدم المنازل م الً ( المحتل)ناتجة عن كوارث طبيعية خارج سيطرة اإلنسان أو من عمل اإلنسان 

تعريفات للخبرة الصادمة يخلص الباحث بان جميع التعريفات أجمعت  من خالل ما ورد من

على أنها حدث أو م ير يطرأ على الفرد بشكل فجائي وسريع  وغير متوقع  وال يمكن تحمله  ويؤدي 

إلى صعوبات في العودة إلى الحياة الطبيعية السابقة  ويؤدي إلى ضرر في النمو النفسي للفرد 
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ية وفكرية  ويكون سبب هذا الحدث عوامل طبيعية كالعواصف والبراكين واضطرابات نفسية وسلوك

وغيرها من العوامل الطبيعية  وعوامل من صنع اإلنسان كالحروب والنزاعات وهدم البيوت كما هو 

 .الحال في فلسطين عامة وفي محافظة القدس خاصة

 :العوامل المسببة للخبرة الصادمة 1.2.2.

المسببة والتي تكون بم ابة صدمة تجعل األفراد يمرون باألعراض هناك العديد من العوامل 

 : والتي منها( 2010)المعروفة باعراض ما بعد الخبرة الصادمة كما ذكرها عودة 

 .أو أي شخص مقرب نتيجة ألحد أشكال العنف  وفاة أحد أفراد األسرة -1

 .أو تعذيبه مشاهدة أحد أشكال العنف من تخويف أو إرهاب أو قتل شخص مقرب -2

 .المشاركة في األعمال العدائية كالقتال وحمل السالح -3

 .التهجير ألقصري للعائالت من أماكن سكناهم لمناطق أخرى -4

 .هدم المنازل أو إغالقها -5

 .التعرض للقصف واألعمال الحربية الخطيرة -6

 .المعاناة من اإلصابة الجسدية أو اإلعاقة -7

صدمة قاسية خاصة إذا رافقها فقدان أحد أفراد لحافظة القدس هدم البيوت في مقد يؤدي 

  ولكن له العديد وحسب   كذلك إن هدم البيت ال يدمر البنية المادية(االستشهاد  أو االعتقال)األسرة 

وتؤدي إلى   وتزيد من الفقر والضعف  تمزق بنية األسرة في محافظة القدس هيمن النتائج األخرى  ف

ألسرة من بيئتها التي تعطيها التماسك والدعم  مما ينتج عنه عواقب طويلة المدى ا( داخلي)تهجير 

 (.2009المركز الفلسطيني لإلرشاد  ) على الصحة البدنية والنفسية والعقلية
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 :العوامل المؤثرة في استجابة األفراد للخبرة الصادمة 2.2.2.

 ,Thabet & Vostanos؛Turner, 1999؛ 2005شـعث  )لقـد أشــارت نتـائج الدراســات 

صــدمة نفســية لإلــى أنــه لــيس كــل األشــخاص الــذين تعرضــوا ( Wenar & Kerig, 2000؛ 2001

ألن هنــاك عـدة عوامــل وســيطة تلعــب دور الحمايـة م ــل الشخصــية  والمــزاج    يصـابون بــاختالل نفســي

امـــــل العائليـــــة والعوامـــــل الجينيـــــة  واألمـــــراض النفســـــية األخـــــرى  واســـــتراتيجيات التـــــاقلم والتكيـــــف  والعو 

واالجتماعيـــة وال قافيـــة المختلفـــة  ويمكـــن تقســـيم العوامـــل التـــي تـــؤ ر علـــى اســـتجابة األفـــراد إلـــى  ـــالث 

 :وهي على النحو اآلتي  مجموعات

 :طبيعة الحدث الصادم 1.2.2.2

يمكــــن تحديــــد طبيعــــة الحـــــدث الصــــادم بعــــدة أبعـــــاد منهــــا مــــا يتعلـــــق بنــــوع الخبــــرة الصـــــادمة    

ـــذين ي تعرضـــون لخبـــرات صـــادمة تتضـــمن تهديـــدًا بـــالموت أو اإلصـــابة وتهديـــد الســـالمة فاألشـــخاص ال

الجسدية يكونون أك ر تا رًا  ويكونون عرضه لالضطرابات النفسية الناتجة عن الخبرات الصـادمة أك ـر 

مـــن األفـــراد الـــذين يتعرضـــون لمشـــاهدة أو لســـماع مواقـــف وأحـــداث صـــادمة تتضـــمن تهديـــد بـــالموت أو 

 (.Wenar & Kerig, 2000)السالمة الجسدية لآلخرين  اإلصابة وتهديد

فـي اســتجابة الفــرد للخبـرة الصــادمة  فالشــخص  درجـة القــرب مــن الحـدث الصــادم تلعــب دوراً إن   

الــذي يتعــرض منزلــه للهــدم أو اإلغــالق أو إطــالق النــار وهــو بداخلــه يتــا ر بالحــدث الصــادم أك ــر مــن 

 (.2005شعث  )الق النار الشخص الذي ال يتعرض منزله للهدم أو إط

  :عوامل تتعلق بشخصية الفرد 2.2.2.2.

اضطرابات نفسية بعد الصدمة ب اصيبواالدراسات التي أجريت على األفراد الذين بعض أشارت   

وجود عالقة بين الشخصية السابقة والمزاج وتطور اضطرابات نفسية لديهم فيما بعد  ووجود 

برات صادمة أك ر من األفراد اآلخرين الذين ال يوجد لديهم االضطرابات النفسية الناتجة عن خ
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  (Thabet & Vostanos, 2001)  ابت وفوستانوس اضطرابات سابقة  وهذا ما أكدته نتائج دراسة

من أن األطفال الذين كانوا يعانون من مشاكل سلوكية انفعالية كانوا أك ر عرضه للتا ر بالخبرات 

لنفسية الناتجة عن مواقف صادمة  وأظهرت أن للجنس دور مهم  حيث الصادمة واإلصابة باألمراض ا

 .اإلناثمن لألحداث الصادمة  هعرض األطفال الذكور أك رأشارت أن 

  :عوامل تتعلق بالمحيط الخارجي 3.2.2.2.

تعتمد استجابة الفرد للخبرة الصادمة ودرجة التا ر بها إلى حد بعيد على استجابة باقي أفراد 

ون قدوة للفرد  وهذا األمر ينعكس على درجة الدعم األسري للفرد حين يتعرض دّ ذين يعاألسرة ال

لموقف صادم  كذلك يؤدي مستوى الدعم االجتماعي والمساندة االجتماعية في األسرة والمدرسة 

 في الحد من آ ار الخبرات الصادمة على المدى القريب والبعيد  ويقلل من احتمال مهماً  والمجتمع دوراً 

 (.Turner, 1999)اإلصابة باضطرابات نفسية ناتجة عن الخبرات الصادمة 

 :الناتجة عن الخبرة الصادمةواالستجابات ردود الفعل  3.2.2.

من الطبيعي أن تظهر ردود فعل لدى األفراد حين تعرضهم للمواقف الضاغطة  ومن الطبيعي 

تالي تظهر لديهم العديد من االستجابات أن تختلف تعبيرات األفراد عن الحدث الضاغط والصادم وبال

الجسدية  والنفسية  والمعرفية  والسلوكية  المختلفة  تتفاعل مع عوامل شخصية و قافية مختلفة  تظهر 

على شكل أعراض عادية ومرضية  الصدمة  االنهيار  الحزن  واإلنهاك والفراغ واإلحباط وأعراض 

د واستجابات مميزة قد تكون في بعض جوانبها مما لة مرضية جسمانية نفسية  ولكل فئة عمرية ردو 

لتلك التي تحدث للفئات العمرية األخر  وفيما يلي عرضًا لردود الفعل واالستجابات المختلفة جراء 

 .(2007)التعرض لألحداث الصادمة حسب منظمة الصحة العالمية 
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 (: شائعة)ردود فعل واستجابات طبيعية  1.3.2.2

ضين إلى الصدمات  ومن األخطاء الشائعة لدى المعنيين بالصحة النفسية معر  إن األطفال

التصور بان األطفال ال يفهمون الصدمة وال يبالون أل ارها  والحقيقة أنهم يدركون ذلك  ولكن بطريقتهم 

الخاصة وأنهم يتفاعلون جراءها ولكن أيضا بطريقتهم الخاصة ومن أم لة االستجابات وردود الفعل 

الشعر بالخوف وباألخص عند حلول الظالم أو االبتعاد عن األبوين  التعلق باألبوين والخوف : لديهم

من أن يبتعدوا عنهم  التحول إلى سلوكيات طفولية كمص اإلبهام وسلس البول والنطق بطريقة 

 طفولية  القلق الشديد على صحة األبوين والخوف من فقدان أفراد األسرة المقربين  النشاط المفرط

والحركة الفائضة  الشكوى من أعراض جسدية كالصداع واآلم البطن دون أن يكون لها سبب مرضي  

عدم التركيز خالل الدرس وانخفاض في معدالت األداء المدرسي  فقدان الشهية وعدم القدرة على 

م لعب متكرر وهدا)النوم  الشعور بالحزن واالنسحاب من المجتمع والميل للصمت  اللعب الصدمي 

في حين تتميز ردود الفعل واالستجابات لدى (. ي ير مشاعر الخوف لدى الطفل ومتعلق بالصدمة

المراهقين بمظاهر عدم المباالة بما حصل من إصابة ويتجسد ذلك في عدم سيطرتهم على سلوكهم 

مما يعرضهم إلى ضغوط أك ر والى ضغط ال لة ويجعلهم عرضة للسلوك المنحرف  واالستخدام غير 

مشروع للمواد الضارة والمخدرات والتدخين والكحول وغير ذلك من السلوكيات  ومن ردود الفعل ال

هبوط المستوى الدراسي وعدم التركيز  التمرد وعدم الطاعة وعدم احترام النظام والسلوك : الشائعة لديهم

الحزن  فقدان المنحرف  الملل والضجر وفقدان الطاقة  فقدان األمل والشعور بالنقص  االكتئاب و 

االهتمامات االجتماعية والترفيهية  شكاوى جسدية وآالم غير مبررة  التعمق في التفكير بالحوادث 

أما ردود الفعل . الصادمة  الشعور باالضطراب وعدم االستقرار عندما يحصل ما يذكرهم بالصدمة

وعدم االستقرار والتشوش واالستجابات لدى الكبار  فتظهر من خالل الشعور بالتوتر والقلق والخوف 

واالهتياج والرغبة بالبكاء واالنسحاب وأحيانا نوبات من الذعر  الحزن والشعور بالذنب  زيادة في 
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االنتباه والتاهب وسرعة االنفعال والغضب وعدم القدرة على النوم  تكرار ذكريات الحدث الصادم 

واقع الحدث الصادم  بل حتى التفكير وصورة ما رافقه من مشاهد بشعة ومخيفة  تجنب التقرب إلى م

 .بالمواضيع التي تذكره بالحدث المؤلم

إلى أن لهدم البيوت تا يرا مباشرًا على ( 2007) ابت وأبو طواحينه وفي هذا السياق أشار 

  وظهور مشاكل تتعلق بقدرتهم على تطور كرب ما بعد الصدمة والمخاوف لدى األطفال والمراهقين

اه والتركيز  واضطرابات النوم  واضطرابات األكل  والخوف والهلع  واالكتئاب  كرب القدرة على االنتب

 .ما بعد الصدمة  والحزن والضيق عندما يفكرون فيما حدث لهم

يمكن اعتبار هذه االستجابات وردود الفعل التي تظهر على من تعرض لخبرة صادمة بانها 

ليس من الضروري أنها تستوجب تدخل عالجي من ردود فعل واستجابات طبيعية لحالة غير طبيعية و 

 .قبل المختصين

 : ردود فعل واستجابات مرضية 2.3.2.2

إن الخبرات الصادمة تترك ا ارا نفسية على من تعرض لها  تتراوح بين ردود فعل مؤقتة  ال 

ك وقد تتجاوز بضع أسابيع أو أشهر  إلى اضطرابات ومشاكل وانفعاالت أشد وتمتد لفترة أطول من ذل

: تستمر مدى الحياة  ومن بين االستجابات المرضية النفسية التي تستدعي العالج ما بات يعرف باسم

 (.Barsky & Klerman, 1983) "أعراض ما بعد الصدمة"

 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) :ما بعد الصدمة اضطراب 3.3.2.2

خرة لحـــدث أو موقـــف ضـــاغط جـــدًا  اســـتجابة متـــا"هـــو (: PTSD)اضـــطراب مـــا بعـــد الصـــدمة 

كار ــة مــن : وتكــون طبيعــة تهديديــة أو كار يــة  تســبب كربــًا نفســيًا لكــل مــن يتعــرض لهــا تقريبــًا مــن قبيــل

 (.2007الخطيب  " )صنع االنسان  أو معركة أو حاد ة خطيرة  أو مشاهد عنف  أو ارهاب
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خبرة صادمة أو مجموعة ما بعد الصدمة في الظهور بعد تعرض الفرد لاضطراب تبدأ أعراض 

مــن الخبــرات خــالل األيــام أو األســابيع األولــى مــن التعــرض لهــا  والتــي تشــمل مجموعــة مــن األعــراض 

أعــراض االستشـــارة و أعــراض التجنــب والخــدر  و أعــراض إعــادة تم ــل الخبــرة الصــادمة  : وهــي  ال ال ــة

 (. 2005شعث  )الدائمة 

( االنفعالية  السلوكية  الفكرية واالتجاهات)ئيسة رّ هذه المجموعات تو ر على النواحي النفسية ال

مما يجعل الشخص المصدوم غير قادر على القيام بنشاطاته اليومية المعتادة  وهذه المجموعات هي 

؛ Sadock & Sadock, 2000؛ 2005؛ شعث  1998 ابت  ) :على النحو اآلتي كما ذكرها

Turner, 1999) 

فبعد فترة من إصابة الشخص يحدث عنده استعادة : حدث الصادماستعادة الذكريات المؤلمة لل -1

ويكون ذلك عن طريق صور متالحقة في مخيلته لما حدث  وال يستطيع منعها حيث   لخبرة الصادمةا

أو اللون الذي كان يرتديه المعتدي  وقد تكون االستعادة  للصدمة هيتذكر نفس المكان الذي تعرض في

أو يشم نفس رائحة المكان الذي   ات التي كانت موجودة أ ناء الصدمةعن طريق سماعة لنفس األصو 

 (.Sadock & Sadock, 2000)حدث فيه الصدمة 

ويكون ذلك بابتعاد الشخص عن األماكن التي شاهد فيها أحد الرموز في حياته : تجنب المواجهة -2

تي تذكره بالمالبس التي كان كاألب أو األم وهم يتعرضون للضرب أو اإلهانة  ويتجنب حتى األلوان ال

  ويبتعد عن الفعاليات التي كان يقوم بها قبل حدوث الصدمة  فنرى الشخص منطوياً   يلبسها المعتدون

 (.Turner, 1999)ويفقد قدرته على العطاء الوجداني   ويصاب بتبلد اإلحساس وهدوء زائد

ص  حيــث أنــه بــدأ بعــد حــدوث ويكــون ذلــك بخــالف الخــوف الطبيعــي عنــد األشــخا: الخــوف الزائــد -3

والخـوف مـن   الصدمة في الخوف من األشياء التي لم يكن يخاف منها سابقًا  م ل الخوف من الظـالم
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وذلــك بصــورة دائمــة تجعلــه أحيانــًا ال ينــام إال مــع والديــه خوفــًا مــن فقــدانهم   الشــارع أو القطــط والكــالب

 (.2005شعث  )

المقصـود هنـا رجـوع الشـخص إلـى عـادات سـلوكية سـابقة قـد و : النكوص إلى أنمـاط سـلوكية مختلفـة -4

إرادي أو كالهما معـًا لـياًل أو نهـارًا  يعاني من حالة تبول أو تبرز ال: سبق له تعلمها وأتقنها  فنراه م الً 

 . (1998 ابت  )أو كالهما معًا أو رجع مرة أخرى لمشكلة مص اإلصبع 

حــدث الصــادم بشــكل مســتمر يجعــل الطفــل ال يســتطيع أن تكــرار تــذكر ال: تــدني التحصــيل الدراســي -5

وبالتالي يبـدأ مسـتواه الدراسـي فـي   التركيز في أي شيء حتى في دروسه أو متابعته للمعلم أ ناء الشرح

 (.Turner, 1999)النزول تدريجيًا 

أن تعرض الشخص لحدث صادم يجعله في حالة من الذهول وقد ينفجر : تقلبات المزاج والعواطف -6

البكــاء  ويصــبح هــذا تصــرفًا متكــررًا  فقــد نجــده يبكــي دون ســبب أو لمجــرد تعرضــه لضــغط بســيط  فــي

 (.Sadock & Sadock, 2000؛ 2005شعث  )يجعله ينفجر في البكاء 

إن ردة فعــل بعــض األشــخاص للحــدث الصــادم تكــون عــن طريــق عــدم : ردود الفعــل الــنفس جســمية -7

الحركــة أو الصــداع وآالم الــبطن وفقــدان الشــهية واآلالم المختلفــة  المقــدرة علــى الكــالم أو الشــلل التــام أو

 .في أنحاء الجسم والتشنجات الهستيرية

قد يفقد الشخص القدرة على الكالم نتيجة مروره بحدث صادم  سواء أكـان ذلـك : اضطرابات الكالم -8

 (.2005شعث  )لشخص ل اً بشكل كلي أو إصابته بتاتاة  وقد يصبح هذا التصرف تصرفًا يوميًا مالزم

يميـل األشـخاص الـذين يتعرضـون للضـغط نتيجـة وجـودهم فـي أجـواء : ك رة الحركة وعدم االسـتقرار -9

وهــي عالمــة مــن عالمــات تــا ر الشــخص بــالمواقف الصــعبة   العنــف إلــى عــدم االســتقرار وك ــرة الحركــة

 (.1998 ابت  )وعدم االستقرار 
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الخوف والتوتر  فقد يزداد شعور الشخص بآ ـار الضـغط وهو رد فعل الشخص ب: العنف والعدوان -10

الواقع عليه فيلجا إلى التعبير عن ذاته بشـكل أك ـر حـدة وأك ـر عنفـًا  ويظهـر ذلـك فـي عالقـة الشـخص 

وعنـدما يتعـذر علـى الشـخص التعبيـر عـن ذاتـه  .مع األخوة أو األشخاص اآلخرين م ل الضرب والشـتم

ويكـون بتكسـير األشـياء الماديـة أو إتـالف ممتلكـات   ل غير مباشـربشكل مباشر فإنه يلجا للتعبير بشك

 ,Sadock & Sadock؛ 2005شــعث  )اآلخــرين أو اللجــوء إلــى ســلوك مــن أجــل إيــالم اآلخــرين 

2000.) 

إن تعرض األشخاص لمختلـف أنـواع الخبـرات الصـادمة  يحـدث : ازدياد التنبه للمؤ رات الخارجية -11

سية تؤدي إلي زيادة التنبيه في اإلحساس لدى الشخص  فنرى ذلك الشخص لديهم تغيرات بيولوجية ونف

مـــن نومـــه فـــي الليـــل متصـــببًا بـــالعرق الغزيـــر نتيجـــة لمشـــاهدة كـــوابيس كلهـــا حـــول الخبـــرة  اً يقـــوم مفزوعـــ

الصادمة التي تعرض لها هـذا الشـخص  ونتيجـة هـذا التنبيـه الزائـد يـؤدي إلـى ظهـور تصـرفات عدوانيـة 

ويبدأ في   ويكسر األغراض في البيت  ه فجاة بدون مقدمات يهاجم أخوته وأصحابهفنرا  لدى الشخص

 (.1998 ابت  )تمزيق مالبسه والتصرف بشكل هستيري 

إن تعرض الشخص لصدمة في حياته تؤدي إلـى ظهـور حركـات ال إراديـة تكـون : اللوازم الحركية -12

يعة  أو فـي جانــب الفـم أو فـي حركــات أمـا علـى شـكل حركــات فـي العينـين وتكـون حركــات متكـررة وسـر 

 (.Turner, 1999) الكتفين وتؤدي إلى مضايقة من أهل الشخص وأصدقاءه

مــن فكــر ومشــاعر الضــحايا  اً تصــبح جــزء وأعراضــهافــإن الصــدمات ( 2010)وحســب حســنين   

ج وليس فقط علـى الضـحايا م ـل األطفـال واألزواوتالحقهم لسنوات عديدة  وتؤ ر على قطاعات واسعة 

 ظهــرتكــذلك أ .واألقربــاء  بــل تــؤ ر علــى الجيــران واألصــدقاء وعلــى المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية

معاناة الوالدين الـذين ُهـدمت منـازلهم مـن الحـزن واالكتئـاب  ( 2009)دراسة المركز الفلسطيني لالرشاد 

الـى أن وأشـارت لمتفـاقم  مما أ ر على قدرتهم على القيام بدورهم وشعورهم باالحباط والياس واالكتئاب ا
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االكتئاب هو أحد أك ر األعراض انتشارًا بعد المعاناة من الصدمة خصوصا اذا كانت تتعلـق بالخسـارة  

واوضـحت الدراسـة حــدوث تغييـرات فــي صـحة أفـراد األســرة البدنيـة  بمــا فـي ذلـك الذبحــة القلبيـة ومــرض 

يعانون من القلق اك ـر  الذين ُهدمت منازلهم  وأن االطفال بعد هدم منازلهمالسكري وارتفاع ضغط الدم 

 .من غيرهم  فهم يبكون أك ر ويخافون من الذهاب الى المدرسة  ويشعرون بالذنب والعصبية والتوتر

تبين إلى أن لهدم البيوت تـا يرا مباشـرًا علـى تطـور كـرب ( 2007)وفي دراسة  ابت وأبو طواحينه  

  وظهــور مشــاكل تتعلــق بقــدرتهم علــى القــدرة علــى مــراهقينمــا بعــد الصــدمة والمخــاوف لــدى األطفــال وال

 .االنتباه والتركيز  ومشاكل في النوم  والخوف والهلع والضيق عندما يفكرون فيما حدث لهم

لالحداث الصادمة إلى قسمين واستجابته ردود فعل الفرد قسموا ( 2010)عودة آخرون م ل 

 :على النحو اآلتي

 ردود فعل قصيرة المدة -1

ي ردود الفعل قريبة المدى والمقصود بها ردود الفعل الفورية والسريعة للحدث الصادم والتي وه

تظهر كالغ يان واإلغماء وفقدان الوعي أو أعراض فسيولوجية كارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات 

م المزعجة القلب واحمرار الوجه  والبكاء والصراخ واإلحساس بالعجز أو التبلد االنفعالي أحيانًا واألحال

       .والكوابيس وغير ذلك

 ردود فعل بعيدة المدة -2

وهي ردود الفعل بعيدة المدى وهي التي تظهر بعد مرور فترة زمنية معنية على الحدث 

  .الصادم ومنها تجنب المواجهة واالنطواء واستعادة الحدث الصادم وغيرها

الصادمة لدى األفراد  الخبرة عن اتجةالنواالستجابات  الفعل أن ردود ويالحظ مما ذكر أعاله

مختلفة ومتباينة  فقد يقع الفرد تحت وتيرة الصدمة بعض الوقت  م يعود لممارسة حياته بشكلها 

الطبيعي  وهناك أفراد قد ال يستطيعون التحمل والعودة لممارسة حياتهم المعتادة كالسابق  وعليه فإن 
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شخص ألخر  ويرتبط ذلك بشدة الحدث الصادم قدرات األشخاص على تحمل الصدمات تختلف من 

 .ومدة التعرض له  وصالبة الجهاز النفسي للفرد

هــدم ن أل ؛عــراضالأهــذه يعــانون مــن ربمــا قــد أن أهــالي البيــوت المهدمــة فــي محافظــة القــدس   

ا أمــام اليتهــعالمقدســية ولف لبنيــة األســرة اً يم ــل انتهاكــقــد المنــزل بالنســبة إلــيهم يشــبه الصــدمة المســتمرة  و 

الفكريــة و الســلوكية  و االنفعاليــة  )تــو ر علــى النــواحي النفســية الرئيســة قــد  األعــراضهــذه   و بقيــة أفرادهــا

 .اليومية المعتادة معلى القيام بنشاطاته ينقادر غير  مة بيوتهاو األهالي المهد  مما يجعل (واالتجاهات

 (Social Support: )المساندة االجتماعية 3.2

جتماعية مطلبًا أساسيًا يسعى الفرد للحصول عليه  لكي يتخلص من مشاعر تعد المساندة اال

التوتر والضغط وعدم االستقرار التي تعرضه للعديد من االضطرابات النفسية والجسدية  وعليه  سيتم 

 .التوسع في تناول هذا المفهوم إلرتباطه بجسمي المعرفة في هذه الدراسة

ما ارتفع من األرض من قبل الجبل أو الوادي  والجمع أي : ندسهي من الفعل " :(ة  لغ)المساندة 

  وجمعه المساند    وسنداً فهو سند  وما يسند إليه يسمى مسنداً  إسناد  وكل شيء أسندت إليه شيئاً 

 عاضدته وكانفته  وسند في الجبل يسند سنوداً  استندت  وساندت الرجل مساندة إذاً : وتساندت إليه

 (.257: 1984ابن منظور ) "سند: ويقال للدعي. دعي المسند والسنيدويقال لل. رقي: وأسند

مفهوم المساندة االجتماعية من المفاهيم التي اختلف الباح ون  يعدّ : (ا  اصطالح)المساندة االجتماعية 

 :توصل إليها على النحو األتيتم العرض بعض التعريفات التي يتم   وسوف افي تعريفه

هي النظام الذي يشمل "أن المساندة االجتماعية  (Caplan, 1981: 413)يرى كابلن   

تتسم بانها طويلة المدى  والتي مجموعة من العالقات والتفاعالت والروابط االجتماعية مع اآلخرين 

 ".بحيث يمكن االعتماد عليهم وقت شعور الفرد بالحاجة إليهم لمده بالسند العاطفي
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بانها العالقات القائمة بين الفرد وآخرين والتي " (1994:4)ويعرفها الشناوي وعبد الرحمن 

ن لها أ رًا ملطفًا على ضغوط الحياة  ".يدركها على أنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج إليها  وا 

بانهــا تعنــي متطلبــات الفــرد بمســاندة ودعــم البيئــة المحيطــة بــه  ( "2006 :47)ويعرفهــا ديــاب 

 ".في مواجهة هذه األحداث والتكيف معها وتمكنه من المشاركة االجتماعية الفاعلة

األنشطة والعالقات الرسمية وغيـر الرسـمية التـي " بانها( Barker, 1991: 45)ويعرفها باركر 

 ".تعمل على إشباع الحاجات اإلنسانية وتسهم في بناء شخصية الفرد والمجتمع

إلمكانـات الفعليـة أو ا" المساندة االجتماعية بانهـا( Lepore, 1994: 247)يعرف ليبور كذلك 

المدركــــة للمصــــادر المتاحــــة فــــي البيئــــة االجتماعيــــة للفــــرد التــــي يمكــــن اســــتخدامها للمســــاعدة وخاصــــة 

االجتماعية في أوقات الضيق  ويتزود الفرد بالمساندة االجتماعية من خالل شبكة عالقاتـه االجتماعيـة 

  ."بآخر مع الفرد التي تضم كل األشخاص الذين لهم اتصال اجتماعي منتظم بشكل أو

فيعرفـان المسـاندة االجتماعيـة ( Gentry & Goodwin, 1995: 566)أمـا جنتـري وجـودون 

شبكة من العالقات التي تقدم مساندة مستمرة للفرد بصرف النظر عن الضغوط النفسية الموجودة  "بانها

دى الفـرد إدراك بانهـا في حياته  وهي إما أن تكون موجودة أ ناء حدوث الضغوط النفسية أو أن يكون ل

 ".ستنشط في حالة وجود الضغوط

مـــن بـــه اعتقـــاد الشـــخص بـــان مـــا فـــي البيئـــة المحيطـــة  يهـــ :(إجرائيـــا  )ف المســـاندة االجتماعيـــة يـــتعر 

مصــدرًا مــن مصــادر الــدعم ذو الفعاليــة  وهــي تــؤ ر فــي  دّ أشــخاص ومؤسســات مختلفــة علــى أنواعهــا تعــ

رهـا  أي أنهـا تتعلـق امـن أ لـه كـون لهـا تـا يرات واقيـة أو شـافية كيفية إدراك الفرد لألحداث الصادمة  وي

باعتقاد الفرد في مدى وجود أو توافر أشخاص مقربين يمكن أن ي ق بهم  ويعتقد أن بوسعهم أن يعتنـوا 

 .جانبه عند الحاجةإلى  ويكونوابه 
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 :الجوانب اآلتيةومن خالل التعريفات السابقة للمساندة االجتماعية يرى الباحث أنها تتفق في 

 .من أشكال التفاعل االجتماعي المساندة االجتماعية شكالً  دّ تع -1

 .تعبر عن سلوك معين وتشير إلى االهتمام والرغبة في المساعدة -2

 .ىضتشير إلى مستوى معين من الرّ  -3

 .أفراد أو جماعات أو مؤسسات إلى أفراد أو جماعات أو مؤسسات يقّدمها -4

 .قات األزمات والصدمات والضغوط والكوارث لتعيد ال قة وتعززهام في أو قدَ تُ  -5

 :مصادر المساندة االجتماعية 1.3.2.

تختلف مصادر المساندة وتتنوع حسب الظروف المختلفة  ولقد اختلفت الدراسات في تناولها 

ن كان هناك اتفاق على أن أهم مصادر المساندة هي األسرة بينما  واألصدقاء   لمصادر المساندة وا 

واألقارب كانت محدودة  وُتكو ن مصادر المساندة االجتماعية ما يسمى   نو المعلم اّلتي يقدّمهاالمساندة 

والزوجات  والطوائف   والجيران  والزمالء  واألصدقاء  وتتم ل في األسرة  بالشبكات االجتماعية

ون عليها من اجل المساندة االجتماعية ويعتمد  وهي الشبكات الواقعية التي ينتمي إليها األفراد  الدينية

 (.1998الشناوي  )

إلى أن مصادر المساندة االجتماعية تتم ل في الزوج والزوجة  ( 2001)وأشار ع مان 

ن يالخدمات الوقائية أو المعالج الذين يقومون بتوفيرزمالء العمل و الجيران  و األصدقاء  و األقارب  و 

( 2004)وفي السياق نفسه حدد بشرى  .ن  ورجال الدينيجتماعين واالين النفسييالمرشدو األطباء  و 

مصادر المساندة االجتماعية في األسرة  واألصدقاء  والمؤسسات م ل دور العبادة والنوادي  وزمالء 

إلى أن مصادر المساندة االجتماعية تتم ل في ( Orford, 1993)كذلك أشار أورفورد  .العمل

 .والمعرفة الشخصية  واألصدقاء  م ل األقارب من بعيد  الجتماعيةالعالقات الواسعة من الشبكة ا
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ويتضح للباحث مما سبق أن األفراد يحصلون على المساندة االجتماعية وقت األزمات 

 :والصدمات إما بشكل رسمي أو غير رسمي على النحو اآلتي

 المساندة االجتماعية الرسمية: أوال

مية أو الجمعيات األهلية المختلفة  حيث يقوم بتقديمها يكون ذلك عن طريق المؤسسات الحكو   

مساعدة الناس في األزمات والنكبات والمشكالت  حيث يهرعون إلى تقديم لن و األشخاص المؤهل

 .المهم ومعاناتهم ومشاكلهم في وقت األزماتآالمساندة االجتماعية للمتضررين لتخفيف 

االجتماعية الرسمية عن طريق مراكز التدخل وتحرص جميع المجتمعات على توفير المساندة   

  المبكر أو السريع  ومؤسسات المساعدات المالية والعينية  ومراكز اإلرشاد النفسي واالجتماعي

 (.Orford, 1993) ومجالس إدارة األزمات وغيرها  ومراكز اإلسعافات األولية

 المساندة االجتماعية غير الرسمية: ثانيا

والجيران بدافع المحبة والمصالح   والزمالء  واألصدقاء  ان من األهليحصل عليها اإلنس   

والدينية  فمن يساعد أخاه اليوم   واإلنسانية  واألخالقية  واالجتماعية  المشتركة وااللتزامات األسرية

 (.2001ع مان  )فهذه سنة الحياة   مساعدته غداً يهّب لسوف يجده فإنه 

  :اعيةأهمية المساندة االجتم 2.3.2.

تؤ ر "أن المساندة االجتماعية ( Turner & Marino, 1994: 203)تورنر ومارينو يرى 

بطريقة مباشرة على سعادة الفرد عن طريق الدور المهم الذي تلعبه حينما يكون مستوى الضغوط 

مرتفعًا  أو بالنسبة للصحة النفسية مستقلة عن مستوى الضغط  أو كمتغير وسيط مخفف من اآل ار 

أن ( Coyne & Downey,1991)  ويرى كذلك كل من "لسلبية الناتجة عن ارتفاع مستوى الضغطا

المساندة االجتماعية من اآلخرين المو وق فيهم لها أهمية رئيسة في مواجهة األحداث الصادمة وأن 

 .المساندة االجتماعية يمكن أن تخفض أو تستبعد عواقب هذه األحداث على الصحة



23 
 

  أن المساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفرد على المقاومة( Bowlby, 1980)بوولبي  يشير

 ساراسون وآخرون  ويشير .وتجعله قادرًا على حل مشاكله بطريقة جيدة  والتغلب على االحباطات

(Sarason et al, 1983 ) إلى أن الفرد الذي ينشا وسط أسر مترابطة تسود المودة واأللفة بين أفرادها

ك ر قدره على تحمل المسئولية ولديهم صفات قيادية  لذا نجد أن المساندة االجتماعية تزيد يصبحون أ

من قدرة الفرد على مقاومة الصدمة وتقلل من معاناته  وأن المساندة تلعب دورًا هامًا في الشفاء من 

د  كذلك تلقي االضطرابات النفسية واالجتماعية  كما تسهم في التوافق االيجابي والنمو الشخصي للفر 

الفرد من األ ر الناتج عن األحداث الضاغطة والصادمة  وعليه فإن هناك عنصرين هامين ينبغي 

إدراك الفرد أن هناك عددًا كافيًا من األشخاص في حياته يمكن أن يعتمد : وهما  أخذهما في االعتبار

دراك الفرد درجة من الرّ  تاحة له  واعتقاده في كفاية عن هذه المساندة الم ىضعليهم عند الحاجة  وا 

  ويعتمدان بدرجة اً وكفاءة وقوة المساندة  مع مالحظة أن هذين العنصرين يرتبطان ببعضهما بعض

من ( 1998)وهذا ما أشار إليه عبد الرازق . أساسية على الخصائص الشخصية التي يتسم بها الفرد

وتسهم في التوافق االيجابي والنمو   يةأن المساندة االجتماعية لها قيمة شفائية من األمراض النفس

 .الشخصي  وتقي الفرد من األ ر الناتج عن األحداث الصادمة أو تخفف من حدة هذه األحداث

إلى أن المساندة االجتماعية تقوم ( Cutrona & Russell, 1990)كاترون وراسل ويشير 

تفرضها عليه أحداث الحياة  وتشجعه على مقاومة الضغوط التي  بمهمة حماية تقدير الشخص لذاته

لنموذج (Marino & Turner,1994) من  الذي تحدث عنه كلٌ المؤلمة  وهذا يتفق مع التصور 

أن احتماالت االضطراب النفسي تقل عندما  إلى يشيرالمساندة االجتماعية المتصل بالوقاية  والذي 

ى من المساندة االجتماعية من أهله تقوى قدرة الشخص على مقاومة أحداث الحياة السلبية  وعندما يتلق

 وعالقاتأن األفراد الذين يقيمون روابط و   ا يساعده على تجاوز األزمات والشدائدمّ وأصدقائه وزمالئه م

صحية مع اآلخرين يكونون أك ر أمنًا واعتمادًا على أنفسهم من أولئك الذين يفتقدون م ل هذه الروابط  
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وابط صحية متوافقة مع اآلخرين  يصبح الفرد عرضة للعديد من اذ حينما تعاق القدرة على إقامة ر 

 .المخاطر واألضرار البيئية التي تؤدي إلى عزلته عن اآلخرين

أهمية المساندة االجتماعية ( Cutrona & Russell, 1990)كاترون وراسل وأوجز كل من 

ل على تقوية تقدير الذات تخفف من وقع الضغوط النفسية واالجتماعية التي تعم: في الجوانب اآلتية

لدى الفرد  وتخفف من أعراض الصدمات والضغوط  وتؤ ر على الصحة النفسية والجسمية  وتزيد من 

عن ذاته وعن حياته  وتزيد من الجوانب االيجابية مما يحسن من صحتهم النفسية  ىضالشعور بالرّ 

ي حل المشكالت  وتزيد من والجسمية  وتسهم في التوافق االيجابي والنمو الشخصي  وتساعد ف

 .االرتباط بمصادر شبكة المساندة االجتماعية

يمكن أن  لدى أهالي البيوت المهدمةغياب أو انخفاض مستوى المساندة االجتماعية أن  لربما

مما قد يؤدي إلى اضطراب  صدمة هدم البيتيؤدي إلى الك ير من االستجابات السلبية في مواجهة 

تستلزم المقدمة ألهالي البيوت المهدمة كن القول بان المساندة االجتماعية يم  و الصحة النفسيةفي 

 . هدم البيتاالعتماد عليهم في وقت و   مويقدرونه ميحبونه هموجود أشخاص مقربين من

 :أشكال المساندة االجتماعية 3.3.2.

 Hassab)اهلل  وهاوس  حسب فقد أوضح كل من، أشكال متعددة االجتماعيةللمساندة   

Allah, 1996 ؛House, 1981) وهي  رئيسة للمساندة االجتماعية شكالأن هناك أربعة أ : 

 .على الرعاية وال قة والقبول تنطوي التيالمساندة االنفعالية  -1

موقف إعطاء معلومات أو تعليم مهارة تؤدى إلى حل مشكلة أو  من خاللالمساندة المعلوماتية  -2

  .ضاغط

 .العمل والمساعدة بالمال فيالمساعدة  وتشمل  أو بالفعلالمساندة األدائية  -3

 .مساندة التقدير -4
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  :فيتتم ل و   للمساندة االجتماعية ةخمس شكالأن هناك أ (Tardy, 1985)ي حين أوضح تارد في

 .وجهة المساندة االجتماعية إما بالعطاء أو باألخذ أو اال نين معاً  -1

 .تماعيةاالستعداد لتقديم المساندة االج -2

 .تجاه المساندة من قبل اآلخرين ىضالشعور بالرّ  -3

 .يميز المساندة كالمساندة الوسيلية والمعلوماتية والتقديرية الذيالمحتوى  -4

أعضاء األسرة وجماعة األصدقاء والجيران  فيتتم ل  والتي  شبكة العالقات االجتماعية لدى الفرد -5

 .العمل فيوالزمالء 

المساندة  :فيالمساندة االجتماعية تتم ل  شكالفقد أوضحت أن أ (White, 1998) أما وايت

  المحسوسة والمساندة الواضحة أو  ومساندة التقدير  ومساندة شبكة العالقات االجتماعية  االنفعالية

 التيدرجة األهمية بالنسبة للفرد حسب نموذج الحياة  فيتختلف  األشكالوهذه  والمساندة المعلوماتية 

 .والمستوى المدرك من الضغوط اياهيح

 :اآلتيةإلى أن المساندة االجتماعية يمكن أن تاخذ األشكال ( 16 :1998)كذلك يشير عبد الرازق 

 .الرعاية وال قة والقبول والتعاطفوالتي تنطوي على : المساندة االنفعالية -1

 .دة بالمالساعدة في العمل والمساعوالتي تنطوي على الم: المساندة األدائية -2

تؤدي إلى حل  والتي تنطوي على إعطاء نصائح أو معلومات أو تعليم مهارة: المساندة بالمعلومات -3

 .مشكلة أو موقف ضاغط

األصدقاء لبعضهم البعض وقت والتي تنطوي على ما يمكن أن يقدمه الفرد : مساندة األصدقاء -4

  .الشدة
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 :تاخذ أشكااًل عدة تتم ل في أن المساندة االجتماعية( 2008)وذكرت راضي 

ظهار الشعور بالراحة  والمؤازرة التي يتلقاها : المساندة المعنوية -1 والمتم لة في التقبل واالهتمام وا 

 .الفرد من المحيطين  وخاصة حين مروره باحداث ضاغطة أو مؤلمة

تي يتلقاها الفرد من ال( عينيةو نقدية  )تقديم الخدمات والمساعدات المادية : المساندة المادية -2

 .اآلخرين  مما يعينه على تحمل أعباء الحياة ومواجهة المواقف الصعبة والمؤلمة

عطاء النصيحة وتقديم االستشارات للفرد من قبل المحيطين : المساندة المعرفية -3 تتم ل في التوجيه وا 

 .به  مما يعينه على اجتياز المواقف الصعبة وحل المشكالت التي تواجهه

وتتم ل في كافة المساعدات التي يتلقاها الفرد من اآلخرين  من حيث : المساندة االجتماعية -4

 .وجودهم لجواره في أوقات الشدائد  والمحن  ومشاركتهم له أفراحه وأحزانه

زها نظريًا  لكن في المواقف الطبيعية ال نجدها منفصلة عن يأن أشكال المساندة يمكن تمي ربما

من الممكن ألولئك األشخاص الذين لديهم عالقات اجتماعية ومعرفة باحد الشخصيات  إذ أّنهبعضها  

الفلسطينية في مجتمعنا الفلسطيني أن يكون لديهم فرصة أكبر للحصول على المساندة اإلجرائية 

 .ومساندة التقدير من غيرهم ممن ليس لديهم صحبة أو معرفة

 :أبعاد المساندة االجتماعية 4.3.2.

ختالف في تحديد أبعاد المساندة االجتماعية  حيث تراوحت من بعد واحد إلى عدة هناك ا  

بعاد اأبعاد  ويعود هذا االختالف إلى المنطلقات النظرية التي انطلق منها أصحابها  حيث يقصد ب

المساندة االجتماعية الصور التي تقدم بها المساندة االجتماعية والبعض يطلق عليها أنواع المساندة 

 (.2005علي  )الجتماعية ا
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 :األبعاد اآلتيةعلى إلى أن المساندة االجتماعية تحتوي ( Habra, 2005: 12)فقد أشارت هبرا 

والتي تنطوي على الرعاية وال قة والقبول (: Emotional Support)المساندة العاطفية  -1

 .والتعاطف

ل بإعطاء المعلومات أو تقديم وتتم (: Informational Support)المساندة المعلوماتية  -2

تؤدي إلى حل المشكالت أو فهم كيفية التعامل مع األحداث الضاغطة  ويطلق على التي المهارات 

 (.النصح  والتوجيه المعرفي)هذا البعد عند البعض 

وتنطوي على المساعدة في العمل  (: Instrumental Support)المساندة األدائية أو بالفعل  -3

العون  المساندة المادية  المساندة )في المال  ويطلق على هذا البعد عند البعض والمساعدة 

 (.الملموسة

وتظهر في دعم اآلخرين وعالقاتهم االجتماعية بالفرد مما (: Esteem Support)مساندة التقدير  -4

اندة المس)يشعره بالكفاءة الشخصية وتقدير الذات  وقد يشار إلى هذا البعد بعدة مسميات م ل 

 (.النفسية  المساندة التعبيرية  مساندة تقدير الذات  مساندة التنفيس  والمساندة الو يقة

عن ( Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981: 381)   كويني والزارزسشيفركاًل من وتحدث 

المساندة وتتضمن توفير المودة والتاييد  و  :المساندة االنفعالية:  ال ة أبعاد للمساندة االجتماعية وهي

وتتضمن تقديم  :ات المباشرة  والمساندة المعرفيةوتتضمن تزويد الفرد بالخدمات والمساعد :االقتصادية

 .النصالح والتوجيهات التي تساعد الفرد في حل مشكالته وتعطيه تغذية راجعه عن سلوكه

 :حو اآلتيإلى أن المساندة االجتماعية تقسم لخمسة أبعاد رئيسة على الن( 2005)ويشير علي 

 .وتؤدي إلى إحساس الفرد باالستقرار والراحة النفسية: المساندة الوجدانية -1

ويتم ل في المشاركة المادية  والوجدانية في المواقف الصعبة التي يتعرض : التكامل االجتماعي -2

 .لها الفرد
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بالكفاءة الشخصية وتظهر في دعم شبكة العالقات االجتماعية للفرد حتى يشعر : مساندة التقدير -3

 .وتقدير الذات

 .وتتم ل في تقديم العون المادي: المساندة المالية -4

 .وتظهر في عمليات التوجيه واإلرشاد: المساندة المعرفية -5

 :اث الصادمةأدوار المساندة االجتماعية في التخفيف من األحد 5.3.2.

راك األحداث الصادمة وبين األعراض في تعديل العالقة بين إد هام   للمساندة االجتماعية دورٌ 

شافية وواقية ومخففة من أ ر هذه الخبرات  وللمساندة االجتماعية أدوار  المرضية  ويكون لها آ ارٌ 

؛ 2005؛ الشاعر  1996الدسوقي  )من  دراسات كلّ ها توهي كما ذكر   أساسية في حياة كل األفراد

 :على النحو اآلتي( 1994الشناوي  وعبد الرحمن  

  ،حيث يقوم هذا الدور في بناء الذات وزيادة إحساس الشخص بذاته  فقد تبين أن الدور اإلنمائي

األفراد الذين لديهم عالقات اجتماعية يتبادلونها مع غيرهم يدركون أن هذه العالقات مو وق بها أفضل 

هم في عملية التوافق من الناحية النفسية من أولئك الذين يفتقرون إلى هذه العالقات  وبالتالي فهي تس

 (.1994الشناوي  وعبد الرحمن  )االيجابي والنمو الشخصي للفرد 

  ،أن المساندة االجتماعية رغم أنها جزء هام من حياة اإلنسان فانها أك ر عماًل إلى الدور الوقائي

أن تجعله  أو  أو تنزل به الشدائد  االستفادة منها عندما تتعلق بالشخص الذي يواجه بالمواقف الطارئة

 .(1996الدسوقي  )في ظروف مواجهة الخطر 

  ،وتؤدي كذلك دورًا تاهيليًا بالمحافظة   تلعب المساندة االجتماعية دورًا عالجيًا هاماً الدور العالجي

على وجود الفرد في حالة رضاه عن عالقاته باآلخرين واستمرار اعتقاده بكفاءة وقوة المساندة  وتساهم 

طرابات االجتماعية والنفسية والعقلية  كذلك تسهم في التوافق االيجابي والنمو في الشفاء من االض

 .(2005الشاعر  )وتجعله أقل تا رًا بالضغوط والخبرات الصادمة   الشخصي للفرد



29 
 

هذه األدوار التي تسهم بها المساندة االجتماعية يمكن أن تشكل مصدر دعم نفسي  ربما  

والتي يحتاجونها في مواجهة صدمة ت المهدمة في محافظة القدس  واجتماعي فعال لدى أهالي البيو 

  وا  راء خبراتهم  من دعم نفسي واجتماعي في شد عضدهم نهيؤدي ما يتلقو قد هدم بيوتهم  حيث 

 .وجعلهم أك ر إدراكًا وواقعية في تعاملهم مع الصدمة

 نظريات الدراسة 4.2

وقــام   المســاندة االجتماعيــةو  بــرة الصــادمةهنــاك العديــد مــن النظريــات التــي حاولــت تفســير الخ

 .الباحث بتصنيف النظريات المختصة بالخبرة الصادمة  والنظريات المختصة بالمساندة االجتماعية

 :النظريات المفسرة للخبرة الصادمة 1.4.2

 :ومن هذه النظريات ما يلي

 (Information processing theory" )االنباءات"نظرية معالجة المعلومات . 1

تعتبر من أهم النظريات   و (Shanon- 1949)يد العالم شانون على ظهرت هذه النظرية  

فاألنباء تغزونا من كل حدب   (Horowitz, 1986)اضطراب ما بعد الصدمة  رالتي حاولت أن تفس

جة بينما ال تتم معال( السلوكو   زحل الترميو ترميز  )وصوب  قسم منها يستوعبه الدماغ وتتم معالجته 

جهاز )ألن األنباء تكون ناقصة أو فوق طاقة الجهاز العصبي  ؛القسم اآلخر منه بشكل صحيح

كما هو الحال م اًل في الكوارث والصدمات بحيث ال تتالءم المنبهات الخطيرة الطارئة مع ( االستقبال

ما يؤدي إلى  ألنها تتخطى اإلطار السوي للتجربة اإلنسانية  وهذا ؛خبرات الفرد ونماذجه المعرفية

حدوث التشويه واالضطراب في معالجة األنباء  وفي هذه الحالة تبقى المنبهات الصادمة ناشطة 

وبشكلها الخام وهي تستمر في ضغطها المؤلم على الشخص الذي يحاول عب ًا أن يبعدها عن عتبة 

قى في منطقة وبما أن المنبهات الصادمة تب .(1999يعقوب  )الوعي حتى يشعر بالراحة واألمان 

الوعي ناشطة من وقت آلخر فإنها تستحضر المشاعر المؤلمة والصور واألفكار الماساوية المرتبطة 
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ويرى هوروتز  .وتكون على شكل كوابيس  وأفكار  وصور دخيلة  بالصدمة بشكل قهري ومتكرر

(Horowitz, 1986 )لمعلومات أن الهدف األهم في هذا السياق هو التركيز على اكتمال معالجة ا

بداًل من التركيز على تفريغ الشحنات االنفعالية  وأن األفكار والصور الدخيلة تساعد في تسهيل 

فإن معالجة ( Horowitz, 1986؛ 1999؛ يعقوب  2001األميري  )معالجة المعلومات  وحسب 

 :اإلنباءات الصادمة ال بد لها أن تمر بمراحل متعددة

 .قمة والصراخ والذهولالرفض والن: المرحلة األولى -1

 .التجنب والنكران والتبلد: المرحلة ال انية -2

 .التبلد -التارجح بين التجنب والنكران: المرحلة ال ال ة -3

 .وهي المرحلة االنتقالية: المرحلة الرابعة -4

 .تداخل االنباءات الصادمة في كيان الشخص: المرحلة الخامسة -5

حســـب نظريـــة  -أهلـــي البيـــوت المهدمـــة فــي محافظـــة القـــدس الخبـــرة الصـــادمة لــدى ربمــا تكـــون  

ــــاءات"معالجــــة المعلومــــات  ــــرات جديــــدة خارجــــة عــــن إطــــار  عبــــارة -" االنب عــــن حــــدوث منبهــــات وخب

المعلومــــات والمعــــارف الموجــــودة لــــديهم  وأن المنبهــــات أو االنبــــاءات تســــتمر بــــالظهور وال تغيــــب عــــن 

اعر المؤلمـة والصـور واألفكـار الماسـاوية المرتبطــة وعـيهم  وتغـزوهم مـن وقـت ألخـر  وتـؤدي إلــى المشـ

تبقـــى المنبهـــات الصـــادمة تضـــغط علـــى أهـــالي البيـــوت ربمـــا قـــد بـــالخبرة الصـــادمة لهـــدم المنـــزل وهكـــذا 

لطبيعــة  ولكــن يبــدو أنــه لــيس مــن الســهل حــدوث ذلــك نظــراً  .المهدمــة  حتــى تــتم معالجتهــا بشــكل كامــل

ــذلك الصــدمة التــي تبقــى ناشــطة فــي ذاكــرتهم عصــي يحــدث لــدى أهــالي قــد ة عــن تحديــد معنــى لهــا  ول

البيــوت المهدمــة تــارجح دائــم بــين عمليــات التكــرار لالنفعــاالت وتجنبهــا لعــدم قــدرتهم علــى احتوائهــا فــي 

هم المعرفي  ولكن إذا لم يـتم هـذا االحتـواء فـإن الخبـرة الصـادمة لـديهم سـتظل بشـكلها الخـام والنشـط ئبنا

 .بال معالجة
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  (Psychosocial theory)لسيكولوجية النظرية ا. 2

أن  (Green, Wilson & Lindy, 1985)  ولندي جرين  ولسونحاول أصحاب هذه النظرية 

يضعوا تفسيرًا نفسيًا اجتماعيًا لتفسير اضطراب ما بعد الصدمة  وهم يعتقدون بان مصير الصدمة 

وم ودور البيئة  إذ كلما يتوقف من جهة على حدتها وطبيعته ومن جهة أخرى على شخصية المصد

كانت العوامل النفسية والبيئية مالئمة  كلما كان المصدوم قادرًا على تخطي آ ار الصدمة واستعادة 

قوة األنا  ومصادر المواجهة  : وتركز النظرية على الخصائص الفردية م ل .التكيف إلى حد معقول

سابقة  والميول السلوكية  والمرحلة النفسية والتاريخ السابق لالضطراب النفسي  والخبرات الصادمة ال

المستوى االجتماعي واالقتصادي  و السن  : االجتماعية الحالية للمصدوم  والعوامل الديمغرافية م ل

 (. 2001األميري  )والتعليم 

أن هناك عدة عوامل سابقة للصدمة تسهم في ( Plasc et al., 2007)وترى بالسك وآخرون  

جنس و التاريخ النفسي  و الضغوط الحياتية المستمرة  : غوط ما بعد الصدمة م لاإلصابة باضطراب ض

تدني و تدني المستوى التعليمي  و الطبقة االقتصادية الدنيا  و اإلساءة في فترة الطفولة  و   (أن ى)الفرد 

 . قصور الدعم والمساندة االجتماعيةو الذكاء  

فراد والمنظمات الحكومية وغير الحكومية أن العوامل البيئية م ل األ( 1999)ويرى يعقوب  

تقدم دعمًا واهتمامًا خاصًا لضحايا الكوارث الطبيعية  في حين أن ضحايا الحروب والتعذيب واالعتداء 

لم يتلقوا دعمًا واهتمامًا مناسبين  وخير دليل على ذلك نظرة االزدراء التي يحملها المجتمع األمريكي 

 .حاربوا في فيتنام حيث يعتبرهم جماعة من المنحرفين والمجرمين تجاه الجنود األمريكيين الذين

يخبر قد وحسب هذه النظرية فإن الشخص الذي فقد بيته على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي  

عبئًا نفسيًا زائدًا حتى تتكامل صدمة هدم البيت بنجاح داخل الخطط المعرفية لديه  والمقصود بالعبء 

يفهم طبيعة الخبرة الصادمة  أنو حالة ال يمكن للفرد صاحب البيت المهدوم فيها النفسي الزائد هنا ه
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وشدتها ومعناها في ضوء ما لديه من خطط معرفية تصورية للواقع  ويؤدي إخفاق دفاعات األنا 

عجزه في معالجة الخبرة الصادمة  وهنا ياتي دور البيئة المحيطة  إلىوآليات المواجهة إزاء الصدمة 

من خالل ما تقدمة من تكافل البيت المهدوم والتي تعمل على التعامل مع الصدمة واستيعابها بصاحب 

 .ومساندة ودعم اجتماعي  وعوامل حماية متعددة ألهالي البيوت المهدمة

 (Learning and conditioning theory)نظرية التعلم واإلشراط . 3

تشير من رواد هذه النظرية  و  (Skinner -1936)وسكنر ( Pavlov -1902)بافلوف  د  يع

هذه النظرية إلى أن التعلم يمكن أن يتم من خالل نوعين هما االشراط الكالسيكي الذي يدرس ردات 

لضغوط وليس وفيه يكون الشخص خاضعًا لتلك ا( المنبهات)فعل الجسم أو الكائن إزاء ضغوط البيئة 

لفاعل بحيث يكون فيه الشخص قادرًا على التحرك وهناك االشراط اإلجرائي أو ا له الخيار في تبديلها 

( المكافاة)والرد على منبهات البيئة بالشكل الذي يراه مناسبًا  وكلما كان الرد صحيحًا  يكون التعزيز 

 (.1983ناصف  )ًا الستمرار العمل والعكس بالعكس حافز 

بان  (Keane, Zimerging & Caddll, 1985) كيني، وزايمرجنج، وكادل كالً من يعتقد

هذين النموذجين من التعلم يفسران كيف يتشكل اضطراب ما بعد الصدمة بما في ذلك استجابة 

وسلوك التجنب وتعميم المنبه المؤلم على منبهات أو أشياء أخرى غير مؤلمة  (االنعزالية)اإلجفال 

أو حرب  )من إن الشخص المصدوم . أصاًل  بمعنى أن المنبهات الحيادية تصبح فيما بعد مشروطةً 

  وهذه (التجنب)يحاول أن يهرب من المنبهات التي تذكره بالصدمة ( الخ...اغتصاب  أو تعذيب  

ومن هنا  .المنبهات قد تصبح مؤلمة للشخص ألنها اقترنت م اًل بعمليات التعذيب أو تزامنت معها

ن الصدمة تطغي على يستمر عبر الحاضر والمستقبل وكا( التجربة الصادمة)يبدو أن الماضي المؤلم 

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



33 
 

تساعد على فهم الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة من فإنها قد هذه النظرية  وحسب

طة بم ابة منبهات مطلقة غير مشرو  د  خالل االشراط  فالخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة تع

البيوت المهدمة في  أهاليتؤدي بهم إلى استجابة الخوف  وردات فعل فيزيولوجية  وهنا يجري تعميم 

أي شيء له عالقة مع  أوخبرة هدم بيوتهم  إلىخوف إزاء المواقف والمنبهات التي ترمز للستجابة اال

هذه التجربة وحسب النظرية أيضا فإن أصحاب البيوت المهدمة من خالل  .هذه التجربة الصادمة

( صدمة هدم المنزل)  بمعنى أن تعميم الصدمة (اإلنذار المكتسب)يطلق عليه الصادمة امتلكوا ما 

 .يمكن النظر إليه على أنه استجابة قد تم اكتسابها عن طريق االشراط

 (Cognitive theory) النظرية المعرفية 4.

 ,Foa, Skeketee & Olasov)وسكاكاتي واولسوف ومؤسسوها فوا يرى علماء هذه النظرية  

أن األحــداث الصــدمية تهــدد افتراضــاتنا العاديــة أو الســوية بخصــوص مفهومنــا لألمــن ومــا هــو  (1989

تركز هـذه النظريـة علـى الكيفيـة التـي يـدرك فيهـا المصـدوم الحـدث الصـدمي  وكيـف تظهـر لديـه و  .آمن

ئيسـًا فــي تحديــد الفــروق الفرديــة بــين شــخص المعانـاة  وتلعــب القــيم والمعتقــدات والنمــاذج المعرفيــة دورًا ر 

 .(Foa et. Al., 1989) الشخصية بناءوآخر  وعليه فإن الصدمة تؤدي إلى زعزعة 

أن نظرة الشخص إلى الواقع وتكيفه معه يرميان إلى تحقيق ( Epstein, 1991)ابتشاين ويرى  

القــدرة علــى فهــم معطيــات الواقــع و   الحفــاظ علــى التــوازن القــائم بــين كفتــي اللــذة واأللــم: األهــداف اآلتيــة

الحفــاظ علـى اعتبــار الــذات بشـكل مقبــول  والرغبــة و بطريقـة تســمح للشـخص بــالتكيف معهــا بطريقـة مــا  

 .في االتصال والكالم مع اآلخرين

أن هناك  ال ة معتقدات شخصية تفسر موقف ( Epstein, 1991)ابتشاين ويضيف كذلك 

ن لهذا : لخارجيالشخص السوي من الواقع أو العالم ا إن هذا العالم هو مصدر الخير واالنشراح  وا 

ن األنا لها قيمتها وأهميتها الخاصة  فانا شخص محبوب  العالم قيمة ومعنى ويمكن التحكم به  وا 



34 
 

وجديد بالتقدير واالحترام  وعندما تقع الكار ة تتحطم المعتقدات واآلمال المذكورة ويشعر الشخص 

وهكذا  تتحول المعتقدات االيجابية إلى معتقدات  .وكانه ال يصدق ما جرى بالذهول والنقمة والياس

إذ تنسحق األنا تحت وطاة الكار ة وتفقد معناها . سلبية ويصبح العالم الخارجي مرعبًا وتافهًا للغاية

ى وهنا تظهر أهمية العالج المعرفي الذي يتناول بدقة معالجة األفكار والمعتقدات السلبية حت. وقيمتها

يتمكن الشخص المصدوم من إعادة بناء تجربته وتبديل مفهومه عن نفسه وعن الواقع واآلخرين 

 (. 1999يعقوب  )

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

نظرها تزيد من  الضغوط بالفرد نفسه والبيئة المحيطة  وأن الفرد والبيئة متداخالن  فالبيئة من وجهة

قدرة الفرد على التكيف والعكس  وهناك تشابه بين النظرية التحليلية والنظرية المعرفية في فهم وتفسير 

عالقة الفرد بالبيئة تحت الظروف الصادمة فكالهما يعتبر العالقة عالقة رد فعل  وبان عالقة الفرد 

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

 .مصادره ليصلح العالقة

البيوت المهدمة في محافظة القدس  أهاليالخبرة الصادمة لدى  نوحسب النظرية المعرفية فإ

والتي تؤدي إلى تحطم معتقداتهم االيجابية وزعزعتها    تكون ناتجة عن كيفية إدراكهم لهذه الصدمة

بالذهول والياس جراء صدمة هدم بيوتهم  وبالتالي تتحول المعتقدات االيجابية  فتتحطم آمالهم ويشعرون

ولكي ومخيفًا لهم   مصدرًا مهدداً معتقدات سلبية  ويفقدون قيمة ذاتهم  وتصبح البيئة المحيطة بهم  إلى

من  يتم التخفيف من حدة الصدمة الناتجة عن هدم البيت يجب العمل على إعادة البناء المعرفي لديهم

 .جديد لهذه المعتقدات واألفكار السلبية عن ذواتهم وعن البيئة المحيطة بهم
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 (Crisis intervention theory)نظرية التدخل في األزمات  5.

التي قدمها من  (Lindemann-1944)العالم لندمان تعزى مفاهيم وأصول هذه النظرية إلى 

في مدينة  1943في العام ( كوكونت جرو)يق خالل دراسته على األشخاص الذين خبروا كار ة حر 

والتي تعرف بانها مجموعة من ( Caplan, 1964)بوسطن األمريكية  وجرى تطويرها على يد كابلن 

قد تكون هذه التجارب   المفاهيم المتعلقة بردود أفعال األشخاص عندما يواجهون بتجارب غير مالوفة

تغيير في البناء االجتماعي أو تغييرات في دورة  على هيئة كوارث طبيعية أو فقدان معنى ما أو

األزمات على أنها فترات انتقال واضطراب تتطلب تكيفات ( Caplan, 1964)ويعرف كابلن  .الحياة

ذات أهمية كبيرة للصحة النفسية للفرد أو للجماعة  وتشمل خواص مواقف األزمة اإلحساس بعدم 

لتردد أو التذبذب أو اختالل التوازن  والقابلية الزائدة للتا ر الفاعلية أو العجز في مواجهة المشكلة  وا

ألن مفاهيم نظرية األزمة قابلة للتطبيق على الفرد وعلى  ونظراً . باآلخرين  واالضطراب االنفعالي

 .  فقد قامت العديد من البحوث بدراسة تغير حياة األسرة تحت تا ير األزمةاألسرة أيضاً 

خاصة بالبناء األسري وتفاعله وأدائه الوظيفي لها صلة و يقة مباشرة ألن المفاهيم ال ونظراً 

بالتعامل مع وحدة األسرة التي في موقف األزمة  فإن نظرية الدور لها مكان مهم في نظرية األزمة 

فيما يتعلق بتحليل ادوار األسرة  وطالما أن العجز في األداء الوظيفي للدور االجتماعي يكون عادة 

تائج األزمة  كما أن مفهوم انتقال الدور وتعاقب تغير األدوار طوال دورة حياة الفرد يعتبر نتيجة من ن

أحد أبعاد الضغوط التي تسرع بحدوث األزمة عند الفرد أو األسرة  فقد استفادت نظرية األزمة من 

 .(2004؛ الصديقي  وعبد الخالق  2004الغريب  )نظرية الدور في هذه المفاهيم واستخدامها 

يخل بالتوازن القائم لدى صاحبه  كما أن هدم البيت قد هدم البيت  نفإوحسب هذه النظرية 

وانفعالية لدى   ونفسية  واجتماعيةواقتصادية    ي ير مشاكل شخصية اً مؤلم اً يدرك باعتباره حاد 

نها تعيق  أصحاب هذه البيوت المهدمة  كانت قد حصلت في الماضي  وكانت راقدة في سبات وا 
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وبما أن األزمة تخلق حالة من الذعر  فإن أهالي البيوت المهدمة  .دراتهم على األداء بشكل طبيعيق

قد يتعرضون إلى خطر عدم االنتظام المتزايد  وذلك ألن هدم البيت يزيد من استخدام أهالي هذه 

به التعرف البيوت ألساليب ذات أشكال في المواجهة والدفاع  ففقدان البيت قد يتيح الفرصة ألصحا

ومعالجة ما كان قبل ذلك في الالوعي  لذلك فإن هدم البيت يدرك من قبل أصحابه كحالة تحفز على 

 . النمو والتغيير

تباينت في تفسـيرها للخبـرة أو  فإنهامن خالل ما تم عرضه من نظريات مفسرة للخبرة الصادمة 

الصــدمة تكــون عبــارة عــن حــدوث  فــإن "االنبــاءات" فحســب نظريــة معالجــة المعلومــات ؛الحــدث الصــادم

وخبــرات جديــدة  خارجــة عـــن إطــار المعلومــات والمعــارف الموجــودة عنــد الشـــخص ( انبــاءات)منبهــات 

المصــدوم  فــال تجــد لهــا مكــان مــن الخبــرات الســابقة فتحــدث هنــا الصــدمات حيــث تكــون هــذه اإلنبــاءات 

ي الشـخص وتـؤدي إلـى المشـاعر الجديدة طارئة وخارجة عن اإلطار المعروف للفرد  وال تغيب عن وع

أما أصحاب النظرية السيكولوجية فهم يعتقدون بان مصير الصدمة يتوقف من جهة  .المؤلمة والمزعجة

علـــى حــــدتها وطبيعتــــه ومــــن جهـــة أخــــرى علــــى شخصــــية المصـــدوم ودور البيئــــة والخصــــائص الفرديــــة 

أن الصــدمة تكــون نتيجــة الــتعلم ون فــإنهم يــر واإلشــراط  الــتعلم نظريــةأّمــا أصــحاب  .والعوامــل الديمغرافيــة

واكتســـاب المهـــارات التـــي مـــن خاللهـــا يمكـــن للشـــخص التعامـــل مـــع األحـــداث الصـــادمة  أمـــا أصـــحاب 

النظرية المعرفية فارجعوا الصدمة إلى مدى توافق المعلومات التي يتلقاهـا الفـرد والمعلومـات التـي لديـه  

ل شخصية الفرد صادمة  وبالتالي فهذه النظرية تغفبمعنى كمية الخبرات التي لدى الفرد عن األحداث ال

قــد تكــون علــى هيئــة كــوارث تــرى نظريــة التــدخل فــي األزمــات أن األزمــة ومكوناتــه الداخليــة  فــي حــين 

 .طبيعية أو فقدان معنى ما أو تغيير في البناء االجتماعي أو تغييرات في دورة الحياة
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 :ةالنظريات المفسرة للمساندة االجتماعي 2.4.2

 :ومن هذه النظريات ما يلي

 (Attachment Sentimental Theory) االرتباط الوجدانينظرية . 1

أن المساندة االجتماعية التي    ويرىهذه النظرية من رواد (Bowlby, 1980)لبي و بو  دّ يع

يقدمها األهل واألصدقاء ال تعوض الفرد عن النقص الكبير الذي يكون حدث له بسبب فقدانه لشيء 

زيز عليه ألنه فقد الشيء الذي يم ل االرتباط  وأوضحت النظرية أن األفراد يولدون وهم بحاجة إلى ع

التفاعل االجتماعي الذي يمكن اكتسابه عن طريق التعلق واالرتباط والتفاعالت مع الكبار وخاصة مع 

ين الوالدين والطفل األم  وال يقتصر سلوك االرتباط على الدور الذي يلعبه نمو الروابط الوجدانية ب

 .فحسب  بل يعتمد ويمتد ليشمل عالقة الشخص بغيره  فسلوك االرتباط والتعلق ليس له نهاية محددة

أن األفراد الذين يقومون بروابط تعلق وارتباط طبيعية مع اآلخرين ( 2005)ويشير الشاعر 

الروابط  فعند إعاقة هذه الروابط أك ر أمنًا واعتمادًا على أنفسهم من أولئك الذين يفتقدون هذه  نيكونو 

 .يصبح الفرد عرضة للعديد من المخاطر واألضرار البيئية التي تؤدي إلى عزلته وابتعاده عن اآلخرين

وترى النظرية أن استخدام المساندة االجتماعية المتاحة تزيد من قدرة الفرد على المقاومة والتغلب على 

 . الفرد والتخفيف منها وتجعله قادرًا على حلها بطريقة جيدة االضطرابات النفسية التي قد يتعرض لها

أن تعبير الفرد عن خبراته الوجدانية سواء بالكتابة أو ( 2001)وفي هذا السياق ترى إبراهيم 

 بؤالحديث يؤدي إلى التحسن في حالته الصحية  بل أن الكلمات التي يستخدمها في وصف الصدمة تن

 .صحية البدنية أو النفسيةعن مدى التحسن في حالته ال

ن المساندة االجتماعية التي تقدم ألهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس فإ وحسب هذه النظرية   

تزيد من قدرتهم على المقاومة والتغلب على صدمة هدم البيت التي تعرضوا لها وتخفف منها وتجعلهم 
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  فقدوا االرتباط النفسي والمادي الذي يم له البيتقادرين على حلها بطريقة جيدة وبفاعلية  وذلك ألنهم 

 .واحد جداني ووجودي في آن  و ألن المعنى الخاص لمفهوم البيت لألسرة الفلسطينية هو معنى نفسي و 
  (Social Exchang Theory)نظرية التبادل االجتماعي . 2

من ( Peter Blau -1964)وبيتر بالو ( George Homans -1958)جورج هومانز  دّ يع

أن الناس يتوقعون أن يؤدي سلوكهم إلى نوع من العائد المتكافئ  والتي تفترض   هذه النظريةمؤسسي 

حداث توازن ما بين األخذ والعطاء  غير أن عملية التوازن هذه قد تكون صعبة وخاصة في حالة و  ا 

ى المعنوي عند وقوع كبر  كالحاجة إلى العطاء المادي أو حتأكون الفرد يحتاج إلى مساندة اجتماعية 

الفرد في مواقف ضاغطة وصادمة  وأن األفراد يندفعون إلى األخذ والعطاء بطريقة يستفيدون فيها إلى 

 (.2004عبد الرحمن  )أقصى درجة ممكنة 

 مكافآت من اآلخرون يعرضه ما مقدار أن (Raven & Rubin, 1976)رافن  وروبن وترى 

 فسلوك ببعض  األشخاص بعضهم تربط التي االجتماعية القاتالع تعزيز في كبير دور لها اجتماعية

 اجتماعية ألية أزمة والداعمة المساندة االجتماعية العالقات من شبكة في الفرد يتلقاه الذي المساعدة

 .عنهم واالبتعاد االنعزال سلوك من ويقلل باآلخرين االتصال عمليات من يعزز يمر بها أنما

 المكافات أهم فإن (Keneth et al., 1999)كينث وآخرون  هذه النظرية وحسب ضوء وفي

 هي اإلسناد باآلخرين عالقاته االجتماعية في أوقات الضيق في الفرد عليها يحصل التي االجتماعية

 .االجتماعية المقارنةو  االيجابية  االست ارةو  االجتماعي  االهتمامو  العاطفي 

التي يحصل عليها أهالي البيوت المهدمة تكون  وحسب هذه النظرية فإن المساندة االجتماعية

الذين فقدوا بيوتهم في  األفرادالمصالح والفوائد المتبادلة بين الطرفين  بمعنى أن  أساسقائمة على 

يشتركون في عالقات تبادلية مع من يقدم لهم فائدة أو منفعة مادية أو معنوية  وكانه  محافظة القدس
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صاحب البيت المهدوم وبين مقدم )خلل في هذه العالقة التبادلية بين    وأيهلصاحب رديجب أن ي دينٌ 

 . يؤدي إلى ردود فعل وجدانية سلبية( المساندة

أن العالقات بين أهالي البيوت المهدمة مع من يقدم لهم المساندة بكافة أشكالها  الباحثرى يو 

وعاداته الحميدة وقيمة الدينية تفرض ليست قائمة على التبادلية والمنفعة المتبادلة  ألن  قافة شعبنا 

 .اً يواجبًا دينيًا ووطنيًا وأخالق ّدهعليه تقديم يد المساعدة والمساندة دون انتظار المقابل  بل تع

 (Social Comparison Theory)نظرية المقارنة االجتماعية . 3

النظرية  تؤكد هذهمن أصحاب هذه النظرية  ( Leon Festinger 1954-) رجليون فستن دّ يع

أن األفراد عند تعرضهم ألحداث الحياة الضاغطة وشعورهم بالحاجة للمساعدة فإنهم يسعون لالندماج 

وطلب المساندة من اآلخرين الذين يفضلونهم أو يتساوون معهم أو الذين مروا بنفس الخبرات 

ى تحسين مواقفهم الضاغطة حيث يقدم لهم هذا النمط من االندماج توازنًا ومعلومات ضرورية تعمل عل

في التعامل مع تلك األحداث الضاغطة  أي أن الحاجة هنا أو المساندة تطلب من أفراد بعينهم دون 

 (.2008رضوان  )غيرهم 

وفق هذه النظرية أن لدى األفراد حافزًا لتقييم آرائهم واتجاهاتهم من ( 2009)وترى سلطان 

رين  وأن األشخاص يختارون أشخاصا م لهم خالل المقارنة بمعايير موضوعية أو بسلوكيات اآلخ

 .للمقارنة إذ أن جمع المعلومات ممن يشبهونهم تكون أك ر فائدة وفعالية للذات( يشبهونهم)

أن الخوف الناتج عن التعرض لصدمة كهربائية له ( 2003)وفي هذا السياق تشير الصبان 

خر قد يكون في آنتظار من شخص رغبة الشخص في اال: آ ار لدى األفراد الخاضعين للتجربة م ل

نفس الموقف  كذلك إن بعض األبحاث أوضحت أن الميل إلى البحث عن صحبة اآلخرين يتناقض 

نه عندما يواجه األفراد تهديدًا ما فانهم يشتركون في ا  و في ظل حدوث العديد من المواقف الصعبة  

أي ) كيف ينظرون إلى أنفسهم مقارنات باألشخاص األقل كفاءة منهم في محاولة منهم السترجاع 
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عندما يواجه الفرد موقفًا خطيرًا فإنه يلجا إلى مقارنة وضعه بالذين يواجهون مواقفًا أخطر وظروف أشد 

 (. سوءاً 

تكون لديهم قد وحسب هذه النظرية فإن األشخاص الذين هدمت بيوتهم في محافظة القدس 

ارنة مع اآلخرين  وأن أهالي البيوت المهدمة ال الرغبة في الحصول على تقييم ايجابي وخصوصًا بالمق

( على اعتبار أنهم يم لون مجموعة فاقدة)بل أنهم يقارنون المجموعة   يقارنون أنفسهم مع اآلخرين فقط

حسب المقارنة االجتماعية من ويهدف أهالي البيوت المهدمة  .التي ينتمون إليها مع مجموعة أخرى

ستوى تكيفهم وتفاعلهم مع الظروف البيئية المحيطة بهم  والرغبة في المحافظة على مهو هذه النظرية 

قامة عالقات اجتماعية قويةتقييم ذواتهم     .وا 

تباينت في  فقدالمساندة االجتماعية  تناولتمن خالل االطالع على هذه النظريات التي 

االجتماعية تزيد من قدرة  فإن المساندة الوجداني االرتباط فحسب نظرية ؛تفسيرها للمساندة االجتماعية

الفرد على المقاومة والتغلب على الصدمات التي قد يتعرض لها وتخفف منها وتجعله قادرًا على حلها 

نظرية التبادل بطريقة جيدة وذلك عندما يفقد االرتباط والتعلق بالشيء الذي يربطه به  وحسب 

نظرًا  اً فراد يتفاعلون مع بعضهم بعضفإن المساندة االجتماعية تقدم على أساس أن األ االجتماعي

 المقارنة االجتماعية ألنهم يحصلون عن طريق التفاعل على بعض المكافات االجتماعية  أما نظرية

فتنظر إلى المساندة االجتماعية على أنها اندماج الفرد وطلبه للمساندة من اآلخرين ممن يشتركون معه 

 .وحسب تفضيله لهم وتساويه معهمبشكل أو بآخر بنفس التجربة التي مر بها  

 :التصور النظري للدراسة 3.4.2

لدى  الخبرة الصادمةو  بين المساندة االجتماعيةالعالقة  علىالتعرف إلى وألن الباحث يهدف 

  ونظرية التدخل في األزمات سيقوم بتبني نظريةفإّنه   القدس حافظةأهالي البيوت المهدمة في م

 لتحليل الخبرة الصادمة النظرية السيكولوجيةونظرية التعلم واالشراط  و   "اتاالنباء"معالجة المعلومات 
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لتحليل المساندة    ونظرية االرتباط الوجداني المقارنة االجتماعية  ونظرية لدى أهالي البيوت المهدمة

 .التي يتلقاها أهالي البيوت المهدمة االجتماعية

 الدراسات السابقة 5.2

 تمهيد

ـــام الباحـــث بمرا ـــات الدراســـق ـــة و األجنبيـــة و  اتجعـــة أدبي ـــة العربي ـــه أن الدراســـات  المحلي وتبـــين ل

  وقـام بتصـنيف أهـم الدراســات (حسـب علـم الباحــث)السـابقة لـم تتنـاول موضـوع الدراســة بصـورة مباشـرة 

المســــاندة االجتماعيــــة وعالقتهمــــا بــــبعض الخبــــرة الصــــادمة و تناولــــت اســــتطاع الحصــــول عليهــــا و التــــي 

األول الخبرة الصادمة  والقسم ال اني المسـاندة االجتماعيـة  وحـاول : صنيفها في قسمينوتم ت المتغيرات

الدراســة نتـائج الباحـث الحصـول علـى اكبـر قـدر ممكـن مـن هــذا النـوع مـن الدراسـات ليتسـنى لـه مناقشـة 

  :النهائية

 :اسات التي تناولت الخبرة الصادمةالدر  1.5.2.

الفقــــدان الصــــادمة والتكيــــف االجتمــــاعي لــــدى أســــر  خبــــرات"بعنــــوان ( 2012)دراســــة خمايســــ  

هدفت الدراسة التعرف إلى خبرات الفقدان الصادمة والتكيف االجتماعي   و "االستشهاديين الفلسطينيين

وطبقـت أداة الدراسـة  .لدى اسر االستشهاديين الفلسطينيين  واستخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي

 .اختيرت بالطريقة العشوائية .أسرة( 132)بلغت على عينة من اسر االستشهاديين 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في خبرات الفقدان الصادمة لـدى اسـر  

صــــــلة القرابــــــة و المؤهــــــل العلمــــــي  و التجمــــــع  و الجــــــنس  : االستشــــــهاديين الفلســــــطينيين وفقــــــا لمتغيــــــرات

إحصـــائية بـــين متغيـــر العمـــر وخبـــرات الفقـــدان  باالستشـــهادي  وبينـــت وجـــود عالقـــة طرديـــة ذات داللـــة

 .الصادمة لدى اسر االستشهاديين
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فقدان المـوارد وردود مـا بعـد الصـدمة "بعنوان ( Slobodin et al., 2011)دراسة سلوبدن وآخرون 

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف إلـى فقـدان المـوارد وردود مـا   و "لدى عناصر البـدو فـي الجـيإل اإلسـرائيلي

اسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي   .لـدى عناصـر البـدو فـي الجـيش اإلسـرائيلي بعد الصدمة

تكونت الدراسة من عينة من عناصر البدو في الجيش اإلسرائيلي بلغـت  .واالستمارة أداة لجمع البيانات

حتــرام ا)أن فقــدان المــوارد الشخصــية  علـى ســبيل الم ــال :   وخلصـت الدراســة إلــى النتــائج اآلتيـة(317)

تنبؤ للمعاناة النفسية بين الجنود البدو المصابين /هو أفضل مؤشر( الذات  وتمالك النفس أو األعصاب

بصـــدمات  وتشـــير النتـــائج إلـــى أهميـــة المـــوارد الشخصـــية داخـــل المجتمعـــات المحليـــة والجماعـــات فـــي 

م الجوانـب العرقيـة التعامل مع الصـدمات والحفـاظ علـى المرونـة النفسـية  وتسـاعد هـذه الدراسـة علـى فهـ

 .وال قافية للصدمة  والتدخالت المحتملة التي تكون مصممة للمجموعات األقلية

 بعض ضوء في 2008 غزة حرب شهداء زوجات لدى النفسية المعاناة"بعنوان  (2011)المزيني  دراسة

 ضوء في 2008 غزة حرب شهداء زوجات لدى النفسية المعاناة معرفةهدفت الدراسة إلى   و "المتغيرات

 وصفي التحليلي  واستخدمواستخدمت الدراسة المنهج ال النفسية  المعاناة أبعاد وترتيب المتغيرات بعض

 مدينة في الشهداء زوجات من زوجة( 193) من الدراسة عينة تكونت .النفسية المعاناة اختبار الباحث

 انقضاء رغم مرتفعة نفسية معاناة ديهنل الشهداء زوجات نّ أ  : أهمها نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت غزة  

 الفسيولوجي  فالجانب الوجداني  الجانب هو معاناة فيه جانب أعلى أن وتبين الحرب  انتهاء على عامين

 تعزى النفسية المعاناة في إحصائية داللة ذات اً فروق هناك أن وتبين الحدادي  بفالجان المعرفي  فالجانب

 في إحصائية داللة ذات اً الزوجة  وعمر الزوجة  في حين لم يتبين فروق وتعليم  االقتصادي الوضع إلى

 .إلى عدد األوالد تعزى النفسية المعاناة
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الخبــرة الصــادمة وعالقتهــا ب ســاليب التكيــف مــع الضــغوط والمســاندة "بعنــوان  (2010)دراســة عــودة 

التعرف إلى هدفت الدراسة و   "االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة

العالقة بين درجة التعرض للخبرة الصادمة وبين أساليب التكيف مع الضـغوط  ومسـتوى المسـاندة  على

االجتماعيــة  ومســتوى الصــالبة النفســية لــدى أطفــال المنــاطق الحدوديــة بقطــاع غــزة  والتعــرف عمــا إذا 

مكـــان و النـــوع  : ت الديمغرافيـــة التاليـــةكـــان هنـــاك فـــروق فـــي هـــذه المتغيـــرات تعـــزى إلـــى بعـــض المتغيـــرا

ــدينو اإلقامــة   واســتخدم أربــع وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي   .المســتوى التعليمــي للوال

مقيـــاس المســـاندة و مقيـــاس أســـاليب التكيـــف مـــع الضـــغوط  و مقيـــاس الخبـــرة الصـــادمة  ) :مقـــاييس وهـــي

طفـــل وطفلـــة  وتوصـــلت ( 600)نـــة الدراســـة مـــن تكونـــت عي (.مقيـــاس الصـــالبة النفســـيةو االجتماعيـــة  

  والــوزن %(62.14)بلــغ الــوزن النســبي للخبــرة الصــادمة : الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج مــن أهمهــا

وجــود عالقــة طرديــة بــين درجــة التعــرض للخبــرة الصــادمة و   %(85.79)النســبي للمســاندة االجتماعيــة 

رة الصــادمة تعــزى لمتغيــري النــوع والمســتوى التعليمــي ال توجــد فــروق فــي الخبــو والمســاندة االجتماعيــة  

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الخبــرة الصــادمة تعــزى لمكــان اإلقامــة  فــي حــين وجــد و للوالــدين  

 . في المساندة االجتماعية لصالح اإلناث اً فروق

وعالقتها الخبرات الصادمة مع مرور الوقت " بعنوان (2010)جمعية الوداد للت هيل المجتمعي 

هدفت الدراسة   و "باضطراب ما بعد الخبرة الصادمة والمشاكل السلوكية وت نيب الضمير لدى األطفال

إلى معرفة عالقة الخبرة الصادمة بالمشاكل السلوكية لدى األطفال  ومعرفة عالقة الخبرة الصادمة مع 

قة بين الخبرة الصادمة كل من الجنس  والعمر  والمستوى التعليمي  ومكان السكن  ومعرفة العال

استخدمت مقياس الخبرة و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي   .والنظرة للمستقبل وتانيب الضمير

. الصادمة ومقياس اضطراب أعراض ما بعد الصدمة ومقياس قلق المستقبل  ومقياس تانيب الضمير

اث  ممن تتراوح أعمارهم ما بين من الذكور واإلن( 550)تم اختيار عينة عشوائية طبقية من األطفال 
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من أفراد العينة %( 67)أن : العديد من النتائج من أهمهاإلى وخلصت الدراسة . اً عام( 16-12)

يعانون من نوبات الغضب  %( 48)لديهم مشاعر قلق  %( 60)من عدم االستقرار  وأن  ونيعان

خبرة الصادمة تعزى لمتغيرات جود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول الو و 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول الخبرة الصادمة و الجنس  والعمر  

 .تعزى لمتغير المستوى التعليمي

الخبرة الصادمة "بعنوان  (Brysiewicz, 2008 Mukamana &)وبريسيويز  موكامانادراسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الخبرة الصادمة   و "ماعية في روندالالغتصاب الناتجة عن اإلبادة الج

الغتصاب النساء نتيجة اإلبادة الجماعية في روندا  والتعرف إلى تا يرات المستوى التعليمي والعمر للنساء 

واستخدمت الدراسة منهج البحث النوعي  والمقابلة كاداة لجمع المعلومات  وقد  .على الخبرة الصادمة

اللواتي  امن النساء  وأظهرت نتائج الدراسة أن النساء في رواند( 540)الدراسة على عينة بلغت  طبقت

عشن تجربة الصدمة الناتجة عن اإلبادة الجماعية انعكست نتائجها على النساء بفقدان الكرامة واالحترام  

غتصاب  وأن هذه لالتعرضهن وفقدان الهوية والعزلة االجتماعية  وفقدان األمل في المستقبل  إضافة إلى 

االعتداءات تاتي ضمن االنتقام الكامل ليس من المجتمع الروندي فحسب بل انتقام من المجتمعات 

دور في حمايتهن من  أياإلنسانية كافة  كما وأظهرت النتائج أن المستوى التعليمي والعمر لم يكن له 

راسة إلى أن اإلبادة الجماعية التي حد ت في وخلصت الد .تبعات الصدمة الناتجة عن اإلبادة الجماعية

 .تركت آ ارًا نفسية واجتماعية مدمرة على كامل السكان الروانديين( 1994)عام  ارواند

اضطراب ما بعد  -الصدمات النفسية لدى العراقيين بعد الحرب" بعنوان( 2008)دراسة خيربك 

الصدمة الذي يعاني منه العراقيون بعد اضطراب ما بعد  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة   و "الصدمة

استخدمت الدراسة المنهج  .الحرب  والتعرف إلى الفروق بين الجنسين في اضطراب ما بعد الصدمة

( 100)الكيفي  وتكونت أداة الدراسة من المقابلة غير الموجه  ومقياس الصدمة  وشملت عينة الدراسة 
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عامًا  وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة من ( 20-50)عراقي من الجنسين وممن تراوحت أعمارهم بين 

أن عينة البحث قد تعرضت إلى الصدمات  وظهرت الصدمات بنسبة كبيرة من خالل االكتئاب : أهمها

ومشاكل النوم والكوابيس المتكررة  وأن متوسط درجة األعراض الصدمية كانت كبيرة  وأن متوسط 

كانت أكبر من متوسط ( 20-30)ى الفئة العمرية لدالناتج عن الصدمة درجة أعراض االضطراب 

  وكانت الفئات العمرية األخرى أشد تا يرًا بالصدمة  (37-50)درجة االضطراب لدى الفئة العمرية 

 .لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناثالناتج عن الصدمة وأن متوسط درجات االضطراب 

حتالل وأثرها على الصحة النفسية للطلبة الصدمات النفسية لال"بعنوان (2007)دراسة صيدم وثابت 

مستوى الخبرات الصادمة وأنواعها التي تنشا عند  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة   و "في قطاع غزة

طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة جراء ممارسات االحتالل وعالقتها ببعض متغيرات الصحة 

استخدم الباح ان المنهج الوصفي التحليلي   .الكتئابالقلق  واو كرب ما بعد الصدمة  : النفسية م ل

وكانت أداة الدراسة مقياس غزة للخبرات الصادمة  ومقياس كرب ما بعد الصدمة  ومقياس أعراض 

من الذكور واإلناث  وكانت عشوائية طبقية ممن تتراوح ( 360)اشتملت العينة على  .القلق واالكتئاب

ذين تعرضوا للصدمة أن نسبة الطلبة الذكور الّ : أهم نتائج الدراسةومن . عاماً ( 18-24)أعمارهم بين 

من %( 56.4)  وأن %(48.6)  بينما بلغت نسبة اإلناث اللواتي تعرضن للصدمة %(51.4)بلغت 

من الذكور لديهم %( 34.9)  وأن ما نسبته %(52.4)الذكور لديهم خبرات صادمة متوسطة  واإلناث 

من اإلناث لديهن خبرات صادمة شديدة  كما وجدت %( 24.4)أن  خبرات صادمة شديدة  في حين

ذات داللة إحصائية في مستوى الخبرات الصادمة تعزى للجنس وذلك لصالح الذكور  ووجود  اً فروق

وأشارت  .فروق ذات داللة إحصائية في مستوى استعادة الخبرة الصادمة تعزى للجنس ولصالح اإلناث

ممن %( 49.5)سبة للصدمة النفسية تبعًا للدخل الشهري لألسرة كانت النتائج أيضا إلى أن أعلى ن
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دوالر شهريًا  كذلك عدم وجود فروق في مستوى الصدمة النفسية تعزى ( 300)دخلهم الشهري أقل من 

 .لمتغير عدد األخوة في األسرة

طفال الذكور ت ثير هدم البيوت على الصحة النفسية لأل"بعنوان  (2007)دراسة ثابت وأبو طواحين  

هدفت الدراسة إلى بحث أنواع وشدة الخبرات الصادمة في   و "والصالبة النفسية في قطاع غزة

األطفال الذكور الذين فقدوا بيوتهم نتيجة الهدم  ومعرفة مدى انتشار كرب ما بعد الصدمة وعالقته 

اختبار الخبرات : بالصدمات  واستخدم المنهج الوصفي التحليلي  وتم تطبيق االختبارات التالية

وتم  .مقياس الصالبة النفسيةو مقياس المخاوف  و   (BTSD)مقياس كرب ما بعد الصدمة و الصادمة  

من العائالت التي هدمت بيوتها في منطقة رفح وبيت  اً ومراهق طفالً ( 45)اختيار عينة مكونة من 

حدث  وتبين أن ( 9.4) حانون  وأظهرت النتائج أن متوسط التعرض لألحداث الصادمة عند األطفال

تعرضوا لصدمة نفسية بسيطة  في %( 6.7)من األطفال تعرضوا لصدمة نفسية متوسطة  و%( 60)

من األطفال تعرضوا لصدمة نفسية شديدة  وتبين وجود عالقة طردية ذات داللة %( 33.3)حين 

 .ة ما بعد الصدمةإحصائية بين تعرض األطفال لألحداث الصادمة ودرجة االضطرابات النفسية الناتج

وخلصت الدراسة إلى أن لهدم البيوت تا يرا مباشرًا على تطور كرب ما بعد الصدمة والمخاوف لدى 

 .األطفال والمراهقين

العالقة بين خبرات الفقد، "بعنوان ( Reif, Patton, & Gold, 2006) ، باتون وجولدندراسة ريف

التوجي ، واالستجابة للضغوط لموت أحد أفراد  والضغوط، والمساندة االجتماعية، والتكيف، وشبكة

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين خبرات الفقد  والضغوط  والمساندة االجتماعية  والتكيف    و "األسرة

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي   .وشبكة التوجيه  واالستجابة للضغوط لموت أحد أفراد األسرة

 .فرداً ( 158)اس ا ر الحدث  ومقياس المساندة االجتماعية  وشملت عينة الدراسة واستخدم الباح ون مقي

نها ترتبط بزيادة  أسفرت نتائج الدراسة أن خبرات الفقد تم ل أك ر األحداث الضاغطة تا يرًا على الفرد  وا 
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الذات لدى األعراض المرضية  كما وجد أن المساندة االجتماعية ال تخفف من الضغوط فقط  ولكنها تقوي 

 .أفراد العينة  حيث إن الفرد الذي يشعر أن اآلخرين يقدرونه ويهتمون به ويحبونه تزيد لديه مشاعر القيمة

  "الخبرات الصادمة والمساندة األسرية وعالقتها بالصحة النفسية للطفل"بعنوان (2004)دراسة حسنين 

مساندة االجتماعية ومعرفة دور المساندة هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الخبرات الصادمة والو 

استخدمت الباح ة المنهج الوصفي التحليلي   .األسرية في حماية الطفل كي يتمتع بصحة نفسية جيدة

وتكونت أداة الدراسة من مقياس الخبرات الصادمة  ومقياس اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة 

(PTSD)  وبلغت عينة الدراسة . ومقياس روتر للوالدين  ومقياس المساندة األسرية  ومقياس العصاب

-12)ممن تتراوح أعمارهم بين ( وكالة وحكومة)طفاًل وطفلة من تالميذ الصف السادس األساسي ( 450)

وجود فروق دالة : عامًا  تم اختيارهم بشكل عشوائي طبقي  وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية( 10

مساندة أسرية كبيرة وبين األطفال الذين تلقوا مساندة أسرية قليلة بالنسبة  إحصائيا بين األطفال الذين تلقوا

وجود فروق دالة إحصائيا بين األطفال و للصحة النفسية لصالح األطفال الذين تلقوا مساندة أسرية كبيرة  

العصاب الذين تعرضوا لخبرات صادمة ك يرة واألطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة قليلة بالنسبة لمستوى 

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين األطفال الذين و لصالح األطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة ك يرة  

 .تعرضوا لخبرات صادمة ك يرة والذين تعرضوا لخبرات صادمة قليلة بالنسبة لمستوى الصحة النفسية

األحداث ثر أ"بعنوان (Thabet, Abed &Vostanos, 2001)دراسة ثابت وعابد وفوستانس 

أ ر  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة   و "الصادمة على الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية واألطفال

استخدمت الدراسة  .األحداث الصادمة على الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية واألطفال في قطاع غزة

واختبار ردود الفعل المنهج الوصفي التحليلي  وكانت األداة المستخدمة اختبار الخبرة الصادمة  

-18)من األطفال ممن تتراوح أعمارهم بين ( 211)استخدمت الدراسة عينة عشوائية طبقية  .النفسية

من %( 61.9)أن : عاما  ألبوين من عائالت قطاع غزة  حيث توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية( 9
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وية  وأن األطفال الذكور تعرضوا لصدمات ق%( 38.1)العينة تعرضوا لصدمات بنسبة قليلة  وأن 

من األطفال سجلت لديهم وجود %( 34.3)أك ر عرضه لألحداث الصادمة من اإلناث  وتبين أن 

 .تفاعالت غير طبيعية نتيجة للتعرض للخبرات الصادمة

الصدمة النفسية والعنف والصحة النفسية من واقع التجربة "بعنوان  (Quota, 2000)دراسة قوت  

فت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الخبرة الصادمة والنشاط والمعرفة واالستجابة هد  و "الفلسطينية

العاطفية بين أطفال فلسطين  ومعرفة تا يرات الخبرات الصادمة نتيجة التفاعل بين الطفل وما يمتلك 

.   واتجاهاته الوالدية والبيئة التي يحدث فيها العنف(قدرات عقلية  وأنشطة)من مصادر داخلية 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  وكانت األداة مكونة من اختبار الخبرة الصادمة  واختبار 

-12)من األطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين ( 108)العصابية أليزنك  أجريت الدراسة على عينة 

التعرض لطفل زاد عمر اكلما زاد : وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية.   في قطاع غزةاً عام( 11

للعنف والخبرات الصادمة أدى ذلك إلى زيادة مشاكل التركيز والذاكرة  كما تؤدي الخبرات الصادمة 

لمخاطرة  وتبين أن الخبرات الصادمة تزيد إدراك الطفل للوالدين لإلى زيادة مستوى العصاب والقابلية 

 . ر ضبطا وتنظيما بين البناتعلى أنهم أك ر رفضا وكراهية فقط بين األوالد وعلى أنهم أك 

رد الفعل النفسي ألقارب الضحايا في "بعنوان( Elbedour et al., 1999)دراسة البدور وآخرون 

هدفت الدراسة إلى معرفة رد الفعل   و "مجزرة الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومدى ت ثيرها على األقارب

 .الخليل ومدى تا يرها على األقارب النفسي ألقارب الضحايا في مجزرة الحرم اإلبراهيمي في

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  واستخدم الباح ون المقياس اإلكلينيكي للحرمان الناتج عن الخبرة 

توصلت  .(الزوجات  واألبناء)من األقارب ( 74)الصادمة  وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 

ن الناتج عن الخبرة الصادمة  فالبنات اظهرن درجة استجابوا لمعيار الحرما%( 34.4)الدراسة إلى أن 

على التوالي  كما ( 50% ,39.1% ,23.1%)أعلى للمقياس  بينما الزوجات أقل   م يليها األبناء 



49 
 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس لصالح اإلناث بخصوص األ ر الصادم على الصحة  توجد

 .عند اإلناث أقل من الذكور النفسية  وبينت النتائج أن القلق واالكتئاب

 

 :الدراسات التي تناولت المساندة االجتماعية 2.5.2.

المساندة االجتماعية وعالقتها بقلق الموت لدى المسنين المسجلين "بعنوان (2010)دراسة أبو هالل 

الُمســـاندة  علـــىالتعـــرف إلـــى هـــدفت الدراســـة   و "فـــي وزارة الشـــجون االجتماعيـــة فـــي محافظـــة القـــدس

ماعّية وعالقتها بقلق الموت لدى الُمسنين الُمسـجلين فـي وزارة الشـؤون االجتماعّيـة الفلسـطينّية فـي االجت

الجــنس  والعمــر  والحالــة االجتماعّيــة  وعــدد األبنــاء  )محافظــة القــدس فــي ضــوء المتغيــرات المســتقلة 

باح ـــة مقيـــاس واســـتخدمت ال  مســـتخدمًة المـــنهج الوصـــفي االرتبـــاطي  (واألمـــراض التـــي يعـــانون منهـــا

مسـنًا  وتوصـلت الدراسـة ( 220)وتكونـت عينـة الدراسـة مـن  .المساندة االجتماعية ومقيـاس قلـق المـوت

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائّية فــي متوســطات الُمســاندة  :إلــى مجموعــة مــن النتــائج مــن أهمهــا

الجــنس  : )ينّية تبعــا لمتغيــرياالجتماعّيــة لــدى الُمســنين الُمســجلين فــي وزارة الشــؤون االجتماعّيــة الفلســط

جود فروق ذات داللة إحصائّية في متوسطات الُمساندة االجتماعّية لدى الُمسنين الُمسجلين و و   (والعمر

جــود و و   أبنــاء( 7)تبعــا متغيــر عــدد األبنــاء لصــالح أك ــر مــن  فــي وزارة الشــؤون االجتماعّيــة الفلســطينّية

ودرجـة قلـق المـوت  حصائّية بين درجة الُمساندة االجتماعّيـةعالقة عكسية سالبة عند مستوى الداللة اإل

لدى الُمسنين الُمسجلين في وزارة الشؤون االجتماعّية الفلسطينّية في محافظة القدس  أي أّنـه كلمـا قلـت 

ــــة مســــتوى قلــــق المــــوت لــــدى الُمســــنين الُمســــجلين فــــي وزارة الشــــؤون  زاد ذلــــك مــــن الُمســــاندة االجتماعّي

 .سطينّية في محافظة القدساالجتماعّية الفل
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المساندة االجتماعيـة وعالقتهـا بـاألمن النفسـي لـدى أهـالي البيـوت "بعنوان ( 2010)دراسة السميرى 

 علــىالتعــرف إلــى هــدفت الدراســة   و "2008-المــدمرة خــالل العــدوان اإلســرائيلي علــى محافظــات غــزة

لبيـــوت المـــدمرة علـــى محافظـــات غـــزة  العالقـــة بـــين المســـاندة االجتماعيـــة واألمـــن النفســـي لـــدى أهـــالي ا

والتعـرف علـى التفـاوت فـي النسـب المئويـة لمجــاالت مقياسـي المسـاندة االجتماعيـة واألمـن النفسـي لــدى 

الفـــروق فـــي المســـاندة االجتماعيـــة واألمـــن النفســـي والتـــي تعـــزى  علـــىأهـــالي البيـــوت المـــدمرة  والتعـــرف 

واســـتخدمت  .نســـين مـــن أهـــالي البيـــوت المـــدمرةلمتغيـــر الجـــنس  وحجـــم المســـاندة االجتماعيـــة علـــى الج

اسـتخدمت الباح ـة مقيـاس المسـاندة االجتماعيـة ومقيـاس األمـن كمـا الدراسة المـنهج الوصـفي التحليلـي  

وأظهــرت النتــائج أن أك ــر مجــاالت  .مــن الــذكور واأل ــاث( 200)النفســي مــن إعــدادها  وشــملت العينــة 

ويليـــه المســـاندة %( 86)عـــن المســـاندة  بـــوزن نســـبي  ىضـــمقيـــاس المســـاندة االجتماعيـــة شـــيوعا هـــو الرّ 

ن مستوى المساندة االجتماعية أ  و %(73)  والمساندة المادية بوزن نسبي %(83)المعنوية بوزن نسبي 

  كما بينت النتائج وجود عالقة طردية بين المسـاندة االجتماعيـة %(80)لدى أهالي هذه البيوت مرتفع 

وجــود فــروق معنويــة بــين الجنســين فــي الدرجــة الكليــة لمقيــاس المســاندة  واألمــن النفســي  وأظهــرت كــذلك

 .االجتماعية لصالح اإلناث

العالقة بين المساندة االجتماعية "بعنوان( Ganellen & Blaney, 2010)دراسة جانيلين وبالني  

لشخصية العالقة بين المساندة االجتماعية وا علىالتعرف إلى هدفت الدراسة   و "والشخصية الصلبة

الصلبة  ومعرفة أيهما يلعب دورًا أك ر في التخفيف من أ ر ضغوط الحياة أم أنهما متساويان من حيث 

األ ر  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  وتكونت أداة الدراسة من مقياس المساندة 

خلصت الدراسة  .اً طالبًا جامعي( 83)االجتماعية  ومقياس الصالبة الشخصية  وشملت عينة الدراسة 

وجود عالقة ارتباط موجبة بين المساندة االجتماعية والصالبة : إلى مجموعة من النتائج من أهمها
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وجود ا ر كبير لكل من المساندة االجتماعية والصالبة النفسية في التخفيف من ضغوط و  النفسية 

 .الحياة وهمومها

هدفت   و "ماعية والنفسية ودراسة االضطراباتالمساندة االجت"بعنوان ( Leavy, 2009)دراسة ليفي 

أي حد تسهم العضوية في مجموعات المساندة االجتماعية والنفسية على التكيف مع  علىالتعرف إلى 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  وتكونت أداة الدراسة  .الفقد واالضطرابات الناتجة عنه

وكشفت نتائج  .أرملة( 25)  وأرمالً ( 44)لت عينة الدراسة من استمارة المساندة االجتماعية  وشم

نها تم ل أزمة في إطار األسرة  إال أن  الدراسة عن أن خبرة الفقد تم ل أك ر األحداث المرضية  وا 

إدراك الفرد لوجود مساندة اجتماعية ونفسية ورضا الفرد عنها وعمق عالقة الفرد ممن يسانده تخفف 

 .ق الناتج عن خبرات الفقدمن األسى والحزن والقل

دراسة ميدانية على  -العنف الموج  ضد المرأة ومساندة المجتمع لها"بعنوان( 2008)دراسة الحربي 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين العنف الموجه   و "عينة من النساء في مدينة مكة المكرمة

ق بين المساندة االجتماعية بانواعها ال الث ضد المرأة بانواعه والمساندة االجتماعية  ومعرفة الفرو 

تبعا لمتغير العمر والوضع ( الذاتي عن المساندة ىضالرّ و األسرة   ومساندةالصديقات   مساندة)

االقتصادي والحالة االجتماعية  ومعرفة العالقة ما بين أنواع العنف الموجه ضد النساء وأبعاد 

 .(سبي المقارننأالرتباطي وال)الباح ة المنهج الوصفي واستخدمت . المساندة االجتماعية المختلفة

اعتمدت الدراسة على مقياس العنف الموجه ضد المرأة من إعداد الباح ة  ومقياس المساندة 

تكونت عينة الدراسة من و   (1997)االجتماعية من إعداد أسماء السرسي وأماني عبد المقصود 

عاما  وتوصلت ( 15-50)ة تراوحت أعمارهن ما بين امرأة من مختلف المستويات االجتماعي( 300)

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة المساندة االجتماعية من : الدراسة إلى أهم النتائج منها

الذاتي عن المساندة االجتماعية حسب متغيري  ىقبل الصديقات ومن قبل األسرة ودرجة الشعور بالرض
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ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات المساندة  اً وجدت فروقالعمر والوضع االقتصادي  كذلك 

 .بين المرتفعات  والمنخفضات على مقياس العنف الموجه ضد المرأة

ثر المساندة االجتماعية على الضغوط أ"عنوان ب( Bergman et al., 2008)بريقمن وآخرون  دراسة

وهدفت إلى توضيح   في مملكة السويد هذه الدراسة أجريتحيث ، "للمسنين النفسية والصحة النفسية

ل يزيد من الصحة النفسية للفرد امكع أوالضغوط  أ ار ر المساندة االجتماعية كعامل مخفف من أ

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  ومقياس المساندة االجتماعية   .النفسية لألمراضويقلل من تعرضه 

 أظهرتوقد . مسناً ( 242)شملت عينة الدراسة و  ومقياس الضغوط النفسية  ومقياس الصحة النفسية 

بمعنى انه كلما قلت مصادر   االكتئاب باعراضالمساندة االجتماعية ترتبط سلبيا  أننتائج الدراسة 

 أنن هذا قد يرتبط باالكتئاب  كما بينت نتائج الدراسة إاتسمت بعدم العمق ف أوالمساندة االجتماعية 

 .عن ذاته وعن حياته ىضشعور الفرد بالرّ المساندة االجتماعية تزيد من 

دور المســاندة االجتماعيــة كمتغيــر وســيط بــين األحــداث الضـــاغطة " بعنــوان( 2006)دراســة ديــاب 

هـدفت إلـى التعـرف علـى دور المسـاندة االجتماعيـة كاحـد   و "والصحة النفسـية للمـراهقين الفلسـطينيين

نــــاتج عــــن تعــــرض الفــــرد لألحــــداث الضــــاغطة  مــــن األ ــــر النفســــي ال( متغيــــر وســــيط)العوامــــل الواقيــــة 

ومقيـاس   ومقيـاس المسـاندة االجتماعيـة  مقياس الصـحة النفسـيةواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  و 

أظهــرت نتــائج  .طالبــا وطالبــة مــن المرحلــة ال انويــة( 550)وشــملت عينــة الدراســة  .األحــداث الضــاغطة

ن متوسطة  كمـا توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية و المراهق الدراسة أن المساندة االجتماعية التي يتلقاها

فــي درجــة المســاندة االجتماعيــة لصــالح اإلنــاث  كمــا بينــت النتــائج وجــود عالقــة عكســية بــين األحــداث 

ن والمســاندة االجتماعيــة  كــذلك وجــود عالقــة طرديــة بــين درجــات و التــي يتعــرض لهــا المراهقــ الصــادمة

ال توجـد فـروق دالـة إحصـائيا بـين المـراهقين و المسـاندة االجتماعيـة   الصحة النفسـية للمـراهقين ودرجـات

 .ذوي األسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المساندة االجتماعية
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على خفض الضغوط النفسية الناجمة  المساندة االجتماعية ت ثير" عنوانب (2005) دراسة المعبود

دفت إلى معرفة تا ير المساندة االجتماعية ه  و "عن صدمات الحوادث لدى عينة من طلبة الجامعة

استخدمت الباح ة المنهج الوصفي و   على خفض الضغوط النفسية الناجمة عن صدمات الحوادث

اختبار   و ومقياس الضغوط النفسية االجتماعية مقياس المساندة أداة الدراسة من  تنتكوّ  .التحليلي

وقد بلغت عينة الدراسة ، المصرية لألسرةتماعي ومقياس المستوى االقتصادي االج  التشخيص النفسي

يقضون فترة العالج بالمستشفى عقب  ممن عاماً ( 18-21) مابين أعمارهم تتراوحوطالبة  طالباً ( 20)

توجد عالقة ارتباطيه سالبة بين  :اآلتيةإلى النتائج  الدراسةوتوصلت  .بحوادث شبه متجانسة إصابتهم

  توى الضغوط النفسية الناجمة عن صدمات الحوادث لدى إفراد العينةمستوى المساندة االجتماعية ومس

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات إفراد العينة على مقياس المساندة االجتماعية وبين و 

متوسطات درجاتهم على مقياس الضغوط النفسية الناجمة عن صدمات الحوادث تبعا للمستوى 

ة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقياس المساندة توجد فروق دالو   االقتصادي

االجتماعية ودرجاتهم على مقياس الضغوط النفسية الناجمة عن صدمات الحوادث وذلك لصالح 

 .اإلناث

دور المساندة االجتماعية في التخفيف "بعنوان ( (Ross & Cohen, 2004 روس وكوهن دراسة

وهدفت إلى التعرف على  األمريكية هذه الدراسة في الواليات المتحدة  يتأجر و ، "من الضغوط الحياتية

استخدمت . السلبي للضغوط الحياتية التا يردور المساندة االجتماعية كعامل وسيط في التخفيف من 

تكونت عينة و الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ومقياس المساندة االجتماعية  ومقياس الضغوط  

المساندة االجتماعية أن : إلى العديد من النتائج من أهمهاالدراسة  وخلصت  طالباً ( 109)الدراسة من 

 التا يرنتائج الدراسة إلى  أشارتكذلك   الحياة الضاغطة أحداثواق من وقع  أوملطف لها دور 

 .لألفرادااليجابي للمساندة االجتماعية على الصحة النفسية 
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دة االجتماعية من األزواج وعالقتها بالسعادة والتوافق مع المسان"بعنوان  (2001)دراسة عثمان 

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين المساندة   و "الحياة الجامعية لدى طالبات الجامعة المتزوجات

االجتماعية من األزواج وكل من السعادة الزوجية والتوافق مع الحياة الجامعية لدى عينة من طالبات 

تا ير متغيرات عمر الطالبة  وعمر زوجها  ووجود أطفال  ودخل  علىوالتعرف الجامعة المتزوجات  

استخدمت . األسرة  على كل من المساندة االجتماعية والسعادة الزوجية والتوافق مع الحياة الجامعية

الدراسة المنهج الوصفي  وطبقت الدراسة مقياس المساندة االجتماعية  ومقياس السعادة كما تدركها 

طالبة متزوجة تم ( 118)ة  ومقياس التوافق مع الحياة الزوجية  وقد بلغ عدد أفراد العينة الزوج

وجود عالقة دالة بين : اختيارهن بشكل عشوائي  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

تزوجات جود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات المو المساندة االجتماعية والسعادة الزوجية  و 

ممن ليس لديهن أطفال ومن لديهن أطفال في درجة المساندة االجتماعية لصالح ممن ليس لديهن 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في عمر الطالبة وعمر الزوج ودخل األسرة في درجات و أطفال  

 .  المساندة االجتماعية

ل المعاقين وعالقتها باالحتياجات أنواع الضغوط لدى أمهات األطفا"بعنوان ( 2000)دراسة كاشف 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أنواع الضغوط التي تعاني   و "األسرية ومصادر المساندة االجتماعية

منها أم الطفل المعاق سواء كانت اإلعاقة سمعية أو بصرية أو عقلية  والتعرف إلى أهم االحتياجات 

أهمية  وأهم مصادر المساندة االجتماعية التي تتلقاها األسرية في أسرة الطفل المعاق وتحديد أك رها 

المستوى االقتصادي و درجة تعليم األم  و األم  والتعرف إلى تا ير عدد من المتغيرات م ل نوع اإلعاقة  

مقياس المساندة : لألسرة  واستخدمت الباح ة المنهج الوصفي التحليلي  وتم تطبيق االختبارات التالية

أم لطفل معاق  تتراوح ( 100)اس الضغوط األسرية  وتم اختيار عينة مكونة من االجتماعية  ومقي

أن المساندة االجتماعية : عاما  وأظهرت الدراسة العديد من النتائج من أهمها( 20-45)أعمارهن بين 
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التي تتلقاها األم لها دور في التخفيف من اإلحساس بالضغوط أو االحتياجات  وأن األم بحاجة 

ة االجتماعية مهما اختلف مستوى تعليمها  وأظهرت النتائج كذلك أن األمهات ذوات المستوى للمساند

 .االقتصادي األعلى هن بحاجة لمزيد من المساندة االجتماعية

الدور الوقائي للمساندة االجتماعية في التخفيف من خبرة "بعنوان (: Murall, 2000)دراسة مورل 

دراسـة إلــى فحــص الـدور الــذي تلعبـه المســاندة االجتماعيـة فــي التخفيــف هــدفت ال  و "الفقـد عنــد البــالغين

مــــن خبــــرة الفقــــد  واســــتخدمت الدراســــة المــــنهج الوصــــفي  وتكونــــت أداة الدراســــة مــــن مقيــــاس رودولــــف 

مـنهم  اً فـرد( 130)لالكتئاب  ومقيـاس الضـغوط الماليـة  ومقيـاس أحـداث الحيـاة  وشـملت عينـة الدراسـة 

ممــن لـــم ( 45)مــن الــذين فقـــدوا ولــدًا أو طفـــاًل  و( 40)وجــاتهم أو أزواجهـــم  ومــن الــذين فقـــدوا ز ( 45)

بعـــد تســـعة أشـــهر مـــن مـــوت الـــزوج أو الزوجـــة ازداد مســـتوى  هيصـــابوا بالفقـــد  وبينـــت نتـــائج الدراســـة أنـــ

االكتئـــاب  وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود عالقـــة موجبـــة بـــين خبـــرات الفقـــد واالكتئـــاب  كمـــا بينـــت أن 

مقترنًا بالضغوطات المالية واالنعصاب  كما أشارت النتائج إلى أن المسـاندة االجتماعيـة  االكتئاب كان

 .لها ا ر فعال في تخفيف خبرة الفقد

 :التعقيب على الدراسات السابقة 3.5.2.

أشــارت الـــى نتـــائج الدراســات الســابقة التــي تناولـــت الخبــرة الصــادمة مــن خــالل االطــالع علــى 

 :مجموعة من النتائج منها

المؤهــل العلمــي  و وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الخبــرات الصــادمة وفقــا لمتغيــرات الجــنس   -1

الزوجــة   وتعلــيم االقتصــادي الوضــع إلــى تعــزى النفســية المعانــاة فــي إحصــائية داللــة ذات فروقــاً  هنــاك أنو 

 .إلــى عــدد األوالد زىتعــ النفســية المعانــاة فــي إحصــائية داللــة ذات وعمــر الزوجــة  فــي حــين لــم تظهــر فــروق

  وأن نسـبة للصـدمة مسـتوى التعليمـيللوعدم جود فروق ذات داللة إحصائية في الخبرة الصادمة تعـزى 

 . دوالر شهرياً ( 300)ممن دخلهم الشهري أقل من %( 49.5)النفسية تبعًا للدخل الشهري لألسرة كانت 
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جـود عالقـة طرديـة و و   خبـرات الفقـدانوجود عالقة طردية ذات داللـة إحصـائية بـين متغيـر العمـر و  -2

وأن اللـواتي عشـن تجربـة الصـدمة الناتجـة عـن  ة الصادمة والمساندة االجتماعية بين درجة التعرض للخبر 

اإلبادة الجماعية انعكست نتائجهـا سـلبًا بفقـدان الكرامـة واالحتـرام  وفقـدان الهويـة والعزلـة االجتماعيـة  وفقـدان 

مشـــاكل النـــوم والكـــوابيس الصـــدمات بنســـبة كبيـــرة مـــن خـــالل االكتئـــاب و   وظهـــور األمـــل فـــي المســـتقبل

وجــود عالقــة طرديــة بــين تعــرض األطفــال لألحــداث الصــادمة ودرجــة االضــطرابات النفســية و  المتكــررة 

ن لهــدم البيــوت تــا يرا مباشــرًا علــى تطــور كــرب مــا بعــد الصــدمة والمخــاوف و الناتجــة مــا بعــد الصــدمة   ا 

نهــا تــرتبط وين  لــدى األطفــال والمــراهق أن خبــرات الفقــد تم ــل أك ــر األحــداث الضــاغطة تــا يرًا علــى الفــرد  وا 

  .ستوى العصاب والقابلية والمخاطرةأن الخبرات الصادمة تؤدي إلى زيادة مو بزيادة األعراض المرضية  

 :نهامجموعة من النتائج منتائج الدراسات السابقة التي تناولت المساندة االجتماعية كذلك أوضحت 

  ووجود عالقـة طرديـة مستوى قلق الموت لدى الُمسنين زاد ذلك من كلما قلت الُمساندة االجتماعّية -1

بــين المســاندة االجتماعيــة واألمــن النفســي  ووجــود أ ــر كبيــر لكــل مــن المســاندة االجتماعيــة والصــالبة 

مساندة اجتماعية ونفسية  كذلك إن إدراك الفرد لوجود .النفسية في التخفيف من ضغوط الحياة وهمومها

الفرد عنها وعمق عالقة الفرد ممن يسانده تخفف مـن األسـى والحـزن والقلـق النـاتج عـن خبـرات  ىورض

  .عن ذاته وعن حياته ىضالمساندة االجتماعية تزيد من شعور الفرد بالرّ  وأنالفقد  

الضـغوط النفسـية الناجمـة  توجد عالقة ارتباطيـه سـالبة بـين مسـتوى المسـاندة االجتماعيـة ومسـتوىو  -2

الحيــــاة  أحــــداثواق مــــن وقــــع  أوملطــــف لهــــا دور المســــاندة االجتماعيــــة أن و   عــــن صــــدمات الحــــوادث

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي عمــر الطالبــة وعمــر الــزوج ودخــل األســرة فــي و   الضــاغطة

لهـــا دور فـــي التخفيـــف مـــن  درجـــات المســـاندة االجتماعيـــة  أن المســـاندة االجتماعيـــة التـــي تتلقاهـــا األم

ــــف مســــتوى  ــــة مهمــــا اختل اإلحســــاس بالضــــغوط أو االحتياجــــات  وأن األم بحاجــــة للمســــاندة االجتماعي

 .تعليمها
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المساندة االجتماعية الخبرة الصادمة و يرى الباحث أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت 

تا ر ببيئة مغايرة قد ث يكون الشخص قد أجريت في بيئات أجنبية تختلف عن المجتمع الفلسطيني  حي

خبرة صادمة في تلك البيئات ال  ةوظروف صعبة ومختلفة  وتقاليد وعادات مختلفة أيضا  وعليه فإن أيّ 

 َعد  وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية تَ خبرة صادمة في مجتمعنا الفلسطيني الرازخ تحت االحتالل   عد  تَ 

والمنهج  والمجتمع  إال أنها اختلفت عنها في تناولها  ابقة من حيث األداة امتدادًا ألغلبية الدراسات الس

 .في محافظة القدس أهالي البيوت المهدمةلدى لخبرة الصادمة واالمساندة االجتماعية العالقة بين 

 خالصة المادة النظرية 4.5.2.

ت تا يرات مختلفة تعتبر الخبرات الصادمة وما ينتج عنها من ردود فعل واستجابات متعددة ذا

على مجمع حياة أهالي البيوت المهدمة الجسدية  والنفسية  والسلوكية  والمعرفية  حيث تتفاوت حدة 

قد يؤدي هدم البيوت لصدمة قاسية خاصة إذا رافقها ردود الفعل واالستجابات لديهم وطول مدتها  و 

م البيت ال يدمر البنية المادية وحسب    كذلك إن هد(االستشهاد  أو االعتقال)فقدان أحد أفراد األسرة 

ولكن له العديد من النتائج األخرى  فهي تمزق بنية األسرة  وتزيد من الفقر والضعف  وتؤدي إلى 

األسرة من بيئتها التي تعطيها التماسك والدعم  مما ينتج عنه عواقب طويلة المدى ( داخلي)تهجير 

  (.2009ركز الفلسطيني لإلرشاد  الم)على الصحة البدنية والنفسية والعقلية 

أشارت العديد من الدراسات التي تناولت الخبرات الصادمة وما ينتج عنها من استجابات 

وردود فعل إلى وصف العديد من المحاور من االستجابات النفسية  والمعرفية  والجسدية  والسلوكية 

أن لهدم البيوت تا يرا مباشرًا على ت وتفاعلها مع عوامل  قافية ودينية وشخصية متعددة والتي أظهر 

األهالي  وظهور مشاكل تتعلق بقدرتهم على القدرة على تطور كرب ما بعد الصدمة والمخاوف لدى 

االنتباه والتركيز  واضطرابات النوم  واضطرابات األكل  والخوف والهلع  واالكتئاب  كرب ما بعد 

حدوث تغييرات في صحة أفراد األسرة لهم  و الصدمة  والحزن والضيق عندما يفكرون فيما حدث 
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البدنية  بما في ذلك الذبحة القلبية ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم بعد هدم منازلهم  وأن األطفال 

نوبات  الذين ُهدمت منازلهم يعانون من القلق  ويشعرون بالذنب والعصبية والتوتر  عدم االستقرار 

واضطرابات ومشاكل وانفعاالت أشد وتمتد لفترة أطول رضية وأحيانا قد تظهر استجابات مالغضب  

؛ 2010جمعية الوداد للتاهيل المجتمعي  )" أعراض ما بعد الصدمة"من ذلك وقد تستمر مدى الحياة  

 (.Barsky & Klerman, 1983؛ 2009المركز الفلسطيني لإلرشاد  ؛ 2007   ابت وأبو طواحينه

الضغوط : اإلصابة باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة م ل سابقة للصدمة تسهم فيوهناك عوامل 

  واإلساءة في فترة الطفولة  والطبقة االقتصادية (أن ى)الحياتية المستمرة  والتاريخ النفسي  وجنس الفرد 

 ,.Plasc et al)الدنيا  وتدني المستوى التعليمي  وتدني الذكاء  وقصور الدعم والمساندة االجتماعية 

2007) . 

 ,Thabet & Vostanos؛Turner, 1999؛ 2005شعث  )ارت نتائج الدراسات لقد أش

إلى عدة عوامل وسيطة تلعب دور الحماية من تبعات الخبرات ( Wenar & Kerig, 2000؛ 2001

الشخصية  والمزاج  والعوامل الجينية  واألمراض النفسية األخرى  واستراتيجيات التاقلم : الصادمة م ل

 .  والدعم والمساندة االجتماعيةالعائلية واالجتماعية وال قافية المختلفة والتكيف  والعوامل

إلى أن المساندة ( Cutrona & Russell, 1990)وفي السياق نفسه يشير كاترون وراسل 

االجتماعية تقوم بمهمة حماية تقدير الشخص لذاته  وتشجعه على مقاومة الضغوط التي تفرضها عليه 

 & Turner)  وهذا يتفق مع التصور الذي تحدث عنه كاًل من تينر ومارنو  أحداث الحياة المؤلمة

Marino, 1994 ) لنموذج المساندة االجتماعية المتصل بالوقاية  والذي يشير إلى أن احتماالت

االضطراب النفسي تقل عندما تقوى قدرة الشخص على مقاومة أحداث الحياة السلبية  وعندما يتلقى 

 . تماعية من أهله وأصدقائه وزمالئه مّما يساعده على تجاوز األزمات والشدائدمن المساندة االج
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يمكن أن  لدى أهالي البيوت المهدمةغياب أو انخفاض مستوى المساندة االجتماعية لربما أن 

مما قد يؤدي إلى  صدمة هدم البيتالسلبية في مواجهة وردود الفعل يؤدي إلى الك ير من االستجابات 

المقدمة ألهالي البيوت المهدمة يمكن القول بان المساندة االجتماعية   و الصحة النفسية فياضطراب 

 . هدم البيتاالعتماد عليهم في وقت و   مويقدرونه ميحبونه همتستلزم وجود أشخاص مقربين من

وعليه فإن المسلمات الواردة في الخلفية النظرية في هذا الفصل ومعاناة المجتمع الفلسطيني 

اجهة انعكاسات الخبرة الصادمة المترتبة على هدم البيوت على يد قوات االحتالل في محافظة في مو 

 : القدس تدعنا نطرح سؤال البحث المركزي على النحو االتي

هــل توجــد عالقــة بــين المســاندة االجتماعيــة والخبــرة الصــادمة لــدى أهــالي البيــوت المهدمــة فــي   

دى المســاندة االجتماعيــة الرســمية مــع مــدى الخبــرة الصــادمة محافظــة القــدسل وهــل توجــد عالقــة بــين مــ

لـدى أهـالي البيـوت المهدمـةل وهـل توجـد عالقـة بــين مـدى المسـاندة االجتماعيـة غيـر الرسـمية مـع مــدى 

الخبــرة الصــادمة لــدى أهــالي البيــوت المهدمــةل وهــل توجــد فــروق فــي مــدى الخبــرة الصــادمة لــدى أهــالي 

والمســـتوى   الشـــهري لألســـرة مســـتوى الـــدخلالعمـــر  وعـــدد األبنـــاء  و الجـــنس  و : البيـــوت المهدمـــة حســـب

 .التعليمي لرب األسرة  وأسباب هدم المنزل  ونوع األسرةل

  راسةات الدّ فرضيّ  6.2

 :ئيسةالفرضية الرّ  1.6.2.

بــين المســاندة االجتماعيـــة ( α≤0.05)توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنـــد مســتوى الداللــة   

لــــدى أهــــالي البيــــوت المهدمــــة فــــي محافظــــة القــــدس  كــــذلك توجــــد فــــروق ذات داللــــة  والخبــــرة الصــــادمة

فـــي مـــدى الخبـــرة الصـــادمة لـــدى أهـــالي البيـــوت المهدمـــة فـــي  (α≤0.05)إحصــائية عنـــد مســـتوى داللـــة 
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الشـــهري  مســـتوى الـــدخلو عـــدد األبنـــاء  و العمـــر  و الجـــنس  :) محافظـــة القـــدس تعـــزى لمتغيـــرات الدراســـة

 (.  ونوع األسرةأسباب هدم المنزلو تعليمي لرب األسرة  المستوى الو   لألسرة

 :ع منها عدة فرضيات فرعية على النحو اآلتيتفرّ تتو 

 :الفرضية األولى 2.6.2.

بين مدى المساندة االجتماعيـة  (α≤0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

ة القـدس  فكلمـا زاد مـدى المسـاندة االجتماعيـة لدى أهـالي البيـوت المهدمـة فـي محافظـوالخبرة الصادمة 

 .ألهالي البيوت المهدمة قل مدى الخبرة الصادمة لديهم

 

 

 :الفرضية الثانية 3.6.2.

بين مدى المساندة االجتماعيـة  (α≤0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

مــة فــي محافظــة القــدس  فكلمــا زاد مـــدى لــدى أهــالي البيــوت المهدمــع مــدى الخبــرة الصــادمة الرســمية 

 .المساندة االجتماعية الرسمية ألهالي البيوت المهدمة قل مدى الخبرة الصادمة لديهم

 : الفرضية الثالثة 4.6.2.

بين مدى المساندة االجتماعيـة  (α≤0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظـة القـدس  فكلمـا زاد مـدى  غير الرسمية مع مدى الخبرة الصادمة

 .المساندة االجتماعية غير الرسمية ألهالي البيوت المهدمة قل مدى الخبرة الصادمة لديهم

 :الفرضية الرابعة 5.6.2.

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة لـدى ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

سـاء المقدسـيات مـن أهـالي البيـوت النّ ف ؛سالمهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير الجـن أهالي البيوت

  .لديهن أك ر حدة من الرجال مدى الخبرة الصادمةالمهدمة 
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  :الفرضية الخامسة 6.6.2.

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة لـدى  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

اهــالي البيــوت المهدمــة األقــل عمــرًا ف ؛دمــة فــي محافظــة القــدس تعــزى لمتغيــر العمــرأهــالي البيــوت المه

 .لديهم أك ر من األكبر سناً  مدى الخبرة الصادمة

 :الفرضية السادسة 7.6.2.

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة لـدى  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

اهـالي البيـوت المهدمـة الـذين لـديهم ف ؛لقدس تعزى إلـى عـدد األبنـاءأهالي البيوت المهدمة في محافظة ا

 .عدد أبناء أك ر مدى الخبرة الصادمة لديهم أك ر حدة من األسر التي لديها عدد أبناء أقل

 :الفرضية السابعة 8.6.2.

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة لـدى ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

اهـالي البيـوت المهدمـة ف ؛الشـهري مسـتوى الـدخلالبيـوت المهدمـة فـي محافظـة القـدس تعـزى إلـى أهـالي 

 . ذوي الدخل الشهري المرتفع الخبرة الصادمة لديهم أقل من ذوي الدخل المنخفض

 :الفرضية الثامنة 9.6.2.

لـدى فـي مـدى الخبـرة الصـادمة  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

األســرة ذو  ربّ فــ ؛أهــالي البيــوت المهدمــة فــي محافظــة القــدس تعــزى إلــى المســتوى التعليمــي لــرب األســرة

ــــل مــــن رب األســــرة ذو المســــتوى التعليمــــي  المســــتوى التعليمــــي العــــالي مــــدى الخبــــرة الصــــادمة لديــــه أق

 .المنخفض
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 :الفرضية التاسعة 10.6.2.

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة لـدى  (α≤0.05)داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   

اهــالي البيــوت المهدمــة ف ؛أهــالي البيــوت المهدمــة فــي محافظــة القــدس تعــزى لمتغيــر أســباب هــدم المنــزل

 .ألسباب عدم وجود ترخيص للبناء مدى الخبرة الصادمة لديهم أك ر حدة من غيرهم

 :الفرضية العاشرة 11.6.2.

في مدى الخبرة الصادمة لدى  (α≤0.05)عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية 

األسرة المنهدم بيتها وتنتمي ف ؛أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير نوع األسرة

 .لألسر الممتدة مدى الخبرة الصادمة لديها أك ر حدة من األسرة النووية
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 الفصل الثالث

 

 إجراءات الدراسة. 3

 المقدمة 1.3

تناول هذا الفصل ايضاحًا لمنهج الدراسة  وكذلك تحديد مجتمع الدراسة ووصف خصائص عينة  

الدراسة   م عرضًا لكيفية بناء أداة الدراسة  وصدق األداة و باتها  ومتغيرات الدراسة  ومراحل الدراسة  

  والتي أدت بدورها إلى وأساليب المعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات االحصائية

 .استخالص مجموعة من النتائج

 منهج الدراسة 2.3

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على دراسة الظاهرة في الوقت الحاضـر 

والذي يعرف بانـه أحـد أشـكال التحليـل والتفسـير العلمـي المـنظم لوصـف ظـاهرة أو وكما هي في الواقع  

يرها عــــن طريــــق جمــــع البيانــــات والمعلومــــات المقننــــة عــــن الظــــاهرة او المشــــكلة مشــــكلة محــــددة وتصــــو 

خضـــــاعها للدراســـــة الدقيقـــــة  المســـــاندة لتحليـــــل العالقـــــة بـــــين   (2002ملحـــــم  )وتصـــــنيفها وتحليلهـــــا وا 

 .الخبرة الصادمة ألهالي البيوت المهدمة في محافظة القدساالجتماعية و 

  مجتمع الدراسة 3.3

في محافظة قوات االحتالل  اّلتي هدمتهاالبيوت المهدمة من جميع تكون مجتمع الدراسة 

فردًا  ( 5572)بيتًا  ويسكن هذه البيوت ( 1294)والبالغ عددها ( 2014حتى  2000)القدس منذ سنة 

؛ مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع  2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  )حسب إحصائيات 

 (1)رقم   وذلك حسب الجدول (2014
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تّم فيـ  تطبيـق الدراسـة علـى أهـالي  ذيتوزيع مجتمع الدراسة في محافظة القدس الّ (: 1)جدول رقم 
 البيوت المهدمة موزعين حسب سنوات الهدم

 
 عدد البيوت المهدمة سنوات الهدم عدد البيوت المهدمة سنوات الهدم

2000 37 2008 98 

2001 81 2009 112 

2002 50 2010 53 
2003 84 2011 46 

2004 180 2012 61 

2005 111 2013 106 

2006 84 2014 112 

 بيتًا 1294البيوت المهدمة  مجموع 79 2007

 
 :ومن أسباب اختيار مجتمع الدراسة

 .معايشة الباحث لبعض أفراد مجتمع الدراسة وتلمسه لمدى المعاناة التي يعانوها جراء هدم منازلهم -1

ي تعيشها منطقة الدراسة وتزايد أعداد البيوت المهدمة فيها نتيجة تصاعد وتيرة الحالة السياسية الت -2

 .الهجمة التهويدية لسلطات االحتالل اإلسرائيلية في محافظة القدس

 عينة الدراسة 4.3

العينة العشوائية  عد  تَ استعان الباحث بالعينة الطبقية العشوائية  طبقية من حيث سنوات الهدم  و    

في  هناحيث   غير المتجانس اإلحصائيدقة في تم يل المجتمع  وأك رهاالعينات  أنواع أفضلالطبقية 

 أو الصفاتغير متجانسة من حيث الصفة  اإلحصائيتكون مفردات المجتمع  األحوالك ير من 

فردًا من أهالي البيوت المهدمة ( 420)من  الكليةوتكونت عينة الدراسة   (2410الهوبي  ) المدروسة

  حيث تم اختيار العينة ضمن محكات (1294)من مجتمع الدراسة األصلي البالغ ( %33)نسبته ما 

بح ية ومراعاة اختيار أفرادها بشكل موزع على البيوت المهدمة  بحيث تم اختيار فرد من كل بيت عند 

 (: 2410) كما ذكر في الهوبي   حيث تم استخراج العينة الطبقية حسب القانون اآلتيتعبئة االستبانة
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  m1(  = ((x n1÷Nحجم العينة الكلية )

 m1= حجم العينة من الطبقة االولى ( 1: حيث

 n1= حجم الطبقة االولى ( 2   

 N= حجم المجتمع ( 3   

: بقية من كل طبقة حسب سنوات الهدم  فعلى سبيل الم الوبناءاً  على هذا القانون تم استخراج العينة الط

 : على النحو التالي( 2440)بقية حسب سنوات الهدم تم استخراج العينة الط

  وعلى هذا النحو تم استخراج x 024  =88 )1220÷184( = )2440)حجم العينة من الطبقة االولى 

 .جميع العينات الطبقية وفق سنوات الهدم

 : خصائص عينة الدراسة 1.4.3.
 المستقلة اتحسب المتغير  الكليةيوضح خصائص عينة الدراسة ( 2)الجدول رقم 

 
 %النسبة المئوية  العدد المتغير

 .الجنس

 59 248 ذكر

 41 172 أنثى

 100 420 المجموع

 .العمر

 11.0 48 عام 25أقل من 

 8.0 35 عام 34 -25

 10.0 40 عام  35-44

 64.0 267 عام  45-54

 7.0 30 ا فأكثرعام  55

 100 420 المجموع

 .الحالة االجتماعية

 71.9 302 متزوج

 12.1 51 عزب

 7.6 32 مطلق

 8.4 35 أرمل

 100 420 المجموع

 .عدد األبناء

 20.5 86 أبناء فاقل 3

 38.1 160 أبناء   7 -4

 41.4 174 أبناء فأكثر   8

 100 420 المجموع
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 %النسبة المئوية  العدد المتغير

 .العالقة باألسرة

 82.4 346 األم/ األب

 5.2 22 األخت   /األخ

 3.1 13 جدة     /جد

 9.3 39 ابنة  /ابن

 100 420 المجموع

 .مستوى الدخل الشهري

 11.0 46 فاقل   شيقل 4000

 16.0 69   شيقل  4001-5000

 45.0 189 شيقل 6000 -5001

 18.0 75 شيقل 8000 -6001

 10.0 41 فأكثر شيقل 8001

 100 420 المجموع

 .المستوى التعليمي

 15.0 61 وأساسي ال يقرأ وال يكتب

 48.0 202 ثانوي

 20.0 84 دبلوم

 17.0 73 بكالوريوس فأعلى

 100 420 المجموع

 .أسباب هدم المنزل

 6.0 27 أمنية

 94.0 393 عدم وجود ترخيص بناء  

 100 420 المجموع

 .نوع األسرة

 63.0 263 ممتدة

 37.0 157 نووية

 100 420 المجموع

 
%( 41)من أفراد العينة ذكور مقابل %( 59)أن ( 2)دول رقم تشير المعطيات الواردة في الج

في الفئة %( 64)إناث  كذلك فإن توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير العمر  حيث كان أغلبيتهم وبنسبة 

%( 10)  وما نسبته (عام 25أقل من )منهم في الفئة العمرية %( 11)  وكان (عام  54-45)العمرية 

منهم في  %(7)و  (عام 34 -25)منهم في الفئة العمرية  %(8)  و(عام  44-35)في الفئة العمرية 

منهم %( 71.9)كذلك يشير الجدول أن أغلبية أفراد العينة وبنسبة (. ا فاك رعام55)الفئة العمرية 

ويتبين من . مطلقين%( 7.6)منهم أرامل  مقابل %( 8.4)من العزاب  وأن %( 12.1)متزوجون  وكان 

      لديهم أك ر من%( 41.4)وفقًا لمتغير عدد األبناء  أن أغلبية أفراد العينة وبنسبة  معطيات الجدول

أبناء  3)لديهم  %(20.5)  مقابل (7 -4)يتراوح عدد أبنائهم ما بين %( 38.1)  وما نسبته (أبناء 8)
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آلباء هم من ا %(82.4)كذلك فيما يتعلق بالعالقة باألسرة  حيث كان أغلبيتهم وبنسبة (. فاقل

منهم من الجد والجدة  مقابل %( 3.1)هم من األخوة واألخوات  و %(5.2)واألمهات  وبنسبة 

وتشير كذلك المعطيات أن مستوى الدخل الشهري ألغلبية أفراد العينة وبنسبة . ابن وابنة %(9.3)

  (شيقل 4000)منهم كان أقل من  %(11)  وبنسبة (شيقل 6000 -5001)يتراوح بين  %(45)

  (شيقل 8000 -6001)يتراوح بين  %(18)  و(شيقل  5000-4001)منهم يتراوح بين  %(16)و

أما توزيع أفراد العينة وفقًا للمستوى التعليمي  حيث . منهم %(10)لدى ( شيقل 8001)وما يزيد على 

منهم يحملون شهادة الدبلوم   %(20)انهوا المرحلة ال انوية  و %(48)كان أغلبيتهم وبنسبة 

وأساسي  منهم ال يقرأ وال يكتب  %(15)مقابل منهم يحملون شهادة البكالوريوس فاعلى   %(17)و

ويتضح من بيانات الجدول أيضا وفقًا لمتغير أسباب هدم المنزل  أن أغلبية أفراد العينة وبنسبة 

 أما. كانت ألسباب أمنية %(6)كان من أسباب هدم منزلها عدم وجود ترخيص بناء  مقابل  %(94)

هي  %(63)حسب متغير نوع األسرة  فقد أظهرت المعطيات أن أغلبية أسر البيوت المهدمة وبنسبة 

 .منهم اسر نووية %(37)ممتدة  مقابل 

 أداة الدراسة 5.3

بتصميم وقام الباحث   يقصد باألداة الوسيلة التي تستخدم في البحث بغرض جمع البيانات الالزمة  

أبو )كدراسة لدراسات السابقة ا وبعضوذلك باالعتماد على المادة النظرية  إستبانة خاصة بهذه الدراسة  

؛  ابت  2010 برنامج البحث العلمي والتدريب  وجمعية الوداد للتاهيل المجتمعي ؛ 2010هالل  

الخبرات التي تناولت  (2010؛ عودة  2010؛ السميرى  2012؛ خمايسه  2004حسنين  ؛ 1998

فقد شملت فاتحة االستبانة على توجه ألهالي البيوت المهدمة المشتركين  .جتماعيةالصادمة والمساندة اال

حيث تضمنت     مع توضيح اهداف الدراسةهمفي عينة الدراسة الختيار االجابات التي التي تنطبق علي

يانات االستبانة تفاصيل شخصية  ويشكل هذا القسم من االستبانة المتغيرات المستقلة للدراسة متم لة بالب
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الجنس  والعمر  وعدد أفراد األسرة  ومستوى الدخل الشهري  والمستوى : االولية عن أفراد الدراسة وهي

 .التعليمي لرب األسرة  وأسباب هدم المنزل  ونوع األسرة

فقرة تتم االجابة عليهم وفق االختيار من سلم خماسي على نمط ( 55)ومن  م احتوت االستبانة على 

تشير إلى أن ما جاء في العبارة موافق عليه بشدة  والخانة ( 1)بحيث أن الخانة ( Likert Scale)ليكيرت 

وذلك للفقرات السلبية  بشدة   معارض( 5)  والخانة معارض( 4)  والخانة محايد( 3)موافق  والخانة ( 2)

تشير إلى أن ما ( 1)الخانة  :باست ناء الفقرات االيجابية التي تصحح بعكس هذا اإلتجاه  على النحو االتي

  والخانة وافقم( 4)محايد  والخانة ( 3)  والخانة معارض( 2)عليه بشدة  والخانة  عارضجاء في العبارة م

  .بشدة وافقم( 5)

 :يوه اورمحخمسة كما وجرى تقسيم عبارات االستبانة إلى 

 ".مة عن هدم بيتيأتخيل صورًا مؤل" :فقرات م ل( 9)  وتضم استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت

  ".أتجنب األفكار التي تذكرني بهدم بيتي" :فقرات م ل( 8)  وتضم تجنب الخبرة الصادمة لهدم البيت

أصبحت أعاني من أمراض عضوية بعد  : "فقرات م ل( 13)  وتضم أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيت

 ."أن هدم بيتي

حضور األقارب ساعة هدم بيتي خفف : "ات م لفقر ( 14)  وتضم المساندة االجتماعية غير الرسمية

        ".عني الصدمة

بعد هدم بيتي تلقت االسره دعما ماديا من : "فقرات م ل( 11)  وتضم المساندة االجتماعية الرسمية

 ."المؤسسات الرسمية الفلسطينية

يحدد االستجابة الذي ( Closed Questionnaire)وقد تبنى الباحث في إعداد االستبانة الشكل المغلق 

 .فقرةالمحتملة لكل 
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 صدق أداة الدراسة 6.3

  وقد قام (1995العساف  )صدق األداة يعني التاكد من انها سوف تقيس ما اعدت لقياسه 

عرضها على مجموعة من المختصين  والذين أبدوا  من صدق أداة الدراسة من خالل الباحث بالتاكد

وتم أخذ مالحظاتهم ن الناحية اللغوية والعلمية والمنهجية  حول سالمة الفقرات مومالحظاتهم رأيهم 

ومن   هذا من ناحية (2)ملحق رقم  بعين االعتبار عند إخراج األداة بشكلها النهائي  وذلك كما هو في

تم التحقق من الصدق من خالل صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل ناحية أخرى  

بين درجة كل محور والدرجة الكلية للمجال الذي ينتمي  (Pearson Correlation)بيرسون  ارتباط

 (.4-3)  حيث إن الدرجة الكلية لألداة تعتبر معيارًا لصدق األداة  وذلك كما هو في الجداول رقم إليه

بــين درجــة كــل محــور مــن  (Pearson Correlation)بيرســون  معامــل ارتبــاط: (3)جــدول رقــم 

 (.االتساق الداخلي)الكلية  محاور الخبرة الصادمة والدرجة

عدد  المحور
 معامل االرتباط  الفقرات

الداللة 
 اإلحصائية

 *0.001 0.91 9 .استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت

 *0.001 0.85 8 .تجنب الخبرة الصادمة لهدم البيت

 *0.001 0.89 13 .أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيت

 *0.001 0.88 30 الدرجة الكلية

 
*p<0.01 

أن محاور الخبرة الصادمة تتمتع بمعامل ارتباط ذو داللة إحصائية  ( 3)يشير الجدول رقم 

  وهذا يشير إلى (0.85 - 0.91)بين  (Pearson Correlation)بيرسون حيث تراوح معامل ارتباط 

 .تمتع المحاور باالتساق الداخلي
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بــين درجــة كــل محــور مــن  (Pearson Correlation)بيرســون  معامــل ارتبــاط: (4)جــدول رقــم 

 (.االتساق الداخلي)محاور المساندة االجتماعية والدرجة الكلية 

عدد  المحور
 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط  الفقرات

 *0.000 0.92 14 .المساندة االجتماعية غير الرسمية

 *0.000 0.89 11 .المساندة االجتماعية الرسمية

 *0.001 0.91 25 الدرجة الكلية

 
*p<0.01 

 

أن محاور المساندة االجتماعية تتمتع بمعامل ارتباط ذو داللة ( 4)يشير الجدول رقم 

  وهذا (0.89 - 0.92)بين  (Pearson Correlation)بيرسون إحصائية  حيث تراوح معامل ارتباط 

 .يشير إلى تمتع المحاور باالتساق الداخلي

 ثبات أداة الدراسة 7.3

فردًا من ( 420)المكونة من للدراسة  الكليةبات األداة تم تطبيقها على العينة للتحقق من  

أهالي البيوت المهدمة ممن هدم بيتها على يد قوات االحتالل في محافظة القدس  وتم استخدام معادلة 

قيمة ال بات الكلية حيث بلغت الستخراج ال بات    (Cronbach Alpha)ال بات كرونباخ الفا 

يبين معامل ال بات لكل محور من  (5)الجدول رقم و . وهي قيمة تفي باغراض الدراسة  (0.80)

 .محاور االداة
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بمحاورهـا  ألداة الدراسـة (Cronbach Alpha)نتائج معادلـة الثبـات كرونبـال الفـا : (5)جدول رقم 
 المختلفة

 
 Alpha قيمة عدد الفقرات المحور

 0.82 9 .استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت

 0.73 8 .تجنب الخبرة الصادمة لهدم البيت

 0.80 13 .أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيت

 0.84 14 .المساندة االجتماعية غير الرسمية

 0.80 11 .المساندة االجتماعية الرسمية

 0.80 55 .الدرجة الكلية

 
لمحاور  (Cronbach Alpha)إلى نتائج معادلة ال بات كرونباخ الفا ( 5)يشير الجدول رقم 

  (0.82( )استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت)لمحور   إذ بلغت قيمة ال بات والدرجة الكليةستبانة الا

أعراض الخبرة )لمحور وال بات   (0.73( )تجنب الخبرة الصادمة لهدم البيت)لمحور وال بات 

  تالها (0.84( )ماعية غير الرسميةالمساندة االجت)ال بات لمحور و   (0.80( )الصادمة لهدم البيت

 .(0.80( )المساندة االجتماعية الرسمية)محور 

 الدراسة مراحل 8.3

 .بناء االستبانة وتحكيمها -1

 .عينة الدراسة في محافظة القدس تحديد -2

وتوضيح كيفية تعبئة والجلوس مع افراد العينة توزيع االستبانات على عينة الدراسة بعد حصرها   -3

 (.األداة)تبانة االس

   .استغرقت عملية توزيع وجمع االستبانات قرابة الشهرين -4

 (.SPSS)معالجة االستبانات إحصائيًا باستخدام البرنامج اإلحصائي  -5
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 متغيرات الدراسة 9.3

وهــو المتغيــر الــذي نســعى مــن خــالل هــذا البحــث للكشــف عــن ، الخبــرة الصــادمة: المتغيــر التــابع: أوال

 .رات المستقلة فيه  وسيتم قياسه إجرائيا كما هو واضح في أداة الدراسة التي تم إعدادهاتا ير المتغي

الجــنس  والعمــر  المســاندة االجتماعيــة  : وتضــم المتغيـرات المســتقلة اآلتيــة: المتغيــرات المســتقلة: ثانيــا

توى التعليمـــي  والمســـ  الشـــهري مســـتوى الـــدخلو   العالقـــة باألســـرةوعـــدد األبنـــاء  و   الحالـــة االجتماعيـــةو 

وأســـباب هـــدم المنـــزل  ونـــوع األســـرة  وســـيتم قياســـها إجرائيـــا كمـــا هـــو واضـــح فـــي أداة الدراســـة التـــي تـــم 

 .إعدادها

 المعالجة اإلحصائية 10.3

  واختبارات إحصائية بدرجة  قة (SPSS 20)لتحليل نتائج الدراسة تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

 :  على النحو اآلتي(0.05)

 .عداد والنسب المئوية الستخراج خصائص العينة الديمغرافيةاأل -1

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية - 2

 .لقياس مدى الترابط والعالقة بين متغيرين (Pearson Correlation)معامل االرتباط بيرسون  - 3

 .سةلفحص  بات أداة الدرا (Cronbach Alpha)معامل ال بات الفا كرونباخ  - 4

 .ويستعمل هذا االختبار لفحص الفروق في المتوسطات بين فئتين( t-Test) اختبار - 5

 .يستعمل لفحص الفروق في متوسطات أك ر من فئتين( ANOVA One-Way)اختبار  - 6

 .يستعمل إليجاد مصدر الفروق بين المتغيرات ولصالح من تكون( Tukey test)اختبار  - 7

الدراسة ونتائجها يمكن االستعانة بمفتـاح المتوسـطات الحسـابية وذلـك ولفهم كيفية تصحيح أداة 

 .(6)رقم كما هو واضح في الجدول 
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 لتصحيح أداة الدراسةمفتاح المتوسطات الحسابية : (6)جدول رقم 

 معارض بشدة معارض (متوسط)محايد  موافق موافق بشدة الفقرات
 5 4 3 2 1 السلبية

 4.20-5 3.40-4.19 2.60-3.39 1.80-2.59 1-1.79 المتوسط الحسابي

 1 2 3 4 5 االيجابية

 1-1.79 1.80-2.59 2.60-3.39 3.40-4.19 4.20-5 المتوسط الحسابي
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة           . 4

 المقدمة 1.4 

ئمة  ويشمل هذا الفصل عرض النتائج باستخدام التقنيات اإلحصائية المالسيتم في هذا الفصل 

باستخدام ( SPSS)عرضًا مفصاًل لنتائج الدراسة بعد تحليل البيانات بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 

  واختبار توكي (One Way Analysis of  Variance)واختبار التباين األحادي   (t-Test)اختبار 

(Tukey )رافات المعياريةلمعرفة مصدر الفروق والمتوسطات الحسابية واالنح. 

 نتائج أسئلة الدراسة 2.4

 ما مستوى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس؟ : السجال األول

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت األعداد  والمتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية  

والدرجة الكلية   وت المهدمة في محافظة القدسأهالي البيوالنسب المئوية لمحاور الخبرة الصادمة لدى 

 (.7)وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لدرجة (: 7)جدول رقم 
 أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدسمحاور الخبرة الصادمة والدرجة الكلية لدى 

 

االنحراف  *المتوسط الحسابي العدد دمةالخبرة الصا
 المعياري

% 

 52.0 0.57 2.60 420 .استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت

 56.6 0.62 2.83 420 .تجنب الخبرة الصادمة لهدم البيت

 52.2 0.59 2.61 420 .أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيت

 53.6 0.59 2.68 420 .الدرجة الكلية

 درجات 5سابي من المتوسط الح* 
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أهــالي البيــوت أن مســتوى الخبــرة الصــادمة لــدى ( 7)تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول رقــم 

كانــــت بدرجــــة متوســــطة  حيــــث بلــــغ المتوســــط الحســــابي لهــــذا المســــتوى  المهدمــــة فــــي محافظــــة القــــدس

خبــرة تجنــب ال:   وقــد جــاء فــي مقــدمتها%(53.6)وبــوزن نســبي ( 0.59)  مــع إنحــراف معيــاري (2.68)

، وبروزن نسربي   (0.62)، مع انحرراف معيراري   (2.83)بمتوسط حسابي الصـادمة لهـدم البيـت 

، مع انحراف معياري (2.61)بمتوسط حسابي   تالها أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيت (56.6%)

، (2.60)بمتوسط حسرابي    واستعادة الخبرة الصادمة لهـدم البيـت (52.2%)، وبوزن نسبي (0.59)

  وذلك كما هو واضـح مـن المتوسـطات الحسـابية (%52)، وبوزن نسبي(0.57)راف معياري مع انح

 .في الجدول أعاله

 لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس؟   المساندة االجتماعية ما مستوى : السجال الثاني

عياريــة  لإلجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخرجت األعــداد  والمتوســطات الحســابية  واالنحرافــات الم

فـــي  أهـــالي البيـــوت المهدمـــة فـــي محافظـــة القـــدسوالنســـب المئويـــة لمســـتوى المســـاندة االجتماعيـــة لـــدى 

 (.8)محاور الدراسة والدرجة الكلية  وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لدرجة (: 8)جدول رقم 
 أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدساالجتماعية لدى  المساندة

 
 % االنحراف المعياري *المتوسط الحسابي العدد المساندة االجتماعية

المساندة االجتماعية غير 
 . الرسمية

420 3.68 0.64 73.6 

 49.4 0.61 2.47 420 . المساندة االجتماعية الرسمية

 61.6 0.62 3.08 420 .الدرجة الكلية

 درجات 5المتوسط الحسابي من * 

ـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم  ـــات ال ـــدى ( 8)تشـــير المعطي ـــة ل أهـــالي أن مســـتوى المســـاندة االجتماعي

كانت بدرجـة متوسـطة  حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي لهـذا المسـتوى  البيوت المهدمة في محافظة القدس
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المسرراندة : فــي مقــدمتها  وقــد جــاء %(61.6)وبــوزن نســبي ( 0.62)معيــاري  انحــراف  مــع (3.08)

، وبروزن نسربي   (0.64)، مع انحراف معياري (3.68)بمتوسط حسابي  االجتماعية غير الرسمية

، (0.61)، مع انحراف معياري (2.47)بمتوسط حسابي  المسـاندة االجتماعيـة الرسـميةو ، (%73.6)

 .  %(49.4)وبوزن نسبي 

 نتائج فرضيات الدراسة 3.4

 

 :الفرضية األولى 1.3.4

ـــة    ـــد مســـتوى دالل ـــة إحصـــائية عن ـــة ذات دالل ـــين مـــدى المســـاندة ( α≤0.05)توجـــد عالق ب

االجتماعيــة والخبــرة الصــادمة لــدى أهــالي البيــوت المهدمــة فــي محافظــة القــدس، فكلمــا زاد مــدى 

 .المساندة االجتماعية ألهالي البيوت المهدمة قل مدى الخبرة الصادمة لديهم

  وتشير (Pearson Correlation)امل االرتباط بيرسون لفحص صحة الفرضية تم استخدام مع

لدى  الخبرة الصادمةمدى المساندة االجتماعية والنتائج الى وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين 

زاد مستوى المساندة   بحيث كلما (=p<0.001 r;0.580-) أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس

المهدمة قل مدى الخبرة الصادمة لديهم والعكس صحيح  وبذلك تكون االجتماعية ألهالي البيوت 

 .الفرضية قد قبلت

 :الفرضية الثانية 2.3.4

ـــة    ـــد مســـتوى دالل ـــة إحصـــائية عن ـــة ذات دالل ـــين مـــدى المســـاندة ( α≤0.05)توجـــد عالق ب

، االجتماعيـة الرســمية مـع متغيــر الخبـرة الصــادمة لـدى أهــالي البيـوت المهدمــة فـي محافظــة القــدس

 .فكلما زاد مدى المساندة االجتماعية الرسمية ألهالي البيوت المهدمة قل مدى الخبرة الصادمة لديهم

  وتشير (Pearson Correlation)لفحص صحة الفرضية تم استخدام معامل االرتباط بيرسون 

الخبرة و مدى المساندة االجتماعية الرسميةالنتائج الى وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين 
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زاد   بحيث كلما (=p<0.001 r;0.368-) لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس الصادمة

مدى المساندة االجتماعية الرسمية ألهالي البيوت المهدمة قلت الخبرة الصادمة لديهم والعكس صحيح  

 .وبذلك تكون الفرضية قد قبلت

 : الفرضية الثالثة 3.3.4

ـــة ذات دال    ـــة توجـــد عالق ـــد مســـتوى دالل ـــة إحصـــائية عن ـــين مـــدى المســـاندة ( α≤0.05)ل ب

االجتماعية غير الرسمية مع مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظـة القـدس، 

فكلما زاد مدى المساندة االجتماعية غير الرسمية ألهالي البيوت المهدمـة قـل مـدى الخبـرة الصـادمة 

 .لديهم

  وتشير (Pearson Correlation)م استخدام معامل االرتباط بيرسون لفحص صحة الفرضية ت

مدى المساندة االجتماعية غير الرسمية النتائج الى إلى وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين 

زاد   أي كلما (=p<0.001 r;0.714-) لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس الخبرة الصادمةو

الجتماعية غير الرسمية ألهالي البيوت المهدمة قل مدى الخبرة الصادمة لديهم والعكس مدى المساندة ا

 .صحيح  وبذلك تكون الفرضية قد قبلت

 :الفرضية الرابعة 4.3.4

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة   

النسـاء المقدسـيات مـن أهـالي  ؛سزى لمتغير الجنلدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تع

 . لديهن أكثر حدة من الرجال مدى الخبرة الصادمةالبيوت المهدمة 

لدى للفروق في مدى الخبرة الصادمة ( t-Test)م اختبار ت ااستخدتم للتحقق من صحة الفرضية 

واضح في الجدول رقم   وذلك كما هو سأهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير الجن

(9.)    
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لدى أهالي البيوت للفروق في مدى الخبرة الصادمة ( t-Test)نتائج اختبار ت (: 9)جدول رقم 
 (.N=420) سالمهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير الجن

 

 العدد الجنس الخبرة الصادمة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t(418) 

هدم استعادة الخبرة الصادمة ل
 .البيت

 0.63 2.52 248 ذكر
 0.70 1.66 172 أنثى 3.040-*

تجنب الخبرة الصادمة لهدم 
 .البيت

 0.47 3.43 248 ذكر
 0.84 1.97 172 أنثى 2.415*

أعراض الخبرة الصادمة لهدم 
 .البيت

 0.61 2.44 248 ذكر
 0.58 2.40 172 أنثى 2.749-

 0.57 2.79 248 ذكر .الدرجة الكلية
 0.71 2.01 172 أنثى 0.211*

*p<0.01 
في مدى الخبرة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 9)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

  وكانت الفروق في سالصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير الجن

برة الصادمة لهدم البيت لصالح أفراد العينة من تجنب الخو استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت محوريّ 

كذلك تشير النتائج إلى عدم  .t(418)= -3.040;p<0.01  (t(418)= 2.415;p<0.01) اإلناث

- =t(418)) وجود فروق ذات داللة إحصائية في أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيت

2.749;p>0.01 لمدى الخبرة داللة إحصائية  وجود فروق ذات  كذلك أشارت نتائج الدرجة الكلية

 النساء المقدسياتالخبرة الصادمة لدى  مما يدل على أن مدى  t(418)= 0.211;p<0.01) الصادمة

 .وبذلك تكون الفرضية قد قبلت  الرجالأك ر حدة من 

  :الفرضية الخامسة 5.3.4

صـادمة فـي مـدى الخبـرة ال( α≤0.05)توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة   

لدى أهالي البيوت المهدمـة فـي محافظـة القـدس تعـزى لمتغيـر العمـر، أهـالي البيـوت المهدمـة األقـل 

 .لديهم أكثر من األكبر سنا   مدى الخبرة الصادمةعمرا  
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 One Way Analysis of)م اختبار تحليل التباين األحادي ااستخدتم صحة الفرضية لفحص 

Variance ) واختبار توكي   صادمة لدى أهالي البيوت المهدمةمدى الخبرة الللفروق في(Tukey )

 (.  10)وذلك كما هو واضح في الجدول رقم لمعرفة مصدر الفروق 

فــي مــدى الخبــرة الصــادمة لــدى أهــالي المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة (: 10)جــدول رقــم 
 .(N=420)البيوت المهدمة في محافظة القدس حسب العمر

 
الخبرة 
 الصادمة

 العدد العمر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

F(4,415) 

استعادة الخبرة 
الصادمة لهدم 

 .البيت

25-  48 2.56 0.52 

*3.463 

25-34   35 2.44 0.63 

35-44   40 2.61 0.67 

45-54   267 2.65 0.73 

55 +  30 2.92 0.75 

 0.66 2.64 420 المجموع

 تجنب الخبرة
الصادمة لهدم 

 .البيت

25-  48 2.62 0.55 

1.305 

25-34   35 2.82 0.39 

35-44   40 2.60 0.59 

45-54   267 3.19 0.70 

55 + 30 3.21 0.52 

 0.55 2.89 420 المجموع

أعراض 
الخبرة 

الصادمة لهدم 
 .البيت

25-  48 2.43 0.50 

*10.114 

25-34   35 2.45 0.49 

35-44   40 2.67 0.53 

45-54   267 3.14 0.62 

55 + 30 2.68 0.45 

 0.52 2.70 420 المجموع

 .الدرجة الكلية

25-  48 2.54 0.53 

*4.643 

25-34   35 2.57 0.50 

35-44   40 2.63 0.59 

45-54   267 2.99 0.68 

55 + 30 2.93 0.57 

 0.57 2.74 420 المجموع

*P<0.01 
اســتعادة فــي إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ( 10)تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول رقــم   

 لــــــــــــدى أهــــــــــــالي البيــــــــــــوت المهدمــــــــــــة تعــــــــــــزى لمتغيــــــــــــر العمــــــــــــرالخبــــــــــــرة الصــــــــــــادمة لهــــــــــــدم البيــــــــــــت 
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(3.463;p<0.01=F(4,415)) ولمعرفة مصادر الفروق تم استخدام اختبار توكي  (Tukey ) أن وتبـين

وذوي الفئـات العمريـة ( عـام  34-25  وعـام25أقـل مـن )العمريـة  المبحـو ين ذوي الفئـات كانـت بـينالفروق 

  كـذلك وجـود (عـام  34-25عـام  و25أقل من )العمرية  اتلصالح ذوي الفئ، (+ 55، 45-54،  35-44)

لـدى أهـالي البيـوت المهدمـة تعـزى أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيت فـي فـروق ذات داللـة إحصـائية 

  ولمعرفـــة مصـــادر الفـــروق تـــم اســـتخدام اختبـــار تـــوكي (p<0.01=F(4,415);10.114)غيـــر العمـــر لمت

(Tukey ) ( عـام  34-25عـام  و25أقـل مـن )وتبـين أن الفـروق كانـت بـين المبحـو ين ذوي الفئـات العمريـة

-25عـام  و25أقـل مـن )لصـالح ذوي الفئـات العمريـة ، (+ 55، 54-45،  44-35)وذوي الفئـات العمريـة 

اســتعادة )محــوري فــي كــذلك  اظهــرت نتــائج الدرجــة الكليــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية   (عــام  34

لهدم البيت لدى أهالي البيوت المهدمة تعزى لمتغير العمر  (أعراض الخبرة الصادمةو الخبرة الصادمة 

(4.643;p<0.01=F(4,415))ـــار تـــوكي  حســـبالفـــروق    وكانـــت ـــين المبحـــو ي( Tukey)اختب ذوي  نب

، (+ 55، 54-45،  44-35)وذوي الفئـات العمريـة ( عــام  34-25عــام  و25أقـل مـن )الفئـات العمريـة 

 أهـالي البيـوت المهدمـةممـا يـدل علـى أن (. عـام  34-25عـام  و25أقـل مـن )لصالح ذوي الفئـات العمريـة 

مـن غيـرهم مـن دة أعراضها لديهم أكثر حر و استعادة الخبرة الصادمةقل اعاما ف( 34)ذوي االعمار من 

 .وبذلك تكون الفرضية قد قبلت  وذلك  حسب المتوسطات الحسابيةالفئات العمرية األخرى  

  :الفرضية السادسة 6.3.4

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة   

أهالي البيوت المهدمـة الـذين  ؛اءلدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى إلى عدد األبن

 .لديهم عدد أبناء أكثر مدى الخبرة الصادمة لديهم أكثر حدة من األسر التي لديها عدد أبناء أقل
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 One Way Analysis of)لفحص صحة الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

Variance ) وذلك كما عدد األبناءحسب  المهدمةمدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت للفروق في  

 (.  11)هو واضح في الجدول رقم 

فــي مــدى الخبــرة الصــادمة لــدى أهــالي المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة (: 11)جــدول رقــم 
 (.N=420) البيوت المهدمة في محافظة القدس حسب عدد األبناء

 
الخبرة 
 الصادمة

 العدد عدد األبناء
المتوسط 

 يالحساب
االنحراف 
 المعياري

F(2,417) 

استعادة 
الخبرة 

الصادمة 
 لهدم البيت

 0.51 2.46  86 أبناء فاقل 3

0.261 
 0.44 2.39 160 أبناء   7 - 4

 0.68 2.31 174 أبناء فأكثر   8

 0.54 2.39 420 المجموع

تجنب الخبرة 
الصادمة 
 لهدم البيت

 0.64 2.38  86 أبناء فاقل 3

0.413 
 0.38 2.35 160 أبناء   7 - 4

 0.59 2.59 174 أبناء فأكثر   8

 0.54 2.44 420 المجموع

أعراض 
الخبرة 

الصادمة 
 لهدم البيت

 0.65 1.91  86 أبناء فاقل 3

0.284 
 0.71 2.56 160 أبناء   7 - 4

 0.68 2.44 174 أبناء فأكثر   8

 0.68 2.30 420 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.60 2.25  86 أبناء فاقل 3

0.292 
 0.51 2.43 160 أبناء   7 - 4

 0.65 2.45 174 أبناء فأكثر   8

 0.59 2.40 420 المجموع

P>0.05 
  

فـي مـدى إلى عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية ( 11)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم   

فـي جميـع المحـاور   في محافظـة القـدس حسـب عـدد األبنـاءالخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة 

ـــة ـــوالي والدرجـــة الكلي ـــى الت   (0.413; P>0.05=F(2,417))  (P>0.05=F(2,417) ;0.261) عل

(0.284; P>0.05=F(2,417))  (0.292; P>0.05=F(2,417) .) وبــــذلك تكــــون الفرضــــية قــــد

 .وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية، رفضت
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 :فرضية السابعةال 7.3.4

 

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة   

الشـهري، أهـالي البيـوت  مسـتوى الـدخللدى أهـالي البيـوت المهدمـة فـي محافظـة القـدس تعـزى إلـى 

 . المهدمة ذوي الدخل الشهري المرتفع الخبرة الصادمة لديهم أقل من ذوي الدخل المنخفض

 One Way Analysis of)لفحص صحة الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

Variance ) مستوى الدخلحسب  مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمةللفروق في 

 (.  12)لمعرفة مصدر الفروق وذلك كما هو واضح في الجدول رقم ( Tukey)  واختبار توكي الشهري

فــي مــدى الخبــرة الصــادمة لــدى أهــالي المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة (: 12)جــدول رقــم 
 (.N=420) الشهري مستوى الدخلالبيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير 

 
الخبرة 
 الصادمة

 العدد الدخل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

F(4,415) 

استعادة الخبرة 
الصادمة لهدم 

 .البيت

-4000 46 2.58 0.66 

*4.037 

5000-4001 69 2.53 0.55 

6000-5001 189 2.62 0.58 

8000-6001 75 2.75 0.63 

8001+ 41 3.32 0.43 

 0.57 2.76 420 المجموع

تجنب الخبرة 
الصادمة لهدم 

 .البيت

-4000 46 2.62 0.45 

3.415 

5000-4001 69 2.72 0.50 

6000-5001 189 2.70 0.67 

8000-6001 75 3.07 0.59 

8001+ 41 3.27 0.67 

 0.58 2.88 420 المجموع

أعراض 
الخبرة 

الصادمة لهدم 
 .البيت

-4000 46 2.44 0.54 

*8.203 

5000-4001 69 2.34 0.59 

6000-5001 189 2.70 0.43 

8000-6001 75 3.24 0.52 

8001+ 41 3.32 0.65 

 0.55 2.81 420 المجموع

 6.815* 0.55 2.55 46 4000- .الدرجة الكلية
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5000-4001 69 2.53 0.54 

6000-5001 189 2.67 0.56 

8000-6001 75 3.02 0.58 

8001+ 41 3.30 0.58 

 0.57 2.82 420 المجموع

*P<0.01 
 
 الدرجـة الكليـةفـي صـائية إلى وجود فـروق ذات داللـة إح( 12)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم  

لهـدم البيـت لـدى ( وأعراض الخبرة الصادمة  اسـتعادة الخبـرة الصـادمة)محـورّي وفـي  للخبـرة الصـادمة

  (p<0.01=F(4,415);6.815) الشــــــهري مســــــتوى الــــــدخلأهــــــالي البيــــــوت المهدمــــــة تعــــــزى لمتغيــــــر 

(4.037;p<0.01=F(4,415))  (8.203;p<0.01=F(4,415) .)روق تـــــــــم ولمعرفـــــــــة مصـــــــــادر الفـــــــــ

كانــــت بــــين كــــال المحــــورين الدرجــــة الكليــــة وفــــي فــــي وتبــــين أن الفــــروق ( Tukey)اســــتخدام اختبــــار تــــوكي 

ـــــدخل الشـــــهري المبحـــــو ين ـــــين و ( شـــــيقل 4001-5000  وشـــــيقل -4000أقـــــل مـــــن ) ذوي ال ـــــدخل ب ذوي ال

ــــــدخل الشــــــهري (+8001  8000-6001  6000-5001) ــــــل مــــــن )  لصــــــالح ذوي ال   شــــــيقل -4000أق

تجنب الخبرة الصادمة لهردم  في حـين لـم توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي   (شيقل 4001-5000و

وذلـك كمـا هـو واضـح مـن  .(p>0.01=F(4,415);3.415)البيت حسب مستوى الردخل الشرهري   

  .وبذلك تكون الفرضية قد قبلتالمتوسطات الحسابية  

 

 

 

 

 

 

 :الفرضية الثامنة 8.3.4
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فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)ة عنـد مسـتوى داللـة توجد فروق ذات داللـة إحصـائي  

لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى إلى المستوى التعليمي لرب األسرة، رب األسـرة 

ذو المستوى التعليمي العالي مـدى الخبـرة الصـادمة لديـ  أقـل مـن رب األسـرة ذو المسـتوى التعليمـي 

 .المنخفض

 One Way Analysis of)ستخدام اختبار تحليل التباين األحادي لفحص صحة الفرضية تم ا

Variance ) التعليمي مستوى الحسب  مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمةللفروق في

 (.  13)لمعرفة مصدر الفروق وذلك كما هو واضح في الجدول رقم ( Tukey)  واختبار توكي لرب االسرة

في مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي ت الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطا(: 13)جدول رقم 
 (.N=420) البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير المستوى التعليمي لرب األسرة

 
الخبرة 
 الصادمة

المستوى 
 التعليمي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

F(3,416) 

استعادة الخبرة 
الصادمة لهدم 

 .البيت

ال يقرأ وال يكتب 
 وأساسي

61 1.96 0.57 

*4.062 
 0.48 2.65 202 ثانوي

 0.64 2.66 84 دبلوم

 0.63 3.35 73 بكالوريوس فأعلى

 0.58 2.66 420 المجموع

تجنب الخبرة 
الصادمة لهدم 

 .البيت

ال يقرأ وال يكتب 
 وأساسي

61 2.67 0.55 

2.144 
 0.57 2.80 202 ثانوي

 0.60 3.10 84 لومدب

 0.69 3.23 73 بكالوريوس فأعلى

 0.60 2.95 420 المجموع

أعراض 
الخبرة 

الصادمة لهدم 
 .البيت

ال يقرأ وال يكتب 
 وأساسي

61 1.93 0.56 

*6.122 
 0.64 2.81 202 ثانوي

 0.62 3.32 84 دبلوم

 0.55 3.37 73 بكالوريوس فأعلى

 0.59 2.85 420 المجموع

 .الدرجة الكلية
ال يقرأ وال يكتب 

 وأساسي
61 2.19 0.56 

*2.303 
 0.56 2.75 202 ثانوي
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 0.62 3.03 84 دبلوم

 0.63 3.32 73 بكالوريوس فأعلى

 0.59 2.82 420 المجموع

*P<0.01 
 
لكليـة فـي الدرجـة اإلى وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية ( 13)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم  

لهـدم البيـت لـدى ( وأعراض الخبرة الصادمةاسـتعادة الخبـرة الصـادمة  )للخبـرة الصـادمة وفـي محـورّي 

  (p<0.01=F(3,416);2.303)التعليمـي لـرب االســرة مسـتوى أهـالي البيـوت المهدمـة تعـزى لمتغيـر ال

(4.062;p<0.01=F(3,416)) (6.122;p<0.01=F(3,416) .)تخدام ولمعرفة مصادر الفروق تم اس

الـذين  وفي كال المحـورين كانـت بـين المبحـو ين في الدرجة الكليةوتبين أن الفروق ( Tukey)اختبار توكي 

وأساســي وحملــة ال ــانوي  والــدبلوم  والبكــالوريوس فــاعلى  لصــالح  وال يكتبــون نمســتواهم التعليمــي ال يقــرأو 

تجنرب الخبرررة  داللـة إحصـائية فـي فـي حـين لـم توجـد فـروق ذات وأساسـي   وال يكتبـون نال يقـرأو الـذين 

وذلك كما  .(p>0.01=F(3,416);2.144) التعليمي لرب االسرةالصادمة لهدم البيت حسب المستوى 

 .وبذلك تكون الفرضية قد قبلتهو واضح من المتوسطات الحسابية  

 

 

 

 

 

 

 :الفرضية التاسعة 9.3.4
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في مدى الخبرة الصادمة  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير أسباب هدم المنزل، أهالي البيوت 

 .المهدمة ألسباب عدم وجود ترخيص للبناء مدى الخبرة الصادمة لديهم أكثر حدة من غيرهم

 

لدى الصادمة  للفروق في مدى الخبرة( t-Test)للتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار ت 

  وذلك كما هو واضح في أسباب هدم المنزلأهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير 

 (.14)الجدول رقم 

 

لــدى أهــالي البيــوت للفــروق فــي مــدى الخبــرة الصــادمة ( t-Test)نتــائج اختبــار ت (: 14)جــدول رقــم 
 (.N=420) المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير أسباب هدم المنزل

 

 الخبرة الصادمة
أسباب هدم 

 المنزل
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t(418) 

استعادة الخبرة الصادمة 
 لهدم البيت

 0.66 3.52 27 أمنية

عدم وجود  2.050-*
 ترخيص بناء  

393 2.49 0.62 

تجنب الخبرة الصادمة 
 لهدم البيت

 0.56 3.50 27 أمنية

ود عدم وج 2.311*
 ترخيص بناء  

393 2.40 0.54 

أعراض الخبرة الصادمة 
 لهدم البيت

 0.47 3.54 27 أمنية

عدم وجود  2.081*
 ترخيص بناء  

393 2.41 0.51 

 الدرجة الكلية
 0.56 3.52 27 أمنية

عدم وجود  2.602*
 ترخيص بناء  

393 2.43 0.55 

*P<0.01 
في مدى إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 14)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

  أسباب هدم المنزلالصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير  الخبرة 

-) استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيتفي محاور على التوالي الفروق وكانت 
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2.050;p<0.01=t(418) .2.311) الصادمة لهدم البيتتجنب الخبرة و;p<0.01=t(418) .

والدرجة الكلية  .p<0.01=t(418);2.081) أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيتو

(2.602;p<0.01=t(418).  لصالح أفراد العينة ممن هدمت منازلهم ألسباب عدم وجود ترخيص

هدمت منازلهم ألسباب عدم حيث كانت الخبرة الصادمة في جميع المحاور لدى األهالي ممن  بناء 

 .وبذلك تكون الفرضية قد قبلتأك ر حدة من الذين هدمت منازلهم ألسباب أمنية   ود ترخيص بناءوج

 

 :الفرضية العاشرة 10.3.4

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 

رة المنهــدم بيتهــا لــدى أهــالي البيــوت المهدمــة فــي محافظــة القــدس تعــزى لمتغيــر نــوع األســرة، األســ

 .وتنتمي لألسر الممتدة مدى الخبرة الصادمة لديها أكثر حدة من األسرة النووية

 

لدى للفروق في مدى الخبرة الصادمة ( t-Test)للتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار ت 

دول   وذلك كما هو واضح في الجأهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير نوع األسرة

 (.15)رقم 

لدى أهالي البيوت للفروق في مدى الخبرة الصادمة ( t-Test)نتائج اختبار ت (: 15)جدول رقم 
 (.N=420) المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير نوع األسرة

 

 الخبرة الصادمة
نوع 
 األسرة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t(418) 

استعادة الخبرة الصادمة 
 م البيتلهد

 0.48 2.81 263 ممتدة
 0.53 2.40 157 نووية 3.220*

تجنب الخبرة الصادمة لهدم 
 البيت

 0.75 3.30 263 ممتدة
 0.63 3.23 157 نووية 0.443-

أعراض الخبرة الصادمة 
 لهدم البيت

 0.57 2.34 263 ممتدة
 0.50 2.42 157 نووية 1.271



88 
 

 الدرجة الكلية
 0.56 2.81 263 ممتدة

-1.343 
 0.55 2.68 157 نووية

*P<0.01 
في مدى إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 15)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

  وكانت الفروق الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير نوع األسرة

لصالح أفراد العينة من . p<0.01=t(418);3.220) استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيتفي محور 

أك ر ينتمون إلى األسر النووية حيث كانت استعادة الخبرة الصادمة لدى األهالي ممن  األسر النووية 

حدة من الذين ينتمون إلى األسر الممتدة  كذلك لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية لدى األهالي المنهدم 

أعراض الخبرة   وp>0.01=t(418);0.443-) رة الصادمة لهدم البيتتجنب الخببيتها في محورّي 

 .وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. p>0.01=t(418);1.271) الصادمة لهدم البيت
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 الفصل الخامس

 

 الدراسة           مناقشة نتائج. 5

    

الخبرة الصادمة لدى أهالي و العالقة بين المساندة االجتماعية يحاول البحث الحالي التعرف الى      

  كذلك التعرف الى الفروقات في البيوت المهدمة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية في محافظة القدس

أربعة أقسام  القسم االول فصل النقاش يقسم الى   حسب متغيرات الدراسة المستقلة مدى الخبرة الصادمة

ني سيحتوي على مناقشة النتائج الخاصة بمستوى الخبرة يحتوي على نتائج البحث المركزية  والقسم ال ا

الصادمة  ومستوى المساندة االجتماعية  اما القسم ال الث سيحتوي على مناقشة النتائج المتعلقة بالعالقة 

بين مدى المساندة االجتماعية والخبرة الصادمة  والقسم الرابع يحتوي مناقشة نتائج الفروقات في مدى 

الجنس  والعمر  وعدد أفراد األسرة  ومستوى الدخل لدى أهالي البيوت المهدمة حسب  الخبرة الصادمة

وتقديم بعض التوصيات . الشهري  والمستوى التعليمي لرب األسرة  وأسباب هدم المنزل  ونوع األسرة

 .المرتبطة بنتائج الدراسة

 نتائج البحث المركزية: القسم االول 1.5

 أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدسالخبرة الصادمة لدى  أن مستوىلقد أشارت النتائج 

بدرجة  جاءتأهالي البيوت المهدمة مستوى المساندة االجتماعية لدى  كذلك  كانت بدرجة متوسطة

العالقة بين مدى المساندة االجتماعية والخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت بخصوص   متوسطة

مدى المساندة االجتماعية د عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين أشارت النتائج الى وجو ، المهدمة

لدى أهالي البيوت المهدمة  كذلك  العالقة بين مدى المساندة االجتماعية الرسمية مع  الخبرة الصادمةو
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أشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسية ذات فقد   متغير الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة

  اما لدى أهالي البيوت المهدمة الخبرة الصادمةمدى المساندة االجتماعية الرسمية وية بين داللة إحصائ

العالقة بين مدى المساندة االجتماعية غير الرسمية مع مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي فيما يتعلق ب

مساندة مدى الأشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين   البيوت المهدمة

 .لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس الخبرة الصادمةاالجتماعية غير الرسمية و

الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة اما بخصوص نتائج الفروقات في مدى 

 الجنس  والعمر  وعدد أفراد األسرة  ومستوى الدخل الشهري  والمستوى التعليمي لربحسب  القدس

في مدى لقد بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية . األسرة  وأسباب هدم المنزل  ونوع األسرة

استعادة   وكانت الفروق في محورّي سالخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة تعزى لمتغير الجن

كذلك   ينة من اإلناثتجنب الخبرة الصادمة لهدم البيت لصالح أفراد العو الخبرة الصادمة لهدم البيت

مما يدل  بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيت 

وما يتعلق بالفروق حسب  على أن مدى الخبرة الصادمة لدى النساء المقدسيات أك ر حدة من الرجال 

أقل من )و ين ذوي الفئات العمرية العمر  أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبح

لصالح ذوي الفئات العمرية ، (+ 55، 54-45،  44-35)وذوي الفئات العمرية ( عام  34-25عام  و25

عاما ( 34)ذوي األعمار من  أهالي البيوت المهدمة  مما يدل على أن (عام  34-25عام  و25أقل من )

. من غيرهم من الفئات العمرية األخرىر حدة أعراضها لديهم أكثو استعادة الخبرة الصادمةفاقل 

في مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

وبخصوص مستوى الدخل الشهري  فاشارت النتائج وجود فروق ذات داللة . المهدمة حسب عدد األبناء

وأعراض الخبرة استعادة الخبرة الصادمة  )ي محورّي في الدرجة الكلية للخبرة الصادمة وفإحصائية 

  شيقل -4000أقل من ) ذوي الدخل الشهريلهدم البيت لدى أهالي البيوت المهدمة لصالح ( الصادمة
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أظهرت النتائج وجود فروق ذات  التعليمي لرب األسرة مستوى الوبخصوص  (.شيقل 4001-5000و

وأعراض استعادة الخبرة الصادمة  )الصادمة وفي محورّي في الدرجة الكلية للخبرة داللة إحصائية 

الذين مستواهم التعليمي  المبحو ينلهدم البيت لدى أهالي البيوت المهدمة  ولصالح ( الخبرة الصادمة

تجنب الخبرة الصادمة وأساسي  في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في  وال يكتبون نال يقرأو 

 .لهدم البيت

في مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية   أظهرت النتائج هدم المنزل باسبابعلق أما بما يت

لصالح أفراد العينة ممن هدمت منازلهم   وكانت الفروق الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة

حيث كانت الخبرة الصادمة في جميع المحاور لديهم أك ر حدة من  ألسباب عدم وجود ترخيص بناء 

في مدى كذلك  أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية . مت منازلهم ألسباب أمنيةالذين هد

استعادة   وكانت الفروق في محور الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة حسب متغير نوع األسرة

داللة  كذلك لم تظهر فروق ذات لصالح أفراد العينة من األسر النووية   الخبرة الصادمة لهدم البيت

أعراض الخبرة الصادمة لهدم   وتجنب الخبرة الصادمة إحصائية لدى األهالي المنهدم بيتها في محورّي 

 .البيت

مناقشة النتائج المتعلقة بمستوى الخبرة الصادمة، ومستوى المساندة : القسم الثاني 2.5

 االجتماعية

أهالي البيوت المهدمة في دى أشارت النتائج إلى أن مستوى الدرجة الكلية للخبرة الصادمة ل

جاءت بدرجة متوسطة  كذلك  وفي جميع المحاور  وهذا يشير أن لهدم قوات  محافظة القدس

االحتالل المنازل تا يرات واضحة ومستمرة على المعاناة النفسية الناتجة عن هذه الهدم ومستوى 

ل قد تدوم لفترات طويلة نسبيًا الخبرات الصادمة لديهم  إضافة إلى أن هذه التا يرات ليست عابرة ب

 . على الرغم من اختالف أهالي البيوت المهدمة من حيث سنوات الهدم
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ويرى الباحث من خالل معايشته األحداث أن معظم أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس 

عــن ذلــك ربمــا مــا زالــوا يعــانون مــن الصــدمة النفســية ولــم يــتم تقــديم العــالج المناســب لهــم  ممــا ســينتج 

إذ بلــغ الــوزن ( 2010)عــودة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة . صــعوبة فــي شــفائهم ومعــالجتهم فيمــا بعــد

 (2007)كذلك تتفـق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة  ابـت وأبـو طواحينـه %(. 62.14)النسبي للخبرة الصادمة 

هذه النتيجة  من األطفال تعرضوا لصدمة نفسية بدرجة متوسطة  في المقابل تعارضت%( 60)من أن 

من أن متوسط درجة األعراض الصدمية كانت كبيرة لدى عينة الدراسة مـن  (2008)خيربك مع نتيجة 

 .العراقيين

فقد أشارت النتائج أن مستوى الدرجة الكلية أما فيما يتعلق بمستوى المساندة االجتماعية  

اءت بدرجة متوسطة  وأن ج أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدسللمساندة االجتماعية لدى 

المساندة االجتماعية غير الرسمية جاءت بدرجة الموافقة  مما يعني أن المساندة االجتماعية غير 

الرسمية كان لها دور فعال وايجابي في الحد من مدى الخبرة الصادمة لدى األهالي  أما المساندة 

دة االجتماعية الرسمية لم يكن لها دور االجتماعية الرسمية فجاءت بدرجة المعارضة  بمعنى أن المسان

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة . فعال وايجابي في الحد من مدى الخبرة الصادمة لدى األهالي

التي أظهرت أن المساندة االجتماعية التي يتلقاها المراهقين متوسطة  واختلفت هذه  (2006)دياب 

ظهرت أن الوزن النسبي للمساندة االجتماعية التي أ( 2010)دراسة عودة النتيجة مع نتيجة 

(85.79.)% 
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مناقشة النتائج المتعلقة بالعالقة بين مدى المساندة االجتماعية والخبرة : القسم الثالث 3.5

 الصادمة

 ,.Bergman et al)تشير نتائج العديد من الدراسات منها دراسة بريقمن وآخرون  وبولبي 

2008, Bowlby, 1980 )  المساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفرد على مقاومة الصدمة من أن

وتقلل من معاناته  وكلما قلت مصادر المساندة االجتماعية ارتبط ذلك بالعديد من االضطرابات 

النفسية واالجتماعية  والضغوط  وهذا يتفق مع التصور الذي تحدث عنه كاًل من تينر ومارنو  

(Turner & Marino, 1994 ) ذج المساندة االجتماعية المتصل بالوقاية  والذي يشير إلى أن لنمو

احتماالت االضطراب النفسي تقل عندما تقوى قدرة الشخص على مقاومة أحداث الحياة السلبية  

وعندما يتلقى من المساندة االجتماعية من أهله وأصدقائه وزمالئه مّما يساعده على تجاوز األزمات 

 .تم نص الفرضية األولىوالشدائد وبناء على ذلك 

 

 :الفرضية األولى
 

بين مدى المساندة ( α≤0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
االجتماعية والخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس، فكلما زاد مدى 

 .دمة لديهمالمساندة االجتماعية ألهالي البيوت المهدمة قل مدى الخبرة الصا
 

لدى  الخبرة الصادمةمدى المساندة االجتماعية ود عالقة عكسية بين و وجلقد أشارت النتائج 

زاد مستوى المساندة االجتماعية ألهالي البيوت   بحيث كلما أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس

 .المهدمة قل مدى الخبرة الصادمة لديهم والعكس صحيح

 الرسميةيجة إلى أنه كلما قدمت المساندة االجتماعية بشتى أنواعها سواء يعزو الباحث هذه النت

سيساعد أهالي البيوت ربما األقارب واألصدقاء والجيران فإّن ذلك  من المؤّسسات أو غير الرسمية من



94 
 

المهدمة في محافظة القدس على التقليل من مدى الخبرة الصادمة لديهم  وعكس ذلك فإنه سوف يزيد من 

من أن توفر المساندة كذلك  يمكن تفسير هذه النتيجة  .الخبرة الصادمة واألعباء بشتى أشكالها مستوى

االجتماعية ألهالي البيوت المهدمة أ ناء معاناتهم من الخبرة الصادمة جراء هدم بيوتهم يساعدهم ذلك 

رين وعندما تتوفر على تخطي المحن والتوافق معها  فاإلنسان دائما بحاجة للعون والمساعدة من اآلخ

هذه العناصر فإنها تساعدهم في ابقاء المواطنين في محافظة القدس أقوياء ومتماسكين في مواجهة 

على أهمية ( Slobodin et al., 2011) اليه شاروهذا ما أسياسات االحتالل داخل المحافظة  

ات والحفاظ على الموارد الشخصية داخل المجتمعات المحلية والجماعات في التعامل مع الصدم

المساندة من أن ( Ross & Cohen, 2004)هذه النتيجة أيضا يتفق مع و . المرونة النفسية

االيجابي على الصحة  التا ير ولها الحياة الضاغطة أحداثواق من وقع و ملطف لها دور االجتماعية 

ساندة االجتماعية أن الممن ( Reif, Patton & Gold, 2006) ذلك أيضا ىعل يشيرو  .لألفرادالنفسية 

ال تخفف من الضغوط فقط  ولكنها تقوي الذات لدى أفراد العينة  حيث إن الفرد الذي يشعر أن اآلخرين 

 ,Bergman)وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة . يقدرونه ويهتمون به ويحبونه تزيد لديه مشاعر القيمة

Plomi, Pedersen & McClean, 2008) جتماعية ترتبط سلبيا المساندة اال أن التي أشارت

ن هذا إاتسمت بعدم العمق ف أوبمعنى انه كلما قلت مصادر المساندة االجتماعية   االكتئاب باعراض

بانه يوجد عالقة عكسية بين األحداث  (2006)دياب  تتفق مع نتيجةكذلك  قد يرتبط باالكتئاب 

 (2005) المعبود تتفق مع نتيجةكذلك . ن والمساندة االجتماعيةو الصادمة التي يتعرض لها المراهق

توجد عالقة ارتباطيه سالبة بين مستوى المساندة االجتماعية ومستوى الضغوط النفسية الناجمة  بانه

وجود عالقة عكسية  (2010)أبو هالل  كذلك تتفق مع نتيجة. عن صدمات الحوادث لدى إفراد العينة

ودرجة قلق الموت لدى الُمسنين  اندة االجتماعّيةسالبة عند مستوى الداللة اإلحصائّية بين درجة الُمس

الُمسجلين في وزارة الشؤون االجتماعّية الفلسطينّية في محافظة القدس  أي أّنه كلما قلت الُمساندة 
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مستوى قلق الموت لدى الُمسنين الُمسجلين في وزارة الشؤون االجتماعّية  زاد ذلك من االجتماعّية

  .سالفلسطينّية في محافظة القد

أن المساندة االجتماعية التي تتلقاها األم لها دور  من (2000)كذلك تتفق مع نتيجة كاشف 

 (2010)عودة واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة ، في التخفيف من اإلحساس بالضغوط أو االحتياجات

لفت هذه اخت كذلك .توجد عالقة طردية بين درجة التعرض للخبرة الصادمة والمساندة االجتماعية بانه

التي بينت وجود عالقة طردية بين المساندة االجتماعية واألمن ( 2010)السميرى  النتيجة مع نتيجة

بانه توجد عالقة ارتباط موجبة ( Ganellen &Blaney, 2010) مع نتيجة واختلفت أيضا، النفسي

  .بين المساندة االجتماعية والصالبة النفسية

المساندة االجتماعية التي تقدم   فإن (Bowlby, 1980)نظرية االرتباط الوجداني وحسب 

ألهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تزيد من قدرتهم على المقاومة والتغلب على صدمة هدم 

البيت التي تعرضوا لها وتخفف منها وتجعلهم قادرين على حلها بطريقة جيدة وبفاعلية  وذلك ألنهم 

لذي يم له البيت  ألن المعنى الخاص لمفهوم البيت لألسرة الفلسطينية فقدوا االرتباط النفسي والمادي ا

 .واحد هو معنى نفسي وجداني ووجودي في آن

 

العالقة بين المساندة االجتماعية وبين الخبرة الصادمة باختالف نوع المساندة  قد تختلف

بين المساندة االجتماعية  وعادة ما يتوقع أن تكون العالقةالمقدمة سواء أكانت رسمية أم غير رسمية  

الرسمية والخبرة الصادمة أك ر فاعلية من المساندة الغير رسمية خاصة أنها تحوي على جميع مقومات 

التدخل المهني المطلوب تقديمه ألهالي البيوت المهدمة للحد من تبعات الخبرة الصادمة الناتجة عن 

االجتماعية الرسمية والخبرة الصادمة  ومن  م لذلك سنقوم بفحص العالقة بين المساندة هدم بيوتهم  
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وبناء على ذلك قمنا بنص الفرضيتان  العالقة بين المساندة االجتماعية غير الرسمية والخبرة الصادمة 

   .ال انية وال ال ة

 

 :الفرضية الثانية
بـــين مـــدى المســـاندة ( α≤0.05)توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة   

يـة الرســمية مـع متغيــر الخبـرة الصــادمة لـدى أهــالي البيـوت المهدمــة فـي محافظــة القــدس، االجتماع
فكلمــا زاد مــدى المســاندة االجتماعيــة الرســمية ألهــالي البيــوت المهدمــة قــل مــدى الخبــرة الصــادمة 

 .لديهم
 

 ةالخبرة الصادمالمساندة االجتماعية الرسمية ود عالقة عكسية بين مدى و وجلقد أشارت النتائج 

زاد مدى المساندة االجتماعية الرسمية   بحيث كلما لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس

 .ألهالي البيوت المهدمة قلت الخبرة الصادمة لديهم والعكس صحيح

لدى  الخبرة الصادمةالمساندة االجتماعية الرسمية وبين مدى يعزو الباحث وجود عالقة عكسية 

لمؤسسات الرسمية في إلى محدودية الخدمات والبرامج التي تقدم من الربما أهالي البيوت المهدمة 

ويمكن تفسير ذلك ايضا على أساس أن المساندة االجتماعية ألهالي البيوت المهدمة  محافظة القدس 

السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى الرسمية قد تتعلق بمتغيرات أخرى قد تعيق فاعليتها  وذلك نتيجة 

لوجود الرسمي للمؤسسات الرسمية واستنزاف مواردها ومعاناتها من التدمير والتضييق مما إضعاف ا

يجعلها غير قادرة على تقديم المساندة المنشودة  إضافة إلى أن المساندة بشقيها المادي والمعنوي التي 

ها ال تملك غير كافية البتة فضال أنقد تكون تقدمها المؤسسات المختلفة للسكان في محافظة القدس 

المقومات والموارد الكافية الذي يتيح لها القيام بتقديم المساندة االجتماعية باشكالها المختلفة ألهالي 

أدى إلى أن تكون المساندة االجتماعية الرسمية غير فاعلة إلى ربما قد وهذا بدوره . البيوت المهدمة

( Slobodin et al., 2011)يجة دراسة نت حيث أشارت. حدًّ كبير في تخفيف مستوى الخبرة الصادمة
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على أهمية الموارد الشخصية داخل المجتمعات المحلية والجماعات في التعامل مع الصدمات والحفاظ 

فإن الصدمات وأعراضها تصبح جزء من فكر ومشاعر ( 2010)وحسب حسنين . على المرونة النفسية

سعة وليس فقط على الضحايا م ل األطفال الضحايا وتالحقهم لسنوات عديدة  وتؤ ر على قطاعات وا

كذلك . واألزواج واألقرباء  بل تؤ ر على الجيران واألصدقاء وعلى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية

أن العوامل البيئية م ل المنظمات الحكومية وغير الحكومية تقدم دعمًا واهتمامًا ( 1999)يرى يعقوب 

ين أن ضحايا الحروب والتعذيب واالعتداء لم يتلقوا دعمًا خاصًا لضحايا الكوارث الطبيعية  في ح

 .واهتمامًا مناسبين

بيته على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي  هدموحسب النظرية السيكولوجية فإن الشخص الذي 

وكان مستوى المساندة االجتماعية الرسمية المقدمة له ضعيف فإنه يخّبئ عبئًا نفسيًا زائدًا حتى تتكامل 

هدم البيت بنجاح داخل الخطط المعرفية لديه  والمقصود بالعبء النفسي الزائد هنا هو حالة ال  صدمة

يمكن للفرد صاحب البيت المهدوم فيها أن يفهم طبيعة الخبرة الصادمة وشدتها ومعناها في ضوء ما 

الصدمة  إلى  لديه من خطط معرفية تصورية للواقع  ويؤدي إخفاق دفاعات األنا وآليات المواجهة إزاء

عجزه في معالجة الخبرة الصادمة  وهنا ياتي دور المساندة االجتماعية الرسمية التي تعمل على 

التعامل مع الصدمة واستيعابها من خالل ما تقدمة من تكافل ومساندة ودعم اجتماعي  وعوامل حماية 

 .متعددة ألهالي البيوت المهدمة
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 :الفرضية الثالثة
بـــين مـــدى المســـاندة ( α≤0.05)ات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة توجـــد عالقـــة ذ  

االجتماعية غير الرسمية مع مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظـة القـدس، 
فكلما زاد مدى المساندة االجتماعية غير الرسمية ألهالي البيوت المهدمـة قـل مـدى الخبـرة الصـادمة 

 .لديهم
 

الخبرة المساندة االجتماعية غير الرسمية وعالقة عكسية بين مدى  ودوجالى نتائج لقد أشارت ال

زاد مدى المساندة االجتماعية   بحيث كلما لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس الصادمة

 .غير الرسمية ألهالي البيوت المهدمة قل مدى الخبرة الصادمة لديهم والعكس صحيح

نتيجة إلى المساندة االجتماعية غير الرسمية التي يتلقاها أهالي البيوت يعزو الباحث هذه ال

المهدمة في محافظة القدس من األسرة واألقارب واألصدقاء والجيران  واّلتي تعد عاماًل هامًا في تقليل 

حدة الخبرة الصادمة التي تعرضوا لها نتيجة هدم بيوتهم  وبالتالي فإن انخفاض مستوى المساندة 

تماعية غير الرسمية ربما يمكن أن تزيد من مستوى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة االج

وتنشط اآل ار السلبية لها وتزيد من تفاقم أعراضها  مما قد يؤدي إلى اختالل الصحة النفسية لديهم  

عضهم بعضا لى أن اهالي البيوت المهدمة يعيشون في مجتمع مسلم  يدعم بإويمكن تفسير ذلك ايضا 

   من وقوف المسلم بجانب أخيه المسلم في السراء والضراءاهلل سبحانه وتعالىلى ما دعا إليه إامت اال 

ويقف إلى جانبه في محنته ويقدم له كل ما يحتاج من حاجات وما ينقصه عند وقوع الكوارث 

إنما : "تعالىوالصدمات  فقد حث اإلسالم المسلمين على أن يكونوا سندا لبعضهم البعض قال 

كما دعا االسالم الى ضرورة مساندة الوالدين واالقارب   (10سورة الحجرات  آية )" المؤمنون إخوه

خير األصحاب عند اهلل خيرهم لصاحبه  :" والجيران واالصدقاء  كما قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم

ى الدور الذي تلعبه العادات إضافة إل (.ت.   بالترمذي" )وخير الجيران عند اهلل خيرهم لجيرانه
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والتقاليد التي بدورها تدفع األسر والجيران وسكان الحي واألصدقاء الذين مروا بنفس التجربة أو لم 

يمروا لتقديم المساندة االجتماعية بسرعة شديدة ألهالي البيوت المهدمة  م اًل جمع مالبس لجميع أفراد 

وعليه فإن المساندة غير . فير سكن بديل  وتجميع األموالاألسرة المهدوم بيتها  وتوفير الطعام  وتو 

 نتيجة ومما يدعم هذا التفسير. الرسمية تعّد هي األقوى واألسرع في التدخل لدى أهالي البيوت المهدمة

وجود عالقة دالة ايجابية بين المساندة االجتماعية من األزواج  التي أظهرت (2001)دراسة ع مان 

 التي أظهرت وجود (2005) المعبوددراسة  تتفق أيضا هذه النتيجة مع نتيجةو ، والسعادة الزوجية

عالقة ارتباطيه سالبة بين مستوى المساندة االجتماعية ومستوى الضغوط النفسية الناجمة عن صدمات 

 .الحوادث لدى إفراد العينة

تهم في فإن األشخاص الذين هدمت بيو ( 2008رضوان  ) نظرية المقارنة االجتماعيةوحسب  

تكون لديهم الرغبة في الحصول على تقييم ايجابي وخصوصًا بالمقارنة مع قد محافظة القدس 

اآلخرين  وأن أهالي البيوت المهدمة ال يقارنون أنفسهم مع اآلخرين فقط بل أنهم يقارنون المجموعة 

دف أهالي البيوت التي ينتمون إليها مع مجموعة أخرى  ويه( على اعتبار أنهم يم لون مجموعة فاقدة)

هو المحافظة على مستوى تكيفهم وتفاعلهم لربما المهدمة من المقارنة االجتماعية حسب هذه النظرية 

قامة عالقات اجتماعية قوية  .مع الظروف البيئية المحيطة بهم  والرغبة في تقييم ذواتهم وا 

لبحث تتا ر بالمستوى إن العالقة بين المساندة االجتماعية والخبرة الصادمة التي ظهرت في ا

الرسمي وغير الرسمي للمساندة  ولكن مستوى المساندة االجتماعية غير الرسمية كان مؤ رًا أك ر من 

: الخبرة الصادمة م ل متغيراتب تتا رالمساندة االجتماعية الرسمية  وقد تكون هناك متغيرات أخرى 

والمستوى التعليمي لرب األسرة  وأسباب  الجنس  والعمر  وعدد أفراد األسرة  ومستوى الدخل الشهري 

   .هدم المنزل  ونوع األسرة
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مناقشة نتائج الفروقات في مدى الخبرة الصادمة مع عدد من : القسم الرابع 4.5 

 المتغيرات المستقلة

في ردود الفعل الناتجة عن لقد أشارت االدبيات النظرية الى وجود فروقات بين الذكور واإلناث 

ما أ  (Thabet, Abed &Vostanos, 2001)دمة  وأن للجنس دورًا مهمًا في ذلك الخبرات الصا

 20-30)التي أشارت أن الفئات العمرية ( 2008)خيربك العديد من الدراسات ومنها دراسة  اكالعمر فهن

وربما مستوى الخبرة الصادمة والصدمة أك ر تا رًا باعراض االضطرابات الناتجة عن الصدمة  ( عاما

وربما يتعلق رد الفعل الناتج عن الخبرة   (2007صيدم و ابت  )أفراد األسرة  بحجمسية يرتبط النف

الصادمة جراء هدم البيت بمستوى الدخل الشهري لالسرة  كونه يرتبط باشباع الحاجات االساسية 

لجيد لرب وربما يكون للمستوى التعليمي ا  (2011المزيني  )ويؤ ر في المعاناة النفسية لدى األهالي 

االسرة دورًا هامًا في تعزيز الشعور باالمن وال قة بالنفس ويسهم ايجابًا في التعامل مع الخبرة الصادمة 

وربما ايضا تكون أسباب هدم المنزل لها خاصية في المجتمع الفلسطيني عامة وفي لهدم البيت  

هل ألحديات على امحافظة القدس خاصة فهدم بيت ألسباب عدم وجود ترخيص ربما قد تفرض ت

وربما مستوى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة يتا ر بنوع . والمجتمع يصعب مواجهتها

الرابعة  والخامسة  والسادسة  والسابعة  وال امنة  األسرة  وبناء على ذلك قمنا بنص الفرضيات 

  .والتاسعة  والعاشرة
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 :الفرضية الرابعة
 

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)ة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ق ذات داللـوتوجد فر   
لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى لمتغير الجنس، النسـاء المقدسـيات مـن أهـالي 

 . البيوت المهدمة مدى الخبرة الصادمة لديهن أكثر حدة من الرجال
 

مهدمة في محافظة القدس تعزى في مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت التوجد فروق 

تجنب الخبرة الصادمة و استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت  وكانت الفروق في محوري لمتغير الجنس

الخبرة الصادمة أعراض لهدم البيت لصالح أفراد العينة من اإلناث  كذلك عدم وجود فروق في مدى 

 .لهدم البيت

تجنب الخبرة و الخبرة الصادمة لهدم البيت استعادة فروق في محوريّ وجود  يمكن تفسير

الصادمة لهدم البيت لصالح أفراد العينة من اإلناث  وذلك يعود لطبيعة تكوين المرأة النفسي  وحجم  

الضغوط الناجمة عن صدمة هدم البيت واالضطرابات االنفعالية  والقابلية المرتفعة لالست ارة واستعادة 

ار  والشعور بإمكانية تكرار حاد ة هدم المنزل مرة أخرى  كذلك فإّن خبرة هدم البيت وتذكره باستمر 

مشاهدة اإلناث لمواقف هدم البيوت في القدس سواء أكان ذلك مباشرة من خالل هدم بيوتها أو بيوت 

آخرين  أو عبر وسائل اإلعالم المختلفة  وما تتناقله من أحداث وهدم منازل وقتل واعتقال  وهذا بدوره 

رأة المقدسية أك ر توترًا وضغطًا في الحياة اليومية  وتذكر األحداث المرتبطة بفقدان المنزل  يجعل الم

 . وكّل ذلك يجعلها في مرحلة التعرض المستمر والمباشر للصدمة وتفاقم أعراضها

الخبرة الصادمة لهدم البيت بان جميع أعراض عدم وجود فروق في مدى  كذلك يمكن تفسير

نا اً )هدمة في محافظة القدس أهالي البيوت الم يتعرضون لنفس األحداث الصادمة  وبنفس ( ذكورًا  وا 

القوة  وكذلك بنفس الدرجة التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني في محافظة القدس  وبالتالي فإن 
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أعراض الخبرة الصادمة تظهر على جميع أهالي البيوت المهدمة مما تجعل الفروق في األعراض تكاد 

 .معدومةتكون 

وجود فروق ذات داللة إلى التي أشارت ( 2012) خمايسهوتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

لمتغير الجنس  وتتفق  سر االستشهاديين الفلسطينيين وفقاً أإحصائية في خبرات الفقدان الصادمة لدى 

للتاهيل المجتمعي  كذلك هذه النتيجة مع نتيجة دراسة برنامج البحث العلمي والتدريب وجمعية الوداد

من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول الخبرة الصادمة تعزى ( 2010)

التي أظهرت وجود فروق ذات  (2007)مع نتيجة دراسة صيدم و ابت  لمتغير الجنس  وتتفق أيضاً 

مع  وتتفق أيضاً ، اثداللة إحصائية في مستوى استعادة الخبرة الصادمة تعزى للجنس ولصالح اإلن

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس  التي أكدت (Elbedour et al., 1999) نتيجة دراسة

واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  .لصالح اإلناث بخصوص األ ر الصادم على الصحة النفسية

 واختلفت أيضاً ، النوع فروق في الخبرة الصادمة تعزى لمتغيروجود التي أظهرت عدم ( 2010)عودة 

أن متوسط درجات االضطراب الناتج عن الصدمة من ( 2008)خيربك  هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

 Thabet, Abed) واختلفت كذلك هذه النتيجة مع نتيجة دراسة .لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث

&Vostanos, 2001) الصادمة من اإلناثأن األطفال الذكور أك ر عرضه لألحداث  التي أظهرت.  

  فإن الخبرة الصادمة (Horowitz, 1986" )االنباءات"وحسب نظرية معالجة المعلومات 

لدى أهلي البيوت المهدمة في محافظة القدس تكون عبارة عن حدوث منبهات وخبرات جديدة خاصة 

لمنبهات أو لدى المقدسيات  وتكون خارجة عن إطار المعلومات والمعارف الموجودة لديهن  وأن ا

خر  وتؤدي إلى المشاعر نباءات تستمر بالظهور وال تغيب عن وعيهن  وتغزوهن من وقت آلإلا

 .المؤلمة والصور واألفكار الماساوية المرتبطة بالخبرة الصادمة لهدم المنزل
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وهكذا تبقى المنبهات الصادمة تضغط على أهالي البيوت المهدمة وخاصة النساء  حتى تتم  

شكل كامل ولكن يبدو أنه ليس من السهل حدوث ذلك نظرًا لطبيعة الصدمة التي تبقى معالجتها ب

ناشطة في ذاكرتهن عصية عن تحديد معنى لها  ولذلك يحدث لدى النساء المقدسيات تارجح دائم بين 

تم المعرفي  ولكن إذا لم ي هنّ ئعمليات التكرار لالنفعاالت وتجنبها  لعدم قدرتهن على احتوائها في بنا

 .هذا االحتواء فإن الخبرة الصادمة لديهن ستظل بشكلها الخام والنشط بال معالجة

 

 :الفرضية الخامسة

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة   
قـل لدى أهالي البيوت المهدمـة فـي محافظـة القـدس تعـزى لمتغيـر العمـر، أهـالي البيـوت المهدمـة األ

 .عمرا  مدى الخبرة الصادمة لديهم أكثر من األكبر سنا  
 

في مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى توجد فروق   

استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت وأعراض الخبرة )وتبين أن الفروق في محورّي ، لمتغير العمر

وذوي الفئات ( عام  34-25عام  و25أقل من )ي الفئات العمرية كانت بين المبحو ين ذو ( الصادمة

  (عام  34-25عام  و25أقل من )لصالح ذوي الفئات العمرية   +( 55  54-45   44-35)العمرية 

 . الذين كانت الخبرة الصادمة لديهم أك ر حدة في كال المحورين

م وجود خبرات وقدرات فكرية يعزو الباحث هذه الفروق لصالح الفئات األقل عمرًا لسبب عد

ومعرفة سابقة تساعدهم على التعامل مع المواقف الحياتية  وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الخبرة الصادمة 

لديهم  األمر الذي يجعلهم غير قادرين على تصور واستيعاب ما يدور حولهم خاصة خبرة هدم البيت  

لتجارب السابقة التي تمكنهم من التعامل مع خبرة بعكس األكبر عمرًا الذين لديهم القدرات والمعرفة وا
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هدم البيت بواقعية وفعالية ايجابية  على الرغم من أن جميع أهالي البيوت المهدمة وبمختلف أعمارهم 

 . يمرون بنفس الظروف واألحداث الصادمة والمتشابهة

الوداد للتاهيل  برنامج البحث العلمي والتدريب  وجمعية تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسةو 

من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول الخبرة الصادمة ( 2010)المجتمعي 

أن متوسط درجة أعراض االضطراب ( 2008)مع نتيجة خيربك  تعزى لمتغير العمر  وتتفق أيضاً 

الضطراب لدى الفئة كانت أكبر من متوسط درجة ا( 20-30)الناتج عن الصدمة لدى الفئة العمرية 

 دراسة   وكانت الفئات العمرية األخرى أشد تا يرًا بالصدمة  وتتفق كذلك مع نتيجة(37-50)العمرية 

عمر  إلى تعزى النفسية المعاناة في إحصائية داللة ذات اً فروق هناك أن التي أظهرت (2011)المزيني 

كلما زاد عمر الطفل زاد التعرض ( Quota, 2000) في حين اختلفت هذه النتيجة مع نتيجةالزوجة  

للعنف والخبرات الصادمة أدى ذلك إلى زيادة مشاكل التركيز والذاكرة  كما تؤدي الخبرات الصادمة 

إلى زيادة مستوى العصاب والقابلية للمخاطرة  كذلك اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

(&Brysiewicz, 2008 Mukamana)  دور في حماية النساء  أييكن له  أن العمر لمالتي أظهرت

( 2012خمايسه  )مع نتيجة  واختلفت أيضاً . في روندا من تبعات الصدمة الناتجة عن اإلبادة الجماعية

التي أظهرت وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين متغير العمر وخبرات الفقدان الصادمة لدى 

 .سر االستشهاديينأ

قوة األنا  : إن الخصائص الفردية لصاحب البيت المهدوم م لوحسب النظرية السيكولوجية ف

ومصادر المواجهة  والتاريخ السابق لالضطراب النفسي  والميول السلوكية  والمرحلة النفسية 

و انخفاض من أالعمر  التي تسهم في ارتفاع : االجتماعية الحالية للمصدوم  والعوامل الديمغرافية م ل

 .مستوى الخبرة الصادمة
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 :الفرضية السادسة

في مدى الخبرة الصادمة ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى إلى عدد األبناء، أهالي البيوت المهدمة الذين 

 .يها عدد أبناء أقللديهم عدد أبناء أكثر مدى الخبرة الصادمة لديهم أكثر حدة من األسر التي لد
 

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة لـدى أهـالي البيـوت المهدمـة فـي محافظـة القـدس تعـزى لمتغيـر ال توجد فروق 

 .عدد األبناء

يعزو الباحث هذه النتيجة بان جميع أهالي البيوت المهمة وعلى اختالف عدد أبنائها يعيشون 

المنزل نتيجة ممارسات قوات االحتالل في نفس البيئة الضاغطة التي تعاني من خبرة صدمة هدم 

اإلسرائيلية بحق جميع أسر البيوت المهدمة سواء األسر صغيرة األبناء أم الكبيرة  وهذا بدوره ساعد 

  مما جعل أغلب االستجابات وأعراض الخبرة الصادمة ءعلى شعور الجميع بهذه المعاناة دون است نا

أن البناء االجتماعي بداخل األسرة الفلسطينية القاطنة في  إلى ويمكن ربط هذا التفسير ايضا .متشابهة

محافظة القدس هو بناء قوي على الرغم من التفاوت في عدد األبناء  وأن صدمة هدم البيت تؤ ر 

على كل أعضاء األسرة بغض النظر عن عدد أبنائها بشكل متساو   مما يقلل من الفجوة بين األبناء 

 . ة الصادمة الناتجة عن هدم المنزلبمختلف تفاعالتهم مع الخبر 

عدم وجود فروق في مستوى  (2007)صيدم و ابت  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

من أن ( 2008)وتتفق كذلك مع نتيجة خيربك . الصدمة النفسية تعزى لمتغير عدد األخوة في األسرة

ن خالل االكتئاب ومشاكل عينة البحث قد تعرضت إلى الصدمات  وظهرت الصدمات بنسبة كبيرة م

أن لهدم ( 2007)كذلك تتفق هذه النتيجة مع نتيجة  ابت وأبو طواحينه  .النوم والكوابيس المتكررة

مباشرًا على تطور كرب ما بعد الصدمة والمخاوف لدى األطفال والمراهقين  وتتفق هذه  البيوت تا يراً 

برات الفقد تم ل أك ر األحداث الضاغطة أن خ (Reif, Patton, & Gold, 2006)النتيجة مع نتيجة 
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نها ترتبط بزيادة األعراض المرضية    ,Murall)هذه النتيجة مع نتيجة  وتتفق أيضاً تا يرًا على الفرد  وا 

 دراسة واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة. من وجود عالقة موجبة بين خبرات الفقد واالكتئاب( 2000

إلى عدد  تعزى النفسية المعاناة في إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود التي أظهرت (2011)المزيني 

  .األوالد

  فالخبرة (Keane, Zimerging & Caddll, 1985)وحسب نظرية التعلم واإلشراط 

بم ابة منبهات  دّ تعربما ( قليلة األبناء أم كبيرة)الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة سواء أكانت أسر 

بهم إلى استجابة الخوف  وردات فعل فيزيولوجية  وهنا يجري التعميم في مطلقة غير مشروطة تؤدي 

استجابة الخوف إزاء المواقف والمنبهات التي ترمز إلى خبرة هدم بيوتهم أو أي شيء له عالقة مع 

فإن أصحاب البيوت المهدمة من خالل هذه التجربة  هذه التجربة الصادمة  وحسب النظرية أيضاً 

صدمة هدم )  بمعنى أن تعميم الصدمة (اإلنذار المكتسب)امتلكوا ما يطلق عليه ربما قد الصادمة 

 .يمكن النظر إليه على أنه استجابة قد تم اكتسابها عن طريق االشراط( المنزل

 
 :الفرضية السابعة

 
فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة   

المهدمـة فـي محافظـة القـدس تعـزى إلـى مسـتوى الـدخل الشـهري، أهـالي البيـوت  لدى أهـالي البيـوت
 .المهدمة ذوي الدخل الشهري المرتفع الخبرة الصادمة لديهم أقل من ذوي الدخل المنخفض

  
في مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى توجد فروق 

بين أن الفروق في الدرجة الكلية وفي كال المحورين كانت بين وت، لمتغير مستوى الدخل الشهري

-6000)وبين ذوي الدخل ( شيقل 4001-5000  وشيقل 4000أقل من ) ذوي الدخل الشهري المبحو ين

 4001-5000  وشيقل 4000أقل من )  لصالح ذوي الدخل الشهري (+8001  8000-6001  5001
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 استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت) م أك ر حدة في محوريّ الذين كانت الخبرة الصادمة لديه  (شيقل

 .(أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيتو

ــذي يــرتبط بعوامــل اقتصــادية وذلــك  يعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى مســتوى الخبــرة الصــادمة اّل

وكـذلك  ألهمية الجانب االقتصادي في ك ير من جوانب الحياة وال سيما في حـاالت األزمـات والكـوارث 

كـذلك يمكـن أن يقـود الوضـع االقتصـادي . الرتباطه بإشباع الحاجات األساسية ألهالي البيـوت المهدمـة

المـــنخفض إلـــى جوانـــب ك يـــرة مـــن المعانـــاة واالضـــطرابات النفســـية والســـلوكية والفكريـــة لـــدى مـــن لـــديهم 

 . استعداد لذلك

 داللــة ذات اً فروقــ هنــاك أن رتالتــي أظهــ (2011)المزينــي  دراســة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة

صـيدم و ابـت  وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة، االقتصـادي الوضـع إلـى تعـزى النفسية المعاناة في إحصائية

%( 49.5)أشارت إلى أن أعلى نسبة للصدمة النفسية تبعًا للدخل الشهري لألسرة كانـت  التي( 2007)

التــي ( Murall, 2000)مــع نتيجــة  فــق أيضــاً وتت، دوالر شــهرياً ( 300)ممــن دخلهــم الشــهري أقــل مــن 

 كــذلك تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة. بينــت أن االكتئــاب كــان مقترنــًا بالضــغوطات الماليــة واالنعصــاب

فــراد العينــة أ بــين متوســطات درجــات د فــروق دالــة إحصــائياً و وجــالتــي أظهــرت  (2005) المعبــود دراســة

  .للمستوى االقتصادي الحوادث تبعاً على مقياس الضغوط النفسية الناجمة عن صدمات 

يخـل بـالتوازن القـائم لـدى صـاحبه  ربمـا قـد هـدم البيـت  فـإن نظرية التدخل فـي األزمـاتوحسب 

ي يـر مشـاكل شخصـية واقتصـادية واجتماعيـة ونفسـية  اً مؤلمـ اً يـدرك باعتبـاره حاد ـقـد كما أن هـدم البيـت 

األزمة تخلق حالة من الـذعر  فـإن أهـالي البيـوت وبما أن   وانفعالية لدى أصحاب هذه البيوت المهدمة

المهدمـــة قـــد يتعرضـــون إلـــى خطـــر عـــدم االنتظـــام المتزايـــد  وذلـــك ألن هـــدم البيـــت يـــؤدي إلـــى اســـتنزاف 

المــوارد الماليــة لألســرة مــن خــالل إيجــاد مســكن بــديل بــدل المنهــدم  وهــذا يزيــد مــن األعبــاء الماليــة علــى 

 .كاهل األسرة
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 :الفرضية الثامنة
فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ت  

لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى إلى المستوى التعليمي لرب األسرة، رب األسـرة 
ذو المستوى التعليمي العالي مـدى الخبـرة الصـادمة لديـ  أقـل مـن رب األسـرة ذو المسـتوى التعليمـي 

 .فضالمنخ
 

في مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى توجد فروق 

استعادة الخبرة )وتبين أن الفروق في الدرجة الكلية وفي محورّي ، لمتغير المستوى التعليمي لرب األسرة

مستواهم  الذين كانت بين المبحو ين( أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيتو الصادمة لهدم البيت

ال وأساسي وبين حملة ال انوي  والدبلوم  والبكالوريوس فاعلى  لصالح الذين  التعليمي ال يقرأون وال يكتبون

وأساسي  الذين كان مدى الخبرة الصادمة لديهم أك ر حدة  في حين لم توجد فروق ذات  يقرأون وال يكتبون

 .المستوى التعليمي لرب األسرة تجنب الخبرة الصادمة لهدم البيت حسبداللة إحصائية في 

المنهدم بيتها في  المستوى التعليمي لرب األسرةإلى أنه كلما كان  يمكن تفسير هذه النتيجة

محافظة القدس مرتفعًا وذا مستوى تعليمي عال  ويتمتع بخلفية  قافية ووعي وخبرات متنوعة  فإّن ذلك 

هدم المنزل  إضافة إلى أن التعليم يلعب دورًا يساعد على التغلب على مشاعر الحزن الناتج عن صدمة 

هامًا في تعزيز الشعور باألمن وال قة بالنفس لدى أهالي البيوت المهدمة  ويسهم في تحقيق التوافق 

أو اّلذين مستواهم  ال يقرأون وال يكتبونوالتعامل بايجابية مع حدث هدم البيت  بعكس األشخاص اّلذين 

وليس لديهم اإلدراك  .ويعيشون بشقاء وقلق وحزن دائم على هدم منزلهم تكون أصعب ةأساسي فالمعانا

 .الحقيقي والسليم لحقيقة هدم المنزل  والذي يجلب لهم الشقاء واإلرهاق النفسي

ذات داللة إحصائية في  اً فروق بان هناك( 2012) خمايسهوتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

لمتغير المؤهل العلمي  وتتفق كذلك  ستشهاديين الفلسطينيين وفقاً سر االأخبرات الفقدان الصادمة لدى 



119 
 

 في إحصائية داللة ذات اً فروق هناك أن التي أظهرت (2011)المزيني  دراسة هذه النتيجة مع نتيجة

بانه ال  (2010)دراسة عودة    واختلفت هذه النتيجة مع نتيجةالزوجة تعليم إلى تعزى النفسية المعاناة

هذه النتيجة  واختلفت أيضاً   ي الخبرة الصادمة تعزى لمتغير المستوى التعليمي للوالدينتوجد فروق ف

ال توجد  (2010)دراسة برنامج البحث العلمي والتدريب وجمعية الوداد للتاهيل المجتمعي  مع نتيجة

ى فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول الخبرة الصادمة تعزى لمتغير المستو 

أن  من( Brysiewicz, 2008 Mukamana&)كذلك اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة . التعليمي

 دور في حماية السكان من تبعات الصدمة الناتجة عن اإلبادة الجماعية أيالمستوى التعليمي لم يكن له 

  .في روندا

  فإن الشخص الذي (Green, Wilson & Lindy, 1985) وحسب النظرية السيكولوجية

عبئًا نفسيًا زائدًا  ئيخبّ  اً مستواه التعليمي منخفضكان فقد بيته على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي و 

حتى تتكامل صدمة هدم البيت بنجاح داخل الخطط المعرفية لديه  والمقصود بالعبء النفسي الزائد 

الصادمة وشدتها هنا هو حالة ال يمكن للفرد صاحب البيت المهدوم فيها أن يفهم طبيعة الخبرة 

ومعناها في ضوء ما لديه من خطط معرفية تصورية للواقع  ويؤدي إخفاق دفاعات األنا وآليات 

المواجهة إزاء الصدمة  إلى عجزه في معالجة الخبرة الصادمة  وهنا ياتي دور البيئة المحيطة بصاحب 

ما تقدمة من تكافل ومساندة  البيت المهدوم والتي تعمل على التعامل مع الصدمة واستيعابها من خالل

 .ودعم اجتماعي  وعوامل حماية متعددة ألهالي البيوت المهدمة
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 :الفرضية التاسعة
 
فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة   

أهــالي البيــوت  لــدى أهــالي البيــوت المهدمــة فــي محافظــة القــدس تعــزى لمتغيــر أســباب هــدم المنــزل،
 .المهدمة ألسباب عدم وجود ترخيص للبناء مدى الخبرة الصادمة لديهم أكثر حدة من غيرهم

 

في مدى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى توجد فروق 

منازلهم لصالح أفراد العينة ممن هدمت   وكانت الفروق في جميع المحاور لمتغير أسباب هدم المنزل

حيث كان مدى الخبرة الصادمة لديهم أك ر حدة من الذين هدمت  ألسباب عدم وجود ترخيص بناء 

 .منازلهم ألسباب أمنية

يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن أهالي البيوت المهدمة ألسباب عدم وجود تراخيص بناء 

منزل  تفقد هذه األسر كاًل من المنزل أك ر حدة  أنه عندما يتم هدم اللديهم  كانت الخبرة الصادمةوالتي 

كاصل مالي  وفي ك ير من األحيان الممتلكات الموجودة بداخله  إلى ذلك  وفي بعض األحيان تكون هي 

المسؤولة عن تكاليف هدم المنزل  والتي يمكن أن تصل إلى عشرات اآلالف من الدوالرات  ولتجنب هذه 

المعرضين لهدم المنازل قد يختارون القيام بهدم  القدس التكاليف فإن بعض الفلسطينيين في محافظة

بيوتهم بانفسهم  ودفع غرامة أصغر في إطار صفقة مع سلطات االحتالل  وهذا بدوره ترتب عليه 

حدوث صدمة أو خبرة مركبة ومستمرة ومتراكمة بداًل من صدمة واحدة  إلى جانب أن بعض آليات 

تراكم التوتر في العالقات بين أفرادها  مما يحد من قدرة األسر تتعطل بعد صدمة هدم المنزل  وي

العالقة على التخفيف من أ ر الصدمة  إضافة إلى أن هذه األسر تشعر بانها هي وحدها من يتحمل 

نتيجة إقدامها على بناء بدون ترخيص  ودون أن يقدم لها أّية مساعدة مادية من أية جهة كانت  مما 

بخالف أهالي البيوت المهدمة . ن وتتدهور حالتهم الصحية البدنية والنفسيةيشعرها بالعزلة عن اآلخري

ألسباب أمنية التي غالبًا ما يكون أحد أفرادها معتقاًل أو شهيدًا  أو قام بعمل مقاوم  فهنا نجد الجميع 
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قد هب لتقديم الدعم والمساندة وتفهم مشاعرها ومساعدتها على تجاوز هذه األزمة  وذلك من خالل 

العديد من النشاطات والفعاليات التي تظهر قيمة التضحية التي قدمتها هذه األسر للوطن  فنجد الدعم 

المادي والمعنوي الكبيرين  كذلك المحاوالت المتكررة إلعادة بناء المنزل  وهذا بدوره يخلق شعورًا أك ر 

الذين يكون النظام المساند  البيوت المهدمة ألسباب أمنية حول حياتهم من أولئك يتفاؤاًل لدى أهال

 . لديهم منخفض وغير فعال

التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا بين ( 2004)حسنين  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

األطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة ك يرة واألطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة قليلة بالنسبة لمستوى 

هذه النتيجة مع نتيجة دراسة    وتتفق أيضاً ن تعرضوا لخبرات صادمة ك يرةالعصاب لصالح األطفال الذي

مباشرًا على تطور كرب ما بعد الصدمة  إلى أن لهدم البيوت تا يراً  (2007) ابت وأبو طواحينه 

التي أشارت ( 2008)والمخاوف لدى األطفال والمراهقين  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة خيربك 

مات لدى العينة ظهرت بنسبة كبيرة من خالل االكتئاب ومشاكل النوم والكوابيس إلى أن الصد

التي  (Brysiewicz, 2008 Mukamana &) تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة المتكررة  وأيضاً 

اللواتي عشن تجربة الصدمة الناتجة عن اإلبادة الجماعية انعكست نتائجها  اأظهرت أن النساء في رواند

. عليهن بفقدان الكرامة واالحترام  وفقدان الهوية والعزلة االجتماعية  وفقدان األمل في المستقبلسلبًا 

ربما قد فإن الشخص الذي فقد بيته ألسباب عدم وجود ترخيص بناء  وحسب النظرية السيكولوجية

ه  والمقصود يخبر عبئًا نفسيًا زائدًا حتى تتكامل صدمة هدم البيت بنجاح داخل الخطط المعرفية لدي

بالعبء النفسي الزائد هنا هو حالة ال يمكن للفرد صاحب البيت المهدوم فيها أن يفهم طبيعة الخبرة 

الصادمة وشدتها ومعناها في ضوء ما لديه من خطط معرفية تصورية للواقع  ويؤدي إخفاق دفاعات 

ة  وهنا ياتي دور البيئة معالجة الخبرة الصادم عناألنا وآليات المواجهة إزاء الصدمة إلى عجزه 

والتي تعمل على التعامل مع ( الخ...مؤسسات  و أحزاب  و قوى  )المحيطة بصاحب البيت المهدوم 
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الصدمة واستيعابها  من خالل ما تقدمة من تكافل ومساندة ودعم اجتماعي  وعوامل حماية متعددة 

 .اسوتًا باألهالي الذين هدمت بيوتها ألسباب أمنية

 :شرةالفرضية العا
 

فـي مـدى الخبـرة الصـادمة ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 
لــدى أهــالي البيــوت المهدمــة فــي محافظــة القــدس تعــزى لمتغيــر نــوع األســرة، األســرة المنهــدم بيتهــا 

 .وتنتمي لألسر الممتدة مدى الخبرة الصادمة لديها أكثر حدة من األسرة النووية
 

دى الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة في محافظة القدس تعزى في متوجد فروق 

لصالح أفراد العينة من  استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت  وكانت الفروق في محور لمتغير نوع األسرة

تجنب كذلك لم توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى األهالي المنهدم بيتها في محورّي  األسر النووية 

 .أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيت  ورة الصادمة لهدم البيتالخب

يعزو الباحث وجود فروق في استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيت لصالح األسر النووية إلى 

كونها تكون غير قادرة على التعامل مع صدمة هدم البيت وذلك بسبب الوحدة التي تعيشها  وعدم 

جهها لعدم وجود خبرة و قافة سابقة لدى الزوجين في التعامل مع هكذا القدرة على حل المشاكل التي توا

صدمة  وغير قادرين على التحكم بانفسهم  كذلك العيش بعيدًا عن الجماعة مما يزيد من استحضار 

عكس ... مستمر لحدث هدم البيت ويجعلها في حالة من العزلة والعزوف عن األنشطة االجتماعية

ون وظيفتها أ ناء الصدمات واألزمات خلق نوع من المساندة االجتماعية  األسر الممتدة التي يك

 . والمساعدة في توفير االحتياجات كافة وحل المشاكل التي تطرأ لدى األسرة نتيجة هدم البيت

تجنب الخبرة  وجود فروق لدى األهالي المنهدم بيتها في محوريّ عدم  كذلك يمكن تفسير

إلى تعرض المواطنين في محافظة القدس جميعًا لشتى  دمة لهدم البيتأعراض الخبرة الصاوالصادمة 

 . أنواع العنف والقمع اإلسرائيلي  وما تم ل عنه من خبرة صادمة لهدم البيت
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التي أكدت أن خبرة الفقد تم ل أك ر  (Leavy, 2009) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

نها تم ل أزمة في إطار ا ألسرة  إال أن إدراك الفرد لوجود مساندة اجتماعية األحداث المرضية  وا 

ونفسية ورضا الفرد عنها وعمق عالقة الفرد ممن يسانده تخفف من األسى والحزن والقلق الناتج عن 

التي  (Reif, Patton, & Gold, 2006) كذلك تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة .خبرات الفقد

 .يقدرونه ويهتمون به ويحبونه تزيد لديه مشاعر القيمة أوضحت إن الفرد الذي يشعر أن اآلخرين

قد حسب النظرية المعرفية فإن الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة من األسر النووية و 

تكون ناتجة عن كيفية إدراكهم لهذه الصدمة  والتي تؤدي إلى تحطم معتقداتهم االيجابية وزعزعتها  

ول والياس جراء صدمة هدم بيوتهم  وبالتالي تتحول المعتقدات االيجابية فتتحطم آمالهم ويشعرون بالذه

إلى معتقدات سلبية  ويفقدون قيمة ذاتهم  وتصبح البيئة المحيطة بهم مصدرًا مهددًا ومخيفًا لهم  ولكي 

يتم التخفيف من حدة الصدمة الناتجة عن هدم البيت يجب العمل على إعادة البناء المعرفي لديهم من 

 .يد لهذه المعتقدات واألفكار السلبية عن ذواتهم وعن البيئة المحيطة بهمجد

 

 االستنتاج المركزي 5.5

في ميدان دراسة الخبرات الصادمة في المجتمع  اضافة علميةيمكن اعتبار هذا البحث 

الفلسطيني عامة  وفي محافظة القدس على وجه الخصوص  كما وتبنى على أساسه فوائد علمية 

   كذلكمتوسطةأهالي البيوت المهدمة ة يمكن تلخيصها في أن مستوى الخبرة الصادمة لدى وتطبيقي

الخبرة مدى المساندة االجتماعية و  كذلك وجود عالقة عكسية بين مستوى المساندة االجتماعية متوسطة

عية والخبرة لدى أهالي البيوت المهدمة  كذلك أظهرت النتائج أن العالقة بين المساندة االجتما الصادمة

الصادمة التي ظهرت في البحث تتا ر بالمستوى الرسمي وغير الرسمي للمساندة االجتماعية  حيث 

كان مستوى المساندة االجتماعية غير الرسمية مؤ رًا أك ر من المساندة الرسمية  فربما يعود ذلك إلى 
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القدس ألهالي البيوت  محدودية الخدمات والبرامج التي تقدم من المؤسسات الرسمية في محافظة

المهدمة  ويمكن تفسير ذلك ايضا على أساس أن المساندة االجتماعية الرسمية قد تتعلق بمتغيرات 

أخرى قد تعيق فاعليتها  وذلك نتيجة السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى إضعاف الوجود الرسمي 

يق مما يجعلها غير قادرة على للمؤسسات الرسمية واستنزاف مواردها ومعاناتها من التدمير والتضي

تقديم المساندة المنشودة  إضافة إلى أن المساندة بشقيها المادي والمعنوي التي تقدمها المؤسسات 

المختلفة للسكان في محافظة القدس قد تكون غير كافية البتة فضال أنها ال تملك المقومات والموارد 

وهذا . االجتماعية باشكالها المختلفة ألهالي البيوت المهدمةالكافية الذي يتيح لها القيام بتقديم المساندة 

بدوره ربما قد أدى إلى أن تكون المساندة االجتماعية الرسمية غير فاعلة إلى حدًّ كبير في تخفيف 

 .  مستوى الخبرة الصادمة

الجنس  حسب الخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة كما أظهرت نتائج الفروقات في مدى 

العمر  وعدد أفراد األسرة  ومستوى الدخل الشهري  والمستوى التعليمي لرب األسرة  وأسباب هدم و 

وفسر ذلك وأن مدى الخبرة الصادمة لدى النساء المقدسيات أك ر حدة من الرجال  . المنزل  ونوع األسرة

ابات االنفعالية  لطبيعة تكوين المرأة النفسي  وحجم  الضغوط الناجمة عن صدمة هدم البيت واالضطر 

والقابلية المرتفعة لالست ارة واستعادة خبرة هدم البيت وتذكره باستمرار  والشعور بإمكانية تكرار حاد ة 

استعادة الخبرة عاما فاقل ( 34)ذوي األعمار من  أهالي البيوت المهدمة  وأن هدم المنزل مرة أخرى

لعدم وجود ت العمرية األخرى  وقد فسر ذلك من غيرهم من الفئاأعراضها لديهم أكثر حدة و الصادمة

خبرات وقدرات فكرية ومعرفة سابقة تساعدهم على التعامل مع المواقف الحياتية  وكل ذلك يؤدي إلى 

زيادة الخبرة الصادمة لديهم  األمر الذي يجعلهم غير قادرين على تصور واستيعاب ما يدور حولهم 

الذين لديهم القدرات والمعرفة والتجارب السابقة التي  خاصة خبرة هدم البيت  بعكس األكبر عمراً 

من أهالي البيوت  وذوي الدخل الشهري تمكنهم من التعامل مع خبرة هدم البيت بواقعية وفعالية ايجابية 
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مدى الخبرة الصادمة لديهم أك ر حدة من ( شيقل 4001-5000  وشيقل -4000أقل من )المهدمة 

توى الخبرة الصادمة بعوامل اقتصادية وذلك ألهمية الجانب االقتصادي بارتباط مسغيرهم  وفسر ذلك 

في ك ير من جوانب الحياة وال سيما في حاالت األزمات والكوارث  وكذلك الرتباطه بإشباع الحاجات 

وأساسي من أهالي  وال يكتبون ناألساسية ألهالي البيوت المهدمة  والذين مستواهم التعليمي ال يقرأو 

مهدمة مدى الخبرة الصادمة لديهم أك ر حدة  وقد تم تفسير هذه النتيجة إلى أن التعليم يلعب دورًا البيوت ال

هامًا في تعزيز الشعور باألمن وال قة بالنفس لدى أهالي البيوت المهدمة  ويسهم في تحقيق التوافق 

أو اّلذين مستواهم  تبونال يقرأون وال يكوالتعامل بايجابية مع حدث هدم البيت  بعكس األشخاص اّلذين 

وليس لديهم اإلدراك  .تكون أصعب ويعيشون بشقاء وقلق وحزن دائم على هدم منزلهم ةأساسي فالمعانا

الفروق كذلك كانت  .الحقيقي والسليم لحقيقة هدم المنزل  والذي يجلب لهم الشقاء واإلرهاق النفسي

يث كانت الخبرة الصادمة في جميع ح لصالح ممن هدمت منازلهم ألسباب عدم وجود ترخيص بناء 

أن هذه األسر تشعر المحاور لديهم أك ر حدة من الذين هدمت منازلهم ألسباب أمنية  وفسر ذلك لسبب 

بانها هي وحدها من يتحمل نتيجة إقدامها على بناء بدون ترخيص  ودون أن يقدم لها أّية مساعدة 

. آلخرين وتتدهور حالتهم الصحية البدنية والنفسيةمادية من أية جهة كانت  مما يشعرها بالعزلة عن ا

بخالف أهالي البيوت المهدمة ألسباب أمنية التي غالبًا ما يكون أحد أفرادها معتقاًل أو شهيدًا  أو قام 

بعمل مقاوم  فهنا نجد الجميع قد هب لتقديم الدعم والمساندة وتفهم مشاعرها ومساعدتها على تجاوز 

لصالح أفراد العينة من   استعادة الخبرة الصادمة لهدم البيتت فروق في محور   كذلك ظهر هذه األزمة

إلى كون هذه االسر تكون غير قادرة على التعامل مع صدمة هدم البيت وقد فسر ذلك  األسر النووية 

وذلك بسبب الوحدة التي تعيشها  وعدم القدرة على حل المشاكل التي تواجهها لعدم وجود خبرة و قافة 

بقة لدى الزوجين في التعامل مع هكذا صدمة  وغير قادرين على التحكم بانفسهم  كذلك العيش سا

بعيدًا عن الجماعة مما يزيد من استحضار مستمر لحدث هدم البيت ويجعلها في حالة من العزلة 



116 
 

دمة   إال أن النتائج لم تشر إلى وجود فروقات في مدى الخبرة الصاوالعزوف عن األنشطة االجتماعية

بان جميع أهالي البيوت المهمة وعلى اختالف عدد أبنائها يعيشون حسب عدد األبناء  وتم تفسير ذلك 

في نفس البيئة الضاغطة التي تعاني من خبرة صدمة هدم المنزل نتيجة ممارسات قوات االحتالل 

وهذا بدوره ساعد  اإلسرائيلية بحق جميع أسر البيوت المهدمة سواء األسر صغيرة األبناء أم الكبيرة 

  مما جعل أغلب االستجابات وأعراض الخبرة الصادمة ءعلى شعور الجميع بهذه المعاناة دون است نا

 .متشابهة

 سةافوائد الدر  6.5

ألبحاث اخرى مستقبلية في موضوع الخبرات إلضافة علمية جديدة يشكل هذا البحث محاولة متواضعة . 1

 .الصادمة في محافظة القدس

المعرفة في مجاالت الصدمات والضغوطات واالزمات لهدم البيوت  ومدى فاعلية المساندة  زيادة. 2

 .االجتماعية بشقيها الرسمي وغير الرسمي في مواجهة االستجابات الناتجة عن هدم البيوت

 .المساعدة في عرض وتقييم الموارد المتاحة في المجتمع الرسمية والشعبية. 3

دة االجتماعية غير الرسمية ال يمكن ان تحل مكان المساندة االجتماعية الرسمية التاكيد على أن المسان. 4

 .من الخدمات المتخصصة اذ كانت المساندة الرسمية تكاد تكون محدودة او معدومه

تزويد المؤسسات الرسمية واالهلية م ل االخصائيين االجتماعيين والنفسيين بالمعرفة الالزمة والكافية . 5

ستجابات وردود الفعل الناتجة عن الخبرة الصادمة لدى من يفقد بيته والتعامل معها وفق افي مواجهة 

 .معايير علمية



117 
 

 صعوبات الدراسة 7.5

صعوبة الوصول إلى عينة الدراسة والذي تطلب وقتًا وجهدًا وتكلفة مادية نظرًا لتوزع العينة في  -1

 .جميع مناطق محافظة القدس

آباء األسر  خاصة الذين ال يقرأون وال يكتبون  ومن /ي لبعض أربابانخفاض المستوى التعليم -2

كان مستواهم مرحلة األساسّي  مما اضطر الباحث لقراءة فقرات االستبانة لهم  وتوضيحها وتفسيرها 

 .عدة مرات  األمر اّلذي أرهق الباحث ك يراً 

اسات الخبرة الصادمة    التي تناولت انعك(حسب اطالع الباحث)ندرة الدراسات واألبحاث  -3

 .والمساندة االجتماعية على أهالي البيوت المهدمة في القدس

 توصيات الدراسة 8.5

في ضوء عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة والنتائج التي توصلت إليها الدراسـة الحاليـة 

 :يمكن اقتراح التوصيات اآلتية

أهالي البيوت ية واالجتماعية واالقتصادية لجميع وضع برامج وأنشطة تتضمن تقديم المساندة النفس -1

ناث)  بحيث تشمل جميع أفراد هذه األسر المهدمة في محافظة القدس    وعلى اختالف أنـواع(ذكور  وا 

 .ممتدة منووية أ اً كانت أسر أسواء  األسر

تــراوح تقــديم مســاندة ماديــة ألهــالي البيــوت المهدمــة فــي محافظــة القــدس خاصــة لــذوي الــدخل الــذي ي -2

يــتم لكــي  ؛(شــيقل 4001-5000)وذوي الــدخل الشــهري الــذي يتــراوح بــين   (شــيقل 4000أقــل مــن )بــين 

 .تخفيض مستوى الخبرة الصادمة لديهم

أعمـارهم  للـذينتقديم مساندة نفسية واجتماعيـة وماديـة ألهـالي البيـوت المهدمـة فـي محافظـة القـدس  -3

يــتم تخفــيض مســتوى وذلــك لكــي ( اً عامــ  34-25)  و(اً عامــ25أقــل مــن ): ضــمن الفئــات العمريــة اآلتيــة

 .لديهمالخبرة الصادمة 
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العمـــل علـــى الجانـــب المعرفـــي والتعليمـــي  خاصـــة مـــع رب األســـرة الـــذي ال يقـــرأ وال يكتـــب  والـــذي  -4

 .مستواه التعليمي أساسي  وذلك من خالل عقد دورات تعليمية ومحو أمية

ألهــالي البيــوت المهدمــة فــي محافظــة القــدس خاصــة لــذوي  تقــديم مســاندة نفســية واجتماعيــة وماديــة -5

شـراكهم بالنشـاطات  البيوت التي هدمت ألسباب عدم وجود ترخيص بناء  وتفعيل دورهـم فـي المجتمـع وا 

 .والفعاليات المختلفة

إجــراء دراســات مشــابهة لتبعــات هــدم المنــازل تتنــاول متغيــرات لــم تتطــرق إليهــا الدراســة الحاليــة م ــل  -6

ومقارنتهـا بنتـائج  .استالم أمـر الهـدمو طريقة الهدم  و المهنة  و حالة اللجوء  و نوع الزواج  و لتدين  درجة ا

 .الدراسة الحالية
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Deanship of Graduate Studies                                              عمادة الدراسات العليا 

AL-Quds University    جامعة القدس                                                                      

Program of Social Work                        برنامج العمل االجتماعي                             

             

 
 :استبانة دراسة بعنوان

 

الخبرة الصادمة والمساندة االجتماعية لدى أهالي البيوت المهدمة من قبل قوات العالقة بين "

 "االحتالل اإلسرائيلية في محافظة القدس

 األهل الكرام،،،

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركات ،،،

الخبرة الصادمة وعالقتها بمفهوم يقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف التعرف على مفهوم 

  قوات االحتالل اإلسرائيلية في محافظة القدس التي هدمتهاالمساندة االجتماعية لدى أهالي البيوت 

ومن أجل جمع البيانات من الميدان قام الباحث ببناء استمارة الدراسة وتصميمها  حيث تتكون من 

ية  وال اني يتضمن محاور وفقرات الخبرة الصادمة  أما القسم األول يتضمن البيانات األول:  ال ة أقسام

القسم ال الث فيتضمن محاور وفقرات المساندة االجتماعية  وقد وقع عليكم االختيار لتكونوا ضمن 

محايد،   موافق  موافق بشدة)أمام احد البدائل التالية ( ) عينة الدراسة  لذا أرجو منكم وضع أشارة 

 .لما بان بيانات الدراسة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط  ع(معارض بشدةمعارض، 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 

 محمد عكة. د: إشراف              ناصر جعفر                                   : إعداد الباحث

 

 استبانة الدراسة( 1)ملحق رقم 
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 البيانات األولية: القسم األول

 ي/امام احد البدائل التي تنطبق عليك( ) الرجاء وضع اشارة 

 أن ى   (      2ذكر      (   1       :الجنس

عام     5 )55-64عام     4 )45-54عام    3 )35-44عام    2 )25-34عام  25أقل من (  1: العمر

  
 عام فاك ر  65( 6 

    أرمل(        4مطلق   (        3أعزب   (       2متزوج    ( 1 :   الحالة االجتماعية

  أبناء فاك ر        3  )8ابناء   7 -4من(         2أبناء فاقل  3   (1    :بناءعدد اال

 ابنة  /ابن(      4جدة     /جد(       3األخت   /األخ(          2األم / األب( 1  :العالقة باألسرة

  3 )5001 – 6000  شيقل  5000-4001من (    2فاقل   شيقل 4000( 1  :مستوى الدخل الشهري

 فاك ر  شيقل          5 )8001 شيقل     4 )6001- 8000 شيقل

                       دبلوم (     4 انوي (   3أساسي  (   2ال يقرأ وال يكتب ( 1  :المستوى التعليمي

 بكالوريوس فاعلى ( 5

  )           (  غير ذلك (           3عدم وجود ترخيص بناء  (        2أمنية ( 1   :أسباب هدم المنزل

  مشتركة(        3 نووية(           2ممتدة  ( 1:     نوع األسرة
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 الخبرة الصادمة: القسم الثاني

 أمام أحد البدائل التالية التي تراها مناسبة( ) الرجاء وضع إشارة 

 الرقم
 الفقرات

 لهدم البيتاستعادة الخبرة الصادمة : المحور األول

موافق 

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

      .أتخيل صورًا مؤلمة عن هدم بيتي  .1

      .تنتابني أحالم مزعجة أثناء نومي تتعلق بهدم بيتي  .2

      .أشعر بمشاعر فجائية بأن ما حدث لنا سوف يتكرر  .3

0.  
أشعر بضيق من األشياء التي تذكرني بما تعرضت له من هدم 

 .بيتي
     

8.  
أعاني من ضيق التنفس وسرعة في ضربات قلبي كلما تذكرت هدم 

 .بيتي
     

      .أنزعج عندما أفكر بهدم بيتي  .6

      .أستطيع التعبير عن مشاعري تجاه حدث هدم بيتي  .7

      .أتجنب الحديث عن هدم بيتي  .8

      .ال ينقلب مزاجي عندما أتذكر هدم بيتي  .2

 ب الخبرة الصادمة لهدم البيتتجن: المحور الثاني

      . أتجنب األفكار التي تذكرني بهدم بيتي  .14

      .أحاول أن أقوم بتغيير مشاعري تجاه هدم بيتي  .11

      .أحاول أن ابتعد قدر اإلمكان عن األشياء التي تذكرني بهدم بيتي  .12

      .أعاني أحيانا من فقدان الذاكرة جراء صدمة هدم بيتي  .13

10.  
هدم بيتي أصبح اندماجي بالنشاطات االجتماعية اليومية  بعد أن

 .التي تعودت عليها قبل هدم بيتي صعبًا
     

      .أشعر في بعض األحيان بالعزلة والبعد عن اآلخرين بعد هدم بيتي  .18

      .أعتقد بأن حزني على هدم بيتي ال فائدة منه  .16

17.  
طويلة لتحقيق  أجد صعوبة في تخيل بقائي على قيد الحياة لفترة

 .أهداف أسرتي بعد هدم بيتي
     

 أعراض الخبرة الصادمة لهدم البيت: المحور الثالث

      .تنتابني نوبات من التوتر بعدما هدم بيتي  .18

      .أصبحت أعاني من بعض الصعوبات في التركيز بعد هدم بيتي  .12

      .بعد أن هدم بيتي أصبحت أعاني من وضع اقتصادي سيء  .24

      .يتشتت انتباهي أحيانا بعد أن هدم بيتي  .21

      .أصبحت استفز بسهوله بعد أن هدم بيتي  .22

      .أشعر بأني متحفز وأتوقع األسوأ بعد هدم بيتي  .23

      .أصبحت أعاني من أمراض عضوية بعد أن هدم بيتي  .20
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      .قلت نشاطاتي الترفيهية بعد أن هدم بيتي  .28

      .قرارات مسؤولة هدم بيتي جعلني اتخذ  .26

      .  تنتابني في بعض األحيان دوافع سلبية ذاتية منذ أن هدم بيتي  .27

      . المنام بإستمرار يبيتي تأتيني ف مصور هد  .28

      .ليس لدي رغبة في االنتقام منذ أن هدم بيتي  .22

أتمنى دائما أن ال يمر أحد بالصدمة التي مررت بها بسبب هدم   .34
 . بيتي
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 المساندة االجتماعية: القسم الثالث

 أمام أحد البدائل التالية التي تراها مناسبة( ) الرجاء وضع إشارة 

 الرقم
 الفقرات

 المساندة االجتماعية غير الرسمية: المحور األول

موافق 

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

      .حضور األقارب ساعة هدم بيتي خفف عني الصدمة  .31

ى أن تواجد أصدقائي أثناء هدم بيتي ساعدني على تجاوز أر  .32
 الصدمة 

     

شعرت أن كثيرًا من أفراد المجتمع يهتمون بأمري من خالل   .33
 . مواساتهم لي بعد هدم بيتي

     

أهتم الجيران بتوفير الطعام والمالبس ألفراد عائلتي بعد هدم   .30
 .بيتي

     

وم لي ولعائلتي بعد هدم أهتم أقاربي بتجهيز مكان جديد للن  .38
 .بيتي

     

      . تلقيت الدعم المعنوي من أصدقاء االسره بعد هدم بيتي  .36

ألن عالقاتي جيدة مع أقربائي وقفوا بجانبي في تقديم   .37
 .المساعدة المادية بعد هدم بيتي

     

      .ساعدني زمالئي في العمل على تجاوز صدمة هدم بيتي  .38

      . تي باستمرار بعد هدم بيتييقوم أصدقائي بزيار  .32

يشاركني اآلخرون في مشاعرهم للتخفيف عني جراء هدم   .04
 .  بيتي

     

      .تمت مساعدتي ماليا من بعض زمالئي بعد هدم بيتي  .01

تعاطف معي رئيسي في العمل وخاصة في اإلجازات بعد   .02
 .هدم بيتي

     

عي أكثر أصبح أقاربي خارج البالد على اتصال وتواصل م  .03
 .  للتخفيف من صدمتي

     

      لم تكن عالقاتي مع أقاربي ايجابية قبل هدم بيتي   .00

 المساندة االجتماعية الرسمية: المحور الثاني

بعد هدم بيتي تلقت االسره دعما ماديا من المؤسسات الرسمية   .08
 . الفلسطينية

     

عد هدم زارنا أخصائيون نفسيون واجتماعيون لتخفيف ألمنا ب  .06
 .بيتي

     

هناك مؤسسات رسمية فلسطينية تتواصل معنا وتدعمنا   .07
 .معنويا منذ هدم بيتي

     

دعم المؤسسات الرسمية الفلسطينية استمر حتى تجاوزت   .08
 .صدمة هدم بيتي

     

الفلسطينية تساعد أهالي البيوت  ةالحكوم مساعدات أن أرى  .02
  .المهدمة نوعا ما

     

ة الحكوم مؤسسات أراجع عندما والتقدير االحترام أجد  .84
 .الفلسطينية  منذ هدم بيتي
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منذ  لي المساعدة تقدمرسمية فلسطينية  مؤسسات ةدع توجد  .81
 هدم بيتي

     

 يشعرنيالرسمية الفلسطينية  مؤسساتال قبل من الهدايا تقديم  .82
 .لتقديربا

     

ي البيوت ألهال مساعدات الفلسطينية كوميةحال الجهات تقدم  .83
 .المهدمة بقدر غير كاف

     

القدس بعد هدم  ةتلقيت مساعدات مالية عاجلة من لجان زكا  .80
 .بيتي

     

اشعر بالرضا عن المساعدات التي قدمتها وزارة شؤون   .88
 . القدس ألفراد أسرتي بعد هدم بيتي

     

 
 لكم منا الشكر والتقدير على حسن تعاونكم

                                                   ناصر جعفر       : الباحث
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 قائمة ب سماء المحكمين لالستبانة(: 2)ملحق رقم 
 

 
 
 
  

 الجامعة التخصص الرتبة األكاديمية االسم الرقم
 جامعة القدس علم النفس  بروفيسور د تيسير عبداهلل. أ  .1
 امعة القدسج الخدمة االجتماعية وعلم اإلجرام بروفيسور د سهيل حسنين. أ  .2
 جامعة بيت لحم علم النفس اإلكلينيكي أستاذ مساعد خضر مصلح. د  .3
 جامعة بيت لحم علم االجتماع أستاذ مساعد بالل سالمة. د  .4
 جامعة القدس الخدمة االجتماعية أستاذ مشارك أمين حاج يحيى. د  .5
 قدس المفتوحةجامعة ال علم االجتماع والخدمة االجتماعية أستاذ مشارك عماد اشتية. د  .6
 جامعة القدس الخدمة االجتماعية  أستاذ مساعد نجوى الصفدي .د  .7
 جامعة القدس إرشاد نفسي وتربوي أستاذ مساعد عمر الريماوي. د  .8
 جامعة القدس المفتوحة علم النفس التربوي أستاذ مشارك زياد بركات. د. أ  .9

 ستقاللجامعة اال قياس وتقويم تربوي أستاذ مشارك محمد دبوس. د  .11
 جامعه القدس  اللغة العربية أستاذ مساعد  عفيف بدر. د  .11
 جامعة القدس المفتوحة اللغة العربية أستاذ مساعد ناهدة الكسواني. د  .12
 جامعة القدس المفتوحة الخدمة االجتماعية أستاذ مساعد إياد أبو بكر. د  .13
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم

1 -
جتمع الدراسة في محافظة القدس اّلذي تّم فيه تطبيق الدراسة على أهالي البيوت توزيع م

 .المهدمة موزعين حسب سنوات الهدم
60 

 68 .خصائص عينة الدراسة الكلية حسب المتغيرات- 2

3 -
بين درجة كل محور من محاور الخبرة ( Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون 
 (.االتساق الداخلي)ية الصادمة والدرجة الكل

62 

-4 
بين درجة كل محور من محاور المساندة ( Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون 

 (.االتساق الداخلي)االجتماعية والدرجة الكلية 
74 

 71 ألداة الدراسة بمحاورها المختلفة( Cronbach Alpha)نتائج معادلة ال بات كرونباخ الفا - 5

 73 توسطات الحسابية لتصحيح أداة الدراسةمفتاح الم- 6

7 -
األعداد  والمتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية  والنسب المئوية لدرجة محاور الخبرة 
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