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 اإلهـــــداء
  
  

 جديد بفجر لتأتي تذهب التي المغيب شمس إلى

  
 أبي و أمي... الحياة هذه في وجودي سبب إلى

  
 علي شقيقي لفلسطين فداء أسيرا بحريته المضحي إلى

 
 الشاعر فيهم قال اللذين إلى

  
 و أخضعها جدود خالدونا  هذه الدنيا قرونـــا                ملكنا 

  فما نسي الزمان وال نسينا  وسطرنا صحائف من ضياء
  

 إلى عشاق الحرية
  

  إلى كــل من روى ارض فلسطيـــن بقطرة دمـــاء
  فطن ذكي... مجتهد جاد...متفان عامل... متفائل طموح كل إلى

  وأخوات وأخوه وأصدقاء وزمالء هاساتذ من العون يد إلي مد من كل إلى
  

 العمل هذا اهدي هؤالء كل إلى
 
 

 رانيا عبد الحميد دنديس

  
  
  
  
  



 أ 

  
  
  

  :إقرار
  

 و أنهـا نتيجـة أبحـاثي        ، لنيل درجة الماجـستير    ،اقر أنا معدة الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس       
 لم يقدم لنيـل     ، جزء منها  أي أو   ، وان هذه الرسالة   ، باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد       ،الخاصة

  .أي درجة عليا من جامعة أو معهد آخر
  
  
  

  ---------------: التوقيع 
  

  رانيا عبد الحميد رجب دنديس
  
  

  --------------: التاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ب 

  الشكر و العرفان
  

الدراسة  فقد تشرفت هذه ،ما كان لهذا العمل أن يتم لوال أن تكاتفت جهود شتى لدفعه نحو االنجاز
 وكان لها الدور الريادي في دفع هذا العمل إلى االنجاز منذ أن ،بإشراف الدكتورة نجاح الخطيب

  . فلها أتقدم بالشكر والتقدير ،كان فكرة في ذهن الباحثة وحتى ظهوره بالشكل الحالي
  

  .لناأبو ديس لدعمها وتفهمها /وأتقدم بالشكر إلى أسرة كلية الصحة العامة في جامعة القدس 
  

كما أتقدم بالشكر إلى أسرة التربية والتعليم لما قدمته لي من تسهيالت لمتابعة دراستي وتوزيع 
 واخص بالذكر رئيس قسم اإلرشاد في تربية الخليل خضر مبارك ورئيس قسم ،استبيانات الدراسة

لهيئة اإلدارية  وال أنسى أفراد ا،اإلرشاد في تربية شمال الخليل فايز شرف لتقديمه الدعم المستمر
والتدريسية في مدرسة بيت أمر الثانوية للبنات متوجة بمديرتها الفاضلة صبحه نعيم التي منحتني 

  .الثقة والدعم لمتابعة مسيرتي التعليمية 
  

 ما يفوق ، من عونأي وما قدمته ،كما أجد لزاما علي أن اشكر لعائلتي ما تحملته ألجلي من عناء
  .تناني لها قدرتي على التعبير عن ام

  
كما أنني لن أنسى األيادي التي امتدت لمعاونتي وبذلت الكثير من وقتها وجهدها من اجل أن يرى 

 و اخص بالشكر المحلل اإلحصائي رائد األحمر لقيامه بعملية تحليل ،هذا العمل المستوى المطلوب
ره لمساعدتي في ترجمة  وال يفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر إلى االنسه قدس مناص،بيانات الدراسة

  .ملخص الدراسة 
  

 و هي أن هذا االعتراف بالفضل لذويه ال ينفي عني ،وفي النهاية ال يسعني إال اإلقرار بحقيقة هامة
 تقصير في هذه أي فوحدي أنا المسئولة عن أية أخطاء أو ،مسؤولية ما قد يكون فيه من تقصير

  .الدراسة 
  
  
  
  
  



 ت 

  -: التعريفات  
  

 بد من االشاره إلي الجدلية التي تقوم عليها تعاريف بعض المصطلحات التي تتناولها              في البداية ال  
 ومن هنا سـيتم تعريفهـا   ، فال يوجد تعريف ثابت أو موحد لبعض هذه المصطلحات       ،هذه الدراسة 

  .حسب مدي ارتباطها و قربها من موضوع الدراسة 
  

 -:الطفل 

 

يعنى الطفل كـل  : ادر عن منظمة األمم المتحدة للطفولة  حقوق الطفل الصاتفاقيةنعرفه كما جاء في    
إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلـك بموجـب القـانون المتفـق عليـه                     

 ).1989 ،فاليونيسي(

 

 -:المعاناة النفسية 

 

هـذه   وال يمكن القول بان احد ما لم يعان أو لن يعاني من قدر مـا مـن       ،هي ظاهرة شاملة وعامة   
 ولعل تفسير هذا الشمول العام لهذه المعاناة هو فـي           ،المعاناة ولو لفترة قصيرة أو عابره من الزمن       

 كما يخشى العـدم فـي الحيـاة بعـد           ،أن اإلنسان من طبيعته يسعى نحو دوام البقاء ويخشى األذى         
معاناة من تحلـل     ولعل في ذلك تكمن األسباب الرئيسية للمعاناة النفسية وما تفرع عن هذه ال             ،الموت

  )م1994 ،الكمال( االكتئاب وغيرها من الحاالت النفسية ، الهلع،و أمراض نفسية مثل القلق

  

  -:الضغط النفسي :ثالثا

 أو المدرك ما بين مطالب البيئـة        ، و التي يثيرها التباين الواقعي     ،هو حالة عدم التوازن داخل الفرد     
الب التي تظهر من خـالل اسـتجابات سـيكولوجية           في التغلب على هذه المط     ،وطاقة الكائن الحي  

  ) .2001 ،يسن(متعددة 

  -:األزمة النفسية 

 واإلحبـاط  ،وهي عبارة عن رد فعل الفرد لحدث معين مما  يؤدي إلى الشعور بحالة مـن العجـز          
 ، والى فقدان الثقة بعناصر الحماية واألمـان ،وعدم التوازن النفسي واالجتماعي والجسمي والعاطفي  

الة الشعور بالعجز واإلحباط تتطور عندما يشعر اإلنسان أن أساليب التكيف التـي اسـتخدمها               أن ح 



 ث 

 ويتم  ، وعندما تكون دفاعاته السيكولوجية ضعيفة     ،للسيطرة على الوضع الذي يعيش فيه غير ناجحة       
  )2002 ،قاسم(التعامل و النظر إلى األزمة على أساس أنها تهديد للفرد 

 -:الصدمة 

لتعريف هذه الحالة  ولكن المفتاح... للتعبير عن التأثر النفسي الشديد) صدمه ( ة كلمة نستخدم عاد
قدرة اإلنسان على   حالة من الضغط النفسي تتجاوزيبشكل مبسط ه "trauma" والمعروفة بـ

  )2003 ،األشقر (.التحمل والعودة إلى حالة التوازن الدائم بعدها، دون آثار مترسبة

التجربة الفرديـة   ون بتعريف الصدمات النفسية بأشكال مختلفة يعتمد كل منها علىولقد قام المختص
النوع من الـصدمات التـي    الخاصة نحو الحدث الذي أدى إلى الصدمة ويعتبر أكثرها أثراً هو ذلك        

للعادة التي تجعل اإلنسان في مواجهة  تهدد الحياة بالخطر أو اإلصابات الجسدية والمفاجآت الخارقة
 . الوقوع في فخ، العجز، األلم أو الخسارة ف من الموت، اإلبادة، اإليذاء، الخيانة،الخو

  

   -:الضغوط النفسية
  

 وينتج ،هي مجموعة من المصادر الخارجية و الداخلية الضاغطة التي يتعرض لها الفرد في حياته
ن اضطرابات  وما يصاحب ذلك م،عنها ضعف في قدرته على إحداث االستجابة المناسبة للموقف

  )2003 ،األشقر(انفعالية وفسيولوجية تؤثر على جوانب الشخصية األخرى 
 

 -:أحداث الحياة اليومية الضاغطة 

  
هي سلسلة من األحداث الخارجية التي يواجهها الفرد نتيجة تعامله مع متطلبات البيئة المحيطـة بـه         

ثار النفسية واالجتماعية الـسلبية     وتفرض عليه سرعة التوافق في مواجهته لهذه األحداث لتجنب اآل         
  ) 2003،علي(والوصول إلى تحقيق التوافق مع البيئة المحيطة به 

 

 -: )DSM IV(حسب  تعريف اضطراب ما بعد الصدمة

  
 POST TRAUMATIC STRESS)   إن عبارة اضطراب ما بعد الصدمة أوكما يقابلها باالنجليزية

DISORDER) وصيفه من جانب جمعية الطب النفسي األمريكية هو اضطراب نفسي تم تصنيفه و ت
 ويحدث هذا االضطراب عندما يتعرض شخص ما لحدث مؤلم جدا )2002،1980،1987،1994(
 ، رؤية أعمال العنف والقتل،أهوال الحروب( يتخطى حدود التجربة اإلنسانية المألوفة) صدمة(



 ج 

بحيث تظهر الحقا عدة  )الخ...  كارثة طبيعية،التعرض للتعذيب واالعتداء الجسدي واالغتصاب
 اضطراب النوم و التعرق ،ة األفكار والصور الداخلي،التجنب والتبلد( عوارض نفسية وجسدية 

  )الخ... ضعف الذاكرة والتركيز،واإلجفال والخوف واالجترار
  
 حيث يحمل هذا الكرب ،هو عبارة عن اضطراب كاستجابة متأخرة لحادث أو حالة مسببة للكرب"

 حيث انه يحدث ضيقا عاما ألي شخص وهذه الحوادث تكون ،لتهديد أو الكارثة االستثنائيةصفة ا
 ضحية تعذيب مثل ، مشاهدة موت آخرين، حادثة شديدة ،إما طبيعية أو اصطناعية مثل الحرب

  .)Weiten، 2004(العنف أو االغتصاب 
 

 -):PTSD(اضطراب ما بعد الصدمة 

 

رض شخص ما لحدث مؤلم جدا يتخطى حدود التجربة اإلنسانية          هو اضطراب نفسي ينجم عندما يتع     
 التعرض للتعذيب واالعتداء الجسدي الخطير      ، رؤية أعمال العنف والقتل    ،أهوال الحروب ( المألوفة  

علما بان هذا االضطراب    ) الخ  ...  االعتداء الخطير على أفراد العائلة       ، كارثة طبيعية  ،واالغتصاب
  .)Weiten، 2004(مر لفترة محددة وقد يطول ويصبح مزمنا قد يكون حادا أي انه يست

  
  : أساليب المواجهة

  
هي األساليب التي يواجه بها الفرد أحداث الحياة اليومية الضاغطة التي تتوافق مقوماتها االيجابيـة               

 ومهارتـه فـي     ، و إطاره المرجعي للسلوك    ،أو السلبية نحو اإلقدام أو اإلحجام طبقا لقدرات الفرد          
مل أحداث الحياة اليومية الضاغطة وطبقا الستجاباته التكيفية نحو مواجهة هـذه األحـداث دون               تح

   ). 2003،علي(إحداث أية آثار سلبية جسمية أو نفسية 
  

  -:التفاعل االيجابي في مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 
  

 وااليجابية المرنـة التـي      كتعريف إجرائي هو عبارة عن مجموعة من السمات الشخصية االقدامية         
 في قدراتهم على التعامل مع مجموعة المصادر الداخلية أو الخارجية الـضاغطة             ،يتسم بها األفراد    

 ويكون لديهم القدرة على السيطرة على تلك المـصادر دون           ،التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية     
مـواجهتهم لتلـك األحـداث اليوميـة        إحداث أية آثار سلبية جسمية أو نفسية في استجاباتهم أثنـاء            



 ح 

 ويسعى هؤالء األفراد الى التوافق النفسي واالجتماعي في مـواجهتهم لتلـك األحـداث     ،الضاغطة  
 ). 2003 ،علي (

 

  -:التفاعل السلبي في مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 
  

 ، بالتفاعـل الـسلبي   هو عبارة عن مجموعة من السمات الشخصية االحجامية لألفراد الذين يتسمون          
 فهـؤالء  ، موفق ضاغط فـي حيـاتهم اليوميـة   أيوتقيس أيضا استجاباتهم السلبية عندما يواجهون  

األفراد يتسمون باإلحجام المعرفي عن التفكير الواقعي والمنطقي أثناء مواجهتهم ألحـداث الحيـاة               
شطة بديلة تبعدهم عن تلك      و يبحثون عن أن    ، و يقبلون الموفق االستسالمي مع تلك األحداث       ،اليومية
 و يحصلون علة مصادر التوافق النفسي واالجتماعي بعيدا عن أالزمات التـي تفرزهـا                ،األحداث

  ).2008 ،المحتسب ( أحداث الحياة اليومية الضاغطة 
  

  -:التصرفات السلوكية لمواجهة أجداث الحياة اليومية الضاغطة 
    

 وفـي  ،واجهتهم ألي موقف ضاغط في حياتهم اليوميـة هي السلوكيات التي يستخدمها األفراد عند م 
 وتجاوز  ،طريقة استخدامهم للوسائل واألساليب الكيفية االقدامية أو االحجامية للتصدي لتلك األحداث          

  ).2008 ،المحتسب( أثارها السلبية الجسمية أو النفسية 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 خ 

 
  المختصرات

  
 PTSD                                                أعراض ما بعد الصدمة                  

  TR DSM-IV              المرجع السريع إلى الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع المعدل
  لالضطرابات النفسية  

                       
 ICD10   تصنيف االضطرابات النفسية والسلوكية ،المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض 

  
 SPSS  برنامج الرزم اإلحصائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 د 

  الملخص 
  

 الذين  نتناولت هذه الدراسة المقارنة أعراض ما بعد الصدمة وآليات التكيف لدى األطفال الفلسطينيي            
 وقد تـم تنفيـذ إجـراءات    ،يسكنون بالقرب من البؤر االستيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل       

 حيـث   ، م 2009 م ونيسان    2008ني لهذه الدراسة خالل الفترة الواقعة بين كانون أول          العمل الميدا 
سنة في مدينة الخليل الـذين يـسكنون        ) 10–18(اشتمل مجتمع الدراسة األطفال في الفترة العمرية        

باألحياء التي بها بؤر استيطانية واألطفال الذين يسكنون بأحياء المدينة التـي ال يوجـد بهـا بـؤر         
 و ألغراض البحث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلي مجموعتين ضابطة و تجريبية من اجـل      ،يطانيةاست

المقارنة فيما إذا كانت هنالك فروق ما بين الذين يتعرضون بشكل شبه يـومي للمعانـاة والعنـف                   
والمضايقات من جراء وجود بؤره استيطانية بالحي الذي يسكنون فيه والـساكنين بأحيـاء المدينـة            

 تـم   ، و بعد أن تم اختيار الفئة المستهدفة لهـذه الدراسـة           ،خرى التي ال يوجد بها بؤر استيطانية      األ
طفل و طفلة فـي  ) 100(طفل و طفلة مقسمة  ) 202(تحديد عينة الدراسة التي بلغت بشكلها النهائي        

طفل و طفلة في المجموعة الضابطة وللوصول إلـي عينـة الدراسـة             ) 102(المجموعة التجريبية   
  .انتهجت الباحثة أسلوب العينة العشوائية البسيطة

  
هدفت الدراسة إلي التعرف علي نسبة الخبرات الصادمة التي يتعرض لها أفراد العينـة التجريبيـة                

 و معرفة درجة أعراض ما بعـد الـصدمة و      ، )األطفال الساكنين باألحياء التي بها بؤر استيطانية      (
الجنس (ال الفلسطينيون للتعامل مع الضغوط النفسية تبعا لمتغير         أساليب التكيف التي يستخدمها األطف    

و أخيرا الخروج بتوصيات إلي العاملين فـي مجـال      )  العمر و منطقة السكن    ، المستوي الدراسي    ،
  . الصحة النفسية و أصحاب القرار لمساعدة األطفال لتمتع بصحة نفسية أفضل 

  
 حيث احتـوي    ،معلومات الدراسة التي تضم أربعة أجزاء     وتم استخدام االستبيان كأداة أساسية لجمع       

 أما الجزء الثاني فقـد احتـوي علـي          ،الجزء األول البيانات األولية العامة عن أفراد عينة الدراسة        
خبرات صادمة يتعرض لها األطفال الساكنين باألحياء التي بها بؤر استيطانية لمعرفة نسبتها و قـد                

 فكـان مقيـاس     ، أما الجزء الثالـث      ،حوص اإلجابة بنعم أو ال    حدث و علي المف   ) 11(تكونت من   
و تكونـت  ) 1988(وضعه كين وزمـالؤه فـي عـام     ، المسيسبي لقياس اضطراب ما بعد الصدم

 وأخيرا الجزء الرابع احتوي على مقياس أساليب مواجهة أحـداث الحيـاة          ،فقرة) 35(االستبانة من   
  .فقرة ) 30(س من  وقد تكونت فقرات المقيا،اليومية الضاغطة

  



 ذ 

 وتحليلها باستخدام برنامج الرزم اإلحـصائية للعلـوم         ، وتدقيقها ،وبعد أن تمت عملية جمع البيانات     
 أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين فـي         ،)SPSS(االجتماعية  

 يتعلق ببعد التجنب والفتور     المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس أعراض ما بعد الصدمة فيما         
  .سنه) 18( حيث جاءت لصالح األطفال األكبر سنا ،العاطفي

  
 أما فيما يتعلق بمقياس أساليب مواجهة األحداث اليومية الضاغطة ألفراد المجموعة التجريبية فقـد              

  حيث جاءت لصالح األطفـال ،ظهرت فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بأسلوب التفاعل السلبي       
 أمـا اسـتجابات     ، ومرتبطة بالمستوى األكاديمي لصالح طلبة الـصف التاسـع         ،سنة فأعلى ) 16(

.                                                                                        من تلك الفروق أيالمبحوثين في المجموعة الضابطة فلم تظهر 
  

املين في مجال الصحة النفسية المـسئولين وأصـحاب القـرار           وخرجت الدراسة بتوصيات إلى الع    
  . لمساعدة األطفال على الرقي بصحتهم النفسية وتقديم خدمات أفضل
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Abstract 
 
This comparative study addressed the symptoms of post-traumatic stress 
disorder (PTSD) and coping mechanisms among the Palestinian children who 
live near the settlements of the old city of Hebron. The filed work measures of 
the study have been implemented during the period of December 2008 and 
April 2009. The population of the study consisted of children between the 
ages of (10-18) years. For research purposes, the population of the study 
consisted of a control group and a research group, to examine whether there 
are statistical significant differences among those who are exposed almost 
daily to suffering and harassment by the presence of the settlements in the 
neighborhoods where they live and the residents of other neighborhoods 
which does not have settlements near them. The research sample was formed 
using (204) children, (102) children in the research group and (102) children 
in the control group. To reach the sample of the study the researcher adopted 
a stratified random sampling technique to choose the members of the two 
groups.    
 
The study aimed to identify the quality of the traumatic experiences 
encountered by members of the experimental group (children who are living 
near settlements) and whether they have symptoms of post-traumatic stress 
disorder. In addition, the study aimed at checking the adjustment methods 
used by the respondents in dealing with psychological stressors according to 
the variables (sex, study level, age, and living area). Finally, the study came 
up with recommendations for workers in mental health and the decision 
makers to help children in getting better mental health conditions. 
 
The questionnaire was used as an essential tool for gathering data, which 
consisted of four parts. The first part contained the general preliminary data of 
the study sample; the second part contained questions about the traumatic 
experiences that children who live near the settlements are exposed to, to 
identify their severity which consisted of (11) items. However, the third part 
contained the Mississippi scale which assessed (PTSD) that was developed by 
Ken and his colleges in (1988) and it consisted of (35) items. Finally, the 
forth part contained the scale of adaptation with daily life stressful events, 
which consisted of (30) items. 
 
After the end of data collection and double checking and validation, it was 
entered to the computer and analyzed using SPSS.  
 
 
The study found statistically significant difference in the level of PTSD 
symptoms of (avoidance and emotional indifference) between the control 



  ز 

group and the experimental group in relation to age, where the older 
participants (18 years) had more severe symptoms. 
 
However, in regards to the scale for adaptation to daily life events for the 
experimental group, there was statistically significant difference in regards to 
negative reaction dimension for the sack of those who are 16 years and older, 
and also it was associated with level of education with relevance to 
respondents of grade nine. Nevertheless, the responses of the control group 
showed none of these differences.  
 
In the end, the researcher suggested some recommendations for mental health 
workers, policy-makers, and researchers in order to invest in the welfare of 
children and provide better mental health services for them. 
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 الفصل األول
_____________________________________________________ 

  مقدمةال

 
 

  ةمقدمال 1.1
  

 تلصراعاطرفاً خاسراً ومخذوالً في معركة أو صراع بين الدول والجماعات وليدفعوا ثمناً باهظاً 
 ).DCI، 2000 ،األيدي الصغيرة ( سياسية في جوهرها 

     
  

تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد "و" تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقًا أصیًال في الحیاة "

 . )2-6 حقوق الطفل المادة اتفاقیة" (ه ممكن بقاء الطفل ونمو

 
 العشرين ففي الشاملة؛ التنمية تحقيق طريق على خطوة أجمع العالم خطى ونيف، عشرون عام قبل
 الطفل، حقوق إتفاقية ميثاق المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت) م1989 (للعام الثاني تشرين من
 الطفل حقوق من حق كل مع التعامل صعيد على يرئيس تحول نقطة أعتبرت التي اإلتفاقية هذه
 قوميته، أو لغته، جنسيته، ديانته، لونه، عن النظر بغض طفل لكل عام وكحق ذاته، بحد كقيمة

 مصادقة و توقيع خالل من الدولي القانون من جزء ولتكون والشمول، العالمية صفة بذلك لتكتسب
  ).DCI، 2000 ،األيدي الصغيرة ( عليها دولة) 191(
 

ال  حقوق الطفل كحاجة فرضتها األهوال والمصاعب التي يعاني منها األطفاتفاقية قبرز ميثالقد 
ر لهم ألخطار تضعف نموهم  حيث يتعرض أطفال ال حص ،سواء في مراحل السلم أو الحرب

ضحايا لالحتالل والتعصب ، ويعانون جراء إصابتهم في الحرب ونتيجة ألعمال العنف وكوتطورهم
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ليقاسوا سياط الفقر واألزمات  ، منازلهم ومدارسهم وعائالتهم عنوة ا، وكالجئين تركومييزوالت
  وليكونوا 

  

إن الناظر إلى حجم المعاناة التي تعرض لها األطفال الفلسطينيون منذ االحتالل اإلسرائيلي 
ع ضد أبناء ال يالحظ سوى االرتفاع في وتيرة القم وحتى اآلن،) م1967(لألراضي الفلسطينية عام 

الشعب الفلسطيني وخصوصاً األطفال، ولم تغير المصادقة اإلسرائيلية على اتفاقية حقوق الطفل شيئاً 
من حجم األذى والتمييز والقهر الذي تعرض له األطفال الفلسطينيون، والذي طال مئات األطفال 

ن جيش والمستوطنيالذين استشهدوا، وعشرات اآلالف من الجرحى والمعتقلين على أيدي قوات ال
 بحماية ةتعلقالم، ضاربة عرض الحائط اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة االسرائيلين

  ).DCI،2000 ،األيدي الصغيرة(أثناء الحرب المدنين 
 

  مشكلة الدراسة 2.1 
        

يـرة   إلى ضغوط نفـسية كب     ونالمواطنون الفلسطينيون عموماً واألطفال خصوصاً يتعرض     نجد أن   
، األمر الذي يجبر الطفـل    اإلسرائيلي بحقهم  االحتالل المتكررة التي يرتكبها جنود      لالعتداءاتنتيجة  

الفلسطيني على معايشة األحداث السياسية والنزاعات المستمرة التي ال ذنب له فيها سوى أن يعيشها               
يعاني الطفل فقدان    قدو ،)2000،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   (ويخوض تجربتها المأساوية    

، ويجد نفسه في صراع مع ذاتـه ومـع األحـداث الـسياسية          والديه أو أصدقائه أو أحد أقاربه     أحد  
  .واألمنية التي تهدد حياته وحياة أهله وبلده

  

، فإنها تظهر واضحة في عبير عن هذه المخاوف وهذا التوتروبما أن الطفل بطبيعته ال يستطيع الت
بطة بحدوث االعتداء فحسب وال تكون مشكلة األطفال مرت ،ه المستقبليةوقد تدمر شخصيتسلوكه 
تكون مرتبطة بالظالل التي تتركها االعتداءات عليهم وعلى أحالمهم وتوجهاتهم ونظرتهم بقدر ما
ثر االعتداء ليعيشوا أدواراً وظروفاً ااألمر الذي يعني أن مشاكل هؤالء األطفال تبدأ  ,المستقبلية

ألوضاع اجتماعية واقتصادية وتعليمية صعبة معايشتهم إضافة إلى  ،تفرض عليهمصعبة وقاسية 
بسبب سياسة االحتالل اإلسرائيلي،فالظروف الصعبة تكتنف حياة الطفل الفلسطيني وحياة أسرته 

  .ومجتمعه كافة 
  
 ،يرهم من غ،نجد أن سكان مدينة الخليل الذين يسكنون في البلدة القديمة من المدينة أكثر عرضةو 

 حيث أن البؤر ،حيث يواجهون ضغوطات نفسية أكثر و بشكل مستمر نظرا لخصوصية المكان
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ترقب رض السكان لقلق مستمر و بحيث يتع،االستيطانية تتغلغل في داخل األحياء وسط المدينة
خراب و ضرب أو م منازلهم في أي وقت من النهار والليل ناهيك عما يحدث من دمار والقتحا

و فرض حصار دائم  ،ق ناري أو اعتقال ألي فرد منهم بغض النظر عن عمره أو جنسهإصابة بطل
 يمر عنن المدينة إال وإلى تلك اإلحياء الفلسطينية م بحيث ال يدخل أو يخرج أي شخص من أو

  .الخ... لماذا أتى أو يذهبحاجز تفتيش دقيق وتفحص هويته والتحقيق معه و سؤاله لمن و
زالوا يعيشون أكثر   حيث عاشوا وما،ر في كل ذلك هم أطفال تلك المناطقإال أن الضحية األكب

ته فيتعرض التهديد فمثال يخرج الطفل من منزله متجها إلى مدرسأنواع األلم والرعب والخوف و
 أحيانا يتم إطالق الكالب و،إتباعها في كثير من األوقاتإلى االهانة النفسية واألخالقية والجسدية و

إن حادثة مثل هذه في  ، وقد تلتهم جزء من جسده الصغير،مفترسةطارده وهي جائعة والمفترسة وت
قد تكون شهورا إن لم تكن سنوات من يعاني أياما وأته س حال تعرض لها أي إنسان على األغلب

بشكل شبه يومي يتعرض وفكيف إذا كان طفال صغيرا  ،صعوبات نفسية على األقل من هذا الحادث
  ؟القتل لهؤالء األطفال األبرياء شخص يتلذذ بابتكار طرق العذاب والن يكون تسلية

     
قد ال ، وتمتد مع اإلنسان مثل عمره تماماً في النفس اإلنسانية عمقتت ، هناك آثارهذا وذاكل باالضافه
فحص ما إذا كان يعاني األطفال من ظهور وعليه نحن بحاجة إلى دراسة و ، لها شفاء أبداً يكون

التعرف على آليات التكيف ألحياء التي بها بؤر استيطانية و بعد الصدمة لدى سكنهم باأعراض ما
مقارنة ذلك مع األطفال الذين يسكنون باألحياء من اجل التعامل مع هذه األحداث والتي يلجئون إليها 

 .التي ال يوجد بها بؤر استيطانية في مدينة الخليل 
 

أساليب  بعد الصدمة لدى هؤالء األطفال وجة أعراض مامن هنا أتت مشكلة الدراسة من فحص در
 لضغوط نفسية من جراء سكنهم بالقرب من البؤر مالتكيف التي يستخدمونها نتيجة لمعايشته

علما إن الباحثين , تي ال يوجد بها بؤر استيطانيةمقارنتهم مع أقرانهم في األحياء ال و،االستيطانية
لكن لم يتم دراسة الوضع النفسي لألطفال  لألطفال وص أعراض ما بعد الصدمة لفحاتتطرقو

احثة أن المشكلة تستحق الدراسة ، لذا تجد الببمدينة الخليلالساكنين بمحاذاة البؤر االستيطانية 
  . الخروج بتوصيات حقيقية لمساعدة هؤالء األطفالو
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 - :أهمية الدراسة 3.1  
  
، وإن الحفاظ على  هم رجال الغد وأمل األمة الواعدتبرز أهمية هذه الدراسة في كون أطفال اليوم 

إن األضرار التي  ، هو إنقاذ لشعب بأكمله واألذىسالمة الطفل وإنقاذه من العواقب الوخيمة للعنف 
يتعرض لها األطفال الفلسطينيون جراء العدوان اإلسرائيلي ال يمكن معالجتها بعملية جراحية أو 

قة تمزق ر على األضرار البدنية ، بل هي بصمات وشروخ عميبأدوية متطورة ، ألنها ال تقتص
، لهذا يجب إجراء مثل هذه الدراسة للوقوف على طبيعة ما النفس والحس باألمان، وبمعاني الطفولة

وباألخص أطفال ,  نفسيتهم من عدوان وما تأثيره على نالفلسطينيييتعرض له أطفال مدينة الخليل 
 لذا من األهمية بمكان االنتباه إلى حجم الضرر ،سنة) 18-10(عمرية البلدة القديمة في الفئة ال

الحصول على نتائج علمية صحيحة لالنطالق بالتدخل السليم و, النفسي الملقى على هؤالء األطفال
  .سية الذين يعملون معهم صائيين والعاملين في مجال الصحة النفلهذه الفئة من قبل األخ

  
بالذات ت النفسية الناتجة عن االحتالل وراسات المقارنة بشان االضطراباكما تجد الباحثة قلة بالد

 من حیث ظھور أعراض ما بعد  ،المتعلقة باألطفال الذين يسكنون باألحياء التي بها بؤر استيطانية
     .الصدمة و أسالیب التكیف التي یلجئون إلیھا 

  
 

  -:أھداف الدراسة 4.1

 يعيشون الذين الفلسطينيون األطفال تعرض درجة على التعرف هو الدراسة لهذه العام الهدف إن
 الذين األطفالأولئك  مع مقارنة الصدمة بعد ما أعراض لظهور االستيطانية البؤر بها التي باألحياء
  -:حيث من الخليل مدينة في االستيطانية البؤر بها توجد ال التي باألحياء يعيشون

  
من جراء    التي يتعرض لها أفراد العينة التجريبيةالتعرف على أنواع الخبرات الصادمة  .1

 .سكنهم بالقرب من البؤر االستيطانية 
  . الصدمة بعد ما أعراض الضطراب العينة أفراد تعرض على درجة التعرف .2
  التعرف على ابرز آليات التكيف التي يلجا إليها أفراد العينة للتعامل مع الضغوط النفسية  .3
 ،العمر ،السكن مكان ،للجنس أفراد العينة تبعا  لدى، التكيف أساليب معرفة مدى اختالف .4

 .التعليمي المستوى
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الخروج بتوصيات إلى العاملين في مجال الصحة النفسية و صانعي القرار من اجل مساعدة  .5
األطفال المتضررين نفسيا من جراء تلك المعاناة المتمثلة بالعيش بالقرب من البؤر 

 . ليلاالستيطانية في مدينة الخ

 
 

 -:أسئلة الدراسة 5.1

ý  ما هي نسبة الخبرات الصادمة التي يتعرض لها أفراد العينة التجريبية جراء سكنهم
 باألحياء التي بها بؤر استيطانية ؟ 

 

ý ؟ الصدمة بعد ما ألعراض الخليل مدينة في الفلسطينيون األطفال ما هي درجة تعرض 
  

ý الذي النفسي الضغط مواجهةل لسطينيونالف األطفال يستخدمها التي األساليب هي ما 
  ؟ و مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة,له يتعرضون

  
  - :الدراسة  فرضيات6.1

  
ü          ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اقل منα=05. 0   فـي اسـتجابات 

مة حـسب   المبحوثين في العينة التجريبية و الضابطة فيما يتعلق بأعراض ما بعـد الـصد             
 ،االسـتثارة الزائـدة    ،التجنـب و الفتـور العـاطفي      ،إعادة خبرة الحدث ألصدمي     ( األبعاد

مكـان  و ، المستوى الدراسي  ، العمر ،الجنس: تبعا للمتغيرات التالية    ) األعراض االكتئابية   و
 ) .السكن 

 

ü  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اقل منα=05. 0 في استجابات 
الضابطة فيما يتعلق بأساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية المبحوثين في العينة التجريبية و
 ، والتصرفات السلوكية،التفاعل السلبي ،التفاعل االيجابي: الضاغطة حسب األساليب التالية 

 .مكان السكن و، المستوى الدراسي، العمر،الجنس: تبعا للمتغيرات التالية

  
ü داللة إحصائية عند مستوى الداللة اقل من ال توجد فروق ذات α=05. 0 في استجابات 

أساليب مواجهة أحداث ما يتعلق بأعراض ما بعد الصدمة والمبحوثين في العينة التجريبية في
 كريات(الحياة اليومية الضاغطة تبعا لمنطقة السكن بالقرب من البؤر االستيطانية التالية 

 ) .  هداسا بيت  و،البينو  أبرهم،رميدة  تل،أربعة
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   حدود الدراسة 7.1
  
األحياء التي فيها بؤر استيطانية ومقارنتها مع  األحياء التي ال يوجد  تشمل  :الحدود المكانية - 1

  .مدينة الخليلبها بؤر استيطانية في 
  
لقديمة الذين تقع بيوتهم بالقرب من البؤر االستيطانية البلدة اطفال األ تشمــل :البشرية الحدود -2

اآلخرين الذين ال تقع بيوتهم بالقرب من و ،وإناثاً سنة ذكورا ) 18-10(مدينة الخليل من عمرفي 
  .مدينة الخليلالبؤر االستيطانية في 

  
  .م 2010 ثاني كانون وحتى ،م 2007 ابریل شھر من : الزمانیة الحدود -3
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  الفصل الثاني

   
  

  اسات السابقةالدرو النظري اإلطار
 

   المقدمة1.2
كان ال بد من الخوض و التعمق في الخلفية األدبية و التاريخية الضطراب ما بعد الصدمة والتعرف                 

 الن من شان ذلك أن يمهد الطريق لمعرفة ماهية هـذه            ،على أساليب التكيف في المواقف الضاغطة     
ـ            ال ات أآلخـري ، مـن ارتباطـات        ظاهرة من ناحية ، و للكشف عن نتائج ما توصلت إليه الدراس
و أساليب التكيف التي يستخدمها النـاس لمواجهـة    ومتغيرات ذات عالقة بأعراض ما بعد الصدمة        ,

 ويليها تعقيـب  ،ظريات النفسية و يستعرض هذا الفصل أهم الن،األوضاع الصادمة من ناحية أخرى      
  .، كما تم تناول اإلطار ألمفاهيمي النظري للدراسةعلي الدراسات

  
  األدب التربوي2.2 

   
   فيما يتعلق بمكان موقع الدراسة1.2.2

  
البؤر االستيطانية األربعة التي    بمعلومات حول مدينة الخليل و     المتعلق التربوي األدب تناولت الباحثة 
  : الدراسة من قبل الباحثة، حيث شمل هذابحث وكانت موضع لل

  خليل المدينة 

تقع   مميزة ساهمت في خلق المدينة وتطورها ونموها،نشأت مدينة الخليل في موقع له خصائص
كم للجنوب من القدس 36 الخليل في جنوب غرب الضفة الغربية المحتلة بينما تقع الخليل على بعد
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 31,23ْو  31,29ْعند التقاء دائرتي عرض  م عن سطح البحر،940الشريف، على هضبة ترتفع 
 جعل الخليل في موقع متوسط نسبياً بالنسبة وهذا الموقع 25,70ْ -35,4شماالً وخطي عرض 

لفلسطين يربطها طريق رئيسي بمدينتي بيت لحم والقدس، وتقع على الطريق الذي يمر بأواسط 
  ).2007،الرضيع (فلسطين رابطة الشام بمصر مروراً بسيناء

  
 1945تعتبر مدينة الخليل أكبر المدن الفلسطينية مساحة حيث بلغت مساحة مدينة الخليل عام 

دونماً، وتحيط بها أراضي قرى بني نعيم وسعير وحلحول وبيت كاحل وتفوح ودورا ) 2791(
نسمة، وتعتبر محافظة الخليل أكبر ) 94758 (1996والريحية ويطا، وقُدر عدد سكانها في عام 

 2006محافظات الضفة الغربية من حيث عدد السكان، حيث قدر عدد سكانها في منتصف العام 
سكان األراضي الفلسطينية من مجمل % 14ألف نسمة حيث تشكل ما نسبته  543حوالي 

  .)2007، الرضيع(
  

 وحي والقزازين الشيخ حي أهمها من والحديثة القديمة األحياء من العديد تضم قديمة مدينة والخليل
 هاضواحي ومن الحاووز وحي التفاح، واحةو سارة، عين حيفتشمل  الجديدة حياءاأل أما المشارقة
 منف بالخليل توجد التي الفلسطينية المخيمات أما ,والموظفين والزيتون الهرية، ووادي اإلسكان،
 جامعة "الفلسطينية الجامعات من عدد الخليل و تضم مدينة الفوار، ومخيم العروب مخيم أهمها
ن كان لك, المفتوحة القدس وجامعة التقنية، العروب وكلية فلسطين، بولتكينك وجامعة الخليل،

لالحتالل في هذه المدينة الكثير من اآلثار السلبية خصوصا ما تعرضت له البلدة القديمة فيها و ما 
  .حيث أصبحت الحياة فيها شبه مستحيلة , زالت تتعرف 

     
بدأت تظهر و بشكل صـارخ أطمـاع إسـرائيل فـي            ) 1987(فمنذ اندالع االنتفاضة األولى عام      

إال أن أهل المدينة وقفوا لهم بالمرصاد و دافعوا عـن            ،من مدينة الخليل  السيطرة على البلدة القديمة     
وأما إسرائيل فكانت تتبع سياسة األرض المحروقة بالمدينة كباقي المدن الفلسطينية            ،بيوتهم وأرضهم 

فتحولت البلدة القديمة التي كانت محور حياة المدينـة          ،األخرى استخدمت أبشع طرق التعذيب بحقهم     
 تعج بالساكنين و المارة لتتحول بعـد سـنوات إلـى    ، تدب فيها الحياة،لكل من يدخل اليها  و مركزا   

 .مدينة أشباح موحشة خالية 
  

 في الخـامس والعـشرين   يلقد بدا السكان يتركون البلدة القديمة بعد حدوث مجزرة الحرم اإلبراهيم          
رصـاص و الـصراخ   عندما استيقظت مدينة الخليل علـى أصـوات ال  ) 1994(من شباط في عام  

حيث دخـل احـد اليهـود        ،وأصوات المآذن تستصرخ لنجدة المصلين بالحرم اإلبراهيمي الشريف       
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وكان مـن بيـنهم      -المتشددين إلى المصلى عند صالة الفجر وفتح سالحه الرشاش على المصلين            
 .شهيدا ومئات الجرحى) 50(ليسقط  -أطفال في عمر الزهور

  
 وذلك الن االحـتالل بجنـوده       ،لحياة ال تطاق في داخل البلدة القديمة      في السنوات التالية أصبحت ا    و
 وكـأنهم فـي سـجن       ،نحكومته تفرض منع التجوال أكثر أيام السنة على المواطنين الفلـسطينيي          و

ـ ف ،ممنوعين حتى من تلبية متطلباتهم األساسية من الطعام   المـدارس مقفلـة و   ال التجاريـة و المح
لـى  العبث فيها وقلبها رأس على عقب وهناك يتعرض األهالي إبيوت والتعرض اليومي لمداهمات ال 

أحيانا يـصل الحـد إلـى       لشباب واألطفال والتنكيل بهم و    استهداف ا أقصى أنواع العنف والتعذيب و    
  .سلبهم الحياة

  
  رعب دائم و مضايقات مستمرة ناهيك عن إطـالق ،يسود هناك داخل البلدة القديمة من مدينة الخليل     

حدوث أبشع الجرائم اإلنسانية بحقهم مما دفعهم إلى النجـاة بمـا            مستوطنين على األهالي و   قطعان ال 
باستثناء بعض العائالت التي بقيت لتعـيش المعانـاة حتـى           ،تبقى لهم و البحث عن مكان أكثر أمنا         

التـي سـاهمت فـي تطـوير البـؤر      على أعمال االحتالل في المدينـة و     ومن النماذج    ،يومنا هذا 
  : التالي،نية األكثر خطرااالستيطا

  
Ø اأطلقو طالبها منها طرد و احتاللها وبعد نالالجئين الفلسطينيي إغاثة لوكالة احتالل مدرسة 

  و هي مستوطنة صغيرة داخل البلدة القديمة ،)هداسا بيت (أو) الدبويا (لفظ عليها

  
Ø اوأطلقو منها اطالبه طرد وقد المنقذ بن أسامة مدرسة تسمى أيضا فلسطينية مدرسة احتالل 

 .) رومانوا بيت (اسمعليها 

  
Ø الرميدة تل (عليها أطلقوا المدينة مركز على تطل منطقة احتالل(. 

  
Ø اإلبراهيمي الحرم من القريبة المنطقة في  والذي يقع،المدينة الخضار في احتالل سوق 

 أبراهام (معليه اس وأطلقوا واحتلوه ،منه التجار  حيث قام الجيش اإلسرائيلي بطرد،الشريف
  ).أبينو

  
 في ومحصنة وكبيرة كثيرة بنايات إلى تحولت ثم غرفتين أو واحدة بغرفة البؤر هذه بدأت وقد 

 ومحالتهم الفلسطينيين عقارات على لالستيالء كحجة تستعمل وأصبحت قليلة، أعوام غضون
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 العتداء هدفاً نيينالفلسطي من منها بالقرب يسكن من وأصبح وأسواقهم، ومساجده ومنازلهم التجارية

 واستشهد والمنازل التجارية المحالت من العشرات أحرقت وقد. الجيش ورصاص المستوطنين
  .هناك ضدهم يمارس الذي المنظم االعتداء هذا جراء المئات جرح فيما ساكنيها، من العديد

 مع إسرائيل و  مما فرض المساومة،في قلب المدينة وتتابعت األحداث والتوسع االستيطاني و تغلغله
 ،الذي تم إقراره في اتفاقية أوسلو،الحد من التوسع االستيطاني ليخرجوا بما سمي ببروتوكول الخليل

المحيطة بالبلدة  وهي المناطق (H1) : المدينة إلى خمسة أقسام؛ منطقتين داخل المدينة حيث قسم
هي لب المدينة وعنوانها التاريخي القديمة و  وهي المناطق التي تقع في حدود البلدة (H2)القديمة، و

المناطق األخرى التابعة لمدينة الخليل فقد قسمت إلى ما هو  أما. والحضاري وعصب اقتصادها
 ).C(و) B(و) (Aبمناطق معروف اليوم

 البؤر ودخول القدس مدينة بعد لالستيطان فيها وتغلغال تعمقا األكثر المدينة هي الخليل مدينة أن
 منازلهم في الصامدين نالفلسطينيي بين االحتكاك استمرارية و المدينة قلب إلى االستيطانية

 مما المنزل نفس في وأحيانا لألخر مالصق البيت يعيشون ألنهم ،لألرض الغاصبون والمستوطنون
 يرخي الذي والقلق الترقب من مستمرة حالة يعيشون ،على الفلسطينيين قاسية و صعبة الحياة يجعل
 . لديهم النفسية صحةال على بظالله

  -:وفيما يلي عرض لمعلومات حول بعض هذه البؤر التي تلتهم قلب المدينة 

  

 المدينة داخل االستيطانية البؤر 

  كريات أربع 

لعل هذه المستوطنة هي األولى التي أقيمت في الضفة الغربية بعد االحتالل االسرائيلي، حيث بـدأ                
دونم في مدينـة     4400بعد أن صادرت ما مساحته       ،11/4/1968االحتالل العمل القامتها بتاريخ     

ويمر بالقرب منها شارع رئيسي يصل الحـرم  . الخليل، و تشرف على عدة أحياء من مدينة الخليل   
االبراهيمي بمنطقة قيزون، غير أن سلطات االحتالل وسعت هذه المـستعمرة فأصـبحت هنـاك               

وأقيم بجانـب   . الى الغرب من كريات أربع    " باءتلة اآل "أي  " جبعات أبوت "ضاحية تابعة لها تدعى     
كما تـم التوسـع الـى        ،هذا الحي الجديد معسكر للشرطة وحرس الحدود ويعرف بكريات خمسة         

  الشمال من كريات أربع على مدخل واد الغروس الغربي حيث أقيمـت عـدة وحـدات سـكنية،                 
مقام في واد الغروس حيث     ويجري اآلن ضم تدريجي لألراضي الواقعة بين كريات أربع والحي ال          
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تم شق بعض الطرق عبر أراضي المواطنين للربط بين كريات أربع وهذه البؤرة ومنع أصـحاب                
األراضي في تلك المنطقة من مزاولة أعمالهم بحيث يتعرضون بين الفينة واألخـرى العتـداءات               

إن وجـود   . , وهناك محاوالت لضم المزيد من األراضي لصالح هـذه المـستوطنة           ،المستوطنين
مستعمرة خارصينا بين هذا الموقع وكريات أربع يعني وضع اليد على مئات الدونمات، ويتوسـط               
كريات أربع وخارصينا معسكر لجيش االحتالل بمحاذاة الشارع الذي يربط المستعمرتين ويـدعى             

 حيث يتواجد به عدة آالف من جنود االحـتالل والعديـد مـن الـدبابات              " قاعدة باروخ العسكرية  "
واآلليات العسكرية التي كانت تنطلق منه لتتمركز في عدة أماكن من مدينة الخليل وتقـوم بقـصف    

مـستوطن، وأصـبحت     7200بقي أن نشير بأن عدد سكان هذه المستعمرة يبلغ حوالي           . المنازل
وقد أقيمت بالقرب منها بـؤرة اسـتيطانية        . دونم وهي في توسع مستمر     6000مساحتها أكثر من    

كرفانات عليها وكـان   6دونمات تم االستيالء ووضعت   10ى قطعة أرض تبلغ مساحتها      جديدة عل 
  ) م2003،مركز المعلومات الفلسطيني (17/11/2002ذلك بتاريخ 

 )رامات يشاي(تل الرميدة 

 المقبرة من الشرق الى الخليل وتقع مدينة قلب في المتواجدة األربعة االستيطانية البؤر من وهي
 ما على منها جزءاً وقد اقيم الدونم عن قليالً تزيد أرض قطعة على وتقع لخليلا في اليهودية
 بإقامة 2001عام في بدأت االحتالل سلطات أن غير كرفانات 6 بها وكان األربعين، بمشهد يعرف
 الدفاع وزارة من ترخيص على المستوطنون حصل حيث الموجودة الكرفانات الستبدال ثابتة أبنية

 وحدة 16 اقامة على المصادقة تم حيث اليعازر، بن بنيامين الدفاع وزير عهد بانإ االسرائيلية
 الخليل، مدينة في اليهودية األحياء بتطوير يسمى لما المعد المخطط ضمن يندرج وهذا. سكنية
 من صادرة قرارات وجود رغم البؤرة لهذه المجاورة األراضي على تدريجياً االستيالء ويتم

 وهناك. هذا مخططها في ماضية االحتالل سلطات أن اال العمل، بوقف االسرائيلية العليا المحكمة
 اعتداءات هناك أن كما بيزنطية، آثار وهي الموقع هذا في الموجودة باآلثار المس من مخاوف
 نفس من ويمرون البؤرة لهذه المجاورين والبكري هيكل وأبو عيشة أبو عائالت على مستمرة
 أسطح على أقيمت االستيطانية البؤرة بهذه تحيط عسكرية نقاط عدة وهناك. البؤرة لهذه المدخل
  ). م2003,مركز المعلومات الفلسطيني (  1987 عام البؤرة هذه أنشئت وقد الفلسطينية، المنازل

  -:) هداسا بيت (الدبويا
  

طالبها  طرد و احتاللها وبعد ،الالجئين الفلسطينين إغاثة لوكالة لقد كانت هذه المستوطنة مدرسة
 بتاريخ الدبويا عملية وبعد ،)هداسا بيت (أو) الدبويا (لفظ عليها أطلقتم تأسيسها و 1980 عام منها



 12

 سلطات وبدأت المبنى، لهذا المجاورة واألبنية التجارية المحالت عشرات هدم تم 2/5/1980
 البؤرة هذه تتبع جديدة بناية اقامة تم 1999 عام و في ،لها المجاورة القديمة األبنية بترميم االحتالل

 في يوجد كما ،الجديد للبناء العائالت من العديد استقدام وتم طوابق خمسة من وتتألف االستيطانية
هذه المستوطنة  وتقع ،يتواجد امامها نقطة عسكرية ثابتةو لألطفال وروضة مدرسة البؤرة هذه

 مركزالمعلومات(المدينة في اليهودية ياءباألح يسمى ما تطوير عن سابقاً ذكرناها التي الخطة ضمن
  .)م 2003،الفلسطيني

 -:أبينو أبراهام المسمى الحي

بني هذا الحي بمحاذاة سوق الخضار المركزي للمدينة، ثم بدا هذا الحي ينمو شـيئاً فـشيئاً حتـى                 
وحـسب خطـة     , وتم االستيالء على بعض البيوت المجاورة أيـضاً        ،سيطر على  سوق الخضار    

وحدات سكنية جديدة كحي جديد ألبراهام أبينو ومالصق لـه           6حياء اليهودية فقد أقيمت     تطوير األ 
. وهما شابان يهوديان قتال فـي مدينـة الخليـل         " ناحوم ويهودا "من الجهة الغربية اطلق عليه اسم       

ويعتبر هذا الحي مصدر ازعاج للسكان في البلدة القديمة ويسكنه أكثر المستوطنين تطرفـاً؛و مـن      
ز سكان هذا الحي الحاخام موشية ليفنجـر المعـروف بتـشدده و عنـصريته الـشديدة ضـد             ابر

 وقد بدأ المستوطنون بترميم المحالت التجارية الفلسطينية المجاورة بعد أن قاموا بنهب             ،الفلسطينين
ونتيجة لالعمال االستيطانية في هذا الحي تم اغالق سوق المالبس القديمة            ،محتوياتها من البضائع  

كما تم اغالق السوق المركزي للخضار وقام المستوطنون بترميم المباني وتغيير معالمها وتغييـر              
األبواب نفسها، علماً بأن هناك قرار صادر من المحكمة العليا االسرائيلية بعدم استعماله من قبـل                

ق قامـت   المستوطنين، وبدالً من السماح للمواطنين الفلسطينيين بمزاولة أعمالهم في هـذا الـسو            
سلطات االحتالل بتدمير البسطات وأغلقت جميع المحالت التجارية المجـاورة واغلقـت شـارع              

  .) م2003,المعلومات الفلسطينيمركز. (الشهداء أمام المارة

  بيت رومانو

 طالبها طرد وقد المنقذ بن أسامة مدرسة تسمىحكومية كانت  فلسطينية وهي باألصل مدرسة
 عليها استولت، )رومانوا بيت (اسم عليها اوأطلقو الدراسي العام منتصف في 1982 منها عام
 القديمة الباصات محطة شملت حتى المستوطنة هذه بتوسيع وبدأت ،االسرائيلي االحتالل سلطات
 االسرائيلية العليا المحكمة من قرار صدر وقد. عسكرية كنقطة المحطة هذه استخدمت حيث
 ذريعة وهي األمن، يحجة إخالءها رفضت االحتالل سلطات أن إال الباصات محطة باخالء

هذه  وتقع.تريده مكان أي على والسيطرة لالستيالء الحاالت كل في االحتالل سلطات تستخدمها
 فوق طوابق عدة من خالل بناء تطويرها جرى وقد الخليل، مدينة وسط البؤرة االستيطانية
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 ووحدات ليلي ونادي أطفال رياض على دةالجدي الطوابق هذه وتشتمل نفسها، المدرسة القديمة
 عن االستيطانية البؤرة هذه يفصل وال ،"حزقياهو حي "الجديدة البناية هذه على أطلق وقد ،سكنية
مركز (.القزازين سوق مدخل مع الشهداء شارع يربط رئيسي شارع سوى الدبويا بؤرة

  )م2003،المعلومات الفلسطيني 

  - :)PTSD( الصدمة بعد ما ضطراببا  األدب التربوي المتعلق2.2.2
  
    هو ،العنف   وبالحروب المنكوبة الشعوب بها تبتلى التي شيوعا النفسية االضطرابات أكثر بين من
 الفيتنامية الحرب إلى االضطراب هذا اكتشاف في ) الفضل ( ويعود ،) الصدمة بعد ما اضطراب(
 محارب مليون نصف وجود عن سيةالنف الدراسات كشفت حيث ، الماضي القرن سبعينات في

 ،2004( الحرب تلك انتهاء على سنة) 15(مرور بعد االضطراب هذا من يعانون أمريكي
(Weiten 

 
واللتوانيين الذين عانوا   أن أعدادا كبيرة من الفيتناميين والكمبوديينإلىوتوصلت دراسات أخرى 

و تفيد الدراسات النفسية و التي ,يلعقود من الحروب األهلية، مصابون بأعراض هذا المرض النفس
إسكانهم تم وكندا، و  تايالند وأوربا وأمريكاالذين فروا إلىمئات اآلالف من الكمبوديين اجريت على 

 حيث ، ) %20( انهم يعانون من أعراض هذا االضطراب بنسبة تفوق ،في معسكرات خاصة بهم
 السلوك والهيجان، الغضب والتوتر، والهم الحزن المزعجة، واألحالم الكوابيسشملت األعراض 

 والتبلد الفتور الممتعة، النشاطات ممارسة عن والعزوف العزلة والبدني، اللفظي العدواني
  ).1991النابلسي، (الطالق إلى يفضي الذي الحب مشاعر عن التعبير على القدرة العاطفي،وعدم

 
شهدوا الحرب   السابقة الذين من سكان يوغسالفيا%)25( أكثر من أن إلىوتوصلت الدراسات 

على البوسنيين   الدراسات التي أجريت و ذكرت إحدى،العرقية، يعانون من الصدمات النفسية
النابلسي، (من هذا االضطراب منهم عانوا %)65(تلك الحرب، بأن ل جراءا أمريكا إلىالالجئين 

1991(.  
 
 :تعريف اضطراب ما بعد الصدمة  

 
هو أحـداث خارجـة    (Stress) والضغط ، اليومية ضغوطاً نفسية متعددةيواجه اإلنسان في حياته 

مشاكل أو صعوبات تجعله في وضع غير اعتيادي فتسبب          ، أو عن الفرد، أو متطلبات استثنائية عليه     
 . ، وينجم عنه اضطرابات نفسية متعددةفي السيطرة عليه له توتراً أو تشكل له تهديداً يفشل
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، أعراضها وشيوعها  ضطرابات ودراستها بصورة منهجية تبعاً لوضوح     ولقد جرى تشخيص هذه اال    

بوصـفها أول  " الهـستيريا   " ويمكن تحديـد  ،والتقدم العلمي في مجالي علم النفس والطب النفسي
األحداث الضاغطة ب ترتبطالتي  )anxiety Disorders(اضطرابات القلق اضطراب من مجموعة 

 Post) الـصدمة نهجية ، فيما يعد اضـطراب مـا بعـد    دراسته وتوصيف أعراضه بصورة م يتم

Traumatic Stress Disorder - PTSD)   آخر اضطراب في هذه المجموعة يتم االعتراف بـه
  ) (Eysenck, 2000 التصانيف الطبية النفسية في
  

 القنابل صدمة مثل, باضطراب ما بعد الصدمة عالقة ذات سابقة أفكار وجود من الرغم على
(Shell Shock)  العصبية والصدمة (Nervous Shock)  ألول االعتراف تم )1980( عام ففي 

 التشخيصي كتابال من الثالثة الصورة في وذلك ، (PTSD) الصدمه بعد ما باضطراب مرة
   Weiten, 1998)( (DSM-III)اإلحصائي

 
الحرب  إلىعليه اآلن يوجد هذا االضطراب بالوصف الذي علي تعرف الويعود السبب الرئيس في 

شـاركوا فـي      على الجنود األمريكيين الذين    من القرن العشرين  فقد لوحظ في السبعينات      ،الفيتنامية
إلى ثالثين شهراً    أشهر، وذلك بعد تسعة     ادمهحرب فيتنام ، أعراض اضطراب ما بعد الضغوط الص        

ة انه كـان مـن   خاص, نالباحثي وقد أثارت هذه المالحظة دهشة ،من تسريحهم من الخدمة العسكرية
بعد انتهاء الحرب  المتوقع هو حصول أعراض هذا الضغط في أثناء المعركة أو بعدها بأيام ، وليس

أعراض هذا االضطراب على   الجنود ما يزالون يعانونأولئكأن قسماً من ف  كذلك،بسنتين أو ثالث
نصف مليون مـن    تقدر الدراسات عددهم ب    و الرغم من مرور اكثر من ربع قرن على تلك الحرب،         

  Weiten) ,2004(فيتنام الجنود الذين شاركوا فعالً في حرب
   

   PTSD الصادمة  الضغوط مابعد اضطراب ربط باتجاه الناس انتباه جعلت األعالم وسائل أن ومع 
 مـن  أخـرى  لحـاالت  استجابة يحدث االضطراب هذا أن لوحظ انه إال ،الفيتنامية الحرب بخبرات
 )13(و الرجال، من) ألف (كل من )5(في يوجد انه إلى الدراسات بعض صلتوتو, الحادة الضغوط

   (  Weiten , 2004) عام بشكل المجتمع في النساء، من) ألف (كل من
  

التي يـنجم   -الحروب  غير -ولقد دفعت نتائج البحوث هذه إلى التساؤل عن أنماط الضغوط الحادة
 بـين  األكثر شـيوعاً  جد الباحثون أن السببفو(PTSD) الصادمةعنها اضطراب ما بعد الضغوط 
، أو يتـألم مـن   ما يموت ، إلى جانب أسباب أخرى مثل رؤية شخصالنساء هو االغتصاب الجنسي
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فيما كانت األسباب األكثـر   ،زوجية جرح بليغ ، أو التعرض إلى حادثة خطيرة، أو اكتشاف خيانة
   وان هذا االضـطراب  ،خص ما يحتضررؤية ش شيوعاً بين الرجال تعزى إلى خبرات المعارك أو

 (PTSD) ًيتعرضون إلى الكوارث الطبيعيـة والبيئيـة مثـل     الذين ،ين الناس بيكون شائعاً عموما
  .القطارات والطائرات الفيضانات والزالزل والحرائق وحوادث

 
 حيث النفسية، الطبية التصانيف في به ومعترفاً الناس بين معروفاً االضطراب هذا أصبح وهكذا
 تكون حادثة أي " بأنه  )DSM-III-TR,2004 (التشخيصي للمرشد المنقحة الصورة وصفته
 استجابة تكون ،" (Distress) النفسي الكرب له وتسبب للفرد، المعتادة الخبرة مدى استجابة خارج
 . "بالعجز والشعور والرعب، الشديد، الخوف "بـ متصفة فيه الضحية

  
 التمييز ضرورة إلى )DSM-III-TR,2004( النفسي الطبي المرشد ذاله صورة آخر نبهت فيما 

 Acute Stress) الحاد الضغط اضطراب وبين  (PTSD) الصادمة الضغوط بعد ما اضطراب بين

Disorder) ، ضغط من للشفاء سريع تماثل فيها يكون التي الحالة لوصف الثاني يستعمل حيث 
 التي الحالة لوصف (PTSD) الصادمة الضغوط بعد ما اضطراب يستعمل فيما الصدمي، الحادث

 .). Weiten 2004(الضغط هذا من سريع شفاء فيها يحصل ال
  

  المصطلح إشكالية 

 
 فانه الفيتنامية، بالحرب أصال ارتبط وألنه متعددة، ومصطلحات بأسماء االضطراب هذا سمي

  (Post Vietnam Syndrom) فيتنام بعد ما بمتالزمة تسميته على اصطلح

   (Post Vietnam Traumatic States) فيتنام بعد ما الصادمة والحاالت
  (Concentration Camps Syndrome) األسر معسكرات ومتالزمة 

 ومتالزمة (Post - Concentration Camps Syndrome) اآلسر معسكرات بعد ما ومتالزمة 
 (Post - Combat Stress Response) المعركة بعد ما ضغط استجابة

 (Parson , 1985)   (Traumatic Neurosis) النفسية الصدمة وعصاب
   
 اضـطراب مـا بعـد   :" استقر في التصانيف الطبية النفسية بصورها األخيرة على تسميته بـ ثم 

 (ICD-10 , 1992)   (Post-Traumatic Stress Disorder- PTSD)الـصادمه  الـضغوط  

(DSM-IV- TR,2004)؛. 
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اضطراب "ترجمه إلى  فمنهم من. م هذا المصطلح إلى اللغة العربية بصياغات مختلفةولقد ترج

 الكرب عقبى "الى ترجمه من ومنهم ،)1991النابلسي، " (الشدة النفسية عقب التعرض للصدمة
  ،)1997 وجون، اليان" (الرضحي

 )1994 الكرخي، " (النفسية الضغوط عقابيل اضطراب " إلى ترجموه واخرون 

 )1994 ، السامرائي) " (الشدة بعد ما االجهاد اضطراب ("و 

 )1995 ، العطراني " (النفسية للشدة التعرض عقابيل اضطراب" و 

 )1998 ، الكبيسي) (1995 ، اليونسيف " (النفسية للصدمة الالحق التوتر اضطراب " و 
 
اضطراب ما بعـد  "  مصطلح  من الممكن ان نستخدمه في هذه الدراسة هو          مصطلحاجد ان اقرب    و

النفسي وعلـم الـنفس واللغتـين العربيـة      كونه حظي باتفاق خبراء في الطب " الصادمهالضغوط 
 واإلنكليزية 

 
  تصنيف اضطراب ما بعد الصدمة 

 
 (ICD-10) يورد تصنيف منظمة الصحة العالمية الخاص باالضطرابات العقلية والسلوكية

بالعصاب  الخاصة (F40 - F48) الفئةضمن  (PTSD) ادمهاضطراب ما بعد الضغوط الص
 Neurotic, Stress-related and) المظهروواالضطرابات ذات العالقة بالضغوط الجسمية 

Somatoform Disorders)، الضغط  ردود الفعل نحو"  ويضعه ضمن الفئة الفرعية الخاصة بـ
 : ، والتي تشمل خمسة أنواع هي"الحاد واضطرابات التكيف 

 .(Actue Stress Reaction)غط الحادردة فعل الض  .1

 (Post-Traumatic Stress Disorder) الصادمةاضطراب ما بعد الضغوط   .2

  (Adjustment Disorders) اضطرابات التكيف .3

  (Other Reactions to Sever Stress) ردود فعل أخرى نحو الضغط الحاد  .4

 (Unspecified)  غير محددة  .5
 

-DSM-III( اإلحصائي التشخيصي للدليل األخيرة الصورة في االضطراب هذا ويرد

TR,2002( القلق باضطرابات الخاص السابع المحور بضمن (Anxiety Disorders) التي 
 Generalized) العام والقلق, (Panic) الهلع أو والفزع ، (Phobia) الرهاب: من كالً تشمل

Anxiety) ,  ريهالق والوسواس (Obsessive - Compusive) ، الصدمة بعد ما ضغطو 
(Post Traumatic Stress disorder)   (Sdorow , 1995) 
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  Dissociative) طرابات االنشطاريةضويورده باحثون آخرون بضمن اضطرابات التفكك أو اال 
Disorders  (من اضـطراب مـا    معللين ذلك بأن اضطرابات التفكك هي في الحقيقة حاالت حادة

يجب إعادة تـصنيفها   وأن التفككات الحاصلة في هذا االضطراب (PTSD) ادمهبعد الضغوط الص
، وذلك ألن األفراد " Dissociative Disorders االضطرابات االنشطارية" بوضعها تحت عنوان 

عـن   " Dissociate ينفـصلون " أو  (Psychologicaly) المصابين به يبعدون أنفـسهم نفـسياً  
 اآلن تـسمى  التـي  األعراض من عدداً تميز التي الخاصية هي وهذه , األحداث الجارية من حولهم

  (Gleitman , 1995) االنشطارية طراباتضاال أو التفكك اضطرابات"
  

 تكون اضطرابات بأنها ويصفها العاشر المحور في (DSM-IV) يضعها االضطرابات هذه أن غير
 الذاكرة فقدان قبيل من بالفرد الخاصة والذكريات والمشاعر األفكار عن منفصلة الواعية الدراية فيها

 أن كما ، (Psychogenic Fugue) النفسي الهيام وحالة ، (Psychogenic Amnesia) النفسي
ة فئ بضمن (PTSD) الصادمة الضغوط بعد ما اضطراب يورد ال (ICD-10) تصنيف

  . )Weiten ، 2004 (اضطرابات عشرة شملت التي التفكك اضطرابات
 

 اضـطراب  تحته يندرج الذي االضطرابات صنف أو الفئة عنوان تحديد في اختالف من يكن ومهما
 أهم بخصوص النفسية الطبية التصانيف بين اتفاقا هنالك فأن ، (PTSD) الصادمة الضغوط بعد ما

   .االضطراب هذا أعراض
  
 -:األعراض و معايير التشخيص  

 
 الضغوط بعد ما اضطراب(WHO)  العالمية الصحة لمنظمة (ICD-10) التشخيصي الدليل يصف
 تهديدية طبيعة ذات تكون جداً، ضاغط موقف أو لحادثة متأخرة استجابة بأنه (PTSD) ادمةالص
 أو ، إنسان صنع من كارثة : قبيل من تقريباً، لها يتعرض من لكل نفسياً كرباً تسبب كارثية، أو

 الفرد يكون أن أو ، نفع حادثة في) آخرين (آخر موت مشاهدة أو خطيرة، حادثة أو معركة،
  (Gleitman , 1995)  أخرى جريمة أي أو اغتصاب، أو إرهاب، أو تعذيب، ضحية

  
أو تأريخ سابق ألمـراض   ويشير هذا الدليل إلى أن العوامل األستعدادية المتمثلة بسمات الشخصية ،
 كافيـة  ليست ضـرورية وال  عصابية ، ربما تساعد في تطور أو تنشيط هذا االضطراب، غير أنها

 مـن  كـل  فـي  متـشابهة  االضـطراب  هذا أعراض وترد(Gleitman , 1995)  لتفسير حدوثه
 , Weiten)أيـضاً  الباحثين أغلب لدى و DSM-IV) و (ICD-10) للدليلين األخيرتين الصورتين

2004)  
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 ، رئيسة فئات بثالث قد تم تحيديها     (PTSD) الصادمة الضغوط بعد ما اضطراب أعراض أن على
 علـى هـذا  و ، شـهر  من ألكثر منها فئة كل أعراض تستمر أن في يتمثل التشخيص في طشر مع

  -: اآلتي النحو
 
ويعني هذا المعيار أن يستعيد المريض أو يتذكر الحدث الصدمي  -:الصدمي الحدث خبرة إعادة-1 

 :ويتم ذلك بواحدة أو اكثر من الطرائق اآلتية  ،الذي خبره
 
 ) .شيوعاً األعراض أكثر وهي (الصادم بالحدث عالقة لها متكررة،و مزعجة آالم أو كوابيس -أ

 .والتوتر والهم الحزن تسبب الحدث، عن ومتكررة وقسرية اقتحامية ومدركات وأفكار ذكريات -ب

 .خياالت أو صور شكل على الحدث وتذكر ، الوقوع سيعاود الحدث أن لو كما الشعور -ج

 مكان يشبه مكان رؤية (الصادم الحدث ذكريات زناد يقدح تنبيه ألي شديد انفعالي انزعاج  -د
 بالحدث يذكره تنبيه وأي جنازة، رؤية ، الحدث وقوع ساعة موجوداً كان شخص رؤية ، الحدث
 .)Weiten , 2004 (الصادم

  
وتعني ظهور استجابات تجنبية لدى الفرد لم تكن  -:  الصادم بالحدث المرتبطة التنبيهات تجنب - 2 

 :  من الطرائق اآلتيةأكثروتتبدى أعراض هذا المعيار بواحد أو .للصدمة  لديه قبل تعرضهموجودة 
 
 .الصدمي بالحدث الفرد تذكر التي المواقف أو األشخاص أو األماكن تجنب -أ

 . آخرين أفراد مع عنه الحديث وتجنب ، بالحادث الشخصتذكر التي واالنفعاالت األفكار طرد -ب
  بالحادث يذكره شيء كل من هرباً ، الكحول أو المخدرات أو العقاقير تناول إلىالمرء  يضطر وقد

  الحادث قبل بها ويستمتع يزاولها كان التي الهوايات أو للنشاطات الفرد ممارسة في انخفاض -جـ

 . بالحب الشعور على القدرة ضعف السيما ، ملحوظ عاطفي فتور -د

 . )Weiten , 2004 (عنهم لةبالعز والشعور اآلخرين عن االبتعاد -هـ
 
تعني ظهور حاالت من االستثارة لدى الفرد ، ما كانت موجودة  -: أعراض فرط االستثارة  - 3

 : وتظهر أعراض هذا المعيار بواحد أو اكثر من اآلتي. للصدمة  قبل تعرضه
 
 . صعوبات تتعلق بالنوم، كأن يستيقظ في الليل وال يستطيع النوم ثانية. أ

 .  غضب أو هيجان، مصحوبة بسلوك عدواني، لفظي أو بدنينوبات. ب

 . حذر أو تيقظ شديد وصعوبة بالغة في االسترخاء. جـ

 . صعوبات في التركيز على أداء نشاط يمارسه، أو متابعة نشاط يجري أمامه. د
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، مفاجئ ، وأي صوت آخرلدى سماع المريض صوت جرس أو هاتفظهور جفلة غير عادية . هـ
  . ا يلمسه شخص بشكل مفاجئوحتى عندم

 
 بهذا المصابين على تظهر أخرى أعراضا هناك فان الرئيسة، هي األعراض هذه أن ومع

 مشكالت وجود عن فضالً بالذنب، والشعور الكآبة، النفسي، القلق مثل (PTSD) االضطراب
    (Davsion & Neale , 1996)     انفجاري وعنف انتحارية، وأفكار أسرية،

  
  :لصدمة الفلسطينية عناصر ا

  
 فـان  ، وبطبيعـة الحـال  ،االعتداءات اإلسرائيلية هي اعتـداءات متوقعـة      : توقع الصدمة    -

 .الصدمات المتوقعة تكون أعمق أثرا وأذى من الصدمات غير المتوقعة 

  
 ،في الحالة الفلسطينية ال يمكن التحدث عن مدة التعرض للـصدمة            : مدة التعرض للصدمة     -

 ،المزمنة ووهي حكم تراكمي و متنوعة األسباب والمظاهر واالنعكاسات        بسبب استمراريتها   
 بحيث يستحيل التمييز بين آثار الصدمة الراهنة و تراكمات الصدمات القديمة 

  
 تجـسد عنفـا     ، تحديدا ،)2001(إن انتفاضة االقصى عام     : االستعدادات لمواجهة الصدمة     -

 .صدميا مستمرا دون اية استعدادات مسبقة 

  
 األولي الذي بـدأه شـارون       يتعود الصدمة الفلسطينية الى الحدث الصدم     : ة الصدمة   نوعي -

بزيارة تشكل كارثة معنوية للفلسطينيين والمسلمين كافة والكارثة المعنوية تـشجع اإليثـار             
والطابع المعنوي ال يلغي عناصر الكوارث الفردية التي وصلت الى حد           " التضحية بالذات   "

  . والتهديد المستمر آلمنة و حياته وممتلكاته ،نسان التعدي على حقوق اإل
  

 ، يصعب الحديث عن الصدمة الحالية بمعـزل عـن الـصدمات الـسابقة     :مصير الصدمة  -
 ،المتنوعة والمتداخلة   " فوبيا"وبدراسة الكوارث المزمنة و التكرارية هناك انتشار للمخاوف         

 ، يليه الخوف مـن الجنـون   ،خاوفحيث يتصدر الخوف من الموت قائمة المخاوف هذه الم        
 و هي تعـادل     ، التي تشترك جميعها في توليد الوساوس المرضية       توالخوف من االنفجارا  

 .المخاوف من الموت بسبب مرض من األمراض الخطيرة 
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 حيث يكون   ،اجتماع أكثر من عامل من العوامل الصادمة المذكورة سابقا        : تراكمية الصدمة    -
 حيث تتطور هذه الصدمات علـى مـذابح و          ،صادمة تراكمية كل عامل أضافي هو تجربة      

 كمـا ان    ،تعـذيب  و ، واعتقال ، وتهجير ،ب استخدمت أسلحة محرمة دوليا    اغتياالت و حرو  
 . بل يحولها الى مزمنة ،مرور الزمن ال يشفي الصدمات

  
تلعب الصورة المتخيلة للعـدو الـدور   : Fantasmatic Image )(الصورة الهواميه للعدو  -

ه اآلثـار  لعل اخطر هـذ  و،م في تحديد اآلثار الصادمة الناجمة عن اعتداءات هذا العدو        األه
حاولـة حمايـة نفـسها بالـشبه         حيـث تلجـا الـضحية لم       ،آلية التوحـد مـع المعتـدي      

 ). 2002،النابلسي(بالعدو
 

  ما بعد الصدمة  ضغوط بعد ما اضطراب تفسير في النظرية التوجهات 3.3.2

  
  باآلتي أهمها نوجز ، (PTSD) الصادمة الضغوط بعد ما اضطراب تفسير في النظر وجهات تتعدد

  
   )(Biological Approach  - :البيولوجي التوجه -1
 
 حـدوث  إلى تؤدي  (Genetic Factors)وراثية عوامل هنالك أن افتراض على التوجه هذا يقوم

 متعـددة  دراسـات  بـإجراء  االفتراض هذا من التحقق تم ولقد الصادمة، الضغوط بعد ما اضطراب
 المتطابقة التوائم بين (PTSD) اضطراب في اكبر اتفاقاً (Skreet al,1993) وجد فقد التوائم، على

(Identical Twins)  األخويـة  التوائم مع بالموازنة (Fraternal Twins)  واسـتنتج (Skreet) 

 بعـد  مـا  اضطراب (Causation) تسبيب في الوراثة مساهمة فرضية تدعم النتائج "بان وزمالؤه
 .(PTSD) الصادمة الضغوط

 
عينة اكبر من التوائم   علىأجروهاإلى االستنتاج نفسه من دراسة  (Trueet. al., 1993) توصلو

فوجدوا أن نسبة االتفاق كانت اكبر  استهدفت تعرف التأثيرات التي يحدثها التعرض إلى المعارك ،
وكانت معامالت االرتباط ألعراض اضطراب ما بعد  ، م األخويةبين التوائم المتطابقة مقارنة بالتوائ
، فيما تراوحت هذه  في التوائم المتطابقة)0.41+ إلى  0.28(+ الضغوط الصادمة تتراوح بين 
 0.24+ إلى  0.11(+ بين  المعامالت بين التوائم األخوية

 
 خـالل  فمـن  ، الوراثيـة  بالفرضـية  عالقة له كانت ربما بدليل أفاد (Foyet. al ,1987) وكان

 مـا  أن إلى وجماعته (Foyet) توصل العالج، بهدف المعارك إلى تعرضوا الذين األفراد مراجعات
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 إلـى  تعرضـهم  بـسبب  الـصادمة  الـضغوط  بعد ما باضطراب المصابين األفراد ثلثي من يقرب
 أن جاسـتنت الهذا دفعهم الـى ا  ونفسية، باضطرابات مصابون أفراد فيها اسر إلى ينتمون المعارك،

 النفـسي  تـأثر لل قابلية  أكثر   كوني نفسية، أمراض من يشكون أفراد فيها أسرة في يعيش الذي الفرد
 PTSD((Eysenck , 2000)( النفسي ضطرابالبا اإلصابة إلى فتؤدي عالية، الصادمة باألحداث

  
   (Biochemical Approach) الكيميائي التوجه -2

 فلقد ، يةيائالبايوكيم " العوامل على يركز أنه غير البيولوجي ظورالمن تحت التوجه هذا ينضوي
 الحاق إلى يؤدي  (Traumatic Event) صدمي لحادث التعرض أن  المنظرين من عدد أفترض
 النورأدرينالين مستويات في زيادة إلى وتحديداً الكظرية، الغدة إفراز نظام أو بجهاز الضرر

(Noradrenaline)  والدوبامين (Dopamine) ، فينجم الفسيولوجية، اإلثارة مستوى في وزيادة 
   واسع بشكل الفرد على تظهر االضطراب و التوترو الخوف من حادة إستجابة التغيرات هذه عن

 (Krystal et. al., 1989)الحياتية النظرية هذه تدعم التي األدلة بعض بوجود الدراسات وتفيد 

 لدى عالياً كان واألدرنالين النورأدرنالين مستوى أن وزمالؤه كوستن وجد فلقد) . البيولوجية(
 ,.Kolk et. al) وزمالؤه كولك وكان . (PSTD) الصادمة الضغوط بعد ما باضطراب المرضى

 هذا يعانون الذين األفراد لدى نالينادرنوالنور الدوبامين مستويات في زيادة وجدوا قد (1985
 القلب ضربات في زيادة إلي أخرى دراسات وأشارت , (Kosten et. al., 1987)االضطراب
 المصابين لدى (Autanomic) الالإرادي العصبي الجهاز نشاط في وزيادة الدم ضغط في وارتفاع

 تعريضها عند الحيوانات على أجريت دراسات وتوصلت الصادمة، الضغوط بعد ما باضطراب
 كيماوية مواد وهي - (Neurotransmitters) العصبية الناقالت أو الموصالت أن إلى للضغوط

 االضطراب بهذا المصابين األفراد لدى عملها يضطرب - األعصاب بين بالتوصيل تقوم
)Eysenck , 2000(.  

 اضـطرابات  علـيهم  تظهر الذين األفراد لدى المناعي الجهاز أن خالصتها أخرى فرضية وهنالك
 يجعـل  “  Psycho immunity “ النفـسية  المناعة ضعف وأن ، ضعيفاً يكون الكارثة بعد نفسية
 مـن  (Eysenck , 2000) ويـستنتج  صـدمي،  حـادث  أو كارثـة  مواجهة على قادر غير الفرد

 عن فعالً يختلفون الصادمة الضغوط بعد ما باضطراب المرضى بأن الدراسات من لعدد استعراضه
 يـضيف  - ذلـك  ومع ية،ميائيوكيوالبا الفسيولوجية بالمقاييس الخاصة القراءات في العاديين األفراد
 بعـد  ما اضطراب في السبب بأنها ترينا ال (Biological) بيولوجيةال التغيرات هذه أنب - آيزنك

 بنظـر  يأخذ أكثر توسيع إلى يحتاج) البيولوجي (الحياتي التوجه وأن (PSTD) الصادمة الضغوط
 الـصادمة  الـضغوط  بعـد  مـا  بباضطرا اإلصابة قابلية أو حساسية في الفردية الفروق االعتبار

(Eysenck , 2000)  
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   (Psychodynamic Approach) الدينامي - النفسي التوجه -3
 
بعد   يمكن أن تحدث،اضطراب ما بعد الضغوط الصادمةحاليا أن أعراض  لمعروفان م بات

 وما وألن فرويد كان قد عد صدمة الوالدة. أشهر أو سنوات من تعرض الفرد لحادث صدمي 
وأن منهج التحليل  ،بة القلق األولى في حياة اإلنسانيصاحبها من إحساس الوليد باالختناق بأنها تجر

الطفولة أنها السبب في  النفسي ينظر إلى الصراعات الالشعورية التي تضرب بجذورها في مرحلة
رة في تفسيرهم  اعتمدوا هذه الفك التحليليين، فأن المنظرين النفسيينالضطرابات النفسية عموماًا

من  االضطراب هذا تفسير (Horowitz , 1986) حاول فلقد , اضطراب ما بعد الضغوط الصادمة
 الفزع له ويسبب تماماً، مرتبك بأنه يشعر الفرد يجعل أن خالصتها دينامية،ال نفسيةوجهة النظر ال

 بالحادث الخاصة راألفكا كبت إلى يلجأ الفرد فأن مؤلمة تكون هذه الفعل ردود وألن واإلنهاك،
 على قادراً يكون ال الفرد ألن المشكلة، تحل ال هذه اإلنكار حالة أن غير عمداً، قمعها أو الصدمي

 من جزءاً وتشكل األخرى، معلوماته مع تتكامل الصدمي بالحادث الخاصة المعلومات يجعل أن
 )1998 صالح،( بذاته اإلحساس

 
، ان النظرية  (Horowitz) هوروتزالنفسي التحليليه من وجهة نظر العالم أنفيبدو على ما و

التحليلة فسرت ظهور أعراض ما بعد الصدمة كردود فعل للكبت والمعاناة الناتجة عن عدم قدرة 
بخصوص وجود اختالفات  أن النظرية لم تقدم لنا تفسيراًالفرد على مواجهة الحدث الصادم، إال 
الضغوط الصادمة في مواجهتهم  صابة باضطراب ما بعدفردية حقيقية في قابلية تعرض األفراد لإل

 . الصادمةألحداث ل
 
   (Behavioural Approach) -:التوجه السلوكي -4
 

األستعدادية والخبرات   العوامل الوراثية والسماتيتجاهلون عن العلماء السلوكيين أنهم من المعروف
ويؤكدون العوامل البيئيـة وأهميـة    ،الالشعورية لدى تحدثهم عن الشخصية واالضطرابات النفسية

لوك بنوعيه ، السوي وغيـر  في تحديد الس) اإلجرائي األشراط الكالسيكي واألشراط(التعلم بنوعيه 
 االفتـراض  هـذا  أسـاس  وعلى )2000 ، صالح( واحد هو التعلم الذين يخضعان لقانونو، السوي
 األشـراطي  المنهج قافادوا بانه ووف حيث وجماعته كين دراسة بينها من ، متعددة دراسات أجريت
 خـوف  اسـتجابة  الفرد اكتساب في يتسبب ، صدمي حادث وجود زمن في الكالسيكي األشراط فأن

 .PSTD) الـصادمة  الضغوط بعد ما اضطراب مما قد يسبب )مشروط غير (طبيعي لتنبيه شرطية
) (Keane et. al., 1985،  اغتصاب فـي  إلىرضت التي كانت تع -على سبيل المثال  -فالمرأة 

 ، وربما يجري تعميم هذا الخوفا ذهبت إلى هذا المتنزه مستقبالًتظهر خوفاً كبيراً إذ متنزه عام قد
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بـالفرد   وعليه فأن هذا الخوف الناجم عن تنبيه مرتبط بحادث صدمي ، يدفع ،على متنزهات أخرى
من ثم  -يفضي  ، الذي (Avoidance Learning) إلى ما أصطلح عليه السلوكيون بالتعلم التجنبي

  .), Weiten 2004( خفض القلق إلى –
 

 الناجم القلق من العالي المستوى بأن يتنبأ أنه حيث من مصيب األشراطي التوجه أن الباحثون ويرى
ـ  المرضـى  لـدى  التنبيه هذا لمثل تجنبي سلوك إلى فعالً يقود صدمي بحادث مرتبط تنبيه عن  بـ

(PSTD) ، بعـض  يصاب لماذا لنا يقول ال أنه عن فضالً يحدث، عما بتفصيالت دنايزو ال أنه إال 
 تعرضوا آخرون به يصاب ال فيما صدمي، لحادث تعرضهم لدى الصدمة بعد ما بإضطراب األفراد
   (Eysenck , 2000)   نفسه للحادث

 
  -:  (Cognitive Approach) المعرفي التوجه -5
 
 عقالني غير تفكير عن ناجمة النفسية االضطرابات نأ افتراض على يالمنظور المعرف يقوم

 ، االفتراض هذا أساس وعلى )1999 ، صالح( عام بشكل والعالم الحياة وأحداث الذات بخصوص
 الضغوط بعد ما اضطراب في معرفية النظريةمفهوم ال (Foa et. al., 1989) وزمالؤه فوا وضع
 بخصوص سويما هو أو العادية تراضاتنااف تهدد ادمةالص األحداث أن خالصتها ، ادمةالص

 تشعر قد - المثال سبيل على – اغتصاب إلى تعرضت التي فالمرأة ،آمن هو وما لالمان مفهومنا
 االمان بين الحدود أن" ذلك عن فينجم بعد، فيما تقابله كان رجل أي حضور في األمان بعدم

 الذاكرة في للخوف كبيرة  (Structure) بنية تكوين إلى هذا فيقود " واضحة غير تصبح والخطر
 في القدرة نقص بخبرة يمرون سوف هذه الخوف بنية لديهم تتكون الذين األفراد وان المدى، بعيدة
 مستويات حصول في السبب هما وهذان حياتهم، على السيطرة وضعف (Predictability) التنبؤ
 .القلق من عالية

  
 عـن  وغريبـة  جديـدة  معلومـة  انه على الصادم حدثال يدرك الفرد أن (Miller, 1995) يرىو

 فـي  اضـطراب  عنـه  يـنجم  تهديداً له فتشكل ، معها يتعامل كيف يعرف فال ،اإلدراكي مخططه
 ترجـع  (Information-Processing) المعلومات معالجة نظرية على القائمة الفكرة وهذه السلوك،

 حينه في المألوفة التفسيرات عن مختلفة تفسيرات طرح الذي (Kelly , 1955) كيلي الى الواقع في
إدراك الفـرد لألحـداث التـي    " فهو عرف القلق النفسي بأنه   ،دوالتهدي والخوف القلق بخصوص

 اإلنـسان  أن بمعنى، )1997صالح،" (البنى لديه  متها لنظامئتقع خارج مدى مال أنهايواجهها على 
 علـى  سيطرته يفقد حين أو ، (cognitive structures) ينية معرفية لديه تكون ال حين قلقاً يصبح

 أمـا  البنـائي،  نظامه تدخل أن وشك على جديدة خبرات تظهر حين بالخوف يشعر فيما ، األحداث
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ـ  فـي  الوقـوع  وشك على شامالً تغييراً هنالك بان يدرك عندما به يشعر  الفرد فان التهديد ه نظام
  .)1997صالح ، ( المعرفي دون استعداد من طرفه

  
 على سيطرته يفقد حين أو ، (Structures) بنى لديه تكون ال حين قلقاً يصبح اإلنسان أن بمعنى 

 التهديد أما البنائي، نظامه تدخل أن وشك على جديدة بنية تظهر حين بالخوف يشعر فيما األحداث،
، صالح( يهلد البنى نظام في الوقوع وشك على شامالً تغييراً هنالك بان يدرك عندما به يشعر فانه

1997(  
  

المصاحبة الضطراب ما بعد  ومع أن التوجه المعرفي يقدم وصفاً معقوالً لبعض التغييرات المعرفية
، لماذا  (Foa) واضحاً في نظرية فوا فليس. الضغوط الصادمة، إال انه يترك أمورا خارج حساباته

عد الضغوط الصادمة، ولم اإلصابة باضطراب ما ب يكون بعض األفراد اكثر تأثراً من غيرهم في
فهي أولت اهتمامها بالتركيز على  ،  واثرها على الفردعوامل الوراثيةالنظرية تفسيرها للتقل لنا 
 .  الحديث عن العوامل األخرىوأغفلت

 
 
  -:  (Social Factors) العوامل االجتماعية-6
 

، إلى حادث صدمي ا تعرضيرى باحثون أن أحد العوامل التي تساعد في تحديد ما إذا كان فرد م
 المساندةعلى  بعد الضغوط الصادمة، هو مدى حصول هذا الفرد سيتطور لديه اضطراب ما

 (Solomon , Mikulincer & Avitzur , 1988) فلقد توصل سولومون وزمياله ،ةجتماعياال

األفراد  أن   ،اللبنانية  على الجنود اإلسرائيليين الذين اشتركوا في الحربأجروهامن دراستهم التي 
قليلة من  ، كانت لديهم أعراضةجتماعياال المساندةالذين حصلوا على مستويات عالية من 

 وان الجنود الذين اظهروا انخفاضاً كبيراً في أعراض هذا ، الصادمبعد الضغوط  ما اضطراب

 .Solomon et) ةجتماعياال المساندة أفضلاالضطراب كانوا قد حصلوا خالل ثالث سنوات على 

al., 1988)، انفسه النتيجة إلى توصلت أخرى دراسات هنالك أن إلى ايزنك ويشير (Eysenck , 

2000).  
  

  -: تاستنتاجا
 

 اضطراب السباب تفسيرها في النظرية المنطلقات اقترحتها التي النماذج أو التوجهات استعرضناأهم

 عن ومختلفاً به، خاصاً اًتفسير يقدم منها واحد كل أن ونستنتج، ادمةالص الضغوط بعد ما



 25

 متضادة أو متناقضة تفسيرات قدمت النماذج هذه بعض أن للنظر والملفت. األخرى الطروحات
 مام بالرغم التفسيرات هذه تدعم الدراسات نتائج فان ذلك ومع ،)مثالً السلوكي مقابل الفرويدي(

 قد متعددة أسباب له ادمةلصا الضغوط بعد ما اضطراب أن يعني وهذا ، تناق أو اختالف من بينها
 طاالشترا قوانين وفق حدث مناسب غيرتعلم  أو الطفولة، مرحلة إلى ترجعادمة ص خبرات تكون

 معلومة ومعالجة إدراك في خطأ عن ناجمة عقالنية غير أفكار أو وراثية، عوامل أو ،يالكالسيك
 بل منفصل بشكل تعمل المل غير أن الباحثة ترى أن هذه العوا . عوامل من ذلك إلى وما غريبة،

 وقدراته النفسية وحالته للفرد الوراثي التكوين حيث من الواحدة للحالة وتبعاً ،تفاعلي بصيغة
 أو االضطراب بهذا لإلصابة )بيولوجيا (حياتياً استعداداً يحمل فمن . واالجتماعية األسرية وظروفه

  . ضاغطة حياتية أحداث زناده تقدح مل ما أعراضه عليه تظهر ال قد) فصاماً كان لو حتى (ذاك
  

  - :Adaptation  التكيفب  األدب التربوي فيما يتعلق3.2.2
 

 أو النفـسي  بنـاءه  الفـرد  بها يعدل التي الفعل ردود مجموعة "بأنها التكيف عملية يالرفاع يعرف
  )1982 الرفاعي،" (جديدة خبرة أو محدودة محيطية لشروط ليستجيب سلوكه

 
 فهم على يحصل أن للشخص تسمح التي التقنية وهو محيطه، مع اإلنسان نسجاما هو والتكيف
  (Moualla,1987) فيه يعيش الذي للوسط أفضل

  
 يغيـر  أن إلـى  الـشخص  بها يهدف التي المستمرة الديناميكية العملية " بأنه فهمي مصطفى ويعرفه
  )1987 فهمي،( "بيئته وبين بينه توافقاً أكثر عالقة ليحدث سلوكه

  
 الكـائن  بنيـة  في يحدث تغير كل هو األحياء علماء عند التكيف "أن إلى راجح عزت أحمد ويشير
 التكيـف  هـذا  علـى  األمثلة ومن نوعه، وتخليد بحياته االحتفاظ على أقدر يجعله وظائفه أو الحي

 فبوظائ السليمة المخ مناطق بعض وقيام غريب، شيء اقتحمه إن نفسه عن الجسم دفاع البيولوجي
  )2000 ديب، ( "التلف أصابها أخرى مناطق

 
 طبيعـة  هـو  الـذي  التغيـر  ألن ذلك ثابتة، ليست التكيف حالة "أن إلى صالح أحمد مصلح ويشير

 يـسعيا  أن أوالجماعـة  الفرد من يستدعي مما هذه، التكيف حالة على يطرأ أن يلبث ال المجتمعات
  ) 1996 صالح،( التغير متطلبات مع جديد، من التكيف إلعادة
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يشير إلـى فهـم اإلنـسان لـسلوكه      التكيف في علم النفس"أنAleen    وتذكر الشيخ نقالً عن ألين
 الشيخ، ( "ضغوط ومطالب الحياة اليومية وأفكاره ومشاعره بدرجة تسمح برسم استراتيجية لمواجهة

2002( 

 والبيئـة  الفرد بين ستمرةم ديناميكية عملية وهو النفسية، الصحة مظاهر من مظهر هو فالتكيف إذاً
 بيئتـه  مـن  أو منـه  يغيـر  أن أو سـلوكه  تعديل إلى الفرد فيها يهدف فيها، يعيش التي االجتماعية
 اآلخـرين  مـع  جيـدة  عالقات إقامة من ويمكّنه ذاته، بقيمة شعوره على ذلك فينعكس االجتماعية،

  .به المحيط العالم وبين نفسه بين ليوافق
 

   ومعناه التكيف مفهوم
 

 االجتماعية البيئة مع الفرد تكيف فهناك مختلفة، وميادين عديدة مناسبات في حياتنا في التكيف يظهر

Social introversion، 2001 اهللا، عبد (مدرسته مع الطالب وتكيف عمله مع المدرس وتكيف(  
 التي البيئة لىع تغير يطرأ فعندما البيئة، لتغيرات استجابة سلوكها تغيير إلى الحية الكائنات وتميل
 الفصل ليناسب لباسه اإلنسان تغيير ذلك مثال (التغيير لهذا وفقاً سلوكه يعدل فإنه الكائن، فيها يعيش
 بيئته، في الحاجات لهذه إشباعاً يجد لم وإذا. حاجاته إلشباع جديدة وسائل عن ويبحث ،)والمناخ
 Adjustmen التكيف يسمى اإلجراء أو السلوك وهذا. حاجاته تعديل أو تعديلها على يعمل أن فإما

 ,مرعشلي (فيها يعيش التي البيئة وبين بينه الحي الكائن مالئمة: يعني المعجم، في والتكيف،
1999(  

 
  في تفسير التكيفعامالن لدينا يوجد أدق وبتحديد

 
 )سلوك أو منعكس جهاز، آلة، (متكيفاً يكون الذي الشيء يعني وهذا: العامل .1

  .يكيف الذي الشيء يعني وهذا: الموضوع  .2

 أن عليه يتوجب أنه الواضح فمن حياته، ظروف تتغير حيوان حالة المثال سبيل على لنأخذ
   فيه اندمج الذي الجديد الوسط في سلوكه يكيف

  
 األحيـاء  علم ويعد,  والتصادم والتنافر التخالف نقيض هو والتكيف التآلف، يعني اللغة في والتكيف

 يعد إذ ،)داروين تشارلز (نظرية حددته ما نحو على التكيف مصطلح استخدمت التي العلوم أول من
فالمقـصود   ,وهناك تكيف حسن وتكيـف سـيء   .نظريته عليه قامت الذي األساسي المصطلح هذا

حسن التكيف قدرة الفرد على إشباع دوافعه أو حاجاته بطريقة ترضيه وترضـي   بالتكيف الحسن أو
 أو سوء التكيف هو عجز الفرد عـن إشـباع دوافعـه أو    السيئد بالتكيف والمقصو .المحيطين به
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 مـصحوباً  يكـون  التكيف اضطراب أو السيء والتكيف , بطريقة ترضيه وترضي اآلخرين حاجاته
 بـه،  المحيطـة  لألشـياء  الشخص قبل من االهتمام وفقدان المزاج، انخفاض مثل اكتئاب، بأعراض

  .)1997الهابط،(  باالحباط والشعور ،أحياناً والبكاء النوم، واضطراب
  
 والطمأنينة باألمن الفرد شعور مدى على يتوقف المختلفة نموه مراحل في الفرد تكيف أن تبين وقد
 يصبو ما تحقيق على قادراً ويصبح سوي بشكل سينمو ودافئ آمن جو في تربى فإذا طفولته، في
 ويتعمم بل اإلنسانية، الحياة من البيولوجية الجوانب على يقتصر ال أمر وهذا )Hall ,1997( اليه
 متطلبات مع التعامل في ) االستجابات (الفعل وردود السلوك على أي النفسية، الجوانب على أيضاً
للتعبير عن وجهة النظر البيولوجية،  والمواءمة التي استخدمها داروين ، المتعددة وضغوطها البيئة

التكيف استناداً إلى  اإلنساني تحت مفهوم التالؤم أو  مجالهماستخدمها علماء النفس واالجتماع في
 –كان اإلنسان قادراً على التالؤم مع البيئة فإنه قادر أيضاً على التالؤم  إذا انه حقيقة علمية مفادها

 قيامه تحتم حقيقة وهذه ، مع المتغيرات والظروف االجتماعية والنفسية التي تحيط به – أي التكيف
 قدر على الحصول بهدف ) والمتغيرات الظروف (وبينها بينه التفاعل إلى تهدف تمرةمس بأنشطة

  :هما جانبين بين الحاصل والتفاعل التداخل على عام بوجه مستوياته تعتمد واالتزان الرضا من
 
 يقتضيه التكيف من نوعاً تحتم التي باإلنسان المحيطة الحياة ومتطلبات البيئة، ظروف  -أ

  .البقاء في االستمرار

   النفسية المهمة لهذه كفأة عقلية قدرات من به يتمتع ما خالل من التكيف، على اإلنسان مقدرة _ ب
  .)2003 العبيدي،(
 
 تشمل والتي وبيئته، الفرد بين المرضية العالقات تكوين على القدرة هو التكيف إن أخرى، وبصيغة
 على للحصول جهوده على التأثير لها يمكن التي به، المحيطة والقوى واإلمكانيات المؤثرات جميع

 :وجهين في البيئة هذه وتتمثل معيشته، في والجسمي النفسي االستقرار
 
  .)بالفرد المحيط الخارجي العالم (الطبيعية البيئة -
 قبـول  إلـى  يشير االجتماعي بمعناه والتكيف). الفرد فيه يعيش الذي المجتمع (االجتماعية البيئة -

  :زاويتين من النظرإليه فيمكن النفس علم في أما. الكبيرة الجماعات قبل من خاضعاً أم ضياًرا الفرد
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 – العقليـة  المحاكمات – العواطف -الدوافع – اإلحساسات (مثل المختلفة النفسية الوظائف دراسة- 
 سلوك ضبطت التي والقوانين المبادئ إلى للوصول تحليلية، دراسة اإلنسان لدى تظهر التي) اإلدراك
 الفرد

 ودراسـة  شخصيته دراسة في وتتمثل وعمله، ودراسته حياته في كل هو حيث من اإلنسان دراسة -
   الشخصية وحدة في بينها فيما الكامل التفاعل من بالرغم نظريا، وعزلها منها تتألف التي العناصر

  .)1999 كركه،(
 ومتطلبـات  وحاجاتـه  متطلباتـه  بين توفيقال ومحاوالته الدائم الفرد سعي في التكيف عملية وتتمثل
 ال وأحيانـاً  وحاجاته، لمتطلباته تستجيب بيئة في نفسه يجد أحياناً فالفرد . وظروفها المحيطة البيئة
 صـعوبات  لمواجهة جهده قصارى ويبذل يسعى الذي اإلنسان وإن. البيئة من اإلشباع هذا مثل يجد
 .)2000 جبل،( التكيف إلى دفيه الذي السوي اإلنسان هو ومشاكلها البيئة

  
 الخارجية بيئته أو النفسي وتكوينه سلوكه الفرد بها يعدل الفعل وردود االستجابات من مجموعة -

 .والطبيعية االجتماعية بيئته متطلبات ويلبي حاجاته يشبع بحيث المطلوب، االنسجام يحدث لكي

 :التالية النقاط التعاريف هذه من ونالحظ

  معينة ظروف مع والتالؤم حاجاته إلشباع سعيه في الفرد به يقوم سلوك أو إجراء التكيف إن - 1
 .والخارجية الذاتية الفرد بيئتي في تغير إحداث يشمل أوالسلوك اإلجراء هذا إن  - 2

: بقسميه الخارجي والمحيط الذاتي المحيط :نوعين إلى يقسم معه الفرد يتكيف الذي المحيط - 3
  )2001 اهللا، عبد( المادي والطبيعي االجتماعي

 
   التكيف محددات 2.4.2

  الطبيعية البيولوجية المحددات -1
 

 الفرد إمكانات تحدد التي البيولوجية الناحية من المنفردة الوراثية البنية من الفرد يرثه ما وهي
دافعية تولّد ال البيولوجية ذلك أن الحاجات هي التي الحاجات المحدد بهذا وتتصل وقدراته،

  :في تتمثل التي ، والالزمة للسلوك اإلنساني

  .واإلخراج والنوم واألوكسجين والماء الطعام إلى الحاجة - أ

 .النوع الحاجة لبقاء - ب

  .اإلحساس والحركة_ ج 

 .تحقيق السالمة_ هـ 

  .تولّد الدافعية الالزمة للسلوك اإلنساني ذلك أن الحاجات هي التي
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  - :والمعرفية فيةالثقا المحددات - 2
  

  :في وتتمثل التكيف، يحقق بأن للفرد تسمح التي تلك وهي

  .األسرة بناء - أ

  .التربية المدرسية - ب

  .النظام االجتماعي - ج

  .والشعور باالنتماء الوالء االجتماعي -هـ

  .الظروف االقتصادية واالجتماعية -و

  .الدين والعقيدة - ز

 وهذه ) 2003 المالح، ( الفرد لها يخضع التي االجتماعية التنشئة يةبعمل المكونات هذه وترتبط
 بهدف المختلفة، والمؤسسات والمدرسة البيت فيها يشارك اجتماعي تعلم عملية كذلك هي التنشئة
  .الطفل نفسية داخل المجتمع يعيشها التي القيم منظومة استقرار فيه يتحقق سوي نمو إلى الوصول

 
  فالتكي أنواع  

 
 - :)الشخصي (الذاتي التكيف  -1 

  
 العملية هذه خالل من الفرد ويقوم وبيئته، الفرد بين تفاعلية عملية أنّه على الشخصي التكيف يعرف
 بين التوفيق على المرء قدرة به ويقصد ،)2000 األطرش، (بيئته بتعديل أو سلوكه بتعديل إما

 والتوتر القلق وإزالة السعادة لتحقيق وذلك الدوافع، هذه مع المتصارعة االجتماعية وأدواره دوافعه
 الداخلي، الصراع من يخلو حتى واحد وقت في مناسباً إرضاء الجميع وإلرضاء ، )2000 جبل،(

 الشخصية تكامل أساس يعتبر وبهذا واالجتماعية، الشخصية القوى بين ينسق الذاتي التكيف أن كما
   .واستقرارها

  
 الفرد هذا مثال نجد لذا مستمرة، نفسية صراعات في الفرد يجعل الذاتي لتكيفا تحقيق عن العجزان 

 ،للـصبر  نافـذاً يصبح و يبذله جهد ألقل والنفسي الجسمي للتعب عرضة الذاتي التكيف عن العاجز
 وهـذا . االجتمـاعي  تكيفه سوء أي باآلخرين االجتماعية عالقته سوء إلى يؤدي مما الغضب سريع
 مـن  المقـصود  أن أيـضاً  ويوضح االجتماعي، والتكيف الذاتي التكيف بين متبادلةال العالقة يوضح
 .)2000 ديب، ( الداخلية الصراعات من خلوالفرد هو الذاتي التكيف
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  :وهي الداخلية، صراعاته من سريعاً للتخلص مشاكله حسم على الفرد تساعد عوامل وهناك
 

 التي المواقف حسم على وتساعده حياته في له هدياً تكون معينة وقيماً مبادئ الفرد يعتنق أن 1- 
 .أخالق أو اجتماعي أو أوديني فلسفي مصدر من المبادئ هذه تُستمد وقد. تردد دون تواجهه

   
  المختلفة النفسية وظائفه بين وتكامل توافق هناك يكون أن - 2
 التغلب على وقادراً يةاليوم العادية النفسية أزماته مواجهة على قادراً  الفرديكون أن - 3

  ) 2003 الهابط،(عليها
  

 الجـوع  (األولية الدوافع وإشباع عنها، والرضا النفس مع السعادة يشمل) الشخصي (الذاتي والتكيف
) واالسـتقالل  التقدير والحبو األمن (المكتسبة الثانوية والدوافع) واألمومة والراحة والجنس والعطش
 اهللا، عبد ( وأهدافه طموحه مستوى مع وإمكاناته الفرد قدرات وتناسب صراعاتها، وحل وانسجامها

2001(  
  

 فيها، واثق غير أو عليها ساخطاً أو نافراً أو لها كاره غير نفسه، عن راضياً الفرد يكون أن وهو
 والقلق الذنب بمشاعر تقترن التي النفسية والصراعات التوترات من بالخلو النفسية حياته تتسم كما

 على يقومباالضافة الى ذلك فان مبدا التكيف . ) 2000 ديب، ( للذات والرثاء لنقصوا والضيق
   :اآلتية النواحي ويتضمن الشخصي أو الذاتي باألمن الفرد شعور أساس

 
  .به القيام منه يطلب أن دون ما بعمل القيام على القدرة أي: النفس على االعتماد -أ 

 
اآلخرين له وبأنه قادر على النجاح، وأنه  شعور الفرد بتقديرأي : اإلحساس بالقيمة الذاتية -ب 

  .مقبول من اآلخرين
 

أي شعوره بأنه قادر على توجيه سلوكه، وبأن له الحرية في تقرير قسط مـن   :الشعور بالحرية -ج 
  .يستطيع وضع خطوط لمستقبله، وترك الفرصة له في أن يختار أصدقاءه سلوكه، وأنه

 
 أي شعوره بأنه يتمتع بحب أسرته، وبأنه مرغوب فيه من زمالئـه وبـأنهم  : تماءباالن الشعور -د 

 .يتمنون له الخير، وعلى عالقة حسنة بمدرسيه ويفخر بمدرسته

أي أنه ال يميل إلى االنطواء أواالنعزال، وال يـستبدل بالنجـاح   : إلى االنفراد التحرر من الميل -ه 
  .في نفسهالنجاح التخيلي وال مستغرقاً  الواقعي
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 علـى  تـدل  التي والمظاهر األعراض من يشكو ال الفرد أن أي: العصبية األعراض من الخلو -و 

 أو بالتعـب  أوالشعور أوالخوف، المزعجة األحالم بسبب النوم على القدرة كعدم النفسي، االنحراف
 )2000 ديب،( .العصابية األعراض من ذلك وغير الكثير البكاء
     

  الجتماعيا التكيف   - 2

  
 االجتماعي، التطبيع عملية باسم االجتماعي النفس علم مجال في االجتماعي التكيف عملية وتُعرف

 أكانـت  سواء معها ويتفاعل الفرد فيها يعيش التي االجتماعية العالقات إطار داخل التطبيع هذا ويتم
 والتطبيع. عامة بصفة الكبير المجتمع أو األصدقاء، أو المدرسة أو األسرة مجتمع في العالقات هذه

 للفـرد  واالجتماعي الشخصي الكيان ألن تكوينية، طبيعة ذو الناحية، هذه في يحدث الذي االجتماعي
 العـادات  بعـض  وتـشرب  اللغـة  اكتساب من المجتمع، في السائد االجتماعي الطابع باكتساب يبدأ

وهذا يعني تكيـف   , مجتمعه يؤكدها التي ماالهتما ولنواحي المعتقدات لبعض وتقبل السائدة، والتقاليد
والمقصود بالبيئة المادية هو كل ما يحـيط بنـا مـن    . المادية واالجتماعية الفرد مع بيئته الخارجية

 ...كالطقس والجبال والبحار واألنهار واألبنية ووسائل المواصالت واألجهزة واآلالت عوامل مادية

   الخ
 

وديـن وعالقـات     كل ما يسود المجتمع من قيم وعـادات وتقاليـد  أما البيئة االجتماعية فنعني بها
ولما كانت هذه البيئة متغيـرة،  , الخ. .. اجتماعية ونظم اقتصادية وسياسية وتعليمية وآمال وأهداف

مشكالت تستلزم من اإلنـسان التفكيـر والمواجهـة،     مادية كانت أو اجتماعية، فإن هذا التغير يثير
تعديل بعض سلوكياته، لهذا كان ال بد من تعاون الوظائف  قلق، وتتطلب منهوتعرضه لالنفعاالت وال
أما إذا كانت هذه التغيـرات شـديدة    .التغيرات والتكيف معها لمقاومة هذه النفسية المختلفة وتقويتها

القـادر   الفرد عن التكيف معها، فسيكون نتيجة ذلك وقوعه فريسة للحاالت المرِضية، والفرد وعجز
وهذا يوضـح العالقـة    , أن يتكيف مع هذه البيئة المتغيرة يكون مصدر سعادة لنفسه ولمجتمعه   على  

االجتماعي شرطان أساسيان للـصحة النفـسية    الوثيقة بين الفرد وبيئته، وأن التكيف الذاتي والتكيف
بعيداً عـن  السبل المشروعة التي تجعله راضياً عن نفسه  وال يتأتى ذلك التكيف إالّ إذا سلك اإلنسان

 )2003 الهابط،(كما تجعل مجتمعه راضياً عنه سعيداً به  مراجعة العقل وتأنيب الضمير،

  
 مع التكيف على القدرة لديه فيكون للشخص، واالجتماعي الشخصي التكيف يحقق اإليجابي فالسلوك
 مليئـة  ضطراب،واال التأزم من خالية بحياة التمتع إلى به يؤدي مما فيه، يعيش الذي والمجتمع نفسه
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 فـال  اآلخـرين،  يتقبل كما ذاته ويتقبل نفسه، عن الفرد يرضى أن هذا ويعني واإليجابية، بالحماسة
 سـلوكاً  يـسلك  بل شاذاً اجتماعياً سلوكاً يسلك ال كما االجتماعي، التكيف عدم على يدل ما منه يبدو

 جميـع  تـأثير  تحـت  المجاالت مختلف ظل في والعقلي والعاطفي االنفعالي اتزانه على يدل معقوالً
 التكيـف  أن Wolmen )وولمـان  (ويـرى , ناجحـاً  المجتمـع  إلى الشاب يخرج كيف (الظروف
 ضـرورية  تكـون  التي السلوكية والتعديالت التغيرات جملة هوSocial adjustment  االجتماعي
 مـع  منـسجمة  إقامـةعالقات  جانب إلى المجتمع، متطلبات ولمواجهة االجتماعية، الحاجات إلشباع
   .(Wolmen, 1973) البيئة

 
باألمن االجتماعي، وهـو   ويقوم بعد التكيف االجتماعي عند طلبة المدرسة على أساس شعور الفرد

   :يتضمن النواحي اآلتية
  
   :العتراف بالمسؤولية االجتماعيةا

 
 باتـه ي أن الطالب يدرك حقوق اآلخرين وموقفه حيالهم، كذلك يدرك ضرورة إخضاع بعض رغا

 لحاجة الجماعة، أي يعرف ما هو صواب وما هو خطأ من وجهة نظر الجماعة، ويتقبل أحكامهـا 

   .برضاء
 

  :اكتساب المهارات االجتماعية
  
راحته ومن جهـده وتفكيـره ليـساعدهم ويـسرهم،      أي أنه يظهر مودته نحواآلخرين، ويبذل من 

   .آلخرين ويعاونهموغيرهم، ويرعى ا ويتصف باللباقة في معامالته مع معارفه
 

  : التحرر من الميول المضادة للمجتمع
  

 يميل إلى التشاحن مع اآلخرين، أو عصيان األوامر، أو تدمير ممتلكات الغير، وهو كذلك أي أنه ال

   .ال يرضي رغباته على حساب اآلخرين، كما أنه عادل في معاملته لآلخرين
  
  
 
  
  



 33

  : األسرةمع العالقات
  
 على عالقات طيبة مع أسرته، ويشعر بأن األسرة تحبه وتقدره، يكون  الفرد يجب انأي أن 

ال تتنافى مع  وتعامله معاملة حسنة، كما يشعر باألمن واالحترام من أفراد أسرته له، وهذه العالقات
   . وتوجيه سلوكهطفلما للوالدين من سلطة عادلة على ال

  
  : المدرسة العالقات في

 

العمل المدرسي يتفق مع  يه يحبونه ويستمتع بزمالة أقرانه، ويجد أنأي أن الطالب يشعر بأن مدرس
بأهميته وقيمته فـي المدرسـة    مستوى نضجه وميوله، وهذه العالقات الطيبة تتضمن شعور الطالب

   .التي ينتمي إليها
 

  :  البيئة المحليةمعالعالقات 
  
جيرانه، وهو  لسعادة عندما يكون مع يتكيف مع البيئة المحددة التي يعيش فيها، يشعر با الفردأن أي

العالقات بينه وبينهم،  يتعامل معهم دون شعور سلبي أو عدواني، كما يحترم القواعد التي تحدد
 )2000ديب، (وكذلك يهتم بالوسط الذي يعيش فيه 

 
   التكيف البيولوجي  -3  
  

ئم بـين نفـسه والعـالم    الكائن الحي يحاول أن يـوا  يشير مصطلح التكيف في عالم األحياء إلى أن
وبالتـالي  . فيها، سبباً لالحتفاظ ببقائه باعتباره فرداً أو نوعـاً  الطبيعي أوالظروف البيئية التي يعيش

وعليـه يمكـن أن   . يواجه أية تغييرات في البيئة بتغييرات ذاتية أو تغييرات بيئية هذا يتطلب منه أن
التـي   ل للعديد من المطالب والضغوط البيئيـة سلوك اإلنسان طبقاً لهذا المفهوم كردود أفعا يوصف

 )2003 محرز، ( يعيش فيها

  
 الفـرد  يقـوم  الـسياق  هـذا  وفي بيولوجي، أصل ذو مفهوم بأنّه التكيف Bayet)  (وتعرف باييت
ــامتالك ــيم ب ــشروط تنظ ــة لل ــة الداخلي ــي والخارجي ــسمح الت ــه ت ــاء ل ــاثر بالبق  .والتك

التكيف ال يمكـن أن يفهـم بـدون إدراٍك لمفهـوم التكيـف      إن معنى  تشير باييتوفي هذا السياق 
  .(Perrin, 1996) البيولوجي
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 الخصوبة بين التكيف مفهوم وتداخُل الجسدية، البنية كمال على األحياء لعاِلم بالنسبة التكيف ويدل
 عدةالمسا فياساسيا  دوراً البيئي النظام ويلعب ،النوع دوام على ساعدت أخرى وعوامل والغزارة

  .)2003 العبيدي،(  او عدمه التكيف على
 
  - :النفسي التكيف  -4
 

 يعتبـر  إذ " التكيف بمصطلح تسميته وأعادوا التكيف مصطلح األحياء علم من النفس علماء استعار
 التـي  حياته مواقف مع الفرد توافق دراسة علم فهو التكيف، لعمليات دراسة فروعه بكل النفس علم
  ).2003 محرز، (  "الحياة لمواقف استجابتها في اإلنسان عةطبي عليه تمليها

    
 فهـي  الداخلية، لضغوطنا منافذ عن والبحث االلتزام يعني النفسي التحليل نظر وجهة من فالتكيف 

 يتـضمن  حين في الذات، إدانة أو المجتمع عقاب وتجنب الضرورية حاجاتنا إشباع لنا تهيئ التي
 الفـرد،  لهـا  يتعـرض  التي الخبرة خالل من مكتسبة استجابات وكيينالسل نظر وجهة من التكيف
 يتحـول  أن شأنه من ما سلوك فتكرار. اإلثابة وعلى منطقية، توقعات على للحصول تؤهله والتي
 إشـباع  لعـدم  إما النفسي، توازنه اختل ما إذا التكيف إلى الفرد ويلجأ )2002 النيال، (عادة إلى

 أو الحاجـات  هـذه  بإشـباع  يتحقق الذي التوازن هذا إعادة بقصد هدافه،أ تحقيق لعدم أو حاجاته،
   :وفق الخطوات اآلتية وإذا حللنا عملية التكيف النفسي، نجد أنها تتم .األهداف هذه تحقيق

 
شاب أن يثرى بسرعة ليعيش  وجود دافع أو حاجة تدفع اإلنسان إلى هدف خاص، مثل رغبة. أ 

  .حياة رغدة

تحقيق الهدف، مثل عمل الشاب في وظيفة تدر عليه  أو محيط يمنع الوصول إلىوجود عائق . ب 
  .الراتب البسيط دخالً محدوداً وال مورد له سوى هذا

  .أو مكان الخطر , والعمل بالتجارة القيام بمحاوالت للتغلب على هذا العائق، مثل ترك الوظيفة. ج 
  
وهنا يكون قد حقق هدفه ) ته وأصبح ثرياًالوصول إلى الهدف، وذلك إذا ما نجحت تجار. د 

 –يحدث أن يفشل الفرد في تحقيق هدفه  ولكن قد , فيسترد توازنه النفسي الذي اختل بسبب العائق
الموقف المعوق، ويستمر اختالل توازنه النفسي  وهذا قد يحدث هروباً من –وذلك لفشل تجارته 

الخيال وأحالم اليقظة أو اللجوء إلى تعاطي عن طريق  وتوتره ويكتفي بإشباع بديل لهذا الهدف
 )2000ديب، . (الخمر والمخدرات
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  مراجعة األبحاث و الدراسات السابقة
   
 الوردية واألحالم البريئة الطفولة يقتلون الذين االحتالل جنود قبل من مستهدفاً الطفل أصبح لقد

 جيالً ويخلقون الفكر ومعالم إلبداعا تشويه على ويعملون ، الفلسطيني للطفل المستقبلية والطموحات
وقد أثبت ذلك من  > والمعاناة ألذات وكره بالعنف يتصف جيالً ، وحضارياً وفكرياً نفسياً مدمراً

  -:خالل العديد من الدراسات التي أجريت ومنها 

   - :العربية الدراسات 4.2.2
  

 الطلبـة  لدى الصادمة اربالتج ضغوط عن الناتجة االضطرابات " بعنوان  :)2006 (سعادة دراسة
 ".تكيفهم أساليب و ةالبير و اهللا رام محافظة في الجامعيين

 و ,الجامعيين الطلبة لها يتعرض التي الصادمة للتجارب النفسية اآلثار تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
 قـدان الف و ، األكاديمي المستوى ،السكن منطقة ،الجنس وهي المتغيرات لبعض تبعا ,تكيفهم أساليب

 . التهديد و للعنف التعرض و

 أفـراد  تعـرض  نـسبة  ان الدراسة نتائج من و ,جامعيين طالبة و طالبا) 534 (الدراسة عينة بلغت
 و ، الـذكور  لـدى ) %50.7 (كانـت  حيـث  ،%) 47.2 (بلـغ  الصدمة بعد ما الضطراب العينة

 منطقـة  و ،) %61.7( بلغـت  الجنوب منطقة في االضطراب نسبة أن و ، اإلناث لدى) 43.6%(
 و) %72.9 (النـسبة  بلغت المخيمات في و) %41.7 (بلغت الوسط منطقة و ،) %33.6 (الشمال
 ) .%39.3 (المدن في و ،) %47.1 (القرى في

  

 الحـزن  و الـصدمة  بعد ما بكر تطور في النفسية الصدمة تأثير " بعنوان  :)2005 (شعث دراسة
 " األطفال بين

 خـالل  الفلـسطينيون  األطفـال  لهـا  يتعرض التي الصادمة األحداث تأثير تقييم إلى الدراسة هدفت
 .االطفال بين الحزن و الصدمة بعد ما بكر تطور على األقصى انتفاضة

  
 إنـاث  209(طفـل ) 405 (من الدراسة عينة وتكونت ،التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد
 الغـوث  لوكالـة  تابعـة  أخرى و حكومية سمدار من عشوائية بطريقة اختيارهم تم) ذكور 196و

   .السكن موقع ،العمر ،الجنس حيث من لعينة المتساوي النسبي التمثيل أساس على و ، الدولية
   :يلي ما إلى الدراسة توصلت قد و ، المعلومات لجمع كطريقة االستبانة استخدام تم قد و
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ü بلـغ  حيث ،شديدة صادمة خبرات إلى األقصى انتفاضة خالل نالفلسطينيي االطفال تعرض 
 طفل كل وتعرض ،صادمة خبرات) 9 (االطفال لها تعرض آلتي الصادمة الخبرات متوسط
  .خبرة) 14 (بلغ أقصى بجد و صادمة خبرات ألربع األقل على

 

ü وجـود  النتـائج  وأظهرت ،)%19.5 (االطفال بين الصدمة بعد ما كرب انتشار معدل بلغ 
 لصالح الصدمة بعد ما لكرب الفعل ردود تطور حيث من العمر فئات بين داللة ذات فروق
 ردود تطور حيث من ،السكن ومكان الجنسين بين فروق تظهر لم بينما ،سنا األكبر االطفال
  .الصدمة بعد ما لكرب الفعل

  
ü أماكن بين فروق وجود النتائج أظهرت كما ،)%47.9(االطفال بين الحزن رانتشا معدل بلغ 

 بين فروق تظهر لم بينما ،يونس خان مخيم لصالح الحزن أعراض تطور حيث من ،السكن
  .الحزن أعراض تطور حيث من العمر فئات و الجنسين

  
 لكرب الفعل ردود تطور و النفسية الصدمة شدة بين طردية معنوية عالقة وجود الدراسة أظهرت

  .لحزنوا الصادمة الخبرات نوع بين ارتباطيه عالقة وجد ،والحزن الصدمة بعد ما
 
الـصادمة فـي      اضطراب ما بعد الـضغوط    " بعنوان   دراسة مسحية  : )2005 (القيسيالدراسة   

  "مجتمع مدينة بغداد
  

 أحداث من مدة مرور بعد وخاصة االضطراب هذا انتشار مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 مختلف ومن دادبغ مدينة في المواطنين من عينة وعلى أشهر) 6 ـ 3 (بمدة العسكرية العمليات
   .فأكثر سنة 18 من أعمارهم تتراوح) 353 (عددها بلغ الشرائح

  
 بالثبات والصدق تفقرة تميز) 45( مؤلفة من اضطراب ما بعد الصدمة لقياس أداة إعدادتم وقد 
 DSM للطب النفسي األمريكيةعلى معايير االضطراب بحسب المراجعة الرابعة للجمعية ت حتووا

–IV.  
  ـ: هذه الدراسة ما يلينتائجبينت 

  
مـن مجمـوع العينـة    ) 64(كـان   ما بعد الصدمة     عدد الذين يعانون من اضطراب       أنـ ظهر    1
  .مزمن) 14(مصاب باضطراب حاد و) 50(منهم  %)18 (وبنسبة) 353(
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من العينـة  ) %6.12(وبنسبة ) 22( ما بعد الصدمةاضطراب بـ بلغ عدد الذكور من المصابين       2
  .من العينة %)11.88(وبنسبة ) 42( اإلناثوعدد 

  
  االستنتاج

  . العينة عالية عند مقارنتها مع معظم الدراسات السابقةأفرادـ كانت نسبة المصابين من  1
 .اإلصابة من غير المتزوجين في أعلىـ المتزوجون  2
      . باالضطراباإلصابةـ كلما زاد عمر الفرد المتعرض للصدمة كلما زادت نسبة  3

      
قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصادمة ممن تعرضوا لصدمة         "بعنوان    :)2004( علوان سةدرا

  .مركز البحوث النفسي" الحرب
 

 في العراق من  قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصادمة ممن تعرضوا لصدمة الحربهدفت إلى
من الفئات العمرية ض  ) والذكوراإلناثتلميذ من  70( عدد األطفال، إذ اختيرت عينة من العراقيين

) 72( سنة المتواجدين في المدارس االبتدائية المختلطة داخل مدينة الصدر قطاع) 12ـ 11ـ 10(
وقد تم قياس اضطراب ما بعد . لتعرض هذه المنطقة لقصف شديد ومكثف وقبل فترة قصيرة

 اتك فروق ذ هناأن وقد بينت نتائج الدراسة ،قائمة الفحص   الضغوط الصادمة لكل تلميذ بتطبيق
 وفق إحصائيةتوجد فروق ذات داللة     ال وانه اإلناث وفق متغير الجنس لصالح إحصائيةداللة 

 إستراتيجية بإيجاد الباحث أوصىوقد  ،سنة) 10،11،12 ( لمتغير العمر ضمن الفئات العمرية
 بنائهمأ ووجوب تخصيص األباء مع لألطفال برامج مساعدة نفسية لضمان النمو الطبيعي إلعداد

رأيهم فيها وكيفية عالج هذه القضايا من وجه   الجارية ومااألحداث أهموقتاً دورياً يناقشون فيه 
  .نظرهم

  
 الذين الفلسطينيين األطفال عند االنفعالية المشاكل":  بعنوان )2002(  زمالئه و دراسة ثابت

 "األقصى انتفاضة فترة الحرب ساحة غي يعيشون
  

 تدمر لم الذين األطفال مع مقارنتا بيوتهم االحتالل جيش دمر الذين طفالاأل الباحثون قارن حيث
 التركيز في عالية صعوبات من يعانون األولى المجموعة أطفال أن النتائج أظهرت قد و بيوتهم
 ،الصدمة بعد لما إكلينيكية أعراض وظهور والقلق الليلية الكوابيس و والخوف واألرق النوم وفي
 صدمات من شديدة مشاعر عن يعبرون الثانية المجموعة أطفال بعض أن إلى اسةالدر أشارت كما

  .المشاعر هذه يخفون لكنهم و ،األحداث متنوعة
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 القسرية للهجرة المباشرة غير و المباشرة اآلثار فحص إلى الدراسة هدفت  :)2004(ثابت دراسة
 التأقلم وأساليب ،غزة قطاع في الفلسطينية األسر في يعيشون الذين الشباب و األطفال على

   .النفسية الضغوط على للتغلب المستخدمة
 داخل تعيش عائلة) 15 (منها كان ،المختارة العينة بطريقة فلسطينية أسرة) 20 (اختيار تم

) 154 (اختيار إلى إضافة ،المعسكرات هذه خارج تعيش العائالت هذه من وخمس ،المعسكرات
 مقياس "المستخدم المقياس وكان ،الصعبة الظروف في التأقلم أساليب لتقييم العائالت هذه من طفال

  "المراهقين مشاكل في التكيف
  
 االنـشغال  مثل ،التأقلم أساليب استخدام في كثيرة جندرية اختالفات وجود عدم النتائج أظهرت قد و
 تحـسين  و ،الرياضية األنشطة مثل ،هادفا يكون شيء في للتفوق بالتحدي ذلك و مطلوب نشاط في

 أكثـر  األمهات إلى يتجهن اإلناث أن ووجد ،المدرسة أعمال في الجاد العمل ،اآلخرين مع المعاملة
  .للحديث األصدقاء و اإلباء من

  
 العائالت أفراد بين النفسية الصدمة بعد ما إجهاد انتشار مدى" بعنوان : )2003( مغالسة دراسة
 "االحتالل بسبب األسرة أفراد احد لفقدان تعرضت التي

  
 بعد ما اضطراب أعراض انتشار مدى على واضحة دالالت وجود إلى الدراسة نتائج أشارت قد و

 بعد ما أعراض في إحصائية داللة ذات اختالفات هناك كانت وقد ،المنكوبة العائالت بين الصدمة
 التوتر بنوع أو باألوضاع أو أنفسهم بالمشاركين إما عالقة لها ألسباب تعود األفعال وردود الصدمة
  . نفسه

  
 بعد ما باضطراب تأثرا أكثر ها أفراد احد استشهد التي العائالت أن إلى النتائج أشارت كما 

 بيوتها هدمت التي العائالت وكذلك أفرادها احد اعتقل التي بالعائالت مقارنتا الفعل وردود الصدمة
 اإلناث أن كما ،بيوتها هدمت التي عائالتال من تأثرا أكثر أفرادها احد اعتقل التي العائالت وكانت
 .الذكور من تأثرا أكثر

 
 هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في أساليب مواجهة الضغوط ) :2002(دراسة البحراوي

الشريحتين االجتماعيتين طالبات المرحلة اإلعدادية لدى المدرسية بين طالب والنفسية واالجتماعية 
) 100(ا للطفولة بالقاهرة طفل في معهد الدراسات العلي) 200(ت العينة من  تكون،العليا الدنيا و
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 األول ،تم تقسيم كل من مجموعة الذكور و مجموعة اإلناث إلى فريقين و،إناث ) 100(ذكور و
  .ذوي مستوى اجتماعي مرتفع و األخر مستوى اجتماعي منخفض 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة 
  

  .لضغوط من اإلناث أن الذكور أكثر مواجهة ل −
أن من ينتمون للمستوى االجتماعي المرتفع أكثر فعالية مما ينتمون إلى مستوى اجتماعي  −

  .منخفض 
أن من ينتمون للمستوى االجتماعي المرتفع من الذكور أكثر عقالنية عند مواجهة الضغوط  −

  .من اإلناث ذوات المستوى االجتماعي المرتفع 
تماعي المرتفع أكثر عقالنية عند مواجهة الضغوط من أن اإلناث ذوات المستوى االج −

  اإلناث ذوات المستوى االجتماعي المنخفض
أن الذكور ذوي المستوى االجتماعي المرتفع أكثر عقالنية عند مواجهة الضغوط من  −

 .الذكور ذوي المستوى االجتماعي المنخفض 
 

فهوم الذات لدى أطفال مدينة الخليل اثر العنف اإلسرائيلي على م "بعنوان   : )2002(دن دیس      دراس ة 
  "فترة انتفاضة األقصى 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير العنف اإلسرائيلي على مفهوم الذات لدى األطفال في لفئة 
وقد استخدمت الباحثة  ،اإلناثطفل من الذكور و) 100(وقد تكونت العينة من ) 10-17(العمرية 

 ،لك باستخدام استبانتين في جمع البيانات واحدة خاصة بالثقة بالنفس المنهج الوصفي التحليلي وذ
  .إعداد سدني شروجر والثانية كانت مقياس اثر العنف الذي قامت بإعداده الباحثة 

  
ومن أهم ما  ، وقد ظهرت العديد من النتائج التي تستحق المتابعة والدراسة بشكل متعمق أكثر 

راض نفسية وسلوكية واجتماعية وجسمية على أفراد العينة وهي توصلت له هذه الدراسة وجود أع
 استكمال ذلك بهذا البحث والتعمق فيما ،شديدة االتصال بموضوع البحث الحالي لهذا ارتأت الباحثة

يتعلق بطبيعة المعاناة النفسية التي يتعرض لها هؤالء األطفال ووضع التوصيات فيما يتعلق باهتمام 
 ن بهذا الجانب لألطفالالمسئولين و المربي

  
 اضطراب ما بعد الـضغوط الـصادمة وعالقتـه بالـسلوك            "-:بعنوان   : )2002( فليحالدراسة  

 ."العدواني لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
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  :هدفت الدراسة إلى ما يلي 
  
 .قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصادمة -1
 في اضطراب ما بعد الضغوط الصادمة ئيةإحصا كانت هناك فروق ذات داللة إذاالتعرف فيما -2

 وفقا لمتغير الجنس ؟
  .قياس السلوك العدواني  -3
   في السلوك العدواني وفقا لمتغير الجنس؟إحصائية كانت هناك فروق ذات داللة إذاالتعرف فيما -4
    كانت هناك عالقة بين اضطراب ما بعد الضغوط الصادمة والسلوك العدواني؟إذاالتعرف فيما  -5

 ما بين أعمارهمعلى طلبة الصف الخامس و السادس االبتدائي ممن تتراوح ت الدراسة وقد اقتصر
طالب من ) 100(والبالغ عددهم  2004-2003  سنة في مدينة بغداد للعام الدراسي 11-13

  . واإلناثالذكور 
 في  النظري في تفسير اضطراب ما بعد الضغوط الصادمة وكذلكاإلطاروقد استعرض الباحث 

  .تفسير السلوك العدواني كما استعرض الباحث الدراسات السابقة لكال المتغيرين 
  : مقياسينولتحقيق اهداف البحث استخدم الباحث 

  
  ) PSC-O) ( األهل تقرير لألطفال( الصادمة ما بعد الضغوط أعراضقائمة فحص -1
  .مقياس السلوك التعاوني -2
  
، وتم استخراج القوة واإلناثطالب من الذكور ) 100(بلغت وقد تم تطبيق المقياسين على عينة    

 عالقة وأسلوب المجموعتين المتطرفتين أسلوب(  هما بأسلوبينالتمييزية لفقرات كل من المقياسين 
  .  كرونباخ ألفا الثبات فقد تم استخراجه بطريقة التجزئة النصفية وطريقة أما ،الفقرة بالدرجة الكلية

  
  : اآلتية النتائج إلى توصل البحث اإلحصائية واستخدام الوسائل وبعد جمع البيانات

  
  .دمة ا عينة البحث باضطراب ما بعد الضغوط الصأفرادتمتع  -1
ة وفقا لمتغير الجنس مدا في اضطراب ما بعد الضغوط الصإحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -2

 .ولصالح الذكور
  . عينة البحث بالسلوك العدواني أفرادتمتع  -3
  . الذكور    في السلوك العدواني وفق متغير الجنس ولصالحإحصائية فروق ذات داللة توجد -4
   بين اضطراب ما بعد الضغوط الصادمة والسلوك العدواني إحصائية عالقة ذات داللة توجد  -5
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اث العوامل و الجوانب التي يتأثر بها الطفل الفلسطيني في أحد" بعنوان :  )2001(شماسنه دراسة 
  "انتفاضة األقصى 

 االجتماعيـة السلبية ومعرفـة تأثيراتهـا    اإليجابية واالنتفاضة ارلتعرف على أثاهدفت هذه الدراسة  
  . والنفسية والتعليمية واإلقتصاية واإلعالمية والصحية والسياسية على األطفال

  
قابلة أهـالي   إعتمدت هذه الدراسة على إستخدام طرق بحث نوعية ومجموعات بؤرية ورسم وم           وقد  

، والمحافظـات  ن المحافظات رام اهللا و البيرة والقدس     طفالً م ) 76(حيث تكونت العينة من      ،الشهداء
 ومـن )  سنة 18–6(، كما اشتملت على نسبة من الذكور واإلناث من سن            دير البلح وجباليا   في غزة 

   -:أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي
  

 حياة األطفال بشكل مباشر من خالل إدراكهم بأنهم مستهدفون من قبل ان اإلنتفاضة الحالية تهدد
  . القوات اإلسرائيلية ألنهم جيل المستقبل 

  
اعتبر األطفال أن لهم دوراً موازياً لدور المؤسسات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية وقد 

رحى والمشاركة في بالمشاركة اليومية بالفعاليات المتعددة لالنتفاضة من خالل إخالء الج
  . المسيرات اإلحتجاجية والتضامنية ورمي الحجارة 

  
 يؤثر به إيجابياً و سلبياً بمـشاركته         و   أن الطفل الفلسطيني يعيش الحدث    و أظهرت هذه الدراسة     

المسؤولية التي يتحملها الطفل الفلسطيني مسؤولية كبيـرة        و. الكاملة في الوضع الحالي لإلنتفاضة      
يمكن مالحظة الظواهر النفسية علـى األطفـال   و ،اته و إمكانياته قياساً مع الحدث جداً تفوق قدر

  . بشكل واضح من حديثهم و رسوماتهم وألعابهم 
  

إصابات قاتلـة ومباشـرة     من جراء أعمال الجيش اإلسرائيلي، كانت       إن إصابات األطفال    وتبين  
قوات اإلسرائيلية األعيرة الناريـة     وتركزت في الفخذ واألرجل والرأس واليد من خالل استخدام ال         

  . والرصاص المطاطي والغاز والذي أدى إلى أن يكون األطفال جزء كبير من الشهداء 
  

تدني التحصيل العلمي لألطفال لكثرة غيابهم عن المدرسة باإلضافة إلى ذلك أظهرت الدراسة 
مار الذي سببه الجيش من خالل رسومات األطفال ظهر الدو ،وإغالق المناطق وتجدد المواجهات

إن اإلحتالل اإلسرائيلي يريد أطفاالً معاقين و ،اإلسرائيلي على البيئة المحيطة بالطفل الفلسطيني
لقتل أحالمهم وتثبيت الخوف في نفوس األطفال اآلخرين وذلك لمنعهم مستقبالً من المشاركة في 



 42

جرحى االنتفاضة من األطفال  شهداء وكما أن ،االنتفاضة من خالل تصويب بنادقهم على األرجل
 ،سنة والذي يؤكد على أنهم مستهدفون في هذه المرحلة من االنتفاضة) 26 -11(تركزت من جيل 

ي طفالً من المحافظات الشمالية والجنوبية أن االنتفاضة أثرت عليهم بشكل مباشر ف) 52(أجمع و
طفالً من ) 11(و،إلعالميةالتعليمية والصحية والسياسية واالنواحي النفسية واالجتماعية و

المحافظات الشمالية والجنوبية عبروا في رسوماتهم على أهم التوصيات المناسبة لهم إليجاد حلول 
للتخفيف من آثار الوضع الحالي لالنتفاضة الفلسطينية عليهم تمثلت بعبارات كتبت في رسوماتهم 

  " . أنقذونا "
وبية عبروا في رسوماتهم عن دورهم في االنتفاضة طفالً من المحافظات الشمالية والجن) 13(إن و

  . من إخالء الجرحى ورمي الحجارة 
  

الصدمات النفسية التي تعـرض لهـا األطفـال خـالل          " دراسة بعنوان    : )2001(دراسة السراج   
 ."انتفاضة األقصى

ات بحثت هذه الدراسة والتي أجراها مركز األبحاث في برنامج غزة للصحة النفسية حـول الـصدم        
التي تعرض لها األطفال خالل انتفاضة األقصى حيث تم اختيار العينة من منطقتي إقليم التفاح فـي                 
 خان يونس و بوابة صالح الدين في رفح العتبارها األكثر عرضة للعنف اإلسرائيلي و التي شملت

  ..منزال (120)
  

  -:وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها 
  

  .الغاز المسيل للدموع الستنشاق ا تعرضو%)97(1. 
  .  أصيبوا بعيار ناري%)42. (2
  .إصابة بعيار بالستيكي %)50. (3

  .يبكي حين الذهاب إلى المدرسة و يرفض الدخول إلى الحصة %)32 (4.

  .يتهربون من المدرسة  )15% (5.
  .  يعانون من تأتأة أو ألعثمة في الكالم  )15%. (6
  . يعانون من صعوبات في النوم )%42. (7
  . يميل إلى العمل بمفرده دون مساعدة اآلخرين )%61. (8

  .يعانون من مص اإلصبع و قظم االظفر )%19 (9.
  .عنيد وعير مبالي )%63. (10
  .يقوم بتخويف األطفال )%25. (11
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كما بينت الدراسة أن الطفل كلما استوعب ما يحدث معه زاد عنده الحزن و األلـم و االكتئـاب            
م القدرة على التركيـز     عد ،يالتبول الالإراد  ،االنعزال ،دة أساليب منها البكاء   ويعبر عن ذلك بع   

  .التشتت الذهني بالدراسة و
  

هدفت هذه الدراسة إلى بحث جوانب التأثير ورد الفعل السيكولوجي  : )2001(الرشيدي  دراسة
 عشوائية من تكونت عينة الدراسة من عينة و،تجاه الحرب النفسية في حرب العراق على الكويت

  .مواطن ) 1000(بلغ عددهم سنة فأكثر و) 15( تبلغ أعمارهم الكويتيين الذين
  
)  وأخرى مـن كـانوا بالخـارج         ،مجموعة من كانوا بالداخل   (قد تم تقسيم العينة إلى مجموعتين       و
 ، أساليب الحرب النفـسية    ،هي محتوى الرعب  ست ثالث محاور في الحرب و     كانت الدراسة قد قا   و
  .اعر المبحوثين تجاه القوى الفاعلة في الحرب النفسية قياس مشو
كانت أهم النتائج أن المجموعة التي كانت بالداخل كان محتوى الرعب لـديها أعلـى و قـد بلـغ           و
 إضافة إلى ذلك قـدمت  ،%)97.9(مقارنة مع المجموعة التي في الخارج وبلغت النسبة      ) 89.9%(

ث تبين أن الغالبية العظمى من عينة البحث تدرك أسـاليب            حي ،الدراسة تفسيرا لفشل الحرب النفسية    
  . الخ ... الربط المزيف ، المبالغة،العدوان في الكذب

  
  "غزه قطاع في السكان على اإلسرائيلي للقصف النفسية اآلثار"  :)2001( قوتھ دراسة

  
 يتعرضوا الذين واألطفال األمهات بين الصادمة الخبرات انتشار حجم تقييم إلى الدراسة هذه هدفت
) 121 (على العينة واشتملت ،رفح في الدين صالح لبوابة المجاورة المنطقة في اإلسرائيلي للقصف

  . عاما)16-3(بين ما أعمارهم تراوحت طفال) 21(و) 55 – 21 (بين ما أعمارهن تراوحت أما
  
   :التالي حوالن على وكانت الصادمة للخبرات التعرض معدل في ارتفاعا النتائج أظهرت وقد 
   .للقصف منازلهم تعرضت%) 99.2(
  .الغاز الستنشاق تعرضوا%) 97(
   .للحروق تعرضوا منهم%) 2.5(
   .الحي بالرصاص لالصابه تعرضوا منهم%) 4.2(
   .بالستيكية بأعيرة لالصابه تعرضوا منهم%) 1.7(
   .الوعي فقدان الرأس بمنطقة لالصابه تعرض منهم%) 2.5(
   . الطبية المساعدة تلقي من حرموا%) 2.5(
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 طريق عن األطفال بين الصدمة بعد ما أعراض معدالت ارتفاع إلى أيضا الدراسة وأشارت
 جرحوا غرباء شاهدوا منهم) %51.7(و ،النار إطالق شاهدوا منهم) %95.8 (أن حيث ،المشاهدة

 شاهد منهم) %22.9(و قتلوا أو جرحوا جيرانهم أو أصدقائهم شاهدوا منهم) %35.1 (و ،قتلوا أو
   .قتل أو جرح أسرهم أفراد من فرد
  
 ازدياد أن أي ،والطفل لالم النفسية الصدمة بين قوية طردية عالقة دراسته في الباحث وجد كما

 ).2001،القدس جريدة (السلوكية الطفل مشكالت زيادة إلى أدى أالم لدى النفسي االضطراب
 

  "العدوان الصهيوني على سلوكيات الطفل اللبنانيانعكاسات " بعنوان  : )2000(دراسة غوشة 
  

هدفت الدراسة إلى معرفة آثار العنف اإلسرائيلي على األطفال بالمجتمع اللبناني معتمـدة الباحثـة                
طفل في منطقة ) 15(وقد الحظت سلوكيات  ،أسلوب المالحظة و المقابلة مع األطفال ومع محيطهم

توصلت الباحثـة إلـى    طفل وذويهم في نفس المنطقة و     ) 25(لت  قابيدا اللبنانية لمدة ثالثة أشهر و     ص
  -:النتائج التالية 

  
من األطفال شاهدوا و تأثروا بأعمال العنف الصهيوني وتكون لـديهم الرغبـة و              ) 50% ( .1

  .العدوان ضد الصهيونيين 
  
د الحدث الصادم من فقدان األهل وممتلكات ومـشاكل مثـل           ظهر عند األطفال أعراض بع     . 2

عدم الذهاب إلى المدرسة    واضطرابات النوم و قلة الشهية و      ،التبول الالإرادي التوتر واالكتئاب و  
  ).%38(بنسبة 

  
ظهر بسبب العدوان اإلسرائيلي العنف األسري و تدني األوضاع االقتصادية ممـا أهملـت                .3

 .)%45(األسر متابعة أوالدهم حسب الدراسة بنسبة 
 

البحث عن مؤسـسات   النزوح مما أدى إلى تشردهم وانحرافهم ونوامن األطفال عا )4 .(%60
  .تدعم احتياجاتهم

 
 
 

  



 45

 اإلنعكاسات النفسية للعنف على الطفـل الفلـسطيني مرحلـة           "بعنوان   : )2000(الدراسةعبداهللا    
 "انتفاضة األقصى

 
 تعبر  هذه الدراسة إلى دراسة األنماط السلوكية للطفل الفلسطيني و ما تالها من تغيراتت تطلع

  . عن الحالة النفسية للطفل وآلية التعبير عن ذاته خالل مرحلة إتنفاضة األقصى 
، وأحياناً الحديث الشفوي غير المبرمج مع أسلوب المالحظة والمشاهدةاعتمدت هذه الدراسة و

  .األطفال في منطقة رام اهللا إضافة إلى األهالي من خالل المالحظة واإلستماع 
  

تغيرات واضحة على سلوكيات األطفال دات ومالحظات أهالي األطفال وجود من خالل مشاهلوحظ 
 في حين ،انتفاضة األقصىتكررت خالل  لدى أطفال اإلنتفاضة األولى وتهذه السلوكيات وجدو

وجد أن هناك اختالفاً ملحوظاً في ردود الفعل والسلوك الناجم عن القلق والخوف عند األطفال في 
 زيادة أو  مثلبير الطارئ على نمط األكلغالً هناك تشابه تام بخصوص الت، فمثانتفاضة األقصى 
، إذ أن ى النوم واألوقات المحددة للنوم، كذلك الحال بالنسبة للرغبة في الذهاب إلنقصان الشهية

الغالبية من الذين سئلوا يفضلون النوم أثناء النهار وليس الليل وقد يعود ذلك إلى سبب الشعور 
حت حماية الوالدين واألهل ورغبتهم في السهر ليالً لمتابعة ومشاهدة ما يجري على باألمان  ت

ة الطفل وعدم تأثره بما إلى شجاعاشارة شاشات التلفاز و الرغبة في إظهار عدم خوفه من الليل 
  .  يحدث

  
 المتعلقة مثل األحالم ن خالل االنتفاضة األولىيكثرت األحالم المزعجة عند األطفال الفلسطينيكذلك 

عن المستعربين، قصف اما في انتفاضة األقصى فيتحدث األطفال ، بالجيش وحرس الحدود
يادة الوعي العقائدي و  لوحظ كذلك ز،، اقتحام المستوطنين فقد زاد مصدر الخوف عندهمالطائرات
ح ، كما لوحظ أن هناك ارتفاعاً في الرولطفل الفلسطيني من خالل الرسوماتالسياسي لالثقافي و

المعنوية لدى الطفل ويعود ذلك إلى قناعته بحقه واإلعجاب والمديح الذي ينال مباشرة من أهله 
  . وذويه إما بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسائل اإلعالم المحلية و العالمية 

  
  )ردود فعل الطفل على المعاناة النفسية (بعنوان   ):2000 ( دراسة بوناماكي

  
 عندما يمرون بتجربة صعبة حيـث       نعرف على ما يحدث لألطفال الفلسطينيي     هدفت الدراسة إلى الت   

سـماع إطـالق    حياة الطفل عند اقتحام البيوت واالعتقـاالت و  تقع الكثير من الحوادث المرعبة في     
  .الرصاص و صوت القنابل 
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ممـن تعرضـوا   ) 25(أجريت الدراسة في مدن الضفة الغربية على عينة من األطفال بلغ عـددهم              
  للمطاردة أو يمرون على الحواجز بشكل يومي

  
وهذا يـؤدي إلـى    ، بما يقوم به الجيش خاصة ليال  بينت نتائج الدراسة ان االطفال المبحوثين تاثروا      

طاردة األحداث للطفل   وم, مصدر الرعب الليلي عند األطفال و ظاهرة النكوص بأنه يبلل فراشة ليال           
وكـذلك  , قدرته على التركيز و تأديته لواجباتـه المدرسـية          ، باالضافة الى تدهور في م     اثناء النوم 

اضطراب اداء االطفال وعدم قدرتهم على القيام بواجباتهم اليوميـة فـي الحيـاة              الخوف الزائد،  و   
خاصة وان التجارب السلبية عند األطفال تؤدي إلى عدم المقدرة على التركيز و تقلبات المـزاج و                 

م األطفـال فـي المرحلـة       ن الفئة المستهدفة من قوات االحتالل ه      كما أظهرت الدراسة أ    ،العواطف
  .سنوات ) 6(األطفال دون عمر األساسية و

  
ممن تعرضـوا  ) 25(وقد أجريت الدراسة في مدن الضفة الغربية على عينة من األطفال بلغ عددهم        

ـ  و يمرون على الحواجز بشكل يومي و      للمطاردة أ  ال و اللعـب  أشارت النتائج إلى أن في إقامة الخي
يعاني من أي مرض أو عاهة نفسية وإنمـا يعبـر بطريقـة           ال  يل على أن الطفل سليما ومعافى و      دل

كذلك بينـت الدراسـة أن إحـساس         اثر في نفسه و    صحيحة عن مدى تأثره بحدث ما ترك      صحية و 
األطفال بالضيق قد ظهر على شكل اضطرابات نفسية تـنعكس علـى تـصرفاتهم كالعدوانيـة أو                 

انتشار ظاهرة اإلعياء الجسدي التي غالبا ما       و ،ء أو على حياتهم العاطفية كالنوم المضطرب      االنطوا
  .تظهر أعراضها بالصداع و اآلم المعدة 

  
دو لهم أن ال فائدة وال وقايـة        يبذعرا بهذه الحالة يوما بعد يوم و      ذكرت الدراسة أن اآلباء يضيقون      و
 .وقتا طويال ال عالج خاصة إذا استمرت التجربة القاسية و
 
 

اضطراب ما بعد الضغوط الـصادمة وعالقتـه بالتحـصيل          "بعنوان   : )2000 ( المعيني الدراسة
 "الدراسي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

 

 الحصول على نتائج االختبارات التحصيلية التي كانت وفقا الختيار المعلمات لهم بالدروس اليومية تم
لجميع الدروس حددت لنهائي  لكل درس ثم المعدل األتحصيليمعدل بعد حساب الو ،المقررة لهم

وذلك بعد .احثة درجات ما بعد الضغوط الصادمة لكل طالب من الطلبة المحددين ضمن العينةبال
  .على العينة )PSC-P(األهل  تقرير /لألطفال ما بعد الضغوط الصادمة أعراضتطبيق قائمة فحص 



 47

 لمعرفة SPSSاالجتماعية  للعلوم اإلحصائيةعن طريق الحقيبة  إحصائياوبعد ذلك تم معالجتها 
معامل االرتباط،وتبين وجود عالقة بين التحصيل الدراسي ودرجات ما بعد الضغوط الصادمة ،حيث 

 للضغوط الصادمة اثر أن إلىوتشير النتيجة  ،إحصائياوهي عالقة سالبة عكسية دالة  )%0.80-(بلغ
 الضغوط الصادمة تجعل أن إلى ذلك أسبابوتعلل الباحثة  ،طلبةسي للاسلبي في التحصيل الدر

والدراسة الحالية تؤكد ما جاء في الدراسات السابقة من   اليومية،دروسهالطالب في بعد عن مدار 
 على عملية التطور  محتملتأثير باالضطراب له اإلصابة أنمن  1982 وكول كاسوندراسة 

 باألمن وإحساسه الطفل وشخصيته إدراك ىيؤثر علراض قد الن وجود هذه األع ،الطبيعي للطفل
   ، المدرسياألداء والتغيرات في االهتمامات تؤثر على اإلدراكية التغيرات أنكما  ،وتقدير الذات،
 أنكما )  reduce impulse control( األطفالكما ينخفض ضبط الحوافز لدى  ،الذاكرة و التعليم

 سلبية على الشخصية في المستقبل تأثيرات يسبب أنالطفولة يمكن التعرض للصدمات النفسية بعمر 
 الصدمة النفسية من الطفولة تكون عامال سببيا خطيرا في أن إلى ) 1991  ستر(حيث تشير دراسة 

  . الكبر االضطرابات الخطيرة في الطفولة وتطور عدد من 
  

على الـصحة النفـسية و العقليـة    تأثير الصدمة النفسية "بعنوان  :)2000(دراسة ثابت و زمالئـه   
  ".لألطفال و األمهات الفلسطينيات في قطاع غزة

 هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الخبرات الصادمة التي تعرض لها األطفال الفلسطينيون
التعرف على مدى انتشار اضطراب  و،النزاع السياسي المستمرالذين يعيشون في مناطق الصراع و

  .أمهاتهم قة بين الصحة النفسية لألطفال والعال و،ةكرب ما بعد الصدم
 إضافة إلى ،سنه) 18 – 9(طفال فلسطينيا تراوحت أعمارهم بين ) 286(تكونت العينة من 

  .أمهاتهم
 ،مقياس تأثر األطفال بالصدمة و،كانت أدوات الدراسة هي مقياس غزة للخبرات الصادمةو
  ).لألمهات(استبيان الصحة العامة و

خبرات صادمة ) 4(تائج التي توصلت إليها الدراسة أن األطفال تعرضوا للصدمات بمعدل أهم الن
  .لكل طفل 

أن حوالي ثلث األطفال كانت لديهم ردود فعل نفسية شديدة عن الخبرات الصادمة بلغت و
)34.4. (%  
  رغـم ان الـذكور قـد       ،كانت نتائج مقياس تأثير الحدث ألصدمي على اإلناث أكثر من الـذكور           و

تبين أن نتائج مقياس الصحة العامة لالم مرتبطا بدرجة كبيرة مـع         و ،تعرضوا لخبرات صادمة أكثر   
  .درجة تأثر األطفال بالصدمة حسب مقياس تأثير األحداث 
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االطفال ضحايا العنف :" بعنوان :  )1998( فلسطين/ الحركة العالمية للدفاع عن األطفال     الدراسة
 "االسرائيلي في المدارس 

  
هدفت هذه الدراسة التعرف على واقع األطفال الفلسطينين في محافظة الخليل الذين يعانون من 

   -:، بهدف التعرف على اآلثار التي تركتها على والمستوطنين المتكررةمشكلة إعتداءات الجيش
  

ü  الطفل المعتدى عليه  
ü  عليه يعتدىوالطفل الذي لم  .  
ü أسر األطفال الذين تم االعتداء عليهم  .  
ü المدارس التي تتعرض االعتداء معلمو  .  

  
وبشكل دقيق فلقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الظروف واألسباب التي أدت إلى عملية االعتداء 

التعرف على أنواع االعتداءات التي يتعرض لها األطفال والجهات التي مارست و، على األطفال
 والمدراء واألطفال أنفسهم حول اآلثار التي تتركها المعلمينالتعرف على آراء األسر وو، االعتداء

 واالجتماعيمقارنه وضع األطفال الذين تعرضوا لالعتداء على الصعيد النفسي و ،اإلعتداءات
التعرف على آليات و أساليب و،  مع األطفال الذين لم يتعرضوا لالعتداءألمسلكيواألكاديمي و

محاولة تطوير آليات و ،ن واألهالي للحد من االعتداءاتالمقاومة التي يستخدمها األطفال والمعلمي
  . وأساليب مقاومة بمشاركة األطفال والراشدين لمواجهة المشاكل والتعامل معها 

  
اعتمدت هذه الدراسة أسلوب المسح باستخدام عينة مهددة من قبل الجيش والمستوطنين وهي وقد 

يث كانت مدرسة قرطبة واليعقوبية تقع ضمن ح  ،)، عمر بن عبدالعزيزقرطبة، اليعقوبية(مدارس 
 على الشارع االلتفافي Cفي مدينة الخليل ومدرسة عمر بن عبدالعزيز تقع في منطقة ) H2(منطقة 

  . حول مدينة الخليل 
  

حيث تكونت العينة من ستة أطفال تم  ،سنة) 18-6(وقد تم اختيار األطفال من ضمن الفئة العمرية 
طفال لم يتم االعتداء عليهم من كل مدرسة مع األخذ بعين االعتبار عمر االعتداء عليهم وستة أ

من المعلمين من كل مدرسة مراعاة التخصص والصف الذي يعلمه %) 20(و ،الطالب ووضعه
 ،رس التي تم اختيارها وثمانية عشر عائلة ألطفال تم االعتداء عليهما المداءمدروتم اختيار  ،المعلم

  :ى النتائج االساسية التاليةوقد توصلت الدراسة ال
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، من الصف سنة )10-15(أن الفئة العمرية األكثر تعرضاً للعنف هم من األطفال ما بين سن 
  . من مجمل الفئة المبحوثة  )77.6%(السادس وحتى التاسع وصلت نسبتهم إلى 

المبحوثة على أكد جميع الذين شملهم االستطالع من الفئات : بالنسبة لتاريخ االعتداء ومكانه  -
   . )1998 - 1997  - 1996(الثالث تزايد نسبة االعتداءات في السنوات 

) 1998 - 1997(أن نسبة تكرار حوادث االعتداءات من حيث الكم والنوع قد تركزت في عامي  -
  . لألطفال الضحايا واألطفال الذين شاهدوا عملية االعتداء  )94.4%(حيث بلغت النسبة 
ى أن أعلى نسبة للتعرض للعنف واالعتداء حدثت في الشارع المؤدي للمدرسة والذين أكدوا عل

  . مقارنة مع أماكن أخرى حصلت فيها حوادث االعتداء  )72.2%(حيث كانت النسبة 
   . )55.6%(وصلت نسبة اعتداءات الجيش مقارنة مع المستوطنين إلى  -
   . )40.9%(لغت كانت أعلى نسبة من أساليب االعتداء هي الضرب والتي ب -
القلق، التوتر، ( أكدت نتائج الدراسة على ظهور بعض األعراض النفسية على أفراد العينة مثل  -

عند األطفال الذين تعرضوا للعنف  )66.6%(وبلغت نسبتها ) ، عدم الشعور باألمان الخوف
  . عند األطفال الذين شاهدوا العنف  )%51.7(
 لدى )، عدم االستيعاب وعدم التركيز لتأخر الدراسي، التشتتا(ظهرت بعض المشاكل التعليمية  -

) 38.8%(، وبلغت عند األطفال الذين تعرضوا للعنف )71.4%(حيث بلغت نسبتها  المبحوثين،
  . عند األطفال الذين شاهدوا العنف 

 
 "اثر االحتالل العراقي على األسرة الكويتية :" بعنوان  :1994) (  رشدي الدراسة

 
ة الناجمة عن االحتالل العراقي االجتماعي النفسية وه الدراسة إلى معرفة التغيراتهدفت هذ

وقد تكونت العينة  ،انعكاساته على األسرة الكويتية بالتركيز على األثر النفسي على الطفل الكويتيو
نتائج الدراسة إلى العديد من التوصلت نتهاء االحتالل العراقي للكويت وأسرة كويتية بعد ا) 50(من 
يعانون من ) %50(و ،من أفراد العينة تعرضوا لصدمة نفسية نتيجة الغزو%) (62أن : منها و

) %20(و, يميلون إلى العنف من األطفال ابتعدوا عن األلعاب و) 48%(أن و ، انفعاليةتاضطرابا
 %)93(و,اكتئاب  ظهرت لديهم مشاعر خوف وعزلة و66%)(و ،منهم يعاني من التبول الالإرادي

  . من مجمل أفراد العينة عبروا عن مشاعر يأس
  

لصحية ،  أوضاعه ا– الطفل الفلسطيني في األراضي المحتلة "بعنوان   :)1991(بكردراسة 
  "، التربويةاالجتماعية، االقتصادية، النفسية
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هذه الدراسة بحث وضع الطفل الفلسطيني من النواحي الصحية واالجتماعية واالقتصادية هدفت 
  . ية والتربوية للطفل الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والنفس

  
قد تم اختيار عينة عشوائية بواسطة أسلوب االختيار العشوائي الطبقي الذي اعتمد على التمثيل و

أسرة ) 300(وقد كان حجم العينة مكوناً من  ،سنة) 14- 0( من  لفئة العمرالجغرافي ، الديمغرافي ،
، وقد كانت االستمارة هي اإلدارة موزعين بين القرية، المدينة، المخيم، الباديةالضفة والقطاع من 

كذلك استخدمت بعض االختبارات لتقدير الذات واختبار مركز  ،الرئيسية لجمع المعلومات للدراسة
يئة تتسم وقد أكدت هذه الدراسة بأن الطفل الفلسطيني يعيش في ب ،التحكم واستمارة الرسم االسقاطي

، هذه الضغوط تشمل حياة الطفل من الجوانب االجتماعية واالقتصادية ضغط واإلجهاد النفسيبال
بالنسبة لألوضاع النفسية التي تناولتها هذه الدراسة والتي هدفت أما  ،والنفسية والتربوية والصحية

 معرفة باإلضافة إلى ،إلى معرفة مدى درجة المشكالت النفسية التي يعاني منها الطفل الفلسطيني
العوامل النفسية واالجتماعية التي تشكل عنصر حماية نفسية للطفل من اآلثار التي يتعرض لها تبين 

، إال أنها إشارة إلى أن عام مشكالت نفسية و مسلكية مرضيةأن الطفل الفلسطيني ال يعاني بشكل 
شويش على ية تمثل في عدم االنصياع لألوامر، التشاجر، التاألطفال يظهرون مشاكل سلوك

قاظ في ، وصعوبة االستيلرغبة في إتالف الممتلكات، واالضطرابات في النوم ،وااآلخرين، االكتئاب
، كما أن النتائج أظهرت بعض المشاكل النفسية السلوكية التي تنتشر الصباح، والخوف من الجيش

 األطفال ال أي ما يقارب نصف) %45(، فيالحظ أن فال الفلسطينين بنسبة تثير القلقبين األط
لناجمة عن السلوكي فيكمن في مشكالت الخوف ا –أما البعد النفسي  ،ينصاعون لتعليمات آبائهم
، فإن نسبة األطفال الذين يخشون الخروج من البيت بشكل دائم نسبة ممارسات جنود االحتالل

فقد كانت ، طفال لدى مشاهدة جنود االحتاللبالنسبة للرعب عند األ) %27.8(مرتفعة جداً فهي 
من األطفال تظهر عليهم أعراض القلق كاضطراب النوم وقد  )%46.7(النسبة عالية حيث سجلت 

، وظهر بأن اإلناث يعانون ل الذين استشهد لهم قريب أو صديقإزدادت اآلثار النفسية عند األطفا
  .الحزن أكثر من أي فئة أخرى  هذه اآلثار باإلضافة لإلكتئاب ومن
  
نهم من سة أن مستوى تقدير الذات عند األطفال في فلسطين أعلى منه بين أقرابينت هذه الدراو

، كما أن مركز التحكم للطفل الفلسطيني يتمحور أكثر من فئة التحكم البلدان العربية والغربية
، كاإلبتعاد وتعزيز االستقاللية وتحمل  عديدةسلوكياتالداخلي ويتشعب من هذا التفكير الذهني 

، كما أن هناك جانب إيجابي آخر لصعبةذا الجانب هو جانب إيجابي أفرزته الظروف االمسؤولية وه
أال وهو مكانة األسرة في حياة الطفل الفلسطيني وإدراكه النفسي بشأنها فاألسرة هي العامل األكثر 
فاعلية في حماية الطفل الفلسطيني من األحداث الصادمة التي تحيط به فهي التي توفر له الدعم 



 51

 مدى إلسناد النفسي واالجتماعي والعامل اآلخر الذي يلعب دوراً حاسماً في حماية الطفل هووا
، فقد بينت الدراسة أن األطفال الذين يشاركون في أحداث االنتفاضة مشاركته في أحداث االنتفاضة

مقارنة ويعتقدون أنهم يؤثرون في مسيرتها هم األطفال الذين يتمتعون بمستوى صحة نفسية عالية بال
، كما ذكرت بأن الذكور واألطفال الكبار لهم دور أبرز أكبر في أحداث مع األطفال الغير مشاركين

  . االنتفاضة من اإلناث واألطفال الصغار 
  
 أخذت أشكاالً عدة نالفلسطينييبينت الدراسة أن الممارسات القمعية اإلسرائيلية ضد األطفال و

استشهد وجرح انهم من التعليم بإغالقهم للمدارس والقتل حيث كاالعتقال واإلبعاد و اإلهمال وحرم
طفل يتعرضون شهرياً إلصابات ) 230(، حيث أشارت اإلحصائيات بأن عدد كبير من األطفال

 من مجموع اإلصابات )%25(، فقد تكبد األطفال تقريباً جاً طبياً أو مكوثاً في المستشفىتستلزم عال
، أكثر من نصف ربعد الشهر الثامن عش) %40(تفعت إلى للسنة األولى من االنتفاضة وار

  .كانت بسبب سالح ناري  )%7. 56 (اإلصابات 
  

نتيجة إصـاباتهم  , أما بالنسبة لإلستشهاد يستشهد في األراضي المحتلة معدل طفل واحد كل أربع أيام   
 المـصابين،  من) %45 2.(باألسلحة النارية في مناطق مختلفة كالرأس أو العنق حيث بلغت النسبة            

  .أصيبوا بالبطن  ) %10 4.( ومناسبته،والظهر ر أصيبوا بالصدمن المصابين  %)34 8.(وبلغت
   

حالة من الضفة عولجت في المستـشفيات خـالل الـسنة    ) 4282(وفي دراسة قام بها الباحث على  
   -:األولى لالنتفاضة تكشفت الحقائق التالية 

  . %) (18.4طفل أي ما نسبته) 787(سنه في هذه العينة ) 15(بلغ عدد األطفال المصابين حتى سن 
، غـاز مـسيل   صابات فهي رصاص مطاطي، رصاص حي، ضرب بـالهروات   أما أسباب هذه اإل   

  . للدموع وأسباب أخرى 
  

كانت اإلصابات في مناطق متعددة من الجسم كالرأس والدماغ والوجه و الصدر والظهر ومناطق 
 .أخرى 

  .  من اإلصابات الغير مميته%)24 4.(تكسير العظام حيث بلغت نسبة الكسورلم يسلم األطفال من 
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  " أطفال اإلنتفاضه:"بعنوان  :)1989(  قورة  والوحيدي الدراسة 

  
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الظروف الضاغطة على الطفل الفلسطيني حيث تضمنت 

، وبعض ضةحفيين االسرائيلين في االنتفاهذه الدراسة مقتطفات من آراء بعض الكتاب والص
يني خالل السنة األولى المعطيات المتعلقة باألحداث الصادمة التي تعرض لها الطفل الفلسط

، وكذلك دراسة الوضع النفسي للطفل الفلسطيني وتأثير األحداث الصادمة على صحته لالنتفاضة
  .النفسية 

  
نية الدراسة ميدانت  وكاالنفسي للطفل الفلسطيني الوضع علىولمعرفة تأثير األحداث الصادمة 

استمارة في جميع المواقع في الضفة ) 300(قد وزعت أكثر من و، استخدم فيها المسح االجتماعي
  .، المخيم وشملت في كل موقع بيئة المدينة، القرية ،)الشمال ، الوسط ، الجنوب ( الغربية 

طفالً وكان التوزيع حسب ) 185(ة مكونه من  عشوائيةاختيار عيناعتمدت الدراسة على قد و
   )75( وإناث) 111(ذكور  -:الجنس كما يلي 

   -:أما التوزيع حسب مكان السكن فكان كما يلي 
  . من المخيم ) 61(، من المدينة) 53(، من القرية) 71 (

   -:سنة وكان توزيعهم حسب السن كما يلي  )12 – 9(وقد تراوحت أعمار العينة من 
  . طفالً ) 65( سنوات )8 – 6(من 
  . طفالً ) 120( سنة )12 – 9(من 

  
ملت على معلومات ديموغرافية، وأحداث تشاوقد استخدمت االستمارة في عملية جمع البيانات 

صادمة ، ووجهة النظر المتعلقة باالنتفاضة ، والوضع النفسي ، ويتضمن هذا الجزء بنوداً صححت 
   -:ي من أجل قياس أبعاد هذا الوضع وه

  
  ) . المشاجرة ، إزعاج اآلخرين ، الكذب ( مشكالت سلوكية مثل 1. 
  ) . عدم النضج ، اإلحساس بالنقص ، السلوك االنعزالي ( مشكالت في الشخصية مثل 2. 

        ) الصداع ، مشكالت معوية ، صعوبات في النوم ( جسمية مثل  –مشكالت نفسية . 3

  ) . االكتئاب ، المخاوف من المجهول الهلوسه ، ( أعراض مرضية مثل 4.
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  -:وقد كانت نتائج هذه الدراسة كما يلي 
  
من أطفال العينة إلى فقدان ) %4(االستشهاد واإلصابة باإلضافة إلى تعرض : األحداث الصادمة  -

من أطفال العينة أن أحد أفراد األسرة تعرض لإلصابة ) %15(حيث ذكر / أحد أفراد العائلة 
لحي ، وبلغت نسبة أسر األطفال الذي تعرض أحد أفرادها على األقل لإلصابة بالرصاص ا

  ) . %40(بالرصاص المطاطي 
  
حيث أصيب أحدهم في عينه برصاصة .  بالرصاص المطاطي  المبحوثينمن) %13(أصيب  -

 أن جميع أفراد األسرة أو بعضهم تعرضوا األطفالمن ) %48(مطاطية مما أدى إلى قلعها ، وذكر 
  .الختناق بالغازات ل
  
من األطفال أن أحد أفراد األسرة ) %40(ذكر : التعرض للضرب الشديد والممارسات المهينة  -

على األقل تعرض للضرب الشديد من قبل جنود االحتالل مما أدى إلى حدوث كدمات و رضوض 
األحداث أما نسبة . في الجسم وكسور في األطراف وجروح في الجسم والرأس نتج عنها نزيف 

كالصفع والضرب باأليدي والهراوات ، الركل باألرجل ، الشتم ، توجيه  )%57(المهينة فقد بلغت 
  .العبارات البذيئة 

  
ين في المناطق المحتلة يبعد تحليل البيانات أشارت المعلومات األولية إلى أن األطفال الفلسطين

وهم ال يعانون  ،من المشكالت األخرى، جسمية أكثر من غيرها سلوكية، نفسيةيعانون من مشاكل 
فقد وجدت  ، الخوفباستثناءمن مشكالت في الشخصية أو مشكالت نفسية ذات أعراض مرضية 

وهذه ) %15(حاالت بين أطفال العينة تتطلب مزيداً من االهتمام والدراسة وهم يشكلون نسبة 
وهذا يدل على بروز  %)7 – 3(النسبة تكون في البلدان التي نعيش أوضاعاً طبيعية ما بين 

 . في المناطق المحتلة نالفلسطينيي السلوكي بين األطفال االختالل
 
 

 "األثر النفسي للعنف اإلسرائيلي على الطفل الفلسطيني :" بعنوان  : )1988(الدراسة كناعنة 
  

ة  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المؤشرات اثر العنف اإلسرائيلي على األطفال خالل االنتفاض
, األولى من اجل إرشاد األهل و المدرسين إلى طرق ايجابية للتعامل مع األطفال في ظل االنتفاضة 

حيث وزعت العينة , تقييمات األهل و المربين باحث االستمارة لمعرفة مالحظات ووقد استخدم ال
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 ،خيمات فيهاالممن المدن والقرى و ،رام اهللا ،القدس( توزيعا جغرافيا في بعض المدن الفلسطينية 
سنوات و توصلت الدراسة إلى عدد من ) 3-6(طفل من كال الجنسين بعمر ) 39(حيث بلغت العينة 

) %25(من أفراد العينة ظهرت لديهم اضطراب في الشهية بالنقصان و) %75(أن : النتائج أهمها 
هم تبول حدث لدي) %10( و،حدث لديهم قلق أثناء النوم) %58(و ،زادت الشهية للطعام عندهم 

  . المقاليع ظهر في ألعابهم المظاهرات والجيش و) %48(و ،أثناء النوم 
  

 والتجربة النشاط بين العالقة بحث إلى الدراسة هدفت :)1995( بونامكي و سراجو  دراسة قوته
من  الدراسة مجتمع  حيث تكون ,أخرى ناحية من االستجابة و ناحية من النفسية للصدمة المسببة

 مدارس من عشوائية بطريقه اختيارهم تم ،سنه) 15 -7 (بين أعمارهم تراوحت طفال) 1323(
 طورها ،بالصدمات متعلقا حدثا) 14 (من للمراجعة قائمة أعطوا ،غزه مدينة في تقع ومخيمات
 خالل الفلسطينيون األطفال عاشها أحداث من مكونه القائمة وكانت ،النفسية للصحة غزة مركز

  الخ ... العائلة أفراد  احتجاز،الجرح ،الضرب ،الليلية الغارات : مثل) 1987 (عام انتفاضة
  
 من منخفضة مستويات سجلوا) 48 ( مقابل،الصدمات من عالية مستويات طفال) 60 (سجل وقد

 بتعرضه عالقة له لالنتفاضة الشخصي الطفل تعرض أن إلى النتائج أشارت وقد الصدمات
 يتنوع بالصدمة المتعلقة التجربة تأثير وأن ،الحاسم قياسالم هو كان فيها واالشتراك للصدمات
   .للطفل المعرفية المقدرة حسب

  
 فاعل بشكل شاركوا و الصادمة التجارب من لعدد تعرضوا الذين األطفال أن أيضا النتائج وأظهرت
 الذين فالباألط مقارنتا ،رالتذك مشاكل و ،واالنتباه ،التركيز في اقل بدرجة عانوا ،باالنتفاضة ونشط

   يشاركوا لم
 
طالبة من طالب طالبا و) 1246(لى عينة مكونة من أجريت الدراسة ع )1996( الخواجه  دراسة 

 ،انثى) 624(ذكرا و) 622(و الرابع الثانوي بدولة الكويت وتكونت العينة من الصفوف الثالث 
  .الهدف الرئيسي لها هو بناء مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة و
  

أهم نتائج الدراسة استخراج أربعة عوامل تحدد أربعة فئات من األعراض المحددة الضـطراب            من  
لثـاني االضـطرابات    ا و ، حيث سمي األول الـشعور بتكـرار الحـدث           ،الضغوط التالية للصدمة  

  .العامل الرابع القابلية المرتفعة لالستثارة  و،الثالث تجنب التفكير بالصدمة و،االنفعالية
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 األعراض وضوحا لدى طلبة المرحلة الثانوية هو العامل الثاني الـذي يـدور حـول                كانت ابرز و
  ) العزلة  واألرقو ،الشعور بالذنب،الحزن  الضيق و، العصبية،الغضب( الحاالت االنفعالية 

 
 أثنـاء  الفلـسطيني  للطفـل  النفـسي  الواقع بعنوان: ) 1988(إتحاد لجان العمل النسائي    الدراسة
  . ولىاأل االنتفاضة

  
ودراسة ،  هذه الدراسة إلى معرفة الواقع النفسي للطفل الفلسطيني أثناء االنتفاضة األولىتهدف

ما سلوكيات، ومعرفة األنماط السلوكية المباشرة للطفل ورصد التغيرات التي حصلت على هذه ال
فاضة من تغيرات ، وما أحدثته فترة االنتلنفسية الطفلأجل فهم أدق من  ذلك وهي اتجاهات التغير ،

تربوية واجتماعية تساعد العاملين في مجال ية من أجل صياغة إرشادات نفسية وعلى هذه الناح
  ) . ، مجتمع أسرة، مدرسة(التنشئة االجتماعية 

في هذا اإلطار تم وضع مجموعة من األنماط السلوكية فأخذ منها نمط األكل والنوم واألحالم و 
، معتمدة رحلتين مرحلة ما قبل االنتفاضة ومرحلة االنتفاضةط في مدرست هذه األنماوقد  ،والخوف

 ، وقد صممت استمارةرفات و المعلمات في رياض األطفالعلى مالحظات وتقييمات األهل و المش
، حول هذه األنماط المسلكية للطفل قبل وأثناء االنتفاضة اختير وجهت بها أسئلة لألهل والمشرفات

 عشوائي بحيث ال تزيد أعمارهم عن خمسة سنوات من أطفال حضانة طفل بشكل) 150(للدراسة 
) 139(، وقد تم تحليل هللا وجزء من مخيم شعفاط وقدورةوأطفال حضانة رام ا) بيت حنينا (

  : كالتالي األطفالكانت نتائج األنماط وسلوكيات  و،استمارة فقط 
  

  من أطفال العينة ) %31(بة حصل تغيير على نمط األكل زيادة أو نقصان بنس -:نمط األكل  −
 في تأخر) %32 (نومهم، نمط على تغيير حصل العينة أطفال من) %49 (- :النوم نمط −

   النوم أثناء تبول) %10 (النوم، أثناء قلق) %58 (النوم ساعة
وكانت مرتبطـة بـالجيش والـشرطة        )%60( نسبة الذين حلموا أحالماً مزعجة     -:األحالم   −

  .واعتقال األب 
 افي مشاعر الخوف من العينـة أجـابو      ) %83(كانت من عدة عوامل ولكن نسبة        -:الخوف   −

 .بأن مصدر خوفهم مرتبط بالجيش 
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   - :األجنبية الدراسات 5.2.2
  

 خـالل الجـرب البوسـنية    فأجريت الدراسة من قبل اليونيسيSmith et al)  : ( 2002دراسة 
قد أجريت علـى عينـة    و،حة النفسية لألطفال قد هدفت إلى تقييم أثار الحرب على الص        و ،الكرواتية

هدفت إلى معرفة اثـر العنـف خـالل          و ،سنة) 14-9(طفال تراوحت أعمارهم من     ) 2976(بلغت  
ع  و قد أظهـرت النتـائج ارتفـا        ،الحزناالكتئاب و  ، القلق ،الحرب في تطور كرب ما بعد الصدمة      

 ،االكتئاب كانت ضعيفة جدا   ق و  وأن معدالت القل   ،الحزن بشكل واضح  معدل كرب ما بعد الصدمة و     
 حيـث اظهـر األطفـال    ،كما أظهرت ارتباطا مهما بين درجة التعرض للخبرات الصادمة و العمر      

 كذلك لم يكن هناك اخـتالف بـين كـال           ،األكبر سنا مستوى أعلى من التعرض للخبرات الصادمة       
    .  الجنسين في درجة التعرض للخبرات الصادمة 

  
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على ردود فعل خبـرة صـدمات الحـرب    :  M.Tosi (1989)دراسة
 )248(، وقد تكونت العينـة مـن        الطفال من التعرض لألذى أو القتل     وأثرها على درجة مخاوف ا    

 )1975(طفل وطفلة ممن اضطروا إلى الهجرة والرحيل من فيتنام بعـد سـقوط الـسلطة سـنة                  
  وااللتجاء إلى معسكرات في هونغ كونغ 

   -:تائج هذه الدراسة على مايلي دلت ن
  . ارتبطت زيادة المخاوف بتعدد وتكرار الصدمات للطفل  −
  . الفروق الجنسية و العمر لم يكن لهما داللة واضحة في درجة المخاوف  −
 عن الفظائع التي تمارس مع اشخاص آخرينالنتائج لم توضح فروق دالة بين من هم شاهدوا  −

  . من خبروها بأنفسهم 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أقل مجموعة متأثرة بالحرب وظروفها هي من أهم  −

المجموعة التي لم تفصل عن أسرتها طوال هذه الفترة الحرجة ، فقد كانت هذه المجموعة 
تزاول ألعابها بصورة طبيعية ، كما كانت إجاباتهم على األسئلة ال تختلف عن الطفل العادي 

  .الخبرات وقد أرجع الباحثين عدم قدرة الذي لم بمر بمثل هذه 
 الثقـافي  بـاالغتراب       بعض األطفال على التكيف رغماً عن وجودهم مع أسرهم إلى شعورهم           

  .وفقد الوطن 
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 )1999(الكبيسي  في ,Somasundaram et al  (1994) سوماسندارام دراسة
  

 اختيروا ، فرد) 101( على سيريالنكا في الحروب بعد ما الضطراب مسحية دراسة أجريت
 الضغوط تأثير استبيان باستعمال وذلك) 15 (على تزيد بأعمار عائلة) 101 (من عشوائية بصورة

Stress Impact Questionnaire تعرضوا قد العينة أفراد نصف أن ووجد ،السريرية والمقابلة 
 العينة ربع تعرضو ، صدمات) 9-5 (بين ما تتراوح و ،الحربية الصادمة الضغوط من أنواع إلى
 ،صادم حدث أي تخبر لم منهم) %6(و ،الزمن ذلك خالل صادمة حوادث) 10 (من أكثر إلى

 ما ضغوط اضطراب من يعاني منهم) %27(و ،نفسية أمراض من يعاني منهم) %64 (أن وظهر
 يعانون منهم) %26 (،جسمية نفسية أعراض من يعانون كانوا العينة من) %41(و ،الصدمة بعد
 و ، بالعدوانية يتميز منهم) %19(و ،ةالشديد الكآبة من منهم) %25 (ويعاني ،القلق ضطرابا من
 و الكحول استعمال أساءوا منهم) %15(و ،االجتماعية العالقات في مشاكل لديه منهم) 13%(

 الدراسة خلصت وقد ،(Functional Disability) وظيفية إعاقة لديه منهم) %18 (وأن ،العقاقير
  الجسمية النفسية باألعراض وثيقا ارتباطا ترتبط الصادمة الحوادث أن إلى
  

 الفروق بحث إلى الدراسة هذه هدفت: )2003(في البحراوي  )Griffth et al  )1993 دراسة
 األسرية للضغوط المراهقين مواجهة بأساليب يتعلق وفيما ،بالنوع الخاصة الفروق و النمائية

 لهذه والعائد المواجهة أساليب بين العالقة في البحث ،ندادباأل الخاصة والضغوط والمدرسية
   .األساليب
 الدراسة استخدمت حيث ،الثانوية المدارس طالب من مراهقا) 375 (من مكونة الدراسة عينة كانت
 قدرة الدراسة نتائج أوضحت وقد ،السلوك حصر قائمة و النفسية الضغوط مواجهة أساليب من قائمة

 أن يستنبط جعله مما ؛ المدرسة أو األسرة من عنهم األنداد مع أفضل بشكل تكيفال على المراهق
 تجنب أسلوب يستخدم بينما ،األنداد مع الضغوط مواجهة أسلوب استخدام من يتمكن المراهق
 و المواجهة ( األسلوبين من كال المراهقات استخدام أن كما ،والمدرسة األسرة من كل في الضغوط
 البدائل عليه أطلق ما استخدام على المراهقات قدرة يعكس مما ،الذكور من اعلي بدرجة ) التجنب

   .أفضل بشكل للضغوط المواجهة لالستجابة
  

أجريت الدراسة في شمال كارولينا :  )1999(في الكبيسي ) 1995(دراسة كاريسون و آخرون 
مراهقا ) 1264( من تكونت عينة الدراسة و،بعد ستة أشهر من حدوث إعصار كارولينا الشهير

سنه كانوا يعانون ) 12 – 11( من أفراد العينة من الفئة العمرية %)20(أهم النتائج أن  و،مراهقةو
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منهم ) 185(ان  و،منهم أعراض التجنب) %9(يعاني  و،من استمرار إعادة خبرة الحدث الصدمي
  .يعاني من أعراض فرط االستثارة 

  
طورت الباحثة قائمة لقياس أساليب التكيف مع ): 1998(في العارضة ) Wenger  )1990دراسة 

الناقشات الجماعية ان اعت عن طريق المقابالت الفردية واستط و،الضغوط لدى الطلبة االمريكين
من ثم  و، ثم صنفتها إلى ثالث عشرة أسلوب تكيف رئيسية،أسلوب تكيف) 518(تحصل على 

  ) .%17.6(وهي البحث االجتماعي بنسبة  ،قامت بترتيبها حسب نسبة استخدام الطلبة لها 
  ) .%15.4(االبتعاد بنسبة التجنب و

  ) .%12.2(التعبير عن المشاعر بنسبة 
  ) .%9.5(التحول واالنصراف عن الموقف بنسبة 

  ) .%9.1(الطرق المعرفية بنسبة 
 و قد تضمنت العدوان الجسدي و،) %6.9 – 8(أما باقي األساليب فقد تراوحت نسبتها ما بين 

  .اللفظي و النشاط الروحي 
  

 والعدوان اللفظي   ،كما توصلت النتائج إلى أن اإلناث يستخدمن أساليب البحث عن الدعم االجتماعي           
أما ، أكثر ممـا يـستخدمها الـذكور       ،التحول عن الموقف  والطرق المعرفية والتعبير عن المشاعر و     

االنعـزال و   والعـدوان الجـسدي و     ،الذكور فكانوا أكثر استخداما ألساليب الحركـات الجـسمية          
  .االسترخاء

  
 الـضاغطة  الحياة خبرات بين العالقة معرفة إلى الدراسة هذه في تهدف) : (Hunt 1988  دراسة

 ممـن  واإلنـاث  الـذكور  من ،مراهق) 63 (من البحث عينة وتألفت النفسي التوافق على أثرها و
 تكرار بحساب وكذلك للشباب، التوافق مقياس بإستخدام التوافق قياس تم وقد الرعاية، بدور التحقوا
   - :ج على أنالنتائ دلت وقد المراهق، إليها أنتقل التي البديلة األسرة في العينة أفراد مشاكل

  .   لديهمتكررت مرات تغيير األسرة البديلةمن المبحوثين ) 35%( -
  . مشاكل مدرسية عانوا من ) 25%( -
 يزداد بـين األفـراد الـذين        االكتئاببين اإلناث من الذكور وأن       كان أكثر وضوحاً     االكتئابأن   -

  .  في سن كبيرة بدور الرعاية التحقوا
رس موليكا اآلثار النفسية لصدمات الحرب والتعذيب على الجئـي  د : )  Molica ) 1987 دراسة

خصية لتعرف على تعدد وحدة الخبرات الصادمة في عالقتها ببعض االضطرابات الش          ل ،جنوب آسيا 
حالة مرضية من الذكور واإلناث البـالغين والمتـرددين         ) 52(أجريت الدراسة على    وقد   ،والنفسية
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أشارت الدراسة إلى عـدة نتـائج        و ،على العيادة النفسية إلحدى المستشفيات األمريكية في بوسطن       
   منهاإكلينيكية تشخيصية هامة 

ب والبـؤس   ت النفسية كالفصام واالكتئـا    معاناة نسبة عالية من الحاالت من األمراض واالضطرابا       
ـ األ، وكان من أهم لدالئل على هذه االضطرابات     ومشاعر النقص والدونية   ، الكـوابيس التـي   المح

. ، محاولتهم للهـروب   كر، المعاملة في المعس   راتهم الثالثة الصادمة وهي الحرب    كانت تستعرض خب  
  جال كذلك اضطراب النساء كان أشد وأكثر خطورة مقارنة بالرو
  

هدفت إلى دراسة الضغوط النفسية لمجموعة من الطلبة اللبنانين إثر saigh  ) : ( 1984دراسة
فقد تعرض أهالي هذه المنطقة للقصف  ،)1982(  عامأزمة الحصار اإلسرائيلي لغرب لبنان

ن نزي، كما عانوا من التغييرات البيئية مثل انقطاع المياه والطعام واألدوية والبيةوالغارات الجو
طالب ممن صمدوا بالداخل ) 25(، وقد تكونت عينة البحث من وغيرها من اإلحتياجات األساسية

 وقد استخدم . مناطق أكثر أمناً الى من الحصار أسبوعمن الذكور واإلناث ومثلهم ممن رحلوا بعد 
  . ثالث مقاييس تفيد في قياس عدد من الضغوط واالضطرابات النفسية

  
ن تعرض الفرد لإلصابة وفقدان المأوى واضطراب النواحي المعيشية واالقتصادية لقد أكد الباحث أ

وقد أشارت نتائج البحث إلى معاناة أفراد العينة من  ،لها ارتباط دال بشدة األلم النفسي لدى الشخص
الصامدين والذين رحلوا بالعديد من األمراض كالقلق واالكتئاب واضطرابات النوم وتبلد المشاعر 

 بين درجة اآلثار للصامدين إحصائياكان من أهم النتائج عدم وجود فروق دالة و. لد الذاكرة وتب
 ومن جهة اخرى ، للمقاييس الثالثةألبعديوالذين رحلوا سواء في االختبار القبلي أو االختبار 

عاً قبل أشارت النتائج البيانية أن درجات العينة الكلية على قائمة المخاوف اللبنانية أكثر ارتفا
كما أشارت النتائج إلى إنخفاض درجة األعراض انخفاضاً داالً في ، الحصار عنه عما بعد الحصار 

 .عن االختبار القبلي ) بعد ستة أشهر من الحصار ( ألبعدياالختبار 
   

  -:تعقيب على الدراسات السابقة 
نى العلمية التي تبالتاريخية و كونها تشكل الخلفية تتبع أهمية استعراض الدراسات السابقة ألي باحث

 قد تناولت و،تعد الهدى ألولئك الباحثين الذين يتتبعونها في دراساتهمعليها الدراسات الالحقة كما و
  .األجنبية محاولتا الباحثة االستفادة من نتائجهاهذه الدراسة الدراسات العربية و
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دوات البحث وجدت أن موضوع أثة للدراسات التي تنوعت في طرق ومن خالل مراجعة الباحو
األساليب المستخدمة في التعامل مع الضغوط  و)PTSD(اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

  .موضوع شغل الباحثين و كان موضع للدراسة و البحث 
  

وتركزت الدراسات في ميادين أساسية ثالثة فيما يتعلق باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 
)PTSD( و هي :  
  

  .الحروب و المعارك −
  الخ... حوادث ، حرائق ، زالزل،الكوارث البيئية و الطبيعية من فيضانات  −
 .العنف و االغتصاب  −

  
أن اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة أصبح موضوعا محددا بحد ذاته من حيث التشخيص  و

 والثبات االختبارات التي يتوفر فيها الصدقسة الميدانية وتوفرت المقاييس والنفسي و الدرا
اهتمام الباحثين بدراسة هذا االضطراب في البيئة الفلسطينية على اعتبار  و،ية للباحثين الموضوعو

ما له من تأثير على شخصية الفرد بالذات تأثيرها على  األزمات مستمرة بسبب االحتالل والنزاع و
ضغوط على نفسية الطفل  لذا كانت الدراسات تبحث في تأثير ال،رسم شخصية الطفل المستقبلية 

يعية طبيعة األساليب التي طورها األطفال من اجل التكيف مع هذه األحداث غير الطبوشخصيته و
المحاولة الجادة من اجل المحافظة على من اجل االستمرار بالحياة والتعايش مع هذه األحداث و

  .مستوى من الصحة النفسية قدر اإلمكان 
  

بنتائجه تبعا ا أيد بعضا و البعض األخر خالف وتعددت النتائج بتعدد الدراسات فكانت متنوعة بعضه
الهدف الذي كان يسعى البحث لتحقيقه مما ساعد الباحثة  المستخدمة واألدواتللمنطقة المبحوثة و

ك اثر كبير لتنوع هذه الدراسات فكان هنا ،ت في البحث واالستداللعلى االستفادة من هذه الدراسا
  .االنطالق من حيث انتهى اآلخر و
  

ليل النتائج والتعليق عليها استفادت الباحثة من المراجعة لعدد من هذه الدراسات في تحكما 
بحث من اجل التي لم تنل قدر كافي من الدراسة والخروج بتوصيات للباحثين في المواضيع الو

 .األبحاث للمواضيع ذات العالقة عمل الدراسات و
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  الثالث الفصل
  
  

  
  إجراءاتها هجية الدراسة ومن
  

  مقدمة
  

اإلجراءات المستخدمة  وطريقة إعداد أدوات الدراسة و،مجتمع الدراسةتناول هذا الفصل منهج و
  .وصف الطرق اإلحصائية التي استخدمت في تحليل نتائج الدراسة  و،لتناسب األداة عينة الدراسة

  

   - :المنهج وصف 1.3
  
 ، لمناسبته لهذا النوع من الدراسات،في هذه الدراسة ألوصفيتباطي أالر المنهج الباحثة اعتمدت لقد

 الوصفي التحليل واستخدمت ،المعلومات جمع و استخدمت االستبانة في ميدانية دراسة أجريت حيث
، وقد تم استخدام هذا المنهج ألنه األقرب إلى إعطاء معلومات دقيقة وتعكس الواقع النتائج لتفسير

  . وبالتالي يساعد في الحصول على نتائج واقعيةوحقيقة عن المشكلة
  

  - :مجتمع الدراسة 2.3
  

 في ة االستيطاني يعيشون باألحياء التي بها البؤراألطفال الفلسطينيون الذين مجتمع الدراسة من تكون
الذين يعيشون األطفال مقارنتهم مع أقرانهم من   في جنوب الضفة الغربية حيث تمت،مدينة الخليل

 مجتمع الدراسة بإطاراته يتكون من ونخلص للقول أن,يوجد بها البؤر االستيطانيةء التي ال باألحيا
  :اآلتي
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األحياء التي فيها بؤر استيطانية و مقارنتها مع األحياء التي ال شمل   :المكانياإلطار 
   .مدينة الخليليوجد بها بؤر استيطانية في 

الذين يقطنون بالقرب سنة  )18 – 12( مدينة الخليل من عمر أطفال  :البشرياإلطار 
تل  ،أبرهم أفينو،بيت رامانو ،بيت هداسا( من البؤر االستيطانية 

و مقارنتهم باألطفال الفلسطينيون الذين يسكنون  )كريات أربعة ،رميدة
  باألحياء التي ال يوجد بها بؤر استيطانية 

  

  - :الدراسة عينة 3.3
  

، مجموعتين في الخليل مدينة أطفال من ناثاإل و ذكورال  من طفل )202 (من الدراسة عينة تكونت
 ،هداسا بيت ( االستيطانية البؤر بمحاذاة يسكنون الذين القديمة البلدة أطفال من عينة االولى كانت

 الذين الفلسطينيون األطفال من الثانية عينةو ,)أربعة وكريات ،رميدة تل ،أفينو أبرهم ،رامانو بيت
 والذين استخدموا كمجموعة ضابطة لمقارنة ،استيطانية بؤر بها يوجد ال التي ءباألحيا يسكنون

  . النتائج بين المجموعتين
  

  -: طريقة اختيار العينة 4.3
  

سنة من المدارس الحكومية في ) 18-12(تم اختيار عينة عشوائية طبقية من األطفال في عمر 
 فيه إلى الفئة المستهدفة، حيث جرى ولمدينة الخليل على اعتبار أنها أفضل مكان ممكن الوص

 نوعا ما حصر المدارس الموجودة في اإلحياء التي بها بؤر استيطانية و المدارس األخرى البعيدة
ع قسم معايشة للعنف اإلسرائيلي وذلك بالتعاون معن البؤر االستيطانية وبالتالي اقل مواجهة و

 الحصول على إذن من اجل الوصول للعينة بعدوليل، مدينة الخالتعليم في التخطيط بمديرية التربية و
  .داخل مدارس المديرية 

  
م األطفال الذين يسكنون باألحياء يقسبينهما حيث تم توتم تقسيم العينة إلى قسمين من اجل المقارنة  

طفال من أحياء مدينة الخليل التي ال يوجد ، الى مجموعات وكذلك بالنسبة لألةالتي بها بؤر استيطاني
طفل من ) 102( ، حيث اختيراختيار عينة عشوائية من كال القسمينجرى  ثم ،بها بؤر استيطانية

 وذلك باعتماد الطريقة العشوائية من  طفل من المجموعة التجريبية،)100( الضابطة ومجموعةال
ع صوال إلى العدد المطلوب متيار الطفل الخامس بشكل متسلسل واخب ،  ذلكقوائم الطلبة بالمدرسة



 63

مراعاة التقسيم المتجانس الختيار األطفال حسب توزيعهم تبعا لمنطقة السكن في األحياء التي بها 
وذلك  ،)كريات أربعة تل رميدة، أبرهم أفينو، بيت رامانو، بيت هداسا،(البؤر االستيطانية األربعة 

 االستيطانية، وتم لبؤرة المدارس األكثر قربا للقد اختيرت.لضمان التوزيع ودقة النتائج بعد التحليل 
لإلناث على أن تضم األطفال من نفس الفئة  أخرىت مدرسة للذكور و بحيث اخذمراعاة الجنس،
قرطبة ,مدرسة اإلخوة للبنات  :لإلناث  المدارس التالية ، و في النهاية تم اختيارالعمرية للدراسة

مدرسة طارق : انت المدارس التالية  ومن مدارس الذكور ك اليقظة للبنات،،اليعقوبية للبنات للبنات،
  .األيوبية للذكوراإلبراهيمية للذكور،  ،الجزائر للذكور،

  
 مع قد تم اختيار مدرسة الحسين بن علي، ف االستيطانية، خارج البؤرمن مجموعة األطفال عن أما  

قرب من أي بؤرة أن كل أفراد العينة المجيبة على أداة الدراسة هم فعال ال يسكنون بال مراعاة التأكد
 عن المداهمات للجيش اإلسرائيلي قدر اإلمكان البعيدة  احد االحياء فيون يسكن، بلاستيطانية 

 .   المجموعة الضابطةلكونها عينة 
  

م اخذ موافقة األطفال على االشتراك بالدراسة بعد ومن اجل الحفاظ على اخالقيات البحث العلمي ت
علق األول القسم المت:  استمارة البحث المكونة من قسمينتقديم ، ومن ثم تمتوضيح أهداف الدراسة

القسم الثاني المتعلق ، ولمسيسبي بعد تقنينه ليتناسب مع األطفالبدراسة أعراض ما بعد الصدمة ل
 تم تطويرها من قبل الباحثه وفاء السعدي التي باليات التكيف للتعامل مع الظروف الصعبة التي

  قد تم تقنينها أيضا لتناسب األطفال اجستير، واستخدمتها في رسالة الم
  

   البيانات الديمغرافية ألفراد العينة 5.3
  

 الجنس حسب التجريبية العينة توزيع :1.3 رقم جدول
  

  النسبة المئوية  العدد  الجنس
  %58.0 58  الذكور

  %42.0  42  اإلناث

  %100  100  المجموع
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 الجنس حسب التجريبية العينة توزيع :1.3 رقم شكل
  
 فـي   %50مقارنة مـع    % 58.0 يشكلون الذكور بان) 2.3(و جدول   ) 1.3( من جدول    لنا يتضح 

 في العينة   %50، مقارنة مع    التجريبية العينة في  %42.0 بينما كانت نسبة االناث      ،العينة الضابطة 
  .الضابطة

  
 جنسال حسب الضابطة العينة توزيع: 2.3 رقم جدول

  
  النسبة المئوية  العدد  الجنس

 %50.0 51  كورذ

 %50.0  51  اناث

  %100  102  المجموع
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 الجنس حسب الضابطة العينة توزيع :2.3 رقم شكل
  

  )الدراسي الصف ( الدراسي المستوى التجريبية حسب العينة  توزيع:3.3 رقم الجدول
  

 الصف الدراسي ددالع %النسبة المئوية   

 السادس 15 17.4

 السابع 8 7.8

 الثامن 9 8.8

 التاسع 5 4.9

 العاشر 28 29.5

 الحادي عشر 26 25.5

 الثاني عشر 11 10.8
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   )الدراسي الصف ( الدراسي المستوى التجريبية حسب العينة توزيع يبين:  3.3 شكل

  
 الصف طلبة منكانوا  الدراسة عينةيتبين ان النسبة االكبر من ) 3.3(شكل و ال) 3.3(حسب جدول 

 بنسبة السادس الصف ثم ،%25.5بنسبة  عشر الحادي الصفيليه طلبة , %29.5 العاشر
 السابع الصف ،%8.8بنسبة  الثامن الصف ومن ،%10.8 بنسبة عشر الثاني الصفثم  ،17.4%

اما بالنسبة للمجموعة الضابطة ،% 4.9 كانت النسبة حيث التاسع الصف وأخيرا% 7.8وبنسبة 
 االغلبية أن توضحي) 4.3(، والشكل )4,3(فكان توزيع المبجوثين على النحو التالي و حسب جدول 

 بنسبة عشر الثاني الصف من ثم% 30.4 بنسبة عشر الحادي الصف طلبة من البحث عينة من
 نسبته وما السابع الصف طلبة من% 14.7 تبعهم% 16.7 بنسبة العاشر الصف ومن% 21.6
 . في العينة الضابطة، التاسع الصف طلبة من% 7.8 واخيرا الثامن الصف من% 8.8

  
  )الدراسي الصف ( الدراسي المستوى الضابطة حسب العينة  توزيع:4.3 رقم جدول

  
 الصف الدراسي العدد %النسبة المئوية 

 السادس -- --

 السابع 15 14.7 

 امنالث 9 8.8

 التاسع 8 7.8

 العاشر 17 16.7

 الحادي عشر 31 30.4

 الثاني عشر 22 21.6
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  )الدراسي الصف ( الدراسي المستوى الضابطة حسب العينة توزيع   يبين :4.3 شكل

 
  العمر حسب التجريبية العينة  توزيع:5.3 رقم جدول

  

  
من افراد  سنة17 هماعمار ممن% 26.5 نسبته ما يتبين ان) 5.3(وشكل ) 5.3(حسب جدول 

 وما سنة12 هم ذينال من% 16.4نسبته و سنة16 هم ممن% 22.5ما نسبته والمجموعة التجريبية 
 اعمارعم ممن% 3.9 وفقط سنة 18 هم الذين من% 6.9و سنة13 اعمارهم ممن% 11.8 نسبته
) 6.3(والشكل ) 6.3( مقارنتا مع أعمار أفراد المجموعة الضابطة كما هو في جدول ، سنة 14
 وما سنة 16 أعمارهم لمن% 17.6 نسبته وما ، سنة17 أعمارهم ممن% 25.5 األكبر النسبة فان
 من% 12.7 وان سنة، 15 هم من% 13.7 نسبته ما ثم سنة 13 أعمارهم للذين% 14.7 نسبته

  العدد %النسبة المئوية   
 

 مرالع

 سنة 12 17 16.7

 سنة 13 12 11.8

 سنة 14 4 3.9

 سنة 15 12 11.8

 سنة 16 23 22.5

 سنة 17 27 26.5

  سنة 18 7 6.9
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من  سنة 12 أعمارهم الذين% 5.9 وأخيرا سنة14 أعمارهم الذين% 9.8 نسبته وما سنة 18 الذين
  . المجموعة الضابطة

  

  
   العمرالتجريبية حسب العينة توزيع يبين:  5.3 شكل

  
  العمر حسب الضابطة العينة توزيع: 6.3 رقم جدول

  
  العدد %النسبة المئوية 

 

 العمر

 سنة 12 6 5.9

 سنة 13 15 14.7

 سنة 14 10 9.8

 سنة 15 14 13.7

 سنة 16 18 17.6

 سنة 17 26 25.5

  سنة 18 13 12.7
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  الضابطة حسب العمر العينة توزيع يبين: 6.3 شكل
  

   االستيطانية البؤرة من بالقرب السكن منطقة حسبالتجريبية  العينة وزيعت :7.3جدول رقم 
  

  العدد %النسبة المئوية 
 

 البؤرة االستيطانية

  كريات اربعة 19 18.6
  تل رميدة 29 28.4
  ابرهم ابينو 22 21.6
 بيت هداسا 32 31.4

  

  
  االستيطانية البؤرة من بالقرب السكن  منطقةية حسبالتجريب العينة توزيع يبين: 7.3 شكل

 "   !  "     "     " \  " \  "     "    

5.9 14.7 9.8 13.7 17.6 25.5 12.7

    !!
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 بيت قرب يسكنوا المستطلعين من االكبر النسبة ان )7.3(و شكل ) 7.3(جدول  بيانات ودلت هذا
 تل قرب يسكنون المبحوثين من % 28.4 نسبته ما يتبعهم ،%31.4 بنسبة رامونو وبيت هداسا
 الدراسة عينة من% 18.6 وأخيرا ،البينو همأبر قرب يسكنون البحث مجتمع من%21.6و رميدة،
   اربعة كريات منطقة في يسكنوا

  
   :الدراسة أدوات  6.3

  
  الجنس على وتشمل باألطفال خاصة شخصية بيانات عن عبارة وهي - :شخصية بيانات استمارة 

  .السكن منطقة ،العمر ،األكاديمي والمستوى
  

) 12 (من مكونة وهي الطفل لها تعرض صادمة مواقفأما الجزء الثاني فتكون من أسئلة تتعلق ب
 أو نعم خانة في ) X ( إشارة وضع المستجيب من والمطلوب) ال ، نعم (اختيارين وأمامها فقرة
 استمارة في فقط وضعت البنود هذه أن العلم مع ،للحدث تعرضه أو معايشته بحسب، ال خانة

 مجموعة في موجودة وغير ) استيطانية بؤر بها يالت األحياء في الساكنين (التجريبية   المجموعة
  االستيطانية األحياء خارج أطفال

    
  
  -:Mississippi Scale المسيسبي اختبار) PTSD(الصدمة بعد ما اضطراب مقياس 
  
 ما اضطراب لقياس) 1988 (عام في Mississippi Scale المسيسبي اختبار وزمالؤه كين وضع 

 فقرة) 39 (االختبار يضم المدنين على تطبيقه يمكن وآخر ،فيتنام يف المقاتلين عند الصدمة بعد
 ضمنتت ،فقرة) 35 (من االستبانة تكونت و،األمريكية النفسي الطب جمعية معايير من مستمدة
  -: التاليه  المعايير

  
  4،7،11،12،16،32،35 وتضمنت فقرات رقم  يالصدم الحدث خبرة إعادة) أ ( 
 وشملت الفقرات عاطفيال الفتور و التجنب) ب(

33،31،27،25،24،23،21،17,15،14،8،6،5،1 

  34،29،28،26،22،18،13،3 وشملت فقرات رقم  الزائدة االستثارة)  ج(
  20،19،10،9،2وتكونت من سؤال رقم  اكتئابية أعراض)  د (
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) 4-0(خماسي اإلبعاد و كل سؤال له خمسة درجات من " ليكرت"اس ياالستبانة مصممة على مقو
  "دائما" و يشار إليه ب " معاناة مستمرة"حتى " أبدا"يشار إليه و" ال يوجد معاناة " حيث تتدرج من 

حسب التالي  المقياس اعتماد تم الحسابي المتوسط قيمة وفق درجة أعراض ما بعد الصدمه ولتحديد
  :لالداة التصحيح   مفتاح

  
v 5 - 4.51(بين ما تتراوح الكلية للدرجة الحسابي المتوسط قيمة كانت إذاجدا  عالية درجة( 

v 4.50 -3.51 (بين ما تتراوح الكلية للدرجة الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا عالية درجة(  
v 3.5 - 3  (بين ما محصورة الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا متوسطة درجة(  
v 2.99 -1.51 (بين ما يتراوح الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا منخفضة درجة( 

v فاقل 1.5 ( بين ما يتراوح الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا نخفضةم درجة (  
  

  -: الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة أساليب مقياس
  

  -:هي و الضاغطة اليومية الحياة أحداث لمواجهة أساليب ثالث المقياس يعرض
 

v تحمل عبارة )13 (من يتكون و الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة في االيجابي البعد 
 )27،24،23،18،17،13،16،12،7،6،4،3،1( األرقام

  
v عبـارات ) 7 (مـن  وتتكـون  الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة السلبي التفاعل بعد 

 )26،21،19،14،11، 30،29 : (وارقامها

  
v 10 (مـن  ويتكـون : الـضاغطة  اليومية الحياة أحداث لمواجهة السلوكية التصرفات بعد (

  )28،25،22،20،15،10،9،8،5،2(- :هي امهاأرق و عبارات
  
المختلفة للتكيـف    األساليب لتضم عشوائي بشكل موزعة فقرة) 30( من المقياس فقرات تكونت وقد
  :ثالثي االبعاد على النحو التالي " ليكرت"هي مصممة على مقياس و
  

v  درجات 3  -تنطبق تماما تاخذ  
v جةدر 2 -  تاخذ ما حد الى تنطبق  
v درجة واحدة 1 -خذ  ال تنطبق تا  
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 اعتماد تم الحسابي المتوسط قيمة وفق الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة اساليب لتحديد و
  :للتصحيح  التالي كمفتاح المقياس

  
v 3-2.50 (بين ما تتراوح الكلية للدرجة الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا عالية درجة(  
v 2.49-1.50 (بين ما محصورة بيالحسا المتوسط قيمة كانت إذا متوسطة درجة(  
v 1.49-1 (بين ما يتراوح الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا منخفضة درجة(  

 

  -:Mississippi Scale المسيسبي اختبار)PTSD(الصدمة بعد ما اضطراب   ثبات مقياس7.3
  

م من اجل دراسة اضطراب ما بعد الصدمة عند المقاتلين في فيتنام عا" كين"وضع هذا المقياس 
  . وصمم نسخة مشابهه لتناسب المدنين مستمد من معايير جمعية الطب النفسي االمريكية،)1988(

  
 97 الى وتصل ،مرتفعة المقياس هذا في الثبات درجة أن إلى) 1999 (يعقوب في كين دراسة تشير

 نهافإ المصابين وغير المصابين بين والتمييز التشخيص على االختبار قدرة أما ،)تطبيق إعادة(
  . 93 و 89 بين ما تتراوح

  
 على البيئة الفلسطينية في رسالة ماجستير للباحثة وفاء السعدي طبقت على الطلبة في ةوقد تم تطبيقي

الجامعات الفلسطينية، حيث حصلت علية بنسخته األصلية باللغة االنجليزية، ثم ترجمته وقننته 
 محكما من ذوي الخبرة وطلب منهم أن ليناسب البيئة الفلسطينية، قامت بعرضه على احد عشر

يحكموا على دقة الترجمة ومدى مالءمته للبيئة الفلسطينية، وقد اتفق المحكمون على مالءمته مع 
فقرة، وقد فحصت الصدق و ) 39(بدل ) 35(حذف ثالث عبارات لتصبح عدد فقرات المقياس 

معامل ارتباط بيرسون أنها دالة الثبات فكانت درجة المجال والدرجة الكلية للمقياس باستعمال 
) 100( وفحص الثبات باختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من ،0.05معنويا عند مستوى داللة الفا 

يوما من ) 14( وأعيد تطبيق المقياس بعد ، تم اختيارهم من أفراد المجتمع األصلي،طالب وطالبة
وتعد النتيجة جيدة ومقبولة ) 0.753 (للمقياس" كرونباخ الفا" وقد حسب معامل ،التطبيق األول

  .ألغراض البحث العلمي
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 فقرات ارتباط لمصفوفة )Pearson correlation( بيرسون االرتباط معامل نتائج: 8.3جدول رقم 
   الدراسة ألداة الكلية الدرجة مع الضاغطة الحياة احداث مواجهة أساليب مقياس

  
  الداللة اإلحصائية   قيمة ر   لفقرات ا  الداللة اإلحصائية   قيمة ر   الفقرات 

1 0.384** 0.000  16  0.222*  0.025 
2  0.351**  0.000 17  0.311**  0.001 
3  0.353**  0.000 18  0.384**  0.000 
4  0.238*  0.016 19  0.258**  0.009 
5  0.411**  0.000 20  0.529**  0.000 
6  0.466**  0.000  21  0.496**  0.000 
7  0.280**  0.004 22  0.586**  0.000 
8  0.321**  0.001 23  0.489**  0.000 
9  0.406**  0.000 24  0.394**  0.000 

10  0.246*  0.013 25  0.447**  0.000 
11  0.410**  0.000 26  0.617**  0.000 
12  0.272**  0.006 27  0.410**  0.000 
13  0.265*  0.019  28  0.445**  0.000 
14  0.604**  0.000 29  0.428**  0.000 
15 0.507**  0.000 30  0.560**  0.000 
  0.05الى وجود دالة إحصائيا بدرجة عالية المستوى **تشير 

 0.05الى وجود دالة إحصائيا بدرجة عالية المستوى *تشير 

  
أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألداة دالة إحصائيا ) 8.3(تدل بيانات الجدول 

ودرجة عالية جدا، مما يشير الى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها وتراوحت بين درجة عالية 
  .تشترك معا في قياس أساليب مواجهة األحداث الضاغطة لدى أطفال الخليل 

  
للدرجة  لحساب الثبات )Pearson correlation (بيرسون االرتباط معامل حساب: 9.3جدول رقم 

  : كانت كالتالي  ولمقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة الكلية
  

  مستوى الداللة اإلحصائية   معامالت االرتباط  فقرة المعيار   الرقم
  0.000  **0.848  إعادة خبرة الحدث الصدمي  ا

 0.000  **0.693  التجنب والفتور العاطفي  ب

 0.000  **0.800  االستثارة الزائدة  ج

 0.000  **0.761 االكتئاب   د
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 بين ماوحت امحاور اإلستبانة ترين أن قيمة االرتباط بيرسون ل يتب)9.3 (خالل نتائج الجدولمن 
هذا وهذا يبين أن  ،)0.000 و 0.000(وحت بين اوبدالالت إحصائية تر )**0.848 و **0.693(

وتم توزيعها على مالئمة لهذه الدراسة عتبرت االمقياس كان ذو ثبات جيد جدا، وتعني أن األداة 
  . كامل المبحوثين

  
الصدمة و مقياس أساليب  بعد ما اضطراب معامل الثبات كرمباخ الفا لمقياس: 10.3  جدول رقم

  مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة
  

  كرمباخ الفا  المجال
  81.0  الصدمة بعد ما اضطراب مقياس

  82.5  مقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة

  84.4  الدرجة الكلية 

  
 مقياس ثبات درجة ان كما ،84.4 وصلت وقد مرتفعة الثبات درجة أن الجدول نتائج من يتبين

اضطراب  مقياس وأيضا ،82.5 بلغت فقد مرتفعة الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة أساليب
   .81.0 وصلت فقد مرتفعة الثبات درجة ان تبين ما بعد الصدمه

  
  -:فحص األداة   8.3

  
 طفل) 21 (تعبئتها من قبل تم) 1 (رقم ملحق انظر األولية رتهابصو الدراسة أدوات إعداد بعد

 يضم حيث الخليل مدينة في الطفولة إسعاد مركز إلى بالتوجه وذلك ،) 18-12(أعمار من وطفلة
 ، وان لغتهالألطفال مناسبة أنها من للتحقق وذلك ،والمناطق األعمار مختلف من دائم بشكل أطفال
 اإلجابة قد تمتو ،األطفال قبل من اإلجابة تستغرقة الذي الوقت عرفةلم وكذلك ،من قبلهم مفهومه
 يناسب بما األداة تعديل في االعتبار بعين آخذها اجل من المالحظات واخذ األطفال استفسارات على

 مقياسفي  الفقرات من عدد، وبعد هذا تم تعديل األداة من خالل إعادة صياغة ذلك بعد األطفال
  .لتصبح أكثر وضوح للمبحوثينصدمة ال بعد ما اضطراب
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   جمع البيانات 9.3
  

عند تنفيذ اإلجراءات واألعمال الميدانية، وبعد أن تم إرسال كتاب للتعريف عن أهمية الدراسة 
ومبرراتها، للسماح للباحثة بإجراء البحث داخل مدارس التربية و التعليم الحكومية المختارة لتسهيل 

 نسخة من الستبانه، وتم تحديد وتنسيق أوقات لزيارة تلك المدارس لتوزيع مهمتها، وذلك مع إرفاق
االستبانة، إذ قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على مجتمع الدراسة بعد اخذ الموافقة الشفهية على 

  .المشاركة بالدراسة ، وبالتعريف عن نفسها وتوضيح أهمية اشتراكهم بتعبئة االستبيان 
  

 إلى حزيران 2009ه قد تم توزيع وجمع االستبانة خالل الفترة الواقعة بين نيسان وتجدر اإلشارة ان
الباحثة القائمة على هذه م، حيث تمت متابعة جميع األعمال الميدانية والزيارات من خالل 2009
  .الدراسة

  
   البيانات  تحليل10.3

  
، وذلـك   تيز لكافـة االسـتبيانا    ، ثم إعداد ترم   تدقيقها أن تمت عملية جمع البيانات ومراجعتها و       بعد

تمهيدا إلدخالها إلى الحاسوب، وذلك لتحويل استجابات المبحوثين اللفظيـة إلـى أخـرى رقميـة،                
 حيث تم إدخال جميع البيانـات إلـى   )SPSS(باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية   

ور، ومـن ثـم تمـت عمليـة         بذلك بعد أن تم تعريفها على البرنـامج المـذك         الجداول المخصصة   
تحليلها،باستخدام العمليات اإلحصائية المناسبة، وقد قام بتحليل البيانات متخصص في اإلحصاء لديه            

  .خبرة و دراية في هذا المجال 
  

تم عرض منج ومجتمع الدراسة، وطريقة إعداد أدوات الدراسة واإلجراءات المـستخدمة وطريقـة              
  .تحليلها من اجل الوصول إلى أفضل النتائججمع البيانات وإدخالها للحاسوب و
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  الفصل الرابع
  
  

   نتائج الدراسة
  

   المقدمة1.4
  

 والتي سيتم مناقشتها ، الدراسة و فرضياتها تشمل أسئلة، لنتائج الدراسةسيتم في هذا الفصل عرضا
  .في نهاية هذا الفصل 

  
   النتائج الخاصة بأسئلة الدراسة 2.4

  
 هي نسبة الخبرات الصادمة التي يتعرض لها أفراد العينة التجريبية جراء  ما:دراسة األولسؤال ال

  سكنهم باألحياء التي بها بؤر استيطانية ؟ 
أكدوا على  )%70.2 (أغلبية من شملهم البحث وبنسبةأن ) 1.4(أشارت النتائج في الجدول 

يجة لسكنهم بالقرب من البؤرة مشاهدتهم عملية إطالق نار أو قصف بالقذائف المدفعية نت
ها نتيجة ونقطعي يتعرضوا لإلهانة على الحواجز التقد  )%62.7( ، كما أن ما نسبتهاالستيطانية

شخص قريب أو لهم بأنه قد جرح  أوضحوا )%61.8(وان ، م بالقرب من البؤرة االستيطانيةلسكنه
من ) %58.8( انية تبين أنومن جهة ث. صديق نتيجة لسكنهم بالقرب من البؤرة االستيطانية

هم بالقرب من أثناء االقتحام أو تخريبها نتيجة لسكنهم زلا منتلتكسير ممتلكاتعرضوا  المبحوثین
من المبحوثين قالوا بأنه جرح احد  )%51.0(لت معطيات الدراسة على أند، والبؤرة االستيطانية

 .أفراد العائلة نتيجة لسكنهم بالقرب من البؤرة االستيطانية
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 بؤر بها التي باألحياء يسكنون الذين نسبة الخبرات الصادمة التي تعرض لها األطفال: 1.4جدول 
   مرتبة حسب عرضها باالداة،استيطانية

  
     الصادمالحدث  الرقم

  %نعم
 
  %ال 

1Q   مشاهدتك عملية إطالق نار أو قصف بالقذائف المدفعية نتيجة لسكنك
 بالقرب من البؤرة االستيطانية

70.2 29.4  

2Q                                                                                                38.2  61.8جرح شخص قريب أو صديق نتيجة لسكنك بالقرب من البؤرة االستيطانية  

3Q                 49.0  51.0جرح احد أفراد العائلة نتيجة لسكنك بالقرب من البؤرة االستيطانية  

4Q                                                                  65.7  34.3ضربك على يد جنود االحتالل نتيجة لسكنك بالقرب من البؤرة االستيطانية  

5Q  فرد من أفراد عائلتك أمامك نتيجة لسكنك بالقرب ضرب جنود االحتالل 
من البؤرة االستيطانية                                                                                                                

45.1  54.9  

6Q  92.2  7.8  ةهدم قوات االحتالل بيتك نتيجة لسكنك بالقرب من البؤرة االستيطاني  

7Q  منزلك أثناء االقتحام أو تخريبها نتيجة لسكنك بالقرب من تتكسير ممتلكا 
البؤرة االستيطانية                                                                                              

58.8  41.2  

8Q  نك بالقرب من البؤرة بقاء فرد من أفراد أسرتك رهن االعتقال نتيجة لسك
  االستيطانية                                                                

29.4  70.6  

9Q  تقطعها نتيجة لسكنك بالقرب من البؤرة يتعرضك لإلهانة على الحواجز الت 
االستيطانية                                                                    

62.7  37.3  

10Q   موت شخص من افراد اسرتك أمامك نتيجة لسكنك بالقرب من البؤرة
  االستيطانية                                     

4.9  95.1  

11Q  او أصدقائك أمامك نتيجة لسكنك بالقرب من  موت شخص من جيرانك
                     البؤرة االستيطانية                  

27.5  72.5  

12Q   شاهدتك تجريف قوات االحتالل أراضي وخلع أشجار تملكها أسرتك نتيجة
لسكنك بالقرب من البؤرة االستيطانية                                                                

37.3  62.7  
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 بـؤر  بهـا  التي باألحياء يسكنون الذين طفالنسبة التعرض للخبرات الصادمة لدى األ     : 2.4جدول  
  استيطانية مرتبة حسب تعرض أفراد العينة للحدث من األعلى تكرارا وصوال إلى األقل تكرارا 

                                                                                                                                  
نسبة التعرض  الحدث الصادم  الرقم

  للخبرة الصادمة
1Q  من بالقرب لسكنك نتيجة المدفعية بالقذائف قصف أو نار إطالق عملية مشاهدتك 

  االستيطانية البؤرة
%70.2 

9Q  البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة تقطعها يالت الحواجز على لإلهانة تعرضك 
                                                                                              االستيطانية

%62.7 

2Q        61.8%                                                                                        جرح شخص قريب أو صديق نتيجة لسكنك بالقرب من البؤرة االستيطانية 

7Q  البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة تخريبها أو االقتحام أثناء منزلك تممتلكا تكسير 
                                                                                              االستيطانية

%58.8 

3Q  51.0%                                                                                              االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة العائلة أفراد احد جرح 

5Q  من بالقرب لسكنك نتيجة أمامك عائلتك أفراد من فرد االحتالل جنود ضرب 
                                                                                                                االستيطانية البؤرة

%45.1 

12Q  نتيجة أسرتك تملكها أشجار وخلع أراضي االحتالل قوات تجريف شاهدتك 
                                                                االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك

%37.3 

4Q  34.3%                                                                االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة االحتالل جنود يد على ضربك 

8Q  البؤرة من بالقرب نكلسك نتيجة االعتقال رهن أسرتك أفراد من فرد بقاء 
                                                                  االستيطانية

%29.4 

11Q  البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة أمامك أصدقائك او جيرانك من شخص موت 
                                       االستيطانية

%27.5 

6Q  7.8%  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك جةنتي بيتك االحتالل قوات هدم 

10Q  4.9%                                     االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة أمامك أسرتك أفراد من شخص موت 

 

 التـي  باألحياء يسكنون الذين  الصادمة لدى األطفالاتنسبة التعرض للخبر أما بالنسبة لمعرفة نتائج     
 فقد تراوحت تبعا للحدث الذي مروا به، فنجد أعلى نسبة لهـذه األحـداث بلغـت         استيطانية بؤر ابه
 بالقرب لسكن الطفل  نتيجة المدفعية بالقذائف قصف أو نار إطالق عملية وشملت مشاهدة ) %70.2(
 بالقرب لسكنه نتيجةالطفل   قطعهاي يالت الحواجز على لإلهانة  يليه التعرض  ،االستيطانية البؤرة من
جرح شخص قريـب أو     (، وجاء في المرتبة الثالثة حدث       )62.7%( و بنسبة    االستيطانية البؤرة من
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و في المرتبة الرابعـة     ) 61.8%(ونسبته  )  بالقرب من البؤرة االستيطانية    صديق نتيجة لسكن الطفل   
 البـؤرة  مـن  بـالقرب  لـسكن ل نتيجة تخريبها أو االقتحام أثناء منزل الطفل  تممتلكا تكسير(حدث  

 هلـسكن  نتيجـة  العائلـة  أفراد احد جرح(، وفي المرتبة الخامسة حدث     )58.8%(بنسبة  االستيطانية  
  ).51.0%(بنسبة ) االستيطانية البؤرة من بالقرب

  
 أفراد من شخص موتا المبحوثين فكان اقلها نسبة هو أما بالنسبة ألقل الحوادث التي تعرض له

بالحدوث حدث يليه , )4.9%(نسبته و االستيطانية البؤرة من لقرببا لسكنه نتيجة أمامه أسرة الطفل
نجد و) 7.8%(نسبته و االستيطانية البؤرة من لسكنه بالقرب نتيجة بيت الطفل االحتالل قوات هدم

 مرتبة حسب تعرض حيث يعرض نسبة التعرض للخبرة الصادمة) 2.4(ذلك موضح في جدول 
   وصوال إلى األقل تكراراأفراد العينة للحدث من األعلى تكرارا

  
 في الفلسطينيون األطفال ما هي درجة تعرض :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ونصه اما

  ؟ الصدمة بعد ما اعرض لظهور الخليل مدينة
 

إعادة خبرة الحدث لفقرات بعد أن الدرجة الكلية ) 3.4( فقد بينت النتائج الموضحة في الجدول 
 وهي درجة منخفضة وجاءت أعلى درجة في الفقرة رقم 2.42) ( بلغتتجريبيةللعينة الألصدمي 

)A4 (لهالضيق عند حدوث شيء يذكرني بالحادث الذي تعرضتاشعر بالتوتر و"ص والتي تن " 
ونصها ) A12( أدنى فقرة رقم  كانت، في المقابل درجة متوسط وهي(2.95)بمتوسط حسابي 

 (  بمتوسط حسابي،"ة بالعرق البارد/ لدرجة أنني استيقظ غارقشبه أحالمي الليلية حقيقة ما أعيتش"
 . وهي درجة منخفضة 1.79)
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 إعادةبعد االنحراف المعياري و الدرجة المعيارية لفقرات  نتائج المتوسط الحسابي و:3.4جدول 
  .للعينة التجريبيةألصدمي  الحدث خبرة

 

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي 

االنحراف 
  لمعياريا

الدرجة 
  المعيارية

A4   اشعر بالتوتر و الضيق عند حدوث شيء يذكرني
  بالحادث الذي تعرضت له

  متوسطة  1.60 2.95

A11  منخفضة  1.26  2.79  تذكرني بعض المواقف و كأنها مرت معي في الماضي  
A35  منخفضة  1.29  2.47  أصاب بالقلق و الذعر عندما أتذكر أحداث الماضي 

A16  منخفضة  1.46  2.46  حالمي المرتبطة بالحادث الذي  تعرضت لهتخيفني أ 

A32   منخفضة  1.26  2.21   مجددا لي أن حدثا من الماضي يتكرراأحياناشعر 

A7  منخفضة  1.40  2.20  تنتابني كوابيس عن أشياء حقيقية حدثت في الماضي 

A12  لدرجة أنني استيقظ ه أحالمي الليلية حقيقة ما أعيش تشب
  عرق الباردة بال/غارق

 منخفضة  1.14  1.79

 منخفضة  0.86  2.42  الدرجة الكلية  

  
 قد للعينة التجريبية العاطفي والفتور التجنب بعدل الكلية الدرجة أن) 4.4(جدولكما أظهرت نتائج 

 الماضي في لدي كان: "وهي) A1 (فقرة أعلى أن تبينو ،)منخفضة (درجة وهي )2.43( وصلت
 فقرة أدنى مقابل متوسطة درجة وهي) 3.45( حسابي بمتوسط ،اآلن لدى مما أكثر مقربين أصدقاء

 )1.90( بلغ حسابي بمتوسط "مشاعر بدون كنت لو كما أحيانا أتصرف"ونصها ) A8 (رقم هيو
   .منخفضة درجة وهي
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  التجنب بعدالدرجة المعيارية لفقراتنتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و :4.4جدول 
  .للعينة التجريبية العاطفي  والفتور

 

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

A1  متوسطة  1.57  3.45  كان لدي في الماضي أصدقاء مقربين أكثر مما لدى اآلن 

A24  منخفضة  1.44  2.96  أتجنب التفكير أو الحديث عن حادثة ما تزعجني 

A27   منخفضة  1.41  2.65   من الناسمجموعة كبيرةوسط اشعر بالراحة 

A30   منخفضة  1.50  2.64   قد يذكرني بالماضيألنهأحاول االبتعاد عن أي موقف مزعج 

A25   منخفضة  1.49  2.61  أشياء فعلتها ألحد ؛ ألنه ال احد سيفهمنيب أبوحال 

A23  منخفضة  1.60  2.54  ال احد قادر على فهمي و ال حتى عائلتي 

A15  منخفضة  1.44  2.39  تمتع بعمل أشياء كانت تسعدني في الماضياس 

A31   أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري و ال سيما للناس
  الذين يعنيني أمرهم

 منخفضة  1.33  2.35

A6  منخفضة  1.30  2.30  عاطفيا أنا قادر على التقرب من اآلخرين 

A17  منخفضة  1.47  2.23  من السهل علي البقاء في المدرسة و االنتظام بالدوام 

A33   ال أستطيع أن أتذكر تفاصيل مهمة و مرتبطة بحادثة )
  حدثت لي في الماضي) مزعجة , مفزعة 

 منخفضة  1.21  2.16

A5  منخفضة  1.37  2.10  القريبين مني أصبحوا يبتعدون عني الناس أجد أن 

A21  منخفضة  1.38  2.07  اشعر بفقدان األهمية لما يدور من حولي 

A14  منخفضة  1.29  2.05  على ذات األشياء التي تضحك اآلخرين و تبكيهم ابكي الاضحك و ال 

A8   منخفضة  1.13  1.90   أحيانا كما لو كنت بدون مشاعرأتصرف 

 منخفضة  0.52  2.43  الدرجة الكلية 

  
 )2.43( قد وصلت للعينة التجريبية  االستثارة الزائدةبعدان الدرجة الكلية ل) 5.4(ويبين الجدول 

كأنني يجب أن اشعر و: "ونصها) A34(رقم هي ، ويتبين أن أعلى فقرة )منخفضة(وهي درجة 
وهي درجة ) 3.20( بمتوسط حسابي "أكون حذرا جدا وعلى أهبة االستعداد في اغلب األوقات

عض لجأت إلى استخدام األدوية في ب: "ونصها) A26(مقابل أدنى فقرة وهي رقم  متوسطة،
وهي درجة ) 1.52( بمتوسط حسابي بلغ "نسيان أحداث الماضيلى النوم واألوقات لتساعدني ع

  .منخفضة 
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 بعداالنحراف المعياري و الدرجة المعيارية لفقرات نتائج المتوسط الحسابي و : 5.4جدول 
 الزائدة للعينة التجريبية االستثارة

 

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

A34   اشعر و كأنني يجب أن أكون حذرا جدا و على أهبة
  االستعداد في اغلب األوقات

 متوسطة  1.47  3.20

A3  منخفضة  1.45  2.91  اسلك سلوكا عنيفا عندما اشعر بالضيق و الضغط النفسي 

A28  منخفضة  1.57  2.70   بسرعة ألمور بسيطةاغضب 

A18   منخفضة  1.20  2.46  مني أجد صعوبة في التركيز على مهام محددة تطلب 

A22  منخفضة  1.47  2.20  تجعلني الضجة غير المتوقعة اقفز من الفزع 

A13   منخفضة  1.07  1.92  إنهاء أي عمل يطلب منيال أستطيع 

A29  منخفضة  1.15  1.66  أخاف من الذهاب إلى النوم في الليل 

A26   لجأت إلى استخدام األدوية في بعض األوقات لتساعدني
  م و نسيان أحداث الماضيعلى النو

 منخفضة  1.09  1.52

 منخفضة  0.52  2.43  الدرجة الكلية  

 
وهي ) 2.44( قد وصلت للعينة التجريبية االكتئاب لبعد بان الدرجة الكلية )6.4(جدول  بينوي

اشعر بالرغبة في البكاء دون : "ونصها) A19(رقم هي بين أن أعلى فقرة وي) منخفضة( درجة
: ونصها) A20(وهي درجة منخفضة مقابل أدنى فقرة وهي رقم ) 2.62(بي بمتوسط حسا "سبب

  .وهي درجة منخفضة ) 1.98( بمتوسط حسابي بلغ ،"استمتع بصحبة اآلخرين"
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 بعدنتائج المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و الدرجة المعيارية لفقرات  : 6.4جدول 
  االكتئاب للعينة التجريبية أعراض

 

المتوسط   الفقرة  رقمال
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

A19  منخفضة  1.54  2.62  اشعر بالرغبة في البكاء دون سبب 

A2  أعمال قمت بها في /ينتابني شعور بالندم على أشياء
  الماضي

 منخفضة  1.25  2.60

A10   بينما هناك أعزاء علي  , أتساءل لم أنا على قيد الحياة
   يموتون

 منخفضة  1.36  2.51

A9  منخفضة  1.60  2.49  يراودني إحساس بالرغبة في التخلص من حياتي 

A20  منخفضة  1.37  1.98  استمتع بصحبة اآلخرين 

 منخفضة  0.76  2.44  الدرجة الكلية 

 

  
  قدلضابطةللعينة ا الصدمي الحدث خبرة إعادةلبعد  الكلية الدرجة ان) 7.4(جدول نتائج  شيرتو

 بالتوتر اشعر: "ونصها) 1 (رقم فقرة أعلى وجاءت نادرا وتعني منخفضة درجة وهي) 2.43(بلغت
 درجة وهي) 3.15(حسابي بمتوسط "له تعرضت الذي بالحادث يذكرني شيء حدوث عند الضيق و

 عن كوابيس تنتابني" :تنص والتي) 2(هي رقم  فقرة ادنيكانت  المقابل في أحيانا، وتنعي متوسطة
 وتعني جدا قليلة درجة وهي) 1.18( وصل حسابي بمتوسط "الماضي في دثتح حقيقية أشياء

  .جدا منخفضة
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  إعادةبعداالنحراف المعياري و الدرجة المعيارية لفقرات نتائج المتوسط الحسابي و: 7.4جدول 
  .للعينة الضابطةألصدمي  الحدث خبرة

 

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

لدرجة ا
  المعيارية

 يذكرني شيء حدوث عند الضيق و بالتوتر اشعر 1
  له تعرضت الذي بالحادث

 متوسطة  1.31 3.15

 متوسطة  1.26  3.06  الماضي في معي مرت كأنها و المواقف بعض تذكرني  3

 منخفضة  1.26  2.54  الماضي أحداث أتذكر عندما الذعر و بالقلق أصاب  7

 منخفضة  1.20  2.48  مجددا لي يتكرر لماضيا من حدثا أن اأحيان اشعر  6

 منخفضة  1.13  2.19  له تعرضت  الذي بالحادث المرتبطة أحالمي تخيفني  5

 استيقظ أنني لدرجة  أعيش ما حقيقة الليلية أحالمي تشبه  4
  البارد بالعرق ة/غارق

 منخفضة  1.05  1.74

منخفضة   1.11  1.18  الماضي في حدثت حقيقية أشياء عن كوابيس تنتابني  2
 جدا

 منخفضة  0.75  2.43  الدرجة الكلية 

  
 بلغت قد لضابطةللعينة ا العاطفي والفتور التجنبلبعد  الكلية الدرجة ان )8.4(جدولنتائج  شيرتو
 في لدي كان: "ونصها) 1 (رقم فقرة أعلى وجاءت نادرا وتعني منخفضة درجة وهي )2.39(

 وتنعي متوسطة درجة وهي )3.26( حسابي متوسطب "اآلن لدى مما أكثر مقربين أصدقاء الماضي
 "مشاعر بدون كنت لو كما أحيانا أتصرف" تنص والتي) 4 (رقم فقرة ادني المقابل في أحيانا،
  .منخفضة درجة وهي) 1.73( وصل حسابي بمتوسط
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 لتجنب ابعدالدرجة المعيارية لفقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج : 8.4جدول 
 .للعينة الضابطةالعاطفي  والفتور

 

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

 متوسطة  1.44  3.26  اآلن لدى مما أكثر مقربين أصدقاء الماضي في لدي كان 1

 متوسطة  1.30  3.21  تزعجني ما حادثة عن الحديث أو التفكير أتجنب  10

 منخفضة  1.35  2.65  بالماضي يذكرني قد ألنه مزعج موقف أي عن داالبتعا أحاول  13

 منخفضة  1.15  2.57  عاطفيا اآلخرين من التقرب على قادر أنا  3

 منخفضة  1.41  2.52  سيفهمني احد ال ألنه ؛ ألحد فعلتها أشياءب أبوح ال  11

 للناس سيما ال و مشاعري عن التعبير في صعوبة أجد  14
  أمرهم يعنيني الذين

 منخفضة  131  2.52

 منخفضة  1.24  2.50  حولي من يدور لما األهمية بفقدان اشعر  8

 منخفضة  1.41  2.30  الناس من كبيرة مجموعة وسط بالراحة اشعر  12

 منخفضة  1.25  2.24  عائلتي حتى ال و فهمي على قادر احد ال  9

 منخفضة  1.10  2.19  الماضي في تسعدني كانت أشياء بعمل استمتع  6

 تضحك التي األشياء ذات على ابكي ال و اضحك ال  5
  تبكيهم و اآلخرين

 منخفضة  1.26  2.17

 بحادثة مرتبطة و مهمة تفاصيل أتذكر أن أستطيع ال  15
  الماضي في لي حدثت ) مزعجة ،مفزعة(

 منخفضة  1.03  2.04

 منخفضة  1.60  2.00  عني يبتعدون أصبحوا مني القريبين الناس أن أجد  2

 منخفضة  1.27  1.96  بالدوام االنتظام و المدرسة في البقاء يعل السهل من  7

 منخفضة  0.87  1.73  مشاعر بدون كنت لو كما أحيانا أتصرف  4

 منخفضة  0.42  2.39  الدرجة الكلية 

 
 

 وهي) 2.37( بلغت  قدلضابطةللعينة ا الزائدة االستثارةلبعد  لكليةا الدرجة ان) 9.4(جدول  يشيرو
 حذرا أكون أن يجب كأنني و اشعر"، )A34 (رقم فقرة أعلى وجاءت نادرا وتعني منخفضة درجة
 وتنعي متوسطة درجة وهي) 3.43( حسابي بمتوسط "األوقات اغلب في االستعداد أهبة على و جدا

 في األدوية استخدام إلى لجأت" تنص والتي) A26 (رقمهي  فقرة ادنيكانت  المقابل في أحيانا،
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 وهي) 1.34( وصل حسابي بمتوسط "الماضي أحداث نسيان و النوم لىع لتساعدني األوقات بعض
  جدا منخفضة درجة

 

 بعدالدرجة المعيارية لفقرات نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و  :9.4جدول 
 . للعينة الضابطةالزائدة  االستثارة

 

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  يةالمعيار

A34  أهبة على و جدا حذرا أكون أن يجب كأنني و اشعر 
  األوقات اغلب في االستعداد

 متوسطة  1.24  3.43

A3  الضغط و بالضيق اشعر عندما عنيفا سلوكا اسلك 
  النفسي

 منخفضة  1.21  2.92

A28  منخفضة  1.24  2.79   بسرعة ألمور بسيطةاغضب 

A18  منخفضة  1.06  2.60   مني بتطل محددة مهام على التركيز في صعوبة أجد 

A22  منخفضة  1.27  2.33  الفزع من اقفز المتوقعة غير الضجة تجعلني 

A13  منخفضة  1.06  2.04  مني يطلب عمل اي انهاء أستطيع ال 

A29  منخفضة  1.07  1.53  الليل في النوم إلى الذهاب من أخاف 

A26  لتساعدني األوقات بعض في األدوية استخدام إلى لجأت 
  الماضي أحداث نسيان و نومال على

منخفضة   0.81  1.34
 جدا

 منخفضة  0.52  2.37  الدرجة الكلية  

  
 وهي) 2.74(وصلت قد لضابطةللعينة ا االكتئاب لبعد الكلية الدرجة بان) 10.4 (جدول من يتبين
 على بالندم شعور ينتابني"وتنص على ) A2 (رقمكانت  فقرة أعلى أن ويتبين ،) منخفضة (درجة
 فقرة أدنى مقابل متوسطة درجة وهي)3.09( حسابي بمتوسط "الماضي في بها قمت أعمال/أشياء
  .منخفضة درجة وهي )1.55( بلغ حسابي بمتوسط "اآلخرين بصحبة استمتع"، )A20 (رقم وهي
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 بعدالدرجة المعيارية لفقرات  نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و:10.4جدول 
  .للعينة الضابطة االكتئاب أعراض

 
 

 األطفال يستخدمها التي األساليب هي ما :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث والذي نصه
 ومواجهة أحداث له، يتعرضون الذي النفسي الضغط مواجهة في االستمرار اجل من الفلسطينيون

   ؟الحياة اليومية الضاغطة
ان الدرجة الكلية لمحور التفاعل االيجابي في مواجهة أحداث الحياة ) 11.4(جدول  يبينحيث 

، ويتبين )تنطبق إلى حد ما(ة تعني وهي درج )2.13( قد وصلت للعينة التجريبية اليومية الضاغطة
أجاهد من اجل تحقيق طموحاتي المستقبلية رغم أحداث : "ونصها) 4B(رقم كانت أن أعلى فقرة 

تنطبق إلى حد (وهي درجة تعني ) 2.54( بمتوسط حسابي "الحياة اليومية الضاغطة التي تمر بي
 الى أخصائي او مرشد نفسي أحاول أحيانا اللجوء"، )13B( مقابل أدنى فقرة وهي رقم ) ما

 بمتوسط حسابي بلغ "ليساعدني في كيفية التعامل مع أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة
  ).تنطبق إلى حد ما( وهي درجة تعني )2.13(
  
  
  
  
  
 

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

A2  قمت أعمال/أشياء على بالندم شعور ينتابني 
  الماضي في بها

 متوسطة  1.12  3.09

A19  منخفضة  1.38  2.79  سبب دون البكاء في بالرغبة اشعر 

A9  منخفضة  1.35  2.49  حياتي من التخلص في بالرغبة إحساس يراودني 

A10  هناك بينما , الحياة قيد على أنا لم أتساءل 
   يموتون  علي أعزاء

 منخفضة  1.25  2.44

A20  منخفضة  0.86  1.55  استمتع بصحبة اآلخرين 

 منخفضة  0.86  2.74  الدرجة الكلية 
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 الدرجة المعيارية لفقرات أسلوبنتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و: 11.4جدول 
 للعينة التجريبية جابياالي التفاعل

المتوسط  العبارة الرقم
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

4B  أجاهد من اجل تحقيق طموحاتي المستقبلية رغم أحداث الحياة اليومية الضاغطة
 التي تمر بي

تنطبق الى  0.71 2.54
 حد ما

7B  تنطبق الى  0.73 2.40 الكثير من الضغوط النفسيةالمساندة االجتماعية مع أفراد أسرتي و أصدقائي تخفف
 حد ما

3B  أحاول التفكير في بعض أحداث الحياة السعيدة التي مرت في حياتي ألقارنها
 باألحداث الضاغطة

تنطبق الى  0.75 2.35
 حد ما

16B تنطبق الى  0.77 2.25 اشعر بالرضا عن نفسي عند مواجهتي ألحداث الحياة اليومية الضاغطة
  ماحد

17B  أحاول االستفادة من تجارب و خبرات اآلخرين في أساليب مواجهة أحداث
 الحياة اليومية الضاغطة 

تنطبق الى  0.73 2.23
 حد ما

27B  أحاول أن أكون متعاونا مع اآلخرين في مواجهتي ألحداث الحياة اليومية
 الضاغطة

تنطبق الى  0.88 2.22
 حد ما

6B بالتفاؤل(جابية مع أحداث الحياة اليومية الضاغطة أحاول التوافق بأساليب اي، 
 )و إعادة إدراك الحدث الضاغط بطريقة ايجابية  ،الدعابة ،األمل

تنطبق الى  0.82 2.15
 حد ما

1B تنطبق الى  0.73 2.13 أفكر أحيانا في أحداث الحياة اليومية الضاغطة التي مرت في حياتي
 حد ما

12B  النفسية و االجتماعية التي يمكن أن تحدثها أحداث أحاول تجنب بعض المشكالت
 الحياة اليومية الضاغطة 

تنطبق الى  0.80 2.02
 حد ما

18B  أحاول تجنب االنفعاالت و المشاعر السلبية في مواجهة أحداث الحياة اليومية
 الضاغطة

تنطبق الى  0.80 2.00
 حد ما

24B  و التي حدثت لي في الماضي أفكر أحيانا في أحداث الحياة اليومية الضاغطة ,
 و لحاول االستفادة منها في مواجهتي لألحداث التي تمر بي حاليا 

تنطبق الى  0.82 2.00
 حد ما

23B  تنطبق الى  0.78 1.90 أحاول أن انظر الى أي حدث ضاغط يمر بي بواقعية قدر االمكان
 حد ما

13B عدني في كيفية التعامل أحاول أحيانا اللجوء الى أخصائي او مرشد نفسي ليسا
 مع أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة

 ال تنطبق 0.75 1.49

 تنطبق الى 0.33 2.13  الدرجة الكلية
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أن الدرجة الكلية لمحور التفاعل السلبي في مواجهة أحداث الحيـاة اليوميـة               )12.4 (بين جدول وي
، ويتبـين أن    )تنطبق إلى حد مـا    (درجة تعني   وهي  ) 1.89( قد وصلت    للعينة التجريبية  الضاغطة

التزم الصمت أحيانا في مواجهة أحـداث الحيـاة اليوميـة           : "ونصها) B19(رقم  كانت  أعلى فقرة   
 مقابل أدنى فقرة وهـي      ) تنطبق إلى حد ما   ( وهي درجة تعني     )2.01( بمتوسط حسابي    "الضاغطة

خرين في أساليب مواجهتهم ألحـداث      اشعر أحيانا بأنني لست أفضل من اآل      : "ونصها  ) 29B(رقم  
  ).تنطبق إلى حد ما(وهي درجة تعني ) 1.89( بمتوسط حسابي بلغ "الحياة اليومية الضاغطة

  
 الدرجة المعيارية لفقرات أسلوبنتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و: 12.4جدول 
  للعينة التجريبية السلبي التفاعل

  
ر قم 
 العبارة

ط المتوس  العبارة
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

B19  التزم الصمت أحيانا في مواجهة أحداث الحياة اليومية
 الضاغطة

تنطبق الى  0.84 2.01
 حد ما

26B  اشعر أحيانا بالقلق و الخوف من أي حدث ضاغط مؤلم
 أتوقعه في حياتي اليومية

تنطبق الى  0.78 1.97
 حد ما

30B ان التفكير في أحداث الحياة اليومية اشعر أحيانا ب
 الضاغطة تؤخرني في إنجاز أعمالي اليومية

تنطبق الى  0.82 1.95
 حد ما

14B  أخشى أن تؤثر أحداث الحياة اليومية الضاغطة على
 أسلوب حياتي اليومية

تنطبق الى  0.78 1.91
 حد ما

11B  أفضل أحيانا عدم مواجهة أحداث الحياة اليومية
 الضاغطة 

تنطبق الى  0.74 1.88
 حد ما

21B  أحاول أحيانا االنسحاب من الحياة لبعض الوقت حتى ال
 أواجه أي حدث ضاغط في حياتي اليومية 

تنطبق الى  0.72 1.79
 حد ما

29B  اشعر أحيانا بأنني لست أفضل من اآلخرين في أساليب
 مواجهتهم ألحداث الحياة اليومية الضاغطة

تنطبق الى  0.73 1.73
  ماحد

تنطبق الى  0.43  1.89 الدرجة الكلية  
 حد ما

 مواجهة في السلوكية التصرفات ألسلوب الكلية الدرجة بان )13.4(جدول رقم  بيانات من يتبين
تنطبق إلى  (تعني درجة وهي) 1.99( وصلت  قدللعينة التجريبية الضاغطة اليومية الحياة أحداث
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 في وثقافتي تيخبرا من استفيد أن أحاول: "ونصها) 10B (رقمكانت  فقرة أعلى أن ويتبين ،)ما حد
 وهي) 2.35( حسابي بمتوسط "الضاغطة اليومية الحياة أحداث لمواجهة منطقية أساليب وضع
 بطريقة أحيانا أتصرف: "ونصها) 28B (رقم وهي فقرة أدنى مقابل )ما حد تنطبق إلى (تعني درجة
 الواقعى التفكير تجنب ,للحدث االستسالم ("الضاغطة اليومية الحياة ألحداث مواجهتي قي سلبية

  )تنطبق إلى حد ما( تعني درجة وهي)1.63( بلغ حسابي بمتوسط )اليأس واالكتئاب للموقف،
 

 الدرجة المعيارية لفقرات أسلوبط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج المتوس :13.4جدول 
  للعينة التجريبية السلوكية التصرفات

 

المتوسط   لعبارةا  الرقم
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

10B ثقافتي في وضع أحاول أن استفيد من خبراتي  و
 أساليب منطقية لمواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 

ينطبق إلى  0.76 2.35
 حد ما

5B ينطبق إلى حد ما 0.78 2.30 ابحث عن المتعة و مصادر التسلية لتخفيف اآلثار السلبية التي تمر بي 

8B ينطبق إلى حد ما 0.76 2.07 اهتم بالنتائج التي تحدثها أحداث الحياة اليومية الضاغطة 

22B  و , أتخيل أحيانا بعض األحداث الضاغطة في المستقبل
 أفكر في أسلوب مواجهتها 

ينطبق إلى  0.81 2.07
 حد ما

20B ينطبق إلى حد ما 0.74 2.01 جهني أحاول التصرف بسرعة مع أي موقف ضاغط يوا 

9B  أحاول أن ابحث عن اهتمامات أخرى تبعدني عن
 المواجهة المباشرة ألحداث الحياة اليومية الضاغطة 

ينطبق إلى  0.78 2.00
 حد ما

2B  ينطبق إلى حد ما 0.72 1.90 اتجنب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 

15B ينطبق إلى حد ما 0.84 1.81 يومية الضاغطة على تصرفاتي أصبحت تؤثر أحداث الحياة ال 

25B  أقوم أحيانا ببعض األفعال غير اإلرادية في مواجهتي
 لألحداث الضاغطة

ينطبق إلى  0.82 1.80
 حد ما

28B  ينطبق إلى حد ما 0.72 1.63 أتصرف أحيانا بطريقة سلبية قي مواجهتي ألحداث الحياة اليومية الضاغطة 

 0.37 1.99  الكليةالدرجة 
 

ينطبق إلى 
 حد ما

  
 اليومية الحياة أحداث مواجهة في االيجابي التفاعل ألسلوب الكلية الدرجة ان) 14.4(جدول يبين

 أن ويتبين ،)تنطبق الى حد ما (تعني درجة وهي )2.20( وصلت  قدلضابطةللعينة ا الضاغطة
 أحداث رغم المستقبلية طموحاتي تحقيق اجل من أجاهد: "ونصها) 4B (رقمجاءت  فقرة أعلى
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) تنطبق تماما (تعني درجة وهي )2.53( حسابي بمتوسط "بي تمر التي الضاغطة اليومية الحياة
 مع التعامل كيفية في ليساعدني أخصائي الى اللجوء أحيانا أحاول: ") 13B (وهي فقرة أدنى مقابل
 تعني درجة وهي) 1.33( بلغ ابيحس بمتوسط "الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة أساليب

  ).تنطبق إلى حد ما(
  

 الدرجة المعيارية لفقرات أسلوبنتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و  :أ14.4جدول 
  .لضابطةللعينة ا االيجابي التفاعل

 

المتوسط  العبارة الرقم
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

4B أحداث رغم المستقبلية طموحاتي قتحقي اجل من أجاهد 
 بي تمر التي الضاغطة اليومية الحياة

 تنطبق تماما 0.75 2.53

17B في اآلخرين خبرات و تجارب من االستفادة أحاول 
  الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة أساليب

تنطبق الى  0.68 2.48
 حد ما

3B مرت يالت السعيدة الحياة أحداث بعض في التفكير أحاول 
 الضاغطة باألحداث ألقارنها حياتي في

تنطبق الى  0.72 2.44
 حد ما

6B اليومية  الحياة أحداث عايجابية م بأساليب التوافق أحاول
  ةالضاغط

تنطبق  0.73 2.39
 الىحدما

7B الضغوط تخفف أسرتي أفراد مع االجتماعية المساندة 
 النفسية

تنطبق الى  0.73 2.37
 حد ما

27B مواجهتي في اآلخرين مع متعاونا أكون أن أحاول 
  الحياة ألحداث

تنطبق الى  0.72 2.34
 حد ما
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 الدرجة المعيارية لفقرات أسلوبنتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و  :ب14.4جدول 
  .لضابطةللعينة ا االيجابي التفاعل

  
المتوسط  العبارة الرقم

  الحسابي 
االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

24B تنطبق  0.78 2.23  الماضية الضاغطة اليومية الحياة أحداث في أحيانا أفكر
 الى حد ما

16B تنطبق  0.79 2.19  الحياة ألحداث مواجهتي عند نفسي عن بالرضا اشعر
 الى حد ما

1B التي الضاغطة اليومية الحياة أحداث في أحيانا أفكر 
 حياتي في مرت

نطبق ت 0.61 2.13
 ما الىحد

23B بواقعية بي يمر ضاغط حدث أي الى انظر أن أحاول 
  االمكان قدر

تنطبق  0.72 2.11
 ما الىحد

18B الحياة أحداث مواجهة في االنفعاالت تجنب أحاول 
 الضاغطة

تنطبق  0.75 2.09
 ما الىحد

12B تنطبق  0.79 1.96  تحدث أن يمكن التي النفسية المشكالت تجنب أحاول
  حد ماالى

13B تنطبق  0.63 1.33  ليساعدني أخصائي الى اللجوء أحيانا أحاول
 الى حد ما

تنطبق  0.35 2.20 الدرجة الكلية   
  الى حد ما

  
 اليومية الحياة أحداث مواجهة في السلبي التفاعل السلوب الكلية الدرجة  ان)15.4(جدول  يبين

 أن ويتبين ،)تنطبق إلى حد ما (تعني جةدر وهي) 2.02 (وصلت  قدلضابطةللعينة ا الضاغطة
 الضاغطة اليومية الحياة أحداث في التفكير بان أحيانا اشعر : ")30B (رقمكانت  فقرة أعلى

)  تنطبق إلى حد ما (تعني درجة وهي) 2.16( حسابي بمتوسط "اليومية أعمالي إنجاز في تؤخرني
 "الضاغطة اليومية الحياة أحداث واجهةم عدم أحيانا أفضل : ")11B (رقم وهي فقرة أدنى مقابل

 ).تنطبق إلى حد ما (تعني درجة وهي )1.88( بلغ حسابي بمتوسط
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 المعيارية لفقرات أسلوبالدرجة يبين نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و :15.4جدول 
  .السلبي للعينة الضابطة التفاعل

  
  الرقم
  الفقرة

المتوسط   العبارة
  الحسابي 

النحراف ا
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

30B اليومية الحياة أحداث في التفكير بان أحيانا اشعر 
 اليومية أعمالي إنجاز في تؤخرني الضاغطة

تنطبق  0.74 2.16
 الى حد ما

26B مؤلم ضاغط حدث أي من الخوف و بالقلق أحيانا اشعر 
 اليومية حياتي في أتوقعه

تنطبق  0.80 2.13
 الى حد ما

B19 اليومية الحياة أحداث مواجهة في أحيانا الصمت التزم 
 الضاغطة

تنطبق  0.79 2.06
 الى حد ما

29B أساليب في اآلخرين من أفضل لست بأنني أحيانا اشعر 
 الضاغطة اليومية الحياة ألحداث مواجهتهم

تنطبق  0.75 2.02
 الى حد ما

14B على الضاغطة اليومية الحياة أحداث تؤثر أن أخشى 
 اليومية حياتي أسلوب

تنطبق  0.67 1.98
 الى حد ما

21B ال حتى الوقت لبعض الحياة من االنسحاب أحيانا أحاول 
  اليومية حياتي في ضاغط حدث أي أواجه

تنطبق  0.80 1.92
 الى حد ما

11B تنطبق  0.70 1.88  الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة عدم أحيانا أفضل
 الى حد ما

تنطبق  0.42 2.02   الكلية الدرجة 
 الى حد ما

 

 أحداث مواجهة في السلوكية التصرفات لمحور الكلية الدرجة بان 15.4 جدول بيانات من يتبين
 ,)تنطبق إلى حد ما (تعني درجة وهي) 2.02(وصلت  قدلضابطةللعينة ا الضاغطة اليومية الحياة
 السلبية اآلثار لتخفيف التسلية مصادر و المتعة عن ابحث" :)5B (رقمكانت  فقرة أعلى أن ويتبين
تنطبق إلى  (تعني درجة وهي) 2.43(حسابي بمتوسط "بي تمر التي الضاغطة اليومية الحياة أحداث
 ألحداث مواجهتي قي سلبية بطريقة أحيانا أتصرف: ")28B (رقم وهي فقرة أدنى مقابل )حد ما
 )اليأس واالكتئاب للموقف، الواقعى التفكير تجنب ,للحدث االستسالم (،"الضاغطة اليومية الحياة

  ).تنطبق إلى حد ما (تعني درجة وهي) 1.64( بلغ حسابي بمتوسط
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 الدرجة المعيارية لفقرات أسلوبنتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و  :16.4جدول رقم 
  السلوكية للعينة الضابطة التصرفات

 

رقم 
  العبارة

المتوسط   العبارة
   الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

الدرجة 
  المعيارية

5B أحداث السلبية اآلثار لتخفيف التسلية مصادر و المتعة عن ابحث 
 بي تمر التي الضاغطة اليومية الحياة

تنطبق الى  0.71 2.43
 حد ما

10B منطقية أساليب وضع في ثقافتي و  خبراتي من استفيد أن أحاول 
  اغطةالض اليومية الحياة أحداث لمواجهة

تنطبق الى  0.73 2.34
 حد ما

20B تنطبق الى  0.82 2.15  يواجهني ضاغط موقف أي مع بسرعة التصرف أحاول
 حد ما

9B المواجهة عن تبعدني أخرى اهتمامات عن ابحث أن أحاول 
  الضاغطة اليومية الحياة ألحداث المباشرة

تنطبق الى  0.81 2.06
 حد ما

22B في أفكر و , المستقبل في الضاغطة األحداث بعض أحيانا أتخيل 
  مواجهتها أسلوب

تنطبق الى  0.84 2.05
 حد ما

2B تنطبق الى  0.73 1.98  الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة اتجنب
 حد ما

8B تنطبق الى  0.73 1.97  الضاغطة اليومية الحياة أحداث تحدثها التي بالنتائج اهتم
 حد ما

25B ةمواجهل في اإلرادية غير التصرفات و ألفعالا ببعض أحيانا أقوم 
 ألحداثا

تنطبق الى  0.76 1.87
 حد ما

15B تنطبق الى  0.81 1.74 تصرفاتي3  على الضاغطة اليومية الحياة أحداث تؤثر أصبحت
 حد ما

28B تنطبق الى  0.72 1.64  الحياة ألحداث مواجهتي قي سلبية بطريقة أحيانا أتصرف
 حد ما

تنطبق الى  0.35 2.02  ليةالدرجة الك 
 حد ما
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  - :نتائج التحليل اإلحصائي لفحص فرضيات الدراسة 3.4
  

  0 .05 اقل من αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :فحص الفرضية األولى
حسب في استجابات المبحوثين في العينة التجريبية والضابطة فيما يتعلق بأعراض ما بعد الصدمة 

 واألعراض ، االستثارة الزائدة، التجنب والفتور العاطفي،إعادة خبرة الحدث ألصدمي(األبعاد 
  ) . ومكان السكن ، المستوى الدراسي، العمر،الجنس: تبعا للمتغيرات التالية ) االكتئابية

  
 ،دمةاستجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس اضطراب ما بعد الص أن) 17.4(جدول  شيري

تم  وبذلكالجنس   لمتغيريعزى  0 .05 اقل من αمستوى الداللة عند إحصائية عالقة لها ال يوحد
   .الخاصة بهذا المتغير قبول الفرضية

 

الستجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس اضطراب ما بعد  "ت" اختبار نتائج : 17.4 جدول
  الصدمة حسب متغير الجنس

  
  
 االبعاد

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  1.724 0.504  اعادة خبرة الحدث الصدمي

  0.975  0.595   التجنب و الفتور العاطفي

  0.604  1.550   االستثارة الزائدة

  0.805  0.530           أعراض اكتئابية

  0.273 1.045 مقياس اضطراب ما بعد الصدمة ككل

  
ابات مبحوثين العينة الضابطة على مقياس اضطراب ما استج أن جدول) 18.4( معطيات تشير 

إعادة خبرة الحدث الصدمي، التجنب والفتور العاطفي، االستثارة (  حسب معيار ،بعد الصدمة
  0 .05 اقل من αمستوى الداللة عند إحصائية عالقة لها ال يوجد )الزائدة، واألعراض االكتئابية 

   . رضية الخاصة بهذا المتغيرتم قبول الف وبذلكالجنس   لمتغيريعزى
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الستجابات مبحوثين العينة الضابطة على مقياس اضطراب ما   "ت" اختبار نتائج : 18.4 جدول
  بعد الصدمة تعزى لمتغير الجنس

  
  
  االبعاد

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

 0.065 2.309  اعادة خبرة الحدث الصدمي

  0.443  2.118   التجنب والفتور العاطفي

  0.987  2.103   االستثارة الزائدة

 0.725 0.551           أعراض اكتئابية

 0.307 1.805  مقياس اضطراب ما بعد الصدمة ككل
 

استجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس اضطراب ما بعد  أن )19.4 (جدول شيريو
المستوى   لمتغيريعزى 0 .05 اقل من αاللةمستوى الد عند إحصائية عالقة لها ال يوجدالصدمة 
   .فيما يتعلق بالمستوى الدراسي تم قبول الفرضية وبذلك, الدراسي 

  
 الستجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس اضطراب ما "ت"نتائج اختبار  :19.4 رقم جدول

  بعد الصدمة حسب المستوى الدراسي
  

  
  االبعاد

  
 F /  Tقيمة  

  
  لة اإلحصائيةمستوى الدال

  0.124 1.721 اعادة خبرة الحدث الصدمي

  0.082  1.943    التجنب و الفتور العاطفي

  0.290  1.246   االستثارة الزائدة

  0.436  0.992           أعراض اكتئابية

  0.198  1.467  مقياس اضطراب ما بعد الصدمة ككل

ضابطة على مقياس اضطراب ما بعد استجابات مبحوثين العينة ال أن) 20.4( جدوليتبين من 
 لمتغير المستوى عزى ت0 .05 اقل من αالداللةمستوى  عند إحصائية عالقة لها الصدمة ال يوجد

  .فيما يتعلق بالمستوى الدراسي تم قبول الفرضية وبذلك الدراسي
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ب ما الستجابات مبحوثين العينة الضابطة على مقياس اضطرا "ت" اختبار نتائج : 20.4 رقم جدول
  .المستوى الدراسي بعد الصدمة حسب متغير

  
  
  االبعاد

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.167 1.601 اعادة خبرة الحدث الصدمي

  0.314  1.201    التجنب و الفتور العاطفي

  0.210  1.461   االستثارة الزائدة

 0.122 1.789           أعراض اكتئابية

  0.114  1.829  بعد الصدمة ككلمقياس اضطراب ما 
  

استجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس اضطراب ما بعد  أن) 21.4( جدولكما يظهر 
العمر   لمتغيرعزى، ت0 .05 اقل من αمستوى الداللة  عند إحصائية عالقة لها  ال يوجد،الصدمة
 ، االستثارة الزائدة،ث الصدميإعادة خبرة الحد( تم قبول الفرضية فيما يتعلق باالبعاد  وبذلك

 مستوى عند إحصائية فروقات وجد قدفالعاطفي  بعد التجنب و الفتور أما ،)واألعراض االكتئابية 
فيما يتعلق بهذا ه تم رفض الفرضية الصفرية بان القول نستطيع وبذلكن  0 .05 اقل من α الداللة
 فتبين البعدية للمقارنات شيفيه اختبار اجاستخر تم فقد الفروق مصادر على التعرف اجل ومن ،البعد
 وهي 2.57 الحسابي المتوسط بلغ حيث  سنة 16 االكبر سنااالطفال  لصالح جاءت الفروق ان

  . احيانا تعني متوسطة درجة
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الستجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس اضطراب ما بعد   "ت"اختبار نتائج : 21.4 جدول
  .ر العمر الصدمة حسب متغي

  
  
  عيارالم

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.103 1.820 اعادة خبرة الحدث الصدمي

  0.040  2.310    التجنب و الفتور العاطفي

  0.576  0.795   االستثارة الزائدة

  0.061  2.095           أعراض اكتئابية

  0.102  1.827  مقياس اضطراب ما بعد الصدمة ككل

  
استجابات مبحوثين العينة الضابطة على مقياس اضطراب ما بعد  أن جدول) 22.4( معطيات تشير

 ليس ) واألعراض االكتئابية، االستثارة الزائدة،إعادة خبرة الحدث الصدمي(  حسب معيار ،الصدمة
تم قبول الفرضية  وبذلك لمتغيرالعمر يعزى، 0 .05 اقل من α المستوى عند إحصائية عالقة لها
ذات داللة  فروقات يوجد فانه للتجنب و الفتور العاطفيبالنسبة  أما .فيما يتعلق بهذه االبعادفرية الص

 وبذلك  ،0.05 من اقل جاء الداللة مستوى أن حيث لمتغير عمر المبحوثين، تعزى  إحصائية
  .فيما يتعلق بهذا البعده تم رفض الفرضية الصفرية بان القول نستطيع

  
 ان فتبـين  البعديـة  للمقارنات شيفيه اختبار استخراج تم فقد الفروق مصادر ىعل التعرف اجل ومن

 متوسطة درجة وهي 2.74 الحسابي المتوسط بلغ حيث  سنة 18 السن كبار لصالح جاءت الفروق
   .ا نادر تعني درجة وهي 1.88 حسابي بمتوسط سنة 15 أعمارهم من و احيانا تعني
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الستجابات مبحوثين العينة الضابطة على مقياس اضطراب ما بعد  "ت"نتائج اختبار : 22.4جدول 
  .الصدمة تبعا لمتغير العمر 

  
  
  عيارالم

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.027 2.503 اعادة خبرة الحدث الصدمي

  0.177  1.528    التجنب و الفتور العاطفي

  0.538  0.846   االستثارة الزائدة

 0.929 0.313           ابيةأعراض اكتئ

  0.141  1.665  مقياس اضطراب ما بعد الصدمة ككل
  
 ،استجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس اضطراب ما بعد الصدمة أن )23.4 (جدول شيري

 السكن منطقة  لمتغيرعزى  ت0 .05 اقل من αمستوى الداللة  عند إحصائية عالقة لها ال يوجد
   .تم قبول الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمنطقة السكن وبذلك االستيطانية ؤرةالب من بالقرب

  
الستجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس اضطراب " ت"نتائج اختبار : 23.4 رقم جدول 

      . االستيطانية البؤرة من بالقرب السكن منطقة ما بعد الصدمة تبعا لمتغير
  

  
  المتغير

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.157 1.175 اعادة خبرة الحدث الصدمي

  0.055  2.615    التجنب و الفتور العاطفي

  0.535  0.732                                                                                                                 االستثارة الزائدة

  0.943  0.129           بيةأعراض اكتئا

  0.316  1.193  مقياس اضطراب ما بعد الصدمة ككل
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 اقل αمستوى الداللة  عند االحصائية داللة ذات فروق يوجد ال بانه) 24.4( جدول معطيات تشير
 مستوى خالل من واضح وذلك الضابطة والعينة ةيالتجريب العينة بين للعالقة تعزى  0 .05من 
تم  وبذلك,  الكلية الدرجة الى اضافة المجاالت جميع في α=0.05 من اكبر انه الموضح الداللة

  .االحصائية داللة ذات فروق وجود لعدم قبول الفرضية
 

 مقياس العينة الضابطة علىالتجريبية و العينة بين "ت"اختبار  نتائج جدول : 24.4 جدول
  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

  
  

  إعادة خبرة الحدث الصدمي
المتوسط   لعدد ا

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري  

مستوى  Tقیمة 
الداللة 

  االحصائیة 
  0.981  0.024  0.86  2.42  102   المجموعة التجريبية

      0.75  2.43  102  المجموعة الضابطة 

    التجنب والفتور العاطفي

  0.617  0.502  0.52  2.43  102   المجموعة التجريبية

      0.42  2.39  102  المجموعة الضابطة 

    االستثارة الزائدة

  0.517  0.649  0.60  2.32  102   المجموعة التجريبية

      0.52  2.37  102  المجموعة الضابطة 

    أعراض االكتئاب

  0.730  0.347  0.76  2.44  102   المجموعة التجريبية

      0.68  2.47  102  المجموعة الضابطة 

اضطراب  مقياسل الكلية رجةالدالد
  مةضغوط ما بعد الصد

  

  0.857  0.180  0.54  2.40  102   المجموعة التجريبية

      0.46  2.42  102  المجموعة الضابطة 

  
  

  0 .05 اقل من αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الثانية فحص الفرضية 
داث الحياة في استجابات المبحوثين من العينة التجريبية و الضابطة فيما يتعلق بأساليب مواجهة أح
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 ،التفاعل االيجابي، التفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية: اليومية الضاغطة حسب األساليب التالية 
 . ومكان السكن، المستوى الدراسي، العمر،الجنس: تبعا للمتغيرات التالية

  
على مقياس أساليب  استجابات المبحوثين في العينة التجريبية أن) 25.4( جدول معطيات تشير

 من بالقرب السكن منطقة ،رالعم  الجنس، وحسب كال من مواجهة األحداث اليومية الضاغطة
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أو إحصائية عالقة لها ال يوجد ،االستيطانية البؤرة

تم قبول الفرضية الصفرية الخاصة بهذه  وبذلك المتغيرات لهذه عزى ت0 .05 اقل من αالداللة 
 α=0.05 من اقلجاءت  الداللة مستوى فان )الدراسي الصف (الدراسي المستوى أما ،لمتغيراتا

 مستوىنه تم قبول الفرضية بالنسبة للبا القول ونستطيع  إحصائيةذات داللة  فروق يوجد وبالتالي
  انفتبين البعدية للمقارنات شيفيه اختبار استخراج تم فقد الفروق مصادر على وللتعرف الدراسي،
  .) 2.11  (الحسابي المتوسط وصل حيث العاشر الصف طلبة جاءت لصالح الفروق

  
الستجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس أساليب " ت" اختبار نتائج: 25.4جدول رقم 

  .مواجهة األحداث اليومية الضاغطة 
  

  
  المتغير

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.195 0.372 الجنس 
  0.026  2.525  )  الصف الدراسي ( المستوى الدراسي 

  0.060  2.106 العمر  
  0.206  2.541منطقة السكن بالقرب من البؤرة االستيطانية          

  
  

 ، )الدراسي الصف ( الدراسي المستوى الجنس، من كال أن) 26.4( جدول نتائج خالل من يتبين
 اقل من α المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أو إحصائية عالقة لها ليس العمر،و

   .تم قبول الفرضية الصفرية لهذه المتغيرات في العينة الضابطة وبذلك المتغيرات لهذه عزى ت0 .05
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الستجابات مبحوثين العينة الضابطة على مقياس أساليب  "ت"نتائج اختبار  : 26.4جدول رقم 
  غطة مواجهة األحداث اليومية الضا

  
  
  المتغير

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.725 0.551 الجنس 

  0.122  1.789  )  الصف الدراسي ( المستوى الدراسي 

  0.929  0.313 العمر  

  
أساليب مواجهة  على مقياس العينة التجريبية مبحوثين استجابات أن )27.4 (جدول معطيات تشير

 يعزى 0.05 من اقل α المستوى عند إحصائية عالقة لها  يوجداألحداث اليومية الضاغطة ال
  .تم قبول الفرضية  وبذلكالجنس  لمتغير

  
الستجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس أساليب " ت"اختبار نتائج  : 27.4جدول رقم 

  .الجنس مواجهة األحداث اليومية الضاغطة تبعا لمتغير
  
  

  المتغير
  

 F /  T  قيمة  

  
  ستوى الداللة اإلحصائية م

  0.149 1.191 أسلوب التفاعل االيجابي

  0.270  0.725  أسلوب التفاعل السلبي

  0.306  1.166   أسلوب التصرفات السلوكية
  
  
  

أساليب مواجهة  على مقياس العينة الضابطة مبحوثين استجابات أن )28.4 (جدول معطيات تشير
 ، سلوب التفاعل السلبي،أسلوب التفاعل االيجابي (األحداث اليومية الضاغطة حسب األساليب

 يعزى ،0.05 من اقل α المستوى عند إحصائية عالقة لها ليس )أسلوب التصرفات السلوكية
  .تم قبول الفرضية الصفرية لمتغير الجنس  وبذلكالجنس  لمتغير
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قياس أساليب الستجابات مبحوثين العينة الضابطة على م "ت" اختبار نتائج: 28.4 جدول رقم 
  .الجنس مواجهة األحداث اليومية الضاغطة لمتغير

  
  
  سلوباأل

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.260 0.211 أسلوب التفاعل االيجابي

  0.619  1.037  أسلوب التفاعل السليبي

  0.408  0.055 أسلوب التصرفات السلوكية

  
أساليب  على مقياس العينة التجريبية مبحوثين استجابات أن) 29.4( جدول معطيات تشيركما 

 0.05 من اقل α المستوى عند إحصائية عالقة لها مواجهة األحداث اليومية الضاغطة ال يوجد
تم فبول الفرضية فيما يتعلق باسلوب التفاعل االيجابي و  وبذلك  لمتغير المستوى الدراسييعزى

 يوجد وبالتالي 0.05 من اقل α الداللة مستوى انفما أسلوب التفاعل السلبي  ،التصرفات السلوكية
 مصادر على التعرف اجل من رفضت،الصفرية  الفرضية بان القول ونستطيع إحصائية فروق
 الصف طلبة لصالح جاءت الفروق انتبين ف البعدية للمقارنات شيفيه اختبار استخراج تم فقد الفروق
 بلغعشر  الحادي الصف طلبة أن حيني ف)  1.52  (بلغ الحسابي المتوسط ان حيث التاسع

   ).2.03  (عندهم الحسابي المتوسط
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الستجابات مبحوثين العينة التجريبية علـى مقيـاس أسـاليب       " ت"نتائج اختبار   : 29.4جدول رقم   
  الدراسي المستوى مواجهة األحداث اليومية الضاغطة تبعا لمتغير

  
  

  المتغير
  

 F /  T  قيمة  

  
  الداللة اإلحصائية مستوى 

  0.102  1.829 أسلوب التفاعل االيجابي

  0.008  3.115  أسلوب التفاعل السلبي

  0.167  1.560   أسلوب التصرفات السلوكية

  
أساليب مواجهة  على مقياس العينة الضابطة مبحوثين استجابات أن) 30.4( جدول معطيات تشير

 أسلوب ، سلوب التفاعل السلبي، االيجابيأسلوب التفاعل( األحداث اليومية الضاغطة حسب 
 لمتغير، تبعا 0.05 من اقل α  الداللةمستوى عند إحصائية عالقة لها ليس، )التصرفات السلوكية

  .قبول الفرضية الصفرية الخاصة بهذا المتغيرتم  وبذلك الدراسي المستوى
  

ة على مقياس أساليب الستجابات مبحوثين العينة الضابط"ت"نتائج اختبار  : 30.4 رقم جدول
  .الدراسي المستوى مواجهة األحداث اليومية الضاغطة تبعا لمتغير

  
  
  سلوباأل

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.612 0.717 أسلوب التفاعل االيجابي

  0.846  0.403  أسلوب التفاعل السليبي

  0.704  0.595 أسلوب التصرفات السلوكية

  
أساليب مواجهة  على مقياس العينة التجريبية مبحوثين استجابات أن) 31.4( جدول معطيات تشير

 ال يوجد ) أسلوب التصرفات السلوكية،أسلوب التفاعل االيجابي(األحداث اليومية الضاغطة حسب 
تم قبول  وبذلكالعمر   لمتغيريعزى 0 .05 اقل من αالداللة  مستوى عند إحصائية عالقة لها

 0.05 من اقل الداللة مستوى فان ما أسلوب التفاعل السلبي ، األسلوبينالفرضية الخاصة بهذين
الخاصة بهذا الصفرية  الفرضية بان القول ونستطيع ،إحصائية  ذات داللةفروق يوجد وبالتالي
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 شيفيه اختبار استخراج تم فقد الفروق مصادر على التعرف اجل من ،األسلوب قد تم رفضها
 المتوسط بلغ حيث سنة 16 االطفال االكبر سنا لصالح جاءت وقلفرا انحيث  البعدية للمقارنات
  . متوسطة درجة وهي )2.08( الحسابي

  
الستجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس أساليب مواجهة " ت" نتائج اختبار  :31.4جدول 

  .العمر األحداث اليومية الضاغطة تبعا لمتغير
  
  

  المتغير
  

 F /  T  قيمة  

  
   الداللة اإلحصائية مستوى

  0.236 1.367 أسلوب التفاعل االيجابي

  0.020  2.657  أسلوب التفاعل السلبي

  0.310  1.206   أسلوب التصرفات السلوكية

  
أساليب مواجهة األحداث  على مقياس العينة الضابطة مبحوثين استجابات أن) 32.4( جدوليبين 

 أسلوب ، أسلوب التفاعل السلبي،التفاعل االيجابيأسلوب (اليومية الضاغطة حسب اساليب التكيف 
العمر   لمتغيرعزىت ،0.05 من اقل α المستوى عند إحصائية عالقة لها ليس )لتصرفات السلوكية

  .تم قبول الفرضية الخاصة بهذا المتغير وبذلك
  

اجهة الستجابات مبحوثين العينة الضابطة على مقياس أساليب مو "ت"نتائج اختبار  : 32.4 جدول
  .العمر األحداث اليومية الضاغطة تبعا لمتغير

  
  
  سلوباأل

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.720 0.612 أسلوب التفاعل االيجابي

  0.877  0.401  أسلوب التفاعل السليبي

  0.822  0.479 أسلوب التصرفات السلوكية
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أساليب مواجهة  على مقياس ة التجريبيةالعين مبحوثين استجابات أن) 33.4( جدول معطيات تشير
أسلوب التفاعل السلبي ،أسلوب التفاعل االيجابي( األحداث اليومية الضاغطة حسب اساليب التكيف 

، تعود 0.05 من اقل α المستوى عند إحصائية عالقة لها ال يوجد ،)وأسلوب التصرفات السلوكية
  .الصفرية لهذا المتغير يةالفرضقبلت  وبذلك االستيطانية البؤرة من بالقرب السكن منطقة لمتغير

  
الستجابات مبحوثين العينة التجريبية على مقياس أساليب "ت" اختبار نتائج : 33.4جدول رقم 

  . االستيطانية البؤرة من بالقرب السكن مواجهة األحداث اليومية الضاغطة تبعا لمتغير
  

  
  المتغير

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.155 1.787 أسلوب التفاعل االيجابي

  0.267 1.38  أسلوب التفاعل السلبي

  0.157 1.775   أسلوب التصرفات السلوكية

  
 α  الداللة مستوى عند االحصائية داللة ذات فروق يوجد ال بأنه ادناه )34.4(جدول بيانات تظهر
  الداللة مستوى خالل من واضح وذلك ،الضابطة والعينة التجريبة العينة بين 0.05 من اقل

 مواجهة في االيجابي التفاعل مجاالت في  0.05 من اكبر αدناه حيث جاءت قيمة ا الموضح
 والدرجة ،اليومية الحياة أحداث لمواجهة السلوكية التصرفات ، الضاغطة اليومية الحياة أحداث
الصفرية  الفرضيةتم قبول  وبذلك الضاغطة، اليومية الحياة أحداث مواجهة أساليب مقياسل  الكلية

 اليومية الحياة أحداث مواجهة في )السلبي التفاعل(  الثاني االسلوبب يتعلق فيما اما. لهذه االساليب
بين المجموعة الضابطة  فروق يوجد وبالتالي 0.05 من اقل α الداللة مستوى فان، الضاغطة

 ويتضح ، 0.028ى المستو عند ااحصائي لةاد قيمة وهي 2.320 "ت" قيمة بلغت حيثوالتجريبية، 
 1.89 مقابل 2.08 وصل الحسابي المتوسط ان حيث الضابطة العينة لصالح جاءت الفروق بان
  تم رفض الفرضية الصفرية  وبالتالي التجريبية العينة عند
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 أحداث مواجهة أساليب مقياس حول الضابطةالتجريبية و بين"ت"اختبار نتائج جدول : 34.4 جدول
  الضاغطة اليومية اةالحي

  
 أحداث مواجهة في االيجابي التفاعل
  الضاغطة اليومية الحياة

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 T Sigقيمة 

  0.143  1.474  0.33  2.13  102  العينة التجريبية
      0.35  2.20  102  العينة الضابطة 

 أحداث مواجهة في السلبي التفاعل
  غطةالضا اليومية الحياة

  

 0.028  2.230  0.43  1.89  102  العينة التجريبية
      0.42  2.08  102  العينة الضابطة 

 أحداث لمواجهة السلوكية التصرفات
  الضاغطة اليومية الحياة

  

 0.572  0.566  0.37  1.99  102  العينة التجريبية
      0.35  2.02  102  العينة الضابطة 

 أساليب لمقياس الكلية الدرجة
 اليومية الحياة داثأح مواجهة

  الضاغطة

  

 0.084  1.746  0.32  2.00  102  العينة التجريبية
      0.31  2.08  102  العينة الضابطة 

  
  

 0.05  اقل من αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : فحص الفرضية الثالثة 
ا بعد الصدمة، وأساليب مواجهة بأعراض م في استجابات المبحوثين في العينة التجريبية فيما يتعلق

أحداث الحياة اليومية الضاغطة، تبعا لمتغير منطقة السكن بالقرب من البؤر االستيطانية التالية 
   .) هداسا بيتو ،البينو أبرهم، رميدة تل، أربعة كريات(
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  علىالتجريبية العينةفي  االستيطانية البؤر بين )ANOVA (اختبار نتائج : 35.4 رقم جدول
  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة مقياس

  
مستوى 
  الداللة 

  قيمة  
F  

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

البؤرة  العدد 
 االستيطانية

 الدرجة الكلية

  للمقياس
  كريات أربعة 19 2.51 0.48 1.193 0.316

  تل رميدة  29 2.30 0.51  
  أبرهم البينو  22 2.31 0.61  
  بيت هداسا  32 2.50 0.53  
  المجموع  102 2.40 0.54  

 مقياس
اضطراب 
ضغوط ما 
  بعد الصدمة

  
  

اضطراب ضغوط  مقياس في االستيطانية البؤر بين )ANOVA (اختبار نتائج : 36.4 رقم جدول
  ما بعد الصدمة

  
مستوى 
  الداللة 

  قيمة  
F  

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

البؤرة  العدد 
  يةاالستيطان

  

  كريات اربعة 19 2.61 0.76 775 .1 0.157
  تل رميدة  29 2.33 0.87  
  ارهم البينو  22 2.12 0.90  
  بيت هداسا  32 2.60 0.83  
  المجموع  102 2.42 0.86  

إعادة خبرة 
الحدث 
 الصدمي

  
  
  
  
  
  
  



 109

راب ضغوط ما اضط مقياس في االستيطانية البؤر بين )ANOVA (اختبار نتائج :  37.4جدول 
  بعد الصدمة

 

مستوى 
  الداللة 

  قيمة  
F  

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

البؤرة  العدد 
  االستيطانية

 المعيار

  كريات أربعة 19 2.61 0.50 2.615 0.055
  تل رميدة 29 2.27 0.45  
  أبرهم البينو 22 2.31 0.55  
   هداسابيت 32 2.54 0.54  
  المجموع 102 2.43 0.52  

التجنب 
والفتور 
  العاطفي

  
اضطراب ضغوط ما  مقياس في االستيطانية البؤر بين )ANOVA (اختبار نتائج :38.4 جدول

  بعد الصدمة
  

مستوى 
  الداللة 

  قيمة  
F  

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

البؤرة  العدد 
  االستيطانية

  المعيار

  بعةكريات أر 19 2.37 0.47 0.732 0.535
  تل رميدة  29 2.18 0.57  
  أبرهم البينو  22 2.42 0.71  
  بيت هداسا  32 2.35 0.62  
  المجموع  102 2.32 0.60  

االستثارة 
  الزائدة
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اضطراب ضغوط  مقياس في االستيطانية البؤر بين )ANOVA (اختبار نتائج : 39.4 رقم جدول
 ما بعد الصدمة

 

مستوى 
  الداللة 

قيمة    
F  

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

البؤرة  العدد 
 االستيطانية

  المعيار

  كريات أربعة 19 2.46 0.77 0.129 0.943
  تل رميدة  29 2.40 0.84  
  أبرهم البينو  22 2.39 0.73  
  بيت هداسا  32 2.50 0.74  
  المجموع  102 2.44 0.76  

أعراض 
  االكتئاب

  
) 39.4(وجدول ) 38.4(وجدول ) 37.4(وجدول ) 36.4(وجدول ) 35.4( جدول تبيانا تظهر
 تعزى ، 0.05 من اقل  α الداللة مستوى عند االحصائية داللة ذات فروق يوجد ال بأنه أعاله

 الداللة مستوى خالل من واضح وذلكلمتغير منطقة السكن بالقرب من البؤرة االستيطانية، 
 ، في جميع اعراض اضطراب ما بعد 0.05 من اكبر αميع قيم ، حيث جاءت ج اعاله الموضح

إعادة خبرة الحدث الصدمي،التجنب والفتور العاطفي،االستثارة الزائدة، واألعراض (الصدمة، 
  .احصائية فروق وجود لعدمالصفرية  الفرضيةتم قبول  وبذلك ،) االكتئابية 

    
 مواجهة أساليب مقياس على االستيطانية البؤر بين )ANOVA (اختبار نتائج جدول : 40.4 جدول
  الضاغطة اليومية الحياة أحداث

 

مستوى 
  الداللة 

  قيمة  
F  

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

البؤرة  العدد 
 االستيطانية

 الدرجة الكلية

  للمقياس
  كريات أربعة 19 2.02 0.25 1.541 0.209

  تل رميدة  29 2.08 0.28  
  أبرهم البينو  22 1.89 0.36  
  بيت هداسا  32 2.08 0.36  
  المجموع  102 2.00 0.32  

مقياس أساليب 
مواجهة أحداث الحياة 

 لضاغطةاليومية ا
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 مواجهة أساليب مقياس في االستيطانية البؤر بين )ANOVA (اختبار جنتائ : 41.4 رقم جدول
  الضاغطة اليومية الحياة أحداث

 

مستوى 
  الداللة 

    قيمة
F  

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

البؤرة  العدد 
 االستيطانية

  األسلوب

  كريات أربعة 19 2.14 0.29 1.787 0.155
  تل رميدة  29 2.19 0.32  
  أبرهم البينو  22 1.99 0.35  
  بيت هداسا  32 2.16 0.34  
  المجموع  102 2.13 0.33  

التفاعل االيجابي في 
مواجهة أحداث الحياة 

 اليومية الضاغطة

  

  
 مواجهة أساليب مقياس في االستيطانية البؤر بين )ANOVA (اختبار نتائج : 42.4جدول رقم 

  الضاغطة اليومية الحياة أحداث
  

مستوى 
  الداللة 

  قيمة  
F  

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

البؤرة  العدد 
  االستيطانية

  األسلوب

  كريات أربعة 19 1.84 0.39 1.338 0.267
  تل رميدة  29 1.84 0.43  
  أبرهم البينو  22 1.82 0.46  
  بيت هداسا  32 2.02 0.43  
  المجموع  102 1.89 0.43  

التفاعل السلبي  في 
مواجهة أحداث الحياة 

  اليومية الضاغطة
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 مواجهة أساليب مقياس في االستيطانية البؤر بين )ANOVA (اختبار نتائج : 43.4 رقم جدول
  الضاغطة اليومية الحياة أحداث

  
مستوى 
  الداللة 

  قيمة  
F  

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

البؤرة  العدد 
  االستيطانية

  األسلوب

  كريات أربعة 19 2.09 0.30 1.775 0.157
  تل رميدة  29 1.98 0.31  
  أبرهم البينو  22 1.85 0.44  
  بيت هداسا  32 2.05 0.41  
  المجموع  102 1.99 0.37  

التصرفات السلوكية 
لمواجهة أحداث الحياة 

  اليومية الضاغطة

  
  أعاله )43.4(و جدول ) 42.4(و جدول )41.4(  و جدول (40.4)جدول جدول بيانات تظهر
 منطقة لمتغيرتعزى ، 0.05 من اقلαالداللة مستوى عند االحصائية داللة ذات فروق يوجد ال بأنه

حيث  اعاله الموضح  الداللة مستوى خالل من واضح وذلكالسكن بالقرب من البؤرة االستيطانية، 
 الضاغطة، اليومية الحياة أحداثجميع مجاالت التكيف مع  في، 0.05 من اكبرجاءت قيم الداللة 

  ذات داللة بين المجموعاتاحصائية فروق وجود لعدمالصفرية  الفرضيةقبلت  وبذلك
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  الفصل الخامس
_____________________________________________________  

  مناقشة النتائج

   مقدمة 1.5

مما ال شك فيه ان اضطراب ما بعد الصدمة من بين االضطرابات النفسية االكثر انتشارا بعد 
لفترة تالل و النزاع واالح وخصوصا التي يتم التعرض لها خالل فترات،التعرض للخبرات الصادمة

 باالضافة الى ، وفي ظل ظروف تتميز بفقدان االمان وتهديد السالمة الجسدية والنفسية،زمنية طويلة
 . بالذات في فلسطين، كما حدث وما زال يحدث،الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة

ساليب التكيف التي قامت هذه الدراسة بالتعرف على درجة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وا
لذين يسكنون بالقرب من البؤر االستيطانية في البلدة القديمة من خدمها االطفال الفلسطينيون ايست

 يسكنون في مناطق اكثر امنا من المدينة، إضافة الذينمدينة الخليل ومقارنة ذلك مع بقية االطفال 
دراسي، العمر، والسكن بالقرب الجنس، المستوى ال( إلى فحص ذلك تبعا لبعض المتغيرات و هي 

، وقد تم فحص ذلك ) كريات اربعة، تل رميدة، ابرهم ابينو، والدبويا-من البؤر االستيطانية وهي 
استمارة الخبرات الصادمة، مقياس المسسبي لقياس اعراض ما بعد :( من خالل استبانة تضم 

  ) .الصدمة، مقياس أساليب التكيف في المواقف الضاغطة 
  

ار تحقيق ذلك صاغت الباحثة عدد من االسئلة والفرضيات الصفرية، امكن التحقق منها من وفي اط
خالل الطرق االحصائية المالئمة، واستنادا الى ما تقدم عرضه في الجزء السابق المتعلق بنتائج 

الدراسات  والتحليل االحصائي، سيتم في هذا الفصل مناقشة النتائج على ضوء ادبيات الدراسة،
  ابقة الس
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  مناقشة النتائج المتعلقة باسئلة الدراسة  2.5
  

   مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة االول 1.2.5
  

ما هي نسبة الخبرات الصادمة التي يتعرض لها أفراد العينة التجريبية جراء سكنهم باألحياء التي 
  بها بؤر استيطانية ؟

  
ل في مدينة الخليل تعرضوا الى انواع مختلفة من ان االطفا) 2.4( اشارت النتائج في الجدول 

 باألحياء يسكنون الذين وكانت نسبة التعرض للخبرات الصادمة لدى األطفال الخبرات الصادمة،
 حوادث حيث تعرض المبحوثين إلى) 70.2%( و%)4.9(استيطانية تراوحت ما بين بؤر بها التي

 لسكن الطفل نتيجة المدفعية بالقذائف قصف أو نار إطالق عملية صادمة تمثلت في مشاهدةمخيفة و
االستيطانية، وتم جرح أشخاص قريبين لألطفال مثل أفراد العائلة واألصدقاء  البؤرة من بالقرب

 اقتحام أثناء تخريبها منازلهم أو تممتلكا والجيران وزمالء المدرسة، كذلك شاهد المبحوثين تكسير
 أفراد احد ، وفي أكثر من نضف المبحوثين جرحهمالجيش اإلسرائيلي أو المستوطنون لبيوت

 أمامه عائلة الطفل أفراد من ، وتم ضرب فرداالستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنه نتيجة عائالتهم
 وخلعأسرهم  أراضي شاهد األطفال أعمال تجريفو، )45.1%(بنسبة  االحتالل جنودمن قبل 
  .من قبل الجيش أشجارها

  
 لسكنهم نتيجة االحتالل جنود يد على الي ثلث المبحوثين قد تم ضربهمإضافة إلى ذلك فان حو

اعتقل احد أفراد اسر حوالي ثلث المبحوثين لفترات مختلفة في و ) من البؤر االستيطانية بالقرب
في أكثر من ربع  أمامه أوأصدقائه الطفلمعارف  من سجون االحتالل االسرائييلي، وتوفي شخص

االستيطانية،  بيوت بعض المبحوثين من اجل مصلحة البؤر هدمب االحتالل قواتوقامت المبحوثين، 
   .أسرهم  أفراد من شخص كما شاهد عدد من األطفال المبحوثين بأم أعينهم مقتل أو موت

  
نجد ان النتائج التي توصلت لها الدراسة مشابهة لبعض الدراسات التي اجريت على االطفال في و

 هذه الخبرات سواء بشكل مباشر ، نظرا لتعرض معظم االطفال لمثلفلسطين وبعض الدول االخرى
ن تخرج نتائج الدراسات غير مباشر فهم يعيشون هذه الخبرات بشكل شبه يومي فمن المنطقي ااو

الدرجات فنجد وان اختلفت هذه الدراسات بالنسب وهي اثبات تعرضهم لخبرات مؤلمة متشابهه و
ت الى ان معدل انتشار الخبرات الصادمة بين االطفال في توصل) 1999زمالؤه ثابت و(دراسة 

 للخبرة %)1.2( للخبرة الصادمة المتعلقة باستنشاق الغاز الى %)56.1(غزه تراوحت من 
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هذا يعكس ان االحتالل يزداد عنفا ضد  و،لق بالتعرض الشخصي لتكسير العظامالصادمة التي تتع
دف القتل او االصابة الحقيقية و تهديد السالمة الجسدية الشعب الفلسطيني باستخدامه طرقا مختلفة به

ثر شيوعا بين االطفال ،فقد أظهرت ان الخبرات الصادمة االك) 1988 ،مقصود(، أما دراسة للسكان
، الحرمان بسبب  النزوح القسري بسبب الحربذلك خالل الحرب هي الفقر الشديد،و، اللبنانيين

 والتعرض للقصف بالطائرات ،ل العنف نتيجة القتالهدت اعما، مشااو كليهمامقتل االب او االم 
  .الدبابات و
  

، ان الخبرات الصادمة االكثر شيوعا بين )1993،اخرون نادر و(من جهة أخرى أظهرت دراسة 
االطفال الكويتيين هي اعتقال اشخاص لهم عالقة بالطفل او معروفين للطفل و اصابة اشخاص لهم 

  .ثث موتى الشخاص اخرين غير معروفين للطفل مشاهدة ج عالقة بالطفل،
  
 تعرضوا خالل انتفاضة االقصى نفقد أظهرت أن األطفال الفلسطينيي) 2005، شعث( دراسة أما

خبرات ) 9(الى خبرات صادمة شديدة حيث بلغ متوسط الخبرات الصادمة التي تعرض لها االطفال 
مثل خبرة، ) 14(بحد اقصى بلغ ول على االقل الربع خبرات صادمة تعرض كل طفو، صادمة

  .إصابة احد أفراد اسرتة برصاص الجيش اإلسرائيلي ، مشاهدة صور الشهداء،مشاهدة إطالق النار
  

 ، فلسطينبالرغم من ان الخبرات الصادمة التي تعرض لها االطفال سواء في لبنان او الكويت او
هذه  صحة االطفال النفسية في كل من شدتها اال ان تاثيرها السلبي علىاختلفت من حيث نوعيتها و

العنف السياسي واالحتالل لها تاثير مدمر على أن الحروب و، وهو االماكن هو واحد في جوهره
  .األطفال سواء في فلسطين او في اي منطقة من العالم 

  
   مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني  2.2.5

  
  ؟ الصدمة بعد ما اعرض لظهور الخليل مدينة في ونالفلسطيني األطفال ما هي درجة تعرض

 

النتائج التي توصلت اليها الدراسة تبين ان درجة تعرض كال من اطفال المجموعة التجريبية و 
اعادة خبرة ( في جميع االبعاد والضابطة لظهور اعراض ما بعد الصدمة كانت درجة منخفضة 

تجد الباحثة ان هذه و)  واالكتئاب،ثاره الزائدةست، اال التجنب والفتور العاطفيالحدث الصدمي،
 ومنع ،لدوا و ترعرعوا في ظل االحتالل والقتل والتشريدالنتيجة تعكس ان االطفال الفلسطينين قد و

وترى . االزمات تلو االزمات ؛ و قد عاشوا ذلك و كانه وضع طبيعي يعيشونه  و،التجوال المتكرر
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رت فيها الدراسة هي من أكثر األوقات هدوءا مقارنة مع فترات الباحثة أن الفترة الحالية والتي ج
االجتياح واالنتفاضة األولى ، فهم وعلى ما يبدو حاليا في وضع أفضل ويبدو أن حياتهم صارت 

  .أكثر استقرارا رغم مازالوا يعيشونه 
  

لة من  فترات طويمن الواضح ان هناك الكثير من األمور التي تدعم فكرة أن الطفل الذي عاش
 ،ان ليصل اليوم إلى وضع امني اهدأ، فهو يتمتع بصحة نفسية أفضلانعدام األمن و األماالحتالل و

، وكاد يتالشى منع التجوال للبلدة القديمة في مدينة الخليل و إن فقد قلت االقتحامات رغم وجودها
 ما يسمى بالصالدة ، إال أن األطفال على ما يبدوا كونواال يزال في كل مكان حاجز للتفتيشكان 

علهم النفسية اقل النفسية، وتكيفوا مع الوضع القائم الذي عاشوه لمدة طويلة، وبالتالي كانت ردات ف
يوم ما ، ألنهم أصال لم يعيشوا يعيشونه من وضع يومي أصبح طبيعيا، وكان ما حدة من المتوقع

أللعابهم النارية هي  و،فعصوات الرصاص والمدا؛ فكانت موسيقاهم أوضعا أفضل من أوضاع اليوم
م المفضلة هي المرور في لعبته و،اه منازلهم من قبل جنود االحتاللالقنابل الضوئية المطلقة اتج

ممرات التفتيش من اجل الذهاب للمدرسة أو العودة منها، فلم تعد رائحة القنابل المسيلة دهاليز و
  .وتوديع الشهداءاتهم المألوفة هي المآتم للدموع تؤثر فيهم وصارت مناسب

  
 ،حياتهم كحياة الجنود بالحرب, هيلم يلعبوا يوما في المال و، ال يعرفون البحر يومااألطفالهؤالء 

، فهم  حياتهم الطبيعية الهادئة االمنهلكن المختلف عنهم انه ال يوجد لدى األطفال أمال للعودة إلىو
، الن خوض تجارب صعبة وكأنها قدرهمما ل، مجهزين دائلم يعيشوها يوماال يعرفوا تلك الحياة و

، نحن الصبر عنوان الكفاح" حيث يقولون لهم ،موه من أبائهم وأمهاتهم وأجدادهمذلك ما تعل
لقد " الخ ... ، القضية هي أمانتنا ى إلى يوم القيامة في نضال مستمرموعودون من اهللا أن نبق

، لذا من الطبيعي األزماتدوا في هذه أصبحت هذه العبارات بمثابة الحوافز لهؤالء األطفال ليصم
كأنها حياة طبيعية فلم ألنهم يعيشون األزمة و" منخفضة "أن تظهر درجة اضطراب ما بعد الصدمة
  .استقراراالحتالل من أكثر األوقات هدوءا ويعيشوا يوما غيرها وكأن الوضع تحت ا

 

، حيث كان ريبية والضابطةبين نتيجة المجموعة التجأما بالنسبة إلى عدم وجود فروق جذرية 
باألحياء التي بها بؤر  يسكنون الذينمستوى ضغوط ما بعد الصدمة منخفضة، فتنبع من أن األطفال 

نشئوا نفس ة األخرى على ما يبدو قد تربوا و يعيشون بأحياء المدينالذين، واألطفال استيطانية
األحياء االستيطانية  سواء بالقرب من األوضاع الحياتيةالتنشئة االجتماعية، والحياتية وعاشوا نفس 
إن كانت الخبرات  و،لعائالت وأن اختلفت منطقة السكنداخل المدينة أو خارجها، فهم من نفس ا

اشد إال أن األطفال باألحياء األخرى يعيشون فال المجموعة التجريبية مباشرة والتي يتعرض لها أط
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شاهدونه على شاشات التلفزيون أو من خالل ذلك ولو بشكل غير مباشر، من خالل ما يسمعونه وي
قصص الناس وأهاليهم وباقي األطفال، فمن الطبيعي أن تكون درجة التعرض الضطراب ما بعد 

  .الصدمة متشابهه لكلتا المجموعتين 
 

حيث أظهرت )Green,1993(ونجد دراسات تختلف نتائجها مع الدراسة الحالية، و منها دراسة 
من أفراد العینة یعانون من أعراض ما بعد الصدمة وھي نسبة لیست %) 65 (نتائج ھذه الدراسة أن

حيث أظهرت نتائجها أن نسبة اضطراب ما بعد الصدمة بين ) 2006، سعادة( ودراسة ،منخفضة
تختلف الدراسة الحالية مع نتائج و ، و ھي أیضا لیست منخفضة ، %)47.2(أفراد العينة وصل إلى 

التي أشارت إلى أن نسبة اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة ترتفع ) 1995,العطراني(دراسة 
هذه النسبة أيضا  وأقاربهم ، من عوائلهم و لدى األشخاص الذين فقدوا أفرادا%)65(لتصل إلى 

  .ليست منخفضة 
  
التي اشارت ان العائالت التي فقدت احد افرادها اكثر تاثرا باعراض و) 2003مغالسة ،( دراسة و

  .دمة من العائالت لتياعتقل احد افرادهاما بعد الص
  

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث  3.2.5
  
 الضغط مواجهة في االستمرار اجل من الفلسطينيون األطفال يستخدمها التي األساليب هي ما 

   ؟مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة وله، يتعرضون الذي النفسي
  

أن الدرجة الكلية لمحور التفاعل االيجابي في مواجهة أحداث الحياة ) 11.4(جدول  بينحيث 
وان الدرجة الكلية لمحور التفاعل السلبي في  )2.13(اليومية الضاغطة للعينة التجريبية قد وصلت 

 الكلية الدرجة وان) 1.89(مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة للعينة التجريبية قد وصلت 
 وصلت للعينة التجريبية قد الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة في السلوكية تالتصرفا ألسلوب

أن المبحوثين يستخدمون مختلف أساليب التكيف االيجابي والسلبي  تعني درجة وهي، )1.99(
  .والسلوكيات التكيفية بدرجات متوسطة 

 

 استخدام أساليب التكيف فيولم تختلف العينة الضابطة بشكل جوهري عن العينة التجريبية في مدى 
عينتين التجريبية و الضابطة أن المبحوثين من كال ال ،الضاغطةمواجهة أحداث الحياة الصادمة أو

ب الضاغطة بشكل متوسط سواء كان هذا ألسلو اليومية الحياة أحداث يستخدمون أساليب مواجهة
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طقية نظرا لتأقلمهم مع الضغوط نالتصرفات السلوكية ، وهو نتيجة مالتفاعل االيجابي أوالسلبي أو
 .مواجهة الضغوط اليومية من جراء االحتاللب للتكيف من اجل مواصلة الحياة وابتكار أساليو

  

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  3.5

 

   مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى1.3.5
  

   عالقة أعراض ما بعد الصدمة بمتغير الجنس 1.1.3.5

  
 حسب α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة "ت"أظهرت نتائج اختبار 

األعراض  و، االستثارة الزائدة، التجنب والفتور العاطفي،إعادة خبرة الحدث الصدمي(معيار 
   .الجنس يعزى لمتغير )االكتئابية 

 

راسة تابعة لمركز البحوث النفسية نجد ان نتائج هذه الدراسة تتشابه مع دراسات اخرى منها د
و التي اشارت الى عدم ) 1999الكبيسي ،(و كذلك دراسة .على اطفال العراق ) 2004علوان،(

وجود فروق ذات داللة احصائية ما بين نوع اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وفق المعايير 
أجريت على األطفال بعد والتي   )Smith et al، 2002(، ومع نتائج دراسة الجنسالمختلفة ومنها 

 حيث اظهرت ايضا عدم وجود فروق بين الجنسين من حيث التعرض ، الكرواتية–الحرب البوسنية 
حيث ان الفروق كانت ) 2002موفق ،(وتختلف مع دراسات اخرى مثل دراسة ,للخبرات الصادمة
 . لصالح الذكور

  
ع افراد الشعب الفلسطيني على يمكن تفسير ذلك بان المعايشة القصرية لالحتالل اجبرت جميو

 واالنتفاضة االولى والثانية إناثا،ة واالزمات دون استثناء ذكورا والتعرض الى الخبرات الصادم
كة الجماعية لجميع السكن في نفس المناطق المتواجد بها االستيطان عزز المشارواالجتياحات و
كذلك نجد شمولية  و،كور متشابههدود فعل االناث والذ، فمن الطبيعي أن نجد رشرائح المجتمع

م تفرق بين احد منهم التي ليتعرض لها االطفال الفلسطينيون واالحداث الصادمة و تنوعها التي 
  .، رجل ام امراة ، طفل ام بالغ انثى ام ذكر
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  المستوى الدراسي عالقة أعراض ما بعد الصدمة بمتغیر 2.1.3.5
 

 حسب α=0.05 ذات داللةاحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق"ت"أظهرت نتائج اختبار 
األعراض  و، االستثارة الزائدة،التجنب والفتور العاطفيإعادة خبرة الحدث الصدمي ،( معيار 

  .يعزى لمتغيرالمستوى الدراسي  )االكتئابية 
  

قة بدرجة الحيث اشارت الى انه لم يكن للتعليم اية ع) 2003مغالسة ،(تتفق هذه الدراسة مع دراسة 
 لقوات التي اشارت الى ان الطلبة هذف) 2003 ،كناعنة(  ونتائج دراسة ،اضطراب ما بعد الصدمة

ل يتعرضون للضغوط ويتاثرون تفسر الباحثة ذلك بان جميع االطفا و،االحتالل في جميع المراحل
ن متشابهه كذلك ردات فعلهم تكو و، او المستوى االكاديمي، بغض النظر عن السنة الدراسية،بها

فمن الطبيعي ان ال يكون هنالك تاثير لمتغير المستوى الدراسي االن االحتالل اصال ال يفرق بين 
،  ويسمعون ويشاهدون اطالق االعيرة النارية،يعا يمرون على نفس الحواجز يوميااحد منهم فهم جم

 ظروفا متشابهة ويعيشوناعتقالهم ، والتنكيل بهم اوالحوادث يتعرضون لنفس لضغوط واالالم و
عن أعمارهم ومستوى دراستهم، لكن هذا الموضوع ربما يحتاج مزيد من الدراسة بغض النظر

، ومهاراته في مواجهة أحداث الحياةخاصة وان عمر اإلنسان في العادة يؤثر على مستوى تكيفه 
  .  األمر الذي يتطلب المزيد من الدراسة والبحث

                        
  القة أعراض ما بعد الصدمة بمتغير العمر ع 3.1.3.5

  
 α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة " ت"أظهرت نتائج اختبار 

يعزى لمتغير  )األعراض االكتئابية  و، االستثارة الزائدة،رة الحدث الصدميإعادة خب(حسب معيار 
 من اقل αالداللة إحصائية عند مستوى فروقات وجد الفتور العاطفي فقدمعيار التجنب و العمر، أما

 18 الفتور العاطفي، وكانت الفروق أيضا لصالح المبحوثين األكبر سنا في معيار التجنب و 0.05
  . متوسطة درجة وهي 2.74 الحسابي المتوسط بلغ حيث ، سنة

  
تعبير و على الهذه النتيجة ممكن تفسيرها في ضوء أن األطفال األصغر سنا ال تكون لديهم قدرة 

مدى تهديده للسالمة  و،طيعون إدراك خطورة الموقف الصادمال يست و،إدراك الموقف كما الكبار
، إضافة إلى أن األطفال األكبر سنا  بالموت كاألطفال األكبر سناالجسدية سواء اإلصابة أو التهديد

تهدفين من قبل  مسيتعرضون إلى مواقف صادمة أكثر حده من األطفال األصغر سنا كونهم أكثر
التي أظهرت و)  1997،ثابت(تدعم هذه النتيجة  ما توصلت له نتائج دراسة  و،الجيش والمستوطنين
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 سنة كانوا أكثر إظهارا للمشاكل النفسية الناتجة عن المواقف الصادمة 12-11أن األطفال في عمر 
لتي وجدت عالقة ا) 1992،مقصود(كذلك دراسة  و، سنوات9-6من األطفال اآلخرين في عمر 

 كما انسجمت ،قوية بين العمر و تطور كرب ما بعد الصدمة و ذلك لصالح األطفال األكبر سنا 
ردود الفعل لكرب ما بعد التي وجدت عالقة قوية بين تطور و) 1993،نادر(النتائج مع دراسة 

وا ردود فعل  أي أن األطفال األكبر سنا طور،ذلك لصالح األطفال األكبر سنا و،العمرالصدمة و
ذلك الن األطفال األكبر سنا كانوا  و،لكرب ما بعد الصدمة بدرجة اكبر من األطفال األصغر سنا

  .أكثر عرضة للمواقف الصادمة من األطفال األصغر سنا 
  

الفتور العاطفي لدى االطفال االكبر سنا القة دالة احصائيا لبعد التجنب واما بالنسبة الى وجود ع
سنة هم مراهقون وطبيعة هذه المرحلة تتصف ) 16(ه من الطبيعي ان االطفال فتجد الباحثة ان

ردات فعله على االغلب مشحونة بعواطف ويكون فيها المراهق اكثر حساسية بتاجج العواطف و
التضحية ونظرا لعجزه عن المقاومة و وخصوصا عاطفة حب الوطن و ،سواء سلبية ام ايجابية 

جاه يظهر فتور عاطفي اتمقصر فتحدث رد الفعل بان يتجني وانه تقديم التضحية للوطن يشعر ب
  .تخفيف تانيب الضمير اتجاه ما يحدث المحيط من اجل حماية الذات و

  
 بنـاء  منهـا  يتكون التي ،التقليدية االجتماعية والقيم الثقافي الموروث إلى النتيجة تلك الباحثة وتعزو
 واالمتحـان  الصمود و القوة أساس على الصغار و كبارال تنشئ والتي ، الفلسطيني العربي المجتمع

وغير مقبول    ضعف هو الكوارث وتتابع للضغط التحمل على القدرة عدم عن التعبير وأن ، اهللا من
 الفرد فيضطر ،منها النفسية وبالذات آالمهم عن التعبير صغيرا أو المجتمع كبيرا  افراد اجتماعيا من 

  .عنها صاحاإلف وعدم المشاعر هذه كبت إلى

  
 مهـم  نراه ما بقدر مباشر كسبب ليس ،واالجتماعي الثقافي الموروث على بتركيزها الباحثة وتقصد
 اآلبـاء  عن األبناء يتناقله ثقافي كنمط المشاعر عن التعبير وعدم ،التحفظ استمرارية أن فكرة إللغاء

 للعمـل  مهـم  هو ما بقدر  لغاءاإل أو للتغيير القابل غير ،المحتوم القدر من نوعا ويصبح ،واألمهات
 والذي ،النفسية اآلالم عن اإلفصاح وعدم للمشاعر الكبت تعزز التي الثقافية األنماط تلك تغيير على
   .والمكان الزمان عبر ومتواصلة متناقلة وكقيم ، الحياة نظام من جزءا تجعله
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   مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2.3.5
  

  بمتغیر الجنسأساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة القة ع 1.2.3.5
  

 على α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "ت"أظهرت نتائج اختبار 
حسب أسلوب التفاعل االيجابي والسلبي  مقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة

و هذا يعني أنه لم يكن هناك تأثير للجنس على أساليب الجنس،  غيرالتصرفات السلوكية يعزى لمتو
هذه  و،المواجهة لألحداث اليومية الضاغطة أي أن األساليب المستخدمة لكال الجنسين كانت متشابهه

التي أشارت إلى أن )  1988 ،بونا مكي( النتيجة تختلف مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة 
االنسحاب نمط التجنب وحيث ساد بين اإلناث ،تكيف اإلناث عن الذكورهناك فروقا في أساليب 

 التي وجدت فروق في ردود أفعالو) 2004،سراحنة (و مع دراسة ،مواجهتهن للضغوط النفسية
تكيف طلبة الجامعات الفلسطينية عند الحواجز العسكرية مع أشكال العنف اإلسرائيلي الذي و

ينية عند الحواجز العسكرية مع توافقهم النفسي حسب متغير يتعرضون له طلبة الجامعات الفلسط
التي أشارت إلى أن اإلناث يستخدمن أسلوب و)  ( Stone,1998 دراسة و،الجنس لصالح اإلناث

التي ) 1993 ،درويش( دراسة  و،الدعم االجتماعي للتكيف مع الضغوط النفسية أكثر من الذكور
 و هي أكثر استخداما عند ،يب التكيف الكثيرة االستخدامأشارت إلى أن أساليب الدعم هي من أسال

 . الذكور من اإلناث 
  

االستيطان طفال لألحداث اليومية الضاغطة وتفسر الباحثة هذه النتيجة على ضوء أن مواجهة األ
كان بشكل جماعي بغض النظر عن الجنس فهم مهددون في كل لحظة للتعرض إلى موقف ضاغط 

أساليب التكيف نظرا  و يتعلمون من بعضهم البعض طرق و ردات الفعل يتشاركون،في منازلهم
 ألطفالهم في للفترات التي يعيشونها تحت الضغط فاألم و األب يحاوالن جاهدين أن يكونوا قدوه

إن لم يقصدوا لك في طرق تعبيرهم على األحداث وكذالصمود والتضحية واأليمان بالقضية و
 ولكن الكتب والمراجع العالمية ،ع الضغوط متشابهه لكال الجنسينلذا نجد أساليب التعامل م،ذلك

والعربية تقول أن النساء يلجان للبكاء والشكوى واالكتئاب بينما يلجأ الرجال للغضب والعنف 
نجد أن هذا الموضوع جدلي ويحتاج المزيد من و ،والعدوانية عند التعرض للمواقف الضاغطة نفسيا

  فلسطينيالدراسة داخل المجتمع ال
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  بمتغیر المستوى األكادیميأساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة عالقة  2.2.3.5

  
 على α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "ت"أظهرت نتائج اختبار 

  .يالمستوى األكادیم حسب  متغير مقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة
  

إلى عدم وجود فروق في أشكال العنف اإلسرائيلي ) 2004،سراحنة(فمثال أشارت نتائج دراسة 
الذي يتعرض له طلبة الجامعات الفلسطينية عند الحواجز العسكرية مع توافقهم النفسي حسب متغير 

 هدف التي أشارت إلى أن الطلبة الفلسطينيون) 2003،كناعنة (تتفق مع دراسة  و،السنة الدراسية
 ،وربما يعود هذا االختالف إلى أنهم يتعرضون لنفس األوضاعلقوات االحتالل في جميع المراحل 

   .التربية الوطنية بغض النظر عن مستواهم الدراسيذلك تعود إلى تلقي نفس التنشئة وكو
  
لكافة شرائح المجتمع ان يتعرضون لألحداث بشكل جماعي وتفسر الباحثة ذلك بان غالبية السكو

ال يوجد تأثير و ،دون تمييز بين متعلم آو أمي أو حتى بين األفراد في الشرائح التعليمية المختلفة 
  لمنطقة السكن الن األحداث الصادمة تكاد تكون متشابهه إلى حد بعيد بين المناطق السكنية المختلفة 

  
   بمتغیر العمرأساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة عالقة  3.2.3.5

  
العينة التجريبية على مقياس أساليب مواجهة األحداث  مبحوثين استجابات أن الدراسة معطيات تشير

 عالقة لها التصرفات السلوكية لم يوجد واليومية الضاغطة حسب أسلوب التفاعل االيجابي،
  وجاءت، بينما كان هناك داللة إحصائية بالعمر ألسلوب التفاعل السلبيذات داللة بالعمر إحصائية
تفسر الباحثة هذه النتيجة أن األطفال األكبر سنا  وسنة، 16 األطفال من فئة العمر لصالح الفروق

من  و،فترة التعرض للموافق الضاغطةيترددون في استخدام أساليب المواجهة المختلفة نظرا لطول 
ن إلى اللجوء عدم مساعدتهم من احد فيضطروال األكبر سنا يشعرون بالخذالن والممكن أن األطف

وع من الحماية  للذات من األلم إلى أساليب التكيف السلبي مثل التجنب والتهرب وعدم المواجهة كن
كما إن اإلحساس بالعجز عن التغيير في الوضع القائم  محاولة لمساعدة أنفسهم ولو بطريقة سلبية،و

 ولكنها ال تشمل المواجهة قد يدفع الشباب للهروب من الواقع وتبني أساليب بديلة لحل المشكالت
خاصة ضد السلطة بما فيها األهل والمعلمين فكيف والحال عندما تكون هذه السلطة جنود مدججين 

      بأحدث األسلحة ودبابات وطائرات وغيرها من وسائل الحرب الحديثة؟
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 عام بشكل يالفلسطين للمجتمع واالجتماعية الثقافية الخصائص إلى أيضا النتيجة هذه الباحثة تعزو
 الخ، ...والقلق كالخوف منها السلبية خصوصا مشاعره عن التحدث على القرد قدرة من تقلل والتي
 من كنوع عنها الحديث عدم في تكمن القوة وأن ،يعتبر ضعف المجتمع نظرة حسب ذلك الن

   بأكمله شعب قضية على محافظين ،أقوياء وأنهم االحتالل ضد المقاومة
  

  نتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة مناقشة ال3.3.5
  

   بمتغير مكان السكنعالقة أعراض ما بعد الصدمة  1.3.3.5
  

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى المجموعة التجريبية بين الساكنين 
مع تيجة تشابهت ، هذه الن الصدمةبالقرب من البؤر االستيطانية من حيث تطور اضطراب ما بعد

تطور اضطراب ما بعد  عالقة بين مكان السكن والتي لم تجدو)  2005،شعث(نتائج دراسة 
فت و اختل) قرية القرارة  و، مدينة رفح،مخيم خان يونس( المختلفة من غزة الصدمة بين المناطق

تطور اضطراب ما لتي وجدت عالقة بين مكان السكن وو ا) 2003، أبو الندى( مع نتائج دراسة   
ل الذين يسكنون قرية بيت حانون  الصدمة بين األطفال الذين يسكنون مدينة غزة أكثر من األطفابعد

ات صادمة اقل من األطفال بالرغم من أن األطفال في مدينة غزة تعرضوا إلى خبر و،ومخيم جباليا
وجدت التي و) 2004المجدالوي ، ( نتائج دراسة مع، كما اختلفت نتائج الدراسة الحالية اآلخرين

 والمنطقة ، المنطقة الوسطى،مدينة غزة(ما بعد الصدمة ومكان السكن عالقة بين تطور اضطراب 
أيضا مع الدراسات التي وجدت عالقة بين انتشار و ،لصالح مدينة غزة) الشمالية لقطاع غزة

التي أظهرت أن األطفال و) 1996، مقصود( دراسة اضطراب ما بعد الصدمة و مكان السكن مثل
 األطفال الذين ين يعيشون في جنوب لبنان طوروا ردود فعل الضطراب ما بعد الصدمة أكثر منالذ

  .يعيشون في الشمال
  

يمكن تفسير هذا االختالف في النتائج إلى أن المناطق الموجود بها بؤر استيطانية هي مناطق 
لضغوط واألحداث  يعيشون بجانبها يتعرضون تقريبا لنفس االذين، فالناس ءمشتعلة على حد سوا

كذلك  و،دون التفريق بين منطقة وأخرىاليومية ويعانون من نفس األنماط من المعاناة المتشابهة،
هي أن  و، التوزيع السكاني في هذه المناطقهي حولأال ننسى نقطة في غاية األهمية ويجب 

طق أخرى من المدينة العائالت التي تسكن هذه المناطق لها ارتباطاتها االجتماعية والقرابة في منا
 ،ية  لها امتداد في البؤرة األخرىفبعض العائالت التي تسكن في احد األحياء التي بها بؤر استيطان

تربطهم ,إضافة إلى العالقات االجتماعية الواسعة بين سكان هذه األحياء  فهم في نفس المدينة 
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، كذلك يجب إال ننسى دراسةقات متعددة، سواء عالقات زواج أو النسب أو عالقات عمل أو عال
، هذه العوامل بدون شك افية واالقتصادية والتعليمية واالجتماعية بين هذه المناطقتشابه الخلفية الثق

آخر غير إن كانت في حي  و،ر باألحداث التي يمر بها اآلخرينتلعب دورا كبيرا في درجة التأث
، هذا األمر ة بين سكان هذه األحياءي، وذلك بسبب الروابط االجتماعالحي الذي يسكن به الشخص

  .يجعل كل هذه الحياء حي واحد 
  

و التي وجدت عالقة بين ) 1993نادر ،(يمكن تدعيم تفسير هذه النتيجة بما توصلت له دراسة 
تطور اضطراب ما بعد الصدمة و مشاهدة قتلى و جرحى و معتقلين ألشخاص معروفين من أقارب 

  .أو أصدقاء أو جيران 
  
 الـصحة  ووزارة واالجتماعي النفسي الدعم مؤسسات ونشاط دور إلى النتيجة هذه الباحثة عزوت كما
 جاهدة عملت والتي ،األطفال مع للتعامل والتربويين النفسيين المرشدين إلعدادها التعليم و التربية و

 النفسي مردودال إلى واالنتباه ،للطفل والنفسي الصحي بالجانب االهتمام على األخيرة السنوات خالل
 لدعم المختلفة البرامج و المشاريع إقامة إلى إضافة ،األطفال هؤالء نفسية على االحتالل يتركه الذي

 والـدعم  الحماية من كنوع منازلهم في مرافقتهم وأحيانا ،معهم والتضامن ،واجتماعيا نفسيا الطفولة
  .لصمودهم

 

العاملة  المؤسسات برامج ضمن أدخلت التي تاالزما وقت في التدخل برامج باالضافة الى ذلك فان   
 مراكزهـا  بنقل المؤسسات وكذلك قامت بعض   ،ئمالوضع السياسي القا   فرضها مع االطفال ،كحاجة  

 هـؤالء  يحتاجونـه  وقت أي في والمساعدة للنداء ملبين و قربا أكثر ليكونوا  األحياء هذه داخل إلى
 للبقـاء  والتحـدي  للـصمود  القـوة  األطفال لهؤالء ىأعط بان تدخلهم  الباحثة وعلية تعتقد  ، السكان
 قبـل  مـن  معهـم  باسـتمرار  العمـل  نتيجة األعراض ظهور من التخفيف في وساعدهم والنضال

  .األخصائيين

  
   مكان السكنبمتغیرأساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة عالقة  2.3.3.5

  
حصائية لدى المجموعة التجريبية بين الساكنين أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إ

 ،هة أحداث الحياة اليومية الضاغطةمن حيث استخدام أساليب مواج, بالقرب من البؤر االستيطانية
التي أشارت إلى عدم وجود فروق في أشكال و) 2004، سراحنة( ه هذه النتيجة مع دراسة تتشابو

عات الفلسطينية عند الحواجز العسكرية مع توافقهم العنف اإلسرائيلي الذي يتعرض له طلبة الجام
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تفسر الباحثة هذه النتيجة بان جميع أفراد العينة التجريبية و ،النفسي حسب متغير منطقة السكن
يسكنون بأحياء فيها بؤر استيطانية بغض النظر عن موقع البؤرة االستيطانية فهي جمعها تشكل 

فبما انه ال يوجد اختالف في أشكال  و،خبرات صادمة لتعرضهم لمصدرا العينة وتهديد ألفراد
المعاناة إذا ليس من المتوقع أن تكون هناك فروق أساسية في أساليب التكيف بين الناس حسب اسم 

وعليه فلو تعمقنا أكثر لوجدنا ربما فروق بين الجنسين أو فروق  المستوطنة التي يعيشون قربها،
، فعلى طات اليومية، ولكن ليس بالضرورة لمكان السكن أساليب مواجهة الضغوتعود للعمر في

سبيل المثال مستوطنة كريات أربعة لن تختلف عن أبراهام ابينو في مدى مضايقة مستوطنيها 
  للسكان الفلسطينيين

  
 لهؤالء النفسي التأثر عدم يعني ال العينة أفراد على خفيف بشكل الصدمة بعد ما أعراض ظهور إن

 تقاس لم التي األخرى النفسية األعراض عن للبحث دراسات لعمل اكبر دافع ايعطين بل ،االطفال
 المؤلم، للحدث التعرض من سنوات تكون قد فترة بعد الفرد على تظهر قد والتي ،الدراسة هذه في

 لكن ،االطفال هؤالء لدى موجودة تكون أن الممكن من التي النفسية االضطرابات من الكثير فهناك
 فتجد ،بالظهور المحتملة االضطرابات بقية تفحص ولم) PTSD (اضطراب فحصت الدراسة هذه

   .  سليم بشكل االطفال هؤالء مساعدة اجل من المقارنة الدراسات إجراء متابعة أهمية الباحثة
  

 ،األطفـال  لهـؤالء  الداعمة البرامج تكريس أهمية الباحثة ترى ،الحالية الدراسة نتائج إلى واستنادا
 التعامـل  وكيفيـة  أطفالهم، على تظهر قد التي األعراض إلى االنتباه حول األسر بين يالوع ونشر
 للتحمـل  مهمة ركيزة اعتباره على ،األسرة داخل السليم التواصل فكرة وتعميق ،صحي بشكل معها

 والتعبير النقاش نطاق وفتح ،منها فرد لكل األسرة احتضان إمكانية و ، الضغوط مع السليم والتكيف
 للتعبيـر  صـحيح  وباب السليم التدخل من مهم جزء لعله ،يوميا معهم يحدث ما اتجاه المشاعر عن

   . الضغط وتخفيف
  
 مـع  التعامـل  كيفيـة  فـي  األطفـال  مع العاملين األخصائيين أولئك تدريب أهمية الباحثة تجد كما

 لما ، األطفال ذاتوبال ،المجتمع أفراد لها يتعرض التي ،والصدمات األزمات في النفسية اإلعراض
 اآلثـار  مـن  يخفـف  اكم ، السليم النفسي والدعم والمساعدة ،أفضل خدمة تقديم في مهم دور من له

  . الحقا عليهم تظهر قد التي المحتملة

 اجـل  مـن  سويا للعمل ،بالمجال العاملة المؤسسات بين الجهود تنسيق بأهمية الباحثة تعتقد هنا من
   .  أفضل نفسية بصحة األطفال تمتع على اناإلمك قدر والمحافظة البقاء
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  التوصيات
  

استعراض لألدبيات المتعلقة بموضوع أعراض     إليه الدراسة الحالية من نتائج و     بناء على ما توصلت     
بحثها مـن خـالل هـذه الدراسـة لـدى األطفـال              و ،مة وأساليب التكيف بشكل عام    ما بعد الصد  

مقارنة  و ر االستيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل،       الفلسطينيون الذين يسكنون بالقرب من البؤ     
فكان ال بد من الخروج ببعض التوصيات        ذلك مع نظرائهم الذين يسكنون بإحياء المدينة األكثر أمنا،        

  :كانت كالتالي  و،لالمهتمين بالصحة النفسية للطف ونللمعنيي
   

  -:المدارس في العاملين للعاملين في مجال الصحة النفسية والمرشدين
  

 من أكثر الفئات التي تسعى مـن اجـل          نالمرشدين التربويي لعاملين في مجال الصحة النفسية و     إن ا 
  :فكانت من أهم توصيات الباحثة ما يلي  الرقي بصحة الطفل النفسية،

   
 الدراسات على بناء األطفال على تظهر التي االضطرابات مع للتعامل خطط وضع على  العمل-1

البلدة  مدارس مرشدي خاص وبشكل معها يتعاملون التي الفئة على وستجرى جرت التي العلمية
  . القديمة

  
  .الطفل  الحاجة حسب لألطفال والجمعي الفردي اإلرشاد خدمة تقديم -2
  
 لمساعدة  المدرسة داخل مريحة نفسية أجواء توفير على والتدريسية اإلدارية الهيئة  التعاون مع-3

 اإلمكان قدر ترفيهية أيام على الحفاظ أهمية مع يعيشونه الذي النفسي الوضع طيتخ على األطفال
 .الطفل  نفسية على إيجابا ينعكس مما

 
 تدريب المرشدين التربويين في المدارس على أساليب التعامل مع األطفال المتعرضين لصدمات -4

  نفسية 
  
   . لألطفال الطبيعي النمو مانلض نفسيةال مساعدةال برامج إلعداد إستراتيجية إيجاد -5
 أهـم  فيـه  يناقـشون  دورياً وقتاً أبنائهم مع اآلباء تخصيص  عمل برامج توعية لآلباء من اجل      -6

  .نظرهم وجه من القضايا هذه عالج وكيفية فيها رأيهم وما الجارية األحداث
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  -:توصيات على مستوى صانعي القرار في الوزارات الفلسطينية 
  

ثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم يم التوصيات إلى الوزارات المعنية متكمن أهمية تقد
أسس التعامل السليم مع الفئة  أنها هي من يرسم معالم والتخطيط الة والشؤون االجتماعيو

  :ومن أهم توصياتها ما يلي  المستهدفة برؤيا وتخطيط و دراسة لتقديم خدمة أفضل،
  

 والتدخل الطالباألطفال و احتياجات على بناءعالجية  ولوضع برامج وقائية التخطيط -1

 التي باألحياء يسكنون لذينا األطفال خصوصا المجتمع فئات جميع مع االجتماعيالنفسي و
 . استيطانية بؤر بها

  
 العمل بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل بالجانب النفسي واالجتماعي من اجل االطفال  -2

االهتمام بالصحة النفسية لألسرة و قديمة من مدينة الخليل،الذين يسكنون في البلدة ال
  .نظرا النعكاس ذلك على الصحة النفسية للطفل الفلسطينية،

  
 السريع والتدخل عام بشكل النفسية االضطرابات بعالج متخصصة طوارئ فرق تشكيل  -3

 .الضاغطة  والظروف األزمات مع التعامل في وبالذات
  

التعليم بإعداد جيل المستقبل وبناء المجتمع من خالل إعداد ربية وونظرا الهتمام وزارة الت -4
خلق جيل قوي يتمتع بالصحة النفسية در المؤهلة للتعامل مع األطفال والطالب والكوا

 . السليمة 
  

العمل على تفريغ مرشدين تربويين بحيث يكون مرشد تربوي في كل مدرسة طيلة أيام  -5
النمائية العالجية الالزمة على اعتبارها خدمة تقدم لكل وألسبوع لتقديم الخدمة الوقائية ا

 .طالب مجانا
  

 . عمل أيام للتفريغ النفسي للطلبة لمساعدتهم على التعبير عما يعانوا -6
  

 تدريب المرشدين التربويين الموجودين في المدارس على التدخل في األزمات إلكساب  -7
 . ألطلبه مهارات في التعامل مع األزمات 
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التاشبيك بينها خاصة تلك التي  تعمل التعاون بين المؤسسات الحكومية والتنسيق وتعزيز  -8
 .في مجال الصحة النفسية للعمل ضمن فريق لمساعدة األطفال بشكل انجح 

  
 . بناء خطط التدخل بناء على دراسات علمية لألطفال  -9

  
دخل سواء النفسية او القوانين المتعلقة بتنمية المجتمع ووضع برامج الترسم السياسات و -10

   أوالئك الساكنين بمناطق التماسبما فيه مصلحة لفئة األطفال خصوصا االجتماعية،
وضع  و، نظرا للمعايشة اليومية لالزمات والصدماتالمواجهات مع الجيش اإلسرائيلي،و

  .ميزانيات خاصة للتدخل في وقت األزمات 
   

مشاكل الجية لمن يعاني من اضطرابات ولع  رسم سياسات وقوانين لوضع خطط التدخل ا-11
  .ميدانية الحتالل بناء على دراسات علمية ونفسية نتيجة للمعاناة بسبب ا

   
  -:توصيات للباحثين و الدارسين 

 
إن فكرة االنطالق من حيث انتهى اآلخرون في البحث والدراسة من دعائم السير نحو الوصول إلى                

  :الباحثين كالتالي حثة للدارسين و كانت توصيات البالذا ،أفضل النتائج
  

 من الدراسات على آثار األزمات والمعايشة المـستمرة لأللـم           عمل المزيد تعميق البحث و   -1
 .انعكاسها على الصحة النفسية بشكل عام و

  
اكنين بمناطق التماس والمواجهات مع الجـيش اإلسـرائيلي          عمل دراسات مقارنه بين الس     -2

  .من خالل دراسات تتبعيه الساكنين بمناطق أكثر أمنا و
األخذ بعين االعتبـار التوصـيات      ين بالبحث والدراسة و     االنطالق من حيث توقف اآلخر     -3

 .التي يخرج بها الباحثين اآلخرين 

  
هر بين الساكنين بمنـاطق التمـاس    عمل دراسات ارتباطيه بشان االضطرابات التي قد تظ      -4

 .اطق أكثر أمنا الساكنين بمنوالمواجهات مع الجيش اإلسرائيلي و
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إجراء أبحاث تطبيقية حول أساليب التدخل األفضل مع األطفال الذين يتعرضون للصدمات             -5
خاصة المرتبطة باالحتالل االسرائييلي من اجل إيجاد أفضل الـسبل لتقـديم اإلرشـاد أو               

  .العالج النفسي لهم
  

 االحتالل خاصـة    البحث حول العوامل التي تزيد من تكيف األطفال والشعب الفلسطيني مع           -6
 .الخ.. تلك العوامل األسرية والثقافية واالقتصادية

  
إجراء دراسات مقارنة حول األطفال الفلسطينيين في مختلف مناطق الوطن للتعرف علـى              -7

الفروق الجغرافية أو الثقافية أو غيرها من العوامل المساعدة والمسببة لالضطرابات النفسية            
 .مةبما في ذلك اضطراب ما بعد الصد
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  المالحق 
  
  

  األطفال على األداة عرض بعد الصدمة بعد ما اضطراب اسمقي عبارات تعديل): 1( رقم ملحق
  

الرقم 
  العبارة

 األطفال مالحظات اخذ بعد العبارة تعديل  العبارة بصورتها األولية
  عليها

 يعرفونني كانوا الذين الناس عني يبتعد  -5
  جيد بشكل

 أصبحوا مني القريبين الناس أن أجد
  عني يبتعدون

  عاطفيا اآلخرين من التقرب على قادر أنا  اآلخرين من اطفيالع التقرب على قادر أنا  -6
 في حدثت حقيقية أشياء عن كوابيس تنتابني  -7

  الماضي
 حدثت حقيقية أحداث عن كوابيس تنتابني
  الماضي في

  مشاعر بدون إنني لو كما أحيانا أحس  مشاعر بدون كنت لو كما أحيانا أبدو  -8
 عمل في االستمرار أستطيع ال أنني اشعر  -13

  شيء أي
  مني يطلب عمل إي إنهاء أستطيع ال

 ألنه ؛ ألحد فعلتها معينة أشياء عن أفصح ال  -25
 سيفهمني احد ال

 احد ال ألنه ؛ ألحد فعلتها أشياءب أبوح ال
  سيفهمني

 من كبيرة مجموعة وسط بالراحة اشعر الناس من حشد وسط بالراحة اشعر  -27
 الناس

  بسرعة ألمور بسيطةاغضب بسيطة ألمور سرعةب انفجرو هدوئي افقد  -28

 , مفزع (موقف أي عن االبتعاد أحاول  -30
 بالماضي يذكرني قد ) مزعج

 ألنه مزعج موقف أي عن االبتعاد أحاول
 بالماضي يذكرني قد

 من حدثا أن لو كما األحيان بعض اشعر  -32
 مجددا يتكرر الماضي

 يتكرر الماضي من حدثا أن احيانأ اشعر
 مجددا لي
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 بعد الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة أساليب مقياس عبارات تعديل ): 2( رقم الجدول
  األطفال على األداة عرض

  
الرقم 
  العبارة

 األطفال مالحظات اخذ بعد العبارة تعديل  العبارة بصورتها األولية
  عليها

 اليومية الحياة أحداث مواجهة عن ابعد  -2
 طقيةالمن غير الضاغطة

 اليومية الحياة أحداث مواجهة أتجنب
  الضاغطة

 أحداث مع ايجابية بأساليب التوافق أحاول  -6
  الضاغطة اليومية الحياة

 أحداث مع ايجابية بأساليب التوافق أحاول
 الضاغطة اليومية الحياة

 إدراك إعادة و, الدعابة,األمل,بالتفاؤل(
  )ايجابية بطريقة الضاغط الحدث

 و النفسية المشكالت بعض تفادي أحاول  -12
 أحداث تحدثها أن يمكن التي االجتماعية

  الضاغطة اليومية الحياة

 و النفسية المشكالت بعض تجنب أحاول
 أحداث تحدثها أن يمكن التي االجتماعية

  الضاغطة اليومية الحياة

 غير التصرفات و األفعال ببعض أحيانا أقوم  -25
 اليومية الحياة ثألحدا مواجهتي في اإلرادية
 الضاغطة

 التصرفات و األفعال ببعض أحيانا أقوم
 لألحداث مواجهتي في اإلرادية غير

 )اآلخرين لوم, اإلنكار,التبرير(الضاغطة

 مواجهتي قي سلبية بطريقة أحيانا أتصرف  -28
  الضاغطة اليومية الحياة ألحداث

 

 قي سلبية بطريقة أحيانا أتصرف
 ليوميةا الحياة ألحداث مواجهتي
 تجنب ,للحدث االستسالم (الضاغطة
اليأس  للموقف، الواقعى التفكير

 )واالكتئاب
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  )3 (رقم ملحق

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

     )  (  االستمارة رقم 
   ماجستير رسالة استبانة

  المجتمعية النفسية الصحة في

 بالقرب يسكنون الذين نفلسطينييال األطفال لدى التكيف آليات و الصدمة بعد ما أعراض "بعنوان
  "الخليل مدينة من القديمة البلدة في االستيطانية البؤر من

  )التجريبية المجموعة استمارة(
  

 عزيزتي ....عزيزي

 األطفال لدى التكيف آليات و الصدمة بعد ما أعراض " حول دراسة ءبإجرا الباحثة تقوم
 تم وقد,"الخليل مدينة من القديمة البلدة في ستيطانيةاال البؤر من بالقرب يسكنون الذين نالفلسطينيي
 بان علما , محض علمي و بحثي بغرض و عشوائي بشكل العينة أفراد من فرد لتكون اختيارك
 المعلومات جميع مع التعامل سيتم و البحث لغرض إال تستخدم لن بها ستزودنا التي المعلومات

 فهذا جدية و عالية االستمارة هذه مع بالتعامل امكاهتم درجة تكون أن أرجو عليه و تامة بسرية
 النتائج أفضل إلى الوصول في دنيسيساع

 الذي الوقت تقدر كما , الدراسة هذه عينة أفراد من فرد يكون بان ت /تفضل من كل الباحثة شكرت
  .االستبانة هذه بنود على اإلجابة في قضي

  
 الباحثة

  دنديس الحميد عبد رانيا
  القدس جامعة

  مجتمعية نفسية صحة ماجستير
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 عليك ينطبق الذي اإلجابة مربع في  X إشارة وضع منك أرجو

   أولية معلومات : أوال
  

 V1  أنثى  2 )                       ذكر 1 )                      الجنس 

  
 V2  الدراسي الصف ( الدراسي المستوى:(-  

                الثامن الصف   3 )          السابع الصف 2 )        السادس الصف1)         

  عشر الثاني الصف) 7          عشر الحادي الصف )6             العاشر الصف)5         التاسع الصف )4           
              

V3     سنة 15  4)         سنة 14)  3               سنة 13 2)                    سنة 12 1)                    - :العمر    
  سنة 18   ) 7                 سنة  17   ) 6            سنة 516 )           

  
V4  نويالب أبرهم ) 3            رميدة تل 2)          أربعة كريات 1)          االستيطانية البؤرة من بالقرب السكن منطقة                                           

.............حدد ذلك غير) 5              رامونو بيت) + الدبويا (هداسا بيت 4 )            

  :االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة يلي ما على اشتملت أحداثا شاهدت أو عانيت هل -5
 يندرج الذي اإلجابة مربع في أو ,عليك تنطبق العبارة كانت إذا) نعم (تحت يندرج الذي جابةاإل مربع في  X إشارة وضع منك أرجو
 عليك تنطبق ال العبارة كانت إذا) ال (تحت

 1  العبارة الرقم

  نعم
2 

  ال
1Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة المدفعية بالقذائف قصف أو نار إطالق عملية مشاهدتك      
2Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة صديق أو قريب خصش جرح                                                                                                  
3Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة العائلة أفراد احد جرح                                                                                                  
4Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة االحتالل جنود يد على ضربك                                                                    
5Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة أمامك عائلتك أفراد من فرد االحتالل جنود ضرب                                                                                                                    
6Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة بيتك االحتالل قوات هدم      
7Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة تخريبها أو االقتحام أثناء منزلك تممتلكا تكسير                                                                                                  
8Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة االعتقال رهن أسرتك أفراد من فرد بقاء                                  
9Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة تقطعها يالت الحواجز على لإلهانة تعرضك                                                                                                  
10Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة أمامك اسرتك افراد من شخص موت                                         
11Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك نتيجة أمامك اصدقائك جيرانكاو من شخص موت                                         
12Q  االستيطانية البؤرة من بالقرب لسكنك تيجةن أسرتك تملكها أشجار وخلع أراضي االحتالل قوات تجريف شاهدتك                                                                    
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  اضطراب ما بعد الصدمة مقياس
 ةفقر كل مضمون سيطرة مدى تحديد هو المطلوب و , أكثر أو مرة اإلنسان بها يشعر قد حالة منها كل تمثل التي الفقرات من عدد يلي فيما

 الفقرات هذه من كل بليقا الذي التدرج بحسب وذلك , عندك الظاهرة حدوث درجة تحدد التي اإلجابة مربع في  X إشارة بوضع, عليك
 بشكل ينطبق) غالبا(  ,متوسط بشكل علي ينطبق) أحيانا( ,جدا بسيط بشكل على ينطبق) نادرا (مطلقا علي ينطبق ال تعني) أبدا( -:كالتالي

  .علي تماما ينطبق) دائما( ,كبير

دائما  غالبا  أحیانا  نادرا  أبدا  الفقرة الرقم

A1  اآلن لدى مما أكثر مقربین أصدقاء الماضي في لدي كان            
A2  الماضي في بھا قمت أعمال/أشیاء على بالندم شعور ینتابني            
A3  النفسي الضغط و بالضیق اشعر عندما عنیفا سلوكا اسلك            
A4  لھ تعرضت الذي بالحادث یذكرني شيء حدوث عند الضیق و توتربال اشعر            
A5  عني یبتعدون اصبحوا مني القریبین الناس ان اجد            
A6    عاطفیا اآلخرین من التقرب على قادر أنا            
A7  الماضي في حدثت حقیقیة أشیاء عن كوابیس تنتابني            
A8     شاعرم بدون كنت لو كما أحیانا اتصرف            
A9  حیاتي من التخلص في بالرغبة إحساس یراودني            

A10  یموتون  علي أعزاء ھناك بینما , الحیاة قید على أنا لم أتساءل            
A11  الماضي في معي مرت كأنھا و المواقف بعض تذكرني            
A12  البارد قبالعر ة/غارق استیقظ أنني لدرجة  أعیش ما حقیقة اللیلیة أحالمي تشبھ            
A13  مني یطلب عمل اي انھاء أستطیع ال            
A14  تبكیھم و اآلخرین تضحك التي األشیاء ذات على ابكي ال و اضحك ال            
A15  الماضي في تسعدني كانت أشیاء بعمل استمتع            
A16  لھ تعرضت  الذي بالحادث المرتبطة أحالمي تخیفني            
A17  بالدوام االنتظام و المدرسة في ءالبقا علي السھل من            
A18  مني تطلب محددة مھام على التركیز في صعوبة أجد            
A19  سبب دون البكاء في بالرغبة اشعر            
A20  استمتع بصحبة اآلخرین           
A21  حولي من یدور لما األھمیة بفقدان اشعر            
A22  الفزع من اقفز المتوقعة غیر الضجة تجعلني            
A23  عائلتي حتى ال و فھمي على قادر احد ال            
A24  تزعجني ما حادثة عن الحدیث أو التفكیر أتجنب            
A25  سیفھمني احد ال ألنھ ؛ ألحد فعلتھا أشیاءب ابوح ال            
A26  أحداث نسیان و النوم على لتساعدني األوقات بعض في األدویة استخدام إلى لجأت 

  الماضي
          

A27  الناس من كبیرة مجموعة وسط بالراحة اشعر            
A28  بسرعة ألمور بسیطةاغضب            
A29  اللیل في النوم إلى الذھاب من أخاف            
A30  بالماضي یذكرني قد النھ مزعج موقف أي عن االبتعاد أحاول            
A31  رھمأم یعنیني الذین للناس سیما ال و مشاعري عن التعبیر في صعوبة أجد            
A32  مجددا لي یتكرر الماضي من حدثا أن ااألحیان اشعر            
A33  في لي حدثت ) مزعجة , مفزعة ( بحادثة مرتبطة و مھمة تفاصیل أتذكر أن أستطیع ال 

 الماضي
          

A34  األوقات اغلب في االستعداد أھبة على و جدا حذرا أكون أن یجب كأنني و اشعر            
A35 الماضي أحداث أتذكر عندما الذعر و بالقلق أصاب            

  
  
  



145

 الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة أساليب مقياس

 )نفسا ضاغطة( نفسیا ومؤثرة قاسیة لظروف تعرضه حال في اإلنسان إليها يلجا قد التي المواقف بعض تمثل الفقرات من عدد أمامك
 الظروف هذه لمثل تعرضك حال في تصرفك و تفكيرك طريقة اسبتن التي االستجابة خانة في  X إشارة وضع منك فأرجو

نطبق    العبارة الرقم
 تماما

  تنطبق
 الى حد ما

ال   
 تنطبق

1B حياتي في مرت التي الضاغطة اليومية الحياة أحداث في أحيانا أفكر     

2B الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة اتجنب     

3B الضاغطة باألحداث ألقارنها حياتي في مرت التي السعيدة الحياة أحداث بعض في التفكير أحاول     

4B بي تمر التي الضاغطة اليومية الحياة أحداث رغم المستقبلية طموحاتي تحقيق اجل من أجاهد    

5B بي تمر التي الضاغطة اليومية الحياة أحداث السلبية اآلثار لتخفيف التسلية مصادر و المتعة عن ابحث    

6B الحدث ادراك اعادة و, الدعابة,االمل,بالتفائل (الضاغطة اليومية الحياة أحداث مع ايجابية بأساليب التوافق أحاول 
  )ايجابية بطريقة الضاغط

   

7B النفسية الضغوط من الكثير تخفف أصدقائي و أسرتي أفراد مع االجتماعية المساندة     

8B الضاغطة اليومية حياةال أحداث تحدثها التي بالنتائج اهتم    

9B الضاغطة اليومية الحياة ألحداث المباشرة المواجهة عن تبعدني أخرى اهتمامات عن ابحث أن أحاول     

10B الضاغطة اليومية الحياة أحداث لمواجهة منطقية أساليب وضع في ثقافتي و  خبراتي من استفيد أن أحاول     

11B الضاغطة اليومية الحياة ثأحدا مواجهة عدم أحيانا أفضل     

12B الضاغطة اليومية الحياة أحداث تحدثها أن يمكن التي االجتماعية و النفسية المشكالت بعض تجنب أحاول     

13B الحياة أحداث مواجهة أساليب مع التعامل كيفية في ليساعدني نفسي مرشد او أخصائي الى اللجوء أحيانا أحاول 
  الضاغطة اليومية

   

14B اليومية حياتي أسلوب على الضاغطة اليومية الحياة أحداث تؤثر أن أخشى    

15B اليومي سلوكي و تصرفاتي على الضاغطة اليومية الحياة أحداث  تؤثر أصبحت    

16B الضاغطة اليومية الحياة ألحداث مواجهتي عند نفسي عن بالرضا اشعر    

17B الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة أساليب في اآلخرين تخبرا و تجارب من االستفادة أحاول     

18B الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة في السلبية المشاعر و االنفعاالت تجنب أحاول    
B19 الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة في أحيانا الصمت التزم    

20B اليومية حياتي في جهنييوا ضاغط موقف أي مع بسرعة التصرف أحاول     

21B اليومية حياتي في ضاغط حدث أي أواجه ال حتى الوقت لبعض الحياة من االنسحاب أحيانا أحاول     

22B مواجهتها أسلوب في أفكر و , المستقبل في الضاغطة األحداث بعض أحيانا أتخيل     

23B المكانا قدر بواقعية بي يمر ضاغط حدث أي الى انظر أن أحاول     

24B في منها االستفادة لحاول و , الماضي في لي حدثت التي و الضاغطة اليومية الحياة أحداث في أحيانا أفكر 
  حاليا بي تمر التي لألحداث مواجهتي

   

25B خریناال لوم, االنكار,التبریر(الضاغطة لألحداث مواجھتي في اإلرادیة غیر التصرفات و األفعال ببعض أحیانا أقوم(    

26B اليومية حياتي في أتوقعه مؤلم ضاغط حدث أي من الخوف و بالقلق أحيانا اشعر    

27B الضاغطة اليومية الحياة ألحداث مواجهتي في اآلخرين مع متعاونا أكون أن أحاول    

28B التفكیر تجنب ,دثللح االستسالم (الضاغطة اليومية الحياة ألحداث مواجهتي قي سلبية بطريقة أحيانا أتصرف 
 )الیأس واالكتئاب للموقف، الواقعى

   

29B الضاغطة اليومية الحياة ألحداث مواجهتهم أساليب في اآلخرين من أفضل لست بأنني أحيانا اشعر    

30B اليومية أعمالي إنجاز في تؤخرني الضاغطة اليومية الحياة أحداث في التفكير بان أحيانا اشعر    
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم

   )     ( االستمارة رقم
  ماجستير رسالة استبانة

   المجتمعية النفسية الصحة في
   بعنوان

 االستيطانية البؤر من بالقرب يسكنون الذين نالفلسطينيي األطفال لدى التكيف آليات و الصدمة بعد ما أعراض "
 "الخليل مدينة من القديمة البلدة في

  )بطةالضا المجموعة استمارة(
 عزيزتي ....عزيزي

 يسكنون الذين نالفلسطينيي األطفال لدى التكيف آليات و الصدمة بعد ما أعراض " حول دراسة ءبإجرا الباحثة تقوم
 بشكل العينة أفراد من فرد لتكون اختيارك تم وقد,"الخليل مدينة من القديمة البلدة في االستيطانية البؤر من بالقرب
 و البحث لغرض إال تستخدم لن بها ستزودنا التي المعلومات بان علما , محض علمي و بحثي بغرض و عشوائي
 االستمارة هذه مع بالتعامل اهتمامك درجة تكون أن أرجو عليه و تامة بسرية المعلومات جميع مع التعامل سيتم
  .   النتائج أفضل إلى الوصول في دنيسيساع فهذا جدية و عالية

  
 اإلجابة في قضي الذي الوقت تقدر كما , الدراسة هذه عينة أفراد من فرد يكون بان ت /ضلتف من كل الباحثة شكرت

  .االستبانة هذه بنود على

  الباحثة
  دنديس الحميد عبد رانيا

  القدس جامعة
 مجتمعية نفسية صحة ماجستير

 

 عليك ينطبق الذي اإلجابة مربع في  X إشارة وضع منك أرجو

  أولية معلومات : أوال

V1أنثى  2 )                       ذكر 1 )                        الجنس  
 V2 الصف الدراسي( المستوى الدراسي:(-  

                الثامن الصف 3 )       السابع الصف 2 )         السادس الصف1)         

  عشر الثاني الصف) 7          عشر الحادي الصف )6          العاشر الصف)5           التاسع الصف ) 4         
              

V3     سنة 15   4)         سنة 14)    3              سنة 13  2)                    سنة 12 1)                  - :العمر    
 سنة 18   ) 7                 سنة  17   ) 6              سنة 516 )           

 

        ..………………………………………………-: حددها السكن منطقة-4
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  اضطراب ما بعد الصدمة مقياس
 سيطرة مدى تحديد هو المطلوب و , أكثر أو مرة اإلنسان بها يشعر قد حالة منها كل تمثل التي الفقرات من عدد يلي فيما

 الذي التدرج بحسب وذلك , عندك الظاهرة حدوث درجة تحدد التي اإلجابة مربع في  X إشارة بوضع, عليك فقرة كل مضمون
 علي ينطبق) أحيانا( ,جدا بسيط بشكل على ينطبق) نادرا (مطلقا علي ينطبق ال تعني) أبدا( -:كالتالي الفقرات هذه من كل بليقا

  .علي تماما ينطبق) دائما( ,كبير بشكل ينطبق) غالبا(  ,متوسط بشكل

  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا  الفقرة الرقم
A1  اآلن لدى مما أكثر مقربین أصدقاء الماضي في لدي كان            
A2  الماضي في بھا قمت أعمال/أشیاء على بالندم شعور ینتابني            
A3  النفسي الضغط و بالضیق اشعر عندما عنیفا سلوكا اسلك            
A4  لھ تعرضت ذيال بالحادث یذكرني شيء حدوث عند الضیق و بالتوتر اشعر            
A5  عني یبتعدون اصبحوا مني القریبین الناس ان اجد            
A6    عاطفیا اآلخرین من التقرب على قادر أنا            
A7  الماضي في حدثت حقیقیة أشیاء عن كوابیس تنتابني            
A8     مشاعر بدون كنت لو كما أحیانا اتصرف            
A9 حیاتي من لصالتخ في بالرغبة إحساس یراودني            

A10  یموتون  علي أعزاء ھناك بینما , الحیاة قید على أنا لم أتساءل            
A11  الماضي في معي مرت كأنھا و المواقف بعض تذكرني            
A12  بالعرق ة/غارق استیقظ أنني لدرجة  أعیش ما حقیقة اللیلیة أحالمي تشبھ 

  البارد
          

A13  مني طلبی عمل اي انھاء أستطیع ال           
A14  تبكیھم و اآلخرین تضحك التي األشیاء ذات على ابكي ال و اضحك ال            
A15  الماضي في تسعدني كانت أشیاء بعمل استمتع            
A16  لھ تعرضت  الذي بالحادث المرتبطة أحالمي تخیفني            
A17  بالدوام االنتظام و المدرسة في البقاء علي السھل من            
A18  مني تطلب محددة مھام على التركیز في صعوبة جدأ            
A19  سبب دون البكاء في بالرغبة اشعر            
A20  استمتع بصحبة اآلخرین           
A21  حولي من یدور لما األھمیة بفقدان اشعر            
A22  الفزع من اقفز المتوقعة غیر الضجة تجعلني            
A23  ئلتيعا حتى ال و فھمي على قادر احد ال           
A24  تزعجني ما حادثة عن الحدیث أو التفكیر أتجنب            
A25  سیفھمني احد ال ألنھ ؛ ألحد فعلتھا أشیاءب ابوح ال            
A26  نسیان و النوم على لتساعدني األوقات بعض في األدویة استخدام إلى لجأت 

  الماضي أحداث
          

A27  الناس من كبیرة مجموعة وسط بالراحة اشعر            
A28  بسرعة ألمور بسیطةاغضب             
A29  اللیل في النوم إلى الذھاب من أخاف            
A30  بالماضي یذكرني قد النھ مزعج موقف أي عن االبتعاد أحاول            
A31  أمرھم یعنیني الذین للناس سیما ال و مشاعري عن التعبیر في صعوبة أجد            
A32  مجددا لي یتكرر ضيالما من حدثا أن ااألحیان اشعر            
A33  مزعجة , مفزعة ( بحادثة مرتبطة و مھمة تفاصیل أتذكر أن أستطیع ال ( 

 الماضي في لي حدثت
          

A34  اغلب في االستعداد أھبة على و جدا حذرا أكون أن یجب كأنني و اشعر 
  األوقات

          
A35  الماضي أحداث أتذكر عندما الذعر و بالقلق أصاب           
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 الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة أساليب اسمقي

 ضاغطة( نفسیا ومؤثرة قاسیة لظروف تعرضه حال في اإلنسان إليها يلجا قد التي المواقف بعض تمثل الفقرات من عدد أمامك
  الظروف هذه لمثل تعرضك حال في تصرفك و تفكيرك طريقة تناسب التي االستجابة خانة في  X إشارة وضع منك فأرجو )نفسا

نطبق   العبارة الرقم
 تماما

  تنطبق
 الى حد ما

ال   
 تنطبق

1B حياتي في مرت التي الضاغطة اليومية الحياة أحداث في أحيانا أفكر     

2B الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة اتجنب     

3B الضاغطة حداثباأل ألقارنها حياتي في مرت التي السعيدة الحياة أحداث بعض في التفكير أحاول     

4B بي تمر التي الضاغطة اليومية الحياة أحداث رغم المستقبلية طموحاتي تحقيق اجل من أجاهد    

5B بي تمر التي الضاغطة اليومية الحياة أحداث السلبية اآلثار لتخفيف التسلية مصادر و المتعة عن ابحث    

6B الحدث ادراك اعادة و, الدعابة,االمل,بالتفائل (الضاغطة اليومية ةالحيا أحداث مع ايجابية بأساليب التوافق أحاول 
  )ايجابية بطريقة الضاغط

   

7B النفسية الضغوط من الكثير تخفف أصدقائي و أسرتي أفراد مع االجتماعية المساندة     

8B الضاغطة اليومية الحياة أحداث تحدثها التي بالنتائج اهتم    

9B الضاغطة اليومية الحياة ألحداث المباشرة المواجهة عن تبعدني أخرى هتماماتا عن ابحث أن أحاول     

10B الضاغطة اليومية الحياة أحداث لمواجهة منطقية أساليب وضع في ثقافتي و  خبراتي من استفيد أن أحاول     

11B الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة عدم أحيانا أفضل     

12B الضاغطة اليومية الحياة أحداث تحدثها أن يمكن التي االجتماعية و النفسية المشكالت عضب تجنب أحاول     

13B الحياة أحداث مواجهة أساليب مع التعامل كيفية في ليساعدني نفسي مرشد او أخصائي الى اللجوء أحيانا أحاول 
  الضاغطة اليومية

   

14B اليومية حياتي أسلوب على الضاغطة اليومية الحياة أحداث تؤثر أن أخشى    

15B اليومي سلوكي و تصرفاتي على الضاغطة اليومية الحياة أحداث  تؤثر أصبحت    

16B الضاغطة اليومية الحياة ألحداث مواجهتي عند نفسي عن بالرضا اشعر    

17B الضاغطة ةاليومي الحياة أحداث مواجهة أساليب في اآلخرين خبرات و تجارب من االستفادة أحاول     

18B الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة في السلبية المشاعر و االنفعاالت تجنب أحاول    
B19 الضاغطة اليومية الحياة أحداث مواجهة في أحيانا الصمت التزم    

20B اليومية حياتي في يواجهني ضاغط موقف أي مع بسرعة التصرف أحاول     

21B اليومية حياتي في ضاغط حدث أي أواجه ال حتى الوقت لبعض الحياة من نسحاباال أحيانا أحاول     

22B مواجهتها أسلوب في أفكر و , المستقبل في الضاغطة األحداث بعض أحيانا أتخيل     

23B االمكان قدر بواقعية بي يمر ضاغط حدث أي الى انظر أن أحاول     

24B في منها االستفادة لحاول و , الماضي في لي حدثت التي و الضاغطة يوميةال الحياة أحداث في أحيانا أفكر 
  حاليا بي تمر التي لألحداث مواجهتي

   

25B لوم, االنكار,التبرير(الضاغطة لألحداث مواجهتي في اإلرادية غير التصرفات و األفعال ببعض أحيانا أقوم 
 )االخرين

   

26B اليومية حياتي في أتوقعه مؤلم ضاغط حدث أي من الخوف و بالقلق أحيانا اشعر    

27B الضاغطة اليومية الحياة ألحداث مواجهتي في اآلخرين مع متعاونا أكون أن أحاول    

28B التفكير تجنب ,للحدث االستسالم (الضاغطة اليومية الحياة ألحداث مواجهتي قي سلبية بطريقة أحيانا أتصرف 
  )اباليأس واالكتئ للموقف، الواقعى

   

29B الضاغطة اليومية الحياة ألحداث مواجهتهم أساليب في اآلخرين من أفضل لست بأنني أحيانا اشعر    

30B اليومية أعمالي إنجاز في تؤخرني الضاغطة اليومية الحياة أحداث في التفكير بان أحيانا اشعر    
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