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أبحاثي الخاصة،باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد وهذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم                

  .لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  :....................التوقيع 

   رسمي محمد بربراويسوزان

 28/3/2010:  التاريخ 
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   : شكر وعرفان

جل الـذي   ال يسعني بعد أن أنهيت هذه الدراسة المتواضعة إال أن أتقدم بعظيم الشكر هللا عز و               

  .وفقّني إلنجاز هذا البحث

 سـهير   ةمناقشة الـدكتور  كما يسعدني ويشرفني أن  أتقدم بعميق شكري إلى عضوي لجنة ال           

  لتفضلهما وتشريفهما مناقشة هذه الدراسة ولما قدموه مـن آراء            نبيل الجندي  الدكتور   الصباح

وتوجيهات قيمة ؛ وإلى السادة أعضاء لجنة التحكيم على تفضلهم بقراءة أدوات الدراسة وإبداء              

  .وات الدراسة بصورتها النهائية مالحظاتهم وإرشاداتهم القيمة التي كان لها األثر في بناء أد

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الذين ساعدوني من أشخاص وجهات رسمية وغير رسمية في              

  تحقيق وإنجاح ما أصبو إليه

  

  الباحثة

  سوزان بربراوي

  

  

  

  

  
 
 
  

  



ج 

 
   النظرية واإلجرائيةالمصطلحات والمفاهيم

  :اضطرابات القلق

ية التي تشكل فيها القلق عرضاً بـارزاً ومـسيطراً ،              هي مجموعة من االضطرابات النفس    
فيشعر الفرد بالخوف أو الخوف غير المبرر أحياناً ، كما يعاني من كثرة التفكيـر باألحـداث                 

  . )2003الريماوي ، . ( المحيطة وتعميم الشعور بالقلق عليها 
 علـى األم نتيجـة      وتقصد الباحثة بالقلق حصيلة االضطرابات النفسية التي تشكل قلقا مسيطر         

ألحداث الحياة ومشاكلها التي تشكل خوفاً غير مبرر وتفكير متواصل مما يؤثر على حياتهـا               
  .وأسرتها وأطفالها

  

 وهو حالة عاطفية ،انفعالية، تتصف بالحزن العميق والهم ، تصيب اإلنـسان فـي               ::االكتئاباالكتئاب
سببه خالل في المـواد     مرحلة من مراحل عمره ، فهناك نوع من  االكتئاب العضوي  الذي ي             

الكيميائية من الدماغ ، وهنالك نوع أخر من االكتئاب الذي يصيب الفرد جراء أحداث مؤلمـة                
في حياته، وعادةً ما يصاحب االكتئاب مشاعر الذنب ، وانعدام القيمـة ، واالنـسحاب مـن                 

 لريماوي ، ا. (المحيط واألنشطة االجتماعية ، ومشكالت في النوم واألكل، والشعور بالخمول 

2003(.  
تقصد الباحثة باالكتئاب الحالة االنفعالية التي تصيب األم نتيجة أحداث مؤلمة تواجههـا فـي               
حياتها مما يتولد عنها مشاكل نفسية وصحية والشعور بالذنب واالنـسحاب وقلـة النـشاطات               

  .اليومية واالجتماعية
  

  PPoosstt  TTrraauummaattiicc  SSttrreessss  DDiissoorrddeerr  ((  PPTTSSDD))ما بعد الصدمة ما بعد الصدمة   اضطراب
 ) Traumatic Stressضـغط صـدمي    (اضطراب ينتج عن تعرض الفرد لصدمة نفـسية اضطراب ينتج عن تعرض الفرد لصدمة نفـسية 

 اإلطار النظري في مجال اضطراب ضغوط ما بعد الـصدمة           يوتمثلها األعراض المذكورة ف   
كما ورد في المراجعة الرابعة للجمعية األمريكية للطب النفسي وردت ؛ في الدراسات تحـت               

 النابلـسي ، . ( ا بعد الصدمة واضطراب ما بعد الـصدمة  عدة مسميات اضطراب ضغوط م

1991(.  
وتقصد الباحثة باضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل وهو اضطراب ينتج عند تعرض الطفل              
إلحداث صارمة حيث يخلق حالة عدم التوازن بين الطفل وبيئته حيث يعيش الطفل حدثا مؤلماً               

 هدي إلى ظهور أعراض تـؤثر علـى نـشاطات         يتكرر بعد انقضاءه عدة مرات أمامه مما يؤ       
  . وسلوكه

  



د 

  
 وتشمل الفترة الواقعـة مـن سـن الثالثـة حتـى نهايـة الخامـسة                 :مرحلة الطفولة المبكرة  

ولها العديد من المسميات تبعاً لتعدد األسس المعتمدة في تقـسيم دورة حيـاة               ) 1989اللقاني،(
  :اإلنسان فعرفت باسم 

  .لألساس التربوي مرحلة ما قبل المدرسة وفقاً 
  .والطفولة المبكرة تبعاً لألساس البيولوجي 

  .وما قبل التمييز وفقاً لألساس الشرعي 
فعرفت باسم مرحلة ما قبـل       ) Piaget( أما اعتماداً على األساس المعرفي كما وصفه بياجيه         

 النفـسي   ساسومرحلة المبادرة مقابل الشعور بالذنب وفقاً لأل       ) Preoperational( العمليات  
  )2003الريماوي، ( ). أريكسون(االجتماعي 

شهراً ومـن  )  18 - 50  (في هذه الدراسة بأنه كل طفل عمره من ) بالطفل ( وتقصد الباحثة
  "الطفل الرضيع " المالحظ أن هذه الفترة تشمل مرحلة الرضاعة األخيرة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ه 

  الملخص 

  
فظة الخليل وعالقتهم بـالقلق واالكتئـاب عنـد         أعراض ما بعد الصدمة لدى أطفال محا      

  .األمهات من وجهة نظرهن
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى أعراض ما بعد الصدمة لدى أطفال محافظـة الخليـل               
وعالقتهم بالقلق واالكتئاب عند األمهات من وجهة نظرهن ودراسة الفروق مـن حيـث              

  :المتغيرات التالية
 المستوى التعليمي لألم، وجـود األب فـي األسـرة، الـدخل             العمر للطفل، الجنس للطفل،   ( 

  ).الشهري
  . بالطريقة القصديةمتم اختياره)  طفل وأم 89(تكونت عينة الدراسة من 

  :استخدمت الباحثة األدوات اآلتية
  ،(BDI Mother Depression)مقياس بك لالكتئاب  عند األم 

 PDS – Post Trauma)مقياس أعـراض مـا بعـد الـصدمة فـي الطفولـة المبكـرة        
Symptoms). 

  . (STAL Mother Anxiety)مقياس القلق العام عند األم 
بدرجـة  ) متوسـطا (أشارت النتائج إلى أن مستوى اضطراب ما بعد الصدمة عند األطفال كان 

  . وكانت أهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل األكل أكثر من المعتاد) 1.70(
 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أيضاجوأشارت النتائ
(0.05≥ α) بين متوسطات استجابة أفراد العينة اضطرابات ما بعد الصدمة للطفل 

  .تغزى لمتغير العمر، الجنس، المستوى التعليمي لالم، الدخل الشهري
ـ (α ≤0.05)كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ين متوسـطات   ب

لـصالح  ) وجـود األب  (استجابة العينة االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة تعزى لمتغيـر           
وعدم وجود عالقة بين اضطراب ما بعد الصدمة عنـد           .األطفال الذين ال يعيشون مع آباءهم     

  ).0.298(األطفال والقلق عند األمهات مع وجود عالقة مع االكتئاب بدرجة متوسطة 
  :باحثة بعدة توصيات منهاوقد أوصت ال

إنشاء مراكز ومؤسسات تعنى بالصحة النفسية ألفراد المجتمع كافة ، وبالذات األمهات عنـد              
تشكيل فريق مهني من  .وذلك لعدم وجود مثل هذه المراكز في فلسطين. تعرضهن للصدمات 

 .ةاألخصائيين النفسيين في آلية التدخل مع األطفال واألمهات عند تعرضهم للصدم

االهتمام بتوزيع نشرات تثقيفية تخص الصدمات النفسية وبالذات المتعلقة باألطفال واألمهات،           
 .مثل مراكز األمومة والطفولة 



و 

Abstract 
 

PTSD Symptoms in Children of Hebron Governorate and Their 
Relationship to Anxiety and Depression in Mothers form Mothers' 

Perspective 
 

 
       The present study aimed to identify the level of symptoms of Post-
Traumatic Stress Disorder (PTSD) among children of Hebron 
Governorate and their relationship to anxiety and depression among 
mothers from mothers' point of view, according to the child's age and 
gender, mother's educational level, father's presence in the family and 
monthly income.  
       The study sample was purposive and consisted of 89 children and 
mothers. 
       Several measures were administered: Beck Depression Inventory 
(BDI) was used to assess mothers' depression; the child PTSD Scale was 
employed to diagnose symptoms of post-traumatic stress disorder in 
early childhood; and State Trait Anxiety Inventory (STAI) was used to 
assess mothers' anxiety. 
       The results indicated that the level of symptoms of PTSD among 
children was average (1.70). Overeating was the main symptom of PTSD 
in children. The results also indicated that there were no statistically 
significant differences at the level of significance (0.05 ≥ α) in the 
averages of responses by the PTSD sample due to age, gender, mother's 
educational level, and monthly income. There were statistically 
significant differences at the level of significance (0.05 ≥ α) in the 
averages of responses by the PTSD sample due to father's presence in the 
family for children who do not live with their fathers. There was no 
correlation between PTSD among children and anxiety among mothers. 
However, there was a medium-degree correlation (0.298) between 
children's PTSD and mothers' depression.  
       The present study was concluded with several recommendations, 
mainly: 

 Establishing centers and institutions for mental health for all 
community members, especially for mothers when they are 
exposed to shocks and traumas. To date, there are no such centers 
or institutions in Palestine. 

 Setting up a professional team of psychologists in the mechanism 
of intervention with children and mothers when they are in shock.  

 Paying attention to the distribution of educational brochures on 
traumas, particularly those relating to children and mothers, such 
as maternity and child care centers.  
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  : مشكلة الدراسة وأهميتها

  : المقدمة1.1

تفيد دراسة التاريخ البشري بأنه حفل بالعديد من الحروب والمجازر التي أودت بحيـاة مئـات                
ليون إنسان كانوا من ضحايا الحرب العالمية األولى والثانية فمـنهم مـاتوا             الماليين فسبعة وخمسون م   

بسبب هاتين الحربين ورغم هذا النزيف البشري فإننا ما زلنا نرى في مختلف أنحاء العالم العديد مـن                  
الحروب والنزاعات اإلقليمية والداخلية عدا أعمال العنف واإلرهاب والتعـذيب والكـوارث الطبيعيـة              

   ).1999يعقوب، (  المرور وحوادث
  

مما يؤثر علـى     النفسي والعقلي    ىإن تعرض اإلنسان للكوارث واألزمات له نتائج على المستو        
الحالة الجسمية، ولعلَّ التعرض للصدمة يعد عامالً مهماً في حدوث اضـطراب وضـغوط مـا بعـد                  

 جميـع األشـخاص الـذين       كما أقرت بذلك جمعية الطب النفسي األمريكية، والواقـع لـيس          ،  الصدمة
وهذا األمر يتوقـف علـى تفاعـل العوامـل          . يتعرضون للصدمة نفسها يعانون من االضطراب نفسه      

  .الشخصية مع العوامل البيئية
  

 بأن الصدمات والكوارث البيئيـة وضـغوط البيئـة    (Quarantelli, 1978)  كورتنيلويعتقد
 وليس بالـضرورة إلـى اضـطراب        Distressالمؤلمة قد تؤدي إلى حالة من الضيق الشديد واألسى          

التي "  Stressor "األسى أو الضيق " ضغوط ما بعد الصدمة وهذا األمر يقودنا إلى التفكير في عبارة 
 الطب  النفسي؛ لتعريف هذا االضطراب؛ لذا وبالرغم من الجهود العلمية الممتـازة              ةاستخدمتها جمعي 

ن األمور التي تحتاج إلى توضيح بخـصوص اضـطراب          التي قامت بها الجمعية يبقى هناك الكثير م       
في دراسـته   ) Macfarlane, 1993( عن  ) 1999يعقوب، ( ضغوط ما بعد الصدمة، كما جاء في 

التي أجراها على الناجين من حريق في أستراليا، حيث طرح الباحث عدداً من القـضايا أبرزهـا مـا                   
  :يأتي

واالكتئاب الـشديد   )  Panic(د الصدمة والهلع    إن الحدود الفاصلة بين اضطراب ضغوط ما بع       
غير واضحة تماماً رغم جهود جمعية الطب النفسي األمريكية لتحديد اضـطراب ضـغوط مـا بعـد                  



 3

الصدمة، كما أن الصدمات والكوارث ال تؤدي حصراً إلى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بل إلـى                 
  .اضطرابات أخرى

ى األرض، إال إن االعتراف به فـي وثـائق التـشخيص            إن هذا المرض قديم قدم اإلنسان عل      
حيث صدرت وثيقة تشخيص األعراض النفسية الصادرة        ) 1980(المعتمدة دولياً لم  يكن إال في عام         

عن جمعية الطب النفسي األمريكية ، ويتم التعرف على المرض من خالل األعراض المتعددة المرافقة               
بحادثة مؤثرة تعرض لها المريض نفسه،  أو أي شخص آخر في محيطه              وثيقاً   اًله، والمرتبطة ارتباط  

: التهديد بالموت، والضرر، أو التعذيب النفسي، والجـسدي مثـل         " أمام ناظريه، والحادثة تشمل عادةً      
االغتـصاب، أو   : حوادث االعتداء في الحروب ، أو الحمالت العسكرية، أو المداهمات الشخصية مثل             

  ).2000 ، سيحويل. ( الكوارث الطبيعيةحوادث السير، أو 
  

منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين والمواطن الفلسطيني يعاني من سياسة القمع اإلسرائيلية 
 التي تمارس بحقه، وعلى الرغم من مرور زمن طويل على االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية،

ستخدام أبشع وأعنف قوة عرفها التاريخ ضد الشعب إال أن قوات االحتالل لم تترد لحظة في ا
 والتشريد والتنكيل واالعتقال ويمثل األطفال جزء من هذا دالفلسطيني، الذي تعرض للقتل واالضطها

الشعب، ويترتب على األطفال ما يترتب على الكبار سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فالطفل 
عية صعبة، والظروف التي تكتنف حياته وحياة أسرته بل الفلسطيني يعاني من أوضاع صحية واجتما

مجتمعة أجمع ظروف غير عادية ال توفر له الشروط األساسية لحياة طبيعية وتنشئة اجتماعية سليمة أو 
تنمية مالئمة، فتنشئة الطفل وتنميته يحتاجان إلى أسرة مجمعة وغير ممزقة والى رعاية من الوالدين 

بة وفقاً لكل مرحلة من مراحل نموه، كما ويحتاجون إلى بيئة اجتماعية وتربوية توفر له العناية المطلو
صالحة تغرس فيه قيم مجتمعية حقيقية وترسخ في خلده كل ما يريده المجتمع من مفاهيم وأفكار وقيم 

قلق، توتر، عدوانية، سلوك : ويبدي الطفل الفلسطيني ضائقة نفسية تحت االحتالل مثل. وعقائد 
  :، اضطرابات وظيفية، وتعتمد حدة المعاناة على عدة عواملانسحابي

  .األطفال الذين تعرض أحد أفراد أسرتهم ألحداث صادمة ، وبالذات الوالدين .1
حيث يعانون أكثر من أطفال القرى والمدن       ) أطفال المخيمات   ( األطفال الذين تهجرت أسرهم      .2

 . من الصدمة النفسية
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الة من الغمور، وهذا يصعب علينا شرح األحداث التي تغمرنا ألوالدنا           نحن الكبار نعيش الواقع بح    
وفي هذه األيام قد يتعرض األطفال لوسائل اإلعالم دون رقابة ، أو دون وساطة شخص بالغ ، وأحياناً                  

وقد يسمع الطفـل أفـراد عائلتـه        .يرى الطفل مشاهد مرعبة في التلفاز من لحظة استيقاظة حتى نومه          
  .عاطفي عن مشاعر االنتقام، الحزن، الخوف، اليأس، إذا مروا بخبر صادمةيعبرون بشكل 

  
ويالحظ التراجع في أداء األطفال ، ويظهر بشكل واضح السلوك االنـسحابي، واضـطرابات              

 كثير من األهل ال     .الكالم واضطرابات الطعام واضطرابات اإلخراج واضطرابات في مواجهة المواقف        
مؤتمر الطفل   ( .)اإلنكار والكبت   ( وهذا يعكس نجاح وسائل الدفاع النفسية       يتعاونون مع االخصائين،    

   )20 / 18 / 2004الفلسطيني ، أيلول 

فـي   ) 2000/ أيلـول  / ( 28 ويعيش الطفل الفلسطيني ومنذ اندالع انتفاضة األقصى بتاريخ 
ئل القمعيـة الـضاغطة     حالة قديمة جديدة من العنف اإلسرائيلي والذي يتمثل في استخدام جميع الوسا           

الذين هـم بحاجـة   ) 2001 النجار، ( سواء العسكرية أو السياسية ضد المدنيين دون استثناء لألطفال 
ماسة إلى توفر عنصري األمن المعيشي واألمن السياسي، وترسيخ انتماءاتهم الحقيقيـة بـشكل حـر                

الجتماعيـة واالقتـصادية    وصريح كشرط أساسي لبناء شخصية متكاملة، وإذا نظرنا إلى األوضـاع ا           
والسياسية التي يعيشها الطفل الفلسطيني تحت االحتالل نجد أنه يعاني من ضـغوطات واضـطرابات               

 الحسني وعيـوش وعرفـات،  (سلوكية ناتجة عن ما يمارسه االحتالل اإلسرائيلي من سياسات قمعية 

1991.(  

  
ؤدي إلى اضطرابات نفسية عند     لقد تبين أن الصدمات النفسية وجميع الكوارث بكافة أنواعها ت         

الذين يتعرضون لها وأن هذه االضطرابات قد تستمر لسنوات طويلة، فقد وجد الباحثون بعـد الحـرب    
من الجنود يعانون من اضطراب مـا       % ) 50( العالمية الثانية، وذلك بعد مرور أربعين عاما أن هناك          

يعقـوب،  ). ( ، صعوبة التركيز والهموم الـصحية     الكوابيس، واألفكار الداخلية، االنطواء   (بعد الصدمة   
1999(.  

  
وثمة دراسات كثيرة أجريت، لقياس االضطرابات النفسية لما بعد الـصدمة أو الناتجـة عـن                

 من األعراض علـى الفئـات التـي         رالتعرض للصدمة خالل انتفاضة األقصى، نظراً لمالحظة الكثي       
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و احد أفراد أسرته مباشرة أو غير مباشـرة          تعرض الشخص نفسه أ    -تعرضت لصدمة نفسية مباشرة     
مثل مشاهدة مظاهره العنف على شاشات الفضائيات أو من خالل تعرض األم واألب لصدمة مما تأثر                
على تعاملها مع الطفل فتنتقل أعراض الصدمة إليه ومن هنا برزت أهمية دراسة هذا الموضوع منهـا                 

ذيب ودراسات مركز اإلرشاد الفلسطيني، ودراسـات       دراسات أجراها مركز عالج وتأهيل ضحايا التع      
  .وغيرها)  2006دراسة سعادة،(و ) 2004عساف وأبو الحسن، (برنامج عزة للصحة النفسية ودراسة 

  
 ما بعد الصدمة التي يعاني منها أفراد المجتمع في كافة أنحـاء العـالم               توقد جذبت اضطرابا  

 ولحظـةً بعـد     م الحاصلة على سلوك األفراد يوماً بعد يـو        اهتمام الكثير من الباحثين، نتيجةً للتغيرات     
أخرى بسبب الحروب، والوضع االقتصادي المتردي، والوضع السياسي المتقلب وغيرها من العوامـل             
الناتجة عن العنف السياسي الموجه ضد الشعوب المقهورة عامةً والمجتمع الفلسطيني خاصةً من ِقبـل               

  )1998 ، وأبو عاليا وملحم،  1966س،الزريو( االحتالل اإلسرائيلي 
  

 ) Post Traumatic Stress Disorder( يتضمن اصطالح اضطرابات ما بعـد الـصدمة   
رة مؤلمة أو مشاهدة أو تعرضـه ألحـداث         باألعراض النفسية التي تظهر عند الفرد نتيجة مروره بخ        

بالغـه أو تهديـداً شـديداً لـه أو          إصابتة بالخوف أو تضمنت موتاً حقيقياً أو تهديداً بالموت أو إصابة            
باآلخرين واستعان الشخص بهذه األحداث بالخوف الشديد أو الشعور بالعجز والرعب والمرور بالحدث             

 جسمية مثل زيادة ضربات القلب حيـث        يةالمؤلم على شكل أحاسيس وأحالم أو ضرر  وأعراض نفس         
ـ            ى خلـل بالعالقـات االجتماعيـة       تستمر هذه األعراض شهراً أو أكثر وتؤدي هذه االضـطرابات إل

  .واألنشطة
  

االضطرابات النفسية عند الطفل تنتج عن قلة إشباع حاجات الطفل البيولوجية والنفـسية ، وذلـك                
نتيجة الحرمان والتوتر والقلق الناتج من خالل الحروب واألزمات مما يجعل مـن شخـصية الطفـل                 

النمو الجسدي والعقلي واالجتمـاعي لـدى       شخصية مضطَّربة، تظهر عليها أعراض سلوكية قد تعيق         
   ).  ، 2002سعادة وأبو زيادة. (الطفل
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 سلوك  هي ابتعاد "أن االضطرابات السلوكية بوجٍه عام       ) 2000قاسم وعبيد والزعبي،    ( كما ويبين   
، " وفقاً لمعيار محدد بغض النظر عن نوع هذا المعيار         هالفرد بشكل متكرر عن السلوك العام المتفق علي       

يستوعب األطفال ما يدور من حولهم من أحداث صادمة، إال أنهم ال يستجيبون بـشكل مباشـر وال                  و
 في تجنيد اآلخرين لتقبل مشاعره وتفهمها نتيجة لذلك؛ فمن المحتمل أن            ح الطفل أدركة وال ينج    صيفح

ـ               ن الحـوار   يعاني من الخجل والذنب ويجد نفسه مرتبكاً ومعزوالً، أما البالغون فيشعرون بالتهديـد م
األطفال ، خصوصا صـغار     الناتجة  عن تعرضهم إلحداث صادمة،       واحتواء أحاسيس األطفال القوية     

السن منهم،غير قادرين على فهم المعلومات بالطريقة الصحيحة و يدرك الطفل انه يوجد أناس جيدون                
 الطفـل خائفـاً،     وأناس سيئون ويتفاعل مع األحداث الصادمة مثل الكبار لكن بطريقته الخاصة ويبقى           

 عن الحدث الصادمة الذي تعرض له أو تعرضت له األم أو أحـد أفـراد األسـرة أو                   موعندما ال يتكل  
الجيران، يحصل تراجع في سلوكه، ويهرب إلى عالم الخيال ويرسم لنفسه صورة مشوهة عن العالم ،                

اآلتية على   هر األعراض قد تظ عند وفاة األب في البيت      : وفي بعض األحيان ينعزل عن مشاعره؛ مثالً      

  :لالطف
 . يصبح الطفل يخاف من الذهاب إلى الحضانة أو الروضة أو المدرسة1.

 . أو إخوانهأمهالطفل النوم بجانب   يفضل2.

 . في الكالم والنوم وعادات اإلخراجت قد يعاني من اضطرابا3.

من والمحمي بالنسبة للطفل     يصبح يخاف من البقاء بالبيت أو الغرفة وحده فالبيت يعد المكان األ            4.
حيث أن الموت اخترقه وأخذ األب القوي الذي يستطيع أن يدافع عن نفسه وبذلك اخترقت حـدود                 

، وظهر شعور القلق عند الطفل ويمكن لألطفال خداع الكبار، بإمكانهم أن يظهـروا              )AGO(األنا  
يطة، بينما فـي الحقيقـة هـم    أنهم منشغلون عن البيئة المح أو وكأنهم منشغلون باللعب أو الدراسة

أصحاب مشاعر يقظة، ويستوعبون جيداً كل ما يدور حولهم ويكبتونه داخلهم ويظهر حتماً علـى               
  .تصرفاتهم وردود أفعالهم

  
 أن أسباب االضطرابات كثيرة ويمكن رؤيتها في األحداث التي يمـر بهـا             ) 1995دعنا،  ( ويبين  

الحروب التي تولـد الـضغوط ، وأيـضا منهـا األحـداث       األفراد مثل الزالزل والكوارث الطبيعية و     
الشخصية التي يمر بها الفرد مثل فقدان شخص عزيز إما بالموت، أو االعتقال، أو االنتقال إلى مدرسة                 
جديدة، أو تعرض الفرد إلى األذى المباشر، ومن هنا قد ال يكون سبباً واحداً فقط كافياً أن يؤدي إلـى                    
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ت، ولكن تراكم العديد من االضطرابات واألحداث المزعجة قـد تكـون            إحداث الضغوط واالضطرابا  
كافية لتحدث دوراً فعاالً في أحداث االضطرابات بعد وصول الفرد إلى حد معين من االحتمال والقدرة                

  .النفسية في استيعاب هذه الخبرة
  

الصعبة المتعلقـة   وقد تعرض األطفال الفلسطينيون خالل سنوات االنتفاضة، إلى عدد من المواقف            
باالنتفاضة حيث يتوقف تأثير الصدمة أو المواقف العنيفة بالنسبة للطفل على نوع الـصدمة ومعناهـا،            
فمثالً يمثل الوالدين بالنسبة للطفل األمان واألمن والمحبة، ولكن تعرض األب أو األم للـضرب علـى                 

األمن ويزرع الخشية والريبة ،ال بـل قـد         أيدي قوات االحتالل عند اقتحام المنزل ليالً قد يفقد الطفل           
يؤدي إلى خلق المخاوف داخله، هذا إذا ما تم اقتحام المنزل واعتدي على أفراده واعتقال أحد إخوته أو                  
أخواته، فكيف هو الحال إذا ما أضيف إلى ذلك اعتقال األب أو األم رمز األمن واألمان بالنسبة للطفل                  

تبر من الحاجات غير المشبعة طالما مصدر العطاء بعيداً عن الطفـل            ، والذي يمثل حاجة هامة التي تع      
وكما أنه نتيجة تعرض الطفل لمثل هذه االعتداءات فقد يـصبح لـدى الطفـل ردود فعـل سـلوكية                    

   )1995أبو هين،. ( واضطرابات انفعالية من الممكن أن تتفاقم بمرور األيام بصورة ظاهرة
  
 المضطرب سلوكياً يسلك بشكل يجعل اآلخرين يعرفون بأنه يعـاني         أن الطفل    ) 2002العزة،  ( ويبين  

من مشكلة معينة، ويتصف هؤالء األطفال بعجزهم عن بناء عالقات عادية مع األطفـال اآلخـرين أو                 
الراشدين، ويعيشون في صراع مستمر مع اآلخرين ومع أنفسهم وغالباً ما يتسم سـلوكهم بالعدوانيـة                

ن ينفرون منهم، كما ويميل الـبعض مـنهم، إلـى سـلوك االنـسحاب               واإلزعاج بشكل يجعل اآلخري   
  .االجتماعي ويعيش في عالم خاص بهم

  
ومن هنا فإن االعتقال قد يكون من أهم إشكال العنف السياسي المباشر الـذي يمـارس ضـد                  

أحـد  الشعب الفلسطيني منذ فترات طويلة، بحيث أن عملية اقتحام البيوت، والتنكيل بساكنيها، واعتقال              
والصراخ، وقد  أفرادها، وما يعكسه ذلك من تأثيرات نفسية على الطفل قد تظهر فجأة من خالل البكاء

يصل الحد به إلى التبول على نفسه، ويتبعه أيضاً تعرض الطفل إلى الحرمان الناتج عن غيـاب أحـد                   
  .أفراد أسرته
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  : مشكلة الدراسة2.1

 يتعرض لسلسلة من الحروب، وأعمال العنـف،        إن المجتمع الفلسطيني قد تعرض وما زال         
وكثير من الماسي، واآلالم النفسية التي نجمت عنها نظراً لظروف االحتالل والتي بلغت ذروتهـا فـي            

 ، مما أدى إلى زيادة فـي مـصادر الـضغوط          2000، وعادت لتشتعل بقسوة عام      1987انتفاضة عام   
يني بصورة عامة، والشباب واألطفال الفلسطينيين      والصدمات النفسية التي يتعرض لها مجتمعنا الفلسط      

  . بصورة خاصة
  

إن ما يحدث على أرض فلسطين من قمع وقهر وتهديد ؛ حيث ال تقتصر الخسائر البشرية في                 
الحرب ، على األرقام الرسمية إلحصائيات القتلى والجرحى والمصابين ، كما يعتقد الكثير من الناس،               

 ال تتضمنهم القوائم الرسمية للخسائر البشرية ألنهم يتألمون مـن معانـاة    فهناك فئات أكبر من الضحايا    
نفسية ال ينتبه لها أحد رغم أنهم أكثر عدداً وأكثر ثائراً من أصحاب اإلصابات المباشرة من جـروح،                  
وكسور، وحروق، وبدرجة قد تسبب لهم العجز واإلعاقة الكاملة بسبب الـضغوط النفـسية الهائلـة،                

ليمة التي تفوق طاقة االحتمال اإلنساني والتي تؤدي بالنهاية إلـى مزيـد مـن حـاالت                 والخبرات األ 
  .االضطراب النفسي

  
أطفال محافظـة الخليـل     ضطراب ما بعد الصدمة لدى      أحيث جاءت الدراسة لتتمحور مشكلتها حول        

ع الفلسطيني   حيث تتعرض األمهات في المجتم    ،   وجهة نظرهن   من بالقلق واالكتئاب عند االم     وعالقتها  

األخ، االبـن،   " إلى مواقف صادمة عديدة مثل طالق، اعتداء جنسي، أو سجن، فقدان األمن أو سـجن              

أو مرض أو انفجار أو حادث سير؛ وكذلك األطفال يتعرضون إلى صدمات مختلفة ؛ حيـث                "  الزوج  

؛ أي مرحلة )شهراً  36 - 50(ومن عمر )  شهراً 18 - 36( تركِّز الدراسة هنا على األطفال من عمر 

  . مبكرة جداً

  : أسئلة الدراسة3.1

  ؟عند الطفل الذي تعرض للصدمة  ما مستوى اضطراب ما بعد الصدمة:السؤال األول 
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   ما أهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل الذي تعرض للصدمة ؟:السؤال الثاني
  لقلق ، االكتئاب، لألم؟ ما عالقة أعراض الصدمة عند الطفل بكل من ا:ثالثالسؤال ال

  :  الفرضيات التاليةثالثوينبثق عن السؤال ال

 بين أعراض الصدمة )α≥ 0.05 ( ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى :الفرضية األولى
  عند الطفل والقلق عند األم ؟

ين أعراض الصدمة   ب)α≥ 0.05 ( ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى :الفرضية الثانية
  عند الطفل واالكتئاب لألم ؟

 العمـر، والجـنس     راب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير       هل تختلف درجة اضط    :السؤال الخامس 
  والمستوى التعليمي لألم ومتغير وجود األب ومتغير الدخل الشهري؟

  :وينبثق عن هذا السؤال الفرضيات التالية
  بين متوسطات )α≥ 0.05 (القة ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال توجد فروق ع:الفرضية الثالثة

 ). شهرا36ً - 50( ،  ) شهرا18ً - 36( درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير العمر 

 بين  متوسطات درجة     )α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          :الفرضية الرابعة 
 ).ذكر ، أنثى (  للطفل تعزى لمتغير الجنس اضطراب ما بعد الصدمة

 بـين متوسـطات     )α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى           :الفرضية الخامسة 
ابتدائي، إعدادي، ثانوي،   ( درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألم            

 ).جامعي فأكثر

 بـين متوسـطات     )α≥ 0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى          ال توج  :الفرضية السادسة 
 ).وجود األب ؛ عدم وجوده ( درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير 

 بين متوسطات درجة    )α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          :الفرضية السابعة 
-2000(،  )  شـيكل  1000أقـل مـن     (ر الدخل الشهري    اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغي      

  ).شيكل فأكثر 2500( ، ) شيكل فأكثر 1500

  : أهداف الدراسة5.1

 .التعرف على مستوى اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل الذي تعرض للصدمة .1

 .التعرف على أهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل الذي تعرض للصدمة .2

 . عند األمراض الصدمة عند الطفل بكل من القلق ، االكتئابالتعرف على عالقة أع .3
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  : أهمية الدراسة6.1

  :تتمثل أهمية الدراسة في
الذين تعرضوا إلى التجـارب الـصادمة       ) األطفالأمهات  ( أهمية الشريحة التي تتناولها وهي       .1

ـ   يوتعتبر مرحلة األطفال التي تناولتها الدراسة مرحلة مبكرة جداً وحساسة وه           -18(ن   من س
  ).  شهراً   50

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة في المجتمع الفلسطيني على حد علـم الباحثـة حيـث                  .2
وهو العالقة بين اضطراب ما بعد الصدمة       تناولت جانباً جديداً ومهماً في قضايا الصحة النفسية         

  .عند الطفل وعالقته بالقلق واالكتئاب عند األم
راسة يمكن أن تساهم في تزويد المرشدين التربـويين ، والعـاملين فـي              كما أن نتائج هذه الد     .3

  .المجال النفسي والتربوي والعاطفي بمعلومات عن األطفال الذين تعرضوا إلى خبره صادمة 
كما أن هذه الدراسة ستكون بمثابة القاعدة األساسية للباحثين في البحث في متغيرات أخرى لها                .4

 .عالقة بهذا الموضوع 

 لـألم وطـرق     ب الصدمة عند األطفال وعالقتها بالقلق واالكتئاب      د اهم العوامل التي تسب    تحدي .5
  الوقاية منها  

  
  : محددات الدراسة7.1

  :اقتصرت الدراسة على المحددات التالية
  . أجريت هذه الدراسة في محافظة الخليل:محدد مكاني 
 .2009 / 2008الدراسة في العام  طبقت :محدد زماني 

  ) . شهراً واألمهات   50- 18األطفال ( قصدية يقتصر هذا البحث على عينة :بشريمحدد 
  . المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة:محدد مفاهيمي
  . االستبانات وهي أربعة مقاييس تم تعبئتها من ِقبل األم(  األداة التي استخدمت هي :محدد إجرائي
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  الفصل الثاني

  

   الدراسات السابقةاإلطار النظري و
  

  . المفاهيم والتعريفات1.2
  . مراحل الصدمة 2.2
  . عوامل اختالف استجابات األفراد للخبرة الصادمة 3.2
  .  أسباب االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة4.2
  .  االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة واألحداث المؤلمة5.2

  ).الخطيرة (  األحداث المؤلمة 1.5.2 
  .  حوادث الحياة اليومية2.5.2
  .  العقبات التي تؤدي إلى اضطرابات ما بعد الصدمة3.5.2

  .  أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة وسمات المصدومين6.2
  ).اإلجهاد النفسي الحاد (   ردود فعل نفسية للضغوطات الحادة 1.6.2
  .  سوء التكيف 2.6.2
  .  القلق النفسي الناتج عن صدمة سابقة3.6.2
  .  أشكال اضطراب ما بعد الصدمة4.6.2

 .  المظاهر السلوكية المضطربة لألطفال الناتجة عن اضطراب ما بعد الصدمة7.2

  المظاهر االجتماعية لذوي االضطرابات السلوكية لدى األطفال الذين تعرضوا 7.2.1
  .       لالضطراب ما بعد الصدمة

  . صفات األطفال المصدومين2.7.2
  .داث الصادمة وعوامل المخاطرةاألح 2.7.3 

  . محددات الدراسة 8.2
  .الدراسات العربية التي تناولت االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة            1.8.2
  .الدراسات األجنبية التي تناولت االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة  2.8.2
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  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

االضطرابات النفسية في القرن العشرين أكثر من أي وقت مضى وذلك لزيادة            أصبح االهتمام ب     
تعقيدات الحياة، وتطور الصناعات، وكثرة الحروب، والصراعات العالمية والمحليـة ممـا أدى إلـى               

 النفسية بين الناس، ومن بينهم األطفال والتي تـشكل فـي            تانتشار أعراض الضغوطات واالضطرابا   
ية، ستبحث الدراسة في االضطرابات ما بعد الصدمة عند األطفال من خـالل             مضمونها عالمات مرض  

  .دراسة ردود أفعالهم وسلوكياتهم وتفاعلهم مع األم والغرباء
ويعد علم االضطرابات النفسية موضوعاً حيوياً وهاماً ، ويهـم الفـرد والمجتمـع، ويتـصل                

مسؤولية فـي إدارة المجتمـع وتنظـيم        بالصغير والكبير على حد سواء، ويشغل بال من يحتل موقع ال          
شؤونه ولذا توجهت األنظار إلى علم االضطرابات النفسية في المجتمعات المتقدمة ، وأولته ما يستحق               

   ).1999يعقوب، ( من العناية 
   

  : المفاهيم والتعريفات1.2

ه مع إمكانية   هي أي حدث مفاجئ وغير متوقع يهاجم اإلنسان ويخترق الجهاز الدفاعي لدي           ":الصدمة   
تمزيق حياة الفرد بشدة وقد ينتج عن هذا الحادث تغيرات في الشخصية أو مرض عضوي إذا لم يـتم                   

. "التحكم في التعامل معه بسرعة وفاعليه وتؤدي الصدمة إلى نشأة الخوف العميق والعجز أو الرعـب               
  ) 162، ص  2003الحواجري،(

 
 PTSD  ويعرف اختصاراً )  Post Traumatic Stress Disorder(اضطراب ما بعد الصدمة 

 1994 ،   1980،1978هو اضطراب نفسي تم تصنيفه من جانب جمعية الطب النفسي األمريكية عـام              
ويعود السبب الرئيس في التعرف الى هذا االضطراب الى الحرب الفيتنامية، لقد             ) 1999يعقوب،( في  

،على الجنود األمريكيين الذين شـاركوا      لوحظ في السبعينات ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة        
 العسكرية، في حـين     في حرب فيتنام، وذلك بعد تسعة أشهر إلى ثالثين شهراً من تسريحهم من الخدمة             

توقع الباحثون ظهور هذا الضغط أثناء المعركة أو بعدها بأيام ، بل إن قسماً منهم ال يزال يعاني مـن                    
  . بع قرن على تلك الحربأعراض هذا االضطراب رغم مرور أكثر من ر

  
والحظ العلماء أنه االضطراب رغم مرور أكثر من ربع قرن على تلك الحرب إال أن االضطراب                

  .يحدث استجابةً لحاالت أخرى من الضغوط الحادة
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 التي ينجم عنها    - غير الحروب    -لقد دفعت نتائج هذه البحوث إلى التساؤل عن أنماط الضغوط الحادة            

الصدمة،وقد وجد الباحثون أن االغتصاب الجنسي ورؤية البعض يمـوت أو يتـألم             اضطراب ما بعد    
بسبب جرح بليغ، أو التعرض لحادثة خطيرة، أو اكتشاف خيانة زوجية هي األسباب األكثـر شـيوعاً                 
لدى النساء، بينما تعد خبرات المعارك، أو رؤية شخص ما يحتضر، هي األكثر شيوعاً لدى الرجـال،                 

 يكون شائعاً أيضاً بين الناس الذين يتعرضون إلى الكوارث الطبيعية          ) PTSD( راب  وأن هذا االضط  
  .الفيضانات والزالزل والحرائق وحوادث القطارات والطائرات: والبيئية مثل

  
وهكذا أصبح هذا االضطراب معروفاً ومعترفاً به في التصنيفات الطبيـة النفـسية، وصـفته               

أي حادثـة تكـون     " بأنه  ) DSM-III-R(   ،)1978(اإلحصائي  الصورة المنقحة للمرشد التشخيصي     
تكـون اسـتجابة الـضحية      ) Distress(خارج مدى الخبرة المعتادة للفرد، وتسبب له الكرب النفسي          

إلـى   ونبهت صورة المرشـد الطبـي النفـسي       " متصفة بالخوف الشديد، والرعب، والشعور بالعجز       
 Acute(واضطراب الضغط الحاد  ) PTSD(صدمة ضرورة التمييز بين اضطراب ضغوط ما بعد ال

Stress Disorder  (   ؛ حيث يستعمل الثاني لوصف الحالة التي يحصل فيها شفاء سريع من ضـغط
الحادث الصدمي، فيما يستعمل اضطراب ما بعد الصدمة لوصف الحالة التي ال يحـصل فيهـا شـفاء       

   ).2002صالح، (سريع من هذا الضغط 
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  :مراحل الصدمة2.2 
إلى أن طبيعة الـصدمة      ) 2005صبيح،  (كما ورد في     ) Horowitz( وقد توصل هورتوز    

  :التي لها آثار جسمية نتائجها أسوأ على النفس وأن هناك خمس مراحل للصدمة
 ويدخل فيها الصراخ والرفض واالحتجاج والنقمة والخوف الشديد مـع           مرحلة االنفعال الشديد   .1

  . والذهانفترات من التفكك
وعمليات التجنب لكل ما يذكر بالحدث باإلضافة إلـى االنـسحاب وتعـاطي           النكران والتبلـد   .2

  .الكحول والمخدرات كوسيلة للسيطرة على الخوف والقلق
 التي تترافق مـع حالـة مـن اليـأس واالضـطرابات           التأرجح بين النكران واألفكار الدخيلة     .3

  .االنفعالية
، ويصبح التعامـل    صبح االفكار والصور الدخيلة اخف وطأة     العمل من خالل الصدمة بحيث ت      .4

 التلبد وتبرز اسـتجابات القلـق واالكتئـاب واالضـطرابات           -معها ممكناً بينما يشتد النكران      
  .الفيزيولوجية

 ولكن المريض ال يصل إلى هـذا        وفي المرحلة  األخيرة يحدث التحسن النسبي في االستجابة         .5
 .ديه بعض االضطرابات المزاجيةالتحسن بشكل كامل لذا تستمر ل

 
 
 
  :عوامل اختالف استجابات األفراد للخبرة الصادمه 3.2 

أن استجابات األفراد لخبرة الصدمه تختلف اختالفاً كبيراً ويعتمـد   )2003 الحواجري، ( بين 
  : هذا االختالف على عدة عوامل أهمها ما يأتي

 ).الكارثة من صنع البشر، عمر الضحيه ، دوام (ظروف الصدمه  .1

الفروق الفرديه في االستجابات اإلنسانية للصدمه نفسه، تبعـاً للفـروق بـين األفـراد فـي                  .2
 .ووجود الضغوط الصدميه ، وما بعد الصدمه وتفسير السمات )  Traits(السمات

العمليات المعرفية التي تتضمن الفرضيات والنظريات الفرديه عن خبرات الحياة ، وكلها يمكن              .3
 .ستجابات االنفعالية للصدماتأن تحدد اال

 . عوامل الشخصيه وتفاعلها مع الموقف حيث تحدد االستجابات االنفعاليه للصدمات .4
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أو األنمـاط   ) Coping Mechanisms( طرق مواجهة المشكالت ومحاولة التغلب عليهـا   .5
  . المميزه للتعامل مع المواقف الضاغطه، والتي ترتبط باالستجابه للصدمه

ل تطور اضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى األشخاص الـذين يعـانون مـن              يزداد احتما  .6
 .اضطراب نفسي موجود سلفا

 
   ):2005مخيمر،(  أسباب االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة كما ورد في4.2

تتلخص أسباب االضطرابات النفسية في تفاعل قوى كثيرة ومتعددة ومعقده داخلي في اإلنسان              
وكما ال يوجد سبب واحـد      ) اجتماعية ومادية   ( ، واضطرابات خارجية    )يه ونفسية   جسم( اضطرابات  

يمكن اعتباره المسبب  الوحيد لمرض نفسي معين بل تتعدد األسباب إلى الحد الذي قد يـصعب فيـه                   
  .الفصل بينهما

  
  :  إلى2005 )مخيمر،( ويمكن تصنيف االضطرابات النفسية كما وردت في 

ة تمهد لحدوث المرض إذا ما طرأ سبب مساعد أو مرسب يعجل بظهور             أسباب أصلية أو مهيأ    .1
العوامل الوراثية واالضطرابات الجسمية والخبرات األليمة وانهيار الوضـع         : مثل االضطراب
  .االجتماعي

وهي األسباب أو األحداث األخيرة السابقة للمرض النفسي مباشـرة، التـي            : األسباب المرسبة  .2
حياة الفرد وقد تكون مهيأ للمـرض النفـسي وهـي التـي تفجـر               تعجل بظهوره و تؤثر في      
الصدمات واألزمات والمراحل الحرجة في حياة الفرد، وأحـداث         : االضطراب ، ومن أمثلتها   

  .الحياة المسببة للمشقة
: هناك أيضاً األسباب البيولوجية أو العضوية وهي أسباب عـضوية وجـسمية المنـشأ مثـل                .3

  .االضطرابات الفسيولوجية
وهذه األسباب ذات أصل ومنشأ نفسي وتتعلق بـالنمو النفـسي المـضطرب             : سباب النفسية األ .4

خاصة في الطفولة، وعدم إشباع الحاجات الضرورية للفرد، واضطراب العالقات الشخـصية            
واالجتماعية، ومن أهمها اإلحباط والعدوان والخبرات السيئة الصادمة، ثم الـضغوط النفـسية             

للمراهقة، وتتضافر األسباب جميعاً كي تظهر أعراض المرض، ومن أهم          واإلعداد غير الكافي    
 .هذه األسباب يكون هو السبب الرئيسي لالضطراب
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 :إلى اضطراب  ما بعد الصدمة ) 2006حب اهللا، ( أشار 

  

ماذا يحدث بين الزمنين ، حتى يتحول الشيء الذي كان يبدو تافهاً، إلى حدث ذي قيمة نفـسية عنيـف                    
ا بعد وهذه الظاهرة فيما بعد والتي يسميها فرويد ما بعد تبدو أولية أساسـية فـي تحديـده                   وصادم فيم 

  :للصدمة، وحين نتتبع تحليل فرويد نميز وجود ثالثة أزمنة
في وقت أول يحدث الحادث االفتتاحي ، فيبعث انتقاالً أولياً مرتبطاً في الحـدث              : الوقت االول  .1

ة الذات وما انطبع عليها في اللحظة التي جـرى فيهـا            المدون في الذاكرة واقصد بذلك وضعي     
الحدث، وبالفعل إذا تذكرت الذات الحدث ، أحياناً فإنها بالمقابل تتناسى تماماً وضعية وجـدانها          
وردود أفعالها أو األحاسيس التي شعرت بها، أثناء الحدث كلها تغيب عنها من جـراء عامـل                 

  .المفاجأة
حول في الذات والتغيير في الموقع الذي يتخذه الحدث في السالسل           وفيه يأتي الت  : الوقت الثاني  .2

  .التداعياتية التي تشكلت تدريجياً أثناء تطوره
يتسم بانفجار األعراض، وهو يأتي فيما بعد الحدث عن طريـق حـدث تافـه،               : الوقت الثالث  .3

مـن  : ( الواستخدم فرويد مجاز الجسم الغريب  لكي يحيط بوظفية الصدمة وذكرها الالحقة فق            
األفضل القول أن الصدمة النفسانية، وبالتالي ذكراها تعمالن بأسلوب الجـسم الغريـب الـذي               

وبالعودة إلى بدايات العرض استطاع     )  في لعب دور ناشط      - بعد وقوعه بوقت طويل      -يستمر
فالصدمة ليست حادث سير، وال ظاهرة مضت، إنهـا          ) Concept( فرويد أن يكون مفوهماً     

) النـواة   ( إن  : " اب، وهي حاضرة دائماً، الماضي والحاضر عالقان في عقـدتها         أصل العص 
  ".المولدة للمرض تصبح مولدة للصدمة، وال يأخذ العرض قيمته إال في ارتباطه بالمستقبل 

 
 

   ):1999يعقوب ،(  االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة واألحداث المؤلمة حسب5.2

  :يرة االحداث المؤلمة الخط1.5.2

إن المقصود بذلك هو سلسلة األحداث التي تهدد حياة اإلنسان بأية طريقة من الطـرق علـى                 
  :سبيل المثال
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االحتالل أو التدخل العسكري ، كاإلغالق وتقييد الحركـة ومنـع           ) العنف المنظم   ( الحروب  
ـ               سيل التجوال واالقتحام وغيرها أو التعرض للقصف أو إطالق النار أو الضرب أو الغـاز الم

  .الخ........  للدموع
االعتقال والتعذيب الفردي والجماعي والمضايقات على الحواجز والمعابر والمعاملـة           .1

  .المهينة
المصادرة، وتخريب الممتلكات ، واالعتداء على الحريات الدينية والشخصية، وهتكـك           .2

  .األعراض
اهد المرعبـة،   اإلعالن الموجه الذي يتضمن التهديدات بمخاطر محتملة ، أو بث المش           .3

أو ) االستقطاب الجماعي الـسلبي    ( أو  ) الحرب النفسية   (والمحبطة وحرب اإلشاعات    
الجماعيـة   ) Mass hysteria( بث الرعب وحاالت الفزع لخلق حالة من الهستيريا 

  .والتخبط والفوضى
ن حي: مشاهدة ما سبق بأم عينيه أو عبر وسائل اإلعالم أو تناقلها بصورة فردية ، مثالً               .4

  .يروي األشخاص المتسهدفون قسوة التجربة التي مروا بها
الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل أو حوادث السير أو أية أحداث تشتمل علـى              .5

 .مخاطر تفوق قدرة اإلنسان على احتمالها

  
  .االغتصاب حوادث المرور، :حوادث الحياة اليومية 2.5.2

البنـا وعـسلية،    ( ا بعد الصدمة كما وردت عنـد      العقبات التي تؤدي إلى اضطراب م     3.5.2 

2004:(  

  

 كوجود اإلنسان وحيداً في سجن ، أو منعه من إشـباع حاجاتـه إلـى                :عقبات مادية   .  أ
  .االجتماع بالناس ، أو عدم وجود ماء أو طعام ، أو إتالف ممتلكاته

  ومنها ضروب اإلحباط التي تنشأ في زحمة تعاملنا مع الناس ممـا            :عقبات اجتماعية  .  ب
 .يثبط من جهودنا ويعيق رغباتنا أو يمس كرامتنا

 كصعوبة الحصول على المال، والفقر الذي يعتبر مصدراً لإلحبـاط           :عقبات اقتصادية  .  ت
 .الخ.......ألنه يمنع الفقير من إرضاء حاجاته
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قد يعوق إنسان عن النجاح وجود عاهة جسمية ، أو مرض مزمن أو             : عقبات شخصية  .  ث
 أن تكون لديه عيوب نفسية كنقص في الذكاء، أو شخصية           ضعف في الصحة العامة أو    

 .غير جذابة أو شعور شديد بالذنب

 
  :وهناك العديد من المواقف التي تسبب ألغلبية الناس أزمات نفسية شديدة ومنها

األفعال أو المواقف التي تثير وخز الضمير، وهي كل ما يمس كرامة الفرد واحترامه لنفـسه،                
رد وبين توكيد ذاته، حين تثبت الظروف للفرد أنه ليس من األهمية أو من القوة ما                كل ما يحول بين الف    

كان يظن، حين يستبد به الخوف من فقدان مركزه االجتماعي، وحين يشعر بالعجز وقلة الحيلة، حـين                 
  .يمنع من تحقيق أهدافه منعاً تعسفياً

  
  )  1999يعقوب، ( اء في  أعراض اضطراب ما بعد الصدمة وسمات المصدومين كما ج6.2

  

  :)اإلجهاد النفسي الحاد (   ردود فعل نفسية للضغوطات الحادة 1.6.2 

 Acute stress Reaction( التشخيصي لجمعية الطب النفـسي األمريكـي  حسبما جاء في الدليل  

CDSM –IV-IR ( والتصنيف لألمراض النفسية)Acute stress Disorder " ICD10 ":(   
  :  ضطراب بـيتميز هذا اال

  .الشعور بالخدران .1
  .الشعور باالنفصال عن اآلخرين .2
  ).الجمود والتلبد العاطفي ( تعطل المشاعر  .3
  .انخفاض الوعي بما يدور حوله  .4
الشعور وكأن بينه وبين محيطه جداراً وهمياً أو انه ال يسير على ارض صلبة، كأنـه                 .5

يعد يحس به وكأنه في حالة      يسير على القطن مثالً أو يشعر كأن جزء ما من جسمه لم             
  .دوار

 .عدم القدرة على تذكر جوانب مهمة من الحدث المؤلم .6

  .ويمكن القول بوجود ثالثة من هذه البنود السابقة ضروري العتماد التشخيص
تكرار المرور بالحدث المؤلم على شكل صور متكررة ، أفكار ، أحـالم ، سـراب،                 .7

 بالضيق جراء المرور بأشياء تـذكره       الشعور وكأن الحدث يتكرر، والشعور    . وميض
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اإلحساس بأن الطائرات عاودت القصف أو أنه بدا يشم رائحـة الغـاز             : بالحدث مثالً 
  .السام إلى غير ذلك من اضطرابات اإلدراك التي كثيراً ما تحدث

الرغبة في تجنب كل ما يذكر بالحدث المؤلم كتجنب الحديث عنه أو تذكره أو المرور                .8
  .صل فيه أو حتى االلتقاء بأشخاص لهم ارتباط بذاكرة الحدثبالمكان الذي ح

االضطراب الناجم عن ذلك ينال كل جوانب الحياة صاحب المعاناة سواء اجتماعية، أو              .9
  .الشخصية أو حتى المهنية

أن يستمر االضطراب يومين إلى أربعة أسابيع على األكثر أو يبـدأ فـي فتـرة ال                  .10
  .دثتتجاوز ذلك من تاريخ انتهاء الح

وينبغي أن تكون هذه األعراض قد نجمت عن الحدث المؤلم وليس عن تفاقم حالة كان               
 .يعاني منها المصاب سابقاً

  
  ):1999يعقوب ، ( كما ورد في) Adjustment Disorder(سوء التكيف 2.6.2 

 
تظهر أعراضه خالل فترة أقصاها ثالثة شهور من بداية الحدث الضاغط ويكـون وجـود     

  : األول والثاني ضروري العتبار احتمال وجود هذا االضطراب وهيأحد البندين
  .ضيق نفس متفاقم وخصوصاً بمجرد التعرض لمصدر الضغط ذاته .1
  .اضطراب ملحوظ في الحياة االجتماعية أو المهنية للشخص .2
  . ال تكون األعراض ناجمة عن اضطراب نفسي آخر قد ينجم عن فقدان عزيز .3
تختفي األعراض المرضية خالل فترة أقـصاها سـتة         بمجرد انتهاء الحدث الضاغط      .4

أشهر إضافية وهذا هو النوع الحاد وقد يتحول إلى مرض مزمن إذا تجاوز هذه الفترة               
وقد تكون هذه األعراض مصحوبة بمزاج كئيب أو قلق أو كالهما معاً أو خلل سلوكي               

 .أو عاطفي أو كالهما معاً أيضاً

  
  )  Post Traumatic Stress Disorder(مة سابقة  القلق النفسي الناتج عن صد3.6.2

  

"PTSD " )، 2006 الكتيب  الصادر عن مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب(:  
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أو المترتب على المرور بخبرة أو المـشاهدة ألحـداث مؤلمـة أو             / القلق النفسي الناجم عن     
  :خطيرة سابقة ومن أعراضه

  

  

  : المجموعة األولى

انى أو شاهد أحداث اشتملت على التهديد بالموت أو الموت الفعلـي            ب أن يكون الشخص ع    يج
  : أو الضرر النفسي أو الجسدي له أو لآلخرين

  .الشعور بالخوف الشديد أو الرعب  -  أ
  . الشعور بعدم القدرة على فعل شيء  -  ب

  
  :المجموعة الثانية

  . تكرار تجربة الحادثة على شكل صور أو أفكار أو أحاسيس  -  أ
  . المزعجة التي تتعلق بالحادثةتكرار حدوث األحالم  -  ب
  .التصرف وكأن الصدمة أو الحادثة المؤلمة تتكرر ثانية  -  ت
  .قلة اإلدراك واالهتمام لما يدور حوله  -  ث
الشعور بالضيق الكبير بمجرد التعرض للحدث أو أشياء تذكر به خارجيـة أو               -  ج

  ).أي من داخل اإلنسان نفسه كاألفكار مثالً ( داخلية 
 األعراض السابقة من المجموعة الثانية واستمرارها لمدة تزيـد عـن            وجود واحد أو أكثر من    

  .شهر
  :المجموعة الثالثة

بذل مجهود لتجنب األفكار أو المشاعر أو األماكن أو حتى الحديث عن أشياء                -  أ
  .تذكر بالصدمة أو التجربة المؤلمة

و األماكن أ : بذل مجهود لتجنب كل ما يذكر بالحدث أو التجربة المؤلمة ، مثل               -  ب
  .األشخاص أو غيرها

  .اإلخفاق في تذكر جانب هام أو أكثر من الحدث المؤلم  -  ت
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كالتواصل (انخفاض واضح في الرغبة في المشاركة في أنشطة الحياة المهمة             -  ث
  ).االجتماعي 

وكأن عالمهم لـم يعـد      ( الشعور باالنفصال عن اآلخرين وكأنه غريب عنهم          -  ج
  ).يروق له 

 يعني شعور المصاب وكأنه لم يعـد قـادراً          الجمود العاطفي (الجمود العاطفي     -  ح
 ).على تبادل مشاعر الحب تجاه اآلخرين أو التواصل العاطفي معهم

  .النظرة المتشائمة للمستقبل الشخصي  -  خ
  
أعراض أو أكثر من اإلعراض السابقة من المجموعة الثالثة واستمرارها لمدة تزيد عـن    3إن وجود 

  .شهر
  

  :المجموعة الرابعة

  ).زيادة أو نقصان ( النوم من حيث الكم والمحتوى إما اضطراب نمط   -  أ
  .التعرض لنوبات حادة من الغضب أو العدوانية  -  ب
  .صعوبة التركيز  -  ت
  .الحيطة والحذر المبالغ فيهما  -  ث
حساسية زائدة لألصوات المزعجة والـضوضاء ويجفـل الـشخص ألبـسط              -  ج

  . األسباب
  .ابعة ولمدة تزيد عن شهروجود اثنين أو أكثر من األعراض السابقة من المجموعة الر

  
  :المجموعة الخامسة

ويترتب على ما سبق اضطراب يطال أداؤه كافة جوانب حياته المهنيـة واالجتماعيـة         -  أ
  .وغيرها 

  :نذكر منها ما يلي ) ICD 10 Criteria( وقد تظهر أعراض أخرى   -  ب
  .المشاعر الجياشة كالبكاء والحزن واألسى والغضب .1
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الشعور بالغثيان ، واإلعياء ، والـصداع ،        ( لمثالمشاكل نفسجسمانية على سبيل ا     .2
 .إلخ ) ........ والدوخة، أحياناً أو اضطرابات الشهية 

تغيرات على الشخصية وتشمل الشعور بعدم احترام الذات ، والخجل ، والشعور،             .3
بالذنب، وفقدان الثقة بالعالم الخارجي ، وأحياناً اللجوء إلـى التـدخين أو أمـور               

 .أخرى

 
  : )1999النابلسي، ) (DSM – IV – 1994(أشكال اضطراب ما بعد الصدمة حسب 4.6.2 

وتكون هذه األعراض من النوع الحاد إذا ظهرت خالل الثالثة أشهر األولى من بـدء                 -  أ
 .الحدث الصادم

 ).ثالث أشهر ( تكون مزمنة إذا تجاوزت هذه الفترة   -  ب

مؤلم بـستة أشـهر أو أكثـر        أما إذا لم تظهر هذه األعراض إال بعد انقضاء الحدث ال            -  ت
 . فتكون من النوع الكامن أو المتأخر

 
 

  :المظاهر السلوكية المضطربة لدى األطفال الناتجة عن اضطراب ما بعد الصدمة7.2 

 إلى أن المظاهر السلوكية التي تظهر لدى األطفال ، بشكل عـام نتيجـة               )2004،  خلف اهللا (يشير  
  :تكمن غالباً فيما يليالصدمة  وتساعدنا في االستدالل عليها 

  .النشاط الزائد بشكل ملحوظ .1
  . يغادر غرفة الصف دون إذن .2
  . اإلزعاج المستمر لآلخرين  .3
  .تتصف سلوكياته بالنمطية والتكرار .4
  .سلوكه غير مناسب للموقف .5
  .سريع الهياج واإلثارة .6
  .لديه عدوانية زائدة .7
  .يجلس بدون أن يفعل أي شيء .8
  .ال يهتم لنتائج أعماله .9

  . خاص يعيش فيهله عالم .10
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  .ال يثق بنفسه  .11
  . يهتم برضا الناس عنه كثيراً .12
  . ينفعل بشدة إذا فشل .13
  . يرفض القيام باألعمال الصعبة غير المألوفة .14
  . شديد الغيرة .15
  . لديه نوبات غضب عالية وشديدة .16
  . يصرخ ويغضب عند حصول تغير في بيئته .17
  .  يتعلق بشكل مبالغ فيه باألشخاص واألشياء .18
  .بصرياً مع اآلخرين ال يتواصل  .19
  . ال يستجيب لحنان األم .20
  . ال يهتم باأللعاب واألشياء األخرى .21
 . حزين بدون سبب واضح .22

  

 المظاهر االجتماعية لذوي االضطرابات السلوكية لدى األطفال الذين تعرضوا لالضطراب مـا             1.7.2

  ):2001فايد، (بعد الصدمة 

  

كية الظاهرة على األطفال فإنها تكمن في الغالب        أما المظاهر االجتماعية لذوي االضطرابات السلو     
  :لدى الشخص المضطرب حيث يكون

  .عاجز عن خلق عالقات طبيعية مع اآلخرين .1
  .ينسحب من النشاطات االجتماعية .2
  .يزعج اآلخرين باستمرار .3
  .خجول بشكل كبير .4
  .ال يهتم بمظهره .5
  .يعتدي على اآلخرين .6
  .ليس له صداقات .7
 ).2001فايد، ( نبذوه أثناء اللعب ال يحبه األطفال اآلخرين وي .8
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  : صفات األطفال المصدومين2.7.2

 أن تدرس الفروقات بين األطفال والراشـدين فيمـا يتعلـق    ) Terr 1985 , 1990( حاولت 
  :باضطراب ما بعد الصدمة ، وقد توصلت إلى النتائج التالية

  .إن األطفال ال يعانون من فقدان الذاكرة والنسيان بسبب الصدمة •
  ).نالحظ الصمت بدل ذلك( ن األطفال ال يعانون من التبلد العاطفي الذي نالحظه عند الراشدين إ •
إن األطفال ال يعانون من الومضات الدخيلة أي أنهم ال يتوقفون فجأة في مسيرة تفكيرهم وسلوكهم                 •

  .ليعيشوا لحظات مؤلمة ومفاجئة تردهم إلى الصدمة
بينمـا  ) التأخر الدراسي ورفض الذهاب إلى المدرسـة      ( دمة  إن أداء األطفال الدراسي يتأثر بالص      •

  .يضطرب أداء الراشدين في مجال العمل واإلنتاج
  .إن األطفال يعيشون الصدمة من خالل اللعب المتكرر ، وهذه صفة خاصة باألطفال  •
ل باإلضافة إلى ما ورد أعاله، على األه      . إن رجاء الطفل بالمستقبل يصبح محدوداً وقصير المدى          •

ويمكن هنا تـسجيل المالحظـات      . أن يراقبوا الطفل من خالل العوارض التي تظهر في سلوكه           
 التالية ، علّها تساعد األهل على اكتشاف اضطراب ما بعد الـصدمة عنـد طفلهـم فـي الوقـت              

  :المناسب

  .اضطراب النوم الذي يستمر لعدة أيام وأشهر - 
 .القلق والخوف وتعلق الطفل بأحد أبويه - 

 .هاب إلى المدرسةرفض الذ - 

مـشاهد علـى    ( الخوف من بعض األشياء واألمكنة والمنبهات التي تذكِّره بالحـدث            - 
 ).التلفزيون مثالًُ 

 .اللعب الدراماتيكي المتكرر - 

 .عدم القدرة على التركيز واالستيعاب بالمقارنة مع سلوكه قبل حدوث الصدمة - 

وف، غـضب، عدوانيـة،     انفعال، بكاء، خ  ( اضطراب السلوك في المنزل والمدرسة       - 
 ).انطواء 

 . الرغبة في االنسحاب والشكوى الجسدية - 
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   ):1999يعقوب ، (  األحداث الصادمة وعوامل المخاطرة لدى األطفال 3.7.2

 
يمر بعض األطفال بخبرات مؤلمة مختلفة، وهذه الخبرات قـد تـؤدي بهـم إلـى اإلصـابة                  

  Butler ,1996 – Maksoud , 1996:( ا يلينذكر من هذه الخبرات م. باضطراب ما بعد الصدمة

Pynoos , 1990 – Dyregrov , 1987.(  
أحد األبوين أو أحد أفراد العائلـة       ( أن يشاهد الطفل أمامه أعمال العنف والقتل والدم          −

 ).يتعرض لالعتداء والقتل مثالً 

أن يسمع الطفل بأن أحداً من األشـخاص األعـزاء يتعـرض للتعـذيب والخطـف                 −
 ....اءواالعتد

 .االنفصال عن األبوين بسبب أعمال الحرب والعنف أو ألسباب أخرى −

 .التهجير وتدمير المنزل واالنفجارات −

 ).للطفل ( اإلصابة الجسدية واإلعاقة  −

 .الحرمان الشديد من الحاجات األساسية بسبب الحرب مثالً −

 .معسكرات االعتقال −

 .تهديد الطفل بالقتل أو خطفه واعتقاله وضربه −

 .تداء الجنسي على الطفل قبل الخامسة عشرة من العمراالع −

 .التعرض لهجوم قناص −

التعرض لمواد خطيرة أو لمرض خبيث وما يترتب على ذلك من تـدخالت جراحيـة                −
 .وعالجية معقَّدة

 .التعرض للغرق والحروق −

 .حادثة اعتداء أو اغتصاب ألحد أفراد األسرة وأمام الطفل −

 – Mcfarlane , 1987(ما بعد الصدمة أكثر من الراشدين إن األطفال معرضون الضطراب 

Ylue ,1991 (  وقد وجد الباحثون)Applebaum and Burns ,1991(  أن هناك )مـن   % )  45
  .األطفال قد أصيبوا باضطراب ما بعد الصدمة بعد أن تعرضوا لحادثة وفاة أو قتل ألحد أفراد األسرة

بعض األطفال إلى اإلصابة باالضطراب المذكور لوجود       يبدو أن عوامل المخاطرة تدفع أكثر ب      
  )1999يعقوب، : ( عوامل معيقة ومنها

  ).غياب األبوين أو انفصال الطفل عنهما لسبب ما( النقص في الدعم االجتماعي  - 
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 ).تهديد، قتل، أعمال عنف واعتداء( الصدمات واألخطار الناجمة عن اآلخرين  - 

عدم الـسيطرة علـى     ( امل مع الصدمة بشكل واٍع      انفعال األهل وعدم تمكنهم من التع      - 
ويبدو أن قدرة الطفل على التعامل مع األحداث تتوقف على النضج االنفعالي            ). الذات  

 .عند األهل وقدرتهم على التكيف مع الظروف الصعبة

فقدان االتصال والحوار بين الطفل واألهل والتزام موقف الصمت والخطر، لقد تبـين              - 
لصدمة وتعبير الطفل عن مخاوفه ومشاعره يساعدان هذا األخير على          أن التحدث عن ا   

 ).االستعادة المعرفية لمعنى الصدمة ( فهم الصدمة والتعامل معها 

الوضع النفسي السيئ عند الطفل قبل المحادثة وذلك بسبب ظروفه العائليـة والنفـسية               - 
 ).عداد وراثي إلخ حرمان، شعور بالنبذ، وجود حالة اكتئابية، است( غير المالئمة 

 أن التالمـذة الـذين     ) 1990 وزمـالؤه،    Bynoos( وجـد   . قوة الصدمة وطبيعتها   - 
تعرضوا أكثر لخطر القناص في المدرسة يعانون من اضطراب مـا بعـد الـصدمة               

 .بصورة أشد بالمقارنة مع رفاقهم الذين كانوا أقل تعرضاً 

 
الفلسطينيين واإلسرائيليين ووجدت أن األطفال      قامت بوناماكي بدراسة على األطفال       (1983)وفي عام   

الفلسطينيين يعانون من الخوف والقلق بدرجة أقل من األطفال اآلخرين باعتبار أنهم يكافحون من أجل               
مقابل ذلك، وجدت الباحثة أيضاً أن درجة اإلحباط والعدوانية كانت مرتفعة أكثر من             . هويتهم الوطنية   

  .االقتصادية والسياسيةالفلسطينيين نتيجةً لظروفهم 
أن األطفال يشاركون في أعمال العنف وأن عدداً منهم يعاني مـن            ) Frazer,1974( في بلفاست وجد    

وفيمـا  ). الكوابيس، الخوف، القلق، اضطراب النوم، التبول الالإرادي إلخ         ( اضطرابات نفسية مختلفة    
 تبدو متناقضة باعتبار أنها لـم تعتمـد علـى         يتعلق بأطفال الحرب العالمية الثانية؛ فإن نتائج األبحاث         

أن انفصال األطفال عن أهلهم بسبب       ) 1942( وجدت أنّا فرويد ومساعدوها     . منهجية علمية مشتركة  
القصف النازي لمدينة لندن قد أدى إلى اضطرابات نفسية بعكس األطفال الذين مكثوا مع أهلهم أثنـاء                 

 أن القصف الجوي كان أشد وطأة على األطفال مـن   )1942( القصف، من جهة أخرى، وجد دنسون   
  .االنفصال
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  :المظاهر االكلينيكة التي تميز هذا االضطراب كاآلتي )2002عاشور، (وصنف 

إعادة المرور بالحادث على شكل ذكريات غير مرغوب بها تغزو الشخص، هي العالمة األكثر               .1
 مثيـر صـغير، وتكـون لفتـرة         خصوصية للصدمة العصابية ، هذه الذكريات تبدأ بسبب أي        

 Flash(قصيرة، ويبقى الشخص من خاللها على اتصال بالواقع وهنـاك حـاالت الـوميض    

backs (                عندما يشعر الشخص  بأنه يعيش الحادث وربما يتصرف كما لو أن الحادث يأخـذ
مجراه في وقته الحاضر، ويشكو من يعاني المرض من صعوبات بالنوم، والخوف من أحـالم               

  . أو كوابيسمزعجة
التجنب واإلنكار، وهو محاولة الهروب من األحالم والذكريات المؤلمة، وربما يحدث انعـدام              .2

لردات الفعل العاطفية، وتضييق الفكر، والتي تنتج انعدام اإلحساس باأللم أو السعادة، وتـسبب              
  .انفصال الشخص عن أصدقائه وعائلته، كما تسبب له العزلة في نهاية األمر

 واليقظة التي تظهر على شكل صحوة زائدة ، واالستعداد للهرب، أو تأخذ أشكاالً أخرى               الحذر .3
 .للحماية الشخصية قد تبدو غريبة بعض األحيان

 
وتحدث أعراض مصاحبة للمرض تعتمد على طبيعة الحدث، وذلك بأن يكون مفاجئاً، وال يوجـد                

ربك اإلنسان، ويتركه، ولو مؤقتاً، بال حول       هناك وقت لالستعداد النفسي له، مثل خطر يهدد الحياة، وي         
  .كما يجعله فاقداً للسيطرة

  
  :أما العوامل المساهمة باإلصابة االضطراب

التركيبة الشخصية، والعوامل الوراثية، والطفولة المضطربة، والخالفات مع الوالدين، وطـول           
االعتداء واالغتصاب، فهـم    إن الشعور بتأنيب الضمير شائع بين ضحايا        : فترة التعرض للحدث وشدته   

يشعرون بالغضب، أو الثورة والخوف من فقدان السيطرة، والبكاء المرير، والـشعور بالعـار، وقـد                
يصحي االغتصاب حديثاً ذكريات أساءت بالطفولة، أما بالنسبة للكوارث الطبيعية، فقد تبـدأ الـضحية               

  .بالخوف من العناصر والظواهر الطبيعية ، كالماء أو المطر
ما الناجون من الصدمة والمتماثلون للشفاء قد تظهر عليهم األعراض على نحو دائم، إذا مـا                أ

  . )2002عاشور، (تعرضوا إلى ضغوط صدمية أخرى 
عرضاً، ويتضمن هذا الدليل تعريفاً ) 17 ( وقد صنِّفت هذه األعراض مؤخراً إلى مجموعة مؤلفة من 

، أو يضع ثالثة معايير رئيـسية منفـصلة تؤلـف           )معياربضمن ال ( للعوامل التي تشكل حدثاً صدمياً      
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المعيـار  ( المميزة لهذا االضطراب وهي استمرار إعادة خبرة الحدث الـصدمي           ) 17(األعراض الـ   
ضمن ) المعيار د ( واضطراب اإلثارة المفرطة    ) المعيار ج   ( وأعراض التجنب والفتور العاطفي     ) ب

  .(APA-DSM-IV , 1994 )ريكية للطب النفسي المراجعة الرابعة لتصنيف الجمعية األم
  

  :  الدراسات السابقة8.2

من الملفت للنظر أنه ال توجد دارسات سابقة اهتمت بشكل مباشر بأهداف هذه الدراسة التـي                
تتمحور حول اضطرابات ما بعد الصدمة عند األطفال  في حدود علم  الباحثة إلى أنه يوجد العديد من                   

 عن اضطرابات ما بعد الصدمة وعالقتها بمتغيرات مختلفـة ولكـن ال تـرتبط               الدراسات التي تحدثت  
ارتباطا مباشرا بالدراسة الحالية لذا ستقوم الباحثة بتناول وعرض بعض الدراسات التي تحـدثت عـن                
اضطرابات ما بعد الصدمة والدراسات التي تم الحصول عليها بعد مراجعة األدب التربوي عن طريق               

يات المتخصصة والمجالت المحكمة ثم قامت الباحثة بتلخيصها وترتيبها من الدراسات           المراجع والدور 
  :األحدث إلى األقدم تحت العناوين التالية

 .الدراسات العربية .1

 .الدراسات األجنبية .2

  
  : الدراسات العربية إلضطراب ما بعد الصدمة1.8.2

ماعية وعالقتها بجودة حيـاة األسـر       تأثيرات الحصار االقتصادية واالجت    )  : 2008قوتة ،   (دراسة  
  .الفلسطينية في غزه

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثيرات الحصار االقتصادية واالجتماعية وعالقتهـا بجـودة             
  .حياة األسر الفلسطينية في غزه

من طالب المرحلـة اإلعداديـة فـي المنطقـة          )  طالب 220( تألفت عينة الدراسة الكلية من      
وتم اختبار من مدرسة إعدادية من مدارس وكالة الغوث في منطقة رفح تـم              .  غزة الجنوبية من قطاع  

تم استخدام مقيـاس   . اختيار هذه المدرسة بشكل عشوائي ثم تم اختيار الطلبة المشاركين بشكل عشوائي           
كذلك مقياس األحـداث الـصادمة مـع    .  (CPTS-RI)ردود فعل األطفال بعد التعرض لحدث صادم 

تم بعد ذلـك توزيـع   .  درجة بناء على درجات المقياسين  24ة وتم بعد ذلك اختيار أعلى       العينة المختار 
  ). طالب12(ومجموعة ضابطة بواقع )  طالب12(أفراد العينة إلى مجموعة تجريبية بواقع 
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  -:وتمت هذه الدراسة بإستخدام أداوت الدراسة التالية
 .مقياس التعرض لألحداث الصادمة -1

  .CPTS- RI)(ال بعد التعرض ألحداث صادمة مقياس ردود فعل األطف -2
  

  :أما النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

هناك فروق ذات داللة بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلـي والبعـدي علـى                 
 .مقياس ردود فعل األطفال لصالح القياس البعدي

مجموعة التجريبية ودرجات أفراد المجموعـة      هناك فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد ال        
 .الضابطة على مقياس ردود الفعل في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أفراد المجموعـة              
 .صالح أفراد المجموعة التجريبيةالضابطة على مقياس ردود فعل األطفال في القياس التتبعي ل

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة التجريبية فـي القيـاس البعـدي                 
 .ودرجاتهم في القياس التتبعي

  
التي هدفت إلى معرفة أكثر المشكالت السلوكية واالنفعالية شـيوعاً           ) 2006شعبان،  (وفي دراسة   

 تدركها األمهات   ا في رياض األطفال التابعة التحاد الجمعيات الخيرية كم        لدى أطفال المستوى التمهيدي   
أما لكل   ) 360( والمعلمات وأكثرها شيوعاً على أبعاد المقياس المستخدم ، وتكونت عينة الدراسة من             

معلمة من معلمات المستوى التمهيدي ، وكانت نسبة االستجابة من قبل            ) 50( طفل وطفلة والمعلمات    
واستخدم في الدراسة مقاييس الصعوبات والتحديات      %)  (94أما األمهات فكانت    % ) 100(مات  المعل

لألمهات والمعلمات وأظهرت الدراسة إن أكثر المشكالت شيوعاً ) Goodman, 1999(لجودمان عام 
 لدى أطفال المستوى التمهيدي في رياض األطفال كما تدركها األمهات والمعلمات هي الحركة الزائـدة              

  .ويليها مشاكل األصحاب ثم المشكالت السلوكية
حول اآلثار النفسية الصدمية المترتبة على فعل االجتياحـات         ) 2006 وأبو الحسن،    فعسا(دراسة  

  ).دراسة حالة طلبه الصفوف العليا (العسكرية لمنطقة مخيم جنين . المرحلة األساسية 
صدمية المترتبة على فعل االجتياحـات العـسكرية        هدفت الدراسة إلى تحديد أهم تلك اآلثار النفسية ال        

طالب وطالبة من تالميذ مدارس وكالـة        ) 135( اإلسرائيلية لمخيم جنين، وعينة الدراسة تكونت من        
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الغوث لالجئين في جنين، واستخدم الباحثان أداة من أربعة أقسام كانا قد أخذاها من مجلة الثقافة النفسية                 
   )1999لسي، الناب( المتخصصة من تعريب 

وهي وإن   % ) 65.3( إن نسبة الدرجة الكلية المتعلقة بموضوع اآلثار النفسية الصدمية قد بلغت            
كانت تبدو في ظاهرها نسبة متوسطة ، إال أنها ذات اعتبارات مرتفعـة فـي األوسـاط النفـسية                   

  .اإلكلينيكية ، وذلك لما قد يترتب عليها من آثار وتبعات سلبية مستقبلية
 يعاني منهـا معظـم طلبـة        ةمشكالت وأعراض نفسيه وفسيولوجية بدنية وسلوكية وتعليمي      وجود  

 :الصفوف العليا في المرحلة األساسية، وبنسب مرتفعة، وكانت النتائج كاآلتي

من الطلبة قد أصبحوا يعانون من مشاكل نفسانية مثل  ) 60 %( حيث أن حوالي : أعراض نفسانية
  . والكوابيس وما إلى ذلك من مظاهر وأعراضالخوف والقلق وخشية الظالم

بأنهم قد صاروا يعانون من بعض المشاكل       % ) 75( حيث أفاد حوالي    : أعراض فزيولوجية بدنية  
 .البدنية، المتمثلة في أوجاع البطن والصداع وما إلى ذلك من مظاهر وأعراض

ـ     % ) 70( حيث تبين أن حوالي     :  أعراض سلوكية  انون مـن مظـاهر     من الطلبة قد أصبحوا يع
 .اللجوء إلى العنف والصراخ وتكسير وتحطيم األشياء

من الطلبة قد أصـبحوا يعـانون مـن بعـض           % ) 70( حيث تبين أن حوالي     :  أعراض تعليمية 
المشاكل المعرفية والمتمثلة في عدم القدرة على التركيز في الدراسة والنـسيان الـسريع، وعـدم                

 . التعليماالهتمام بالمدرسة وأمور التعلم و

  

حول الصحة النفسية لـسكان الـضفة        ) 2006مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب،      (أما دراسة   
فقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة نسبة ومدى توافر مكونات الصحة النفسية لـسكان الـضفة      : الغربية

( راسـة علـى     الغربية وانتشار أعراض ما بعد الصدمة لدى أفراد الشعب الفلسطيني وشملت عينة الد            
  .شخص راشد وأدوات الدراسة المستخدمة هي اختبارات نفسية مقننة ومعدة في المركز  ) 816

يعانون من االضطراب النفسي الناتج عـن صـدمة          % ) 21.4( ونتائج الدراسة أظهرت أن     
ال يعانوا مـن هـذه       % ) 37.4(  كما أن    PTSDلديهم أعراض    % ) 38.1( و   ) PTSD( سابقة  

كما أن نتائج قائمة األعـراض      . يعانون من اإلجهاد النفسي الحاد       % ) 3.1(  في حين أن     األعراض
)SC 190 (  كانت )للوسـواس   ) 1.24( للقلـق،   ) 1.12( لألعراض الـسيكوسوماتية ،   ) 1.00
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) 1.21(للبرونيا ،    ) 1.20( للفصام،   ) 0.51( للحساسية ،    ) 1.31( لالكتئاب ،    ) 1.31( القهري ،   
   ).1.34( للفوبيا أي المخاوف المرضية ولألسئلة األخرى  ) 1.00( لعدوانية ، ل

ممـا يتـضح أن    ) SC 190(  ومكونات PTSDحيث أنه يوجد عالقة واضحة بين مكونات 
المجتمع الفلسطيني مجتمع يعاني من صدمات نفسية متالحقة أثّرت على بنيته النفسية والشخصية فـي               

  .يان أخرى زادت من صالبته وثباتهكثير من األحيان وفي أح
  

وهي دراسة مقارنة بين اآلثار النفسية واالجتماعية والجسمية لدى زوجـات            ) 2005نزال،  ( دراسة  
الشهداء في محافظة جنين واآلثار النفسية واالجتماعية والجسمية لدى عينة من الزوجات اللواتي مـع               

 النفسية واالجتماعية والجسمية لدى زوجات الـشهداء        هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اآلثار     . أزواجهن
، وقياس  )النساء المصدومات وغير المصدومات     ( في محافظة جنين والزوجات اللواتي مع أزواجهن        

الفروق في متوسط تقديرات زوجات الشهداء لتلك اآلثار التي يمكن أن تعزى لمتغير طبيعـة الـسكن                 
  .حصيل العلميوالدخل وعدد أفراد األسرة ومستوى الت

نساء غير مصدومات بفقـدان األزواج       ) 138( و  . زوجة شهيد  ) 138( وتكونت عينة الدراسة من     
  . فقرة اشتملت على ثالثة مجاالت ) 45( واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من 

جمـة  أن أشد اآلثار النفسية واالجتماعية والجسمية لدى زوجات الـشهداء والنا          : أظهرت نتائج الدراسة  
عن استشهاد أزواجهن في محافظة جنين كانت في المجال الجسمي مقارنةً مع المجـالين االجتمـاعي                

وأشد اآلثار النفسية واالجتماعية والجسمية لدى النساء المتزوجات غير المصدومات هي في            . والنفسي
 .الجانب النفسي مقارنةً مع المجالين االجتماعي والجسمي

 
حول األنماط المختلفة لصدمة العدوان اإلسـرائيلي أثنـاء انتفاضـة            ) 2004 البنا وعسلية، ( دراسة  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفـة       : األقصى من وجهة نظر تالميذ المرحلة األساسية في محافظات غزة         
األنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان اإلسرائيلي لدى تالميذ المرحلة األساسية أثنـاء انتفاضـة               

ممـن تقـع    . في محافظات غزة ومدى تأثير ردود فعل التالميذ بردود فعل اآلباء واألمهـات            األقصى  
  سنة، ومن أمكن متعددة ، وبلغت عينة الدراسة ) 12 – 7( أعمارهم بين 

طفالً وطفلة ، ومن األدوات التي استخدمها الباحثان قائمة األحداث الـصادمة لقيـاس ردود                ) 40 ( 
سرائيلي، واختبار روتر للوالدان لقياس المشاكل النفسية واالنفعالية لألطفـال          الفعل لصدمة العدوان اإل   

  .ويجيب عليه الوالدان
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وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات درجـات ردود               
 عـدم   األفعال المترتبة على صدمة العدوان لدى تالميذ المرحلة األساسية بين الذكور واإلناث، وإلـى             

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات ردود الفعل المترتبة على صدمة العدوان تعزى               
لمتغيرات مكان اإلقامة، وإلى وجود عالقة ارتباطية موجية بين ردود الفعل المترتبـة علـى صـدمة                 

  .العدوان عند التالميذ وبين ردود فعل الوالدين
  

قة أنماط الجهاز العصبي باضطراب ما بعد الصدمة النفسية         عال ) 2004بني يونس،   ( دراسة  
  .لدى طلبة الجامعات األردنية

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن كل أنماط الجهاز العصبي واضطراب ما بعـد الـصدمة                
لدى طلبـة الجامعـة    ) PTSD( ، وإيجاد العالقة ما بين أنماط الجهاز العصبي و        )PTSD( النفسية  

طالباً وطالبة من كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية        ) 32( يث اختيرت عينة قصدية بلغت      األردنية ، ح  
والكشف عن أنماط الجهاز العصبي للمصدومين وعالقته  ). 2004 – 2003( مسجلين للعام الدراسي 

  .باضطراب ما بعد الصدمة وأنماط الجهاز العصبي لغير المصدومين
دراسة مقياس الخصائص السيكوفيـسيولوجية الـذي وضـعه سـتريليو           وقد استخدم الباحث في هذه ال     

)Streleo (               ويتضمن عشرة مواقف حياتية عامة يتعرض لها الطلبة في حياتهم، وقد أظهـرت نتـائج
للـنمط   % ) 37.5( و   % ) 34.4( الدراسة أن نسبة الطلبة من النمط الضعيف للجهـاز العـصبي            

لجهاز العصبي وقد أشارت نتائج التحليل اإلحصائي باسـتعمال         للنمط القوي ل   % ) 28.1( المتوسط و   
%) 90.6(غير مصابين ونسبة     % ) 4.4( أن نسبة    ) PTSD( التكرارات والنسب المئوية لتشخيص     

بدرجة  % ) 12.5( بدرجة متوسطة، و   % ) 40.6( بدرجة بسيطة، و     % ) 37.5( مصابون، منهم   
صائي باستعمال معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين أنماط         كما أظهرت نتائج التحليل اإلح    . قوية  

ذات داللـة إحـصائية عنـد       ) 0.54( وجود عالقة ارتباط سلبية بلغت       ) PTSD( الجهاز العصبي و  
)(0.05≥a                وقد أوصى الباحث بضرورة إيالء األهمية لتشخيص كل من أنماط الجهـاز العـصبي و ،

PTSDية وإجراء المزيد من البحوث لدى مختلف الفئات  من خالل عقد الدورات التدريب.  
 

أثر اضطرابات ما بعد الصدمة على كفاءة بعض الوظائف المعرفيـة         ) 2004طـه،    ( دراسة
دراسـة مقارنـة بـين مـصدومين وغيـر          ( والتوافق النفسي االجتماعي لدى عينة من المصدومين        

ت النفسية ، والنفسية الجسمية الناتجـة       هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر االضطرابا       ) مصدومين
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عن التعرض لبعض األحداث الصدمية وأثرها في كفاءة األداء علـى اختبـارات بعـض الوظـائف                 
المعرفية، والتوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من مرضى اضطرابات ما بعد الصدمة في المجتمع              

( الصدمة مشخصين إكلينيكيـاً وهـم   وتكونت عينة الدراسة من مرضى اضطرابات ما بعد        . المصري
كمجموعة ضابطة تكونت من    ) غير مصدومين   ( مريضاً باإلضافة إلى عينة من غير المرضى         ) 40
  .فرداً) 40( 

أما األدوات المستخدمة في هذه الدراسة فعددها اثنا عشر اختباراً، المجموعة األولى من إعداد              
وف واختبار تجريد العالقات واختبار الذاكرة اللفظية       الباحثة وعددها سبعة اختبارات وهي شطب الحر      

والذاكرة الذاتية والتوافق النفسي واالجتماعي واختبار اضطرابات ما بعد الصدمة والمجموعة الثانيـة             
اختبارات استخدمت في بحوث سابقة وهي اختبار التقدم في الجمع التسلسلي واختبار             ) 5( عبارة عن   

يف الصور واختبار تجريد المفـاهيم االجتماعيـة واختبـار المـصفوفات            شطب األرقام واختبار تصن   
  .المتدرجة

الذكور مقابـل   ( أشارت النتائج في مجملها إلى أهمية الدور الذي يؤديه متغير الفروق النوعية                
في كفاءة األداء على اختبارات الوظائف المعرفية والتوافق النفسي االجتماعي قد أظهر دوراً             ) اإلناث  

اماً في إبراز الفروق بين مجموعات الدراسة في اتجاه تفوق ذوي المستوى المرتفع من التعليم علـى                 ه
داخل عينة المرضـى فـي ضـوء شـدة           ) ت( ذوي المستوى المنخفض منه، أما عن نتائج اختبار         

الصدمة، تبين تفوق مجموعة منخفضي الصدمة على مجموعة مرتفعي الصدمة في األداء على ثالثـة               
اختبار تجريد المفاهيم االجتماعية، واختبار الذاكرة الذاتية واختبار التوافق النفسي          : بارات فقط هي    اخت

االجتماعي مما يوحي بوجود آثار سلبية لشدة الصدمة على المتغيرات التـي يغلـب علييهـا الطـابع                  
  .الشخصي االجتماعي

  

: بعد الصدمة بين األطفال الفلسطينيين    بعنوان معدل االنتشار لألعراض ما       ) 2003قوتة،  ( دراسة  
وتتمحور أهداف الدارسة ما سبب العنف اإلسرائيلي من معاناة نفسية ومدى انتشار أعراض مـا بعـد                 

باختيـار عينـة   . سـنة   ) 10 - 19( الصدمة لدى األطفال الفلسطينيين بقطاع غزة للفئات العمريـة  
إناث، يشكل  %) 50.3(من العينة ذكور و    )  %49.7( طفل حيث كان     ) 944( عشوائية تحتوي على    

بعد مرور سنتين ونصف علـى انتفاضـة   . من العينة % ) 76.8( األطفال الالجئين بالمخيمات بنسبة    
  :األقصى، وأشارت النتائج إلى
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شـاهدوا مراسـم الـدفن       % ) 94.6( مدى انتشار الصدمة عند األطفال المعرضين حيث ظهر         
شـاهدوا أناسـاً مـصابين أو     % ) 66.6( عرضوا إلطـالق النـار،    ت % ) 83.2( ،  )الجنازة  (

استنـشقوا   % ) 36.1(شاهدوا أحد أفراد األسرة مصاباً أو مستـشهداً،          % ) 61.6( مستشهدين،  
  .غاز

 %) 32.7(حدوث أعراض ما بعد الصدمة لتعرض هؤالء األطفال ألحداث صادمة وهي بنـسبة              
عراض ما بعد الصدمة والتي بحاجة لتـدخل أخـصائي          من األطفال يعانون من مستوى حاد من أ       

من األطفال يعانون بمستوى متوسط من أعراض ما بعد الـصدمة،            % ) 49.2( باإلضافة  . نفسي
( من األطفال يعانون بمستوى منخفض من أعراض ما بعد الصدمة ونـسبة              % ) 15.6( ونسبة  

 فروق ما بين اإلنـاث والـذكور        وجود وأيضا   .من األطفال ال يعانون من أي أعراض       % ) 2.5
 42.1( من اإلناث يعانين من أعراض ما بعد الصدمة بمستوى حاد بينما             % ) 57.9( حيث تبين   

عانوا  % ) 84.1( وجود فروق ما بين السكن حيث أطفال المخيمات الالجئين           و .من الذكور % ) 
  % ).15.8( من أعراض ما بعد الصدمة بينما أطفال المدن 

الـشهادة   %) 24.7(ونسبة   % ) 66( األطفال مع هذه األعراض النفسية بمساعدة المعلم        يتعامل  
 %) 0.5( يشجعون النضال الوطني ونسبة      % ) 0.1( يشجعون السالم ونسبة     % ) 8.7( ونسبة  

مـن األوالد يرغبـون    % ) 67.1( وجود فروق ما بين الذكور واإلناث،   ينتمون للعقيدة اإلسالمية  
  % ).32.2(ينما اإلناث بالشهادة ب

 
حول اضطراب ما بعد الصدمة المتعلـق بالـشهادة واالستـشهاد            ) 2003مغالسة ،   ( وهدفت دراسة   

  :والسجن
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة النفسية بين              

جن أو هدم منزل عائلة وقـد أشـارت     أفراد العائلة التي تعرضت لفقدان أحد أفراد األسرة كشهيد أو س          
نتائج الدراسة إلى وجود دالالت واضحة على مدى انتشار أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية               
بين العائالت المنكوبة، وقد كانت هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في األعراض وردود األفعال تعد               

ألوضاع أو بنوع التوتر نفسه وأشارت النتـائج إلـى أن   ألسباب لها عالقة إما بالمشاركين أنفسهم أو با   
عاماً كانوا أكثر تأثراً لمثل هذه اآلثار مقارنـةً          )35-26( المشاركين الذين تراوحت أعمارهم ما بين       

كما كانت العائالت التي استشهد أحد أفرادها أكثر تأثراً باضطرابات إجهـاد            . بالفئات العمرية األخرى  
سية وردود الفعل مقارنةً بالعائالت التي اعتقل أحد أفرادها، وأشارت النتائج أيـضاً             ما بعد الصدمة النف   



 35

أن العائالت التي استشهد أحد أفرادها أكثر تأثراً بأعراض اضطرابات إجهاد ما بعد الصدمة النفـسية                
 العـائالت   من العائالت التي هدمت بيوتها، كما كانت العائالت التي اعتقل أحد أفرادها أكثر تأثراً من              

التي تعرضت بيوتها للهدم كما أن اإلناث أكثر تأثراً باالضطرابات إجهاد ما بعـد الـصدمة النفـسية                  
  .مقارنةً بالذكور

  
  :  بعنوان األطفال المعرضين للعنف ) 2003( دراسة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

 انتفاضـة األقـصى علـى فئـة         هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تجارب عديدة من أشكال العنف خالل          
 62.9(المراهقين في المدارس الحكومية باختيار المدارس عشوائياً من شمال قطاع غزة إلى جنوبهـا               

حيث بلغ عدد المدارس في الخيمـات       . من جنوب غزة   % ) 37.1( من العينة من شمال غزة و       %) 
مراهق؛ اسـتخدم الباحـث      ) 1000( مدارس في المدينة، بلغ عدد المراهقين        ) 8( مدارس و    ) 6(

االستبانة مكونة مـن    . استبانة مقسمة إلى عنف االنتفاضة والعنف العائلي والعنف عبر مشاهدة التلفاز          
الخبرات الصادمة والتأكد إن كانت مـن االنتفاضـة أو          : معلومات أساسية، القسم الثاني   : القسم األول   

لألطفال والمراهقين من عمـر      تقييم السلوك باستخدام أداة     : العائلة أو عبر مشاهدة التلفاز، القسم الثالث      
  .سنة من حيث االكتئاب، العدوان، التوتر، التكيف، السلوك ) 16-10( 

عاملين اجتماعيين تـدربوا علـى       ) 8( قام  . باإلضافة إلى أداة األعراض المرضية األولية لالنعزالية      
  :لى النتائج التاليةوتوصلت الدراسة إ. جمع المعلومات وعمل المقابالت

 %) 51.5(تأثروا بسبب القصف والغـارات الليليـة،         % ) 58.6( تأثروا بسبب الغاز،     )  68.4 ( 
شاهدوا أحد أفراد العائلة المقربين وقـد تعرضـوا          % ) 50.2( تأثروا بسبب إذالل أحد أفراد العائلة،       
  .للجراح من قوات االحتالل اإلسرائيلي

يتعرض األول إلى إساءة أحد الوالدين،       % ) 87.6( تمعي شائع ومألوف،    العنف العائلي والمج   .1
إلى عنف جسدي، وهو مرتبط مـع األوضـاع االقتـصادية واالجتماعيـة أو               % ) 60.5( 

 .الظروف االقتصادية للوالدين

   % ).47.3( يتعرض للعنف أكثر من الذكور  % ) 52.7( اإلناث  .2
   ):2002ثابت وزمالئه، ( دراسة 

"  الذين يعيشون في ساحة الحـرب      ن الدراسة إلى بحث المشاكل االنفعالية عند األطفال الفلسطينيي        هدفت
وقد درست االضطرابات االنفعالية عند األطفال الفلسطينيين الـذين دمـر           " في فترة انتفاضة األقصى   
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 أن أفرادها أكثـر     بيوتهم جنود االحتالل اإلسرائيلي، واألطفال الذين لم تدمر منازلهم، فأظهرت النتائج          
. تأثراً باضطراب إجهاد ما بعد الصدمة النفسية وردود الفعل مقارنةً بالعائالت التي اعتقل أحد أفرادها              

وأشارت النتائج أيضاً أن العائالت التي استشهد أحد أفرادها أكثر تأثراً بأعراض اضطرابات إجهاد ما               
 كما كانت العائالت التي اعتقل احد أفرادها أكثـر          .بعد الصدمة النفسية من العائالت التي هدمت بيوتها       

كما أن اإلناث أكثر تأثراً باضطرابات إجهاد مـا بعـد           . تأثراً من العائالت التي تعرضت بيوتها للهدم      
  .الصدمة النفسية مقارنةً بالذكور

  
قاموا بدراسة هدفت التعـرف إلـى المـشكالت          ) 2002سعادة وأبو زيادة وزامل،     (كما أن   

 في المرحلة األساسية الدنيا خالل انتفاضة األقـصى كمـا يراهـا             نية لدى األطفال الفلسطينيي   السلوك
هي الجـنس، ونـوع المؤسـسة التعليميـة،         (المعلمون في محافظة نابلس في ضوء خمسة متغيرات         

من أحداث االنتفاضة وقد تم تطوير استبانة من        ) والمستوى التعليمي، وموقع المدرسة، ومكان الدراسة     
فقرة لقياس المشكالت السلوكية لدى تالميذ الصفوف األربعة األولى من المرحلـة األساسـية               ) 41( 

من معلمي الصفوف األربعة     ) 276(خالل انتفاضة األقصى في محافظة نابلس وقد تكونت العينة من           
 الصغار مثـل    األولى ومعلماتها وقد أظهرت النتائج وجود العديد من المشكالت السلوكية لدى التالميذ           

تدني مستوى التحصيل، والخوف من صوت الطائرات، والقلق والعدوانية، كما  تبين وجود فروق في               
مدينة قرية  ( التعرف إلى المشكالت السلوكية تعزى إلى متغير الجنس لصالح اإلناث، وموقع المدرسة             

ث االنتفاضـة لـصالح   لصالح مدارس المدينة ، والمخيم ولمتغير موقع المدرسة مـن أحـدا     ) ، مخيم   
المدارس القريبة والمتوسطة القرب من أحداث االنتفاضة كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق ذات               

ومتغير المستوى التعليمـي  ) حكومة وكالة غوث ، دولية ( داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع المؤسسة  
  ).أول، ثاني، ثالث، رابع (الذي يقوم المعلمون بتدريسه 

  

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر مشاهدة أحداث انتفاضة األقصى           ) 2001حنون،  ( ت  كما أجر 
من وجهة نظر األطفال، واألمهـات إضـافةً   ) سنة 8 - 12 ( من خالل التلفاز على سلوك أطفال الفئة 

إلى تحديد دور متغير جنس الطفل، ومكان سكنه، على ذلك، حيث كانت عينة الدراسـة مكونـة مـن                   
أما من هؤالء األطفال، وقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة ثالث أدوات             ) 566(  ، و  طفالً) 776(

سؤاالً لألطفال، والثالثـة اسـتبانة       ) 22( اختبار إسقاطي لألطفال، والثانية استبانة مكونة من        : وهي
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ـ   ) بنعم  ( سؤاالً لألمهات، وأظهرت نتائج الدراسة أن اإلجابة         ) 19( مكونة من     ) 17(ى  كانـت عل
وهذا يدل علـى أن األغلبيـة       % ) 77.27( سؤاالً عند األطفال أي ما نسبته        ) 22( سؤاالً من أصل    

يشاهدون أحداث االنتفاضة على التلفاز، وفي ما يتعلق باألمهات أيضاً كانـت النتـائج متـشابهة مـع            
  . األطفال

  
  :سكان في قطاع غزةاآلثار النفسية للقصف اإلسرائيلي على ال )  2001قوتة ،( دراسة 

وقد هدفت الدراسة إلى تقييم حجم انتشار الخبرات الصادمة بين األمهات اللواتي تعرضن للقصف فـي                
، كانت عينة الدراسة من سكان المنطقة التي تعرضت للقصف اإلسرائيلي           "خانيونس ورفح   " محافظتي  

سة األفراد الذين كانوا يعانون من      في المنطقة المجاورة لبوابة صالح الدين في رفح ، واستبعدت الدرا          
 ) 55 - 21( أما ممن تراوحت أعمـارهم بـين    ) 121( أمراض نفسية سابقة، واشتملت العينة على 

  .عاماً ) 16 – 3( طفالً ممن تراوحت أعمارهم ما بين  ) 21( عاماً، و
طفال عـن   وأشارت الدراسة أيضاً إلى ارتفاع معدالت أعراض ما بعد الخبرة الصادمة بين األ            

منهم شاهدوا غربـاء    % ) 51.7( منهم شاهدوا إطالق النار، و    % ) 96( طريق المشاهدة ، حيث أن      
منهم % ) 22.9( منهم شاهدوا أصدقاءهم أو جيرانهم جرحوا أو قتلوا ، و         % ) 35( جرحوا أو قتلوا، و   

 بالنـسبة لمـدى   شاهدوا القصف والجنازات ، أمـا % ) 95.8(  أو قتلوا، و  اشاهد أفراد أسرهم جرحو   
% ) 11.8(يعانين من القلـق، و    %) 19.7(تعرض األمهات للمرض النفسي فقد أشارت النتائج إلى أن          

  .منهن يعانين من أعراض مالمح المرض العقلي
  

بعنوان أثر اإلجراءات اإلسـرائيلية علـى واقـع    ) 2001(دراسة الجهاز المركزي الفلسطيني     
  :الطفل والمرأة واألسرة الفلسطينية

هدفت الدراسة إلى قياس تأثير اإلجراءات االحتاللية على واقـع الطفـل والمـرأة واألسـرة                 .1
الصحة النفسية واالضطرابات السلوكية،    ( الفلسطينية ، لمعرفة التأثيرات على الوضع الصحي        

، والتأثيرات على الواقع التعليمي والثقافي، باإلضـافة إلـى دور           )التغذية، األمراض الشائعة    
 في مواجهة األحداث، وطبيعة ونوعية المساعدات التي تحتاجها األسرة لمواجهة نتـائج             األسرة

اإلجراءات اإلسرائيلية، والحالة االجتماعية واالقتصادية لألسـرة الفلـسطينية قبـل وخـالل             
مؤلفـة مـن    ( تم تنفيذ الدراسة على عينة عشوائية طبقية ممثلة للمجتمع الدراسـي            . األحداث
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وقد شـمل   )  أسرة في قطاع غزة      1092 أسرة في الضفة الغربية و       2301:  أسرة منها  3393
 .توزيع العينة على مناطق لها احتكاك مباشر في األحداث ومناطق بعيدة عن مناطق االحتكاك

 
  :بعنوان األطفال والمراهقون في األسر الفلسطينية )  2001(دراسة الزرو 

 والمراهقين الفلسطينيين في حاالت النزاع طويل       تعنى هذه الدراسة على وجه التحديد باألطفال      
األمد والهجرة القسرية ، وتسعى للتعرف على ما يطرأ على حياة هؤالء األطفال والمراهقين عندما يتم                

وتهدف أيضاً إلى بحث التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للهجرة         . اقتالعهم وأسرهم وتهجيرهم بالقوة   
مد على األطفال والمراهقين في المنطقة، وتطوير منهجية بحث متعـددة           القسرية ، والصراع طويل األ    

الحقول المعرفية التي يمكن استخدامها من ناحية نظرية وتطبيقية، والتعرف على آليات التغلـب علـى               
المصاعب التي يمكن االستفادة من دروسها وتعميمها على الباحثين، والممارسين، وواضعي السياسات            

المرحلة األولى  : بحيث تم تنفيذ البحث على مرحلتين     . ال والمراهقين في الشرق األوسط    الخاصة باألطف 
والمرحلـة الثانيـة تـم      . أسرة ) 20( بحث بالمشاركة على مستوى المجتمع المحلي بعينة فرعية من          

أسرة لكل منطقة من أماكن الدراسة وهي الـضفة الغربيـة ، قطـاع غـزة،                 ) 20( اختيار عينة من    
وأخذت هذه العينات طبقيـة علـى    ) 8 – 18( ن، وسوريا، ولبنان،  للفئات العمرية من عمر واألرد

أساس المكانة االجتماعية واالقتصادية ألفراد األسرة، وخبراتهم المباشرة بالهجرة القسرية، وتـوزعهم            
لتركيـز  مع ا . فتم جمع البيانات عن طريق روايات شخصية، وسير حياة األطفال والمراهقين          . العمري

وإجراء مقابالت شبه مقننة مع     . على األحداث الحرجة في حياة األجيال المختلفة ضمن األسرة الواحدة         
أشخاص من ذوي الخبرة واالطالع، ومقابالت مع جماعات طبيعية من الرجال والنساء واألطفال فـي               

  .البيوت والمدارس، والمالحظة بالمشاركة
  :ات النفسية التي تعرض لها األطفال خالل انتفاضة األقصىبعنوان الصدم ) 2001(دراسة السراج 

تشير الدراسة التي أجراها مركز األبحاث في برنامج غزة للصحة النفسية حول الصدمات التي تعرض               
لها األطفال خالل انتفاضة األقصى والتي تم اختيار العينة من منطقتي إقليم التفاح بخان يونس وبوابـة                 

طفالً، فتوصـلت   ) 120(  العتبارها األكثر عرضة للعنف اإلسرائيلي والتي شملت صالح الدين برفح  
إصـابة بعيـار     % ) 42( تعرضوا الستنشاق الغاز المسيل للدموع،       % ) 97: ( الدراسة لعدة نتائج  

يبكي حين الذهاب للمدرسة ويـرفض الـدخول         % ) 32( إصابة بعيار بالستيكي،    % ) 50( ناري،  
  يعانون من تأتأة أو لعثمة في الكالم % ) 15( يتهربون من المدرسة، )  % 15( للحصة، 
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يميل إلى العمل بمفرده دون مـساعدة        % ) 61( يعانون من صعوبات في النوم،       % ) 42 ( 
  عنيد وغير مطيع، % ) 63( يعانون من مص اإلصبع وقضم األظافر،  % ) 19( اآلخرين، 

  :دت هذه النتائج إلى ما يليأ. يقومون بتخويف األطفال % ) 25 ( 
  .تبلد اإلحساس والشعور بالغضب  .  أ
 .يتولد لدى الطفل الشعور باالنتقام من العدو .  ب

بينت الدراسة أنه كلما استوعب الطفل لما حدث له زاد عنده الحزن واأللم واالكتئـاب                .  ت
ـ       : ويعبر عن ذلك بعدة أشياء منها      ى البكاء، االنعزال، التبول الالإرادي، عدم القدرة عل

 .التركيز في الدراسة، التشتيت الذهني

 
  :بعنوان أثر االنتفاضة على الطفل في فلسطين )  2001(دراسة شماسنة 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر االنتفاضة على الطفل الفلسطيني حيث التأثيرات النفسية،             
) إناثـاً وذكـوراً     ( فـالً   ط ) 76( شملت  . والتعليمية، والصحية والسياسية، واالقتصادية واإلعالمية    

  . سنة ) 6 – 18( تراوحت أعمارهم من 
أن إصابات األطفال خالل االنتفاضة كانت مباشرة وقاتلة وتركزت         : وقد أظهرت نتائج الدراسة   

في الفخذ واألرجل والرأس، كما أشارات النتائج إلى تدني التحصيل العلمي ألطفال بسبب كثرة غيابهم               
طفالً أن االنتفاضة قد أثرت عليهم بشكل مباشر من كافة النواحي، كمـا              ) 52( عن المدرسة، وأجمع    

  .سنة ) 11 – 26( بينت أن شهداء االنتفاضة، تراوحت أعمارهم بين 
  
  

  :بعنوان التأثيرات بعيدة المدى للعنف السياسي )  2001(دراسة كناعنة 
  :وهي كالتالي. فتوصل الباحث للنتائج التالية في حالة التعرض للعنف السياسي 

وممكن أن تكون النتيجة إشباعاً     . الطموح إلى حياة طبيعية     الرعب واالنطواء، سلوك غير عادي،      
 .وبالتالي سلوك سلمي وال عنف، وممكن أن تكون النتيجة خيبة أمل وبالتالي إحباط

الجتمـاعي،  استمرار العنف والقهر اإلسرائيلي ، تدهور االقتصاد ، التخبط األخالقي ، التشقق ا            و  
الغضب والخوف الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى إحباط وبالتالي         ظام اإلبادة كل ذلك يسبب اإلحباط،       ن

إلى استعداد للعنف ومن ثم إلى استعمال التنفيس الفعلي وبالتالي إلى االنفجار والالمباالة واالنشغال              
 .ياضة والعمل الخيريبالذات واللجوء، إلى العنف اإلجرامي وممكن أن تكون النتيجة والر
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عـن طريـق    " أي التراجع إلى مكان حيادي إلعادة شحن الطاقة         " محاولة تجنب اآلثار السلبية     و  
( لى العنف يقلل مـن ردة الفعـل عليـه         إن التعود ع  الموسيقة والرياضة والعمل الخيري،     الثقافة و 

  .الضرب ال يؤدي إلى نتيجة: مثالً). التأثير المرجو
  

  : التي هدفت إلى تحديد معدالت االضطرابات السلوكية) 2000مطيري، ال(وتبين دراسة 
وتحديد الفروق بين الذكور واإلناث     . الظاهرة بين األطفال الذين يعيشون في كنف أسرة محدودة الدخل         

في ما يتعلق بحدة االضطرابات السلوكية، وأيضاً تحديد عالقـة االضـطرابات الـسلوكية الظـاهرة                
يث ركزت الدراسة على االضطرابات السلوكية لدى األطفال الذين  يعيشون فـي             ومتغيرات مختار، ح  

طفـالً وطفلـة، ولتحقيـق أهـداف         ) 231(بيئات فقيرة في دولة الكويت، وتكونت عينة الدراسة من          
الدراسة اعتمد الباحث على استبانه تتضمن عدة مجاالت يقوم الوالدان باإلجابة عنها ومنها قائمة سلوك               

وأيضاً مقياس مؤشـر الحرمـان مـن         ) Achenbach   ، 1999(لتي قام بتطويرها اكنباتش     الطفل ا 
،  )Dumas and Whaler ،1983( االقتصادية والذي قام بتطويره كل من –االمتيازات االجتماعية 

س ، وأخيراً مقيـا   )قائمة بيك لالكتئاب  ( ومقياس االستجابة الوالدية،  ومقياس االستجابة الوالدية وأيضاً         
من %)  3.5(، وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة أن           (Zimet,1988)المساندة االجتماعية التي أعدها     

األطفال الذين يعيشون في أسر محدودة الدخل يعانون من اضطرابات سلوكية ظاهرة عنـد مـستويات               
نـاث فـي    إكلينيكية كما وبينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين الـذكور واإل                

االضطرابات السلوكية الظاهرة وأنه توجد ارتباطات جوهرية بين االضطرابات السلوكية الظاهرة من            
 االقتصادية، والرقابة الوالدية، واالستجابة الوالدية، واالكتئاب عند أحـد          –جهة والضغوط االجتماعية    

  .الوالدين من جهة أخرى
  

 الطفل نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية منذ بدايـة        ولمعرفة طبيعة اآلثار النفسية التي ظهرت على      
الجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني،      ( انتفاضة األقصى، بشكل أكثر شمولية وموضوعية، عمل        

على تنفيذ مسح أسري لدراسة إثر اإلجراءات اإلسرائيلية على واقع الطفل والمرأة واألسـرة               ) 2001
مـن الفئـة   % ) 55.4( إلى أن  ) 11 / 4 / 2001 – 15 / 5 / 2001(الفلسطينية خالل الفترة ما بين 

 ) % 43.6( يخافون من الوحده و % ) 1. 53(يخافون من الظالم وتبين أن  ) 5 – 17( العمريه من 
وتبـين أن   . من األطفال أصبح لديهم تفكير زائـد بـالموت        % ) 27.6( أصيبوا بنوبات بكاء، كما أن      
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الناحية النفسية، وذلـك بـسبب عـدم تطـورهم النفـسي واإلدراكـي              األطفال أكثر الفئات تأثراً من      
واالجتماعي، إضافةً إلى تعرضهم المباشر للعنف اإلسرائيلي المفرط، وحسب مختصين فـي الـصحة              

من األطفال كانت لهم تجربةً في حوادث سببت لهم صدمة في حياتهم، وفي األغلب              % ) 90( النفسية  
بته قوات االحتالل اإلسرائيلي على البنـاء االجتمـاعي للعائلـة، ومـن             كان ناتجاً عن التأثير الذي سب     

االضطرابات النفسية والسلوكية التي ظهرت على األطفال بسبب ممارسة العنف ضدهم بشكل مباشـر              
وغير مباشر والتشتت وعدم التركيز، وضعف الذاكرة والنسيان والحزن واالكتئاب، والحركة الزائـدة،             

ين، والتمرد وعدم الطاعة ومالزمة الكبـار لعـدم الـشعور باألمـان ، والتبـول              والعنف اتجاه اآلخر  
الالإرادي ، واألرق، والنوم الزائد أو االستيقاظ من النوم بسبب مـشاهدة الكـوابيس، واضـطرابات                

  .هضمية وعزوف عن األكل
  

  : يبعنوان انعكاسات العدوان الصهيوني على سلوكية الطفل اللبنان ) 2000( دراسة غوش 
هدفت الدراسة إلى معرفة اآلثار الناجمة عن العنف الصهيوني على األطفال فـي المجتمـع اللبنـاني،         

  :فتوصلت لعدة نتائج. اعتمدت الباحثة أسلوب المالحظة والمقابلة مع األطفال وأهاليهم
 من األطفال شاهدوا وتأثروا بأعمال العنف الصهيوني وتكون لـديهم الرغبـة            % ) 50( 

ظهر عند األطفال ما بعد األحداث الصادمة مـن فقـدان       تقام والعدوان ضد الصهاينة،     باالن
التوتر واالكتئاب والتبول الالإرادي، واالضطراب في النوم       :  األهل وممتلكات مشاكل مثل   

ظهـر بـسبب العـدوان      ، و  % )38( وقلة الشهية، وعدم الذهاب إلى المدرسـة بنـسبة          
ي األوضاع االقتصادية مما أدى باألسرة إلى إهمال متابعة         اإلسرائيلي العنف األسري وتدن   

من األطفال من النزوح مما أدى       % ) 60( ، وعان    % )45( أوالدهم في الدراسة بنسبة     
 .إلى تشردهم وانحرافهم والبحث عن مؤسسات تدعم احتياجاتهم

  
  

  ):1999أبو سابا، (دراسة 
  :حول األطفال ضحايا العنف) 1999( دراسة الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع األطفال الفلسطينيين في محافظة الخليل الذين يعانون من مشكلة               
  :اعتداءات الجيش والمستوطنين المتكرر بهدف التعرف على اآلثار التي تتركها على
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معلمـو  ين تم االعتـداء علـيهم، و     األطفال الذ  أسر   دى عليه والطفل الذي لم يعتد عيه،      الطفل المعت 
 .المدارس التي تتعرض لالعتادءات

 
قامت الحركة العالمية بمسح ميداني بأخذ عينة من المدارس ، حيث تم تطوير استبيانات لكل مـن                 

قرطبة للبنات، اليعقوبية للبنات، عمر بن      ( األطفال، وأهالي األطفال، والمعلمين في هذه المدارس وهي         
للمدينة والمدرسة الثانية تقع فـي       ) H2( مع العلم أن مدرسة اليعقوبية وقرطبة تقع في         ). عبد العزيز   

  .الشارع االلتفافي حول مدينة الخليل ) C( منطقة 
تم اختيار العينة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم ومدراء المدارس وتمت الزيارة المسبقة ومقابلة كل               

أطفال يعانون من صـعوبة فـي        ) 6( تداء عليهم من كل مدرسة، و       أطفال تم االع   ) 6: ( من الفئات 
عائلة  ) 18( من األطفال يعانون من االضطرابات االنفعالية والعدوانية، و        % ) 20( التركيز الذهني،   

  . تم االعتداء على أطفالها
  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

 77.6(سنة فوصلت نسبتهم إلى  ) 10 – 15( الفئة األكثر تعرضاً للعنف من األطفال ما بين سن 
من حيث الجنس كانت النسبة العليا من الفئة التـي جـرى عليهـا               .من مجمل الفئة المبحوثة   % ) 

من عينة البحث وذلك يرجع لمدرستي إناث        % ) 77.6( البحث هي من اإلناث وقد بلغت نسبتهن        
المؤدي للمدرسـة حيـث كانـت       أعلى نسبة تعرضت لالعتداء حدثت في الشارع         .ومدرسة ذكور 

الـضحايا   % ) 94.4( تزايد نسبة االعتداءات بشكل متصاعد لكل سنة كـان           %).72.2(النسبة  
أن الجيش هو الذي ارتكب أعلى نسبة من        ) العينة  ( أكّدت   .واألطفال الذين شاهدوا عملية االعتداء    

أعلى نسبة من أساليب      % ).55.6( االعتداءات مقارنةً مع المستوطنين حيث وصلت النسبة إلى         
ظهرت أعراض نفسية من قلق، وتوتر وخـوف،          % ).40.9( االعتداء هي الضرب حيث بلغت      

 % ) 51.7( لألطفال الذين تعرضـوا للعنـف وبنـسبة          % ) 66.6( عدم الشعور باألمان بنسبة     
 .لألطفال الذين شاهدوا العنف على اآلخرين

%) 71.4(راسي، تشتت، وعدم استيعاب وتركيـز بنـسبة         كما ظهرت مشاكل تعليمية من تأخر د      
لألطفال الذين شاهدوا العنف على اآلخـرين        % ) 38.3( لألطفال الذين تعرضوا للعنف، وبنسبة      

حيث الفرق من ناحية االعتداءات هو من الناحية الجسمية حيث تبدو آثار العنف أكثـر وضـوحاً                 
شرين وتكون باقي األعراض مشابهة مـن الناحيـة         على األطفال الذين تعرضوا لعنف واعتداء مبا      

  .النفسية، االجتماعية، التعليمية، والمسلكية
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  ): 1999الرشيدي،( في ) 1997 أحمد عبد الخالق، (دراسة 
من أهـم اآلثـار    ) PTSD(هدفت الدراسة إلى برهنة أن اضطراب الضغوط التالية للصدمة،  

  .الكويتالسلبية النفسية للعدوان العراقي على دولة 
ظهرت اآلثار النفسية السلبية كالقلق، والخوف، واالكتئاب، بـصفتها أعراضـاً ثانويـة لهـذا               

ارتفـاع معـدالت    : االضطراب، وكانت الحرب سبباً أساسياً في ظهور آثار نفسية سلبية عديدة مثـل            
دة حـاالت    والمخدرات وزيـا   لاإلصابة باالضطرابات النفسية، وانتشار سوء استخدام العقاقير والكحو       
  .العدوانية، والعنف، وظهور أشكال شتى من السلوك االنحرافي والجرائم

  ":مذبحة الخليل، اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة عليها) " 1997 فريحات،( دراسة 
فحص اآلثار النفسية واالجتماعية لمذبحة الخليل على أسر الشهداء من جميـع            هدفت هذه الدراسة إلى     

هـات  قارنة بين أفراد األسرة ودرجة الصدمة ودراسة لمستوى القلق واالكتئاب لـدى األم            م و جوانبها
معرفة المشكالت الناتجة عن هذه اآلثار علـى الـصعيدين النفـسي            وعالقتها بصدمة أفراد األسرة، و    

  .واالجتماعي
الثالثة أيام  شملت عينة الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة حيث أخذت أسر الشهداء الذين سقطوا في               

شهيداً، واستخدمت الباحثـة     ) 35( األولى للمذبحة وشملت المتزوجين وغير المتزوجين منهم وعددهم         
فقرة لجميع أفـراد    (أسلوب المقابلة واالستبيان الذي يتضمن مجموعة من األسئلة وقسم لخمسة فقرات            

 25(سنة، ولألبناء من  ) 2 – 12( األسرة، وفقرة خاصة باألم أو الزوجة ، وفقرة األب، ولألبناء من 

إضافةً إلى استبانة خاصة باألسرة الغير مصدومة التي لم يتعرض أحـد مـن أفرادهـا    . سنة ) 12 –
الستشهاد وتسكن في مكان بعيد عن البلدة القديمة حيث أن االستبانة مكونة من خمسة فقـرات أيـضاً                  

  .وذلك لعمل مقارنة
  
  

  :كانت بعض نتائج الدراسة كاآلتي

هناك فرق في مستوى ودرجة القلق واالكتئاب والصدمة لألسر الذين تعرض أحد أفراد أسرتها للحدث               
واألسر الغير مصدومة حيـث كـان مـستوى القلـق           ) األسر المصدومة   ( واألسر التي لم يتعرض     

 .واالكتئاب عند األسر المصدومة أعلى من األسر الغير مصدومة والتي لم تتعرض للصدمة مباشرة
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في اآلثار النفـسية     α≤0.05)(ا أثبتت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى             كم
واالجتماعية للمذبحة على األبناء حسب نظرة المجتمع لألسرة أي سواء كان المجتمع متعاطفاً أم غيـر                

  .متعاطف مع األسرة فإن تأثير هذه المذبحة على األبناء قوي جداً
  

  : بناء مقياس اضطرابات الضغوط التالية للصدمة في المجتمع الكويتي ) 1996اجة ،الخو( دراسة 
الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو بناء اختبار لقياس اضطرابات الضغوط التالية للصدمة فـي المجتمـع                
الكويتي، ليلبي حاجة المختصين في مجالي التشخيص والبحوث، وتحديد قدرة المقياس على التمييز بين              

جموعات مختلفة الخصائص في المجتمع الكويتي ، ولقد روعي في صـياغة العبـارات أن تقـيس                 م
   .ICD-10( ،DSM-IV )( األعراض التي وردت في كل من 

أنثـى أظهـرت     ) 624( ذكـراً، و   ) 622( طالباً كان منهم     ) 6421( وتكونت الدراسة من    
ر واإلناث حيث أظهرت أن اإلناث أكثر عرضةً        النتائج وجود اختالفات ذات داللة إحصائية  بين الذكو        

الضطراب الضغوط التالية للصدمة من الذكور، وأن المقياس يحتوي على أربعة عوامل سـميت كمـا            
الشعور بتكرار الحدث، االضطرابات االنفعالية ، وتجنب التفكير في الصدمة، والقابلية المرتفعـة             : يلي

ي من عبارات مشتملة على الجوانب التي اتفق عليها، معظـم           لالستشارة ، وتعد هذه العوامل بما تحتو      
الباحثين حول األعراض التشخيصية الضطراب الضغوط التالية للصدمة، والتحقق من قدرة المقيـاس             

  .على الكشف عن حاالت اضطراب الضغوط التالية للصدمة في العينة الكويتية التي استخدمت
  

   ):2006سعادة، ( اردة في  الو1995)قوته و آخرون، ( أما دراسة 
فقد هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين النشاط و التجربة المسببة من ناحية، واالسـتجابة                

طفـالً تراوحـت    ) 1323(، من ناحية أخرى، تكونت عينة الدراسة       نالعاطفية لدى األطفال الفلسطينيي   
ارس ومخيمات غـزه أعطـوا  قائمـه     من مدنسنة تم اختيارهم عشوائيي ) 7 – 17(أعمارهم ما بين 

حدث متعلق بالصدمات، طورها مركز غزه للـصحة النفـسية العقليـة             ) 14( للمراجعة مكونه من    
كـضرب،   ) 1987( خصيصاً، وكانت القائمة مكونة من أحداث عاشها األطفـال فـي االنتفاضـة              

 ) 48(  عالي من الصدمات طفل سجلوا مستوى )  ( 60واالعتقال والجرح والغازات الليلية تم اختيار
 حالة حدثت نتيجة غيـاب مـن المدرسـة أو رفـض             42سجلوا مستوى منخفض لصدمات  وفقدان       

أنثى وكانت أعمارهم ما بين      ) 55( ذكر ) 53( المشاركة أو عدم إعادة االستبيان و تكونت العينة من          
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ضة وعالقته  بالـصدمات   أشارت النتائج إلى أن تعرض الطفل بصورة شخصية  لالنتفا ) 11 - 12( 
واشتراكه في االنتفاضة قد عد المقياس الحاسم في هذه األمور أظهـرت النتـائج أن األطفـال الـذين               

 للكثير من التجارب الصادمة عانوا من قلة التركيز واالنتباه من الـذين لـم يـشاركوا فـي                   اتعرضو
  .االنتفاضة
  

التكيفية لدى األطفال غير العـادين ذوي       بدراسة بعنوان المشكالت     ) 1994الشمايلة،  ( قامت  
. دراسة مسحية لعينة أردنيـة    ) الفشل الكلوي والصرع والتالسيميا وسرطان الدم       ( األمراض المزمنة   

الـصرع  (هدفت الدراسة إلى معرفة المشكالت التكيفية التي تواجه األطفال ذوي األمراض المزمنـة،              
درست الدراسة مدى مساهمة متغيرات العمر، والجـنس،        و) والتالسيميا، وسرطان الدم، الفشل الكلوي    

ونوع المرض، كمتغيرات مستقلة في تفسير التباين على مقياس المـشكالت التكيفيـة كمتغيـر تـابع                 
 13-10(و  ) 9 – 6( طفل من الجنسين ضمن الفئات العمرية من  ) 80( وتكونت عينة الدراسة من 

ت التكيفية، وأشارت النتائج إلى أن أكثر المشكالت شيوعاً بين          واستخدمت الباحثة مقياساً للمشكال   . عاماً
التعلق الطفولي المبالغ باألم، القلق     : األطفال أفراد عينة الدراسة هي التي تعبر عن مشكالت تكيفية مثل          

وأشارت النتائج أيضاً إلى أنه ال      . والتوتر، الخوف من االبتعاد عن األسرة والغضب واالنفعال السريع        
 فروق ذات داللة إحصائية للمشكالت التكيفية بين األطفال ذوي األمراض المزمنة تعـزى إلـى                يوجد

متغيرات الجنس والعمر، أما نوع المرض، فقد أشارت النتائج إلى أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية                
  .تعزى إلى متغير نوع المرض

  
ت الشائعة لدى أطفـال مرحلـة       بإجراء دراسة عن المشكال    ): 1993العمران وعبادة،   ( وقام  

سنوات في ضوء بعض المتغيرات األسرية بدولة البحرين، وهدفت هذه الدراسـة   ) 6 – 3( الرياض 
إلى التعرف على طبيعة وحجم المشكالت السلوكية لألطفال كما يدركها الوالـدان، وللتعـرف علـى                

 بعض المتغيرات كترتيب الميالد،     الفروق بين الجنسين ودراسة الفروق بين فئات عمرية مختلفة، وأثر         
والعمر الزمني للوالدين، ومستوى تعليمهم، وذلك باستخدام قائمة المشكالت السلوكية لألطفال من إعداد             
الباحثين، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن المشكالت الشائعة لدى أطفال الروضـة                

الت الغذاء، والخوف والنشاط الزائد وقلـة النظافـة الشخـصية           األنانية، ومشك : مرتبة تنازلياً كالتالي  
والغضب واالنفعالية، وعدم القدرة على التأجيل وعادات اجتماعية غير مرغوبة والغيرة، كمـا كانـت               
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هناك فروق دالة إحصائياً حيث كان للبنين متوسطات أعلى من البنات من  وجهة نظر األمهات، وتقل                 
  . ع تقدم األطفال مع العمرحجم المشكالت السلوكية م

  
  :ردود الفعل المتأخرة لصدمة الحرب )  1992الديب،( دراسة

هدفت هذه الدراسة للكشف عن المتغيرات وأنواع الصراعات والمشكالت التي تصيب الفـرد كـردود               
فعل لخبرة صدمات الحرب، وذلك بهدف الوصول إلى مؤشرات مناسبة للتـشخيص والعـالج لهـذه                

عاشت األزمـة بكـل أحـداثها وعانـت         ) مواطنة كويتية   (  أن الدراسة أجريت على      حيث. الحاالت
  .ضغوطها بكل أنواعها وأشكالها

استخدمت الباحثة األساليب اإلكلينيكية المتعمقة لدراسة الحالة مـع اسـتخدام المقـاييس الـسيكومترية            
جوانب النفسية واالجتماعية لطلبـة     التقليدية ، فمزجت بذلك بين المقابالت اإلكلينيكية الحرة واختبار ال         

  . مع االستعانة بالمذكرات الشخصية للحالة واستخدام اختبار تفهم الموضوع اإلسقاطينالكويتيتي
درجة على البعـد الخـاص االضـطرابات النفـسية           ) 42( وقد أظهرت النتائج حصول الحالة على       

اة الحالة لبعض االضـطرابات النفـسية       االجتماعية من االختبار وهي درجة عالية مما يشير إلى معان         
صـداع متقطـع،    ( االجتماعية ، وما يدعم ذلك أنها ما زالت تشكو من بعض األعراض السيكوماتية              

اضطراب في المعدة ، حشرجة الصوت عند االنفعاالت الشديدة وأنه ما زالت تعيش صدمة الحـرب،                
عنه من خالل تحريفها اإلدراكي لجميـع       ، وهذا ما عبرت     )وما ارتبط بها من خبرات سلبية ومعانات        

  .البطاقات العشرة المختارة من االختبار
  

حول الطفل الفلسطيني في األراضي المحلتة مـن ناحيـة أوضـاعه الـصحية               ) 1991(دراسة بكر   
  :واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والتربوية

 العينة بشكل عشوائي بواسطة     اهتمت هذه الدراسة باألطفال في األراضي المحتلة ، وتم اختيار         
) 14 –يوم( االختيار العشوائي الطبقي الذي تم توزيعه حسب المناطق الجغرافية والتوزيع العمري من             

  :فتوصل الباحث لعدة النتائج. سنة 
وبينت أن الطفل الفلسطيني يعيش ظروفـاً قاسـية تتـسم           . تدني التحصيل العلمي عند الطلبة    

بينـت أن   .  حيث الجوانب االجتماعية واالقتصادية والتربويـة والـصحية        بالضغط والتوتر النفسي من   
الطفل الفلسطيني يعاني من مشاكل سلوكية نفسية من الحركة الزائدة والتبول الالإرادي واالضطرابات             
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بالنسبة للخوف عند األطفال لدى مشاهدتهم جنود االحتالل يظهـر عنـدهم التـوتر             . في النوم والطعام  
مـستوى تقـدير    . بينت أن اإلناث يعانين من الحزن واالكتئاب بشكل أكبر        . ابات النوم والقلق واضطر 

بينت أن الطفل الفلـسطيني     . الذات عاٍل بين األطفال الذين فقدوا آباءهم بالنسبة للبلدان العربية والغربية          
  . لديه القدرة على تحمل المسؤولية واالبتعاد عن االتكالية

للصحة النفسية للنساء الفلسطينيات اللواتي يعشن في الضفة الغربية تحت          )  1988بونا ماكي،   ( دراسة  
  :االحتالل اإلسرائيلي

أجرت الباحثة دراسة حول الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات اللواتي يعشن في الضفة الغربية             
نـساء  مـن ال   ) 174( شملت عينة الدراسـة      ) 1967(وقطاع غزة اللذين تحتلهما إسرائيل منذ عام        

من النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن داخـل حـدود          ) 35( الفلسطينيات ، ومجموعة ضابطة عينتها      
لقد تم اختيار النساء من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين حسب أصول             ) 1948( إسرائيل منذ عام    

الجتماعية، المكانة المهنية   ، المستوى التعليمي، الطبقة ا    )قرية، مدينة، مخيم    ( تمثيله وفقا لمكان السكن     
  ).الجئ، غيرالجئ ( ، والوضع السكني 

قامت الباحثة أيضاً، بدراسة األحداث الحياتية الضاغطة بين أفراد عينة البحث، حيـث بينـت               
نتائج الدراسة أن العنف الجسدي يعد إحدى التجارب المعتادة في حياة نساء الضفة الغربية وقطاع غزة                

ن ثلثي النساء بأنهن قد تعرضن لنوع من أنواع العنف وبينت الباحثة أيضاً، إن              حيث ذكرت أن أكثر م    
%) 83(إذ تبلـغ  . المشاهدة أو المشاركة في المظاهرات يشكالن أعلى نسبة من مصادر تجارب العنف           

من النساء اعتقال   % ) 48( باإلضافة إلى تجارب الفقدان التي تشكل نسبة مماثلة حيث روت أكثر من             
من النساء بـأنهن  % )  70-% 62( ضاء أسرتها اعتقاالً لفترة طويلة من الزمن، بينما ذكرت أحد أع

  .قد فقدن أحد أعضاء األسرة أو صديقاً نتيجة للحرب أو القتال
أما بالنسبة إلجراءات المضايقة فتبدو متفاوتة بين نساء العينة حيث تمتد مـن اإلرهـاب فـي الليـل                   

هانة وتأخير الفرد على إحدى نقاط التفتيش من جهة أخرى بينما عانت            ومهاجمة السكان، من جهة واإل    
أنهن % ) 11( من المضايقات البسيطة والحادة فلم يبد سوى        ) مجموعة الضغط النفسي    ( معظم نساء   

  .لم يتعرضن إلى مضايقات الجنود
) العنف الجسدي  (صنفت األحداث التي عدتها النساء من أقل اإلحداث المسببة للضغط النفسي تحت فئة            

من النساء اللواتي تعرضن للضرب على أيدي الجنود تلك الحـوادث           % ) 55( حيث لم يقيم أكثر من      
على أنها تسببت لهن بضغوط نفسية حادة، اضطراب حاد وأحداث صادمة ومن النساء اللواتي هـربن                
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المظاهرات، ما نسبته   بسبب إطالق أو جابهن قوات االحتالل شخصياً، أو من خالل أوالدهن بمشاهدة             
منهن أدركن تلك األحداث بأنها تسبب ضغوطاً نفسية واضطرابات حادة جداً كما ذكرت مـا           % ) 61( 

  .ةيسبب الضغوط النفسية الحاد) حظر التجول (من النساء إن فرض% ) 65( يعادل 
لعدائيـة،  وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود تباين ذي داللة إحصائية بين القلق، واالكتئاب، وا            

  .من جهة واإلحداث الصادمة ، والمتعلقة باالحتالل العسكري من جهة ثانية
وأوضحت نتائج الدراسة أن األحداث الصادمة والمرتبطة باالحتالل العسكري تميل إلى ازدياد            
ردود فعل الضغط النفسي بين مجموعة نساء الضفة الغربية وقطاع  غزة ، وتظهر هذه العالقة بـين                  

اليومية ومؤشرات الصحة النفسية لدى مجموعة نساء الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يزيد             المصاعب  
بداللة إحصائية كلما ازداد حجم     ) القلق، االكتئاب، والعدائية، واألمراض النفسية    ( عدد هذه المؤشرات    
  .المصاعب اليومية

  
  
  
  
  

  : الدراسات األجنبية إلضطراب ما بعد الصدمة2.11.2

دور أثر اضطرابات ما بعد الصدمة التـي        : بدراسة بعنوان   ) 2007وآخرون،  مصالحه  (قام  
األطفال (تعرض لها اآلباء على تكيف األطفال الصغار لفحص آثار المخاطرة أو المجازفة على تطور               

  ): الصغار أو الرضع
بنـت و    ) 48( ولد و    ) 52( األزواج اليهود اإلسرائيليين، آباء لـ      من   ) 100( وتكونت العينة من    

الدراسـة  بنت وجميع اآلباء فـي هـذه          ) 29(ولد و    ) 33( من األزواج الفلسطينيين أباء لـ      ) 62(
 ) 83(متخرجين من مدارس عليا ومعظمهم من حملة الدرجات األكاديمية حيث وصلت النـسبة إلـى                

فكانـت  ) فـة   شبه وظي ( منهم أصحاب دخل ثنائي وجميع األمهات المشاركات واآلباء كانوا موظفين           
سنة والنساء العربيات أعمارهن تتـراوح بـين    ) 27 - 70( أعمار النساء  اإلسرائيليات تتراوح بين 

فجميـع األمهـات فـي كـال     . سنة حيث يوجد اختالف في العمر بينهم واضح ومميز  ) 25 - 65(
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 للعمـل عنـدما     كن يعملن حتى إنجاب الطفل األول ثم يعـودن        ) اإلسرائيلي والفلسطيني   ( المجتمعين  
  .أسبوع ) 12 - 16( يصبح عمل طفلهن األول من 

وبعد من األهـالي قبـل اسـتخدامهم للدراسـة،        ) 20( االستمارة على عينة تجريبية مكونة من        اراختب
األب، ) ( األم، الطفـل  (  من تعبئة االستمارة تم تصوير اآلباء واألطفال على ثالثة اتجاهات            االنتهاء  
 ).العائلة ) ( الطفل 

عوامل ) 6(وهناك ثمانية من عوامل مجازفة األطفال درست هنا، )   شهراً 5 - 34( األطفال عمرهم 
قناعة الزوجيـة   تم أخذها من اآلباء واالثنين الباقيين تم وضعها للمالحظة وهي  أعراض اإلحباط ، ال              

  والدعم االجتماعي
  

عنصر والتـي تقـيس      ) 21( توي على   أعراض إحباط أو اكتئاب األم هناك مقياس يح       : العامل األول 
  .درجات ) 3(مستوى إعراض اإلحباط بميزات 

  .مالحظة األهل لمزاج الطفل: العامل الثاني
 ) 15(يتكـون مـن     ) اختبار العدالة الزوجيـة     ( القناعة والرضا في العالقة الزوجية      : العامل الثالث 

  .عنصر وضعت لخلق هدف الرضا والقناعة الزوجية
الدعم االجتماعي تم استخدام مقياسين لدراسة الدعم االجتماعي مقياس الدعم االجتماعي           : بعالعامل الرا 
سؤال والتي تزود معلومات في مالحظة األهل الموضوعية لمـصداقية الـدعم فـي               ) 12(مكون من   

ـ           ) كإرشاد  ( مختلف الحقول والمجاالت     ل بمصداقية عالية وجيدة أما المقياس الثاني فتم تعديله مـن قب
حيث يدرج اآلباء أسماء أو ناس ممن تعاونوا معهم وقدموا لهم الـدعم              ) 1990كروكينبرج وليتمان،   (

  .االجتماعي
  .سؤال ) 180(تدخّل عمل العائلة ، وهذا المقياس يحتوي على : العامل الخامس
فولة على وهو يقيس تأثير الط  ) 1 - 5( تجربة الطفولة كان هناك مقياس يتكون من : العامل السادس
  .الزواج وغيرها

وأسفرت الدراسة عن أن هناك اختالفات ثقافية في اتجاهات األهالي وتدريبات تنشئة الطفل وباختصار              
فإن البيانات تشير أن األمهات واآلباء العرب منجذبين أكثر للفلسفات المتعلقة بـدور العـرق واألهـل         

بعض األمهات العربيات يعودن إلى العمل بعد       ) هم  أي أنهم متمسكين أكثر بتقاليد    ( التقليدي بشكل كبير    
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والدتهم ليس من أجل العمل لذاته وإنما يعملن ألسباب مالية بحته فلذلك نالحـظ األمهـات العربيـات                  
  .لديهن خبرة في العناية باألطفال 

  
بدراسة بعنوان اضطرابات ما بعد الصدمة عند  )  Feldman et al ،(2006قامت  فيلدمان وآخرون 

  : األطفال من بداية مشيهم والتعلم الذاتي
وهدفت هذه الدراسة إلى دراسة اضطرابات ما بعد الصدمة والتنظيم الداخلي لألطفال حيث تم              

واآلخر مجتمعـي تعـاوني     ) اإلسرائيلي  ( بمجتمعين أحدهما فردي    . فحصه من خالل ثقافتين المتمثلة    
  ). الفلسطيني(

أزواج ) 62(و)  بنت   48 ولد   52(ج المشاركين اإلسرائيليين آباء     من األزوا  ) 100( تضمنت الوسيلة   
 اآلباء من كال الثقافتين     و شهراً،) 34-5( من عمر    ) بنت   29 ولد و  33( من عرب فلسطينيين أباء لـ      

منهم أصحاب شهادات، والمشاركين كانوا من  أصـحاب         % ) 83(قد تخرجوا من المدارس الثانوية و       
، )الوظائف أو شبه الوظائف التي تتطلب الخبرة      ( المشاركين كانوا من أصحاب     وجميع  ) ثنائي الدخل   (

سنة و أعمار األمهات الفلسطينيات بمعدل  ) 27 - 70( معدل أعمار األمهات اإلسرائيليات كان بمعدل 
سنه ففارق العمر كان مميزاً في ذلك، اآلباء اإلسرائيليين كانت أعمارهم تتـراوح بـين   )  25 – 65( 
  .سنة ) 30 - 35(واآلباء الفلسطينيين كانت تتراوح أعمارهم بين  ) 30 - 37(

تمت مقابلة اآلباء وتم تحديد الوقت المناسب وبالذات  عندما  يكون اآلباء  والطفل في المنزل استمرت                  
العربيـة  ( الزيارة لمدة ساعتين تم من خاللها عرض االستمارة حيث  كانـت االسـتمارة بـاللغتين                 

الطفـل ،  ( ، )الطفل ، األب   ) ( األم، الطفل ( محاور تم تصويرها     3وبعد االنتهاء كان هناك     ) ةوالعبري
  .حيث طلب من اآلباء واألمهات  أن يلعبوا مع أطفالهم حيث وفرة الدمى واأللعاب) العائلة 

 
طرابات أقسام ، عرض القسم األول والثاني معلومات عن اض         ) 3(تم تقرير ووضع النتائج في      :النتائج  

أما القسم األخير فكان يخاطب التنظيم الذاتي ومكوناتـه فـي           ) الفرضية األولى (ما بعد الصدمة للطفل     
وفي النهاية  . فمتعلقة بوسائل الثقافة أو طرق الثقافة     ) الفرضية الثالثة   ( أما  ) الفرضية الثانية   ( الثقافتين  

  . قة استراتيجيات األهل والتنظيم الذاتيتم استخدام نماذج معتدلة لفحص تأثيرات الثقافة على عال
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ومن أهم الدراسات األجنبية التي اهتمت بموضوع أعراض الصدمة عند أطفال الروضة دراسة ثابـت               
المعرض الزمة الحرب والمشاكل السلوكية واالنفعاليـة   )  Thabet Avostanis ,2006( فوستانيس 

  ):رياض األطفال ( عند 
الجنس ، ودخل األسرة، وعمل األم،      (  من المتغيرات المتمثلة في      وتم بحث ذلك من خالل عدد     

إضافةً إلى عدد األخوة في البيت ، وبلغت عينـة          " ) قرية، مدينة، مخيم    " وعمل األب، ومكان اإلقامة     
سنوات حيث تم اختارهم مـن   ) 3 - 6( روضات أعمارهم ما بين  ) 10( طفل من  ) 390( الدراسة 

ة في قطاع غزة واستخدم الباحثان في هذه الدراسة مقياس الصعوبات والتحديات            رياض األطفال مختلف  
 ) 337( وقد قام الوالدين بتعبئة المقاييس وقد بينت نتـائج الدراسـة أن             . ومقياس غزة للصحة النفسية   

 16.8( ظهرت عندهم أعراض الصدمة خفيفة وما نسبته        % ) 78( طفالً من العينة الكلية أو ما يعادل        
واظهـر  %) 4.3(كانت عندهم صدمة متوسطة بينما الصدمة العالية عند األطفال كانت نـسبتها             ) % 

أكثر الصدمات لـدى األطفـال الـذين كانـت           % ) 91.6( مقياس غزة للصحة النفسية أن ما نسبته        
 % ) 51.3( صدمتهم شديدة عند مشاهدة قصف البيوت من الطائرات للجيران وغيرهم، وبلغت النسبة             

ألطفال الذين يشاهدون قصف البيوت من الطائرات للجيران وغيرهم، وبلغت           % ) 27.9(  نسبته   وما
لألطفال الذين يشاهدون قصف البيوت من الدبابات، وقـد          % ) 27.9(وما نسبته    % ) 51.3( النسبة  

  .ظهر عند األطفال المشاكل مع األصحاب والنشاط الزائد عند األوالد أكثر من البنات
وهي دراسة موضوعية الضطراب ما بعـد الـصدمة   ) Port et al ,2001( بورت وآخرون دراسة 

  :ألسرى الحرب كبار السن
هدفت هذه الدراسة لفحص التغيرات في اضطراب ما بعد الصدمة ، ومـستويات األعـراض،     
ومعدالت التحسن عبر أربع سنوات ما بين أسرى الحرب األوائل األمريكيين مـن الحـرب العالميـة                 

 ) 244( من أسرى الحرب األوائـل و        ) 177( الثانية والحرب الكورية، وتكونت عينة الدراسة من        
  .من أسرى الحرب العالمية الثانية فقط

وبينت نتـائج الدراسـة أن      . واستخدم الباحث في الدراسة مقياس اضطراب ما بعد الصدمة للمسيسبي         
ألعراض بتزايد بصورة واضحة خالل األربـع       معدالت انتشار اضطراب لما بعد الصدمة ومستويات ا       

سنوات لما بعد الحرب وذلك وفقاً ألداة القياس، واألعراض تبدأ لفترة قصيرة بعد الحـرب ومـن ثـم                
تستمر لعقود مختلفة وتزداد خالل العقدين الماضيين وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة المتأخرة هي              

  .ذات نسبة نادرة
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انتشار المشاكل السلوكية والمـشاكل   ) Thabet & Vastanis ,2001 (أما دراسة ثابت وفوساتنيس 
  : في قطاع غزةنالعاطفية بين األطفال الفلسطينيي
إنـاث هـذه    ) 47.2(ولد   ) 453( طفل من قطاع غزة منهم       ) 959( حيث تكونت عينة الدراسة من      
الت التـي تعـدت حـد       حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الحا      ) 2ب  ( الدراسة مقياس رتير للمدرسين     

باسـتخدام   ) 45.5( بنسبة بلغة    ) 247( السواء على حساب مقياس رتير للدرسين بين األوالد كانت          
نبـسبة   ) 215( وما فوق كحالة مرضية بينما كانت النسبة بين البنـات            ) 9( معدل نسبة األعراض    

اإلناث كما وأثبتت النتائج أن نسبة      كما بينت النتائج أن األوالد لديهم مشاكل سلوكية أعلى من            ) 41.5(
وما فوق على حسب رأي المدرسين وقد بين التحليل          ) 9( من األطفال قد تعدو الحد الفاصل        ) 48( 

العاملي وجود ثالث عوامل وهي مشاكل سلوكية وعنف ضد المجتمع ومشاكل انفعالية والخـوف مـن          
  .المدرسة

ة أكثر من سـواها مـن فيـضانات وزالزل          تتعرض بعض المناطق الجغرافية لكوارث طبيعي     
 الطارئة مثل الحرائق وانفجارات الغاز الحاصلة في المنازل والمصانع ومن           ثوأعاصير وهناك الكوار  

  .أهم الدراسات في هذا المجال
  

 والتي كانـت بعنـوان   ( Thabet & Abed & Vostanis ,2001 )دراسة ثابت وعابد وفوسانتيس 
  :ى الصحة النفسية والعقلية لألطفال واألمهات الفلسطينيات في قطاع غزةتأثير الصدمة النفسية عل

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الخبرات الصادمة التـي تعـرض لهـا األطفـال                 
الفلسطينيون، الذين يعيشون في مناطق الصراع والنزاع السياسي المستمر، وكذلك التعرف على مـدى              

 نالصدمة والعالقة بين الصحة النفسية والعقلية لألطفـال  الفلـسطينيي          انتشار اضطراب كرب ما بعد      
وتـم   ) 9 – 12( طفالً تراوحت أعمـارهم مـن    ) 286( وأمهاتهم، حيث تكونت عينة الدراسة من 

استخدام مقياس غزة للخبرات الصادمة ومقياس تأثر األطفال بالصدمات وكانت أهم النتـائج فيهـا إن                
ات بمعدل أربع خبرات صادمة لكل طفل وهذه الـصدمات جـاءت كنتيجـة              األطفال تعرضوا للصدم  

 أفراد تعرضوا للعنف اإلسرائيلي كما أن حوالي ثلث         ممباشرة للعنف الممارس ضدهم بمشاهدتهم بأعينه     
ونتائج مقياس تـأثير     % ) 34.4( األطفال كانت لديهم ردود فعل نفسية شديدة عن الخبرات الصادمة           

األطفال كان أكثر في البنات من األوالد بـالرغم مـن أن األوالد قـد تعرضـوا                 الحدث الصادم على    
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لخبرات صادمة أكثر وتبين إن نتائج مقياس الصحة العامة لألم كان مرتبطاً بدرجة كبيرة مـع درجـة         
  .تأثر األطفال بالصدمة على حسب مقياس تأثير الحدث

  
   ):1999وقوته، مللر والمصري والودي ( وتبين الدراسة التي قام بها 

والتي هدفت الى دراسة المشكالت السلوكية والعاطفية وأثر ما بعد الصدمة لدى األطفال الفلـسطينيون               
طفل وطفلة فلسطينية مـن مـدراس        ) 669( في المراحل الدراسية ، حيث تكونت عينة الدراسة من          

قياس لفريق البحـث ومنهـا   مدينة غزة كما تم استخدام مجموعة من المقاييس التي ساهمت في إعداد م     
مقياس الصحة العقلية ومقياس ردود الفعل والتوتر النفسي لما بعد الصدمة ومقياس المشاكل الـسلوكية               

وقد بينت النتائج أن حجم المعاناة بعد الصدمة وظهور االضطرابات الـسلوكية والعاطفيـة              . والعاطفية
 من حيث تراكمات مـن الـسلوك العامـة    كانت أكبر وبنسبة أعلى ) 6 – 16( لدى االطفال من سن 

لألطفال الفلسطينين إذا ما قورنت بأطفال الشعوب األخرى الذين ال يعانون من ويـالت الحـروب وال              
كما تبين أنه توجد عالقة واضحة بين معدالت        . يوجد بها صراعات ومناطق مشابهة تقع تحت احتالل         

وارتفاع عالي مـن    ) ء تعددها أو نوعية الصدمات      سوا( عالية للمعاناة الناتجة عن التعرض للصدمات       
  .معدل الصحة العقلية

 بعنوان معرفة نسبة انتشار اضطراب ( Thabet & Vostanis ,1998 )أما دراسة ثابت وفوسانتيس 
القلق بطريقة عشوائية وعالقتها بالمشاكل االجتماعية في قطاع غزة فقد تم اختيـار العينـة بطريقـة                 

) 12(سـنة ومـن    )  9 – 13(طفالً فلسطيني تتراوح أعمارهم بـين   ) 237 ( عشوائية وتكونت من
 ) 37( مدرسة حكومية في قطاع غزة ولقد أكمل األطفال مقياس القلق المعدل وهو استبانة تتكون من                

تتعلق في الكذب والمعلِّمون     ) 9(سؤال منها تتعلق بالقلق و     ) 28( بند يجاوب عليها الطفل بنعم أو ال        
سؤال تتعلق بالمشاكل النفسية عنـد       ) 26( ضاً أكملوا مقياس رتر للمعلِّمين وهو استبانة تتكون من          أي

 51.5( األطفال وقد أظهرت النتائج أن نسبة انتشار اضطراب القلق لدى األطفال في قطاع غزة هـو                 
ط السواء في مقيـاس     من األطفال قد تعدوا خ     % ) 43.3( أما المعلِّمون فقد أفادوا بأن ما نسبته        % ) 

  .وما فوق كحالة نفسية ) 9( رتر للمعلِّمين باستخدام نقطة القطع 
كما ووجدت الدراسة أيضاً أن أعراض القلق وخاصةً اإلدراكات السلبية تزداد مع تقدم الطفل في السن                

ـ                   صادية وهي منتشرة بشكل كبير بين الفتيات دون الفتيان كما وتبين نتـائج الدراسـة أن الحالـة االقت
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المتردية لعائلة الطفل تكن سبباً في ظهور االضطرابات لديه بشكل عام والقلق بشكل خاص كمـا وأن                 
  . السكن في المناطق السكانية المزدحمة بالسكان يكن سبباً أيضاً في ظهور االضطرابات لدى األطفال

ة دراسـة أسـرى   ثمانية عشر عام لمتابع )  Solomon's et al ,1998( دراسة سولومون وآخرون 
  :الحرب اإلسرائيلية وقتال المحاربين

هدفت هذه الدراسة لتقييم اآلثار النفـسية  ". المحاربين  " لمتابعة دراسة أسرى الحرب اإلسرائيلية وقتال       
أسـير حـرب،  وعينـة        ) 164( والذهانية لما بعد كارثة أسرى الحرب، وتكونت عينة الدراسة من           

دنياً الذين تعرضوا الضطراب ما بعد الصدمة، وتـم اسـتخدام اسـتبانة             إسرائيلياً م  ) 189( مشابهة  
اشتملت على قائمة أعراض ما بعد الصدمة وتوصلت الدراسة إلى أن الصدمة تعود إلى علم األمراض                

. النفسية وعلم األعراض الذهانية التي كانت واضحة بين صفوف أسرى الحرب أكثر مـن المهنيـين               
ألسر والدعم االجتماعي في األسرة والبناء االجتماعي والعوامـل العـسكرية           باإلضافة إلى أن تجربة ا    

  .وجدت لتكون مجتمعة بقوة مع اإلجراءات النهائية للحرب
  

  ):1996 كاتلين ، ( وفي دراسة قامت بها 
 وقد تألفت   نهدفت إلى التعرف على اثر العنف السياسي على المشاكل لدى األطفال الفلسطينيي           

أماً وأبناءهن ممن عاشوا ظرف االنتفاضة في األراضـي المحتلـة وقـد              ) 150( من  عينة الدراسة   
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة مرتفعة بين العنف والمشكالت السلوكية لدى األطفال وكانت هـذه               

  .المشكالت لدى الذكور أعلى من اإلناث
   )1999الكبيسي، ( في  ) 1995دراسة كاريسون وآخرين، ( 

مراهقـاً   ) 1264( ذه الدراسة بعد سنة من حدوث إعصار في شمال كارولينا على            أجريت ه 
سنة كانوا يعانون من استمرا إعادة خبرة  ) 11 – 17( من العينة من الفئة العمرية  )  20( ووجد أن 

 ) 185( وأن  ) المعيـار ج    ( منهم من أعراض التجنب      ) 9( ويعاني  ) المعيار ب   ( الحدث الصدمي   
  ).المعيار د ( يعاني من أعراض فرط االستشارة منهم 

  
   ) :1999داود ويحى ، ( في   ) Melntyre et al، 1995( دراسة مكلنتير وزمالئه 
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تناولت الدراسة بحث العالقة بين أنماط التنشئة الوالدية وأساليب التكيف لدى صغار الراشـدين      
طلبة السنة األولى الجامعية ، واستخدمت فيها       طالبة من    ) 75( طالباً و    ) 65( على عينة مكونة من     

  :قائمة التي تقيس أربع أساليب للتكيف هي
 ).في المادي والعاطفي (البحث عن الدعم االجتماعي  .1

  ).وضع خطه للحل، أو محاولة التغير ( تركيز على المشكلة  .2
  ).ير اإلنكار، وتجاهل المشكلة، واستخدام الكحول، أو العقاق( تركيز على االنفعال  .3
 ).الصالة، تقبل الموقف ( التكيف المعرفي  .4

أظهرت النتائج أن اإلناث يستخدمن أساليب التكيف البحث عن الدعم االجتماعي بدرجة أكبر ممـا               
يستخدمها الذكور، كما أن الطلبة الذين يدركون أن لديهم داعمون، وتصفون بالـدفء فـي عالقـاتهم                 

لدعم االجتماعي والتركيزعلى المشكلة أكثر من زمالئهم الذين        بابنائهم ، يستخدمون أساليب البحث عن ا      
يدركون أن آباءهم أقل دعماً وتعاطفاً في عالقاتهم بأبنائهم، كما أن الطلبة الـذين يـدركون أن آبـائهم     
حازمون وديمقراطيون يستخدمون استراتيجيات تكيف تركز على المشكلة بنسبة أكبر، وأساليب تكيـف            

  .نفعال بنسبة أقل من زمالئهمفيها تركز على اال
  

دراسة بهدف التعرف علـى االسـتمرارية بـين االضـطرابات            ) Ray ،   1995( وقد أجرى ريي    
  :السيكابوتيه لدى المراهقين واضطرابات الشخصية لدى الشباب

سـنة  ) 12 - 16(من المراهقين ، تراوحت أعمارهم بـين   ) 145( أجريت الدراسة على عينة قوامها 
 emotional adisruptive( تم تشخيصهم كاضطرابات انفعالية وتشوه  ) 7 – 13( مري بمتوسط ع

disorders (  وفقاً لمعايير )DSM – III – R (  ثم تم فحص اضطرابات الشخصية لديهم مرة ثانية
سنة لمعرفة مـا إذ كـان   ) 6 – 19( سنة بمتوسط عمري  ) 17 – 23( عندما تراوحت أعمارهم بين 

راد الذين كان لديهم اضطرابات تشوه خالل المراهقة أظهروا معدالت مرتفعة فـي جميـع               هؤالء األف 
اضطرابات الشخصية بينما األفراد الذين كان لديهم اضطرابات وجدانية أظهروا معـدالت أقـل مـن                

مـن  ) أ  ( اضطرابات الشخصية، وكان هناك احتمال أكبر بالنسبة للذكور أن تكون لـديهم مجموعـة               
بات الشخصية البرانوية، الفصامية، وفصامية النوع، واحتمال أكبر بالنسبة لإلنـاث أن تكـن              اضطرا

  .من اضطرابات الشخصية السيكوباتية، البيينية، الهسترية والنرجسية) ج ( لديهن مجموعة 
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بعنوان الحرمان المادي وأثره علـى النمـو فـي     ) Duncan et al، 1995( دراسة دونكن وآخرين 
  : المبكرة واضطرابات ما بعد الصدمةالطفولة

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الحرمان المادي على نمو الطفل وكانت األداة المـستخدمة فـي                
وتمت الدراسـة فـي الواليـات المتحـدة         . الدراسة جمع المعلومات من برنامج صحة ونمو الرضع         

ة بين الحرمان المـادي لألسـرة والنمـو         هناك عالقة قوي  : األمريكية، وأظهرت الدراسة النتائج التالية    
أسـر ذات   ( اإلدراكي والسلوكي لألطفال حيث أخذ في االعتبار بعض االختالفات في نوعية األسـر              

إن لمدة الفقر تأثيراً على نمو الطفل أما توقيـت          . وتعليم األم ) دخل منخفض وأخرى ذات دخل مرتفع       
  .الفقر لم يظهر له أثر

ي سن الخامسة كانت أعلى بالنسبة لألطفال الذين يقيمون في منـاطق            إن نسبة ذكاء األطفال ف    
سكنية ميسورة الحال وأن انتشار الفقر في المنطقة السكنية يزيد من ظهور المـشاكل الـسلوكية بـين                  

  . أطفالها
  
  
  

  :اضطراب ما بعد الصدمة لدى جرحى االنتفاضة )  Khamis , 1993( دراسة خميس 
بـين   ) PTSD( قييم ظهور وانتشار أعراض مـا بعـد الـصدمة           هدفت هذه الدراسة إلى ت    

الفلسطينيين وخاصةً الجرحى خالل االنتفاضة وتحديد العوامل التـي تـؤدي إلـى تطـور أعـراض                 
)PTSD(     وقد بينت النتائج انتشاراً كبيراً ألعراض مـا        . ، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديموغرافية

نه ال توجد فروق تعزى لمكان السكن وطبيعة الصدمة بينما تبـين            بعد الصدمة بين الجرحى فيما تبين أ      
  .عند المراهقين أكثر من البالغين) PTSD(أنه توجد فروق تعزى للعمر حيث تبين ارتفاع ألعراض 

  
كانت بعنوان االستجابات السيكولوجية لألطفال الفلسطينين للـضغط         ) Baker , 1991( وفي دراسة   

  :ل العسكريالبيئي المرافق لالحتال
هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الفاعل الذي لعبه األطفال الفلسطينيون في االنتفاضة وتـأثير              

طفالً والذين تم اختيارهم عـشوائياً مـن         ) 200( ذلك على الصحة النفسية وتكونت عينة الدراسة من         
مدينة، قرية، ومخـيم    ( عدة مناطق ضمن نطاق الضفة الغربية تم تحديدهم في واحدة من ثالث فئات              



 57

طفالً التقسيم العـددي تـم إعطـاؤه حـسب           )  130( وتم اخيتار العدد النهائي لحجم العينة     ) الجئين  
) مساعدات أبحاث ( للعينة البحث تم إدارته من قبل جامعيات        ) الجنس، العمر، ومكان اإلقامة الدائمة      (

 تدريباً وتم الـسماح لهـن فقـط بجمـع           واللواتي قمن بجمع المقابالت في بيوت األطفال تم إعطاؤهن        
سمح لهـن بعمـل     ( من الموافقة    % ) 90( البيانات بعد وضع نقاط لهن وأولئك اللواتي حصلن على          

ثالثـة  : واالستبانة ثم وضعا خصيصاً من أجل هذه الدراسة وهي تتكون من أربعة أقسام              ). المقابالت  
نية ودرجة الضرر البيئي وتقـديرهن لألعـراض        منها تم توجيهها لألمهات ومعلومات ديمغرافية سكا      

البيانـات تـم    . النفسية ألطفالهم فقط عندما طلب رأي األطفال أنفسهم تم توجيه االسئلة مباشرة إلـيهم             
  .ومقاييس أخرى ) ANOVA( تحليلها إحصائياً عن طريق استخدام 

  
 الخـط األخـضر     طفالً فلسطينياً يعيشون داخـل     ) 35(وتم استخدام المجموعة الضابطة من      

وتوصلت الدراسة إلى أن األطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية لـديهم أعـراض سيكوسـوماتية                
أعلى وبشكل ملحوظ من المجموعة     ) اضطرابات عقلية   ( وأعراض سيكوباثولوجية   ) جسمانية، نفسية   (

ن أولئك الذين يعيشون    الضابطة، وأن ااألطفال في مخيمات الالجئين أظهروا أنهم يعانون أكثر بكثير م           
  .في البلدات والقرى

  
  :الدراسة بعنوان العنف السياسي على أطفال فلسطين)  1989( دراسة بونامكي 

من أطفال فلسطين قد شاهدوا حادثاً عنيفاً ضـدهم أو ضـد             % ) 85( تشير هذه الدراسة أن     
د خسروا أحد أفراد عائلتهم طول      من األطفال الفلسطينيين ق    % ) 39( أقربائهم من العائلة النووية وأن      

طفل قيد االعتقال في سـجون االحـتالل، وأن       ) 300( سنين النزاع العربي الصهيوني حيث ال يزال        
أعداداً كبيرة من األطفال تعرضوا للتشتيت بسبب تدمير بيوتهم وخروجهم إلى الشارع وإيجاد أنفـسهم               

: سطيني قد تعرض لعدة أشكال من العنـف مثـل         يمكننا القول أن الطفل الفل    . بال مأوى بشكل مفاجئ     
القتل، التنكيل، اإلهانة، هدم البيوت والتشتيت، الـسجن، واالعتقـال اإلداري أو المحاكمـة ، قـصف            

  .مدارسهم وعرقلة وصولهم إليها ، مصادرة األراضي
ظهور أعراض التوتر ما بعد الـصدمة علـى شـكل      : توصلت الدراسة لنتائج العنف السياسي    

أوجاع الرأس والظهر والكتفين، التـأخر الدراسـي        : ض جسمية ونفسية واجتماعية وتربوية مثل     أعرا
  .والتغيب عن المدرسة، صعوبة التركيز، التسرب من المدارس، االبتعاد واالنفصال عن األهل
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  ":خبرات الحياة الضاغطة وأثرها على التوافق النفسي"بعنوان  ) 1988ٍ(دراسة دينسج 

راسة لمعرفة العالقة بين خبرات الحياة الضاغطة وأثرها على التوافق النفـسي،            هدفت هذه الد  
مراهقاً فيتنامياً من الذكور واإلناث ممن التحقوا بدور الرعاية ممن           ) 63( وقد تألفت عينة البحث من      

فراد فقدوا ذويهم بسبب الحرب ، وقد تم قياس التوافق باستخدام التوافق للشباب وكذلك بحساب تكرار أ               
%) 35(مشاكل مدرسـية،     % ) 22: ( العينة باألسرة البديلة، التي انتقل لها المراهق وقد دلت النتائج         

  .كما تبين أن اإلناث تعرضن لالكتئاب أكثر من الذكور. تعرضوا لالكتئاب
  

   بعنوان حول األثر النفسي للعنف اإلسرائيلي على الطفل الفلسطيني ) 1988ٍ(دراسة كناعنة وسابيال 
مـن أجـل    ) خالل االنتفاضة السابقة    ( وقد هدفت هذه الدراسة لمعرفة المؤشرات على الطفل         

إرشاد األهل والمدرسين إلى أفضل الطرق للتقليل بشكل إيجابي مع مرحلـة االنتفاضـة ومظاهرهـا                
بـوي  الجديدة من أجل ترشيد التنشئة االجتماعية للطفل والتحكم بها لتكون في المـسار النفـسي والتر               

واالجتماعي المطلوب ليخدم التوجيهات العامة للشعب الفلسطيني، بحيث وصـفت مجموعـة أنمـاط              
سلوكية مثل نمط األكل ، النوم، الخوف، األحالم، اللعب، التعليم، الرسومات، وقد درست هذه األنمـاط       

  :في مرحلتين زمنيتين
  .ةمرحلة االنتفاض. 2.              مرحلة ما قبل االنتفاضة. 1

بحيث استخدموا استبانة لمعرفة مالحظات وتقييمات األهل والمشرفات والمعلمـات ، حيـث وزعـت               
حالـة   ) 39( ، حيث بلغت العينة     )المدينة، القرى، المخيمات    ( القدس، رام اهللا    : العينة توظيفاً جغرافياً  

  :فتوصلت الدراسة لعدة نتائج. سنوات ) 3 – 6( بعمر 
( قلت شهيتهم و     % ) 75( تشتت في التركيز الذهني،      % ) 57( العلمي،  تدني التحصيل    % ) 68( 

لعـب  %) 48(تبـول أثنـاء الليـل،        %) 10( قلق أثناء النوم،     % ) 58( زادت شهيتهم،    % ) 25
أحالم مزعجة  %) 51(استجدت ألفاظ مرتبطة باالنتفاضة ،       % ) 67( المظاهرات والجيش والمقاليع،    

  .خوفهم مرتبط بالجيش اإلسرائيلي % ) 83( بالجيش اإلسرائيلي، 
  

 دراسة على مجموعة من أباء وأمهـات األطفـال الـذين     ,Simmons)1988ٍ(كما أجرى سيمونس 
  :يعيشون في المالجئ مقابل األطفال الذين يعيشون مع أبائهم
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ال علـى   حيث تم مقابلة أمهات وآباء عائلة لديها أطفال يعيشون في المالجئ وتم تشخيص جميع األطف              
سنة وقد دلت النتائج أن األطفال الذين يعيشون فـي   ) 1 – 18( أنهم متوحدون وتتراوح أعمارهم بين 

المالجئ قد أظهروا عدد من الصفات الالتكيفية الناتجة عن الضغوط النفسية والبيئية كضعف االهتمـام             
تجميـع وتنظـيم    فـي   , وضـعف التركيـز   , وصعوبات لغوية , بالذات، وتجنب اآلخرين واعتزالهم     

المعلومات، باإلضافة إلى أنهم أظهروا عجزاً أكثر من األطفال المتوحدين الذين يعيشون في بيوتهم بين               
أمهاتهم وآبائهم وهذا قد يكون دليل قاطع على حاجة بعض األطفال إلى وجوده داخل أسرة بدون غياب                 

  .أي فرداً منها
  

   ): ( Gatzani , 1986وتبين دراسة كتانيس
ي هدفت إلى التعرف إلى درجة تأثير العمر والجنس على العالقة بين مـصادر األحـداث                الت

الحياتية الضاغطة وبين االضطرابات النفسية لدى األطفال وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة مـن               
قـد تـم    , طفالً من الجنسين في مرحلة المدرسة الذين يراجعون العيادة النفسية في نيوكاسيل            ) 157(
صنيفهم إلى أربع مجموعات اعتماداً على األعراض التشخيصية، وهي مجموعة السلوك والمجموعـة             ت

والجنس، وتمت المقارنـة بـين      , التي تعاني من إعاقات جسدية وتم تصنيف المجموعات حسب العمر         
المجموعات وبين مصادر ضغوط الحياة البيئية وقد أظهـرت هـذه الدراسـة علـى أنـه باسـتثناء                   

والجنس لم يؤثرا على العالقة بين االأحداث االنفعالية        , ات االنفعالية الحادة فإن كل من العمر      االضطراب
  .والبيئية الضاغطة وبين االضطرابات النفسية

  
هدفت إلى اختبـار العالقـة بـين     )  ( Fergusson & Harwood ,1986دراسة فيرجسون وهارود

ن تقديرات اآلباء والمعليمين لسلوك األطفال في مرحلة        الضغوط الناتجة عن تاريخ العائلة المتفككة وبي      
  :المدرسة االبتدائية

طالباً في المدرسة االبتدائية في نيوزلندا ممن        ) 1265( أجريت الدراسة على عينة مكونة من       
يعانون من ضغوط نفسية ناجمة عن التفكك األسري وقد طبق عليهم مقياس من إعداد الباحث ؛ حيـث                  

ة أن األطفال الذين مروا بضغوط ناتجة عن انهيار زواج األبوين وأظهـروا مـيالً نحـو                 بينت الدراس 
السلوك العدواني والسلوك غير االجتماعي كما اختلفت النتائج السلوكية لديهم باختالف تاريخ التفكـك              

جـت  األسري كما أظهرت النتائج أن األطفال الذين تم االنفصال بين والديهم أو األطفـال الـذين تزو                
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أمهاتهم مرة أخرى أظهروا معاناةً من القلق، والتوتر، والصعوبات السلوكية، والتكيفيـة، أكثـر مـن                
  .األطفال الذين عاشوا في عالئالت وحيدة األب

وقد تم استخدام مقياس تقدير المشاهد وهو عن مشاهدات األمهات ألطفالهن واستمارة الرسـم              
 من أجل التعرف على أثر كل من العمر والكثافة الـسكانية،            اإلسقاطي، واختبار تقدير الذات لألطفال،    

ومكان اإلقامة، وحجم العائلة، والجنس في أحداث المشكالت السلوكية وخرجت الدراسة بمجموعة من             
النتائج التي من أهمها أن األطفال الذين يعيشون في المناطق المحتلة يواجهون مشاكل نفسية محددة مع                

عاً مرضية أكثر حدة من التي تعد طبيعيـة لـدى أي جماعـة بـسبب نقـص                  أنهم ال يواجهون أوضا   
المجموعة الضابطة ألنه من الصعب قياس تأثير االنتفاضة وبسبب عدم عمل دراسة للوضع من قبـل                
يمكن االستفادة منها وأشارت النتائج أيضاً إلى ارتفاع نسبة الضغط النفـسي ودرجـة الخـوف لـدى                  

  .األطفال
  

  لقلق واإلكتئابناولت ا التي تالدراسات
أثر برنامج إرشادي جماعي عقالنـي انفعـالي فـي          " دراسة بعنوان   ) 2007(أجرى دويكات   

وقد هـدفت   ". خفض مستوى قلق االمتحان لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة نابلس            
وقـد  . ة الدراسـة هذه الدراسة إلى بناء برنامج إرشاد جماعي لتخفيض مستوى قلق االمتحان على عين          

طالباً وطالبة ممن   ) 60(كما تكونت عينة الدراسة من      ". لساسون" استخدم الباحث مقياس قلق االمتحان      
وقد بينـت نتـائج     . لديهم قلق االمتحان، من طلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة نابلس في فلسطين           

 طالب وطالبة فـي االختبـار    a≤0.05)(الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
البعدي، مما يدل على أن البرنامج اإلرشادي الذي تم إعداده وتطبيقه في هذه الدراسة الحالية أدى إلـى     

  .خفض قلق االمتحان لدى العينة في المجموعة التجريبية
  

زملة التعب المزمن وعالقتها بكـل مـن القلـق          ) " 2006(  وفي دراسة الزين وعبد الخالق      
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معدالت انتـشار زملـة          " كتئاب لدى عينة من طالب جامعة الكويت      واال

التعب المزمن، والعالقة بين التعب والقلق واالكتئاب، والتعرف على العوامل التي تجمع بين المتغيرات              
مـن  ) 686(م  طالب وطالبة منه  ) 1364( وقد تكونت عينة الدراسة من      ). التعب، والقلق واالكتئاب  ( 

) 37 -18( من اإلناث، من كليات جامعة الكويت، وقد كانت أعمار العينة ما بـين              ) 678( الذكور، و 
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التعب المزمن من إعداد الباحـث، كمـا        ) أعراض(وقد استخدم الباحث االختبار العربي لزملة       . عاماً
 الـدولي لألمـراض     التعب المشتقة من التـصنيف    ) أعراض(استخدم الباحث المحكات العشرة لزملة      

النفسية، واستخدام الباحث كذلك اختبار جامعة الكويت للقلق، واختبار االكتئـاب مـن إعـداد مركـز                 
  .الدراسات الوبائية

وقد بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في معدالت انتشار زملـة التعـب المـزمن بـين          
( غت النسبة على هذا االختبار لدى الـذكور         الجنسين في االختبار العربي لزملة التعب المزمن، وقد بل        

كما كشفت النتائج عن وجود عالقة وارتبـاط موجـب          %). 6.19(، بينما بلغت لدى اإلناث      %)2.04
  .وعال بين زملة التعب والقلق واالكتئاب، بينما بينت أن عامل االضطرابات النفسية كان مرتفعاً

القلـق االجتمـاعي    " بعنوان  ) 2006( مراد  وفي دراسة قام بها كل من البناء وعبد الخالق و         
وهدفت إلى تحديد معـدالت انتـشار       . وعالقته بالتفكير السلبي التلقائي لدى طالب من جامعة الكويت        

اضطراب القلق االجتماعي، والتعرف إلى العالقة بين القلق االجتماعي والتفكيـر الـسلبي التلقـائي،               
طالبة مـن   ) 220(طالب، و ) 220(نت عينة الدراسة من     وقد تكو . والتعرف على الفروق بين الجنسين    

قائمة القلق والخوف االجتماعي،    : وقد استخدم الباحثين مقياسان هما    . معظم الكليات في جامعة الكويت    
أن معدل انتشار القلق االجتماعي لدى العينة الكلية        : وقد أسفرت النتائج  . استخبار المعارف االجتماعية  

فـي  %) 1.36(بينت النتائج أن معدل انتشار القلق االجتماعي لدى الذكور كان           ، بينما   %)3.18(بلغت  
كما أظهرت النتائج إلى وجود فروق جوهرية بين الـذكور          %). 5.00( حين كانت النتائج لدى اإلناث      

وقد كان متوسط اإلناث أعلى في المواقـف        . واإلناث في المواقف االجتماعية المثيرة للقلق االجتماعي      
كمـا بينـت أن أكثـر       ). الغرباء، والسلطة، والجنس اآلخر، والناس عمومـاً      (اعية وخاصة في    االجتم

مواقف التفاعل بين الجنس اآلخر، ومن ثم الخوف من         ( المواقف االجتماعية إثارة لقلق االجتماعي هي       
د كما بينـت النتـائج وجـو      ). السلطة، ومن ثم الخوف من الغرباء، ومن ثم الخوف من الناس عموماً           

  .ارتباط إيجابي دال بين القلق االجتماعي واألفكار السلبية التلقائية

  

األفكار الالعقالنية وعالقتها بالقلق لدى طلبـة       " بعنوان  ) 2006( وفي دراسة قام بها الحموز      
هدفت التعرف إلى درجة انتشار األفكار الالعقالنية والقلق حالـة          . جامعات الضفة الغربية في فلسطين    
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، كما هدفت إلى بحث العالقة بين األفكـار         )الخليل، وبيت لحم، وبير زيت    (  طلبة جامعات    وسمة لدى 
الالعقالنية وبين القلق وحالة وسمة لدى العينة، كما هدفت إلى تحديد الفروق بين األفكار الالعقالنيـة                

لتخـصص  الجنس، ومكان السكن، والجامعة، وا( وبين القلق حالة وسمة حسب متغيرات الدراسة وهي     
طالب من طلبة جامعات الخليل، وبيرزيت، وبيت لحم        ) 604( وقد تكونت عينة الدراسة من      ). العلمي

وقد استخدم الباحث أدوات الدراسة وهي مقياس األفكـار         ).2006 -2005( والمسجلين للعام الدراسي    
السمة مـن إعـداد     عن نظرية أليس وقائمة القلق الحالة و      ) 1985( الالعقالنية الذي طوره الريحاني     

  ).1984( سبيلبيرجر تعريب البحيري 

القلـق  (وقد بينت نتائج الدراسة إلى أن أكثر األفكار الالعقالنية انتشاراً هي الفكر الالعقالنية                 
كمـا بينـت النتـائج أن       ) من حدوث الكوارث والمخاطر، وضرورة تمتع الفرد بمحبة جميع من حوله          

، كما أظهرت النتائج وجود فـروق       %)77.8( نية لدى العينة ككل بلغت      الدرجة الكلية لألفكار الالعقال   
في الجنس في األفكار الالعقالنية والقلق سمة لصالح الذكور، ولم يرتبط الجنس بالقلق حالة كما بينـت          
أن هناك فروقاً دالة حسب مكان السكن في درجة القلق سمة لصالح طالب القرية، بينما لم تظهر وجود                  

ألفكار الالعقالنية أو القلق حالة تبعاً لمكان السكن، ولم يوجد فروق في متغير الجامعـة أو                فروق في ا  
التخصص العلمي في األفكار الالعقالنية والقلق حالة وسمة، كما بينت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة               

  .بين كل من األفكار الالعقالنية والقلق حالة وسمة

إلى دراسة أجرتها الكايد حيث هدفت هـذه الدراسـة إلـى            ) 2005(أشار الصمادي وغوانمة    
التعرف على العالقة بين القيم الدينية وقلق الموت لدى المسننين المقيمين في دور الرعاية في األردن،                
ومعرفة إذا كان هناك أثر دال إحصائياً لمتغير الجنس، المستوى التعليمي، العمر، الواصل االجتماعي               

قد استخدمت الباحثة مقياس قلق الموت الذي أعده عبد الخالق باإلضافة إلى مقياس             و. على قلق الموت  
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك درجة متوسطة من قلق الموت لدى المـسنين              . خاص بالقيم الدينية  

المقيمين في دور الرعاية في األردن، وأن هناك درجة عالية من القيم الدينية لـديهم، كمـا أن هنـاك                    
) كلما زاد مستوى القيم الدينية قل قلـق المـوت لـديهم           ( عالقة عكسية بين قلق الموت والقيم الدينية        

وأشارت الدراسة أيضاً إلى عدم وجود فروق ذات داللة على مقياس قلق المـوت تعـزى لمتغيـرات                  
  .الجنس والمستوى التعليمي والدعم االجتماعي
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لى معرفة درجة قلق الموت لدى عينـة مـن          دراسة هدفت إ  ) 2004( في حين أجرت العرجا     
الفلسطينيين في مدينة بيت جاال وقرية الخضر ومخيم عايدة في محافظة بيت لحم، وكذلك معرفة عالقة                
متغيرات الجنس، الديانة، البيت الذي قصف والمستوى التعليمي والحالة االجتماعيـة ومكـان الـسكن               

) 24518(  وأباً من مجتمع الدراسة البالغ     أماً) 601( سة من   تألفت عينة الدرا  . ودرجة التدين بهذا القلق   
وقد أشارت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى           . فرداً، وتم اختيار العينة عشوائياً    

  .لمتغير الجنس ولصالح اإلناث وكذلك متغير الديانة لصالح المسيحيين

لة إحصائية تعزى لمتغير المنزل المقصوف والحالة       كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دال        
  . االجتماعية والمستوى التعليمي والسكن ودرجة التدين

وهي دراسة ثقافيـة    " القلق لدى طلبة الجامعة   " دراسة بعنوان   ) 2004(كما أجرى األنصاري    
ق لدى طلبـة    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معدالت القل       ". مقارنة بين ثماني عشرة دولة عربية     

الجامعة العرب، كما هدفت إلى التعرف على الفروق في معدالت القلق بين طلبة الجامعة فـي ثمانيـة                  
لبنان، وسـوريا، وفلـسطين، واألردن، والعـراق، والكويـت، والـسعودية،            (عشر بلداً عربية وهي     

والجزائـر،  والبحرين، وقطر، واإلمارات، وعمان، واليمن، ومصر، والـسودان، وليبيـا، وتـونس،             
طالب وطالبة، يدرسـون فـي الجامعـات    ) 10345( وقد تكونت عينة الدراسة الكلية من       ). والمغرب

جامعة الكويت، وجامعة الملك فهد، وجامعة أم القرى، وجامعـة الملـك فيـصل فـي                (العربية وهي   
  .وقد تم استخدام مقياس جامعة الكويت للقلق). السعودية، وجامعة اإلمارات

القطريين يلـيهم الـسودانيين، ثـم الـسوريين، ثـم           (لنتائج إلى ارتفاع معدالت القلق لدى        وقد دلت ا  
الكويتيين، ثم اإلماراتيين، ثم التونسيين، ثم الجزائريين، ثم اليمنيين، ثم اللبنانيين، ثم المـصريين، ثـم                

يين، ثـم العـراقيين، ثـم       األردنيين، ثم المغربيين، ثم السعوديين، ثم الفلسطينيين، ثم الليبيين، ثم العمان          
( كما كشفت الدراسة عن ارتفاع متوسطات القلق لدى الليبيـين يلـيهم علـى التـوالي                 ). البحرينيين

السوريون، والفلسطينيون، والمـصريون، والعراقيـون، واألردنيـون، والتونـسيون، واللبنـانيون،            
الجزائريـون، والمغربيـون،    والعمانيون، والكويتيون، واإلماراتيون، والقطرينـون، والـسعوديون، و       

كما كشفت الدراسة عن وجود فروق جوهريـة ثقافيـة بـين            ). واليمنيون، والبحرينيون، والسودانيون  
  .العينات في القلق
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عالقة تقدير الذات بالقلق االجتمـاعي لـدى األطفـال          " في دراسة بعنوان    ) 2004( كما هدف كامل    
ين تقدير الذات والقلـق االجتمـاعي لـدى األطفـال         إلى التعرف على طبيعة العالقة ب     " ضعاف السمع 
. كما هدفت التعرف على الفروق بين الجنسين في تقدير الـذات والقلـق االجتمـاعي              . ضعاف السمع 

وقد استخدم الباحث مقيـاس تقـدير الـذات         ). ذكوراً، وإناثاً ( طفل  ) 100(وتكونت عينة الدراسة من     
  .لألطفال، ومقياس القلق االجتماعي لألطفال

وقد بينت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين تقدير الذات والقلـق االجتمـاعي             
لدى ضعاف السمع من كال الجنسين، كما كشفت النتائج عن وجود فروق بين الـذكور واإلنـاث فـي                   

ذواتهم مـن   مستوى القلق االجتماعي، وذلك لصالح اإلناث، وقد بينت الدراسة أن الذكور أكثر تقديراً ل             
  .اإلناث

التمييـز بـين مرضـى القلـق        " بعنوان  ) 2004( وفي دراسة قام بها اليماني وعبد الخالق        
هدفت إلى التعرف على األعراض الجسمية التـي يمكـن أن           ". واالكتئاب بوساطة األعراض الجمسية   

مريضاً، ) 62(تساهم في التمييز بين مرضى القلق، ومرضى االكتئاب، وقد اشتملت عينة الدراسة من              
عامـاً مـن    ) 45 -18( مرضى اكتئاب ممن تراوحت أعمارهن بـين        ) 31(مرضى قلق، و    ) 31(و  

المترددين على العيادة الخارجية لمستشفى الطب النفسي، والعيادات الخارجية النفسية فـي مستـشفيات       
ية، ومقيـاس   قائمة األعـراض الجـسم    : وقد تم استخدام أربعة مقاييس وهي     . عديدة في دولة الكويت   

  .االضطرابات الجسدية، ومقياس جامعة الكويت للقلق، وقائمة هوبكنز للقلق واالكتئاب

وقد كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين مرضى القلق ومرضى االكتئاب في               
كما تبين أن متوسط مرضى القلق كان أعلى جوهرياً فـي عرضـي             . الدرجات الكلية لجميع المقاييس   

رعة التنفس والحساسية لألطعمة، بينما بينت النتائج أن متوسط مرضى االكتئاب أعلى جوهرياً فـي               س
آالم األسنان، واضطراب النوم، وغصة الحلـق، واضـطراب الكـالم، واحتبـاس             (األعراض اآلتية   

  ).الصوت، والعمى أو الصم أحياناً

عدالت انتشار القلق وارتبـاط     م" دراسة بعنوان   ) 2004( وأعد كل من عبد الخالق واليجفوي       
هدفت هذه الدراسة إلـى بينـان معـدالت    ".القلق وارتباطاته ومنبئاته لدى عينات من الطالب اللبنانيين       

انتشار القلق لدى عينات من الطالب اللبنانيين، كما هدفت إلى تحديد الفروق بين طالب المدارس فـي                 
خاصة في القلق، كما هدفت إلى فحص الفروق بـين          المرحلة الثانوية والجامعة في متغيرات الدراسة و      
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طالب مـن طـالب المـدارس       ) 599( وقد تكونت عينة الدراسة من      . الجنسين في متغيرات الدراسة   
من طالب الجامعة من الذكور واإلناث، وهم من طلبة         ) 904(الثانوية، في بيروت الغربية في لبنان، و        

وقد اسـتخدم   .  بيروت في لبنان، ممن يحملون الجنسية اللبنانية       الجامعة اللبنانية والجامعة األمريكية في    
الباحثان مقياس جامعة الكويت للقلق، كما استخدما العديد من المتغيرات االجتماعية، والتقـدير الـذاتي               

نفـسية،  (للصحة النفسية والجسمية والتدين، وعادات النوم، والتعاطي والتدخين، والعالج من األمراض  
د دلت النتائج إلى حصول الذكور في المدارس الثانوية والجامعة على متوسطات أعلـى              وق). وجسمية

عدد األصدقاء، المقربين، وتقدير الصحة الجـسمية،       ( جوهرياً من اإلناث في المتغيرات الخمسة اآلتية        
، بينما حصلت اإلناث في المرحلتين علـى        )وتقدير الصحة النفسية، وتعاطي المخدرات، وشرب الخمر      

تقـدير  ( كما دلت النتائج على ارتباط القلق سلباً بكل مـن           .متوسط أعلى جوهرياً من الذكور في القلق      
، وارتبط القلق إيجابياً بمتغير العالج مـن        )الصحة النفسية، وتقدير الصحة الجسدية، ومدى كفاية النوم       

  ن الجنسين أربعة كما يلياألمراض الجسمية، وقد كانت المتغيرات المنبئة للقلق لدى طالب الثانوية م

، والعالج من األمراض النفسية، والجنس األنثـوي، والعـالج مـن            )سالب( تقدير الصحة النفسية     ( 
ومن ناحية أخرى كانت المتغيرات المنبئة للقلق لدى طالب الجامعة مـن الجنـسين              ) أمراض جسمية 

فسية، ومدى كفاية النوم، وتدخين     ، والعالج من األمراض ن    )سالب(تقدير الصحة النفسية    ( أربعة وهي   
، كما تتفق المجموعتان في إمكانية التنبؤ بالقلق بوساطة تقدير الصحة النفسية والعـالج مـن                )السجائر

  .األمراض النفسية

أنماط الشخصية األساسية عند     " بعنوان) 2003(الشرعة وعبد اهللا    وفي دراسة قام بها كل من       
 التعـرف إلـى عالقـة أنمـاط         هـدفت ". الوحـدة والتحـصيل   أيزنك وعالقتها بـالقلق والـشعور ب      

كما حددها أيزنك بكل من سمة القلق والـشعور         ) االنبساط، واالنطواء، واالتزان، واالنفعال   (الشخصية
بالوحدة والتحصيل الدراسي، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في كل               

( وقد اشتملت عينة الدراسة من    . اسيالشعور بالوحدة والتحصيل الدر   من أنماط الشخصية وسمة القلق و     
) 165(طالبـاً، و    ) 139( طالب من طلبة الصف الثاني الثانوي في محافظة الكرك باألردن منهم            ) 3

وقد طبق قائمة أيزنك للشخصية، وقائمة سمة القلق لسبيلبرجر، واختبار كاليفورنيـا للـشعور              . طالبة
النتائج على وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بين نمط االتـزان للشخـصية،              وقد دلت   . بالوحدة

كما بينت أنه ال يوجد عالقة دالة إحصائياً بـين نمـط            . وسمة القلق، والشعور بالوحدة لدى كل العينة      
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االتزان بالتحصيل الدراسي، فقد كانت العالقة موجبة لدى الجنسين بالنسبة لعالقة االنفعال بكـل مـن                
سمة القلق والشعور بالوحدة، كما بينت وجود عالقة موجبة ودالة إحصائياً بين نمط االنطـواء وسـمة                 

  .القلق لدى الذكور فقط

تقدير الذات واالكتئاب لـدى ذوي      " دراسة بعنوان   ) 2003( كما أعد كل من عياد والمشعان       
) الحالـة، والـسمة   (  القلـق    هدفت إلى معرفة االرتباط بين قدير الذات وكل مـن         ". التعاطي المتعدد 

واالكتئاب لذوي التعاطي المتعدد، كما هدفت إلى التعرف على الفروق بين المتعاطين وغير المتعاطين              
) 46(وقد تكونت عينة الدراسة مـن       . ، واالكتئاب، وتقدير الذات   )الحالة، والسمة ( في متغيرات القلق    

وقد استخدم الباحثان مقياس سبيلبيرجر     . متعاطينمتزوجاً من غير ال   ) 25(أعزب، و   ) 21(فرداً، منهم   
، كما استخدم الباحثان اختبار بيك لالكتئـاب،        )1982( من تعريب عبد الخالق     ) الحالة، والسمة (للقلق  

أن ذوي التعـاطي    : وقد كشفت الدراسة عن نتائج عديدة من أهمهـا        . واختبار روزنبرخ لتقدير الذات   
كما بينت النتائج انخفاض تقدير الـذات ووجـود         ). واالكتئاب) السمةالحالة، و (المتعدد يسمون بالقلق    

  ).الحالة، والسمة(ارتباط سالب ودال إحصائياً بين تقدير الذات والقلق 

فقد أجرى دراسة حول بعض المتغيرات المرتبطة بالـضغوط النفـسية           ) 2003(أما منصور   
وقد هدفت هذه الدراسة إلى فحص الفروق بـين         والقلق واالكتئاب لدى أمهات األطفال المتخلفين عقلياً،        

القسم الخارجي، الـداخلي، الفـصول      (أمهات األطفال المتخلفين عقلياً في إطار ثالثة أنظمة لاللتحاق          
واالكتئاب، حيث تكونت عينة الدراسة من ثالث       ) الحالة والسمة ( في الضغوط النفسية والقلق     ) الملحقة

: الباحث مقياس الضغوط النفسية الذي تضمن ستة أبعـاد وهـي          مجموعات من األمهات، وقد استخدم      
الضغوط االنفعالية،الضغوط االجتماعية، الضغوط األسرية، الضغوط المالية، ضغوط خاصة بمـستقبل           

وقائمة بيك لالكتئاب، وقـد     ) الحالة والسمة (الطفل، ضغوطات سلوكية، وتم أيضاً استخدام قائمة القلق         
ألهات يعانين من العديد من الضغوط النفسية واالنفعاالت والمـشاعر الـسلبية            دلت نتائج الدراسة بأن ا    

لصراع األدوار الذي يتطلب منهن مسؤوليات وواجبات بسبب وجود االبن المعاق عقلياً، باإلضافة إلى              
محاولة األم التوفيق بين مسؤولياتها كأم وزوجة وربة منزل وكذلك الترابط األسري حيـث عالقتهـا                

وأبنائها، وما يرافق ذلك من مشاعر بالخوف والقلق من عدم قدرة األم الحفـاظ علـى كيـان                  بزوجها  
  .األسرة متماسكاً
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التمييز بين القلق واالكتئاب باستخدام النمـوذجين       " بعنوان  ) 2002( وفي دراسة الرميح وعبد الخالق      
ن مرضى اضـطراب القلـق      وقد هدفت هذه الدراسة إلى بحث إمكانية التمييز بي        " المعرفي والوجداني 
أنثى، ومرضى اضـطراب االكتئـاب األساسـي        )12(ذكوراً، و   ) 17( منهم  ) 29( المعمم ووعددهم   

إناث من المترددين على العيادات الخارجية لمستشفى الطب        ) 6(ذكراً، و   ) 18(، منهم   )24( وعددهم  
ستخدم الباحثان أدوات الدراسـة     وقد ا . النفسي بالكويت، وذلك باستخدام النموذجين المعرفي والوجداني      

الـسلبية،  (قائمة بين للقلق، وقائمة بيك لالكتئاب، والقائمة المعرفية، واختبار األفكـار التلقائيـة              :وهي
أن ( وقد بينت الدراسة العديد من النتـائج منهـا          ). السلبي، واإليجابي (، ومقياس الوجدان    )واإليجابية

 التمييز بين مرضى االضـطرابين لـم يظهرهـا المحتـوى            المحتوى المعرفي لالكتئاب له قدرة على     
. ، كما كشفت أن األفكار التلقائية اإليجابية من األعراض التي تميز بين القلق واالكتئاب             )المعرفي للقلق 

، ثـم   )االكتئاب(كما ظهر أن أفضل المقاييس التي تصلح للتمييز بين االضطرابين هي القائمة المعرفية              
 -5( ، كما بـين تحليـل التميـز أن          )اإليجابية(، ثم استخبار األفكار التلقائية      )للقلق(القائمة المعرفية   

من المجموع الكلي للعينة تم تصنيفها بدقة على أساس دالة التمييز، مما يشير إلى أن للجوانـب                 %) 92
  .المعرفية قدرة على التميز بين مجموعتي المرضى

دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين الدافع لإلنجاز وعالقته         قاما ب ) 2002( إال أن عبد الخالق والنيال      
مـن  ) 110(من طلبة المدارس،    ) 433( بقلق الموت لدى عينة قصدية مكونة من أربع عينات قطرية           
  . تمبلرـ لن ومقياس قلق الموت ل-طلبة الجامعة، وقد استخدم الباحث مقياس الدافع لإلنجاز راي

ذكور على متوسطات أعلى جوهرياً من اإلناث في الدافع لإلنجاز، في            وأشارت النتائج إلى حصول ال    
حين حصلت طالبات الجامعة على متوسط أعلى جوهرياً من نظرائهن في قلق الموت، ولكن لم تكـن                 
الفروق دالة في قلق الموت بين طالب المدارس الثانوية من الجنسين، في حين حصل طلبـة الجامعـة     

 بالمقارنة مع طلبة الثانوي وطالباته في كل من الدافع لإلنجـاز وقلـق              على متوسطات أعلى جوهرياً   
الموت، وكانت معامالت االرتباط بين الدافع لإلنجاز وقلق الموت غير دالة إحـصائياً، وقـد اقتـرح                 

  .دراسة هذه العالقة على عينات أكبر عمراً

اكستان بهـدف معرفـة   والتي أجراها في الب) Saima, 2002(إال أنه تبين من دراسة صايمه 
مـشاركاً  ) 132(تأثير متغيرات الجنس والعمر ومستوى التدين على قلق الموت، على عينة مكونة من              

وقد بينت نتائج الدراسـة     . مستخدماً مقياس كوليت ليستر للخوف من الموت ومقياس تمبلر لقلق الموت          
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نوا أكثر خوفاً من المـوت المتوقـع، وأن   أن النساء والمشاركين األكبر سناً، والمشاركين األقل تديناً كا       
  .الجنس كان أكثر المتغيرات تأثيراً

استراتيجيات التدبر لضغوط الحياة وعالقتها بالقلق      " دراسة بعنوان   ) 2001( وقد أعد المومني    
فقد هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف العالقة بين ضغوط الحياة          ". واالكتئاب لدى طلبة الجامعة األردنية    

وعالقتـه  .  يتعرض لها طلبة الجامعة من جهة، وأساليب التدبر التي يمارسونها من جهة أخـرى              التي
. بالقلق واالكتئاب، كما هدفت إلى التعرف على المواقف الضاغطة التي تعرض لها الطلبة في الجامعة              

تبـار  وقد طبق الباحـث اخ    . طالب وطالبة من طلبة الجامعة األردنية     ) 230(تكون عينة الدراسة من     
الضغوط النفسية من إعداد الباحث، كما استخدم الباحث اختبار سبيلبيرجر المعرف لقياس سمة القلـق،               

  .للتدبر، واختبار بيك المعرب لالكتئاب) Cope(واستخدم كذلك اختبار 

الضغوط (وقد أسفرت الدراسة عن أن أهم مصادر الضغط النفسي التي يتعرض لها الطلبة هي               
كما بينت الدراسة أن أكثر استراتيجيات التـدبر        ) ياتية العامة، واالقتصادية، واألسرية   االجتماعية، والح 

). التخطيط، والتدين، والتدبر النشط، والتقبل وإعادة التشكيل اإليجـابي        (استخداماً لدى أفراد العينة هي      
ن الـضغوط   كما خرجت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين الضغط النفسي والقلق واالكتئـاب، وأ             

  .االجتماعي هي أكبر متنبئ بالقلق واالكتئاب

القلق االجتماعي والعدوانية لدى األطفـال والعالقـة        "بدراسة بعنوان   ) 2001( وقامت الكتاني      
وقد هدف الدراسة إلى البحث في العالقة بـين القلـق           ". بينهما ودور كل منهما في الرفض االجتماعي      

، كما هدفت الدراسة إلى البحث عن الفروق بين األطفـال،        )ت والمدرسة في البي (االجتماعي والعدوانية   
حسب جنسهم، ومستواهم الدراسي، في القلق االجتماعي، والعدوانية، ثم هدفت إلى البحث في الفـروق               

من اإلناث،  ) 179(طفالً منهم   ) 364( وقد بلغت عينة الدراسة     . بين أطفال المجموعات السيسيومترية   
  ذكور، من ثالث مدارس حكومية في مدينة الرباط بالمغرب، وتراوحت أعمارهم بينمن ال) 185(و 

مقياس القلـق االجتمـاعي المعـدل       : وقد استخدمت الباحثة العديد من األدوات وهي      . سنة) 9-12( 
، وأداة تقييم الطفل لعدوانية أقرانه، ثم استخدمت الباحثة أداة )La Gre ca, 1993(لألطفال من إعداد 

م األمهات لعدوانية أطفالهن، ومقياس النية العدائية، وأخيراً استخدمت الباحثة مقيـاس الترشـيحات              تقيي
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة بين اإلناث والـذكور فـي                . السيسيومترية
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 وأن الذكور أكثر ميالً     القلق االجتماعي،  كما بينت أن اإلناث أكثر ميالً للعدوانية العالئقية من الذكور،            
للعدوانية المادية من اإلناث، وكما بينت الدراسة أنه ال تود فروق ذات داللة بين أطفال القسمين الرابع                 
والخامس في ذلك، ثم بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة بين اإلناث والذكور بالنسبة لتقرير األمهـات                  

لفئة المهملة أكثر ميالً للتجنب والضيق االجتماعي العـام         نحو العدوانية، كما بينت الدراسة أن أطفال ا       
  .من أطفال المجموعات السيسيومترية األخرى

القلق وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الثانوية       "  دراسة بعنوان    )2000( غراب  كما أجرى   
عاً لمتغيرات  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق في القلق تب         ". العامة بمدراس محافظات غزة   

لدى طلبـة الثانويـة العامـة بمـدارس         ) الجنس، والتخصص األكاديمي، والمنطقة التعليمية    (الدراسة  
( وتكونت عينة الدراسة من     . محافظات غزة، كما هدفت إلى الكشف عن العوامل التي تقف وراء القلق           

وقد طبق الباحـث    ). 2000 -1999( طالباً وطالبة، من طلبة المدارس الثانوية للعام الدراسي         ) 743
عدم وجـود   : وقد بينت الدراسة العديد من النتائج منها      . اختبار القلق حالة وسمة، واختبار عوامل القلق      

فروق ذات داللة إحصائية في حالة القلق تبعاً لمتغير الجنس، كما بينـت وجـود فـروق ذات داللـة                    
وقوف العامل الذاتي  وراء القلق الحالـة،        إحصائية في سمة القلق تبعاً لمتغير الجنس، كما كشفت عن           

في حين أن عامل المستقبل وراء القلق سمة، كما كشفت الدراسة أن الطلبة قد حصلوا علـى درجـات                   
عالية في سمة القلق مقارنة بحالة القلق، وأن الطالبات أكثر اتساماً بالقلق من الذكور، وأن طلبة القـسم                  

  .ة القسم العلمياألدبي أكثر اتساماً بالقلق من طلب

دراسة على عينة من طلبة جامعة كويتية ) Abdel- Khaleq, 2000( كما أجرى عبد الخالق 
طالباً بهدف التعرف على عالقة قلق الموت بالضغوط النفسية والجـنس لـدى طلبـة               ) 215( عددهم  

ت ومقيـاس   الجامعة في الكويت، وقد استخدم الباحث مقياس قلق الموت لتمبلر، ومقياس ضغوط المو            
وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة، بـين متوسـطات            . القلق العام، ومقياس الضغوط العام    

ـ               ى مـن   الذكور واإلناث في مستوى قلق الموت ولصالح اإلناث حيث أحرزت اإلناث متوسـطات أعل
  .الذكور، وكانت هذه النتائج متطابقة مع نتائج سابقة أجراها الباحث على عينة مصرية وأخرى لبنانية

دراسة هدفت إلى التعرف على مـستوى قلـق         ) 2000( في حين أجرى عبد الوهاب ومحمد       
ت بين  الموت وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدى طلبة الجامعة، ومعرفة كذلك الفروق في قلق المو             
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طالباً وطالبة من طلبـة جامعـة   ) 226( وتم اختيار عينة للدراسة من   . األسوياء والمرضى العضويين  
  .حلوان وجامعة جنوب الوادي

فقرة تعكس مدى   ) 88(وقد استخدم الباحث الصورة العربية من مقياس قلق الموت المكون من            
لدراسة بأن التقدير المرتفع للـذات والتـدين        وقد دلت نتائج ا   . واسعاً من الخبرات المتعلقة بقلق الموت     

الجوهري يلعبنا دوراً كبيراً في تخفيض قلق الموت والوقاية منه، كما أن وجود مرض عضوي يلعـب                 
دوراً كبيراً في زيادة قلق الموت، إال أنه لم يكن هناك فروق دالة إحصائياً في قلق الموت بين المدخنين                   

  .وغير المدخنين

أيضاً أن طالب الجامعة في صعيد مصر أكثر ارتفاعاً في قلق الموت مـن              وأوضحت النتائج   
طلبة الجامعات في القاهرة، كما أن الطالبات كن أكثر قلقاً من الموت من الطالب، وقد أوصى الباحث                 
بإجراء المزيد من البحوث للكشف عن طبيعة العالقة بين قلق الموت والعديد  من المتغيرات النفـسية                 

  .األخرى

  
  

  :الدراسات األجنبية للقلق واإلكتئاب
عالقة اضـطراب القلـق   :"بعنوان) Catherine & Bagwell, 2006(وفي دراسة كاترين و باجويل 

وهـي دراسـة    " والمزاج لدى األفراد في مرحلة المراهقة، وعالقتها بالنشاط الزائد في مرحلة الطفولة           
ين نقص االنتباه في الطفولة، اضـطراب النـشاط         هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة ما ب       . مقارنة
  .، والقلق ومزاج الفوضويين في مرحلة المراهقة)ADHD(الزائد 

سنة، ممـن لـديهم إعاقـة    ) 18 -13(مراهقاً، بلغت أعمارهم من ) 142( وتكونت عينة الدراسة من   
)ADHD(     وبين عينة من ،)ضـطراب  فرد من المراهقين ممن ليس لـديهم أيـة إعاقـة أو ا            ) 100
)ADHD.(  

لم تختلف المجموعتين في معـدالت القلـق واضـطرابات          :  وقد أسفرت الدراسة إلى عدة نتائج منها      
المزاج، كما كان من المتوقع أن تكون مرحلة الطفولة مرحلة يمكن أن يتم فيها التنبؤ بوجود أعـراض                  

  .الفوضى في المراهقة أو عدم وجودها
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ارتباطاً قليالً جداً ما بين أعراض القلق ومـزاج الفوضـويين فـي              كما بينت نتائج الدراسة أن هناك       
مرحلة المراهقة والطفولة على حد سواء، ثم أظهرت النتائج أنه ال توجد زيادة عامة لخطر اضطرابات                

  .المزاج والقلق لدى المراهقين الذين كانوا يعانون من إعاقة في الطفولة
  

العالقـة بـين القلـق    " بعنـوان  ) Voges & Marcia, 2005(وفي دراسة فوجس ومارشا 
هدفت هذه الدراسة لفحص العالقة بـين القلـق         " االجتماعي وعالقته االجتماعية في أول حادثة هوس        

االجتماعي والتنمية االجتماعية في أول حادثة هوس، كما هدفت التعرف إلى عالقة القلـق بـالهوس،                
.  باختيار مواقف اجتماعية مسحوبة أو معكوسة      وهل تأخذ اعتقادات خاطئة أو تصورات شاذة مرتبطة       

وقد تـم اسـتخدام     . أنثى) 19(من الذكور، ومنهم    ) 41(مريضاً، منهم   ) 66(وقد بلغت عينة الدراسة     
، ومقياس التفاعـل    )QIS(، ومقياس التكيف االجتماعي     )SFS(أدوات مثل مقياس العالقة االجتماعية      

  .اس القلق االجتماعيلقي) SPAI, DSM-IV(، و)SISST(االجتماعي 
من عينة المتطوعين الذين أخضعوا إلى مـستويات        %) 32(أن  : وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية     

كما بينـت النتـائج أن المـستويات        . محسوبة من القلق االجتماعي اجتازت مقياس الخوف االجتماعي       
  .أضعفاألعلى من القلق االجتماعي كانت قد ارتبطت بارتباطات اجتماعية 

  
بعنوان دراسة العالقـة بـين   ) Janzen & Darrem, M, 2005(وفي دراسة جانزن ودارن 

  .مستوى القلق وبين الممارسات الدينية والممارسات الدينية المنظمة
في النظـام مـن أجـل       ) الدينية(  هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة القلق بين القلق والروحانية           

  .دة الستبعاد القلقالتزود بأبحاث مهمة ومفي
). Private Pacific North West University(طالباً من طلبة كلية ) 88(وقد بلغت عينة الدراسة 

  .طالبة) 63( طالباً، بينما اإلناث ) 25(وقد بلغ عدد الطلبة الذكور 
الحالـة  واختبـار   ) الحالة، والسمة ( للقلق  ) Spielberger( وقد استخدمت الدراسة اختبار سبيلبيرجر      

  .الدينية الروحية، وأعد الباحث استبانة خصصت لقياس العينة ومناسبة للبحث
وقد أسفرت الدراسة عن أن هناك عالقة إيجابية بين التطبيقـات الروحيـة واالتجـاه الـديني لـدى                   
المسيحيين، وأن هناك عالقة ارتباطية سالبة قوية بين مستوى القلق الحالة والسمة والخبرات الفرديـة               

 .أنواع محددة من النشاطات الدينيةو
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 دراسة هدفت إلى قياس عالقـة األمـراض     (Lewin, et al.,2005)أجرت لوين وآخرون 

المزمنة بالضغوطات الوالدية لدى عينة من أمهات االطفال المصابين بداء البول السكري النوع األول،              
 وحالة القلق لإلمهات وسـلوك األطفـال        باإلضافة إلى إيجاد العالقة بين المرض والضغوطات الوالدية       

  .ومشاكلهم النفسية
من األمهات ألطفـال مـصابين بمـرض البـول الـسكري النـوع              ) 28(تكونت عينة الدراسة من     

من األمهـات   ) 15،  12.9(سنة بمعدل    ) 19-8( عمر األطفال يتراوح بين   )  طفلة 17طفل،  11(األول
أمهات ألطفال مـن    ) 6(سنة،   ) 16- 12(من عمر   أم ألطفال   ) 12(سنة،  ) 11-8( ألطفال من عمر    

  :واستخدم الباحثون مقاييس.سنة ) 19- 17(عمر 

Pediatric Inventory For Parents (PIP), State- Ttait Anxiety Inventory (C.D), 
Child Behavior Chechlist  

لواتي يتعرضـن للـضغط     وقد أشارت النتائج بأن هناك عالقة ذات داللة واضحة بين نسبة األمهات ال            
النفسي المتعلق بالمرض وحالة القلق، وأن هناك عالقة بين الضغوطات النفـسية األبويـة والمـشاكل                

 .الداخلية والخارجية لألطفال

القلق وعالقته بأداء طـالب  " بعنوان ) Coleman & Claudia, 2004(وفي دراسة كولمان وكلوديا 
  "ء عدد من المتغيراتالتعليم التقني وطالب علم النفس في ضو

وقد تكونت  .  هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة بين القلق وبين البيئة التي يعيش فيها طلبة العينة              
وقد استخدم البحث أدوات مثل مقياس قلـق        . طالباً من كلية جامعية في االتشيا     ) 41(عينة الدراسة من    
  ).تاي( االختبار، واختبار 

عدة نتائج منها أن الذين انفصلوا عن آبائهم كانوا أكثر قلقاً مـن الـذين لـم                 وقد أسفرت الدراسة عن     
، )أكبر أو أصغر حجـم المدينـة      ( ينفصلوا عن آبائهم، كما بينت النتائج أن ال تأثير لمكان السكن مثل             

لبي كما بينت النتائج أن انفصال العينة عن آبائهم أو أصحابهم له تأثير س            . على القلق ) العمر، والجنس (
  .على القلق

  
اختبـار  " دراسة بعنوان) Heather A. K & Eric. J. Mash, 2004(وأجرى هذر و ماش 

هدفت هذه الدراسـة    ". النموذج الثالثي للقلق واالكتئاب في المدارس االبتدائية والثانوية للبنين والبنات         
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يـة والثانويـة عنـد البنـين        إلى التعرف على العالقة بين القلق واالكتئاب لدى طلبة المدارس االبتدائ          
وقد استخدمت الدراسـة األدوات والمقـاييس       . طالباً وطالبة ) 491( وقد بلغت عينة الدراسة     . والبنات

وهي اختبار النموذج الثالثي المقترح أي دراسة أعراض القلق واالكتئاب من منظـور الكبـار، كمـا                 
مقياس اختبار المراهقة الفعالة الموجبة     ، و )NA(استخدمت الدراسة مقاييس مثل مقياس القلق والتشتت        

وقد أظهرت النتـائج إلـى   ). Positive and Negative Affect Schedute ( PANAS)والسالبة 
كمـا  . درجة) 70-50( وجود عالقة قوية جداً بين أعراض القلق والتشتت عند األطفال بارتباط بين             

، كما أسفرت إلى أن األعـراض       )العينة(ألطفال  بينت النتائج أن القلق واالكتئاب موجودان لدى ثلثي ا        
دراسة ) Steele, et al, 2003(في حين أجرى ستيل وآخرون . الفسيولوجية ترتبط بشكل ما في القلق

هدفت إلى فحص التغيرات في الضغوطات النفسية لدى األمهات وأثـر هـذه الـضغوطات وكـذلك                 
ون من السرطان خالل فترة الستة أشهر األولى بعد         استراتيجيات التربية بين أمهات األطفال الذين يعان      

التشخيص وبدء العالج، وكذلك فحص العالقة بين التغير في مستوى الضغوط النفـسية واسـتراتيجية               
  .التربية لدى األمهات

استخدم الباحثون استمارة لجمع المعلومات تتعلق بحالة الضغوطات المتوقعة لـدى األمهـات وأعبـاء               
سنة مصابين بالـسرطان فـي      ) 8-3متوسط العمر   ( أماً ألطفال   ) 65(ونت العينة من    وقد تك . التربية

واستناداً على دراسة أخرى حول نفس      . ، أسبوعاً بعد التشخيص   )24-22،  14 -12،  5 -2( فترة من   
الموضوع دلت نتائج هذه الدراسة إلى تناقص الضغوطات النفسية الناجمة عن المرض لدى األمهـات               

  .لدراسة، كما قلت الضغوطات المتوقعة، إال أن االهتمام بالتربية والرعاية بقي ثابتاًخالل فترة ا
  

دراسة هدفت إلى تقييم العوامل التي تساهم ) robert, et al, 2002( أجرى روبرت وآخرون 
اً أب) 95( شملت عينة الدراسة    . في قلق الموت عند الوالدين عند إحالة طفل إلى عيادة األمراض القلبية           

ألطفال أكملوا استبياناً صمم لتقييم خصائص العائلة والمريض، وتقديرات اآلباء عن قلقهم واالطمئنـان              
  .الذين حصلوا عليه من طبيب أطفالهم والحالة الحاضرة ومستويات القلق العام

  وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن الوالدين أظهرا قلقاً حول قضايا متعددة من ضمن ذلك الحاجـة إلـى                 
، خطر قلبي لألشـقاء     %)29( ، جراحة قلبية    %)41( ، قيود على األلعاب الرياضية      %)49( الدواء  

مـنهن أن األعـراض قـد       %) 19( ، أما األمهات فقد شعرت      %)13(، القلق من موت الطفل    %)20(
من الوالدين تم طمأنته من قبـل       %) 54(أنتجت من شيئ قمن بعمله خطأ أثناء الحمل، وبالرغم من أن            
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من اآلباء كـان    %) 7(لم يكن لديهم قلق ارتبط بزيارة األخصائي، إال أن          %) 17( بيب الطفل، فقط    ط
  .لديهم قلق مستمر

وقد استنتج الباحثون إلى أن قلق الموت شائع بين آباء األطفال الذين أحيلوا لتقييم أخصائي، وهذا يؤكد                 
  .ألطفال مع اآلباء قد حسن نوعية العنايةبأن استراتيجيات التربية لتحسين مهارة االتصال مع طبيب ا

النموذج الثالثي وأبعاد القلق والكآبة " بعنوان) Chorpita, 2002(وفي دراسة قام بها بروس، شوربيتا 
  ".لدى عينة المدرسة

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األبعاد الثالثية التي تربط ما بين أعراض اضـطرابات القلـق                 
  ).الجنس، والعمر، وتأثير التفاعل بينها( الدراسة وخاصة والكآبة ومتغيرات

وقـد بلـغ    . مدرسة عامة وخاصـة   ) 13( طفالً ومراهقاً من    ) 1.578(  وقد بلغت عينة الدراسة من      
ولداً ) 748(، و   %)54.4( بنتاً، بنسبة   ) 893( سنة، تكونت العينة من     ) 12.87( متوسط أعمار العينة    

أمريكي، والياباني، والفلبينـي، وهـاواي،      (عرق  ) 30(تمون إلى أكثر من     ين%) 45.6(بنسبة  ) ذكراً(
وصيني، وقوقازي، وأووكايناوا، وأمريكي وهسباني، وأمريكي إفريقي برتغالي، وسـامون، وأسـيوي            

وقد اسـتخدم مقـاييس     ). جنوب شرقي، وبورنوريكي، وأمريكي أصلي، وتونجاني، وفيجي، وجوماني       
ومقياس ) Umemoto, Moffitt, DSM-IV(مقياس عوامل الكآبة والقلق مثل المؤشرات النموذجية، 

، )Kovacs, 1981) (سـي، دي، أي ( صمم لتقييم تقرير أفعال أعراض القلق، ومقيـاس  ) 45(مادة 
وقـد  ). 1978رينو لدرز، وريتـشموند،     ) ( آرس، أم، إياس  (ومقياس قلق األطفال المراجعين الظاهر      

 ,PA(من العقائد األساسية للنموذج الثالثي في األطفـال والمـراهقين   أظهرت الدراسة وجود العديد 

NA .( كما بينت النتائج أن)PA ( يرتبط سلبياً بالكآبة ورأي)NA (يرتبط إيجابياً بالكآبة والقلق.  
  

في دراسة هدفت إلى تطوير مقياس ) Streisand, et, al, 2001(في حين أجرى ستريساند وآخرون 
 اآلباء والذي يتعلق بالعناية بالطفل المريض ولتقييم خـصائص المقيـاس النفـسي              للضغط النفسي عند  

  .بالنسبة لمجموعة من اآلباء لديهم أطفال مصابين بالسرطان
 61 طفـالً،    65( ألطفال  )  من اآلباء  21 من األمهات،    105( من الوالدين   ) 126( تكونت العينة من    

فقرة مسح في طـب     ) 42(لباحثون تقرير ذات يتضمن     وقد استخدم ا  ) 12.75(معدل أعمارهم     ) طفلة
األطفال لآلباء، وقد تم اختبار الثبات الداخلي وبناء الصدق بواسطة مقياس يتضمن تقريراً ذاتياً للقلـق                

  .والضغوطات التي يتعرض لها اآلباء
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ية وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مصداقية الثبات الـداخلي بعـد ضـبط المتغيـرات الـسكان                 
  .والضغوطات األبوية العامة

  
 استقاللية كبيرة في االرتبـاط  Pediatric Inventroy for Parents (PIP)وقد أظهرت نتائج اختبار 

بحالة القلق، كما أشارت الدراسة بأن اآلباء األصغر سناً ظهرت عليهم إشارات القلق والضغوط أكثـر                
غر سناً ذكروا بأن الضغوط النفسية لديهم تتكرر كثيراً،         من اآلباء األكبر سناً، وأن اآلباء األطفال األص       

إال أن درجات اآلباء لم تختلف بشكل ملحوظ بالنسبة إلى الجنس، الحالة الزوجيـة، التعلـيم، الـدخل،                  
الوظيفة، كما بينت الدراسة بأن الضغوط لدى األطفال الذين ال يزالوا تحت العالج أكثر من األطفـال                 

  . متقطعالذين يتعالجون بشكل 
  

بهدف التعرف على األفـراد الـذين لـديهم قلـق     ) David, 2000(وفي دراسة قام بها دافيد 
  .اجتماعي، من خالل التعرف عليهم أثناء حديثهم أمام الجمهور

فرداً تبلغ نسبة القلق لديهم في الحـديث درجـة          ) 21(فرداً منهم   ) 46( وقد تكونت عينة الدراسة من      
وقـد اسـتخدم    . داً من الذين يبلغ مدى القلق لديهم في الحديث درجة عاليـة           فر) 25(منخفضة، ومنهم   

وكذلك اختبار الفوبيا االجتماعي،    ) الحالة(للقلق  ) Spielberger(الباحث أدوات منها اختبار سبيلبيرجر      
وقد طبقت المقاييس من خالل الطالب من العينة أن يتحـدثوا           . واختبار القلق من االختالط االجتماعي    

دة خمس دقائق أمام الجمهور بموضوع يختارونه، ثم تم الطلب منهم أن يتحدثوا عن صعوبة الـتعلم                 لم
أمام المهور، وقد أسفرت الدراسة عن أن األفراد الذين يعانون من قلق مرتفع قاموا بحذف جمل كثيرة                 

ئج عـن أن    ومهمة بنفس الوقت، وهذا على عكس األفراد الذين لديهم قلق منخفض، كما أسفرت النتـا              
كمـا  . األشخاص الذين عندهم قلق أعلى تحدثوا لفترة زمنية قليلة بالمقارنة مع من لديهم قلق منخفض              

أظهرت النتائج عدم وجود أي فروق أو اختالف من حيث الموضوع أو العنوان الذي تـم اختيـاره أو                   
شارت النتـائج إلـى أن      كما أ . عدد الكلمات التي تحدثوا بها، أو في نبرة الصوت من قبل المجموعتين           

األفراد الذين عندهم قلق مرتفع في الحديث يعانون مـن الفوبيـا االجتماعيـة، وقلـق مرتفـع فـي                    
  .الموضوعات االجتماعية، بدرجة أقل من األفراد الذين عندهم قلق مرتفع في الحديث

  



 76

لـى   فقد أجروا دراسة هدفت إلى التعـرف ع  (Poveda, et al., 2000)أما بوفيدا وآخرون 
العالقة بين قلق الموت ومتغيرات الجنس واإلصابة باإلمراض المزمنة وإسـتهالك العقـاقير النفـسية               

) 18(مريضا إسبانياً تزيد أعمارهم عن      ) 226(والتردد على العيادات، حيث تكونت عينة الدراسة من         
شخصاً حضروا  ) 1829(عاماً، وقد تم اختيار العينة عشوائيا من بين         ) 25.2(عاماً وبمتوسط عمر بلغ     

وتم جمع البيانات مـن المرضـى عـن        ). 1999(إلى العيادة لإلستشارة في الفترة ما بين أيار وتموز          
  .طريق إجراء مقابالت وجها لوجه معهم وباستخدام مقياس قلق الموت لتملر

ـ   (وأشارت النتائج بوجود فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث في مستوى قلق الموت             رن اإلنـاث أظه
كذلك تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األفراد المصابين في مـستويات              ). مستوى أعلى 

كما اظهرت النتائج وجود فـروق ذات       . قلق الموت يعزى إلى اختالف عدد مرات التردد على العيادة         
اً دالالة في مستويات قلق الموت بين المرضى المصابين بأمراض مزمنـة غيـر المـضطربين نفـسي                

  .ولصالح المرضى نفسياً
  

على أمهات المرضى المصابين بالخاليـا  ) Olly, et, al, 1997(إال أن دراسة أولي وآخرون 
المنجلية في نيجيريا الغربية حول عوامل الضغوط النفسية لدى أمهات المصابين، وكذلك حول آليـات               

العناية بالمرضى، وقد كانت العينة     التكيف بين هؤالء األمهات، كون األمهات يحملن العبء األكبر في           
من أمهات المرضى الموزعين في ستة مستشفيات خاصة وعامة في نيجيريا، وقد تم             ) 200(مكونة من   

استخدام أداة لقياس مستوى الضغط، بحيث تضمنت هذه األداة قائمة من الضغوط التي ذكرتها األمهات               
  .أثناء المقابلة

توى األعلى من الضغوط ارتبط بمستوى قليل مـن التعلـيم وكـذلك             وقد بينت نتائج الدراسة بأن المس     
األمهات األكبر سناً أو األمهات من غير أزواج أو األمهات اللواتي تعرضن لزواج متعـدد، كمـا أن                  
مستوى  الضغط كان أعلى في األسرة التي يكون فيها أكثر من طفل مصاب بمرض الخاليا المنجليـة                  

  .في األسرة
  

بدراسة بعنوان الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية لدى عينة من طالب          ) 2008 العتيبي،(قام  
  :وطالبات الجامعة
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هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية لدى عينة               
 إلى معرفـة الفـروق      كما هدفت أيضاً  . من طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض        

بين الطالب والطالبات في درجة الشعور بالوحدة النفسية، وإلى التعرف على أثـر كـل مـن الحالـة       
وقـد تكونـت غينـة      . االجتماعية ومكان إقامة الطالب والطالبات في درجة شعورهم بالوحدة النفسية         

احث مقياس الشعور بالوحـدة  وقد استخدم الب. طالب وطالبة تم سحبها بطريقة عشوائية) 600(الدراسة  
  ).1997(ومقياس المساندة االجتماعية للسمادوني) 1988(النفسية لحضر والشناوي 

  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في درجة شعورهم بالوحـدة               .1

 .النفسية

ة بين الطالب المتزوجين وغير المتزوجين في درجة        عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي      .2
 .شعورهم بالوحدة النفسية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات المتزوجات  وغير المتزوجـات فـي                .3
 .درجة شعورهم بالوحدة النفسية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات الذين يسكنون فـي مـسكن                .4
لداخلي والطالب والطالبات الذين يسكنون مع أسرهم في درجة شعورهم بالوحدة           الجامعة ا 
 .النفسية

وجود عالقة ارتباط سالبة ودالة إحصائياً بين درجات طالب وطالبات الجامعة على مقياس              .5
 .الشعور بالوحدة النفسية ودرجاتهم على مقياس المساندة اإلجتماعية

 
ن المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طلبة كليـة          بدراسة بعنوا ) 2006الجبلي،  ( قامت  
  : جامعة صنعاء–الطب 

هدف البحث الحالي إلى الكشف بين المساندة ااالجتماعية وبين الضغوط النفسية لدى طلبة كليـة               
  :الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء من خالل التعرف على

ماعية لدى طلبة كلية الطب وفقـاً لمتغيـر الجـنس           داللة الفروق في مستوى المساندة االجت      .1
الطب البشري، المختبـرات    (، التخصص   )األول، الثالث (، والمستوى الدراسي    )ذكور، إناث (

 ).الطبية، التمريض العالي

 .مستوى المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية الطب والعلوم الصحية .2



 78

 .مستوى الضغوط النفسية لدى طلبة كلية الطب .3

ذكور ،  (الفروق في مستوى الضغوط النفسية  لدى طلبة كلية الطب وفقاً لمتغير الجنس              داللة   .4
الطب البشري، المختبرات الطبيـة،     (، التخصص   )األول، الثالث (، والمستوى الدراسي    )إناث

 ).التمريض العالي

العالقة بين المساندة االجتماعية، وبين الضغوط النفسية لدى طلبـة كليـة الطـب والعلـوم                 .5
 .لصحيةا

طالباً وطالبة من طلبة المستويين الدراسيين األول والثالث بكلية          ) 261(وقد تكونت عينة البحث من      
إناث، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وبنـسبة       ) 125(ذكور، و ) 136(الطب والعلوم الصحية، ومنهم     

لمساندة االجتماعية  من المجتمع األصلي، ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة مقياس ا          %) 32(
مجال مساندة أفراد   : فقرة موزعة على مجالين هما    ) 44(والمكون من   ) 2001(من إعداد النـمراني    

فقـرة  ) 79(كما تم بناء مقياس الضغوط النفسية الذي اشتمل على        . األسرة ، ومجال مساندة األصدقاء    
مجال اإلقتصادي، والمجال   المجال الدراسي، والمجال األسرى، وال    : موزعة على خمسة مجاالت هي    

واستخرجت الخصائص السيكومترية للمقياسين من صـدق وثبـات،         . االجتماعي، والمجال الصحي  
  .ووجد أن المقياسيين يتميزان بدرجة عالية ومقبولة من الصدق والثبات

  :وأسفر البحث عن النتائج التالية
  .العلوم الصحية مرتفعةأن مستوى المساندة اإلجتماعية لدى طلبة كلية الطب و: أوالً
ال توجد فروق دالة إحصائيا في السماندة االجتماعية لدى طلبة كلية الطب وفقاً لمتغير الجـنس                : ثانياً

الطب البشري، المختبرات الطبيـة،     ( والتخصص) األول، الثالث (، والمستوى الدراسي  )ذكور، إناث (
  ).التمريض العالي

  .م الصحية من ضغوط نفسية مرتفعةيعاني طلبة كلية الطب والعلو:  ثالثاً
 توجد فروق دالة إحصائيا في الضغوط النفسية لدى طلبة كلية الطب وفقـاً لمتغيـر الجـنس   : رابعاً

الطب البشري، المختبرات الطبيـة،     ( والتخصص) األول، الثالث (، والمستوى الدراسي  )ذكور، إناث (
  :، كما يأتي)التمريض العالي

ي الضغوط النفسية لدى طلبة كلية الطب وفقاً لمتغيـر الجـنس فـي              توجد فروق دالة إحصائياً ف      .  أ
مجالي الضغوط الدراسية والصحية لصالح اإلناث، مما يشير إلى أن الضغوط الدراسية والصحية             

 .لدى اإلناث أعلى منها لدى الذكور
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 توجد فروق دالة إحصائياً في الضغوط النفسية لدى طلبة كلية الطـب وفقـاً لمتغيـر المـشتوى        .  ب
الدراسي في مجالي الضغوط الدراسة واالقتصادية لصالح طلبة المستوى الدراسـي األول، ممـا              
يشير إلى أن الضغوط الدراسية واالقتصادية لدى طلبة المستوى الدراسي األول أعلى منها لـدى               

 .طلبة مستوى الدراسي الثالث

لطب وفقاً لمتغير التخصص في     توجد فروق دالة إحصائياً في الضغوط النفسية لدى طلبة كلية ا          . جـ
  .جميع المجاالت عدا مجال الضغوط الدراسية، حيث لم تظهر النتائج فروقاً في هذا المجال

ال توجد عالقة دالة إحصائياً بين المساندة االجتماعية، وبين الضغوط النفسية لدى طلبة كليـة           : خامسا
  .الطب والعلوم الصحية

  

  

  

جراء دراسة بعنوان الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بمتغيري        بإ) 2004النبهاني وآخرون، (قام  
  :المساندة والعالقات اإلجتماعية

تم إجراء هذه الدراسة كدراسة ميدانية بالتحليل العاملي لعينة من طلبة جامعة السلطان قابوس، تهـدف                
المساندة االجتماعيـة،   الدراسة إلى معرفة مستوى الشعور بالوحدة النفسية وتبادل العالقت االجتماعية و          

، )الشعور بالوحدة النفسية، تبادل العالقات االجتماعية، المساندة االجتماعية       (ومعرفة طبيعة العالقة بين     
كل على حدة في    ) الجنس، والتخصص ( والكشف عن البينة العاملية، ومعرفة داللة الفروق بين متغيري        

طبق مقياس الشعور   . جتماعية والمساندة االجتماعية  مستوى الشعور بالوحدة النفسية وتبادل العالقات اال      
طالبـاً  ) 254(بالوحدة النفسية، ومقياس تبادل العالقات االجتماعية، ومقياس المساندة االجتماعية، على           

م، وبعد التحقق من صـدق المحتـوى        2003/2004وطالبة من جامعة السلطان قابوس للعام الدراسي        
رونباخ لألداوات، كشفت التحليالت اإلحصائية للبحث عـن مـستوى           ك -والصدق العاملي ومعامل ألفا   

قريب من المتوسط الحسابي للشعور بالوحدة النفسية، ومرتفع في تبادل العالقات اإلجتماعية والمساندة             
اإلجتماعية، أما االرتباطات فكانت سالبة ودالة بين الشعور بالوحدة النفسية، وكل مـن متغيـر تبـادل            

ماعية والمساندة االجتماعية، وموجبة ودالة بين تبادل العالقات اإلجتماعيـة والمـساندة            العالقت اإلجت 
االجتماعية، وأما التحليل العاملي فقد كشفت عن عاملي ثنائي القطب يضم الشعور بالوحـدة النفـسية                
مقابل تبادل العالقات االجتماعية، وآخر أحادي يضم المساندة االجتماعيـة ومكوناتـه، وبخـصوص              
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الشعور بالوحدة النفـسية، تبـادل      ( الفروق تبعاً لمتغيري الجنس والتخصص بالمتغيرات النفسية الثالثة       
 .، فقد كانت غير دالة إحصائياً)العالقات اإلجتماعية، المساندة اإلجتماعية

 
بدراسة بعنوان المساندة االجتماعية وأحداث الحيـاة الـضاغطة وعالقتهـا    ) 2000علي، ( قام
ع الحياة الجامعية، وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أهمية المساندة االجتماعية والعاطفية             بالتوافق م 

خاصة من االسرة وجماعة الرفاق في تخفيف الصراعات التي تواجه طالب الجامعـة المقيمـين مـع                 
السلبية أسرهم والمقيمين في المدن الجامعية وتساعد على اجتياز أحداث الحياة الضاغطة وتقليل األثار              

من ضغوط البيئة مما ينعكس بشكل ايجابي على التوافق النفسي للطالب والتحـصيل األكـاديمي لـه،                 
  -:وتهدف أيضاً اإلجابة عن الفروض األتية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية من الطالب المقيمين مع أسرهم والمقيمـين فـي                .1
  .المدن الجامعية في متغير المساندة اإلجتماعية لألسرة

إلى وجود عالقـة إرتباطيـة بـين        ) 1987خضر والشناوي،   ( توصلت نتائج دراسة كل من      
  .إنخفاض مستوى المساندة اإلجتماعية لدى طالب الجامعة وبين الميل العصابي، واإلحساس بالوحدة

 دراسة هدفت الستكشاف الضغوطات النفسية  (Streisand, et al., 2005)وأجرى سترساند وآخرون 
 واستكشاف أيـضا اإلرتباطـات النفـسية        ،)1(جهت آباء لديهم أطفال مصابون بمرض السكر        التي وا 

  .والسلوكية لهذه الضغوطات
، حيـث تـم اسـتخدام    )1(من آباء األطفال المصابين بمرض السكر      ) 134(تكونت عينة الدراسة من     

 Pediatric Invontary For)إجراء متطور لقياس الضغوط النفسية األبويـة والمتعلقـة باألطفـال    

Parents ) (PIP). 

  
 دراسة هدفت إلى فحص التغيرات  (Steele, et al., 2003)في حين أجرى  ستيل وآخرون 

في الضغوطات النفسية لدى األمهات وأثر هذه الضغوطات وكذلك إستراتيجيات التربية بـين أمهـات               
بعد التشخيص وبدء العالج، وكذلك     األطفال الذين يعانون من السرطان خالل فترة الستة أشهر األولى           

  .فحص العالقة بين التغير في مستوى الضغوط النفسية وإستراتيجية التربية لدى األمهات
استخدم الباحثون إستمارة لجمع المعلومات تتعلق بحالة الضغوطان المتوقعة لـدى األمهـات وأعبـاء               

سـنة  ) 8-3متوسـط العمـر     ( ألطفـال    أماً) 65(وقد تكونت العينة من     . التربية وإستراتيجية التربية  
، أسبوعاً بعد التشخيص، واسـتناداً  ) 24-22، 14-12، 5-2(مصابين بمرض السرطان في فترة من       
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على دراسة أخرى حول نفس الموضوع دلت نتائج هذه الدراسة إلى تنـاقض الـضغوطات النفـسية                 
  .طات المتوقعةالناجمة عن المرض لدى األمهات خالل فترة الدراسة، كما قلت الضغو

  

أجريـا دراسـة هـدفت    ) Hoddgkinson & Lester, 2002(كما أن هودكنسون وليـستر 
الستشكاف الضغوطات النفسية الحالية واستراتيجيات التعايش المستعملة من قبـل األمهـات والـدعم              

لـدعم  االجتماعي ولتمييز كذلك األدوار واالستراتيجيات التي يمكن أن يتبناها الممرضون المحترفون            
مـن  ) 17(أجريت مقابالت منظمـة مـع       .ومساعدة عائالت المصابين بمرض التكيف الكيسي المزمن      

  .أمهات األطفال المصابين بالمرض اللواتي حضرن إلى عيادة مستشفى التليف الكيسي اإلقليمية

ـ                 ائج وقد أظهرت الدراسة بأن الضغط النفسي األساسي للعديد من األمهات من ناحية كان يتعلـق بالنت
الوراثية للمرض خاصة عبء المسؤولية ألبوي الطفل المصاب بالمرض المـزمن، أمـا إسـتراتيجية               
التعايش األكثر استعماالً فكانت  تريد دعماً من اآلخرين بما في ذلك الممرضين، أمـا العالقـة بـين                   

ؤولية لـدى   ممرضي الصحة في العناية الثانوية فقد كانت إيجابية، إال أنه كان هناك إحـساس بالمـس               
  .األمهات إلعالم الممرضين عن المرض

دراسة مقارنة بين أمهات األطفـال  ) Troster & Heinrich, 2001(وأجرى تروستر وهنريك 
  .المعاقين بصرياً وأمهات األطفال غير المعاقين بصرياً

ت هدفت إلى التعرف على مصادر الضغط النفسي والعوامل المساعدة في إيجاده، وكذلك المتغيرا            
وقـد  ). الدعم االجتماعي، شدة اإلعاقة، مستوى اعتماديـة المعـاق        ( التي قد تزيد أو تخفف من حدته        

سنة لـديهن أطفـال معـوقين       ) 46 -24( أماً تراوحت أعمارهن بين     ) 47(تكونت عينة الدراسة من     
جدون فـي   ذكراً، تتراوح أعمارهم بين ثمانية شهور وسبع سنوات ممن يتوا         ) 25(أنثى،  ) 22( بصرياً  

وقد دلت نتائج الدراسة إلى وجود ضغط مرتفع لدى أمهات األطفـال            . مراكز التدخل المبكر في ألمانيا    
المعاقين بصرياً مقارنة مع أمهات أطفال غير معاقين بصرياً، وهذا الضغط ناتج عن الرعاية المستمرة               

ثر لمهنة األم ومستواها التعليمـي      واالهتمام الدائم بالطفل المعاق، كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود أ          
في ارتفاع أو انخفاض الضغط، كما أن الدراسة بينت أن أمهات األطفال متعددي اإلعاقة يعـانين مـن      
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ضغط مرتفع الرتقاع العناية والجهد والمبذول في رعاية الطفل، كما أن أمهـات األطفـال المعـاقين                 
  .فال المعاقين بصرياً بشكل كاملبصرياً بشكل جزئي يتعرضن لضغط أكبر من أمهات األط

  

دراسة عن الضغوط الوالدية وأساليب التكيـف والـدعم   ) Lai & Slili, 1997(في حين أجرى 
االجتماعي لدى عائالت صينية لديهم أطفال يحملون فيروس الكبد، وهدفت هذه الدراسة للتأكد إذا كان               

طفل، وتبين مـن نتـائج الدراسـة أن والـدي     من الممكن أن يتأثر الوالدين نفسياً واجتماعياً بمرض ال        
األطفال الحاملين لفيروس التهاب الكبد هم أكثر ضغطاً وهم نفسياً بخطـر، ويعلمـون علـى تعبئـة                  
مصادرهم لمواجهة المواقف الضاغطة، وهم يحاولون الحـصول علـى المـساعدة مـن المـصادر                

عالقـات  ) لـدي األطفـال األصـحاء     وا( االجتماعية أكثر من والدي األطفال األصحاء وكان لهؤالء         
  .اجتماعية مع األصدقاء

في دراسة على أمهـات األطفـال   ) Stewart, et al, 1994(في حين أشار ستيورات وآخرون 
المرضى بمرض مزمن في إشارة إلى التفاعالت الداعمة والضاغطة مع األزواج المهنيين على عينـة               

أو بتليف المرارة، وقـد قـيمن مـصادر الـدعم           من أمهات أطفال مصابين بالسكري      ) 90(بلغت من   
االجتماعي الذي يتلقينه للعناية بأطفالهن الذين لديهم ظروف مزمنة حيث وضعن مطالب الرعاية والتي              
تتعلق بظروف الطفل كالعناية الجسمية والعناية الصحية في مواقف المرض، وتطـور ونمـو الطفـل                

أقررن بالمطالب الثانوية المتعلقة بحاجـاتهن الخاصـة،       النفسي واالجتماعي، كذلك فإن معظم األمهات       
وأدوار العائلة والعالقات االجتماعية ونشاطات األم خارج البيت، وكذلك فإن األمهات خبرن فجوة في              
الدعم المزود لهن لحمل األعباء ومواجهة التفاعالت الضاغطة مع أزواجهن والمهنيين فـي المجـال               

  .الصحي بشكل خاص

 عن معرفة العالقة بين ضـغوط   (Monroe S.M. et. al, 1986)ونرو وآخرون وفي دراسة م
الحياة والمساندة اإلجتماعية واألعراض االكتئابية والخالفات الزوجية، وطبقت الدراسة على عينة مـن             
المتزوجات، وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطية بين ضـغوطات الحيـاة والـصراعات               

كانت العالقة سالبة ودالة إحصائيًأ مع المساندة اإلجتماعية من جانب الزوج، وكانـت             الزواجية، بينما   
العالقة موجبة ودالة إحصائياً بين الصراعات الزواجية واألعراض اإلكتئابية في حيث كانت العالقـة              
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نـسبة  سالبة ودالة إحصائياً بين المساندة اإلجتماعية من جانب الزوج واألعراض اإلكتئابية وذلـك بال             
أما بالنسبة لمجموعة النساء الالتي وصقن بأنهن منخفضات اإلكتئاب والخالفات الزواجية           . للعينة الكلية 

  .فقد وجدت نفس النتائج من حيث إتجاهات الداللة، غير أن قيم معامالت اإلرتباط كانت أقل

ـ   ) James, 1993( إال أن جيمس  سي أشار في دراسة هدفت إلى معرفة مـصادر الـضغط النف
لعائالت لديا مصابون بالشلل الدماغي وأثرها على التكيف ومساعدتهم على التكيف ومعرفـة عوامـل               
الدعم االجتماعي المناسبة لمساعدتهم في التغلب على مشكالتهم مع أطفالهم، وقد تكونت العينـة مـن                

  .عائلة لديها أطفال يعانون من الشلل الدماغي) 188(

األسري يتأثر سلباً إذا كان هناك إعاقة بالشلل الدماغي، كمـا أن ازديـاد              وقد بينت النتائج أن التكيف      
  .عمر الطفل المصاب وبذل الجهد في رعايته يؤثران سلباً في ارتفاع مستوى الضغوط لدى األسرة

  

  :تعقيب على الدراسات السابقة

  :من خالل عرض الدراسات السابقة بين ما يلي
اسة اضطرات ما بعد الصدمة كأحـد المتغيـرات ، مـع            إن الدراسات السابقة اتفقت على در     

االختالف في باقي المتغيرات وبعض الدراسات عرضت دراسة المشكالت السلوكية والنفسية حيث أن             
  :العينة في الدراسات السابقة كانت مختلفة ولكنها لم تخرج من كونها تنتمي الى الفئات اآلتية 

  
  :األطفال أنفسهم دراسات كانت عينها األمهات و-أوالً 

, دراسة قوته وسـراج بونـامكلي     ) (2002, سعادة وأبو زيادة وزامل   ) 2006(, دراسة شعبان 
دراسة ثابت  ) (1993,   عمران وعبادة   1995)(, دراسة قوته وآخرون  ) 2001(,  دراسة حنون  1995

دراسـة  ) (2001, دراسـة ثابـت فوسـاتنيس     ) (2002, دراسة فوتي ومكلويد  ) (2006, فوستانتيس
) (2001, دراسة ثابت وعابد فوستا تـيس     ) (2001,  دراسة وشي دوين   1995)(, كاريسون وآخرون 

,  دراسة فيردننانـد   1996)(, كاتلين) 1998(,  دراسة ثابت وفوساتنيس   1999)(, مللر والمصري قوته  
جمعية ) 2003(، قوته   ) 2008(قوته  ). (2006, ودراسة فليدمان ) 2007(, دراسة مصالحة ) (1995
) (2001، عبـد اهللا  )2002(مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتـصادية      ) 2003(, ل األحمر الهال
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, بكـر  ) 2001(, كناعنـة ) 2000(, غـوش ) 2001(, شماسـنة ) 2001(,   السراج  2001)(الزور  
  ).1990( ,  عريقات(1991)

 
 انسلمي  )1995(,  مكلنتير وزمالئه  1986)(, فيرجسون وهارود ) 1991(, بكر) 1996(, ريي

وأهم المشكالت التي تراهـا     )  1995(,  دونكن وآخرون  2002)(لفوني وآخرون   ) (2004, وآخرون
هذه العينة هي اضطرابات ما بعد الصدمة وأثر العنف اإلسرائيلي على األطفال اضطراب القلق عنـد                

ـ           ر مـا بعـد     األطفال واضطراب االكتئاب ومشكالت نفسية وانفعالية وسلوكية والمشاكل العاطفية وأث
 وذ  تأثير االنتفاضة على التوافق النفسي والصحه النفسية  لألطفال الفلـسطيني            و الصدمة عند األطفال  

العالقة بين مصادر األحداث الحياتية الضاغطة وبين االضطرابات النفسية لدى األطفال االسـتجابات             
  .السيكولوجية لألطفال نتيجة الضغط البيئي

  
  

  :ساءدراسات كانت عينتها الن

,   ودراسـة فـوا وآخـرون      (2000),  ودراسة ثابت  2001)(, دراسة قوته ) (1988, دراسة بو ناملكي  
سيمونس وأهم المشكالت التي تراها هذه العينة وهي الصدمة النفسية وأثرها على األمهـات              ) (1995

اء بعد  أعراض اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الصدمات الذي تتعرض له النساء الصحة النفسية للنس             
  .التعرض للتجارب الصادمة

  
  :دراسات كانت عينتها األسر

أهم المشكالت التي تراها هذه العينـة       ) 1993(,    دراسة ماكفرالن وزمالئه     (2003), دراسة مغالسة 
اضطراب ما بعد الصدمة الذي يتعرض له أفراد العائلة نتيجة السجن أو الشهادة دراسة أثر فقر األسر                 

  .الصدمات عند األطفالعلى أحداث الضغط و
  

  :أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

)  شـهراً  8 – 50(اهتمت هذه الدراسة بدراسة لمستوى القلق واالكتئاب لدى أمهات األطفـال   .1
الذين أصيوا  بالصدمة ويوجد تشابه بين هذه الدراسة والدراسات السابقة مـن حيـث بعـض                 

س وهو اضطراب ما بعد الصدمة لكن اختلفـت الدراسـات مـع             المتغيرات والموضوع الرئي  



 85

دراستي في العينة حيث كانت عينة األطفال في الدراسات السابقة أطفال في الطفولة المتوسطة              
 شهراً) 18 - 36 ( والمتأخر أما في دراستي فكانت العينة هي أطفال الطفولة المبكرة من سن 

ترة المتأخرة من مرحلة الرضـاعة وقـد تـشابهت    شهراً حيث تشمل أيضاً الف ) 36 - 50( 
 .دراستي في العينة واإلجراءات والطريقة واألدوات والمقياس مع دراسة مصالحة وفليدمان

 .حداثة معظم الدراسات التي اطلعت عليها الباحثة وهذا يتناسب مع حداثة دراستها .2

 .ينيمعظم الدراسات السابقة تحدثت عن الواقع النفسي للمجتمع الفلسط .3

  
  :أوجه االختالف بين الدراسة والدراسات السابقة

  : اختلفت دراستي عن الدراسات السابقة في استخدام المقاييس، حيث تم استخدام المقاييس اآلتية .1
 القلق، مقياس اعراض مابعد  الصدمة عند الطفـل          ساستبانة ديمغرافية، مقياس االكتئاب، مقيا    

  .واالم
راسات السابقة أن هناك نتـائج مختلفـة حـسب اخـتالف            يتضح من خالل عرض نتائج الد      .2

  .المتغيرات؛ وربما يعود السبب الى اختالف طريقة ومقياس كل دراسة وعينتها
هذه الدراسة قد تكون األولى من نوعها في حدود علم الباحثة تم تطبيقها على عينة من أطفـال          .3

  .الطفولة المبكرة في محافظة الخليل
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  :الثالفصل الث

  

  : الطريقة واإلجراءات

  . منهج الدراسة 1.3

  .  مجتمع الدراسة2.3
  .  عينة الدراسة3.3
  .  أدوات الدراسة4.3
  .  متغيرات الدراسة5.3
  .  المعالجة اإلحصائية6.3
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  :الطريقة و اإلجراءات

  

فاً مفـصالً ألداة    يتضمن هذا الفصل وصفاً  لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها كما يعطي وص           
الدراسة وصدقها وثباتها، وكذلك إجراءت الدراسة المعالجة االحصائية التي استخدمتها الباحثـة فـي              

  .استخالص نتائج الدراسة وتحليلها
  

  : منهج الدراسة1.3

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في جمع البيانات، وذلك لمناسبته حيث إن المنهج الوصـفي              
  .حيث أن المنهج يتناول دراسة ثابتة . اسات العلوم االجتماعية واالنسانيةيرتبط غالباً بدر

 
  :  مجتمع الدراسة2.3 

 " محافظة الخليل " الذين تعرضوا إلى تجارب صادمة       امهات االطفال يتكون مجتمع الدراسة من     
 المركز  استناداً إلى إحصائيات الجهاز   ( من سكان فلسطين     )  %35 ( حيث أن األطفال يشكلون نسبة    

  ). 2007 - 2008 (الفلسطيني للعام 
  

  : عينة الدراسة3.3

شهر الـذين تعرضـوا الـى    ) 18 – 50( من عمر الطفالأم ) 89(تكونت عينة الدراسة من 
  .قصديةتجارب صادمة بكل أنواعها في محافظة الخليل تم اختيارهم بطريقة 

ث تم االسـتعانة أيـضا بمراكـز    حي) حادث سير اعتقال زوج أو أخ، سجن، موت عزيز، اغتصاب           (
  .الطفولة واألمومة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تم تعبئة االستبانات من قبل األمهات وتم اختيار العينة داخل المنزل بعد معرفة إن األم قد 
)  18 – 50( تعرضت لموقف صادم أو تعرض طفلها  وأنه يوجد في البيت أطفال تقع أعمارهم ما بين 

- 18(كتابة أسماء األطفال الموجودين في المنزل التي أعمارهم بين شهراً حيث سيطلب من األمهات 
شهراً وسيتم وضعها في صندوق حتى تكون الفرصة متاحة لكافة أطفال األسرة ضمن هذا العمر،  )50

 استيانة وأجري 100وبعد ذلك سيتم سحب اسم واحد من األطفال ستطبق عليهم الدراسة، وتم توزيع 
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تبين توزيع أفراد عينة الدراسة ) 5(، )4(، )3(، )2( استبانة ونتائج الجداول 89التحليل اإلحصائي لـ
الدخل الشهري / جنس الطفل/ عمر الطفل/ تبعاً لمتغيراتها المستقلة وضع جدول المستوى التعليمي لألم

  . وجود األب/ لألسرة
  

  متغير عمر الطفل -1
  طفلتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغيرعمر ال): 1.3(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  عمر الطفل

  60.7  54   شهرا36ً_18من 

  39.3  35   شهرا50ً_ 37من 

  100  89  المجموع

 متغير جنس الطفل  -2

  توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير جنس الطفل): 2,3(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  جنس الطفل

  49.4 44  ذكر

  50.6 45  أنثى

 100 89  المجموع

  غير المتسوى التعليمي لألم مت-3
  توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير المستوى التعليمي لألم): 3.3(جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد    المتغير 
 13.5 12 ابتدائي

 40.4 36 إعدادي

 19.1 17 ثانوي

  
  المستوى التعليمي لألم

 27.0 24 جامعي

 100 89  المجموع

  

   متغير وجود األب-4
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  توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير وجود األب): 4.3(جدول رقم 
  

 النسبة المئوية العدد    
 66.3 59 يعيش مع األسرة

  األب
 33.7 30  ال يعيش مع األسرة

 100 89  المجموع 

    

  
   متغير الدخل الشهري-5

  توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير مستوى الدخل الشهري): 5.3(جدول رقم 
دد الع      النسبة المئوية 

 47.2 42  شيكل1500 أقل من من

 39.3 35  شيكل2000-1500من 
  الدخل الشهري 

 لألسرة
 13.5 12  شيكل3000-2500من 

 100 89  المجموع

  
  : أدوات الدراسة4.3

  :استخدمت الباحثة األدوات اآلتية لجمع بيانات الدراسة 
1. ( Demographic, Deals And Beliefs)وهي عبارة عن :  البيانات الشخصية استمارة

 العمر ،الجـنس، المـستوى      :البيانات الدمغرافية الخاصة بالطفل المتعرضة للصدمة وهي      
، الدخل الشهري لألسرة ، وعلى      )غائب  /موجود  (التعليمي لألم ، وجود األب في االسرة        

 .راسة األم أن تصنع دائرة حول المعلومات التي تنطبق على طفلها وذلك ألغرض الد

  
  ): BDI Mother  Depression( مقياس االكتئاب عند األم  .2

 BDI(استخدمت الباحثة في هذه الدراسة مقياس االكتئاب عند األم الذي يحمل مسمى 

Mother Depression (  ويتكون من )مجموعة من العبارات ويطلب وضع  )  21
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 يصف حالة األم في      حسب النص الذي يكون األقرب والذي      0.1.2.3دائرة حول رقم    
ويعد أرون بك هو مـن      . األسبوع الماضي وحتى اليوم الذي يطلب من األم أن تعبئه         

 : حيث يعطي النتائج اآلتية1978وضع هذا المقياس حسب النظرية المعرفية عام 

فما فوق ) 39(اذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية من :   درجة عالية (1)
  فعاً وبحاجة إلى عالجيعد اإلكتئاب مرت

  اذ كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تتراوح من: درجة متوسطة) (2
يعد اإلكتئاب وعلى الشخص الذي أجرى اإلختبار أن يغير األنماط ) 30-38 (

 . السلوكية اليومية عن طريق العالج النفسي

اذاً  ) 29 _ 20 (إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي يتراوح من: درجة منخفضة) (3
  ).إياد حالق.ترجمة د (Beck , 1978)(الشخص في الحدود الطبيعية 

 
 PDS-Post Trauma Symptoms(مقياس أعراض الصدمة في الطفولة المبكرة واألم  .3

of The Mother and Children:(  

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة مقياس أعراض الـصدمة فـي الطفولـة المبكـرة               
)PDS-post trauma symptoms of the mother  (   حيث يطلب من األم تعبئـة

 سؤال وذلك بوضع إشارة دائرة حول كثير أو متوسط أو أبداً            30النموذج المكون من    
 جزء، وأعـد هـذا      48حسب العبارة التي تناسبها ويوجد جزء خاص باألم مكون من           

  ). إياد حالق .ترجمة د ) ( Foa , 1995( االختبار العالم 
  

  :STAI Mother Anxietyمقياس القلق العام عند األم  .4

 STAI Mother(استخدمت الباحثة مقياس يصف القلق العـام عنـد األم المـسمى    

Anxiety (             حيث يصف حالة األم بأوصاف متعددة ويطلب من األم أن تصف حالتهـا
 ) 0,1,2,3: ( ومشاعرها بالضبط وذلك بوضع دائرة حول واحدة من المقياس اآلتـي          

ترجمـة   ) (Sepieberager corsuch , Lusharee , 1970(لقد أعد هذا االختبـار  
  ).إياد حالق.د
 

  :صدق األداة. 5
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قامت الباحثه بالتأكد من صدق األداة بعرضها على عدد من المحكمين من ذوي الخبره              
واالختصاص من عدة جامعات ومن المختصين في مجال الصدمات النفـسيه وعلـم الـنفس               

محكمين من جامعة القدس، جامعة النجاح الوطنية، جامعـة القـدس           ) 5(نيكي بلغ عددهم    اإلكل
المفتوحة وأشار المحكمين بصالحية اإلدارة للدراسة وصدقها وأنها تقيس ما وضعت لقياسـه             

  .يشير إلى أسماء المحكمين) 1(والملحق رقم 
 ارتباط الفقرات مـع     ومن ناحية أخرى تم التحقق من صدق أدوات الدراسة بحساب مصفوفة          

وذلك كما ) pearson correlatiion(الدرجة الكلية لإلدارة باستخدام معامل االرتباط بيرسون 
من هذه الرسالة ، وتشير قـيم       ) 6(في الملحق   ) 8.3 )(7.3) (6.3(هو وارد في الجداول رقم      

سـبة للبحـث    معامل االرتباط إلى أن جميع الفقرات كانت دالة إحصائيا مما يعنـي أنهـا منا              
  .التربوي

   
  :ثبات األداة. 6

   ) Cronbach  Alpha(تم حساب معامل ثبات االداة باستخدام معادلة الثبات كرونباخ ألفا 
  وقد بلغ معامل الثبات على أدوات الدراسة كما يلي 

 قيمة ألفا  عدد الفقرات  عدد الحاالت  البيان
  0.97  21  89  مقياس بك لالكتئاب
  0.66  40  89  مة لألمأعراض ما بعد الصد

  0.94  30  89 أعراض ما بعد الصدمة عند الطفل
  .من الثبات بشكل عامعالية يتبين من خالل المعطيات الواردة أن االستبيان يتمتع بدرجة 

  
  :مفتاح تصحيح االستبانة

  :تتكون األداة في صورتها النهائية من أربعة مقاييس وهي كاآلتي
  . فقرة21تكون من  مقياس االكتئاب عند األم ي-1

   مستوى اكتئاب منخفض جدا وأقل0.75 من 
  مستوى اكتئاب منخفض 1.51– 0.76من 
   مستوى اكتئاب متوسط 2.27 – 1.52من 
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  .  مستوى اكتئاب عالي 3 – 2.28من 
  

  . فقرة40مقياس القلق عند األم يتكون من  -3
   قلق متدن جدا   وأقل0.75 من 
   قلق متدن 1.51 – 0.76من 
   قلق متوسط 2.27 – 1.52من 
   قلق عادي 3 – 2.28من 

  
  . فقرة30 مقياس وأعراض ما بعد الصدمة في الطفولة المبكرة يتكون من -3

  . ال يوجد اعراض ما بعد الصدمة 1.66 – 1من 
   اعراض ما بعد الصدمة المتوسطة 2.33 – 1.67من 
  . اعراض ما بعد الصدمة عالية 3 – 2.34من 

  

  . فقرة40عد الصدمة عند األم من  مقياس أعراض ما ب-4
  . مستوى صدمة منخفض جدا  و أقل0.75من 
  .مستوى صدمة منخفض 1.51– 0.76من 
  . مستوى صدمة متوسط 2.27 – 1.52من 
  .  مستوى صدمة عالي 3 – 2.28من 

  
  

  :  متغيرات الدراسة 5.3

  :independent viablesالمتغيرات المستقلة : أوالً 
  .ابتدائي ، اعدادي ،  ثانوي ، جامعي  : الثة مستويات له  ث: تعليم األم 

  .شهراً  ) 36 - 50( شهراً ،  ) 18 - 36: ( عمر الطفل له مستويان 
  .ذكر أو أنثى : الجنس له مستويان 

  ).عدم وجود األب داخل األسرة ) ( وجود األب داخل األسرة : ( وجود األب 
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) 2500-3000 (شيكل ، ) 2000 – 2500(شيكل ، ) 500 – 1000(الدخل الشهري : الدخل الشهري 
  .شيكل 

  
  القلق ، االكتئاب ، أعراض ما بعد الصدمة : المتغيرات التابعة: ثانياً 

  

  :اجراءات الدراسة

بعد أن قامت الباحثة بتجهيز المقياس والتأكد من صدقها وثباتها بعد تحديد مجتمع الدراسة وتم اختيـار                 
لمعدة للدراسة وهي مقياس القلق، مقياس اضطراب ما بعد الـصدمة للطفـل             العينة وتطبيق المقاييس ا   

واألم مقياس االكتئاب، وبعد ان اكتملت عملية تجميع والتأكد من اإلجابة بطريقة صحيحة، قام المحلـل                
استبانة ، وذلك لعدم استكمالها وأن هناك عبارات مهمة لم يتم اإلجابة عليها باالسـتبانة               ) 11(باستبعاد  

  .إستبانة ) 89(واحدة وذلك بقي عدد االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي  ال
  

  -:المعالجة اإلحصائية

تمكنت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
باستخدام االختبارات  (α ≤0.05)واالنحرافات المعيارية وقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستوى 

 لمصفوفة Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون ) t - test(االحصائية اآلتية اختبار ت 
وذلك باستخدام ) (Ronbachalpha Spss ارتابط فقرات االستابة ومعامل الثبات كرونباخ ألفا 

  .الحاسوب، وباستخدام برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية
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  نتائج الدراسة

  

   النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.4

 ند الطفل الذي تعرض للصدمة؟ع ما مستوى اضطراب ما بعد الصدمة

  
حـسابية واالنحرافـات المعياريـة      ات ال ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخرجت الباحثة المتوسط        

  .يشير إلى ذلك) 1.4(لجميع فقرات المقياس وللدرجة الكلية والجدول رقم 
  

ما بعد الـصدمة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات اضطراب       ): 1.4(جدول رقم   
  واالطفال عند األمهات 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المتغيرات

مستوى االضطراب عند األطفال المتعرضين 
  لصدمة 

89 1.70 0.38 

  
أن مستوى اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل الذي تعرض للصدمة كان            ) 1.4(يبين الجدول السابق    

، بـانحراف   )1.70(الحسابي الضطرابهم على الدرجة الكليـة للمقيـاس         متوسطا، حيث بلغ المتوسط     
  ).0.38(معياري 

  
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

  :السؤال الثاني
   ما أهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل الذي تعرض للصدمة؟

 حرافات المعيارية كمـا   من أجل اإلجابة على هذا السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابي واالن          
  ). 2.4(جدول رقم هو موضح في 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألعراض اضطرابات ما بعد الصدمة ): 2.4(جدول رقم 
  .عند الطفل الذي تعرض للصدمة، مرتبة حسب األهمية

  
رقـــم 

 الفقرة
 ةالفقر

ــط  المتوسـ

 الحسابي

ــراف  االنح

 المعياري
 درجة االضطراب

 كبيرة 0.61 2.65 يأكل أكثر من المعتاد 8

 متوسطة 0.90 2.37 يتجنب استخدام الكلمات لها عالقة بالخبرة الصادمة 28

 متوسطة 0.53 2.35 يأكل جيداً ولكن أطعمة محدودة 7

30 
هناك تراجع في تطور الطفل ، في لحظة تراجع فـي           

 النظام والتبول
 متوسطة 0.74 1.93

 متوسطة 0.74 1.93 )كوابيس ( يحلم أحالم مزعجة  29

 متوسطة 0.65 1.91 ينام كثيراً خالل النهار  4

 متوسطة 0.72 1.91 يستيقظ دائماً وبشكل متكرر 5

 متوسطة 0.78 1.84 عدم القدرة على النوم 3

 متوسطة 0.61 1.77 ال يأكل جيداً 6

 متوسطة 0.90 1.74 يستخدم بكلمات على عالقة بالخبرة الصادمة 27

 متوسطة 0.58 1.63 ال يريد الخروج من البيت 21

 متوسطة 0.54 1.60 ال يستخدم الكلمات 23

 متوسطة 0.54 1.60 ال ينظر إلى الناس 22

 متوسطة 0.55 1.56 يميل إليك 20

 متوسطة 0.55 1.56 يظهر الكثير من الخوف 18

 متوسطة 0.55 1.56 يظهر الكثير من الغضب 17

 متوسطة 0.55 1.56 اقتراب الغرباءيشعر بالخوف عند  16

 متوسطة 0.55 1.56 ال يهتم بالتفاعل االجتماعي 15

 متوسطة 0.55 1.56 ال يستطيع الهدوء ، عندما يصرخ 14

 متوسطة 0.55 1.56 ها االنسحاب وعدم االهتمام/ يبدو عليه  13

 متوسطة 0.55 1.56 يتغير مزاجه بسرعة 12

 متوسطة 0.55 1.53 يضجع بصوت عالي بدون سبب 19

 متوسطة 0.55 1.53 يفزع أو تفزع عندما ينهض أو تنهض 11

 متوسطة 0.55 1.53 يفزع أو تفزع عندما تسمع ضجيج 10
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 متوسطة 0.55 1.53 ها/ يفزع أو تفزع عندما نقترب منه  9

 متوسطة 0.59 1.51 بكاء مبالغ به 2

 متوسطة 0.59 1.51 "الخلق " شديد الحساسية ضيق الصدر  1

 قليلة 0.59 1.42 دائماً منشغل في تقليب األلعاب واألشياء 26

 قليلة 0.54 1.37 ال يستطيع التعامل مع األشياء لفترة طويلة 25

 قليلة 0.54 1.37 توقف عند استخدام اإلشارات 24

  
ـ                  دى تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن أكثر أعراض اضطراب ما بعـد الـصدمة ل

األطفال الذين تعرضوا تظهر لديهم شيوعاً كانت األكل أكثر من المعتاد، حيث بلغ المتوسط الحـسابي                
  .)2.65(لها على الدرجة الكلية للمقياس 

  
وبشكل موضح أكثر يتضح من الجدول السابق أن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل كـان                 

في حين كانـت  )  2.65(سابي على الدرجة الكلية للمقياس      حيث بلغ المتوسط الح   ) 8(عالياً على الفقرة    
  ).26,25,24(متوسطة على معظم الفقرات، وكانت منخفضاعلى ثالث فقرات فقط هي 

  

   ثالث النتائج المتعلقة بالسؤال ال3.4

  ما عالقة أعراض الصدمة عند الطفل بكل من القلق، االكتئاب لألم ؟
  : ا يليوانبثق عن هذا السؤال عدة فرضيات كم

  
  :  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى1.3.4

 بين أعراض الصدمة عند الطفل والقلـق  (α ≤0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  عند األم ؟

للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين أعراض الصدمة عند الطفـل                
  ).3.4(ند األم، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول رقم والقلق ع

  
  

  .معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين أعراض الصدمة عند الطفل والقلق عند األم): 3.4(جدول رقم 
  الداللة اإلحصائية  )ر(قيمة   العدد  المتغيرات
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  0.702 0.041  89  أعراض الصدمة عند الطفل  القلق عند األم
 الواردة في الجدول السابق إلى انه ال توجد عالقة بين أعراض الصدمة عنـد الطفـل                 تشير المعطيات 

  اإلحصائية وبهذا تقبل الفرضية ألن مستوى الداللة     ) 0.041) = (ر(والقلق عند األم، حيث كانت قيمة       
  )0.05( اكبر من 0.702)(
  

   النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية2.3.4

  :الفرضية الثانية
 بين أعراض الصدمة عند الطفل (α ≤0.05) عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد

  .واالكتئاب عند األم
للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين أعراض الصدمة عنـد               

  ).4.4(الطفل والقلق عند األم، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول رقم 
معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين أعراض الصدمة عند الطفل واالكتئـاب عنـد             ): 4.4(ول رقم   جد
  .األم

  الداللة اإلحصائية  )ر(قيمة   العدد  المتغيرات
  0.005 0.298  89  أعراض الصدمة عند الطفل و االكتئاب عند األم

 موجبة متوسطة بـين أعـراض       تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية         
وبهذا تـرفض الفرضـية ألن      ) =(0.298الصدمة عند الطفل، واالكتئاب عند األم، حيث كانت قيمة ر         

 بحيث كلما زادت أعراض الصدمة لدى الطفل        )0.05( أقل الداللة   (0.005)  الداللة اإلحصائية  مستوى
  .زادت أعراض االكتئاب عند األم، والعكس صحيح

  
  :المتعلقة بالفرضية الثالثة النتائج 3.3.4

  :الفرضية الثالثة
 بين متوسطات درجة اضطراب (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  ). شهرا36ً - 50(؛ )  شهرا18ً - 36(ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير العمر 
ق بين متوسطات درجة اضطراب ما بعـد        للفرو" ت"للتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم اختبار        

، وذلك كما هو واضـح  ) شهرا36ً - 50(، ) شهرا18ً – 36( الصدمة للطفل تعزى لمتغير عمرالطفل 
  ).5.4(من خالل الجدول رقم 



 99

  
للفروق بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل " ت"نتائج اختبار ): 5.4(جدول رقم 

  ) شهرا36ً - 50) ( شهرا18ً – 36 (تعزى لمتغير عمرالطفل 

 العدد  العمر
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

ــة ت  قيمـ
  المحسوبة

ــة  الداللــ
  اإلحصائية

  0.61  1.90  54   شهر18-36
  0.65  2.00  35   شهر36-50

87  0.698  0.487  

روق ذات داللة إحصائية عند يتضح من خالل المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أنه ال توجد ف
   بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير عمرالطفل(α ≤0.05)المستوى 

وبهذا تقبل الفرضية ) 0.698(، حيث كانت قيمة ت المحسوبة ) شهرا36ً - 50(؛ )  شهرا18ً - 36 (
ن هناك تقارب في درجة اضطراب  حيث كا)0.05(أكبر من 0.487)  ( اإلحصائيةألن مستوى الداللة

ما بعد الصدمة لدى األطفال وذلك على اختالف أعمارهم، كما هو واضح من خالل المتوسطات 
  .الحسابية

  
   النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة4.3.4

  :الفرضية الرابعة
طراب  بين متوسطات درجة اض(α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغيرجنس الطفل
للفروق بين متوسطات درجة اضطراب ما بعـد        " ت"للتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم اختبار        

  ).6.4(الصدمة للطفل تعزى لمتغير الجنس، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول رقم 
متوسطات درجة اضطراب ما بعد الـصدمة للطفـل         للفروق بين   " ت"نتائج اختبار   ): 6.4(جدول رقم   

  تعزى لمتغير جنس الطفل
  

 العدد  الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ــات  درج
  الحرية

ــة ت  قيم
  المحسوبة

ــة  الداللــ
  اإلحصائية

  0.715  0.367 87 0.62  1.99  44  ذكر
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 0.64  1.94  45  أنثى

  وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىيتضح من خالل المعطيات الواردة إلى أنه ال ت
 (0.05≥ α) ر جنس الطفل، حيثبين متوسطات درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغي 

) 0.715 ( اإلحصائية وبهذا تقبل الفرضية الن مستوى الداللة0.367)(أن قيمة ت المحسوبة كانت 
جة اضطرابات ما بعد الصدمة لدى األطفال  وهناك تقارب في در)(0.05 مستوى الداللة أكبر من

  .وذلك على اختالف جنسهم، كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية
  

   النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة5.3.4

 بين متوسطات (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة
  .للطفل تعزى لمغير المستوى التعليمي لألمدرجة اضطراب ما بعد الصدمة 

وللتحقق من صحة الفرضية الخامسة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين متوسـطات               
درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمغير مستوى التعليمي لألم، وذلك كما هو واضح مـن                 

  ).7.4(خالل الجدول رقم 
  

بين متوسطات درجة عداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق األ: )7.4(جدول رقم 
  اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمغير المستوى التعليمي لألم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي لألم

 0.64 2.25 12 ابتدائي

 0.65 1.90 36 إعدادي

 0.62 1.88 17 ثانوي

 0.60 1.90 24 جامعي

ختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد نتائج ا): 8.4(جدول رقم 
  غير المستوى التعليمي لألمتالصدمة للطفل تعزى لم

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة
الداللة اإلحصائية

 0.355 1.098 0.436 3 1.309 ن المجموعاتبي
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 0.397 85 33.387 داخل المجموعات

  88 34.697 المجموع

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند يتضح من خالل المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أنه 

غير المستوى ت بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لم(α ≤0.05)المستوى 
 0.355)(وتقبل الفرضية ألن مستوى الداللة  1.098)(التعليمي لألم، حيث كانت قيمة ف المحسوبة 

 وهناك تقارب في درجة اضطراب ما بعد الصدمة لألطفال وذلك على )(0.05اكبر من مستوى الداللة 
   ).8.4(لحسابية في الجدول رقم اختالف المستويات التعليمية لألمهات، كما هو واضح من خالل المتوسطات ا

  
   النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة6.3.4

 بين متوسطات (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السادسة
  )وجود األب، عدم وجوده ( درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير 

للفروق بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد       " ت"دسة استخدم اختبار    للتحقق من صحة الفرضية السا    
، وذلك كما هو واضح من خالل الجـدول         )وجود األب ؛ عدم وجوده      ( الصدمة للطفل تعزى لمتغير     

  ).9.4(رقم 
للفروق بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل " ت"نتائج اختبار ): 9.4(جدول رقم 

  ) وجود األب ؛ عدم وجوده (غير تملتعزى 

  العدد  األب
المتوســط 
  الحسابي

االنحـــراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

ــة ت  قيمـ
  المحسوبة

ــة  الداللــ
  اإلحصائية

  0.59  1.85  59  يعيش مع األسرة
  0.67  2.12  39  ال يعيش مع األسرة

87  1.943  0.055  

 فروق ذات داللة إحصائية عند وجود عدم يتضح من خالل المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى
وجود ( بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير  (α ≤0.05)المستوى 

، مقابل )1.92(، حيث بلغ المتوسط الحسابي الضطراباتهم بعد تعرضهم للصدمة )األب ؛ عدم وجوده 
وبهذا تقبل ) 1.943( المحسوبة  حيث كانت قيمة تلألطفال الذين يعيش آباءهم مع أسرهم) 1.61(

  ).. (0.05من  أكبر )0.055(الفرضية الن مستوى الداللة 
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   النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة7.3.4

  :الفرضية السابعة
 بين متوسطات درجة اضطراب (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  هري لألسرة    ما بعد الصدمة للطفل تعزى للدخل الش
للفروق بين  ) one- wayAnova(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي): 10.4(     جدول رقم 

  . لألسرةمتوسطات درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى للدخل الشهري
  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدخل الشهري

 0.58 1.85 42 شيكل 1500أقل من 

 0.66 1.94 35   شيكل2000-1000من 

 0.64 2.29 12  فما فوق2500من 

)   one- wayAnova(للتحقق من صحة الفرضية السابعة استخدم اختبار تحليل التبـاين األحـادي    
للفروق بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير للدخل الشهري، وذلك كما               

  )11.4(في جدول رقم 

 ينمصدر التبا
ــوع  مجم
 المربعات

ــات  درجـ
 الحرية

متوســـط 
 المربعات

ــة ف  قيمـ
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 0.921 2 1.841 بين المجموعات

 0.387 86 32.856 داخل المجموعات

  88 34.697 المجموع

2.382 0.099 

عند  فروق ذات داللة إحصائية عدميتضح من خالل المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى 
 بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغيرالدخل (α ≤0.05)المستوى 

  وبهذا تقبل الفرضية ألن مستوى الداللة اإلحصائية (2.382)الشهري، حيث كانت قيمة ف المحسوبة 

 حيث وجد تقارب في درجة اضطراب ما بعد الصدمة )0.05(أكبر من مستوى الداللة  (0.099) 
  . فلللط
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   مناقشة النتائج1.5

                                                                                                                      
 أعراض ما بعد الصدمة لدى أطفال محافظة الخليل وعالقته يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج دراسة

 موتفسير هذه النتائج وفقاً ألسئلتها وفرضياتها، ث. بالقلق واالكتئاب عند األمهات من وجهة نظرهن

  . راسةعرضاً للتوصيات ومقترحات الد

  
 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه 1.1.5

  الطفل الذي تعرض للصدمة؟ما مستوى اضطراب ما بعد الصدمة عند 
فقد وجد أن مستوى اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفـل الـذي تعـرض للـصدمة كـان                   

  ).1,70( حيث بلغ المتوسط الحسابي الضطرابهم على الدرجة الكلية للمقاس .متوسطاً
التي هدفت إلى تفهم حجم انتشار الخبرات الصادمة        ) 2001،  هقوت(حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة       

حيث أشارت الدراسة إلى ارتفاع     . بين األمهات اللواتي تعرضن للقصف في محافظتي رفح و خانيونس         
  .معدالت أعراض ما بعد الصدمة بين األطفال عن طريق المشاهدة

التي هدفت إلى تحديد أهم تلـك اآلثـار         ) 2006عساف وأبو الحسن،    (مع دراسة   واتفقت هذه النتيجة    
حيث أسفرت النتائج إلى أن     . النفسية المترتبة على فعل االجتياحات العسكرية اإلسرائيلية لمخيم جنين          
وهي إن كانت تبدو    % ) 65,3(نسبة الدرجة الكلية المتعلقة بموضوع اآلثار النفسية الصدمية قد بلغت           

  .اهرياً متوسطة إال أنها مرتفعة على األوسط النفسية اإلكلينيكيةظ
التي هدفت إلى دراسة إضطرابات مـا بعـد         )  (2006وتنسجم الدراسة مع دراسة فيلدمان وأخرون،       

الصدمة عند األطفال في بداية مشيهم والتعلم الذاتي حيث دلت النتائج على وجود إضطراب عالي عند                
  .األطفال

التي هدفت إلى دراسة أثر أضطرابات ما بعد (2004) اسة مع دراسة مصالحة وأخرون، وتنسجم الدر
الصدمة التي تعرض لها األباء على تكيف األطفال الصغار ولفحص أثر المخاطرة أو المجازفة علـى                
تطور األطفال الصغار أو الرضع حيث دلت النتائج على أرتفاع مستوى أضطراب ما بعد الصدمة عند                

  . الرضعاألطفال
التي هـدفت إلـى معرفـة       ) 2003(وتنسجم هذه النتيجة مع دراسة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني          

. تجارب عديدة من أشكال العنف خالل انتفاضة األقصى على فئة المراهقين في المـدارس الحكوميـة               
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لة أو خالل مشاهدة    حيث اعد القسم الثاني لقياس الخبرات الصادمة وما إذا كانت من االنتفاضة أو العائ             
  .التلفاز، حيث كانت النسبة عالية نتيجة لعنف االنتفاضة

  
التي هدفت إلى دراسة المشاكل االنفعالية عنـد        ) 2002(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ثابت وزمالؤه        

حيث درست االضـطرابات    . األطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في ساحة الحرب في فترة االنتفاضة         
لية عند األطفال الذين دمرت بيوتهم من قبل االحتالل، واألطفـال الـذين لـم تـدمر بيـوتهم،                   االنفعا

واالضطرابات االنفعالية عند األطفال الذين اعتقل أحد أفراد أسرتهم أيضاً واالضطرابات عند العائالت             
ت أكثر مـن    التي استشهد أحد أفرادها، حيث كانت أعراض االضطرابات عند التي أحد أفرادها العائال            

  .الذين اعتقل أحد أفرادها أو دمرت بيوتهم
التي هدفت إلى معرفة    ) 2001 المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     زالجها(وتنسجم هذه النتيجة مع دراسة      

طبيعة اآلثار النفسية التي ظهرت على الطفل نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، حيث دلّت النتائج إلـى أن                
  .لديهم تجارب في حوادث سببت لهم صدمة في حياتهممن األطفال كانت %) 90(

التي هدفت إلى دراسة اآلثار الناجمـة عـن العنـف           ) 2000(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة غوشي،       
من األطفال ظهـرت    %) 38(الصهيوني على األطفال في المجتمع اللبناني، حيث أظهرت النتيجة أن           

  .عليهم أعراض ما بعد الصدمة
التي هدفت إلى بحـث العالقـة بـين    ) 1995قوته وسراج وبونامكي،   (نتيجة مع دراسة    واتفقت هذه ال  

النشاط والتجربة المسببة للصدمة النفسية من ناحية التفكيـر واالسـتجابة العاطفيـة لـدى األطفـال                 
طفـالً  ) 48(طفالً سجلوا مستوى عالياً من الصدمات و      ) 60(حيث أشارت النتائج إلى أن      . الفلسطينيين

  .وا مستوى منخفض من الصدماتسجل
  

التي هدفت إلى دراسة المشكالت الـسلوكية والعاطفيـة         ) 1999مللرو المصري،   (واتفقت مع دراسة    
حيث أشارت النتائج إلى أن حجم المعاناة بعد الـصدمة          . وأثر ما بعد الصدمة لدى األطفال الفلسطينيين      

انت أكبر وبنسبة أعلى من حيث تراكمات من        وظهور االضطرابات السلوكية و العاطفية لدى األطفال ك       
  .السلوك العام لألطفال الفلسطينيين
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وتعزو الباحثة نتيجة هذه الدراسة إلى أن العينة التي شملتها الدراسة من  متوسـط عمـري صـغير                   
ال تختلف استجابتهم وتفاعلهم مع الصدمة عن       )   شهراً   36-50) (  شهراً 36-18) (الطفولة المبكرة (

  . ة وتفاعل فئة عمرية أكبراستجاب
حيث أن اضطراب ما بعد الصدمة وتأثيره على المجتمع الفلسطيني لم يميز بين صغير وكبيـر حيـث        

  . شمل جميع شرائح المجتمع باختالف اعمارهم
  

  : مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي نصه2.1.5

  ة؟ما أهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل الذي تعرض للصدم
يتضح من النتائج ان أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل الذي تعرض للصدمة كان أعلـى                 

يأكل أكثر من المعتاد وكان المتوسط الحسابي لالستجابة عليها         ) 8(متوسط حسابي لها كان على الفقرة       
, 18,  20 , 22, 23, 21 , 7, , 3, 5 , 4, 29, 30(وكانت متوسطة علـى الفقـرات       ). 2,56(بين  
حيث تراوح المتوسط الحسابي لالسـتجابة      ) 1 , 2 ,9, 10, 11, 19 , 12, 13, 14 , 15 , 16, 17

وتراوح المتوسط الحسابي    ) 24 , 25, 26(وكانت منخفضاعلى الفقرات    ) 1,51 -2,35( عليها بين   
   ).1,37 -1,42(لالستجابة بين 

  
 إلى دراسة تأثيرات الحـصار علـى جـودة          التي تهدف ) 2008دراسة قوته،   (اتفقت هذه النتيجة مع     

%) 61(من األطفال أظهروا عالمات القلق و     %) 63(حيث أشارت النتائج إلى أنه      . المواطنين في غزة  
  .يعانون من نقص الطاقة بسبب سوء التغذية%) 48(من األطفال أظهروا عالمات الغضب و

هدفت إلى دراسـة اآلثـار النفـسية        التي  ) 2006عساف وأبو الحسن،    (اتفقت هذه النتيجة مع دراسة      
من األطفال  %)  60(أظهرت النتائج أن    . العسكرية للمرحلة األساسية   تالصدمية المترتبة عن االجتياحا   
  .أعراض سلوكية%) 70(من أعراض فسيولوجية و %) 75(يعانون من أعراض نفسانية و 
عدل انتشار أعراض مـا بعـد       التي هدفت إلى دراسة م    ) 2003قوته،  (اتفقت هذه التجربة مع دراسة      

حيث أشارت النتائج إلى حدوث أعراض ما بعد الصدمة عند األطفـال بنـسبة              . الصدمة بين األطفال  
)32,3.(%  
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التي هـدفت إلـى قيـاس تـأثير         ) 2001الجهاز المركزي الفلسطيني،    (اتفقت هذه النتيجة مع دراسة      
حيث توصلت النتـائج إلـى أن   . ة الفلسطينية  اإلجراءات االحتاللية على واقع الطفل و المرأة و األسر        

يخافون من لون   %)  29(يخافون من الظالم  ونسبة      %) 35,8(يخافون من الوحدة و     %) 36,6(نسبة  
  .يعانون من نوبات عصبية%) 30,7(الدم و 

  .حول عنف االحتالل اإلسرائيلي ومستقبل الطفل الفلسطيني) 2001عبد اهللا، (واتفقت مع دراسة 
عـدم  , وهي تذبذب الدافعية    ,لت الدراسة إلى ظهور بعض المظاهر السلوكية نتيجة الصدمة          وقد توص 

  .التفاعل واالنخراط مع الذات واآلخرين
  

التي هدفت إلى دراسة الصدمات النفسية التي تعرض لها األطفال          ) 2001السراج،  (واتفقت مع دراسة    
التبول الالإرادي وعدم   , االنعزال, البكاء  حيث أدت إلى ظهور أعراض مثل       . خالل انتفاضة األقصى    

  .القدرة على التركيز في الدراسة
  

 ما بعد الصدمي، وكذلك     بإلى وجود أعراض االضطرا   ) 2007(أيضاً أشارت كل من دراسة شماسنة       
، )1999(ودراسة الحركة العالمية للدفاع عن األطفال       ) 2001(ودراسة غوشي   ) 2001(دراسة كنانة   

ودراسة دويـن   ) 1995(باإلضافة إلى دراسة قوته وسراج وبونامكي       ) 1996(الخواجا  وكذلك دراسة   
  ).1988(ودراسة سابيال ) 2001(
  

 متعـددة   ضوتعزو الباحثة ذلك إلى أن اضطرابات ما بعد الصدمة تؤثر على األطفال وتخلف أعـرا              
ه األعـراض بعـد      الجانب النفسي والجسمي واالجتماعي وحتى لو لم تظهر هـذ          ىوتؤثر عل , للصدمة

  .الصدمة مباشرة فإنها سوف تظهر بعد فترة من مرور الصدمة
  

  : الذي نصهالثالث مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 3.1.5

  ما عالقة أعراض الصدمة عند الطفل بكل من القلق واالكتئاب لألم ؟
  :وهو خاص بالفرضيات التالية 

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.3.1.5
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  وبين أعراض الصدمة عند (α ≤0.05)قة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد عال
 . الطفل والقلق عند األم

  . أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة بين أعراض الصدمة عند الطفل والقلق عند األم
يـرات  التي هدفت إلى دراسة بعض المتغ     ) 2003منصور،  (اختلفت نتائج هذه الدراسة مع مع دراسة        

المرتبطة بالضغوط النفسية والقلق واالكتئاب لدى أمهات األطفال المتخلفين عقلياً، دلّت النتائج على أن              
                 األمهات يعانين من العديد من الضغوط النفسية واالنفعاالت لـصراع األدوار الـذي يتطلـب مـنهن

قلق من عدم القدرة على     مسؤوليات وواجبات بسبب االبن المعاق، إضافة إلى زيادة مشاعر الخوف وال          
  .الحفاظ على كيان األسرة

  
 التي هدفت إلى دراسة إضـطرابات مـا بعـد           (2006), أختلفت الدراسة مع دراسة فيلدمان وأخرون     

الصدمة عند األطفال في بداية مشيهم والتعلم الذاتي حيث دلت النتائج على وجود قلق عالي عند أمهات                 
  .ا بعد الصدمة عند الطفل وقلق األماألطفال وهنالك عالقة بين أضطراب م

  
التي هدفت إلى دراسة أثر أضطرابات ما بعـد  2004) (, أختلفت الدراسة مع دراسة مصالحة وأخرون

الصدمة التي تعرض لها األباء على تكيف األطفال الصغار ولفحص أثر المخاطرة أو المجازفة علـى                
 ارتفاع مستوى القلق عنـد أبـاء األطفـال          تطور األطفال الصغار أو الرضع حيث دلت النتائج على        

  . الرضع وهنالك عالقة بين أضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل وقلق األباء
  

التي هدفت إلى اكتشاف العالقة بين ضغوط الحيـاة         ) 2001المومني،  (اختلفت هذه الدراسة مع دراسة      
نها من جهة أخـرى  وعالقتهـا        التي يتعرض لها طلبة الجامعة من جهة وأساليب التدبر التي يمارسو          

  .باالكتئاب والقلق، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بين الضغط النفسي والقلق واالكتئاب
  

التي هدفت إلى دراسة عالقـة األمـراض        ) 2005لوين وآخرون،   (واختلفت هذه الدراسة مع دراسة      
 المصابين بمرض البول السكري وإيجـاد       المزمنة والضغوطات الوالدية لدى عينة من أمهات األطفال       

  .العالقة بين المرض والضغوطات الوالدية وحالة القلق
  



 109

حيث أظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة واضحة بين نسبة األمهات اللواتي يتعرضن للـضغط                
  .النفسي المتعلق بالمرض وحالة القلق

  
 حيث أن أي فرد مـن أفـراد األسـرة قـد           , سطينيوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى طبيعة المجتمع الفل       

  .يتعرض إلى صدمات نفسية قاسية و ضغوطات نفسية
  

فعندما تتعرض األم   ,كما المساندة والدعم االجتماعي للفرد يساهم في رفع معنويات الشخص المصدوم            
األقـارب  للقلق بشأن صدمة معينة أو نتيجة إصابة طفلها بالصدمة فإن األهل والجيران واألصـدقاء و              

  .يساهم في التقليل من التعلق عند األم. يقدمون الدعم والمساندة
  

 :يمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية وه2.3.1.5

 بين أعراض الصدمة عند الطفل (α ≤0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 عالقة ارتباط موجبة بين أعراض الصدمة عند وخلصت الدراسة إلى أنه توجد. واالكتئاب عند األم

  . الطفل واالكتئاب عند األم
  

والتي هدفت إلى معرفة العالقة بين ضـغوط        ) 1986مرنرد وآخرون،   (اتفقت هذه الدراسة مع دراسة      
أسفرت نتـائج إلـى أن هـذه        .الحياة والمساندة االجتماعية واألعراض االكتئابية والخالفات الزوجية        

  .ت موجبة ودالة إحصائياً بين األعراض االكتئابية و الصراعات الزوجيةالعالقة كان
  

  التي هدفت إلى دراسة إضطرابات مـا بعـد           (2006), أختلفت الدراسة مع دراسة فيلدمان وأخرون     
الصدمة عند األطفال في بداية مشيهم والتعلم الذاتي حيث دلت النتائج على وجود عالقة بين أعـرض                 

 التـي   (2004),  واإلكتئاب عند األم أختلفت الدراسة مع دراسة مصالحة وأخرون         الصدمة عند الطفل  
هدفت إلى دراسة أثر أضطرابات ما بعد الصدمة التي تعرض لها األباء على تكيف األطفال الـصغار                 
ولفحص أثر المخاطرة أو المجازفة على تطور األطفال الصغار أو الرضع حيث دلت النتـائج علـى                 

  .اب الصدمة عند الطفل اإلكتئاب عند األمعالقة بين إضطر
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التي هدفت إلى معرفة االرتباط بـين تقـدير         ) 2003عياد والمشعان،   (واتفقت هذه الدراسة مع دراسة      
  . واالكتئاب لذوي التعاطي المتعدد" الحالة والسمة " الذات وكل من القلق 

  .واالكتئاب" ة والسمة الحال" بينت النتائج أن ذوي التعاطي المتعدد يتسمون بالقلق 
التي هدفت إلى اكتشاف العالقة بين ضغوط الحياة        ) 2001المومني،  (واختلفت هذه الدراسة مع دراسة      

التي يتعرض لها طلبة الجامعة وأساليب التدريس التي يمارسونها من جهة أخـرى وعالقتهـا بـالقلق                 
  .ن الضغط النفسي والقلق واالكتئابواالكتئاب، توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بي

  
. وتعزو الباحثة أن شدة الصدمات واألحداث التي تواجه األم قد يؤثر على األم ويسبب لهـا االكتئـاب                 

حيث أنها تعاني   .وبالتالي يؤثر هذا على األطفال نتيجة إحساسها بالمسؤولية تجاه أطفالها وتقوم بدورها           
االت والمشاعر السلبية لـصراع األدوار الـذي يتطلـب منهـا            من العديد من الضغوط النفسية واالنفع     

مسؤوليات وواجبات معينة تجاه أطفالها وبالذات إذا كان الطفل يعاني من مـشكلة مـا، حيـث أن األم     
تعاني من أعراض االكتئاب فتسعى إلى التوفيق بين مسؤولياتها كأم وزوجة وربة منزل دون التفكيـر                

أيضاً المجتمع الفلسطيني مجتمع اعتاد علـى       . تئاب والضغط النفسي لها     مما يسبب االك  , بأي أمر آخر  
الحروب والويالت والصدمات مما أثر على األم وأفراد الشعب الفلـسطيني وجعلهـم يعـانون مـن                 

  .الصدمات النفسية واالكتئاب والقلق
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 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة3.3.1.5

بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد (α ≤0.05)ت داللة إحصائية عند المستوى ال توجد فروق ذا
  .شهراً) 36- 50(شهراً، ) 36-18(تعزى لمتغير العمر .الصدمة للطفل 

 بين متوسطات درجة (α ≤0.05)وجدت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
شهراً إذ كانت ) 36-50(شهراً، ) 36- 18(عمر اضطراب ما بعد الصدمة للطفل، تعزى لمتغير ال

وكان المتوسط الضطراب ما بعد ) 8,10(شهراً ) 36-18(لالضطراب ما بعد الصدمة من عمر 
حيث أظهرت ) 2003مغالسة، ( اختلفت هذه النتيجة مع دراسة  ) 1,74)(50-36(الصدمة من عمر 

حيث أشارت النتائج . ن الفئات العمرية نتائج الدراسة أن هناك فروق في اضطراب ما بعد الصدمة بي
عاماً كانوا أكثر تأثراً بالصدمة من الفئات ) 35-26(أن المشاركين الذين تراوحت أعمارهم ما بين 

  .العمرية األخرى
  

التي هدفت إلـى تحديـد معـدالت االضـطرابات          ) 2000المطيري،  (اختلفت هذه النتيجة مع دراسة      
لى أن األطفال أكثر الفئات تأثراً من الناحية النفسية وذلك بسبب عـدم             حيث تشير الدراسة إ   . السلوكية  

  .سنة" 17-5"تطورهم النفسي واإلدراكي واالجتماعي حيث أن الدراسة أخذت الفئة العمرية من 
  

. حول األطفال ضحايا العنف     ) 1999الحركة العالمية للدفاع عن األطفال،      ( دراسة   عاختلفت الدراسة م  
دراسة واقع األطفال الفلسطينيين في محافظة الخليل الذين يعانون من مشكلة اعتداءات            حيث هدفت إلى    

) 15-10(حيث أثبتت الدراسة أن الفئة األكثر تعرضاً للعنف من األطفال هي ما بـين سـن                 . الجيش  
  ) %.77,1(سنة حيث بلغت نسبتهم 

  
م المشكالت السلوكية تقل مع تقدم      التي تشير إلى أن حج    ) 1993العمران وعبادة،   (واختلفت مع دراسة    
  .األطفال في العمر

  
التي اهتمت بمعرفة نسبة انتشار اضطراب القلق بطريقة عشوائية         ) 1998ثابت،  (واختلفت مع دراسة    

وعالقتها بالمشاكل االجتماعية في قطاع غزة حيث وجدت الدراسة أن أعراض القلق تزداد مـع تقـدم            
  .الطفل في السن
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حيث ان الدراسـة هـدفت إلـى        ) 2001ستريساند وآخرون،   (دراسة مع نتائج دراسة     واختلفت هذه ال  

تطوير الضغط النفسي عند اآلباء والذي يتعلق بالطفل المريض، حيث أشارت النتـائج إلـى أن آبـاء                  
  .األطفال األصغر سناً ذكروا بأن الضغوط النفسية لديهم تتكرر وتزداد

  
والتي هدفت إلى دراسة المـشكالت النفـسية لـدى         ) 1994يلة،  الشما(واتفقت هذه الدراسة مع دراسة      

) 6-9(حيث كانت الدراسة ضمن الفئة العمريـة مـن          . األطفال غير العاديين ذوي األمراض المزمنة     
حيث أشارت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمـشكالت التـي              .سنة  ) 13-10(سنوات و   

  .تعزى لمتغير العمر
  

 إلى التعرف على تأثير كل مـن العمـر          تالتي هدف ) 1986كتاتنس،  (دراسة مع دراسة    واتفقت هذه ال  
 على العالقة بين مصادر األحداث الضاغطة وبين االضطرابات النفسية لدى األطفال، حيـث              سوالجن

أثبتت الدراسة أن العمر ال يؤثر على العالقة بين األحداث االنفعاليـة واألحـداث الـضاغطة وبـين                  
  .ت النفسيةاالضطرابا

  
التي أشارت إلى معرفة مصادر الـضغط النفـسي         ) 1983خميس،  (واختلفت هذه الدراسة مع دراسة      

  . لعائالت لديها مصابين بالشلل الدماغي وأثرها على التكيف
  .أثبتت الدراسة أنه كلما زاد عمر المصاب وبذل جهوداً في رعايته زادت الضغوط على األسرة

أن مواقف الحياة بشتى أنواعها والمواقف الصادمة بالـذات أحـداث انتفاضـة    وتعزو الباحثة ذلك إلى  
فما يتعرض له األطفال من ظروف صعبة ومعاملـة قاسـية ال            . األقصى طالت جميع الفئات العمرية      

  .تفرق بينها على أساس العمر، بل طالت وشملت في تأثيرها جميع الفئات العمرية
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 :علقة بالفرضية الرابعة والتي نصهامناقشة النتائج المت4.3.1.5

 بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
الصدمة للطفل تعزى إلى متغير الجنس أسفرت النتائج عن عدم فروق حسب الجنس، حيث كان 

  ). 1,60(ث ولإلنا) 1,75(المتوسط الحسابي الضطراب ما بعد الصدمة للذكور 
  

التي هدفت إلى معرفة األنماط المختلفة الناتجة عن        ) 2004البنا وعسلية،   (اتفقت هذه النتائج مع دراسة      
وردود أفعال التالميذ   . صدمة العدوان اإلسرائيلي لدى تالميذ المرحلة األساسية في غزة ومدى تأثيرها          

توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي         حيث توصل الدراسة إلى انه ال       . برد فعل اآلباء و األمهات    
متوسطات درجات ردود األفعال المترتبة على صدمة العدوان لدى تالميذ المرحلـة األساسـية بـين                

  .الذكور واإلناث
  

التي هدفت إلـى تحديـد معـدالت االضـطرابات     ) 2000المطيري ، (واتفقت هذه النتائج مع دراسة     
ق ذات داللة إحصائية تعـزى لمتغيـر الجـنس فـي            حيث توصلت إلى أنه ال توجد فرو      . السلوكية  

  .االضطرابات السلوكية الظاهرة
  

التي هدفت إلى دراسة المـشكالت التكميليـة لـدى          ) 1994الشمايلة،  (واتفقت هذه النتائج مع دراسة      
األطفال غير العاديين ذوي األمراض المزمنة، حيث أشارت النتائج أيضاً إلى أنه ال توجد فـروق ذات                 

  .إحصائية للمشكالت التكيفية بين األطفال ذوي األمراض المزمنة تعزى إلى متغيرات الجنسداللة 
التي هدفت إلى التعرف إلى درجة تأثير العمر والجنس         ) 1986كتانيس،  (اتفقت هذه النتائج مع دراسة      

ن الجنس  أثبتت أ , على العالقة بين مصادر األحداث الضاغطة وبين االضطرابات النفسية لدى األطفال            
  .لم يؤثر على العالقة بين األحداث االنفعالية الضاغطة وبين االضطرابات النفسية

  
بعنوان معدل االنتشار ألعراض مـا بعـد        ) 2003قوته،  (اختلفت نتائج هذه الفرضية مع نتائج دراسة        

 حيـث   حيث أشارت الدراسة إلى وجود فروق ما بين اإلناث و الذكور          . الصدمة لألطفال الفلسطينيين    
  .من الذكور%) 42,1(من اإلناث يعانين من أمراض بعد الصدمة بمستوى حاد بينما ) 57,9(
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التي هدفت إلى دراسة اضـطرابات مـا بعـد          ) 2003مغالسة،  (اختلفت نتائج هذه الفروق مع دراسة       
حيث ثبـت مـن الدراسـة أن اإلنـاث أكثـر تـأثراً              .الصدمة المتعلقة بالشهادة واالستشهاد والسجن      

  .الضطرابات من الذكوربا
  

التي هـدفت إلـى دراسـة       ) 2002سعادة أبو زيادة وزامل،     (واختلفت نتائج هذه الفرضية مع دراسة       
حيث أثبتـت الدراسـة أن      , المشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيين في المرحلة األساسية الدنيا          

  .ى متغير الجنس لصالح اإلناثهناك فروق إحصائية في التعرف على المشكالت السلوكية تعزى إل
  

التي هدفت إلى بناء مقيـاس اضـطرابات        ) 1996الخواجا،  (واختلفت نتائج هذه الفرضية مع دراسة       
الضغوط التالية للصدمة في المجتمع الكويتي، حيث أشارت هذه الدراسة إلى وجـود اختالفـات ذات                

ر عرضة الضطراب الضغوط التاليـة      داللة إحصائية بين الذكور واإلناث حيث أظهرت أن اإلناث أكث         
  .للصدمة من الذكور

  
التي هدفت إلى دراسة تأثير الصدمة      ) 2001ثابت وفوسانيس،   (واختلفت نتائج هذه الفرضية مع دراسة       

حيث أشارت نتائج   ,النفسية على الصحة النفسية والعقلية لألطفال واألمهات الفلسطينيات في قطاع غزة            
 على األطفال كان أكثر في البنات من األوالد بالرغم من تعـرض األوالد              مقياس تأثير الحدث الصادم   

  .لألحداث صادمة أكثر من اإلناث
  

التي هدفت إلى التعرف علـى أثـر العنـف          ) 1996كاتلين،  (واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة       
فعة بـين العنـف     السياسي على المشاكل لدى األطفال الفلسطينيين، وأظهرت نتائجها وجود عالقة مرت          
  .والمشكالت السلوكية لدى األطفال وكانت هذه المشكالت لدى الذكور أعلى من اإلناث

  
في دراسة المساندة النفسية واالجتماعيـة وإرادة       ) 1988دراسة جلين،   (اختلفت نتائج هذه الدراسة مع      

ـ                ى أن إرادة   الحياة ومستوى األلم لدى المرضى بمرض يؤدي إلى الموت، حيث أشـارت الدراسـة إل
  .الحياة تختلف ومستوى األلم لدى المرضى يختلف باختالف الجنس لصالح الذكور
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المعاناة طالت جميع فئات الشعب الفلسطيني، من أسر واستـشهاد وجـرح                 
ومعاناة وحوادث و ظروف صعبة و أحداث سياسية لم تراعي األطفال وضع األم الفلـسطينية، حيـث                 

والمواقف الصادمة كانت قاسية ومؤثرة على كل من الجنسين الـذكر           . ا تشكل ضغطاً كبيراً عليها      أنه
  .واألنثى دون اعتبار لنوعية الجنس

  
 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة5.3.1.5

 بين متوسطات درجة (α ≤0.05)والتي تنص على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  . اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألم

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة اضطراب ما بعـد                
حيث كان المتوسط الحسابي الضطراب ما بعـد        . الصدمة للطفل تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألم      

اتفقـت  ) 1.74(والجـامعي   ) 1.61(والثانوي  ) 1.72(واإلعدادي  ) 1.78(ي  الصدمة للمستوى االبتدائ  
هـدفت إلـى دراسـة المـشكالت        ) 2002سعادة و أبو زيادة وزامل ،     (نتائج هذه الدراسة مع دراسة      

 األطفال الفلسطينيين في المرحلة األساسية الدنيا خالل انتفاضة األقـصى كمـا يراهـا               ىالسلوكية لد 
حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى إلـى             . نابلسالمعلمون في محافظة    
  .متغير المستوى التعليمي

  
التي هدفت إلى دراسـة مقارنـة بـين         ) 2001تروستر وهنريك، (اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة       

تائج إلى عـدم    حيث أشارت الن  . أمهات األطفال المعاقين بصرياً وأمهات األطفال غير المعاقين بصرياً          
  .وجود أثر لمهنة األم ومستواها التعليمي في ارتفاع أو انخفاض الضغط

  
التي هدفت إلى التعرف على العالقة بـين        ) 2005الصمادي وغوانمة، (واتفقت هذه الدراسة مع دراسة      

م حيث أشارت الدراسة إلى عـد     . القيم الدينية و قلق الموت لدى المسنين في دور الرعاية في األردن             
  .وجود فروق ذات داللة على مقياس قلق الموت تعزى إلى متغير المستوى التعليمي
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التي هدفت إلى التعرف على درجة قلق الموت لـدى          ) 2004الخواجا،  (اتفقت هذه الدراسة مع دراسة      
حيث أشارت الدراسة إلى أنه ال توجد       . عينة من الفلسطينيين في مدينة بيت جاال والخضر ومخيم عايدة         

  .روق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المنزل المقصوف والمستوى التعليميف
  

التي هدفت إلى دراسة عامل الـضغوط       ) 1997(اختلفت نتائج هذه الفرضية مع دراسة أولي وآخرون         
حيث أشارت الدراسة إلى أن المستوى األعلـى مـن          . النفسية لدى أمهات المصابين بالخاليا المنجلية     

  .بمستوى قليل من التعليمالضغوط ارتبط 
  

التي أثبتت أن ذوي التعليم المرتفع يفوقـون ذوي         ) 2004طة،  (اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة       
  . ما بعد الصدمي  على التوافق النفسي االجتماعيبالتعليم المنخفض في أثر االضطرا

  
لحياة الضاغطة ال تفـرق بـين       وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ظروف الحياة القاسية والصدمات وأحداث ا          

حيث أن كل ألمهات يتأثرن باألحداث لكن نسبة التأثر تعـود إلـى الفـروق               . تعليم متوسط أو متدني     
الفردية وخبرة الشخص وإيمانه ومعتقداته وثوابته باإلضافة إلى العالقات االجتماعية والـروابط فـي              

ي وما يسوده من تكافل يساعد أفـراده علـى        ونخص بالذكر المجتمع الفلسطين   . الوسط الذي نعيش فيه     
  .التغلب على المشاكل التي يتعرضون لها بغض النظر إلى التعليم

  
 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة6.3.1.5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى إلـى                 
جوده، أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات           متغير وجود األب أو عدم و     

  .درجة اضطراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى إلى متغير وجود األب 
  

التي هدفت إلـى اختبـار العالقـة بـين          ) 1991هارود، فيرجسون، (هذه الدراسة مع دراسة     اختلفت  
 اآلباء والمعلمين وسلوك األطفال في مرحلة       الضغوط الناتجة عن تاريخ العائلة المتفككة وبين تقديرات       

المدرسة االبتدائية حيث توصلت الدراسة إلى أن األطفال الذين مروا بضغوط ناتجة عن انهيـار زواج                
  . االجتماعيراألبوين أظهروا ميالً  نحو السلوك العدواني وغي
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تزوجت أمهـاتهم مـرة أخـرى       أظهرت النتائج أن األطفال الذين تم انفصال والديهم أو األطفال الذين            

أظهروا معاناة من القلق والتوتر والصعوبات السلوكية والتكيفية أكثر من األطفال الذين عاشـوا فـي                
  .عائالت وحيدة األب

  
حيث أن هذه الدراسة هدفت إلى دراسة على        ) 1988سيمونس،  ( هذه الدراسة أيضاً مع دراسة       اختلفت

حيث خلصت  . المالجئ مع األطفال الذين يعيشون مع آبائهم         مجموعة من اآلباء واألمهات يعيشون في     
هذه الدراسة إلى أن األطفال الذين يعيشون في المالجئ قد أظهروا عدداً من الصفات الالتكيفية الناتجة                

كضعف االهتمام وتجنب اآلخرين باإلضافة إلى أنهم أظهروا عجزاً أكثر          ,عن الضغوط  النفسية السيئة      
  .توحدون الذين يعيشون في بيوتهم مع آبائهممن األطفال الم

  
التي كانت بعنوان القلق وعالقته بأداء      ) 2004كولمان وكلوديا،   ( هذه الدراسة أيضاً مع دراسة       اختلفت

أسفرت النتائج إلـى أن الـذين       . طالب التعليم التقني وطالب علم النفس في ضوء عدد من المتغيرات          
  .اً من الذين لم ينفصلوا عن آبائهمانفصلوا عن آبائهم كانوا أكثر قلق

  
حيث هدفت الدراسة إلى بحث العالقـة       ) 1995مكلنتير وزمالؤه،   ( الدراسة أيضاً مع دراسة      واختلفت

توصلت الدراسة إلى أن الطلبة الذين      . بين أنماط التنشئة الوالدية وأساليب التكيف لدى صغار الراشدين        
ي عالقاتهم مع آبائهم يستخدمون أساليب البحث عن الدعم         يدركون أن لديهم داعمين يتصفون بالدفء ف      

  .والتركيز على المشكلة أكثر من الطلبة الذين يلقون من آبائهم دعماً أقل
  

ـ         ) 2000علي،  (هذه الدراسة مع دراسة     اختلفت    ةالتي هدفت إلى دراسة بعنـوان المـساندة االجتماعي
حيث تهدف تلك الدراسة إلى الكـشف       . اة الجامعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالتوافق مع الحي      

عن أهمية المساندة االجتماعية والعاطفية التي يتلقونها من األسر وجماعة والرفاق في تخفـيض حـدة                
حيث وجدت  .الصراعات التي تواجه طالب الجامعة المقيمين مع أسرهم والمقيمين في المدن الجامعية             

  .وعة الضابطة والتجربة لصالح المجموعة الضابطةفروق ذات داللة إحصائية بين المجم
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التي هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الـشعور بالوحـدة           ) 2008العتيبي،  ( الباحثة مع دراسة     اتفقت
حيث أثبتت الدراسـة أنـه ال       . النفسية والمساندة االجتماعية لدى عينة من طالب وطالبات كلية التربية         

بين الطالب والطالبات الذين يسكنون في مـسكن الجامعـة الـداخلي            توجد فروق ذات داللة إحصائية      
  .والطالب الذين يسكنون مع أسرهم في درجة شعورهم بالوحدة النسبية,
  

 في األراضـي المحتلـة   يالتي هدفت إلى دراسة حول الطفل الفلسطين) 1991بكر، ( مع دراسة   اتفقت
ينت الدراسة أن مستوى تقدير الذات عاٍل بين        من حيث أوضاعه الصحية واالجتماعية والنفسية، حيث ب       
  .األطفال الذين فقدوا آباءهم بالنسبة للبلدان العربية والغربية

  
تعزو الباحثة ذلك إلى أن األطفال بحاجة ماسة إلى وجود آبائهم في األسرة، حيث أن األب في مجتمعنا                  

ه فكرة عظيمة مثل أن األب هـو        يعتبر مصدر األمان للطفل والشخص الشجاع الذي يرسم األطفال عن         
الشخص القادر على الحصول على كل شيء وأي شيء، وأنه مصدر القوة والعظمة والحماية واألمـن                

  .ومصدر الدخل لهم
  

 : مناقشة نتائج الفرضية السابعة7.3.1.5 

 بين متوسطات درجة (α ≤0.05)أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
  . طراب ما بعد الصدمة للطفل تعزى لمتغير الدخل الشهرياض

التي هدفت إلـى تطـوير مقيـاس        ,) 2001ستريساند وآخرون،   (اتفقت نتائج هذه الفرضية مع دراسة       
حيث أسفرت النتائج عن أن درجات      . للضغط النفسي عند اآلباء والذي يتعلق بالعناية بالطفل المرض          

  .نسبة للدخل الشهرياآلباء لم تختلف بشكل ملحوظ بال
  

التي هدفت إلى التعرف على المساندة      ) 1990(واتفقت نتائج هذه الفرضية مع دراسة تميرنر وآخرون         
االجتماعية المدركة من قبل الزوج واألسرة واألصدقاء باإلضافة إلى متغيرات أخـرى مثـل الـسن                

حيث توصلت الدراسة إلى أن     . طفل  والدخل ومكان اإلقامة على الصحة النفسية لألم والحالة النفسية لل         
  .منخفضي الضغوط مرتفعي المكانة االقتصادية واالجتماعية
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ولم تتفق نتائج هذه الفرضية إال مع عدد قليل من نتائج الدراسات السابقة عربية كانت أم أجنبية في هذا                   
دخل الشهري علـى    باإلضافة إلى أن معظم الدراسات األجنبية لم تتطرق إلى تأثير مستوى ال           . المجال

نفسية الفرد، ولكنهم أعطوا االهتمام األكثر لردود الفعل تجاه الصدمة ومـدى اسـتمرارها ومـستوى                
  .انتشارها ودرجتها وأعراضها

  
والتي هدفت إلى دراسـة الحرمـان       ) 1995(واختلفت نتائج هذه الفرضية مع دراسة دونكن وآخرين         

حيث أظهرت الدراسـة أن     .  واضطرابات ما بعد الصدمة    المادي وأثره على النمو في الطفولة المبكرة      
حيـث أخـذ فـي      . هناك عالقة قوية بين الحرمان المادي لألسرة والنمو اإلدراكي والسلوكي لألطفال          

  .االعتبار بعض االختالفات في نوعية األسر ذات دخل منخفض وأخرى ذات دخل مرتفع
  

التدمير واإلهانة ومواقف الحياة، كان لها األثـر        وتعزو الباحثة ذلك إلى أن شدة الصدمات واألحداث و        
 والقاسي على نفسية األطفال و األمهات لدرجة أن العامل المادي لم يحدث أي تغيير أو تخفيـف                  غالبال

  .من حدة ردود الفعل على ما تعرضوا له من صدمات ومواقف حياتية صعبة
  

  : مقترحات الدراسة2.5

طفال للتعرف على أعراض مـا بعـد الـصدمة والعوامـل            إجراء مزيد من  الدراسات على األ       •
 .المحددة لها

إجراء دراسات على األطفال بكافة األعمار حول أعراض ما بعد الصدمة بكافة المحافظات فـي                •
 .وعمل مقارنة بين نتائج هذه الدراسات, الضفة الغربية

ناته نتيجة الـصدمات  إجراء دراسات مختلفة على كافة فئات الشعب الفلسطيني لمعرفة درجة معا           •
 .واألحداث المتتالية لمعرفة آليات التدخل المناسبة

 .تدريب أخصائيين نفسيين على كيفية التعامل مع األطفال المصدومين •

 . إجراء مزيد من الدراسات التي تبين العالقات بين الصدمة والعوامل الثقافية •
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  :حثة التوصيات من خالل النتائج التي توصلت إليها البا3,5

  :فإنها تقدم التوصيات التالية

وبالذات األمهـات عنـد     , إنشاء مراكز ومؤسسات تعنى بالصحة النفسية ألفراد المجتمع كافة         •
 .تعرضهن للصدمات، وذلك لعدم وجود مثل هذه المراكز في فلسطين

تشكيل فريق مهني من األخصائيين النفسيين في آلية التدخل مـع األطفـال واألمهـات عنـد                  •
 .هم للصدمةتعرض

, االهتمام بتوزيع نشرات تثقيفية تخص الصدمات النفسية وبالذات المتعلقة باألطفال واألمهات             •
  .مثل مراكز األمومة والطفولة
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  :المراجع العربية 
فاعلية برنامج غرفة المصادر في التقليل من المشكالت السلوكية         ) 1998. (أبو عاليا، م ،  ملحم، ق       - 

ى عينة من ذوات الصعوبات التعليمية االكاديمية من طالبات الصفين الثالث والرابع فـي إحـدى                لد
   .11 – 39ص ) 13 (16،  مؤتة للبحوث والدراساتمدراس مدينة عمان ، 

 ، مطابع الهيئة الخيرية لقطـاع غـزة   األطفال تحت الظروف والعـصبية    ) 1995. (أبو هين ، ف      - 
net.islamonline.www 

دراسة انتشار الحاالت النفسية لدى الكويتيين في مرحلـة مـا بعـد               ): 1998( األنصاري ، ب     - 
 ،  مجلـس النـشر العلمـي      ) 89م  ( مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،       العدوان العراقي،   

  .جامعة الكويت
دراسة ثقافية مقارنة بين ثمانية عشرة دولة       : الجامعةالقلق لدى طلبة    ): "2004( األنصاري، ب    - 

  .122 -81، ص ص )3(4دراسات عربية في علم النفس، . "عربية
، دار المعرفة الجامعية، اإلسـكندرية،      االغتراب وأزمة اإلنسان المعاصر   ): 1988. (األنصاري، ب  - 

  .مصر
دراسة مقارنـة   ) اليب المواجهة اس( واالجتماعية المدرسة , الضغوط النفسية ) 2002.( ا  , البحراوي - 

، رسـالة ماجـستير غيـر    بين شرائح اجتماعية مختلفة لدى الطلبة وطالبات المرحلـة االعداديـة          

  . جامعة عين شمسمنشورة،
األنماط المختلفة لصدمة العدوان اإلسرائيلي أثناء انتفاضة األقـصى         )  2004(البنا، ا، و عسلية، م       - 

 ) 8(اسية في محافظات غزة، مجلة جامعة االقصى،  المجلـد           من وجهة نظر تالميذ المرحلة األس     
   259-241ص 

القلق االجتماعي وعالقته بالتفكير السلبي التلقـائي       ) 2006. ( مراد، ص . البناء، ح، عبد الخالق، أ     - 
 .312 -291 ص ص ،)16(2دراسات نفسية، . لدى طالب من جامعة الكويت

ز العصبي باضطرابات ما بعد الصدمة النفـسية لـدى   عالقة أنماط الجها  ) 2004. ( بني يونس، م   - 
  .698-699).  3 (31 مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية،طلبة الجامعة األردنية، 

، مجلة فكر وتقـدير   ترجمة عبد اهللا عاصم ،      . الصدمة النفسية األساسية     ): 1999. ( بونوا ، هـ     - 
   .97 – 95ص 

رسـالة  الجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طلبة كلية الطب،         المساندة ا ). 2006(الجبلي، م    - 

  .، جامعة صنعاء، اليمنماجستير غير منشورة
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مجلة علم  الفروق بين الذكور واإلنائ في إدراك أحداث الحياة المثيرة للمشقة،           ): 1994(جمعة، س    - 

  .76 -60، الهئية المصرية العامة للكتاب، ص 30، العدد النفس
  .، غزة األطفال المعرضين للعنف ). 2003. ( الل األحمر الفلسطينيجمعية اله - 
أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على واقع الطفـل والمـرأة          ). 2001. ( الجهاز اإلحصائي الفلسطيني   - 

  .رام اهللا" واألسرة الفلسطينية 
لتقريـر  ، ا  أطفال فلسطين قضايا واحـصاءات      ). 2001. ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    - 

  .رام اهللا ، فلسطين. 4السنوي، سلسلة إحصاءات الطفل، 
  . بيروت–ترجمة فريدريك معتوق ، دار الطليعة .  جرثومة الحرب). 1996(حب اهللا، ع  - 
 ، الطبعة األولـى، دار      الصدمة النفسية أشكالها العيادية وأبعادها الوجودية     ). 2006(حب اهللا، ع     - 

  .الفارابي ، بيروت 
دراسة ميدانية علـى عينـة   : العنف الموجه نحو المرأة ومساندة المجتمع لها  ). 2008(الحربي، س    - 

  . السعودية، رسالة ماجستير غير منشورةجامعة أم القرى: من النساء في مكة المكرمة
، األطفال ضحايا العنف اإلسرائيلي في المـدارس       ). 1999. ( الحركة العالمية للدفاع عن األطفال     - 

  .فلسطين
األفكار العقالنية وعالقتها بالقلق لدى طلبة جامعات الضفة الغربيـة فـي            ): 2006. ( الحموز، ع  - 

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(، فلسطين، فلسطين جامعة القدس
األفكار الالعقالنية وعالقتها بالقلق لدى طلبة جامعات الضفة الغربية فـي           ). 2006. (الحموز، ع  - 

  ). ماجستير غير منشورةرسالة. ( فلسطينفلسطين جامعة القدس،
دور بعض المتغيرات الديمغرافية المرتبطة بمشاهدة االطفال الفلسطينين فـي          ). 2001. (حنون، ر  - 

،  نفـسية ت، دارسا باحداث انتفاضة االقصى على شاشة التلفاز في تغير سلوكهم8 - 12العمر من 
  .169 – 193ص )  11(

لتعامل مع مشكالت الطلبة في الظروف الصادمة        دليل المربي والمرشد ل     ). 2003( الحواجري، أ    - 

  .، وكالة هيئة األمم المتحدة لإلغاثة والتشغيل ، ودائرة التربية والتعليم ، غزةووقت األزمات 
  .102 – 103ص  ) 13( مجلة الكرمل، عددما وراء الصدمة، ).  1984(الخطيبي، ع،  - 
والتعليمية والسلوكية التي تظهر علـى      المشكالت الرئيسية   . الطفولة ): 2004. ( خلف اهللا ، س    - 

  .، جهينة للنشر والتوزيع ، عمان1 جـ األطفال،
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 اإلجتماعية وإرادة الحياة ومستوى األلم لدى المرضى بمرض         -المساندة النفسية   ): 1998(خليل، م    - 
  .119 – 92، ص ص )39 (12مجلة علم النفس، مفض إلى الموت، 

مجلة ضطراب الضغوط التالية للصدمة في المجتمع الكويتي          بناء مقياس ا  ): " 1996(الخواجة، ج،    - 

   .113 – 138 ص  )16( الدراسات النفسية ، المجلد 
تأثير الصدمات على الحالة النفسية للكويتيين الذين عاشوا في مصر ولندن           ) : 1997(الخواجة، ج،    - 

  .671 – 674  ص .مجلة دراسات نفسيةخالل الغزو العراقي للكويت، 
النموذج السببي للعالقة بين المساندة اإلجتماعية وضـغوط الحيـاة والـصحة            : )1996(م  , دسوقي - 

  .57 -45، ص ص )39( 11مجلة علم النفس، النفسية لدى المطلقات، 
 دار األفـق    1، ط   الشهداء الحركة الوطنية االسيرة في السجون االسـرائيلية       ): 1997. (دعنا، ع  - 

  .للنشر والتوزيع، لبنان
أثر برنامج إرشاد جماعي عقالني انفعالي في خفض مستوى قلق االمتحـان         ):  2007.( دويكات، أ  -

   رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة،        لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة نابلس،        
  .جامعة القدس، فلسطين

ص  ) 2 ( مجلة دراسات نفسية، المجلد   ردود الفعل المتأخر لصدمة الحرب،      ): 1992(الديب، أ،    - 
317 – 297.  

، دار المدى للثقافة    خبرات الحياة الضاغطة وأثرها على التوافق النفسي       ): 1988 ( .ـ  دينسج، ه  - 
  .والنشر

، مكتب اإلنماء   اآلثار االجتماعية والنفسية للعدوان واالحتالل العراقي      ):  1999 ( .الرشيدي ، ب   - 
  .االجتماعي، الديوان األميري

  .عمان, ، دار الشروقالنفس الطفلفي علم  ): 2003. ( الريماوي، م - 
  .رابطة الجامعيين: ، الخليل " 1967 – 1987التعليم تحت االحتالل،  ): 1988 ( .الزرو ، ص - 
  .،  الطبعة األولى دار الشروق ، عمانعلم النفس العسكري): 2003(الزغول ، ع  - 
قلق واالكتئاب لـدى    زملة التعب المزمن وعالقتها بكل من ال      ): 2006. (الزين، س، عبد الخالق، أ     - 

  .135 -113، ص ص )16(1دراسات نفسية، . عينة من طالب جامعة الكويت
، اتحاد العمل النسائي    األثر النفسي للعنف اإلسرائيلي على الطفل الفلسطيني       ) 1988. ( سابيال، ب  - 

  .الفلسطيني، القدس
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تاهيل ضحايا  التدخل في وقت االزمات ، نشرة مركز وعالج و        ) 2000. (رصرص، خ . م, سحويل - 

  .، رام اهللالتعذيب
. ، غزة " الصدمات النفسية التي تعرض لها األطفال خالل انتفاضة األقصى           ) 2001 ( .السراج، أ  - 

  .برنامج الصحة النفسية
المشكالت السلوكية لدى األطفال الفلـسطينين فـي        ). 2002. (سعادة، ج، وأبو زيادة، أ، وزامل، م       - 

ظة نابلس خالل انتفاضة األقصى كما يراها المعلمون وعالقتها ببعض          المرحلة األساسية الدنيا بمحاف   
  546 - 590، ص 2مجلة جامعة النجاح لالبحاث، م المتغيرات، 

االضطرابات الناتجة عن الضغوط التجارب الصادمة لدى الطلبة الجامعيين في          ) 2006. (سعادة، و  - 
  . جامعة القدسغير منشورة،رسالة ماجستير محافظة رام اهللا للبيرة وأساليب تكيفهم، 

  .مركز غزة للصحة الفسية والعقلية، ربع أطفال فلسطين استشهاديون ) :2004. (أ. شحادة -

أنماط الشخصية األساسية عند أيزنك وعالقتها بالقلق والشعور        ) 2003. ( الشرعة، ح، عبد اهللا، ي     - 
  .279 -245 ص ص ،)18(1مؤتة للبحوث والدراسات، ". بالوحدة والتحصيل

أنماط الشخصية األساسية عند أيزنك وعالقتها بالقلق والشعور        ): "2003. (الشرعة، ح، عبد اهللا، ي     - 
  .279 – 245، ص ص )18(1مؤتة للبحوث والدراسات، ". بالوحدة والتحصيل

العالقة بين أساليب التعامل اإلقدامية واإلحجامية مـع األزمـات والتوافـق            ):" 1992 (.شعبان، ر  - 
  . الهيئة العامة للكتاب-6 العدد - مجلة علم النفسمات الشخصية، المفسي وبعض س

المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى المـستوى التمهيـدي ريـاض          ) 2006 (.شعبان، س، خليل، م    - 
  .، فلسطينرسالة ماجستير غير منشورة جامعة القدساألطفال التابعة التحاد الجمعيات الخيرية، 

  .اتحاد لجان العمل الثقافي. االنتفاضة على الطفل في فلسطينأثر  ) : 2001 ( .شماسنة، أ - 
المشكالت التكيفية لدى األطفال غير العاديين ذوي األمـراض المزمنـة            ) 1994. (  س ،الشمالية - 

الجامعـة  . رسالة ماجـستير غيـر منـشورة      . الفشل الكلوي والصرع والثالسيميا وسرطان الدم     (
  .األردنية، عمان

العالقة بين المساندة اإلجتماعية، وأبعاد الشخصية، وتقدير الـذات،         ). 1994(.م,السيد,مالشناوي،   - 

  . مكتبة األنجلو المصرية–الطبعة األولى . والتوافق في المرحلة الجامعية
سيكولوجية األزمات اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية الثقافية النفسية          ). 2002. ( صالح، ق  - 

  .13 – 39ة الجسدية ، طرابلس ، لبنان ، ص ، مركز الدراسات النفسيالمتخصصة
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  .144، ص 1، العدد دراسات نفسية) : 2007 (.صايمة، ض، األغـا، ع - 
، 2001اآلثار النفسية على أسر الشهداء خالل انتفاضة األقـصى الحاليـة            ).  2005. ( صبيح، م  - 

  . ، فلسطين جامعة القدسرسالة ماجستير غير منشورة
مجلـة العلـوم    . قلق الموت لدى عينة من مرضـى القلـب        ). 2005. ( الصمادي، أ، غوانمة، م    - 

  .671 -649، ص ص 3، العدد االجتماعية
قلق الموت لدى عينة من مرضى القلب، مجلة العلوم اإلجتماعية،          ) 2005.(غوانمة، م . الصمادي،أ - 

  .671  - 649، ص ص 3العدد 
الوظائف المعرفيـة والتوافـق     أثر اضطرابات ما بعد الصدمة على كفاءة بعض          ): 2004. ( طه أ  - 

مجلـة  دراسة مقارنة بين المصدومين وغيـر المـصدومين،         ( النفسي لدى عينة من المصدومين      

  .3 . 271- 277  )3( دراسات عربية في علم النفس ، المجلد 
المهارات االجتماعية وعالقتها بدرجة اإلحساس بالوحدة النفسية لدى عينة مـن            ):1996 (.عابد، م  - 

كلية التربية، جامعـة الملـك سـعود،    ). رسالة ماجستير غير منـشورة عة الملك سعود،  طلبة جام 
  .السعودية

العصاب ودورة في الصحة النفـسية والتـدخل فـي          : األمراض العصابية  ) 2002. ( عاشور، ح  - 

  .، نشرة مركز تأهيل ضحايا التعذيب، رام اهللاألزمات
نجاز وعالقته بقلق الموت لدى طالب من دولة قطر،         الدافع لإل ). 2002. ( النيال، م . عبد الخالق، أ   - 

  .395 -383، ص ص 3دراسات نفسية، العدد 
معدالت انتشار القلق ومنبئاته لدى عينـات مـن الطـالب           ) 2004. ( اليحفوفي، ن . عبد الخالق، أ   - 

  .50 -11، ص ص )8(1، المجلة التربوية. اللبنانيين
،  لإلنجاز وعالقته بقلق الموت لدى طالب من دولة قطر         الدافع) 2002. (عبد الخالق، أ، النيبال، م     - 

  .395- 383، ص ص 3، العدد دراسات نفسية
معدالت انتشار القلق وارتباطاته ومنئاته لدى عينات مـن         ):" 2004. (عبد الخالق، أ، اليحفوفي، ن     - 

  .50 -11، ص ص )8 (1، المجلة التربوية". الطالب اللبنانين
قلق الموت وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدى طالب        ): 2000 .(عبد الوهاب، ط، محمد، وفاء     - 

  .98 -78، ص ص 54، العدد مجلة علم النفسالجامعة، 
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قلق الموت وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدى طالب        ): 2000.( عبد الوهاب، ط، محمد، وفاء     - 
  .98 -78، ص ص 54، العدد مجلة علم النفسالجامعة، 

 إتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات والماسندة اإلجتماعية لدى عينة من             )2008(العتيبي، ب    - 
  . أم القرى، السعوديةرسالة ماجستير غير منشورة جامعة: المرشدين الطالبين بحافظة الطائف

قلق الموت عند الفلسطينين في محافظة بيت لحم وعالقته ببعض المتغيـرات            ). 2004. (العرجا، ن  - 
  .، جامعة القدس، فلسطينرسالة ماجستير غير منشورة. ة األقصىأثناء انتفاض

  . ، القدساالنتفاضة والتغيرات ). 1990 ( .عريقات، ص - 
 الـدار العلميـة   1، ط التربية الخاصة لالطفال ذوي االضطرابات الـسلوكية     ). 2002(العزة، س    - 

  .الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن
اآلثار النفسية الـصدمية المترتبـة علـى فعـل االجتياحـات            ). 2006 (.مف، ع، أبو حسن،   عسا - 

، دراسة حالة طلبة الصفوف العليا من المرحلة األساسية ،          العسكرية اإلسرائيلية لمنطقة مخيم جنين    
  .مجلة القياس والتقويم، بحث تحت النشر

مرحلة االعدادية من عوائـل ضـحايا       عقابيل التعرض للشدة لدى طلبة ال     ) 1995. ( س, العطراني - 
  . ، الجامعة المستنصريةرسالة ماجستير غير منشورةملجا العامرية والعوامل المحيطة به، 

التوتر والضغط النفسي واالكتئاب ومهارات التكيف لدى طلبـة الجامعـات            ). 2003. ( العلمي، د  - 
 جامعة عمان العربية للدراسـات       ، أطروحة دكتوراة غير منشورة   . الفلسطينية والجامعات األردنية  

  العليا
المساندة اإلجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقتهـا بـالتوافق مـع الحيـاة             ) 2000(علي، ع    - 

، ص ص   مجلة علم الـنفس   الجامعية لدى طالب الجامعة المقيمين مع أسرهم في المدن الجامعية،           
9- 21.  

طرابات السلوكية والمزاجية لدى المـراهقين      جماعة اإلقران وعالقتها باالض    ). 2000. ( علي، ع  - 
   .444 – 474، ص 10دراسات نفسية، م من طالّب المدارس الثانوية، 

  ضــوء بعــض المــشكالت الــسلوكية لــدى      ) . 1993.( عبــادة، أ , د, العمــران - 
سنوات في ضوء بعض متغيرات البيئة االسرية بدولـة البحـرين،   ) 3 - 6 (أطفال رياض مرحلة  

  .مصر,  ، جامعة عين شمس 37 – 108، ص شاد النفسيمجلة االر
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مجلـة  . تقدير الذات والقلق واالكتئاب لدى ذوي التعاطي المتعدد       ).2003.( المشعان، ع . عياد، ف  - 

  .659 -637، ص ص )31(3 العلوم االجتماعية،
ـ  -  القلق وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الثانويـة العامـة بمـدراس            ).2000. (أ. غراب، ه

  .، غزة، فلسطينافظات غزه، الجامعة اإلسالميةمح
: ، رام اهللا    حول عنف االحتالل اإلسرائيلي ومستقبل الطفـل الفلـسطيني         ) : 2001 ( .غسان، ع  - 

  .مركز الدراسات والتطبيقات التربوية
إنماء الكتـاب     . انعكاسات العدوان الصهيوني على سلوكية الطفل اللبناني       ). 2000 ( .غوش، ا  - 

  .اللبناني
، طيبـة للنـشر     1 ، ط  االضطرابات السلوكية وتشخيصها ، أسبابها، عالجها      ). 2001. ( فايد، ح  - 

  .والتوزيع، مصر
إصـدارات  . مذبحة الخليل، اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة عليهـا        ). 1997. ( فريحات، ر  - 

   ).5( اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رقم 
، دار الصفاء   1، ط  " االضطرابات السلوكية  ). 2000. ( ال، ومثقال، عبيد الزعبي، أحمد    قاسم، جم  - 

  . للنشر والتوزيع، مصر
، برنـامج   معدل االنتشار لألمراض ما بعد الصدمة بين األطفال الفلسطينيين         ). 2003. ( قوته، س  - 

  . غزة للصحة النفسية، غزة، فلسطين
، جريدة القدس   للقصف اإلسرائيلي على السكان في قطاع غزة      اآلثار النفسية   ) : 2001. (قوته، س  - 

   .4 / 1 / 2001 تاريخ 2 صفحة 11446العدد 
العالقـة بـين الخبـرات الـصادمة والمـشاركة          ). 1995(قوته، س، بونامكي، ر، الـسراج، ا         - 

، ، برنامج غزة للصحة النفـسية، غـزة    واالستجابات االنفعالية والعقلية عند االطفال الفلـسطينيين      
  .فلسطين

مجلة دراسات  . عالقة تقدير الذات بالقلق االجتماعي لدى األطفال ضعاف السمع        ).2004.( كامل، و  - 

  .68 -31، ص ص )14(1نفسية، 
رسالة ماجستير غيـر  بناء مقياس االضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية ،  ).1999(الكبيسي، ن  - 

  .، الجامعة المستنصرية، العراقمنشورة
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القلق االجتماعي وعدوانيته لدى األطفال والعالقة بينهم ودور كل منهم في           ). 2001. ( الكتاني، ف  - 
  .159 -158، ص ص )16(36مجلة علم النفس، جامعة عين شمس، . الرفض االجتماعي

  .مكتبة الفالح، الكويت, 1 ط الطفولة بين الرياض والتثقيف). 1989. ( اللقاني، ف - 
 طيني الواقع تحت االحتالل العسكري وسياسـات التمييـز        مؤتمر الطفل الفلس  ). 2004(مأمون، م    - 

  . ، فلسطين2004 أيلول 18-20
، مراجعة نظريـة ودراسـات تطبيقيـة      المساندة اإلجتماعية والصحة النفسية،     ). 1994 (.محمد م  - 

  .القاهرة، األنجلو المصرية
ين المصريين فـي    االضطرابات النفسية الشائعة لدى عينة من أبناء العامل        ). 2005( مخيمر ، هـ     - 

  .18 – 56 ص 3،  )11 ( مجلة دراسات تربوية واجتماعية ، المجلدمدينة مكة المكرمة ، 
تأثر اإلغالقات واآلثار المباشرة للحواجز      ) 2002( مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية       - 

  . 1القدس ، ط . العسكرية على سكان ومؤسسات القدس الشرقية
دراسـات   بعض المتغيرات المرتبطة بالضغوط النفسية والقلق واإلكتئـاب،          ).2003.(منصور، ك    - 

  .107 – 63، ص ص 1 العدد عربية في علم النفس،
استراتيجيات التدبر لضغوط الحياة وعالقتها بالقلق واالكتئاب لـدى طلبـة           ). 2001. (المومني،ف - 

  .().األردن، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورةالجامعة األردنية، 
، دار النهـضة العربيـة ،       والكوارث, الصدمة النفسية علم نفس الحروب     ). 1991(م  , النابلسي   - 

   55ص
، الطبعة األولى ، مركز الدراسات      العالج النفسي لألسرى وضحايا التعذيب     ). 2001(م  , النابلسي   - 

  .  طرابلس ، لبنان–النفسية والجسدية 
الشعور بالوحدة النفسية وعالقتة بمتغيري المـساندة       ): 2004 (النبهاني، ز، حسن، ع، الجمالي، ف      - 

  .224، ص 1 دراسات نفسية، العددوالعالقات اإلجتماعية، 
األثار  النفسية واالجتماعية والجسمية لدى زوجات الشهداء فـي محافظـة             ). 2005. ( نزال، ف  - 

 اللواتي مع أزواجهن والغيـر      جنين واآلثار النفسية واالجتماعية والجسمية لدى عينة من الزوجات          
  .جامعة اليرموك، األردن. ، رسالة ماجستير غير منشورةمصدومات يفقدن أزواجهن

الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بالمساندة اإلجتماعية لدى الطلبة في مرحلة          ) 2001(النموارني، ع    - 
  .عة صنعاء، اليمن جامرسالة ماجستير غير منشورةالدراسة الثانوية والجامعية في اليمن، 
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سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العالج النفسي اضطراب ضغوط ما بعد          ) 1999. (يعقوب، غ  - 

  . لبنان-بيروت, ،  دارالفارابي15 - 38، ص الصدمة
التمييز بين مرضى القلـق ومرضـى االكتئـاب بواسـطة           ). 2004. (اليماني، م، عبد الخالق، أ     - 

  .152-123، ص ص ) 14(1، سيةمجلة دراسات نف".األعراض الجسمية
الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات تحت االحتالل االسرائيلي،  ترجمة أحمد          ). 1988. (ر, يونامكي - 

   .35 – 47 القدس ص –، جميعة الدراسات العربية بكر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



 130

References: 
  

- Abu-Saba ,M. (1999). War – related trauma and stress characteristics of 
American University of Beirut students. Journal of Traumatic Stress, 
12,201-207. 
 

- American Psychiatry Association (1994). Diagnostic and statistical 
Manual of Mental Disorder  .4th Ed.Rev.DSM_IV_R.  

 
- American Psychiatry Association. (1987 ). Diagnostic and statistical 

manual of mental disordered " . 3rd Ed.Rev.DsM-111-R. 
-  

Baker,A, A. (1991). Psychological response of children to environmental 
stress associated with military occupation. Journal of Refugrr Studies, 4 
(3), pp.237-247. 

 
- Baker,A. (1990). The psychological impact of the antiradar on Palestinian 

children in the occupied west bank and Gaza, an exploratory study. 
American journal orthopsychiatry, 60(4), p p. 469-505. 

-  
Beck, AT, AT. (1978). Beck Depression inventory. San Antonio, TX : 
The psychological corporation. 

 
- Blanchard, E.B., Hickling, E.J., Ta ylor.A.E. Loos, W. (1995). Psychiatric 

morobidity associated with motor vehicle accidents. Journal of Nervous 
and Mental Disease, 183,495-504. 

 

 

- Catherine, I, Bagwell. ( 2006). Anxiety and Mood Disorders in 
Adolescents With Childhood Attention, Deficitl/ hyperactivity Disorder". 
Journal of Enotion and Behavioral Disorders. (14) 3, p p178. 

 

- Coleman, And Claudia ( 2004). Associations of test anxiety and selected 
Varibes on the Performance of adult and Techical Eduction and 
Psychology students. ( S.N) marshall- University pp. 51. 



 131

- David, R, R ( 2000). Speech Anxiety and Covet Verbal Behavior. 
Hofstra Universtiy, Hempstead, New Yok, USA. ( Unpublished). 
 

- Duncan, G.L.,Brooks, J. Klebanov, P. K. (1995). Economic deprivation & 
early childhood development. Child Development, 65, p.296-318. 

 

 
- Eyad , H. , Ruth , F , Miri , h (1999). Posttraumatic stress reaction in 

children of war Israeli children Palestinian children, American p.s.y 
chiatric, Association 29(1) , 99 – 105. 

 
- Favaro . A , Rodella , F , Clombo , G . and santona staso , p. (1999) Ptsd 

and major depression among Italian nazi concentration camp survivors , 
Cambridge journals of p.s.y chological . 

 
- Feldman, R .(2006). Culture As Moderating Links Bettween Early 

Ecological Risk And To ddler  Adaptation. Development 
Psychopathology ,In Press 

 

 
- Feldman,R, Shafiq, M.(2007). The role of culture in moderating the links 

between early ecological risk and young children's adaptation, Journal of 
Family Psychology, 20: 1-12.  

 
- Ferdinand, R. (1995) . Psychopathology from adolescence into young 

adulthood: an 8- year follow – up study, American Journal of 
Psychiatry vol.27, no.2.pp.3-7. 

 
- Fergusson, D. Harwood, L. (1986). Children family placement history and 

behavior problems in 6-year –old children, Journal of child Psychology 
and psychiatry vol.27, no.2.pp.3-7. 

 
- Foa, E. B. ,Riggs. ,d. s. (1995). Arousal, numbing and intrusion: Symptom 

structure of  PTSD following assault. American Journal of Psychistry, 
152, 116-120. 

 



 132

- Foa, E. B. (1995). The posttraumatic Diagnostic scale, (PDS) Manual 
Minneapolis , American Journal of Psychiatry 122-124. 

 
- Gatzanis, S. (1986). Do age and sex influence the association between 

recent life events and psychiatric disorders in children and adolescents – a 
controlled enquiry, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 
vol.27, no.5, pp.681-687. 

 
- Green,G.(1993). The Buffalo Creek disaster: a 14-year follow-up. 

Handbook of posttraumatic stress syndromes. N.Y plenum. 
 

 

- Heather, A. K. Eric, j,Mash, and otehrs. (2004). A test of the Tripartite 
Model of Anxiety and Depression in Elemantary and Hight School Boys 
and Girls. Journal of Abonrmal Child Pshychology. ( 32), 1, pp13. 

 

- Hodekinoson, R. & Lester, H. (2002). Stresses and Comping strategies of 
motehrs living with a child with cystic fibrosis: implications for nursing 
professionals. J Adv  Nurs, 39(4), 377- 383. 

 

- Hodgkinson, R, & Lester, H. (2005): Stresses and coping strategies of 
mothers living with a child with cystic fibrosis: implications for nursing 
professionals. J Adv Nurs, 39(4) 377-383. 

 

 

- James, G. ( 1993). Families of Handicapped Children Sources of Stress 
and Its Amelioration. Exceptional Children, 50 (1), 150- 157. 

 

- James, G.(1983). Families of Handicapped Children, Sources of Stress 
and Its Amelioration, Expectional Children, 50 (1) ,150- 157. 

 



 133

 

- Janzen, Darrem, M (2005). A Correlational Study of anxiety Level, 
Spiritual Practices, and Spiritual Well- Being. Corge Fox University. 
Journal of Family Psychology, 15: 492-509. 

 

- Katleen, K. (1996) : The Effect of political violence of Palestinian 
children's behavior problems: a risk accumulation model. Child 
Development. Vol. (67), no. (1), pp.33-45. 

 
- Khamis, Vivian . ( 1993 ) Posttraumatic Stress Discord Among. The 

Injured of the Intifada . Journal of traumatic voi . 6 ( 4 ) , 555 – 554 . 
 

 

- Lai, A, & Salili, F. (1997). Partenal Stress, Coping Style and Social 
Suppots in Chinese Families with Hepatits- B- Carrying children. 
Current Psychology, 16(1), 65- 83. 

 

- Lai, A, & Salili, F.(1997). Partenal Stress, Coping Styles, and Social 
Sypports in Chinese Families with Hepatits –B – Carrying Children. 
Current Psychology, 16 (1), 65- 83. 

 
- Lewin, A, Storch, E, Silversten, J, Baumeister, M, Strawser, M, & 

Geffken, G.(2005): Validation of the Pediatric for in Mothers of Children 
With Type 1 Diabetes: An Examination of parenting Stress, Anxiety, and 
Childhood  

 
- Psychopathology.Families, Systems, & Health, 23() , 56 -65. 

 

 
- Lewin, A, Storch, E, Silversten, J. Baumeister, M, Strawser, M, & 

Gefken, G. (2005). Validation of the Pediatric for in Mothers of Children 
With Type 1 Diabetes: an Examination of Parentiong Stress, Anxiety, and 



 134

Childhood Psycholpathology. Families, Systems, & Health, 23 (1), 56- 
65. 

 
- Li, Y.,Shi,A.,Wan,Y.Hotta,M,Ushijima,H.(2001). Child Behavior 

problem prevalence and correlates in rural minority areas of china. 
Pediatric Int, 43, pp.651-661. 

 

 

- Olley,B Briegr, & (1997). Perceived Stress Factors and Copying 
Mechanisms among Mothers of children with Sickle Cell Desease in 
W e s t e r n  N i g e r i a .  H e a l t h  E d u  R e s ,  1 2 ( 2 ) ,  1 6 1 -  1 7 0 . 

 

- Olley, B, Briegr, R, & Ollay, B(1997). Percevied Stress Factors and 
Coping Machanisms among Mothers of Children with Sicjle Cell Desease 
in Western Nigeria. Health Edu Res, 12(2), 161 – 170. 

 
- Port , C . Engdahl , B.and Frazier, P (2001). Alongitudinal and 

retrospective study of ptsD among older prisoners of war. American 
Journal of pusy Chiatry , 158(9), 1474 – 1479 . 

 
- Poveda, M, Royo, G, Aldemunde, P, Fuentes, C, Montesions, C, Juan, T, 

Ortola, P, & Ortola, M.(2000). Anxiety about death in primary care: 
relationship with frequency of consultation and psychomorbidity of 
patients. Aten Primaria, 26 (7), 446 – 452. 

 
- Poveda, M, Royo, G, Aldemunde, P, Funetes, C, Montesions, C, Juan, T, 

Ortola, P, & Pltra, M. ( 2000). Anxiety about death in primary care: 
relationship with frequency of consultation and psychomorbidity of 
patients. Aten Primaria, 26 (7), 446- 452. 

 
- Rey, J . M.(1995). Continuities between psychiatric disorders in 

adolescents and personality disorder in young adults.  American Journal 
of Psychiatry, VOL.152, NO.6, PP.895-900. 

 



 135

- Robert, L, Geel, M, Horowitz, P, Elizabeth, A, Brown, R, Marytheresa, P, 
Philip, S, Wang, M, & David, R. ( 2002). Parental anxiety assocated 
with referral of a child to a pediatric cardilogist for evaluation of a 
Still's murmur. Pediatrics, 140 (6), 747- 752. 

 
- Rpbert, L, Geel, M, Horowitz, P, Elizabeth, A, Brown, R, Marythereasa, 

P, Philip, S, Wang, M, & David, R.(2002). Parental anxiety associated 
with referral of a child to a pediatric cardiologist for evaluation of a Still’s 
murmur. Pediatrics, 140(6) , 747 – 752. 

 
- Sacco, W., Marry, D. (1997). Mother – Child relationship satisfaction, 

The role of attributions and trait conception. Journal of Social and 
Clinical Psychology. 16(1), p.24-42. 

 
- Salomon , Z , Neria , N , Ohry . A , ways man M. and Qinz burg , hi 

(1994).Ptsd among Israeli farmer prisoners of war and soldiers with 
combat stress reaction, American journal of psychiatry, 151 (4), 554 – 
559.  

 
- Shafiq, M, Ruth, F, Dalia, A. (2006). Microregulatory Pattns of Family 

Interactions. Cultural Pathways to Toddlers Self-Regulation, Journal of 
Family Psychology, 20: 614-623. 

 
- Simmons, J. (1998). Stress in families of institutionalized and non of 

institutionalized autistic children. VOL.44, no.1pp.3-7. 
 

 
- Spielberger, C. D, Gorsuch, RL ,Lushene, R .E (1970). Manual  for The 

State Trait Anxiety inventory (self –evaluation questionnaire) Palo 
Alto: consulting psychologists press. 

 
- Steel, R, Alanna, L, Raddy, K, Luhr, M, & Phipps, S.(2003). Changes in 

maternal Distress and child – Rearing Strategies Across Treatment for 
Pediatric Cancer.Pediatric Psychology, 28(7) , 447- 452. 

 
- Steele, R,Alanna, L, Reddy, K, Luhr, M, & Phipps, S. ( 2003). Changesin 

Maternal Distress and Child- Rearing Stregies Across Treatment or 
Pediatric Cancer. Pediatric Psychology, 28 (7), 447- 452. 



 136

 
- Stewart, J, Ritchie, A, McGrath, P, Thompason, D, & Bruce, B.(1994): 

Mothers of Children with chronic condition (Supportive and Stressful In 
Care Giving Teractions with Parteners and Professionals Regarding 
Burdens. Can J, Nurs Res, 26( 4), 61 -82. 

 
- Stewat, J, Ritchie, A, McGrath, P, Thompson, D, & Bruce, A. ( 2001). 

Childhood Illness- Related Parenting Stress: The Pediatric Inventory for 
Parents. Pediatric Psychology, 26 (3), 155- 162. 

 
- Streisand, R, Braniecki, S, Tercyak, K, & Kazak, A.(2001): Childhood 

IIIness- Related Parenting Stress:The Pediatric Inventory for Parents. 
Pediatric Psychology, 26 (3), 155- 162. 

 

 
- Streisand, R, Swift, E, Wickmark, T, Chen ,B, & Holmes, C.(2005): 

Pediatric Parenting Stress Among Partents Of Children with type 1 
Diabetes: The Role of Self- Efficacy , Resposibility, and Fear. Pediatric 
Psychology, 30 (6), 513 -521. 

 
- Streisand, R, Swift, E, Wickmark, T, chen, B, & Holmes, C. ( 2005). 

Pediatric Parenting Stress Among Parents of Children with Type 1 
Diabetes: The Role of Self- Efficacy, Responsibility, andFear. Pediatric 
Psychology, 30(6), 513- 521. 

 

 

- Take, Y, & Mccubbin, M. (2002). Family stress, perceived social support 
and coping following the diagnosis of a child's congenital heart disease. 
Journal of Advanced Nursin, 39 (2), 190- 198. 

 

- Thabet, A., Vostains, P. (1998). Social adversities and anxiety disorders 
in the Gaza  strip  . Archives of Disease in Childhood, 78, 439-422. 

 



 137

- Thabet,A. and Vostains,P.(2001): Posttraumatic Stress Reaction in 
children of war. Gaza community mental health programme, Gaza, 
Palestine. 

 
- Thabet,A. Vostains,P.(2006). Trauma exposure in preschool children in a 

war zone . British Psychiatric Journal.188, pp.154-158. 
 

- Thabet,A.Vostains ,P(1998). Social adversities and anxiety disorders in 
the Gaza strip . Achieves of disease in childhood, 78, pp.439-442. 

 
- Troster, C, & N,  Heinrich. ( 2001). Sources of Stress in Mothers of 

Young Children with Visual Imprairment. Journal of Visual 
Immpairment and Blindness, 14 (2), 137- 152. 

 
- Troster, C, & N, Heinrich. (2001): Sources of stress in Mothers of Young 

Children with Visual Impairment. Jouranl of Visual Impairment and 
Blindness, 14 (2), 137 – 152. 

 
- Voges. Marcia A. ( 2005). The Association between social functioning 

in the first episode Psychosis. University of Calagary (Canada) pp. 93. 
 

- Vonnie,C.Mcloyd,S.(2002) : Physical Discipline and behavior problems 
in African American European American, and Hispanic children, 
emotional support as moderator. Journal of marriage family .64(1). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 138

  
  
  
  
  
  

  قــــالمالح
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 139

  

  

  

  

  

  

 
  استبانة البيانات الشخصية: 1ملحق 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أختي األم المحترمة ،،،،،،،،،،

وعالقته بالقلق  أعراض ما بعد الصدمة لدى أطفال محافظة الخليل "تقوم الطالبة بإجراء دراسة حول 

  ". واالكتئاب عند األمهات من وجهة نظرهن

  
  أشكر لكم تعاونكم

  
  

                                    
سوزان                     الباحثة 

  جامعة القدس
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  :البيانات الشخصية

  
  :داخل المربع الذي ينطبق على حالتك) × ( ضع إشارة 

 : توى التعليميالمس .1

  .          ابتدائي
  .          إعدادي
  .          ثانوي
  .          جامعي

 :عمر الطفل .2

  .شهراً)  18 - 36          ( 
  .شهراً ) 36 - 50          ( 

       
 :جنس الطفل .3

  .          ذكر
  .          أنثى

 :الدخل الشهري لألسرة .4

  . شيكل 1500 أقل من           
  . شيكل1000 – 2000          
  .فما أكثر2500 –           
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 : األب .5

  .          يعيش مع األسرة
  .          ال يعيش مع األسرة

  
  
  
  

  مقياس االكتئاب عند األم: 2ملحق رقم 

مجموعة من العبارات بعد قراءة كل مجموعة من العبارات بدقـة،            ) 21( تتضمن هذه االستمارة إلى     
حسب النص الذي يكون األقرب والذي يصف حالتك في األسـبوع           )  3,2,1,0( ضع دائرة حول رقم     

الماضي وحتى اليوم، قد تجد مجموعة من النصوص في المجموعات التي تصف حالتـك بالتـساوي                
  .تأكد من قراءة جميع العبارات قبل اختيار العبارة األنسب. عندها ضع دائرة حول كل واحدة منها 

  
  

  .أنا ال أشعر بالحزن . 10 -

  .أنا أشعر بالحزن . 1

  .أنا أشعر بالحزن طوال الوقت وال أستطيع التخلص منه . 2

  .أنا أشعر بحزن شديد وتعاسة بحيث ال أستطيع إيقافه . 3

  

  .أنا لم أفقد أملي بالمستقبل . 20 -

  .أنا فقدت األمل بالمستقبل . 1

  . أفكر في المستقبل أنا أشعر أنه ال يوجد شيء يجعلني. 2

  .أنا أشعر أن المستقبل بدون أمل وال يمكن لألشياء أن تتغير . 3

  

  .أنا لست فاشالً . 0 3 -

  .أنا فشلي أكثر من المعدل العام . 1
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  .عندما أنظر إلى حياتي السابقة ، كل ما أراه من الفشل . 2

  .أنا شخصية فاشلة تماماً . 3

  

  . الرضا عن األشياء التي أقوم بها ، من غير المعتاد أحصل على قدر كبير من. 40 -

  .أنا ال أستمتع باألشياء التي كنت استمتع بها في الماضي . 1

  .أنا ال أحصل على رضا حقيقي في كل األشياء التي أقوم بها . 2

  .أنا غير راضي وأشعر بالملل في كل األشياء . 3

  

  .أنا ال أشعر بالذنب بشكل خاص . 0 5 -

  .نا أشعر بالذنب في بعض األوقات أ. 1

  .أنا أشعر بالذنب في معظم األوقات . 2

  .أنا أشعر بالذنب طول الوقت . 3

  

  .أنا ال أشعر بأنني معاقب . 60 -

  .أنا أشعر بأنني قد أستحق العقاب . 1

  .أنا أتوقع أن أعاقب . 2

  .أنا أشعر بأنني معاقب . 3

  
  .أنا أشعر بأنني ألطف نفسي . 70 -

  .أنا خائب الظن بنفسي . 1

  .أنا مشمئز من نفسي . 2

  .أنا أكره نفسي . 3

  
  .أنا ال أشعر أن لي قيمة كاألشخاص اآلخرين . 80 -

  .أنا أنتقد نفسي على ضعفي وأخطائي . 1

  .أنا ألوم نفسي طول الوقت على أخطائي . 2
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  .أنا ألوم نفسي على أي شيء سيء يحصل . 3

  
  .ر باالنتحار أنا ال أفكِّ. 90 -

  .تنتابني أفكار باالنتحار ، ولكنني ال أهتم لها . 1

  .أتمنى لو أنتحر . 2

  .سأنتحر لو كان هناك فرصة . 3

  
  .أنا ال أبكي بعد اآلن كالمعتاد . 100 -

  .أنا أبكي اآلن أكثر من السابق . 1

  .أنا أبكي طوال الوقت اآلن . 2

  . أستطيع البكاء حتى لو أردت ذلك كنت أبكي عندما أريد ، أما اآلن فال. 3

  
  .أنا ال أشعر بضيق الصدر اآلن كما كنت في السابق . 110 -

  .أنا ضيق الصدر أكثر من السابق . 1

  .أنا ضيق الصدر أكثر كل الوقت اآلن . 2

  .أنا ال أتضايق من أي شيء كان يضايقني في الماضي . 3

  
  .لم أفقد اهتمامي باآلخرين . 120 -

  .أنا أقل اهتماماً باآلخرين من السابق . 1

  .أنا فقدت اهتمامي باآلخرين . 2

  .أنا فقدت كل اهتمام باآلخرين . 3

  

  
  .أنا أتخذ قراراتي إذا احتاج الوضع . 130 -

  .أنا أقل اتخاذ القرارات من السابق . 1

  .أواجه صعوبة في اتخاذ قرارات أكثر من السابق . 2
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  .اذ قرارات بعد اليوم أنا ال أستطيع اتخ. 3

  

  .أنا ال أشعر بالقيم كما في السابق . 140 -

  .أنا قِلق من أني أصبحت كبير السن وغير جذّاب . 1

  .أنا أشعر بالتغير الدائم في مظهري يجعلني أشعر بأنني لم أعد جذَاب . 2

  .أنا أعتقد بأنني بشع . 3

  
  .أستطيع العمل كما في السابق . 150 -

  . بذل مجهود إضافي لبدء بعمل شيٍء ما يتطلب. 1

  .أدفع بنفسي بقوة من أجل إنجاز عمل ما . 2

  .ال أستطيع القيام بأي عمل على اإلطالق . 3

  
  .أستطيع النوم كالمعتاد . 160 -

  .ال أستطيع النوم كالمعتاد . 1

  .م  ساعتين قبل الوقت المعتاد ، وأجد صعوبة في العودة للنو2 – 1استيقظ قبل . 2

  .أنا أستيقظ قبل عدة ساعات مبكراً من الوقت المعتاد عليه ، وال أستطيع العودة إلى النوم . 3

  
  .أنا ال أتعب أكثر من العادة . 170 -

  .أنا أتعب بسهولة أكثر من المعتاد . 1

  .أنا أشعر بالتعب من القيام بأي مهمة . 2

  .أنا أتعب من القيام من أي شيء . 3

  
  .تي ليست أسوء من السابق شهي. 180 -

  .شهيتي ليست جيدة كما في الماضي . 1

  .شهيتي أسوء بكثير اآلن . 2

  .ال يوجد لدي شهية على اإلطالق . 3



 145

  
  .لم أقفد كثيراً من وزني إذا فقدت قليل جداً . 190 -

  . كيلو غرام من وزني 5لقد فقدت أكثر من . 1

  .ي  كيلو غرام من وزن10لقد فقدت أكثر من . 2

  . كيلو غرام من وزني 13لقد فقدت أكثر من . 3

  

  
  .أنا ال أهتم كثيراً بصحتي كالعادة . 200 -

  .أنا قلق على صحتي الجسدية وبعض المشاكل من ألم واضطراب المعدة واإلمساك . 1

   .أنا قلق جداً على صحتي الجسدية والمشاكل الجسدية بحيث من الصعب التفكير بأشياء أخرى كثيرة. 2

  .أنا شديد القلق على صحتي الجسدية بحيث ال يمكنني التفكير بشيء آخر . 3

  
  .لم أالحظ أي تغير جديد في اهتماماتي الجنسية . 210 -

  .أنا أقل اهتماماً بالجنس من السابق . 1

  .أنا أقل اهتماماً بكثير من الجنس من السابق . 2

  .أنا فقدت كل اهتمام بالجنس كلياً . 3
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  مقياس القلق عند األم: 3ملحق رقم 

  
الرجاء قراءة كـل فقـرة تـصف        . يصف الناس حالتهم بأوصاف متعددة مذكورة في األسفل         

ال . لتصف مشاعرك بالضبط في هـذه اللحظـة         . حالتك وثم اختار الرقم الذي يتناسبب األكثر معك         
 سؤال ، واختار اإلجابة التي تصف حالتـك         ال تتوقف كثيراً عند كل    . يوجد أي إجابات صح أو خطأ       

  .األقرب في هذه اللحظة 
  

  جداً  متوسط  قليل بالمرة  
  4  3  2  1  .أنا أشعر بالهدوء . 1

  4  3  2  1  .أنا أشعر باألمان . 2

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالتوتر . 3

  4  3  2  1  ) .الحدة ( أنا أشعر بالندم . 4

  4  3  2  1  .أنا أشعر بهدوء البال . 5

  4  3  2  1  .أنا أشعر باالنزعاج . 6

  4  3  2  1  .أنا أشعر حالياً بتوقع أمور سيئة . 7

  4  3  2  1  .أنا أشعر بعدم الراحة . 8

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالقلق . 9

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالراحة . 10

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالثقة بالنفس . 11

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالعصبية . 12
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  4  3  2  1  .عر باضطراب األعصاب أنا أش. 13

  4  3  2  1  .أنا أشعر بقوة كبيرة . 14

  4  3  2  1  .أنا أشعر باالرتخاء . 15

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالرضا . 16

  4  3  2  1  .أنا أشعر بانشغال البال . 17

  4  3  2  1  .أنا أشعر بإثارة شديدة وثرثرة . 18

  4  3  2  1  ) .بسرور ( أنا أشعر بالفرحة . 19

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالظرافة . 20

  4  3  2  1  .أنا أتعب بسرعة . 21

  4  3  2  1  .أنا أتعب بسرعة . 22

  4  3  2  1  .أنا أشعر برغبة بالبكاء . 23

  4  3  2  1  .ة مثل اآلخرين / أنا أتمنى أن أكون سعيد . 24

أنا أفقد سيطرتي على األشياء بسبب عدم القدرة على التركيز          . 25
  .الكافي 

1  2  3  4  

  4  3  2  1  .أنا أشعر بعدم الراحة . 26

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالهدوء والفتور ومتمالك النفس . 27

  4  3  2  1  .أنا أشعر بأن المشاكل تتزايد بحيث ال يمكنني مواجهتها . 28

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالقلق إلى درجة عدم المباالة . 29

  4  3  2  1  .أنا سعيد . 30

  4  3  2  1  .أخذ األمور بجدية أنا أميل إلى . 31

  4  3  2  1  .أنا أشعر بنقص بالثقة بالنفس . 32

  4  3  2  1  .أنا أشعر باألمان . 33

  4  3  2  1  .أنا أتعمد تجنب المشاكل . 34

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالغم . 35

  4  3  2  1  .أنا أشعر بالرضا . 36

  4  3  2  1  .بعض األفكار المهمة تشغل تفكيري وتزعجني . 37
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أنا آخذ األمور المخيبة لألمل بحدة بحيث ال يمكنني إبعادهـا           . 38
  .عن تفكيري 

1  2  3  4  

  4  3  2  1  .أنا شخص مواظب . 39

  4  3  2  1  .أصبح متوتر وعصبي عندما أفكِّر بأموري الحالية . 40

  

  

  أعراض الصدمة في الطفولة المبكرة: 4ملحق رقم 

  
  أبداً  متوسط  كثيراً  
        " .الخلق " ضيق الصدر شديد الحساسية . 1
        .بكاء مبالغ به . 2
        .عدم القدرة على النوم . 3
        .ينام كثيراً خالل النهار .4
        .يستيقظ دائماً وبشكل متكرر . 5
        .ال يأكل جيداً . 6
        .يأكل جيداً ولكن أطعمة محدودة . 7
        .يأكل أكثر من المعتاد . 8
        .ها / ندما نقترب منه يفزع أو تفزع ع. 9

        .يفزع أو تفزع عندما تسمع ضجيج . 10
        .يفزع أو تفزع عندما ينهض أو تنهض .11
        .يتغير مزاجه بسرعة . 12
        .ها االنسحاب وعدم االهتمام / يبدو عليه . 13
        .ال يستطيع الهدوء ، عندما يصرخ . 14
        .ال يهتم بالتفاعل االجتماعي . 15
        .يشعر بالخوف عند اقتراب الغرباء . 16
        .يظهر الكثير من الغضب . 17
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        .يظهر الكثير من الخوف . 18
        .يضجع بصوت عالي بدون سبب . 19
        .يميل إليك . 20
        .ال يريد الخروج من البيت . 21
        .ال ينظر إلى الناس . 22
        .ال يستخدم الكلمات . 23
        . قف عند استخدام اإلشارات تو. 24
        .ال يستطيع التعامل مع األشياء لفترة طويلة . 25
        .دائماً منشغل في تقليب األلعاب واألشياء . 26
        .يستخدم بكلمات على عالقة بالخبرة الصادمة . 27
        .يتجنب استخدام الكلمات لها عالقة بالخبرة الصادمة . 28
        ) .كوابيس ( عجة يحلم أحالم مز. 29
هناك تراجع في تطور الطفل ، في لحظة تراجع فـي النظـام             . 30

  .والتبول 
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  أعراض الصدمة عند األم:جزء 

  

  :الجزء األول 
العديد من األشخاص عاشوا أو شاهدوا حدث 

ضاغط أو صادم في لحظة من حياتهم في األسفل 

  .هناك الئحة لمواقف صادمة 

في المربع القريب ، لكل الخبرات × إشارة ضع 

  .التي عشتها أو كنت شاهداً عليها 

حادث خطير ، حريق ، انفجار ..........  .1

مصنع ، مزرعة، سيارة ، طائرة ، : مثال 

  ).حادث سفينة

فيضان ، : مثل ( كارثة طبيعية ..........  .2

 ).عواصف ، بركان

اعتداء غير جنسي من شخص ..........  .3

(  األسرة ، أو شخص تعرفه قريب من

هجوم جسدي ، إطالق نار ، : مثل 

 ).توقيف

اعتداء غير جنسي من شخص .........  .4

هجوم جسدي ، إطالق نار : مثل (غريب 

 ) .، توقيف 

اعتداء جنسي من شخص ينتمي .........  .5

اغتصاب ، أو محاولة (لألسرة وتعرفه 

  :الجزء الثاني 
إذا أشرت إلى أكثر من حدث  .14

ادم في الجزأ األول ، ضع إشارات في ص

المربعات التالية قرب الخبرة الصادمة 

األكثر إزعاج لك ، إذا كنت قد اخترت 

أشر إليه . خبرة واحدة في الجزء األول 

بوضع عالمة صح في المكان المخصص 

. 

  .حادث  .............. 

  .كارثة .............. 

ص شخ/ اعتداء غير جنسي .............. 

  .معروف 

شخص / اعتداء غير جنسي .............. 

  .غريب 

شخص / اعتداء جنسي .............. 

  .معروف 

شخص غريب / اعتداء جنسي ............. 

.  

  .معركة .............. 

 18اتصال جنسي دون سن .............. 
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 ) .اغتصاب

اعتداء جنسي من غرباء .........  .6

 ) .اب ، أو محاولة اغتصاب اغتص

معركة عسكرية أو منطقة ..........  .7

 .عسكرية 

مالمسات جنسية عندما كنت .........  .8

 عام مع شخص 18ة أقل من / صغير

: مثل ( يكبرك على األقل بخمس سنوات 

 ) .مالمسة النهدين األعضاء الجنسية 

سجن ، سجن : مثل ( سجين ..........  .9

 ) .عسكري ، رهينة 

 .تعذيب .......  .. .10

 حياتك مهددة بالمرض .........  .11

 خبرات صادمة أخرى .......... .12

/  ، حدد 13 إذا أشرت إلى البند  .13

 .............ي طبيعة الخبرة الصادمة 

14.  
إذا أشرت إلى بعض البنود األعلى ، نرجو أن * 

 .تكمل ، إذا كان العكس توقف 

  

عام مع شخص يكبرني بخمس سنوات على 

  .األقل 

  .سجن .............. 

  .تعذيب ............. .

  .حاية مهددة بالمرض .............. 

  .أشياء أخرى .............. 

في المربع التالي نرجو أن تصف باختصار 

  :الخبرات الصادمة التي ذكرتها في األعلى 

  

  

  

  

  

  

في التالي عدة أسئلة حول الخبرات الصادمة 

  .التي وصفتها سابقاً 

كما مضى من الوقت على  .15

 .حصول الخبرة السابقة 

  . أقل من شهر  .1

 . شهور 3 إلى 1 .2

 . شهور 6 إلى 3 .3

 . سنوات 3 شهور إلى 6 .4

 . سنوات 5إلى  .5

 . سنوات 6أكثر من  .6

ي دائرة / لإلجابة على األسئلة التاية ، ضع 

 .أو ال خالل الحدث الصادم/ حول نعم 
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نعم          ال  أين تعرضت  .16

 لجرح جسدي ؟

رح نعم          ال  هل ج .17

 شخص آخر         معك  ؟

نعم          ال  هل تعتقد أن  .18

 حياتك كانت في خطر ؟

نعم          ال  هل تعتقد أن  .19

 شخص آخر كانت حياته في خطر ؟

نعم          ال  هل تشعر بأنك  .20

 غير مجدي ؟

نعم          هل تشعر بالرعب  .21

  ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الجزء الثالث 
كل التي يمكـن أن تترتـب       في األسفل ال ئحة ببعض المشا     

  . على بعد تعرض شخص لخبرة صادمة 

اإلجابة  ) 3 –( . إقرأ كل واحد بعناية وثم ضع دائرة حول         

  :الجزء الرابع 
لى المشاكل على عالقـة     أشر باألسفل إ  

بالجزء الثالث والتـي تتـداخل علـى        

ضع . مجرى حياتك خالل الشهر الخير      
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التي تعبر عنك وعلى مشكلتك األنسب ، كيف أزعجتك فـي           

  .الشهر األخير 

  .قيم كل مشكلة مع تذكر إجابتك في الجزء السابق 

  .بالمرة أو مرة واحدة فقط  .0

  .بعض األوقات / سبوع أو أقل مرة باأل .1

  .نصف الوقت /  مرات في األسبوع 4 إلى 2 .2

 .دائماً /  مرات أو أكثر في األسبوع 5 .3

تسيطر على فكـري رؤى وصـور حـول          .22

   3 2 1.  الخبرة الصادمة ال أرغب بها  

تأتني أحالم مزعجة وكوابيس على عالقـة        .23

 3  2  1  0بالخبرة السابقة  

ــرة  .24 ــيش الخب ــدث ( أع ــصادم ، ا) الح ل

 0بالمشاعر أو النشاط وكأنه يحصل مرة أخـرى           

1  2  3 
تنتابني مشاعر مزعجة كلما تذكرت الحدث       .25

غضب ، خوف ، حـزن ، شـعور         : مثالً  ( الصادم  

 3  2  1  0)  بالذنب 

 تنتابني ردود فعل جسدية كلمـا تـذكرت         .26

) زيادة في دقات القلب ، التعـرق        : مثالً  ( الحدث  

0  1  2  3 
ل أن ال أفكر ، أتحدث أو حتى الشعور         أحاو .27

 3  2  1  0بالحدث الصادم  

أحــاول أن أتجنــب النــشاطات ، النــاس  .28

  3  2  1  0واألماكن التي تذكرني بالحدث  

ال أستطيع تذكر جزء من الحـدث الـصادم  .29

0  1  2  3 
لدي اهتمامات ومشاركات أقل بكثيـر فـي         .30

  .دائرة حول نعم أو ال 

 نعم         ال     .41

 .العمل 

 نعم       ال   أعمال  .42

 .وإدارة البيت 

 نعم       ال   عالقات  .43

 .مع اآلخرين 

نعم        ال   المرح  .44

 .ووقت الفرغ 

  نعم        ال  .45

 .العالقات مع األسرة 

نعم        ال   الحياة  .46

 .الجنسية 

نعم        ال   الرضى  .47

 .العام عن الحياة 

نعم        ال   على  .48

كل المستويات الوظيفية وفي 

  .كل أجزاء حياتك 
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 3  2  1   0نشاطات مهمة    

افة ومقاطعة بيني وبين الناس من حولي أشعر بمس  .31

0  1  2  3 
غير قادر على البكـاء ،      ( أشعر تبلد في انفعاالتي      .32

 )  غير قادر على الحب 

        0  1  2  3 
أشعر بأن مخططاتي للمستقبل وأملي لـن يتحقـق  .33

0  1  2  3 
 1  0لدي اضطرابات السقوط البقاء دون نـوم                 .34

2  3 
 ر أو نوبات غضب   أشعر بضيق الصد .35

           0  1  2  3 
أنساق ، والتـشتت  : مثل ( لدي مشكلة في التركيز      .36

         أثناء المحادثة ، أفقد تواصل األفكار مع التلفزيون أنس

   (0   1  2  3 

على سبيل المثال تفحص    ( أنا في حالة إنذار دائماً       .37

ما حولي ، وأشعر بعدم األمان عندما يكـون ظهـري           

 3  2  1  0   )  للباب 

عندما أدرك أن شخص   : مثل( أتقفز وأفزع بسهولة     .38

 3  2  1  0)   خلفي 

 :كم من الوقت مضى على تعرضك للحدث الصادم  .39

  .أقل من شهر  .1

  .ثالث شهور  .2

 .أكثر من ثالث شهور  .3

 بعد كم من الوقت ظهرت المشاكل ؟ .40

  .أقل من ست شهور  .1

  .ست شهور وأكثر  .2
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  قائمة أسماء المحكمين: 5ملحق رقم 

  

  مكان العمل  االسم  الرقم
  أبوديس/ جامعة القدس  الدكتور أحمد فهيم جبر  1
  تل أبيب/ جامعة بار إيالن   روت فليدمانةالدكتور  2
  مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب  الدكتور محمود سحويل  3
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  ) 6(الملحق رقم 

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Person correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون ): 6.3(جدول رقم 
  ).بالنسبة لمقياس بك لالكتئاب( الدرجة الكلية لألداة أداة الدراسة مع
 الداللة اإلحصائية )ر (قيمة الفقرات

1 0.72 0.000 
2 0.64 0.000 
3 0.72 0.000 
4 0.91 0.000 
5 0.89 0.000 
6 0.90 0.000 
7 0.86 0.000 
8 0.86 0.000 
9 0.24 0.023 

10 0.77 0.000 
11  0.88 0.000 
12 0.89 0.000 
13 0.90 0.000 
14 0.86 0.000 
15 0.82 0.000 
16 0.85 0.000 
17 0.90 0.000 
18 0.94 0.000 
19 0.92 0.000 
20 0.95 0.000 
21 0.95 0.000 
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لمصفوفة ارتباط فقرات ) Person correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون ): 7.3(جدول رقم 
  ).بالنسبة لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة عند األم(كلية لألداة أداة الدراسة مع الدرجة ال

 الداللة اإلحصائية )ر (قيمة الفقرات الداللة اإلحصائية )ر (قيمة الفقرات

1 -0.20 0.109 21 0.32 0.007 
2 -0.79 0.000 22 0.40 0.001 
3  0.80 0.000 23 0.57 0.000 
4 0.73 0.000 24 0.02 0.854 
5 -0.61 0.000 25 0.59 0.000 
6 0.34 0.005 26 0.55 0.000 
7 0.57 0.000 27 0.53 0.000 
8 0.69 0.000 28 0.77 0.000 
9 0.61 0.000 29 0.77 0.000 

10 -0.12 0.322 30 0.16 0.206 
11 -0.67 0.000 31 0.49 0.000 
12 0.72 0.000 32 0.19 0.125 
13 0.78 0.000 33 0.53 0.000 
14 -0.05 0.679 34 0.56 0.000 
15 -0.37 0.002 35 0.53 0.000 
16 -0.28 0.022 36 0.07 0.582 
17 -0.11 0.376 37 0.01 0.938 
18 0.03 0.838 38 0.75 0.000 
19 -0.16 0.186 39 0.52 0.000 
20 0.01 0.908 40 0.77 0.000 
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لمصفوفة ارتباط فقرات ) Person correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون ): 8.3(جدول رقم 
  ).بالنسبة لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة عند األطفال(أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة 

 الداللة اإلحصائية )ر (قيمة الفقرات الداللة اإلحصائية )ر (قيمة الفقرات

1 0.95 0.000 16 0.98 0.000 
2 0.95 0.000 17 0.98 0.000 
3 0.66 0.000 18 0.98 0.000 
4 0.45 0.000 19 0.94 0.000 
5 0.46 0.000 20 0.60 0.000 
6 0.51 0.000 21 0.93 0.000 
7 0.26 0.015 22 0.97 0.000 
8 0.05 0.636 23 0.97 0.000 
9 0.91 0.000 24 0.92 0.000 

10 0.98 0.000 25 0.92 0.000 
11 0.98 0.000 26 0.88 0.000 
12 0.98 0.000 27 0.72 0.000 

13 0.98 0.000 28 0.17 0.116 
14 0.98 0.000 29 0.45 0.000 
15 0.98 0.000 30 0.44 0.000 
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