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 الشكر والتقدير

 
 الشكر هلل عز وجل الذي أنار لي بصري وبصيرتي وفتح لي أبواب الصبر واإلرادة.

وإلـى مـن نـان سـببًا  ،وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذه الدراسة إلى حيـز الوجـود

 في تعليمي وتوجيهي ومساعدتي.

عـن مـد اـد  هـذه الدراسـة ولـم اتـوان  بنـات الـذي أشـرل علـى  وأخص بالشـكر الـدنتور الضا ـل بسـام

 العون لي في نافة مراحل هذه الدراسة.

 ةأشـكر لجنـة المناقشــة والـذان نــان الشـرل لــي أن يشـرفوا علـى هــذه الدراسـة وأخــص بـذل  الــدنتور و 

 عمر الريماوي.والدنتور  وفاء الخطيب

لصـــرل الشـــامخ الـــذان منحـــوني شـــرل وأخـــص بالشـــكر نـــذل  جامعـــة القـــدس والقـــائمين علـــى هـــذا ا

 الجلوس على مقاعدها والتنور بنور العلم والمعرفة.
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 الدراسة مصطلحات

راســة فــي مو ــوع  الضلســطينيين طضــا األ لــد  االعتقــا  لتجربــة الصــادمة الخبــرات تبحــه هــذه الدة

 :تيةاآلوقد تم اعتماد التعريضات  الغربية، الضضة في االحتال  سجون  من المحررين

وصـــادمه   ــرب الشــيء الصـــلب بشــيء مثلـــه. وصــدمه صــدما:  ـــربه بجســده." الصــدمة لغـــة:

)ابـــن من،ـــور،  "فتصـــادما واصـــطدما، وصـــدمه يصـــدمه صـــدما، وصـــدمهم أمـــر: أصـــابهم

1984 :242.) 

 مثــل حياتــه وتهــدد نســاناإل تواجــه التــي والمواقــ  الخبــرات عــن عبــارة" هــي :اصــطالحا الصــدمة

 واالعتــــداء واالغتصــــاب، ســــر،واأل والحــــروب، والضيضــــانات، اكين،والبــــر  للــــزال  ، تعر ــــه

 :Richman, 1980) عرل .(7: 2004 حسنين،) "عزيز وفقدان ،جهاضواإل البدني،

 التحمـــل نطـــا  خـــارج يكـــون  الـــذي والخطيـــر الســـري  الحـــد ": بأنهـــا الصـــادمة الخبـــرة (5

 حسنين،) "للحد  السابقة الطبيعية الحالة إلى الرجوع في صعوبات إلى ويؤدي ي،نساناإل

 متوقعــة وغيــر مضاجئــة أحــدا ": بأنهــا( 22: 1995 اليونيســ ،) هــاتوعرف( 7-8: 2004

 يسـتجيب ه،حياتـ أو الضـرد صحة تدمر أو تهدد العادية، يةنساناإل الخبرة حدود خارج تكون 

 ."الرعب أو العجز أو الشداد بالخول لضردا لها

 بموجـب وذلـ  مبكـر وقـت فـي الرشـد سـن بلوغ حا  في الإ عاما، 18 ابلغ لم شخص نل :الطفل

 علــى الطضــل لحقــو   العالميــة االتضاقيــة تــنصو  الطضــل، علــى انطبــ  الــذي الــوطني القــانون 

 الطضــــل، إنقــــاذ مؤسســــة) والحمايــــة والرعايــــة واألمــــان والصــــحة التعلــــيم فــــي طضــــا األ حــــ 

2012 :6). 
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 عنـه وأفـرج محكوميتـه أو توقضيـه مـدة وقضـى للسـجن تعـرض الـذي السـجين" هـو :المحـررسـير األ

  (.17: 2015، " )جمعية الشبان المسيحيةبالسجن اعتقاله أو توقيضه مدة انتهاء بعد

 ي،الضلسـطين الشـعب مكونـات علـى إسـرائيلية لسـلطات وهيمنـة اسـتيالء حالة" :اإلسرائيلي االحتالل

ــــر حيــــه ــــى الشــــاملة الســــيطرة يعتب ــــة عل ــــاحي ناف ــــاة من ــــةوالثقا النضســــية الحي  والعســــكرية في

 مــ  التضاعــل مــن محــددة فتــرات فــي مرنبــة مالمــح لتأخــذ والمدنيــة، والسياســية واالقتصــادية

 (.13: 2010 حسنين،) "المحتل

 اإلســرائيلي االحــتال  بهــا يقــوم يتــال العنيضــة والممارســات اإلجــراءات مــن مجموعــة" هــي :االعتقــال

 منـذ بهـا ويتـأثر ،فيـه فتـؤثر معهـا تضاعـلا والتـي ،المختلضـة يـةاألمن وأدواته جنوده في ممثالً 

 علــى التــأثير بهــدل ،عنــه اإلفــراج لح،ــة وحتــى الضــرد لهــا اتعــرض التــي االعتقــا  لح،ــة

 عنـــ  مـــن متعـــددة أشـــكا  اســـتخدام مـــن الممارســـات تلـــ  وتتنـــوع ،وماديـــاً  جســـدياً  ســـيراأل

  ــرب مــن متعــددة أشــكاالً  وتأخــذ ،الحالــة لنــوع تبعــا شــدتها فــي وتختلــ  ،ونضســي جســدي

ــــ  ،وعــــز  وشــــبح ــــي ومن ــــاو  مــــن جزئ ــــة الحمــــام واســــتخدام المــــاء وشــــرب األكــــل تن  ورؤي

 .(17: 2015، )جمعية الشبان المسيحية "لخأ.. .اآلخرين
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 الملخص
األطضـــا  الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  هـــدفت الدراســـة الحاليـــة التعـــرل إلـــى 

. تناولــــت الدراســــة مو ــــوعها لضــــضة الغربيــــةالضلســــطينيين المحــــررين مــــن ســــجون االحــــتال  فــــي ا

. وتنب  ك،اهرة متعددة األبعاد، تناولتها األبحا  الن،رية والميدانية، ولم ترنز عليها من بعد واحد

فــي المجتمــ  الضلســطيني، ومــا فيــه مــن مو ــوعها وفــي تناولهــا شــريحة مهمــة أهميــة مــن أهميتهــا، 

أ ـــرار ومـــا الحـــ  بهـــم مـــن  ،ون االحـــتال األطضـــا  الضلســـطينيين فـــي ســـجلحقـــو  صـــار  انتهـــا  

ظــاهرة ،ــرًا لزيــادة انتشــار وخبــرات صــادمة ترافــ  عــادة تجربــة االعتقــا ، ن، مجســيمة علــى صــحته

 .اعتقا  األطضا  الضلسطينيين من قبل قوات االحتال  في الثالثة أعوام السابقة

اســــتخدمت و المســــح بالعينــــة،  أســــلوبوتحقيقــــًا لهــــذا الهــــدل اســــتخدم المــــنه  الوصــــضي، و 

( 234علــى عينــة بلغــت ) طبقــت، ( فقــرة165التــي تكونــت مــن )و  أداة لجمــ  البيانــاتنــاالســتبانة 

 ، اختيـرتفي الضضة الغربيـة الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  طضا األة من أسير ًا و أسير 

 اإلحصــائية إحصــائيًا باســتخدام برنــام  الــر م البيانــاتعولجــت  قــد. و بالطريقــة الطبقيــة العشــوائية

  .(SPSSللعلوم االجتماعية )

 طضــــا نتــــائ  الدراســــة أن مســــتو  الخبــــرات الصــــادمة لتجربــــة االعتقــــا  لــــد  األ أظهــــرت

الضلسطينيين المحررين من سـجون االحـتال  فـي الضـضة الغربيـة نانـت متوسـطة، بمتوسـ  حسـابي 

ـــة 3.20) ـــائ  وجـــود عالقـــة طردي ـــرات الصـــادمة لتجربـــ(. وبينـــت النت ـــدار بـــين الخب ـــا  وتق ة االعتق

فـــي المقابـــل وجـــدت عالقـــة عكســـية بـــين الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة  ،النضســـية عـــراضالـــذات، واأل

وجـود فـرو  دالـة النتـائ  إلـى  أشـارتو االعتقا  ونـل مـن التوجـه نحـو الحيـاة، والتـأقلم مـ  الحيـاة. 

نيين المحـررين مـن الضلسـطي طضـا في مستو  الخبرات الصادمة لتجربـة االعتقـا  لـد  األ إحصائياً 

، وســنة األســرةوالترتيــب الــوالدي فـي وفقـًا لمتغيــرات: الجـن ،  سـجون االحــتال  فـي الضــضة الغربيــة



 و

 

بينـت النتـائ  و بينما لم ت،هر الدراسة فروقـًا دالـة إحصـائيًا وفقـًا لبقيـة متغيـرات الدراسـة. االعتقا ، 

الخبـرات الصـادمة ومسـتو   ،تقـا وعدد مرات االع ،عالقة طردية بين متغيري مدة االعتقا وجود 

في الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية،  طضا لتجربة االعتقا  لد  األ

ومســتو  الخبــرات الصــادمة لتجربــة  األســرة أفــرادالمقابــل وجــدت عالقــة عكســية بــين متغيــر عــدد 

 فقًا لبقية المتغيرات.دالة إحصائيًا و أية عالقة في حين لم ت،هر الدراسة االعتقا ، 

الضلســطينيين  طضــا وتعكـ  هــذه النتــائ  حجــم الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  لــد  األ

المحــررين مــن ســجون االحــتال  وتأثيرهــا المباشــر علــى شخصــيتهم وبالتحداــد علــى تقــدار الــذات، 

تـــوفير بصـــي النضســـية، والتوجـــه نحـــو الحيـــاة، والتـــأقلم مـــ  الحيـــاة عنـــدهم، وتو  عـــراضوانتشـــار األ

نافــــة إجــــراءات االحــــتال  التعســــضية بحقهــــم، ومناهضــــة الضلســــطينيين  طضــــا لألالحمايــــة القانونيــــة 

رشادي سري  من شـأنه تجنـب أيـة مشـاكل قـد تحـد  تشـوهات نبيـرة إاجة إلى تدخل عالجي و والح

نيـــات ، ن،ـــرًا لتـــدني إمكانيـــاتهم وقـــدراتهم إذا مـــا قيســـت ب مكاطضـــا فـــي البنـــاء الشخصـــي لهـــؤالء األ

لضهـم الكبار وقدراتهم، والحاجـة إلـى إجـراء المزيـد مـن األبحـا  النوعيـة، ودراسـة الحالـة لمزيـد مـن ا

الضلسطينيين المحـررين مـن سـجون  طضا حو  مو وع الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  لد  األ

 .االحتال 
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Abstract 

 

The study examined the traumatic experiences of the detention among the ex-

detentes Palestinian children from Israeli jails in the West Bank. The study 

approached the literature as a multi-dimensional phenomenon, which addressed both 

theoretical and applied research. The study sheds light on a very important topic in the 

Palestinian children in the Israeli jails. It's a pattern of behavior that violates their 

rights, damages their health and well-being due to the increased prevalence of 

traumatic experiences of the detention experience among the ex-detentes Palestinian 

children from Israeli jails in the past three years. 

The study adopted the quantitative research approach using the sampling 

survey method. The questionnaire is appropriate for the exploratory nature of the 

research, which consists of 165-items. The random stratified method was utilized 

which comprised of a sample size of (234) male and female respondents among the 

ex-detentes Palestinian children from Israeli jails in the West Bank. The collected data 

was statistically analyzed using the statistical package for social sciences (SPSS).  

The findings demonstrate that traumatic experiences are prevalent among the 

ex-detentes Palestinian children from Israeli jails (M 3.20 SD 0.94). Of the Palestinian 

children surveyed, 64% reported traumatic experiences. The study revealed the 

determinant effect of traumatic experiences on self-esteem and the psychological 

symptoms of stress among the children. However, the findings revealed an inverse 

effect between traumatic experiences and life orientation and defense mechanism 

among the children. Current statistics revealed that gender, family birth rank, 

detention year, detention duration, detention frequently, and number of household 



 ح

 

members were significant predictors for traumatic experiences among the ex-detentes 

Palestinian children.  

These findings confirm the effect of traumatic experiences on the personality 

of the ex-detentes Palestinian children from Israeli jails, mostly on their self-esteem, 

the psychological symptoms of stress, life orientation, and the defense mechanism and 

recommend the need to provide legal protection for the Palestinian children and fight 

all arbitrary measures of Israeli occupation against them. The need for a rapid 

therapeutic and counseling intervention to avoid any problems that may cause 

significant distortions in the children personality, finally, further research is essential 

to develop an understanding of traumatic experiences among the ex-detentes 

Palestinian children from Israeli jails using the case study and qualitative research 

design. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة 1.1

يـــدر  و ، نســـانية عر ــة دائمـــًا لتهداــدات المحـــي  الــذي اتواجـــد فيــه اإلنســـانإن الحيــاة اإل

ني لي  بمعز  عن هذه التهداـدات، مو وعية هذه التهدادات وحقيقتها، والشعب الضلسطي نساناإل

يعـاني  إذلشـعب الضلسـطيني، العنـ   ـد ا أشـكا ن االحتال  اإلسـرائيلي يسـتخدم شـتى  وبالتالي ف

ســى كضــي إلحــدا  الصــدمة والشــعور باألوهــذا وحــده ينيون مــن الخــول واألذ  واإلرهــاب، الضلســطي

 منهم. طضا لد  نل شخص فلسطيني وخاصة األ

وتعتبـــر مرحلـــة الطضولـــة مـــن أكثـــر المراحـــل التـــي تكثـــر فيهـــا ا ـــطرابات النمـــو حتـــى فـــي 

فتـــرات  أثنـــاءن المشـــاكل النضســـية واالجتماعيـــة والســـلونية نثيـــرًا مـــ طضـــا حـــاالت الســـلم، فيعـــاني األ

النمــوم مــن جــراء بعــ  ال،ــرول والتغيــرات الداخليــة الطارئــة التــي تحــد  وقــت الهــدوء، فمــا بالنــا 

نثير مـنهم مـن المحـن ن االحتال  والتشريد وما شاهده الذان تعر وا لويالت الحروب م طضا باأل

بين أكثـر المراحـل تضـررًا مـن خبـرات الحـروب وصـدماتها، الشخصيةم فتعتبر مرحلة الطضولة من 

وتأثيراتهـــا النضســـية الســـلبية علـــى الصـــعيد النضســـي، والعقلـــي بصـــورة مجهـــدة، بحيـــه تجعـــل آثـــار 
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تجــارب  أن  بــبوجــه خــاف ولضتــرات طويلــة مــن العمــر، علمــًا  طضــا النضســي ت،هــر علــى األ جهــاداإل

 (.2014صادمة نضسيًا )شاهين، هي تجارب مجهدة  طضا الحرب التي عايشها األ

ويعيش الشعب الضلسطيني تحت وطأة مستمرة من إجراءات االحتال  ومن  منها سياسة 

علـــى حيــــاتهم وهــــذه  مســــتمراً  الضلســـطينيين والتــــي تشــــكل تهداـــداً  طضــــا االعتقـــا  الممــــنه   ـــد األ

 (.2010سنين، اإلجراءات تخل  بيئة من الخول والقل ، وعدم القدرة على التضكير المنطقي )ح

مــــن المو ــــوعات التــــي أوليــــت عنايــــة نبيــــرة فــــي جميــــ   نســــانيعــــد مو ــــوع حقــــو  اإل

التشـــريعات الســـماوية والقـــوانين الو ـــعية وبخاصـــة الصـــادرة عـــن من،مـــة األمـــم المتحـــدة، حيـــه 

 ة. منتها ونضلتها المواثي  الدوليالضلسطينيون النتهاكات مستمرة لحقوقهم التي  طضا اتعرض األ

ب الصـهيوني شكل جلي أن الطضل الضلسطيني أ ـحى  ـحية لكـل وسـائل اإلرهـاالحظ ب 

العنــ  واإلجــراءات التــي تــتم بشــكل ممــنه  ويصــاحبها العداــد مــن  أشــكا حيــه اــتم ممارســة نافــة 

 (.2007)أبو دل،  طضا االنتهاكات التي تشكل خبرات صادمة لد  األ

 كيـلنتهاكـات، للضـرب والتعـذاب والتنتجربة االعتقا  نتيجة هـذه اال أثناء طضا ويعاني األ

نسـر إرادتهـم وتحطـيم  إلـىهـا سـلطات االحـتال  تهـدل تتبع ويمارس  ـدهم وفـ  سياسـة ممنهجـة

تصر على مرحلة االعتقـا  فحسـب ، وال يقلي  لح،ياً  طضا ثير هذه السياسة على األنضسياتهم وتأ

مجــر  حيــاتهم نحرمــانهم مــن  ى تغيــروقــد تــؤدي إلــ ،بــالغ األثــر طضــا اة األفــي حيــ  تحــدنهــا بــل إ

وعـــدم الرغبـــة  ،نحـــب العزلـــةكســـابهم صـــضات جداـــدة وإ ،ســـو  العمـــل إلـــىوتحـــويلهم مبكـــرًا  التعلـــيم

 (.DCI, 2017و العزول عن المشارنة في النشاطات الجماعية )أ ،بالتحد 

الضـوء علــى الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا   ومـن هنــا جــاءت الدراســة الحاليــة لتســل 

 .في الضضة الغربية الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  طضا لد  األ
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 مشكلة الدراسة 2.1

إن تجربـــة الضلســـطينيين تحـــت االحـــتال  نانـــت ومـــا تـــزا  مـــن أكثـــر التجـــارب التـــي خلةضـــت         

وراءهــا  ــحايا وعنضــًا، نتجــت عــن أعمــا  القتــل، واإلصــابة، واإلعاقــة، واألذ  الجســدي، والنضســي 

البيـوت، ومصـادرة األرا ـي، والميـاه، والمـداهمات، والمطـاردات واالعتقـا ، وغيرهـا مـن من نس  

 أنهم اواجهون أشرس احتال  عرفه التاريخ البشري.  بخاصة العن  المختلضة، و  أشكا 

الضلسـطينيين فـي الثالثـة أعـوام السـابقة بشـكل مسـتمر،  طضا وقد تزاادت حاالت اعتقا  األ        

 طضــل شــهرياً  (200) نــه اــتم اعتقــا  مــا يضــو  علــىدت بــه المؤسســات الحقوقيــة، ف ا أفــامــ وحســب

مــــن  (26) ألمــــر الــــذي اتنــــاق  مــــ  المــــادةا (،2017، طضــــا الميــــة للــــدفاع عــــن األ)الحرنــــة الع

مــن اتضاقيــة حقــو  الطضــل، ومــا ارافــ  ذلــ  مــن  (28) ، والمــادةنســاناإلعــالن العــالمي لحقــو  اإل

، والتي تحد  عادة تشوهات نبيرة في طضا ت صارخة  لحقو  هؤالء األإجراءات تعسضية وانتهاكا

ــــاء الشخصــــي لأل ــــا البن ــــار طض ــــات الكب ــــدراتهم إذا مــــا قيســــت ب مكاني ــــاتهم وق ــــدني إمكاني ، ن،ــــرًا لت

ـــة تجعلهـــا مـــن أهـــم  ـــة تتميـــز بخصـــائص نضســـية واجتماعي ـــة الطضول وقـــدراتهم، خصوصـــًا وأن مرحل

ئص نضــوج صــورة الــذات وتبلورهــا، والقــدرة علــى اتخــاذ ، حيــه خصــانســانالمراحــل فــي حيــاة اإل

القـــرار، وتكـــوين مجموعـــة مـــن االتجاهـــات النضســـية واألهـــدال المســـتقبلية واالنـــدماج فـــي المجتمـــ  

واطالعها على القوانين الخاصة  ومن خال  عمل الباحثة في مؤسسة حقوقية(. 1982)األشو ، 

ضبان االحتال  وما انت  عـن ذلـ  مـن ممارسـات بحقو  الطضل وتحدادًا األطضا  القابعين خل  ق

التـي تسـعى إلـى التعـرل و  مشـكلة الدراسـةقمعية تـؤثر علـى نمـو الطضـل بشـكل سـليم، وهنـا ظهـرت 

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال   طضا الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  لد  األ إلى

 في الضضة الغربية. 
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 متغيرات الدراسة 3.1

ن مـالضلسـطينيين المحـررين  طضـا رات المستقلة: الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  لـد  األالمتغي 

 سجون االحتال  في الضضة الغربية.

مـ   الصحة النضسـية، وطـر  التـأقلم أعراضالمتغيرات التابعة: تقدار الذات، والتوجه نحو الحياة، و 

 تال  في الضضة الغربية.الضلسطينيين المحررين من سجون االح طضا الحياة لد  األ

، سـرةاألالمتغيرات المستقلة الثانوية: الجن ، والضئة العمرية، ومكان السـكن، والترتيـب الـوالدي فـي 

 أفــرادوســنة االعتقــا ، ومــدة االعتقــا ، وعــدد مــرات االعتقــا ، ومســتو  التحصــيل الدراســي، وعــدد 

قة ( او ح العال1.1. الشكل )األسرةع ، والمستو  التعليمي لألب واألم، وحالة اللجوء، ونو األسرة

 بين متغيرات الدراسة.

 
 (. العالقة بين متغيرات الدراسة1.1الشكل رقم )
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 أهمية الدراسة 4.1

ــــة الدراســــة مــــن أهميــــة مو ــــوعها وفــــي تناولهــــا شــــريحة مهمــــة فــــي المجتمــــ   ــــ  أهمي تنب

ون االحـتال ، ومـا الضلسـطينيين فـي سـج طضـا الضلسطيني، وما فيه مـن انتهـا  صـار  لحقـو  األ

الح  بهم من أ رار جسيمة على صحتهم، وخبرات صادمة تراف  عادة تجربـة االعتقـا ، ن،ـرًا 

الضلســـطينيين مـــن قبـــل قـــوات االحـــتال  فـــي الثالثـــة أعـــوام  طضـــا لزيـــادة انتشـــار ظـــاهرة اعتقـــا  األ

 :السابقة. ويمكن استعراض األهمية العلمية والتطبيقية للدراسة على النحو اآلتي

ـــا  لـــد   .1 ـــة االعتق ـــ  مزيـــد مـــن الضهـــم حـــو  الخبـــرات الصـــادمة لتجرب تســـهم الدراســـة فـــي تحقي

االنتشـار،  :الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضـضة الغربيـة مـن حيـه طضا األ

 .والمؤشرات، وتأثيرها على جوانب حياتهم المختلضة

ها فــي الضلســطينيين، تمهيــدًا لنشــر  طضــا األلجــرائم االحــتال  بحــ   اً توثيقــالحاليــة تعتبــر الدراســة  .2

 المحافل الدولية.  

الضلســـــطينيين  طضـــــا للخبـــــرات الصـــــادمة لتجربـــــة االعتقـــــا  لـــــد  األإن تحقيـــــ  فهـــــم مشـــــتر   .3

سـاعد المؤسسـات المحليـة علـى ييمكـن أن المحررين من سجون االحتال  فـي الضـضة الغربيـة 

 تطوير استجابات فعالة لها. 

أو الجهــــات الرســــمية  ،لصــــناع القــــرارت هــــذه الدراســــة أداة مســــاعدة يمكــــن أن تكــــون مخرجــــا .4

ل ظـــالضلســـطينيين فـــي  طضـــا الحمايـــة القانونيـــة لأل لتـــوفير ،والعالميـــة واإلقليميـــةالمحليـــة منهـــا 

 التعسضية بحقهم. واإلجراءاتاالنتهاكات 
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لـد  تضي  هذه الدراسة مرجعًا للباحثين في مو وع الخبرات الصادمة لتجربة االعتقـا  

الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  فـي الضـضة الغربيـة، بالـذات وأن هنـا  نـدرة  طضا األ

 في األبحا  والدراسات التي تناولت هذا المو وع بالبحه والدراسة، على حد علم الباحثة.

 أهداف الدراسة 5.1

بــة االعتقــا  لــد  مســتو  الخبــرات الصــادمة لتجر  يكمــن الهــدل الــرئي  للدراســة فــي التعــرةل إلــى

 األطضا  الضلسطينيين المحررين في سجون االحتال  في الضضة الغربية.

 وقد تضرةع عن الهدل الرئي  األهدال الضرعية اآلتية: 

ســــجون  تجربــــة االعتقــــا  لــــد  األطضــــا  الضلســــطينيين المحــــررين مــــنمســــتو   التعــــرةل علــــى .1

 .االحتال  في الضضة الغربية

ـــد  األطضـــا  الضلســـطينيين المحـــررين مـــن  مؤشـــرات تجربـــة التعـــرةل علـــى .2 ســـجون االعتقـــا  ل

   .االحتال  في الضضة الغربية

 مؤشرات الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين التعرةل على .3

    .من سجون االحتال  في الضضة الغربية

المحـررين مـن سـجون االحـتال  لـد  األطضـا  الضلسـطينيين مستو  تقـدار الـذات  التعرةل على .4

  .في الضضة الغربية

مؤشرات تقدار الذات لد  األطضا  الضلسطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال   التعرةل على .5

    .في الضضة الغربية

مســـتو  التوجـــه نحـــو الحيـــاة لـــد  األطضـــا  الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون  التعـــرةل علـــى .6

  .االحتال  في الضضة الغربية
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مؤشــرات التوجــه نحــو الحيــاة لــد  األطضــا  الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون  رةل علــىالتعــ .7

    .االحتال  في الضضة الغربية

لـــد  األطضـــا  الضلســـطينيين المحـــررين مـــن مســـتو  انتشـــار األعـــراض النضســـية  التعـــرةل علـــى .8

   .سجون االحتال  في الضضة الغربية

طضــا  الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون مؤشــرات األعــراض النضســية لــد  األ التعــرةل علــى .9

 .االحتال  في الضضة الغربية

لـــد  األطضـــا  الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون مســـتو  التـــأقلم مـــ  الحيـــاة  التعـــرةل علـــى .10

   .االحتال  في الضضة الغربية

مؤشــرات التــأقلم مــ  الحيــاة لــد  األطضــا  الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون  التعــرةل علــى .11

 .ي الضضة الغربيةاالحتال  ف

الضلســطينيين  طضــا مســتو  الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  لــد  األفحــص الضــرو  فــي  .12

المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة وفقــًا لمتغيــرات: الجــن ، ومكــان الســكن، 

 ،األســرة، والمســتو  التعليمــي لــألب واألم، وحالــة اللجــوء، ونــوع األســرةوالترتيــب الــوالدي فــي 

 . وسنة االعتقا 

بــين متغيــرات: العمــر، ومســتو  التحصــيل الدراســي، ومــدة االعتقــا ، وعــدد معرفــة العالقــة  .13

 طضـا ومسـتو  الخبـرات الصـادمة لتجربـة االعتقـا  لـد  األ األسـرة أفرادمرات االعتقا ، وعدد 

 الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية.
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ات الصـادمة لتجربـة االعتقـا  وتقـدار الـذات، والتوجـه نحـو الحيـاة، بين الخبـر فحص العالقة  .14

الضلســــطينيين المحــــررين مــــن ســــجون  طضــــا النضســــية، والتــــأقلم مــــ  الحيــــاة لــــد  األ عــــراضواأل

 . االحتال  في الضضة الغربية

 أسئلة الدراسة 6.1

  االعتقا  لد ما مستو  الخبرات الصادمة لتجربةتحاو  الدراسة اإلجابة عن السؤا  الرئي : 

 األطضا  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية؟

 وقد تضرةع عن السؤا  الرئي  مجموعة من األسئلة الضرعية اآلتية:

الضلســطينيين المحـــررين مــن ســجون االحــتال  فـــي  طضــا تجربــة االعتقـــا  لــد  األمــا مســتو   .1

   الضضة الغربية؟

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي  طضــا   لــد  األمــا مؤشــرات تجربــة االعتقــا .2

 الضضة الغربية؟   

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن  طضـــا مـــا مؤشـــرات الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ .3

 سجون االحتال  في الضضة الغربية؟   

فـي الضـضة  الضلسطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  طضا لد  األما مستو  تقدار الذات  .4

 الغربية؟

الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضـضة  طضا ما مؤشرات تقدار الذات لد  األ .5

 الغربية؟   

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي  طضـا ما مستو  التوجـه نحـو الحيـاة لـد  األ .6

 الضضة الغربية؟ 



9 

 

يين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي الضلسـطين طضا ما مؤشرات التوجه نحو الحياة لد  األ .7

 الضضة الغربية؟   

الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال   طضا لد  األالنضسية  عراضما مستو  انتشار األ .8

   في الضضة الغربية؟

الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  فـي  طضا النضسية لد  األ عراضما مؤشرات األ .9

 الضضة الغربية؟

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي  طضـا لـد  األالتـأقلم مـ  الحيـاة ما مستو   .10

   الضضة الغربية؟

المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي  ينالضلسـطيني طضا ما مؤشرات التأقلم م  الحياة لد  األ .11

 الضضة الغربية؟

ينيين الضلســط طضـا مســتو  الخبـرات الصـادمة لتجربــة االعتقـا  لــد  األهـل هنـا  فــرو  فـي  .12

الجــن ، ومكــان الســكن،  :المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة وفقــًا لمتغيــرات

 ،األســرة، والمســتو  التعليمــي لــألب واألم، وحالــة اللجــوء، ونــوع األســرةوالترتيــب الــوالدي فــي 

 ؟ وسنة االعتقا 

 ، وعـدد بـين متغيـرات: العمـر، ومسـتو  التحصـيل الدراسـي، ومـدة االعتقـاهل هنا  عالقـة  .13

 طضـا ومسـتو  الخبـرات الصـادمة لتجربـة االعتقـا  لـد  األ األسـرة أفرادمرات االعتقا ، وعدد 

 الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية؟
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، بين الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  وتقدار الذات، والتوجه نحو الحياةهل هنا  عالقة  .14

الضلســــطينيين المحــــررين مــــن ســــجون  طضــــا لم مــــ  الحيــــاة لــــد  األالنضســــية، والتــــأق عــــراضواأل

 ؟ االحتال  في الضضة الغربية

 فرضيات الدراسة 7.1

 :اآلتيةتسعى الدراسة الحالية إلى التحق  من صحة الضر يات 

 الفرضية الرئيسة األولى:

الخبـــرات فـــي مســـتو   (  0.05)ال توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد المســـتو  

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة  طضــا الصــادمة لتجربــة االعتقــا  لــد  األ

كن، ومكــان الســ، ونــوع األســرة، وحالــة اللجــوءوااللتحــا  بــالتعليم، الجــن ،  :الغربيــة وفقــًا لمتغيــرات

 قا .وسنة االعت م،والمستو  التعليمي لألب واألوالمرحلة الدراسية، ، األسرةوالترتيب الوالدي في 

 :اآلتيةويتفرع عن الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية 

ــــد المســــتو   .1 ــــة إحصــــائية عن ــــرات  (  0.05)ال توجــــد فــــرو  ذات دالل فــــي مســــتو   الخب

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  طضـــا الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

 .لمتغير الجن الضضة الغربية تعز  

فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05)ال توجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد المســـــتو   .2

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  طضـــا الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

 الضضة الغربية تعز  لمتغير االلتحا  بالتعليم.
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فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05)مســـــتو  ال توجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد ال .3

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  طضـــا الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

 الضضة الغربية تعز  لمتغير حالة اللجوء.

فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05)ال توجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد المســـــتو   .4

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  طضـــا ربـــة االعتقـــا  لـــد  األالصـــادمة لتج

 .األسرةالضضة الغربية تعز  لمتغير نوع 

فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05)ال توجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد المســـــتو   .5

تال  فـــي الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــ طضـــا الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

 الضضة الغربية تعز  لمتغير مكان السكن.

فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05)ال توجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد المســـــتو   .6

الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األطضـــا  الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي 

 .ةالترتيب الوالدي في األسر الضضة الغربية تعز  لمتغير 

فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05)ال توجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد المســـــتو   .7

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  طضـــا الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

 الضضة الغربية تعز  لمتغير المرحلة الدراسية.

فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05)ال توجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد المســـــتو   .8

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  طضـــا الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

 .بالضضة الغربية تعز  لمتغير المستو  التعليمي لأل
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فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05)ال توجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد المســـــتو   .9

ة االعتقـــا  لـــد  األطضـــا  الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الصـــادمة لتجربـــ

 الضضة الغربية تعز  لمتغير المستو  التعليمي لألم.

فــــي مســــتو  الخبــــرات  (  0.05)ال توجــــد فــــرو  ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد المســــتو   .10

ســـجون االحـــتال  فـــي الضلســـطينيين المحـــررين مـــن  طضـــا الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

 الضضة الغربية تعز  لمتغير سنة االعتقا .

 الفرضية الرئيسة الثانية:

بـين متغيـرات: العمـر، ومسـتو   (  0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتو  

خبــرات ومســتو  ال ،األســرة أفــرادالتحصــيل الدراســي، ومــدة االعتقــا ، وعــدد مــرات االعتقــا ، وعــدد 

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة  طضــا الصــادمة لتجربــة االعتقــا  لــد  األ

 الغربية.

 :اآلتيةويتضرع عن الضر ية الرئيسة الثانية الضر يات الضرعية 

بـين متغيـر العمـر ومسـتو   (  0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتو   .1

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال   طضا لصادمة لتجربة االعتقا  لد  األالخبرات ا

 في الضضة الغربية.

ـــــد المســـــتو   .2 ـــــة إحصـــــائية عن ـــــين متغيـــــر مســـــتو   (  0.05)ال توجـــــد عالقـــــة ذات دالل ب

الضلســطينيين  طضــا ومســتو  الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  لــد  األ ،التحصــيل الدراســي

 محررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية.ال



13 

 

بــين متغيــر مــدة االعتقــا   (  0.05)ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو   .3

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون  طضـا ومستو  الخبرات الصادمة لتجربـة االعتقـا  لـد  األ

 االحتال  في الضضة الغربية.

بـــين متغيـــر عـــدد مـــرات  (  0.05)داللـــة إحصـــائية عنـــد المســـتو   ال توجـــد عالقـــة ذات .4

 الضلسطينيين المحررين من طضا االعتقا  ومستو  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  لد  األ

 سجون االحتال  في الضضة الغربية.

 األسرة أفرادمتغير عدد بين  (  0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستو   .5

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون  طضـا ومستو  الخبرات الصادمة لتجربـة االعتقـا  لـد  األ

 االحتال  في الضضة الغربية.

 الفرضية الرئيسة الثالثة:

بـين الخبـرات الصـادمة  (  0.05)ال توجد عالقة ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتو  

لـد   النضسـية، والتـأقلم مـ  الحيـاة عـراض  وتقـدار الـذات، والتوجـه نحـو الحيـاة، واأللتجربة االعتقا

 الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية. طضا األ

 :اآلتيةويتفرع عن الفرضية الرئيسة الثانية الفرضيات الفرعية 

ـــة إحصـــائية عنـــد المســـتو   .1 ـــرات الصـــادمة  (  0.05)ال توجـــد عالقـــة ذات دالل ـــين الخب ب

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي  طضـا لتجربة االعتقا  وتقدار الذات لد  األ

 الضضة الغربية.
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ـــة إحصـــائية عنـــد المســـتو   .2 ـــرات الصـــادمة  (  0.05)ال توجـــد عالقـــة ذات دالل ـــين الخب ب

  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال طضا لتجربة االعتقا  والتوجه نحو الحياة لد  األ

 في الضضة الغربية.

ـــة إحصـــائية عنـــد المســـتو   .3 ـــرات الصـــادمة  (  0.05)ال توجـــد عالقـــة ذات دالل ـــين الخب ب

الضلسطينيين المحررين من سجون االحـتال   طضا النضسية لد  األ عراضلتجربة االعتقا  واأل

 في الضضة الغربية.

ـــة إحصـــائية عنـــد المســـتو  ال توجـــ .4 ـــرات الصـــادمة  (  0.05)د عالقـــة ذات دالل ـــين الخب ب

  الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال طضـا لتجربة االعتقا  والتأقلم م  الحياة لد  األ

 في الضضة الغربية.

 حدود الدراسة 9.1

 أهدافها:مل هذه الدراسة على عدة حدود مختلضة يمكن توجيهها نحو تتش

 :راســة فــي الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  لــد   الحــدود الموضــوعية اتحــدد مو ــوع الدة

 الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال . طضا األ

 :ل والـذان تتـراو  المحـررين مـن سـجون االحـتال  األسـر  الضلسطينيين  طضا األ الحدود البشرية

 . ( سنة18 – 12أعمارهم ما بين )

 الضضة الغربية. لمكانية:الحدود ا 

  :2018-2017العام الحدود الزمنية. 
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 هيكلية الدراسة 10.1

 تشتمل على خمسة فصو  وهي مقسمة نما الي:

وتضصـــيل  ،وأهميتهـــا ،ومشـــكلتها ،وتشـــمل مقدمـــة الدراســـة ،يعـــرض خلضيـــة الدراســـةالفصـــل األول: 

 .تهاهيكلي

 اسات السابقة.اإلطار الن،ري والدر اتضمن محتويات  الفصل الثاني:

 وعينــة ،والمجتمــ  الــذي أجريــت عليــه الدراســة ،اتطــر  إلــى مــنه  الدراســة وأدواتــه الفصــل الثالــ :

حـــدود  نـــذل ويبـــين  ،وثباتهـــا ،وإجـــراءات التحقـــ  مـــن صـــد  أداة الدراســـة ،وخصائصـــها ،الدراســـة

 الدراسة الزمانية والمكانية والبشرية والتحليل اإلحصائي لخصائص العينة.

ثـم عـرض  ،يعـرض نتـائ  التحليـل اإلحصـائي للبيانـات التـي سـيتم الحصـو  عليهـا الرابـع:الفصل 

 والتحق  من صحة الضر يات. ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة ،تل  النتائ  ومناقشتها

 يات التي بنيت على نتائ  الدراسة: اتضمن االستنتاجات والتوصالفصل الخامس
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 الفصل الثاني

ابقةاإلطا راسات الس   ر الن ظري والد 
 

 مقدمة 1.2

 ،الخبرات الصادمة اتناو  األو  منها مو وع :اتكون هذا الضصل من ثالثة مباحه رئيسة    

 تحدادو  ،الدراسات السابقة والتعلي  عليها هاويناقش ثالث ،األسر   طضا األ والثاني يعال  مو وع

 الدراسات السابقة.أوجه الشبه واالختالل بين الدةراسة الحالية 

 

 : الخبرة الصادمةولالمبح  األ  2.2

 مقدمة 1.2.2

 هأن على المجتم  إلى وتسليمها الطبيعية، الحقو   فكرة االغتراب في التخلي عن تتمثل

 ،إيجابياً  المعنى يكون االغتراب بهذا وبذل  خاطر، طيب عن تضحية وبمثابة حر، إراديفعل 

 انلضم وذل  االجتماعية، الحالة إلى الطبيعة حالة من نساناإل لخروج ياً أساسشرطًا  يعد حيه

 (. 1988 ،)الضيوميالمدني السياسي  المجتم  قيام
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والــذي أثــر بــدوره علــى  لال ــطرابصــورة غيــر نمطيــة  طبيعــة الخبــرات الصــادمةتنــت  و 

بـ  ة والجسـدية، فأصـبح ر وأصبح المجتمـ  الضلسـطيني أكثـر عةر ـة للمشـاكل النضسـي ،نوعية الحياة

% مــن الســكان ال 38يعــانون مــن المشــاكل الجســدية والصــحية، ومــا يقــارب  يينضلســطينالالســكان 

ــــا بنشــــاطات الحيــــاة اليوميــــة، ويعــــانون مــــن إحبــــا  وتــــوتر، ويعــــاني ربــــ  الشــــعب  اتمتعــــون مطلًق

الضلســـطيني مـــن مشـــاكل نضســـية بســـبب الخبـــرات الصـــادمة التـــي اتعر ـــون لهـــا مـــن قتـــل وتهجيـــر 

 (.2005جباري على نقا  التضتيش )من،مة الصحة العالمية، وسجن والمرور اإل

 اإلحبـا  والعصـبية ويتـر  إلـىؤدي الحياتية وخاصة االعتقا  والضقد ا األحدا تأثير  وإن

 ويمكـن التخضيـ  ،النضسـي األمننضسية على الصحة النضسية والجسمية على حد سواء وفقدان  اً ثار آ

 .(Smairi, 2010منها عن طري  المساندة االجتماعية )

ية من دعائم أساساؤثر االعتقا  بشكل مباشر على العائلة الضلسطينية التي تعتبر دعامة 

 وإنمـا ،الطضـل نضسـه سـيروخاصًة أن قضية االعتقاالت ال تمثـل فقـ  معانـاة لأل ،البناء االجتماعي

ويتر  سيةـ  غوطات اجتماعية واقتصادية ونض على يشمل ذل على عائلته، ل تتر  عواقب وخيمة

 مــن األســر  العائلــة نضســها، ونــذل  مــا اتعــرض لــه أهــالي  أفــرادنضســية علــى  اً ثــار آ أيضــاً  األمــرهــذا 

 على الحواجز العسكرية خال  الزيارات. إذال و  إهاناتمعاناة و 

، يعانون من ا طرابات نضسية نتيجة تعر هم لالعتقا  األسر   طضا الكثير من األ إنو  

  العن والكثير منهم يميل نحو ،  وقلة النوم والشعور باالنطواء والعزلةويمرون بحاالت من القل

 (.2012 ،ولشعور بعدم السعادة )ونالة معا اإلخبارية

ومما ال ش  فيه  ،في مرحلة الطضولة نسانتعددت الخبرات الصادمة التي يمر بها اإلوقد 

د، وتـؤثر علــى صـحته النضســية أن هـذه الخبــرات الصـادمة لهــا آثـار ســلبية تمـ  النمــو النضسـي للضــر 
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على المد  القريب أو البعيد، وتزيد من احتمـا  اإلصـابة بـبع  اال ـطرابات فـي المسـتقبل، بـل 

ـــة الطضولـــة أو مر  لكثيـــر مـــن اال ـــطرابات  يعتبرهـــا الـــبع  عامـــة وســـبباً  حلـــة النضســـية فـــي مرحل

كحو  والمخـدرات، نـرب مـا المراهقة مثل االكتئاب، القل ، المخاول المر ية، االنتحار، إدمان ال

بعـــد الصـــدمة، ا ـــطراب الســـلو  الســـيي، النشـــا  الحرنـــي الزائـــد، وا ـــطرابات ســـلونية وانضعاليـــة 

(Terr, 1991.) 

 الصدمة تعريف 2.2.2

سلســة مــن الخبــرات الســيئة  أوتعــرل علــى أنهــا أي حــد  خــارجي مضــاجي وغيــر متوقــ ، 

عمليـــات تـــتم فـــي الالشـــعور نعمليـــات  وغيـــر قـــادر وعـــديم الضعاليـــة، وهـــي اً تجعـــل الشـــخص عـــاجز 

 .(16: 2003)الحواجري،  دفاعية  د الخطر الخارجي

للجمعيـــة األمريكيــة للطـــب النضســي، فـــي  (DSM-lll-R)الصــيغة التشخيصـــية األمريكيــة 

المــؤلم، وهــي خــارج مــد   واإلجهــادنهــا حالــة مــن التــوتر أريضهم ال ــطرابات مــا بعــد الصــدمة بتعــ

عنــد أكثــر  جهــادعــراض اإلن ت،هــر بشــدة نافيــة لت،هــر أديــة بحيــه يجــب ية العانســانربــة اإلالتج

 .(APA, 1987الناس الذان عايشوها )

ن الخبــــرة الصــــادمة أ (36: 2005والمشــــار إليــــه فــــي )شــــعت،  (james,1989) أشــــار

 ــرر جــوهري وا ــح فــي النمــو النضســي للضــرد، وهــي قويــة وحــادة وال  إلــىصــدمة انضعاليــة تــؤدي 

يها. هـذه الخبـرات الصـادمة تكـون لهـا أ ـرار نضسـية علـى الضـحايا )األشـخاف يمكن السيطرة عل

والتـــي تتمثـــل مـــن خـــال  مشـــاعر العجـــز التـــي يشـــعر بهـــا الضـــرد، وفقـــدان الشـــعور  ،المصـــدومين(

 .فقدان السيطرة واالستسالم أو، األمنب
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 ،ادذلـ  الحـد  الخـارجي الضجـائي والشـد"وأشار ثابت أن الخبـرة الصـادمة هـي عبـارة عـن 

والذي اتـر  الطضـل مشـدودا، ويكـون هـذا الحـد  خارجـا عـن نطـا  تحمـل الكـائن البشـري، ويمكـن 

 "هــذه الخبــرة فرديــة أو جماعيــة، ويمكــن أن تكــون تلــ  الخبــرة لمــرة واحــدة أو لعــدة مــرات تكــون  أن

 .(1: 1998 )ثابت،

 خلفية تاريخية الضطراب ما بعد الصدمة 3.2.2

ثار العقد األخير فق ، وهو يعني دراسة علمية تطبيقية لآلظهر علم الصدمة النضسية في 

ذل  النضسية واالجتماعية المباشرة وطويلة المد  وقصيرة المد  لألحدا  الشدادة الضاغطة، ون

، األسرةالعوامل والمجاالت المؤثرة فيها والمرتبطة بها، ومن هذه المجاالت: العن  داخل 

 (.2003ي والجرائم وصدمات الحروب )الحواجري، والمحرقة، واالغتصاب والشذوذ الجنس

 Post Traumatic) اإلنجليزيـةتعني عبارة ا ـطراب  ـغو  مـا بعـد الصـدمة باللغـة و 

Stress Disorder ) و( اختصـارهاPTSD ،)أنهـا لـم تكـن موجـودة فـي قـاموس الطـب النضسـي  إذ

ات الخاصـة مثـل صـدمة التـاريخ بعـ  العبـار  اإذ نان العلماء يستعملون قبـل هـذ 1980قبل عام 

( أي ا ــطراب مــا بعــد الصــدمة هــو للداللــة PTSDالقصــ  أو المعــار  والحــروب، ومصــطلح )

على ا طراب نضسي خاف اتلو حدو  الصدمة، وبعد سب  سنوات عادت جمعية الطب النضسـي 

التعــدال األو  الترنيــز علــى  وهنــا  تعــداالن مهمــان همــا: ،داالتاألمريكيــة وأدخلــت بعــ  التعــ

يًا للداللـة علـى ا ـطراب مـا بعـد الصـدمة )تجنـب األشـياء أساسـية التجنب الذي يعتبر مؤشـرًا عمل

والمشاعر المرتبطة بالحد ، وتجنب الو عيات التي يمكنها أن توقظ ذنريـات الحـد (.  فكارواأل

)اسـتعادة الحـد  المـؤلم عـن  طضـا أما الثاني فيتناو  ألو  مرة ا طراب مـا بعـد الصـدمة عنـد األ
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إلـــى انخضـــاض الرغبـــة فـــي بعـــ  األنشـــطة   ـــافةباإل ،يـــ  اللعـــب المتكـــرر المـــرتب  بالصـــدمةطر 

 (.2008خيرب ، ا في ذل  الكالم )والمهارات بم

  : تطور اضطراب ما بعد الصدمة والمراحل التي يمر بها 4.2.2

إن تحداــد مراحــل ا ــطراب مــا بعــد الصــدمة مســألة مهمــة، ألنهــا تســاعد علــى فهــم ردة فعــل     

ومن جهة أخر  على التقويم ورسم المخط  العالجي، وقـد حـاو  العلمـاء أن  ،المصدوم من جهة

( Horowitz, 1986أن ) ( إلى2016) عد الصدمة، ويشير عوضادرسوا مراحل ا طراب ما ب

 تمثل في:تاأل مة في خم  مراحل متتابعة و  قدم نموذجًا عن نس  تطور

االنضعاليـة، نانعكـاس مباشـر للصـدمة، أي هـي ردود الصرخة واالحتجاج، وهـي ردود األفعـا   .1

 األفعا  األولية لتأثير األ مة.

وإلــى الحــد مــن آثارهــا، مــ  العمــل  ،اإلنكــار/ الــرف : هــي النزعــة إلــى الحــد مــن تــأثير األ مــة .2

 على إظهار التماس  والقوة.

بأحــــدا   والمشــــاعر المؤلمــــة فيمــــا اتعلــــ  فكـــارلأل إرادياالنغمـــار: يشــــتمل علــــى التــــدف  الــــال .3

 الصدمة ومآسيها.

العمــل علــى التغلــب علــى األ مــة: هــي المرحلــة التــي يجــري فيهــا تشــغيل تلــ  العمليــات التــي  .4

هم ومشــاعرهم وعــن صــور خبــرات األ مــة، وعلــى أفكــار علــى التعبيــر عــن  فــراديعمــل فيهــا األ

وا ن عادة التتعريضها وتحداها، ونذل  على تقبلها واستيعابها، وتل  المرحلة من التقدم نحو است

وترشـــيد الحيـــاة بعـــد األ مـــة. وهنـــا قـــد يحتـــاج بعـــ  األشـــخاف إلـــى المســـاعدة أو الســـند مـــن 

 ، ني يصلوا إلى هذه المرحلة من تطور حالة األ مة.اآلخرين
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ــــاة الضــــرد/ األ  :مرحلــــة االكتمــــا .5 ــــة تكامــــل خبــــرة األ مــــة داخــــل حي والجماعــــة،  فــــرادهــــي مرحل

ها، والتعبير عن فكاراعة، ويجري فيها تحداد المشاعر واألواندماجها في نه  حياة الضرد والجم

 ونذل  إعادة تن،يم فعاليات الضرد أو المجتم  لمواجهة األ مة.

 (PTSDاضطراب ضغط ما بعد الصدمة ) 5.2.2

 ,ICD–10صـنضت من،مـة الصـحة العالميـة الخاصـة باال ـطرابات العقليـة والسـلونية )

الخاصـة  F40 – F48))  ـمن الضئـة ((PTSDة ( ا ـطراب مـا بعـد الضـغو  الصـدمي1992

الصحة  من الضئة الضرعيـة الخاصـة بالعصاب وباال طرابات ذات العالقة بالضغو  الجسمية، و 

 والتي تشمل خمسة أنواع: ت التكي ردود الضعل نحو الضغ  الحاد وا طراباب

 ردة فعل الضغ  الحاد. .1

 ا طراب ما بعد الضغو  الصدمية. .2

 ا طرابات التكية . .3

 ردود فعل أخر  نحو الضغ  الحاد. .4

 ((Unspecified.30غير محددة  .5

( فيصن  هذا اال طراب  من المحور DSM–IV, 1994أما في الدليل التشخيصي )

الســاب  الخـــاف با ــطراب القلـــ  والتــي تشـــمل الرهـــاب، والضــزع، والهلـــ ، والقلــ  العـــام، الوســـواس 

 القهري و غ  ما بعد الصدمة.

مــــن األمــــراض النضســــية التــــي تتبــــ   (PTSD)بعــــد الصــــدمة  ويعــــد ا ــــطراب  ــــغ  مــــا

التعرض لضغ  صدمي شداد يشمل الخبرة المباشرة للشخص الذي اتعرض للحد  الذي اتضـمن 

تهداد حقيقي أو متخيل أو جرل خطير أو أي تهداد آخر لجسد الشخص أو مشاهدة الحد  الذي 
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أو لشخص آخر أو العلم عن موت  يشمل الموت، الجرل، أو أي تهداد أخر لجسد الشخص نضسه

 أفــرادعنيــ  أو غيــر متوقــ  وإاــذاء خطيــر أو تهداــد بــالموت أو الحــا  الجــرل أو اإلاــذاء لضــرد مــن 

 .(DSM-IV, 1994، أو أي قريب عزيز )األسرة

( علــى أنهــا مـرض نضســي اـنجم عنــدما اتعــرض شـخص مــا لحــد  1999) وقـد عرفهــا يعقـوب

ـــة اإل ـــ ، نســـانمـــؤلم اتخطـــى حـــدود التجرب ية المألوفـــة )أهـــوا  الحـــروب، رؤيـــة أعمـــا  العنـــ ، القل

التعرض للتعذاب، االعتداء الجسدي الخطر واالغتصاب، نارثـة طبيعيـة، االعتـداء الخطيـر علـى 

 العائلة، بحيه ت،هر الحًقا عدة عوارض نضسية وجسدية. أفرادأحد 

 مراحل الضطراب ما بعد الصدمة  6.2.2

ل فيــه الصــرا  والــرف  واالحتجــاج والنقمــة والخــول الشــداد مــ  مرحلــة االنضعــا  الشــداد ويــدخ .1

 فترات من التضك  والذهان. 

النكـــران والتبلـــد وعمليـــات التجنـــب واالنســـحاب وتعـــاطي الكحـــو  والمخـــدرات نوســـيلة للســـيطرة  .2

 على الخول والقل .

ـــة اليـــأس واال ـــط فكـــارالتـــأرجح بـــين النكـــران والتبلـــد واأل .3 ـــة التـــي تترافـــ  مـــ  حال رابات الدخيل

 االنضعالية.

والصور الدخيلة أخ  وطـأة ويصـبح التعامـل  فكارالعمل من خال  الصدمة بحيه تصبح األ .4

التبلــــد وتبــــر  اســــتجابات القلــــ  واالكتئــــاب واال ــــطرابات و معهــــا ممكًنــــا بينمــــا يشــــتد النكــــران 

 .الضيزيولوجية



23 

 

 طبيعة اضطراب ما بعد الصدمة 7.2.2

ـــي  أعـــراضفـــي تطـــوير عـــد الصـــدمة ال ـــطراب مـــا ب ســـاسالم،هـــر األ اتمثـــل محـــددة تل

 شداد متضمنًا ما الي: صادمالتعرض لحاد  

ما يكـون للضـرد قـد تعـرض لـه فعـاًل أو يكـون قـد عـرض حياتـه  صادمخبرة شخصية إ اء حد   .1

و بتــر أحــد أعضــاء للمــوت أو ســبب لــه أذ  غيــر محتمــل أو يكــون قــد تعــرض إلــى الحــر  أ

 .األحدا لخ من أجسمه... 

 تشمل استجابة الضرد على خول شداد وتعاسة ورعب مروع. ال بد أن .2

 هذا اال طراب. أعراضإلى نشوء  يتؤد الصادمالمداومة المستمرة لتذنر الحد   .3

 ويستمر ظهورها لمدة ال تقل عن شهر. عراضال بد أن ت،هر الصورة الكاملة لهذه األ .4

بعــــ  المجــــاالت  يســــبب ا ــــطرابًا فــــي بعــــ  مجــــاالت الحيــــاة االجتماعيــــة والمهنيــــة وفــــي .5

 األخر .

 (.2000)الصبوة، ته التجنب المستمر للمنبهات المرتبطة بالحد  الصادم وفقًا لطبيع .6

 أنواع الخبرات الصادمة  8.2.2

 هما:قسيم الخبرات الصادمة إلى نوعين يمكن ت

، مثـــل: الـــزال  ، األعاصـــير، نســـانخبـــرات ناتجـــة عـــن نـــوار  طبيعيـــة خارجـــة عـــن طـــوع اإل .1

 رائ ، العواص  الثلجية، الضيضانات. البراكين الح

، مثـل: الحـروب حـواد  الطـائرات والسـيارات سـقو  نسـانن عمـل اإلعـخبرات صـادمة ناتجـة  .2

 (.2013المباني الحواد  الصناعية اإلرهاب، التعذاب )شعبان، 
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الحــرب مــن أقســى محــن الحيــاة، حيــه يمكــن أن ارتكــب المعتــدي أبشــ  األعمــا  ويقتــرل نــل  تعــد

ية،  ـياع المـا ، فقـدان األحبـاب واألقربـاء، ف نهـا ساسـانـت  منهـا مـن تـدمير للبيئـة األشـيء، ومـا 

تؤدي إلى آثار سلبية على نافة نـواحي الحيـاة. وتـؤدي نـذل  إلـى  رع بـذرة القلـ ، وإيجـاد أسـباب 

االكتئــاب ودواعــي الخــول والنــزاع وتقلــل مــن أســباب األمــان، فضــال عــن أنهــا تــؤدي إلــى  ــغو  

ة وعميقة. وقد تؤدي نل هذه الضغو  إلى  يادة معـدالت حـدو  اال ـطرابات الـنض  نضسية عنيض

جســمية فــي مثــل هــذا المجتمــ  الــذي تعــرض لهــذه المحنــة. ومــن ناحيــة أخــر  يمكــن أن انــت  عــن 

فـ ذا نــان نـل نــوع مــن القلـ  وقلــ  المـوت والخــول واالكتئــاب  ،ا ــطراب مـا بعــد الصــدمةالحـرب 

ـــة  اً أعرا ـــ أن تكـــون أيضـــاً ف نهـــا يمكـــن  ،ات  النضســـية للحـــربيمكـــن أن يكـــون مـــن بـــين النـــو  ثانوي

 .(2007 بوهين،ألصدمة )ا ما بعدال طراب الضغو  

الـذان يقعـون تحـت ظـرول الحـرب هـم أكثـر فئـات المجتمـ  تـأثرًا  طضا مما سب  اتضح لنا أن األ

حـتال  اسـتراتيجية لهـا ال بقسوة السالل والنيران وهمجية القوة والعنـ ، والتـي اتخـذتها الـدو  القويـة

ومحــاكم  نســانالشــعوب واالســتيالء علــى ثرواتهــا حتــى فــي ظــل القــانون الــدولي ومواثيــ  حقــو  اإل

 جرائم الحرب.
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 ( أنواع الخبرات الصادمة1.2رقم )الشكل 

 

  معايير الخبرات الصادمة 9.2.2

 مة:( معااير الخبرات الصاد(Quota, 2000حدد 

ية العاديـة اتضـمن الخـول الشـداد، اليـأس، نسانالتعرض لحاد  شداد اتجاو  حدود الخبرة اإل -

 .لجزء من الحد  أوالرعب، تكرار التعرض للحد ، 

 .المحاوالت لتجنب الدواف  التي تزيد من استعادة تذنر الحد  " التهرب"  -

 .نضسية مستمرة إثارةتخدر وجداني عام، ويكون أيضا في حالة  -

 أولم ومحنة نبيـرة فـي األداء االجتمـاعي والـوظيضي أوام اال طرابات ألكثر من شهر، و د

  .أشياء أخر  هامة
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( من معااير ا طراب الشـدة مـا بعـد الصـدمة والتـي 1991 وهذا ما اتض  م  ما حدده )النابلسي،

  :تتمثل في

 .الصادمحد  العادي، وتكرار معايشة ال نسانمعايشة حد  يق  خارج نطا  معايشة اإل .1

 فقدان الح  العام. أو الصادماستمرار الشخص في تجنب المثيرات التي رافقت الحد   .2

 .استمرارية العوارض التي تعك   يادة التأثر بالصدمة .3

 .ديمومة اال طراب واستمراريته لمدة شهر على األقل .4

 ية للصدمة النفسيةنساناالستجابة اإل  10.2.2

د و  مسألة نسبية إلى حد بعيد وعليها تتحـدد اسـتجابة الضـر تعتبر عملية إدرا  الضرد للضغ

لهــذه الضــغو ، فقــد اتعــرض شخصــان لصــدمة عنيضــة وقويــة إال أنــه هنــا  اختالفــًا الســتجابة نــل 

الســـيا  التـــي منهمـــا، نمـــا أن ردود األفعـــا  للضـــغو  تتوقـــ  علـــى عـــدد مـــن العوامـــل تتحـــدد فـــي 

مباشــرة بــين التعــرض للصــدمة وحتميــة المعانــاة  نــه ال توجــد عالقــة خطيــةإتحــد  فيــه الصــدمة إذ 

مـا بعـد الخبـرة  أعـراضاتعـرض للصـدمة أن يطـور  إنسـانالنضسية، بمعنى أنه لي  بالضرورة لكل 

توجــد مجموعــة مــن المتغيــرات والعوامــل الوســيطة التــي تلعــب دورًا حاســمًا فــي هــذا  إذالصــادمة، 

 (.2011والضاعلية السلونية )أبو شريضة، المو وع، مثل القدرات العقلية والعالقة الوالدية 

أقدر الناس على مواجهة مصاعب الحياة هم أشخاف لداهم مهـارات عاليـة علـى التـأقلم و 

م تربويًا في وس  آمن، وأقل النـاس ح،ـًا هـم الـذان اولـدون ولـي  لـداهم مهـارات علـى التـأقلم أو لـ

ــم هــذه المهــارات، ثــم واجهــوا العداــد مــن التحــ ديات والصــراعات فــي حيــاتهم، فهــم تــدربهم علــى تعل

 .(2007بالتالي أ ع  الناس في سرعة اإلصابة باال طرابات النضسية )الخطيب، 
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 ةستجابة الفلسطينية للصدمة النفسياال 11.2.2

( أنـواع الصـدمات المزمنـة فـي فلسـطين، هـدم  Altawil, 2008 &Neأشـار نـل مـن ) 

ه أو أصـدقائه، أقاربـذلـ  الحـد  لبيـوت جيرانـه أو  مشـاهدة أوبيت الطضل نضسه من قبل االحتال  

ه أقاربـ أو همشـاهدة ذلـ  الحـد  لبيـوت جيرانـ أوالقص ،  أووتعرض الطضل لإلصابة بالرصاف 

جيرانـه  أوه أقاربـ أومشاهدة ذل  ألصـدقائه  أواإلصابة  أوأصدقائه، وتعرض الطضل لالعتقا   أو

 .طضا عين األأ  أمام

فــي مكنونهــا تختلــ   والتــي  الــوا اتعر ــون للصــدمات، الو ن و الضلســطيني طضــا األ تعــرض

 وإنمـا ،صدمة واحـدة إلىلم اتعرض  ، فالطضل الضلسطينياآلخرينالتي اتعرض لها صدمات العن 

غيــر  صــدمات إلــى اتعــرضونــذل   ،مجموعــة مــن الصــدمات المباشــرة والمتواصــلة إلــىتعــرض ا

مـن خـال  ذلـ  بـين النـاس، و  األخبـاراقـل مباشرة من خال  مشاهدة وسماع مـا اـدور حولـه مـن تن

هـذا ، اإلذاعة المرئية والمسموعة والمقروءة للمعانـاة اليوميـة التـي يعيشـها الشـعب الضلسـطيني اوميـاً 

باإل ــــافة إلــــى الخبــــرة الصــــادمة أو صــــدمة األجيــــا  التــــي توارثهــــا أطضــــا  فلســــطين عــــن آبــــاءهم 

 تي مروا بها.ما تعرة وا إليه فيما مضى، والنكبات اللوأجدادهم 

 توجــــهإلـــى أن هـــذه األمــــور قـــد ســــاهمت فـــي ( 2001) عيــــو  أشـــاروفـــي هـــذا الســــيا  

مراحـل متقدمـة مثـل اطالعهـم  إلـىالتطـور المعرفـي مـن مرحلـة الطضولـة  نحوالضلسطينيين  طضا األ

وانخـــراطهم فـــي تمثيـــل األدوار  ،لعـــاب األســـلحةأ إلـــىوتـــوجههم  ،األمـــور السياســـية علـــى مجريـــات

علـى شـكل أحـالم ونـوابي   طضا القل  لد  األ أعراض، و يادة (عرب ويهود)مثل لعب السياسية 

بالملـــل، وعـــدم طاعـــة  واإلحســـاسكـــل وقلـــة الشـــهية ورفـــ  األ ،إرادييلـــي، والتبـــو  الـــالوالضـــزع الل

ــدان  ،والخــول مــن ال،ــالم ،الوالــدان، واللعثمــة فــي الكــالم وا ــطراب عمليــة اإلخــراج والعنــاد للوال
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واالنطواءـ وتدني التحصيل الدراسي وانخضاض مستو  الترنيز، ونذل  انخضاض رغبـة والمدرسين، 

للتعليم والذهاب للمدرسة، ورف  الذهاب للمدرسـة وانتشـار عـادات قضـم األظـافر ومـص  طضا األ

واهتمـامهم بالشـهداء مثـل الطضـل  ،فـي المنـا   طضـا وتمثيل األ ،، واللوا م الحرنية المتكررةاإلصب 

وإعـادة اسـترجاع وتمثيـل  ،حمد الدرة، ومتابعتهم لصـور القتـل البشـعة مـن خـال  التلضزيـون الشهيد م

 الحد  عن طري  اللعب هي احد  وسائل الطضل لتعبيره عن تعر ه لموق  صادم.

 طفالعند األ الصادمةالضغوط  أعراض 11.2.2

و  ههم يعانون من وبالتالي ف األحدا المعرفة الكافية والقدرة على فهم  طضا ال يمتل  األ

اتجـة عـن (. لـذا يصـبح اسـتيعاب الخبـرات النRobison, 2005الحواد  التي قد اتعر ون لها )

 فـي التعبيـر عـن معانـاتهم يسـبب لهـم ا ـطرابات طضا أن عدم قدرة األ، و تل  الحواد  أمرًا صعباً 

د  المؤلمــة حيــه مختلضــة للصــدمة أو الحــوا طضــا كثيــرة فــي حيــاتهم، وغالبــًا مــا تكــون اســتجابة األ

 إرادييشــعرون بــالخول والقلــ  ألنهــم ســول يضــارقون ذويهــم، وت،هــر لــداهم مشــكالت التبــو  الــال

ومــص اإلبهــام وصــعوبة النــوم والكــوابي  المزعجــة، ويســيطر علــى تضكيــرهم وســلونهم ذنريــات مــا 

الحرنـــة وال يطيعـــون  نيـــز، ويصـــبحون متـــوترين ومضرطـــي ـــعضًا فـــي التر  طضـــا األ وي،هـــرحـــد ، 

جسـمية مثــل الصـداع وآالم فـي المعـدة دون سـبب عضـوي وا ــح،  أعـراضاألوامـر، ويعـانون مـن 

وســرعة فــي االنضعــاالت ونثــرة فــي الم،ــاهر العدوانيــة وال يســتعيدون الحــد  بالشــكل المــألول لــد  

اللعــــب، أو قــــد تتجســــد لــــداهم فــــي أحــــالم مضزعــــة ال  أثنــــاءالكبــــار وإنمــــا نجــــدهم يمثلــــون الحــــد  

 (.2010ر محتواها )المالكي، يستطيعون تذن

وتــؤثر قــوة  ،تــؤدي الضــغو  االنضعاليــة إلــى العجــز فــي قــدرات الطضــل الذهنيــة وتعوقــه عــن الــتعلمو 

وعلــى الــرغم مــن أن الضــغو  االنضعاليــة تــؤثر علــى القــدرات  ،العواطــ  فــي تعطيــل التضكيــر ذاتــه
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وات الـذان هـم أكثـر ( سـن6في سـن ) طضا أن البحو  العملية قد توصلت إلى أن األ غيرالذهنية 

أقل عر ة للصدمات، ويعنـي هـذا بـأن الـذناء هـو أحـد العوامـل التـي تسـاهم فـي  ن ذناء قد يكونو 

 (.Goleman, 1998مواجهة اال طرابات )

وذلـ  بسـبب عـدة عوامـل  طضـا هنا  صعوبة فـي تحداـد صـدمة الحـد  عنـد األ في حين

كيـــ ، ودعـــم الن،ـــام ودور الضـــحية أو الشـــاهد وقـــدرتهم علـــى الت طضـــا منهـــا المرحلـــة النمائيـــة لأل

 (.2010وطبيعة الحد  فيما إذا نانت حدثًا مباشرًا أو غير مباشر )المالكي، 
 

 : تجربة االعتقال لدى األطفال األسرى المبح  الثاني 3.2

  ةسرياألأثر ممارسات االحتالل على البيئة  1.2.3

تال  والعنـ  السياسـي، خلـ  مشـكلة ن في ظل االحـو ن األو اع التي يعيشها الضلسطينيإ

الــذي يضقــد  األمــرالطــر ،  إغــال البطالــة نتيجــة لمحدوديــة فــرف العمــل والســيطرة علــى المــوارد، 

مــن ســد احتياجاتهــا  هــاوعــدم تمكن ،األســرةا والــذي يخلــ  مشــكلة الضقــر لــد  مصــدر ر قهــ األســرة

  بـــدوره علـــى طبيعـــة الحيـــاة ية والتـــي تـــؤمن الحيـــاة المثلـــى لألســـرة والطضـــل. والـــذي اـــنعكساســـاأل

ويائسـا ونئيبـا،  بـالعجز ويصـبح عصـبيا، وعنيضـا ومحبطـا األباالجتماعية والنضسية لألسـرة يشـعر 

تهم الرجاليـــة، بتقييــد المـــرأة اســتعادة الســـلطة المضقــودة عـــن طريــ  فـــرض ســيطر  ومــنهم مــن يحـــاو 

جيــة وتزيــد مــن معانــاة ذلــ  مــن ظــواهر تــنعك  علــى العالقــات الزو  إلــىا مــن الخــروج، ومــا عهــومن

 األم.

الشــعور باألمــان  إعطــائهمم و مــن فقــدان الــدور العــائلي المــرتب   بحمــااته طضــا يعــاني األو 

نــــأمراض ت،هـــر علــــى شـــكل تبــــو   طضـــا التـــي تشــــكلت لأل  مــــاتاأل إلـــى  ــــافة، باإلةوالطمأنينـــ

والرعـب الليلـي،  والخول األحدا والقل  الناجم عن ترقب  ،الليل أثناء، والخول والصرا  الإرادي
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لالعتقا   األسرة أفرادحد أ أوتعرض الطضل  أوالليل  أثناءالمتكررة  جميعها ناتجة من االجتياحات

النتهــا  وا ـح فـي حقــوقهم  طضـا تعـرض األ إلــى إ ـافة ،األسـرة أفــرادحـد أفقـدان  أواإلصـابة  أو

لشخصـية وبـدورة ازيـد نية الطضـل اية وسيطرة مشاعر الخول والقل  اؤثر بشكل عام على بساساأل

 (.2007 عويضة،و  معاناة العائلة )اسبنيولي من

 أثر ممارسات االحتالل على الجانب التعليمي  2.3.2

 يـــةاألمنأدت الســـيطرة و لقـــد شـــكل االحـــتال  معيقـــا بنيويـــا للعمليـــة التعليميـــة الضلســـطينية، 

لمئـات مـن الطـالب مـن العداـد مـن المـدارس، وحرمـان ا إغـال اإلسرائيلية للمناط  الخا ـعة إلـى 

. طضا بدوره خل  آثارًا نضسية سلبية عدادة ظهرت على شكل سلونيات سلبية لأل ،حقهم في التعليم

ــة مــن اإل الرغبــة ف. غــال حيــه أصــبح مــن الصــعب  ــب  الطــالب وســلونياتهم بعــد فتــرات طويل

معلمـين مـن الوصـو  وال طضـا ات والحـواجز التـي تعيـ  األغالقـوالحافز للتعلم تأثر سلبًا نتيجـًة لإل

 .(2007 كيضورنيان،مدارسهم ) إلى

 أثر ممارسات االحتالل على الجانب االقتصادي  3.3.2

تعرض االقتصاد الضلسطيني للعداد من االعتداءات من قبل االحـتال  مـن خـال  السـيطرة 

ام األرا ــي المحتلــة عــللعمــا  الضلســطينيين للعمــل فــي علــى األرا ــي الضلســطينية، وفــتح األبــواب 

لســــو  خيصــــة الداعمــــة حيــــه أصــــبحت األرا ــــي الضلســــطينية مصــــدرا لألاــــدي العاملــــة الر  (48)

ياســية وذلــ  ألســباب س ،اتميــز العمــل داخــل الخــ  األخضــر بعــدم الثبــات  واالســتقرار ،االحــتال 

ممـــا يســـهم فـــي ارتضـــاع معـــدالت  ،مـــن خـــال  تحكمهـــا بعـــدد التصـــاريح االحـــتال  تحــددها حكومـــة 

الضلسطينية أو اعا قلقة من حيه عدم ثبات مصدر  األسرش شريحة نبيرة من البطالة حيه تعي

 (.2014والوظيضي)شرقية،  األمنالدخل وغياب 
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  األسرى  طفالاآلثار النفسية والجسمية لأل 3.24.

 ، حيـه يعتبرهـا الـبع سـيراهتم العداـد مـن البـاحثين بدراسـة اآلثـار النضسـية والجسـدية لأل

 ون يعتبـر  إنهم إذين حالة خاصة، وذويه، ولألسر  الضلسطيني سيرير سارة لألبأنها خبرة انضعالية غ

مضخــرة  ســيرجــزءًا مــن نضــالهم وتقــربهم إلــى ربهــم، وتحقيقــًا ألهــدافهم الوطنيــة، فأصــبح األ ســيراأل

 وذويه.هو لذويه، رغم المعاناة التي اتلقاها 

، وأ ــافت بــأن رســيتشــكل صــدمة نضســية لأل األســرة( بــأن خبــرة Neria, 2002وتشــير )

ة العداــد مــن اآلثــار النضســية منهــا اإليجــابي نالتحمــل ورفــ  مســتو  الثقــة بــالنض ، والصــالب ســيرلأل

، النضســية، وتعزيــز أســاليب المواجهــة، ومنهــا الســـلبي، نــالقل  والتــوتر، وعــدم القــدرة علــى الترنيـــز

 واالنعزا . ،والالمباالة، وفقدان األمل، وتوق  الكوار  والصدمات

نــوعين مــن اآلثــار، منهــا النضســي ومنهــا  ســير( بــأن لألSanchez, 2000أشــار ) فيمــا

 الجسدي، وفر  بين اآلثار اآلنية المستقبلية.

لآلثــار  مصــدر هب حيــه أكــد علــى أنــفيمــا قــرن أبــو قــاعود اآلثــار النضســية والجســدية بالتعــذا

 ،رةجسـدية إلـى مبكـرة ومتـأخالضلسـطينيين، نمـا قـام بتقسـيم اآلثـار ال األسـر  الجسدية والنضسية لد  

 (.2008اآلثار النضسية منها إدراكي ومنها انضعالي نضسي )أبو قاعود،  إلى أنفيما أشار 

يــز، علــى الترن دروغيــر قــا اً ومرتبكــ اً ومشوشــ اً الضــحية منهكــ يهــايكــون ف :اإلدراكيــةالتــيثيرات  .1

 إلدرا .م  شعور بالغربة وفقدان االتصا  بالواق  وفقدان ا وساتويعاني من هل

مغطـى الـرأس، ال يعلـم متـى سـيتعرض للضـرب وال  سـيرحيـه يكـون األ التيثيرات االنفعالية: .2

من أان وال شدة ما سول اتعرض له، وتشكل له نل حرنة أو خطـوة مـن حولـه احتمـااًل ألن 

عتـــد  عليـــه، ف نـــه يكـــون حينهـــا فـــي خـــول وقلـــ  دائـــم، ويرافـــ  ذلـــ  بعـــد فتـــرة أن ية و ضـــرب ية 
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اراف  ذل  محاولة لالنتحار، فتكرار االعتداءات الجسـدية والنضسـية واللض،يـة  اكتئاب وحزن قد

 .يةنسانم  فقدان شعوره بالهوية واإل سيرتؤدي إلى انخضاض تقدار الذات لد  األ

 األسرى  طفالتيثيرات السجن على المهارات التعليمية لأل 5.3.2

ذاب خـال  فتـرة التحقيـ ، بـل يته بسـبب تعر ـه للتعـإنسـانال يقتصر هدر نرامة المعتقل و 

تمتد طوا  فترة االعتقا  ن،رًا للدمار الجسدي والنضسي النات  عن ممارسات القهر والسـيطرة علـى 

(، تــأثير 2005المهــدور ) نســان. ويشــرل المحلــل النضســي مصــطضى حجــا ي فــي نتابــه اإلســيراأل

ســــدية بــــالقو  " مــــن التعــــذاب والقهــــر الممــــارس فــــي الســــجون علــــى ســــير العمليــــات الذهنيــــة والج

المعرول أن التهداد الشداد على المسـتو  الجسـدي والنضسـي اـؤدي إذا مـا اسـتمر فتـرة طويلـة إلـى 

ارتضــاع مــزمن فــي مســتو  الكــورتيزو  )هرمــون الشــدة(، الــذي يقــوم فــي الحــاالت الطبيعيــة بتعبئــة 

مــار فــي الخاليــا الجســم للصــمود فــي وجــه الشــدائد واألخطــار، ويــؤدي هــذا االرتضــاع المــزمن إلــى د

( المســـــؤولة عـــــن عمليـــــات الـــــتعلم والتـــــذنر Hypocampusالدماغيـــــة فـــــي منطقـــــة قـــــرن آمـــــون )

 (.2015)حجا ي، 

 المحررين األسرى  طفالنفسية لألاالحتالل وأثره على الصحة ال 6.3.2

هـذه مـن إجـراءات االحـتال ، وتبـر   أكثـر الضئـات تضـرراً  مـنالضلسـطينيون  طضا األيعتبر 

يواجهـــه المجتمـــ  واجهـــه و ي والتـــاريخي الـــذي الو ـــ  السياســـ فـــي النتهاكـــات مجتمعـــةالمشـــاكل وا

ة المجتمـــ  الضلســـطيني فـــي بنيـــ أثـــرتقـــة ت المتالحالفـــاالحتال ،مـــن الـــزمنعبـــر عقـــود الضلســـطيني 

ومـن ذلـ  لمجتمـ  الضلسـطيني، فـي ا اً خل  دمـار  األمر الذيالديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية، 

بــًا علــى واقعــًا رهي -ومــا اــزا   - 1948م عــااالحــتال  لضلســطين  وبدايــةالنكبــة كــ  نســيجه مــ  تض
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ـــة ـــل الضلســـطيني الضـــحية  ، وننتيجـــة لهـــذه الممارســـات نانـــتالصـــحة النضســـية المجتمعي ذات الطض

 (. 2009)أبو شمعة،  األولى للواق  الذي فر ه االحتال 

تحــــت الواقــــ  الضلســــطيني وتجمــــ  الدراســــات النضســــية واالجتماعيــــة التــــي اهتمــــت بالطضــــل 

والتـي الضلسـطينيين  طضـا سياسـة اعتقـا  األ نمـا أولـت أهميتهـا علـىاالحتال  علـى حجـم معاناتـه، 

بح تطلعاتـــه الوطنيـــة نـــأحـــد أعمـــدة فلســـضة االحـــتال  الهادفـــة إلـــى ترنيـــ  الشـــعب الضلســـطيني و  هـــي

 بالحرية واالستقال .

فــي ســجون االحــتال  اإلســرائيلي إلـــى الضلســطينيين المعتقلــين  طضــا أد  ارتضــاع عــدد األو 

، ممـا نـان 2017عمليـة االعتقـا  فـي النصـ  األو  مـن عـام  أثنـاءتصاعد االنتهاكات لحقوقهم 

دد عليه في السنوات األخيرة. ووفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة السجون اإلسرائيلية، فقـد بلـغ عـ

عـن ( 62%) طضـال، أي بزيـادة نسـبتها (331)المعتقلين في نهاية أيار من العام الجاري  طضا األ

 (204)في نهاية نل شـهر، والـذي بلـغ االحتال  ا يحتجزون في سجون الذان نانو  طضا معد  األ

وتعتبــــر دولــــة  (.2015و 2012) بـــين األعــــوام حــــتال وفقــــا لبيانــــات مصـــلحة ســــجون اال ،طضـــالً 

، سـنوياً  طضـالً  (700و 500) االحتال  البلد الوحيـد فـي العـالم الـذي يحـاكم بشـكل منهجـي مـا بـين

ــــى الحقــــو  األعامــــاً  (12)بعضــــهم ال اتجــــاو   ية ساســــ، أمــــام المحــــاكم العســــكرية التــــي تضتقــــر إل

 .للمحاكمة العادلة

ـــتهم مع،ـــم األ ـــذاء   ـــافةباإل، الضلســـطينيين المحتجـــزين برشـــ  الحجـــارة طضـــا وية إلـــى اإلا

 هـاانتزاعف ن االعترافـات التـي اـتم  االعتقا  واالحتجا ، أثناءالجسدي والنضسي الذي اتعر ون له 

روتينـي  االحـتال  بشـكلفـي دولـة ن العـامين العسـكريين باإلكراه والتعذاب تستخدم من قبـل المـدعي

 (.DCI, 2017) طضا إلدانتهم، وفقا لوثائ  الحرنة العالمية للدفاع عن األ



34 

 

 معاناة األسرى في سجون االحتالل 7.3.2

مــــن المشــــكالت النضســــية والجســــمية وأهــــم هــــذه  ثيــــراً ن يعــــاني األســــر  فــــي ســــجون االحــــتال 

 المشكالت:

 تكبيل األادي بالقيود، والحرمان من الحرية. .1

 دفاع.للخاصة فيما اتعل  بتوفر محام وبحرمان األسير من أبس  حقوقه في القوانين الدولية،  .2

 سوء الرعاية الصحية لألسر . .3

 سوء التغذية. .4

 التضتيش المستمر لألسر . .5

 لي األسر  من الزيارات.حرمان أها .6

 العز  االنضرادي. .7

 االعتقا  اإلداري. .8

 .(2013الحرمان من النوم لساعات طويلة )أبو عبيد،  .9

 احتياجات األطفال األسرى داخل السجون  3.28.

األسر  في سجون االحتال  بحاجة للعداد من الخدمات والدعم المـادي والمعنـوي ويمكـن   

 بما الي:إجما  متطلباتهم واحتياجاتهم 

 الحرية وعنا  األهل. .1

 الرعاية الصحية والغذاء الصحي السليم. .2

 ح  األسير في استكما  التعليم. .3

 ح  التواصل م  األهل. .4
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 وق  االعتقاالت اإلدارية. .5

 تضعيل قضيتهم في المحاكم والمحافل الدولية. .6

 كن لها تعزيز صمودهم.يمتوفير نافة المستلزمات التي  .7

 (.2013ي األسير )أبو عبيد، توفير نافة احتياجات ذو  .8
 

 تقدير الذات 9.3.2
 مفهوم تقدير الذات 1.9.3.2

وتطــورت إلــى  (Aestimare) إن أصــل مضهــوم تقــدار الــذات هــي ترجمــة للكلمــة الالتينيــة

ثــــم تطــــورت  يء مــــا،قيمــــة لشــــ إعطــــاءوالتــــي تعنــــي تقــــدار و  (estimate) اإلنجليــــزي المصــــطلح 

ــا وتعنــي تقــدار الــذات وأن اــر  الشــخص نضســه بطريقــة  (Self-estem) وأصــبحت مضهوًمــا مرنًب

"اتجاهــات ، نمــا أنــه يعنــي اآلخــرينإيجابيــة تــنعك  علــى رأيــه فــي ذاتــه وفــي ســلونه وعالقتــه مــ  

تبـر الضرد الشاملة سالبة أو موجبة نحو نضسه، وهـذا يعنـي أن تقـدار الـذات المرتضـ  هـو أن الضـرد يع

 هاأو رفضـ الضـرد عـن ذاتـه االمـنخض  عـدم ر ـ الـذات يعنـي تقـدار بينمـانضسه ذات قيمة وأهمية، 

م تقـــدار الضـــرد لذاتـــه يعنـــي الضكـــرة التـــي اـــدرنها الضـــرد عـــن نيضيـــة رؤيـــة وتقيـــي أنأي ، هـــاأو احتقار 

 .( ,1988Rosenberg) له اآلخرين

إلــى مــا نتبــه نــار  روجـــر  بــأن الــذات هــي جــزء مــن المجـــا  ( 1995) الطحــان وأشــار

ه الســلو  المميــز للضــرد فــي الطريقــة التــي نــدر  فيهــا ذواتنــا هــي أساســ ال،ــاهري الــذي اتحــدد علــى

التــي تحـــدد نـــوع شخصـــيتنا، فـــ ن فكـــرة الشـــخص عــن نضســـه هـــي النـــواة الرئيســـية التـــي تقـــوم عليهـــا 

 الشخصية.

ي والـذي يمـده بـالقوة والصـالبة، نسانالمرجعي للسلو  اإل اإلطارويعد مضهوم تقدار الذات 

ــد عكاشــة أن العلمــا اســتخدموا مضهــوم تقــدار الــذات ليشــيروا علــى أنــه "مجموعــة مــن األحكــام  ءوأكة
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والــذي  ،الشخصـية التــي اراهــا الضـرد عــن نضســه نمحصـلة لخصائصــه االنضعاليــة والعقليـة والجســمية"

 لهـذا نجـدهو أقرب إلى مضهـوم تقـدار الـذات مـن خـال  المكونـات السـلونية واالنضعاليـة والشخصـية 

أكةــد علــى أن تقــدار الــذات هــو ( قــد 1999شــار إليــه فــي )عكاشــة، والم( Boner, 1981) أن

 .اآلخرينأنضسهم في عالقتهم م   فرادالذي ادر  به األ سلوباأل

 ن الخبـراتأانياتـه وقدراتـه و ومما سب  نجد أن تقدار الذات مـرتب  بمـد  إدرا  الضـرد إلمك

 ية للضرد لها األثر الكبير لتقداره وحكمه على ذاته.تالذا

 مكونات تقدير الذات 2.9.3.2

تقــــدار الــــذات مــــن مكونــــات تتضاعــــل فيمــــا بينهمــــا وفــــ  عمليــــة معقــــدة مــــن ثالثــــة اتشــــكل 

، حيــه ي،هــر مــا إذا نــان تقــدار الــذات مرتضــ  أو إليهــاوالن،ــرة  ،بهــاعناصــر: حــب الــذات، الثقــة 

 .منخض  يعود إلى مد  التواف  واالنسجام بين هذه المكونات

 ذاتأنواع تقدير ال 3.9.3.2

  غيـــر  للتقـــدار الموجـــبية علـــى مـــد  تلقـــي الضـــرد أساســـعتمـــد بدرجـــة ي: المرتفـــعتقـــدير الـــذات

المشــرو  والــذي يعنــي إظهــار التقبــل واالحتــرام بغــ  الن،ــر عــن ســلونه وهنــا  نــوعين مــن 

مضهـوم الـذات  أن( 1997وير  ) هران،  احترام مطل  غير مشو  واحترام مشرو . :االحترام

 الصحة النضسية والتواف  النضسي.  إلىيشير  اإليجابي

 صـاحبه، فيرنـزل حقيقيـة إعاقـة المـنخض  الـذات تقـدار يشـكل :المـنخفض الـذات تقـدير 

 بضـغو  للتـأثر مـيال وهـم أكثـر الجيـدة، غيـر وصـضاتهم عيـوبهم، على المستو   هذا أصحاب

 يتميـزو  .الواقـ  مـن أدنـى توقعـات ألنضسـهم يضـعون و  وأحكامهـا، رائهـاآل واإلنصـات الجماعـة

 إيجـاد علـى قدرتـه لعـدم االنضعاليراب طفي قدراته واال  الثقة بضقدان النوع هذا من الشخص
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 سـيكون  أدائـه مسـتو   أن فاشـلة وتوقعـه سـتكون  محاوالتـه مع،ـم أن واعتقـاده لمشـاكله، الحـل

 ال أنـه افتـراض علـى باسـتمرار ويعمـل بنشـاطات فاشـلة، قـام إذا ذال بـاإل يشـعرو  منخضضـا،

 إلـى يميـل الضـرد هـذا فـ ن ،بـاالحترام جـدار غيـر بأنـه وبالتالي يشـعر النجال، يحق  أن يمكن

 مما كالقدرة ثابتة داخلية لعوامل الضشل هذا انسب ألنه مسبقا، الضشل لتوقعه بالهزيمة الشعور

 .(2002 ،شريضي) المواق  المتشابهة على فشله يعممو  ذاته إلى لوم به اؤدي

 تأهمية تقدير الذا 4.9.3.2

عره نحـو ن تقدار الشخص لذاته اؤثر عليه فـي نافـة جوانـب حياتـه وطريقـة تضكيـره ومشـاإ

 ذاته.لمستقبله ويشكلها بالطريقة اإليجابية أو السلبية التي ان،ر فيها  غوالذي بدوره يصو  اآلخرين

 فــي تحداــد درجــة الــتحكم فــي أنمــا  التضكيــر المثيــر دوًرا محوريــاً ن فعاليــة الــذات تــؤدي إو 

ال حكم فـي مصـادر التهداـد المحتملـة، ل ، فالشـخص الـذي يعتقـد أن لديـه قـدرة مرتضعـة علـى الـتللق

الشـخص الـذي يعتقـد أن لديـه قـدرة منخضضـة فـي المقابـل فـ ن فـي  تكون أنما  تضكيره مثيـرة للقلـ ،

 رنز تضكيره حو  عجزه عنتبالقل  وي اإلحساسالتحكم في هذه التهدادات تنتابه درجة مرتضعة من 

 مشحونة بالمخاطر. ال بيئتهالعداد من جوانب  أن  ويدر  التواف

 اتجاهات مفهوم تقدير الذات 5.9.3.2

 ( فقـد1995 لقد تعددت االتجاهات في تناو  مضهوم تقدار الذات فكما ورد لـد  )السـيد، 

 وهي:   ثالثة اتجاهات إلىبتقسيم اتجاهات مضهوم تقدار الذات  قام

فــي  مــ  نضسـه متمــثالً  اإليجــابيوالــذي يعنـي شــعور الضـرد  ،هبوصـضه اتجــاتقـدار الــذات  .1

 .واإلعجابالكضاءة والقوة 

 تقدار الذات بوصضه حاجة. .2
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 تقدار الذات بوصضه حالة. .3

بية ها يعتمـد علـى التغذيـة الراجعـة السـلأساسـتقدار الذات بوصـضه توقًعـا، فـ ن ل أما بالنسبة

 جتماعية المحيطة.منها أو اإليجابية التي تأتي من خال  البيئة اال

  التيقلم 10.3.2

ء ثناأإلاجابي ل التكا  الى تحقاتــــــــــؤدي إاناماكاة طــــــــــور دعملاة ت بأنــــــــــهم لتأقلا عـــــــــرل

 (.Luther & Cicchetti, 2000) دةادلمحنة شرض لتعا

مجهـــودات معرفيـــة وســـلونية يقـــوم بهـــا الضـــرد للتعامـــل مـــ  المتطلبـــات  التـــأقلم بأنـــهوعـــرل 

 ,Lazarus & Launier) م علــى أنهــا مهــددة و ــاغطة للضــردقــية تة  الداخليــة أو الخارجيــة التــي

1978 .) 

أولهمــا التعــرض  :اتــوفرا أنثمــة شــرطين يجــب  أنويتضــح مــن التعــاريب الســابقة للتــأقلم 

ـــرغم مـــن  ـــى ال ـــ  التكيـــ  اإليجـــابي عل ـــة أو صـــدمة شـــدادة، وثانيهمـــا تحقي ـــر أو محن ـــد خطي لتهدا

 .عن الصدمة الشدادة الناتجة عراضالمعوقات الشدادة التي تحد من تطور األ

ر نــل مــن باســتمرار ومــن خاللهــا اــؤث عمليــة تحــد هــو  وإنمــا ،فالتــأقلم لــي  عمليــة عــابرة

قيم وبيئة صلة باستمرار بين الموارد والان هذه العالقة التضاعلية متو أو  اً بعضالضرد والبيئة ببعضهما 

  (.Lazarus & Launier, 1978) الضرد وبين متطلباته ومعتقداته

م علاهر هظلتم هرغان م األكثــــــــر عر ــــــــةلمعاملة سائة ون  راتعن اذلاضا   ألد ااعو

رة دلق، واجاةولولضسااالستجابة ، واجاةولولباالعصباة ت ابالعملاا  باعاة فاما اتعلر  غار هظــــــوا

ر لتعبام الــــذات، وااظبنء تقارالوا ن،ارباآلخ  تبارالت اعالقا، وها  بوت النضعاالإدرا  اعلى 

 م. سهنضن أع
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فـي ردود  طضـا بـين اسـتجابات األ اً هنا  فروقـ أن (Garmezy, 1974)دراسة  أظهرتو 

أن ،هـر التي تة  األدلةفهنا  بع   ،اواجهونها تيتأقلمهم م  الضغوطات والمحن الفعلهم وطر  

محـن تأقلموا بطريقة ناجحة فـي نيضيـة التعامـل مـ  ال ،الذان مروا بتجارب شدادة طضا من األ اً كثير 

التبـاان  أنبع  البحو   أظهرتبمشاكل نضسية، وقد  إصابتهمشدادة على الرغم من احتماالت ال

مثـل االسـتقاللية وتقـدار  ،بعـ  السـمات الشخصـية إلـىترجـ   طضا في القدرة على التأقلم بين األ

وبيئــــتهم  األســــرةالــــذات،  وأخــــر  لهــــا عالقــــة بعوامــــل خارجيــــة تحــــي  بالطضــــل تتمثــــل بخصــــائص 

  االعتماد على النض  والرغبة في تقرير المصير هما مؤشران للتنبؤ بمـد أن وأ افوا االجتماعية

 .م  الضغو  والمحن التي اواجهونها تأقلمالالذان اتعر ون لمعاملة سيئة على  طضا قدرة األ

 استراتيجيات التيقلم  1.10.3.2

 : "عدم التضكيرهي أن استراتيجيات التكي  والـتأقلم إلى(Altawil et al., 2008)  أشار

الصادمة، والقدرة على التعامـل مـ  تكـرار التعـرض لألحـدا  الصـادمة، تحـدي  األحدا المستمر ب

 الصعاب والتضكير في بدائل لحل المشكلة".

  :الصادمة األحدا في مواجهة  فرادوهنا  الكثير من االستراتيجيات التي يستخدمها األ

 ي والمادياستخدام نظام الدعم االجتماعي والنفس .1

الـذان يمتلكـون ن،امـا داعمـا هـم أقـل اكتئابـا وقلقـا ولـداهم القـدرة  فـرادأن األ األبحـا تشير   

م على مقاومة الشعور بالوحـدة وأكثـر نجاحـا وأكثـر تضـاؤال فـي حيـاتهم مـن الـذان يكـون لـداهم الن،ـا

 ،والــدعم المــادي ،الــدعم االنضعــالي :مــن الــدعم وهــي أشــكا الــداعم ســيئا وغيــر فعــا  وهنــا  ثالثــة 

 (.1987والدعم المعلوماتي )الحافظ، 
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( أن الـدعم االجتمـاعي الضـعي  هـو عامـل منبـي ال ـطراب مـا 2010 ،حسنينوأشار )

 ـح ة القريبة تـؤثر بشـكل واسريبعد الصدمة وأقو  من تأثير الصدمة نضسها، وبالمقابل فالبيئة األ

 .على مخرجات الصحة النضسية

 التاستخدام مهارة حل المشك .2

حــل المشــكالت هــو إجــراء اتبعــه الضــرد عنــد مواجهتــه صــعوبات الحيــاة، وهــو  أســلوبإن 

سـيطرة، و يـادة إحسـاس الضـرد بال تساعد على بناء الثقـة إذمهارة توافقية مضيدة من الناحية النضسية، 

 (.1987ن الذان يستخدمون هذه المهارة اتقبلون المشكلة وواق  الحياة )الحافظ، أو 

 الذاتياالسترخاء  .3

تقنيـات متنوعـة لالسـترخاء منهـا التـنض  بعمـ ، التأمـل، ممارسـة اليوغـا  نسـانلقد طور اإل

ومـن أجـل اسـتعادة حالـة  ،فرادبهدل تخضي  حدة التوتر الناتجة عن الضغوطات التي اواجهها األ

اخـــتال  نتيجـــة الضـــغوطات، وتتطلـــب فقـــ  اتبـــاع تعليمـــات محـــددة  أصـــابهاالتـــوا ن الـــذاتي التـــي 

 (.1996 صالح،الإلمكان إجراء تعداالت لتناسب الضرد وحاجاته )وبا

 

 للدراسة ةالنظريات المفسر المبح  الثال :  4.2

 عندما ندرس الخبرات الصادمة علينا أن نعود إلى ن،ريات علم النض ، وهي:

 نظرية الدافع )هرم ماسلو( .1

تياجات البشرية، من خمسة مستويات من االح وتتكون ن،رية تحضيزية في علم النض   يه

 (   ,1954Maslow)   الحاجات األخر  إشباع إلىحاجة معينة ادفعنا  إشباعه حي

االحتياجــات الضيســيولوجية لتلبيــة حاجــة المــاء والغــذاء  إلــىقســم ماســلو االحتياجــات البشــر 

 ية، يمكـن للبشـر التقـدم إلـى الحاجـة التاليــةساســوالـدلء والنـوم. وبمجـرد تلبيـة هـذه االحتياجـات األ
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ــيــةاألمنالمعروفــة باســم الحاجــة  والســالمة  األمن. فــي هــذه الحاجــة، والبشــر تســعى إلــى الشــعور ب

حيــه تعتبــر مهمــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، علــى الــرغم مــن أنهــا ليســت مهمــة مثــل االحتياجــات 

الرعايــة،  مقــدميأن تشــمل الشــعور بالحمايــة مــن  الضســيولوجية، فهــي  ــرورية للبقــاء والتــي يمكــن

الحاجـــة الثالثـــة يمكـــن وصـــضها بأنهـــا حاجـــة للمـــودة  أمـــاوالصـــحي.  ســـري األ األمـــن لمـــأو ،وأمـــن ا

فـــي هـــذه الحاجـــة، يســـعى البشـــر إلـــى الشـــعور باالنتمـــاء، الحاجـــة الرابعـــة فـــي و واالنتمـــاء والحـــب. 

ن،رية ماسلو للداف  هي حاجة التقدار التي يسعى البشر لتحقي  ر اهم عن اإلنجا  الشخصي، 

 .(Bjornebekk, 2008; Maslow, 1943) جا هم، والقيمة الشخصيةواالعترال ب ن

ذا نـان هنـا  إ، األمـنلتضسير مو وع الدراسة من خال  الن،رية سيتم تسلي  الضـوء علـى حاجـة 

 األمنحيه تشير مرحلة نقص  .خلل في مرحلة األمان واالحترام سيعي  تحقي  الحاجات األخر  

يضقــد  األمــنو  ،وات االحــتال  حيــه تتمحــور فــي الحمايــةوالحرمــان نــات  مــن ممارســات مــن قبــل قــ

 ســري األ األمــن، ويضقــد بـذل  أســرتهابعــد الطضــل عـن  إذالطضـل هــذه الحاجـة خــال  عمليــة االعتقـا  

ي لتشـكيل ساسـوهـي المحـر  األ ،حاجـات الطضـل االجتماعيـة إشـباعالذي بدوره سـيؤثر سـلبا علـى 

بشــكل متــراب  ومتكامــل وان أي  بعضــاً عضــها شخصــية الطضــل جميــ  احتياجــات الضــرد تعمــل مــ  ب

نهـا تعيـ  وصـو  الضــرد للتـوا ن واالسـتقرار وتحقيقـه لذاتــه  خلـل فـي أي حاجـة مـن هــذه الحاجـات ف

 (2011،)عيو 
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 يةنسان( لالحتياجات اإلMaslow, 1954(: هرم )2.2) ويو ح الشكل

 

 يةنسان( لالحتياجات اإل  ,1954Maslow( هرم )2.2شكل)
 

 التحليل النفسي   نظرية .2

فرويـد سـبب هـذا  عـزاالن،رية التحليلية قد اهتمت بالصراعات الداخلية عند المصاب، وقد 

اال ـــطراب إلـــى انبعـــا  المشـــكالت التـــي نـــان يعـــاني منهـــا المصـــدوم فـــي الطضولـــة، واســـتخدامه 

 - دمــن بيئــة الضــر  -ن أي مكاســب أو محضــزات خارجيــة أمــات الــدفاع للســيطرة علــى القلــ ، و إلنزي

كالتعــاط  والمحضــزات الماليــة هــي التــي تعــز  هــذا اال ــطراب أو تديمــه، وبــذل  يكــون فرويــد قــد 

ـــل البيئـــة الخارجيـــة للمصـــابين ، ورنـــز علـــى شخصـــيته قبـــل اإلصـــابة بالصـــدمة )أبـــو نجيلـــة ،أغض

2001.) 

ويضتــرض فرويــد أن الشــدة أو الصــدمة قــد أعــادت تنشــي  صــراع نضســي قــديم غيــر محلــو ، 

ـــة مثـــل الكبـــت  وانبعـــا  أو تجـــدد الـــرض الطضـــولي انـــت  عنـــه نكـــوف واســـتخدام لآلليـــات الدفاعي
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الموقـ  الصـادم وتحـاو  فيـه يحـد   في الوقت الـذيواإلنكار واإللغاء. وينبعه الصراع من جداد 

 (.1989 األنا أن تسيطر على الموق  لتخضي  القل  )سيجموند،

مرحلــة عــيش  يقــاوم الــذي نســانفاإل، نض  القــدرويــر  )اونــغ( أهميــة مراحــل الحيــاة نلهــا بــ

 (.2004 فقد تأثيرها في حياته )الكحلوت، التضاصيل، يساعده فيكافة ب معينة

فالن،رية التحليلية ترج  الصـدمة إلـى الما ـي أي إلـى الخبـرات التـي تمـت معايشـتها فـي 

مرة أخر   ي قد يعود إلى ال،هورذأي إلى العجز ال ،الما ي، والتي قد تكون مقموعة أو مكبوتة

ــــة الخطــــر ــــد مواجهــــة حال ــــة تؤنــــد الصــــراعات الالشــــعورية واألجهــــزة  أي أن المدرســــة ،عن التحليلي

 .الدفاعية ألنها من وجهة ن،رهم تقرر استجابة الضرد للحد  الصادم

 إلــىحيــز الشــعور ، تتحــو  مــن طضــا ي اتعــرض لهــا األالخبــرة الســيئة التــ أن فرويــديــر  و 

بالتـالي بدايـة ا ـطرابات  ةوتـكبأي أصبحت خبـرات م حلة المقاومة(وهنا تبدأ )مر  ،حيز الالشعور

 .(2004 )قوته،حسب ما ورد في نضسية  أ مات أو

 نظرية معالجة المعلومات  .3
وخبــرات  ن الصــدمة حســب ن،ريــة تحليــل المعلومــات تكــون عبــارة عــن حــدو  منبهــاتإ

تجــد لهــا  مصــاب فــالجداــدة، خارجــة عــن إطــار المعلومــات والمعــارل الموجــودة عنــد الشــخص ال

وخارجة عن  تكون هذه المنبهات الجدادة طارئةفمكان من الخبرات السابقة فتحد  هنا الصدمات 

 .(1999)يعقوب،  اإلطار المعرول للضرد

إن معالجــــة المعلومــــات ) المنبهــــات( تعتبــــر مــــن أهــــم الن،ريــــات التــــي حاولــــت أن تضســــر 

من نل حدب وصـوب، قسـم منهـا يسـتوعبه  ا طراب ما بعد الصدمة، حيه إن االنباءات تغزونا

الســـلو ( بينمـــا ال تـــتم معالجـــة القســـم اآلخـــر بشـــكل  ،الـــدماغ وتـــتم معالجتـــه ) ترميـــز، حـــل ترميـــز

صحيحم ألن االنباءات تكون ناقصـة أو فـو  طاقـة الجهـا  العصـبي ) جهـا  االسـتقبا  نمـا هـي 



44 

 

لخطيـــرة الطارئـــة مـــ  خبــــرات م المنبهــــات اءي الكــــوار  والصـــدمات بحيـــه ال تـــتالالحـــا  مـــثاًل فـــ

ية، وهــذا مـا اــؤدي إلــى نسـانالشـخص ونماذجــه المعرفيـةم ألنهــا تتخطـى اإلطــار السـوي للتجربــة اإل

حدو  التشـويه واال ـطراب فـي معالجـة االنبـاءات، وفـي هـذه الحالـة تبقـى االنبـاءات )المنبهـات( 

خص الذي يحاو  عبثًا وهي تستمر في  غطها المؤلم على الش ،الصادمة ناشطة وبشكلها الخام

 .(2001أن ابعدها عن عتبة الوعي حتى يشعر بالراحة واألمان )مكتب اإلنماء االجتماعي، 

 نظرية االستجابة للضغط .4

إنمـا تتمثـل فـي  فـرادار  هوروفتر أنـه عنـد مواجهـة صـدمة مـا، فـ ن االسـتجابة األوليـة لأل

ر على محاولة تمثل معلومات الصـدمة أما االستجابة الثانية فتقتص ،الصرا   عند إدرا  الصدمة

فتــرة مــن فــر   فــرادالجداــدة بواســطة معرفــة متاحــة مســبقًا، وعنــد هــذه النقطــة قــد يخبــر نثيــر مــن األ

هم وذنريـــاتهم عـــن أفكـــار بـــين  اتضـــا ون أنضســـهم فيهـــا عـــاجزين عـــن إيجـــاد والتـــي يجـــد ،المعلومـــات

لذنريات قبل الصدمة، واسـتجابة لهـذا وا فكارالصدمة، وبين الطريقة التي نانت ت،هر بها هذه األ

ــدفاع النضســية فــي ال،هــور فــي ســاحة المعرنــة لتــؤدي دورًا فــي تجنــب  ،التــوتر، تبــدأ ميكانزمــات ال

 ,Brewin & Homesذنريات الصدمة وفرض الحد الذي يمكـن عنـده اسـتدعاء هـذه الـذنريات )

2003.) 

 النظرية السيكولوجية .5

ًيا لتضســــــير ا ــــــطراب مــــــا بعــــــد الصــــــدمة أصــــــحاب هــــــذه الن،ريــــــة نموذًجــــــا نضســــــ و ــــــ 

(Greenm, et., al, 1985 فهم ارون ) أن آثار الصـدمة علـى األشـخاف تعتمـد مـن جهـة علـى

ومـن جهـة أخـر  علـى شخصـية المصـدوم ودور البيئـة المحيطـة بـه، فـ ذا نانـت  ،حدتها وطبيعتها
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الصـدمة واسـتعادة التكيـ  علـى تخطـي آثـار  اً مل النضسية والبيئية مالئمة، نان المصـدوم قـادر العوا

 (.1999حد مقبو  )يعقوب،  ىإل

 (.1999ويعطي الرسم التالي صورة ملخصة عن النموذج السيكولوجي )يعقوب، 

 
 ( النموذج السيكولوجي3.2الشكل )

 النظرية السلوكية .6

يكي يـه )االشـترا  الكالسـاؤند العلماء السـلونيون علـى العوامـل البيئيـة وأهميـة الـتعلم بنوع

د يخضعان لقانون واح ذانبنوعيه، السوي وغير السوي واللواالشترا  اإلجرائي( في تحداد السلو  

 (.2005هو التعلم )صالح، 

وبنــاء علــى هــذه الن،ريــة يكــون الحــد  الصــادم بمثابــة منبــه غيــر مشــرو  ي،هــر الخــول 

هـر ت،و صبح المنبه غير الطبـي منبهـًا مشـروطًا والقل  مقرونًا باالستجابة الالشرطية الطبيعية، وي

ـــة بـــالخول والقلـــ ، التـــي يشـــعر المـــري  بســـببها بعـــدم  االســـتجابات العاطضيـــة المشـــروطة المتمثل

 (.1998الراحة، وتؤدي به إلى أن يسل  سلونًا تجنبيًا سلبيًا )الكبيسي، 
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ماعتـه وفـ  هـذا االفتـراض أجريـت دراسـات متعـددة مـن بينهـا دراسـة نـين وج أساسوعلى 

أن االشـــترا   أظهرت( فـــPTSDالمـــنه  االشـــتراطي فـــي ا ـــطراب مـــا بعـــد الضـــغو  الصـــدمية )

ستجابة خـول شـرطية لتنبيـه الكالسيكي في  من وجود حاد  صدمي، اتسبب في اكتساب الضرد ا

 (.2005صالح، طبيعي )غير مشرو ( )

 نظرية الدور االجتماعي  .7

ي الــذي يشــمل عناصــر حضــارية نســانلو  اإلتضهم الســلــتســعى ن،ريــة الــدور االجتمــاعي 

 اؤديه من تضاعله م  ن الضرد يكتسب الدور الذيمن ثقافة المجتم ، أل ةشخصية نابعواجتماعية و 

ــذان اــرتب  معهــم بعالقــ وال ســيما ،فــي مجتمــ  اآلخــرين  ،ناصــر) و مهنيــةأعائليــة  ةاألشــخاف ال

2011).  

جتم  هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن الوظـائ  ن الدور الذي يشغله الضرد بالمأب الباحثةتر  

  ن الــدور نــابأالتــي اؤداهــا الضــرد داخــل المجتمــ ، للحضــاظ علــى نمــوه واســتمراريته، وتــر  الن،ريــة بــ

 من المحي  االجتماعي والثقافة السائدة في المجتم .

 ن عملية التن،يم وما انت  عنها شـر  للحيـاة االجتماعيـة، وتمكـن الضـرد مـن بنـاء عالقتـهإ

، ونمـا تبـين تو يـ  الواجبــات وتمكـن نـل عضـو مـن تبنـي السـلو  المتوقـ  اجتماعيـاً  ،اآلخـرين مـ 

لن،ـام ـ ويقضـي والحقو  من خال  األدوار التي تشكل في مجموعها وما بينها من عالقات بنيـة ا

ترتبيها من حيه األهمية واالعتبار. فترتب  نل مجموعة منها في و   مكاني في تو ي  األدوار 

 (.1999ناء )عثمان، الب

التـي مـن وتجد الباحثـة أن الطضـل الضلسـطيني يكتسـب دوره مـن خـال  التنشـئة االجتماعيـة 

ويـداف  عنهـا، فمشـارنته الوطنيـة تعـز  مـن دوره داخـل الطضـل يصبح أاداولوجيًا اـؤمن بهـا  خاللها
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العامـة للمجتمـ ،  لقـى بـالقبو  نونـه جـزء مـن الثقافـةاعية تالمجتم  األمر الذي يعطيه مكانة اجتم

 اتعز  لديه المسؤولية واإليمان بدوره وأهميته داخل المجتم . امن خاللهو 

وإذا ما تعرةض لالعتقا  خال  مشارنته الوطنيـة والتـي اـؤمن بهـا، ومـا اتعـرض لـه داخـل 

السجون من انتهاكات صارخة بح  األطضا  نالضرب والتعذاب واإلهانة ف ن ذل  اتسبب ب،هور 

ي والـذ وتدني مستو  تقداره لذاته، وتشكيل هويتـه،صادمة والتي تؤثر على نموه النضسي التجربة ال

 ره االجتماعي.في أداء دو  اترتب عليه خلالً 

 النظرية البنائية الوظيفية  .8

  في إنجا ها، ولهذا من عناصره تشتر  ن نثيراً إتنجز، و  أنكل مجتم  وظائ  يجب لن إ      

ـــا   ـــ  المجتمعـــإالســـبب يق ، وحكوميـــة ةأســـريدة ذات ن،ـــم اقتصـــادية، وسياســـية، و ات المعقـــن جمي

وال يضتـرض  ،سعادته وبقائهن مع،م أجزاء أو عناصر المجتم  تساهم في أودانية، ويضترض هنا ب

، ال تضتــرض هــذه عناصــر المجتمــ  تســاهم فــي ســعادته وبقائــه مــ  ذلــ  أون مع،ــم أجــزاء أهنــا بــ

قد إيجابية، فأهمية أي جزء من أجزاء المجتم   هاماتإسعناصر المجتم  تقدم جمي   أنالن،رية 

 (.2011 ،سلبية )عيو  أولكي نحكم على النتائ  إيجابية  ،تكون إيجابية وقد تكون سلبية

بشـكل متـراب   بعضـاً تعمـل مـ  بعضـها وعناصـره نسـا  المجتمـ  أن جميـ  أب الباحثةتر  

  األخــر ، نســا  المجتمــأى بــاقي نســا  اــؤثر علــن أي خلــل فــي أي نســ  مــن هــذه األأو  ومتكامــل

وبـــذل  تـــر  الن،ريـــة  ،حـــد  خلـــل فـــي أي جـــزء اـــؤثر علـــى بـــاقي األجـــزاء إذا وهـــو نمثـــل الجســـد

 وأسياســية ال وأاالجتماعيــة  وأجميــ  انســا  المجتمــ  ســواء الثقافيــة بــين بضــرورة ارتبــا  متكامــل 

 دانية حيه يعمل المجتم  بصورة فعالة ومتكاملة.ال
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حد ن أي تغيير في أ ف أجزائهني باعتباره نسقا يسوده اعتماد متباد  بين المجتم  الضلسطي

 إلـــىاـــؤدي  أناالجتماعيـــة أو السياســـية مـــن المحتمـــل  أوهـــذه األجـــزاء ســـواء نانـــت االقتصـــادية 

وتؤند هذه الن،رية على أن المجتم  في ظل ال،رول المثاليـة يميـل  ،تغيرات في األجزاء األخر  

، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه  ن جـــل االســـتقرار والتـــواأار بحيـــه تـــن،م عناصـــره مـــن واالســـتقر التـــوا ن  إلـــى

عـــدم االتســـا  بـــين ال،ـــرول االجتماعيـــة والضـــرف المتاحـــة دورنـــايم فـــي األنـــومي والتـــي تـــر  أن 

العامـة  إلى ثقافـة فرعيـة منافيـة للثقافـة وبالتالي االنحرال شباععدم اإل إلىؤدي تفي النمو  فرادلأل

 .للمجتم 

ال،ــرول الخارجيـة مـن قبـل البنــاء المتكامـل للمجتمـ  الـذي يضــرض  أندورنـايم    نمـا اـر  

تنـاو  انـه أد فجوة بين األهدال وتحقيقهـا أي وجو  إلىؤدي ا فرادبنموه وتطوره  غوطات على األ

ر في البع  وال تؤثر في الـبع  نزعة فردية قد تؤثتغافل عن االحتياجات ذات يو  األوس الجزء 

 .خراآل

جتمــاعي ويعيقــه مــن ه النضســي واالئــل لالعتقــا  اــؤثر فــي بناتعــرض الطضــم فــ ن وبالتــالي

ي أ، فـأجزائـهوجود تكامل في نافة  إلىسعى نمثل الجسد يحسب الن،رية  أنه حيهتحقي  أهدافه 

 إلـى خلـل فـي البنـاء نكـل ـ تعـرض الطضـل لتجربـة االعتقـا  تـؤدي إلىخلل في أي من،ومة تؤدي 

نتيجـــة فقـــدان المعـــااير والضـــب   حـــد لمجتمـــ ، يي الـــذي اتكـــون منـــه اخلـــل فـــي البنـــاء االجتمـــاع

جـة نتي ،فرعيـة منافيـة للثقافـة السـائدة فـي المجتمـ  ةثقافـ إلى فرادالصحيح، فينحرل األاالجتماعي 

 .(2009عبد الجواد، ) حياة الضرد خلل في المن،ومة االجتماعية اؤثر على جمي  مناحي
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 الدراسات السابقة 5.2

، لتكـوين فكـرة وا ـحة ذات العالقـة الباحثـة مـن االطـالع علـى عـدد مـن الدراسـات السـابقةتمكنت 

علـــى الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  الوقـــول و  ،عـــن أهـــم النتـــائ  التـــي توصـــلت إليهـــا

 المحريين من سجون االحتال . ناألطضا  الضلسطينيي

 الدراسات العربية  1.5.2

 يإنســانالضلســطينيين انتهــا  قــانوني و  طضــا األ حــو  اعتقــا  (2016) عطــا ه أجراهــافضــي دراســة 

معرفة حقو  الطضل في االتضاقيات الدوليةم خاصة اتضاقية حقو  الطضل، ونيضية صار ، صهيوني 

معرفة مد  تأثير ذل  نله على  إلى، وتهدل تعامل دولة االحتال  الصهيوني م  هذه االتضاقيات

قـــوات االحــتال  الصـــهيوني ال تأبـــه  نأ الدراســة إلـــى وأظهـــرت، ماعيـــةحيــاة الطضـــل النضســية واالجت

ات وتنتهــ  أبســ  حقــوقهم التــي نضلتهــا االتضاقيــ ،باالتضاقيــات الدوليــة التــي تــدعو إلــى حمايــة الطضــل

ي فــســتخدم الباحــه . حيــه اتــؤثر علــيهم نضســيتا واجتماعيتــا طضــا الدوليــة وهــذه االعتقــاالت بحــ  األ

قــد خلصــت الدراســة إلــى أنة قــوات االحــتال  الصــهيوني ال تأبــه و  .الوصــضي هــذه الدراســة المــنه 

ت التــي نضلتهــا االتضاقيــا وتنتهــ  أبســ  حقوقــه ،ى حمايــة الطضــلباالتضاقيــات الدوليــة التــي تــدعو إلــ

 تؤثر عليهم نضسيتا واجتماعيتا. طضا وهذه االعتقاالت بح  األ ،الدولية

 طضـــا الخبــرات الصــادمة لــد  األحـــو  ( 2015حية )لجمعيـــة الشــبان المســيوفــي دراســة أخــر  

 تسـكين حرنـة العـين أسـلوبالضلسطينيين الناجين من االعتقـا  وفعاليـة عالجهـا مـن خـال  منهـاج 

(EMDR)، الضلسـطينيين النـاجين مـن  طضـا هدفت الدراسة التعرل إلـى الخبـرات الصـادمة لـد  األ

مـد  فعاليـة عالجهـا مـن خـال  منهـاج تخضيـ  ثرهـا و أنتيجة تعر هم لتجربـة االعتقـا  و  االعتقا 

 طضـالً  (158)الدراسة  الكلي  أفراد(، وبلغ عدد EMDR) الحساسة وإعادة المعالجة بحرنات العين
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النتــائ   أشـارتو  ،اســتخدام المنهـاج التجريبــي ،يعيشــون فـي محاف،ــات الضـضة الغربيـة اً محـرر  اً أسـير 

وقــد ســاعدت فــي  ،مــا بعــد الصــدمة راضأعــ ا ــطراب( فــي معالجــة EMDR)فعاليــة منــاه   إلــى

 .ة النضسيةدمالص أعراضتخضي  من حدة ال

الضـــغو  والمســـاندة  الصـــادمة وعالقتهـــا بأســـاليب التكيـــ  مـــ  اتالخبـــر  (2010محمـــد )وتنـــاو  

إلـــى  ، هـــدفت الدراســـةالمنـــاط  الحدوديـــة بقطـــاع غـــزة أطضـــا لـــد   والصـــالبة النضســـية االجتماعيـــة

التكيــ  مــ  الضــغو ،  جــة التعــرض للخبــرة الصــادمة وبــين أســاليبالتعــرل علــى العالقــة بــين در 

المنـاط  الحدوديـة بقطـاع  أطضـا ومستو  المسـاندة االجتماعيـة، ومسـتو  الصـالبة النضسـية، لـد  

 أطضـا وطضلـة مـن  طضـل (600)تكونـت عينـة الدراسـة مـن  ،استخدم الباحه المنه  الوصـضي ،غزة

توجــد عالقــة طرديــة ذات داللــة إلــى أنــه نتــائ  الدراســة  أشــارت، و الحدوديــة بقطــاع غــزة المنــاط 

اســتخدام أســاليب التكيــ  مــ  الضــغو   إحصــائية بــين درجــة التعــرض للخبــرة الصــادمة ونــل مــن

 . والمساندة االجتماعية والصالبة النضسية

المحــررين فــي  األســر  اال ــطرابات النضســية لمــا بعــد الصــدمة لــد   حــو  (2008قطــيط )وأجــر  

، وهـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرل علـــى قصـــىا  الضـــضة الغربيـــة خـــال  انتضا ـــة األمحاف،ـــات شـــم

المحررين في محاف،ات شما  الضـضة  األسر  مستو  اال طرابات النضسية لما بعد الصدمة لد  

 اختيــارهنتــم ة محــررة، أســير  (402)، وتمثلــت عينــة الدراســة مــن قصــىالغربيــة خــال  انتضا ــة األ

عــد الصــدمة، د اســتخدمت الباحثــة مقيــاس اال ــطرابات النضســية لمــا بوقــ ،بطريقــة عشــوائية طبقيــة

المحـررين نانـت  األسـر  مسـتو  اال ـطرابات النضسـية لمـا بعـد الصـدمة لـد   أنالنتائ   أظهرتو 

 متوسطة.
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حو  التعرض للخبرات الصـادمة وعالقتـه باال ـطرابات الـنض   (2007فضل )وفي دراسة أجراها 

نيين: دراسة للصدمات النضسية التـي تلـت اجتيـال بيـت حـانون، هـدفت جسمية لد  الضتيان الضلسطي

 ومكـان ،تحداد أهمية تأثير بع  المتغيرات الخاصة بالمراهقين الضلسطينيين نـالجن  إلىالدراسة 

 أو وجــود شــهيد أو األســرة أفــرادأو مضقــود مــن  أســيراالجتيــال ومــد  وجــود شــهيد أو  أثنــاءالتواجــد 

األشـخاف يضـرب أو يعـذب  أو رؤيـة أحـد ،دقاء أو الجيران أو االعتقا أو مضقود من األص أسير

 ونـذل  تـأثير واحـد أو أكثـر مـن هـذه المتغيـرات علـى ،أو يقتل من قبل قوات االحـتال  اإلسـرائيلي

 أن مراهقـا، وبينـت نتـائ  الدراسـة (451) مـن  الدراسـة عينـة وتكونـت ،اال ـطرابات الـنض  جسـمية

ـــداهم ا ـــطرابات نضســـية جســـمية مقارنـــ راً كثـــر تـــأثحـــانون أ قين مـــن منطقـــة بيـــتالمـــراه ببـــاقي  ةول

 المناط  األخر .

المترتبـــة علـــى فعـــل  الصـــادمة( حـــو  آثـــار الضـــغو  النضســـية 2007) آخـــرون عبـــد و وفـــي دراســـة 

دراســـة حالـــة تالميـــذ الصـــضول العليـــا مـــن ن االجتياحـــات العســـكرية اإلســـرائيلية لمنطقـــة مخـــيم جنـــي

المترتبـة علـى فعـل  الصـادمةدفت الدراسـة إلـى معرفـة آثـار الضـغو  النضسـية ية. هـساسالمرحلة األ

االجتياحــات العســكرية اإلســرائيلية لمخــيم جنــين، ودرجــة تأثيرهــا بــالمتغيرات الديمغرافيــة )الجــن ، 

ــًا معرفــة المشــكالت التــي اتعــرض لهــا األســرةومســتو  دخــل  ، والمســتو  الدراســي للطالــب(، وثاني

( 135جتياحـــات اإلســـرائيلية للمخـــيم. أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن )التالميـــذ نتيجـــة اال

ية مــن ساســتلميــذًا وتلميــذة اختيــروا بالطريقــة العشــوائية مــن تالميــذ الصــضول العليــا مــن المرحلــة األ

( مـــن مجتمـــ  34%مراحـــل التعلـــيم فـــي فلســـطين المـــدارة مـــن قبـــل ونالـــة غـــو  الالجئـــين ممثلـــة )

قيـاس اآلثـار النضسـية الصـدمية بعـد أن تـم حسـاب دالالت الصـد  والثبـات. الدراسة، وتـم تطبيـ  م

مو عـة  (، ونانـت56.3%انـت متوسـطة بنسـبة )بينت النتائ  أن معد  اآلثـار النضسـية الصـدمية ن
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بدرجـة شـدادة ونانـت نسـبتها  صـادمةرات االسـتجابات:  ـغو  نضسـية احسب نسـبتها المئويـة لتكـر 

، و ـغو  نضســية (35.6%)بدرجـة متوســطة ونانـت نسـبتها  صـادمة، و ـغو  نضسـية (25.2%)

مــن تالميــذ المــدارس  (25.2%) ، وهــذا يعنــي أن(39.2%)بدرجــة خضيضــة ونانــت نســبتها  صــادمة

يعانون من الضغو  النضسية الصدمية بدرجة شدادة، وهذه النتيجة لها دالالت نضسية نبيـرة لمـا قـد 

ء التالميــذ، نــذل  بينــت النتـائ  عــدم وجــود فــرو  اترتـب عليهــا مــن آثـار ســلبية علــى مســتقبل هـؤال

ـــة إحصـــائية تعـــز  لمتغيـــرات الجـــن ، ومســـتو  دخـــل  ، بينمـــا توجـــد فـــرو  دالـــة األســـرةذات دالل

 عــراضبينــت الدراســة أهــم األو إحصــائية تعــز  لمتغيــر مســتو  الصــ  لمصــلحة الصــضول الــدنيا، 

ية العليـــا ساســـني منهـــا تالميــذ المرحلـــة األالنضســية، والســـلونية، والتعليميـــة، والضســيولوجية التـــي يعـــا

 .نتيجة الجتيال القوات اإلسرائيلية للمخيم

ة وعالقتهـــا بالصـــحة ســـريالخبـــرات الصـــادمة والمســـاندة األدراســـة حـــو   (2004عائـــدة )وتناولـــت 

ة ســـريوالمســـاندة األ وتهـــدل الدراســـة إلـــى معرفـــة العالقـــة بـــين الخبـــرات الصـــادمة، النضســـية للطضـــل

تهدل إلى محاولة و بصحة نضسية جيدة  ة في حماية الطضل ني اتمت سريالمساندة األ ومعرفة دور

ة وعالقتهــا بالصــحة ســريالخبــرات الصــادمة والمســاندة األ المتعلقــة بمو ــوع فكــارتــوفير بعــ  األ

 ،( طضــاًل وطضلــة450تبلــغ عينــة الدراســة ) ،واألســر طضــا و ــ  بــرام  لأل النضســية للطضــل مــن أجــل

بيـرة نة أسـريمساندة  الذان تلقوا طضا   أنه توجد بالضعل فرو  دالة إحصائيًا بين األالنتائ أظهرتو 

اندة النضسـية لصـالح الـذان تلقـوا مسـ ة قليلـة بالنسـبة للصـحةأسـريالـذان تلقـوا مسـاندة  طضـا وبين األ

 . ة نبيرةأسري

ا علـــى ثارهـــالصـــدمة والخبـــرات المرتبطـــة بهـــا وآ ثـــارحـــو  آ (2000)خمـــيس  وفـــي دراســـة أخـــر  

الصـدمة والخبـرات المرتبطـة بهـا  إلـى الدراسة التعرلهدفت الصحة النضسية للعائالت الضلسطينية، 
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 أظهرتأسرة، و ( 900) من ةونانت العينة مكون ثارها على الصحة النضسية للعائالت الضلسطينيةآو 

 مـــن األســـر يعـــانون مـــن ا ـــطرابات  ـــغو  مـــا بعـــد الصـــدمة ـ وأن (35%)نتـــائ  الدراســـة أن 

جـــــات عاليـــــة مـــــن ون مـــــن در الـــــذان لـــــداهم مســـــتويات عاليـــــة مـــــن الصـــــدمة يعـــــان األســـــرةأعضــــاء 

اال طرابات ناالكتئاب والقل  وتنوع اال طرابات حسب نوع الصدمة، ومـد  القـرب مـن الحـد  

شــد وعــدم القــدرة علــى ( األعلـى واألPTSD) لــداها أننــأن يكــون لألســرة ابـن شــهيد يعنــي  .الصـادم

الجتماعي يستمر لكثير من السنوات، واألدوات المستخدمة فـي الدراسـة )مقيـاس التكي  النضسي وا

الضغ  والصدمة، ومقياس األاداولوجيا، ومقياس المساندة االجتماعيـة، ومقيـاس التكيـ  ومقيـاس 

 الر ا السياسي واالجتماعي(.

 ســر  األلال ــطرابات واألمــراض النضســية التــي يعــاني منهــا  حــو  دراســة (2000ســامي )وأجــر  

الضلســطينيون المحــررون فــي الســجون اإلســرائيلية. هــدفت الدراســة إلــى التعــرل علــى اال ــطرابات 

النضســـية لألســـر  الضلســـطينيين المحـــررين مـــن الســـجون اإلســـرائيلية، والتعـــرل علـــى اال ـــطرابات 

ا ن من السجون اإلسرائيلية، وذلـ  علـى عينـة بلـغ قوامهـالمحررو  األسر  ة التي يعاني منها النضسي

اســـتخدم الباحـــه مجموعـــة مـــن االختبـــارات، ومنهـــا المقابلـــة اإلكلينيكيـــة، وأعـــد  إذ( محـــررًا، 150)

( بنــدًا، 90تتكــون مــن ) عــراضإلــى قائمــة داــر وفيــت لأل إ ــافةالباحــه مقيــاس هملتــون للقلــ ، 

العينة يعانون من  أفرادمن  (33%) . وقد توصلت الدراسة إلى أن(PTSD) ومقياس تأثير الحد 

العينــة  أفــرادمــن  (18%)، وأن (PTSD)  ــطرابات النضســية والقلــ  الشــداد النــات  عــن صــدمةاال

جســــمية نضســــية منهــــا الرجضــــة  أعــــراضيعــــانون مــــن  (13%)يعــــانون مــــن حــــاالت االكتئــــاب، وأن 

النـــــوم، وآالم المعـــــدة، واإلســـــها ، والشـــــعور  أثنـــــاءوالـــــدوخان، وقلـــــة النـــــوم، والكـــــوابي ، والرهـــــاب 
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طراب فـــي المـــواج، والغضـــب، واالنســـحاب، والوســـاوس القهريـــة، وقلـــة الترنيـــز، باإلغمـــاء، واال ـــ

 االنتحارية. فكاروالتشويش، واأل

 

 الدراسات األجنبية 2.5.2

الضلســطينيين فــي  األســر  الخبــرات الصــادمة لــد  أمهــات  حــو  (Najib et al., 2015) أجــر  

ا  متعـددة األبعـاد، تناولتهـا األبحـ تناولت الدراسـة المو ـوع ن،ـاهرةسجون االحتال  اإلسرائيلي، 

عـــد واحــــد، وتنبـــ  أهميــــة الدراســـة مــــن نـــدرة األبحــــا  والميدانيــــة، ولـــم ترنــــز عليهـــا مــــن بالن،ريـــة 

 فـي إثـارة اهتمـام البـاحثين ودورها-البحهعلى حد علم فري   –ها والدراسات التي تناولت مو وع

 هـدل طـور. وتحقيقًا لهـذا الو وعت في هذا المإلجراء المزيد من الدراسا محليًا، وإقليميًا، وعالمياً 

: اشــتمل القســم األو  علــى معلومــات عامــة عــن نقســمين رئيســياســتبانة تكونــت مــن فريــ  البحــه 

 وطبقت أداة الدراسة على، ( فقرة20في )الخبرات الصادمة المبحوثين، و م القسم الثاني مقياس 

وبعــد ينيين فــي منطقــة  ــواحي القــدس، الضلســط األســر  مــن أمهــات أمة ( 40بلغــت )قصــدية عينــة 

 (.SPSSجم  البيانـات عولجـت إحصـائيًا باسـتخدام برنـام  الـر م اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة )

 الضلسـطينيين بدرجـة نبيـر، إذ األسـر  انتشار الخبرات الصادمة لد  أمهات نتائ  الدراسة  أظهرت

. وبينــت مة جـراء اعتقــا  أبنـائهنممـن شــملتهن الدراسـة تعر ـن لخبــرات صـاد (72.3%)وجـد أن 

ي وفقًا لمتغير  األسر  الخبرات الصادمة لد  أمهات النتائ  وجود فرو  دالة إحصائيًا في مستو  

ـــرادعـــدد  ـــديم وخرجـــت الدراســـة بمجموعـــة مـــن التوصـــيات أهمهـــا:  .، والمؤهـــل العلمـــياألســـرة أف تق

ي سـجون االحـتال  للتخضيـ  مـن الضلسـطينيين فـ األسـر  خدمات اإلرشاد والتوجيـه النضسـي ألهـالي 

 .معاناتهم اليومية، والخبرات الصادمة لحد  االعتقا 
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الصـدمة المرتبطـة باال ـطرابات النضسـية بـين  بعنوان( Espie et al., 2009) أجراها دراسةوفي 

ــــا األ ــــة طض ــــي غــــزة والضــــضة الغربي ــــالغين الضلســــطينيين ف ــــى طبيعــــة ، والب هــــدفت إلــــى التعــــرل عل

الذان يعيشون في قطاع غـزة  فرادسية الناتجة عن صدمة الحرب والعن  لد  األاال طرابات النض

، واســـتخدم الباحـــه اً ( مريضـــ1369أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن ) إذوالضـــضة الغربيـــة، 

ابــ  األدوات التاليــة المقابلــة شــبه الهيكليــة المعتمــدة علــى معــااير الــدليل التشخيصــي اإلحصــائي الر 

 (15) أقـل مـن أو يسـاوي  طضـا توصلت الدراسة إلـى أن األ (DSM-IV-TR)لية لال طرابات العق

ومـــــن  (3.4%)ومـــــن االكتئـــــاب  (18.3%)ســـــنة نـــــانوا يعـــــانون مـــــن ا ـــــطرابات القلـــــ  بنســـــبة 

 .(6.5%)، ومن ا طراب حاد (25.8%) ا طرابات ما بعد الصدمة،

ــذات لــد  األ حــو ( Saight et al., 2008)وأجــر   اهقين المصــدومين والمــر  طضــا مضهــوم ال

المصـــابين أو غيـــر المصـــابين با ـــطراب مـــا بعـــد الصـــدمة، هـــدفت الدراســـة إلـــى مقارنـــة الشـــباب 

المصـــدومين المصـــابين با ـــطراب مـــا بعـــد الصـــدمة والشـــباب المصـــدومين غيـــر المصـــابين بهـــذا 

أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة  إذاال ـــطراب مـــ  مجموعـــة مقارنـــة مـــن الشـــباب غيـــر المصـــدومين، 

(، وشـــــباب 30ن شــــباب مصــــدومين مصــــابين با ـــــطراب مــــا بعــــد الصــــدمة عــــددهم )مكونــــة مــــ

شـباب (، ومجموعة مقارنة مـن ال60مصدومين غير مصابين با طراب ما بعد الصدمة عددهم )

لمضهوم الذات، ومقياس  (2)استخدم الباحه مقياس بير  هاري  (، 39غير المصدومين عددهم )

والمراهقين، والمقابالت العياديـة  طضا قابلة التشخيصية لأل، والمطضا ا طراب ما بعد الصدمة لأل

غيــر الهيكليــة، ومقيــاس شــدة الضــغ . توصــلت الدراســة إلــى أن الشــباب المصــابين با ــطراب مــا 

توصـــلت الدراســـة و بعــد الصـــدمة أظهـــروا درجـــات أقـــل مـــن الشـــباب المصـــدومين غيـــر المصـــابين، 
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لم يصاحبه انخضاض فـي ما بعد الصدمة  ا طراب أعراضأيضًا أن التعرض للصدمة في غياب 

 لمضهوم الذات. (2)  هاريمقياس بير  

قل  ما بعد الصدمة لد  عينة مـن  أعراض حو ( Stephen et al., 2008)أجراها  وفي دراسة

قلــ  مــا بعــد الصــدمة  أعــراضهــدفت الدراســة إلــى شــيوع  والمــراهقين البوســنيين الالجئــين. طضــا األ

أجريـت الدراسـة علـى عينـة مكونـة مــن  إذالمـراهقين البوسـنيين الالجئـين، و  طضـا لـد  عينـة مـن األ

( ســنة وممــن يقيمــون فــي الســويد، وتــم اســتخدام المقابلــة 15 -7( تراوحــت أعمــارهم مــا بــين )48)

ـــة وأداة التقيـــيم الـــذاتي لـــردود الضعـــل الضـــاغطة. ـــى أن مـــا يقـــارب مـــن و  المقنن توصـــلت الدراســـة إل

حـادة مـن  أعـراض( يعـانون مـن 23%و) ،انون مـن مشـكالت نضسـية%( من عينة الدراسـة يعـ48)

األصـغر  طضـا إلـى شـيوع المشـكالت واال ـطرابات النضسـية لـد  األ إ ـافةقل  ما بعـد الصـدمة، 

 .سناً 

ا ـــطراب الضـــغو  التاليـــة للصـــدمة  حـــو  (Salman et al., 2007)وفـــي دراســـة أخـــر  لــــ

هـــدفت الدراســـة إلـــى  خـــال  االنتضا ـــة الثانيـــة.واالكتئـــاب والقلـــ  لـــد  المـــراهقين مـــن قطـــاع غـــزة 

التعرل على ا ـطراب الضـغو  التاليـة للصـدمة واالكتئـاب والقلـ  لـد  المـراهقين مـن قطـاع غـزة 

( مـنهم 68.9%نشضت نتائ  الدراسة أن ) ( مراهقًا.229انية، و مت العينة )خال  االنتضا ة الث

هم معدالت معتدلة وشدادة من االكتئاب، ( لدا40%يعانون ا طراب الضغو  التالية للصدمة و)

( لداهم استجابات مواجهة غير 69.9%)( يعانون من معدالت قل  مرتضعة و94.9فيما تبين أن )

مرغوبـة، ويــد  التحليــل أن المــراهقين الــذان يعــانون مـن ا ــطراب الضــغو  التــالي للصــدمة لــداهم 

 دالت اإلرشاد والدعم للمواجهة.أعلى معدالت اكتئاب وقل  وعدم مواجهة إيجابية وأدنى مع
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مسـتويات القلـ  وقلــ  مـا بعـد الصـدمة لــد   حـو  دراسـة( Karakaya et al., 2006) وأجـر  

وقلــ  مــا بعــد الصــدمة  ،هــدفت الدراســة التعــرل علــى مســتويات القلــ ، عينــة مــن األطضــا  األتــرا 

( طضـــاًل ممـــن 113أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن ) إذلـــد  عينـــة مـــن األطضـــا  األتـــرا ، 

توصــلت الدراســة إلــى وجــود  شــهدوا التضجيــرات الدمويــة التــي اســتهدفت مدانــة اســطنبو  فــي ترنيــا.

مســتويات مرتضعــة مــن قلــ  مــا بعــد الصــدمة وشــيوع تلــ  األعــراض لــد  اإلنــا  بشــكل أكبــر مــن 

 الذنور.

ة بـالحرب الصـدمية المرتبطـ ألحـدا بعنـوان ا( Farhood et al., 2006)دراسـة نتـائ   أشـارتو 

ومعــدالت ا ــطرابات الضــغو  التاليــة للصــدمة واال ــطرابات النضســية العامــة لــد  المــدنيين فــي 

الصــدمية المرتبطــة بــالحرب ومعــدالت  األحــدا هــدفت الدراســة إلــى التعــرل علــى  جنــوب لبنــان.

 ا طرابات الضغو  التالية للصدمة واال طرابات النضسية العامة لد  المدنيين في جنوب لبنـان،

حيــــه درســــت عــــددًا مــــن المتغيــــرات الديمغرافيــــة نــــالعمر، والمســــتو  التعليمــــي، والعمــــل والو ــــ  

توصــلت الدراســة إلــى وجــود ارتبــا  بــين معــدالت ا ــطرابات الضــغو  التاليــة للصــدمة و  العــائلي.

( تعر وا ألحدا  صدمية وبلغت النسبة 97.7%إلى أن ) أشارتواال طرابات النضسية العامة، و 

(، ونانت معدالت ا طرابات الضغو  التاليـة للصـدمة 23.3%ضغو  التالية للصدمة )العامة لل

أعلــى لــد  النســاء مقارنــة بالرجــا ، ولــد  منخضضــي المســتو  التعليمــي مقارنــة بمرتضعــي المســتو  

 التعليمي ولد  المتزوجين مقابل العا بين.

 الضلسطينيين طضا أل  الداب ما بعد الصدمة ا طر  حو ( khamis, 2005)جرتها وفي دراسة أ

 طضـا مـد  انتشـار ا ـطراب مـا بعـد الصـدمة لـد  األ تقيـيمإلـى ، هدفت الدراسـة في سن المدرسة

 طضـا الضلسطينيين في سن الدراسة. تم فحص المتغيرات التي تميز ا طراب مـا بعـد الصـدمة واأل
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االجتمـاعي  الذان يعانون من ا طراب ما بعد الصدمة، بما فـي ذلـ  خصـائص الطضـل، والو ـ 

 12)أعمـــارهم بـــين  ( طضـــل تراوحـــت1000، بلغـــت عينـــة الدراســـة )ةســـريواالقتصـــادي، والبيئـــة األ

. وقد تـم اختيـارهم مـن مـدارس حكوميـة وخاصـة وونالـة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل سنة (16و

، تـم ةالالجئين الضلسـطينيين )األونـروا( فـي القـدس الشـرقية ومختلـ  المحاف،ـات فـي الضـضة الغربيـ

%( تعـرض 54.7نتـائ  الدراسـة ) أظهـرتوالمقابالت نـأداة لجمـ  المعلومـات، و  انةاالستباستخدام 

 لصدمة واحدة على األقل.  طضا األ

الضلسـطينيين الـذان  طضـا األ لـد المشـاكل العاطضيـة  بحثـت فـيدراسـة  Thabet, 2002))وتناو  

تقيــيم طبيعــة وشــدة المشــاكل  لــىإ، هــدفت الدراســة يعيشــون فــي منطقــة حــرب: دراســة مستعر ــة

 طضــا مقارنــة مــ  األ ،الــذان تعر ــت منــا لهم للقصــ  والهــدم نالضلســطينيي طضــا العاطضيــة لــد  األ

تعر وا للقص  المنزلي وهدم  طضالً  (91)تعرض  ،الذان يعيشون في أجزاء أخر  من قطاع غزة

 األحـدا نـواع أخـر  مـن مـن الضـواب  الـذان تعر ـوا أل (89) و قصـىالمنا   خال  انتضا ة األ

والقلــــ  والمخــــاول الالحقــــة  جهــــادالمؤلمــــة المتعلقــــة بــــالعن  السياســــي إلــــى تقــــارير ذاتيــــة عــــن اإل

الـــذان تعر ــوا للقصـــ  وهـــدم  طضـــا نتــائ  الدراســـة تعـــرض عــدد اكبـــر مــن األ أشـــارت، و للصــدمة

ؤثر التعــرض للقصــ  هــو اقــو  مــ أنالنتــائ   أظهــرتحيــه  ،مــا بعــد الصــدمة عــراضالمنــا   أل

  .اجتماعي واقتصادي لردود فعل ما بعد الصدمة

تجارب الحـرب والنمـو النضسـي واالجتمـاعي  بحثت في( Macksoud, 1996)جراها ة أوفي دراس

ـــا لأل ـــان طض ـــى عـــدد وأنـــواع صـــدمات الحـــرب التـــي او فـــي لبن جههـــا ا، هـــدفت الدراســـة التعـــرل عل

اسـتخدمت  ،ه التجـارب ونمـوهم النضسـيالذان يعيشون في أجواء الحـرب، والعالقـة بـين هـذ طضا األ

باســتخدام مقــااي  التعــرض  ،ســنة(16-10( طضــال للضئــة العمريــة )224الدراســة المقــابالت لعينــة )
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 أشــارت، الالحــ  للصــدمة جهــادالصــحة العقليــة، ونتــائ  التكيــ ، وا ــطراب اإل أعــراض ،للحــرب

 أعراضبشـكل إيجـابي بـ مـرتب بيـة التـي يعـاني منهـا الطضـل عـدد الصـدمات الحر  أننتائ  الدراسـة 

صــدمات الحــرب نانــت متضاوتــة ذات الصــلة إلــى مختلضــة مــن ا ــطراب مــا بعــد الصــدمةم وأنــواع 

 . ا طراب ما بعد الصدمة

 تعقيب على الدراسات السابقة 6.2

ـــى أصـــال ةالباحثـــ تحرصـــ راســـة التـــي عل قـــوم بهـــا بـــداف  مـــن الشـــعور بالمســـؤولية، تة الدة

فـــي هـــذا الضصـــل عـــددًا مـــن قـــدمت الباحثـــة إذ  ،طضـــا لحمايـــة األ وألهميـــة مو ـــوعها نعامـــل مهـــم

حصـيلة  الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية المتعلقة بمو وع الدةراسة الحالية، ونان ذل 

 .  معاناة شدادة في البحه في المكتبات المحلية والعربية، والعالمية

 فيمــا اتعلــ  بتحداــد مشــكلة الدراســة الدراســة،فــي مســاعدة نبيــرة ة قــدمت الدراســات الســابقة للباحثــ

 .وأهدافها وأهميتها، ومجمل اإلطار الن،ري، وبناء أداة الدراسة

 مجال العينة وحجمها .1

( إلـــى معرفـــة الخبـــرات الصـــادمة لـــد  أمهـــات األســـر  Najib et al., 2015) دراســـة هـــدفت

اســـتبانة فريـــ  البحـــه  دل طـــوروتحقيقـــًا لهـــذا الهـــالضلســـطينيين فـــي ســـجون االحـــتال  اإلســـرائيلي، 

: اشتمل القسم األو  على معلومات عامة عن المبحوثين، و م القسـم ينقسمين رئيستكونت من 

بلغــت قصــدية وطبقــت أداة الدراســة علــى عينــة ، ( فقــرة20فــي )الخبــرات الصــادمة الثــاني مقيــاس 

 لضلسطينيين في منطقة  واحي القدس.ا األسر  من أمهات ( 40)
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ـــبـــالخبرات الصـــادمة، راســـات المتعلقـــة لدبالنســـبة ل ـــات  ةوجـــد الباحث تباانـــًا وا ـــحًا فـــي حجـــم العين

 ,.Najib et al) دراسة( فردًا في 40المستخدمة في الدراسات السابقة، إذ بلغ أصغر حجم عينة )

 (.1369) ( بلغEspie et al., 2009بينما نان أكبر حجم عينة في دراسة ) ،(2015

 أدوات الدراسة .2

راســة الواحــدة، نانــت مــن إعــداد الباحثــ اســتخدمت  ةغالبيــة الدراســات المتعلقــة مقــااي  عــدة فــي الدة

 أو من إعداد باحثين آخرين. انضسه

 النتائج والتوصيات .3

 طضــــا الخبــــرات الصـــادمة لتجربــــة االعتقـــا  لــــد  األ أكـــدت نتــــائ  جميـــ  الدراســــات التـــي تناولــــت

ســتقل أن هنــا  عالقــة إيجابيــة بينهــا وبــين نعامــل مالمحــررين مــن ســجون االحــتال   ينالضلســطيني

الصــحة النضســية، وطــر   أعـراضتقــدار الــذات، والتوجـه نحــو الحيــاة، و وهـي  ،المتغيـرات التابعــة لــه

 الغربيــة،الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة  طضــا التــأقلم مــ  الحيــاة لــد  األ

بعمـــل بعــة فـــي الدراســـة، وأوصــت الدراســـات إلـــى وجــود تـــأثير إيجـــابي علــى المتغيـــرات التا إ ــافة

 وعالجية للحد من الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا .  إرشاديةبرام  

  راسة الحالية والدراسات السابقةأوجه التشابه بين الد   .4

ت نمتغير مستقل في الدةراسة الحالية نما هو فـي غالبيـة الدراسـااستخدام الخبرة الصادمة  (1

 السابقة.

 ه  الوصضي التحليلي وهذا ما تم استخدامه في مع،م الدراسات السابقة.المن استخدام (2

 دراسات أخر . ، وهذا مستخدم فيفي الدةراسة الحالية   الصدمة النضسيةياامق استخدام (3
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راسة الحالية والدراسات الساب .5  قةأوجه االختالف بين الد 

ــــز (1 راســــة  ترني ــــى الدة ــــد  األعل ــــا  ل ــــة االعتق ــــرات الصــــادمة لتجرب ــــا الخب  نالضلســــطينيي طض

 .، وهذا ما لم تتناوله الدراسات السابقةالمحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية

لى ما يميز الدةراسة الحالية هو تطبيقها على عينة من المجتم  الضلسطيني لتكون األو  أهم (2

علـــى أي دراســـة ســـابقة تناولـــت هـــذا  قـــ تلـــم و ، ةفلســـطينيًا وعربيـــًا حســـب إطـــالع الباحثـــ

 المو وع.

دام تتميز في اسـتخدام األداة وأبعادهـا والتـي لـم تتناولهـا الدراسـات السـابقة، حيـه تـم اسـتخ (3

 مقااي  تم تعدالها بما اتناسب م  البيئة الضلسطينية والضئة العمرية.

، والتـــي تعتبـــر المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  األســـر   طضـــا األمجتمـــ  العينـــة ب تتميـــز (4

 .ات تعسضية صارخة على حد علم الباحثةشريحة مهمة تتعرض إلجراء

 ستكون الدراسة الحالية امتدادًا للدراسات السابقة وما نادت به من توصيات. (5
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 الفصل الثال 

 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 مقدمة  1.3

ل  ونــذ ،إلجــراء دراســتهاة وأدواتهــا التــي اختارتهــا الباحثــ ،يســتعرض هــذا الضصــل منهجيــة الدراســة

راســة الــذي أجــر  راســة وخصائصــها ةعليــه الباحثــت مجتمــ  الدة والطريقــة التــي  ،الدراســة، وعينــة الدة

لجــة وطريقــة المعا، للتأكــد مــن صــد  أداة الدراســة، ونيضيــة التحقــ  مــن ثبــات األداة ة الباحثــ اتبعتهــا

 .اإلحصائية لبيانات الدراسة

 منهج الدراسة 2.3

راســة وأهــدا راســة ااســتنادًا إلــى طبيعــة الدة متــه ءلحاليــة المــنه  الوصــضي، وذلــ  لمالفها اســتخدمت الدة

راسـة فـي الوقـت الحا ـر ونمـا هـي فـي  ألغراض الدراسة، من حيه رصد وتحليل واق  مشكلة الدة

فـــي رأي  -الواقـــ  مـــن خـــال  وصـــضها، وتضســـيرها، والتنبـــؤ بهـــا، وهـــو المـــنه  المناســـب واألفضـــل

 لمثل هذه الدراسات. -ةالباحث
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 مع الدراسةمجت 3.3

الضلسطينيين المحررين مـن سـجون االحـتال  فـي الضـضة  طضا اتكون مجتم  الدةراسة من جمي  األ

ـــة  ـــالغ عـــدده(، 2017حتـــى  2015) لألعـــوامالغربي ة )الحرنـــة العالميـــة أســـير ًا و أســـير ( 595)م الب

  .(2017، طضا للدفاع عن األ

 عينة الدراسة 4.3

ممثلة لمجتمعها باالعتمـاد علـى األسـ  اإلحصـائية الختيـار تم اختيار عينة الدةراسة بحيه تكون 

ــــه متغيــــر ــــة مــــن حي ــــة العشــــوائية، طبقي ــــات بالطريقــــة الطبقي ــــى  2015ســــنة االعتقــــا  ) العين حت

الضلسطينيين المحررين مـن سـجون  طضا األة من أسير ًا و أسير  (234، وتكونت العينة من )(2017

راســة بنسـبة خطــأ مقـدارهاوقــد تـم حســاب حجـ ،فـي الضــضة الغربيـة االحـتال  ( مــن 5%) م عينـة الدة

، وذلــ  نمــا هــو وا ــح فــي www.surveysystem.comمجتمعهــا باســتخدام موقــ  حســاب العينــات 

الضلســــطينيين المحــــررين مــــن ســــجون  طضــــا األ العينــــة مــــن أفــــراد (، وقــــد اختيــــر2.5ملحــــ  رقــــم )

عشــــوائيًا باســــتخدام طريقـــة االختيــــار العشــــوائي فــــي برنــــام  الــــر م  ضــــضة الغربيــــةفــــي ال االحـــتال 

 طضــا مــن خــال  قــوائم الحرنــة العالميــة للــدفاع عــن األ (،SPSSاإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة )

 . سنة االعتقا ( تو ي  مجتم  الدةراسة والعينة وفقًا لمتغير 1.3ويو ح الجدو  رقم ) ،(2017)

راسة والعينة وفقًا لمتغير  (1.3رقم ) جدول  سنة االعتقالتوزيع مجتمع الد 

 العينة المطلوبة مجتمع الدراسة سنة االعتقال الرقم
1.  2015 275 108 
2.  2016 170 67 
3.  2017 150 59 

 234 595 المجموع
 

http://www.surveysystem.com/
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 خصائص العينة الديمغرافيةاألعداد، والنسب المئوية ل (2.3جدول رقم )

 القيم الناقصة لمئويةالنسبة ا العدد المتغيرات
  الجنس

- 
 

 85.5 200 ذكر
 14.5 34 أنثى

  الفئة العمرية
- 15- 73 31.2 

15+ 161 68.8 
  مكان السكن

- 
 

 59.4 139 مدينة
 23.5 55 قرية
 17.1 40 مخيم

  األسرةالترتيب الوالدي في 
8 
 

 25.7 58 األول
 52.7 119 األوسط
 21.7 49 األخير

  نة االعتقالس
- 
 

2015 108 46.2 
2016 67 28.6 
2017 59 25.2 

  مدة االعتقال
 
- 
 

 54.3 127 أقل من شهر
 27.4 64 شهور 2-6

 8.1 19 سنة
 10.3 24 أكثر من سنة

  عدد مرات االعتقال
- 
 

 65.4 153 مرة
 23.9 56 مرتين

 10.7 25 فما فوق  3
  مستوى التحصيل الدراسي

55 
 

70- 74 41.3 
70-79 56 31.3 
80-89 36 20.1 

90+ 13 7.3 
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 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات
  األسرة أفرادعدد 

7 
 

5- 18 7.9 
5-10 139 61.2 

10+ 70 30.8 
  المستوى التعليمي لألب

 
11 
 

 54.3 121 ي فما دون أساس
 29.6 66 ثانوي 
 6.7 15 دبلوم

 9.4 21 بكالوريوس فيعلى
  المستوى التعليمي لألم

 
27 
 

 58.5 121 ي فما دون أساس
 25.6 53 ثانوي 
 9.2 19 دبلوم

 6.8 14 بكالوريوس فيعلى
  حالة اللجوء

7 
 

 15.0 34 الجئ
 85.0 193 الجئغير 

  التي تعيش فيها األسرةنوع 
 78.2 183 نووية -

 21.8 51 ممتدة
 

 الدراسة لعينة الديمغرافية الخصائص 5.3

 العمريـة، والضئـة الجن ، لمتغيرات: وفقاً  الديمغرافية العينة خصائص (1.3) رقم الجدو  او ح

 مـــرات وعـــدد االعتقـــا ، ومـــدة االعتقـــا ، وســـنة ،األســـرة فـــي الـــوالدي والترتيـــب الســـكن، ومكـــان

 واألم، لـــألب التعليمـــي المســـتو  و  ،األســـرة أفـــراد وعـــدد الدراســـي، التحصـــيل ومســـتو   االعتقـــا ،

 الي: كما وذل  ،األسرة ونوع اللجوء، وحالة
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 :الجنس لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.5.3

 مقابـــل ذنـــور العينـــة أفـــراد مـــن (85.5%) أن (2.3) رقـــم الجـــدو  فـــي الـــواردة المعطيـــات تشـــير

 .اإلنا  من منهم (14.5%)

 العمرية: الفئة يرلمتغ وفقاً  العينة أفراد توزيع 2.5.3

 أعمــارهم تقــل ممــن العينــة أفــراد مــن (31.2%) أن (2.3) رقــم الجــدو  فــي الــواردة النتــائ  بينــت

 .فو   فما سنة (15) العمرية الضئة في (68.8%) مقابل سنة (15) عن

 :السكن مكان لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 3.5.3

 سـكان مـن العينـة أفـراد مـن (59.4%) أن (2.3) رقـم الجـدو  فـي الـواردة المعطيـات من اتضح

 .المخيمات سكان من منهم (17.1%) ونان القر ، سكان من منهم (23.5%و) المدن،

 :األسرة في الوالدي الترتيب لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 4.5.3

 بالترتيـ ذوي  مـن العينة أفراد من (25.7%) أن (2.3) رقم الجدو  في الواردة المعطيات تشير

 ،األســـرة فـــي األوســـ  الـــوالدي الترتيـــب ذوي  مـــن مـــنهم (52.7%و) ،األســـرة فـــي األو  الـــوالدي

 .األسرة في األخير الوالدي الترتيب ذوي  من منهم (21.7%) ونان

 االعتقال: سنة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 5.5.3

 فـي اعتقـالهم تـم لعينـةا أفـراد مـن (46.2%) أن (2.3) رقـم الجـدو  فـي الـواردة المعطيات تشير

 العـــام فـــي مـــنهم (25.2%) اعتقـــا  وتـــم ،2016 عـــام اعتقـــالهم تـــم (28.6%و) ،2015 العـــام

2017. 
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 :االعتقال مدة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 6.5.3

 اعتقـالهم تـم العينـة أفـراد من (54.3%) أن (2.3) رقم الجدو  في الواردة المعطيات من اتضح

 اعتقــا  وتــم ســنة، لمــدة (8.1%و) شــهور، 6-2 لمــدة مــنهم (27.4%و) ،شــهر مــن اقــل لمــدة

 .السنة تجاو ت لمدة منهم %(10.3)

 :االعتقال مرات عدد لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 7.5.3

 اعتقـالهم تـم العينـة أفـراد مـن (65.4%) أن (2.3) رقـم الجـدو  فـي الـواردة المعطيات نم اتبين

 .مرتين من ألكثر منهم (10.7%) اعتقا  وتم لمرتين، هممن (23.9%و) واحدة، مرة

 الدراسي: التحصيل مستوى  لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 8.5.3

 (41.3%) لـد  الدراسـي التحصـيل مسـتو   أن (2.3) رقـم الجـدو  فـي الـواردة المعطيات تشير

 مـنهم (20.1%و) درجة، 79-70 بين منهم (31.3%و) درجة، 70 دون  كان العينة أفراد من

  درجة. 90 فو   منهم (7.3%) لد  الدراسي التحصيل مستو   ونان درجة، 89-80 بين

 :األسرة أفراد عدد لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 9.5.3

 فــي يعيشــون  العينــة أفــراد مــن (7.9%) أن (2.3) رقــم الجــدو  فــي الــواردة المعطيــات نمــ اتبــين

 بـين حجمهـا اتـراول أسـر فـي ون يعيشـ مـنهم (61.2%و) ،أفـراد خمسـة مـن أقل هاأفراد عدد أسر

 .فأكثر ثمانية أفرادها عدد أسر في يعيشون  منهم (30.8%) ونان ،أفراد (5-8)

 :لألب التعليمي المستوى  لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 10.5.3

 مـن (54.3%) آلبـاء التعليمـي المسـتو   أن (2.3) رقـم الجدو  في الواردة المعطيات نم اتبين

 المسـتو   ونـان دبلـوم، منهم (6.7%و) ثانوي، منهم (29.6%و) دون، فما يأساس العينة أفراد

 .فأعلى بكالوريوس آلبائهم (9.4%) لد  التعليمي
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 :لألم التعليمي المستوى  لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 11.5.3

 مــن (58.5%) ألمهــات يالتعليمــ المســتو   أن (2.3) رقــم الجــدو  فــي الــواردة المعطيــات تشــير

 المسـتو   ونـان دبلـوم، منهم (9.2%و) ثانوي، منهم (25.6%و) دون، فما يأساس العينة أفراد

 .فأعلى بكالوريوس ألمهاتهم (6.8%) لد  التعليمي

 :اللجوء حالة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 12.5.3

 الجئــين، العينــة أفــراد مــن (15.0%) أن (2.3) رقــم الجــدو  فــي الــواردة المعطيــات مــن اتضــح

 .الالجئين غير من (85%) مقابل

 :األسرة نوع لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 13.5.3

 فـي يعيشـون  العينـة أفـراد مـن (78.2%) أن (2.3) رقـم الجدو  في الواردة المعطيات من اتبين

 .ممتدة أسر في يعيشون  (21.8%) مقابل نووية، أسر

 ياناتوأداة جمع الب أسلوب 6.3

راســة الحاليــة  المســح بالعينــة، واالســتبانة أداًة لجمــ  البيانــات، فبــالرجوع إلــى  أســلوباســتخدمت الدة

الضلسـطينيين  طضـا األدبيات السابقة، ولضحص مو وع الخبرات الصادمة لتجربة االعتقـا  لـد  األ

مقااي  تـم المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية، طورت الباحثة استبانة  مت عدة 

تعدالها بما اتناسب م  البيئة الضلسطينية، وبناًء على توجيهات عشـرة مـن المحكمـين بتخصصـات 

أقســـام رئيســـة،  ـــم القســـم األو   ســـبعةتكونـــت االســـتبانة مـــن  (.2.5(، )1.5مختلضـــة، الملحـــ  )

 والترتيـــب الســـكن، ومكـــان العمريـــة، والضئـــة الجـــن ،معلومـــات عامـــة عـــن المبحـــوثين مـــن حيـــه: 

 التحصـيل ومسـتو   االعتقـا ، مـرات وعـدد االعتقـا ، ومـدة االعتقـا ، وسـنة ،األسـرة في لوالديا

 فــي ،األســرة ونــوع اللجــوء، وحالــة واألم، لــألب التعليمــي والمســتو   ،األســرة أفــراد وعــدد الدراســي،
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 ( فقرة من إعداد الباحثة، و م35حين  م القسم الثاني مقياس تجربة االعتقا  الذي تكون من )

( فقــرة مــن إعــداد 22القســم الثالــه مقيــاس الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  الــذي تكــون مــن )

((Weiss & Marmar, 1997( فقـرات مـن 10، وتناو  القسـم الرابـ  مقيـاس تقـدار الـذات فـي )

( فقـرة 12، و م القسم الخام  مقياس التوجـه نحـو الحيـاة فـي ) (Rosenberg, 1979)إعداد 

النضسـية فـي  عـراضاأل، فـي حـين تنـاو  القسـم السـادس Scheier et al., 1994)مـن إعـداد )

، و ــم القسـم الســاب  طــر  التـأقلم مــ  الحيــاة الــذي ((Goldberg, 1972( فقـرة مــن إعــداد 57)

 اإلجابـة، علمـًا بـأن طريقـة (Lazarus & Folkman, 1984)( فقـرة مـن إعـداد 29تكـون مـن )

راســة ترنــزت فــي االختيــ (، Likert Scaleار مــن ســلم خماســي، علــى نمــ  ليكــرت )عــن أداة الدة

وذل  نما يأتي: دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، وأبدًا، وبذل  تحوي الدةراسة الحالية متغيرًا مسـتقاًل هـو 

راسة المتغيـرات التابعـة اآلتيـة وهـي: تقـدار الـذات، تتحو الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا ،  وي الدة

راسة المتغيرات و الصحة النضسية، وطر  التأقلم م  الحياة،  أعراضحياة، و والتوجه نحو ال تشمل الدة

 ،األســرة فــي الــوالدي والترتيــب الســكن، ومكــان العمريــة، والضئــة الجــن ،المســتقلة الثانويــة اآلتيــة: 

 أفـراد وعـدد الدراسـي، التحصـيل ومسـتو   االعتقـا ، مرات وعدد االعتقا ، ومدة االعتقا ، وسنة

، وذلـ  نمــا هــو وا ــح فــي األســرة ونــوع اللجــوء، وحالـة واألم، لــألب التعليمــي والمســتو   ،رةاألسـ

 (.3.3الملح  رقم )

 صدق أداة الدراسة 1.6.3

راســة بعر ــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين الــذان أبــدوا عــددًا مــن  تــم التحقــ  مــن صــد  أداة الدة

اج األداة بشــكلها النهــائي، هــذا مــن التــي تــم أخــذها بعــين االعتبــار عنــد إخــر  ،المالح،ــات حولهــا
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( Factor Analysisومن ناحية أخر ، تـم التحقـ  مـن الصـد  بحسـاب التحليـل العـاملي ) ناحية

 (.8.3-3.3وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )بأبعادها المختلضة، لضقرات األداة 

 لتجربة االعتقاس ( لفقرات مقياFactor Analysis) نتائج التحليل العاملي. (3.3جدول رقم )

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.67 تعر ت لخطر الموت  .1
 0.61 تعر ت ألذ  جسمي  .2
 0.60 تعر ت لإلساءة الجنسية  .3
 0.60 تعر ت ألذ  نضسي  .4
 0.70 شاهدت حالة تعذاب  .5
 0.65 شاهدت حالة قتل  .6
 0.60 هأشكالتعر ت للتعذاب بمختل    .7
 0.62 تعر ت لإلهانة  .8
 0.62 يمة تعر ت للشت  .9

 0.75 أجبرت على نتابة اعترافات مزيضة أو غير صحيحة  .10
 0.76 تعر ت للتهداد  .11
 0.68 و عت عصبة على عينيي  .12
 0.63 أجبرت على الوقول لمدة طويلة من الزمن   .13
 0.62 قيدت بالسالسل الحدادية  .14
 0.62 و عت في سجن انضرادي  .15
 0.70 حرمت من النوم  .16
 0.70 تعر ت لألصوات الصارخة  .17
 0.62 تعر ت للحرارة الشدادة  .18
 0.68 تعر ت البرد الشداد  .19
 0.63 حرمت من الرعاية الطبية  .20
 0.65 حرمت من الطعام  .21
 0.70 حرمت من الماء  .22
 0.66 حرمت من االستحمام  .23
 0.63 حرمت من ممارسة هواياتي  .24
 0.69 منعت من قضاء حاجتي  .25
 0.64 منعت من أداء الصالة  .26
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دةراسة ( أن التحليل العاملي ألغلبية فقرات أداة ال3.3تشير المعطيات الواردة في الجدو  رقم )

 لد ا  تجربة االعتقدا  إحصائيًا، وتتمت  بدرجة مقبولة من التشب ، وأنها تشتر  معًا في قياس 

ري ، في  وء اإلطار الن،ربيةالضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغ طضا األ

 ه.أساسالذي بني المقياس على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.63 أجبرت على أداء أعما  شاقة  .27
 0.72 علقت من اليدان لضترات طويلة من الزمن  .28
 0.68 علقت من الرجلين لضترات طويلة من الزمن  .29
 0.80 تم تغطي  رأسي بالماء   .30
 0.70 حرقت بأعقاب السجائر  .31
 0.68 صعقت نهربائياً   .32
 0.78 أجبرت على التعري   .33
 0.60 فقدت الوعي   .34
 0.69 تعر ت للشبح  .35
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ة لتجربة الخبرات الصادم( لفقرات مقياس Factor Analysis) نتائج التحليل العاملي (4.3جدول رقم )
 االعتقال

 

( أن التحليل العاملي ألغلبية فقرات أداة الدةراسة 4.3تشير المعطيات الواردة في الجدو  رقم )

الخبرات الصادمة دا  إحصائيًا، وتتمت  بدرجة مقبولة من التشب ، وأنها تشتر  معًا في قياس 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.60 االعتقا  حد  استرج   .1
 متعلقة أفكار أو صور بسبب (لنوما في االستغرا  مثل) النوم في مشاكل لدي  .2

 االعتقا  بحد 
0.67 

 0.69 االعتقا  بحد  تذنرني أشياء هنا   .3
 0.70 االعتقا  حد  أتذنر عندما أغضب  .4
 0.67 أتذنره أو االعتقا  بحد  أفكر عندما أنزع   .5
 0.66 قصد دون  االعتقا  بحد  أفكر  .6
 0.60 حقيقياً  شيئاً  يكن لم االعتقا  حد  بأن أشعر  .7
 0.69 االعتقا  بحد  اذنرني ما كل أتجنب  .8
 0.64 ذهني في االعتقا  بحد  متعلقة بصور يأتضاج  .9

 0.70 االعتقا  حد  أتذنر عندما مزاجي انقلب  .10
 0.62 االعتقا  بحد  التضكير عدم أحاو   .11
 0.65 عنها التعبير أستطي  ال االعتقا  بحد  متعلقة كثيرة مشاعر من أعاني  .12
 0.59 االعتقا  حد  لح،ة أعيش نيونأن أشعر  .13
 0.66 االعتقا  بحد  المتعلقة الصعبة المشاعر من موجات تنتابني  .14
 0.64 االعتقا  حد  تجاه مشاعري  عن التعبير أستطي  ال  .15
 0.62 ذاكرتي من االعتقا  حد  إ الة في أرغب  .16
 التـنض ، فـي صعوبة) مثل جسدية فعل ردود لي يسبب االعتقا  لحد  تذنري   .17

 ...(دوخة القلب،  ربات  يادة
0.65 

 0.65 االعتقا  بحد  تتعل  مزعجة أحالم تراودني  .18
 0.71 االعتقا  حد  عن الحداه أتجنب  .19
 0.70 االعتقا  بحد  تذنرني التي المواق  أتجنب  .20
 0.63 أخر   مرة سيحد  االعتقا  حد  أن داخلية مشاعر تنتابني  .21
 0.64 أخر   رةم االعتقا  حد  أعيش ونأنني أشعر  .22
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، في في الضضة الغربيةالضلسطينيين المحررين من سجون االحتال   طضا األلد  تجربة االعتقا  ل

 ه.أساس وء اإلطار الن،ري الذي بني المقياس على 

 تقدير الذات( لفقرات مقياس Factor Analysis) نتائج التحليل العاملي. (5.3جدول رقم )

 

ســة ( أن التحليــل العــاملي ألغلبيــة فقــرات أداة الدةرا5.3ير المعطيــات الــواردة فــي الجــدو  رقــم )تشــ

لــد  تقــدار الــذات دا  إحصــائيًا، وتتمتــ  بدرجــة مقبولــة مــن التشــب ، وأنهــا تشــتر  معــًا فــي قيــاس 

ي ، في  وء اإلطار الن،ر الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية طضا األ

 ه.أساسالذي بني المقياس على 

 

 

 

 

 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.61 قيمة ذو شخص أنني أشعر  .1
 0.68 الجيدة الصضات من عدداً  أمتل  أنني أشعر  .2
 0.61 الصحيح االتجاه في تسير حياتي أن أشعر  .3
 0.60 األيام هذه للحياة قيمة ال  .4
 0.68 به افتخر ما لدية   .5
 0.67  دي فهو معي لي  من  .6
 0.65 ذاتي نحو بالر ا أشعر  .7
 0.60 لذاتي أكبر احترام لدي كان لو أتمنى  .8
 0.70 الضائدة عديم شخص بأنني أشعر  .9

 0.67 بالنض  الثقة تنقصني  .10
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 التوجه نحو الحياة( لفقرات مقياس Factor Analysis) نتائج التحليل العاملي. (6.3جدول رقم )

 

دةراسة ( أن التحليل العاملي ألغلبية فقرات أداة ال6.3تشير المعطيات الواردة في الجدو  رقم )

لحياة التوجه نحو ادا  إحصائيًا، وتتمت  بدرجة مقبولة من التشب ، وأنها تشتر  معًا في قياس 

، في  وء اإلطار الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية طضا األ  لد

 ه.أساسالن،ري الذي بني المقياس على 

 

 

 

 

 

 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.61 الصعبة ال،رول في حتى حسنة أمور حدو  أتوق   .1
 0.62 سارة مضاجآت الزمن لي يخبي  .2
 0.63 موراأل من المشر   الجانب أر    .3
 0.67 األفضل أتوق   .4
 0.67 تضاؤ  بكل المستقبل في أفكر  .5
 0.60 اليأس م  حياة وال الحياة م  يأس ال  .6
 0.70 لصالحي األمور تسير أن أتوق  ال  .7
 0.61 أريدها التي بالطريقة األمور تتحق  لن  .8
 0.66 الحياة هذه في قليل ح،ي  .9

 0.70 الطال  وسوء الشقاء على مكتوب  .10
 0.67 أجلي من خلقت المصائب أن شعرأ  .11
 0.66 حاو  مهما منحوس المنحوس أن لي ابدو  .12



75 

 

 ةالنفسي عراضاأل( لفقرات مقياس Factor Analysis) نتائج التحليل العاملي. (7.3جدول رقم )

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.73 لنوما في ا طرابات من أعاني  .1
 0.68 اآلخرين وجود في حتى بالعزلة أشعر  .2
 0.69 شيء أي أداء على قادر غير أنني أشعر  .3
 0.63 حولي من باألشياء أح  ال  .4
 0.84 استثارتي السهل من  .5
 0.75. الترنيز في صعوبة من أعاني  .6
 0.73 االنضعا  سري  بأنني أشعر  .7
 0.66 اليومية نشاطاتي في بانخضاض أشعر  .8
 0.65 موحشاً  كئيباً  المستقبل ر  أ  .9

 0.88 األسباب ألبس  أبكي  .10
 0.68 النسيان كثرة من أعاني  .11
 0.66 جسمي في شداد بتعب أشعر  .12
 0.68 جسمية ومشاكل آالم من أعاني  .13
 0.61 الساب  في بها أقوم كنت التي باألعما  القيام عن عاجز أنني أشعر  .14
 0.70 االنتباه في صعوبة أجد  .15
 0.69 اآلن بعد القرارات اتخاذ طي أست ال  .16
 0.71 الجدادة المواق  م  التعامل في صعوبة أجد  .17
 0.73 لي جر   ما فهم على قادرين غير اآلخرين أن أشعر  .18
 0.70 حد  لما بالذنب أشعر  .19
 0.66 حد  لما نضسي ألوم  .20
 0.72 األشياء لتحطيم داخلية دواف  تنتابني  .21
 0.69 االنتقام في رغبة لدي  .22
 0.73 اآلخرينب أث  ال  .23
 0.68 اآلخرين على االعتماد أستطي  ال  .24
 0.73 الحياة في األمل فقدت  .25
 0.73 اآلخرين مساعدة عن عاجز أنني أشعر  .26
 0.72 لي جر   ما ببسب ذال باإل أشعر  .27
 0.62 يضهمني أحد اوجد ال  .28
 0.68 نضسي إلى السوء جلبت أنني أشعر  .29
 0.74 ئلتيعا إلى السوء جلبت أنني أشعر  .30
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راســة ( أن التحليــل العــاملي ألغلبيــة ف7.3تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدو  رقــم ) قــرات أداة الدة

النضســية  عــراضاألدا  إحصــائيًا، وتتمتــ  بدرجــة مقبولــة مــن التشــب ، وأنهــا تشــتر  معــًا فــي قيــاس 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.72 مقبوض قلبي إن أشعر  .31
 0.78 التنض  في  ي  من أعاني  .32
 0.68 الرأس في صداع من أعاني  .33
 0.67 مري  بأنني أشعر  .34
 0.71 األسباب ألبس  أغضب  .35
 0.67 حولي بمن اهتمامي فقدت  .36
 0.70 الحياة هذه في نسانلإل قيمة ال  .37
 0.66 األحبة سأفار   أنني أشعر  .38
 0.78 باالنتحار ي أفكار  تراودني  .39
 0.62 تواجهني التي المشاكل حل في صعوبة أجد  .40
 0.63 واقعية غير تخيالت من أعاني  .41
 0.78 النوم أثناء مزعجة ونوابي  أحالم تراودني  .42
 0.77 النوم من االستيقاظ في التأخر مشكلة من أعاني  .43
 0.63 البيت من الخروج أتجنب  .44
 0.73 المدرسة بتر  أرغب  .45
 0.73 الدراسة في رغبة لدي لي   .46
 0.65 المعدة في آالم من أعاني  .47
 0.70 الليل قدوم من أخال  .48
 0.68 جسمي في ببرودة أشعر  .49
 0.61 المواق  بع  في نضسي عن التعبير عن عاجزاً  نضسي أجد  .50
 0.68 االحتال  الجيش رؤية عند أخال  .51
 0.66 األيام هذه أحد أطي  ال  .52
 0.62 أسرتي م  عالقاتي في بضتور أشعر  .53
 0.70 ال،الم من أخال  .54
 0.74 مرعوب وأنا النوم من أستيقظ  .55
 0.69 األيام هذه في البيت خارج أكون  عندما األمان بعدم أشعر  .56
 0.67 مستهدفاً  أكون  أن أخال  .57
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، فـي  ـوء اإلطــار الضلسـطينيين المحـررين مــن سـجون االحـتال  فـي الضــضة الغربيـة طضـا األلـد  

 ه.أساسالن،ري الذي بني المقياس على 

 حياةالتيقلم مع ال( لفقرات مقياس Factor Analysis) ملينتائج التحليل العا. (8.3جدول رقم )

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.65 أسرتي أفراد بنصيحة آخذ  .1
 0.64 أصدقائي بنصيحة آخذ  .2
 0.70 مبادئي عن أداف   .3
 0.77 قدري  نهأب أؤمن  .4
 0.63 بنضسي المو وع أحل  .5
 0.60 لي المقدمة والمواساة التضهم أتقبل  .6
 0.60 المو وع أنسى أن أحاو   .7
 0.66 أصلي  .8
 0.61 نضسي مساعدة على القادر الوحيد أنني أدر   .9

 0.65 متخصصين من المساعدة أطلب  .10
 0.60 قبل ذي من أقو   أصبح  .11
 0.70 للمشكلة مناسب حل عن أبحه  .12
 0.69 نضسي قرارة في باألمر أحتضظ  .13
 0.63 مشكلتي من أكبر مشاكل لهم اآلخرين بأن أتذنر  .14
 0.60 المشكلة من أكثر معلومات إليجاد اآلخرين م  تكلمأ  .15
 0.61 به أشعر عما ما شخص م  أتكلم  .16
 0.74 نضسي ألوم  .17
 0.63 المشكلة لحل السابقة خبرتي أستخدم  .18
 0.61 انتهى شيء كل بأن أتخيل  .19
 0.63 الناس أتجنب  .20
 0.66 الدان رجا  من المساعدة أطلب  .21
 0.71 الشرطة من المساعدة أطلب  .22
 0.71 بنضسي أتحكم أن أحاو   .23
 0.70 جيداً  المشكلة أدرس  .24
 0.65 وأطبقها للمشكلة خطة أ    .25
 0.64 فعالً  حد  هذا أن أصد  أن أرف   .26
 0.63 قوي  بأنني أت،اهر  .27
 0.66 حلها في دوراً  العب الحظ أن أشعر  .28
 0.69 حلها على القدرة لدي بأن أؤمن  .29
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ســة ( أن التحليــل العــاملي ألغلبيــة فقــرات أداة الدةرا8.3رقــم ) تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدو 

لد  ة التأقلم م  الحيا دا  إحصائيًا، وتتمت  بدرجة مقبولة من التشب ، وأنها تشتر  معًا في قياس

، في  وء اإلطار الن،ري الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية طضا األ

 ه.أساسالذي بني المقياس على 

 ثبات أداة الدراسة 2.6.3

ثبـات تم حساب الثبات ألداة الدةراسة بأبعادها المختلضـة بطريقـة االتسـا  الـداخلي بحسـاب معادلـة ال

(، وقـــد جـــاءت النتـــائ  نمـــا هـــي وا ـــحة فـــي الجـــدو  رقـــم Cronbach Alpha) كرونبـــا  ألضـــا

(9.3.) 

راســة بيبعCronbach Alphaنتــائج معادلــة الثبــات كرونبــا  ألفــا ). (9.3جــدول رقــم ) ادهــا ( ألداة الد 

 المختلفة  

 

بدرجة  ( أن أداة الدةراسة بأبعادها المختلضة تتمت 9.3تشير المعطيات الواردة في الجدو  رقم )

 من الثبات. جدًا عالية 

 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم
 0.95 35 تجربة االعتقا   .1
 0.96 22 الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا   .2
 0.88 10 تقدار الذات  .3
 0.87 12 التوجه نحو الحياة  .4
 0.97 57 النضسية عراضاأل  .5
 0.89 29 التأقلم م  الحياة  .6

 0.97 165 الدرجة الكلية
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 المعالجة اإلحصائية للبيانات 7.3

راســــة قامــــ ت إلــــى بمراجعتهــــا تمهيــــدًا إلدخالهــــا للحاســــوب، وأدخلــــ ةالباحثــــ تبعــــد جمــــ  بيانــــات الدة

ة الحاسوب ب عطائها أرقامًا معينة، أي بتحويل اإلجابات اللض،ية إلى رقمية، حيه أعطيـت اإلجابـ

ذلـ  و درجـات، ونـادرًا درجتـين، وأبـدًا درجـة واحـدة،  3درجـات، وأحيانـًا  4درجـات، وغالبـًا  5دائمًا 

ـــة وعكســـت فـــي الضقـــرات الســـالبة، بحيـــه نلمـــا ا دادت الدرجـــة ا   دادت درجـــة فـــي الضقـــرات الموجب

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي  طضـا الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  لد  األ

 الضضة الغربية والعك  صحيح. 

ات تمت المعالجة اإلحصائية الال مة للبيانات باستخراج األعداد، والنسب المئوية، والمتوسط

راسة عند المستو  الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقد فحصت فر يات  عن ، (α≤0.05)الدة

من  يطري  االختبارات اإلحصائية اآلتية، وذل  بعد التأكد من درجة تجانسها، وتو يعها الطبيع

 :(Normality Plots and Histograms Testsخال  اختبارات )

 (.t.tesاختبار ت ) .1

 .(One way analysis of variance)اختبار تحليل التباان األحادي  .2

 (.(Standardized regressionامل االنحدار المعياري مع .3

 (.Factor analysisالتحليل العاملي ) .4

 (.Guttman Split-Half Coefficientمعامل الثبات ) .5

(، SPSSتم ذل  باستخدام الحاسوب باستخدام برنام  الر م اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

  رقم المتوسطات الحسابية نما هو وا ح في الجدو ولضهم نتائ  الدةراسة يمكن االستعانة بمضتال 

(10.3.) 
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 مفتاح المتوسطات الحسابية. . (10.3جدول رقم )

 الخبرات الصادمة لتجربة االعتقالدرجة  المتوسط الحسابي
 منخفضة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.67
 عالية 3.68-5
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 الفصـل الرابـع

 نتائـج الدراسـة
 

 دمةمق 1.4

اتضــمن هـــذا الضصـــل عر ـــًا نـــاماًل ومضصـــاًل لنتـــائ  الدراســـة، الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة 

الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  فـي الضـضة الغربيـة، وذلـ  مـن  طضا االعتقا  لد  األ

راســـة وأهـــدافها وا باســـتخدام التقنيـــات اإلحصـــائية  ،فر ـــياتها ختبـــارخـــال  اإلجابـــة عـــن أســـئلة الدة

 سبة. المنا

 نتائج أسئلة الدراسة 2.4

 السؤال األول  1.2.4

لضفة الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في ا طفالتجربة االعتقال لدى األمستوى ما 

   ؟الغربية

ـــة عـــن هـــذا الســـؤا  اســـتخرجت  ، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة، األعـــدادلإلجاب

الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال   طضا العتقا  لد  األتجربة ا والنسب المئوية لمستو  

 (.1.4في الضضة الغربية، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )
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تجربــة  لمســتوى األعــداد، والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة . (1.4) جــدول رقــم

 .سجون االحتالل في الضفة الغربيةالفلسطينيين المحررين من  طفالاالعتقال لدى األ

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي
)%( 

 62.6 0.82 3.13 234 مستو  تجربة االعتقا 
 

 طضــا تجربــة االعتقــا  لــد  األأن مســتو  ( 1.4اتضــح مــن المعطيــات الــواردة فــي الجــدو  رقــم )

نانـت متوسـطة، إذ بلـغ المتوســ     فـي الضـضة الغربيـةالضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال

 (.62.6%(، وبلغ الو ن النسبي لها )3.13الحسابي لهذه الدرجة )

 . السؤال الثاني2.2.4

الفلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتالل فــي  طفــالمــا مؤشــرات تجربــة االعتقــال لــدى األ

    ؟الضفة الغربية

، والمتوســــطات الحســــابية، واالنحرافــــات المعياريــــة عــــداداأللإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤا  اســــتخرجت 

الضلســــطينيين المحــــررين مــــن ســــجون  طضــــا والنســــب المئويــــة لمؤشــــرات تجربــــة االعتقــــا  لــــد  األ

 (. 2.4االحتال  في الضضة الغربية مرتبة حسب األهمية، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )
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تجربــة االعتقــال النحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة لمؤشــرات المتوســطات الحســابية، وا(. 2.4جــدول رقــم )

 .الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية مرتبة حسب األهمية طفاللدى األ

رقم 
المتوسط  تجربة االعتقالمؤشرات  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 يالنسب
)% ( 

 76.0 1.28 3.80 للشتيمة تعر ت  .1
 71.2 1.34 3.56 لإلهانة تعر ت  .2
 70.8 1.33 3.54 الزمن من طويلة لمدة الوقول على أجبرت  .3
 68.6 1.42 3.43 عينيي على عصبة و عت  .4
 67.2 1.44 3.36 الحدادية بالسالسل قيدت  .5
 66.6 1.39 3.33 للتهداد تعر ت  .6
 65.2 1.35 3.26 تعذاب حالة شاهدت  .7
 65.0 1.41 3.25 الصارخة لألصوات تعر ت  .8
 63.8 1.34 3.19 الشداد البرد تعر ت  .9

 63.8 1.43 3.19 النوم من حرمت  .10
 63.0 1.33 3.15 نضسي ألذ  تعر ت  .11
 62.8 1.39 3.14 هواياتي ممارسة من حرمت  .12
 62.4 1.48 3.12 انضرادي سجن في و عت  .13
 61.2 1.42 3.06 الشدادة للحرارة تعر ت  .14
 60.0 1.19 3.00 جسمي ألذ  تعر ت  .15
 59.6 1.31 2.98 الطبية الرعاية من حرمت  .16
 57.6 1.40 2.88 الصالة أداء من منعت  .17
 57.0 1.36 2.85 االستحمام من حرمت  .18
 57.0 1.39 2.85 هأشكال بمختل  للتعذاب تعر ت  .19
 55.2 1.31 2.76 الطعام من حرمت  .20
 55.2 1.29 2.76 حاجتي قضاء من منعت  .21
 55.2 1.31 2.76 الموت لخطر تعر ت  .22
 54.8 1.34 2.74 الماء من حرمت  .23
 53.6 1.49 2.68 قتل حالة شاهدت  .24
 52.4 1.44 2.62 صحيحة غير أو مزيضة اعترافات كتابة على أجبرت  .25
 52.2 1.41 2.61 شاقة أعما  أداء على أجبرت  .26
 52.0 1.51 2.60 للشبح تعر ت  .27
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الضلســـطينيين المحـــررين مـــن  طضــا ( مؤشــرات تجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ2.4او ــح الجـــدو  رقـــم )

يمة، سـجون االحـتال  فــي الضـضة الغربيـة مرتبــة حسـب األهميــة، جـاء فـي مقــدمتها: تعر ـت للشــت

الـزمن، وو ـعت عصـبة علـى عينـي،  مـن طويلـة لمـدة ، وأجبـرت علـى الوقـوللإلهانـةوتعر ت 

 وقيدت بالسالسل الحدادية.

 السؤال الثال  3.2.4

جون الفلسـطينيين المحـررين مـن سـ طفالتجربة االعتقال لدى األلمستوى الخبرات الصادمة ما 

   ؟االحتالل في الضفة الغربية

ـــة عـــن هـــذا الســـؤا  اســـتخرجت  ، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة، األعـــدادلإلجاب

 الضلسـطينيين المحـررين طضـا تجربـة االعتقـا  لـد  األالخبـرات الصـادمة ل والنسب المئوية لمسـتو  

 (.2.4من سجون االحتال  في الضضة الغربية، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )

رقم 
المتوسط  تجربة االعتقالمؤشرات  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 يالنسب
)% ( 

 50.8 1.38 2.54 الوعي فقدت  .28
 49.0 1.35 2.45 الزمن من طويلة لضترات اليدان من علقت  .29
 48.2 1.35 2.41 التعري  على أجبرت  .30
 47.8 1.35 2.39 الزمن من طويلة لضترات الرجلين من علقت  .31
 43.4 1.19 2.17 بالماء رأسي تغطي  تم  .32
 42.2 1.27 2.11 السجائر قاببأع حرقت  .33
 40.4 1.28 2.02 كهربائياً  صعقت  .34
 36.2 1.08 1.81 الجنسية لإلساءة تعر ت  .35
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الخبـرات  لمسـتوى األعداد، والمتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة . (3.4) جدول رقم

 .الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية طفالتجربة االعتقال لدى األالصادمة ل

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي
)%( 

ت الصادمة لتجربة مستو  الخبرا
 االعتقا 

234 3.20 0.94 0.64 

 
تجربــــة أن مســــتو  الخبــــرات الصــــادمة ل( 3.4اتضــــح مــــن المعطيــــات الــــواردة فــــي الجــــدو  رقــــم )

نانـــت  الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة طضـــا االعتقـــا  لـــد  األ

 %(.64وبلغ الو ن النسبي لها )(، 3.20متوسطة، إذ بلغ المتوس  الحسابي لهذه الدرجة )

 السؤال الرابع 4.2.4

جون سـالفلسطينيين المحررين مـن  طفالتجربة االعتقال لدى األالخبرات الصادمة لما مؤشرات 

    ؟االحتالل في الضفة الغربية

، والمتوســــطات الحســــابية، واالنحرافــــات المعياريــــة األعــــدادلإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤا  اســــتخرجت 

ن الضلسـطينيين المحـرري طضـا تجربة االعتقا  لـد  األالخبرات الصادمة لية لمؤشرات والنسب المئو 

من سجون االحتال  في الضضة الغربيـة مرتبـة حسـب األهميـة، وذلـ  نمـا هـو وا ـح فـي الجـدو  

 (. 4.4رقم )
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بـرات الصـادمة الخالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة، والنسـب المئويـة لمؤشـرات (. 4.4جدول رقم )

الفلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتالل فــي الضــفة الغربيــة مرتبــة حســب  طفــالتجربــة االعتقــال لــدى األل

 .األهمية

 
الضلســـطينيين المحـــررين مـــن  طضــا ( مؤشــرات تجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ4.4او ــح الجـــدو  رقـــم )

 تذنرني أشياء سجون االحتال  في الضضة الغربية مرتبة حسب األهمية، جاء في مقدمتها: هنا 

المتوسط  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقالمؤشرات  رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 يالوزن النسب
)% ( 

 71.2 1.29 3.56 االعتقا  بحد  تذنرني أشياء هنا   .1
 68.8 1.34 3.44 االعتقا  حد  أتذنر عندما مزاجي انقلب  .2
 68.8 1.34 3.44 االعتقا  حد  استرج   .3
 67.4 1.29 3.37 االعتقا  حد  أتذنر عندما أغضب  .4
 67.2 1.29 3.36 أتذنره أو االعتقا  بحد  أفكر عندما أنزع   .5
 65.8 1.34 3.29 االعتقا  بحد  التضكير عدم أحاو   .6
 65.8 1.40 3.29 ذاكرتي من االعتقا  حد  إ الة في أرغب  .7
 65.8 1.28 3.29 قصد دون  االعتقا  بحد  أفكر  .8
 65.6 1.33 3.28 أخر   مرة سيحد  االعتقا  حد  أن داخلية مشاعر تنتابني  .9

 64.2 1.28 3.21 ذهني في االعتقا  بحد  متعلقة بصور أتضاجأ  .10

 أفكار أو صور بسبب (النوم في را االستغ مثل) النوم في مشاكل لدي  .11
 63.8 1.28 3.19 االعتقا  بحد  متعلقة

 63.6 1.30 3.18 االعتقا  بحد  المتعلقة الصعبة المشاعر من موجات تنتابني  .12
 63.2 1.37 3.16 االعتقا  بحد  اذنرني ما كل أتجنب  .13
 63.2 1.24 3.16 االعتقا  حد  لح،ة أعيش ونأنني أشعر  .14
 63.0 1.23 3.15 عنها التعبير أستطي  ال االعتقا  بحد  متعلقة كثيرة عرمشا من أعاني  .15
 62.0 1.31 3.10 االعتقا  بحد  تتعل  مزعجة أحالم تراودني  .16
 61.6 0.90 3.08 االعتقا  حد  تجاه مشاعري  عن التعبير أستطي  ال  .17
 61.2 1.32 3.06 أخر   مرة االعتقا  حد  أعيش ونأنني أشعر  .18
 60.8 1.34 3.04 االعتقا  بحد  تذنرني التي اق المو  أتجنب  .19
 60.6 1.35 3.03 االعتقا  حد  عن الحداه أتجنب  .20
 59.4 1.30 2.97 حقيقياً  شيئاً  يكن لم االعتقا  حد  بأن أشعر  .21

 في صعوبة) مثل جسدية فعل ردود لي يسبب االعتقا  لحد  تذنري   .22
 56.8 1.36 2.84 ة...(دوخ القلب،  ربات  يادة التنض ،
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 االعتقـا  حـد  أتـذنر عنـدما مزاجـي انقلـبتلتهـا ، و (3.56بمتوسـ  حسـابي ) االعتقـا  بحـد 

وأمــا أقلهــا أهميــة فكانــت تــذنري لحــد  االعتقــا  يســبب لــي ردود فعــل ، (3.44حســابي ) بمتوســ 

 . (2.84جسدية مثل: )صعوبة في التنض ،  يادة  ربات القلب، دوخة، ...( بمتوس  حسابي )

 السؤال الخامس 5.2.4

ة الفلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتالل فـي الضـف طفـاللدى األ مستوى تقدير الذاتما 

   ؟الغربية

ـــة عـــن هـــذا الســـؤا  اســـتخرجت  ، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة، األعـــدادلإلجاب

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال   طضــا لــد  األتقــدار الــذات  والنســب المئويــة لمســتو  

 (.5.4في الضضة الغربية، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )

تقــدير  لمســتوى د، والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة األعــدا. (5.4) جــدول رقــم

 .الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية طفاللدى األالذات 

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي
)%( 

 69.4 0.50 3.47 234 مستو  تقدار الذات
 

ـــات الـــواردة فـــي الجـــدو  رقـــم )ات ـــذات ( 5.4ضـــح مـــن المعطي ـــدار ال ـــد  األأن مســـتو  تق  طضـــا ل

نــان متوســطًا، إذ بلــغ المتوســ   الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة

 (.69.4%(، وبلغ الو ن النسبي لها )3.47الحسابي لهذه الدرجة )
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 . السؤال السادس6.2.4

فة الفلسطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتالل فـي الضـ طفاللدى األر الذات تقديما مؤشرات 

    ؟الغربية

، والمتوســــطات الحســــابية، واالنحرافــــات المعياريــــة األعــــدادلإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤا  اســــتخرجت 

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال   طضـا لـد  األتقـدار الـذات والنسب المئوية لمؤشرات 

 (. 6.4لغربية مرتبة حسب األهمية، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )في الضضة ا

لـدى تقـدير الـذات المتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة لمؤشـرات  (6.4جدول رقم )

 .الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية مرتبة حسب األهمية طفالاأل

رقم 
المتوسط  تقدير الذاتؤشرات م الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 يالوزن النسب
)% ( 

 81.2 0.97 4.06 الجيدة الصضات من عدداً  أمتل  أنني أشعر  .1
 78.0 1.06 3.90 قيمة ذو شخص أنني أشعر  .2
 75.0 1.12 3.75 به افتخر ما لدية   .3
 72.6 1.12 3.63 الصحيح االتجاه في تسير حياتي أن أشعر  .4
 72.4 1.20 3.62 ذاتي نحو بالر ا شعرأ  .5
 64.2 1.28 3.21 األيام هذه للحياة قيمة ال  .6
 64.2 1.26 3.21 لذاتي أكبر احترام لدي كان لو أتمنى  .7
 57.8 1.31 2.89  دي فهو معي لي  من  .8
 50.6 1.24 2.53 بالنض  الثقة تنقصني  .9

 47.2 1.26 2.36 الضائدة عديم شخص بأنني أشعر  .10
 

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون  طضا لد  األقدار الذات مؤشرات ت (4.6)لجدو  رقم او ح ا

 مـن عدداً  أمتل  أنني االحتال  في الضضة الغربية مرتبة حسب األهمية، جاء في مقدمتها: أشعر

ونانــت أقلهــا أهميــة تنقصــني الثقــة بــالنض  بمتوســ  ، (4.06بمتوســ  حســابي ) الجيــدة الصــضات

 . (2.53حسابي )
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 السؤال السابع 7.2.4

ي الفلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتالل فـ طفـاللـدى األنحـو الحيـاة  مستوى التوجهما 

   ؟الضفة الغربية

ـــة عـــن هـــذا الســـؤا  اســـتخرجت  ، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة، األعـــدادلإلجاب

ضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون ال طضـــا لـــد  األمســـتو  التوجـــه نحـــو الحيـــاة والنســـب المئويـــة ل

 (.7.4االحتال  في الضضة الغربية، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )

مستوى التوجه نحو لاألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية  (7.4) جدول رقم

 .فة الغربيةالفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الض طفاللدى األالحياة 

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي
)%( 

 65.6 0.59 3.28 234 مستو  التوجه نحو الحياة
 

 طضـا لـد  األأن مسـتو  التوجـه نحـو الحيـاة ( 7.4اتضح من المعطيات الواردة في الجدو  رقـم )

نــان متوســطًا، إذ بلــغ المتوســ   غربيــةالضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة ال

 (.65.6%(، وبلغ الو ن النسبي لها )3.28الحسابي لهذه الدرجة )

 . السؤال الثامن8.2.4

ي فـالفلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتالل  طفـاللـدى األالتوجه نحو الحياة ما مؤشرات 

    ؟الضفة الغربية

توســــطات الحســــابية، واالنحرافــــات المعياريــــة ، والماألعــــدادلإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤا  اســــتخرجت 

الضلســـطينيين المحــررين مـــن ســـجون  طضــا لـــد  األالتوجـــه نحــو الحيـــاة والنســب المئويـــة لمؤشــرات 

 (. 8.4االحتال  في الضضة الغربية مرتبة حسب األهمية، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )
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التوجـه نحـو الحيـاة يارية، والنسب المئويـة لمؤشـرات المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المع (8.4جدول رقم )

 .الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية مرتبة حسب األهمية طفاللدى األ

رقم 
المتوسط  التوجه نحو الحياةمؤشرات  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 يالنسب
)% ( 

 76.4 1.07 3.82 الصعبة ولال،ر  في حتى حسنة أمور حدو  أتوق   .1
 71.4 1.14 3.57 األفضل أتوق   .2
 69.2 1.20 3.46 تضاؤ  بكل المستقبل في أفكر  .3
 68.6 1.27 3.43 اليأس م  حياة وال الحياة م  يأس ال  .4
 68.4 1.13 3.42 سارة مضاجآت الزمن لي يخبي  .5
 67.6 1.15 3.38 األمور من المشر   الجانب أر    .6
 61.6 1.22 3.08 الحياة هذه في قليل ح،ي  .7
 61.0 0.98 3.05 أريدها التي بالطريقة األمور تتحق  لن  .8
 60.6 1.17 3.03 لصالحي األمور تسير أن أتوق  ال  .9

 58.6 1.21 2.93 الطال  وسوء الشقاء على مكتوب  .10
 56.4 1.26 2.82 أجلي من خلقت المصائب أن أشعر  .11
 56.2 1.32 2.81 حاو  مهما منحوس المنحوس أن لي ابدو  .12
 

الضلسـطينيين المحـررين مـن  طضـا ( مؤشـرات التوجـه نحـو الحيـاة لـد  األ4.8او ح الجدو  رقم )

 أمـور حـدو  سجون االحتال  في الضضة الغربية مرتبة حسب األهمية، جـاء فـي مقـدمتها: أتوقـ 

 مـ  أسيـ تضـاؤ ، وال بكل المستقبل في األفضل، وأفكر الصعبة، وأتوق  ال،رول في حتى حسنة

 سارة. مضاجآت الزمن لي اليأس، ويخبي م  حياة وال الحياة
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 التاسعالسؤال  8.2.4

الل الفلسطينيين المحررين مـن سـجون االحـت طفاللدى األ النفسية عراضمستوى انتشار األ ما

   ؟في الضفة الغربية

ـــة عـــن هـــذا الســـؤا  اســـتخرجت  ـــااألعـــدادلإلجاب ت المعياريـــة، ، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحراف

الضلسطينيين المحررين من سجون  طضا لد  األالنضسية  عراضمستو  انتشار األوالنسب المئوية ل

 (.8.4االحتال  في الضضة الغربية، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )

تشــار مســتوى انلاألعــداد، والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة  (9.4) جــدول رقــم

 .الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية طفاللدى األالنفسية  عراضاأل

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي
)%( 

 57.0 0.74 2.85 234 النضسية عراضمستو  انتشار األ

 

ـــــا لـــــد  األالنضســـــية  عـــــراضانتشـــــار األ( 9.4الجـــــدو  رقـــــم )تشـــــير المعطيـــــات الـــــواردة فـــــي   طض

بدرجـة متوسـطة، إذ بلـغ المتوسـ   الضلسطينيين المحررين من سـجون االحـتال  فـي الضـضة الغربيـة

 (.57%(، وبلغ الو ن النسبي لها )2.85) عراضالحسابي النتشار هذه األ

 :العاشر. السؤال 9.2.4
 مـن سـجون االحـتالل فـيالفلسـطينيين المحـررين  طفـاللـدى األالنفسـية  عـراضاألما مؤشـرات 

    ؟الضفة الغربية

، والمتوســــطات الحســــابية، واالنحرافــــات المعياريــــة األعــــدادلإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤا  اســــتخرجت 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون  طضـــا لـــد  األالنضســـية  عـــراضاألوالنســـب المئويـــة لمؤشـــرات 

 (. 9.4وا ح في الجدو  رقم ) االحتال  في الضضة الغربية مرتبة حسب األهمية، وذل  نما هو
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 النفسـية عـراضاألالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشـرات  (10.4جدول رقم )

 .الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية مرتبة حسب األهمية طفاللدى األ

رقم 
المتوسط  النفسية عراضاألمؤشرات  الفقرة

 حسابيال
االنحراف 
 المعياري 

 يالوزن النسب
)% ( 

 67.0 1.38 3.35 النوم في ا طرابات من أعاني  .1
 65.2 1.22 3.26 االنضعا  سري  بأنني أشعر  .2
 62.4 1.16 3.12 اآلخرين على االعتماد أستطي  ال  .3
 62.0 1.14 3.10 اليومية نشاطاتي في بانخضاض أشعر  .4
 62.0 1.22 3.10 ريناآلخ وجود في حتى بالعزلة أشعر  .5
 61.6 1.21 3.08 االنتباه في صعوبة أجد  .6
 61.6 1.16 3.08 استثارتي السهل من  .7
 61.2 1.23 3.06 الترنيز في صعوبة من أعاني  .8
 61.0 1.32 3.05 النوم من االستيقاظ في التأخر مشكلة من أعاني  .9

 60.8 1.20 3.04 النسيان كثرة من أعاني  .10
 60.8 1.19 3.04 الساب  في بها أقوم كنت التي باألعما  القيام عن عاجز أنني أشعر  .11
 60.6 1.24 3.03 لي جر   ما فهم على قادرين غير اآلخرين أن أشعر  .12
 60.6 1.12 3.03 جسمي في شداد بتعب أشعر  .13
 60.0 1.20 3.00 جسمية ومشاكل آالم من أعاني  .14
 60.0 1.29 3.00 االنتقام في رغبة لدي  .15
 59.2 1.26 2.96 األسباب ألبس  أغضب  .16
 59.2 1.21 2.96 اآلخرينب أث  ال  .17
 59.0 1.18 2.95 يضهمني أحد اوجد ال  .18
 58.2 1.24 2.91 واقعية غير تخيالت من أعاني  .19
 58.2 1.29 2.91 األشياء لتحطيم داخلية دواف  تنتابني  .20
 58.2 1.29 2.91 شيء أي أداء على قادر غير أنني أشعر  .21
 58.2 1.23 2.91 النوم أثناء مزعجة ونوابي  أحالم تراودني  .22
 57.8 1.32 2.89 حد  لما بالذنب أشعر  .23
 57.6 1.24 2.88 موحشاً  كئيباً  المستقبل أر    .24
 57.6 1.25 2.88 اآلخرين مساعدة عن عاجز أنني أشعر  .25
 57.6 1.27 2.88 التنض  في  ي  من أعاني  .26
 57.6 1.33 2.88 مقبوض قلبي إن أشعر  .27
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رقم 
 األعراض النفسيةمؤشرات  فقرةال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 يالوزن النسب
)% ( 

 57.4 1.21 2.87 الدراسة في رغبة لدي لي   .28
 57.0 1.38 2.85 االحتال  الجيش رؤية عند أخال  .29
 56.6 1.36 2.83 حد  لما نضسي ألوم  .30
 56.4 1.21 2.82 الرأس في صداع من أعاني  .31
 56.4 1.39 2.82 مستهدفاً  أكون  أن أخال  .32
 56.4 1.16 2.82 المواق  بع  في نضسي عن التعبير عن عاجزاً  نضسي أجد  .33
 55.8 1.28 2.79 األسباب ألبس  أبكي  .34
 55.6 1.16 2.78 الجدادة المواق  م  التعامل في صعوبة أجد  .35
 55.2 1.26 2.76 اآلن بعد القرارات اتخاذ أستطي  ال  .36
 55.0 1.30 2.75 لمعدةا في آالم من أعاني  .37
 55.0 1.19 2.75 حولي بمن اهتمامي فقدت  .38
 54.8 1.40 2.74 األحبة سأفار   أنني أشعر  .39
 54.8 1.32 2.74 المدرسة بتر  أرغب  .40
 54.8 1.16 2.74 حولي من باألشياء أح  ال  .41
 54.6 1.50 2.73 عائلتي إلى السوء جلبت أنني أشعر  .42
 54.6 1.28 2.73 مري  بأنني أشعر  .43
 54.2 1.20 2.71 البيت من الخروج أتجنب  .44
 54.2 1.27 2.71 األيام هذه في البيت خارج أكون  عندما األمان بعدم أشعر  .45
 54.2 1.16 2.71 تواجهني التي المشاكل حل في صعوبة أجد  .46
 54.2 1.38 2.71 نضسي إلى السوء جلبت أنني أشعر  .47
 54.0 1.30 2.70 لي جر   ما بسبب ذال باإل أشعر  .48
 53.8 1.16 2.69 األيام هذه أحد أطي  ال  .49
 53.8 1.25 2.69 أسرتي م  عالقاتي في بضتور أشعر  .50
 53.6 1.34 2.68 الحياة هذه في نسانلإل قيمة ال  .51
 53.2 1.27 2.66 الليل قدوم من أخال  .52
 53.0 1.33 2.65 الحياة في األمل فقدت  .53
 52.0 1.16 2.60 جسمي في ببرودة أشعر  .54
 51.2 1.37 2.56 ال،الم من أخال  .55
 51.0 1.35 2.55 مرعوب وأنا النوم من أستيقظ  .56
 46.4 1.33 2.32 باالنتحار ي أفكار  تراودني  .57
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الضلسـطينيين المحـررين مـن  طضـا لـد  األالنضسية  عراضاأل( مؤشرات 4.10او ح الجدو  رقم )

 مــــن أعــــاني ها:ســــجون االحــــتال  فــــي الضــــضة الغربيــــة مرتبــــة حســــب األهميــــة، جــــاء فــــي مقــــدمت

 أسـتطي  الو تلتهـا ، (3.35بمتوسـ  حسـابي ) االنضعـا  سـري  بـأنني أشـعر، و النوم في ا طرابات

وأمــا أقلهــا أهميــة فكانــت تراودنــي أفكــاري ، (3.26بمتوســ  حســابي ) اآلخــرين علــى االعتمــاد

 (.2.32باالنتحار بمتوس  حسابي )

 الحادي عشرالسؤال  9.2.4

ي الفلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتالل فــ طفــاللــدى األ ةمســتوى التــيقلم مــع الحيــا مــا

   ؟الضفة الغربية

ـــة عـــن هـــذا الســـؤا  اســـتخرجت  ، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة، األعـــدادلإلجاب

الضلســــطينيين المحــــررين مــــن ســــجون  طضــــا لــــد  األمســــتو  التــــأقلم مــــ  الحيــــاة والنســــب المئويــــة ل

 (.11.4غربية، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )االحتال  في الضضة ال

مستوى التيقلم مع لاألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية  (11.4) جدول رقم

 .الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية طفاللدى األالحياة 

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري 

 الوزن النسبي
)%( 

 65.8 0.58 3.29 234 مستو  التأقلم م  الحياة
 

 طضـــا لـــد  األأن مســـتو  التـــأقلم مـــ  الحيـــاة ( 11.4الجـــدو  رقـــم )تشـــير المعطيـــات الـــواردة فـــي 

نــان متوســطًا، إذ بلــغ المتوســ   الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة

 (.65.8%(، وبلغ الو ن النسبي لها )3.29الدرجة )الحسابي لهذه 
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 الثاني عشر. السؤال 10.2.4

ي فــالفلسـطينيين المحــررين مـن سـجون االحـتالل  طفـاللـدى األالتـيقلم مـع الحيــاة مـا مؤشـرات 

    ؟الضفة الغربية

، والمتوســــطات الحســــابية، واالنحرافــــات المعياريــــة األعــــدادلإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤا  اســــتخرجت 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون  طضـــا لـــد  األالتـــأقلم مـــ  الحيـــاة لنســـب المئويـــة لمؤشـــرات وا

االحــــتال  فــــي الضــــضة الغربيــــة مرتبــــة حســــب األهميــــة، وذلــــ  نمــــا هــــو وا ــــح فــــي الجــــدو  رقــــم 

(12.4 .) 

 ع الحيـاةالتـيقلم مـالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئويـة لمؤشـرات  (12.4جدول رقم )

 .الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية مرتبة حسب األهمية طفاللدى األ

رقم 
 الفقرة

المتوسط  التيقلم مع الحياةمؤشرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 يالوزن النسب
)%( 

 77.2 1.11 3.86 مبادئي عن أداف   .1
 75.4 1.16 3.77 قدري  نهأب أؤمن  .2
 73.8 1.06 3.69 أسرتي أفراد يحةبنص آخذ  .3
 72.4 1.35 3.62 أصلي  .4
 71.0 1.22 3.55 مشكلتي من أكبر مشاكل لهم اآلخرين بأن أتذنر  .5
 71.0 1.13 3.55 بنضسي المو وع أحل  .6
 70.2 1.19 3.51 نضسي مساعدة على القادر الوحيد أنني أدر   .7
 70.2 1.12 3.51 للمشكلة مناسب حل عن أبحه  .8
 69.8 1.10 3.49 نضسي قرارة في األمرب أحتضظ  .9

 69.2 1.18 3.46 قبل ذي من أقو   أصبح  .10
 67.6 1.19 3.38 حلها على القدرة لدي بأن أؤمن  .11
 67.6 0.99 3.38 أصدقائي بنصيحة آخذ  .12
 67.0 1.18 3.35 لي المقدمة والمواساة التضهم أتقبل  .13
 67.0 1.17 3.35 بنضسي أتحكم أن أحاو   .14
 66.4 1.21 3.32 قوي  يبأنن أت،اهر  .15
 66.2 1.12 3.31 المو وع أنسى أن أحاو   .16
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لضلسـطينيين المحـررين مـن ا طضـا ( مؤشـرات التـأقلم مـ  الحيـاة لـد  األ4.12او ح الجدو  رقـم )

 مبـادئي عـن سـجون االحـتال  فـي الضـضة الغربيـة مرتبـة حسـب األهميـة، جـاء فـي مقـدمتها: أدافـ 

ونانت أقلهـا أهميـة ، (3.77بمتوس  حسابي ) قدري  بأنه وأؤمنوتلتها ، (3.86بمتوس  حسابي )

 (.2.61أطلب المساعدة من الشرطة بمتوس  حسابي )

 ةنتائج فرضيات الدراس 3.4

 . الفرضية الرئيسة األولى1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   ( 05.0)ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  

الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية وفقـًا  طضا لد  األلتجربة االعتقا  

ـــة الوااللتحـــا  بـــالتعليم، الجـــن ،  :لمتغيـــرات ومكـــان الســـكن، والترتيـــب ، ونـــوع األســـرة، لجـــوءوحال

 .وسنة االعتقا  والمستو  التعليمي لألب واألم،والمرحلة الدراسية، الوالدي في األسرة، 

رقم 
 التيقلم مع الحياةمؤشرات  الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 يالوزن النسب
)%( 

 66.2 1.23 3.31 جيداً  المشكلة أدرس  .17
 65.2 1.14 3.26 المشكلة لحل السابقة خبرتي أستخدم  .18
 65.0 1.14 3.25 المشكلة من أكثر معلومات جادإلي اآلخرين م  أتكلم  .19
 64.4 1.14 3.22 به أشعر عما ما شخص م  أتكلم  .20
 64.0 1.17 3.20 وأطبقها للمشكلة خطة أ    .21
 63.6 1.15 3.18 حلها في دوراً  العب الحظ أن أشعر  .22
 60.8 1.32 3.04 نضسي ألوم  .23
 59.4 1.18 2.97 فعالً  حد  هذا أن أصد  أن أرف   .24
 58.8 1.26 2.94 متخصصين من المساعدة لبأط  .25
 58.6 1.18 2.93 انتهى شيء كل بأن أتخيل  .26
 55.2 1.20 2.76 الناس أتجنب  .27
 54.4 1.20 2.72 الدان رجا  من المساعدة أطلب  .28
 52.2 1.28 2.61 الشرطة من المساعدة أطلب  .29
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 :الضر يات الضرعية التاليةاألولى ويتضرع عن الضر ية الرئيسة 

 الفرضية الفرعية األولى 1.1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   (  0.05) ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة  طضــا لــد  األ لتجربــة االعتقــا 

 تعز  لمتغير الجن .

الخبــرات الصــادمة لتجربــة ( للضــرو  فــي مســتو  t.testالضر ــية تــم اســتخدام اختبــار ت )الختبــار 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة تعـــز   طضـــا لـــد  األ االعتقـــا 

 (.13.4لمتغير الجن ، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )

لــدى  الخبــرات الصــادمة لتجربـة االعتقــالفــي مسـتوى ( للفــروق t.test(. نتــائج اختبـار ت )13.4جـدول رقــم )

 لضفة الغربية تعزى لمتغير الجنسالفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في ا طفالاأل

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.90 3.07 200 ذكر
232 5.497- 0.000 

 0.76 3.97 34 أنثى
 

ية عنـــد وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائإلـــى ( 13.4تشـــير المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدو  رقـــم )

الضلسـطينيين  طضـا لـد  األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا في مستو   (  0.05)المستو  

، وبذل  تكون الضر ـية قـد المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية تعز  لمتغير الجن 

 رفضت.
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 الفرضية الفرعية الثانية 2.1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   (  0.05)ية عنــد المســتو  ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائ

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة  طضــا لــد  األ لتجربــة االعتقــا 

 .االلتحا  بالتعليمتعز  لمتغير 

جربــة الخبــرات الصــادمة لت( للضــرو  فــي مســتو  t.testالضر ــية تــم اســتخدام اختبــار ت )الختبــار 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة تعـــز   طضـــا لـــد  األ االعتقـــا 

 (.14.4، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )االلتحا  بالتعليملمتغير 

لــدى  الخبــرات الصــادمة لتجربـة االعتقــالفــي مسـتوى ( للفــروق t.test(. نتــائج اختبـار ت )14.4جـدول رقــم )

 االلتحاق بالتعليمسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية تعزى لمتغير الفل طفالاأل

المتوسط  العدد االلتحاق بالتعليم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.92 3.21 179 ملتحق
232 0.406 0.685 

 1.01 3.15 55 غير ملتحق
 

وجـود فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد إلـى عـدم ( 14.4المعطيات الواردة في الجدو  رقم ) تشير

الضلسـطينيين  طضـا لـد  األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا في مستو   (  0.05)المستو  

 قبــلت، وبــذل  االلتحــا  بــالتعليمالمحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة تعــز  لمتغيــر 

 .الضر ية

 الفرضية الفرعية الثالثة .3.1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   (  0.05)ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة  طضــا لــد  األ لتجربــة االعتقــا 

 .حالة اللجوءتعز  لمتغير 
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الخبــرات الصــادمة لتجربــة ( للضــرو  فــي مســتو  t.testر ــية تــم اســتخدام اختبــار ت )الضالختبــار 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة تعـــز   طضـــا لـــد  األ االعتقـــا 

 (.15.4، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )حالة اللجوءلمتغير 

لــدى  الخبــرات الصــادمة لتجربـة االعتقــالفــي مسـتوى فــروق ( للt.test(. نتــائج اختبـار ت )15.4جـدول رقــم )

 حالة اللجوءالفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية تعزى لمتغير  طفالاأل

المتوسط  العدد حالة اللجوء
 الحسابي

االنحراف 
قيمة ت  درجات الحرية المعياري 

 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 1.00 3.12 34 الجئ
225 0.460- 0.646 

 0.94 3.20 193 الجئغير 
 

وجـود فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد إلـى عـدم ( 15.4تشير المعطيات الواردة في الجدو  رقم )

الضلسـطينيين  طضـا لـد  األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا في مستو   (  0.05)المستو  

 تقبـــلوبـــذل  ، حالـــة اللجـــوءضة الغربيـــة تعـــز  لمتغيـــر المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــ

 .الضر ية

 رابعةالفرضية الفرعية ال 4.1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   (  0.05)ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  

غربيــة الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة ال طضــا لــد  األ لتجربــة االعتقــا 

 .األسرةنوع تعز  لمتغير 

الخبــرات الصــادمة لتجربــة ( للضــرو  فــي مســتو  t.testالضر ــية تــم اســتخدام اختبــار ت )الختبــار 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة تعـــز   طضـــا لـــد  األ االعتقـــا 

 (.16.4، وذل  نما هو وا ح في الجدو  رقم )األسرةنوع لمتغير 
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لــدى  الخبــرات الصــادمة لتجربـة االعتقــالفــي مسـتوى ( للفــروق t.test(. نتــائج اختبـار ت )16.4ل رقــم )جـدو

 األسرةنوع الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية تعزى لمتغير  طفالاأل

المتوسط  العدد األسرةنوع 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.94 3.20 183 نووية
232 0.066 0.947 

 0.93 3.19 51 ممتدة
 

وجـود فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد إلـى عـدم ( 16.4تشير المعطيات الواردة في الجدو  رقم )

ين الضلسـطيني طضـا لـد  األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا في مستو   (  0.05)المستو  

 .الضر ية تقبلوبذل  ، األسرةنوع المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية تعز  لمتغير 

 لخامسةالفرضية الفرعية ا 5.1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   (  0.05)ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  

حــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة الضلســطينيين الم طضــا لــد  األ لتجربــة االعتقــا 

 .مكان السكنتعز  لمتغير 

 one way analysis of)ي الضر ــية تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاان األحــادالختبــار 

variance)   الضلســطينيين  طضــا لــد  األ الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا للضــرو  فــي مســتو

، وذلــ  نمــا هــو مكــان الســكنة الغربيــة تعــز  لمتغيــر المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــض

 (.17.4وا ح في الجدو  رقم )
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فـي ( للفـروق One way analysis of variance) نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي .(17.4) جدول رقـم

ي الضـفة الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل ف طفاللدى األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقالمستوى 

 مكان السكنالغربية تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين
متوسط  مجموع المربعات الحرية

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.359 0.719 2 بين المجموعات
 0.892 206.026 231 داخل المجموعات 0.669 0.403

 ----- 206.745 233 المجموع
 

وجـود فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد عـدم ( إلـى 17.4دة في الجدو  رقم )تشير المعطيات الوار 

الضلسـطينيين  طضـا لـد  األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا في مستو   (  0.05) المستو  

 تقبـــلوبـــذل  ، مكـــان الســـكنالمحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة تعـــز  لمتغيـــر 

 .الضر ية

 الخبـرات الصـادمة لتجربـة االعتقـال(. المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمسـتوى 18.4)جدول رقم 

 مكان السكنالفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية تعزى لمتغير  طفاللدى األ

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مكان السكن
 0.90 3.22 139 مدينة
 1.04 3.11 55 قرية
 0.93 3.27 40 مخيم

 

 لسادسةالفرضية الفرعية ا .6.1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   (  0.05)ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة  طضــا لــد  األ لتجربــة االعتقــا 

 .األسرةرتيب الوالدي في التتعز  لمتغير 
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 one way analysis of)ي الضر ــية تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاان األحــادالختبــار 

variance)   الضلســطينيين  طضــا لــد  األ الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا للضــرو  فــي مســتو

، وذلـ  األسرة الترتيب الوالدي فيالمحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية تعز  لمتغير 

 (.19.4كما هو وا ح في الجدو  رقم )

فـي ( للفـروق One way analysis of variance) نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي .(19.4) جدول رقـم

الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضـفة  طفاللدى األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقالمستوى 

 األسرةالترتيب الوالدي في ر الغربية تعزى لمتغي

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط  مجموع المربعات
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 5.087 10.173 2 بين المجموعات
 0.824 183.853 223 داخل المجموعات 0.002 6.170

 ----- 194.026 225 المجموع
 

( إلـــى وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 19.4و  رقـــم )تشـــير المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــد

الضلسـطينيين  طضـا لـد  األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا في مستو   (  0.05) المستو  

، األســـرةالترتيـــب الـــوالدي فـــي المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة تعـــز  لمتغيـــر 

( tukey testمصـــدر هـــذه الضـــرو  اســـتخدم اختبـــار تـــوني ) وإليجـــاد. الضر ـــية تـــرف وبـــذل  

 طضــا لــد  األ الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا مســتو  للمقارنــات الثنائيــة البعديــة للضــرو  فــي 

الترتيـب الـوالدي فـي الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضـضة الغربيـة تعـز  لمتغيـر 

 .(20.4رقم )، وذل  نما هو وا ح في الجدو  األسرة
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الخبـرات مسـتوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في tukey test(. نتائج اختبار توكي )20.4جدول رقم )

الفلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتالل فـي الضـفة الغربيـة تعـزى  طفـاللـدى األ الصادمة لتجربة االعتقال

 األسرةالترتيب الوالدي في لمتغير 

 األخير األوسط األول المقارنات
 *0.61778 0.25758  األول
 0.36020   األوسط
    األخير

 
الخبــرات مسـتو  فـي ( أن الضــرو  20.4المقارنـات الثنائيــة البعديـة الـواردة فــي الجـدو  رقـم ) تشـير

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة  طضــا لــد  األ الصــادمة لتجربــة االعتقــا 

الضلســطينيين المحــررين مــن  طضــا نانــت بــين األ األســرةالترتيــب الــوالدي فــي متغيــر الغربيــة تعــز  ل

، واألخيــــر لصــــالح األو ، الــــذان نــــان األســــرةذوي الترتيــــب الــــوالدي األو  فــــي  ســـجون االحــــتال 

مسـتو  الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  عنــدهم أعلــى، وذلــ  نمــا هــو وا ــح مــن المتوســطات 

  (. 21.4ات الصادمة لتجربة االعتقا  في الجدو  رقم )الحسابية لمستو  الخبر 

 العتقـالالخبـرات الصـادمة لتجربـة ا(. المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمسـتوى 21.4جدول رقـم )

الدي فـي الترتيـب الـو الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضـفة الغربيـة تعـزى لمتغيـر  طفاللدى األ

 األسرة

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد األسرةرتيب الوالدي في الت
 0.82 3.28 21 األول
 0.95 3.06 64 األوسط
 0.91 3.30 94 األخير

 

 

 

 



104 

 

 لسابعةالفرضية الفرعية ا 7.1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   (  0.05)ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة  طضــا لــد  األ ربــة االعتقــا لتج

 .المرحلة الدراسية تعز  لمتغير

 one way analysis of)ي الضر ــية تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاان األحــادالختبــار 

variance)   الضلســطينيين  طضــا لــد  األ الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا للضــرو  فــي مســتو

، وذلـ  نمـا هـو المرحلـة الدراسـيةالمحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربيـة تعـز  لمتغيـر 

 (.22.4وا ح في الجدو  رقم )

( للفـروق One way analysis of variance) نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي .(22.4) جـدول رقـم

الفلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتالل فـي  طفـاللـدى األ الخبرات الصـادمة لتجربـة االعتقـالفي مستوى 

 المرحلة الدراسيةالضفة الغربية تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط  مجموع المربعات
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.133 2.266 2 بين المجموعات
 0.846 148.972 176 داخل المجموعات 0.265 1.339

 ----- 151.239 178 المجموع
 

وجـود فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد عـدم ( إلـى 19.4تشير المعطيات الواردة في الجدو  رقم )

الضلسـطينيين  طضـا لـد  األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا في مستو   (  0.05) المستو  

 تقبــلوبــذل  ، المرحلــة الدراســيةبيــة تعــز  لمتغيــر المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغر 

 . الضر ية
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 عتقــالالخبــرات الصــادمة لتجربــة االالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمســتوى  (23.4جــدول رقــم )

 راسيةالمرحلة الدالفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية تعزى لمتغير  طفاللدى األ

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الدراسيةالمرحلة 
 0.82 3.28 21 ية دنياأساس
 0.95 3.06 64 ية علياأساس

 0.91 3.30 94 ثانوية
 

 لثامنةالفرضية الفرعية ا .8.1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   (  0.05)ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة  طضــا لــد  األ العتقــا لتجربــة ا

 .المستو  التعليمي لألبتعز  لمتغير 

 one way analysis of)ي الضر ــية تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاان األحــادالختبــار 

variance)   الضلســطينيين  طضــا لــد  األ الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا للضــرو  فــي مســتو

، وذلـ  المسـتو  التعليمـي لـألبالمحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي الضـضة الغربيـة تعـز  لمتغيـر 

 (.24.4كما هو وا ح في الجدو  رقم )

فـي ( للفـروق One way analysis of variance) نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي .(24.4) جدول رقـم

الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضـفة  طفاللدى األ تقالالخبرات الصادمة لتجربة االعمستوى 

 المستوى التعليمي لألبالغربية تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين
متوسط  مجموع المربعات الحرية

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.580 1.739 3 بين المجموعات
 0.899 196.782 219 داخل المجموعات 0.587 0.645

 ----- 198.521 222 المجموع
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وجـود فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد عـدم ( إلـى 24.4تشير المعطيات الواردة في الجدو  رقم )

الضلسـطينيين  طضـا لـد  األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا في مستو   (  0.05) المستو  

وبـذل  ، المسـتو  التعليمـي لـألبالضـضة الغربيـة تعـز  لمتغيـر المحررين من سجون االحتال  فـي 

 . الضر ية تقبل

 العتقـالالخبـرات الصـادمة لتجربـة ا(. المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمسـتوى 25.4جدول رقـم )

عليمـي تالمسـتوى الالفلسطينيين المحررين مـن سـجون االحـتالل فـي الضـفة الغربيـة تعـزى لمتغيـر  طفاللدى األ

 لألب

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي لألب
 0.86 3.26 121 ي فما دون أساس

 1.07 3.11 66 ثانوي 
 1.10 2.98 15 دبلوم

 0.90 3.14 21 بكالوريوس فيعلى
 

 لتاسعةالفرضية الفرعية ا .9.1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   (  0.05)ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة  طضــا لــد  األ لتجربــة االعتقــا 

  .المستو  التعليمي لألمتعز  لمتغير 

 one way analysis of)ي الضر ــية تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاان األحــادالختبــار 

variance)   الضلســطينيين  طضــا لــد  األ الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا فــي مســتو  للضــرو

، وذل  نما المستو  التعليمي لألمالمحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية تعز  لمتغير 

 (.26.4هو وا ح في الجدو  رقم )
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فـي ( للفـروق One way analysis of variance) نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي .(26.4) جدول رقـم

الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضـفة  طفاللدى األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقالمستوى 

 مالمستوى التعليمي لألالغربية تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين
متوسط  مجموع المربعات الحرية

 المربعات
قيمة ف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 1.986 5.957 3 جموعاتبين الم
 0.915 185.772 203 داخل المجموعات 0.093 2.170

 ----- 191.730 206 المجموع
 

وجـود فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد عـدم ( إلـى 26.4تشير المعطيات الواردة في الجدو  رقم )

الضلسـطينيين  طضـا د  األلـ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا في مستو   (  0.05) المستو  

وبــذل  ، مالمســتو  التعليمــي لــألالمحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة تعــز  لمتغيــر 

 . الضر ية تقبل

 العتقـالالخبـرات الصـادمة لتجربـة ا(. المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمسـتوى 27.4جدول رقـم )

عليمـي المسـتوى التجون االحـتالل فـي الضـفة الغربيـة تعـزى لمتغيـر الفلسطينيين المحررين مـن سـ طفاللدى األ

 لألم

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي لألم
 0.90 3.13 121 ي فما دون أساس

 1.02 3.13 53 ثانوي 
 1.16 3.68 19 دبلوم

 0.83 3.42 14 بكالوريوس فيعلى
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 لعاشرةا الفرضية الفرعية .10.1.3.4

الخبــرات الصــادمة فــي مســتو   (  0.05)ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة  طضــا لــد  األ لتجربــة االعتقــا 

 .سنة االعتقا تعز  لمتغير 

 one way analysis of)ي األحــاد الضر ــية تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاانالختبــار 

variance)   الضلســطينيين  طضــا لــد  األ الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا للضــرو  فــي مســتو

، وذلــ  نمــا هــو ســنة االعتقــا المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة تعــز  لمتغيــر 

 (.28.4وا ح في الجدو  رقم )

فـي ( للفـروق One way analysis of variance) التبـاين األحـادينتـائج اختبـار تحليـل  .(28.4) جدول رقـم

الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضـفة  طفاللدى األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقالمستوى 

 سنة االعتقالالغربية تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط  مجموع المربعات
 المربعات

قيمة ف 
 بةالمحسو 

الداللة 
 اإلحصائية

 5.304 10.608 2 بين المجموعات
 0.849 196.137 231 داخل المجموعات 0.002 6.247

 ----- 206.745 233 المجموع
 

( إلـــى وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 28.4تشـــير المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدو  رقـــم )

الضلسـطينيين  طضـا لـد  األ الصادمة لتجربة االعتقا  الخبراتفي مستو   (  0.05) المستو  

وبــذل  تــرف  ، ســنة االعتقــا المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة تعــز  لمتغيــر 

 .الضر ية
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( للمقارنــات الثنائيـــة البعديـــة tukey testمصـــدر هــذه الضـــرو  اســـتخدم اختبــار تـــوني ) وإليجــاد

الضلســطينيين المحــررين مــن  طضــا لــد  األ جربــة االعتقــا الخبــرات الصــادمة لتمســتو  للضــرو  فــي 

سنة االعتقا ، وذل  نما هو وا ح في الجدو  سجون االحتال  في الضضة الغربية تعز  لمتغير 

 .(29.4رقم )

الخبـرات مسـتوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في tukey test(. نتائج اختبار توكي )29.4جدول رقم )

الفلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتالل فـي الضـفة الغربيـة تعـزى  طفـاللـدى األ ربة االعتقالالصادمة لتج

 سنة االعتقاللمتغير 

 2017 2016 2015 المقارنات
2015  0.15624 0.52622* 
2016   0.36998 
2017    

 

مســـتو  فـــي  أن الضـــرو  إلـــى ( 29.4المقارنـــات الثنائيـــة البعديـــة الـــواردة فـــي الجـــدو  رقـــم ) تشـــير

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي  طضـا لد  األ الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا 

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون  طضـا نانـت بـين األ سنة االعتقا الضضة الغربية تعز  لمتغير 

الـذان تــم  طضـا ، واألخيـر لصــالح األ2017، والعـام 2015الـذان تــم اعتقـالهم فـي العــام  االحـتال 

، الــذان نــان مســتو  الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  عنــدهم أعلــى، 2015اعتقــالهم فــي العــام 

وذلــ  نمــا هــو وا ــح مــن المتوســطات الحســابية لمســتو  الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  فــي 

  (. 30.4الجدو  رقم )
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 العتقـالالخبـرات الصـادمة لتجربـة المسـتوى (. المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة 30.4جدول رقـم )

 لسنة االعتقاالفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية تعزى لمتغير  طفاللدى األ

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنة االعتقال
2015 108 3.38 0.89 
2016 67 3.22 0.86 
2017 59 2.85 1.01 

 

 ة الرئيسة الثانية:الفرضي 2.3.4

بـين متغيـرات: العمـر، ومسـتو   (  0.05)ذات داللة إحصـائية عنـد المسـتو  عالقة ال توجد 

الخبــرات مســتو  و  األســرة أفــرادالتحصــيل الدراســي، ومــدة االعتقــا ، وعــدد مــرات االعتقــا ، وعــدد 

ن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الضلســطينيين المحــررين مــ طضــا لــد  األالصــادمة لتجربــة االعتقــا  

 .الغربية

 :الفرضيات الفرعية التاليةالثانية ويتفرع عن الفرضية الرئيسة 

 الفرضية الفرعية األولى .1.2.3.4

مســـتو  بـــين متغيـــر العمـــر و  (  0.05)ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد المســـتو  عالقـــة ال توجـــد 

الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي  ضـا طلد  األالخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  

 .الضضة الغربية

 ثانيةالفرضية الفرعية ال .2.2.3.4

بــين متغيــر مســتو  التحصــيل  (  0.05)ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  عالقــة ال توجــد 

لمحــررين مـــن الضلســطينيين ا طضــا لــد  األالخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقـــا  مســتو  الدراســي و 

 .سجون االحتال  في الضضة الغربية
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 ثالثةالفرضية الفرعية ال .3.2.3.4

بــــين متغيــــر مــــدة االعتقــــا   (  0.05)ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد المســــتو  عالقــــة ال توجــــد 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون  طضـــا لـــد  األالخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  مســـتو  و 

 .في الضضة الغربيةاالحتال  

 رابعةالفرضية الفرعية ال .4.2.3.4

بين متغيـر عـدد مـرات االعتقـا   (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستو  عالقة ال توجد 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون  طضـــا لـــد  األالخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  مســـتو  و 

 .االحتال  في الضضة الغربية

 خامسةالفرضية الفرعية ال .5.2.3.4

 األســرة أفــرادبــين متغيــر عــدد  (  0.05)ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  عالقــة ال توجــد 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون  طضـــا لـــد  األالخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  مســـتو  و 

 .االحتال  في الضضة الغربية

 standardizedتم استخدام معامل االنحدار المعياري )ة السابقات الضر يالختبار 

regression ات: العمر، ومستو  التحصيل الدراسي، ومدة االعتقا ، وعدد ( للعالقة بين متغير

 طضا لد  األالخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  مستو  و  األسرة أفرادمرات االعتقا ، وعدد 

ي الضضة الغربية، نما هو وا ح في الجدو  رقم الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  ف

(31.4).  
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ات: متغيـر ( للعالقـة بـين standardized regressionنتـائج معامـل االنحـدار المعيـاري ). (31.4جـدول رقـم )

الخبـرات مسـتوى و  األسـرة أفـرادالعمر، ومستوى التحصيل الدراسي، ومدة االعتقال، وعدد مرات االعتقال، وعـدد 

 .الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية طفاللدى األربة االعتقال الصادمة لتج

 المتغيرات العدد Beta   قيمة الداللة اإلحصائية
 العمر 234 -0.021 0.767
 مستوى التحصيل الدراسي 234 0.045 0.524
 مدة االعتقال 234 0.183 0.048
 عدد مرات االعتقال 234 0.277 0.002
 األسرة أفرادعدد  234 -0.155 0.029

 

 عنـــد إحصـــائية داللـــة ( إلـــى وجـــود عالقـــة ذات31.4المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدو  رقـــم ) تشـــير

 األســـرة أفــرادمتغيــرات مـــدة االعتقــا ، وعــدد مــرات االعتقـــا ، وعــدد  بــين (  0.05) المســتو  

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون  طضـــا لـــد  األالخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  مســـتو  و 

، فضـــي حـــين وجـــدت عالقـــة طرديـــة بـــين تـــرف  الضر ـــيات وبـــذل  ،االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة

متغيــري مــدة االعتقــا  وعــدد مــرات االعتقــا  ومســتو  الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا ، بحيــه 

رات الصـادمة لتجربـة االعتقـا  كلما ا دادت مدة االعتقا  وعدد مـرات االعتقـا  ا داد مسـتو  الخبـ

ومسـتو  الخبـرات  األسـرة أفرادوالعك  صحيح، في المقابل وجدت عالقة عكسية بين متغير عدد 

قـــل مســـتو  الخبـــرات الصـــادمة  األســـرة أفـــرادالصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا ، بحيـــه نلمـــا ا داد عـــدد 

بين متغيري العمر ومستو  لتجربة االعتقا  والعك  صحيح. ولم ت،هر أية عالقة دالة احصائيًا 

 التحصيل الدراسي ومستو  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا ، وبذل  تكون الضر يتان قد قبلتا. 
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 ثالثة. الفرضية الرئيسة ال3.3.4

بــين الخبــرات الصــادمة لتجربــة  (  0.05)ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  عالقــة ال توجــد 

 طضـا لـد  األالنضسية، والتـأقلم مـ  الحيـاة  عراضذات، والتوجه نحو الحياة، واألاالعتقا  وتقدار ال

 .الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية

 :الفرضيات الفرعية التاليةالثالثة ويتفرع عن الفرضية الرئيسة 

 الفرضية الفرعية األولى .1.3.3.4

بــين الخبــرات الصــادمة لتجربــة  (  0.05)د المســتو  ذات داللــة إحصــائية عنــعالقــة ال توجــد 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة  طضـــا د  األاالعتقـــا  وتقـــدار الـــذات لـــ

 .الغربية

 ثانيةالفرضية الفرعية ال .2.3.3.4

خبــرات الصــادمة لتجربــة بــين ال (  0.05)ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  عالقــة ال توجــد 

 الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة طضا د  األاالعتقا  والتوجه نحو الحياة ل

 .الغربية

 ثالثةالفرضية الفرعية ال .3.3.3.4

بــين الخبــرات الصــادمة لتجربــة  (  0.05)ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  عالقــة ال توجــد 

الضلسطينيين المحررين من سجون االحـتال  فـي الضـضة  طضا د  األالنضسية ل عراضاالعتقا  واأل

 .الغربية
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 رابعةالفرضية الفرعية ال .4.3.3.4

بــين الخبــرات الصــادمة لتجربــة  (  0.05)ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو  عالقــة ال توجــد 

 طينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي الضـضةالضلسـ طضـا د  األاالعتقا  والتأقلم م  الحياة ل

 .الغربية

 standardizedتم استخدام معامل االنحدار المعياري )ة السابقات الضر يالختبار 

regression الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  وتقدار الذات، والتوجه نحو ( للعالقة بين

الضلسطينيين المحررين من سجون  طضا األلد  النضسية، والتأقلم م  الحياة  عراضالحياة، واأل

  .(32.4نما هو وا ح في الجدو  رقم ) الغربية،االحتال  في الضضة 

( للعالقــة بـين الخبــرات standardized regression(. نتــائج معامـل االنحــدار المعيـاري )32.4جـدول رقـم )

النفســية، والتــيقلم مــع الحيــاة لــدى  اضعــر الصــادمة لتجربــة االعتقــال وتقــدير الــذات، والتوجــه نحــو الحيــاة، واأل

 الفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل في الضفة الغربية. طفالاأل

 المتغيرات العدد Beta   قيمة الداللة اإلحصائية
 تقدير الذات 234 0.435 0.000
 التوجه نحو الحياة 234 -0.181 0.004
 النفسية عراضاأل 234 0.455 0.000
 التيقلم مع الحياة 234 -0.321 0.000

 

 عنـــد إحصـــائية داللـــة ( إلـــى وجـــود عالقـــة ذات32.4المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدو  رقـــم ) تشـــير

الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  وتقـــدار الـــذات، والتوجـــه نحـــو بـــين  (  0.05) المســـتو  

لضلســطينيين المحــررين مــن ســجون ا طضــا النضســية، والتــأقلم مــ  الحيــاة لــد  األ عــراضالحيــاة، واأل

، فضـــي حـــين وجـــدت عالقـــة طرديـــة بـــين تـــرف  الضر ـــيات وبـــذل ، االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة

النضســية، بحيــه نلمــا ا داد مســتو   عــراضالخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  وتقــدار الــذات، واأل
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النضســية  عــراضنتشــار األالخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  ا داد مســتو  تقــدار الــذات، وا داد ا

والعك  صحيح، في  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية طضا لد  األ

المقابل وجدت عالقة عكسية بين الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  ونل من التوجه نحو الحياة، 

االعتقـا  نـان التوجـه نحـو  والتأقلم م  الحياة، بحيه نلما ا داد مسـتو  الخبـرات الصـادمة لتجربـة

، الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربيـة طضا الحياة أكثر تشاؤميًا لد  األ

 وقل مستو  التأقلم م  الحياة عندهم والعك  صحيح. 
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  الفصل الخامس

 ملخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 

 راسة ومناقشتهاملخص نتائج الد   2.5

 ملخص النتائج المتعلقة بيسئلة الدراسة: 1.2.5

 تهدل الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 الفلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتالل فـي طفـالما مستوى تجربة االعتقال لـدى األ .1

 الضفة الغربية؟ 

ـــد  األ أظهـــرت ـــة االعتقـــا  ل ـــائ  أن مســـتو  تجرب ين المحـــررين مـــن ســـجون الضلســـطيني طضـــا النت

(، 3.13االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة نانــت متوســطة، إذ بلــغ المتوســ  الحســابي لهــذه الدرجــة )

 .(62.6%وبلغ الو ن النسبي لها )

نسبة األطضا  الذان تعر وا لالعتقا  نانت متوسطة وهذه النسـبة ليسـت بقليلـة،  نأ الباحثة وتجد

ي مـن أساسـومكـون  أصـيلوهـو جـزء  واالجتمـاعي،ضسـي الن كونها تعتبر عامـل مـؤثر علـى نمـوهم

، فعـدم وجـود ن أي تأثير على أي جزء من هذه األجزاء اؤثر على البناء نكـلأكيانهم الشخصي و 

نســــا  المجتمــــ  ســــواء الثقافيــــة، واالجتماعيــــة، والسياســــية، والدانيــــة، أجميــــ  بــــين تــــراب  وتكامــــل 
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وهـذا اتضـ   ،عاله ومتكاملـة وتجـاو  تجربـة االعتقـا اتمكن الضرد من العمل بصورة ف لنوالتعليمية، 

والتــي نانــت بعنــوان: الخبــرات الصــادمة والمســاندة األســرية وعالقتهــا  (2004مــ  دراســة )عائــدة، 

والتــي نانــت بعنــوان: آثــار الصــدمة والخبــرات  (2000، ودراســة )خمــي ، بالصــحة النضســية للطضــل

 .ائالت الضلسطينيةالمرتبطة بها وآثارها على الصحة النضسية للع

والتـــي نانـــت بعنـــوان: اعتقـــا  األطضـــا   (2016تتضـــ  نتـــائ  الدراســـة مـــ  دراســـة )عطـــا  ، كمـــا 

 (2015 دراسة )جمعية الشبان المسيحية،و ، الضلسطينيين انتها  قانوني وإنساني صهيوني صار 

 العتقــا  وفعاليــةوالتــي نانــت بعنــوان: الخبــرات الصــادمة لــد  األطضــا  الضلســطينيين النــاجين مــن ا

تعرض الطضل  يجدون أن ه، حي(EMDRعالجها من خال  منهاج أسلوب تسكين حرنة العين )

فتعــرض الطضــل لتجربــة أهدافــه،  ه النضســي واالجتمــاعي ويعقيــه مــن تحقيــ ئــلالعتقــا  اــؤثر فــي بنا

 واالجتماعي.خلل في البناء النضسي  إلىاالعتقا  اؤدي 

 

ي الفلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتالل فـ طفالاأل ما مؤشرات تجربة االعتقال لدى .2

 الضفة الغربية؟ 

ـــا  لـــد  األ أننتـــائ  الدراســـة  أظهـــرت الضلســـطينيين المحـــررين مـــن  طضـــا مؤشـــرات تجربـــة االعتق

نانــت بدرجــة متوسـطة، وقــد نانــت أكثــر أهــم المؤشــرات التــي لغربيــة سـجون االحــتال  فــي الضــضة ا

 ونانت فـي المرتبـة األولـى وبمتوسـ  حسـابي التعرض للشتيمةسة هي: أشار إليها أفراد عينة الدرا

علــى الوقــول لمــدة  اإلجبـار ومــن ثــم ،(3.56بمتوسـ  حســابي ) التعــرض لإلهانــة(، تلتهـا 3.80)

ونانــت أدنــى أقــل هــذه المؤشــرات الصــع  بالكهربــاء ، (3.54بمتوســ  حســابي ) طويلــة مــن الــزمن

 (.1.81ة الجنسية بمتوس  حسابي )(، والتعرض لإلساء2.02بمتوس  حسابي )
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داـد أنهـم اتعر ـون إلـى الع المبحـوثين أبـداه مـا و  تم التوصل إليهاأن المؤشرات التي  وتر  الباحثة

علــى حيــاتهم والتــي وجــد أنهــا تــؤثر  تجربــة االعتقــا  العدوانيــة خــال واالنتهاكــات مــن الممارســات 

 ذه التجربـــة، ويتضـــ  مـــ  انتهاكـــات الكرامـــةاتضـــ  مـــ  الواقـــ  العملـــي لهـــوهـــذا النضســـية واالجتماعيـــة 

 متعـددة مـن شـكا تعرض جميـ  الضلسـطينيين بـال اسـتثناء أل نإ ،ية التي يقوم بها االحتال نساناإل

التعـــذاب الجســـدي والنضســـي مـــن قبـــل االحـــتال ، والـــذي اـــرتب  تـــأثيره بضتـــرة طويلـــة األمـــد لمـــا بعـــد 

بعاهـــات دائمـــة نتيجـــة تعر ـــهم للتعـــذاب  األســـر   طضـــا االعتقـــا ، نتيجـــة إلصـــابات عـــدد مـــن األ

  طضاالمعاناة النضسية طويلة المد  التي اترنها السجن على نضوس هؤالء األ إلى إ افة المستمر،

 .ت طويلة في السجون خاصة الذان أمضوا فتراببعد تحررهم من األسر، و  األسر  

 إلـىتتحو  من الحيـز الشـعور  الخبرة السيئة التي اتعرض لها األطضا أن على وهنا يمكن التأكيد 

حيز الالشعور وهنا تبـدأ )مرحلـة المقاومـة( أي أصـبحت خبـرات مكبوتـة بالتـالي بدايـة ا ـطرابات 

 .أ مات نضسية أو

والتـي نانـت بعنـوان: ا ـطراب مـا بعـد الصـدمة  (khamis, 2005) تتض  هذه النتائ  مـ  دراسـة

والتـــي نانـــت بعنـــوان:  (2016طـــا  ، ، ودراســـة )علــد  األطضـــا  الضلســـطينيين فـــي ســـن المدرســة

ـــة )دراســـة ، نـــذل  اعتقـــا  األطضـــا  الضلســـطينيين انتهـــا  قـــانوني وإنســـاني صـــهيوني صـــار  جمعي

والتـــي نانـــت بعنـــوان: الخبـــرات الصـــادمة لـــد  األطضـــا  الضلســـطينيين  (2015الشـــبان المســـيحية، 

، (EMDRحرنـة العـين ) الناجين من االعتقا  وفعاليـة عالجهـا مـن خـال  منهـاج أسـلوب تسـكين

 .والذان أشارت دراستهم أن تجربة االعتقا  تؤثر على الجانب النضسي لألسر  المحررين
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ون الفلسطينيين المحررين من سـج طفالمستوى الخبرات الصادمة لتجربة االعتقال لدى األ .3

  االحتالل في الضفة الغربية؟ 

الضلســطينيين  طضــا تجربــة االعتقــا  لــد  األنتــائ  الدراســة أن مســتو  الخبــرات الصــادمة ل أظهــرت

المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية نانت متوسطة، إذ بلغ المتوسـ  الحسـابي لهـذه 

 (. 64%(، وبلغ الو ن النسبي لها )3.20الدرجة )

يعبـر عـن  طضـا لـد  األ( 64)%بنسـبة لتجربـة االعتقـا  مستو  الخبـرة الصـادمة  أنتر  الباحثة 

مـــد   أو مـــ  ســواء مـــن خــال  تقـــداريهم لــذاتهم،نافـــة  طضـــا علــى مجـــاالت حيــاة األا تأثيرهـــمــد  

لـة، تكيضهم م  البيئة االجتماعية ما بعد االعتقا  نون أن التجربة الصـادمة مرتبطـة بمرحلـة الطضو 

  رتبيضتقدون القدرة على فهم وتضسير ما يجري بواق  االعتقا  والجوانب األخر  الم طضا األ نإ إذ

ا ــطراب مــا بعـــد و  عــراضألالخبــرة الصــادمة لتجربــة االعتقــا  تتمثــل فــي ا أنلــذل   إ ــافة ،بــه

ا حـو  مـ األمـوروهنـا تؤنـد الباحثـة تلـ   ،التـي تطـرأ علـيهمالصدمة والكوابي  والتغيرات السلونية 

 والتـي وجـدت أن ثالثـة أربـاع (DCI, 2017) طضا للدفاع عن األ نشر في تقرير الحرنة العالمية

والنضســـي، والـــذي أثـــر علـــى بنـــاء للعنـــ  البـــدني  األطضـــا  الـــذان خا ـــوا تجربـــة االعتقـــا  تعر ـــوا

 حياتهم النضسي واالجتماعي. 

( والـــذي أورد أن التجربـــة الصـــادمة تعمـــل علـــى إحـــدا  1999)يعقـــوب، دراســـة وقـــد اتضقـــت مـــ  

 لضرد.امنبهات وخبرات جدادة خارجة عن إطار المعلومات والمعارل الموجودة عند 

والتـي نانـت بعنـوان: الخبـرات الصـادمة لـد   (,.Najib et al 2015تتضـ  الدراسـة مـ  دراسـة )و 

 (2015، )جمعيـة الشـبان المسـيحية، أمهات األسر  الضلسطينيين في سجون االحتال  اإلسـرائيلي

ليــة والتــي نانــت بعنــوان: الخبــرات الصــادمة لــد  األطضــا  الضلســطينيين النــاجين مــن االعتقــا  وفعا
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الــــذان أشــــاروا أن تجربــــة  ،(EMDRعالجهــــا مــــن خــــال  منهــــاج أســــلوب تســــكين حرنــــة العــــين )

 األسر  المحررين وأمهاتهم.االعتقا  تولد خبرة صادمة لد  األطضا  

ن الفلســطينيين المحــررين مــ طفــالمــا مؤشــرات الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــال لــدى األ .4

   سجون االحتالل في الضفة الغربية؟ 

ـــائ   هـــرتأظ ـــد  األ أننت ـــا مؤشـــرات الخبـــرة الصـــادمة ل الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون  طض

أشــياء هناا   (: طضــا االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة مرتبــة حســب األهميــة، )كمــا جــاءت إجابــات األ

 ، وينقلــب مزاجـي عنـدما أتـذنر حـد  االعتقــا (3.56بمتوسـ  حسـابي ) تـذنرني بحـد  االعتقـا 

ونانــت أدنـــى المؤشــرات: الشـــعور بــأن حـــد  االعتقــا  لـــم يكــن شـــيئًا ، (3.44بمتوســ  حســـابي )

(، وتذنر حد  االعتقـا  يسـبب ردود فعـل جسـدية مثـل: )صـعوبة 2.97حقيقيًا بمتوس  حسابي )

 . (2.84في التنض ،  يادة  ربات القلب، دوخة، ...( بمتوس  حسابي )

المجتم  نلــه فــة متكــررة ومتصــاعدة الخبــرات الصــادممؤشــرات  أنوتــر  الباحثــة فــي هــذا المجــا  

ف ننــــا نتوقـــ  اخـــتالل الصــــورة  والمســـاندة،انعـــدام مصــــادر الـــدعم  ونـــذل تحـــت التهداـــد والخطــــر 

فـنحن هنـا ال  ،نيينالضلسـطي طضـا اإلكلينيكية واختالل المسار ال طراب ما بعـد الصـدمة لـد  األ

تتميــز  والتــيل ومتصــاعدة " ألن الصــدمات متتاليــة ومســتمرة بــنصــل إلــى حالــة "مــا بعــد الصــدمة

هنـــا تختلـــ  عـــن وهلوســـات  ،اقتحاميـــه أفكـــاربعالمـــات إكلينيكيـــة خاصـــة مثـــل وجـــود  ـــالالت و 

 .األخر  اال طرابات  فيمثيالتها 

والتـــي نانـــت بعنـــوان: التعـــرض للخبـــرات الصـــادمة  (2007تتضـــ  هـــذه النتـــائ  مـــ  دراســـة )فضـــل،

ضلســطينيين: دراســة للصــدمات النضســية التــي وعالقتــه باال ــطرابات الــنض  جســمية لــد  الضتيــان ال

والتي نانت بعنوان: حو  آثار الضغو   (2007، وآخرون ، دراسة )عبد تلت اجتيال بيت حانون 



121 

 

النضسية الصادمة المترتبة على فعل االجتياحات العسكرية اإلسـرائيلية لمنطقـة مخـيم جنـين: دراسـة 

والتــي نانــت  (2000 نــذل  دراســة )ســامي،، حالــة تالميــذ الصــضول العليــا مــن المرحلــة األساســية

ـــوان: دراســـة حـــو  اال ـــطرابات واألمـــراض النضســـية التـــي يعـــاني منهـــا األســـر  الضلســـطينيون  بعن

تعتمـد علـى حـدتها  الضـردثـار الصـدمة علـى آن ، والـذان اـرون أالمحررون فـي السـجون اإلسـرائيلية

بيئـة المحيطـة بـه، وطبيعـة وطبيعتها من جهة، ومـن جهـة أخـر  علـى شخصـية المصـدوم ودور ال

 ثار الصدمة.آالعوامل النضسية واالجتماعية له وقدرته على تخطي 

ة الفلسطينيين المحررين من سجون االحـتالل فـي الضـف طفالمؤشرات تقدير الذات لدى األ .5

   الغربية؟ 

ي الضلسطينيين المحررين من سجون االحـتال  فـ طضا نتائ  مؤشرات تقدار الذات لد  األ أظهرت

(: أشـعر أننـي أمتلـ  عـددًا مـن طضـا الضضة الغربية مرتبة حسـب األهميـة )كمـا جـاءت إجابـات األ

ونـان أدنـى مؤشـر: أشـعر بـأنني شـخص عـديم الضائـدة ، (4.06بمتوس  حسـابي ) الصضات الجيدة

  (.2.36بمتوس  حسابي )

التــي قــد تلعــب  تعــرض الطضــل لتجربــة االعتقــا  تنبــه داخــل الطضــل بعــ  العوامــل أنتــر  الباحثــة 

ن أتعتبــر نجــزء مــن الثقافــة العامــة و  دور تعزيــز الهويــة الوطنيــة واالجتماعيــة داخــل الطضــل، والتــي

التعـرض للمسـاوا النضسـية لتجربـة  آثـارهذه العوامل قد تمد الطضل بالطاقة والقـوة الال مـة لمواجهـة 

داره لذاتــه المــرتب  بالمســاندة وبــذل  ازيــد تقــ ،ات فعــل إيجابيــةاالعتقــا ، بحيــه يقابلــه المجتمــ  بــردة 

ن الــدور نــاب  مــن المحــي  االجتمــاعي والثقافــة أة. وحســب ن،ريــة الــدور االجتمــاعي بــاالجتماعيــ

، وتمكــن نــل اآلخــرينوأن عمليــة التن،ــيم تمكــن الضــرد مــن بنــاء عالقتــه مــ   ،الســائدة فــي المجتمــ 

يما بينهم فترتب  نل مجموعة عضو من تبني السلو  المتوق  اجتماعيا من خال  تو ي  األدوار ف
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 أنوهنـا نجـد  علـى الصـعيد النضسـي، أمـا اإليجـابيهـذا علـى الصـعيد  في و   مكاني في البنـاء.

بســبب قلــة  ،هــم أشــد الضئــات العمريــة تــأثرًا باألو ــاع الناجمـة عــن هــذه ال،ــرول الصــعبة طضـا األ

وتشــــمل آثــــار ال،ــــرول  ،اهمومحدوديــــة آليــــات التكيــــ  المتــــوافرة لــــد ،خبــــرتهم المعرفيــــة والحياتيــــة

تتمثـــل غالبيتهـــا فـــي التهداـــد الموجـــه نحـــو تلبيـــة  ،طضـــا الصـــعبة عـــدة جوانـــب مهمـــة فـــي حيـــاة األ

وغيـــاب التجـــارب  ،إلـــى تقطـــ  حيـــاتهم العاديـــة  ـــافةباإل ،يةساســـاحتياجـــاتهم الماديـــة والنضســـية األ

أن تكـون لـ  مـن الطبيعـي وبنـاء علـى ذ. الستمرار عملية النمو السـليمة لـداهم ،الجدادة الضرورية

مثــل  ،نتيجــة لهــذه الحــرب الشرســة طضــا هنــا  ردود فعــل لــد  أبنــاء الشــعب الضلســطيني خاصــة األ

والعداـــد مـــن ردود الضعـــل  ،و يـــادة الشـــعور بـــالعجز واإلحبـــا  ،طضـــا لـــد  األ األمنعـــدم الشـــعور بـــ

 األخر .

والتـي نانـت بعنـوان: مضهـوم  (Saight et al., 2008مـ  دراسـة ) الحاليـة نتـائ  الدراسـة واتضقـت

الــــذات لــــد  األطضــــا  المــــراهقين المصــــدومين المصــــابين أو غيــــر المصــــابين با ــــطراب مــــا بعــــد 

والتـــي نانـــت بعنـــوان: الخبـــرات الصـــادمة وعالقتهـــا بأســـاليب  (2010 ، ودراســـة )محمـــد،الصـــدمة

الحدوديـــة التكيـــ  مـــ  الضـــغو  والمســـاندة االجتماعيـــة والصـــالبة النضســـية لـــد  أطضـــا  المنـــاط  

والتـي نانـت بعـوان: آثـار الصـدمة  (2000م  دراسة )خمي ، نتائ  الدراسة   ، تختلبقطاع غزة

 Salman et)ودراسة  ،والخبرات المرتبطة بها وآثارها على الصحة النضسية للعائالت الضلسطينية

al., 2007)   والتـــي نانـــت حـــو  ا ـــطراب الضـــغو  التاليـــة للصـــدمة واالكتئـــاب والقلـــ  لـــد

 (Stephen et al., 2008)، نـذل  دراسـة لمـراهقين مـن قطـاع غـزة خـال  االنتضا ـة الثانيـةا

والتــي نانــت بعنــوان: أعــارض قلــ  مــا بعــد الصــدمة لــد  عينــة مــن األطضــا  والمــراهقين البوســنيين 

أعضاء األسـرة الـذان لـداهم مسـتويات عاليـة مـن الصـدمة يعـانون  أن . والذان أشاروا إلىالالجئين
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جــات عاليــة مــن اال ــطرابات ناالكتئــاب والقلــ  وتنــوع اال ــطرابات حســب نــوع الصــدمة، مــن درا

وعــدم القــدرة علــى التكيــ   واألشــد( األعلــى PTSDلــداها ) أنكــأن يكــون لألســرة ابــن شــهيد يعنــي 

 النضسي واالجتماعي يستمر لكثير من السنوات. 

 رين مـن سـجون االحـتاللالفلسـطينيين المحـر  طفـالما مستوى التوجه نحـو الحيـاة لـدى األ .6
  في الضفة الغربية؟ 

الضلســطينيين المحــررين مــن  طضــا نتــائ  الدراســة أن مســتو  التوجــه نحــو الحيــاة لــد  األ أظهــرت

ســــجون االحــــتال  فــــي الضــــضة الغربيــــة نــــان متوســــطًا، إذ بلــــغ المتوســــ  الحســــابي لهــــذه الدرجــــة 

 (. 65.6)% (، وبلغ الو ن النسبي لها3.28)

 قــاربواألصــدقاء واأل األســرةتــوفير الــدعم النضســي واالجتمــاعي للطضــل مــن خــال   نأتــر  الباحثــة 

ت،ــافر جهــود المؤسســات ل نمــا أنالخبــرة الصــادمة لــد  الطضــل،  آثــارمــن  تقلــلومعلمــي المــدارس 

 األســـر   طضـــا الرســـمية ومؤسســـات المجتمـــ  المـــدني إلعـــداد وتنضيـــذ بـــرام  تســـاعد علـــى دعـــم األ

هنيـة، ال  مـن مختلـ  النـواحي النضسـية، االجتماعيـة، االقتصـادية، المالمحررين مـن سـجون االحـت

وهنــا اتبــين أن جميــ  أنســا  المجتمــ  ، تعمــل علــى تقليــل تلــ  اآلثــار، التعليميــة، الصــحية وغيرهــا

 وعناصره إن عملت وبشكل متراب  ومتكامل للتقليل من أثار الخبرة الصادمة ف نها سـتؤثر بطريقـة

 مجتم  األخر .إيجابية على أنسا  ال

والتـــي نانـــت بعنـــوان: الخبـــرات الصـــادمة  (2004تتضـــ  نتـــائ  هـــذه الدراســـة مـــ  دراســـة )عائـــدة، و 

والتــــي نانــــت  (2000، ودراســــة )خمـــي ، والمســـاندة األســــرية وعالقتهـــا بالصــــحة النضســــية للطضـــل

، لسـطينيةبعنوان: آثار الصـدمة والخبـرات المرتبطـة بهـا وآثارهـا علـى الصـحة النضسـية للعـائالت الض

والتــي نانــت بعنــوان: الخبــرات الصــادمة وعالقتهــا بأســاليب التكيــ   (2010 كــذل  دراســة )محمــد،

، م  الضغو  والمساندة االجتماعية والصالبة النضسـية لـد  أطضـا  المنـاط  الحدوديـة بقطـاع غـزة
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والتــي نانـت بعنــوان: ا ــطراب  (Salman et al., 2007)نتــائ  الدراسـة مــ  دراسـة   تختلـ

، لضغو  التالية للصدمة واالكتئاب والقل  لد  المراهقين من قطـاع غـزة خـال  االنتضا ـة الثانيـةا

والتي نانت بعنوان: أعراض ما بعد الصدمة لد  عينة من  (Stephen et al., 2008)ودراسة 

وجــود عالقــة طرديــة بــين ب دراســتهمنتــائ  ، والــذان أشــارت األطضــا  المــراهقين البوســنيين الالجئــين

درجـــة التعـــرض للخبـــرة الصـــادمة واســـتخدام أســـاليب التكيـــ  مـــ  الضـــغو  والمســـاندة االجتماعيـــة 

 والصالبة النضسية.

ل الفلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  طفـالما مؤشرات التوجه نحو الحياة لـدى األ .7

 في الضفة الغربية؟ 

الضلســطينيين المحــررين مــن  طضــا مؤشــرات التوجــه نحــو الحيــاة لــد  األ أننتــائ  الدراســة  أظهــرت

(: أتوقـ  طضـا سجون االحتال  في الضـضة الغربيـة مرتبـة حسـب األهميـة، )كمـا جـاءت إجابـات األ

ونــان أدنــى مؤشــر: ، (3.82بمتوســ  حســابي ) حــدو  أمــور حســنة حتــى فــي ال،ــرول الصــعبة

 (.2.81ابدو لي أن المنحوس منحوس مهما حاو  بمتوس  حسابي )

التوجــــه نحــــو الحيــــاة بنســــبة  بمســــتو   طضــــا النتيجــــة مرتبطــــة ب جابــــات األ وتجــــد الباحثــــة أن هــــذه

الذان تعاملوا م   طضا والمجتمعي المقدم للضئة من األ سري ، بحيه يعبر عن الدعم األ(65.6%)

 ، وهــذا اؤنـد أنــه وإن تشـارنت نافــة أنسـا  المجتمــ  للتقليـل مــن التجربـة الصــادمةالخبـرة الصـادمة

ذلـــ  ســـيؤثر بطريقـــة إيجابيـــة علـــى تقـــدار األطضـــا  لـــذواتهم، واتجاهـــاتهم لألطضـــا  المحـــررين فـــ ن 

 اإليجابية نحو الحياة. 

والتــــي نانــــت بعنــــوان: الخبــــرات  (2004مــــ  دراســــة )عائــــدة،  وقــــد اتضقــــت نتــــائ  الدراســــة الحاليــــة

والتــي  (2000، ودراســة )خمــي ، الصــادمة والمســاندة األســرية وعالقتهــا بالصــحة النضســية للطضــل
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بعنــــوان: آثــــار الصــــدمة والخبــــرات المرتبطــــة بهـــا وآثارهــــا علــــى الصــــحة النضســــية للعــــائالت كانـــت 

والتــي نانــت بعنــوان: الخبــرات الصــادمة وعالقتهــا بأســاليب  (2010، ودراســة )محمــد،الضلســطينية

التكيـــ  مـــ  الضـــغو  والمســـاندة االجتماعيـــة والصـــالبة النضســـية لـــد  أطضـــا  المنـــاط  الحدوديـــة 

والتـي نانـت بعنـوان:  (Salman et al., 2007)نتـائ  الدراسـة مـ  دراسـة   تلتخو . بقطاع غزة

ا ــــطراب الضــــغو  التاليــــة للصــــدمة واالكتئــــاب والقلــــ  لــــد  المــــراهقين مــــن قطــــاع غــــزة خــــال  

والتـي نانـت بعنـوان: أعـراض مـا بعـد  (Stephen et al., 2008)، ودراسـة االنتضا ـة الثانيـة

 .راهقين البوسنيين الالجئينالصدمة لد  عينة من األطضا  الم

الفلســطينيين المحــررين مــن ســجون  طفــالالنفســية لــدى األ عــراضمــا مســتوى انتشــار األ .8

  االحتالل في الضفة الغربية؟ 

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن  طضـــا النضســـية لـــد  األ عـــراضانتشـــار األ أننتـــائ  الدراســـة  أظهـــرت

إذ بلـــغ المتوســـ  الحســـابي النتشـــار هـــذه ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة بدرجـــة متوســـطة، 

 . (57)%(، وبلغ الو ن النسبي لها 2.85) عراضاأل

( 2ليهـــا فـــي الســـؤا  رقـــم )إهـــذه النتيجـــة تـــأتي لتؤنـــد النتيجـــة التـــي تـــم التوصـــل  أنتـــر  الباحثـــة 

ؤنـد ، نمـا أنهـا تالطضـل علـى تحقيـ  أهدافـه عدم قـدرةالمتعلقة بتأثر البناء النضسي واالجتماعي م  

 اً مثابة منبه غير مشرو  للخول والقلـ ، والـذي يعطـي الطضـل شـعور هو بالحد  الصادم على أن 

 .طضا األإجابات اتضح من خال  الراحة، وهذا ما  مبعد

والتـي نانـت بعنـوان: األحـدا   (Farhood et al., 2006تتض  نتائ  هذه الدراسـة مـ  دراسـة )و 

لضــغو  التاليــة للصــدمة واال ــطرابات النضســية الصــدمية المرتبطــة بــالحرب ومعــدالت ا ــطراب ا

والتـي نانـت حـو   (Salman et al., 2007، ودراسـة )العامـة لـد  المـدنيين فـي جنـوب لبنـان
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ا ــــطراب الضــــغو  التاليــــة للصــــدمة واالكتئــــاب والقلــــ  لــــد  المــــراهقين مــــن قطــــاع غــــزة خــــال  

ا ـطراب مــا بعـد الصــدمة  والتـي نانـت بعنــوان: (khamis, 2005، ودراســة )االنتضا ـة الثانيـة

والتـــي نانـــت بعنـــوان:  (2016 ، ودراســـة )عطـــا  ،لــد  األطضـــا  الضلســـطينيين فـــي ســـن المدرســة

الشـبان  دراسة جمعيـة  ، نذلاعتقا  األطضا  الضلسطينيين انتها  قانوني وإنساني صهيوني صار 

لسطينيين النـاجين مـن والتي نانت بعنوان: الخبرات الصادمة لد  األطضا  الض (2015المسيحية )

والذان أشـاروا (، EMDRاالعتقا  وفعالية عالجها من خال  منهاج أسلوب تسكين حرنة العين )

 إلى أن الخبرة الصادمة لها عالقة ب،هور أعراض نضسية لد  األسر  المحررين.

ي فالفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل  طفالالنفسية لدى األ عراضما مؤشرات األ .9

   فة الغربية؟الض

الضلســطينيين المحــررين مــن  طضــا النضســية لــد  األ عــراضمؤشــرات األ أننتــائ  الدراســة  أظهــرت

قــد أتــت بدرجــة متوســطة، ونانـت أكثــر المؤشــرات التــي تــؤثر سـجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيـة 

 وم(: أعـاني مـن ا ـطرابات فـي النـطضـا )كما جاءت فـي إجابـات األعلى األعراض النضسية هي: 

ونــان أدنــى ، (3.26بمتوســ  حســابي ) ، وأشــعر بــأنني ســري  االنضعــا (3.35بمتوســ  حســابي )

(، وتراودنـي أفكـاري باالنتحـار 2.55المؤشرات: أستيقظ مـن النـوم وأنـا مرعـوب بمتوسـ  حسـابي )

  (.2.32بمتوس  حسابي )

 طضــا  المحــررينلــد  األ النمــو النضســي أن مؤشــرات األعــراض النضســية تــؤثر علــى حثــةتــر  الباو  

، فهـو فـي هـذه لهـم علـى النمـو الجسـدي والذي انعك  تـأثيرهمراحل النمو  والذان هم ال ازالون في

عمليـة االعتقـا  ولكـن دعم نضسي وتقدار لضمان نموه بشكل إيجـابي،  إلىيحتاج المرحلة العمرية 

االعتقـا ، وبــذل  فتـرة  أثنــاء أسـرتهعـن  بعــادهإمـن خـال   األمــنتضقـد الطضـل تحـو  دون ذلـ  فهــي 
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والتــي تعتبــر المحــر   ،حاجاتــه االجتماعيــة إشــباعويــؤثر ســلبيا علــى  ســري األ األمــنيضقــد الطضــل 

 ي لتشكيل شخصية الطضل.ساساأل

والتـي نانـت بعنـوان: المشـاكل العاطضيـة لـد   (Thabet, 2002)تتضـ  نتـائ  الدراسـة مـ  دراسـة 

ودراســــة )ســــامي،  ،: دراســــة مستعر ــــةاألطضــــا  الضلســــطينيين الــــذان يعيشــــون فــــي منطقــــة حــــرب

ـــوان: دراســـة حـــو  اال ـــطرابات واألمـــراض النضســـية التـــي يعـــاني منهـــا  (2000 والتـــي نانـــت بعن

والــذي أشــار إلــى أن مؤشــرات االعتقــا  األسـر  الضلســطينيون المحــررون فــي الســجون اإلســرائيلية، 

 .تؤثر على األعراض النضسية لألسر  المحررين
 

فـي  الفلسطينيين المحررين من سـجون االحـتالل طفالع الحياة لدى األما مستوى التيقلم م .10

  الضفة الغربية؟ 

 الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون  طضـا ت،هر نتائ  الدراسة أن مستو  التأقلم م  الحياة لد  األ

 (، وبلـغ3.29االحتال  في الضضة الغربية نان متوسطًا، إذ بلـغ المتوسـ  الحسـابي لهـذه الدرجـة )

 .(65.8)% ن النسبي لها الو 

كي  عالقة طردية بين درجة التعرض للخبرة الصادمة واستخدام أساليب التوتجد الب حثة أن هن   

   يــادة التــأقلم مــ  الحيــاة لــد إلــىمــ  الضــغو ، والمســاندة االجتماعيــة، والصــالبة النضســية، اــؤدي 

قلـل لشـعور باألمـان والطمأنينـة، وت. فالمساندة االجتماعية تمنح الطضل المحـرر نوعـًا مـن ااألطضا 

تمـ  نافة أنسـا  المجفمشارنة األسرة و لديه الخبرة الصادمة التي تعرةض لها خال  فترة االعتقا ، 

وهـو يعمـل علـى تعزيـز تقـدار الـذات لـد  األطضـا  مـن التجربـة الصـادمة لألطضـا  المحـررين  يقلل

 قة إيجابية. كما أنه يغيةر من اتجاهاتهم السلبية نحو الحياة بطري
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والتـــي نانـــت بعنـــوان: الخبـــرات الصـــادمة  (2004تتضـــ  نتـــائ  هـــذه الدراســـة مـــ  دراســـة )عائـــدة، و 

والتــي نانــت  (Saight et al., 2008ودراســة )، األســرية وعالقتهــا بالصــحة النضســية للطضــل

بعنـــــوان: مضهـــــوم الـــــذات لـــــد  األطضـــــا  والمـــــراهقين المصـــــدومين المصـــــابين أو غيـــــر المصـــــابين 

والتــي نانــت بعنــوان: الخبــرات الصــادمة  (2000، ودراســة )خمــي ، راب مــا بعــد الصــدمةبا ــط

والتــي نانــت  (2010 ، نــذل  دراســة )محمــد،والمســاندة األســرية وعالقتهــا بالصــحة النضســية للطضــل

ة بعنوان: الخبرات الصادمة وعالقتها بأساليب التكي  م  الضغو  والمساندة االجتماعية والصالب

والـــذان أشــاروا أن أنســـا  المجتمــ  اـــؤثرون    أطضـــا  المنــاط  الحدوديـــة بقطــاع غــزة،النضســية لــد

ما مبطريقة مباشرة وإيجابية في التقليل من الخبرات الصادمة نتيجة لمساندتهم لألطضا  المحررين 

 . ازيد من مستو  التأقلم م  الحياة لهؤالء األطضا 

أن الخبــرات  ( الــذان أشــارSalman et al., 2007)وتختلــ  نتــائ  هــذه الدراســة مــ  دراســة 

أكثر أولوية مـن الصادمة والتي انت  عنها ا طرابات نضسية بحاجة إلى عالج حتى اتم موجهتها 

 اإلرشاد والمساندة. الحاجة إلى

 

 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة 2.2.5

تو  الخبـــــرات فـــــي مســـــ (  0.05) المســـــتو  ال اوجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد  .1

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  طضـــا الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

 الضضة الغربية تعز  لمتغير الجن ، وبذل  تكون الضر ية قد رفضت.

بالنســبة  اإلنــا تشــير نتيجــة الدراســة إلــى وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــائية بــين الــذنور و 

  نانــت لصــالح الــذنور وهــذا اــد  علــى أن الــذنور تعر ــوا لخبــرة لدرجــة الخبــرة الصــادمة، والضــرو 

الذنور لألحدا  واقترابهم ومواكبتهم  طضا األ أن مشاهدة، الباحثة وتر  ، اإلنا صادمة أكثر من 
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عن قرب اـدفعهم فـي ذلـ  حـب النضـا  مـن أجـل الحريـة  األحدا لها، والمشاهدة، والمشارنة في 

معرفــة الطضــل لمــا اــدور حولــه ليبــدأ بــالتضكير بــاألمور السياســية الــذي ابــدأ منــذ الصــغر، مــن مجــرد 

الالتي اعتدن علـى مواكبـة األمـور السياسـية مـن  اإلنا ومحاولة االندماج واالنخرا  بها، بخالل 

خال  السماع، نتيجة االلتزام بالمنز  حسب عادات وتقاليد المجتم  الضلسطيني، وإن نـن يشـاهدن 

وحـب االسـتطالع والمشـارنة  هنضسـالشـغ  وب هانضسالدرجة بلكن لي  ويسمعن ما ادور حولهن، و 

من حيه إن الخبرة  (Quota, 2000) الموجودة لد  الذنور، وتتض  هذه النتيجة م  نتائ  دراسة

وتجعلهـــم أكثـــر رفضـــًا ونراهيـــة فقـــ  بـــين الـــذنور، وأنهـــم أكثـــر  طضـــا الصـــادمة تزيـــد مـــن إدرا  األ

والتـي  (Farhood et al., 2006)ختل  نتائ  الدراسة م  دراسـة ت ،اإلنا  بطًا وتن،يمًا بين 

كانت بعنوان: الحدا  الصدمية المرتبطة بالحرب ومعدالت ا ـطرابات الضـغو  التاليـة للصـدمة 

وتتضـ  نتيجـة هـذه الدراسـة أيضـا مـ  ، واال طرابات النضسية العامة لد  المدنيين في جنوب لبنـان

نــت بعنــوان: المشــاكل العاطضيــة لــد  األطضــا  الضلســطينيين والتــي نا( Thabet, 2002)دراســة 

الــذنور أكثــر عر ــة  طضــا مــن حيــه إن األ الــذان يعيشــون فــي منطقــة حــرب: دراســة مستعر ــة،

 .اإلنا لألحدا  الصادمة من 

مما ازيد من فرف اعتقالهم أكثـر  اإلنا مشارنة الذنور أكثر من مشارنة  إلى  افةباإل

هوية ذاتهم، المرتبطة بال إثبات إلىالذنور في مرحلة المراهقة يسعون  أنة ، تر  الباحثاإلنا من 

الـذي  األمـرتحقيـ  ذاتـه مـن خـال  مشـارنته الوطنيـة،  إلـىفيسـعى  الـذات،الوطنية وهي جزء مـن 

ة ن،ريـ للمجتمـ . تعـز مـن الثقافـة العامـة  اً يعز  دوره داخل المجتم ، ويلقى بـه القبـو  نونـه جـزء

فــي مجتمعــه، وهــذا  اآلخــرينالضــرد الــدور الــذي اؤديــه مــن تضاعلــه مــ   ي اكتســاباالجتمــاعالــدور 

 الدور ناب  من المحي  االجتماعي والثقافة السائدة في المجتم .
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فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05)المســـــتو  د فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد وجـــــا ال .2

يين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضلســـطين طضـــا الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

الضــــضة الغربيــــة تعــــز  لمتغيــــر االلتحــــا  بــــالتعليم، لمتغيــــر المرحلــــة الدراســــية، وبــــذل  تكــــون 

 الضر ية قد قبلت.

حــب  أنالتعـرض للخبـرة الصـادمة ال يسـتند لمرحلـة دراسـية محـدد، حيـه أن تـر  الباحثـة 

اؤمن بها الطضل ويداف  عنهـا فـي  ولوجياأادالنضا  من أجل الحرية الذي ابدأ منذ الصغر يصبح 

خارجهـا ليتعـرض لتجربـة االعتقـا . تغيـر  أوكل وقت ومكان، ال يستند وجود الطضل فـي المدرسـة 

ال يمارســون  طضــا ، فــاألب عاطــل عــن العمــل، واألاألســرةطبيعــة األدوار والوظــائ  للطضــل داخــل 

ون إلى المـدارس بسـبب فـرض ح،ـر نشاطهم االعتيادي و عضت مشارنتهم االجتماعية، وال اذهب

العداــد مــن المــدارس. ومــن هنــا فــ ن هــذه األجــواء حرمــت الطلبــة مــن  ــروريات  إغــال التجــوا  و 

ماســــلو(، وأ ــــاعت علــــيهم فرصــــًا نمائيــــة ) ية التــــي تحــــد  عنهـــاساســــالبقـــاء ومــــن الحاجيــــات األ

انــت بعنــوان: والتــي ن (Farhood et al., 2006) تختلــ  نتــائ  الدراســة مــ  دراســة وتطوريــة.

الحدا  الصدمية المرتبطة بالحرب ومعدالت ا طرابات الضـغو  التاليـة للصـدمة واال ـطرابات 

والتـي نانـت ( 2007 ،وآخـرون عبـد ، ونذل  دراسـة )النضسية العامة لد  المدنيين في جنوب لبنان

قــة مخــيم بعنــوان: آثــار الضــغو  النضســية الصــادمة المترتبــة علــى فعــل االجتياحــات العســكرية لمنط

ة فـرو  دالـ والذان أشـاروا بوجـود، جنين: دراسة حالة تالميذ الصضول العليا من المرحلة األساسية

 إحصائية تعز  لمتغير مستو  الص  لمصلحة الصضول الدنيا.
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 الخبــراتفــي مســتو   (  0.05)المســتو  وجــود فــرو  ذات داللــة إحصــائية عنــد ال اوجــد  .3

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  طضـــا لـــد  األ عتقـــا الصـــادمة لتجربـــة اال

 قبلت.وبذل  تكون الضر ية قد  مكان السكن ،حالة اللجوءالضضة الغربية تعز  لمتغير 

   والقر  المدن يضر  بين ال نسانأن إجراءات االحتال  وانتهاكاته لحقو  اإل الباحثة تر   

 التـي الضـغوطات النضسـية مـن را ي الضلسطينية يعـانون األ سكان فجمي  الضلسطينية، والمخيمات

 .االحتال  يمارسها

فاألو اع كما أن طبيعة الواق  المعا  لألطضا  الضلسطينيين ال يختل  من مكان آلخر، 

فر ــت عليــه أن يعــيش  وبمختلــ  مكــان ســكنه الحاليــة يعيشــها الشــعب الضلســطيني بكافــة شــرائحه

أسـاليب عدوانيـة وحشـية وعنيضـة االحـتال  ذل  أن اسـتخدام  ظروفا صعبة، وبخاصة فئة األطضا ،

و تضر  بين أهل المدن أ، تسبب بآثار نضسية على الكبار والصغار ولم ن د المواطنين الضلسطينيي

ضـة عنيالنضسـية الأل مـات ا وهذا بالطب  قد ساهم في تعـرةض أفـراده للعداـد مـن  ،القر  أو المخيمات

عــن التعــرض ألحــدا  ومــؤثرات عنيضــة بــين األطضــا  والبــالغين، والشــ  نــاجم ال الســيةيطــاب  الذات 

فـــي أن أنـــواع الخبـــرات التـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى حـــدو  الصـــدمة النضســـية لـــد  جميـــ  األطضـــا  

 .متشابهة باختالل أماكن سكنهم

الخبـــــرات فـــــي مســـــتو   (  0.05)المســـــتو  فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد  ال اوجـــــد .4

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  طضـــا لـــد  األ مة لتجربـــة االعتقـــا الصـــاد

 قبلت.، وبذل  تكون الضر ية قد األسرةنوع الضضة الغربية تعز  لمتغير 

وذلـ  يعـود  ،ممتـدة أوسـواء نانـت نوويـة  األسرةتر  الباحثة عدم وجود فرو  يعز  لنوع 

اآلبــاء إحســاس األســر و  إلــى، وأيضــا لضلســطينية نكــلا األســرةحجــم المعانــاة الــذي اــؤثر علــى  إلــى
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وهــذا قــد  الحمايــة،بــالعجز الحقيقــي عــن تــوفير الحمايــة ألبنــائهم بــل تــوفير الحــد األدنــى مــن هــذه 

خاصــة إذا مــا حمايــة، فــي حاجــة إلــى  طضــا ولمــا نــان هــؤالء األ. همأطضــاليشــعرهم بالضــع  إ اء 

با  واليأس عندما يشاهدون آبـاءهم فـي حالـة فهم يشعرون بالعجز واإلح للخطر،تعر ت حياتهم 

 األمـنلذا فهم فـي حاجـة إلـى وجـود أشـخاف نبـار يحمـونهم مـن األخطـار ويـوفرون لهـم   ع ،

تـنعك  بطبيعـة  األحـدا درجـة تـأثر الوالـدان ب إذ إن وطبيعيـة.واالستقرار والعيش في حياة هادئة 

وتعـزو الباحثـة عـدم  داهم وبصـورة نبيـرةالذان تصبح هذه المشاعر موجودة لـ طضا الحالة على األ

تعـيش نضـ  األلـم النـات  عـن الخبـرة الصـادمة  ةواألسـر الضلسـطيني األهـالي أنوجود الضـرو  عائـدا 

 لتجربة االعتقا . 

فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05) ال اوجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد المســـــتو   .5

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  ضـــا طالصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

 ، وبذل  تكون الضر ية قد رفضت.األسرةالضضة الغربية تعز  لمتغير الترتيب الوالدي في 

الضلســـــطينيين  طضـــــا الضـــــرو  فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات الصـــــادمة لتجربـــــة االعتقـــــا  لـــــد  األ

نانـت  األسـرةرتيب الـوالدي فـي المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية تعز  لمتغير الت

 نإ إذ، األخيـــرالضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  ذوي الترتيـــب الـــوالدي  طضـــا بــين األ

مســتو  الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  عنــدهم أعلــى، بحيــه تــر  الباحثــة هــذه النتيجــة بــأن 

، وأن القــدرات العقليــة أوســ  مــن األكبــر ســنًا لــداهم القــدرة علــى التضكيــر والتحليــل والتخيــل طضــا األ

األصـغر  طضـا غيرهم األمر الذي يجعلهم قادرين على تصور ما ادور حـولهم بشـكل أكبـر مـن األ

األكبـر  األطضـا  إلـى إ ـافة .سنًا، مما ازيد من فرف تعر ـهم للخبـرة الصـادمة لتجربـة االعتقـا 
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طضــل األخيــر الــذي يســعى وا ــح ومحــدد علــى عكــ  ال األســرةيشــعر بمســؤولية أكثــر ودوره داخــل 

 قلة حجم الخبرات لداهم مما ازيد من فرصة تعر هم للخبرة صادمة. إلى إ افةدوره،  إثبات إلى

فـــــي مســـــتو  الخبـــــرات  (  0.05)ال اوجـــــد فـــــرو  ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد المســـــتو   .6

الحـــتال  فـــي الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون ا طضـــا الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األ

ن الضضة الغربية تعز  لمتغير المستو  التعليمي لألب، أو المستو  التعليمي لـألم وبـذل  تكـو 

 الضر ية قد قبلت.

ألن ، واألمتــــر  الباحثــــة أن عــــدم وجــــود فــــرو  تعــــز  لمتغيــــر المســــتو  التعليمــــي لــــالب 

ت االحـتال  علـى يمرون بال،رول الضاغطة في البيئة الضلسطينية التي تضر ها ممارسـا طضا األ

حـــد بســـبب غيـــاب أتضـــررت الكثيـــر مـــن العـــائالت الضلســـطينية وبـــذل  الشـــعب الضلســـطيني عامـــة 

 إلــى حالــة القلــ   ــافة، باإلالضلســطينية العائلــةمن،ومــة نبيــر فــي  خلــل  ، وأد  ذلــ  إلــى هــاأفراد

هـا جميـ  وظائضب األسرةها حيه ال يمكن أن تؤدي أفرادالتي تعيشها العائلة خال  فترة اعتقا  أحد 

في حالة غياب األب ووجوده داخـل المعتقـل، فضـي نثيـر مـن األحيـان تبـر  العداـد مـن المشـكالت 

ر مما اؤث لمسئولياته الجدادة التي استجدت، األسرةتتمثل في عدم تقدار نل فرد في  األسرةداخل 

 والطضل وبذل  تصبح المعاناة جماعية. األسرةسلبا على 

والتـي نانـت بعنـوان:  (Najib et al., 2015) مـ  دراسـةالحاليـة تختلـ  نتـائ  الدراسـة 

والتي أشارت  الخبرات الصادمة لد  أمهات األسر  الضلسطينيين في سجون االحتال  اإلسرائيلي،

وفقـًا لمتغيــري  األسـر  الخبـرات الصـادمة لــد  أمهـات وجـود فـرو  دالـة إحصــائيًا فـي مسـتو   إلـى

 والمؤهل العلمي.
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فـي مسـتو  الخبـرات الصـادمة  (  0.05)داللة إحصائية عنـد المسـتو   وجود فرو  ذات .7

الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  فـي الضـضة الغربيـة  طضا لتجربة االعتقا  لد  األ

 تعز  لمتغير سنة االعتقا ، وبذل  تكون الضر ية قد قبلت.

نان  2017-2016مقارنة  2015عام  طضا األ عدادأ السبب في ارتضاع  أنتر  الباحثة 

اع السكاكين(. واألو ـ انتضا ة)عليه ما يطل   أواالنتضا ة الضلسطينية الثالثة  أحدا  إلىارج  

 العام.والمنا  السياسي  الوقت،االقتصادية والسياسية واالجتماعية السائدة في ذل  

بــين متغيــرات مــدة االعتقــا ،  (  0.05)وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتو   .8

ومســتو  الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  لــد   األســرة أفــرادوعــدد مــرات االعتقــا ، وعــدد 

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة، وبــذل  تكــون هــذه  طضــا األ

ا  وعـدد مـرات الضر يات قد رفضت، فضي حين وجدت عالقة طردية بين متغيـري مـدة االعتقـ

 االعتقا  ومستو  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا ، بحيه نلما ا دادت مدة االعتقا  وعدد

مرات االعتقا  ا داد مستو  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  والعك  صـحيح، فـي المقابـل 

ومســــتو  الخبــــرات الصــــادمة لتجربــــة  األســــرة أفــــرادوجــــدت عالقــــة عكســــية بــــين متغيــــر عــــدد 

 قـل مسـتو  الخبـرات الصـادمة لتجربـة االعتقــا  األســرة أفـرادعتقـا ، بحيـه نلمـا ا داد عـدد اال

بـين متغيـري العمـر ومسـتو  التحصـيل  إحصـائياً والعك  صحيح. ولم ت،هـر أيـة عالقـة دالـة 

 الدراسي ومستو  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا ، وبذل  تكون الضر يتان قد قبلتا.

قــــل مســــتو  الخبــــرات الصــــادمة لتجربــــة  األســــرة أفــــرادلمــــا  اد عــــدد ن أنــــهتــــر  الباحثــــة و 

والتـــي نانـــت بعنـــوان: الخبـــرات  (2004االعتقـــا ، تتضـــ  نتـــائ  هـــذه الدراســـة مـــ  دراســـة )عائـــدة، 

والتــــي نانــــت  (2000)خمــــي ، ودراســــة ، الصــــادمة األســــرية وعالقتهــــا بالصــــحة النضســــية للطضــــل
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، حيه توجـد عالقـة رية وعالقتها بالصحة النضسية للطضلبعنوان: الخبرات الصادمة والمساندة األس

الطضــل الــذي اتمتــ  بــدعم ومســاندة  أن بحيــهة، ســريوا ــحة بــين الخبــرات الصــادمة والمســاندة األ

بصحة نضسية جيدة ويكون لديه القدرة على مواجهة الخبرة الصادمة لتجربة االعتقا   ة، اتمت أسري

 والعك  صحيح. 

بــــين الخبــــرات الصــــادمة  (  0.05)إحصــــائية عنــــد المســــتو   وجــــود عالقــــة ذات داللــــة .9

يــاة النضســية، والتــأقلم مــ  الح عــراضلتجربــة االعتقــا  وتقــدار الــذات، والتوجــه نحــو الحيــاة، واأل

الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة، وبــذل  تكــون  طضــا لــد  األ

وجدت عالقة طردية بين الخبرات الصادمة لتجربة االعتقـا  الضر يات قد رفضت، فضي حين 

النضســــية، بحيــــه نلمــــا ا داد مســــتو  الخبــــرات الصــــادمة لتجربــــة  عــــراضوتقــــدار الــــذات، واأل

ــــــذات، وا داد انتشــــــار األ ــــــدار ال ــــــا  ا داد مســــــتو  تق ــــــد  األ عــــــراضاالعتق ــــــا النضســــــية ل  طض

ربيـة والعكـ  صـحيح، فـي المقابـل الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  فـي الضـضة الغ

وجــدت عالقــة عكســية بــين الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا  ونــل مــن التوجــه نحــو الحيــاة، 

ه والتأقلم مـ  الحيـاة، بحيـه نلمـا ا داد مسـتو  الخبـرات الصـادمة لتجربـة االعتقـا  نـان التوجـ

 ون االحتال  في الضضةالضلسطينيين المحررين من سج طضا نحو الحياة أكثر تشاؤميًا لد  األ

 الغربية، وقل مستو  التأقلم م  الحياة عندهم والعك  صحيح. 

النضســـية،  عـــراضالعالقـــة مــا بـــين تجربـــة االعتقـــا  والخبــرة الصـــادمة واألأن تــر  الباحثـــة 

 إلـىنل واحدة منها تنت  عن األخر  فالطضل الذي اتعرض لتجربة االعتقا ، اـؤدي  أنتتمثل في 

حــدو  تغيــرات معينــة  إلـىنضســية، تــؤدي  أعــراضانــت  عنـه  األمــرة لديـه هــذا حـدو  خبــرة صــادم

كنتـاج لهـذه ال،ـرول، وقــد يكـون التغيـر علـى صــعيد السـلو  أو التضكيـر أو الوجـدان أو االنضعــا ، 
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وقد ازداد فيغطي جوانب من الشخصية، لذل  فال،رول الصعبة تولد األمراض النضسـية نـرد فعـل 

والتــي نانــت بعنــوان:  (2007 ،وآخــرون  مــ  دراســة )عبــدتتضــ  الدراســة  وبــذل لتعــرض الطضــل لهــا 

آثــار الضــغو  النضســية الصــادمة المترتبــة علــى فعــل االجتياحــات العســكرية لمنطقــة مخــيم جنــين: 

 .دراسة حالة تالميذ الصضول العليا من المرحلة األساسية

 استنتاجات الدراسة 3.5

الدراســـة ومناقشـــتها وتحليـــل بياناتهـــا، فقـــد  بعـــد االطـــالع علـــى نتـــائ  تســـاؤالت وفر ـــيات

 توصلت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية:

إن تجربة الضلسطينيين تحـت االحـتال  نانـت ومـا تـزا  مـن أكثـر التجـارب التـي خلةضـت وراءهـا  .1

 حايا وعنضًا، نتجـت عـن أعمـا  القتـل، واإلصـابة، واإلعاقـة، واألذ  الجسـدي، والنضسـي مـن 

ادرة األرا ـي، والميـاه، والمـداهمات، والمطـاردات واالعتقـا ، وغيرهـا مـن نس  البيوت، ومصـ

 العن  المختلضة، بالذات وأنهم اواجهون أشرس احتال  عرفه التاريخ البشري. أشكا 

ـــائ  االنتهاكـــات الصـــارخة لحقـــو  األ .2 ـــا عكســـت النت ـــد   طض  األســـر  الضلســـطينيين بعامـــة، ول

 .المحررين منهم من سجون االحتال  بخاصة

الضلسـطينيين المحـررين  طضـا عكست النتائ  حجم الخبرات الصادمة لتجربـة االعتقـا  لـد  األ .3

من سجون االحتال  وتأثيرها المباشر على شخصـيتهم وبالتحداـد علـى تقـدار الـذات، وانتشـار 

 النضسية، والتوجه نحو الحياة، والتأقلم م  الحياة عندهم. عراضاأل

المحـــررين مـــنهم  األســـر  الضلســـطينيين بعامـــة، و  طضـــا د األالموجـــه  ـــ اإلســـرائيليإن العنـــ   .4

بخاصــة، مشــكلة ال  الــت قائمــة، بــل تتضــاقم، ومــا  الــت القــوانين الدوليــة واإلجــراءات التــي تقــوم 
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بها المؤسسات الحقوقية المحلية منها والدولية لمجابهتها قاصرة أمام تجـريم المحتلـين ومعاقبـة 

 مرتكبيه.

الضلسـطينيين المحـررين مـن ســجون  طضـا ة لتجربـة االعتقـا  لـد  األإن آثـار الخبـرات الصـادم .5

ـــى المســـتو  الضـــردي، واأل ـــًا ســـري االحـــتال  ونتائجـــه ســـواء عل ، والمجتمعـــي تشـــكل خطـــرًا فعلي

، ن،ـرًا لتـدني طضـا وجسيمًا اهددهم، والتي تحد  عادة تشوهات نبيرة في البناء الشخصـي لأل

 كانيات الكبار وقدراتهم.إمكانياتهم وقدراتهم إذا ما قيست ب م

 عــــراضوجــــود عالقــــة طرديــــة بــــين الخبــــرات الصــــادمة لتجربــــة االعتقــــا  وتقــــدار الــــذات، واأل .6

النضسية، فـي المقابـل وجـدت عالقـة عكسـية بـين الخبـرات الصـادمة لتجربـة االعتقـا  ونـل مـن 

  التوجه نحو الحياة، والتأقلم م  الحياة. 

 طضـــا بـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا  لـــد  األوجـــود فـــرو  دالـــة إحصـــائيا فـــي مســـتو  الخ .7

ـــًا لمتغيـــرات: الجـــن ،  الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة وفق

 ، وسنة االعتقا .األسرةوالترتيب الوالدي في 

وجـــود عالقــــة طرديــــة بــــين متغيــــري مــــدة االعتقــــا  وعــــدد مــــرات االعتقــــا  ومســــتو  الخبــــرات  .8

الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي  طضـــا تقـــا  لـــد  األالصـــادمة لتجربـــة االع

ومســـتو   األســـرة أفـــرادالضـــضة الغربيـــة، فـــي المقابـــل وجـــدت عالقـــة عكســـية بـــين متغيـــر عـــدد 

 الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا .
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 توصيات الدراسة 4.5

 يأتي:استنادًا إلى النتائ  التي توصلت إليها الدةراسة توصي الباحثة بما 

الضلســـطينيين ومناهضـــة نافـــة إجـــراءات االحـــتال  التعســـضية  طضـــا تـــوفير الحمايـــة القانونيـــة لأل .1

 بحقهم.

ســري  مــن شــأنه تجنــب أيــة مشــاكل قــد تحــد  تشــوهات  وإرشــاديالحاجــة إلــى تــدخل عالجــي  .2

 المحررين من سجون االحتال . األسر   طضا كبيرة في البناء الشخصي لهؤالء األ

المحررين من سجون االحتال  تعمل  األسر   طضا بيئة وظرول أفضل لأل العمل على إيجاد .3

 على تلبية احتياجاتهم، وتتيح لهم المجا  بالتطور والنمو واالرتقاء. 

الحاجة إلى إجراء المزيد من األبحا  النوعيـة، ودراسـة الحالـة لمزيـد مـن الضهـم حـو  مو ـوع  .4

 الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال . طضا الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  لد  األ

 طضـا والمجتم  المـدني حـو  قضـية األ نسانالعمل الضعا  والجاد من قبل مؤسسات حقو  اإل .5

 نسـانالمحررين من سجون االحتال ، وتو يح انتهاكات االحـتال  لمبـادا حقـو  اإل األسر  

 واتضاقية حقو  الطضل.

المحــررين مــن ســجون  األســر   طضــا مــل مــ  األتجهيــز المؤسســات بخطــ  اســتراتيجية فــي الع .6

 االحتال .

 إجــراءو ــمان  األســر   طضــا إيجــاد وتضعيــل ن،ــام شــكاو   ــد إجــراءات االحــتال  بحــ  األ .7

 .طضا األمحاسبة حقيقة لمنتهكي حقو  
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 القدس: مرنز الدراسات النسوية. .(فاقدة من منظور الدعم الشمولي

ة وعالقتهـــا بالصـــحة النفســـية ألســـريالخبـــرات الصـــادمة والمســـاندة ا(: 2004) حســـنين، عائـــدة

 الجامعة اإلسالمية. غزة:  . رسالة ماجستير غير منشورة،للطفل

. مج إرشــادي مقتــرح للتخفيــف مــن آثــار الصــدمةمــدى فاعليــة برنــا(: 2003الحـواجري، احمــد )

 الجامعة اإلسالمية.غزة:  رسالة ماجستير غير منشورة،

 . : الجامعة اإلسالمية، غزةفي سيكولوجية الطفولة(: 1999) الخطيب، محمد

تقيــيم عوامــل األنــا لــدى الشــباب الفلســطيني فــي مواجهتــه األحــدا  (: 2007الخطيــب، محمــد )

 .276-265(، 2)15اسات اإلنسانية، سلسلة الدر الصادمة. 

ـــ ، رشـــا ) ـــا بعـــد (: 2008خيرب الصـــدمات النفســـية لـــدى العـــراقيين بعـــد الحـــرب )اضـــطراب م

 منشـورة،غيـر رسـالة ماجسـتير  دراسـة ميدانيـة علـى العـراقيين فـي دمشـق.: الصدمة(

 جامعة دمش .دمش : 
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مراض االكتئـــاب لـــدى الكفايـــة الشخصـــية وتقـــدير الـــذات وعالقتهـــا بـــي: )1995) نجـــو   الســـيد،

 جامعة الزقا ي .الزقا ي :  ،ةطروحة دنتوراه غير منشور أ .المراهقين

راهـق لـدى الم بالعدوانيـة وعالقتهـا الذات وتقدير المقاومة استراتيجيات (:2002شريضي، هنـاء )

 الجزائر. جامعة منشورة، غير ماجستير، رسالة مقارنة. دراسة الجزائري،

ــة.: (2013) شــعبان، مرســيلينا ــدعم النفســي ضــرورة مجتمعي إصــدارات شــبكة العلــوم النضســية  ال

 .12(، 1)31العربية 

تيثير الصـدمة النفسـية فـي تطـور كـرب مـا بعـد الصـدمة والحـزن بـين (: 2005) شعت، نا ل

 جامعة القدس.القدس:  منشورة،، رسالة ماجستير غير األطفال

، الثقافــة النفســية المتخصصــةة. الضــغو  الصــدمي ا ــطرابات مــا بعــد (:2002صــالح، قاســم )

49(13 ،)42-67. 

دراســة ميدانيــة فــي البيئــة : لتكيــف االجتمــاعي والتحصــيل الدراســيا :(1996) الصـالح، مصــلح

 دار الضيصل للثقافة.الرياض:  .الجامعية

(: مراجعــــة ن،ريــــة نقديــــة ألثــــر ا ــــطرابات مــــا بعــــد الصــــدمة والعوامــــل 2000الصــــبوة، محمــــد )

ة بعـــــ  الوظـــــائ  النضســـــية لـــــد  عينـــــات عربيـــــة وعالميـــــة مـــــن المرتبطـــــة علـــــى نضـــــاء

 .384-365(، 44)11، الثقافة النفسيةالمصدومين، دراسة وبائية إكلينيكية. 

ــل األصــم(: 1995) الطحــان، لبنــى ــدى الطف ــبعض المخــاوف ل ــه ب ــذات وعالقت ــدير ال رســالة  .تق

 جامعة عين شم .غير منشورة، القاهرة: ماجستير 
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الضغو  النضسية الصدمية المترتبة على فعل االجتياحـات العسـكرية  آثار (:2007عسال، عبد )

دراســــة حالــــة تالميــــذ الصــــضول العليــــا مــــن المرحلــــة  اإلســــرائيلية لمنطقــــة مخــــيم جنــــين:

 .100-67(، 1)6، سلسلة العلوم اإلنسانية مجلة جامعة األزهر، األساسية.

انتهـــاك قـــانوني وإنســـاني صـــهيوني اعتقـــال األطفـــال الفلســـطينيين (: 2016)  ، محمـــد عطـــا

 :Retrieved January 2018, from                                     .صار 

                         http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=6094 

 الذات وعالقته بـبعض المتغيـرات البيئيـة والخصـية لـدى عينـة تقدير :(1990محمـود ) عكاشة،

 الجمعية الكويتية لتقدم الطضولة العربية.: الكويت. ءمن أطفال مدينة صنعا

ســاليب التكيــف مــع الضــغوط والمســاندة يالخبــرات الصــادمة وعالقتهــا ب (:2010) عــودة، محمــد

ــاطق الحدود ــدى أطفــال المن . رســالة يــة بقطــاع غــزةاالجتماعيــة والصــالبة النفســية ل

 الجامعة اإلسالمية.غزة:  ماجستير غير منشورة،

 مطبعة حمزة.غزة: . واقع الطفل الفلسطيني في ظل انتفاضة األقصى(: 2001عيو ، ذياب )

 .: دار الشرو  للنشر والتو ي رام   .جتماعيةالمشكالت اال(: 2011عيو ، ذياب )

ــي الت (:1989فرويــد، ســيجموند ) ــل النفســيالمــوجز ف ــد الســالم  علــي ســامي ترجمــة. حلي وعب

 دار المعارل.. القاهرة: الخفاش

 دار الجيل.  بيروت: .وفلسفة االغتراب ةابن باج (:1988) محمد الضيومي،

االضـــطرابات النفســـية لمـــا بعـــد الصـــدمة لـــدى األســـرى المحـــررين فـــي (: 2008) علـــى قطــي ،

. رســـالة ماجســـتير غيـــر صـــىمحافظـــات شـــمال الضـــفة الغربيـــة خـــالل انتفاضـــة األق

 .جامعة القدسمنشورة، القدس: 

http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=6094
http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=6094
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زة غـغـزة: برنـام   .تيثير الخبرات الصـادمة وكيفيـة التقليـل مـن مخاطرهـا(: 2004قوتة، سمير )

 للصحة النضسية.

. رسالة ماجستير غير منشورة، بناء مقياس ما بعد الضغوط الصدمية(: 1998الكبيسي، ناط  )

 .الجامعة المستنصريةبغداد: 

(: ا ــطرابات مــا بعــد الضــغو  الصــدمية وعالقتهــا بــذناء األطضــا  دون 2010المــالكي، فاطمــة )

 .118-75، (1)12، دراسات تربويةسنوات.  5-4سن المدرسة من عمر 

سلسلة تشخيص االضطرابات النفسية واضطرابات الضغوط (: 2001)االجتماعي مكتب اإلنماء 

 ميري.الداوان األالكويت:  .التالية للصدمة

 .نوبنهاجن .فهم رفاه األطفال (:2012) مؤسسة إنقاذ الطضل

 بيروت: دار النهضة. علم نفس الحروب والكوار : الصدمة النفسية(: 1991حمد )النابلسي، م

 العربية.

 .دار وائل للنشر والتو ي : عمان. علم االجتماع التربوي (: 2011ناصر، إبراهيم )

دار . بيــروت: الحــروب والكــوار  ودور العــالج النفســيســيكولوجية  (:1999)يعقــوب، غســان 

 الضارابي.

الواليــــات المتحــــدة . التقريــــر الســــنوي (. 1995. ))من،مــــة األمــــم المتحــــدة للطضولــــة( اليونيســــ 

  مريكية: نيويور .األ
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راسة )االستبانة(1.3ملحق )  (: أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الد 

 

 

 

 

 

 الجامعة االسم الرقم

 بيت لحم جامعة الدنتور خضر مصلح 1

 بيت لحمجامعة  الدنتور ناهد العرجا 2

 توحةالمض جامعة القدس الدنتور محمد نموره 3

 جامعة بيت لحم الدنتور محمود حماد  4

 الخليلجامعة  الدنتور عبد الباس  سويطي 5

 المضتوحة جامعة القدس الدنتور خالد نتلو 6

 المضتوحة جامعة القدس الدنتور جما  ابومر   7

 جامعة الخليل الدنتور نامل نتلو  8

 جامعة القدس الدنتور اياد الحال  9

 جامعة القدس حسنينالدنتور سهيل  10

 جامعة القدس الدنتور عمرو الريماوي  11
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 استبانة الدراسة (2.3ملحق رقم )

 

  

 نسـطينييالفل طفـالالخبرات الصادمة لتجربـة االعتقـال لـدى األدراسة حول " تقوم الباحثة بإجراء

 الحصـول علـى"، وذلـ  اسـتكمااًل لمتطلبـات المحررين مـن سـجون االحـتالل فـي الضـفة الغربيـة

ــم الجريمــةدرجــة الماجســتير  ــة /عل ــة الجنائي ــي العدال ــة هــف ــاون بتعبئ ــ  التع ــذا أرجــو من ذه ، ل

راسـة هـي ألغـراض البحـ  علمـي ال االستبانة بما يتوافق مع وجهة نظـرك، علمـًا بـين بيانـات الد 

ن سـحفقط، وسيتم الحفاظ على سريتها، وال يطلب من  كتابة اسم  أو ما يشير الي ، شاكرين 

 تعاون .  

 

 بسام بنات .إشراف د                                         إعداد: مجدلين إلياس طه

 

 

 

 

 جـــامعــة القـــدس

 عمادة الدراسات العليا 

  ة ريمبرنامج الماجستير في العدالة الجنائية /علم الج
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 القسم األول: معلومات عامة

 .التي تنطب  علي  اإلجابةرجاء و   دائرة حو  رمز ال

 أنثى.2  ذنر.1   لجن ا (1

 العمر........ سنة. (2

    . رام  4 . الخليل3 .بيت لحم2  . نابل 1   المحاف،ة (3

 .مخيم3  .قرية2  .مدانة1  مكان السكن  (4

 ر. األخي3 .االوس 2  .األو 1 األسرةالترتيب الوالدي في  (5

 .غير ملتح 2  .ملتح 1  االلتحا  بالتعليم (6

   .ثانوية3 ية علياأساس.2 ية دنياأساس.1  المرحلة الدراسية (7

 ...........مستو  التحصيل الدراسي )المعد  العام آلخر فصل دراسي(  (8

 سنة االعتقا  ........... (9

 مدة االعتقا  ......... اوم. (10

 عدد مرات االعتقا  ....... مرة. (11

 ......... األسرة أفرادعدد  (12

 الجي.غير 2  .الجيء1   حالة اللجوء (13

 ( إعدادي-ي )ابتدائيأساس.2  .أمي1  المستو  التعليمي لألب (14

 .جامعي فأعلى5  .دبلوم4   ي .ثانو 3 

 ( إعدادي-ي )ابتدائيأساس.2  .أمي1  لتعليمي لألم المستو  ا (15

 .جامعي فأعلى5  .دبلوم4    ي .ثانو 3 

  .نووية )الزوج والزوجة واألبناء غير المتزوجين(1 التي تعيش فيها األسرةنوع  (16

 .ممتدة )الزوج والزوجة واألبناء المتزوجين وغير المتزوجين، وغيرهم(2    
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 .: تجربة االعتقالاألوللقسم ا

 دائرة حو  رمز اإلجابة التي تنطب  علي .عليها بو    واإلجابة ة الضقرات اآلتية بعنايةقراءأرجو من    

 الرقم الضقرات دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
  .1 تعر ت لخطر الموت 1 2 3 4 5
  .2 تعر ت ألذ  جسمي 1 2 3 4 5
  .3 تعر ت لإلساءة الجنسية 1 2 3 4 5
  .4 ألذ  نضسي تعر ت 1 2 3 4 5
  .5 شاهدت حالة تعذاب 1 2 3 4 5
  .6 شاهدت حالة قتل 1 2 3 4 5
  .7 هأشكالتعر ت للتعذاب بمختل   1 2 3 4 5
  .8 تعر ت لإلهانة 1 2 3 4 5
  .9 تعر ت للشتيمة  1 2 3 4 5
  .10 أجبرت على نتابة اعترافات مزيضة أو غير صحيحة 1 2 3 4 5
  .11 تعر ت للتهداد 1 2 3 4 5
  .12 عت عصبة على عينييو  1 2 3 4 5
  .13 أجبرت على الوقول لمدة طويلة من الزمن  1 2 3 4 5
  .14 قيدت بالسالسل الحدادية 1 2 3 4 5
  .15 و عت في سجن انضرادي 1 2 3 4 5
  .16 حرمت من النوم 1 2 3 4 5
  .17 تعر ت لألصوات الصارخة 1 2 3 4 5
  .18 تعر ت للحرارة الشدادة 1 2 3 4 5
  .19 دادتعر ت البرد الش 1 2 3 4 5
  .20 حرمت من الرعاية الطبية 1 2 3 4 5
  .21 حرمت من الطعام 1 2 3 4 5
  .22 حرمت من الماء 1 2 3 4 5
  .23 حرمت من االستحمام 1 2 3 4 5
  .24 حرمت من ممارسة هواياتي 1 2 3 4 5
  .25 منعت من قضاء حاجتي 1 2 3 4 5
  .26 منعت من أداء الصالة 1 2 3 4 5
  .27 ةأجبرت على أداء أعما  شاق 1 2 3 4 5
  .28 علقت من اليدان لضترات طويلة من الزمن 1 2 3 4 5
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  .29 علقت من الرجلين لضترات طويلة من الزمن 1 2 3 4 5
  .30 تم تغطي  رأسي بالماء  1 2 3 4 5
  .31 حرقت بأعقاب السجائر 1 2 3 4 5
  .32 صعقت نهربائياً  1 2 3 4 5
  .33 أجبرت على التعري  1 2 3 4 5
  .34 فقدت الوعي  1 2 3 4 5
  .35 تعر ت للشبح 1 2 3 4 5

 

 الثاني: الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا . لقسم ا  

 دائرة حو  رمز اإلجابة التي تنطب  علي .عليها بو    واإلجابة ة الضقرات اآلتية بعنايةقراءأرجو من    

 الرقم الضقرات دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
  .1 استرج  حد  االعتقا  1 2 3 4 5

لــدي مشــاكل فــي النــوم )مثــل االســتغرا  فــي النــوم( بســبب  1 2 3 4 5
 متعلقة بحد  االعتقا  أفكارصور أو 

2.  

  .3 هنا  أشياء تذنرني بحد  االعتقا  1 2 3 4 5
  .4 عندما أتذنر حد  االعتقا  أغضب 1 2 3 4 5
  .5 أنزع  عندما أفكر بحد  االعتقا  أو أتذنره 1 2 3 4 5
  .6 ون قصدفكر بحد  االعتقا  دأ 1 2 3 4 5
  .7 أشعر بأن حد  االعتقا  لم يكن شيئًا حقيقياً  1 2 3 4 5
  .8 أتجنب نل ما اذنرني بحد  االعتقا  1 2 3 4 5
  .9 أتضاجيء بصور متعلقة بحد  االعتقا  في ذهني 1 2 3 4 5
  .10 عندما أتذنر حد  االعتقا  انقلب مزاجي 1 2 3 4 5
  .11 االعتقا  حاو  عدم التضكير بحد أ 1 2 3 4 5

ـــــرة متعلقـــــة بحـــــد  أ  1 2 3 4 5 ال االعتقـــــا  عـــــاني مـــــن مشـــــاعر نثي
 ستطي  التعبير عنهاأ

12.  

  .13 االعتقا  لح،ة حد ني أعيش نأشعر ونأ 1 2 3 4 5

 المتعلقــــة بحــــد الصــــعبة وجــــات مــــن المشــــاعر بني منتــــات 1 2 3 4 5
 االعتقا 

14.  

  .15 االعتقا  تجاه حد ال أستطي  التعبير عن مشاعري      
  .16 يمن ذاكرتاالعتقا  إ الة حد   غب فيأر  1 2 3 4 5

ردود فعــل جســدية مثــل لــي ســبب االعتقــا  ي حــد ي لتــذنر  1 2 3 4 5
 )صعوبة في التنض ،  يادة  ربات القلب، دوخة....(

17.  

  .18 تراودني أحالم مزعجة تتعل  بحد  االعتقا  1 2 3 4 5
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  .19 االعتقا  الحداه عن حد أتجنب  1 2 3 4 5
  .20 اق  التي تذنرني بحد  االعتقا أتجنب المو  1 2 3 4 5

تنتـــابني مشـــاعر داخليـــة أن حـــد  االعتقـــا  ســـيحد  مـــرة  1 2 3 4 5
 أخر  

21.  

  .22 أشعر ونأنني أعيش حد  االعتقا  مرة أخر   1 2 3 4 5
 

 تقدار الذات. :الثالهلقسم ا  

 ة التي تنطب  علي .دائرة حو  رمز اإلجابعليها بو    واإلجابة ة الضقرات اآلتية بعنايةقراءأرجو من    

ال أواف  
 بين ال أواف  بشدة

أواف   أواف  بين
 الرقم الضقرات بشدة

  .1 أشعر أنني شخص ذو قيمة 1 2 3 4 5
  .2  أشعر أنني أمتل  عددًا من الصضات الجيدة 1 2 3 4 5
  .3 أشعر أن حياتي تسير في االتجاه الصحيح 1 2 3 4 5
  .4 ال قيمة للحياة هذه األيام 1 2 3 4 5
  .5 خر به تاف لدية ما 1 2 3 4 5
  .6 من لي  معي فهو  دي 1 2 3 4 5
  .7 نحو ذاتي ا أشعر بالر  1 2 3 4 5
  .8 أتمنى لو نان لدي احترام أكبر لذاتي  1 2 3 4 5
  .9 شعر بأنني شخص عديم الضائدةأ 1 2 3 4 5
  .10 تنقصني الثقة بالنض  1 2 3 4 5

 

 الراب : التوجه نحو الحياة.لقسم ا  

 دائرة حو  رمز اإلجابة التي تنطب  علي .عليها بو    واإلجابة ة الضقرات اآلتية بعنايةقراءمن   أرجو  

 الرقم الضقرات دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
  .1 أتوق  حدو  أمور حسنة حتى في ال،رول الصعبة 1 2 3 4 5
  .2 يخبي لي الزمن مضاجآت سارة  1 2 3 4 5
  .3 المشر  من األمورأر  الجانب  1 2 3 4 5
  .4 أتوق  األفضل 1 2 3 4 5
  .5 أفكر في المستقبل بكل تضاؤ  1 2 3 4 5
  .6 ال يأس م  الحياة وال حياة م  اليأس 1 2 3 4 5
  .7 ال أتوق  أن تسير األمور لصالحي 1 2 3 4 5
  .8 بالطريقة التي أريدها األمور  تتحقلن  1 2 3 4 5
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  .9 ح،ي قليل في هذه الحياة 1 2 3 4 5
  .10 مكتوب على الشقاء وسوء الطال  1 2 3 4 5
  .11 أشعر أن المصائب خلقت من أجلي 1 2 3 4 5
  .12 ابدو لي أن المنحوس منحوس مهما حاو  1 2 3 4 5

                   

 النضسية. عراضالخام : األلقسم ا  

 إلجابة التي تنطب  علي .دائرة حو  رمز اعليها بو    واإلجابة ة الضقرات اآلتية بعنايةقراءأرجو من    

 الرقم الضقرات دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
  .1 أعاني من ا طرابات في النوم 1 2 3 4 5
  .2 اآلخرينأشعر بالعزلة حتى في وجود  1 2 3 4 5
  .3 أشعر أنني غير قادر على أداء أي شيء 1 2 3 4 5
  .4 ال أح  باألشياء من حولي 1 2 3 4 5
  .5 سهل استثارتيمن ال 1 2 3 4 5
  .6 أعاني من صعوبة في الترنيز 1 2 3 4 5
  .7 أشعر بأنني سري  االنضعا  1 2 3 4 5
  .8 أشعر بانخضاض في نشاطاتي اليومية 1 2 3 4 5
  .9 أر  المستقبل نئيبًا موحشاً  1 2 3 4 5
  .10 أبكي ألبس  األسباب  1 2 3 4 5
  .11 أعاني من نثرة النسيان 1 2 3 4 5
  .12 عب شداد في جسميأشعر بت 1 2 3 4 5
  .13 أعاني من آالم ومشاكل جسمية 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
أشعر أنني عاجز عن القيام باألعما  التي ننت أقوم 

 بها في الساب 
14.  

  .15 أجد صعوبة في االنتباه 1 2 3 4 5
  .16 ال أستطي  اتخاذ القرارات بعد اآلن 1 2 3 4 5
  .17 دادةأجد صعوبة في التعامل م  المواق  الج 1 2 3 4 5
  .18 غير قادرين على فهم ما جر  لي اآلخرينأشعر أن  1 2 3 4 5
  .19 أشعر بالذنب لما حد  1 2 3 4 5
  .20 ألوم نضسي لما حد  1 2 3 4 5
  .21 تنتابني دواف  داخلية لتحطيم األشياء 1 2 3 4 5
  .22 لدي رغبة في االنتقام 1 2 3 4 5
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  .23 اآلخرينال أث  ب 1 2 3 4 5
  .24 اآلخرينالعتماد على ال أستطي  ا 1 2 3 4 5
  .25 فقدت األمل في الحياة 1 2 3 4 5
  .26 اآلخرينأشعر أنني عاجز عن مساعدة  1 2 3 4 5
  .27 بسببب ما جر  لي ذال أشعر باإل 1 2 3 4 5
  .28 ال اوجد أحد يضهمني 1 2 3 4 5
  .29 أشعر أنني جلبت السوء إلى نضسي 1 2 3 4 5
  .30 أشعر أنني جلبت السوء إلى عائلتي 1 2 3 4 5
  .31 أشعر إن قلبي مقبوض 1 2 3 4 5
  .32 أعاني من  ي  في التنض  1 2 3 4 5
  .33 أعاني من صداع في الرأس 1 2 3 4 5
  .34 أشعر بأنني مري  1 2 3 4 5
  .35 أغضب ألبس  األسباب 1 2 3 4 5
  .36 فقدت اهتمامي بمن حولي 1 2 3 4 5
  .37 في هذه الحياة نسانال قيمة لإل 1 2 3 4 5
  .38 ني سأفار  األحبةأشعر أن 1 2 3 4 5
  .39 ي باالنتحارأفكار تراودني  1 2 3 4 5
  .40 أجد صعوبة في حل المشاكل التي تواجهني 1 2 3 4 5
  .41 أعاني من تخيالت غير واقعية 1 2 3 4 5
  .42 النوم أثناءتراودني أحالم ونوابي  مزعجة  1 2 3 4 5
  .43 أعاني من مشكلة التأخر في االستيقاظ من النوم 1 2 3 4 5
  .44 أتجنب الخروج من البيت 1 2 3 4 5
  .45 أرغب بتر  المدرسة 1 2 3 4 5
  .46 لي  لدي رغبة في الدراسة 1 2 3 4 5
  .47 أعاني من آالم في المعدة 1 2 3 4 5
  .48 أخال من قدوم الليل 1 2 3 4 5
  .49 أشعر ببرودة في جسمي 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
أجــد نضســي عــاجزًا عــن التعبيــر عــن نضســي فــي بعــ  

 المواق 
50.  

  .51 الحتال أخال عند رؤية الجيش ا 1 2 3 4 5
  .52 ال أطي  أحد هذه األيام 1 2 3 4 5
  .53 أشعر بضتور في عالقاتي م  أسرتي 1 2 3 4 5
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  .54 أخال من ال،الم 1 2 3 4 5
  .55 أستيقظ من النوم وأنا مرعوب 1 2 3 4 5

أشعر بعدم األمـان عنـدما أكـون خـارج البيـت فـي هـذه  1 2 3 4 5
 األيام 

56.  

  .57 أخال أن أكون مستهدفًا  1 2 3 4 5
 

 السادس: طر  التأقلم في الحياة.لقسم ا  

 دائرة حو  رمز اإلجابة التي تنطب  علي .عليها بو    واإلجابة ة الضقرات اآلتية بعنايةقراءأرجو من    

 الرقم كي  تواجه المشاكل التي تحد  في حيات  اليومية دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
  .1 أسرتي أفرادآخذ بنصيحة  1 2 3 4 5
  .2 آخذ بنصيحة أصدقائي 1 2 3 4 5
  .3 أداف  عن مبادئي 1 2 3 4 5
  .4 أؤمن بانه قدري  1 2 3 4 5
  .5 أحل المو وع بنضسي  1 2 3 4 5
  .6 اتقبل التضهم والمواساة المقدمة لي 1 2 3 4 5
  .7 أحاو  أن أنسى المو وع 1 2 3 4 5
  .8 أصلي 1 2 3 4 5
  .9 أدر  أنني الوحيد القادر على مساعدة نضسي 1 2 3 4 5
  .10 أطلب المساعدة من متخصصين 1 2 3 4 5
  .11 أصبح أقو  من ذي قبل 1 2 3 4 5
  .12 أبحه عن حل مناسب للمشكلة 1 2 3 4 5
  .13 أحتضظ باألمر في قرارة نضسي 1 2 3 4 5
  .14 لهم مشاكل أكبر من مشكلتي اآلخرينأتذنر بأن  1 2 3 4 5
  .15 معلومات أكثر من المشكلة  إليجاد اآلخرينأتكلم م   1 2 3 4 5
  .16 أتكلم م  شخص ما عما أشعر به 1 2 3 4 5
  .17 ألوم نضسي 1 2 3 4 5
  .18 أستخدم خبرتي السابقة لحل المشكلة 1 2 3 4 5
  .19 بأن نل شيء انتهى أتخيل 1 2 3 4 5
  .20 الناس أتجنب 1 2 3 4 5
  .21 أطلب المساعدة من رجا  الدان 1 2 3 4 5
  .22 أطلب المساعدة من الشرطة 1 2 3 4 5
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  .23 بنضسي أتحكمأحاو  أن  1 2 3 4 5
  .24 أدرس المشكلة جيداً  1 2 3 4 5
  .25 أ   خطة للمشكلة وأطبقها 1 2 3 4 5
  .26 أصد  أن هذا حد  فعالً  أنأرف   1 2 3 4 5
  .27 أت،اهر بأنني قوي  1 2 3 4 5
  .28 أشعر أن الحظ العب دورًا في حلها 1 2 3 4 5
  .29 أؤمن بأن لدي القدرة على حلها 1 2 3 4 5
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 حساب حجم عينة الدراسة. (3.5ملحق رقم )
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 شكالاأل فهرس

 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 4 العالقة بين متغيرات الدراسة 1.1
 25 أنواع الخبرات الصادمة 1.2
 42 لالحتياجات اإلنسانية( Maslow, 1954) هرم 2.2
 45 ج السيكولوجيالنموذ 3.2
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 المالحق فهرس

 الصفحة عنوان الملحق الرقم
 149 أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الدةراسة )االستبانة(  .1
 150 االستبانة )أداة الدراسة(  .2
 159 حساب حجم عينة الدراسة  .3
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 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
راسة والعينة وفقًا لمتغير تو ي  مجت 1.3  63 سنة االعتقا م  الدة
 64 خصائص العينة الديمغرافيةألعداد، والنسب المئوية ل 2.3
 70 تجربة االعتقا ( لضقرات مقياس Factor Analysis) نتائ  التحليل العاملي 3.3
 72 لتجربة االعتقا الخبرات الصادمة ( لضقرات مقياس Factor Analysis) نتائ  التحليل العاملي 4.3
 73 العاملي التحليل نتائ  (Factor Analysis) الذات تقدار مقياس لضقرات 5.3
 74 التوجه نحو الحياة( لضقرات مقياس Factor Analysis) نتائ  التحليل العاملي 6.3
 75 األعراض النضسية( لضقرات مقياس Factor Analysis) نتائ  التحليل العاملي 7.3
 77 التأقلم م  الحياة( لضقرات مقياس Factor Analysis) ئ  التحليل العاملينتا 8.3
راسة بأبعادها المختلضة  Cronbach Alphaنتائ  معادلة الثبات نرونبا  ألضا ) 9.3  78 ( ألداة الدة
 80 مضتال المتوسطات الحسابية.  10.3

1.4 
قـا  تجربـة االعت لمسـتو  ، والنسب المئوية األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية

 82 لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية

2.4 
تجربــة االعتقـــا  لـــد  المتوســطات الحســـابية، واالنحرافــات المعياريـــة، والنســـب المئويــة لمؤشـــرات 

 غربية مرتبة حسب األهميةاألطضا  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة ال
83 

3.4 
ــــات المعياريــــة، والنســــب المئويــــة  الخبــــرات  لمســــتو  األعــــداد، والمتوســــطات الحســــابية، واالنحراف

تجربة االعتقا  لـد  األطضـا  الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي الضـضة الصادمة ل
 الغربية

85 

4.4 
بة تجر الخبرات الصادمة لوالنسب المئوية لمؤشرات  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،

االعتقــا  لــد  األطضــا  الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة مرتبــة 
 حسب األهمية

86 

5.4 
ــذات لمســتو  األعــداد، والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة   تقــدار ال

 يين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربيةلد  األطضا  الضلسطين
87 

6.4 
لــــد  تقــــدار الــــذات المتوســــطات الحســــابية، واالنحرافــــات المعياريــــة، والنســــب المئويــــة لمؤشــــرات 

 األطضا  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية مرتبة حسب األهمية
88 

 مســتو  التوجــه نحـــولواالنحرافـــات المعياريــة، والنســب المئويـــة األعــداد، والمتوســطات الحســابية،  7.4
 لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربيةالحياة 

89 

8.4 
  لـدالتوجـه نحـو الحيـاة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة، والنسـب المئويـة لمؤشـرات 

 ن سجون االحتال  في الضضة الغربية مرتبة حسب األهميةاألطضا  الضلسطينيين المحررين م
90 

9.4 
مســـــتو  انتشـــــار لاألعـــــداد، والمتوســـــطات الحســـــابية، واالنحرافـــــات المعياريـــــة، والنســـــب المئويـــــة 

 لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربيةاألعراض النضسية 
91 
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم

10.4 
لــد   األعــراض النضســيةالمتوسـطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويـة لمؤشــرات 

 األطضا  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية مرتبة حسب األهمية
92 

11.4 
ـــة  ـــة، والنســـب المئوي لتـــأقلم مـــ  مســـتو  الاألعـــداد، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياري

 لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربيةالحياة 
94 

12.4 
  لــد التــأقلم مــ  الحيــاةالمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة لمؤشــرات 

 هميةاألطضا  الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية مرتبة حسب األ
95 

13.4 
لــد  األطضــا   الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا فــي مســتو  ( للضــرو  t.testنتــائ  اختبــار ت )

 الضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية تعز  لمتغير الجن 
97 

14.4 
األطضــا   لــد  الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا فــي مســتو  ( للضــرو  t.testنتــائ  اختبــار ت )

 االلتحا  بالتعليمالضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية تعز  لمتغير 
98 

15.4 
لــد  األطضــا   الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا فــي مســتو  ( للضــرو  t.testنتــائ  اختبــار ت )

 99 لة اللجوءحاالضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية تعز  لمتغير 

16.4 
لــد  األطضــا   الخبــرات الصــادمة لتجربــة االعتقــا فــي مســتو  ( للضــرو  t.testنتــائ  اختبــار ت )

 نوع األسرةالضلسطينيين المحررين من سجون االحتال  في الضضة الغربية تعز  لمتغير 
100 

17.4 
في مستو  للضرو   (One way analysis of variance) نتائ  اختبار تحليل التباان األحادي
لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين من سـجون االحـتال  فـي  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا 

 مكان السكنالضضة الغربية تعز  لمتغير 
101 

18.4 
لـــد   الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لمســـتو  

مكـــان حـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة تعـــز  لمتغيـــر األطضـــا  الضلســـطينيين الم
 السكن

101 

19.4 
في مستو  ( للضرو  One way analysis of variance) نتائ  اختبار تحليل التباان األحادي
لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين من سـجون االحـتال  فـي  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا 

 الترتيب الوالدي في األسرةز  لمتغير الضضة الغربية تع
102 

20.4 
الخبـــرات مســـتو  ( للمقارنـــات الثنائيـــة البعديـــة للضـــرو  فـــي tukey testنتـــائ  اختبـــار تـــوني )

لـد  األطضـا  الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي الضـضة  الصادمة لتجربة االعتقا 
 الترتيب الوالدي في األسرةالغربية تعز  لمتغير 

103 

21.4 
لـــد   الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لمســـتو  

الترتيــب األطضــا  الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة تعــز  لمتغيــر 
 الوالدي في األسرة

103 

22.4 
في مستو  ( للضرو  One way analysis of variance) نتائ  اختبار تحليل التباان األحادي
لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين من سـجون االحـتال  فـي  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا 

 المرحلة الدراسيةالضضة الغربية تعز  لمتغير 
104 
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23.4 
لـــد   ادمة لتجربـــة االعتقـــا الخبـــرات الصـــالمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لمســـتو  

المرحلــة األطضــا  الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة تعــز  لمتغيــر 
 الدراسية

105 

24.4 
في مستو  ( للضرو  One way analysis of variance) نتائ  اختبار تحليل التباان األحادي
لسطينيين المحررين من سـجون االحـتال  فـي لد  األطضا  الض الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا 

 المستو  التعليمي لألبالضضة الغربية تعز  لمتغير 
105 

25.4 
لـــد   الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لمســـتو  

لمســتو  ااألطضــا  الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة تعــز  لمتغيــر 
 التعليمي لألب

106 

26.4 
في مستو  ( للضرو  One way analysis of variance) نتائ  اختبار تحليل التباان األحادي
لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين من سـجون االحـتال  فـي  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا 

 مالمستو  التعليمي لألالضضة الغربية تعز  لمتغير 
107 

27.4 
لـــد   الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لمســـتو  

المســتو  األطضــا  الضلســطينيين المحــررين مــن ســجون االحــتال  فــي الضــضة الغربيــة تعــز  لمتغيــر 
 التعليمي لألم

107 

28.4 
في مستو  للضرو   (One way analysis of variance) نتائ  اختبار تحليل التباان األحادي
لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين من سـجون االحـتال  فـي  الخبرات الصادمة لتجربة االعتقا 

 سنة االعتقا الضضة الغربية تعز  لمتغير 
108 

29.4 
الخبـــرات مســـتو  ( للمقارنـــات الثنائيـــة البعديـــة للضـــرو  فـــي tukey testنتـــائ  اختبـــار تـــوني )

لـد  األطضـا  الضلسـطينيين المحـررين مـن سـجون االحـتال  فـي الضـضة  الصادمة لتجربة االعتقا 
 سنة االعتقا الغربية تعز  لمتغير 

109 

30.4 
لـــد   الخبـــرات الصـــادمة لتجربـــة االعتقـــا المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لمســـتو  

ســـنة متغيـــر األطضـــا  الضلســـطينيين المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتال  فـــي الضـــضة الغربيـــة تعـــز  ل
 االعتقا 

110 

31.4 

ات: العمر، متغير ( للعالقة بين standardized regressionنتائ  معامل االنحدار المعياري )
مســتو  ومسـتو  التحصــيل الدراسـي، ومــدة االعتقـا ، وعــدد مــرات االعتقـا ، وعــدد أفـراد األســرة و 

حررين من سـجون االحـتال  فـي لد  األطضا  الضلسطينيين المالخبرات الصادمة لتجربة االعتقا  
 الضضة الغربية

112 

32.4 
( للعالقــــة بــــين الخبــــرات standardized regressionنتــــائ  معامــــل االنحــــدار المعيــــاري )

  مــالصــادمة لتجربــة االعتقــا  وتقــدار الــذات، والتوجــه نحــو الحيــاة، واألعــراض النضســية، والتــأقلم 
 سجون االحتال  في الضضة الغربية الحياة لد  األطضا  الضلسطينيين المحررين من

114 
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