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الفصل األول 

خمفية الدراسة وأىميتيا 

 والمجازر، التي أودت بحياة عشرات بتفيد دراسة التاريخ البشري بأنو حفل بالعديد من الحرو

الماليين، فسبعة وخمسون مميون إنسان كانوا من ضحايا الحرب العالمية األولى والثانية جميعيم ماتوا 

ين، ورغم ىذا النزيف البشري فإننا ما زلنا نرى في مختمف أنحاء العالم العديد من ببسبب ىاتين الحر

نزاعات اإلقميمية والداخمية عدا أعمال العنف واإلرىاب والتعذيب والكوارث الطبيعية لالحروب وا

( 1999يعقوب،)...وحوادث المرور

إن تعرض اإلنسان لمكوارث واألزمات ستكون لو نتائج عمى المستوى النفسي والعقمي، ناىيك 

عن تأثر الحالة الجسمية، ولعل التعرض لمصدمة يعد عامال مّيما في حدوث اضطراب ضغوط ما 

بعد الصدمة، كما أقرت بذلك جمعية الطب النفسي األمريكية، والواقع ، ليس جميع األشخاص الذين 

عمى تفاعل العوامل  يتوقف وىذا األمر. يتعرضون لمصدمة نفسيا يعانون من االضطراب نفسو

 وضغوط ثبأن الصدمات والكوار Quarantelli ( 1978) الشخصية مع العوامل البيئية،  يعتقد

، وليس بالضرورة إلى  (Distress)ي إلى حالة من الضيق الشديد واألسى ؤدالبيئة المؤلمة قد ت

 "األسى أو الضيق " وىذا األمر يقودنا إلى التفكير في عبارة . اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

 ٍ Stressor بالرغم ، ولذا  . ىذا اإلضطرابلتعريف ؛  التي استخدمتيا جمعية الطب النفسي األمريكية

 إلىمن الجيود العممية الممتازة التي قامت بيا الجمعية يبقى ىناك الكثير من األمور التي تحتاج 

عن  (1999)كما جاء في يعقوب،توضيح بخصوص إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ، 
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Macfarlane(1993 )  في دراستو التي أجراىا عمى الناجين من حريق في استراليا ، حيث طرح

: الباحث عددًا من القضايا ، أبرزىا ما يأتي

واالكتئاب الشديد غير  (Panic)إن الحدود الفاصمة بين إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة واليمع -

واضحة تماما رغم جيود جمعية الطب النفسي األمريكية لتحديد إضطراب ضغوط ما بعد 

دي حصرًا إلى إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بل ؤالصدمة، كما أن الصدمات والكوارث ال ت

. إلى اضطرابات أخرى

إن الضغط النفسي الناجم عن صدمة سابقة من األمراض النفسية الواسعة االنتشار في بعض  -

بمدان العالم دون األخرى، وال سيما البمدان التي تحظر فييا الحريات ، وينتشر فييا القمع والكبت 

، إال أن األسباب المختمفة التي تكمن وراء ظيور المرض تجعمو من المشكالت التي ال يكاد يخمو 

. منيا أي مجتمع عمى اإلطالق

إن ىذا المرض قديم قدم اإلنسان عمى األرض ، إال أن االعتراف بو في وثائق التشخيص  -

راض النفسية ع، حيث صدرت وثيقة تشخيص األ1980المعتمدة دوليًا لم يكن إال في عام 

الصادرة عن جمعية الطب النفسي األمريكية، ويتم التعرف عمى المرض من خالل األعراض 

المريض نفسو ، أو أي  المتعددة المرافقة لو ، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحادثة مؤثرة تعرض ليا

التيديد بالموت، والضرر، أو التعذيب " والحادثة تشمل عادة. في محيطو أمام ناظريو شخص آخر

الجسدي والنفسي ، مثل حوادث االعتداء في الحروب ، أو الحمالت العسكرية ، أو المداىمات 

سحويل، ).الشخصية ، مثل االغتصاب ، أو حوادث السير ، أو الكوارث الطبيعية

 (2000ورصرص
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لقد تبين أن ىذه الحوادث جميعيا تؤدي إلى اضطرابات نفسية عند الذين يتعرضون ليا ، وأن ىذه 

. االضطرابات قد تستمر لسنوات طويمة

ونظرًا لالرتباط الوثيق بين آثار الصدمة والضغط ، فان من الجدير ذكره تناول ىذا الموضوع 

بأنو استجابة الجسم غير المحددة " الضغط " Selye ( 1979) "وفي إطار ذلك يعرف . بالتفسير 

التكيف "متطمب من متطمبات البيئة السارة أو غير السارة ، وقد سمى ىذا النموذج متالزمة  ألي

:  من ثالث مراحل رئيسة ىي ، ويتألف ىذا النموذجAdaptation Syndrome"العام

، وفي ىذه المرحمة ينشط الفرد ، ويستخدم Alarm Stage مرحمة الصدمة أو التحذير المرحمة األولى

.  الضاغطقفمصادره ؛ لمواجية المو

، والتي يقوم الفرد من Resistance  اسم مرحمة المقاومةSelye والتي أطمق عميياالمرحمة الثانية

شل الفرد في التغمب عمى التيديد ينتقل إلى فخالليا بالدفاع عن نفسو تجاه مصدر التيديد، وعند 

، والذي ينتج من استمرار الضغوط الشديدة ، وعدم Exhaustion  ، وىي اإلنياك المرحمة الثالثة

.  قدرة الفرد عمى مقاومتيا، مما يؤدي بو إلى االنييار جسميًا أو انفعاليًا ، أو إلى دخول المستشفى

أن مسببات الضغوط كثيرة ، Feldman، ( 1989)أما في سياق بحث أسباب الضغط ، يرى 

ويمكن رؤيتيا في األحداث التي يمر بيا األفراد ، كاألحداث الجسيمة، مثل حوادث السيارات ، وتحطم 

بمرحمة دراسية جديدة، واالنتقال من  الطائرات والزلزال، واألحداث الشخصية كموت صديق، والبدء

مكان آلخر، ومنغصات الحياة البسيطة التي توصف بأنيا أحداث غير رئيسة يتعرض ليا األفراد 

بدرجة عابرة أو متكررة أو دائمة ،  قد تكون مزعجة لبعض األفراد ، أو قد تكون مصدر معظم 
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الضغوط ألفراد آخرين ، وقد ال يكون حدثًا كافيا ً؛ ليسبب ضغطًا مرتفعًا ، ولكن تراكم العديد من 

(. 1998محسن، ).األحداث المزعجة يكون كافيا ليحدث ردود أفعال قوية مرتبطة بالضغط 

إن الظروف القاسية والضغوط اليائمة التي يعاني منيا االنسان في األرض المحتمة، والتي 

تفوق طاقة االحتمال اإلنساني، وىي تتمثل بالحرب الفعمية التي تحصد األرواح، وتصيب، بالجراح، 

: الكبار والصغار، وتتمثل، أيضًا، بالحرب النفسية التي بدت مظاىرىا من خالل

المشاىد التي يتم بثيا إعالميا بصفة يومية؛ حتى صارت مألوفة لكل من يشاىدىا، وتتخطى  -

حواجز الحدود والمغة، مثل مواكب جنازات الموتى في نعوش، يحيط بيا األطفال والشباب والشيوخ 

. يوميًا، بما فييا من تعبيرات عن الغضب والحزن والتحدي

المواجيات غير المتكافئة بين األطفال الذين يمقون الحجارة عمى الجنود الذين يحممون أحدث  -

 .األسمحة، ونقل ما يحدث في ىذه المواجيات عبر اإلعالم

اآلثار النفسية لمعدوان والقمع والقير عمى الوجوه الباكية ألميات فقدن األبناء، أو زوجات فقدن  -

، أو شبان وشابات فقدوا األب أو األم أو األخ أو الصديق،  أو أطفال تبدو عمى مالمحيم الشريك

 .آثار المحنة القاسية

بث مشاىد تدمير البيئة في األراضي الفمسطينية، مثل القصف، وىدم المنازل واقتالع األشجار،  -

 .وتجريف المزارع

إن ممارسات العنف والقمع والتيديد التي يتعرض ليا األفراد، يمكن أن تحدث مجموعة من 

ردود األفعال؛ نتيجة لتعرض الشخص، أو أحد أفراد أسرتو، أو جيرانو لمواقف ينتج عنيا ضغوط 

نفسية ىائمة، تصاحب مشاىد القتل، واإلصابات الجسدية، وتدمير المنازل والممتمكات، والبيئة 
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 المحيطة، ويمثل ذلك صدمة كبيرة خارج نطاق الخبرة اإلنسانية العادية، ويؤدي ذلك فيما بعد إلى

أعراض االضطراب النفسي في صورة قمق وتوتر دائمين، وتظل ذكريات المواقف األليمة ماثمة في 

يعيش ىذه التجربة األليمة في اليقظة وبعد النوم في  ذاكرة الفرد،  تقتحم تفكيره في كل وقت، بما يجعمو

صورة كوابيس تعيد مواقف الصدمة، ويتبع ذلك شعور باإلجياد، واأللم النفسي، والضيق، والعزلة، 

ومن ردود األفعال التشتت الذىني، واالنتباه الزائد، ورد الفعل العصبي لكل شئ يذكر االنسان . واليأس

 االستمتاع بالحياة؛ لتحل مشاعر االكتئاب الجماعي، االنسانبمشاىد الصدمة النفسية األليمة، ويفقد 

وقد ال تظير ىذه األعراض مباشرة عقب التعرض لمصدمة، ويتأخر ظيورىا لشيور، أو لسنوات 

 40ويكفي أن نعمم أن جنود فيتنام ال زالوا يعانون من حاالت االضطراب النفسي رغم مرور أكثر من 

.  عاما عمى تعرضيم لمواقف الرعب أثناء القتال

: مشكمة الدراسة

إن المجتمع الفمسطيني ، قد تعرض ، وما زال يتعرض، لسمسمة من الحروب ، وأعمال العنف ، وكثير 

التي نجمت عنيا ؛ نظرًا لظروف االحتالل، والتي بمغت ذروتيا في . من المآسي ، واآلالم النفسية 

؛ مما أدى إلى زيادة في مصادر الضغوط 2001، وعادت لتشتعل بقسوة عام 1987انتفاضة عام 

والصدمات النفسية التي يتعرض ليا مجتمعنا الفمسطيني بصورة عامة، والشباب الفمسطيني بصورة 

 في تقريره في الذكرى الرابعة لالنتفاضة إلى أن عدد الشيداء (2004)خاصة، حيث أشار البرغوثي، 

عاما ( 18)منيم أطفال تقل أعمارىم عن  (% 18.5)منيم مدنيون، و (% 82)شييدا،  (3334)بمغ 

منيم استشيد نتيجة إصابتو  (% 22) استشيد نتيجة لجروح أصيبوا بيا بالرصاص الحي،  (%59)و
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نتيجة (% 1.5)أستشيد نتيجة منعيم من الوصول لتمقي الخدمات الطبية، و ( %58، 2)بالقذائف، و

طفال ( 621) إضافة إلى سقوطالمدمع،إصابتو بالرصاص المطاطي واالختناق؛ جراء استنشاق الغاز 

مدنيا لم (186) فمسطينيا نتيجة لعمميات االغتيال، بينيم (424)كما أستشيد . منذ بدء االنتفاضة

ألف فمسطيني أصيبوا خالل  ( 35)و.  امرأة26طفال و (39 )يكونوا مقصودين لذاتيم، ومن بينيم

. من ىؤالء الجرحى أضحوا يعانون إعاقات دائمة (2500)االنتفاضة، بينيم عشرة آالف طفل، وأن 

أسير ال يزالون  (3700 ) ألفا منذ بدء االنتفاضة، بينيم28أما المعتمقون الفمسطينيون فقد بمغ عددىم 

. ينتظرون المحاكمة

إضافة إلى ما ذكر، فقد تم تدمير ما يقدر بمميار دوالر من البنية التحتية الفمسطينية، عالوة 

جامعات، بسبب  (8)مدرسة، و (856) ألف مبنى كميا أو جزئيا، وتضرر (60)عمى ىدم ما يقارب 

وأشارت .أطفال داخل صفوفيم في مدارس وكالة الغوث  ( 4)ىجمات قوات االحتالل،كما أستشيد 

، (%84.7)كانت حوالي  (18-16)النتائج أيضا أن نسبة الشيداء من الطمبة في سن التعميم الثانوي 

من الشعب الفمسطيني يعيشون حاليا تحت  ( % 64، 9) كما ان .(51241)وأن عدد الجرحى بمغ 

حواجز، ما بين نقاط تفتيش، وبوابات، ومكعبات (703)خط الفقر، وتغمق األراضي الفمسطينية ب 

 ( 30) فمسطينيا توفوا؛ بسبب إعاقة جنود االحتالل وصوليم إلى المستشفيات، بينيم86اسمنتية وأن 

.  مواطنة لموالديين عمى الحواجز ( 55)مولودا حديث الوالدة، عالوة عمى وضع  ( 20)طفال، و 

  إن ما يحدث عمى أرض فمسطين من قمع ، وقير ، وتيديد ، حيث ال تقتصر الخسائر البشرية في 

األرقام الرسمية إلحصائيات القتمى والجرحى  الحرب ؛ ونتيجة القتال ، والصراعات المسمحة عمى

الكثير من الناس ، فيناك فئات أكبر من الضحايا ال تتضمنيم القوائم الرسمية  والمصابين ، كما يعتقد
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ال ينتبو ليا أحد ، رغم أنيم أكثر عددًا ، وأكثر تأثرًا من  لمخسائر البشرية ؛ ألنيم يتألمون من معاناة نفسية

أصحاب اإلصابات المباشرة من جروح ، وكسور ، وحروق، وبدرجة قد تسبب ليم العجز ، واالعاقة 

 تفوق طاقة االحتمال االنساني ، والتي التيالكاممة؛ بسبب الضغوط النفسية اليائمة ، والخبرات األليمة 

. دي بالنياية إلى مزيد من حاالت االضطراب النفسي ؤت

التي تستيدف " كمية العموم التربوية وكمية مجتمع المرأة برام اهلل"  ومن خالل عمل الباحثة كمرشدة في 

كن تسجيل مظاىر انعكاسات أمتأىيل فئة مميزة من فئات المجتمع الفمسطيني، وىي الفئة الشابة، حيث 

الظروف السياسية واالقتصادية واألمنية وأعراضيا بحيث تشكل عوامل ضاغطة عمى الطالبات، وتعكس 

انطباعًا بوجود درجة من القمق والتوتر والعنف ظيرت في أعقاب األحداث التي تزامنت مع انتفاضة 

: التي ستتناوليا الدراسة تتبمور في السؤال اآلتي األقصى األخيرة، وعميو، فان المشكمة

ما أعراض االضطرابات الناتجة عن ضغوط التجارب الصادمة لدى الطمبة الجامعيين في منطقة رام اهلل 

وأساليب تكيفيم ؟ 

: أسئمة الدراسة 

  ما مدى االختالف بين الطالب والطالبات في الدرجة الكمية عمى مقياس إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

 ؟

  ما مدى االختالف في الدرجة الكمية عمى مقياس إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بين الطمبة الذين

 .يسكنون في مناطق الشمال ، الوسط والجنوب
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  ما مدى االختالف في الدرجة الكمية عمى مقياس إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بين الطمبة الذين

 تعرضوا لحاالت من الفقدان  ؟

  ما مدى االختالف في الدرجة الكمية عمى مقياس إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بين الطمبة الذين

 تعرضوا لمعنف والتيديد ؟ 

 ما أبرز أساليب التكيف لدى أفراد العينة كما حددتيا أداة الدراسة؟ 

 :فرضيات الدراسة 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى(0.05 a=)  في الدرجة الكمية

 . عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى الجنس

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية(0.05 a=)  في الدرجة الكمية

 .عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى منطقة السكن

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة(0.05 a=)  في الدرجة الكمية

 .عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى المستوى األكاديمي

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة(0.05 a=) في الدرجة الكمية

 .عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى الفقدان

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة(0.05 a=)  في الدرجة الكمية

 .عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى العنف والتيديد
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  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة : الفرضية السادسة(0.05 a= )  في الدرجة

  .الكمية عمى مقياس أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى الجنس

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة : الفرضية السابعة(0.05 a= )  في الدرجة الكمية

  .عمى مقياس أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى منطقة السكن

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة : الفرضية الثامنة(0.05 a= )  في الدرجة الكمية

 .عمى مقياس أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى المستوى األكاديمي 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة : الفرضية التاسعة(0.05 a= )  في الدرجة الكمية

 .عمى مقياس أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى الفقدان 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة :الفرضية العاشرة (0.05 a= )  في الدرجة الكمية

  .عمى مقياس أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى العنف والتيديد

: أىمية الدراسة

   التعرف الى مدى انتشار أعراض ىذا اإلضطراب لوضع الخطط العالجية واإلرشادية وخطط المتابعة

  محاولة سد ثغرات األدب التربوي فيما يتعمق بالموضوع؛ نظرًا لقمة الدراسات العربية في مجال اضطراب

ضغوط ما بعد الصدمة لمفئات الشابة، حيث نجد أن معظم الدراسات الفمسطينية ركزت عمى فئة األطفال 

والنساء؛ لذا تعد ىذه الدراسة من أولى الدراسات التي،  تتناول بحث ىذا الموضوع بالمغة العربية ليذه الشريحة 

الميمة في المجتمع عمى حد عمم الباحثة، مما يتيح الفرصة لمعاممين في مجال الصحة النفسية لالستفادة من 

. نتائجيا 
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: أىداف الدراسة

: تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق اآلتي

  تحديد اآلثار النفسية لألزمات التي يتعرض ليا الطمبة، وترتيبيا، حسب حدتيا، لممساعدة في إعداد

برامج التدخل التي يقوم بيا المرشدون في الجامعات؛ لتوفير الدعم والمساعدة النفسية لمفئات األكثر تأثرًا 

 .باألزمة

  الكشف عن داللة الفروق في اضطراب ما بعد الضغوط الصادمة في ضوء متغيرات الجنس ، ومنطقة

 .السكن ،والمستوى األكاديمي،والتعرض لمعنف والتيديد والفقدان 

  تطوير أداة مالئمة لقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة التي تعرض ليا الطمبة في الجامعات

. الفمسطينية، والتعرف عمى أساليب تكيفيم 

: حدود الدراسة 

تم إجراء ىذه الدراسة عمى الطمبة الجامعيين في محافظة رام اهلل والبيرة 

   جامعة بيرزيت وكمية مجتمع العموم التربوية لإلناث وكمية العموم التربوية لمذكور:الحدود المكانية 

. (التابعة لوكالة الغوث الدولية  )

. تم استثناء طمبة جامعة القدس المفتوحة ألن الدوام فييا غير الزامي 

م  2005/ 2004الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي : الحدود الزمانية 

مستوى السنة االولى ، ومستوى السنة الرابعة   : المستوى األكاديمي

: مصطمحات الدراسة
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حالة عدم التوازن داخل الكائن الحي، والتي يثيرىا التباين الواقعي، أو : الضغط النفسي

المدرك، ما بين مطالب البيئة وطاقة الكائن الحي، في التغمب عمى ىذه المطالب التي تظير 

( . 2001يسن ، )من خالل استجابات سيكولوجية متعددة 

القمق عرضا بارزا  ىي مجموعة من االضطرابات النفسية التي يشكل فييا: اضطرابات القمق

ومسيطرا؛ فيشعر الفرد بالخوف أو الخوف غير المبرر أحيانا، كما يعاني من كثرة التفكير 

  (.2002البحراوي ،(باألحداث المحيطة، وتعميم الشعور بالقمق عمييا 

وىو حالة عاطفية انفعالية، تتصف بالحزن العميق واليم، تصيب اإلنسان في : االكتئاب

مرحمة من مراحل عمره، فيناك نوع من االكتئاب العضوي الذي يسببو خمل في المواد 

الكيميائية في الدماغ، وىنالك نوع آخر من االكتئاب الذي يصيب الفرد؛ جراء أحداث مؤلمة 

وعادة ما يصاحب االكتئاب مشاعر الذنب، وانعدام القيمة، واالنسحاب من المحيط . في حياتو

  ( .2003العممي ، )واألنشطة االجتماعية، ومشكالت في النوم واألكل، والشعور بالخمول 

من  دي إلى شعور اإلنسان بحالةؤوىي عبارة عن رد فعل لحدث معين؛ ي: األزمة النفسية

لى فقدان  لى عدم التوازن النفسي واالجتماعي والجسمي والعاطفي، وا  العجز، واإلحباط وا 

فحالة الشعور بالعجز واإلحباط تتطور عندما يشعر اإلنسان . الثقة بعناصر الحماية واألمان

أن أساليب التكيف في السيطرة عمى الوضع الذي يعيش فيو غير ناجحة، وعندما ُتصبح 

و يتم التعامل والنظر إلى األزمة عمى أساس أنيا تيديد أو . دفاعاتو السيكولوجية ضعيفة

فقدان قد يكون؛ لتقدير الفرد ذاتو أو الحساسو بفقدان الثقة واألمان بمن حولو، وىذا الفقدان 

ولكن، في أغمب األحيان، تكون النتيجة . قد يكون حقيقيًا، أو شعورًا داخميًا بالفراغ والعزلة
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واألزمات ليست، بالضرورة، أحداثُا غير عادية أو . سمبية، وليا تأثيرات عمى حياة الفرد

مأساوية، قد تكون جزًأ طبيعيًا من حياتنا، وقد تكون بسبب مشاكل عائمية ومجتمعية 

  ( .2002قاسم ، )وسياسية 

حالة عدم التوازن في العالقة بين الفرد وبيئتو، تتمثل بأن يعيش  ىي: الصدمة النفسية

الشخص حدثًا يتخطى اإلطار المألوف لمتجربة اإلنسانية، وأن يكون ىذا الحدث مؤلمًا لدى 

أي شخص آخر، كالتيديد الشديد، أو الخطير عمى الحياة الشخصية أو الجسدية، ىذا التيديد 

الذي يحل بأحد األصدقاء أو األخوة، أو أحد أفراد العائمة، اضافة لمتدمير المفاجئ لممنازل أو 

الممتمكات، ورؤية أحد ما ينزف دمًا، أو يقتل أمام الشخص؛ كنتيجة لحادث، أو العتداء 

وُيطمق عمى ىذه الحالة أيضًا في الدراسة ىذه أحداث ضاغطة أو تجارب صادمة  . جسدي

 ( . 1991النابمسي ،  )

 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD):إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

، ) Traumatic Stressضغط صدمي  )اضطراب ينتج عن تعرض الفرد لصدمة نفسية 

وتمثميا األعراض المذكورة في اإلطار النظري في مجال اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، 

ووردت في الدراسة تحت عدة . كما ورد في المراجعة الرابعة لمجمعية األمريكية لمطب النفسي 

إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ،اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة،اضطراب )مسميات 

 ( . 9199الكبيسي ،  )ضغوط ما بعد الصدمة 

مجموعة ردود الفعل التي يعدل بيا الفرد بناءه النفسي أو سموكو؛ : (المواجية  ) ( Coping )التكيف 

 (. 1982الرفاعي،  )ليستجيب لشروط محيطة ، أو الخبرة الجديدة التي واجيتو 
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 Adjustive Behaviour: السموك التكيفي

سموك يحاول المرء من خاللو معالجة وقع الضغط واإلجياد النفسي عميو؛ في سبيل الحفاظ عمى عالقة 

، (أسموب التعامل )، و(أسموب المواجية ):متوازنة مع البيئة، وورد في الدراسة تحت عدة مسميات، منيا

  (.1988بونامكي ،  ) (أنماط التغمب) و

معاناة الشخص من خسارة مفاجأة لممساندة النفسية وغيرىا من المساندات األخرى في حادثو قد : الفقدان 

تسبب لمشخص صدمة تشعره بالضياع أو العجز عما يجب عميو عممو ، بسبب فقد مصدر المساندة 

حاالت الفقدات التي وردت .( 1988بونامكي،)والراحة التي كان يوفرىا لو الشخص أو الشيء المفقود 

. فقدان أحد أفراد األسرة ، ىدم سكن العائمة ، اعتقال أحد أفراد العائمة )في الدراسة 

حيمة الشعورية تصطنع لمتغمب عمى الخوف من المعتدي وفيو يتحول الشخص  : التماىي بالمعتدي

ومن خالل التماىي بالمعتدي يستعيد اإلنسان المقيور بعض اعتباره . الميدد الخائف الى شخص ييدد 

الذاتي وعمى األدق الوصول الى وىم االعتبار الذاتي ، وكما يتمكن أيضا من تفريغ عدوانيتو المتراكمة 

والتي كانت تتوجو الى ذاتو عمى الخارج من خالل مختمف التبريرات التي تجعل العنف ممكنا تجاه 

 (. 2001االمارة ،)الضحية 

 

. المدينة ، القرية ، المخيم  : مكان االقامة

  )محافظة نابمس ، محافظة طولكرم ،محافظةجنين ، محافظة قمقيمية ): منطقة الشمال  : منطقة السكن

. (محافظة الخميل ، محافظة بيت لحم  ):                منطقة الجنوب 

 (محافظة القدس ، محافظة رام اهلل والبيرة ، أريحا  ):                منطقة الوسط  
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تخريب وتكسير ممتمكات (، )التعرض لالىانة عمى الحواجز من قبل قوات االحتالل ( : العنف والتيديد

 . )خمع أشجار وجرف أراضي زراعية من قبل قوات االحتالل( ، )خاصة من قبل قوات االحتالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 

  اإلطار النظري  والدراسات السابقة

 

االطار النظري : أوال 
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الدراسات السابقة : ثانيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 

اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

كارثة الحرب ىي إحدى أقسى الصدمات اإلنسانية المتكرره منذ وجد اإلنسان، 

 صدمة روالمرتبطة مباشرة بالموت، بحيث يطال ىذا التيديد أعدادا كبيرة من البشر، وأكب

  .اإلرىابية لمشاىد العنف والقتل واألعمال اإلجبارية ىي المعايشة اإلنسانيمكن أن يتمقاىا 
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 النفسية الصعدونظرا لما تخمفو ىذه التجربة األليمة من انعكاسات وآثار عمى جميع 

والصحية، فان ىذا الفصل يتضمن تعريفا لمصدمة العصابية أسبابيا، وعالماتيا واالجتماعية 

لمضغوط النفسية، والتعرف عمى مقاييس   المفسرةالسيكولوجيةاالكمينيكية والنماذج النظرية 

.  ضغوط إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وأساليب التكيف

  Traumatic Neurosis :الصدمة العصابية

الطب، ول من درس العصاب الصدمي وآثاره النفسية والجسدية في تاريخ أ"  ابن سينا "يعد 

في النابمسي ( 1884) عام Openhheim ن تسمية العصاب الصدمي ىي تسمية توصل ليا العالمإو

، وكان لو الفضل في عزل ىذا العصاب وتمييزه، بوصفو يخمف آثارا نفسية ناجمة عن (1991)

أن ىذه اآلثار نوع من  (  Charcot)الرعب المصاحب لحادثة من حوادث القطارات، في حين رأى 

. النورستانيا - أنواع اليستيريا 

بدراسة األمراض التي تسببيا  ( 1991 )في النابمسي  Freud و Jannet واىتم كل من 

 اكتشاف الالوعي إلى وتوصال ، ذات الطابع الصدمي في الوعي المنسيةوالذكرياتالنفسية، الصدمات 

 الصدمات إخراج: ، أيCatharsis  مبدأ التطيير إلى اكتشاف والصدمية، الذي يسجل المكبوتات 

ولى تجارب القمق في أ بمنزلةفرويد صدمة الوالدة وعد  توازنو،ليستعيد المرء الوعي؛  إلىالوعي لمن ا

 (وعام، “دراسات حول اليستيريا "في كتاب ( 1895) وتناول فرويد العصاب عام اإلنسان،حياة 

لقد " : عنوويقول الصدمي،  وفرويد ال ينكر مبدأ العصاب ، “ما وراء مبدأ المذة " في كتاب ) 1921

. شذت ىذه األعصبة دوما وتمردت عمى فرضية الصراع النفسي الطفولي 
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األولى والثانية تطور مفيوم العصاب الصدمي، وزاد التعمق في . بعد الحربين العالميتين

. دراسة الكوارث والحروب وخاصة في المجتمعات الغربية

بأنو الوضعية  ( Traumatic Neurosis)العصاب الصدمي  ( 1991 )يعرف النابمسي 

.  التي تيدد حياة الفرد وتسمبو األمان

، كما ورد في عاشور Kardinerإن الفكرة الحديثة عن الصدمة العصابية قد وضعيا كاردنر 

، والذي عدىا عصابًا فيزيزلوجيًا أو اضطرابًا عقميًا مع تركيبتين فيزيولوجية ونفسية، وضمنيا (2002)

ثم جاءت حرب فيتنام، وتم تشخيص المرض بشكل أوضح، ثم اتسعت . األعراض األساسية لممرض

. دائرة المرض لتشمل أحداث الصدمات التي تصيب العامة

:  التصنيفات المعاصرة لتشخيص حاالت العصاب الصدمي كاآلتي (1991)عرض النابمسي

التشخيص السيكوسوماتي  

النفسي والجسدي، ويأخذىما بعين : إن التشخيص السيكوسوماتي يجمع قطبي االضطراب

نم ويرى المحممون المحدثون في .  أيضا لدى العالجااالعتبار ليس لدى التشخيص فحسب، وا 

أن المصاب بيذه األعصبة يكون أقل قدرة عمى تحمل الصدمات والرضوض  (1991)النابمسي 

النفسية؛ وذلك بسبب خمل في جيازه النفسي المسؤول، أصال، عن اصابتو 

الجسدية، فيم أيضا ال - والسيكوسوماتيون اذ يشددون عمى دور األعصبة النفسية .بالعصاب

"  وفي رأييم أن ىذا ما كان يحدث في حالة .معاييممون األعصبة النفسية وامكانية تواجد النوعين 

 Dora "إذ كانت تتناوب لدييا المظاىر اليستيرية والمظاىر الجسدية، وأن عجز فرويد تحديدا ،
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ىمالو األعصبة  Doraفي عالج حالة   ؛ يعود بسبب تركيزه عمى العصاب اليستيري وا 

. السيكوسوماتية

تأثير  (1991)وفي توضيح ليذا التالزم بين المظاىر النفسية الجسدية تمك ناقش النابمسي 

: الصدمة عمى صعيد األنا، ويتمخص ىذا التأثير باآلتي

.   السرطان مثال–عندما يكون الجسد ىو مصدر الصدمة التي تيدد الحياة)الجسد ييدد األنا  -

 (يكون الجسد سميما، ولكنو يتعرض لتيديد عوامل خارجية  )الجسد موضوع تيديد  -

 (الخوف من تشوه الجسد  )الجسد المشوه  -

 (التفكك النفسي أو الجسدي  )الجسد المتخمف  -

: ومن أىم مرتكزات التشخيص السيكوسوماتي لحاالت العصاب الصدمي

وىي نتيجة نمط تنظيم الجياز النفسي، وىي تعكس ىذا التنظيم كما تعكس : البنية الذاتية - أ

. اختالالتو، أي أنيا تحدد لنا مدى توازن الشخص قبل تعرضو لمصدمة

ويتحدد ىذا التأثير من خالل مقارنتنا بين الخصائص االعتيادية لمشخص قبل : تأثير الصدمة - ب

 .(أي بعد تعرضو لمصدمة  )الصدمة وخصائصو الحالية 

الجسدية - تحديد التشخيص التفريقي بين المظاىر اليستيرية المجسدة وبين المظاىر النفسية  - ت

 .الحقيقية

عصاب الكوارث الطبيعية  

من المعروف أن ىناك تشابيا كبيرا بين ردود الفعل النفسية التي تظير لدى المتعرضين لكال 

، أم كانت طبيعية  (كالحروب مثال  )النوعين من الكوارث الجماعية، سواء أكانت مصطنعة 
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، ولكن، يالحظ أن ىناك فوارق بين آثار الكارثة (كالزالزل والفياضانات واألعاصير وغيرىا )

: الطبيعية وآثار تمك االصطناعية، وىذه الفوارق ىي

عن حدوث الكارثة،  (من الناحية األخالقية  )في حال الزلزال، يغيب المسبب المسئول مباشرة  - أ

لييم توجو الرغبة االنتقامية  .في حين يتمثل بالجية المعادية وبزعمائيا في حالة الحرب، وا 

 في حالة الزلزال تغيب حاالت التوحد مع المعتدي؛ ألنو الطبيعة، وىي حاالت تصادف في  - ب

الكوارث االصطناعية بكثرة، ففي حالة الزلزال نشيد مواقف دينية تتراوح بين التسميم واليذيان 

 .الديني مرورا بالتسامي

 أعراض العصاب الصدمي تكون أكثر حدة وأطول أثرا لدى الناجين من الكوارث الطبيعية  - ت

 .منيا لدى الناجين من كارثة اصطناعية

ن كان بدورىا، األمراض السيكوسوماتية تكون،  - ث  أكبر عقب الزلزال منيا عقب معركة حربية، وا 

. ظيور ىذه األمراض يتأخر نسبيا

الشعور بالذنب يكون أقوى لدى الناجين من الكوارث االصطناعية منو في حالة الكوارث  - ج

 .الطبيعية

إن األعراض اليستيرية المباشرة تكون أكثر حدة في الكوارث الطبيعية؛ فالمتعرضون ليذه  - ح

الكوارث يشعرون بأن ال حول وال قوة ليم في مقاومة عدوان الكارثة، في حين ينيمك 

المتعرضون لمكوارث االصطناعية في ميام من نوع المقاومة والمواجية ومحاوالت تخطي 

 .األزمة والتماىي بالمعتدي
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إن عنف العصاب الصدمي وحدة آثاره يرتبطان مباشرة بمدى إحساس ضحايا الكارثة بتيديد 

حياتيم، وكمما كان الشعور بتيديد الحياة كبيرا زالت الفوارق وتقاربت لدرجة تطابقيا في الحالتين 

. االصطناعية والطبيعية

أعراض العصاب الصدمي 

وىي الفترة الفاصمة بين الصدمة وظيور األعراض، وىي تختمف باختالف : فترة الكمون -

فترة االجترار " أو " فترة النقل " أو " فترة الحضانة : األشخاص والوضعيات، وتسمى، أحيانا

، وجميعيا تعبيرات ترمز إلى العمل الدينامي الذي تقوم بو دفاعات الشخصية في محاولة "

. منيا إلصالح الخمل الناجم عن الصدمة

وىو يرمز إلى كابوس تكراري ، ويكون ىذا  : (التكرار المرضي)إعادة معايشة الكارثة  -

الكابوس معاشا أكثر منو تأمميا،  وىو معاش بصورة حادة، بحيث يدفع المريض إلى الصراخ، 

وىنالك أشكال أخرى لمتكرار، مثل اقتحام الوعي بأفكار ليا عالقة . ثم يستيقظ مذعورا

. بالكارثة، ورؤيا شبو ىموسية، وانتفاضات جسدية، قد تتسبب بيا مثيرات بسيطة

عالمات عصابية عامة، مثل القمق والتعب والتحول اليستيري والعالمات الوسواسية، ىذه  -

األعراض تعود إلى عصاب سابق لمتعرض إلى الصدمة أو عالمات مرضية في شخصية 

العصابي الصدمي، ولكن ىذه األعراض يمكنيا أن تعود أيضا إلى وضعية الصدمة بحد 

ذاتيا، أو إلى ذكرى مؤثرة تعود إلى عيد الطفولة، أو إلى معنى رمزي يساعد المريض في 

. حل الصراع ذي العالقة بالكارثة
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إن العصاب الصدمي يختمف عن األعصبة األخرى؛ لكونو عصابا راىنا : الشخصية العصابية -

، وىو ، بالتالي ، ال يستند إلى شخصية كامنة ، بل إنو يحدث تغيرًا مميزًا في الشخصية بعد 

 . حدوثو

ىو مرض ذو ديمومة، ويتحول إلى مزمن في حالة عدم عالجو، :تطور العصاب الصدمي -

ن تناقص حدة أعراض  كما أن الشفاء التمقائي لمعصاب الصدمي من األمور المشكوك فييا، وا 

التكرار، وتباعد فترات ظيورىا، يوحي بالتحسن الظاىري، و يكون انعكاسا لتحول المظاىر 

في  (سيكوسوماتية )العصابية إلى اضطرابات الشخصية، أو ربما إلى أمراض جسدية نفسية 

. الوقت نفسو

لقد تم تشخيص ىذه االضطرابات ودراستيا بصورة منيجية؛ تبعا لوضع األعراض، وشيوعيا،      

بوصفيا أول " اليستيريا " والتقدم العممي في مجالي عمم النفس والطب النفسي، ويمكن تحديد 

اضطراب من مجموعة االضطرابات التي تعقب األحداث الضاغطة، ويسمى اضطراب ما بعد 

 .الضغوط الصدمية

إلى تعدد األسماء التي كانت تسمى بيا مجموعة األعراض التي  ( 1999)وأشار الكبيسي 

: تعقب األحداث الضاغطة الصدمية ومنيا

 Combat Neyrosisعصاب القتال : أوال

  Hysteria اليستيريا: ثانيا

  Nervous Shock الصدمة العصبية:ثالثا 

  Shell Shock صدمة القنابل: رابعا
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  Physioneurosis عصاب البدن: خامسا

  Traumatic Phobia رىاب الصدمة: سادسا

  War Neurosis عصاب الحرب: سابعا

  Cross Stress Reaction انفعال الصدمة: ثامنا

 Transient Situational Disturbances االضطراب الوضعي العابر: تاسعا

  Rape Trauma Syndrome متالزمة صدمة االغتصاب: عاشرا

  Survivor Syndrome متالزمة الناجين: الحادي عشر

 PTSD)) Post Traumatic Stress Disorder اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية: ثاني عشر

 Post Vietnam )متالزمة ما بعد فيتنام: سمي ىذا االضطراب بأسماء أخرى، مثل           

Syndrome) متالزمة معسكرات األسر ،(Concentration Camps Syndrome  والضغط

 Post Vietnam Traumatic) ، والحاالت الصدمية ما بعد فيتنام ( (Delayed Stressالمتأخر 

States ) ومتالزمة ما بعد معسكر األسر ،(Post Concentration Camps Syndrome ) ،

إلى تعريفو بالمغة العربية ( 1999)كما أشار الكبيسي  ( Traumatic) Neurosisوعصاب الصدمة 

مصطمح عقبى الكرب الرضحي، واضطراب الشدة النفسية عقب : تحت مصطمحات عدة، منيا

. التعرض لمصدمة، واضطراب عقابيل الضغوط النفسية، واضطراب التوتر الالحق لمصدمة النفسية

ويعرف اختصارًا : Post-traumatic stress Disorderاضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

ه وتوصيفو من جانب جمعية الطب النفسي ف، وىو اضطراب نفسي تم تصني( PTSD )ب

، ويعود السبب الرئيس في (1999)في يعقوب  ( 1994، 1987، 1980 )األمريكية عام 
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لقد لوحظ في السبعينات ظيور أعراض . التعرف إلى ىذا االضطراب إلى الحرب الفيتنامية

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عمى الجنود األمريكيين الذين شاركوا في حرب فيتنام، وذلك بعد 

تسعة أشير إلى ثالثين شيرا من تسريحيم من الخدمة العسكرية، في حين توقع الباحثون ظيور 

ىذا الضغط أثناء المعركة أو بعدىا بأيام، بل إن قسمًا منيم ال يزال يعاني أعراض ىذا 

والحظ العمماء أن ىذا االضطراب . االضطراب، رغم مرور أكثر من ربع قرن عمى تمك الحرب

وتوصمت بعض الدراسات إلى أنو موجود في . يحدث؛ استجابة لحاالت أخرى من الضغوط الحادة

) إمرأة من كل ألف من النساء في المجتمع بشكل عام  (13)رجال من كل ألف وفي  ( 5) 

Weiten ,1998، 2002 في صالح . )

التي - غير الحروب - لقد دفعت نتائج ىذه البحوث إلى التساؤل عن أنماط الضغوط الحادة 

ينجم عنيا اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وقد وجد الباحثون أن االغتصاب الجنسي، ورؤية 

شخص ما يموت أو يتألم بسبب جرح بميغ، أو التعرض لحادثة خطيرة، أو اكتشاف خيانة زوجية ىي 

األسباب األكثر شيوعا لدى النساء، بينما تعد خبرات المعارك، أو رؤية شخص ما يحتضر، ىي 

ن ىذا االضطراب يكون شائعا أيضا بين الناس الذين  ( PTSD )األكثر شيوعا لدى الرجال، وا 

يتعرضون إلى الكوارث الطبيعية والبيئية مثل الفيضانات والزالزل والحرائق وحوادث القطارات 

. والطائرات

وىكذا، أصبح ىذا االضطراب معروفا ومعترفا بو في التصنيفات الطبية النفسية، وصفتو الصورة 

أي حادثة تكون خارج مدى "بأنو  ( (DSM-111-R-1987المنقحة لممرشد التشخيصي اإلحصائي 
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تكون استجابة الضحية متصفة بالخوف  ( Distress)الخبرة المعتادة لمفرد، وتسبب لو الكرب النفسي 

، ونبيت صورة المرشد الطبي النفسي  “الشديد، والرعب، والشعور بالعجز 

 (DSM-IV-1994 )  إلى ضرورة التمييز بين اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة (PTSD ) 

، حيث يستعمل الثاني لوصف الحالة التي (Acute Stress Disorder )واضطراب الضغط الحاد 

يكون فييا تماثل سريع لمشفاء من ضغط الحادث الصدمي، فيما يستعمل اضطراب ضغوط ما بعد 

(. 2002صالح، ).الصدمة لوصف الحالة التي ال يحصل فييا شفاء سريع من ىذا الضغط

وىناك ثالثة أشكال إلضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، حسب ما جاءت بو جمعية الطب النفسي 

.  الشكل الحاد، والشكل المزمن، والشكل المتأخر: (1999 )كما ورد في يعقوباألميريكية، 

 6األعراض التي تبدأ مباشرة بعد حدوث الصدمة، وتستمر لفترة قد تصل إلى : أما الشكل الحاد

. أشير،  وتكون امكانات الشفاء فيو أفضل

. يعني أن األعراض تستمر بعد انقضاء ستة أشير من بداية الصدمة: الشكل المزمن

. تبدأ األعراض بالظيور بعد فترة طويمة من الركود قد تصل إلى عدة أشير أو سنوات: الشكل المتأخر

: المظاىر اإلكمينيكية التي تميز ىذا االضطراب كاآلتي ( 2002)وصنف عاشور 

إعادة المرور بالحادث عمى شكل ذكريات غير مرغوب بيا تغزو الشخص، ىي العالمة األكثر  (1

خصوصية لمصدمة العصابية، ىذه الذكريات تبدأ بسبب أي مثير صغير، وتكون لفترة قصيرة، 

، ( Flash backsالوميض  )وىناك حاالت . ويبقى الشخص من خالليا عمى اتصال بالواقع

عندما يشعر الشخص بأنو يعيش الحادث، وربما يتصرف كما لو أن الحادث يأخذ مجراه في وقتو 

. الحاضر، ويشكو من يعاني المرض من صعوبات بالنوم، والخوف من أحالم مزعجة أو كوابيس
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النكار، وىو محاولة اليروب من األحالم والذكريات المؤلمة، وربما يحدث انعدام  (2 التجنب وا 

لردات الفعل العاطفية، وتضييق لمفكر، والتي تنتج انعدام اإلحساس باأللم أو السعادة، وتسبب انفصال 

 .الشخص عن أصدقائو وعائمتو، كما تسبب لو العزلة في نياية األمر

الحذر واليقظة التي تظير عمى شكل صحوة زائدة، واالستعداد لميرب، أو تأخذ أشكاال أخرى  (3

 .لمحماية الشخصية قد تبدو غريبة بعض األحيان

وتحدث أعراض مصاحبة لممرض تعتمد عمى طبيعة الحدث، وذلك بأن يكون مفاجئًا، وال يوجد ىناك 

وقت لالستعداد النفسي لو،  مثل خطر ييدد الحياة، ويربك اإلنسان، ويتركو، ولو مؤقتا، بال حول، كما 

. يجعمو فاقدًا لمسيطرة

التركيبة الشخصية، والعوامل الوراثية، والطفولة المضطربة، والخالفات مع الوالدين، وطول فترة 

إن الشعور بتأنيب الضمير شائع بين ضحايا االعتداء واالغتصاب، فيم : التعرض لمحدث، وشدتو

يشعرون بالغضب، أو الثورة والخوف من فقدان السيطرة، والبكاء المرير والشعور بالعار، وقد يصحي 

االغتصاب حديثا ذكريات إساءات بالطفولة، أما بالنسبة لمكوارث الطبيعية فقد تبدأ الضحية بالخوف 

. من العناصر والظواىر الطبيعية، كالماء أو المطر

أما الناجون من الصدمة والمتماثمون لمشفاء قد تظير عمييم األعراض عمى نحو دائم، إذا ما تعرضوا 

( 2002عاشور، ).إلى ضغوط صدمية أخرى

عرضًا، ويتضمن ىذا الدليل تعريفا ( 17)وقد صنفت ىذه األعراض مؤخرا إلى مجموعة مؤلفة من 

، ويضع ثالثة معايير رئيسة منفصمة تؤلف (بضمن المعيار أ  )لمعوامل التي تشكل حدثا صدميا 

المعيار ب )استمرار اعادة خبرة الحدث الصدمي: المميزة ليذا االضطراب، وىي ( 17 )األعراض ال 
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ضمن ( المعيار د ) ، واضطراب اإلثارة المفرطة(المعيار ج ) والفتور العاطفي . ، وأعراض التجنب(

 (. APA, DSM-IV,1994 )المراجعة الرابعة لتصنيف الجمعية األمريكية لمطب النفسي 

: ، أىميا( PTSD )ىنالك عدة توجيات فسرت أسباب اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

  المعموماتمعالجة Information Processing 

     نظرية التحميل النفسيPsycho - Analysis Therapy 

 التوجو السموكي    Behavioral Approach 

  التوجو المعرفيCognitive Approach Information Processing 

  نظرية أزمة اليويةCrisis of identity 

  التوجو الحياتي الكيميائيBiochemical Approach 

 البيولوجيالتوجو  Biological Approach Information Processing 

  Information -Processing Approachesالمعمومات معالجة 

تشير ىذه النظرية إلى أن الحدث الصادم، يدرك عمى أنو معمومة جديدة وغريبة عن المخطط 

فالفرد ال يكون مييئا لمواجية تمك األحداث . اإلدراكي ال توجد في الذاكرة لكي يتم التعامل معيا

الصدمية؛ ألنيا تقع خارج مدى الخبرة اإلنسانية االعتيادية، وبالتالي، فيو ال يتوقع حدوثيا، وعند 

حدوثيا فإنيا تكون غريبة عمى ذلك المخطط، بحيث ال يممك الفرد وسائل لمتعامل مع تمك األحداث، 

  (1999يعقوب، ).وبذلك تيدد الفرد ويضطرب سموكو
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 ىذه النظرية، موضحين عمى (1999 ،في الكبيسي، 1985)لقد وسع كل من جانوف وبولمان ،

نحو أدق بأن األحداث الصدمية ينتج عنيا حالة عدم التوازن، والتي تتصف بالضغط والقمق الشديدين، 

فالمصاب ال يستطيع أن يدرك الحادث أو . والناتجة عن عدم ادراك الفرد لمصدمة وعدم توقعو ليا

 كوابيس، )وىذا يعني أن المنبيات الصادمة تخضع لمبدأ التكرار القيري لذكرى الصدمة . يستوعبو

حتى تتم معالجتيا بشكل الشخص؛ وتبقى المنبيات الصادمة تضغط عمى ، (أفكار وصور دخيمة 

غير أن الشخص الصدمة،  وليس من السيل أو الممكن أن تحدث ىذه المعالجة نظرا لطبيعة كامل،

 والتجنب، ،والتبمدالنكران،  :السمبية، مثل استخدام بعض الوسائل الدفاعية عادة، إلى يمجأ،المصدوم 

.  (1999الكبيسي، )وىذه الوسائل الدفاعية تشكل السمات البارزة إلضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

 Psycho-analysis Therapy: نظرية التحميل النفسي

إن . تفرق مدرسة التحميل النفسي بين ما يمكن تسميتو بالعالمات األساسية والعالمات الراىنة

عالمات الصدمة ىي عالمات ناجمة عن حدث حياتي معين، وىو الحدث الصدمي، وىي لم تكن 

لتظير لوال ىذا الحدث، ومن ىنا سميت بالراىنة، لكن الحدث الصدمي يمكنو أن يعيد إحياء عالمات 

 (األساسية )، وىذه العالمات ىي المقصودة بما يسمى (ربما تعود إلى عيد الطفولة  )عصابية كامنة 

وال يمكن الحديث عن أحداث صدمية بالمطمق دون بحث قابمية التأثير الخاصة . ( 1995النابمسي،  )

بالشخص المعني، وال بد من توافر شروط موضوعية؛ كي تكون ىناك صدمة بالمعنى الدقيق لمكممة، 

عدم تصريف التجربة التي تظل حينيا في النفس كجسم غريب، وعمى ضوء ىذه النظرية، يمكننا : أي

أن نفيم الصدمة وكأنيا حدث عنيف ومفاجئ، يكتسب فعاليتو من خاصيتي المفاجأة والعنف، ومن 

 .بناء نفسي متصدع، يساعد عمى أن تمارس الصدمة فعميا
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  :Behavioral approach : السموكي التوجو

 ،والنكباتفالصدمات،   ،نظرية التشريط تساعدنا عمى فيم إضطراب ضغوط ما بعد الصدمةإن     

ستجابة الخوف إ إلىتؤدي مشروطة،  منبيات مطمقة غير العنف، تعد بمنزلةوأعمال والحروب، 

 إلى المواقف والمنبيات التي ترمز إزاء ويجري التعميم في استجابة الخوف الفيزيولوجية،وردات الفعل 

إن استجابتنا المتخاذلة يمكن النظر إلييا كتعميم لمخوف من الفشل  .أدواتياالصدمة أو تتشابو مع 

 ( .  Classical Conditioning )بطريقة اإلشراط 

 Cognitive approach:التوجو المعرفي

 إلىويتوقف ىذا عمى نظرة الشخص الحدث، وكيفية ظيور المعاناة لديو،  إدراك الشخص معنىىو    

 .آخرىنا ندخل في صمب القيم والمعتقدات والنماذج المعرفية التي تميز شخصا عن وذاتو والعالم 

،في Epstein ، 1991) ويرى .الشخصية زعزعة ىذه البيانات إلى أن الصدمة تؤدي ومما ال شك فيو

:   تحقيق األىداف اآلتيةإلى الواقع وتكيفو معو يرميان إلىأن نظرة الشخص (1999الكبيسي 

  واأللم  بين المذهالحفاظ عمى التوازن القائم 

   القدرة عمى فيم معطيات الواقع

  الحفاظ عمى اعتبار الذات بشكل مقبول

  الرغبة في االتصال والكالم مع اآلخرين

 السوي من الواقع أو العالم الخارجي اإلنسان أن ىناك معتقدات شخصية تفسر موقف إلىوأشار أيضا 

: كالتالي

 الخير واالنشراح إن العالم مصدر 
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 ويمكن التحكم بو ومعنى، لمعالم قيمة إن 

 قيمتيا وأىميتيا الخاصة  لألنا إن 

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

 ويصبح العالم الخارجي سمبية، معتقدات إلى وتتحول المعتقدات االيجابية يجري،وكأنو ال يصدق ما 

  .وقيمتياوتفقد معناىا ، نا تحت وطأة الكارثةأل تنسحق اإذ مرعبا،

 :اليوية وغموض  Wilson نولسينظرية و

حيث وجد أن ، (1999)اليوية في يعقوب  لدراسة Erikson نظرية عمى Wilsonاعتمد 

يتعرضون لضغوط ومخاوف سنة،  24-18والذين تتراوح أعمارىم ما بين المراىقين، الجنود 

 اإليجابية، ىويتيموبناء وأىدافيم،  ال تسمح بتحقيق طموحاتيم  أنيايثحبالحرب، بسبب شديدة، 

تحديد و القيم،حيث أن مرحمة المراىقة المتأخرة ىي مرحمة االستحقاقات و بناء الشخصية وعالم 

 وأن ىذا النمو قد ،  يعني أنيم قد أخفقوا في تحقيق متطمبات النمواإلخ، وىذالمينة والمستقبل 

وسيطر الذات،  وانخفض لدييم تقدير ،( العزلة بدل االلفة )توقف عند حدود المرحمة السادسة 

(. 1999يعقوب،  )المناسب بسبب غياب الدعم االجتماعي ىويتيم؛ الغموض عمى 

 Biochemical approach التوجو الحياتي الكيميائي

 اضطراب في وظيفة الدماغ إلى الصدمة تؤدي أن VAN DER KOLK ( 1994)يرى 

 :التالي وىذا االضطراب يظير عمى الشكل .الجسموبعض أنحاء 

 ستيمكولين  إلارتفاع نسبة ا

  انخفاض في نسبة النورايينفرين
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  انخفاض في نسبة السيروتونين في الدماغ

  انخفاض في نسبة الدوبامين في الدماغ

 ظيور إلىفرازات الدوبامين والنورايبينفرين و المواد المخدرة التي يفرزىا الدماغ يؤدي إ نشاط إن

حيث أن الدماغ يقوم بيذه الوظيفة عندما يتعرض الشخص ، إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

 ومن المعموم أن االنسحاب يترافق باإلنسحاب، وبعد أن تمر الصدمة تحدث حالة شبيية لمصدمة،

 .األلمبعوارض نفسية وفسيولوجية شديدة 

فقد حاول ربط إضطراب ضغوط ما   (1999) في يعقوب ،DE LA PINA (1984 ) أما

نباءات تتم بشكل خاطىء إل أن معالجة اإلى وىذا ما يشير العصبي،بعد الصدمة بطبيعة الجياز 

نباءات إل تحقيق ترميز كاف لإلىفيم ال يتوصمون لدييم، ن الجياز البراسمبثاوي يسيطر وناقص؛ أل

. األولىألنيا تعتمد عمى المنبيات الحسية بالدرجة صحيح؛ المؤلمة والمفاجئة بشكل 

في دراستو بأن المرضى المصابون  (2002  ،في صالح ،  Eysenck ,2000)واستنتج 

باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة يختمفون فعال عن األفراد العاديين في القراءات الخاصة بالمقاييس 

.  الفسيولوجية والبايوكيماوية 

يحتاج إلى توسيع أكثر يأخذ بعين االعتبار الفروق  (البايولوجي  )ويضيف أن التوجو الحياتي 

. الفردية في حساسية اإلصابة أو قابميتيا باضطراب ضغوط ما بعد الصادمة 

 Biological approach : البيولوجي التوجو

 Genetic factors)أن العوامل الوراثية  ( 2002) ،في صالح Skre et al (1993 )تشير دراسة    

 تؤدي إلى حدوث اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ، حيث تم التحقق من ىذا االفتراض بإجراء (
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 بين التوائم المتطابقة  (  (PTSD)دراسات متعددة عمى التوائم ، حيث وجد اتفاق أكبر في اضطراب 

(Identical twins) بالمقارنة مع التوائم األخوية،(Fraternal twins ) واستنتج أن النتائج تدعم 

فرضية مساىمة الوراثة في تشكيل اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  

 (PTSD  .) 

من خالل دراستو لألفراد الذين تعرضوا إلى المعارك إلى  (Foa et al., 1995 )توصل فوا 

أن ما يقرب من ثمثي األفراد مصابون باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة؛ بسبب تعرضيم إلى 

المعارك، ينتمون إلى عوائل فييا أفراد مصابون باضطرابات نفسية، ويستنتجون أن الفرد الذي يعيش 

في أسرة فييا أفراد يشكون من أمراض نفسية تكون قابميتة أو شدة تأثره النفسي باألحداث الصادمة 

 . (PTSD)عالية؛ فتؤدي بو إلى اإلصابة باضطراب 

من خالل نظرية وفيمو يتضح مما تقدم أنو ال يمكننا تفسير إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة      

 غير أن موقف رأينا، متنوعة كما أعراضوذو األوجو، ألن ىذا االضطراب متعدد فقط؛ واحدة 

 أفكار الشخص نباالعتبار؛ ألمن المسائل اليامة التي يجب أخذىا ومعناىا، الشخص من الصدمة 

طالتيا  إ استمرارىا وإلىومعتقداتو السمبية تدفع 

: أنواع المقاييس المستعممة في تقويم أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

  Structured Interviw For DSM-111-R-SCIDالمقابمة السريرية المنظمة : أوال

واعتمدت . عرضا من أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ( 17 )ىي وسيمة عممية لتقويم 

التي تتضمن  ( APA ; DSM- 111-R )المراجعة الثالثة المعدلة لمجمعية األمريكية لمطب النفسي

: أعراضًا المعايير اآلتية 



 33 

، (المعيار ج  )، والتجنب، وخدر المشاعر (المعيار ب  )تكرار إعادة خبرة الحدث الصدمي 

 ىذه الوسيمة االختصاصي السريري إلثارة أسئمة ه، وتوج(المعيار د  )واالستثارة النفسية المفرطة 

معينة، يستنتج من خالليا، مدى إصابة المريض باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، من خالل 

، وىو أن يكون الفرد قد خبر (أ  )وال بد من توفر المعيار . انطباق المعايير التشخيصية لالضطراب

( 1999 ،في الكبيسي Spitzer&willams, 1987).حدثا صدميا

المقياس الفرعي الختبار منيسوتا المتعدد األوجو لمشخصية الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة : ثانيا 

PTSD , Subscale of the MMPI & MMPI -2  

 من المقاييس MMPIيعد المقياس الفرعي الختبار منيسوتا المتعدد األوجو لمشخصية 

ويتألف . المعيارية األكثر استعماال في تقويم األمراض النفسية ، وفي دراسة الصدمة والضغوط 

فقرة وضعت لمتمييز بين المرضى الذين شخصت فييم أمراض عقمية  (49)المقياس الفرعي من 

متفاوتة، ولم يشخص فييم اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، المرضى الذين شخص فييم ىذا 

عمى ىذا المقياس تشير إلى وجود اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند  (30)والدرجة . االضطراب

 في الكبيسي Hathaway&Mckinly, 1967 )المفحوص، وىي أدنى درجة مؤشرة ليذا االضطراب

1999 )

مقياس المسيسبي الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية الخاص بالمعارك  : ثالثا 

Combat - Related PTSD  Mississippi Scale for 

 تطويرا لالستبيان األصمي الذي وضعو ( 1988 ) عام Keaneيعد ىذا المقياس الذي وضعو 

Likert  فقرة ، طورت أساسا لتقويم أعراض اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  (35) ،ويتألف من
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واالضطرابات المصاحبة عند الجنود الفيتناميين ممن تعرضوا لمقتال ، وفي ىذا المقياس اتساق داخمي 

في تمييز جنود المعارك  (%89)، ودقة عالية ، (%93)، وحساسية عالية ، وصدق  (%94)عال 

:- المصابين باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية عن 

. المرضى المصابين بأمراض نفسية، ولم يسبق ليم االشتراك في معركة عسكرية (1)

 الجنود غير المرضى (2)

  The Civilian Mississippi Scaleمقياس المسيسبي المدني  :رابعا

فقرة عمى مقياس المسيسبي األصمي إلضطراب  ( 39)يعتمد ىذا المقياس المؤلف من 

إذ جرى تييئتو وتكييفو لمخبرات المدنية المنفصمة عن . ضغوط ما بعد الصدمة المرتبطة بالمعارك

المعارك وأوقات الحروب، بحيث يمكن تطبيقو عمى الكوارث الطبيعية واألنواع األخرى من 

وكذلك باالمكان قياس األعراض المصاحبة إلضطراب ضغوط ما بعد . األحداث الصدمية

الصدمة كاضطراب النوم، وصعوبات التركيز، واالكتئاب ومشاكل العالقات االجتماعية، والقمق 

. الشديد، وتكرار خبرة الحدث الصادم

 The Mississippi Scale - Hostageمقياس المسيسبي الخاص بالرىائن : خامسا

Version  
فقرة عمى المقياس األصمي إلضطراب ضغوط ما بعد  ( 39 )يعتمد ىذا المقياس المؤلف من 

ويقوم ىذا المقياس بتقويم األعراض الرئيسة والمصاحبة عند ضحايا . الصدمة المرتبط بالمعارك

 فقد أعد خصيصا لتقويم المدني،وكما ىو الحال في مقياس المسيسبي . حوادث االحتجاز كرىائن
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التكيف لممحتجزين الرىائن، مركزا عمى صعوبات التركيز، والتذكر، والعدوانية، واضطراب النوم، 

 . ومشاكل العالقات مع اآلخرين، وتكرار خبرة الحدث الصادم

 :Allodi Trauma Scaleمقياس المودي لمصدمة :سادسا

يعد ىذا المقياس مقابمة شبو مقننة طور لقياس الصدمة المرتبطة بخبرات التعذيب، ويتكون 

فقرة، تمثل الخبرات الصادمة عند التعرض لالضطياد السياسي والحبس،  (41)ىذا المقياس من 

: فضال عن حاالت اختفاء أفراد أو عائالت أو موتيم بأسرىم، ويتضمن سبعة أجزاء، وىي

  Non violent persecutionاإلضياد الالعنفي  (1)

 Arrest historyتاريخ إلقاء القبض  (2)

  Physical tortureالتعذيب الجسدي  (3)

  Deprivation imprisonmentالحرمان أثناء الحبس  (4)

  Sensory manipulationالتالعب باألحاسيس  (5)

 وسوء المعاممة  (( Psychological torture  التعذيب النفسي  (6)

 ( Violence to family members ) العنف ضد أفراد العائمة  (7)

وتقوم ىذه اإلدارة درجة لكل فقرة، فضال عن المجموع الكمي لمدرجات الذي يقيس خبرة الضحية 

 (. 1999، في الكبيسي Allodi, 1985 ).(خبرة التعذيب  )الكاممة في الصدمة 

 

 

: مقابمة بوستن الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة : سابعا 
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( The Boston Clinical Interview for PTSD) 

فقرة، تتضمن معمومات وخمفية تاريخية عن العائمة،  (122 )ىي مقابمة سريرية مقننة مؤلفة من 

والخدمة العسكرية السابقة، والمشاكل القانونية السابقة لمخدمة العسكرية، واإليذاء المادي، وتقويم 

 الجوانب األخرى من المقابمة ز اليامة قبل الخدمة العسكرية، وتركرالخبرات المميئة بالضغوط، والخسائ

عمى التاريخ العسكري، مع تقويم أحداث ما بعد الخدمة العسكرية والتكيف معيا، والعالقة األسرية 

 .واالجتماعية، وتاريخ معالجة األمراض النفسية، وسجل الدخول إلى المستشفى 

(( Geradi & Wolfe, 1989  

 والمطبق من قبل االختصاصي السريري  مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة: ثامنا

- Administrated PTSD Scale - CAPS Clinical  
عرضا من اضطراب ضغوط ما بعد  ( 17 )يعد ىذا المقياس مقابمة سريرية مقننة، صممت لتقويم 

الصدمة ، ويتضمن ىذا المقياس تكرار الحدث وشدتو، فضال عن تمييز خصائص كل من ىذه 

األعراض وتأثيرىا عمى وظيفة الفرد اجتماعيا ومينيا، إضافة إلى الشدة االجمالية، والتحسن الشامل 

(. 1999،  في الكبيسيBlack et al., 1990 )لممريض منذ اكتشافو االضطراب 

 : المقياس التقديري ألعراض صدمة االغتصاب: تاسعا 

Rape Trauma Symptom Rating Scale 

 لتقويم أثر األعراض المرتبطة بصدمة Divasto (1985)طور ىذا المقياس العالم 

ويشمل المقياس ثمانية مقاييس فرعية . االغتصاب، والمستندة عمى أساس متالزمة صدمة االغتصاب

 الذات، وتقويم الذات، مالضطرابات النوم، والشيية، والرىاب، والسموك الحركي، والعالقات، والنوم، ولو

المكون من  "  Likert"وتصنف كل فقرة من ىذه الفقرات عمى مقياس . وردود األفعال الجسمانية
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خمس نقاط، ويستعمل ىذا المقياس لمحصول عمى وصف كامل ودقيق لالعتداء الجنسي، وقد 

 ، في (Divasto et al., 1980استعممت ىذه الوسيمة في عدد من الدراسات عمى ضحايا االغتصاب

( 1999الكبيسي ، 

   Impact of Event Scale - IESمقياس تأثير الحدث : عاشرا

فقرة وسيمة قياس لمبالغين، فضال عن تقويم اضطراب ما  ( 11 )يعد ىذا المقياس المؤلف من 

. االقتحامية، والتجنبية، والخدر: ويتألف من مقاييس فرعية، ىي. بعد الضغوط الصدمية لدى األطفال

-5 )وقد استعممو الباحثون لتقويم األطفال الذين شيدوا مقتل أحد والدييم، وتراوحت أعمارىم ما بين 

سنوات، إذ طبق ىذا المقياس بوصفو مقابمة أكثر من كونو استبيانا، وكانت النتائج متشابية عند  ( 10

(. 1999 ، في الكبيسي ،Horowitz et al., 1979)البالغين واألطفال 

 نموذج قياس اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية في النساء : حادي عشر

National Women’s Study PTSD Module 

يحوي ىذا النموذج تقويما شامال لمجريمة، وحوادث االعتداء المباشر، ويعد تقويما لالغتصاب 

(Rape ( ،والتحرش ، ومحاولة االيذاء الجنسي ،(Molestation (  واليجوم الخطير، سواء أكان ذلك

ويعد ىذا النموذج مقياسا الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لمنساء الالتي مررن . بسالح أم بدونو

 .بخبرات صدمية متعددة، ويقدم معمومات تفصيمية عن كل حادث

 (Kilpatrick, 1988 ،1999، في الكبيسي .) 
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األسموب المعرفي  األسباب المؤدية لمصدمة، و ال بد أن ندرسالصدمة، أعراضلكي نفيم و

 وال (1998نصار، ) الصدمة،ووسائل التعامل مع لديو،  وأنماط الصراع المصدوم،عند الشخص 

. يمكننا فعل ذلك بمعزل عن محيطو

المعنوي، فإن االعتداءات االسرائيمية طالت جميع أراضي الضفة الغربية - فعمى الصعيد الوطني 

وقطاع غزة؛ مما شكل انتياكا لحرمة ىذا الوطن، وتيديدا ألمن سكانو وحقوقيم؛ مما يوجب بحث 

األسباب المؤدية لتحديد نوع الصدمة، فيي التي تحدد مظاىرىا العيادية، وتحدد آثارىا وانعكاساتيا 

األحداث الصدمية المرافقة  (2002)وقد حمل النابمسي . النفسية والجسدية القريبة والبعيدة المدى

 :ضمن الفئات اآلتية (2001)النتفاضة األقصى 

التيديد المباشر لمحياة، حيث أصبح الضحية قادرًا عمى التفريق بين : الصدمة الناجمة عن القصف -

أشكال القصف، وىذه القدرة عمى التمييز تستنفر ذاكرة الضحية، وتذكره باآلثار واألخطار التي 

 .يشكميا كل نوع من ىذه األنواع

وتختمف حدتيا باختالف حدة اإلصابة وأضرارىا الطويمة :  الصدمة الناجمة عن إصابة جسدية -

 .األمد، لكنيا تشترك في ما بينيا من حيث تسببيا باختالل صورة الجسد، وتحويمو إلى ميدد لألنا

وىي من الصدمات المنتشرة بين الفمسطينيين بسبب ضخامة : الصدمة الناجمة عن فقدان عزيز -

، وىي غير مرشحة (1948)أعداد الشيداء، فالتضحيات البشرية الفمسطينية بدأت مع مذابح 

  .قريبالالنتياء 

حيث مارس الجنود والمستوطنون الصياينة أشكال : الصدمة الناجمة عن أعمال العنف المباشرة -

 .العنف الجسدي والمعنوي كافة عمى الفمسطينين، دون أن يستثنوا األطفال من ىذه الممارسات
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معايشة الصدمة من خالل رؤيتيا عبر شاشات التمفزة، وبطبيعة : صدمة معاينة األحداث الصادمة -

 .الحال، فإن صدمة المشاىدة بالعين المجردة تكون أكثر قسوة ووقعا

وىي متنوعة، تتراوح بين األسر، والفقدان،  واالعتداء : الصدمة الناجمة عن األضرار العائمية -

 الجسدي، والتفريق القسري بين أعضاء العائمة 

وىي الشكل األكثر انتشارا في المجتمع الفمسطيني، حيث تتراكم وتتوارث : الصدمات التراكمية -

 .الصدمات منذ ما يزيد عمى نصف قرن

وىذه تحددىا الرغبة اإلسرائيمية في إبادة الفمسطينيين والعمل عمى :الصدمات غير محددة المصدر -

 تيجيرىم تحت وطأة الخوف واحتالل األرض 

 :عناصر الصدمة الفمسطينية

االعتداءات اإلسرائيمية ىي اعتداءات متوقعة، وبطبيعة الحال فإن الصدمات : توقع الصدمة -

 .المتوقعة تكون أعمق أثرًا وأذى من الصدمات غير المتوقعة

في الحالة الفمسطينية ال يمكن التحدث عن مدة التعرض لمصدمة؛ بسبب : مدة التعرض لمصدمة -

 يستحيل ثوىي حكم تراكمي ومتنوعة األسباب والمظاىر واالنعكاسات، بحي. إستمراريتيا المزمنة

 .التمييز بين آثار الصدمة الراىنة وتراكمات الصدمات القديمة

، تحديدًا، تجسد عنفا صدميا (2001 )إن انتفاضة األقصى عام: االستعدادات لمواجية الصدمة -

 .مستمرا دون أية استعدادات مسبقة

إلى حدث صدمي أولي بدأه شارون  (انتفاضة األقصى  )تعود الصدمة الراىنة : نوعية الصدمة -

التضحية " والكارثة المعنوية تشجع اإليثار . بزيارة تشكل كارثة معنوية لمفمسطينيين والمسممين كافة
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والطابع المعنوي ال يمغي عناصر الكوارث الفردية التي وصمت إلى حد التعدي عمى " بالذات 

 .حقوق اإلنسان، والتيديد المستمر ألمنو وحياتو وممتمكاتو

 ةيصعب الحديث عن الصدمة الحالية بمعزل عن الصدمات السابقة، وبدراس: مصير الصدمة -

المتنوعة والمتداخمة ، حيث يتصدر " الفوبيا " الكوارث المزمنة والتكرارية ىناك انتشار لممخاوف 

الخوف من الموت قائمة ىذه المخاوف ، يميو الخوف من الجنون ، والخوف من االنفجارات التي 

تشترك جميعيا في توليد الوساوس المرضية ، وىي تعادل المخاوف من الموت بسبب مرض من 

 . األمراض الخطيرة

 يكون كل ثاجتماع أكثر من عامل من العوامل الصادمة المذكورة سابقا، حي:تراكمية الصدمة -

عامل إضافي ىو تجربة صادمة تراكمية، حيث تنطوي ىذه الصدمات عمى مذابح واغتياالت 

وحروب استخدمت أسمحة محرمة دوليا، وتيجير، واعتقال، وتعذيب، كما أّن مرور الزمن ال يشفي 

 .الصدمات، بل ىو يحوليا إلى مزمنة

تمعب الصورة المتخيمة لمعدو الدور األىم في : ( Fantasmatic Image)الصورة اليوامية لمعدو   -

 تحديد اآلثار الصادمة الناجمة عن اعتداءات ىذا العدو ، ولعل أخطر ىذه اآلثار آلية التوحد 

(Identification) بالمعتدي ، حيث تمجأ الضحية لمحاولة حماية نفسيا بالتشبو بالعدو. 

ن التيديد ومستواه يختمفان أيضا من فرد إ و،خرآ إلىيختمف من فرد الصادمة ن تأثير الضغوط إ

والوسط البيئة،  ونوع وتكوينيا، الشخصية،لييا تختمف تبعا لنمط إن استجابة الفرد إ لذا فآخر؛ إلى

 ويؤثر في تشكيل شخصيتو ونموىا وتحديد أسموب التعامل مع الحدث أو فيو،االجتماعي الذي يتحرك 

  .الداخميحداث التوازن ألومطالبة الشخصية في الرد النفسية،  وكذلك الحيمة الدفاعية الضغط،
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 حدثت،عنو اختالف في رد الفعل الناتج عن الضغوط التي - بالتأكيد - فاختالف األشخاص ينتج 

وبأسموبو فرد،  التعامل مع ىذه الضغوط ونوعيتيا والطريقة التي يواجو بيا كل أسموب إلىوذلك يقود 

 ىذه الطرق .وشخصيتوتمك الضغوط لحميا وفق أساليب التكيف نفسية خاصة تتناسب الخاص، 

، عرفيا   Coping   والوسائل التي تستطيع أن تخفض التوتر تسمى أساليب التعامل مع الضغوط 

Spielberger (،1975 2002 ،في البحراوي  ) بأنيا عممية وظيفتيا خفض المنبو الذي يدركو الفرد

  . أو إبعادهعمى أنو ميدد لو

 الضغط،نسان لمسيطرة عمى إل أي جيد يبذلو ا:أنيا عمى فيافيعرLazarus  (1995 )أما 

عادة اتزانو النفسي والتكيف لألحداث التي إلبأنيا المحاولة التي يبذليا الفرد  ( 2001 )مارةإلويعرفيا ا

. والمستقبميةأدرك تيديداتيا اآلنية 

كما  ،“النفسي ردود فعل الضغط " طمق عمى االضطرابات النفسية والسموكية والجسمية والذىنية اسم ي

االستجابات لعوامل الضغط النفسي وتعد  ( (Spielberger, 1975عن ( 1988)جاء في بونامكي

. بالتكيفوتعتمد شدة االستجابة عمى حدة الطمب التكيفية، ردود فعل الجسم 

: إلى مجموعة من الخطوات التي تتم خالل عممية التكيف، ومنيا ( 1982)وأشار الرفاعي

وجود مثير لمسموك نتيجة دافع معين، وشعور الفرد بوجود عائق يعيق استجابتو، كوجود ظرف  -

. جديد، ولكن، ال يوجد في خبرات الفرد الماضية جواب جاىزعمى ىذا الوضع الجديد

محاولة الفرد الوصول إلى االستجابة الصحيحة، وذلك بقيامو بعدة محاوالت لموصول إلى مخرج  -

 .من الوضع الجديد؛ حتى يحصل تفاعل اجتماعي جيد ،ويصبح الفرد مييأ لمتواصل االجتماعي
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الوصول إلى االستجابة الصحيحة أو المجوء إلى آلية من آليات الدفاع، كاالنسحاب،  مثال، من  -

 .مواجية المؤثر

الشعور بضرورة االستمرار في المحاوالت، وال سيما في الوضع الذي يتأخر فيو ظيور االستجابة  -

 .المرجوة

وعندما ال يستطيع الفرد االستمرار،  تنشأ حالة من اليأس تضعف معنوياتو، ولكنيا تعطيو حافزا 

لمتابعة المحاوالت، وبذلك يعيد الفرد المحاولة، وربما تكون النتيجة ىي زيادة في القمق واالضطراب؛ 

. مما يؤدي إلى اإلحباط، ومن ثم ظيور القمق

، وال سيما األشكال ( Coping )عمل التحميل النفسي عمى تحديد أشكال المواجية وفيميا 

، وقد أدخل )  Defense Mechanism" ) آليات الدفاع "الالشعورية منيا، وأطمق عمييا تسمية 

، وعرفو الحقا بأنو التقنيات التي تستخدميا األنا في مواجية  ( 1926 )فرويد ىذا المفيوم عام 

، وقد رأى فرويد أن  (2002 في رضوان ،( Freudالصراعات التي يحتمل ليا أن تؤدي لمعصاب 

قد وسعت مجال وظائف الدفاع  "  A.Freud" وظيفة الدفاع صد الدافع ، في حين أن ابنتو آنا فرويد 

.  لتشمل االنفعاالت والمثيرات الميددة لممحيط أيضا 

 أساليبفي منيج عمميا عن  (  Defense Mechanism)آليات الدفاع،  أىم ما يميز إن

شعوريا، تحدث ف ( المواجية أساليب ) أما الثانية شعوريا، تحدث ال األولىكون ( Coping )المواجية 

 2001االمارة، )الميدد   الفرد بما يمبي نمط شخصيتو في الرد عمى الموقف الضاغط أو إليياويمجأ 

 .)
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إن الدفاع وما يرتبط بو من عالقات عبارة عن آليات تحمي األنا من الصراعات، ويمكن ليذا 

. الصراع أن يتكون من مطالب وطموحات غير محققة داخل الجياز النفسي أو من تيديدات المحيط

 (2002رضوان،  )ويفترض ىنا أن القمق ىو المثير الذي يسبب تسخير ىذه اآلليات 

بدأ االىتمام بدراسة موضوع التكيف منذ الستينات، ويعرف التكيف عمى أنو محاولة الفرد 

لضبط المطالب والصراعات البيئية الداخمية والخارجية التي ترىق مصادر تكيفو، أي أنيا تتضمن 

ن التكيف يرتبط بالتغيير، وبالتالي ينظر  الجيود التي يبذليا الفرد لضبط التوازن بينو وبين البيئة، وا 

 (. 1998العارضة،  )إليو كعممية 

فقد وصفا  (1998،  في العارضة (Lazarus &Folkman, 1984أما الزاروس وفولكمان 

بأنيا تغيرات معرفية مستمرة، وجيود سموكية متواصمة يقوم بيا الفرد؛  (التدبر )عممية المواجية 

لمسيطرة عمى مطالب نوعية داخمية أو خارجية، تدرك بأنيا ضاغطة، أو تتجاوز إمكانات الفرد، وقد 

:   ، ىما(التدبر  )حددا ىدفين رئيسين لممواجية 

 Problem - focused(التعامل المتمركز حول المشكمة  )ضبط الموقف المسبب لمضغط  .1

coping”، إذ من خاللو يقوم الفرد بمواجية المشكمة وحميا باتباع أساليب فاعمة، تقوم عمى 

عادة التشكيل اإليجابي،  مبدأ التقويم اإليجابي لمموقف كاستخدام ميارات التخطيط، والتقبل، وا 

. وغالبا ما ترتبط ىذه األساليب بنتائج مرغوبة لدى الفرد

 (التعامل المتمركز حول االنفعال  )تنظيم االستجابات االنفعالية المرتبطة بالضغط النفسي  .2

Emotion - focused coping"“  وذلك بيدف التحكم في التوتر االنفعالي الذي ينجم ،

عن الموقف الضاغط باتباع أساليب دفاعية كاإلنكار، والبحث عن الدعم االجتماعي، 
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غير متعارضين، ويمجأ  (التدبر  )والتنفيس عن المشاعر ، وىذان األسموبان في المواجية 

الناس، في الغالب، إلى خميط منيما في معظم المواقف الضاغطة، ولكنيا تعود، في أغمب 

( .  2003)األحيان، لكيفية تفكير الفرد، كما في الشريف 

" االقتحامي"مصطمحي االستيعاب اإلقدامي  (2004 ،في المغدري،Moos،1986)وقد قدم موس

Approach-Coping (التجنبي ) في مقابل االستيعاب االحجامي Coping- Avoidance لإلشارة 

التي يوظفيا األفراد في التعامل مع المواقف واألحداث  (التدبر )المواجية "إلى نوعين من أساليب 

: الضاغطة، فاألفراد من ذوي األساليب اإلقدامية يواجيون المواقف الضاغطة من خالل أربعة أساليب

. تحميل الموقف الضاغط وفيمو بيدف التييؤ الذىني لو ولنتائجو  -1

إعادة التقويم المعرفي لبناء الموقف الضاغط بصوره إيجابية، مع استمرارية تقبل الواقع كما  -2

 .ىو

البحث عن المعمومات المتعمقة بالموقف الضاغط، وطمب المساندة والدعم من المصادر  -3

 .الخارجية

 .استخدام أسموب حل المشكمة؛ لمتعامل المباشر مع الموقف الضاغط وتداعياتو -4

أما األفراد ذوو األساليب اإلحجامية فيم، أيضا، يواجيون المواقف الضاغطة من خالل أربعة 

 :أساليب، وىي

اإلحجام المعرفي لتجنب التفكير الواقعي في الموقف  -1

 التقبل االستسالمي لمموقف ونتائجو -2
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البحث عن أنشطة بديمة؛ بيدف توليد مصادر جديدة لإلشباع والتكيف، بعيدا عن الحدث  -3

 .الضاغط

التنفيس والتفريغ االنفعالي اما لفظيا عن طريق التعبير عن المشاعر السمبية غير السارة، أو  -4

 .فعميا، عن طريق المجيودات الفردية المباشرة لتخفيف التوتر

إلى وجود  ( 2004(، في المغدري 1995)Higgins &Endler)وأشار كل من ىيجنز وأندلر 

: ثالثة أساليب لمتعامل مع الضغوط، وىي

ويقصد بو الردود االنفعالية التي تظير عمى : Emotion orientedأسموب التوجو االنفعالي  -1

الضيق، والتوتر، واالنزعاج، : الفرد، وتؤثر في كيفية تعاممو مع الموقف الضاغط، وتتضمن

. والغضب، واليأس

ويقصد بو محاوالت الفرد تجنب :Avoidance orientedأسموب التوجو نحو التجنب  -2

 .المواجية المباشرة مع المواقف الضاغطة، واالكتفاء باالنسحاب منيا

 ويعني المحاوالت السموكية التي يقوم بيا الفرد ،Task orientedأسموب التوجو نحو األداء  -3

لمتعامل، بصورة مباشرة، مع المشكمة، ويتضمن الدراسة الواقعية لمموقف الضاغط بيدف 

. فيمو، والوقوف عمى مسبباتو، والتخطيط لمواجيتو

عممية موجية، وجيود " إلى أن المواجية  ( 2003)، في الشريف Judge(1992 )ويشير جودج 

   Weber واعية، تيدف إلى حدوث استجابات صحية تكيفية لمفرد، بينما جاء في الدراسة عن ويبر  

 تخضع خبرة وآليات سموكية ومعرفية، تتخذ؛ لتخفف أو تبدل، أ:" في تعريفو ألساليب المواجية بأنيا

". الضغط النفسي لسيطرة الفرد
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التكيف بأنو العممية التي بواسطتيا يحاول الفرد أن  (1998)في العارضة  Moully ويعرف 

يحافظ عمى مستوى من التوازن النفسي والفسيولوجي، وىذا التوازن يرجع إلى السموك الموجو نحو 

.  تخفيض التوتر، مما يتضمن العالقة اإليجابية بين الفرد وبيئتو

فقد فرقا بين مفيومي المواجية  (1998 (في العارضةLazarus &Folkman.   (1984)أما 

إلى أنو يجب أن نميز بين المواجية والتكيف ،ألن مفيوم التكيف أعرض “والتكيف ، إذ أشار الباحثان 

وأوسع ، وىو مصطمح يغطي كل عمم النفس وحتى بيولوجيا ، فالمفيوم ، والتعمم ، والدافعية ، 

. والعاطفة ، كل ذلك يتضمن تفاعاًل متواصاًل لمفرد مع البيئة 

والمواجية، حسب ىذا المفيوم، عممية مصغرة، تحدث عندما يضطر الفرد لمتعامل مع موقف 

صنفًا خاصًا من التكيف الظاىر عند " المواجية "ضاغط محدد زمانيا ومكانيا، ومن ىنا، اعتبرت 

. األفراد الطبيعيين عن طريق ظروف مرىقة غير عادية 

دراكيا ه  الموضوع األساسي في كيفية التأثر بالضغط النفسي، أو في وإن تفسير األحداث وا 

 ألن طريقة التفسير السمبية والعاجزة تزيد من الضغط النفسي ونتائجو السمبية “كيفية استجابة الفرد لو؛ 

دراك الموقف كتحد، إضافة إلى إدراك جيد لممصادر، " .سموكيا وجسديا ونفسيا أما التفسير اإليجابي وا 

أو الذخيرة الصحية التي يحتفظ بيا الفرد؛ كي يستعمميا في ىذه المواقف، تستطيع أن تقمل من 

 يرى الباحثان أن بإمكان الفرد أن يخفف االضغط النفسي، أو ربما تحولو إلى حافز جيد لالنجاز، كم

" من الضغط النفسي، وذلك عن طريق استخدامو أساليب مواجية إيجابية 

أن الدفاع والمواجية عبارة عن بنائين مختمفين  (2002) ، في رضوان  Haan (1977)ترى 

:  ويتحقق من خالل ثالثة أساليب. وظيفيا 
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 ويكون قائما عمى الواقع، ويتناسب معو، ويكون مرنا، ويتم وفقا ،copingأسموب المواجية : األول

لممنطق  

. مشوه لمواقع وجامد Defenseأسموب دفاع : الثاني

.  وىو أسموب مرضي،fragmentationأسموب التشتيت أو التفتيت : الثالث

، بوصفيا من المحممين النفسيين الجدد، أن تشويو الواقع ىو المعيار الفاصل الذي ( Haan )وترى 

يمكن من خاللو تمييز الدفاع عن اشكال المواجية التالؤمية، وتنطمق في تصوراتيا النظرية من 

تصنيف ىرمي ألشكال المواجية، تتسمسل فيو حسب فائدتيا، وتحتل المواجية، بالنسبة ليا، قمة 

(. 2002رضوان، )اليرم

دمج كال التصورين،  (2002 ) رضواني فSteffens& Kaechle( (1988حاول كل من 

الدفاع والمواجية، من منظور تحميمي نفسي، وأشارا إلى أن كالمنيما يكمل اآلخر، وىما يميزان : أي

أما .  ينطمقان معا؛ من أجل تحقيق التكيف األمثلابين الدفاع والمواجية من حيث المثير، فكالىم

ىدف الدفاع فيكون منع إعادة إيقاف نار الموقف الصادم الماضي، والحفاظ عمى األنا لحين إيجاد 

األساليب التكيف المالئمة لمواجية الموقف الراىن من ناحية، و يشيران أيضا، كما ورد في رضوان 

، إلى أن عمميات الدفاع يمكن أن تفيد، من حيث المبدأ، في المواجية الراىنة أيضا، غير أن (2002)

األمر الفاصل ىنا ىو أن يتم استخدام وسائل الدفاع بشكل وظيفي، وتحسين المواجية مع مواقف 

. الخطر

إلى أن استخدام المواجية في أساليبيا الواعية يسمح بتميزىا بصفتيا  (2003)أشارت الشريف 

أساليب مواجية، أما عند استخدام أساليبيا غير الواعية فإنيا تتطابق مع آليات الدفاع، ويمكن تسميتيا 
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ن أساليب المواجية تستخدم غالبا أثناء الحديث عن الضغط النفسي، أما آليات  بآليات المواجية، وا 

الدفاع فتستخدم في جميع المواقف التي يواجييا الفرد، بصفتيا جزءًا ىامًا من بنيتو النفسية ونمط 

. شخصيتو

: خيارات المواجية

المواجية بالتركيز : " شكمي مواجية الضغط النفسي، ىماLazarus (1995) حدد الباحث 

عمى االنفعال، والمواجية بالتركيز عمى المشكمة، حيث يتضمن ىذان الخياران أغمب أساليب المواجية 

: التي يستخدميا الفرد أثناء تعرضو لموقف ضاغط، وذلك كما يمي

  Emotional Focus المواجية المركزة عمىاالنفعال

الجيود التي يبذليا الفرد لتنظيم انفعالو عن طريق ضبط األىمية العاطفية لألحداث الضاغطة أو 

، وتتضمن ( (Lazarus, 1995.  ألحداث الضغط النفسي الكامنة والمحتممة الحدوثوتعديميا، أ

المواجية المركزة عمى االنفعال مواجية سموكية انفعالية ، ومواجية معرفية انفعالية،  وتتمثل المواجية 

: السموكية االنفعالية في سموكيات سمبية ، وسموكيات إيجابية 

التوتر المترجم جسديا  :فالسموكيات السمبية لممواجية

تقنيات االسترخاء، والمجوء إلى الجانب الرياضي، والديني، : والسموكيات االنفعالية اإليجابية لممواجية

. أو المجوء لالىتمام األسري واالصدقاء، وتنمية اليوايات

: أساليب المواجية السموكية االنفعالية

. اليقظة والحذر في البحث عن طبيعة األحداث وعواقبيا: أسموب البحث عن المعمومات والتجنب -
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الجيد الذي يبذلو الفرد؛ لمحصول عمى الدعم االجتماعي : أسموب البحث عن الدعم االجتماعي -

إن المساندة االجتماعية تخفف من االكتئاب الذي تسببو . والمساندة؛ لمتخفيف من الوضع الضاغط

 ال يستطيع اضغوط الحياة ؛ ألن الفرد، أثناء مروره بأزمة ما، يكون حساسا وسريع االنفعال، وربم

السيطرة عمى ردة فعمو وسموكياتو، األمر الذي يبرز دور مساعدة اآلخرين، كما أن الدعم 

االجتماعي مفيد وفعال في مرحمة المرض؛ إذ يحتاج الفرد إلى التعاطف والمساندة المعنوية 

 .العاطفية

 ، والذي Jung حسب نظرية يونغ ،إلى أن الالشعور الجماعي   (2003)الشريف " وأشارت 

 ،ىواالحتياطي لخبراتنا وتوجينا السموكي ، وان Psychic inheritanceسمي بالميراث النفسي 

المعمومات الموروثة تؤثر عمى جميع خبراتنا الالحقة وتظير في سموكنا ، وال سيما انفعاالتنا، ذلك 

 .االنفعال الذي يستجيب تبعا لنمط ميراثنا النفسي 

أما المواجية المعرفية االنفعالية فإنيا تيتم بكيفية تنظيم االنفعال المثار من الظروف المميئة 

كالتفريغ االنفعالي الذي يعزز المشاعر اإليجابية تجاه " بالضغط النفسي عمى المستوى المعرفي 

يقود إلى عدم تفريغ  ( 2003كوبر، في الشريف،  )الموقف، إال أن ىناك إدراكا سمبيا لممشاعر أحيانا 

، ( Schafer, 1992وتجدر اإلشارة " العاطفة كالكبت، أو كبح االنفعاالت، وآليات التجنب، واإلنكار، 

إلى أن ىذه العممية معقدة، ومتفاعمة، وحيوية في آن معا، وىي عممية تؤثر  ( 2003في الشريف، 

. وتتأثر بالبيئة، وتتفاعل مع الزمن

 Focus - Problemالمواجية المركزة عمى المشكمة 
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ىي استجابة سموكية ومعرفية لمواجية الضغط النفسي، عن طريق التعامل مباشرة مع الموقف 

الضاغط والسيطرة عميو باستخدام المصادر الذاتية لمفرد في حل المشكمة ومواجيتيا مباشرة، واتخاذ 

اإلجراءات التي تخفف من تأثير األحداث الضاغطة  ، وتتضمن تحميل المشكمة، ووضع بدائل حمول 

، ويعتمد (2002رضوان،  )تؤدي إلى تغيير الموقف الضاغط بما يتناسب مع الصحة النفسية لمفرد 

 .أسموب حل المشكمة السموكي، وأسموب حل المشكمة العاطفي :ىذا النوع عمى بعض األساليب ومنيا

 Coping Styleأساليب المواجية 

 Problem Solvingأسموب حل المشكالت 

إن المواجية الفعالة لممشكمة، وعدم االنسحاب منيا، يؤثر بشكل إيجابي في التخفيف من 

. الضغط النفسي

 Avoidance Copingأسموب تجنب المواجية 

إن تجنب الموقف الضاغط عن طريق االنشغال الذىني واالنشغال السموكي يكون ابجابيا في 

حاالت بعض األمراض، ويعد سمبيا في مواقف أخرى، كالمجوء إلى أسموب االنسحاب االجتماعي، 

. والبحث عن اإلثارة كاالفراط في لعب القمار، أو التعرض لممخاطر االدمان

 Denialأسموب االنكار 

يمعب أسموب التنفيس االنفعالي دورا إيجابيا أثناء المواقف الضاغطة، وبالتالي، إطالق 

. المكبوتات الخاصة بالضغط النفسي

أن اإلنكار بصفتو أسموبًا انفعاليًا لنسيان الصعوبات المرضية كان إيجابيا مع  ( 2003 )تبين الشريف 

.  مرضى السرطان أو األمراض الخطيرة
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  Humorأسموب الدعابة 

. إن الفرد الذي يتعامل بدعابة أثناء المواقف الضاغطة ال يتأثر كثيرا بسمبية ىذا الموقف

: ذكر أساليب المواجية اآلتية ( 2003 )وأضافت الشريف 

 Resignationأسموب االنسحاب واالستسالم  -

 Religious Copingأسموب المجوء إلى الدين - 

 Preventive Copingأسموب المواجية الوقائية - 

، أو المواجية بالتحدي Proactive Coping Strategyأسموب المواجية الفعالة - 

Confrontative 

أسموب المواجية غير المتكيفة  

 بعض أساليب المواجية عمى أنيا تزيد الضغط النفسي أو أساليب غير متكيفة ، إلىينظر 

: كاآلتي  ( 2003 )وتعتبر مؤذية عاطفيا ، وجسديا ، وماديا، واجتماعيا ، وتم تحديدىا في الشريف

ويتمثل في ىجوم مضاد تجاه اآلخرين، سواء : Aggression /Hostility العدائية/أسموب العدوان 

. أكان بالموم أو باليجوم عمييم لفظيا أو جسديا

ويتمثل : Dominance:Excessive self-Assertionأسموب تأكيد الذات الشديد أو السيطرة 

. بالسيطرة عمى اآلخرين بشكل مباشر

 وىو :Recognition-Seeking Status-Seekingالبحث عن المنزلة /أسموب البحث عن التميز

. أسموب لفت األنظار إلى الفرد بصفتو نوعا من التعويض عن الشعور بالنقص

 Passive Aggressiveness, Rebellion غضب داخمية ةأسموب العدوان السمبي، ثور
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. إذ يثور الفرد من خالل المماطمة، واالستياء، والتذمر، والشكوى

وىو أسموب المجوء إلى اآلخرين بكل : Compliance, Dependenceأسموب االذعان واالتكال 

. أمر كاالتكالية وااللتصاق باآلخرين

 :عمى النحو اآلتي( التغمب )أنماط المواجية  (1988)وقد صنفت بونامكي 

 .والخصومةنمط استخدام العدوان الذي ترافقو انفعاالت العداء والغضب  -1

 .اليروبنمط استخدام التجنب واالنسحاب الذي ترافقو انفعاالت الخوف والرعب والرغبة في  -2

 .االنسحاب إلىنمط الالفعل والكمون الذي يرافقو الشعور باالكتئاب والبؤس والضحية والميل  -3

 سيما في الظروف التي ال يستطاع فييا تحديد بالقمق، النمط الخشية العامة المتمثل في الشعور  -4

 .التيديدمصدر 

 بالمجوء ، التيديد أو الخطر بشكل كاملإدراك إلى تجنبحيث يميل الفرد والنكران، نمط الرفض  -5

 .التيديد تجاىل مؤشرات الضغط النفسي وكبت االنفعاالت التي يثيرىا إلى

 .الفعلوتكوين ردة ، واالسقاط،  نمط استخدام الحيل الدفاعية كالتبرير -6

 .والسياسينمط النشاط االجتماعي  -7

، أي عدم قدرة الشخص عمى (الحل السمبي ) إلى مؤشرات  ( 1988 )وأشارت بونامكي 

 :التعامل مع الضغوط بسبب

 تضخيم في استجابة الخوف  -
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 تضخيم استجابة الغضب تجاه اآلخرين، فالمريض يعتقد بأنو ال يمكن الوثوق باآلخرين؛ و -

 تظير عوارض الشعور ا ويياجم، وىنه عن نفسيدافع أن هألنيم مخادعون وظالمون؛ لذا عمي

 .باالضطياد والشك وردات الفعل العصبية

، فالشخص يعتقد أن العالم (االبتعاد عن اآلخرين والعزلة ) تضخيم استجابة االنسحاب و -

الخارجي خطير؛ لذا، عميو أن يبتعد عن اآلخرين ويعتمد عمى نفسو فقط، وىنا يفقد الشخص 

 .قدرتو عمى األلفة واالتصال مع اآلخرين

الحل القائم عمى التفكك، وعدم القدرة عمى التفكير المنطقي، والربط بين األشياء وتجنب كل و -

 .ما يذكره بالصدمة

. يجب مواجيتو عمى التحرك، بحيث يعتقد الشخص أن العالم الخارجي خطير والحل القائم- 

: وىناك تصنيف آخر لردود أفعال الخبرات الصادمة يعتمد عمى طبيعة الحالة، ومنيا

 :Acute Reaction ردود األفعال الحادة :أوال

وىي ردود فعل مباشرة تستمر لساعات أو بضعة أيام، كرد فعل مباشر لحدث ضاغط شديد ألي 

شخص ال يعاني من اضطراب نفسي في الوقت ذاتو، فتكون ردة الفعل الطبيعية متمثمة باستجابة 

عاطفية مصحوبة بعممية تكيف وآلية دفاع؛ لتقميل شدة االستجابة العاطفية المتمثمة باالنفعال العاطفي، 

. وىو الخوف والقمق أو االكتئاب

 Adjustment disorderاضطرابات التوافق : ثانيا

وىي ردود األفعال التي تظير في عممية التكيف لظروف جديدة، مثل تغيرات الحياة التي تثير 

وىنا تشابيو األعراض رد الفعل ..اضطرابات التوافق، كالطالق، واالنفصال، والتغير الكبير في العمل
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لمضغط الحاد، ولكن الدورة الزمنية تختمف، إذ تبدأ اضطرابات التوافق بطريقة تدريجية، وتبقى مدة من 

الزمن، وأعراضيا تشمل القمق، والخوف، وضعف التركيز، واإلكتئاب، وسيولة االنفعال، وأعراض 

، كالخفقان، واالرتجاف، واألعراض األخرى، كالتجنب (التمقائي )تحفز الجياز العصبي الالإرادي 

واإلنكار، وفي أحيان أخرى ىناك اآلليات الدفاعية غير التكيفية، مثل السموك العدواني، وايذاء الذات، 

. maladaptive coping mechanismsأو اإلفراط في تناول األدوية 

العاطفية، والجسدية، والنفسية، أما االستجابة : ىناك ثالثة أنواع من االستجابات لمضغط ىي 

 الجسدية ليذه المحفزات تتعمق ةالعاطفية لمخطر فتتمثل بالخوف وباألحداث الميددة كالقمق، واالستجاب

 وتتمثل بزيادة في نبض القمب، وتوتر ،autonomic arousalبالجياز العصبي التمقائي الالإرادي 

فان االستجابة العاطفية  (الخوف والقمق  )العضالت، وجفاف الفم، وعندما تكبت ىاتان العاطفتان 

تكون باإلكتئاب، أما االستجابة الجسمية فتتمثل بقمة الفعالية البدنية، والتعب، تمثل االستجابة الثالثة 

 ( Coping Strategies)مجمل العمميات النفسية التي تقمل من وقع الصدمة، وتشمل ىذه عمميات 

إلى  ( Coping) ، ويشير مصطمح عمميات التأقمم (- Mechanisms  Defense )الدفاع وآلياتو 

.  آليات الدفاع فيي العمميات الذىنية الالواعيةاالفعاليات التي يقوم بيا الشخص وىو واع بيا، أم

بتجنب الفرد لكل ما يسبب اليم والحزن، وذلك من خالل  ( Coping )وتتمثل عمميات التأقمم

، مثل تجنب العمل أثناء المشاكل، أو من خالل تجنب غير Potentially adaptiveالتكيف الكامن 

، مثل استعمال الكحول أو األدوية بإفراط، أو اتخاذ السموك العدواني Maladaptiveتكيفي 

Aggression، أو إيذاء الذات بتعمد Deliberate Self harm . أما آليات الدفاع فتتحفز أكثر عند



 55 

 أو االزاحة Denialوالكبت، واإلنكار  Regression وىي النكوص ،Distressالظروف الضاغطة 

Displacement, واالسقاط Projection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدراسات السابقة

 .نبدأ ىذا العرض ببيان تاريخي موجز ألىم الدراسات السابقة بما يتناسب وأىداف الدراسة الحالية

 الدراسات األجنبية التي تناولت اآلثار النفسية التي تخمفيا الحروب : أوال 

 Brende ,1981 ) )دراسة بريندا 
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 جانب سمات إلى أن المقاتمين في فيتنام يعانون من انشقاق عميق داخل الذات      الحظ الباحث

الذات، والعدوانية، االنطواء عمى و الضحية،مثل التوحد مع شخصية القاتل وشخصية بارزة، مرضية 

ن العدوانية البارزة إ .واإلسقاط مثل النكران البدائية،والدفاعات النفسية الغضب، وىبات واالكتئاب، 

 ىذه العدوانية تعد والصداع، المقاتمين تخفي وراءىا الكثير من اآلآلم النفسية والجسدية بما فييا لدى

 أن المقاتل  إلىBrende وىنا يشير .وآالمخفاء ما ألم بالذات من ضياع إلوسيمة دفاعية بمنزلة 

 وعمى ىذا .مرضيةفي حركة نرجسية  (االحتماء بالفريق أو الجماعة  )يتوحد مع فريقو وزمالئو 

 ىناك تشابيا كبيرا بين المقاتمين والمرضى النفسيين الذين يعانون من  أنBrendeيرى األساس 

 .الشخصيةاضطرابات في 

( 1999 ، في يعقوب ، Kruch et al., 1992 )دراسة كروش وزمالؤه 

 :مجموعاتثالث بشخصا من الناجين ضمت  (124 )عمى عينة تكونت من أجريت الدراسة 

  مجموعة من معسكرات االعتقال

 مجموعة من مراكز التعذيب  و

 المالحقةمجموعة من األشخاص الذين يختبئون وييربون من و. 

من أفراد المعسكرات يعانون من إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة  % (51 ) أنإلىتوصل الباحثان 

أكان سواىم، سواء  وتبين أن الناجين من التعذيب يعانون أكثر من التعذيب،لمراكز  % (65 )مقابل

 وتبين أيضا أن عددا من الناجين يعانون من .النفسيأو االضطراب األعراض، ذلك من حيث شدة 

من الناجين من مختمف المجموعات  % (80 ) وىناك.اليضميالصداع والغثيان واضطرابات الجياز 

 ىناك النفسي،  وفيما يتعمق بالعالج والعقاقير،يتناولون الميدئات العصبية 
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 .المجالقد تمقوا جمسات في ىذا  فقط من الناجين  (175) 

 غير أن المعاناة سنة،أظيرت الدراسة أيضا أن االضطراب النفسي قد استمر حوالي خمسين      

ن من الحرب كانوا يوأظيرت النتائج أيضا أن الناجالتعذيب،  أكثر عند الناجين من مراكز ظيرت

ىربا من استعادة واستجوابيم؛ يتجنبون المواقف والضغوط الصعبة والفحوص الطبية ومراجعة األطباء 

. المؤلمةالذكريات 

 Solomon et al., 1993)  )دراسة سولومون وزمالؤه 

  وجد أن ىناكحيث  لبنان،ن الذين اشتركوا في حرب يسرائيميإل الجنود ا     أجريت الدراسة عمى

 وبعد ستة أشير من ، أصيبوا بإضطراب ضغوط ما بعد الصدمةمنمن ىؤالء الجنود  (69%) 

لى بعد  % (56) إلىثم ، (% 62) إلىانخفضت النسبة المتابعة،  بعد انقضاء  (%43)سنتين، وا 

  .سنواتثالث 

السالح، الخوف من حمل :اإلسرائيميين النفسية األخرى التي ظيرت عند الجنود األعراضومن 

والشعور االجتماعي، والخوف، والقمق، واالنسحاب النفس، االنطواء عمى الموت، ولخوف من وا

 واإلغماء، الصوت،اختفاء و المؤقت،العمى و الكاذب، الشمل ) ىستيرية باالنفصال، وأعراض

(. واضطراب النوم والغضب، والكوابيس، االىتياج الحركي، وواالضطراب 

(  Southwick et al., 1993)دراسة ساوثويك 

     قام الباحث بدراسة األعراض المتعمقة باألحداث الصادمة، وذلك بدراسة وحدتين عسكريتين من 

جنديا  (84 )وقد فحص (أم المعارك )الوحدات التي اشتركت في العدوان الثالثيني عمى العراق خالل 
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أمريكيا مرتين، األولى بعد شير واحد من عودتيم بعد انتياء الحرب، ومرة أخرى بعد ستة أشير من 

عودتيم بعد انتياء الحرب، وكانت الوحدتان المتان درستا تتكونان من وحدة طبية ووحدة انضباط 

أجاب العسكريون عمى استبانة التعرض لممعركة واألحداث الصدمية، وكان عمييم أن يبينوا .عسكري

شدة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عمى مقياسين مختمفين، ىما مقياس المسيسيبي لمضغوط 

 ومقياس اضطراب ما (Mississippi Scale for Combat -Related PTSD)الصادمة بالمعركة 

بعد الضغوط الصدمية المستند إلى المراجعة الثالثة المعدلة لمجمعية األمريكية لمطب النفسي 

(APA;DSM-111-R ) وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك زيادة في عدد المصابين باضطراب ،

ضغوط ما بعد الصدمة بعد مرور ستة أشير عنيا في الشير األول، ووجد في الوقتين كمييما أن 

المعيار ب  )أكثر تكرارا من استمرار إعادة خبرة الحدث الصدمي  (المعيار د  )أعراض فرط االستثارة 

، ولم تكن ىناك فروق ذات داللة بين الذكور (المعيار ج ) ، ومن أعراض تجنب الحدث الصدمي(

واإلناث فيما يتعمق باإلصابة باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة في الوحدتين، وقد خمصت النتائج 

األولية لمدراسة إلى أن نسبة عالية من العسكريين قد عانوا من أعراض تتعمق بالحوادث الصادمة بعد 

عودتيم إلى الواليات المتحدة، كما تبين بعد مرور ستة أشير من الحرب أن ىذه األعراض، عمى 

. الرغم من كونيا يسيرة، إال أنيا لم تتحسن بصورة واضحة في عينة الدراسة

 ( 1999، في الكبيسي ، (Somasundaram et al., 1994 دراسة سوماسندارام 

فرد، اختيروا  ( 101 )     أجريت دراسة مسحية الضطرابات ما بعد الحروب في سيريالنكا عمى 

سنة، وذلك باستعمال استبيان تأثير  ( 15)، عائمة بأعمار تزيد عمى (101)بصورة عشوائية من 

والمقابمة السريرية، ووجد أن نصف أفراد العينة قد  Stress Impact Questionnaireالضغوط 
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صدمات، وتعرض ربع  ( 9-5 )تعرضوا إلى أنواع من الضغوط الصادمة الحربية، تتراوح ما بين 

منيم لم تخبر أي حدث  (% 6)حوادث صادمة خالل ذلك الزمن، و ( 10 )العينة إلى أكثر من 

منيم يعاني من اضطراب  (%27)منيم يعاني من أمراض نفسية، و (%64)صادم، وظير أن 

منيم  (%26)من العينة كانوا يعانون من أعراض نفسية جسمية،  (% 41)ضغوط ما بعد الصدمة، و

منيم يتميز بالعدوانية،  (%19)منيم من كآبة شديدة، و (%25)يعانون من اضطراب القمق، ويعاني 

منيم أساءوا استعمال الكحول  (% 15)منيم لديو مشاكل في العالقات االجتماعية، و (%13)و

وقد خمصت الدراسة . (functional disability)منيم لديو إعاقة وظيفية (% 18 )والعقاقير، وأن

. إلى ان الحوادث الصادمو ترتبط ارتباطًا وثيقًا باألعراض النفسية والنفسية الجسمية

 

 (  Robinson et al., 1994)  دراسة روبنسن وزمالؤه 

   كان الغرض من ىذه الدراسو التعرف عمى ردود فعل اإلسرائيميين إزاء تيديد العراق بضرب اسرائيل 

، وكذلك معرفة الفرق في رد فعل الحرب بين مجموعتين من أفراد المجتمع، مجموعو من (1991)

. المرضى المراجعين أو الراقدين في المستشفى، ومجموعو ثانيةعشوائيو من المجتمع من غير المرضى

منيم عالجا عقميا أو نفسيا داخل المستشفى، أو  (31)فردا يعيش في إسرائيل، يتمقى  (66)إذ قوبل

ليسوا براقدين او مراجعين  )ىو من المراجعين لمعيادات الخارجية خالل الحرب، ومجموعو غيرىا 

فردا منيم لم تدمر بيوتيم بالصواريخ العراقيو، أصيبوا  (21)فردا،  (35)مؤلفو من  (لممستشفى 

أي انطبقت عمييم جميع أعراض المعايير  )باضطراب مابعد الضغوط الصادمو بشكل كامل 

؛ بحسب المراجعو الرابعو لمجمعيو األمريكيو لمطب النفسي  (لالضطراب
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(APA; DSM-IV)أي  )، فيما أظير بقية أفراد العينة اضطراب مابعد الضغوط الصدمية الجزئي

. (توافر المعيار ب، وأحد المعيارين ج او د

 ) 2002 في صالح  Fielder, 1996 )  فيمدردراسة

 أن حيث ، عاصفة الصحراء حربجندي أمريكي شاركوا في  (2800 )عمىالدراسة  أجريت      

ومن أىم الكيماوية، وبالحساسية الزائدة لممواد المزمن، منيم قد أصيبوا بحالة من التعب  (%50 )ىناك

 :الجنود التي ظيرت عند بعض األعراض

الرئتين، التياب ، و( Confusion – Ataxia )النقص في تناسق الحركات ك: جسمية أعراض

ارتفاع التنفس، ووضيق والصداع،  ،ضعف واآلم في العضالتاليوائية، والربو، ووالتياب المجاري 

 (. %43 )نسبة االلتيابات التناسمية عند النساء المواتي شاركن في الحرب بنسبة

وضعف الذاكرة والتركيز النسيان، اضطراب في القدرات المعرفية من خالل  ك:نفسية وأعراض

 الجنسية،اضطراب الحياة و الكحول،تعاطي و التفكير، واالكتئاب،والنقص في القدرة عمى واالنتباه، 

. المرتفعةاالنزعاج من األصوات و

 األعراضبل ىناك مجموعة من واضح، وأشارت النتائج أيضا أنو ليس ىناك عرض نفسي      

% (. 2– 8) تتراوح ما بين (PTSD) نسبة إضطراب ضغوط ما بعد الصدمةوأن واالضطرابات، 

 

  الصدمةما بعد ضغوط الدراسات الفمسطينية والعربية التي تناولت اآلثار النفسية الضطراب: ثانيا 

 : نتيجة الحروب

 ( 1999، في الرشيدي 1997 (دراسة أحمد عبد الخالق 
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من أىم اآلثار  PTSD ) )     ىدفت الدراسة إلى برىنة أن اضطراب الضغوط التالية لمصدمة 

ظيرت اآلثار النفسية السمبية كالقمق والخوف . السمبية النفسية لمعدوان العراقي عمى دولة الكويت

واالكتئاب بصفتيا أعراضًا ثانوية ليذا االضطراب، وكانت الحرب سببا أساسيا في ظيور آثار 

ارتفاع معدالت اإلصابة باالضطرابات النفسية، وانتشار سوء استخدام : نفسية سمبية عديدة، مثل

العقاقير والكحول والمخدرات، وزيادة حاالت العدوانية والعنف، وظيور أشكال شتى من السموك 

. االنحرافي والجرائم

   (1995) بونامكي سراج، دراسة قوتو،

التفكير من ناحية و العالقة بين النشاط والتجربة المسببة لمصدمة النفسية      ىدفت الدراسة إلى بحث

 الً  طف(1323) مجتمع الدراسة. من ناحية أخرى واالستجابة العاطفية لدى االطفال الفمسطينيين 

تم اختيارىم بطريقة عشوائية من مدارس ومخيمات تقع في سنة،  (15-7 ) أعمارىم ما بينتراوحت

 مركز غزة لمصحة النفسية ىا طوربالصدمات، اً  متعمقاً  حدث(14)عطوا قائمة لممراجعة من غزة، أمدينة 

 )ن خالل االنتفاضة وطفال الفمسطينيأل، وكانت القائمة مكونة من أحداث عاشيا اخصيصاً العقمية 

 سجموا الً طف(  60)العائمة، تم اختيار واحتجاز أفراد والجرح، والضرب، الميمية،الغارات ك ( 1987

  وفقدانالصدمات، من اً سجموا مستوى منخفض(  48)  من الصدمات وياً مستوى عال

االستبيان، عادة إأو عدم االشتراك، أو االمتناع عن المدارس،  نتيجة لمغياب من حدثت؛ حالة (42 )

( 12-11)بينعمارىم  أكانت،(55)من الذكور،و(53) متساوية، فمن اإلناث اً والعينة شممت أعداد

. سنة
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 وعالقتو ، لالنتفاضةصي تعرض الطفل الشخ     وأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن

أن تأثير األمور، و المقياس الحاسم في ىذه عدواشتراكو ىو أو ىي في االنتفاضة قد بالصدمات، 

 في ذلك عمى طبيعة اً معتمديتنوع، طفال ألالتجربة المتعمقة بالصدمات عمى المقدرة المعرفية عند ا

 .المعرفيةالوظيفة 

الخبرات أن األطفال الذين تعرضوا لمكثير من التجارب في مجال أيضا وأظيرت النتائج 

واالنتباه،  التركيز، عانوا بدرجة أقل في ،الذين شاركوا بشكل فعال ونشط في االنتفاضةالصادمة و

االنتفاضة، وان مشاركة االطفال الفاعمة في طفال الذين لم يشاركو في ألمن االتذكر، مشاكل و

  .االنتفاضة لم تحمي االطفال من ظيور مشاكل عاطفية كما كان يعتقد سابقا 

 أداء إلى وجود مشكمة في تركيز االنتباه والذاكرة شأنو أن يؤدي إلى أنوأشار الباحثون      

أن جنس الطفل كان أىم عنصر في تحديد الذكاء النتائج، أيضا، أظيرت المدرسة، فقد ضعيف في 

وفسر األوالد، من وتقدير الذات  ووجد ان الفتيات يتمتعن بنسبة أعمى من الذكاء واالبداع واإلبداع،

الباحثون ىذه النتيجة عمى أنيا ناتجة عن النظام االجتماعي المتعمق بالفتيات وحمايتين في المجتمع 

 .المعاصرالفمسطيني 

( 1995)دراسة العطراني 

، والذي نتج عنو (1991)     أجريت الدراسة بعد قصف الطائرات األمريكية ممجأ العامرية 

. فردا (417)شخصا فقط من مجموع  (14)رجال، ونجا (90)امرأة، و(261)طفال، و (52)استشياد 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى نسبة اإلصابة باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة 



 63 

 ىدفت إلى مقارنتيم اطالبا وطالبة، كم (150) مؤلفة من يقصدية من أقارب الضحايا وأصدقائيم، وه

. وبنفس العدد (غير متعرضة )بعينة أخرى عادية 

بين أقارب الضحايا وأصدقائيم كانت  ( PTSD )      وأظيرت النتائج أن نسبة اإلصابة باضطراب 

لدى العينة غير المتعرضة ألي حادث صادم، فيما بمغت نسبة اإلصابة لدى  (%5) مقابل  (37%) 

وكانت . لدى الذين فقدوا أصدقاءىم (%19)مقابل  (%65)الذين فقدوا أفرادا من عوائميم وأقاربيم 

. لدى الذكور (%16)مقابل  (%84 )نسبة اإلصابة بيذا االضطراب بين اإلناث 

  (1998، في األنصاري، 1996)دراسة عبد الفتاح القرشي 

 شخصًا 488     ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أعراض الضغوط الصادمة لدى عينة مكونة من 

نصفيم من اإلناث، والنصف اآلخر من الذكور من أفراد المجتمع الكويتي، حيث يمثل طالب الجامعة 

 من طالب المرحمة المتوسطة ة، واألقمي(% 22.5) ، يمييم طالب المرحمة الثانوية بنسبة (71.8%) 

، مستخدما قائمة أعراض الضغوط الصادمة، وبينت النتائج أن (5.7 )واالبتدائية بنسبة 

منيم  (% 20.5) يعانون من الغضب و (% 34.5) من أفراد العينة يعانون من األرق، و (% 28) 

منيم  (% 18.6)منيم يعانون من التقمب المزاجي و (% 41.7 )يعانون من العنف والعدوانية ، و

منيم  (% 47) منيم يعانون من الحزن والكآبة ، و (% 39.5 )يعانون من الصراخ أو البكاء ، و

منيم يعانون من الفزع عند االستيقاظ ، و   (% 26.3 )يعانون من الخوف عمى المستقبل ، و

. منيم يعانون من التعرض لمكوابيس  (% 23.9) 

( 1998، في األنصاري، 1996)دراسة جاسم الخواجو 
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( 624)طالبًا و (622)طالبًا وطالبة، بواقع  (1246)      أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من 

طالبة من طالب الصفين الثالث والرابع الثانوي بدولة الكويت؛ بيدف بناء مقياس اضطراب الضغوط 

وأسفرت نتائج الدراسة عن . التالية لمصدمة، ومن ثم فحص بنيتو العاممية في المجتمع الكويتي

استخراج أربعة عوامل، تحدد أربع فئات من األعراض المحددة الضطراب الضغوط التالية لمصدمة، 

حيث سمي العامل األول الشعور بتكرار الحدث، والثاني االضطرابات االنفعالية، والثالث تجنب 

التفكير بالصدمة، والعامل الرابع القابمية المرتفعة لالستثارة، وبيذ النتيجة، اتضح أن العامل الثاني 

يدور حول الحاالت االنفعالية لدى طالب المرحمة الثانوية، وىي الغضب، والنرفزة أو العصبية، 

. والضيق، والحزن والشعور بالذنب، واألرق، والعزلة

(  ,Abu Sabaِ  ِ  1999( ساباأبو  دراسة

 بصفتيا خبرات المدركة بيروت، تأثير الحرب عمى طمبة الجامعة األمريكية في      تناولت الدراسة

 واالضطرابات الناتجة عن ضغوط الحرب واالكتئاب،بربطيا مع الضغط والقمق طفولتيم، خالل 

لقياس اضطراب ضغوط ما بعد " مسيسبي "استخدمت الدراسة مقياس .الشبابالصادمة التي يعرفيا 

 متوسط األمريكية، والذين بمغ من الطمبة الممتحقين بالجامعة (1268) من الصدمة عمى عينة تكونت

 والفترة الحرب، أن يجيبوا عمى االستبانو التي تختص بخبراتيم في أحداث طمبوا وسنة، ( 22)أعمارىم 

  .أحداثياالتي أمضوىا في 

 الباثولوجي، : الثالثةمقاييسال االختالف المميز بين مجموعتي الشباب في إلىأشارت النتائج      و

 من أحداث الحرب راً  كبياً ضغوط الصدمات النفسية أشارت إلى أّن عددإذ إن  واالكتئاب، والقمق،

حداث استمر لمسنوات األربع أل صور ا تأثيروأنالنفسي،  في ظيور درجة عالية من الضغط أسيمت
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مقدرة عالية عمى أن ىؤالء الطمبة الذين التحقوا بالجامعة أظيروا وأظيرت الدراسة  الحرب،بعد انتياء 

. أيضا أعباء الدراسة تحمل

  ( 2001) دراسة قوتة

 ىدفتوقد  ، " سرائيمي عمى السكان في قطاع غزةإلاآلثار النفسية لمقصف ا "      ىذه الدراسة بعنوان

 تقييم حجم انتشار الخبرات الصادمة بين األميات المواتي تعرضن لمقصف في محافظتي الدراسة إلى

سرائيمي في إلعينة الدراسة من سكان المنطقة التي  تعرضت لمقصف ا كانت خانيونس ورفح ،

المنطقة المجاورة لبوابة صالح الدين في رفح ،  واستبعدت الدراسة األفراد الذين كانوا يعانون من 

 55-21) أما ممن تراوحت أعمارىن ما بين ( 121)أمراض نفسية سابقة ، واشتممت العينة عمى 

 عاما  (16-3)طفال ممن تراوحت أعمارىم ما بين(  21 ) و ،عاما(

تعرضت % (99.2) ارتفاع معدل التعرض لمخبرات الصادمة فيناك إلىأشارت نتائج الدراسة      

لمحروق، تعرضوا منيم  (% 2.5) و ،تعرضوا الستنشاق الغازمنيم  (% 97) ، منازليم لمقصف

صابة بالعيار إللمنيم تعرضوا  (%1.7)والحي، صابة بالرصاص إلتعرضوا لمنيم  (% 4.2)و

حرموا منيم (% 2.5 )والوعي،  وفقدان بمنطقة الرأسصابة إللمنيم تعرضوا  (%2.5 )والبالستيكي، 

 .الالزمةمن تمقي المساعدة الطبية 

طفال عن أل ارتفاع معدالت أعراض ما بعد الخبرة الصادمة بين اإلىوأشارت الدراسة أيضا      

شاىدوا غرباء منيم  (%51.7 ) و،طالق النارإ شاىدوا منيم (%، 96 )حيث أنالمشاىدة، طريق 

منيم  (% 22.9)وقتموا،  أو جيرانيم جرحوا أو ءىم شاىدوا أصدقامنيم (%35.1)و قتموا،جرحوا أو 

 أما بالنسبة لمدى تعرض والجنازات، شاىدوا القصف (%95.8 ) وقتموا، جرحوا أو أسرىمشاىد أفراد 
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 )وجسمية، منين يعانين من أعراض ( % 19.7 ) أنإلىشارت النتائج فقد أاألميات لممرض النفسي 

يعانين من منين  (% 11.8)و، يعانين من القمق(%16.6)يعانين من االكتئاب ومنين  (24.6%

. أعراض مالمح المرض العقمي 

 ديادزإ أن أي والطفل،كما وجد الباحث في دراستو عالقة طردية قوية بين الصحة النفسية لألم      

(.  2001القدس، جريدة  ). زيادة مشكالت الطفل السموكيوإلىاالضطراب النفسي لدى األم أدى 

( 2001 )دراسة الرشيدي في دويدار، الصديق

     ىدفت الدراسة إلى بحث جوانب التأثير ورد الفعل السيكولوجي تجاه الحرب النفسية التي مارسيا 

ارتكزت ىذه الدراسة عمى ثالثة محاور أساسية، . العدوان العراقي عمى الكويت، حسب رأي الباحث

محتوى الرعب في الحرب النفسية، وأساليب الحرب النفسية، ومشاعر المبحوثين تجاه القوى : ىي

. الفاعمة في الحرب النفسية

مفردة من المواطنين الكويتين الذين تبمغ  (1000 )     أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية قواميا 

مفردة  ( 500)سنة فأكثر، يتوزعون بين من كانوا بالداخل ومن كانوا بالخارج، بواقع  (15)أعمارىم 

. لكل مجموعة

 تبين، عمى ضوء استجابات المبحوثين عمى البنود الخاصة بمحتوى الرعب، أن المجموعة التي بقيت 

مقارنة  ( %89.9 )في الكويت أثناء العدوان ترتفع بين أفرادىا نسبة الشعور بالخوف، وتصل إلى 

التي تصل نسبة الشعور بالخوف لدى أفرادىا، ولكن ىذا الخوف لم  (%79.9)بمجموعة الخارج، 

يصل إلى الدرجة التي تشل إرادة الصمود، كما أن بعض النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يقدم 

تفسيرا عن جوانب فشل الحرب النفسية التي مارسيا العدوان، حيث تبين أن الغالبية العظمى من عينة 
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البحث تدرك أساليب العدوان في الكذب، والمبالغة، والربط المزيف، واستغالل الدين والعروبة 

ومن جية أخرى، توضح الدراسة أن مشاعر عدم األمن عمى النفس واألىل، وكذلك مشاعر .واالقتصاد

 الرغم من كل الظروف الضاغطة، ىالكراىية لرموز العدوان، كانت بنسب مرتفعة لدى المبحوثين، وعل

جاءت استجابات المبحوثين؛ لتؤكد بعض جوانب قوة البناء النفسي والمعنوي وشدة االنتماء إلى الوطن 

. لدى عينة البحث

 ( (Thabet.et al.,.2000دراسة ثابت وزمالئو 

تأثير الصدمة النفسية عمى الصحة النفسية والعقمية لألطفال واألميات "  ىذه الدراسة بعنوان 

، وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة الخبرات الصادمة التي “الفمسطينيات في قطاع غزة 

تعرض ليا األطفال الفمسطينيون الذين يعيشون في مناطق الصراع والنزاع السياسي المستمر، وكذلك 

التعرف عمى مدى انتشار اضطراب كرب ما بعد الصدمة، والعالقة بين الصحة النفسية والعقمية 

. لألطفال الفمسطينيين وأمياتيم

     لتحقيق أىداف الدراسة؛ تم اختيار مخيمين من مخيمات الالجئين الفمسطينين ومدينة وقرية في 

سنة، إضافة  (18-9) طفال فمسطينيا، تراوحت أعمارىم بين ( 286 )قطاع غزة، وتكونت العينة من

. إلى أمياتيم

مقياس غزة لمخبرات الصادمة، ومقياس تأثر األطفال بالصدمة، :      أما أدوات ىذه الدراسة فيي

. (لألميات  )واستبيان الصحة العامة 
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خبرات صادمة لكل طفل، وىذه الصدمات  ( 4)وأىم نتائجيا أن األطفال تعرضوا لمصدمات بمعدل 

جاءت كنتيجة مباشرة لمعنف الممارس ضدىم، بمشاىدتيم بأعينيم أفرادًا تعرضوا لمعنف اإلسرائيمي، أو 

. من خالل مشاىدة وسائل اإلعالم ال سيما التمفاز

، (%34.4)     إن حوالي ثمث األطفال كانت لدييم ردود فعل نفسية شديدة عن الخبرات الصادمة 

وكانت نتائج مقياس تأثير الحدث الصادم عمى األطفال أكثر في البنات من األوالد، رغم أن األوالد قد 

تعرضوا لخبرات صادمة أكثر، وتبين أن نتائج مقياس الصحة العامة لألم كان مرتبطا بدرجة كبيرة مع 

. درجة تأثر األطفال بالصدمة حسب مقياس تأثير األحداث

 ( 2003 العممي، ي، ف2002)دراسة ثابت وزمالئو

     ىدفت الدراسة إلى بحث المشاكل االنفعالية عند األطفال الفمسطينين الذين يعيشون في ساحة 

، وقد درست االضطرابات االنفعالية عند األطفال الفمسطينيين “في فترة انتفاضة األقصى " الحرب 

الذين دمر بيوتيم جنود االحتالل اإلسرائيمي، واألطفال الذين لم تدمر منازليم، فأظيرت النتائج أن 

أطفال المجموعة األولى يعانون من صعوبات عالية في التركيز، وصعوبات في النوم، واألرق، 

كما أشارت الدراسة إلى أن . والخوف، والكوابيس الميمة، والقمق، وأعراض إكمينيكية لما بعد الصدمة

بعض أطفال المجموعة الثانية يعبرون عن مشاعر شديدة من صدمات متنوعة األحداث، ولكنيم 

. يخفون ىذه المشاعر

( 2003)دراسة كناعنو، نتالند 

     تناولت الدراسة السيرة النفسية واالجتماعية لمشباب الفمسطيني المنتفض، الذي نشأ في جو األلم 

واألمل واإلحباط بين االنتفاضتين، ووضحت نتائج الدراسة أن الشباب الفمسطيني استطاع تحمل قسوة 
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االحتالل وآالم االنتفاضة، ولكنيم لم يستطيعوا تحمل معاناة اآلخرين، ويقبمون دفع ثمن صمودىم، 

. ولكنيم ال يتحممون رؤية الخسارة التي يمنى بيا أىميم أو أبناء شعبيم وبناتو ثمنا لمصمود

( ,Maghalseh 2003 )دراسة مغالسة 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى انتشار اضطراب اجياد ما بعد الصدمة النفسية بين أفراد 

. العائالت التي تعرضت لفقدان أحد أفراد األسرة كشييد ، أو السجن ،أو ىدم منزل العائمة 

وقد أشارت نتائج الدراسة عمى وجود دالالت واضحة عمى مدى انتشار اعراض اضطرابات ما بعد 

وقد كانت ىناك اختالفات ذات داللة إحصائّية في . الصدمة النفسية ما بين العائالت المنكوبة 

االعراض وردود األفعال تعود ألسباب ليا عالقة اما بالمشاركين أنفسيم أو باألوضاع أو بنوع التوتر 

 عاما كانوا أكثر تأثرا 35-26وأشارت النتائج ان المشاركين الذين تراوحت أعمارىم ما بين .نفسو 

بمثل ىذه اآلثار مقارنة بالفئات العمرية األخرى ،كما كانت العائالت التي استشيد أحد أفرادىا أكثر 

تأثرا باضطرابات اجياد ما بعد الصدمة النفسية وردود الفعل مقارنة بالعائالت التي أعتقل أحد أفرادىا 

وأشارت النتائج أيضا أن العائالت التي أستشيد أحد أفرادىا أكثر تأثرا بأعراض اضطرابات اجياد ما .

كما كانت العائالت التي اعتقل أحد أفرادىا .بعد الصدمة النفسية من العائالت التي ىدمت بيوتيا 

كما أن االناث أكثر تأثرا باضطرابات اجياد ما .أكثر تأثرا من العائالت التي تعرضت بيوتيا لميدم 

. بعد الصدمة النفسية مقارنة بالذكور 

 ( 2005 )دراسة صبيح 

ىدف الدراسة استقصاء اآلثار النفسية عمى أسر الشيداء الناجمة عن االعتداءات االسرائيمية في 

ومن أىم نتائج الدراسة أن مرحمة الشباب ىي أكثر المراحل معاناة  ( 2001)أحداث انتفاضة األقصى 
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من األعراض النفسية،وأن مستوى األعراض العصابية عند النساء بدرجة أكبر من الرجال في بعض 

األعراض النفسية ، كما تزيد نسبة أعراض البارانويا والذىان عند الرجال وتتساوى الفئتان بمرض 

ويرتبط التعميم ارتباطا عكسيا باألمراض النفسية ، فكمما زادت نسبة التعميم كمما قمت .الوسواس القيري 

من " وىناك عالقة طردية بين األمراض النفسية ودرجة القرابة .فرصة االصابة باألمراض النفسية 

وأن األمراض النفسية .، كمما كانت العالقة قوية كمما كانت االصابة باألمراض النفسية أعمى " الشييد 

 .عامل ميم في دفع األفراد لمتدين 

 

 

 

الدراسات األجنبية التي تناولت اآلثار النفسية إلضطراب ضغوط ما بعد الصدمة نتيجة : ثالثا 

 الكوارث

 وزالزل، من فيضانات،تتعرض بعض المناطق الجغرافية لكوارث طبيعية أكثر من سواىا  

 .والمصانع وىناك الكوارث الطارئة مثل الحرائق وانفجارات الغاز الحاصمة في المنازل وأعاصير،

:- ومن أىم الدراسات في ىذا المجال

 Green( 1993 ) دراسة  

 (26-18 )بعد انقضاء" بفالوكريك "  الناجين من كارثة فيضان بمدة      تناولت ىذه الدراسة

من أفراد العينة المدروسة يعانون من %( 65 )وجد أنالدراسة ىذه ومن نتائج عمى الكارثة، شيرا 

 سنة، ( 14) وبعد مرور الشديد، القمق واالكتئاب إضافة إلىإضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 
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 هظير لديمنيم  (% 11)، وتبين أن (% 28 )إلىانخفضت نسبة االضطرابات النفسية ووصمت 

متأخرا،  أن االضطراب لدييم ظيرأي سنة،  (14)إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بعد مرور 

نو قد يستمر لسنوات أ ومتأخرًا، إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة قد يظير وأشار الباحث أن

 .ودورينو اضطراب متحرك بمعنى، أأو قد يتالشى مع الوقت طويمة، 

(   1999 ،في يعقوب ، Mcfarlane  et al., 1993  )دراسة ماكفرالن وزمالئو 

 الصينية عمى عينة من  ( Yunnan )لزلزال الذي وقع في مقاطعة تناولت ىذه الدراسة آثار ا

:  إلى ما يمي نتائج الدراسة، وأشارت الناجين 

   ضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ارتفاع نسبة الخوف والقمق والصداع وا 

  االنتحار الجماعي بعد حدوث االنقالب المفاجىء في الظروف نسبة محاوالتارتفاع 

  .المعيشية

  وتبين أن عدد .األخرىارتفاع نسبة االكتئاب والحاالت الذىانية واالضطرابات النفسية 

 .ارتفعبسبب الحالة النفسية قد المستشفى؛ األشخاص الذين دخموا 

 غير أن الزلزال نفسية،من حاالت يعاني، أساسا، أن قسما كبيرا منيم كان في ذلك إلى ويعود السبب 

 .لدييمقد أدى إلى تفاقم الخوف واالضطراب 

 ( 1999، في الكبيسي، 1995)دراسة كاريسون وآخرين 

مراىقا،  (1264 )ى     أجريت ىذه الدراسة، بعد سنة من حدوث إعصار في شمال كارولينا، عل

سنة كانوا يعانون من استمرار إعادة خبرة  (17-11) من العينة من الفئة العمرية  (% 20)ووجد أن 
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 185) ، وأن( المعيارج) منيم من أعراض التجنب  (% 9 )، ويعاني(المعيار ب  )الحدث الصدمي 

(. المعيار د ) منيم يعاني من أعراض فرط االستثارة  (

  (1999في يعقوب ، ( Goenjian ,1997 دراسة جونجين

وقد ضمت العينة عددا ، 1988عام " أرمينيا " لى الزلزال الذي ضرب      أجريت ىذه الدراسة ع

 الناجين أصيبوا وأظيرت نتائج الدراسة أن الزلزال،من التالمذه المراىقين الذين عانوا من 

أن األفراد الذين تمقوا جمسات في العالج و الشديد،بإضطراب ضغوط ما بعد الصدمة واالكتئاب 

 بينما والتجنب، بما في ذلك االكتئاب واألفكار الدخيمة الصدمة،النفسي قد تخمصوا من آثار 

. النفسياستمرت األعراض وتفاقمت لدى المراىقين الذين لم يخضعوا لمعالج 

 

  (. Selye et al., 1997 )دراسة سيمي وزمالئو 

بين  (  Calaphem )     أجرى الباحث دراسة متابعة طويمة األمد لمناجين من اصطدام كمفام 

شخصا  (35) وقد أودى بحياة  ( 1989 )قطارين لنقل المسافرين باالتجاه نفسو جنوب لندن عام 

صابة أكثر من  فردا من الناجين عن أسئمة استبانات  ( 187) فردا ، إذ أجاب  ( 118 )، وا 

وقسم . شيرا من الحادثة ، وقوبمت نتائجيم بنتائج مجموعة ضابطة ( 22 - 10 )بريدية بعد 

مجموعة التعرض العالي التي تتألف من المسافرين في : األشخاص إلى أربع مجموعات، ىي

المركبتين المتين كانت فييما الوفيات واإلصابات الشديدة، وجميعيم من القريبين من موقع 

االصطدام والمعرضين لخطر الموت أكثر من غيرىم، ومجموعة التعرض المنخفض التي تتألف 

من غير المصابين بجروح كما ىو الحال في مجموعة التعرض العالي، ومجموعة المستشفى، 
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 األشخاص الذين خضعوا لعالج مباشر في المستشفى، و من مراجعي العيادة الخارجية، موتض

، 1991والمجموعة الضابطة وتضم المسافرين بالقطار من محطة في لندن إلحدى األمسيات في 

 )وىم من أعطيت ليم االستبانات التي أعطيت لمجموعة الدراسة، باستثناء استبانة تأثير الحادث 

IES )وقد . ، وأرسمت االستبانات إلى الناجين، مع توضيح ليا، ومعمومات حول الحادث

: استعممت االستبانات األربعة اآلتية

 المتضمن أسئمة ( Accident Inventory Questionnaire )استبانة قائمة الحادث  (أ)

. ديمغرافية وتجربة المفحوص في الحادثة

 ، ويتكون من مقياسين فرعيين (IES;Horowitz et al.1979)مقياس تأثير األحداث  (ب)

،  (المعيار ج)، وأعراض التجنبية  (المعيار ب)يقيسان أعراض إعادة خبرة الحدث الصدمي 

ىذان ) PA; DSM-III-R ِ  ِA)حسب المراجعة الثالثة لمجمعية األمريكية لمطب النفسي 

. المقياسان يشكالن جزئين ميمين من اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

 GHQ-28;Goldberg and)فقرة  (28)استبيان الصحة العامة المؤلف من  (ج)

Hiller,1979) . 

، وقد أظيرت الدراسة أن األشخاص الذين شيدوا (Injure severity)درجة شدة اإلصابة  (د)

الموت واألشخاص الذين حوصروا بخطر الموت ، ظيرت عندىم أعراض اقتحامية بنسبة 

، وبشكل أكبر من اآلخرين ، وقد ارتبطت شدة اإلصابة  (%28)، وتجنبية بنسبة  (37%)

من أصحاب اإلصابات المعتدلة  (%30)الجسدية باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ، إذ أظير 

أو الشديدة مستويات عالية من األعراض االقتحامية أو التجنبية  
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ثار النفسية إلضطراب ضغوط ما بعد الصدمة نتيجة التجارب آل الدراسات التي تناولت ا:رابعا 
. الحياتية الصادمة 

  (1988 )دراسة بوناماكي
حول الصحة النفسية لمنساء الفمسطينيات المواتي يعشن في الضفة      أجرت الباحثة دراسة 

  شممت عينة الدراسة ،1967 منذ حرب حزيران عام المذين تحتميما إسرائيلالغربية وقطاع غزة 
من النساء الفمسطينيات (  35 ) و مجموعة ضابطة عينتياالفمسطينيات،من النساء (  174 )

لقد تم اختيار النساء من الضفة الغربية . 1948 منذ عام (سرائيل إ )المواتي يعشن داخل حدود 

المستوى "  مخيم قرية، مدينة، )وقطاع غزة المحتمين حسب أصول تمثيمية وفقا لمكان السكن 

 (.غير الجىء – الجىء "  والوضع السكني المينية، المكانة االجتماعية، الطبقة التعميمي،

بينت نتائج  حيث ، بدراسة األحداث الحياتية الضاغطة بين أفراد عينة البحث الباحثة أيضاقامت     

 غزة،حدى التجارب المعتادة في حياة نساء الضفة الغربية وقطاع إ يعد أن العنف الجسدي الدراسة

أن وبينت الباحثة أيضا  .العنفأكثر من ثمثي النساء بأنين قد تعرضن لنوع من أنواع أن  تحيث ذكر

 )العنف، إذ تبمغ من مصادر تجارب  المشاىدة أو المشاركة في المظاىرات يشكالن أعمى نسبة

من ( % 84 ) حيث روت أكثر منمماثمة، تجارب الفقدان التي تشكل نسبة إلىضافة إلبا%( 83

  بينما ذكرتالزمن،نساء مجموعة الضغط النفسي أن أحد أعضاء أسرتيا كان معتقال لفترة من 

 .القتال من النساء بأنين قد فقدن أحد أعضاء األسرة أو صديقا نتيجة لمحرب أو (%70%- 62 )

رىاب في الميل إلحيث تمتد من االعينة، فتبدو متفاوتة بين نساء المضايقة، جراءات إلأما بالنسبة 

 بينما أخرى،حدى نقاط التفتيش من جية إىانة وتأخير الفرد عمى إلاو جية،ومياجمة السكان من 
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 (%11 )بد سوىيفمم والحادة، عانت معظم نساء مجموعة الضغط النفسي من المضايقات البسيطة 

 .الجنود مضايقات إلىنين لم يتعرضن أ

كثر انتشارا في الضفة الغربية وقطاع أل أن الضاغط النفسي الفردي اإلىوتشير المعمومات      

طويمة، يميو فرض منع التجول لمدة ، (% 94 )االقتصادية، وتبمغ نسبتو غزة ىو عامل المصاعب 

رىابيم، وتبمغ نسبتو ومضايقة جنود االحتالل( % 93 )وتبمغ نسبتو  اما األحداث التي ، (%89 ) وا 

 52 % - 51 ) األسرة والبطالة أحد افرادتشكل أقل الضغوط النفسية رغم نسبتيا العالية فيي مرض 

 %(.51 ) نسبتو غالجنود، وتبلأو الضرب عمى أيدي  (% 

النساء من أقل األحداث المسببة لمضغط النفسي تحت فئة العنف عدتيا ألحداث التي     صنفت ا

أيدي الجنود تمك عمى من النساء المواتي تعرضن لمضرب ( % 55 ) حيث لم يقيم أكثر منالجسدي،

طالق النار إ ومن بين النساء المواتي ىربن بسبب .حادةتسببت لين بضغوط نفسية عمى أنيا الحوادث 

ما نسبتو  المظاىرات،أو من خالل أوالدىن بمشاىدة شخصيا، أو جابين قوات االحتالل 

  ما يعادلت كما ذكر.حادة منين أدركن تمك األحداث بأنيا تسبب ضغوطا نفسية (61%  )

.  من النساء أن فرض حظر التجول يسبب الضغوط النفسية الحادة(65% )

 من واالكتئاب والعدائية داللة إحصائّية بين القمق ي وجود تباين ذإلىشارت نتائج الدراسة أو     

  .ثانية من جية العسكري،والمتعمقة باالحتالل الصادمة، واألحداث جية، 

 إزدياد إلىتميل العسكري، والمرتبطة باالحتالل الصادمة، أن األحداث الدراسة، أيضا، وأوضحت نتائج 

وتظير ىذه العالقة بين غزة، قطاع و الغربيةنساء الضفةردود فعل الضغط النفسي بين مجموعة 

 حيث يزداد غزة،قطاع والمصاعب اليومية ومؤشرات الصحة النفسية لدى مجموعة نساء الضفة الغربية
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 كمما ازداد حجم إحصائّية،بداللة  (األمراض النفسية و والعدائية، واالكتئاب، القمق، )عدد ىذه المؤشرات 

 .اليوميةالمصاعب 

يتمثل في غزة،  وجود نمط بين مجموعة نساء الضفة الغربية وقطاع النتائج، أيضا، إلىتشير      

 حيث تبين أن النساء المواتي النفسية،العالقة بين تراكم المصاعب ودرجة تعرض الفرد لمضغوط 

االقتصادية،  أكبر عدد من األحداث الصادمة ىن النساء المواتي يواجين المصاعب إلىتعرضن 

. الالجئينوالقاطنات في مخيمات اجتماعي، والمواتي ال يتمتعن بدعم 

  Blanchard ( 1995)دراسة 

المرور، وبينت النتائج أن إضطراب ضغوط ما بعد عمى الناجين من حوادث      أجريت الدراسة 

 من الناجين خالل األشير األربعة األولى التي تمت (%56 )الصدمة لم يظير لدى ما نسبتو 

 من الناجين لم (%35 )واحد، كما أن  غير أن االضطراب ما لبث أن عاد بعد مرور عام الحادثة،

 أصيب بالشكل الحاد إلضطراب ضغوط ما بعد ىم من(% 58)المذكور، يظير لدييم االضطراب 

 .الصدمة

السيارة، والخوف من قيادة الحوادث، مثل تكرار لدى الناجين، ن بعض األفعال والمشاعر السمبية إ

 مؤشرا ميما ينبىء بظيور إضطراب ضغوط ما بعد تعد الموت،أو الخوف من الحياة، والخوف عمى 

 عوامل سمبية قد تدفع إلى ظيور ،االغتصاب والضرب العنيف والتيديدالحقا، كما أن الصدمة 

األطفال ليا، وال سيما إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند بعض األشخاص الذين يتعرضون 

 .والنساء

(    Foa et.al ، 1995   )دراسة فوا وآخرين



 77 

،  ( Arousal)     ىدفت الدراسة إلى بحث الفرضيات المتعمقة بأىمية أعراض اليقظة المفرطة 

. بعد االغتصاب  (  Intrusion) ، واألعراض االقتحامية  (  Numbing)والخدر 

امرأة تعرضت إلى  (72 )     فقد قومت أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى 

امرأة ضحية العتداء غير جنسي، وتوصمت  (86)أشير من الحادث، و (3)اغتصاب جنسي بعد 

الدراسة إلى أن الخدر ىو أحد األعراض الرئيسة الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وسجمت النتائج، 

اعادة خبرة الحدث ( ب)ويقصد بالمعيار )، ( دب،  )أيضا، درجات عالية في المعيارين اآلخرين 

، كما أوضحت النتائج، أيضا، أن ىناك نمطين (فيقصد بو االستثارة المفرطة  (د)الصادم، أما المعيار 

من أعراض إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، أحدىما يميز اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، 

. (االستجابة بالخوف  )والثاني يميز رد فعل رىابي 

  Rodriguez ( 1997 ) دراسة 

طفولتين، امرأة أمريكية تعرضن لالغتصاب منذ ( 46 )     أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من 

أن وتبين، أيضا،  منين، (% 16 )تبين أن إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ال يزال قائما عندوقد 

 األمر الذي يدفع إلى إضطراب ضغوط ما بعد والعنف، لمتيديد نمعظم ضحايا االغتصاب يتعرض

  .طويمةالصدمة واستمراره سنوات 

 

. الدراسات التي تناولت أساليب التكيف مع الضغوط الصادمة: خامسا 
 

 (1998، في العارضة، Robbins, 1978)دراسة روبينز 
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     ىدفت الدراسة إلى معرفة أساليب التكيف التي يستخدميا الطمبة في جامعة جورج واشنطن 

طالبا  (132)األمريكية ؛ لمتكيف مع الضغوط النفسية التي يمرون بيا ، ثم جمعت البيانات من 

أجريت عمييم ، في البداية ، دراسة استطالعية ؛ لمعرفة ردود أفعاليم تجاه مواقف الضغط النفسي،  

وبعد ذلك تم تصميم استبانة ؛ بناًء عمى نتائج الدراسة االستطالعية ،وقد صنفت أساليب التكيف ، 

:- حسب استخداميا ، بالترتيب التالي 

السموك غير التكيفي ، كالتدخين ، وتناول المشروبات الروحية والعقاقير، ثم تيدئة القمق ، وحل 

. المشكمة بالطرق العممية ، واالعتماد عمى الخبراء ، وتحمل الشدائد واليروب 

 ( 1999 ،في داود ويحيى (Folkman and Lazarus ,1986دراسة فولكمان والزاروس 

     وجد أن األفراد يستخدمون أساليب تكيف تركزعمى المشكمة أكثر في المواقف التي يقيمونيا 

بصفتيا قابمة لمتغيير ، في حين يستخدمون أساليب تكيف تركز عمى المشاعر أكثر في المواقف التي 

يقيمونيا  بصفتيا حقائق غير قابمة لمتغيير، وأن عمييم تقبميا كما ىي ، ووجدا ، أيضا ، أن األعراض 

النفسية تكون أعمى عند األفراد الذين يستخدمون أساليب تكيف تركز عمى المشاعر واالنفعاالت مع 

أحداث ومواقف يقيمونيا بصفتيا قابمة لمسيطرة والتحكم ، أو أنيم يستخدمون أساليب تكيف تركز عمى 

. المشكمة مع أحداث ومواقف يدركون أنيا غير قابمة لمتحكم 

  ( 1998 ، في العارضة ، Wenger,1990 )دراسة وينجر 

 طورت الباحثة قائمة لقياس أساليب التكيف مع الضغوط لدى الطمبة األمريكيين ، واستطاعت  

أساليب التكيف ، ثم  (518)عن طريق المقابالت الفردية والمناقشات الجماعية ، أن تحصل عمى 

صنفتيا إلى ثالث عشرة أساليب التكيف رئيسة ، ومن ثم قامت بترتيبيا حسب نسبة استخدام الطمبة 
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،  (%15.4)،والتجنب واالبتعاد بنسبة (%17.6)ليا ، وىي البحث عن الدعم االجتماعي بنسبة 

، والطرق  (%9.5)، والتحول واالنصراف عن الموقف بنسبة  (%12.2)والتعبير عن المشاعر بنسبة 

، وقد (%6.9%-8) أما باقي األساليب فقد تراوحت نسبتيا ما بين  . (%9.1)المعرفية بنسبة 

. تضمنت العدوان الجسدي والمفظي والنشاط الروحي 

     وتوصمت النتائج إلى أن اإلناث استخدمن أساليب البحث عن الدعم االجتماعي ، والعدوان 

المفظي ، والطرق المعرفية ، والتعبير عن المشاعر ، والتحول عن الموقف ، أكثر مما استخدميا 

أما الذكور فكانوا أكثر استخداما ألساليب الحركات الجسمية ، والعدوان الجسدي ، واالنعزال ، .الذكور 

. واالسترخاء 

 

 

  (2002 ، في البحراوي ،Griffth et al.,1993)دراسة جريفث 

 :     ىدفت الدراسة إلى بحث

الفروق النمائية والفروق الخاصة بالنوع ، فيما يتعمق بأساليب مواجية المراىقين لمضغوط  .1

 .األسرية والمدرسية والضغوط الخاصة باألنداد 

 العالقة بين أساليب المواجية والعائد المتحقق ليذه األساليب  .2

مراىقا من طالب المدارس الثانوية ، حيث استخدمت  (375)وكانت عينة الدراسة مكونة من 

وقد أوضحت . الدراسة قائمة من أساليب مواجية الضغوط النفسية وقائمة حصر السموك 

نتائج الدراسة قدرة المراىق عمى التكيف بشكل أفضل مع األنداد عنيم من األسرة أو المدرسة 
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؛ مما يجعمنا نستنبط أن المراىق يتمكن من استخدام أسموب مواجية الضغوط مع األنداد ، 

بينما يستخدم أسموب تجنب الضغط في كل من األسرة والمدرسة ؛ األمر الذي يمكن إرجاعو 

إلى عامل السمطة المتوفر في المدرسة واألسرة دون نسق األنداد،  كما ان استخدام المراىقات 

بدرجة أعمى يعني ثبات المراىقين النسبي عمى  (المواجية والتجنب )كال من األسموبين 

استخدام أسموب واحد فقط ، وىو التجنب فيما يتعمق بنسق األسرة والمدرسة ، وأسموب 

المواجية فيما يتعمق بضغوط األنداد ؛ مما يعكس قدرة المراىقات عمى استخدام ما أطمق 

. عميو البدائل لالستجابة المواجية لمضغوط بشكل أكبر 

 

 

 

 

 (1999، في داود ويحيى، (Mclntyre et al., 1995 دراسة مكمنتير وزمالئو 

     تناولت الدراسة بحث العالقة بين أنماط التنشئة الوالدية وأساليب التكيف لدى صغار الراشدين 

طالبة ، من طمبة السنة األولى الجامعية ،  (75)طالبا ، و (65)،عمى عينة مكونة من 

: التي تقيس أربع أساليب لمتكيف ،  ىي  (  Cope)واستخدمت فييا قائمة 

 (المادي والعاطفي  )البحث عن الدعم االجتماعي  -1

 (وضع خطة لمحل ، أو محاولة تغيير الموقف  )التركيز عمى المشكمة  -2

 اإلنكار ، وتجاىل المشكمة ، واستخدم الكحول أو العقاقير    )التركيز عمى االنفعال  -3

 (الصالة ، وتقبل الموقف  )التكيف المعرفي  -4
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     أظيرت النتائج أن اإلناث يستخدمن أساليب التكيف البحث عن الدعم االجتماعي بدرجة 

أكبر مما يستخدميا الذكور ، كما أن الطمبة الذين يدركون أن والدييم داعمون، ويتصفون بالدفء في 

عالقاتيم بأبنائيم ، يستخدمون أساليب البحث عن الدعم االجتماعي والتركيز عمى المشكمة أكثر من 

زمالئيم الذين يدركون أن آباءىم أقل دعما وتعاطفا في عالقاتيم بأبنائيم ،  كما أن الطمبة الذين 

يدركون أن آباءىم حازمون وديمقراطيون يستخدمون استراتيجات تكيف تركز عمى المشكمة بنسبة 

. أكبر، وأساليب تكيف فييا تركزعمى االنفعال بنسبة أقل من زمالئيم 

( 1997 )دراسة النيال وعبد اهلل 

     تناولت الدراسة أساليب مواجية ضغوط أحداث الحياة ، وعالقتيا ببعض االضطرابات االنفعالية 

لدى عينة من طالب جامعة قطر وطالباتيا ، حيث عممت الدراسة عمى تحديد العالقة بين بعض 

أساليب مواجية ضغوط أحداث الحياة ، كما تتمثل في أسموب التوجو االنفعالي ، وأسموب التوجو نحو 

التجنب ، وأسموب التوجو نحو األداء ، وبعض االضطرابات االنفعالية ، مثل القمق االكتئاب والوسواس 

القيري ، وأشارت نتائج الدراسة بعدم وجود أثر لمتغيرات الجنس ، والتخصص الدراسي ، والعمل 

كما أشارت النتائج إلى أن مجموعة مرتفعي االضطرابات االنفعالية كانوا أكثر . والحالة االجتماعية 

ميال لالعتماد عمى استخدام أسموب التوجو االنفعالي لمتعامل مع الضغوط ، أما مجموعة منخفضي 

االضطرابات االنفعالية فقد كانوا أكثر ميال لالعتماد عمى استخدام أسموب التوجو نحو األداء ، بصفتو 

. أحد األساليب اإليجابية في مواجية ضغوط الحياة 

( 1999)دراسة الرشيدي 
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     بحثت الدراسة مؤثرات اإلحباط وأساليب التكيف المرتبطة بمعوقات اشباع حاجات المواطنين 

-الكويتيين أثناء العدوان العراقي ، حسب رأي الباحث ، حاولت الدراسة اختبار فرضية  االحباط

العدوانية واختبار تأثير متغير الجنس ومتغير مكان اإلقامة أثناء فترة العدوان عمى الخبرات المحبطة 

وما يرتبط بيا من أساليب تكيف وحيل دفاعية ، وقد تم تطبيق الدراسة عمى عينة عشوائية قواميا 

مفردة ، موزعة حسب  (250)مفردة ، تمك العينة تضمنت أربع عينات فرعية ، كل منيا  (1000)

 . (داخل الكويت ،خارج الكويت )الجنس ، وكذلك حسب مكان اإلقامة أثناء فترة العدوان 

     توصمت الدراسة إلى نتائج توضح في مجمميا شدة األحداث الضاغطة التي خبرىا المواطن 

. الكويتي وتنوعيا نتيجة صدمة العدوان 

      أما أساليب التكيف التي اتبعيا المواطن الكويتي أثناء فترة العدوان، فيي تدور حول معاني 

الرفض ومحاولة التغمب عمى العوائق التي تعترض إشباع الحاجات النفسية والعضوية ، كما أنيا تؤكد 

العدوانية ،وقد تبين أن بعض أساليب التكيف ال تختمف بداللة إحصائّية بين - صدق فرضية  االحباط

الذكور واالناث ،أو بين مجموعة الداخل ومجموعة الخارج ، ومن ىذه األساليب  التفكير في االنتقام 

لدى ىؤالء المبحوثين مرتفعة ،  (العقمية )من رموز العدوان ، كما تبين أن نسبة ظيور الحيل الدفاعية 

. وىذه االستجابات وىي القمع والكبت والنقل والتحول واالستدماج وأحالم اليقظة 

 (  2003 ،في العممي ،(Dugan, et al., 2001دراسة دوجان وزمالؤه 

     أجريت الدراسة عمى طمبة السنة الجامعية األولى في تخصص عمم النفس في جامعة تكساس 

طالبة ، وقد ىدفت إلى الكشف  ( 32) طالبا و  (36 )األمريكية ، حيث تكونت عينة الدراسة من 

وأظيرت النتائج أن أكثر الضغوط . عن الضغوط ووسائل التكيف خالل أسبوع أكاديمي في الجامعة 
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شدة تصب في العالقات االجتماعية واألكاديمية ، كما أشارت الدراسة إلى وسائل عدة لمتكيف ؛ 

لمواجية الضغوط ، و منيا المواجية أو التجنب ، أو كظم الغيظ والكبت ، وأظيرت النتائج أن القمق 

واالكتئاب ظيرا نتيجة ليذه الضغوط ، وبينت الدراسة أن معظم الطمبة الجامعيين يمجأون إلى المواجية 

نحو األداء بصفتو وسيمة لمتكيف بدل التجنب ، وأن وسائل التكيف المتجنبة نتج عنيا أعراض 

. االكتئاب والقمق بينما لم تسفر وسائل تكيف المواجية عن قمق أو اكتئاب 

   (2002)دراسة البحراوي 

     ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الفروق في أساليب مواجية الضغوط النفسية واالجتماعية 

المدرسية بين طالب وطالبات المرحمة االعدادية لدى الشريحتين االجتماعيتين العميا والدنيا ،أجريت 

الدراسة في معيد الدراسات العميا لمطفولة بالقاىرة ، تكونت عينة الدراسة من مائتي مفردة ، تم 

تقسيميم إلى مائة مفردة من الطالب ، ومائة مفردة من الطالبات ، حيث تم تقسيم الطالب إلى فريقين 

، فريق ذي مستوى مرتفع ، وفريق ذي مستوى منخفض ، وتقسيم الطالبات ، أيضا ، إلى فريقين ، 

. فريق ذي  مستوى مرتفع ، وفريق ذي مستوى منخفض 

     وقد استخدمت الدراسة استبانة أساليب مواجية الضغوط  ، بصفتيا إستبانة غير بريدية ، يمكن 

من خالليا التعرف عمى الفروق في أساليب مواجية الضغوط بين متغيرات الدراسة ، كما تم االستعانة 

بمقياس المستوى االجتماعي االقتصادي ؛ وذلك لمتفريق بين طالب المستوى االجتماعي المرتفع 

وطالباتو ، وطالب المستوى االجتماعي المنخفض وطالباتو حيث أسفرت الدراسة عن النتائج التالية 

 -:

إن الطالب الذكور أكثر مواجية لمضغوط من الطالبات اإلناث   -1
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إن من ينتمون لممستوى االجتماعي المرتفع أكثر فاعمية ممن ينتمون لممستوى االجتماعي  -2

 .المنخفض 

إن الطالب ذوي المستوى االجتماعي المنخفض أكثر فاعمية من متغير الطالبات ذوات  -3

 .المستوى االجتماعي المنخفض 

إن الطالب ذوى المستوى االجتماعي المرتفع أكثر عقالنية عند مواجية الضغوط من  -4

 .الطالبات ذوات المستوى المرتفع 

إن الطالبات ذوات المستوى االجتماعي المرتفع أكثر مواجية لمضغوط من الطالبات ذوات  -5

 .المستوى المنخفض 

إن الطالب ذوي المستوى االجتماعي المرتفع أكثر مواجية لمضغوط من الطالب ذوي  -6

 .المستوى االجتماعي المنخفض 

 ( 2003 ، في العممي ،(Randall 2001دراسة راندل 

     أجريت الدراسة في مركز إدلر لدراسات عمم النفس ، وىدفت إلى بحث العالقة بين الضغوط 

طالبا جامعيا ، وأشارت  ( 92 )ومصادر الدعم المعاضدة ونوعية الحياة ، طبقت عمى عينة من 

النتائج إلى أن لوسائل التكيف المدعومة من المجتمع عالقة إيجابية في تخفيف الضغط وتحسين 

. نوعية الحياة 

 (  (Thabet et al., 2003دراسة ثابت وآخرين 

     ىدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة انتشار سوء المعاممة وأساليب التأقمم ومداىما ، والمشاكل 

. السموكية ، واالنفعالية ، وعالقتيا ببعضيا البعض ، لدى المراىقين الفمسطينيين في قطاع غزة 
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مراىقًا من طمبة مركز التدريب الميني لمفتيان في غزة ، أكمل المراىقون  ( 97)     تمت دراسة 

، وقد  (لممراىقين ، والمدرسين  )قائمة سوء المعاممة ،وطرق التأقمم ، ومقياس الصعوبات والتحديات

بينت النتائج وجود نسبة عالية من سوء المعاممة العاطفية والجسدية ، معظم المراىقين استخدموا 

التركيز عمى العاطفة أو التجنب بصفتيا أساليب لمتأقمم ، وكان ذلك ناتجا عن التعرض لسوء المعاممة 

. كما أن  استخدام طرق التأقمم غير السوية تنبىء بوجود مشاكل عاطفية لدى المراىقين . 

 (  Thabet ,2004 )دراسة ثابت 

     ىدفت الدراسة إلى فحص اآلثار المباشرة وغير المباشرة لميجرة القسرية عمى األطفال والشباب 

الذين يعيشون في األسر الفمسطينية في قطاع غزة ، وأساليب التأقمم المستخدمة لمتغمب عمى الضغوط 

. النفسية 

عائمة تعيش داخل  (15) أسرة فمسطينية بطريقة العينة المختارة ، كان منيا (20 )     تم اختيار

لقد استخدمت المقابالت . المعسكرات ، وخمس من ىذه العائالت كانت تعيش خارج ىذه المعسكرات 

شبو المنظمة معتمدة عمى قائمة مسبقة لمقابمة أفراد العائالت من أجيال مختمفة داخل األسرة ، 

طفال من العائالت لتقييم أساليب التأقمم في الظروف الصعبة ، وكان  (154 )باإلضافة إلى اختيار

المقياس المستخدم مقياس التكيف في المشاكل لممراىقين  

     وبينت النتائج عدم وجود اختالفات جندرية كثيرة في استخدام أساليب التأقمم، مثل االنشغال 

في نشاط مطموب ، وذلك بالتحدي لمتفوق في شيء يكون ىادفا، مثل األنشطة الرياضية ، وتحسين 

وكانت الكحول والبيرة والمخدرات أحد )المعاممة مع اآلخرين ، والعمل الجاد في أعمال المدرسة ، 

، ويمجأ كل من البنات والصبيات (أساليب التأقمم األقل التي تستخدميا البنات والصبيان بشكل أقل 
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مما يتطمب حاجة لتحسين أساليب التأقمم المفيدة في األطفال ، . لألميات أكثر من اآلباء واألصدقاء 

يجاد الحمول لمصراع في المدرسة والمجتمع  . بتطوير الميارات االجتماعية ، وا 

 ( 2004)دراسة سراحنة 

     ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أشكال العنف اإلسرائيمي الذي يتعرض لو أو يشاىده الطمبة 

الفمسطينيون عند الحواجز العسكرية اإلسرائيمية ، وعالقتيما بالتوافق النفسي لمطمبة في المجاالت 

تكونت عينة  . (االنفعالي ، االجتماعي ، األكاديمي أو التربوي ، والجسدي أو الصحي  ): التالية 

طالبًا وطالبة في جامعة الخميل ، في حين تكونت  (217)طالبا وطالبة ، منيم  (368)الدراسة من 

طالبًا وطالبة   (151)عينة الدراسة في بولتكنيك فمسطين من 

     وأشارت نتائج الدراسة إلى أن العنف اإلسرائيمي الذي يشاىد ، أكثر من العنف الذي يتعرض 

لو طمبة الجامعات الفمسطينية عند الحواجز العسكرية ، ومن أكثر أشكال العنف المشاىد عند الحواجز 

العسكرية ، حسب الترتيب التنازلي ، صراخ الجنود بصوت عال لمتخويف ، والتوقيف تحت األمطار ، 

رغام الطمبة عمى المشي  واتالفيم لألمتعة بحجة التفتيش ، ودوس الجنود بأقداميم عمى الجسم ، وا 

ومن أكثر أشكال العنف الذي ينعرض لو طمبة الجامعات الفمسطينية عند الحواجز . لمسافات طويمة 

طالق الغازات المسيمة : العسكرية  طالق الرصاص نحو المواطنين، وا  إطالق الغازات السامة ، وا 

. لمدموع ،والضرب عمى الجسم ، وتصويب فوىات البنادق إلى الجسم 

     إن درجة عدم التوافق النسبي لدى الطمبة كانت منخفضة بشكل عام ، وقد كانت أعمى درجات 

و كانت درجة عدم التوافق األكاديمي التربوي . عدم التوافق في المجال االنفعالي ثم االجتماعي 

ومما جاء في . منخفضة مقابل ذلك ، في حين كانت درجة التوافق الجسدي الصحي منخفضة جدا 
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أشعر بالقير ، وفي المجال : في المجال االنفعالي . بعض فقرات الدراسة ضمن التوافق النفسي 

أشعر بالراحة أثناء : تعاوني مع الناس ازداد ، وفي المجال األكاديمي أو التربوي : االجتماعي 

.  أشعر بمزيد من التعب واإلرىاق ؛ لوجود الحواجزالعسكرية: المحاضرات ، وفي المجال الجسدي 

 

 

 

 

 

تعقيب عمى الدراسات السابقة 

وتركزت . باىتمام الباحثين في السنوات األخيرة  ( PTSD )حظي إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

 الحروب والمعارك ، الكوارث الطبيعية والبيئة : الدراسات في ثالثة ميادين أساسية ىي 

االغتصاب  (..  فيضانات ، زالزل ، حرائق ، انفجارات ، حوادث سيارات ، قطارات ، طائرات  )

.  الجنسي والعنف 

ويستنتج من ىذه الدراسات التي تنوعت في طرائق وأدوات بحثيا ، أن اضطراب ضغوط ما بعد 

الصدمة أصبح موضوعا محددا بذاتو من حيث التشخيص النفسي والدراسة الميدانية بتطبيق مقاييس 

وظيفيا ، : وان ىذا االضطراب يؤثر في االنسان . يتوافر فييا شروط الصدق والثبات والموضوعية 

ونفسيا ، ومعرفيا ، وعقميا ، وأسريا ، واجتماعيا ، وانو يكون مصحوبا بأعراض اضطرابات نفسية 

وان بدايتو قد تكون متأخرة ، ال تظير . أخرى في مقدمتيا الشعور بالحزن والكآبة والتيديد باالنتحار 

 .بزمن وقوع الحادث الصدمي ، وأنو قد يمتد لفترة طويمة تعد بالسنين 
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االنفعالية   (المواجية  )أن أساليب التكيف  (المواجية )وأشارت دراسات أساليب التكيف 

تستخدم من قبل األفراد الذين يعانون من القمق نتيجة ليذه الضغوط ، بينما وسائل التكيف (كالتجنب  )

وأظيرت بعض . التي تركز عمى حل المشكمة يستخدميا األفراد األقل تأثرا بيذه الضغوط (المواجية )

 .الدراسات ، أن اإلناث يستخدمن أساليب البحث عن الدعم االجتماعي أكثر من الذكور 

وأفادت مراجعة الدراسات السابقة  الباحثة في  إعداد معايير فقرات االستبانة ، وتحميل نتائج 

 .الدراسة 

 

الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

  منيج الدراسة

  مجتمع الدراسة

  عينة الدراسة

  أداة الدراسة

  صدق أداة الدراسة

  ثبات أداة الدراسة

 المعالجة اإلحصائّية 
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الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

جراءات تقنينيا،  تناول ىذا الفصل منيج ومجتمع الدراسة ، وطريقة إعداد أدوات الدراسة وا 

. ووصف الطرق اإلحصائّية التي استخدمت في تحميل نتائج الدراسة  

استخدمت الباحثة أسموب الدراسة الميدانية في جمع المعمومات واستخدمت  : منيجية الدراسة

.   التحميل الوصفي والتحميمي لتفسير النتائج

: مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب والطالبات في جامعة بيرزيت،وكمية العموم التربوية 

بمغ العدد اإلجمالي  . 2004/2005لإلناث ، وكمية العموم التربوية لمذكور، والمسجمين لمعام الدراسي 

. طالبا  ( 1670)طالبة، و ( 1866) ، منيم  ( 3536 )لمطالب 
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  (1 )جدول رقم 

 . الكمية والمستوى األكاديمي، والجنس/ توزيع مجتمع الدراسة حسب الجامعة 
ذكور أولى /إناث الكمية /الجامعة

أولى /

إناث 

رابعة /

ذكور 

رابعة /

المجموع الكمي الذكور اإلناث 

 

جامعة بيرزيت 

1168 1095 497 483 1665 1578 3243 

 138 92 46 38 25 54 21 (ذكور  )كميةالعموم التربوية 

 155  155  81  74 (إناث  )كمية العموم التربوية 

 3536 1670 1866 521 603 1149 1263المجموع الكمي 

: عينة الدراسة 

  (2 )جدول رقم 

. الكمية والمستوى األكاديمي والجنس / توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة 
إناث الكمية /الجامعة

أولى /
ذكور 

أولى /
/ إناث
رابعة 

ذكور 
رابعة /

المجموع الكمي الذكور اإلناث 

 490 250 240 79 70 171 170جامعة بيرزيت 

كمية العموم التربوية  

 (ذكور  )
1 9 1 9 2 18 20 

كمية العموم التربوية  

 (إناث  )
11  13  24  24 

 534 268 266 88 84 180 182المجموع الكمي 
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وصف عينة الدراسة 
طالبا وطالبة من مختمف الكميات بجامعات   ( 534 )اختيرت عينة عشوائية طبقية ، بمغ حجميا 

( 268)وقد بمغ عدد الطالب   . ذكور /إناث ، وكمية العموم التربوية / بيرزيت ، وكمية العموم التربوية 

، أي  (   266)من إجمالي العينة ، في حين بمغ عدد الطالبات  (%  50  )طالبا ، بنسبة حوالي 

وبذلك يكون تمثيل الجنسين في العينة بنفس نسبة . من إجمالي العينة  (%  50   )بنسبة حوالي 

انتشارىما في مجتمع الدراسة ، حسب إحصائّية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

2004/2005 . 

 

( 3 )جدول رقم 
 وصف عينة الدراسة حسب المؤسسة التعميمية

 النسبة المئوية التكرار المؤسسة التعميمية

 91.8 490 جامعة بيرزيت

إناث/ كمية العموم التربوية  24 4.5 

ذكور/كمية العموم التربوية   20 3.7 

 100.0 534 المجموع
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Éí ãíáÚÊáÇ ÉÓÓÄãáÇ ÈÓÍ  ÉÈáØáÇ ÉäíÚ ÚíÒæÊ

5% 4%

91%

ÊíÒÑíÈ ÉÚãÇÐ

ËÇäÅ ÉíæÈÑÊáÇ ãæáÚáÇ Éíáß

ÑæßÐ ÉíæÈÑÊáÇ ãæáÚáÇ Éíáß

 

توزيع عينة الدراسة حسب المؤسسة التعميمية  ( 1 )شكل   

 

 

  (4 )جدول رقم 
 وصف عينة الدراسة حسب الجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 50.5 268 ذكور

 49.5 266 إناث

 100.0 534 المجموع
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ÓäÌ áÇ ÈÓÍ ÉÈáØáÇ Éäí Ú ÚíÒæÊ

50% 50%
ÑæßÐ

ËÇäÅ

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس  ( 2 )شكل  

 

 

 

 ( 5 )جدول رقم 
 وصف عينة الدراسة حسب المستوى األكاديمي

 النسبة المئوية التكرار المستوى الدراسي

 66.5 362 السنة األولى

 33.5 172 السنة الرابعة

 100.0 534 المجموع
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íãí áÚÊáÇ ì æÊÓãáÇ ÈÓÍ  ÉÈáØáÇ ÉäíÚ ÚíÒæÊ

34%

66%

ìáæÃáÇ ÉäÑáÇ

ÉÚÈÇÑáÇ ÉäÑáÇ

توزيع العينة حسب المستوى األكاديمي   ( 3 )شكل 

 

 

 

 ( 6 )جدول رقم 
 وصف عينة الدراسة حسب مكان االقامة

 النسبة المئوية التكرار مكان اإلقامة

 36.9 196 مدينة

 52.1 278 قرية

 11.0 60 مخيم

 100.0 534 المجموع
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ÉãÇÞÃáÇ äÇßã ÈÓÍ ÉÈáØáÇ Éäí Ú ÚíÒæÊ

52%

11%

37%

ÉäíÏã

Éí ÑÞ

ãí Îã

توزيع العينة حسب مكان االقامة  ( 4 )شكل   

 

 

 

 

(  )جدول رقم   
 وصف عينة الدراسة حسب منطقة السكن

 النسبة المئوية التكرار المنطقة

 شمال الضفة
126 23.7 

 وسط الضفة
348 65.0 

 حنوب الضفة
60 11.3 
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 100.0 534 المجموع

 

 

                                 

65%

11%
24%

          

         

          

توزيع عينة الدراسة حسب المناطق  ( 5 )شكل 

 

 

:  أدوات الدراسة 

ة  تشتمل عمى /وىي عبارة عن بيانات شخصية خاصة بالطالب : استمارة بيانات شخصية : أوال

ة /الكمية الجامعية ، والجنس ، والمستوى األكاديمي ، والمنطقة السكنية ،ومواقف صادمة خبرىا الطالب

 .
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ة وضع دائرة حول المعمومات التي تنطبق عميو ، وذلك ألغراض الدراسة ، ولم يطمب / وعمى الطالب

.  من الطمبة كتابة أسمائيم ؛  وذلك لضمان صدق اإلجابة 

 Mississipi اختبار المسيسبي  (PTSD )مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة : ثانيا 

Scale وضع كين وزمالؤه اختبار المسيسبي Mississipi Scale لقياس  (1988 ) في عام

وآخر يمكن تطبيقو عمى المدنيين .إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند المقاتمين في فيتنام 

.  فقرة مستمدة من معايير جمعية الطب النفسي األمريكية (39 )،يضم االختبار

، إلى أن درجة الثبات في ىذا المقياس  (1999)كما في يعقوب  Keaneتشير دراسة كين ، 

، أما قدرة االختبار عمى التشخيص والتمييز بين  (إعادة التطبيق ). 97مرتفعة ، وتصل إلى 

. 93و . 89المصابين وغير المصابين فإنيا تتراوح ما بين 

لقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بالمغة " المسيسبي " تيسر لمباحثة الحصول عمى مقياس 

عبارة الى المغة العربية وتم تدقيق  ( 39)االنجميزية ، وقامت الباحثة بترجمة عبارات االختبار

الترجمة والترجمة العكسية لمتأكد من صحة الترجمة ودقتيا بواسطة محكم لغة انجميزية مع األخذ 

ة /بعين االعتبار ما يتناسب مع معاني المغة العربية ، ثم عرضت الترجمة عمى أحد عشر محكما

ذوات االختصاص في الجامعات المحمية والمراكز النفسية ، وطمب منيم أن يحكموا عمى /من ذوي

دقة الترجمة ومدى مالئمتيا لمبيئة الفمسطينية ، وقد اتفق المحكمون عمى مالئمتيا مع حذف ثالث 

 ( . 39) فقرة بدل  (35)عبارات لتصبح عدد فقرات المقياس

، التجنب ( ب ) فقرة ،ضمت المعايير إعادة خبرة الحدث الصدمي  ( 35 )تكونت االستبانة من

وأعراض اكتئابية   (د  )، االستثارة الزائدة  (ج )والفتور العاطفي 
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 ، 32 ، 16 ، 12 ، 11 ، 7 ، 4 : (ب  )فقرات معيار إعادة خبرة الحدث الصدمي         -  

35.  

 ، 21 ، 17 ، 15 ، 14 ، 8 ، 6 ،5 ، 1: (ج  )فقرات معيار التجنب والفتور العاطفي- 

23 ، 24 ، 25 ، 27 ، 30 ، 31 ، 33 . 

  34 ، 29 ، 28 ، 26 ، 22 ، 18 ، 13 ، 3 : (د  )فقرات معيار االستثارة الزائدة - 

    .20 ، 19 ، 10 ، 9 ، 2 : أعراض إكتئابية- 

 

خماسي األبعاد وأعطيت الدرجات التالية عند ادخال " ليكرت"وتم تصميم االستبانة عمى مقياس 

اليوجد معاناة ) حيث تتدرج  ( 4-0 )، كل سؤال لو خمسة درجات من SPSSالبيانات في برنامج 

(. وحتى معاناة مستمرة ويشار اليو بكممة دائما )(ويشار اليو مطمقا 

 

 

 

 

: صدق مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة  

ة من أساتذة /أعدت الباحثة المقياس في صورتو األولية ، وتم عرضو عمى أحد عشر محكما

جامعة بيرزيت وكمية العموم التربوية والمؤسسات النفسية المتخصصة  لمتحقق من صدقو ، وتم 

. تعديل المقياس بناء عمى مالحظاتيم وتعديالتيم المقترحة 
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وقد أظيرت نتائج دراسة العالقة بين درجة المجال والدرجة الكمية لممقياس باستعمال معامل ارتباط 

.  (8)، كما يظيره الجدول رقم  (0 . 05)أنيا دالة معنويا عند مستوى داللة بيرسون

 ( 8)جدول رقم 
معامل ارتباط  الفقرة بالمجال والدرجة الكمية 

  لمقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
معامالت فقرة المعيار المعيار 

االرتباط 

الداللة المعنوية 

 0.00،. 70إعادة خبرة الحدث الصدمي ب 

 0.00،. 80التجنب والفتور العاطفي ج 

 0.00،. 64االستثارة الدائمة د 

 0.00،. 78االكتئاب  

 

: ثبات مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

استخرج معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار ، حيث تم توزيع المقياس عمى عينة عشوائية 

طالبًا وطالبة ، تم اختيارىم من أفراد المجتمع األصمي من طمبة كمية  ( 100 )طبقية مكونة من 

يومًا  من التطبيق  ( 14 )العموم التربوية بفرعييا الذكور واإلناث  ، وأعيد تطبيق المقياس بعد 

"  كرونباخ ألفا "األول ، وقد حسب معامل الثبات باستخراج معامل 

. ، وتعد ىذه النتيجة جيدة ومقبولة ألغراض البحث العممي  ( . 753)لممقياس 

 (  Coping )مقياس أساليب التكيف  : ثالثا 
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قامت الباحثة  بإعداد المقياس وتطويره بعد مراجعة الدراسات السابقة المتعمقة بالموضوع، ومنيا 

عالقة أساليب التكيف المستخدمة من قبل الصفوف السابع والثامن " حول  (1999)دراسة  يحيى 

وكذلك دراسة درويش " . والتاسع بمتغيرات التنشئة الوالدية والحالة االنفعالية والجنس والصف 

" .  أساليب التوافق لمضغوط النفسية لدى طمبة المرحمة الثانوية في عمان العاصمة " حول (1993)

أساليب تكيف المعممين مع الضغوط النفسية التي " وتمت االستعانة كذلك بدراسة معاذ العارضة 

". تواجييم في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة نابمس 

فقرة ، صنفت الى ستة أساليب  ( 38 )أما مقياس أساليب التكيف المستخدم في الدراسة فقد شمل 

:  شممت الفقرات اآلتية 

 . 5 ،4 ،3، 2: أسموب حل المشكالت - 

 ، 24 . 19 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 11 ، 10 ، 8،  6: أسموب وسائل الدفاع - 

27 ، 28 ، 34 . 

 . 29 ، 23 ،22 ، 21 ، 20 ، 1: أسموب الضبط الذاتي - 

 . 37 ، 33 ، 26 ، 25 ، 7: أسموب التجنب واالنسحاب- 

 . 38 ، 35 ، 31 ، 30 ، 12: أسموب الدعم االجتماعي - 

 . 36 ، 32 ، 18 ، 9: أسموب االسترخاء والترفيو- 

خماسي األبعاد وأعطيت الدرجات التالية عند ادخال " ليكرت"وتم تصميم االستبانة عمى مقياس 

 (غالبا) درجات ، استخدميا بشكل كثير 5(دائما   )، أستخدميا كثيرا جداSPSSالبيانات في برنامج 
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 ،الأستخدميا أبدا  2 (نادرا  )،أستخدميا بشكل قميل  3(أحيانا ) درجات ، أستخدميا بشكل متوسط4

درجة واحدة                          (مطمقا  )

: صدق مقياس أساليب التكيف 

ة من أساتذة جامعة /أعدت الباحثة المقياس في صورتو األولية ، وتم عرضو عمى أحد عشر محكما

بيرزيت وكمية العموم التربوية والمؤسسات النفسية المتخصصة  لمتحقق من صدقو ، وتم تعديمو بناء 

عمى مالحظاتيم وتعديالتيم المقترحة ،  

: ثبات مقياس أساليب التكيف 

استخرج ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار لحساب معامل الثبات ، حيث تم توزيع المقياس 

طالبًا وطالبة ، تم اختيارىم من أفراد المجتمع  ( 100 )عمى عينة عشوائية طبقية مكونة من 

الذكور واإلناث ، وأعيد تطبيق المقياس بعد  : األصمي من طمبة كمية العموم التربوية بفرعييا

يومًا  من التطبيق األول ، وقد حسب معامل الثبات باستخراج معامل كرونباخ ألفا   ( 14) 

. وتعد ىذه النتيجة مقبولة ألغراض البحث العممي  (.687)لممقياس  

 .ويبين الجدول اآلتي معامل الثبات لكل أسموب من أساليب التكيف 

 
 

  (9 )جدول رقم 
نتائج معامل ارتباط الفقرة بالمجال لمقياس أساليب التكيف 

معامل االرتباط أساليب التكيف الرقم  
 72.0أساليب حل المشكالت  1

 78.0أساليب وسائل الدفاع  2
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 67.0أساليب الضبط الذاتي  3

 72.0أساليب التجنب واالنسحاب  4

 69.0أساليب الدعم االجتماعي  5

 55.0أساليب االسترخاء والترفيو   6

 

: متغيرات الدراسة 

 Independent Variablesالمتغيرات المستقمة 

 ذكور ، إناث: الجنس ولو مستويان - 

 قرية ، مدينة ، مخيم: مكان اإلقامة - 

 . (نابمس ،جنين ،طولكرم،قمقيمية وضواحييا )منطقة الشمال : المناطق السكنية - 

القدس ، رام  )منطقة الوسط  (بيت لحم ،الخميل وأريحا وضواحييا ): منطقة الجنوب- 

  .(اهلل وضواحييا 

  (الرابعة  ) (األولى  ):  المستوى األكاديمي - 

 حالة فقدان - 

 التيديد والعنف  حالة التعرض- 

 

 Dependent Variablesالمتغيرات التابعة 

تتمثل في استجابة الطمبة إلى معايير مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وأبعاد أساليب التكيف 

 .، والدرجة الكمية لكال األداتين 
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 : المعالجة االحصائية

 SPSSتمت معالجة البيانات احصائيا من خالل البرنامج االحصائي المحوسب 

 لمعينات المستقمة و تحميل التباين األحادي test -tاختبار ولفحص فرضيات الدراسة تم استخدام

One way ANOVA) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
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 نتائج الدراسة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة
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 يتضمن ىذا الفصل عرضًا لمنتائج التي توصمت الييا الدارسة حول معرفة درجة 

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة الجامعيين في منطقة رام اهلل  والبيرة وأساليب 
. تكيفيم  

نتائج التحميل الوصفي  : أوال 
 ( 10 )جدول رقم 

 نسبة الخبرات الصادمة التي تعرض ليا أفراد العينة
 النسبة المئوية التكرارالحدث 

 73.9 397  عمى الحواجزلإلىانة كتعرض

 65.4 349  نار أو قصف بالقذائف المدفعيةإطالق مشاىدة عممية

 43.4 233 جرح شخص قريب أو صديق نتيجة لقصف أو ىجوم

أراضي وخمع أشجار تممكياقوات االحتالل شاىدت تجريف   191 35.6 

أو تخريبياتكسير ممتمكات منزلك أثناء االقتحام   154 28.7 

االعتقالبقاء فرد من أفراد أسرتك رىن   140 26.1 

 23.3 125  جنود االحتالليد ك عمىضرب

 21.8 117  من أفراد عائمتك أمامكاً فرد جنود االحتالل ضرب

 14.9 80 جرح أحد أفراد العائمة في القصف أو اليجوم

شخص قريب أمامك نتيجة لمقصف أو اليجومموت   61 11.4 

 5.4 29  بيتكقوات االحتاللىدم 

                                                
منيم (% 73.9) الخبرات الصادمة التي تعرض ليا أفراد العينة حيث أن ( 10 )يظير الجدول رقم 

تعرضوا لمشاىدة عممية قصف واطالق نار  (%65.4)قد تعرضوا لالىانات عمى الحواجز ، و
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 تجريف أراضي وخمع واشاىد%( 35.6)جرح شخص قريب أو صديق في اليجوم ، و%( 43.4)و
 شاىدوا تكسير قوات االحتالل لممتمكمتيم الخاصة أثناء االقتحام (%28.7) ،ويممكوىاأشجار 

تعرضوا لمضرب من قوات  (%23.3)فرد من أفراد أسرتو رىن االعتقال ،و (%26.1)،و
استشيد فرد من العائمة  (%11.4)جرح فرد من أفراد عائمتيم أثناء االقتحام ، و(% 14.9)االحتالل،

. ىدمت قوات االحتالل بيوتيم  (%5.4)اثناء االقتحام ، و
 

 نسبة الخبرات الصادمة التي تعرض ليا أفراد العينة حسب منطقة السكن ومكان االقامة
( 11جدول  )  

 
نسبة الخبرات الصادمة التي تعرض ليا أفراد العينة وفق منطقة السكن  ( 11 )ويظير الجدول رقم 

: ومكان االقامة وكانت كاآلتي  
 

 % 76.6)كانت نسبة منطقة الجنوب أعمى نسبة   :مشاىدة عممية اطالق نار وقصف بالمدفعية
في القرى، وجاء في   (% 67.9)في المخيمات ،و(% 80)، و (% 86.4)أعالىا في المدينة (

) في القرى ،و (% 65.7)في المخيمات، و (% 92.3) ،منيا  (70.1 )المرتبة الثانية منطقة الشمال
،في المدن  (% 61.5)أما نسبة المشاىدة في منطقة الوسط ،فكانت .في المدن  (% 60
 .في القرى  (% 60.9) ،و (% 69.4 ) 

، ( %50.7)كانت نسبة منطقة الجنوب أعمى نسبة  : شخص قريب أو صديق في اليجومجرح 
في القرى، وجاء في المرتبة  (% 42.9)في المدينة، و(% 50)،و  (. % 70 )أعالىا في المخيمات
) في المدينة، و (. % 50)في المخيمات، و (% 73.1) ، منيا (%47.2)الثانية منطقة الشمال

حيث بمغت في (% 40.8)أما نسبة المشاىدة في منطقة الوسط فكانت .في القرى  (% 37.1
. في المدينة   (% 35.4)،في القرى ،و (% 43.1) ،و (% 56.5 )المخيمات 

 
،أعالىا في ( % 21.3)كانت نسبة منطقة الشمال أعمى نسبة  : جرح أحد أفراد العائمة نتيجة قصف

في القرى، وجاء في المرتبة الثانية  (% 14.3)في المدينة، و(% 23.3)، و (. % 38.5 )المخيمات
في القرى، و  (. % 10.7)في المدينة، و ( % 27.3)، منيا (%16.7)منطقة الجنوب
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حيث بمغت في المخيمات  (% 12.1)أما نسبة منطقة الوسط فكانت .في المخيمات  (% 10) 
.   في القرى (% 9.4)في المدينة، و  (% 13.9) ، و(% 21.7 ) 

،أعالىا في ( % 35.7)كانت نسبة منطقة الشمال أعمى نسبة  : ضربك عمى يد جنود االحتالل
في المدن، ثم تمتيا منطقة الجنوب  (% 16.7)في القرى، و(% 34.8)، و (% 57.7 )المخيمات
أما  .(% 17.9)في المدينة، و(% 27.3)، و(% 50) ،أعالىا في المخيمات  (%26.7)بنسبة 

في القرى  ( 21.5) و (% 21.7 ) ،حيث بمغت في المخيمات)%18.4)نسبة منطقة الوسط فكانت 
. في المدينة  (% 13.9 )،و

 32.2)كانت نسبة منطقة الشمال أعمى نسبة  :   أمامك ضرب جنود االحتالل فردا من أفراد العائمة
في المدن، ثم تمتيا  (% 26.7)في القرى ،و(% 30)،و  (% 42.3)، أعالىا في المخيمات (%

% 18.2)في المخيمات و(% 20)و  (% 35.7أعالىا في القرى ( % 26.7)منطقة الجنوب بنسبة 
) في المخيمات ، و(% 30.4) ، منيا (%17.2)أما نسبة منطقة الوسط فكانت .في المدينة   (

. في المدينة  ( % 14.6) في القرى، و ( % 17.7
في  (% 23.1) ،منيا ( % 7.1)كانت نسبة منطقة الشمال أعمى نسبة :  ىدم قوات االحتالل بيتك

 %( 5.1)في القرى،ثم تمتيا منطقة الجنوب بنسبة  (% 1.4)في المدينة، و(% 6.7)المخيمات، و 
أما نسبة منطقة الوسط .في المخيمات  (% 0) في المدينة و(% 4.5)في القرى  و  (% 7.4 )منيا 

.  في المدينة  ( % 4.2)في المخيمات، و  ( 4.3) في القرى، و (% 5.5)، منيا (% 4.9)فكانت 
،منيا ( % 47.2)كانت نسبة منطقة الشمال أعمى نسبة    :تكسير ممتمكات المنزل أثناء االقتحام

في القرى، ثم تمتيا منطقة الجنوب  (% 38.6)في المدينة ،و(% 40)في المخيمات، و  (76.9%) 
في  (% 32.1) في المدينة، و(% 45.5)في المخيمات ،و  (% 60) ، منيا  ( % 41.7)بنسبة 
% ( 19.4) في المخيمات ،و (% 26.1)، منيا (% 19.8.)أما نسبة منطقة الوسط فكانت .القرى 

.  في القرى  (% 19.3)في المدينة ،و 
 
 

، منيا  ( %36.7)كانت نسبة منطقة الجنوب أعمى نسبة  : بقاء فرد من أفراد أسرتك رىن االعتقال
في القرى ثم تمتيا منطقة الشمال  (% 25)في المدينة، و(% 36.4)في المخيمات، و  (% 70)

في  (% 22.9) في المدينة و(% 26.7)في المخيمات  و  (% 46.2) منيا ( % 29.1)بنسبة 
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في  (%22.1) في المخيمات، و (% 43.5)،منيا (% 23.3)أما نسبة منطقة الوسط فكانت .القرى 
.  في المدينة  ( % 21.5)القرى ،و 

%(  100) ،منيا ( % 90)كانت نسبة منطقة الجنوب أعمى نسبة  :تعرضك لالىانة عمى الحواجز
في المدينة ، ثم تمتيا منطقة الشمال بنسبة  (% 86.4)في القرى، و(% 89.4)في المخيمات،و 

في المدينة    (% 66.7) في القرى، و(% 84.3)، في المخيمات ، و (% 88.5) ،منيا  ( 81.1%)
في  (%68.1) ، في القرى، و(% 69.9)،منيا  ( % 68.7)أما نسبة منطقة الوسط فكانت .

.  في المخيمات  ( % 65.2)المدينة،و
منيا   ( % 17.3)كانت نسبة منطقة الشمال أعمى نسبة :  موت شخص قريب امامك نتيجة قصف

في القرى، ثم تمتيا منطقة الجنوب  ( % 10)في المدينة، و(% 13.3)في المخيمات، و  (42.3%) 
في  (% 7.1) في المخيمات ،و(% 10)في المدينة ، و  (.% 18.2) ،منيا (% 11.7)بنسبة 

في  (% 8.7) في القرى و (% 12.7).،منيا  (% 9.2)أما نسبة منطقة الوسط فكانت .القرى   
.  في المدينة  ( % 4.9)المخيمات ،و 

كانت نسبة منطقة الجنوب أعمى نسبة   :شاىدت تجريف قوات االحتالل أراضي وخمع أشجار تممكيا
في المخيمات ثم  (% 40)في المدينة، و(% 40.9)في القرى، و  (% 46.4) ،منيا ( % 43.3)

) في المدينة ،و (%33.3)في القرى ، و (% 42.9) ،منيا ( % 38.6)تمتيا منطقة الشمال بنسبة 
) في القرى و (% 40.9)منيا  (% 33.3)أما نسبة منطقة الوسط فكانت .في المخيمات  (% 30.8
.  في المخيمات   ( %17.4)في المدينة ،و  (% 26.4

 
 
 
 
 
 
 
 ( 12   )جدول رقم 

نسبة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة حسب المعيار 
النسبة المعيار 
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 50.6 (ب )إعادة خبرة الحدث الصدمي 
 50.5 (د  )استثارة زائدة 

 48.7أعراض اكتئابية 
 46.8 (ج  )التجنب والفتور العاطفي

 47.2اضطراب كمي  
أن نسبة أفراد العينة الذين بدت عمييم أعراض اضطراب ضغوط ما بعد  ( 12 )نالحظ من الجدول

%(  43.6) لدى الذكور بينما كانت نسبتيا(% 50.7) ،حيث ظيرت بنسبة  (%47.2 )الصدمة 
. لدى االناث

اعادة خبرة الحدث الصدمي من أفراد العينة  (ب  ) وبمغت نسبة من  بدت عمييم أعراض المعيار 
بدت  (%48.7)االستثارة الزائدة ، و( د ) بدت عمييم أعراض المعيار  (%50.5)، و(50.6%)

.  التجنب والفتور العاطفي ( ج)بدت عمييم أعراض المعيار  (%46.8)عمييم أعراض اكتئابية ، و
  ( 13   )جدول رقم 

نسبة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة حسب منطقة السكن 
أعراض المنطقة 

اكتئابية 
اعادة خبرة 

الحدث 
الصدمي 

التجنب 
والفتور 
العاطفي 

االستثارة 
الزائدة 

االضطراب 
الكمي 

جنوب الضفة 
الغربية 

58.3 56.7 60.0 60.0 61.7 

شمال الضفة 
الغربية 

49.2 57.9 54.0 57.1 55.6 

وسط الضفة 
الغربية  

46.8 46.8 42.0 46.4 41.7 

أن نسبة من بدت عمييم أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة من  ( 13)نالحظ من جدول رقم 
، في حين بمغت نسبة من  (%61.7)منطقة الجنوب كانوا األكثر تأثرا باألحداث الصادمة ، إذ بمغت 

.  عمى التوالي(% 41.7)،و(%55.6 )بدت عمييم أعراض االضطراب من الشمال والوسط
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  ( 14   )جدول رقم 
نسبة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة حسب مكان االقامة  

أعراض مكان االقامة 
اكتئابية 

اعادة خبرة 
الحدث 

الصدمي 

التجنب 
والفتور 
العاطفي 

االستثارة 
الزائدة 

االضطراب 
الكمي 

 72.9 76.3 71.2 74.6 57.6المخيم 
 47.1 46.8 46.4 49.6 49.6القرية 

 39.3 48.0 39.8 44.4 44.4المدينة 
 

أن نسبة من بدت عمييم أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة من  ( 14)نالحظ من الجدول رقم 
، في حين بمغت نسبة من بدت عمييم األعراض من  (%72.9 )أفراد العينة ممن يقطنون المخيمات

. عمى التوالي (% 39.3)، و (%47.1 )القرى والمدن
 

. نتائج التحميل االحصائي لفحص فرضيات مقاييس الدراسة : ثانيا 
 

في مقياس  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية األولى 
. اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى الجنس

ونتائج االختبار كما في  (ذكور، إناث)لممجموعتين المستقمتين t-test تم اختبار الفرضية باستخدام 
(. 15)جدول

 
 
 

( 15)جدول
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى مقياس اضطراب ضغوط ما 

 بعد الصدمة وفق متغير الجنس
مستوى قيمة درجات  266=إناث ن 268=ذكور نمعيار مقياس  الرقم
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إضطراب 
ضغوط ما بعد 

الصدمة 

الداللة ت الحرية 
المتوسط 
الحسابي  

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي  

االنحراف 
المعياري 

   

أعراض اكتئابية  1
1.41 0.64 1.51 0.69 532 -1.84 0.066 

اعادة تكرار  (ب) 2
 0.75 1.52 0.68 1.60الحدث 

 

1.17 0.244 

التجنب (ج ) 3
 0.119 1.56 0.58 1.51 0.56 1.59والفتور العاطفي 

االستثارة  (د ) 4
 0.028 2.20 0.55 1.38 0.53 1.48الزائدة 

الدرجة الكمية  5
 0.222 1.22  0.52 1.48 0.47 1.53لالضطراب 

 
: تفسير نتائج االختبار

، وبذلك نستنتج أنو يوجد تأثير لمجنس عمى مقياس (0.05) أقل من (د  )قيمة مستوى الداللة لممعيار
 .أعمى من اإلناث  (د )حيث أن درجة االضطراب لدى الذكور عمى المعيار  (د )االضطراب لممعيار

 (أعراض اكتئابية ،ب، ج،د،جميعيا)وال يوجد تأثير لمجنس عمى مقياس االضطراب لكل من المعايير 
ويشير الجدول أيضا إلى أن مستوى الداللة لمدرجة الكمية عمى المقياس أكبر من . والدرجة الكمية 
. لذا نقبل الفرضية الصفرية .(=0.05α)مستوى الداللة

 
 
 

في مقياس  (=0.05α)ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية الثانية 
. اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى منطقة السكن

 
شمال الضفة، )لممجموعات المستقمة  "ANOVA"تحميل التباين األحادي  تم اختبار الفرضية باستخدام 
(. 16)ونتائج االختبار كما في جدول (وسط الضفة، جنوب الضفة
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( 16)جدول
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى مقياس اضطراب ضغوط ما 

 بعد الصدمة وفق متغير السكن
معيار مقياس الرقم 

إضطراب 
ضغوط ما 

بعد الصدمة 

شمال الضفة 
 126=ن

وسط الضفة 
 348=ن

جنوب الضفة 
 60=ن

قيمة 
 ف

مستوى 
الداللة 

المتوسط 
الحسابي  

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي  

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي  

االنحراف 
المعياري 

أعراض اكتئابية  1
1.53 0.73 1.42 0.65 1.59 0.64 2.58 0.077 

اعادة تكرار (ب) 2
 0.000 9.17 0.67 1.75 0.70 1.47 0.75 1.74الحدث 

التجنب (ج) 3
 0.000 9.51 0.60 1.75 0.54 1.48 0.59 1.67والفتور العاطفي  

االستثارة الزائدة (د) 4
1.48 0.55 1.39 0.54 1.51 0.56 2.10 0.124 

الدرجة الكمية  5
1.61 0.52 1.44 0.47 1.66 0.50 9.01 0.000 

 
 :تفسير نتائج االختبار

، وبذلك نستنتج أنو ( 0.05 )أكبر من   (أعراض اكتئابية ، ومعيار د ) قيمة مستوى الداللة لكل من 
، بينما (أعراض اكتئابية ، والمعيار د )ال يوجد تأثير لمنطقة السكن عمى مقياس االضطراب لكل من 

ويظير . والدرجة الكمية (ب، ج)يوجد تأثير لمنطقة السكن عمى مقياس االضطراب لكل من المعيار 
في منطقة الوسط أقل من منطقتي الشمال  (ب و ج )من الجدول ظيور أعراض كل من المعيار 

. والجنوب 
 ( =0.05α)ويشير الجدول إلى أن مستوى الداللة لمدرجة الكمية عمى المقياس أقل من مستوى الداللة 

. لذا نرفض الفرضية الصفرية . 
 ( أ 16 )جدول رقم 

لدرجات أفراد العينةعمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد  “ ANOVA ”تحميل التباين األحادي نتائج 
  الصدمة وفق متغير السكن
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مقياس اضطراب ما بعد 
الصدمة 

مجموع  الفرق
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

قيمة 
 ف

 الداللة

كتئابا  

 

 2.58 1.15 2 2.29 بين المجموعات

 

0.077 

 
 0.44 531 235.76 داخل المجموعات

 0.45 533 238.05 المجموع

 إعادة خبرة الحدث

 

 9.17 4.59 2 9.18 بين المجموعات

 

0.000 

 
 0.50 531 265.93 داخل المجموعات

 0.52 533 275.11 المجموع

 التجنب

 

 9.51 3.02 2 6.03 بين المجموعات

 

0.000 

 
 0.32 531 168.36 داخل المجموعات

 0.33 533 174.39 المجموع

 االستثارة الزائدة

 

 2.10 0.62 2 1.24 بين المجموعات

 

0.124 

 
 0.30 531 157.30 داخل المجموعات

 0.30 533 158.54 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.000 9.01 2.14 2 4.28 بين المجموعات

 0.24 531 126.20 داخل المجموعات

 0.25 533 130.48 المجموع
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 لكل منطقتين عمى حدا، وقد Scheffeولمتأكد من نتائج الفروقات بين المناطق تم أستخدم اختبار  

: كانت نتائج االختبار موضحة في الجدول التالي
 ( ب16)جدول 

نتائج الفروق في المتوسطات بين المناطق  
معيار مقياس إضطراب ضغوط ما بعد الرقم 

الصدمة 
مستوى داللة  2المنطقة  1المنطقة 

 0.268 وسط الضفة شمال الضفةأعراض اكتئابية  1

 0.838 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.173 جنوب الضفة وسط الضفة  

 0.001 وسط الضفة شمال الضفة  خبرة الحدثةمعيار إعاد (ب  ) 2

 0.996 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.018 جنوب الضفة وسط الضفة  

 0.005 وسط الضفة شمال الضفة معيار التجنب والفتور العاطفي (ج  ) 3

 0.664 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.003 جنوب الضفة وسط الضفة  

 0.283 وسط الضفة شمال الضفة معيار االستثارة الزائدة (د  ) 4

 0.940 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.289 جنوب الضفة وسط الضفة  

 0.004 وسط الضفة شمال الضفة الدرجة الكمية 5

 0.820 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.006 جنوب الضفة وسط الضفة  

 
 

في مقياس  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية الثالثة 
. اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى المستوى األكاديمي

 
ونتائج  (السنة األولى، السنة الرابعة)لممجموعتين المستقمتين t-test تم اختبار الفرضية باستخدام 

(. 17)االختبار كما في جدول
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( 17)جدول
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى مقياس اضطراب ضغوط ما 

 بعد الصدمة وفق متغير المستوى األكاديمي
معيار مقياس  الرقم

إضطراب 
ضغوط ما 
 بعد الصدمة

 السنة األولى
 362=ن

 السنة الرابعة
 172=ن

درجات 
الحرية 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

   

 أعراض اكتئابية 1
1.49 0.67 1.41 0.67 532 1.28 0.201 

اعادة تكرار (ب) 2
 0.69 1.58 0.73 1.55 الحدث

 

-0.55 0.589 

التجنب (ج) 3
 0.152 1.45- 0.56 1.60 0.58 1.53 والفتور العاطفي

االستثارة (د) 4
 0.908 0.12- 0.51 1.43 0.56 1.43 الزائدة

 الدرجة الكمية 5
1.50 0.50 1.52 0.48 -0.53 0.600 

 
:تفسير نتائج االختبار  

والدرجة الكمية أكبر من   (أعراض اكتئابية ،ب، ج،د،جميعيا) قيمة مستوى الداللة لكل من المعيار 
، وبذلك نستنتج أنو ال يوجد تأثير لممستوى األكاديمي عمى مقياس االضطراب لكل من  ( 0.05) 

والدرجة الكمية ،ويشير الجدول إلى أن مستوى الداللة لمدرجة  (أعراض اكتئابية ،ب، ج،د)المعيار
 .،لذا نقبل الفرضية الصفرية ( =0.05α)الكمية عمى المقياس أكبر من مستوى الداللة 

 
في مقياس  (=0.05α)ال  يوجد تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية الرابعة

. اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة يعزى إلى الفقدان
 

 (تعرض لمفقدان، لم يتعرض لمفقدان)لممجموعتين المستقمتين"  t-test "تم اختبار الفرضية باستخدام 
(. 18)ونتائج االختبار كما في جدول
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(18)جدول  
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى مقياس اضطراب ضغوط ما 

 بعد الصدمة وفق متغير الفقدان
معيار مقياس  الرقم

إضطراب 
ضغوط ما بعد 

 الصدمة

لم يتعرض لمفقدان  337=تعرض لمفقدان ن
 197=ن

درجات 
الحرية 

مستوى قيمة ت 
الداللة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

   

 أعراض اكتئابية 1
1.51 0.70 1.38 0.61 532 2.17 0.037 

اعادة تكرار (ب) 2
 0.63 1.39 0.75 1.66 الحدث

 

4.42 0.000 

التجنب (ج) 3
 0.017 2.48 0.52 1.47 0.60 1.60 والفتور العاطفي

االستثارة (د) 4
 0.000 4.24 0.47 1.31 0.57 1.50 الزائدة

 0.000 4.11 0.43 1.40 0.52 1.57 الدرجة الكمية 5

:تفسير نتائج االختبار  

 ، 0.05 )والدرجة الكمية، أقل من  (أعراض اكتئابية ،ب، ج،د) قيمة مستوى الداللة لكل من المعيار 
أعراض اكتئابية )وبذلك نستنتج أنو يوجد تأثير لمفقدان عمى مقياس االضطراب لكل من المعيار 

. والدرجة الكمية  (،ب،ج،د  
( =0.05α)ويشير الجدول إلى أن مستوى الداللة لمدرجة الكمية عمى المقياس أقل من مستوى الداللة 

. ، لذا نرفض الفرضية الصفرية 
 

في مقياس  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :  الفرضية الخامسة 
. اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى العنف والتيديد

 
تعرض لمعنف والتيديد، لم يتعرض )لممجموعتين المستقمتين "  t-test"  تم اختبار الفرضية باستخدام 

(. 19)ونتائج االختبار كما في جدول (لمعنف والتيديد
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( 19)جدول
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى مقياس اضطراب ضغوط ما 

بعد الصدمة وفق متغير العنف والتيديد 
 

معيار مقياس  الرقم
إضطراب ضغوط 

 ما بعد الصدمة

تعرض لمعنف والتيديد 
 481=ن

لم يتعرض لمعنف 
 53=والتيديد ن

درجات 
الحرية 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

   

 أعراض اكتئابية 1
1.46 0.67 1.45 0.68 532 0.10 0.922 

اعادة تكرار (ب) 2
 0.64 1.31 0.72 1.59 الحدث

 

2.97 0.007 

التجنب والفتور (ج) 3
 0.427 0.92 0.49 1.49 0.58 1.56 العاطفي

االستثارة الزائدة(د) 4  
1.44 0.55 1.30 0.54 1.79 0.079 

 الدرجة الكمية 5
1.52 0.50 1.40 0.43 1.87 0.098 

 

:تفسير نتائج االختبار  

، وبذلك نستنتج أنو يوجد تأثير لمعنف والتيديد  ( 0.05 )أقل من (ب  ) قيمة مستوى الداللة لممعيار
، بينما ال يوجد تأثير لمعنف والتيديد عمى مقياس االضطراب (ب  )عمى مقياس االضطراب لممعيار

ويظير الجدول أن من تعرض لمعنف . والدرجة الكمية (أعراض اكتئابية ،ب، ج،د)لكل من المعيار 
  .(ب )والتيديد أكثر اضطرابا من حيث المعيار

لذا نقبل  (=0.05α) مستوى الداللة لمدرجة الكمية عمى المقياس أكبر من مستوى الداللة وبما أن
 .الفرضية الصفرية 
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في استخدام  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية السادسة 
 .أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى الجنس

ونتائج االختبار كما  (ذكور ، اناث)لممجموعتين المستقمتين "  t-test"  تم اختبار الفرضية باستخدام 
(. 20)في جدول

(20)جدول  
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى مقياس أساليب التكيف وفق 

متغير الجنس 
درجات  266=إناث ن 268=ذكور ن أساليب التكيف  الرقم

الحرية 
مستوى  قيمة ت

 الداللة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

   

 0.30 1.04 532 0.62 2.09 0.75 2.16 ضبط ذاتي 1

 0.74 2.79 0.94 2.61 حل مشكالت 2

 

-2.46 0.01 

 0.00 4.81 0.64 1.83 0.73 2.12 تحنب وانسحاب 3

دعم اجتماعي  4
 0.91 0.11 0.72 1.76 0.80 1.77 ديني

 0.11 1.61 0.98 1.98 1.00 2.12 استرخاء 5

 0.78 1.04 0.62 2.01 0.55 2.02 وسائل دفاع 6

 0.12 2.46-  0.41 2.04 0.43 2.10 الدرجة الكمية 7

:تفسير نتائج االختبار  
( 0.05 )أقل من (حل المشكالت، التجنب واإلنسحاب) قيمة مستوى الداللة لكل من أساليب التكيف 

 ، فيتم رفض الفرضية ،ونستنتج أنو يوجد تأثير لمجنس عمى استخدام أساليب التكيف حل المشكالت
(، التجنب واإلنسحاب . ضبط ذاتي، دعم ) وال يوجد تأثير لمجنس عمى استخدام أساليب التكيف

. (اجتماعي ، استرخاء وسائل دفاع ، الدرجة الكمية  
بشكل أكثر من الذكور ، بينما الذكور  (حل المشكالت  )ويظير الجدول أن اإلناث يستخدمن أسموب

.أكثر من اإلناث  (التجنب واالنسحاب  )يستخدمون أسموب   
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،لذا نقبل  (=0.05α)وبما أن مستوى الداللة لمدرجة الكمية عمى المقياس أكبر من مستوى الداللة 
 .الفرضية الصفرية 

 
في استخدام  (=0.05α)ال  يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :الفرضية السابعة 

. أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى منطقة السكن
شمال الضفة، )لممجموعات المستقمة  "ANOVA"تحميل التباين األحادي  تم اختبار الفرضية باستخدام
(. 21)ونتائج االختبار كما في جدول (وسط الضفة، جنوب الضفة

( 21)جدول
نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى مقياس أساليب التكيف وفق 

 متغير السكن
قيمة  60=جنوب الضفة ن 348=وسط الضفة ن 126=شمال الضفة ن أساليب التكيف  الرقم

 ف
مستوى 
المتوسط  داللة

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 0.32 1.13 0.65 2.25 0.71 2.11 0.64 2.11 ضبط ذاتي 1

 0.17 1.76 1.01 2.60 0.82 2.75 0.82 2.61 حل مشكالت 2

 0.00 7.77 0.67 2.18 0.69 1.89 0.70 2.11 تحنب وانسحاب 3

دعم اجتماعي  4
 0.42 0.86 0.70 1.80 0.76 1.73 0.80 1.83 ديني

 0.42 0.87 0.92 2.03 1.00 2.09 0.99 1.95 استرخاء 5

 0.33 1.12 0.52 2.08 0.61 1.99 0.52 2.06 وسائل دفاع 6

 0.16 1.87 0.32 2.14 0.45 2.04 0.39 2.10 الدرجة الكمية 7

 
:تفسير نتائج االختبار  

، وبذلك نستنتج أنو  (0.05 )أقل من  (التجنب واإلنسحاب )قيمة مستوى الداللة الستخدام أسموب 
 وال يوجد تأثير لمنطقة السكن .(التجنب واإلنسحاب)يوجد تأثير لمنطقة السكن عمى استخدام أسموب 

ضبط ذاتي، حل مشكالت، دعم اجتماعي ، استرخاء وسائل دفاع ، )عمى استخدام أساليب التكيف 
.  (الدرجة الكمية
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، لذا نقبل  ( =0.05α)وبما أن مستوى الداللة لمدرجة الكمية عمى المقياس أكبر من مستوى الداللة 
. الفرضية الصفرية 

 ( أ 21) جدول رقم 
 لدرجات أفراد العينة عمى مقياس أساليب التكيف " ANOVA"تحميل التباين األحادي نتائج 

مجموع  الفرق أساليب التكيف
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

قيمة 
 ف

 الداللة

 ضبط ذاتي

 

 1.132 0.54 2 1.08 بين المجموعات

 

0.323 

 
 0.48 528 250.95 داخل المجموعات

 0.48 530 252.02 المجموع

 حل مشكالت

 

 1.762 1.26 2 2.53 بين المجموعات

 

0.173 

 
 0.72 528 378.54 داخل المجموعات

 0.72 530 381.07 المجموع

 تحنب وانسحاب

 

 

 7.77 3.72 2 7.44 بين المجموعات

 

0.00 

 
 0.48 528 252.63 داخل المجموعات

 0.49 530 260.07 المجموع

 0.86 0.50 2 1.00 بين المجموعات دعم اجتماعي ديني 

 

0.42 

 
 0.58 528 305.72 داخل المجموعات

 0.58 530 306.72 المجموع

 استرخاء

 

 0.87 0.86 2 1.71 بين المجموعات

 

0.42 

 
 0.98 526 517.81 داخل المجموعات

 0.98 528 519.52 المجموع

 1.12 0.38 2 0.76 بين المجموعات  وسائل دفاع 

 

0.33 

 
 0.34 528 179.64 داخل المجموعات

 0.34 530 180.41 المجموع

 1.87 0.33 2 0.66 بين المجموعات الدرجة الكمية

 

0.16 

 
 0.18 528 93.90 داخل المجموعات

 0.18 530 94.56 المجموع
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 لكل منطقتين عمى حدا، وقد Scheffeولمتأكد من نتائج الفروقات بين المناطق تم أستخدم اختبار  
: كانت نتائج االختبار موضحة في الجدول التالي

 ( ب21)جدول 
  نتائج الفروق في المتوسطات بين المناطق

مستوى داللة  2المنطقة  1المنطقة أساليب التكيف  الرقم 

 1.00 وسط الضفة شمال الضفة ضبط ذاتي 1

 0.41 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.34 جنوب الضفة وسط الضفة  

 0.27 وسط الضفة شمال الضفة حل مشكالت 2

 1.00 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.46 جنوب الضفة وسط الضفة  

 0.01 وسط الضفة شمال الضفة تحنب وانسحاب 3

 0.83 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.01 جنوب الضفة وسط الضفة  

 0.45 وسط الضفة شمال الضفة دعم اجتماعي ديني 4

 0.96 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.82 جنوب الضفة وسط الضفة  

 0.43 وسط الضفة شمال الضفة استرخاء 5

 0.90 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.91 جنوب الضفة وسط الضفة  

 0.48 وسط الضفة شمال الضفة وسائل دفاع 6

 0.99 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.55 جنوب الضفة وسط الضفة  

 0.42 وسط الضفة شمال الضفة الدرجة الكمية 7

 0.84 جنوب الضفة شمال الضفة  

 0.26 جنوب الضفة وسط الضفة  
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في استخدام  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية الثامنة 
. أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى المستوى األكاديمي

ونتائج  (السنة األولى ، السنة الرابعة)لممجموعتين المستقمتين "  t-test"  تم اختبار الفرضية باستخدام 
(. 22)االختبار كما في جدول

 
(22)جدول  

نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى مقياس أساليب التكيف وفق 
 متغير المستوى األكاديمي

أساليب  الرقم
 التكيف 

درجات  172=السنة الرابعة ن 362=السنة األولى ن
 الحرية

 قيمة 
  ت

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

   

 0.009 2.70- 532 0.65 2.24 0.70 2.07 ضبط ذاتي 1

 0.84 2.75 0.85 2.68 حل مشكالت 2

 

-0.97 0.336 

 0.186 1.30- 0.73 2.03 0.69 1.95 تحنب وانسحاب 3

دعم اجتماعي  4
 0.797 0.27 0.69 1.75 0.80 1.77 ديني

 0.887 0.14 1.01 2.04 0.99 2.05 استرخاء 5

 0.962 0.05- 0.53 2.02 0.61 2.02 وسائل دفاع 6

 0.223 1.30- 0.37 2.10 0.45 2.05 الدرجة الكمية 7

:تفسير نتائج االختبار  

، وبذلك نستنتج أنو يوجد  ( 0.05 )أقل من (الضبط الذاتي )قيمة مستوى الداللة الستخدام أسموب 
وال يوجد تأثير لممستوى األكاديمي  (الضبط الذاتي )تأثير لممستوى األكاديمي عمى استخدام أسموب 

حل مشكالت، تجنب وانسحاب، دعم اجتماعي ، استرخاء، وسائل دفاع )عمى استخدام أساليب التكيف
( الضبط الذاتي ) ويظير الجدول أن طالب السنة الرابعة أكثر إستخدامًا ألسموب . (، الدرجة الكمية

.من طمبة مستوى السنة األولى   
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، لذا نقبل (=0.05α) وبما أن مستوى الداللة لمدرجة الكمية عمى المقياس أكبر من مستوى الداللة 
 .الفرضية الصفرية 

 

 
في استخدام  (=0.05α)ال  يوجد تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية التاسعة 

. أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى الفقدان
 (تعرض لمفقدان، لم يتعرض لمفقدان)لممجموعتين المستقمتين "  t-test "تم اختبار الفرضية باستخدام

(. 23)ونتائج االختبار كما في جدول
( 23)جدول

نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى مقياس أساليب التكيف وفق 
 متغير الفقدان

أساليب  الرقم
 التكيف 

لم يتعرض لمفقدان  337=تعرض لمفقدان ن
 197=ن

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

   

 0.18 1.39- 532 0.61 2.18 0.73 2.09 ضبط ذاتي 1

 0.72 2.81 0.91 2.64 حل مشكالت 2

 

-2.41 0.02 

تحنب  3
 0.00 2.94 0.68 1.86 0.70 2.04 وانسحاب

دعم اجتماعي  4
 0.53 0.64- 0.73 1.79 0.78 1.75 ديني

 0.97 0.03 0.95 2.05 1.01 2.05 استرخاء 5

 0.02 2.27 0.57 1.94 0.59 2.06 وسائل دفاع 6

 0.28 1.07 0.43 2.04 0.42 2.08 الدرجة الكمية 7
 

:تفسير نتائج االختبار  

حل مشكالت، تجنب وانسحاب، وسائل ) قيمة مستوى الداللة لكل من استخدام أساليب التكيف 
، وبذلك نستنتج أنو يوجد تأثير لمفقدان عمى استخدام أساليب التكيف تجنب ( 0.05)أقل من  (دفاع
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. ضبط ذاتي، دعم )وال يوجد تأثير لمفقدان عمى استخدام أساليب التكيف ( وانسحاب، وسائل دفاع 
) ويظير الجدول أن من تعرض لمفقدان أقل في استخدام أسموب .(اجتماعي، استرخاء، الدرجة الكمية

التجنب واإلنسحاب وأساليب التكيف وسائل ) ، وأكثر في استخدام أساليب التكيف(حل مشكالت
.(الدفاع   

، لذا نقبل (=0.05α)وبما أن مستوى الداللة لمدرجة الكمية عمى المقياس أكبر من مستوى الداللة 
 .الفرضية الصفرية 

 
في استخدام  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية العاشرة 

. أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى العنف والتيديد
تعرض لمعنف والتيديد، لم يتعرض لمعنف )لممجموعتين المستقمتين "t-test "تم اختبار الفرضية باستخدام

 (.24)ونتائج االختبار كما في جدول (والتيديد

(24)جدول  

نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى مقياس أساليب التكيف وفق 
 متغير العنف والتيديد

أساليب  الرقم
 التكيف 

 تعرض لمعنف والتيديد
481=ن  

لم يتعرض لمعنف والتيديد 
53=ن  

درجات 
الحرية 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

   

 0.16 1.57 532 0.61 2.00 0.70 2.14 ضبط ذاتي 1

 0.78 2.73 0.86 2.70 حل مشكالت 2

 

-0.29 0.79 

تحنب  3
 0.18 1.64 0.56 1.85 0.71 1.99 وانسحاب

دعم اجتماعي  4
 0.01 2.68 0.72 1.51 0.76 1.79 ديني

 0.06 2.01 0.94 1.80 0.99 2.08 استرخاء 5

 0.07 1.85 0.56 1.88 0.58 2.03 وسائل دفاع 6

 0.01 2.80 0.37 1.93 0.43 2.08 الدرجة الكمية 7
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:تفسير نتائج االختبار  

، وبذلك نستنتج أنو يوجد ( 0.05 )أقل من  (الدعم االجتماعي) قيمة مستوى الداللة الستخدام أسموب 
 وال يوجد تأثير لمعنف والتيديد عمى . (الدعم اإلجتماعي  )تأثير لمعنف والتيديد عمى استخدام أسموب 

ويظير . (ضبط ذاتي، حل مشكالت، تجنب وانسحاب، استرخاء، وسائل دفاع)استخدام أساليب التكيف
بشكل  (الدعم اإلجتماعي والديني  )الجدول أن من تعرض لمتيديد والعنف أكثر في استخدام أساليب 

. خاص وفي كافة األساليب بشكل عام
، لذا نرفض   ( =0.05α)وبما أن مستوى الداللة لمدرجة الكمية عمى المقياس أقل من مستوى الداللة 

 .الفرضية الصفرية 
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الفصل الخامس 

تحميل نتائج الدراسة ومناقشتيا 
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الفصل الخامس 

 تحميل نتائج الدراسة ومناقشتيا

حاولت الدارسة أن تتعرف إلى درجة اضطراب ضغوط ما بعد التجارب الصادمة لدى الطمبة 

 )إضافة الى دراسة تأثير بعض العوامل الديمغرافية . الجامعيين في منطقة رام اهلل وأساليب تكيفيم 

،عمى الدرجة الكمية  (الجنس ، ومنطقة السكن ، والمستوى الدراسي ،والفقدان ،والتعّرض لمعنف والتيديد

وفي إطار مسعى . لكّل من مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، ومقياس أساليب التكيف 

الدراسة تمت صياغة عشر فرضيات صفرية ، أمكن التحقق منيا من خالل التصميمات اإلحصائية 

 : المالئمة ، حيث كانت النتائج عمى النحو اآلتي 

في الدرجة  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة : الفرضية األولى 

. لدى الطمبة تعزى إلى الجنس الكمية عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ”t-test“أظيرت نتائج 

(0.05α=)  في الدرجة الكمية عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد (الذكور واإلناث ) بين الطمبة

.  الصدمة

  ويمكن تفسير ذلك عمى أنو نتاج عممية حتمية لمظروف السياسية الخاصة التي عاشيا الشعب 

حيث أن .  لعبت دورَا أساسيَا في استنياض جميع األفراد من مختمف األعمار يالفمسطيني، والت

قد عززت مشاركة الجميع في العمل  ( 2001) واالنتفاضة الثانية  ( 1987)االنتفاضة األولى 

النضالي ،ولم تقتصر عمى جنس دون اآلخر، وكان دافعيم التخمص من االحتالل والتغيير نحو 

. األفضل 
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التي أجرتيا عمى الطمبة الجامعيين  ( 2003)تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة العممي 

في المجتمعين األردني والفمسطيني، وتوصمت الباحثة إلى عدم وجود فروق بين طمبة الجامعات 

 1999)األردنية الذكور واإلناث في التعرض لمضغوط النفسية ،كما وتتفق مع نتائج دراسة الكبيسي 

، والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية ما بين نوع اضطراب ضغوط ما بعد (

. الصدمة ،وفق المعايير المختمفة والجنس، وما بين مستوى االضطراب والجنس 

، والتي أشارت إلى أّن أعراض ( 2003)وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة المغالسة 

ومع نتائج دراسة . اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة كانت أكثر انتشارًا عند النساء منيا عند الرجال 

،والتي أشارت إلى أّن مستوى األعراض العصابية تزيد عند النساء بدرجة أكبر من ( 2005)صبيح 

 التي أشارت إلى أّن أعراض  (1995)الرجال في بعض األعراض النفسية، ومع نتائج دراسة العطراني

 .لدى الذكور  (% 16)مقابل  (%84 )اإلصابة بيذا االضطراب ترتفع بين اإلناث بنسبة 

 :الفرضية الثانية 

في الدرجة الكمية عمى مقياس  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة 

. لدى الطمبة تعزى إلى منطقة السكن  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند  " " ANOVAأظيرت نتائج تحميل التباين األحادي 

بين الطمبة في الدرجة الكمية عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد  (=0.05α)مستوى الداللة 

.  تعود إلى منطقة السكن الصدمة
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( ج)إعادة تكرار الحدث الصدمي والمعيار ( ب ) ظيور أعراض المعيار  (16)ويبين الجدول رقم 

االستثارة  (د  )أعراض التجنب والفتور العاطفي ،بينما ال يوجد تأثير لمنطقة السكن عمى المعيار 

. الزائدة وظيور األعراض االكتئابية 

، إلى أّن نسبة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى أفراد عينة الدراسة  ( 13 )ويشير جدول رقم 

%( 41.7)في منطقة الشمال، و(% 55.6) بينما بمغت (%61.7 )من سكان منطقة الجنوب بمغت 

في منطقة الوسط ، وىذا يعود لمسمسل االعتداءات اليومية بين المستوطنين والفمسطينيين وخاصة في 

منطقة الجنوب  

أّن نسبة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى أفراد العينة من سكان  (14)ويظير جدول رقم 

.     في المدن  (%39.3)في القرى ،و (%47.1)، بينما بمغت (% 72.9)المخيمات بمغت 

وتفسر الباحثة ذلك بأّن غالبية السكان قد تعرضوا لجميع األحداث مجتمعة ،من قصف، وىدم، 

طالق نار، وتنكيل ،وحرب إبادة جماعية ، وتدمير يكفي إلثارة مشاعر اليأس واإلحباط واالكتئاب  وا 

 .  الجماعي لدى قطاعات كبيرة من الناس 

، التي أشارت إلى أّن أكثر ( 1999 )تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج  دراسة الكبيسي 

، ويميو (ب  )المظاىر اسياما في االضطراب، ىو ما يتضمنو معيار إعادة خبرة الحدث الصدمي 

 . (د  )،ثم االستثارة الزائدة   (ج  )التجنب والفتور العاطفي  المعيار 

،في أن ىناك اختالفات ذات داللة إحصائّية في درجة إضطراب ( 2003 )تتفق مع دراسة مغالسة 

ضغوط ما بعد الصدمة النفسية وعالقتيا بمكان اإلقامة ؛ فقد كان أبناء القرى الصغيرة أكثر تأثرا بمثل 

. ىذه اآلثار 
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التي أشارت إلى أّن  ( 1993 )" ساوثيك"وتتعارض نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

أكثر تكرارًا من استمرار إعادة خبرة الحدث الصدمي  (المعيار د  )أعراض فرط االستثارة الزائدة 

 . (المعيار ج  )، ومن أعراض تحنب الحدث الصدمي والفتور العاطفي  (المعيار ب )

في الدرجة (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة :  الفرضية الثالثة 

. اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى المستوى األكاديمي الكمية عمى مقياس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة  " " t-testأظيرت نتائج 

(0.05α=) تعود إلى بين الطمبة في الدرجة الكمية عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

. المستوى األكاديمي 

 وتفسر الباحثة ذلك بأّن جميع الطمبة يتعرضون لمعنف ويتأثرون بو، بغض النظر عن السنة 

الدراسية، وخاصة أّن الطمبة الجامعيين ىم من الفئات المستيدفة عند الحواجز العسكرية اإلسرائيمية 

،التي أشارت إلى أن الطمبة ىدف (2003 )" كناعنة"وفي كل مكان ،وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة 

 . لقوات االحتالل في جميع المراحل

، حيث أشارت إلى أّنو لم يكن لمتعميم أية عالقة ( 2003 )" مغالسة"كما وتتفق مع  نتائج دراسة 

. بدرجة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 
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في الدرجة  (=0.05α)ال  توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  :الفرضية الرابعة

. لدى الطمبة يعزى إلى الفقدان  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمةمقياس الكمية عمى 

وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند  " " t-testأظيرت نتائج تحميل التباين األحادي 

بين الطمبة في الدرجة الكمية عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد  (=0.05α)مستوى الداللة 

.  تعود إلى الفقدان الصدمة

وتفّسر الباحثة ذلك بأن الحرب كارثة تخّمف محيطا ميددًا بالموت ، بحيث يطال ىذا التيديد أعدادًا 

كبيرة من البشر، ويترافق مع فقدان األعزاء من أىل وأقارب وأصدقاء أو ممتمكات، وأماميا يكون 

. المصدوم شاىدًا عاجزًا عن تقديم المساعدة، وعن المساىمة في أعمال االنقاذ 

، والتي أشارت إلى أّن العائالت ( 2003 ) تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة مغالسة 

التي فقدت أحد أفرادىا أكثر تأثرٌا بأعراض اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة النفسية من العائالت 

كما أشارت إلى أّن العائالت التي استشيد أحد أفرادىا أكثر تأثرا باضطرابات .التي اعتقل أحد أفرادىا 

إجياد ما بعد الصدمة النفسية وردود الفعل، مقارنة بالعائالت التي اعتقل أحد أفرادىا ،وأّن العائالت 

التي أستشيد أحد أفرادىا أكثر تأثرا بأعراض اضطرابات إجياد ما بعد الصدمة النفسية من العائالت 

التي ىدمت بيوتيا ، وأّن العائالت التي اعتقل أحد أفرادىا أكثر تأثرًا من العائالت التي تعرضت 

. بيوتيا لميدم  

التي أشارت إلى أّن نسبة اإلصابة  ( 1995 )" العطراني"وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

لدى األشخاص الذين فقدوا افرادا من  (% 65)باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ترتفع لتصل إلى

 .عوائميم وأقاربيم
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في الدرجة  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة :الفرضية الخامسة 

. الكمية عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطمبة تعزى إلى العنف والتيديد

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى  " " t-testأظيرت نتائج تحميل التباين األحادي 

 تعود بين الطمبة في الدرجة الكمية عمى مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة (=0.05α)الداللة 

. إلى العنف والتيديد  

وتفسر الباحثة ذلك بأّن الوضع السياسي الحالي يبقي المواطن الفمسطيني في حالة ترقب 

لكارثة جديدة، تغذييا التيديدات اإلسرائيمية الدائمة والمفتوحة عمى كّل االحتماالت وفق حرب نفسية 

وتترافق حالة الترقب ىذه مع خمق أجواء تعيد تذكير المواطن الفمسطيني بتجاربو الصدمية . مدروسة 

السابقة كافة، وىو تذكير يأتي بوصفو ردة فعل طبيعية لمحاولة توقع الكارثة المرتقبة ، إذ من الطبيعي 

أن يربط الشخص بين التجربة المتوقعة وبين تجاربو السابقة، حيث تتضخم ذكريات معاودة معايشة 

كما أّن التيديد .األحداث الصادمة القديمة من خالل إيحاءات ذات عالقة مباشرة بيذه األحداث 

الشخصي الذي يعيشو الفرد الفمسطيني يجعمو يعيش فكرة الموت المؤجل التي تعطيو التوازن في 

مواجية فكرة الموت الشخصي، وتتيح لو تجنب التفكير بالموت بوصفو حدثًا يمكن أن يصيبو شخصيا 

 .

التي أشارت إلى أّن األفراد الذين  Seyle(1997 )وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

بنسبة أعمى من  (ب  )حوصروا بالخطر والتيديد بالموت، ظيرت لدييم أعراض اقتحامية المعيار 

التي أشارت إلى أّن األعراض الرئيسة الضطراب ضغوط  Foa(1995)ومع دراسة .المعايير األخرى 

ما بعد الصدمة لدى من تعّرضن لمتيديد سجمت درجات أعمى عمى المعيارين  
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، حيث أشارت إلى أّن ( 2003)،ومع دراسة كناعنو ونتالند  (ج)،من المعيار  (ب ، د  )

الشباب الفمسطيني استطاع تحمل قسوة االحتالل وآالم االنتفاضة، ولكنيم لم يستطيعوا تحمل رؤية 

.  الخسارة التي يمنى بيا أىميم وذووىم

في الدرجة  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة :الفرضية السادسة

. الكمية عمى مقياس استخدام أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى الجنس

فروق ذات داللة إحصائّية عند عدم وجود  " " t-testأظيرت نتائج تحميل التباين األحادي 

بين الطمبة في الدرجة الكمية عمى مقياس أساليب التكيف تعزى إلى الجنس  (=0.05α)مستوى داللة 

 .

حل المشكالت ،  )ىناك تأثيرًا لمجنس عمى استخدام أساليب التكيف أن  (20)يظير جدول رقم 

أكثر من اإلناث، بينما ( التجنب واالنسحاب)حيث أن الذكور يستخدمون أسموب  (التجنب واالنسحاب 

. بشكل أكبر من الذكور  (حل المشكالت )تستخدم اإلناث أسموب 

وتفسر الباحثة ذلك بأّن اإلناث يحَظين بالحماية والدعم االجتماعي؛ أكثر من الذكور مما 

يمكنين من استخدام أسموب التكيف التركيز عمى حل المشكمة ومواجيتيا لموصول إلى نتائج إيجابية 

دارتو بشكل ايجابي فبينما يمجأ الذكور إلى تجنب عامل . في مواجية الضغط النفسي لمتخفيف منو وا 

 حل بقي لدييم لمتخفيف من حدة الضغوط النفسية بعد لالضغط النفسي ذىنيا أو سموكيا، كأفض

. استنزاف جميع الخيارات األخرى وفقدان التوصل ألي أمل في حل قريب

، والتي أشارت (1999 في يعقوب، 1992 )Kruchتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

إلى أّن الناجين من الحرب كانوا يتجنبون المواقف والضغوط الصعبة ىربا من استعادة الذكريات 
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 أشارت إلى أّن الطمبة غير المكتئبين لدييم ي، التLazarus  (1995 )وتتفق مع دراسة .المؤلمة

أن الطمبة  (2003، في المغدري ،2001 )"ذوقان"أساليب تكيف تركز عمى حل المشكمة، ومع دراسة 

. الجامعيين يمجأون إلى المواجية وحل المشكالت كوسيمة لمتكيف بدل التجنب

 أشارت إلى أّن نمط التجنب ي، والت( 1988 )"بونامكي "كما تتفق الدراسة مع دراسة 

التي  ( 2004)"سراحنة "ومع دراسة واالنسحاب نادره بين النساء في مواجيتين لمضغوط النفسية ،

أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية في أشكال العنف اإلسرائيمي الذي يتعرض لو طمبة 

 . الجامعات الفمسطينية عند الحواجز العسكرية مع توافقيم النفسي حسب متغير الجنس لصالح اإلناث

في الدرجة  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة :الفرضية السابعة

. الكمية عمى مقياس أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى منطقة السكن 

فروق ذات داللة إحصائّية عدم وجود  " " ANOVAأظيرت نتائج تحميل التباين األحادي 

بين الطمبة في الدرجة الكمية عمى مقياس أساليب التكيف تعزى إلى  (=0.05α)عند مستوى داللة 

. منطقة السكن 

التجنب ) أن أفراد العينة من منطقة الجنوب أكثر استخداما ألسموب  (21)ويظير جدول رقم 

أن منع الفرد نفسو من التصرف أو وتفسر الباحثة ذلك ب. من مناطق الشمال والوسط (واإلنسحاب 

التعامل مع الموقف الضاغط عن طريق تجنبو أو االنسحاب منو، يعود إما إلى الخوف من مواجية 

ىي أوليات نفسية تمجأ إلييا  (التجنب واالنسحاب  )وأسموب .الموقف، أو عدم المقدرة عمى مواجيتو

النفس البشرية من أجل تجنب األلم الذي يحدث في حال المجابية مع أمر مزعج ومثير ومنفر؛ ألنو 

 .يثير في كوامن أنفسنا ذكرى تجربو مؤلمة ال نريد العودة إلييا 
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التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات  ( 2004 )" سراحنة"تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 

داللة إحصائّية في أشكال العنف اإلسرائيمي الذي يتعرض لو طمبة الجامعات الفمسطينية عند الحواجز 

 .العسكرية مع توافقيم النفسي حسب متغير منطقة السكن 

في الدرجة  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة : الفرضية الثامنة 

. الكمية عمى مقياس أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى المستوىاألكاديمي 

فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة عدم وجود  " " t-testأظيرت نتائج 

(0.05α=)  بين الطمبة في الدرجة الكمية عمى مقياس أساليب التكيف تعزى إلى المستوى األكاديمي 

 من ) الضبط الذاتي(أن طمبة مستوى السنة الرابعة أكثر استخداما ألسموب (22)ويظير جدول رقم 

طمبة مستوى السنة األولى، ويعود ذلك إلى أّن طمبة مستوى السنة الرابعة أكثر استقاللية، ويتحممون 

مسؤولية أكبر تجاه األحداث في حياتيم،وتجاه صحتيم النفسية والجسمية، وذلك بسبب مستوى النضج 

 .،والخبرة ،والتعمم 

والتي أشارت إلى أّن  Lazarus ( "1995 ) "وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة

ومع نتائج .أسموب الضبط الذاتي ىي من األساليب التي يتبعيا األفراد لمتكيف مع الظروف الضاغطة

والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية في أشكال العنف  ( 2004 )" سراحنة"دراسة 

اإلسرائيمي الذي يتعرض لو طمبة الجامعات الفمسطينية عند الحواجز العسكرية مع توافقيم النفسي 

. حسب متغير السنة الدراسية 
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في الدرجة  (=0.05α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة :الفرضية التاسعة

. الكمية عمى مقياس أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى الفقدان 

فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة عدم وجود  " " t-testأظيرت نتائج 

(0.05α=)  بين الطمبة في الدرجة الكمية عمى مقياس أساليب التكيف تعزى إلى الفقدان .

وسائل الدفاع ، وحل ) أن لمفقدان تأثيرًا عمى استخدام ألساليب التكيف (23)ويبين جدول رقم 

 . (المشكالت ، والتجنب واالنسحاب 

إلى أن آليات الدفاع ال واعية، وتحمي اإلنسان من الصراعات، وتظير نتيجة  وتشير الباحثة

و انتفاضة األقصى .مطالب وطموحات غير محققة داخل الجياز النفسي، أو من تيديدات المحيط 

 ،في العممي 2001رصرص،  )% 50ضاعفت الصدمة النفسية في المجتمع الفمسطيني إلى 

من السكان والمواطنيين ، وسيما أن األسرة بجميع أفرادىا قد فقدت الشعور باألمن واآلمان  (2003،

وأصبحت العدوانية بمنزلة وسيمة دفاعية؛ .وأصبحت أجواؤىا يسودىا الخوف والقمق والتوتر النفسي 

إلخفاء ما ألّم بالذات من ضياع وآالم ،كما أّن التبرير سالح يستخدمو المحبط لمدفاع عن نفسو عندما 

يفقد القدرة عمى التفكير بسبب التشويش الذي تفرضو المواقف الصعبة التي ال يستطيع أن يتكيف معيا 

،ويستجيب ليا استجابة منطقية، كحاالت الفقدان المتكرره لألرواح من الجانب الفمسطيني فآليات التأقمم 

. مع ىذا الوضع تمثمت في سمو مفيوم الشييد ورقيو، واليروب من مواجية الموقف بعقمنة الموت 

، والتي أشارت إلى أّن شدة ( 1994 )" الرشيدي"واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

األحداث الضاغطة نتيجة صدمة العدوان أظيرت ارتفاع ظيور الميول الدفاعية ،وأبرزىا التفكير في 

. (التماىي بالمعتدي  )االنتقام من رموز العدوان لمواجية األزمة 
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في الدرجة (=0.05α)ال  توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة : الفرضية العاشرة 

. الكمية عمى مقياس استخدام أساليب التكيف لدى الطمبة تعزى إلى العنف والتيديد 

بين الطمبة  (=0.05α)فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة وجود  " " t-testأظيرت نتائج 

. في استخدام أساليب التكيف  تعزى إلى العنف والتيديد  

أن الطمبة الذين يتعرضون لمعنف والتيديد يستخدمون أساليب البحث  (24)ويظير جدول رقم 

. عن الدعم االجتماعي والديني ، بشكل أكبر من استخدام األساليب األخرى 

وتفسر الباحثة ذلك بأن استخدام نظم الدعم مفيد ،إذا كان الضغط النفسي مظيرًا محتومًا في أوضاع 

الفرد،ومن المتعذر عميو اجتنابو ، وعندما يقّيم الفرد الموقف عمى أنو تحّد لو، حتى لو كان الموقف 

. الضاغط شديدًا، فانو سيبحث عن نظم دعم اجتماعية ودينية تشعره باألمن والطمأنينة 

إن مسمسل العنف المنظم الذي تمارسو قوات االحتالل لمحاولة طمس اليوية اإلنسانية واالجتماعية 

والسياسية ،من خالل مشاىد اإلذالل المعنوي اليومي الذي يتعرض لو جميع أفراد العائمة، الكبير 

لى اضطرابات التواصل والعالقات  والصغير، أدى إلى تصدع السمطة الوالدية واألسرية إجماال ، وا 

منيم يمجأون لطمب المساعدة من أفراد العائمة % 30داخل العائمة ، وىذا ما أكده أفراد العينة حيث إن 

أواألقارب ، وىذا ما دفع باألطفال والشباب إلى مواجية التحدي والمبالغة في االعتماد عمى الذات؛ 

. لشعورىم أّن نظم الدعم بدأت تنيار أماميم 

، والتي أشارت إلى ( 1998 العارضة، ي، ف1984 )Stoneوتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 

أّن اإلناث يستخدمن أسموب الدعم االجتماعي لمتكيف مع الضغوط النفسية أكثر من الذكور ،ودراسة 

التي أشارت إلى أّن أساليب الدعم ىي من أساليب التكيف كثيرة االستخدام وىي  ( 1993)" درويش"
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التي أشارت إلى أّن الدعم  ( 1988 )"بونامكي"أكثر استخداما عند الذكور من اإلناث،ودراسة 

االجتماعي الكافي يخفف من تأثير األحداث الصادمة بين المجموعة التي تتعرض إلى صدمات 

متكررة ، وتؤكد الدراسات أن الفرد لن يرى الحدث ضارًا أو ضاغطًا إذا اعتقد أن شبكتو االجتماعية 

. سوف تساعده عمى مواجية ىذا الحدث

 

: إستنتاجات الباحثة 

إن مناضمي االنتفاضة الثانية ىم أنفسيم أطفال االنتفاضة األولى، وىذا مما يؤكد كثافة  -

 بدت الصدمات الراىنة، وكأنيا مجرد اضافات إلى ىالحاالت المتعرضة لصدمات تكرارية، حت

مع االشارة إلى االختالف النوعي بين ىاتين الفئتين من . صدمات االنتفاضة األولى

 .الصدمات والتذكير بتصاعد العنف اإلسرائيمي خالل االنتفاضة الثانية التي ال زالت مستمرة

الحاد، والمزمن والمتأخر، : إّن جميع األفراد معرضون لإلصابة باالضطراب، وبأنواعو الثالثة -

وفي حالة الفرد الفمسطيني الذي تعرض لصدمات متكررة، ال نستطيع أن نحدد فيما إذا كانت 

ناجمة  )، أم ىي متأخرة (بسبب الصدمة األخيرة  )العوارض الظاىرة عمى الشخص حادة ؛

  .(عن إحدى الصدمات األقدم 

تراجع نظم الدعم االجتماعي والديني لدى األفراد بسبب ممارسات االحتالل، سواء أكان  -

بمسمسات العنف الممنيج والمنظم تجاه جميع أفراد العائمة، أو بتقطيع سبل االتصال وحشر 

 .الناس في سجون صغيرة بواباتيا تغمق وتفتح متى شاء المحتل 
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إعادة خبرة الحدث  (ب  )إّن أكثر المظاىر إسيامًا في االضطراب ىو ما يتضمنو المعيار  -

االستثارة الزائدة ظيرت بشكل أكبر لدى الذكور ، وىي  (د)وأن أعراض المعيار .الصدمي 

نتيجة طبيعية نظرا ألن قوات االحتالل تستيدف الذكور من كافة األعمار في كل المواقع 

.  سواء عمى صعيد األعمال االستفزازية عمى الحواجز أو أثناء المداىمات واالعتقاالت الميمية 

تعدّد أساليب المواجية مع مالحظة استخدام الشباب ألوليات الدفاع النفسية كالتبرير ،والتجنب  -

 .واالنتقام من رموز العدوان 

نما يعني تحوليا إلى صدمة مزمنة ؛وبناء عميو،  - إّن مرور الزمن ال يعني شفاء الصدمة ، وا 

فإننا أمام حاالت صدمية ليا طابع راىن وخمفية مزمنة ؛مما يجعميا مستعصية عمى 

 .التشخيص 

 

 

 

 

 

التوصيات  

: لممرشدين 

  وضع خطط لمتدخل في مراحل االضطراب االولى كي ال يتحول إلى اضطراب مزمن وكي

. يقي الفرد من ظيوره بمراحمو المتأخرة 
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  تييئة أجواء نفسية ومجتمعية لمطمبة داخل الجامعات الفمسطينية واالىتمام باالرشاد الفردي

.  والجماعي لمطمبة الذين ىم بحاجة الى تدخل سريع

: وزارة الصحة الفمسطينية 

  تشكيل فرق طوارىء متخصصة بعالج الصدمات النفسية والتدخل السريع وعمل

  Psychological debriefingالخطط التي تيدف الى تخفيف الصدمة في البداية 

 .والتدخل لمفئات األكثر عرضو لمعدوان االسرائيمي 

  االىتمام بالصحة النفسية لألسرة الفمسطينية ، نظرا النعكاس ذلك عمى الصحة البيئية

. لمطفل 

: وزارة التربية والتعميم العالي

  زيادة عدد المرشدين التربويين في المدارس والكميات والجامعات ، والتنسيق والتعاون

 .مع المؤسسات النفسية المتخصصة 

  إرساء آليات المتابعة الدينامية لتطورات معاناة الطفل الفمسطيني بقصد توجيو

 .التدخالت العالجية وفق راىن معاناتو 

 

: دراسات وبحوث مقترحة 

إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول آثار الحروب واألزمات عمى الشباب الجامعي أو عمى 

: الطمبة بشكل عام وخاصة في مجال 

   أثر الحروب والكوارث عمى ظيور أعراض سيكوسوماتية
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  دراسة المشكالت النفسية لدى الشباب وذوي االحتياجات الخاصة ،والمحررين من السجون

. االسرائيمية 

  إجراء دراسات ارتباطية بين المخاوف وسمات الشخصية وأبعادىا. 

  دراسة تأثير أزمة االحتالل اإلسرائيمي عمى الجوانب السموكية واالنفعالية والمعرفية لمطالب

 .الجامعي 

  دراسة مستوى القمق االجتماعي لدى الطمبة الجامعيين. 

 دراسة أثر العدوان االسرائيمي عمى الروابط واالنتماء في إطار الجماعات األولية والثانوية  .

 إجراء دراسات أخرى مماثمة في جامعات أخرى وفي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة . 
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Abstract 
 

Post – Traumatic Stress Disorder among University Students in 

Ramallah District and their Methods of coping  

 
This research was done by Wafa Saadeh, supervised by Professor Ahmad 

Fahim Jaber. It was conducted in Ramallah District Universities in the 

scholastic year 2004-2005 . 
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This study aimed at identifying the Psychological effects of crises facing the 

students and the mechanisms of coping and identifying whether there are 

differences with denotation on the total grade of each indicator of disorder 

after the trauma and the total grade on the indicator of the strategies of coping 

that are attributed to variables of sex, area of residence, educational level, 

loss, exposure to violence and threat. 

 

The results revealed the following : 

 

- The proportion of post – traumatic stresses disorder among the 

members of the sample was( 53%) .The results showed that the 

proportion of disorder in the southern area was (61.7%) in the northern 

area (55.6%) in the central area (41.7%) .The results also showed that 

the proportion of disorder in residence area as follows; camps (72.9%) 

villages (47.1%) and cities (39.3%). 

- There are no differences with statistical significance in the total grade 

on Post-Trauma Disorder Indicator with students attributed to sex. 

- There are differences with statistical significance in the total grade on 

Post-Trauma Disorder Indicator with students attributed to residence 

area. 

- There are no differences with statistical significance in the total grade 

on Post-Trauma Disorder Indicator with students attributed to 

educational level. 

- There are differences with statistical significance in the total grade on 

Post-Trauma Disorder Indicator with students attributed to loss. 

- There are no differences with statistical significance in the total grade 

on Post-Trauma Disorder Indicator with students attributed to violence 

and threat. 

- There are no differences with statistical significance in the total grade 

on the coping Strategies Indicator with students attributed to sex. 

- There are no differences with statistical significance in the total grade 

on the coping Strategies Indicator with students attributed to residence 

areas. 

- There are no differences with statistical significance in the total grade 

on the coping Strategies Indicator with students attributed to the 

educational level. 

- There are no differences with statistical significance in the total grade 

on the coping Strategies Indicator with students attributed to loss. 
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- There are no differences with statistical significance in the total grade 

on the coping Strategies Indicator with students attributed to violence 

and threat. 

 

The sample of the study consisted of (535) male and female students from the 

Palestinian Universities in Ramallah District. 

The members of the sample of the study were selected in a simple random 

method from the community of study which consisted of (3536) male and 

female students from first year and fourth year University students . 

The female researcher applied “Mississipi” Indicator of Post –Traumatic 

Stresses Disorder, Which was applied at an exploratory sample consisting of 

(100) male and female students from the community of study. The criteria of 

disorder are three: Criterion (B) to repeat the traumatic event; Criterion (C) 

:continuous avoidance to trauma-related stimuli; and Criterion (D) :symptoms 

of permanent stimulation and depressive symptoms in addition to the 

indicator of coping strategies which are six strategies : Strategy of solving 

problems;Strategies of avoidance and withdrawal, Strategy of defiance means 

Strategy of s social and religious support, Strategy of self-control and strategy 

of relaxation . Then the validity of the indicators of the study was confirmed 

by presenting such indicates to (11) arbitrators from Birzeit University and 

Educational Sciences College ;and their constancy was calculated by re-rest 

and using “Berson” Correlation Coefficient ,and it reached (0.753)on Post – 

Traumatic Stresses Disorder Indicator, and(0.687) on Coping Strategies 

Indicator.”Cronbach Alpha” Equation was also used to calculate the internal 

harmony of both indicators.  

For examining the hypotheses, the Anova analysis and t-test were used. 

 
 
Recommendations: 

 

- Put plans for intervention in the first stages of disorder so as not to be 

changed into chronic disorder and protect the individual against its 

existence in later stages. 

- Prepare psycho-societal atmospheres for students within the Palestinian 

universities through individual and collective instruction. 
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- Increasing the number of counselors in schools,colleges and 

universities as well as mutual cooperation with the psychological 

specialized institutions . 

- Forming emergency teams specialized in Trauma and Intervention also 

to set plans aiming at psychological debriefing and interfering with 

those most exposed to Israeli aggression. 

  

  To Researchers: 

 Conduct more studies which handle the impacts of wars and crises on 

university young people or even on students in general, especially the 

following impacts: 

- Impact of wars and disasters on existence of psychosomatic symptoms. 

- Impact of the Israeli occupation on the features of the university 

student’s character. 

- Study the Youth s psychological problems. 

- Study the effect of the crises of the Israeli occupation on the behavioral, 

reaction aspects of the university students. 

- Study the level of social anxiety with university students. 

- Conduct other similar studies in other universities in the West Bank 

and Gaza Strip territories. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


