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  :  إ��ار 
  
  
  
  

 وهيير،   قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجست      نينا مقدمة هذه الرسالة أنّ    َأقر  ُأ 
هذه الرسـالة أو    و،  ناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد      ، باستث نتيجة أبحاثي الخاصة  

  .أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد
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ب  

  
  
  
  

   :�(� و����ن
  

ستاذي الفاضل الدكتور عبد محمد عـساف الـذي         الشكر والعرفان والتقدير إلى أَ     بجزيل   تقدمَأ
 ومنحهنجاز هذا العمل المتواضع ِإجل َأ من واإلرشادشرف على هذه الرسالة وقدم لي النصح  أ

  . اهللا الصحة والعافية
  

ا  ومركز عالج وتأهيل ضحاي     أعضاء لجنة تحكيم االستبيان في جامعتي النجاح والقدس        شاكرة
  .التعذيب

  
  . لجنه المناقشة على توجيهاتهم ومشاركتهم في مناقشة هذه الرسالةأعضاء كما وَأشكر

  
العون وسـاهم فـي     يد  وأخيرا أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم بأي جهد أو قدم لي              

  .نجاز هذا العمل ِإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ج  

  الملخص
  

  
ما بعد الـصدمة لـدى      لاالضطرابات النفسية    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى        

 إلى معرفة   و ،األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى         
 الجنس،مكان اإلقامة، الفترة الزمنية لألسـر،      الحالة االجتماعية، (ثر المتغيرات الديموغرافية    َأ

 على اضطرابات ما بعـد      )لتعليميمستوى دخل األسرة، فترة الخروج من األسر،والمستوى ا       
  .يهمالصدمة لد

  
ما بعد الصدمة   لما مستوى االضطرابات النفسية      :سؤالي الدراسة وهما  جل اإلجابة عن    أومن  

هل وفة الغربية خـالل انتفاضـة األقـصى؟   لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الض      
 المحررين في محافظـات     ما بعد الصدمة لدى األسرى    ليختلف مستوى االضطرابات النفسية     

ومكـان   والجـنس،  لحالة االجتماعية،( شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى باختالف     
والمـستوى   ومستوى دخل األسرة، وفترة الخروج من األسر،   والفترة الزمنية لألسر،   اإلقامة،
ما بعد  لية  والتأكد من صحة الفرضيات استخدمت الباحثة مقياس االضطرابات النفس        ؟)التعليمي
أسير ) 402( من    بالطريقة الطبقية العشوائية   ختيارهاا عينه الدراسة التي تم      وتكونتالصدمة  

ه محررة  /أسير) 4029(من مجتمع الدراسة البالغ عددهم      %) 15 (بما نسبته ه  /وأسيره محرر 
ذلك المسجلين في برنامج تأهيل األسرى المحررين، و      من  في محافظات شمال الضفة الغربية      

والذي قامت بتطويره اسـتناداً     ) 0.95( والبالغ معامل ثباته     م2007/2006في العام الدراسي    
  .لمقاييس أخرى

  
وقد  ) Spss( باستخدام برنامج    وقد استخدمت الباحثة اإلجراءات التحليلية اإلحصائية المناسبة      

رى المحررين  ما بعد الصدمة لدى األس    ل مستوى االضطرابات النفسية     أن, بينت نتائج الدراسة  
الدرجة الكلية  على  في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى كانت متوسطة           

وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد         عدم   ,)3.27( المتوسط الحسابي إلى     بلغللمقياس إذ   
ما ل بين متوسطات استجابة أفراد العينة على االضطرابات النفسية          )α=0.05(مستوى الداللة   

نتفاضـة  د الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربيـة خـالل ا             بع
الحالة االجتماعية، والجنس، ومكان اإلقامة، والفترة الزمنية لألسر،         اتاألقصى تعزى لمتغير  

  .ومستوى دخل األسرة، وفترة الخروج من األسر
  



د  

 بـين متوسـطات   )α=0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     كما تبين    
ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين فـي        لاستجابة أفراد العينة على  االضطرابات النفسية        

محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغيـر المـستوى التعليمـي              
ولصالح مستوى ابتدائي وكذلك وجود فروق بين مستوى إعدادي وثانوي ومستوى جـامعي             

  .لصالح مستوى إعدادي أو ثانوي، بينما ال توجد فروق بين المستويات األخرىو
  
إقامة مراكز ومؤسسات تعنـى بالـصحة النفـسية لألسـرى            أوصت الباحثة بضرورة     دوق

 التـدخل مـع     آليةتشكيل فريق مهني من األخصائيين النفسيين المتخصصين في         والمحررين  
  .األسرى المحررين
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Abstract 

 

This study aims at identifying the level of post traumatic stress disorders 

among the Palestinian ex-detainees in the provinces of the northern West 

Bank during AL- Aqsa Intifada and the effect of demographic variables 

of (marital status, sex, place of residence, the duration of detention, the 

level of family income, the exit time from prison, and the educational 

level.                 
 

The problem which is identified in the study on post traumatic stress 

disorders among the Palestinian ex-detainees in prisoners is to answer the 

following questions: the first one is :What is the level of stress disorders 

after trauma to the ex-detainees in the P.T.S.D provinces of the northern 

West Bank during AL- Aqsa Intifada? and the second question is : What 

are the effect of demographic variables of(marital status, sex, place of 

residence, the duration of detention, the level of family income, the exit 

time from prison, and the educational level on post traumatic stress 

disorders among the Palestinian ex-detainees. 

  

In order to answer these questions, and validation of instruments, the 

researcher used psychological disorders measure after the trauma .The 

sample of the study, which was chosen as class random (402) from ex-

detainees both (male and female) reached to (15%) of the community 

study of (4029) ex-detainees both (male and female) in the provinces of 

the northern West Bank enrolled in a rehabilitation program for ex-

detainees, in the academic year 2006/2007. deep and steadfastness factor 

(0.95), which has developed the basis for other measures. 

   

The researcher has used statistical analytical procedures appropriate, 

statistical program (Spss) The results showed that: The level of post 

traumatic stress disorders among the Palestinian ex-detainees after trauma 

to ex-detainees in the provinces of the northern West Bank during AL- 



و  

Aqsa Intifada was medium in connection with the whole degree of 

measurement, which reached to the mathematical average (3.27), And 

there were no significant differences at the level of (α= 0.05) between 

average response of the sample to psychological disorders after trauma 

and for the benefit of a single level, while there is no difference between 

the other levels, sex, place of residence, duration of detention, level of 

family income, the exit time from prison. While show a statistically 

significant differences at the level of (α = 0.05) between average 

response of the sample to psychological disorders after the trauma due to 

changing educational level for the benefit of the level of primary, and 

also shows the level of primary or secondary and university level, and for 

the benefit of primary or secondary level while there are no differences 

between the other levels. 

 

The researcher recommended the need to establish mental health 

institutions meant for ex-detainees, and providing free psychological 

service for this category by the Ministry of prisoners and ex-detainees 

affaires. 
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 :المقدمة 1.1

  
  ). 39ةاآلي,سورة الحج (} ظُِلموا وِإن اللَّه علَى نَصِرِهم لَقَِدير ُأِذن ِللَِّذين يقَاتَلُون ِبَأنَّهم{قال تعالى 

أنهـا  بيتعرض بعض الناس في كثير من األوقات لمواقف ضاغطة وشديدة وتوصف هذه المواقف              
 ولقد تعرض اإلنسان    ،فتصل إلى حد الكارثة أو الصدمة     العادية   ،لخبرات البشرية ا حدودتخرج عن   

إلـى كـوارث طبيعيـة      الخبرات أو المواقف التي يمكن تقـسيمها        عبر تاريخه الطويل لمثل هذه      
كوارث من صنع البـشر كـالحرب واألسـر         إلى   و ،لزالزل والبراكين والفيضانات واألعاصير   كا

 ويستجيب اإلنسان لمثـل هـذه الـضغوطات         ،عتداء البدني وغير ذلك   واالغتصاب والتعرض لإل  
هو سوي وما هو مرضي وقد سميت هذه االستجابات عبر العـصور بتـسميات           ما  استجابات منها   

  ).1996 ،الخواجة. ( أو صدمة القذائف، وعصاب الرعب،دة منها عصاب الحربمتعد
  

عـداد  أ مجتمعنا العربي خالل القرن الماضي إلى مجتمع كوارث وحروب حيث باتـت              فقد تحول 
 فضحية الصدمة تتحول إلى الـشلل       ،الضحايا لهذه الكوارث والمصدومين بسببها غير قابل للتجاهل       

  فالتدريج التاريخي لكوارثنـا    ها، فعاليتها أو انخفاض   اانهاالجتماعي وتصبح عالة على المجتمع لفقد     
 اإلسرائيلي ومن ثـم حـرب       -وجوالت الصراع العربي   1984،  1973،  1967، 1956 ،1948

الخليج األولى والثانية تبرز السؤال عن مصير هذه الصدمات وعن أشكالها وعن انعكاساتها علـى               
منا إلى أدوات تشخيص وأساليب وقاية وعالج        االجتماعية والنفسية والصحية التي تحتاج       ةصعداال

تراعي الظروف الموضوعية للبيئة العربية والفلسطينية وتدعيم أساليب مواجهة الفرد لهذه الكوارث            
  ). 2001 ،النابلسي. (الصادمة

  
وللمجتمع الفلسطيني خصوصية بارزه في موضوع الـصدمات، سـواء بـشدتها، أو نوعهـا، أو                

 للتعذيب اإلسرائيلي بطريقه منظمه وممنهجه، األمر تسر الفلسطينية تعرضاستمراريتها، ومعظم األ
الذي أدى إلى استشهاد أعداداً كبيرة من أفراد هذه األسر، وجرح العديد مـن األشـخاص، عـدى                  
األعداد الكبيره من األسرى الذين يقبعون داخل سجون االحتالل ولم يكتفي االحتالل بهذا القدر من               

تمر في هتكه للحرمات بهدم البيوت وقلع األشجار ومصادرة الممتلكات ويزيد وطأة            التعذيب بل ويس  
  .التنكيل ما يتعرض له الشعب من إهانة وهدر للكرامة على الحواجز ومنعه من التنقل بين مدنه

  
يتكبـد اآلالم   أن  لقد كتب على هذا الشعب أن يصبر ويتحمل كل ألوان التنكيل من قتل واعتقـال و               

منذ م و2000م أو انتفاضة األقصى 1987 م سواء أكانت انتفاضة عا  االنتفاضة وات سن وبخاصة في 
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 أصبح االعتقـال ظـاهرة      حيث ، من أبناء فلسطين في معتقالت االحتالل      باآلالفم زج   1967عام  
لقد طالت هذه الظاهرة كل قرية ومخيم ومدينة فآالف العـائالت           . بارزة في حياة الشعب الفلسطيني    

 معهـم األيـام   وعانـت  ،البالد وعرضها عانت الليالي الطوال منتظرة خروج أبنائهـا على امتداد  
 ومازالوا يقفون على أبواب معتقالت االحـتالل        ،الصعاب القاسية التي عاشوها تحت القمع والقهر      

فرز مـشاكل   كل هذا أ  . ة أبنائها لدقائق معدودة    منتظرة رؤي  ،الموزعة على مختلف أرجاء فلسطين    
  ).1997،محمود. (إلى حدوث العديد من االضطرابات النفسيةنفسية وأدى 

  
لقد تبين أن الصدمات النفسية وجميع الكوارث بكافة أنواعها تؤدي إلى اضطرابات نفسية عند الذين               

 فقد وجد البـاحثون بعـد الحـرب    ،ن هذه االضطرابات قد تستمر لسنوات طويلة  َأيتعرضون لها و  
ما  ضطرابإ من الجنود يعانون من     )%50(ر أربعين عاماً أن هناك       وذلك بعد مرو   ،العالمية الثانية 

                                 صــعوبة التركيــز  ، االنطــواء، األفكــار الداخليــة ،الكــوابيس(بعــد الــصدمة  
  ).1999،يعقوب). (والهموم الصحية

 

سدية المباشرة توجد مظاهر    نه باإلضافة إلى ردود الفعل النفسية والج      َأبينت نتائج الدراسات السابقة     
لآلثار النفسية متأخرة الظهور للحروب التي يشهدها اإلنسان وهذا ما بينته دراسات حـرب فيتنـام         

  ).  2003،النابلسي.(والحروب التالية
أما فيما يتعلق بوسائل التعذيب في السجون اإلسرائيلية التي يمارسها األمن الـداخلي اإلسـرائيلي               

 الشخص يـزج    اعتقالنه بعد   َأ النفسي والجسدي حيث     طائل تشتمل على الضغ    فهي وس  "الشين بيت "
 للتحقيق في ساعات ما بعـد        المعتقل يتم إحضار ما   وغالباً. فة معتمة ذات إضاءة خافتة    به في غر  

ـ                 ق منتصف الليل إلى عنبر وهو عبارة عن غرف صغيرة كل غرفة تتسع لطاولة وكرسـي للمحق
 كما أن كافة المعتقلين يتم وضعهم فـي زنـازين انفراديـة             ره،حيث يقف السجين ويداه خلف ظه     

 من قبل ضباط األمن الداخلي الذين يستخدمون العنف استدعاءهم وينتظرون اًحدَأصغيرة ال يكلمون 
 وأيضا يبقون الـسجين علـى       ، والتهديد باغتصاب النساء وذلك إلجبارهم على االعتراف       ،الجسدي

ويستخدمون الهز العنيف وسماع الموسيقى الصاخبة لحرمانهم  ، ساعة12كرسي صغير مكتف لمدة 
 والكيس السميك الذي يحجـب      ، والتعليق في الهواء   ، وسكب الماء  ، والخنق وحمل األثقال   ،من النوم 

  ). 2003،قراقع. (الرؤية ويمنع التنفس
  

 الفلسطيني كما استخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي العنف المبالغ فيه لقمع االنتفاضة األولى للشعب
 عندما أنـشأت وحـدة المـستعربين        ننفذت عمليات إعدام ميداني للعديد من المواطنين الفلسطينيي       

للقيام بهذه المهمة إال َأن الوسائل القتالية التي استخدمها لم تكن علـى هـذه               ) فرق الموت (الخاصة  
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 لقصف بعض المنـازل     الدرجة من الفتك، ففي مرات قليلة على سبيل المثال استخدمت الصواريخ          
، من استخدام مكثف وبشكل     2000/09/28لكن ما نجده خالل انتفاضة األقصى التي بدأت بتاريخ          

يومي للطائرات العمودية والدبابات والرشاشات الثقيلة واستخدام أعيرة نارية ضد المواطنين مـن             
محرم دوليـا، إذ إن     التي تستخدم ضد اآلليات والمنشات ورصاص الدمدم المتفجر وال        ) 500(عيار  

كل هذا يستخدم في الحروب والمعارك المسلحة وليس ضد مدنيين ال يملكون شيئاً سوى اإليمـان                
بعدالة قضيتهم وحقهم في العيش، لذا أفرزت هذه األساليب الكثير من األعراض لدى فئة كبيرة جدا                

دية أم علـى المـستوى      من أفراد الشعب على شتى المجاالت واألبعاد سواء كانت نفسية أم اقتصا           
  ).2000عاروري،.(االجتماعي

  
، هو جريمة من )وأمريكا بحق األسرى في العراق(إن ما ترتكبه إسرائيل بحق األسرى الفلسطينيين 

جرائم الحرب ويجب مساءلةُ الدولتين مساءلةً مدنية وجنائية استنادا إلى قـرار الجمعيـة العامـة                
اجب معاملة األسرى كأسرى حرب حال وقوعهم فـي قبـضة                     الذي ألزم دولة االحتالل و    ) 3103(

  ). 2005دقماق، ( قواتها، 
  

الفلـسطينيين وشـؤونهم إذ أنهـا       ) األسرى(هناك مؤسسات حقوقية ودولية، تهتم بضحايا التعذيب        
ـ   أمنستيتصدر تقارير دورية عدة أهمها التقارير الّتي قدمتها          ة ، إضافة إلى شهادات شفوية إلى لجن

. مناهضة التعذيب، حول بواعث قلقها بشأن التعذيب واالعتقال اإلداري في الـسجون اإلسـرائيلية             
 التـي   )بتـسيليم (ومن المهم االطالع على تقارير إسرائيلية في المجال ذاته ومنها تقارير منظمة             

، يكـشف حقـائق     "تعذيب روتينـي    " والذي أسمته   ) 1998(تصدرها كل عام وكان تقريرها لعام       
إن األثنتـي  : خطيرة حول أساليب التعذيب التي تمارس بحق األسرى الفلسطينيين وقـال التقريـر           

عشرة سنة التي سبقت قرار المحكمة العليا بمنع التعذيب، شهدت تعذيب آالف الفلسطينيين، إن لـم                
من مجموع األشـخاص الـذين      %) 85(، إضافة بأن    "الشاباك"يكن عشرات اآلالف منهم على يد       

قد تعرضوا للتعذيب، أما تقرير أمنستي فهـو أن         ) 1996-1997(ا للتحقيق خالل السنوات     تعرضو
أسيراً فلسطينياً تعرضوا لمحاكمة غير منطقية في السنوات السابقة، كما قُدم مئـات مـن               ) 1500(

 لمحاكم عسكرية في إطار إجراءات ال تتوافق والمعايير الدولية للقضاء العادل وكانـت              نالفلسطينيي
؛ للتحقيق فـي    )1993/2(ألمم المتحدة قد عينت مبعوثاً خاصاً تنفيذياً، لقرار لجنة حقوق اإلنسان            ا

انتهاك مبادئ حقوق اإلنسان وأسس القانون الدولي، وزار المبعوث مناطق السلطة الفلسطينية، لكن             
  :ك أن وقد تبين من خالل ذل). 2000عبد الهادي، (إسرائيل رفضت التعاون مع المبعوث الخاص 

كما ورد في  ) م2000 أيلول 28(طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة األقصى ) 3500(أكثر من  .1
 ).2006قباجة،( 
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 ).من إجمالي عدد األسرى%) 3.5(ما نسبته (طفل منهم ال زالوا في األسر ) 288( .2

 . أطفال من قطاع غزة8 من القدس و 20من سكان الضفة و ) 260( .3

 .من إجمالي األطفال%) 45.1(م أي ما نسبته 2004العام طفل اعتقلوا خالل ) 130( .4

 .من إجمالي عدد األطفال%) 50.3(م أي ما نسبته 2005طفل اعتقلوا عام ) 145( .5

 . إناث5منهم ذكور و ) 283( .6

من األطفال األسرى مرضى ويعانون أمراضاً مختلفة و %) 29.5(طفل أي ما نسبته ) 85( .7
 .جمحرومين من الرعاية الصحية والعال

داخل السجن وال يزالون فـي      ) 18(المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزا سن          .8
 .األسر

من األطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى األخص وضع الكيس في الرأس            %) 99( .9
 .والشبح والضرب

  
ي تتفرع  ومن المؤسسات الحكومية التي تهتم في األسير وزارة شؤون األسرى والمحررين والت           

من وزارات السلطة الفلسطينية والتي أنشأت بعد وجود حاجه ملحه بهذا الصدد، حيث أسـست               
، وتقوم على رعاية األسير الفلسطيني ،وتقديم المحـاميين     )م1994(بعد إقامة الحكم الذاتي عام      

 ذوي  للدفاع عنه في المحاكم اإلسرائيلية،ومتابعة اإلجراءات القانونية الخاصة بـذلك، وتبليـغ           
األسرى عن أوضاع أبنائهم داخل المعتقل باإلضافة الى ما تقوم به من إعادة تأهيل لألسير بعد                
خروجه من المعتقل من حيث الجانب المهني وذلك بعقد الدورات المتخصصة في هذا الجانـب               

شـهور بعـد    ) 6(وكذلك تخصيص راتب شهري لكل أسير أثناء وجوده داخل المعتقل ولغاية            
المعتقل، وراتب دائم لألسرى الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات، باإلضافة الى            خروجه من   

 .مساعدتهم على االندماج في العمل الوظيفي في المؤسسات المختلفة

  
أن خمسة عشر أسيراً قد استشهدوا فـي   ) م2007(وقد صدر بيان عن نادي األسير الفلسطيني سنة         

 األقصى، بسبب اإلهمـال الطبـي وأسـاليب التعـذيب     سجون االحتالل اإلسرائيلي خالل انتفاضة  
حالة والتي تتعرض لإلهمال الطبي بـشكل       ) 900(القاسية، وأما بالنسبة للحاالت المرضية وعددها       

معتمد من قبل إدارة السجون، فقد طالب نادي األسير الفلسطيني منظمات حقوق اإلنـسان الدوليـة                
  .ملف األسرى المرضى في سجون االحتاللومنظمة الصحة العالمية الضغط باتجاه فتح 

شهداء الحركة الوطنية األسـيرة ووفـق مـا هـو موثـق لـدى دائـرة اإلحـصاء كمـا ورد                                               
  ) :2006قباجة، ( في 



 7

استشهدوا بسبب التعذيب أو القتل بعد االعتقال أو اإلهمال الطبـي وآخـرهم كـان               )  أسيراً   181(
في معتقل النقب الصحراوي وذلك نتيجة اإلهمال )  عاما18ً( عادل أبو مغصيب الشهيد األسير جواد

الطبي، ومن الجدير ذكره أن الشهيد أبو مغصيب هو من دير البلح بقطاع غزة وكان قـد اعتقـل                   
 عاماً، وكان 15م، أي حينما أعتقل كان طفالً عمره 1987م، وهو من مواليد 21/12/2002بتاريخ 

  .م28/7/2005 شهراً، واستشهد بتاريخ 33 يقضي حكماً بالسجن
  

  :توزيع شهداء الحركة الوطنية األسيرة وفْقَ سبب الوفاة  : 1.1جدول 
  

  النسبة المئوية  عدد الشهداء  سبب الوفاة
  %38.7   شهيدا70ً  التعذيب

  %22.1   شهيدا40ً  اإلهمال الطبي
  %39.2   شهيدا71ً  القتل العمد بعد االعتقال

  %100  شهيداً 181  اإلجمالي
  

يعيش األسير الفلسطيني تجارب قاسيه اثناء االعتقال والتحقيق وكذلك اثناء تواجده داخل المعتقـل              
من سوء معامله، ونقص في المواد الغذائية، وحرمان من الزيارات والعالج في معظم الوقت، عدى               

وبات وغالباً ما يتعارض    الحرمان الحسي واالنقطاع عن المجتمع ليخرج إليه بعد ذلك مواجهاً الصع          
الواقع الجديد مع ما رسم في ذهنه اثناء فترة االعتقال، فيسارع الى تحقيق ذاته متحدياً ذلك الـزمن                
الذي سلب منه، إال أن ما يصادفه من صعوبات يعيق تحقيق ذلك وهذا من شـأنه أن يولـد لديـه                     

 قام به من تضحيات فتبدأ رحلة       الشعور باإلحباط خاصه في ظل عدم تقدير المجتمع المحيط له بما          
العذاب النفسي بأشكال متعددة منها االنطواء، والسرحان الدائم، وعدم التركيز، وسرعة االنفعـال،             
وفقدان الشهيه، والقلق والتوتر الدائمين، فمنهم من يتغلب على هذه األعراض والصعوبات ويندمج             

تي عايشها، ومنهم من يبقى أسـيراً لتلـك         مع الواقع الجديد صاقالً شخصيته من خالل التجارب ال        
التجارب القاسية، هارباً من محيطه غير قادر على التغلب عليها، ناهيك عن المشاكل المادية التـي                

  .تزيد من سوء وضعه النفسي، ومن هنا تبدأ مشكلة األسير المحرر
  

لناتجة عن التعرض   وثمة دراسات كثيرة أجريت، لقياس االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة أو ا           
للصدمة خالل انتفاضة األقصى، نظراً لمالحظة الكثير من األعراض على الفئات التي تعرضـت              

 مباشرة أو غير مباشرة مثل      - تعرض الشخص نفسه أو أحد أفراد أسرته         -لصدمة نفسية مباشرة    
ضوع، منها  ومن هنا برزت أهمية دراسة هذا المو      . مشاهدة مظاهره العنف على شاشات الفضائيات     
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دراسات أجراها مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، ودراسـات مركـز اإلرشـاد الفلـسطيني،               
سـعادة،  (ودراسـة   ) 2004عساف وأبو الحسن،    (ودراسات برنامج عزة للصحة النفسية، ودراسة       

  .وغيرها) 2006
  

 والقلق النفسي   تبين من خالل اإلحصائيات على صعيد األمراض النفسية، تبين أن االنهيار العصبي           
في ازدياد مستمر مع تراجع لألمراض النفسية والصعبة التي كانت سائدة في الماضي مثل انفصام               
الشخصية، إذ تعكس هذه العوارض انزعاج اإلنسان وصعوبة عيشه بهناء، بـالرغم مـن وسـائل               

مفاعيل الـصدمية   الراحة والتطور التقني التي توفرها الحداثة، وعليه فإن اإلنسان يجب أن يتوقع ال            
لقطيعه متكررة، كجزء من الحقيقة المكشوفة أي السببيه الصدمية الذي هو أساس التحليل النفـسي،               
فإن الصدمة ال تكاد تتكرر ألنها تحمل حقيقة من الالوعي تصر على إظهارها، وانطالقاً من تفكك                

طق الديكارتي، يمثل هذا    الذات الذي يحدث من توالد األفاعيل الصدمية من جراء زعزعة نظام المن           
أو الحاجز التي تسبب فشل كل المحاوالت المثقفة للـسيطرة عليـه            " الصخرة  " االنقسام األساسي   

  ).1996حب اهللا، . (ومقاومة اإلنسان الطبيعية التي تحول دون تقبله لنفسه
نتقالهم ومـا   وفي ضوء االوضاع النفسية والسياسية والمعيشية الصعبة التي يمر بها األسرى اثناء ا            

يسبب لهم من مشاكل بعد اإلفراج عنهم ترى الباحثة ان دراسة اضطراباتهم وما يواجهونـه مـن                 
  .تحديات أمر جديراً بالدراسة لغرض انقاذهم ما يمكن انقاذه لديهم بل ودمجهم كقوة فاعلة
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  : مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1
به وفئاته إلى أنواع متعددة من االنتهاكات لحقوقه، التـي          يتعرض الشعب الفلسطيني بكافة أفراد شع     

تؤثر سلباً على حياته اليومية، بل أصبحت تسيطر على تفكيره وحديثه اليومي وهمومه في الحاضر               
والتفكير بقضيته في المستقبل، ألنه يشكل حياة أبناِئه، وقد الحظت الباحثة من خالل عملهـا فـي                 

أعراض االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة أو بعضاً مـن هـذه            مجال الصحة النفسية استمرار     
األعراض لفترة طويلة، من بعد خروج المعتقلين من السجن، لذا جاءت هـذه الدراسـة لتتمحـور                 
مشكلتها حول االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة التي يعاني منها األسرى الفلسطينيين المحررين             

ة خالل انتفاضة األقصى وذلك نظراً للظروف االعتقاليـة التـي           في محافظات شمال الضفة الغربي    
  :عاشها المعتقلون داخل السجون اإلسرائيلية وسنحاول في هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية 

ما مستوى االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسـرى المحـررين فـي               -1
  قصى؟محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األ

هل يختلف مستوى اإلضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحـررين         -2
في محافظات شـمال الـضفة الغربيـة خـالل انتفاضـة األقـصى بـاختالف                         

الحالة االجتماعية، الجنس، مكان اإلقامة، الفترة الزمنية لَألسر، مـستوى دخـل            (
 ).لتعليمياُألسرة، فترة الخروج من اَألسر، المستوى ا

  
  : فرضيات الدراسة 3.1
  :تمت صياغة فرضيات الدراسة كاآلتي  

 بـين متوسـط     )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               -1
االضطرابات النفسية لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربيـة خـالل             

  .انتفاضة األقصى تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
بـين متوسـط    )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة     ال -2

شمال الضفة الغربيـة خـالل      االضطرابات النفسية لدى األسرى المحررين في محافظات        
 .انتفاضة األقصى تعزى لمتغير الجنس

 بـين متوسـط     )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               -3
نفسية لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربيـة خـالل            االضطرابات ال 

 .انتفاضة األقصى تعزى لمتغير مكان اإلقامة

 بـين متوسـط     )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               -4
االضطرابات النفسية لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربيـة خـالل             

 .صى تعزى لمتغير الفترة الزمنية لألسرانتفاضة األق
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 بـين متوسـط     )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               -5
االضطرابات النفسية لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربيـة خـالل             

 .انتفاضة األقصى تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة

 بـين متوسـط     )α≥0.05(نـد مـستوى الداللـة       ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية ع        -6
االضطرابات النفسية لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربيـة خـالل             

 .انتفاضة األقصى تعزى لفترة الخروج من األسر

 بـين متوسـط     )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               -7
رين في محافظات شمال الضفة الغربيـة خـالل         االضطرابات النفسية لدى األسرى المحر    
  .انتفاضة األقصى تعزى للمستوى التعليمي 

  
  : أهمية الدراسة4.1

  :تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل اآلتي 
ما بعد الصدمة التي يعاني منهـا األسـرى المحـررين فـي              لالتعرف إلى أهم اإلضطرابات      -

قـصى نتيجـة مكـوثهم داخـل المعـتقالت      محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األ    
  .اإلسرائيلية وما يليه من معاملة قاسية لهم وحرمانهم من حقوقهم

ال تقتصر االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة التي يعاني منهـا األسـرى المحـررين فـي                  -
محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى على الفرد باعتبارها مشكلة شخـصية،             

عتبر مشكلة اجتماعية تمتد إلى أسرتهم وعائلتهم والمجتمع ككل لما تخلفه هذه اإلضطرابات        بل ت 
من ضياع وبؤس، لذا تحاول هذه الدراسة الوقوف على معرفة األساليب التي تساعد في إعادة               

 .االستقرار إلى نفوس أنقى شرائح مجتمعنا الفلسطيني

النفسية وكل المؤسسات التـي تعنـى بـشؤون       تقديم نتائج هذه الدراسة إلى مؤسسات الصحة         -
األسرى؛ لحفزها على تقديم أفضل مساعدة ممكنة لهم، وستفتح هذه الدراسة المجـال مـستقبالً            

 .أمام الباحثين إلى دراسة جوانب أخرى لهم لم نتطرق لها في هذه الدراسة

ة التـي واجههـا     تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تبحث في االضطرابات النفـسي            -
األسرى الفلسطينيون، مما يؤدي إلى ِإثراء المواضيع المتعلقة باالضطرابات النفسية وتَأثيرهـا            

  .على األسرى وطرق تحديها
  
  
  
  



 11

  :أهداف الدراسة  5.1
  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية 

المحـررين فـي    التعرف على مستوى اإلضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لـدى األسـرى              -
 .  محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى

التعرف على مستوى اإلضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لـدى األسـرى المحـررين فـي                 -
محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى باختالف الحالة االجتماعية، والجـنس،            

 ومستوى دخل األسرة، وفترة الخـروج مـن األسـر،           ومكان اإلقامة، والفترة الزمنية لَألسر،    
 ).والمستوى التعليمي

 

  :حدود الدراسة 6.1
  :يمكن تحديد الدراسة باآلتي 

 تقتصر هذه الدراسة على األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية            -الحدود البشرية   
  .خالل انتفاضة األقصى وقد اعتبرت العينة ممثلة للمجتمع المحلي

 . تجري هذه الدراسة في محافظات شمال الضفة الغربية-د المكانية الحدو

  .م2006/2007 تبدأ هذه الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي -الحدود الزمانية 
 تقتصر هذه الدراسة على نتائج األسرى المحررين على مقياس االضطرابات النفسية   -أداة الدراسة   

ي يتضمنها المقياس وقد اعتبرت االداة صالحة لقياس ما وضـعت           ما بعد الصدمة وعلى األبعاد الت     
 .لقياسه نظراً لما تتمتع به من صدق وثبات مناسبين

  
  :مصطلحات الدراسة  7.1
هو كل إنسان أو مواطن فلسطيني اعتقل لدى سلطات االحتالل اإلسـرائيلي             : األسير المحرر  -

عنه بعد سنة من َأسـره إال إذا كـان   وِإفرج " عسكرية"على خلفيات سياسيه أو وطنية أو أمنية    
 .طفالً، أو مريضاً بعد ستة أشهر من األسر

هي خبرة مؤلمة تلحق األذى بالجسم والنفس، ولعل ما يمر به الفـرد مـن                : الصدمة النفسية  -
تجارب وصدمات في الحياة ينتج عنها أذى بالغ، يظهر من خالل شخصيته ويؤدي إلى وجـود        

يه أو قهرية أو هستيرية أو شبه فصاميه أو هذائيه، حيث يبقـى          اضطرابات عصابية أو وسواس   
أما عصاب الصدمة فيظهر عندما تواجه المـرء        . سلوك الفرد في هذه االضطرابات غير سوي      

محنه أو أزمة أكبر من قدرته على االحتمال ويصيبه االنهيار وقد تكون المحنة كارثة مالية أو                
 ).2005نزال، (ز الوارد في حادثاً مروعاً أو موتاً مفجعاً لعزي
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عـضو الكنيـست    " آرئيل شارون " عندما دخل    2000/09/28بدأت بتاريخ    : انتفاضة األقصى  -
 الداخلية مثيـراً بـذلك مـشاعر المـصليين          ىاإلسرائيلي بذلك الوقت الى باحة المسجد األقص      

ي والشرطة مع والمسلمين كافه، األمر الذي أدى الى نشوء مواجهات داميه بين الجيش اإلسرائيل
المصليين الفلسطينيين مما أدى الى استشهاد عدد من الشبان، ورداً على ذلك انطلقت انتفاضـة               
األقصى المباركه ومنذ ذلك الوقت تقوم الحكومة اإلسرائيلية شن أشرس المعارك ضد الـشعب              

 ).2003عرقوب، .(الفلسطيني على جميع األصعدة

حافظات الفلسطينية التي تقع شمال الـضفة الغربيـة         هي الم  : محافظات شمال الضفة الغربية    -
 ).جنين، نابلس، طولكرم، قلقيليه، سلفيت : محافظة( وهي 

هي األعراض النفسية التي تظهر عند الفرد نتيجة تعرضه لخبـره           : إضطرابات ما بعد الصدمة    -
ابة بالغة أو   مؤلمه أو مشاهدته أو تعرضه ألحداث تضمنت موتاً حقيقياً أو تهديداً بالموت أو إص             

 بـالخوف الـشديد أو الـشعور        ثتهديداً شديداً له أو لآلخرين، واستجاب الشخص لهذه األحدا        
بالعجز والرعب والمرور بالحدث المؤلم على شكل أحاسيس أو أحالم أو صـور أو أعـراض         

وتـؤدي  . نفس جسميه مثل زيادة ضربات القلب على أن تستمر هذه األعراض شهراً أو أكثر             
طرابات إلى خلل في العالقات االجتماعية أو األنشطة اليومية هـذا مـا جـاء فـي                 هذه اإلض 

)DSM-IV-R .( 

هي العالمة التي يحصل عليها األسير المحـرر        : التعريف اإلجرائي الضطراب ما بعد الصدمة      -
على المقياس المستخدم في هذه الدراسة والتي تقيس درجة معاناته ومدى تأثره باألحداث التـي        

 . هاتعرض ل
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  . االستجابات السيكوسوماتية1.6.2    
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  الفصل الثاني
  الخلفية النظرية والدراسات السابقة

  
أصبح االهتمام باالضطرابات النفسية في القرن العشرين أكثر من أي وقت مضى، وذلك لزيادة 

ة مما أدى إلى تعقيدات الحياة، وتطور الصناعات، وكثرة الحروب، والصراعات العالمية والمحلي
 الضغوطات واإلضطرابات النفسية بين الناس، والتي تشكل في مضمونها عالمات ضانتشار أعرا

مرضية تستحق الدراسة واالهتمام بمعرفة أسبابها وتعريفها وكيفية التعامل معها وعالجها وهذا ما 
  .يتطرق له هذا الفصل

  
، أو يهم الفرد والمجتمع، ويتصل بالصغير ويعد علم االضطرابات النفسية موضوعاً حيوياً وهاماً

والكبير على حد سواء، ويشغل بال من يحتل موقع المسؤولية في ِإدراة المجتمع وتنظيم شؤونه، 
ولهذا توجهت األنظار إلى علم االضطرابات النفسية في المجتمعات المتقدمة، وأولته ما يستحق من 

  ). 1997محمود، (العناية
  

  :ريخ الصدمةاالهتمام بتا 1.2
لعل ابن سينا هو أول من درس العصاب الصدمي بطريقة علمية تجريبية فقد قام بربط حمل وذئب 

  .في غرفة واحدة دون أن يستطيع أحد منهما مطاولة اآلخر
وكانت النتيجة هزال الحمل وضموره ومن ثم موته بالرغم من إعطائه نفس كميات الغذاء التي كان 

 في آن معا تش في ظروف طبيعية، بهذه التجربة سجل ابن سبنا عدة سباقايستهلكها حمل آخر يعي
فهو قد أرسى المبدأ التجريبي، ومبدأ إعادة إنتاج الوضعية المرضية بالتجربة، ومبدأ علم النفس . 

الحيواني، ومبدأ السيكوسوماتيك خاصة مبدأ أثر العصاب الصدمي الذي يمكنه إن يؤدي                
وليس أدل على أهمية هذه التجربة من تكرارها على أيدي باحثي القرن " موت خوفا ال" إلى 

  ) .2003الحواجري، (العشرين 
  

باسم ) اقتراب الموت(تعود تسمية وضعية الشعور بتهديد الحياة ) 2004(وكما ورد في بني يونس، 
وكان ) م1884(عام ، حيث أطلق هذه التسمية )Oppenheim(العصاب الصدمي إلى العالم ابينهيم 

له الفضل في عزل هذا العصاب وتمييزه، بوصفه أنّه يخلف آثاراً نفسية ناجمة عن الرعب 
المصاحب لألحداث الصدمية، وزاد االهتمام بعد ذلك بدراسة هذا االضطراب إبان الحربين 

ددت ، وتع)علم نفس الكارثة(العالميتين األولى والثانية، حتى تحول إلى اختصاص متفرد هو 
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األسماء التي كانت تسمى بها مجموعة األعراض التي تعقب األحداث الصدمية أو الصدمات النفسية 
صدمة القنابل، وصدمة البدن، ورهاب الصدمة وعصاب الحرب وانفعال الصدمة : ومنها

واالضطراب الوضعي العابر وتالزمة صدمة االغتصاب وتالزمة الناجين والصدمة العصبية 
  . د الصدمة النفسيةواضطراب ما بع

  
من اضطرابات القلق في الكتيب ) 5(وفي التصنيفات الدولية، احتل هذا االضطراب الرقم 

من ) 8(واحتل الرقم . ، وهو متخصص في األمراض النفسية والعقلية)Manual(التشخيصي 
لرقم وا) APA DSM-IV(اضطرابات القلق في المراجعة الرابعة للجمعية األمريكية للطب النفسي 

)F-43 ( من اضطرابات القلق في التصنيف الدولي العاشر لألمراض)ICD-IO .( ويشير هذا
عقبى الكرب ( ، و)العصاب الصدمي، أو الرضحي: ( بالعربية لعدة مصطلحات منهاباالضطرا
، وسمي )اضطراب اإلجهاد ما بعد الشدة(و) الشدة النفسية عقب التعرض للصدمة(، و)الرضحي 

، وعند )عصاب الصدمة(، وهو عند المحللين النفسيين يسمى )عد الضغوط الصدميةاضطراب ما ب(
، وعند علماء النفس العياديين والصحة النفسية يسمى )وضعية الكارثة(األطباء النفسيين يسمى 

ألنه يقع ضمن ) اضطراب ما بعد الصدمة النفسية( وقد سمي في البحث الحالي ). الصدمة النفسية(
إن اضطراب ما بعد الصدمة النفسية، هو اضطراب ضغطي يلي الصدمة ويحدث  . يرةالتسمية األخ

كاالغتصاب ( بعد تجارب مرعبة، ويصيب الكثير من األشخاص الذين تعرضوا لحوادث صدمية 
أو العنف األسري أو الحروب أو الكوارث الطبيعية، كالفيضانات والهزات األرضية وغيرها 

، يعاني المصابون منه من أفكار )اءات العنيفة والتعذيب واألسر والكوارث المصطنعة كاالعتد
مرعبة مستعصية وذكريات مؤلمة عن الحادث وشعور بالبرود االنفعالي، وأن الحادث الصدمي 

ينطوي دوما على تهديد الحياة واإلنذار ) PTSD(الذي يسبب اضطراب ما بعد الصدمة النفسية 
  ).2003الحواجري، (بقرب الموت، 

  
  : المفاهيم والتعريفات 2.2
  

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

شأة الخوف العميق والعجز أو وتؤدي الصدمة إلى ن. يتم التحكم في التعامل معه بسرعة وفاعلية
  ). 2003الحواجري، (الرعب، 
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بأنه الوضعية التي تهدد حياة الفرد                       ) 1991( كما عرفه النابلسي، العصاب الصدميأما 
  .وتسلبه األمان

  
االضطرابات النفسية بأنها نوع من األذى يصيب صحة الفرد النفسية ) 1982(وقد عرف الرفاعي، 

يظهر على شكل تكيف غير سوي وأنه في تكراره واستمراره أخذ منه مأخذا يشبه العادة، وأنه و
ينطوي على  تفاعل بين الفرد ومحيطه الداخلي والخارجي، ال تتوافر فيه شروط السالمه في عدد 

  .قليل أو كثير من جهته و تفصيالته
   

امل الصدمي دورا أساسياً في عالج فقد أعطي للع) م2006(، "حب اهللا"أما فرويد كما ورد في 
من الوجهة النظرية تدل النتائج على إن عامل الحدث العرضي هو عامل : الهستيريا، إذ انه يقول

الهستيريا، وِإن كل فورة هستيرية تثير وتحيي عن ) طبابة(حاسم أكثر مما كان يظن في عالج 
  .طريق الهلوسة لبعض عناصر الصدمة أو معايشتها

   
) VanderKolk, McFarlane, Weisaeth, (W.D)ن ديركولك و مكفارلين و ويسث يقول فا

بَأن الصدمة يختلف تعريفها من مجتمع إلى آخر إال أن األفراد المصدومين يشعرون بالغربة عند 
  . المجتمع الذي يعيشون فيه وال  يشعرون بتعاطف األفراد أو تقديرهم لما حدث معهم

  
ل أن الصدمة تحدث في ظروف خارجية معينة ولكن الذي يجعل فيها فاجعة فقا) 1999(أما بونوا، 

مؤلمة ال يعود إلى هذه الظروف نفسها، بل إلى الموقف النفسي الذي يقفه المرء في هذه اللحظة، 
وإلى ما وراء الصدمة، وإلى المالبسات الخارجية التي يعيشها المرء في هذه اللحظة بل إلى الحالة 

  .ذة التي يوجد عليهاالنفسية والشا
   

عن الصدمة وآثارها الحالية قائال إن مسألة اإلنكار عند الصدمة ) 1984(وتحدث الخطيبي، 
تستهدف التدمير المتخيل لآلخر وهو سياق يقود بنحو أو بآخر إلى تدمير ذاتي وإلى درب من 

 أثار التدمير، ومن االنشراخ في تكامل ذلك الذي ينكر، فمن جهة يتوهم اإلنكار القدرة على محو
  . هي من جذور هذه اإلنكار؛ ألنها عمل غير مكتمل للحداد واإلنفعال) الميالنخوليا(جهة ثانية فإن 

  
عن األفعال الصدمية بأنها تتولد من جراء االنقسام الذاتي الذي يزعزع ) م1996(، "حب اهللا"تحدث 

رة الّتي تفشل أمامها كل المحاوالت نظام المنطق الديكارتي، ويمثل هذا االنقسام األساسي الصخ
  .المثقفة للسيطرة عليها، وهذه المقاومة تحول دون اإلنسان وتقبل نفسه
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ما هي إال خبرة مؤلمة أو حدث غير سار نتيجة، فقداٍن أو ) DSMIV-TR(إن الصدمة بحسب 

  .اوتترك أثاراً نفسية للفرد الذي تعرض لها أو شاهده. حساسٍة أو إيذاٍء أو تهديد
  

 )2003الزغـول، (وقبل التطرق إلى إضطرابات ما بعد الصدمة ال بد من التنويه إلـى تعريـف                
 على أنها مجموعة أعراض متطرفة تمتاز بها شخصية الفرد بحيـث تجعـل              النفسيةضطرابات  لال

ت الشخصية في عدة    منها شخصية غير طبيعية مقارنة بشخصيات األفراد العاديين وتقع االضطرابا         
   :تمثل باآلتي أشكال ت
وتمتاز هذه الشخصية بالشك والريبة وسوء الظـن بـاآلخرين وأنهـم            : الشخصية الزورية  .1

 .يتآمرون عليه ويضطهدونه  ويريدون تدمير ذاته وكيانه

وتمتاز بالعزلة والوحدة وعدم الميل إلى التواصل مع        : فصاميه  الشخصية المنطوية أو شبة      .2
 .ث وبرودة المشاعرمباالة وعدم االكترا الالاآلخرين و

 ونقـص الميـل إلـى       ، والسلوك ، واإلدراك وتمتاز بغرابة التفكير،   : الشخصية الفصامية  .3
 .االندماج في العالقات االجتماعية

 والخوف  ،تتسم بتجنب اآلخرين بالرغم من االشتياق والحب الكبير لهم        :  الشخصية التجنبية  .4
 .  والخوف من الرفض، والقلق،من اإلساءة والنقد

تتسم بأنها تنشغل بمسائل ترتبط بالنظام والنظافة والرقابـة         :  القهرية ةشخصية الوسواسي ال .5
 . والتفصيالت والضمير الحي

 .االتكالية والرفض تمتاز بالعناد والعدوانية و: الشخصية السلبية العدوانية .6

ـ          :  الشخصية المتقلبة  .7 الي وتعرف باسم الشخصية غير الثابتة وتتسم بعدم االسـتقرار االنفع
 . واالضطراب في العالقات االجتماعية

  
   :ما بعد الصدمةلاالضطراب النفسي  3.2
  

 Post Traumatic Stressاضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة أو ما يقابلها باالنجليزية 

Disorder   )   PTSD(. 

  
ة مروره هي األعراض النفسية التي تظهر عند الفرد نتيج: االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة 

بخبرة مؤلمة أو شاهدها أو تعرضه ألحداث تضمنت موتا حقيقيا أو تهديدا بالموت أو إصابة بالغة 
أو تهديدا شديدا له أو لآلخرين واستجاب الشخص لهذه األحداث بالخوف الشديد أو الشعور بالعجز 



 20

 جسمية والرعب والمرور بالحدث المؤلم على شكل أحاسيس أو أحالم أو صور أو أعراض نفس
زيادة ضربات القلب، على َأن تستمر هذه األعراض شهراً أو أكثر وتؤدي هذه  االضطرابات : مثل

 ). DSM-IV،1994(إلى خلل في العالقات االجتماعية أو األنشطة اليومية هذا ما جاء في 

  
اضطراب ما بعد الصدمة بأنّه مرض نفسي قد تم تصنيفه من جانب ) 1999(وقد عرف يعقوب، 

وينجم هذا اإلضطراب عندما يتعرض ). 1994، 1987، 1980(عية الطب النفسي األمريكي جم
أهوال الحروب، رؤية أعمال (شخص ما لحدث مؤلم جدا يتخطى حدود التجربة اإلنسانية المألوفة 

العنف، والقتل، التعرض للتعذيب واالعتداء الجسدي الخطير واالغتصاب، كارثة طبيعية، االعتداء 
 . على احد أفراد العائلة، بحيث تظهر الحقا عدة عوارض نفسية وجسدية الخطير 

  
 بأنها ردة فعل طبيعية  P.T.S.Dفقد عرفوا) VanderKolk,McFarlane,Weisaeth,(W.D)أما

لحدث غير طبيعي من المتوقع أن يتم رؤيتها أو مالحظتها على معظم الناس الذين يتعرضون 
الجنود الذين بقوا : عية ومن ثم تستمر لفترة طويلة من الوقت مثاللصدمة ما، ففي البداية تكون طبي
 .سنه) 20(متأثرين بحرب فيتنام بعد إنهاء 

   
   :ما بعد الصدمة واألحداث المؤلمةلضطرابات النفسية  اإل4.2

والكتيب الصادر ) 1999(االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة واألحداث المؤلمة حسب يعقوب، 
  ). 2006(ج تأهيل ضحايا التعذيب، عن مركز عال

 

 

  ):الخطيرة( المؤلمة األحداث: أوالً  1.4.2
  

إن المقصود بذلك هو سلسلة األحداث التي تهدد حياة اإلنسان بأية طريقة من الطرق على سبيل 
  : المثال 

االحتالل أو التدخل العسكري، كاإلغالق وتقييد الحركة ): العنف المنظم  ( –الحروب  -1
تجوال واالقتحام وغيرها أو التعرض للقصف أو إطالق النار أو الضرب أو الغاز ومنع ال
  .الخ... المدمع 

والمعاملة . االعتقال والتعذيب الفردي والجماعي والمضايقات على الحواجز والمعابر -2
 .Ill and degrading treatmentالمهينة 
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ية والشخصية وهتك المصادرة، وتخريب الممتلكات واالعتداء على الحريات الدين -3
 .األعراض

اإلعالن الموجه الذي يتضمن التهديدات بمخاطر محتملة أو بث المشاهد المرعبة  -4
أو االستقطاب الجماعي السلبي مثل حالة ) الحرب النفسية= حرب اإلشاعات (والمحبطة، 

Mass polarization أو بث الرعب وحاالت الفزع لخلق حالة من الهستيريا الجماعية 
Mass hysteriaوالتخبط والفوضى . 

مشاهدة ما سبق بأم عينيه أو عبر وسائل اإلعالم أو تناقلها بصورة فردية، مثالً؛ حين  -5
 .يروي األشخاص المستهدفون قسوة التجربة التي مروا بها

الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل أو حوادث السير أو أية أحداث تشتمل على  -6
 . على احتمالهامخاطر تفوق قدرة اإلنسان

  
هناك من قام بالتطرق بشكل مفصل عن عصاب الصدمة وعصاب الكارثة نظراً ألهمية الموضوع              

  :وصنفه حسب اآلتي ) 2001النابلسي، ( وتأثير التعذيب على النفس مثل 
 ومكثف وغير ممكن التجنب، بحيث أنها تهـدد         مفاجئالكارثة التي تأتي من تهديد خارجي         . أ

مثل هذه الكارثة نجدها في حاالت الحروب وأحـداثها         . لجسدي للشخص التكامل النفسي وا  
مثل الزالزل والفيضانات واألعاصـير     (كما نجدها في حاالت الكوارث الطبيعية       . الدرامية
:              من هنا تم تقـسيم هـذه الفئـة مـن الكـوارث إلـى مجمـوعتين                  ). الخ... واألوبئة  

  .ارث الطبيعيةالكو)2الكوارث غير الطبيعية  )1
بشكل خفي وبطيء، فتؤدي إلى تهديد الجـسم        ) داخل الجسم (الكارثة التي تأتي من الداخل       . ب

في هذه الفئة نصنف الكوارث الناجمة عن أمراض جسدية خطرة ومهـددة            . وتهديد الحياة 
 .كما نصنف فيها حاالت الوسواس المرضية حيث يكون التهديد وهميا. للحياة

لى صعيد العالقات الشخصية للفرد، حيث يـؤدي اضـطراب هـذه            الكارثة التي تكمن ع     . ح
فنراه يحاول االنتحار   ) بالنسبة إلى الشخص  (العالقات إلى وضع كارثي أصعب من الموت        

في هذه الفئة، تدرج الكوارث المعنوية بما فيهـا تجـارب فقـدان             . واضعاً الحدود لحياته  
 .األعزاء والتماهي باألموات

سواء أكان هـذا    ) الخوف من إن يصبح مجنونا    (لتكامل العقلي للشخص    الكارثة التي تهدد ا     .  د
التهديد حقيقيا، كما هو الحال لدى المرضى العقليين، أم كان وهميا كما هو الحـال لـدى                 

 .والمتعرضين لضغوط مؤثرة على الوعي. المعانين من الوساوس المرضية
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  :حوادث الحياة اليومية:   ثانيا2.4.2ً
  .حوادث المرور -1
 .االغتصاب -2

  
عسلية،  والعقبات التي تؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة، كما وردت عند البنا:  ثالثا3.4.2ً

)2004.(  
كوجود اإلنسان وحيداً في سجن، أو منعه من إشباع حاجاته إلى االجتماع : عقبات مادية .1

  .بالناس، أو عدم وجود ماء أو طعام أو إتالف ممتلكاته
مع الناس، مما يثبط  ضروب اإلحباط التي تنشأ في زحمة تعاملنا ومنها : عقبات اجتماعية .2

 .من جهودنا ويعيق رغباتنا، أو يمس كرامتنا

كصعوبة الحصول على المال، والفقر الذي يعتبر مصدراً لإلحباط ألنه : عقبات اقتصادية .3
 .إلخ.... يمنع الفقير من إرضاء حاجاته 

ود عاهة جسمية، أو مرض مزمن أو قد يعوق إنسان عن النجاح وج: عقبات شخصية .4
ضعف في الصحة العامة، أو تكون لديه عيوب نفسية كنقص في الذكاء، أو شخصية غير 

 .جذابة، أو شعور شديد بالذنب

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

ا يمس كرامة الفرد واحترامه األفعال أو المواقف التي تثير وخز الضمير، وهي كل م -
لنفسه، كل ما يحول بين الفرد وبين توكيد ذاته، حين تثبت الظروف للفرد أنه ليس من 
األهمية أو من القوة ما كان يظن، حين يستبد به الخوف من فقدان مركزه االجتماعي، 

  .وحين يشعر بالعجز وقلة الحيلة، حين يمنع من تحقيق أهدافه منعاً تعسفياً
  

  . وسمات المصدومينأعراض اضطراب ما بعد الصدمة 5.2
   

 حسبما جاء في الدليل ،)اإلجهاد النفسي الحاد(ردود فعل نفسية للضغوطات الحادة  1.5.2
 Acute stress Reaction (DSM IV-TR)لجمعية الطب النفسي األمريكي،  التشخيصي

  : ويتميز هذا االضطراب بِـAcute stress Disorder (ICD 10) النفسية، والتصنيف لألمراض
  .الشعور بالخدران* 
  .الشعور باالنفصال عن اآلخرين* 
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  ).الجمود والتبلد العاطفي(تعطل المشاعر * 
  .انخفاض الوعي بما يدور حوله* 
الشعور وكأن بينه وبين محيطه جداراً وهمياً أو أنه ال يسير على أرض صلبة، كأنه يسير على * 

  .أن جزء ما من جسمه لم يعد يحس به وكأنه في حالة دوارالقطن مثالً أو يشعر ك
  .عدم القدرة على تذكر جوانب مهمة من الحدث المؤلم* 

  .على األقل وجود ثالثة من هذه البنود السابقة ضروري العتماد التشخيص
الشعور .  تكرار المرور بالحدث المؤلم على شكل صور متكررة، أفكار، أحالم، سراب، وميض*

اإلحساس بأن : الحدث يتكرر، والشعور بالضيق جراء المرور بأشياء تذكره بالحدث مثالًوكأن 
الطائرات عاودت القصف أو أنه بدأ يشم رائحة الغاز السام إلى غير ذلك من اضطرابات اإلدراك 

  . التي كثيراً ما تحدث
و المرور بالمكان الرغبة في تجنب كل ما يذكر بالحدث المؤلم كتجنب الحديث عنه أو تذكره أ* 

  .الذي حصل فيه أو حتى االلتقاء بأشخاص لهم ارتباط بذاكرة الحدث
االضطراب الناجم عن ذلك يناُل كل جوانب حياة صاحب المعاناة سواء االجتماعية، أو الشخصية 

  .أو حتى المهنية
وز ذلك من أن يستمر االضطراب يومين إلى أربعة أسابيع على األكثر أو يبدأ في فترة ال تتجا* 

  .تاريخ انتهاء الحدث
وينبغي أن تكون هذه األعراض قد نجمت عن الحدث المؤلم وليس عن تفاقم حالة كأن يعاني * 

 .منها المصاب سابقاً

  
  )Adjustment Disorder( سوء التكيف  2.5.2

ين تظهر أعراضه خالل فترة أقصاها ثالثة شهوٍر من بداية الحدث الضاغط ويكون وجود أحد البند
  :األول أو الثاني ضروري العتبار احتمال وجود هذا االضطراب وهي

  .ضيق نفس متفاقم وخصوصاً بمجرد التعرض لمصدر الضغط ذاته •
 .اضطراب ملحوظ في الحياة االجتماعية أو المهنية للشخص •

 .ال تكون األعراض ناجمة عن إضطراب نفسي آخر قد ينجم عن فقدان عزيز •

غط تختفي األعراض المرضية خالل فترة أقصاها بمجرد انتهاء الحدث الضا •
ستة 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

  



 24

 Post Traumatic Stress Disorder( صدمة سابقة عنالناتج  القلق النفسي 3.5.2

(PTSD) (  
أو المشاهدة ألحداث مؤلمة أو خطيرة / أو المترتب على المرور ِب / القلق النفسي الناجم عن 

  :سابقة ومن أعراضه
  

  المجموعة األولى
يجب أن يكون الشخص عانى أو شاهد أحداث اشتملت على التهديد بالموت أو الموت الفعلي 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
 .تكرار حدوث األحالم المزعجة التي تتعلق بالحادثة . ب

 . تتكرر ثانيةالتصرف وكأن الصدمة أو الحادثة المؤلمة . ت

 .قلة اإلدراك واالهتمام لما يدور حوله . ث

الشعور بالضيق الكبير بمجرد التعرض للحدث أو أشياء تذكر به خارجية أو داخلية        . ج
 ).أي من داخل اإلنسان نفسه كاألفكار مثالً(

  .وجود واحد أو أكثر من األعراض السابقة من المجموعة الثانية واستمرارها لمدة تزيد عن شهر
  

  المجموعة الثالثة 
بذل مجهود لتجنب األفكار أو المشاعر أو األماكن أو حتى الحديث عن أشياء تذكر   . أ

  .بالصدمة أو التجربة المؤلمة
بذل مجهود لتجنب كل ما يذكر بالحدث أو التجربة المؤلمة، مثل األماكن أو األشخاص  . ب

 .وغيرها

 .اإلخفاق في تذكر جانب هام أو أكثر من الحدث المؤلم . ت

 ).كالتواصل االجتماعي(انخفاض واضح في الرغبة في المشاركة في أنشطة الحياة المهمة  . ث

 ).وكأن عالمهم لم يعد يروق له(الشعور باالنفصال عن اآلخرين وكأنه غريب عنهم   . ج

الجمود العاطفي يعني شعور المصاب وكأنه لم يعد قادراً على تبادل (الجمود العاطفي   . ح
 ). معهمي أو التواصل العاطفمشاعر الحب تجاه اآلخرين
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 .النظرة المتشائمة للمستقبل الشخصي  . خ

أعراض أو أكثر من األعراض السابقة من المجموعة الثالثة واستمرارها لمدة تزيد عن ) 3(وجود 
  .شهر
  

  المجموعة الرابعة
  ).إما زيادة أو نقصان(اضطراب نمط النوم من حيث الكم والمحتوى   . أ
 .ب أو العدوانيةالتعرض لنوبات حادة من الغض . ب

 .صعوبة التركيز . ت

 .الحيطة والحذر المبالغ فيهما . ث

 .حساسية زائدة لألصوات المزعجة والضوضاء ويجفل الشخص ألبسط األسباب  . ج

  .وجود اثنين أو أكثر من األعراض السابقة من المجموعة الرابعة ولمدة تزيد عن شهر
  

  المجموعة الخامسة
كافة جوانب حياته المهنية واالجتماعية ويترتب على ما سبق اضطراب يطال أداؤه   . أ

  .وغيرها
 :نذكر منها ما يلي) ICD 10 Criteria(وقد تظهر أعراض أخرى،  . ب

  .المشاعر الجياشة كالبكاء، والحزن، واألسى والغضب .1
الشعور بالغثيان واإلعياء، والصداع (مشاكل نفسجسمانية على سبيل المثال  .2

 .الخ. ) ..والدوخة أحياناً أو اضطرابات الشهية

تغيرات على الشخصية وتشمل الشعور بعدم احترام الذات، والخجل، والشعور  .3
 .بالذنب، وفقدان الثقة بالعالم الخارجي وأحياناً اللجوء إلى التدخين أو أمور أخرى

  
  ):DSM-IV-1994 (، حسب َأشكال إضطراب ما بعد الصدمة4.5.2

  
الثالثة أشهر األولى من بدء وتكون هذه األعراض من النوع الحاد إذا ظهرت خالل  .1

  .الحدث الصادم
 ).ثالث أشهر(تكون مزمنة إذا تجاوزت هذه الفترة  .2

أما إذا لم تظهر هذه األعراض إال بعد انقضاء الحدث المؤلم بستة أشهر أو أكثر فتكون  .3
 .من النوع الكامن أو المتأخر
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حسن أن يلجأ إلى استشارة  إذا شعر شخص ما بأن الكثير مما سبق ذكره ينطبق عليه، فمن المست
وأن جملة األعراض هذه قد ال تظهر كلها في الوهلة األولى حيث . اختصاصي في هذا المجال

  .يتمخض عنها أعراض أخرى بعيدة المدى
  

   :أعراض الصدمة 6.2
  

تظهر أعراض الصدمة مباشرة أو بعد عدة شهور، وقد تصيب اإلنسان في كل األعمار بما فيها 
  :راض التي تظهر على األطفالاألطفال، ومن األع

عدم التركيز، عدم فهم الطفل لما يقرأ، السرحان، التشتت الذهني، : أعراض عقلية .1
النسيان السريع، عدم القدرة على االستمرار في القراءة، الخوف من القراءة، فقدان أو 

  ).2004عسلية ،  البنا و(قصور الدافع للقراءة 
م في الرأس والبطن والصدر، فقدان النشاط، آالم في الجسم، آال: أعراض جسمية .2

صعوبات في التنفس، ضعف العضالت، إحساس بفقدان التوازن، آالم في العضالت، 
 ).2000أبو هين، (آالم في العيون، ارتجاف في األطراف 

هناك أعراض أخرى تنتج من ردود فعل األشخاص على صدمه معينة أو استمرار توترهم وهذه 
عراض تتصف بأغلبيتها أنها مرحلية أو تمر بمراحل، حيث تظهر وتختفي تبعاً االضطرابات أو األ

لكمية التوتر التي يعانيها الفرد في األوقات المختلفة، وهي جسميه من أصل نفسي كما ورد في 
  ).2000(العيسوي، 

  
  .ية أو النفسجسمPsychosomatic Reactionsاالستجابات السيكوسوماتية   1.6.2

  
عاالت في حل المواقف الطارئة الخطيرة، ولكن هذه المواقف الطارئة التي تستدعي تسهم االنف

اإلنفعال إذا طال بقاؤها فإنها تؤدي إلى االضطراب؛ فاالنفعال إذا استمر لمدة طويلة أدى إلى سوء 
التكيف وغالباً ما يصاحبه تغيرات فسيولوجية، وإذا استمرت هذه التغيرات أدت إلى حدوث أضرار 

تلك األعراض السيكوسوماتية أي األعراض الجسمية التي : غة بالجسم، ونقصد بهذه األعراضبال
  .ترجع إلى أسباب نفسية
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  .خصائص االضطرابات السيكوسوماتية أو النفسجسمية 2.6.2
  .وجود أساس فسيولوجي لألعراض .1
لك ال  العصبي الذاتي وهي بذزتضمن أو تدخل األعضاء واألحشاء التي تتأثر بالجها .2

 .تخضع للضبط اإلرادي

 .وجود تغيرات بنائية قد تهدد الحياة .3

بأن هذه االضطرابات أصبحت مشكلة صحية خطيرة في حضارتنا : إلى القول) كولمان(ويذهب 
 من مرضى األمراض الجسمية يعاني من مرض نالحديثة، فقد وجد إن هناك واحد من كل مريضي

  .يةمتصل باالضطرابات العقلية أو االنفعال
  

  : أنواع األمراض السيكوسوماتية أو النفسجسمية 3.6.2
  

  .ويمكن تميز األنواع اآلتية من األمراض السيكوسوماتية أو النفسجسمية
رد الفعل الجلدي السيكوفيزيقي ويتضمن الحساسية وغيرها من األمراض الجلدية العصبية  .1

  .مثل جدري الماء وحب الشباب
عراض مثل آالم الظهر والتشنج العضلي الوقتي االضطرابات العضلية العظمية وتشمل أ .2

 .والروماتيزم الناتج من عوامل نفسية

األعراض النفسية السيكوفيزيقية وتتضمن التقلص الشعبي والربو والسل الرئوي أو حمى  .3
 .الربيع والتهاب الجيوب العظمية

ضغط الدم االضطرابات العقلية العضلية الفسيولوجية وتتضمن النوبات القلبية وارتفاع  .4
 .والتقلصات الوعائية الدموية وآالم الصداع النصفي

االضطرابات النفسية الفسيولوجية الهضمية وتتضمن اإلمساك الهضمي المزمن وزيادة  .5
 .األحماض وفقدان الشهية العصبي أو قرحة المعدة واإلثنا عشر والقولون المخاطي

ابات في الطمث وبعض اآلالم االضطرابات التناسلية النفس جسمية وتتضمن بعض االضطر .6
في التبول وبعض التقلصات المؤلمة في الفرج وتوجد هذه الضطرابات في بعض أنواع 

 .البرود الجنسي

بعض االضطرابات الغدية النفسجسمية وتتضمن تضخم الغدة الدرقية المصاحب ببعض  .7
 Obesityسمنة أعراض اختالل التوازن ألغدي، كحاالت زيادة إفراز الغدة الدرقية وكذلك ال

 .واالضطرابات المرتبطة

اضطرابات األعضاء ذات الحس الخاص، من ذلك التهاب الغشاء الرقيق المحيط بجفن  .8
 .العين
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االضطرابات العصبية وتتضمن فقدان القوة مع األلم والتعب العضلي وردود الفعل  .9
 .الحصرية وبعض اضطرابات التقلص

  
ل األهم في تحديد ردود الفعل للكائن الحي ليس الحدث إن العام) 1991(وكما ورد في النابلسي، 

: الصدمي بحد ذاته وإنما القدرة أو عدم القدرة على مواجهة الحدث، والقدرة على المواجهة تعني
قدرة السيطرة على الموقف وهذه السيطرة تساعد الشخص على التحكم في مشاعر الحيرة والقلق 

  .والخوف والعوارض التي تالزمها
  

  :ل الصدمة مراح 7.1
  

إلى أن طبيعة الصدمة كلما ) 2005(كما ورد في صبيح، ) Horowitz" (هوروتز"وقد توصل 
كانت تصيب الجسم ولها آثار جسمية كلما كانت نتائجها أسوأ على النفس وأن هناك خمس مراحل 

  :للصدمة 
لشديد مرحلة االنفعال الشديد ويدخل فيها الصراخ والرفض واالحتجاج والنقمة والخوف ا .1

  .مع فترات من التفكك والذهان
النكران والتبلد وعمليات التجنب لكل ما يذكر بالحدث باإلضافة إلى االنسحاب وتعاطي  .2

 .الكحول والمخدرات كوسيلة للسيطرة على الخوف والقلق

التأرجح بين النكران واألفكار الدخيلة التي تترافق مع حالة من اليأس واالضطرابات  .3
 .االنفعالية

مل من خالل الصدمة بحيث تصبح األفكار والصور الدخيلة أخف وطأة، ويصبح التعامل الع .4
 التبلد وتبرز استجابات القلق واالكتئاب واالضطرابات –معها ممكناً بينما يشتد النكران 

 .الفيزيولوجية

وفي المرحلة األخيرة يحدث التحسن النسبي في االستجابة ولكن المريض ال يصل إلى هذا  .5
 .ن بشكل كامل لذا تستمر لديه بعض االضطرابات المزاجيةالتحس

  
  :عوامل اختالف استجابات األفراد للخبرة الصادمة 8.2
  

 اختالفاً كبيراً ويعتمد هذا  تختلفاستجابات األفراد لخبرة الصدمة أن )2003الحواجري، (بين 
  :االختالف على عدة عوامل أهمها ما يأتي 

  ). عمر الضحية، دوام الكارثةمن صنع البشر،(ظروف الصدمة  •
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الفروق الفردية في االستجابات اإلنسانية للصدمة نفسها تبعاً للفروق بين األفراد         •
، وتفسير السمات، ووجود الضغوط الصدمية ومـا بعـد       )Traits(في السمات   

 .الصدمة

العمليات المعرفية التي تتضمن االفتراضات والنظريات الفردية عن خبـرات           •
 .ا يمكن أن تحدد االستجابات االنفعالية للصدماتالحياة، وكله

 .عوامل الشخصية وتفاعلها مع الموقف يحدد االستجابات االنفعالية للصدمات •

، )Coping Mechanisms(طرق مواجهة المشكالت ومحاولة التغلب عليها  •
أو األنماط المميزة للتعامل مع المواقف الضاغطة، والتي تـرتبط باالسـتجابة            

 .للصدمة

زداد احتمال تطوير اضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى األشخاص الـذين         ي •
  .يعانون من إضطراب نفسي موجود سلفاً

 .تعدد ردود الفعل األولى للصدمة منبئاً جيداً بالمشكالت التالية للصدمة النفسية •

  
  .الفروق بين الجنسين في معدالت حدوث الصدمة 9.2
  

صدمات ومعدالت حدوثها، ففي حين أن الحرب والقتال هناك فروق بين الجنسين في نوع ال
ومشاهدة الموت واإلصابات من األسباب األساسية لحدوث الصدمات عند الرجال، فإن الهجوم 

هما من األسباب األساسية لحدوث الصدمات ) االعتداء الجنسي، واالغتصاب(البدني أو التهديد به 
  .عند النساء

هد العنيفة والوفيات مصحوبة بمشاعر الخوف واأللم والضيق، وتتضايق النساء من رؤية المشا
والقلق واالكتئاب، في حين يبدي الرجال قدراً أكبر من ردود الفعل البدنية والشجار، وزيارة الطبيب 

وتكشف النساء حساسية ومشاعر أكبر من الرجال . ودخول المستشفى واستخدام المخدرات والكحول
  .)2003الحواجري، ( .على اآلخرينعند رؤية الضغوط الواقعة 

وتزداد رغبة النساء في تقديم المساعدة لآلخرين أكثر من الرجال، كما أن قلق القرين واكتئابه 
وهناك فرق ذو أهمية كبرى بين الجنسين، يتمثل في الراحة الناتجة . يضايق النساء أكثر من الرجال

 تستفيد النساء من التعبير عن مشاعرهن عن اإلفصاح عن الذات والتعبير عن المشاعر ففي حين
لآلخرين، نجد أن للرجال رغبة أقل للتعبير عن مشاعرهم لآلخرين ويشعرون براحة أقل في 

  .الكشف عن مشاعرهم وأفكارهم أو الخوض في قضايا شخصية أمام اآلخرين
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  ).2005(كما ورد في مخيمر، : لما بعد الصدمة أسباب االضطرابات النفسية 10.2

  
تتلخص أسباب االضطرابات النفسية في تفاعل قوى كثيرة ومتعددة ومعقده داخلية في اإلنسان 

، وكما ال يوجد سبب واحد يمكن اعتباره السبب )اجتماعية وماديه(، وخارجية)جسمية ونفسية(
  .الوحيد لمرض نفسي معين بل تتعدد األسباب إلى الحد الذي قد يصعب فيه الفصل بينها

  
  :ف االضطرابات النفسية إلىويمكن تصني
أسباب أصلية أو مهيأة تمهد لحدوث المرض إذا ما طرأ سبب مساعد أو مرسب  -1

يعجل بظهور االضطراب مثل العوامل الوراثية واالضطرابات الجسمية والخبرات 
  .األليمة وانهيار الوضع االجتماعي

 النفسي األسباب المرسبة وهي األسباب أو األحداث األخيرة السابقة للمرض -2
مباشرة، والتي تعجل بظهوره ويلزم لها لكي تؤثر في حياة الفرد أن يكون مهيأ 

الصدمات واألزمات : للمرض النفسي وهي التي تفجر االضطراب، ومن أمثلتها
 .والمراحل الحرجة في حياة الفرد، وأحداث الحياة المسببة للمشقة

اب عضوية وجسمية المنشأ هناك أيضاً األسباب البيولوجية أو العضوية وهي أسب -3
 .مثل االضطرابات الفسيولوجية

أخيراً األسباب النفسية، وهذه األسباب ذات أصل ومنشأ نفسي وتتعلق بالنمو النفسي  -4
المضطرب، خاصة في الطفولة، وعدم إشباع الحاجات الضرورية للفرد اضطراب 

خبرات السيئة اإلحباط والعدوان وال: العالقات الشخصية واالجتماعية، ومن أهمها
الصادمة، ثم الضغوط النفسية، واإلعداد غير الكافي للمراهقة، وتتضافر األسباب 
جميعاً كي تظهر أعراض المرض، ومن أهم هذه األسباب يكون هو السبب 

 .الرئيسي لالضطراب

  
  :  إلى ما بعد الصدمة)2006(، "حب اهللا" أشار 11.2
  

الذي كان يبدو تافهاً، إلى حدث ذي قيمة نفسية عنيف ماذا يحدث بين الزمنين، حتى يتحول الشيء 
وصادم فيما بعد؟ هذه الظاهرة فيما بعد والتي يسميها فرويد ما بعد تبدو أولية أساسية في تحديده 

  :للصدمة، وحين نتتبع تحليل فرويد نميز وجود ثالثة أزمنة
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 أولياً مرتبطاً في في وقت أول يحدث الحادث االفتتاحي، فيبعث انتقاالً: الوقت األول  .1
وأقصد بذلك وضعية الذات وما انطبع عليها في اللحظة التي . الحدث المدون في الذاكرة

جرى فيها الحدث، وبالفعل إذا تذكرت الذات الحدث، أحياناً، فإنها بالمقابل تتناسى تماماً 
يب عنها وضعية وجدانها، وردود فعلها أو األحاسيس التي شعرت بها أثناء الحدث، كلها تغ

 .من جراء عامل المفاجأة

وفيه يأتي التحول في الذات والتغيير في الموقع الذي يتخذه الحدث في : الوقت الثاني .2
 .السالسل التداعياتية التي تشكلت، تدريجياً أثناء تطوره

  .الوقت الثالث يتسم بانفجار األعراض، وهو يأتي فيما بعد الحدث عن طريق حدث تافه .3
من األفضل :" جاز الجسم الغريب لكي يحيط بوظيفة الصدمة وذكراها الالحقة فقالواستخدم فرويد م

 بعد –القول إن الصدمة النفسانية، وبالتالي، ذكراها، تعمالن بأسلوب الجسم الغريب الذي يستمر 
وبالعودة إلى بدايات العرض استطاع فرويد أن يكون ".  في لعب دور ناشط–وقوعه بوقت طويل 

فالصدمة ليست حادث سير، وال ظاهرة مضت، إنها أصل العصاب، وهي ). Concept(مفهوماً 
إن النواة المولدة للمرض تصبح مولدة : الماضي والحاضر عالقان في عقدتها. حاضرة دائما

  .للصدمة، وال يأخذ العرض قيمته إال في ارتباطه بالمستقبل
  

  .ات نظر مختلفةتفسير حدوث وتشكيل اضطراب ما بعد الصدمة حسب وجه 12.2
  

   :نظرية التعلم والتشريط: أوالً 
  :هناك نوعان من التعلم القائم على االشراط 

) المنبهات(التشريط الكالسيكي الذي يدرس ردود فعل الجسم أو الكائن إزاء ضغوط البيئة  .1
  ).,Pavlovبافلوف (وفيه يكون الشخص خاضعاً لتلك الضغوط وليس له الخيار في تبديلها 

بحيث يكون فيه الشخص قادراً على التحرك والرد على ) سكينر(التشريط الفاعل وهناك  .2
حافزاً ) مكافأة(وكلما كان الرد صحيحاً، يكون التعزيز . منبهات البيئة الذي يراه مناسباً
  .الستمرار العمل والعكس بالعكس

ل اضطراب ما بعد وزمالؤه بأن هذين النموذجين من التعلم يفسران لنا كيف يتشك) Keane(يعتقد 
الصدمة بما في ذلك استجابة اإلجفال وسلوك التجنب وتعميم المنبه المؤلم على منبهات أو أشياء 

  .أخرى غير مؤلمة أصالً، بمعنى أن المنبهات الحيادية تصبح فيما بعد مشروطة
. إن النموذج السلوكي يساعدنا إذن على فهم اضطراب ما بعد الصدمة من خالل نظرية التشريط

فالصدمات والنكبات والحروب وأعمال العنف تعتبر بمثابة منبهات مطلقة غير مشروطة تؤدي إلى 
ويجري التعميم في استجابة الخوف إزاء المواقف . استجابة الخوف وردات فعل فيزيولوجية مطلقة



 32

تسب، عن اإلنذار المك) Barlow(وتحدث . والمنبهات التي ترمز إلى الصدمة أو تتشابه مع أدواتها
أي أن تعميم الخوف والخطر يمكن أن ينظر إليه على أنه استجابة قد تم اكتسابها عن طريق 

  ).1999يعقوب، ( االشراط 
  

  ) VanderKolk, McFarlane, Weisaeth,(W.D))مكفارلين(و ) فان دير كوليك (أشار: ثانياً 
  )P.T.S.D) Information Process In P.T.S.D طريقة معالجة المعلومات في إلى 

  :تزاحم األفكار . 1
حيث أسماها طفيليات الدماغ؛ ألن ) ,Charcotم 1887(أول من حاول تفسير التجربة الصادمة في 

الصدمة تحدث عطب أو إعاقة في التعامل مع تجارب الحياة المختلفة؛ ألن الصدمة تؤدي إلى 
ق ذلك تأجج بالمشاعر معالجة التجربة أو القصة المؤلمة بطريقة غير متجانسة، كما يراف

الهلع، تأجج (واألعراض الجسمانية في حالة التعرض لمثيل له عالقة بالتجربة الصادمة منها 
التي تؤثر على محتوى ومعنى الحياة ) بالمشاعر، نوبات حادة للغضب، أحاسيس جسمانية، كوابيس

لفرد ومنها تؤثر في ردود فاألفكار المتزاحمة الخاصة بالصدمة تحدث تلوث ألفكار ا. بالنسبة للفرد
رجل إطفاء أصبح اليستطيع أن يرتدي ساعة، حيث كلما : مثال . فعله فتقسم باالنتقائية للمثيرات

  .ارتدى الساعة تثير له ردة فعل خوفه من أن يتم استدعاؤه لحالة طارئة
  

Compulsive Reexposure to the Trauma .2  
لتعرض ألحداث تذكر بالصدمة، مثال األطفال والنساء أي إعادة ا: إعادة التعرض القهري للصدمة

، التماثل مع )Prostitutesمومسات (الذين تعرضوا العتداء جنسي معرضين ألن يصبحوا 
  ).Besset et al (W.D)(بيزيل وآخرون  المعتدي أي أن يصبح الضحية هو الجاني في المستقبل،

  
  :ض النفسي النظرية  الوراثية في تفسير أسباب المر: ثالثاً 

يرى أصحاب هذه النظرية أن أسباب األمراض النفسية وراثي، حيث تلعب الوراثة دوراً كبيراً في 
زيادة نسبتها، فقد أشارت دراسات أجريت على التوائم أن نسبة اإلصابة بذهان الهوس واالكتئاب 

ة في المرض بين ، ونسبة اإلصاب%)67(بين التوائم المتطابقة والذين عاشوا منفصلين وصلت إلى 
، %)23(، أما بين التوائم األخوة غير المتطابقين وصلت %)68(التوائم المتطابقة والذين نشأوا معاً 

أما بالنسبة لنوبة االكتئاب فكان تأثير العامل الوراثي غير واضح، فقد أظهرت الدراسات الجينية 
التوائم وجود نفس النسبة في ارتفاع في مستوى االكتئاب العصابي وأظهرت نتائج الدراسة على 

التوائم المتشابهة وغير المتشابهة، كما أن المرض ثنائي القطبية يتواجد بشكل أكبر في عائالت 
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المرضى ثنائي القطبية يتواجد بشكل أكبر في عائالت المرضى ثنائي القطبية أكثر منه في مرضى             
  ).Gelder,Gath,Mayou,1999. (أحادي القطبية

  
 :النموذج السيكولوجي: ابعاً ر

أن مصير الصدمة يتوقف من جهة على حدتها وطبيعتها، ومن جهة ) جرين وويلسون وليندي(يعتقد 
إذ كلما كانت العوامل النفسية والبيئية مالئمة، كلما كان . أخرى على شخصية المصدوم ودور البيئة
  ).1999يعقوب، . (المصدوم قادراً على تخطي آثار الصدمة

  
  .يعطي الرسم التالي صورة ملخصة عن النموذج السيكولوجي

                
 . المعرفيجالنموذ: خامساً 

 أن هناك ثالثة معتقدات شخصية تفسر موقف اإلنسان السوي من الواقع أو العالم  Epsteinيرى 
  .الخارجي

 .أن هذا العالم هو مصدر الخير واالنشراح �

 .لعالم قيمة ومعنى ويمكن التحكم بهإن لهذا ا �

فأنا شخص محبوب وجديد بالتقدير (إن األنا لها قيمتها وأهميتها الخاصة  �
 ).واالحترام
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إذ أن المعتقدات المذكورة موجودة كما ذكرنا عند الشخص السوي العادي والذي يثق بنفسه ويبني 
نه سوف يتعرض لفشل محتم أو لكارثة آماله من خالل الواقع الذي يعيش فيه، وبالتالي ال يتصور بأ

تخرج عن نطاق المعقول وعندما تقع، الكارثة تتحطم المعتقدات واآلمال المذكورة ويشعر الشخص 
بالذهول والنقمة واليأس وكأنه ال يصدق ما جرى وتتحول المعتقدات االيجابية إلى معتقدات سلبية 

ويأتي دور . حت وطأة الكارثة وتفقد معناهاويصبح العالم الخارجي مرعباً للغاية فتسحق األنا ت
العالج المعرفي في معالجة األفكار والمعتقدات السلبية حتى يتمكن الشخص المصدوم من إعادة بناء 

  ).2000يعقوب، (تجربته، وتبديل مفهومه عن نفسه، 
 

  ).2006( كما ورد في سعادة وسائل تقويم وقياس اضطراب ما بعد الصدمة 13.2
  
  : تبارات التقليديةاالخ  - 1

 Baileyلقد بين  ) MMPi(المتعدد األوجه، " مينسوتا"واختبار " رورشاخ"و " وكسلر"مثل اختبار 
إعادة ( يحصلون على درجات منخفضة في اختبار األرقام  )P.T.S.D(أن األشخاص المصدومين 

  ):Van Der Kolk et al( وهم يعطون أربعة أجوبة مميزة في اختبار رورشاخ ) األرقام
  ).C(ارتفاع عدد أجوبة اللون  -
 ).CF( الشكل –ارتفاع عدد أجوبة اللون  -

 .خاصة الحركة اإلنسانية) M,K(انخفاض أو غياب أجوبة الحركة  -

باإلضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع في عدد األجوبة . والدم) AT(ارتفاع عدد أجوبة التشريح  -
 ).ة، جثث، قتلىدون حرك(المتعلقة باألشياء الميتة أو الجامدة 

ومن المالحظ أن الشخص المصدوم الذي يمر في مرحلة التبلد يعطي عدداً جيداً من أجوبة اللون 
ارتفاع (، بينما نالحظ العكس في مرحلة التدخل والتجنب )أو ال يعطي منها شيئاً(والحركة اإلنسانية 

  ).أجوبة اللون والتشريح
يكون مفيداً جداً في عمليات التشخيص وباألخص " اخالرورش"يعتقد الباحثون بأن تطبيق اختبار 

عندما تكون استجابات الشخص االنفعالية فاترة أو مكبوتة ولم تظهر بشكل دال في االختبارات 
  .األخرى

  
  :اختبار مينسوتا -

إن درجات الشخص المصاب باضطراب ما بعد الصدمة تكون ) Kean et al(وجد الباحثون 
  ).K(وسلم )  األنوثة–الذكورة ) (MF(ي الساللم اإلكلينيكية ما عدا سلم وباق) F(مرتفعة في سلم 
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وزمالؤه يختص بقياس اضطراب ما بعد ) كين(، ظهر اختبار فرعي وضعه )م1984(وفي عام 
سؤاالً يتناول ) 49(يضم االختبار ) Subscale PSD" (مينسوتا"الصدمة وهو تابع الختبار 

تبين من . د الصدمة حسب معايير جمعية الطب النفسي األمريكيةالمظاهر المختلفة الضطراب ما بع
أن االختبار قادر على تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة تتراوح ما بين : خالل األبحاث

وهو يستطيع أيضاً أن يميز بدقة بين األشخاص المصابين باالضطراب والذين %) 82-87(
  . يتظاهرون بالمرض

هو االستبيان المفضل؛ ألنه يتمتع بقدرة تشخيصية واسعة ) مينسوتا(اختبار وتجدر اإلشارة على أن 
  .ودقيقة لمختلف األمراض النفسية بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة

  
  : ومنها  االختبارات و االستبانات-2
  
  Mississipiسلم ميسيسيبي  -

 ما بعد الصدمة عند وزمالؤه اختبار ميسيسيبي لقياس اضطراب) كين(وضع ) م1988(في عام 
) 35(يضم االختبار . وهناك شكل آخر لالختبار يمكن تطبيقه على المدنيين. المقاتلين في فيتنام

  .سؤاالً مستمدة من معايير جمعية الطب النفسي األمريكية
أما قدرة ). إعادة التطبيق) (0.97(إلى أن درجة األمانة مرتفعة وتصل إلى ) كين(تشير دراسة 
لى التشخيص والتمييز بين المصابين وغير المصابين فإنها تتراوح ما بين              االختبار ع

  ).0.93 و 0.89(
  
  SCIDاختبار  -

 Structured Clinical Inter View( النفسي األمريكية بوضع هذا االختبار بقامت جمعية الط

Ror Dsm (وهذا االختبار . اءت بهالقياس اضطراب ما بعد الصدمة انسجاماً مع المعايير التي ج
سؤاالً ويشمل مختلف أوجه اضطراب مـا بعـد         ) 19(هو كناية عن مقابلة إكلينيكية مقننة ويضم        

وقد خـضع لعـدة   ) 1985( ومعاونوه بوضع هذا االختبار منذ العام SPITZERوقد قام   . الصدمة
ختبـار المـذكور    تشير األبحاث إلى أن درجة األمانة في اال       ). م1990(تعديالت كان آخرها عام     

وبخصوص درجة الصدق فإنها تتراوح ما بـين        ) 0.93 و   0.87(مرتفعة إجماالً وتتراوح ما بين      
ويعتبر هذا االختبار أداة مفيدة في يد األخصائي النفسي والمعالج النفسي؛ نظـراً        ). 0.92 و   0.89(

ألشـخاص غيـر    لقدرته الجيدة على التشخيص والتمييز بين األشخاص المصابين باالضطراب وا         
  .المصابين
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  :اختبار اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لألطفال -
وذلك لقياس اضطراب ) م1989(صايغ عام ) Chilerens Ptsd Inventory(وضع هذا االختبار 

ما بعد الصدمة عند األطفال، وقد اعتمد الباحث في وضع هذا االختبار على معايير جمعية الطب 
  ).DSM-III-R(النفسي األمريكية 

  
تتناول المجموعة األولى التركيز . أسئلة موزعة على أربع مجموعات فرعية) 10(يضم االختبار 

. على الصدمة من خالل المعاناة الشخصية والمشاهدة وسماع األخبار المؤلمة عن أحد الناس
          وتتركز المجموعة الثانية على طغيان القلق والكوابيس واألفكار الدخيلة والومضات الصادمة

وتقيس المجموعة الثالثة انخفاض الرغبة في رؤية ). أي أن الصدمة على وشك أن تتكرر(
األصدقاء واألنشطة التي كان يستمتع بها الطفل باإلضافة إلى صعوبة التكيف والشعور باالختالف 

عور التجنب والش: وتضم المجموعة الرابعة مجمل العوارض المرتبطة بالصدمة مثل. عن اآلخرين
والغضب ) وما ينتج عن ذلك من تأخر دراسي(بالذنب واألرق وصعوبة االنتباه والتركيز 

  .والتعصيب
) 4(إذا كان مجموع النقاط . بعض المعايير لتصنيف الصدمة حسب أجوبة الطفل" صايغ"يعطي 

. اضطراب حاد بعد الصدمة: وكانت الصدمة قد حصلت منذ أقل من ستة أشهر، فالتشخيص هو
وكانت الصدمة قد حصلت منذ أكثر من ستة أشهر فالتشخيص هو ) 4(كان مجموع النقاط وإذا 

  .فالتشخيص هو طفل سليم) 4(اضطراب مزمن لما بعد الصدمة وإذا كان مجموع النقاط أقل من 
  
  

ما بعد الصدمة وإسهامات الدين االسالمي وعلماء لنظريات عالج االضطرابات النفسية  14.2
  .الجالمسلمين في الع

  
  .يل اإلسالميد اضطراب ما بعد الصدمة حسب التأصعالج وإرشا 1.14.2

  
 ُأولَِئك علَيِهم صـلَواتٌ ِمـن    ِإنَّا ِللَِّه وِإنَّا ِإلَيِه راِجعون الَِّذين ِإذَا َأصابتْهم مِصيبةٌ قَالُوا": قال تعالى

ِهمبتَ رهالْم مه ُأولَِئكةٌ ومحروونسورة البقرة) 157-156اآلية رقم  ("د.  
  ):1999(تتلخص أهداف التأصيل االسالمي كما أشار إليها مرسي، 

  .ربط علم النفس اإلرشادي بمنهج الحياة اإلسالمية .1
 .تبني التصور اإلسالمي لطبيعة اإلنسان وغاياته وأهدافه في الدنيا واآلخرة .2
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وعدم تعطيل )  الكريم والسنة الشريفةأي بما في القرآن(االلتزام بتوجيه الوحي  .3
 .العقل في اإلرشاد والعالج النفسي للمسلمين

االستفادة من المعارف النفسية في القرآن والسنة وما خلفه علماء المسلمين من  .4
 .تراث علمي في اإلرشاد والعالج النفسي

الم تمحيص نظريات اإلرشاد والعالج النفسي الحديثة وأخذ ما يتفق منها مع اإلس .5
 .وترك ما يعارضه

  . إسالميةتممارسة اإلرشاد والعالج النفسي وفق أهداف وأساليب وأخالقيا .6
  

  وهناك منهجية في اإلسالم إلرشاد وعالج االضطرابات الناتجة عن المصائب،
يقوم على مدلول المصيبة أو الصدمة في الدنيا، فيطلب من المصاب أو : فالمنهج األول .1

 ما أصابه حتى يحمي نفسه من االضطراب النفسي واألمراض المصدوم أن يقبل ويتحمل
الجسمية ألن ما حدث له قد حدث بالفعل، وال يمكن منعه، وليس أمامه إال أن يقبل ويتحمل 

  .حتى يستطيع مواجهة الحياة بعد الصدمة بإيجابيه وفاعلية
رة، وعلى تشجيع فيقوم على مدلول المصيبة أو الصدمة في الدنيا واآلخ: أما المنهج الثاني .2

المصاب على الرضا بمصيبته، والصبر عليها، حتى يتحمل ما نتج عن المصيبة من مشاعر 
اإلحباط ويدرك أن ما أصابه من عند اهللا الذي يجعل له في مصيبته أجراً عظيماً في الدنيا 

  .واآلخرة
  :ره اهللا بهما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أم: " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيراً منها، إال آجره اهللا في 
  ).رواه مسلم" (مصيبته، وأخلف اهللا له خيراً

والصبر الذي يريده اإلسالم عند المصيبة ليس صبر الجازعين السلبيين بل صبر المستبشرين 
بهم فيها قد يكون ابتالء فيصبرون ابتغاء مرضاة اهللا في الدنيا الفاعلين في الحياة الدنيا فما أصا

. وقد يكون عقوبة فيصبرون ويتوبون ابتغاء مرضاة اهللا في الدنيا واآلخرة أيضاً. واآلخرة أيضاً
وفي كلتا الحالتين الصبر عملية نفسية إرادية فاعلة فيها تنشيط ألجهزة المناعة النفسية والجسمية 

  .حة النفسية والجسمية في موقف الصدماتوفيها تنمية للص
وعلى المرشد النفسي المسلم أن يستفيد من هذا العالج اإللهي والنبوي في إدارة األزمات، وفي 

 عند المسلمين الذين يؤمنون باالبتالء، ويرغبون في PTSDتخفيف اضطرابات ما بعد الصدمة 
  ).1999مرسي، . (ل والمال والوطنالثواب من اهللا على ما أصابهم في النفس والولد واأله
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أهمية بالغة، ) م1997(الوارد في محمود، " ابن سينا"أما الوقاية من االضطرابات النفسية فيوليها 
ويرى إنها يجب أن تبدأ عند اإلنسان منذ نعومة أظافره وأن تكون األساس الذي تقوم عليه تربية 

  : القواعد التاليةالطفل وتنشئته االجتماعية، ويمكن تلخيص آرائه في
مراعاة أخالق الصبي بأن ال يعرض له غضب شديد أو غم، وذلك بأن يراعي ما الذي  .1

األولى في نفسه بأن : يشتهيه فيقرب إليه، وما الذي يبغضه فينحى عنه، ولذلك منفعتان 
كذلك األخالق الرديئةٍ نابعة ألنواع سوء المزاج، ف.. ينشأ حسن األخالق، والثانية في بدنه 

فإن الغضب يسخن جداً والبالدة . إذا حدثت عن العادة استنبعت سوء المزاج المناسب لها
هنا بأنه يشابه تصنيف " ابن سينا"ويرى الباحث في تصنيف . تميل بالمزاج إلى البلغمية

نظرية أبقراط في األمزجة، إذ يرى أن المزاج البلغمي يتميز أصحابه بالبالدة واالنفعاالت 
  .الهادئة

 .إذا فاق الطفل من نومه يستحم ثم يحلى بينه وبين اللعب ساعة، ثم يطعم شيئاً فشيئاً .2

 .تجنب الصبي شرب الماء على الطعام .3

إذا بلغ عمر الطفل ست سنوات يقدم إلى المربي، والمعلم ويدرج في ذلك، وال يجبر،  .4
 .فعملية التدرج هذه أشار إليها علماء النفس الحديثون

وهو يكد على االستمرار في تحديد أمورهم على هذا .. ن يجنب الصبيان النبذ كما يجب أ .5
النحو إلى أن يبلغوا الرابعة عشرة، وبعد هذه السن يرى ابن سينا أن تدبيرهم هو تدبير 

 .اإلنماء وحفظ صحة أبدانهم

وقائية للطفل لها ، والتي تحقق الصحة النفسية ال"البن سينا"ويالحظ الباحث أن هذه األفكار التربوية 
  .صدى في أفكار علماء النفس المحدثين

  
أما ألبي حامد الغزال مؤلفات ونظريات في أصول التربية السليمة المؤدية إلى الصحة النفسية للفرد 

فهو ينطلق من قاعدة مستمدة من الدين االسالمي . المسلم، كما أن له أراء شهيرة في العالج النفسي
ي السلوك واألخالق هو صحة  النفس، والميل عن االعتدال سقم ومرض، إن االعتدال ف: تقول 

ويعلل الغزالي ذلك بأن لإلنسان طبيعة مزدوجة من الروح والجسد، لذا فإن التوازن أمر حتمي، 
  .لكي يحقق اإلنسان االعتدال

  
  ) :2003( كما ورد في النابلسي، دور الطب النفسي في الحروب 2.14.2

 

  .خالل الحربعالج المصدومين  -
 .إعادة تأهيل المقاتلين إلعادتهم إلى الجبهات -
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 .الحد من إنتشار الظواهر النفسية في مجتمعات الحروب والتحكم بآثارها وعالجها -

عضوية الطبيب النفسي في الفريق المخصص لمواجهة الحرب المتوقعة قبل وقوعها، وذلك  -
حرب عبر دعاية الحرب النفسية، بدحض الشائعات وصد محاولة تضخيم اآلثار المحتملة لل

وذلك عبر تقديم معلومات محددة عن سبل التصرف الصحيحة حيال شدائد الحرب للتخفيف 
 .من وقوعها

المشاركة في الحرب النفسية والحرب النفسية المضادة، وكذلك في مكافحة التحسس  -
 .عوالتجسس المضاد، مع العمل على تحوير اتجاه الحرب النفسية لصالح المجتم

دعم جهود التوعية، عن طريق إعالم الجهور والمقاتلين بالحدود الموضوعية آلثار الحرب  -
المتوقعة، وبالمظاهر النفسية المرافقة للوضعيات الشبيهة وسبل اإلحباط لها والتصرف 

 .حيالها

المساهمة في انتقاء األفراد المؤهلين لمواجهة األوضاع القتالية األصعب وتدريبهم على سبل  -
 .لتعامل معها ومع عامة المقاتلين والجمهور، مع استبعاد األشخاص ذوي المقاومة الضعيفةا

 .االستعانة بسجالت الوضعيات الشبيهة السابقة، وتوظيف معلوماتها بصورة مقارنة -

مسؤولية أثناء الحرب وتتطلب مساعدة الطبيب للفرق األمنية في تقنين االنفعاالت وتوجيهها  -
 .حفي االتجاه الصحي

فترة ما بعد الحرب التي تتضمن قائمة من المسؤوليات الملقاة على عاتق الطبيب النفسي،  -
وهي مسؤوليات تتضاعف في حاالت تسبب المعارك بالكوارث، حيث يمكن رصد جميع 
أشكال ردود الفعل النفسية والسلوكية أمام الكارثة، ومنها انتشار موجات الذعر الجماعية 

وهذه المحاوالت . ن محاوالت مواجهة الكارثة ومحاوالت الهرب منهامع إرباك التراوح بي
غالباً ما تكون انفعالية وغير مدروسة بحيث تعطي عكس النتائج المتوخاة منها مع قابلية 
تحولها إلى الفوضى العارمة وإمكانية تشجيع العدو لهذه الفوضى لتجنب احتماالت أية ردود 

 .يهافعل منظمة تم التدريب المسبق عل

في الفترة المتأخرة ما بعد الحرب يواجه المعالج مسؤولية عالج آثار الحرب وصدماتها  -
النفسية، وصدمات الفقدان ومشاعر الذنب تجاه الضحايا ومشاعر الفقدان ، واألهم في 

 .مجتمعاتنا العربية مشاعر الكارثة المعنوية

  
  :العالج السلوكي  3.14.2

 ومنــه العــالج عــن طريــق الكــف المتبــادل      (Behavior Therapy)العــالج الــسلوكي 
(Reciprocal Inhibition)  وهو عبارة عن تطبيق مبادئ التعلم الشرطي في مجال العالج مـن 
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األمراض واالضطرابات النفسية وال سيما الفوبيا أو الخواف أو الرهاب وهو عصاب نفسي مؤداه              
  .ف وما إلى ذلكالشاذ وغير المعقول من بعض األشياء والمواق

وتحديداً وبكالم أكثر مهنية، فإن المخاوف والقلق الحاد الناشئ عن الصدمة النفسية يجب أن يتم 
  :التعامل معه وتقليصه وفق المنحى االنفعالي السلوكي عن طريق توفير شرطين أساسيين 

  .تفعيل الذاكرة الشخصية للتعامل مع المخاوف .1
وأساليب جديدة قادرة على تفنيد األفكار غير الفاعلة تعديل المنظومة المعرفية بأفكار  .2

 ).الالعقالنية(

  
  :وبالتالي فإن العالج االنفعالي السلوكي للقلق الحاد الناشئ عن الصدمة يمكن أن يتم وفق أسلوبين

  ).تفنيد األفكار الالعقالنية(العالج بتفنيد المخاوف والقلق  .1
 AMT (Anxiety Management Training(التدريب على إدارة القلق واألزمات ، .2

، فيما يعتبر األسلوب الثاني Phobiaويعتبر العالج بالتفنيد فاعالً في حاالت المخاوف المرضية 
  ).2003الحواجري، (فاعالً في حاالت القلق الحادة، 

  ).1999(كما ورد في يعقوب، . اإلغراق والتعرض .3
وخاصة الشكل المزمن منه، إذ أن في إن اإلغراق مفيد في معالجة اضطراب ما بعد الصدمة 

وهذا يساعد ) غرفة المعالج(اإلغراق يعيش المريض الصدمة من جديد ولكن في مكان آمن 
على احتمال الضغوط ويطبق اإلغراق عادة عن طريق التخيل ومن األفضل عدم تطبيق هذه 

ع هذه الطريقة الطريقة على األشخاص الذين يعانون من آفات قلبية أو الذين ال يتجاوزن م
  :ولإلغراق الخطوات اآلتية في تطبيقه

إعالم المريض بأنه سوف يتعرض لمشاهد مؤلمه تعود به إلى الصدمة السابقة ولكن ذلك   . أ
  .سيكون مفيداً له

غرفة هادئة وآمنة وال يمكن ألحد أن يدخل إليها ساعة : تأمين الظروف الفيزيقية الالزمة  . ب
أن يكون األخصائي مزوداً بساعة وجهاز لقياس نبضات يشاء وذلك منعاً للتشويش، ويجب 

 .القلب وأن يكون المريض جالساً على كرسي مريح

ومن خالل األسئلة ). العودة إلى الصدمة(نطلب من المريض أن يسرد لنا ما حدث له  . ت
المطروحة عليه تتضح صورة الصدمة ويتمكن المريض من تحديد المشاهد المؤلمة ليصار 

من الشديد أو الخفيف إلى الضعيف ومع الترقيم من (سب درجة إثارتها للقلق إلى تصنيفها ح
 ).صفر إلى عشرة
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من . نبحث مع المريض المشاهد المؤلمة حتى نتفق معه على المشهد الذي يجب أن نبدأ به . ث
المرضى من يرغبون في البدء بالمشهد األقوى بينما يفضل اآلخرون البدء بالمشهد 

 .الخفيف

 إلى عشرين دقيقة تكون كافية إجماالً الستعادة صور الصدمة وبناء القصة إن خمس عشرة  . ج
كيف كان الموقف قبل حدوث الصدمة؟ : بشكل واضح، وال بد هنا من طرح بعض األسئلة

 .كيف حدثت الصدمة؟ ما هي النتائج الفورية للصدمة وكيف كانت ردات الفعل؟ الخ

لج أن يبحث مع المريض نتائج الجلسات ثماني جلسات قد تكون كافية، ولكن على المعا  . ح
هل تشعر براحة اآلن؟ هل تستطيع السيطرة على (األولى وان يطرح عليه بعض األسئلة 

 ..).الوضع؟ هل تتابع نفس المشهد أم أنك تنتقل إلى مشهد آخر؟ إلخ

  
  :العالج الطبي 4.14.2

  
وملح الليتيوم والكلونيدين ) Benzodiazepines(يبدو أن مضادات االكتئاب والمهدئات العصبية 

غير أن العالج ): Der Kolk Van(تعطي نتائج إيجابية في عالج اضطراب ما بعد الصدمة 
  ).Friedman(الطبي ال يكفي وحده وال بد من اقترانه بالعالج النفسي 

إن العالج الطبي يشكل المرحلة األولى واألساسية في عالج اضطراب ما بعد الصدمة وذلك من 
خفيف العوارض المؤلمة وتسهيل عمليات العالج النفسي، ويرى بعض الباحثين أن الكلونيدين أجل ت

المقرون مع البروبرانولول،  قد كان مفيداً في تخفيف األفكار الدخيلة واستجابات اإلجفال والعدوانية 
م والكوابيس، كما أن الليتيوم قد مكّن بعض المرضى من توفير سيطرة أفضل على انفعاالته

)Kolik .( من جهة أخرى، تبين أن مضادات االكتئاب) باألخصImipramine ( قد نجح في
  ).Friedman(تخفيف األفكار الدخيلة واالضطرابات الفيزيولوجية 

 غير أن المشكلة تبدو أكثر صعوبة مع المرضى الذين يتعاطون الكحول أو المخدرات، ومن 
ا النوع، إلى التقليل من السيطرة على النفس و إلى الممكن أن تؤدي المهدئات، في حاالت من هذ

  .اندفاع السلوك العدواني
والترياذوالم ) Dalmane(بخصوص اضطراب النوم والكوابيس، يرى بعض األطباء أن الدالمان 

مثل الهالسيون كانت فعالة ومفيدة وهم ينصحون بعدم اللجوء إلى مركبات البربيتورات نظراً لحالة 
  .شابك مع باقي العقاقيراالعتماد المت

، وفيما يتعلق )المرجع المذكور(كان فعاالً في معالجة الكوابيس ) Amitriptyline(وقد لوحظ أن 
باالكتئاب الذي يصاحب اضطراب ما بعد الصدمة، فإن الطبيب يصف غالباً مضادات االكتئاب، 

حال وجود أفكار  في Maoiويحذر بعض الباحثين من استخدام مضادات االكتئاب من النوع 
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وبالنسبة لحالة التفكك والعناصر الذهانية، فمن المستحسن حسب اعتقاد . انتحارية عند المريض
الباحثين أن يعطى المريض جرعة خفيفة من مضادات الذهان مثل مركبات الهالدول، بينما يبقى 

يس واضطراب النوم االهتمام مركزاً أكثر على معالجة عوارض القلق واالكتئاب واإلجفال والكواب
  ).2003الحواجري، . (إلخ
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  الدراسات السابقة
  

فيما يأتي مجموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة 
ومتغيراتها التي تم التوصل إليها من خالل مراجعة األدب التربوي الخاص بالدراسة الحالية وذلك 

 ال يتم تكرار دراسات أجريت بالسابق ولتناول موضوع جديد لم يبحث من قبل في نفس حتى
الزمان والمكان، إذ أنني من خالل مراجعتي لألدب التربوي والدراسات السابقة، استفدت في اختيار 
تم األداة المناسبة في دراستي والتغيرات التي تطرقت إليها والفئة التي أجريت الدراسة عليها، كما 

االستفاده منها في اختيار التحليل اإلحصائي المناسب، لذلك تناولت موضوع هذه الدراسة عن 
االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات الشمال لقلة الدراسات 

  .التي تناولت األسرى المحررين في فلسطين
  

  :ما بعد الصدمةلبات النفسية الدراسات العربية التي تناولت االضطرا 1.15.2
  

تأثير صدمة ما بعد الحرب      ") 2005 (، الواردة في نزال   Salomon,) 1988 (،"لوموناس"دراسة  
  . "في األسرة

أظهرت نتائجها أن االضطرابات النفسية التي يعاني منها الجنود العائدون من الحرب كانت تتركز              
العدوان الموجة للمجتمع ومعاناة زوجـات وأبنـاء        على الشعور بالذنب واالنسجام العاطفي وزيادة       

 والعـزوف عـن     ، والشعور بالعزلـة   ، واإلحباط ،القلق: هؤالء الجنود من اضطرابات نفسية مثل     
إضافة إلى ذلك شعور الجنود بالوحدة النفسية وفقدان األصدقاء وعدم االنتظام           . األنشطة االجتماعية 

   . بالنوم وعدم السعادة في الحياة األسرية
 

الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات اللواتي يعـشن فـي الـضفة           ") 1988 (،"ماكي بونا"دراسة  
  "الغربية تحت االحتالل اإلسرائيلي 

أجرت الباحثة دراسة حول الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات اللواتي يعشن في الـضفة الغربيـة               
مـن النـساء    ) 174(ملت عينة الدراسة     ش ،)م1967(وقطاع غزة اللذين تحتلهما إسرائيل منذ عام        

من النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن داخـل حـدود         ) 35( ومجموعة ضابطة عينتها     ،الفلسطينيات
لقد تم اختيار النساء من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين حـسب             .)م1948(إسرائيل منذ عام    
ـ  -  مدينـة  – قرية"مكان السكن   (لِـ   أصول تمثيلية وفقاً    الطبقـة   ، المـستوى التعليمـي    ،"يم مخ

  ). " غير الجئــالجئ "  والوضع السكني ، المكانة المهنية،االجتماعية
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 حيث بينت نتـائج     ، بدراسة األحداث الحياتية الضاغطة بين أفراد عينة البحث        ،قامت الباحثة أيضاً  
 لغربية وقطاع غزة،  اة نساء الضفة ا   الدراسة أن العنف الجسدي يعد إحدى التجارب المعتادة في حي         

 ،وبينت الباحثة أيضا .حيث ذكرت أن أكثر من ثلثي النساء بأنهن قد تعرضن لنوع من أنواع العنف   
 إذ تبلـغ    ،أن المشاهدة أو المشاركة في المظاهرات يشكالن أعلى نسبة من مصادر تجارب العنف            

مـن  %) 48(ر مـن     حيث روت أكث   ب الفقدان التي تشكل نسبة مماثلة     باإلضافة إلى تجار  %) 83(
 بينمـا ذكـرت     ،نساء مجموعة الضغط النفسي أن أحد أعضاء أسرتها كان معتقال لفترة من الزمن            

. من النساء بأنهن قد فقدن أحد أعضاء األسرة أو صديقا نتيجة للحرب أو القتال             %) 70ــ62%(
إلرهاب في الليـل     حيث تمتد من ا    ، فتبدو متفاوتة بين نساء العينة     ،أما بالنسبة إلجراءات المضايقة   

 بينمـا   ، واإلهانة وتأخير الفرد على إحدى نقاط التفتيش من جهة أخرى          ،ومهاجمة السكان من جهة   
%) 11( فلم يبد سـوى    ،عانت معظم نساء مجموعة الضغط النفسي من المضايقات البسيطة والحادة         

  .أنهن لم يتعرضن إلى مضايقات الجنود
الفردي األكثر انتشارا في الضفة الغربية وقطاع غزة هو وتشير المعلومات إلى أن الضاغط النفسي     
، يليه فرض منع التجول لمدة طويلة، وتبلغ نسبته         %)94(عامل المصاعب االقتصادية، وتبلغ نسبه      

، أما األحداث التي تـشكل أقـل        %)89(ومضايقة جنود االحتالل وإرهابهم، وتبلغ نسبته       %) 93(
أو %) 52ــ   % 51(فهي مرض أحد أفراد األسرة والبطالة       الضغوط النفسية رغم نسبتها العالية      

  %).51(الضرب على أيدي الجنود، وتبلغ نسبته 
صنفت األحداث التي عدتها النساء من أقل األحداث المسببة للضغط النفـسي تحـت فئـة العنـف               

من النساء اللواتي تعرضن للضرب على أيدي الجنود تلـك    %) 55(الجسدي، حيث لم يقيم أكثر من     
ومن النساء اللواتي هربن بـسبب إطـالق أو         . لحوادث على أنها تسببت لهن بضغوط نفسية حادة       ا

منهن %) 61(جابهن قوات االحتالل شخصيا، أو من خالل أوالدهن بمشاهدة المظاهرات، ما نسبته        
من النـساء أن    %) 65(كما ذكرت ما يعادل     . أدركن تلك األحداث بأنها تسبب ضغوطا نفسية حادة       

  .ظر التجول يسبب الضغوط النفسية الحادةفرض ح
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود تباين ذي داللة إحصائية بين القلق واالكتئاب والعدائية من جهة،               

  .واألحداث الصادمة، والمتعلقة باالحتالل العسكري، من جهة ثانية
ري، تميل إلى ازديـاد     وأوضحت نتائج الدراسة أن األحداث الصادمة، والمرتبطة باالحتالل العسك        

ردود فعل الضغط النفسي بين مجموعة نساء الضفة الغربية وقطاع غزة، وتظهر هذه العالقة بـين           
المصاعب اليومية ومؤشرات الصحة النفسية لدى مجموعة نساء الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث             

بداللة إحصائية، كلمـا     ) القلق، االكتئاب، والعدائية، واألمراض النفسية    ( يزيد عدد هذه المؤشرات     
  .ازداد حجم المصاعب اليومية
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تشير النتائج إلى وجود نمط بين مجموعة نساء الضفة الغربية وقطاع غزة، يتمثل في العالقـة                كما  
بين تراكم المصاعب ودرجة تعرض الفرد للضغوط النفسية، حيث تبين أن النساء اللواتي تعرضن              

ن النساء اللواتي يواجهن المصاعب االقتصادية، واللواتي ال        إلى أكبر عدد من األحداث الصادمة ه      
  .يتمتعن بدعم اجتماعي، والقاطنات في مخيمات الالجئين

  
  ."  ردود الفعل المتأخرة لصدمة الحرب") م1992 (،"الديب"دراسة 

هدفت هذه الدراسة للكشف عن المتغيرات وأنواع الصراعات والمشكالت التي تصيب الفرد كردود             
لخبرة صدمات الحرب وذلك بهدف الوصول إلى مؤشرات مناسبة للتشخيص والعـالج لهـذه              فعل  

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

ـ           اييس الـسيكومترية  استخدمت الباحثة األساليب اإلكلينيكية المتعمقة لدراسة الحالة مع استخدام المق
التقليدية فمزجت بذلك بين المقابالت اإلكلينيكية الحرة واختبار الجوانب النفسية واالجتماعية للطلبة            

               فهـم الموضـوع   ت واسـتخدام اختبـار      ،الكويتيين مع االستعانة بالمـذكرات الشخـصية للحالـة        
  . T.A.T االسقاطي 

 درجة على البعد الخـاص باالضـطرابات النفـسية          )42( وقد أظهرت النتائج حصول الحالة على     
االجتماعية من االختبار وهي درجة عالية مما يشير إلى معاناة الحالة لبعض االضطرابات النفسية              

 ،صـداع متقطـع   (االجتماعية وما يدعم ذلك أنها مازالت تشكو من بعض األعراض السيكوماتية            
وأنها مازالت تعيش صـدمة     ) االنفعاالت الشديدة حشرجة الصوت عند     .....اضطراب في المعدة    

الحرب وما ارتبط بها من خبرات سلبية ومعاناة وهذا ما عبرت عنه من خالل تحريفها اإلدراكـي                 
  .  لجميع البطاقات العشرة المختارة من االختبار

  
العالقـة بـين الخبـرات الـصادمة والمـشاركة          )" 1995( بوناماكي والـسراج،      و دراسة قوته 

  . االنفعالية والعقليةستجاباتواال
 العالقة بين مستوى الحدث الصادم ودرجة المشاركة الفاعلـة فـي            فحصهدفت هذه الدراسة إلى     

أحداث االنتفاضة واالستجابات االنفعالية والعقلية عند األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاولة            
  . عقلية لألطفال وحالتهم االنفعاليةرسم صورة شاملة للعالقة بين العنف السياسي والقدرات ال

، واسـتخدم الباحـث     اَألساسي من الصف الخامس والسادس      طفالً) 150(تكونت عينة الدراسة من   
اختبار أحمد زكي صالح لقياس الذكاء بالصور، واختبارين من اختبـار وكـسلر             : المقاييس التالية 

 حيث ترجمه   "روزنبرج"، واختبار   واختبار ايزك لمظاهر العصاب    ،"WISC"لقياس ذكاء األطفال    
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تأثير الخبرات الصادمة علـى القـدرات            . الباحث إلى اللغة العربية   
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العقلية لألطفال يختلف تبعا لطبيعة األداء العقلي المراد دراسته، والنتائج في هـذا البحـث حـول                 
رضين للصدمات تنسجم تماما مع المالحظات      مشاكل التركيز واالهتمام والذاكرة لدى األطفال المتع      

اإلكلينيكية للمنتفعين من خدمات برنامج غزة للصحة النفسية، وظهر في هذه الدراسـة أن جـنس                
 فقد أظهرت البنات قدرات أعلى في       .وإبداعاتهم في قدرات الذكاء     اًالطفل يلعب العامل األكثر تحديد    

 العنف واإلهانـة    :ض لألحداث الصادمة السياسية مثل    الذكاء واإلبداع أكثر من األوالد، وأن التعر      
حد أفراد العائلة يزيد المعاناة النفسية لألطفال فهذه األحداث زادت درجة العصاب والميـل              أوفقدان  

  .الدراسةموضوع لذات لدى األطفال الفلسطينيين اللمخاطرة وقللت من تقدير 
  

ضغوط التاليـة للـصدمة فـي المجتمـع         بناء مقياس اضطرابات ال    ")  1996 (،دراسة الخواجة 
  ."الكويتي

الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو بناء اختبار لقياس اضطرابات الضغوط التالية للصدمة في المجتمع              
 ليلبي حاجة المختصين في مجالي التشخيص والبحوث وتحديد قدرة المقياس على التمييز             ؛الكويتي

 أن تقيس ،ولقد روعي في صياغة العبارات, كويتيبين مجموعات مختلفة الخصائص في المجتمع ال  
 )1246( وتكونت عينة الدراسـة مـن   ، ,DSMIV, ICD-10األعراض التي وردت في كل من

  .أنثى) 624(  و،ذكرا) 622( كان منهم ،طالبا
حيث أظهرت أن اإلنـاث   ,  اختالفات ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث        وجود أظهرت النتائج 
ن المقياس يحتـوي علـى أربعـة        أضطراب الضغوط التالية للصدمة من الذكور و      أكثر عرضة ال  

 وتجنـب التفكيـر فـي       ، االضطرابات االنفعاليـة   ،الشعور بتكرار الحدث  : عوامل سميت كما يلي   
 والقابلية المرتفعة لالستشارة وتعد هذه العوامل بما تحتوي من عبـارات مـشتملة علـى                ،الصدمة

 معظم الباحثين حول األعراض التشخيصية الضطراب الضغوط التاليـة          الجوانب التي اتفق عليها   
والتحقق من قدرة المقياس على الكشف عن حاالت اضطراب الضغوط التالية للصدمة في             . للصدمة

  .العينة الكويتية التي استخدمت
  

 االضطرابات النفسية لدى األسرة الكويتيـة بعـد العـدوان          " )1996 (،العنزي دراسة العنزي و  
  ."العراقي

 وتقدير مدى شدتها لـدى األسـر        ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حجم االضطرابات النفسية        
 فضال عن األسر التي يوجد لديها شـهيد     ،التي كانت خارجها  تلك   داخل الكويت و    أسرت التي كانت 

ينة الدراسـة   عتكونت  . أو أسير وذلك تمهيدا لتحديد الخطة العالجية لمواجهة االضطرابات النفسية         
أسرة بها شـهيد    ) 55( أسرة عاشت داخل الكويت و    ) 58( أسرة عاشت خارج الكويت و    ) 79(من  
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 قائمـة بـك     ، الوسـواس القهـري    ، واستخدم الباحثان مقاييس قلق الموت     ،أسرة بها أسير  ) 57(و
  . واضطراب النوم،لالكتئاب

رج الكويت والتي كانت داخلهـا  وقد توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق بين األسر التي كانت خا 
  .أثناء العدوان وحصلت اسر األسرى على درجة أعلى من باقي المجموعات في متغير االكتئاب

  
  "مذبحة الخليل، اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة عليها)" 1997( دراسة فريحات،

  :هدفت هذه الدراسة إلى
 . على أسر الشهداء من جميع جوانبهافحص اآلثار النفسية واالجتماعية لمذبحة الخليل •

على سـلوكه وعمليـة     ومعرفة مدى تأثير هذه المذبحة على شخصية الفرد داخل األسرة            •
التفاؤل االجتماعي بين أفراد األسرة من جهة وبين أفراد األسرة والمجتمع الخارجي مـن              

 .جهة أخرى

 .االجتماعيمعرفة المشكالت الناتجة عن هذه اآلثار على الصعيدين النفسي و •

تزويد مجال البحث العلمي بدراسة علمية لآلثار النفسية واالجتماعية لهذه المذبحة وبتشجيع  •
 .الباحثين للقيام بدراسات أخرى

 .معرفة التأثرات األخرى التي لها صلة بالوضع النفسي واالجتماعي لألسرة والفرد •

  
ـ      شملت عينة الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة حيث أخذت أس           ةر الشهداء الذين سقطوا في الثالث

 شهيداً، واسـتخدمت    )35(يام األولى للمذبحة وشملت المتزوجين وغير المتزوجين منهم وعددهم          ا
فقـرة  (  الباحثة أسلوب المقابلة واالستبيان الذي يتضمن مجموعة من األسئلة وقسم لخمسة فقرات           

ـ 2(رة لألب، ولألبناء مـن      لجميع أفراد األسرة، وفقرة خاصة باألم أو الزوجة، وفق         سـنة،  ) 12ـ
  .سنة) 25ـ12( ولألبناء من

  :كاآلتيوكانت بعض نتائج الدراسة 
 من أفراد العينة غير راضين عن عملية السالم      )%77.3(أظهرت التحليالت اإلحصائية أن      •

 ).عملية فاشلة ال جدوى منها: (كاآلتيحيث كانت إجابتهم 

ر النفسية كانت في اتجاهين مثـل زيـادة العالقـات    أظهرت التحليالت اإلحصائية أن اآلثا    •
االجتماعية واتجاهات سلبية تتمثل في ظهور بعض المشكالت النفسية مثل القلق والتـوتر             

 .والخوف والغضب

 أخرى حسب الوضع االقتصادي والمركز الذي ة إلىأظهرت تفاوت بين هذه اآلثار من أسر    •
 . كان يتمتع به الشهيد داخل األسرة
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 هذه اآلثـار لـم       أن  على المذبحة إال   )مدة سنتين (نه رغم مرور فترة زمنية      أهرت  كما أظ  •
 .تتناقص بل بقيت كما هي بل العكس وقد زادت حدتها

في اآلثار  ) α≥0.05(نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          أ النتائج أثبتت    أثبتتكما  
رة المجتمع لألسرة أي سـواء كـان المجتمـع          النفسية واالجتماعية للمذبحة على األبناء حسب نظ      

  .ن تأثير هذه المذبحة على األبناء قوي جداًِإم غير متعاطف مع األسرة فأمتعاطفا 
  

 االضطرابات النفسية التي أفرزتها المعتقالت اإلسرائيلية لدى المعتقلين         ") 1997 (،دراسة محمود 
  ."الفلسطينيين

طرابات النفسية الناتجة عـن المعانـاة المريـرة فـي           هدفت هذه الدراسة التعرف إلى نوع االض      
 عن ظروف اعتقاليـة     ةالناتجو ومعرفة االضطرابات األكثر شيوعا      ،المعتقالت اإلسرائيلية ونسبتها  

 ، وكذلك كشف العالقة االرتباطية بين اإلصابة باالضطراب النفسي وبين بعض المتغيـرات             معينة
ن وذلك سعيا وراء إثبات تأثير ودور كل من هذه المتغيرات            المستقلة الخاصة بالمعتقلي   ةالديموغرافي

معتقال تم اختيارهم   ) 65(وبلغ حجم العينة    . فسي كمتغير تابع  ضطراب النّ صابه باإلِ المستقلة في اإلِ  
  MMPI - مينـسوتا  - واستخدم الباحث اختبار الشخصية المتعدد األوجه      ،بطريقة عشوائية منتظمة  

  .كأداة دراسة
سة كشفت عن االضطرابات النفسية األكثر شيوعا في صفوف المعتقلين  حيث تبين أن              ونتائج الدرا 

أعلى نسبة اضطراب نفسي تتمثل في البارانويا يلي ذلك اضطرابات االكتئـاب  بـسبب الـسجن                 
وانه يوجد عالقة ارتباطيه داله إحصائيا      , االنفرادي مدة طويلة  والضرب واالهانة وتحطيم الكرامة       

  . ة االعتقال واإلصابة بالمرض النفسيبين طول فتر
  

تأثير الصدمات على الحالة النفسية للكويتيين الذين عاشوا في مصر            ")م1997 (،دراسة الخواجة 
  ."ولندن خالل الغزو العراقي للكويت

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير الصدمات على العالقة فيما بين سمة القلق ومفهوم الذات                
من الكويتيين الذين عاشوا في مصر فرداً  )516( وقد احتوت عينة الدراسة ،لصحية لألفرادوالحالة 

  . ولندن خالل الغزو العراقي للكويت
ـ  ، واستخدم أيضا  تبار صممه للكشف عن أحداث الصدمة،     وقد استخدم الباحث اخ    ن لتحديـد   ي مقياس

  . درجة سمة القلق والحالة الصحية
ث الصدمة تؤثر على مفهوم الذات وسمة القلق والحالة الصحية فهنـاك     وقد أظهرت النتائج أن أحدا    

عالقة سلبية بين سمة القلق ومفهوم الذات وعالقة موجبة بين سمة القلق وأحداث الصدمة والحالـة                
  . الصحية لألفراد
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 العالقة بين اضطراب الضغوط التالية للصدمة وبين الجمود وتقدير الذات          ") 1998 (دراسة تركي، 
  ."د طلبة الجامعة عن

لتالية للصدمة وبين كل من الجمود      هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين اضطراب الضغوط ا         
من الطلبة الكويتيين ) طالبة278طالبا و 255( طالب   )305( عينة الدراسة من     توتقدير الذات وتكون  

ت وقائمـة اضـطرابات    بجامعة الكويت واستخدم الباحث اختباري الجمود لنجونسكي وتقدير الـذا         
  . الضغوط التالية للصدمة

وقد أظهرت النتائج وجود ارتباط دال موجب بين الجمود واضطرابات الضغوط عند الطالب فقـط              
  . ووجود ارتباط دال سالب بين تقدير الذات واضطراب الضغوط عند كل من الطالب والطالبات

  
 وعالقاتها ببعض   ن لدى المحررين السياسيي   اآلثار بعيدة المدى التعذيب   ) " 2001(دراسة الزبير،   

 . "المتغيرات

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اآلثار البعيدة الناتجة عن التعذيب اللذان مارسـهما االحـتالل                
، وحاولت الدراسة معرفة اآلثار النفسية والجـسمية بعيـدة          ناإلسرائيلي على المناضلين الفلسطينيي   

سـجيناً  ) 220( السجون اإلسرائيلية، وتكونت عينة الدراسـة مـن   المدى للمحررين السياسيين من 
محرر من السجون اإلسرائيلية، واستخدام الباحث مقياس شدة التعذيب ومقياس تأثير الحدث ومقياس 

  .األعراض الجسمية
  :وتوصلت الدراسة إلى وجود 

اتجة عن االعتقال، كمـا      عالقة ارتباط قوية بين التعرض للتعذيب الجسدي واآلثار بعيدة المدى الن          
من أفراد العينة يعانون من االضطراب الناتج عن الصدمة النفسية، كمـا       %) 35(بينت الدراسة أن    

اظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين  مستوى ما بعد الصدمة واألمراض النفـسية                
  . عند االعتقالنبعيدة المدى تعزى لعمر السجي

  
استقرار وتغيير أساليب المواجهة الشخـصية لـدى أسـرى النـضال             )"2001(دراسة دحالن،   

  ".الفلسطيني المحررين بوصفها دالة لالعتقال والتحرر
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من قضية لم يتطرق لها أحد، حيث أن معظم الدراسـات الـسابقة                  

لى أسـرى مناضـلين      ع فأجريتا هذه الدراسة    م أَ . لجيوش نظامية  اًركزت على أسرى كانوا جنود    
 ألنفسهم، األمر الذي سيمكننا من التعرف على ما إذا كان لخبرات             رسموها ُأسروا من أجل أهداف   

المعتقل والحياة داخل المعتقل نفس األثر الذي تتركه على األسير المناضل كما تتركه على األسـير       
  األسـرى المحـررين    ا الهدف التطبيقي فعلى ضوء معرفة خصائص شخصية         الجندي النظامي، أم

ين من السجون اإلسـرائيلية وذلـك       ريخدم فئة المحر  بما  فسيتم تقديم توصيات لنتائج هذه الدراسة       



 50

بخلق وضع تكيف أفضل لهم وتخفيف األعباء التي تثقل كاهل عائالتهم وإزالة العائق التي تحد من                
: كـاآلتي مـوزعين   راً  أسيراً محر  )270(تكونت عينة الدراسة من    .قدراتهم وتحريرهم من القيود   

  . لم يتم اعتقالهماًشخص) 57( محررين قديما، وٍريأس) 100( محررين حديثاً وٍري أس)113(
واستخدمت الباحثة ثالثة مقاييس وهي مقياس صالحية التفكير ومرونته، ومقيـاس عـدم الثبـات               

  .MMPIالتوافق، واختبار الشخصية المتعدد األوجه واالنفعالي، 
  : الدراسة ما يليوكانت بعض نتائج

ن إحصائيا بين العينتين في مقياس من المقاييس الفرعية الختبار الشخصية المتعدد            ي دال فرقينوجود  
االنطـواء  :  وقد اتجهت الفروق قي صالح العينة التجريبية الثانية وهذان المقياسـان همـا             هاألوج

ه وجد ثالثة فروق دالة إحصائيا       أما بالنسبة لمقياس صالبة التفكير ومرونت      ،االجتماعي والمسؤولية 
  :اآلتيةفي المتغيرات 

والتوجـه نحـو    .  واتجه الفرق لصالح العينة التجريبية األولى      )0.05( مستوى داللة    د عن ةالتوكيدي
الـذكورة  أما متغيـر    و.  واتجه الفرق لصالح العينة التجريبية األولى      )0.05(ى  اإلنجاز عند مستو  

  .العينة التجريبية األولىاتجه الفرق لصالح فقد األنوثة /
  

اآلثار النفسية للعدوان اإلسرائيلي على المصابين خالل أحـداث          ") 2003 (،دراسة عساف والحلو  
  . "عاقه تفاضة األقصى ومدى تعاملهم مع اِإلان

 اآلثار النفسية للعدوان اإلسرائيلي على المصابين خـالل أحـداث           إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     
 والدخل  ، والحالة الصحية  ، ومدى تعاملهم مع اإلصابة في ضوء متغيرات الجنس        انتفاضة األقصى 
 وبلغت عينة   ، أو شهيد في األسرة    ، ووجود أسير  ، ومستوى التعليم  ، ومكان السكن  ،الشهري لألسرة 

  . مصابا) 279(مصاب استجاب منهم ) 500(الدراسة 
في مجالي اآلثار ) α=0.05(المستوى وقد بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

كما بينت  , النفسية والتعايش مع اإلصابة في معظم المتغيرات المستقلة التي تناولتها الدراسة الحالية           
نتائج الدراسة أهم المشكالت التي يعاني منها المصابون واحتياجاتهم لعملية التكيف مـع اإلعاقـة               

فروق ذات داللة إحصائية في مجال اآلثار النفسية تبعـا          ، وبينت النتائج وجود     الناتجة عن اإلصابة  
الجنس، الحالة االجتماعية، الدخل الشهري، العمر، مكان السكن، مستوى التعليم، ووجود           (لمتغيرات

   ).شهيد في األسرة
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اضطراب ما بعد التجارب الصادمة المتعلقة بالشهادة، والسجن، وهـدم          ):" 2003(دراسة مغالسة، 
  ".حافظة بيت لحم البيوت في م
ضطراب إجهاد ما بعد الصدمة النفسية بـين أفـراد          راسة التعرف إلى مدى انتشار إ     هدفت هذه الد  

  .ن، أو هدم منزل العائلةي، أو سجبالشهادة العائالت التي تعرضت لفقدان أحد أفراد األسرِة
رابات ما بعد    وجود دالالت واضحة على مدى انتشار أعراض اضط        إلىوقد أشارت نتائج الدراسة     

وقد كانت هناك اختالفات ذات داللـة إحـصائية فـي            .الصدمة النفسية ما بين العائالت المنكوبة     
 إما بالمشاركين أنفسهم أو باألوضاع أو بنـوع         ،األعراض وردود األفعال تعود ألسباب لها عالقة      

 عاما كانوا )26 ـ 35(وأشارت النتائج إن المشاركين الذين تراوحت أعمارهم ما بين  .التوتر نفسه
أكثر تأثيرا بمثل هذه اآلثار مقارنة بالفئات العمرية األخرى ،كما كانت العائالت التي استشهد أحـد                

ضطرابات إجهاد ما بعد الصدمة النفسية وردود الفعل مقارنة بالعائالت التـي            أفرادها أكثر تأثرا بإ   
لتي استشهد أحـد أفرادهـا أكثـر تـأثرا           العائالت ا  بأنوأشارت النتائج أيضا     .اعتقل أحد أفرادها  

كمـا كانـت     .ضطرابات إجهاد ما بعد الصدمة النفسية من العائالت التي هدمت بيوتها           إ بأعراض
كما إن اإلناث    .العائالت التي اعتقل أحد أفرادها أكثر تأثرا من العائالت التي تعرضت بيوتها للهدم            

  .سية مقارنة بالذكورأكثر تأثرا باضطرابات إجهاد ما بعد الصدمة النف
  

  ". تأثير التعذيب على الصحة النفسية لألسرى الفلسطينيين المحررين)" 2004(دراسة سرور، 
هدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين صعوبة ظروف األسرى ومدى التعرض للتعذيب، وبلغت 

السجون اإلسـرائيلية    أكثر من ثالثة أشهر في المعتقالت و       ا فلسطينياً ممن قضو   )64(عينة الدراسة   
 استمارة تفاصيل شخـصية، واسـتمارة طـرق         ، استمارات )5(ألسباب سياسية، واستخدم الباحث     

، واسـتمارة   PTSD لتشخيص   DSM-IV ـير الذاتي المالئمة لمعايير أل    رالتعذيب، واستمارة للتق  
  ... ، واستمارة تقرير ذاتي وهي االنفصامية P.T.S.Dتقييم األفكار المتعلقة في 

) 56(من ) %25(ته  نسبما   يعانون   الذينوأظهرت النتائج وجود نسبة عالية من األسرى المحررين         
 عالقة بين عمر األسير ووقت اعتقالـه أو         وعدم وجود  ما بعد الصدمة،     ت من اضطرابا  اضطراب

ات وقت إطالق سراحه للصورة اإلكلينيكية لألسير، أن األسرى الذين اعتقلوا في السبعينات والثمانين
لضرب والشبح  با طرق التعذيب    تمثلتعذبوا أكثر من األسرى الذين اعتقلوا في السنوات األخيرة،          

  . أنواعهبمختلفواإلجبار على الوقوف أو منع الحركة والتركيز على الرأس والحرمان 
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عالقة أنماط الجهاز العصبي باضطراب ما بعد الصدمة النفسية لدى           ") 2004(, دراسة بني يونس  
  ."لبة الجامعة األردنيةط

ضطراب ما بعـد الـصدمة      إهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن كل من أنماط  الجهاز العصبي و            
 لدى طلبة الجامعـة     )PTSD( وإيجاد العالقة ما بين أنماط الجهاز العصبي و        ،)P.T.S.D(النفسية  
م االجتماعية واإلنسانية طالبا وطالبة من كلية العلو) 32(حيث اختيرت عينة قصديه بلغت    , األردنية

  ).2003-2004(مسجلين للعام الدراسي 
وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس الخصائص السيكوفيسيولوجية الذي وضـعة سـتريليو              

)Streleo (         وقد أظهرت نتائج   , ويتضمن عشرة مواقف حياتية عامة يتعرض لها الطلبة في حياتهم
للنمط المتوسط %) 37.5( و%) 34.4(الضعيف للجهاز العصبي الدراسة أن نسبة الطلبة من النمط      

للنمط القوي للجهاز العصبي وقد أشارت نتائج التحليل اإلحصائي باستعمال التكرارات           %) 28,1(و
 ،مصابون%) 90.6(غير مصابين ونسبة    %) 4.4(أن نسبة   ) P.T.S.D(والنسب المئوية لتشخيص    

كمـا  . بدرجـة قويـة   %) 12.5( و ،درجة متوسطة ب%) 40.6( و ،بدرجة بسيطة %) 37.5(منهم  
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستعمال معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين أنماط الجهاز             

         ذات داللـة إحـصائية عنـد       ) 50.4-( وجود عالقة ارتباط سـلبية بلغـت         (PTSD)العصبي و 
)0.05=αقلأ ف.(  

 من  PTSDألهمية لتشخيص كل من أنماط الجهاز العصبي و         وقد أوصى الباحث بضرورة ايالء ا     
  . خالل عقد الدورات التدريبية وإجراء المزيد من البحوث لدى مختلف الفئات

  
ثر اضطرابات ما بعد الصدمة على  كفاءة بعـض الوظـائف المعرفيـة              أ ")  2004(, دراسة طه 

  ."والتوافق النفسي االجتماعي لدى عينة من المصدومين 
 و النفسية الجـسمية الناتجـة عـن         ،ضطرابات النفسية أثر اإل هذه الدراسة إلى الكشف عن      هدفت  

 ،التعرض لبعض األحداث الصدمية وأثرها في كفاءة األداء على اختبارات بعض الوظائف المعرفية          
ضطرابات ما بعـد الـصدمة فـي المجتمـع          إوالتوافق النفسي االجتماعي لدى عينة من مرضى        

ضطرابات ما بعد الصدمة مشخصين إكلينيكيا وهـم        إعينة الدراسة من مرضى     وتكونت  . المصري
  .فرداً )40( باإلضافة إلى عينة من غير المرضى كمجموعة ضابطة تكونت من اًمريض) 40(

المجموعة األولـى مـن إعـداد    , الدراسة فعددها اثنا عشر اختباراهذه  أما األدوات المستخدمة في     
رات وهي شطب الحروف واختبار تجريد العالقات واختبـار الـذاكرة           الباحثة وعددها سبعة اختبا   

اللفظية والذاكرة الذاتية والتوافق النفسي االجتماعي واختبار اضطرابات ما بعد الصدمة والمجموعة            
 اختبارات استخدمت في بحوث سابقة وهي اختبار التقدم في الجمع التسلسلي            )5(الثانية عبارة عن    
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م واختبار تصنيف الصور واختبار تجريـد المفـاهيم االجتماعيـة واختبـار            واختبار شطب األرقا  
  .المصفوفات المتدرجة

  
الذكور مقابـل   ( مجملها إلى أهمية الدور الذي يؤديه متغير الفروق النوعية           يوقد أشارت النتائج ف   

ـ في كفاءة األداء على اختبارات الوظائف المعرفية والتوافق النفسي االجتماعي           ) اإلناث ظهـر  أ دق
دورا هاما في إبراز الفروق بين مجموعات الدراسة في اتجاه تفوق ذوي المستوى المرتفـع مـن                 

داخل عينة المرضى في ضوء     ) ت( أما عن نتائج اختبار    ،التعليم على ذوي المستوى المنخفض منه     
 تبين تفوق مجموعة منخفضي الصدمة على مجموعة مرتفعي الصدمة في األداء على        ،شدة الصدمة 

اختبار تجريد المفاهيم االجتماعية واختبار الذاكرة الذاتية واختبار التوافق         : هيثالثة اختبارات فقط    
النفسي االجتماعي مما يوحي بوجود آثار سلبية لشدة الصدمة على المتغيرات التي يغلـب عليهـا                

  .الطابع الشخصي االجتماعي
  

مة العدوان اإلسرائيلي أثناء انتفاضة األقصى األنماط المختلفة لصد ") 2004 (،دراسة البنا وعسلية
  ."من وجهة نظر تالميذ المرحلة األساسية في محافظات غزة 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان اإلسرائيلي لدى تالميـذ               
فعل التالميذ بـردود  المرحلة األساسية أثناء انتفاضة األقصى في محافظات غزة ومدى تأثير ردود          

 وبلغـت عينـة     ، ومن أماكن متعـددة    ،سنة) 7-12(ممن تقع أعمارهم بين     . فعل اآلباء واألمهات  
 ومن األدوات التي استخدمها الباحثان قائمة األحداث الصادمة لقيـاس  ،طفال وطفلة) 240(الدراسة  

لمشاكل النفسية واالنفعاليـة     واختبار روتر للوالدان لقياس ا     ،ردود الفعل لصدمة العدوان اإلسرائيلي    
  .نا الوالدهلألطفال ويجيب علي

وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات ردود األفعال              
 والى عدم وجـود     ،المترتبة على صدمة العدوان لدى تالميذ المرحلة األساسية بين الذكور واإلناث          

ئية بين درجات ردود الفعل المترتبة على صدمة العدوان تعـزى           عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصا    
والى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين ردود الفعل المترتبة على صـدمة            . لمتغيرات مكان اإلقامة  

  .العدوان عند التالميذ وبين ردود فعل الوالدين
  

فاضـة األقـصى    سر الـشهداء خـالل انت     أاآلثار النفسية على     "  بعنوان )2005(دراسة صبيح،   
)2001"(  

) أب، أم، أخ، أخت، زوجة، زوج     (سر الشهداء   أهدفت هذه الدراسة إلى معرفة اآلثار النفسية على         
التي عانوا منها والناتجة من االعتداءات اإلسرائيلية خالل انتفاضة األقصى وتكونت عينة الدراسة             
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:  مـا ن وه يواستخدمت الباحثة أدات  سر شهداء محافظة رام اهللا والبيرة والقدس        أ من   اًفرد) 230(من
  .مقياس بيك لالكتئاب: الثانية و سؤاالً)90(من المكون ) SCl90(قياس قائمة األعراض م: أوالً

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طرديه بين األمراض النفسية ودرجة القرابة من الـشهيد أي          
النفسية أعلى، وانه ال يوجد اخـتالف بـين          ضكلما كانت العالقة قوية كلما كانت اإلصابة باألمرا       

 فعدم حصول المرأة على عمل وعدم خروجها من البيت يزيد           هالمرأة الفلسطينية عن المرأة األجنبي    
  .من احتمالية إصابتها باألمراض النفسية

  
           اآلثار النفسية واالجتماعية والجـسمية لـدى زوجـات الـشهداء فـي             )" 2005(دراسة نزال،   

  ."فظة جنينمحا
 اآلثار النفسية واالجتماعية والجسمية لدى زوجات الـشهداء فـي           إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

محافظة جنين، وقياس الفروق في متوسط تقديرات زوجات الشهداء لتلك اآلثار التي يمكن أن تعزى 
  .يلمتغير طبيعة السكن والدخل وعدد أفراد األسرة ومستوى التحصيل العلم

  .زوجة شهيد) 138( عينة الدراسة منوتكونت
  .فقرة اشتملت على ثالثة مجاالت) 45(واستخدمت الباحثة استبانه مكونه من

 أشد اآلثار النفسية واالجتماعية والجـسمية لـدى زوجـات الـشهداء              أن : نتائج الدراسة اظهرت  
مع المجـالين    في المجال الجسمي مقارنة       كانت والناجمة عن استشهاد أزواجهن في محافظة جنين      

  .االجتماعي والنفسي
  

اآلثار النفسية الصدمية المترتبـة علـى فعـل االجتياحـات           )"2006(دراسة عساف وأبو الحسن،   
دراسة حالة طلبة الـصفوف العليـا مـن المرحلـة           : العسكرية اإلسرائيلية لمنطقة مخيم جنين      

  ."األساسية 
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم تلك اآلثار النفسية الصدمية المترتبة علـى فعـل االجتياحـات                 

طالب وطالبـة مـن تالميـذ       ) 135(العسكرية اإلسرائيلية لمخيم جنين، وعينة الدراسة تكونت من       
مـن  ها  ا قد أخذ  ا أداة من أربعة أقسام كان     انمدارس وكالة الغوث لالجئين في جنين، واستخدم الباحث       

  :مجلة الثقافة النفسية المتخصصة من تعريب محمد النابلسي 
  :وقد أظهرت النتائج ما يلي 

، وهي  %)65.3(أن نسبة الدرجة الكلية المتعلقة بموضوع اآلثار النفسية الصدمية قد بلغت             .1
ن كانت تبدو في ظاهرها نسبة متوسطة، إال أنها ذات اعتبارات مرتفعة فـي األوسـاط                او

 .لينيكية، وذلك لما قد يترتب عليها من آثار وتبعات سلبية مستقبليةالنفسية اإلك
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وجود مشكالت وأعراض نفسانية وفسيولوجية بدنية وسلوكية وتعلميه وتعليمية يعاني منها            .2
  :معظم طلبة الصفوف العليا في المرحلة األساسية، وبنسب مرتفعة، وكانت النتائج كاآلتي

من الطلبة قد أصبحوا يعانون من مشاكل       ) %78(أعراض نفسانية، حيث أن حوالي     •
نفسانية مثل الخوف والقلق وخشية الظالم والكوابيس وما إلى ذلك مـن مظـاهر              

 .وأعراض

بأنهم قد صاروا يعانون مـن      %) 75(أعراض فزيزلوجية بدنية، حيث أفاد حوالي      •
 بعض المشاكل البدنية، المتمثلة في أوجاع البطن والصداع وما إلى ذلك من مظاهر            

 .وأعراض

من الطلبة قد أصبحوا يعانون مـن       %) 70(أعراض سلوكية، حيث تبين أن حوالي      •
 .مظاهر اللجوء إلى العنف والصراخ وتكسير وتحطيم األشياء

من الطلبـة قـد أصـبحوا       %) 70(أعراض تعلمية تعليمية، حيث تبين أن حوالي         •
التركيـز فـي    يعانون من بعض المشاكل المعرفية والمتمثلة في عدم القدرة على           

 .الدراسة والنسيان السريع، وعدم االهتمام بالمدرسة وأمور التعلّم والتعليم

  
  ". الصحة النفسية لسكان الضفة الغربية") 2006 (،دراسة مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب
الصحة النفسية لسكان الـضفة الغربيـة       توافر مكونات   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة نسبة ومدى        

) 816(ار أعراض ما بعد الصدمة لدى أفراد الشعب الفلسطيني وشملت عينة الدراسة علـى               وانتش
  .  ومعدة في المركزمقننة شخص راشد وأدوات الدراسة المستخدمة هي اختبارات نفسية

 يعانون من االضطراب النفسي الناتج عـن صـدمه سـابقة    )%21.4(ونتائج الدراسة أظهرت أن    
)PTSD(، و )38.1%(   أعراض   لديهمPTSD  كما أن )ال يعانوا من هذه األعراض فـي        )%37.4 

كانت ) SC190( كما أن نتائج قائمة األعراض .  يعانون من اإلجهاد النفسي الحاد)%3.1(حين أن 
 لالكتئـاب،   )1.31( للوسواس القهري،    )1.24( ، للقلق )1.12( ، لألعراض السيكوسوماتية  )1.00(
 للفوبيـا أي    )1.00( للعدوانيـة،    )1.21( للبرنويـا،    )1.20( ، للفصام )0.51( للحساسية،   )1.31(

  .)1.34(المخاوف المرضية ولألسئلة األخرى 
مما يتضح أن المجتمـع  ) SC190(   ومكوناتPTSDحيث انه يوجد عالقة واضحة بين مكونات        

 صدمات نفسية متالحقة أثرت على بنيته النفسية والشخصية في كثيـر            الفلسطيني مجتمع يعاني من   
  .من األحيان وفي أحيان أخرى زادت من صالبته وثباته
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االضطرابات الناتجة عن ضغوط التجارب الصادمة لدى الطلبة الجامعيين ") 2006(، دراسة سعادة
  ."في محافظة رام اهللا والبيرة وأساليب تكييفهم

 ،طلبة الجـامعيين هدفت هذه الدراسة إلى تحديد اآلثار النفسية للتجارب الصادمة التي يتعرض لها ال 
 وتحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة على الدرجة الكلية لكل مـن مقيـاس                 ،وأساليب تكيفهم 

 والدرجة الكلية على مقياس أساليب التكيف تعـزى لمتغيـرات           ،اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة    
 وبلغت عينـة    . والتعرض للعنف والتهديد   ، والفقدان ، والمستوى األكاديمي  ،ومنطقة السكن , الجنس

طالبا وطالبة من الجامعات الفلسطينية في محافظات رام اهللا والبيرة من مـستوى             ) 534(الدراسة  
أما األدوات التي اسـتخدمتها الباحثـة      . السنة األولى والسنة الرابعة بطريقة عشوائية طبقية بسيطة       

المكونـة مـن سـت      ضطرابات ما بعد الصدمة ومقياس أساليب التكيف        إ "المسيسبي  "فهي مقياس   
  .أساليب

 ،%)47.2(ضطراب ما بعد الصدمة بين أفراد العينـة         إوقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود نسبة        
 وقد أشارت النتـائج إلـى أن نـسبة          ،لدى اإلناث %) 43.6(لدى الذكور و    %) 50.7(حيث كانت 

%). 41.7( ومنطقة الوسط    ،%)55.6( ومنطقة الشمال    ،%)61.7(االضطراب في منطقة الجنوب     
 ،%)47.1( وفي القـرى     ،%)72.9(وأشارت النتائج أيضا إلى أن نسبة االضطراب في المخيمات          

  %).39.3(وفي المدن 
  

التكيف النفسي واالجتماعي لدى األسرى المحررين في مؤسسات السلطة         )" 2006(دراسة قباجة،   
  ".الوطنية في محافظة الخليل 
كيف النفسي واالجتماعي لدى األسـرى المحـررين فـي           مدى الت  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

 أسير محرر ممن يعملـون  )240(مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتكونت عينة الدراسة من    
في مؤسسات حكومية، واستخدم الباحث اإلستبانه كأداة للدراسة حيث تم إعدادها من قبل الباحـث               

  . سؤال مقالي)13(والمكونة من 
  :سة النتائجوأظهرت الدرا

في درجة التكيف النفسي    ) α = 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          .1
واالجتماعي لدى األسرى المحررين في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك فـي            

العمر ومدة االعتقال وعدد مرات االعتقال والحالـة االجتماعيـة قبـل وبعـد              (متغيرات  
 .)االعتقال

 في درجة التكيـف النفـسي       )α = 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        وجود .2
واالجتماعي لدى األسرى المحررين في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وذلـك فـي             
متغيرات المستوى التعليمي حيث كان لصالح ذوي التعلم الجامعي فأكثر، وعـدد األطفـال     
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حيث كانوا أكثر تكيفاً من األسـرى ذوي        ) 3ـ  1( كان لصالح ذوي عدد األطفال من      حيث
 فما فوق، أما الدخل الشهري بعد االعتقال كان لصالح ذوي الدخل العـالي              4عدد األطفال   

  .على الدخل المتدني والمتوسط
  

النفسية الناجمة عن األسرى وعالقتها باستراتيجيات التوافـق        اآلثار  ) " 2006( دراسة أبو هين،    
 " المحررين من السجون اإلسرائيلية لدى أسرى قطاع غزة 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اآلثار بعيدة المدى الناتجة عن الـسجن والتعـذيب التـي                 
مارسها االحتالل اإلسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، ومعرفـة أنـواع االسـتراتيجيات             

تي يتعرض األسير المحـرر     المستخدمة من قبل األسير المحرر، ومعرفة آثار الفترة الزمنية ال         
سجيناً، واسـتخدام   ) 370(على استراتيجيات التأقلم مع الواقع لديه، وتكونت عينة الدراسة من           

الباحث مقياس أساليب استراتيجيات التكيف ومقياس كرب ما بعـد الـصدمة ومقيـاس بيـك                 
 المحـررين   لالكتئاب، وتوصلت الدراسة إلى انتشار االكتئاب عند أفراد العينة مـن األسـرى            

  .باإلضافة إلى انتشار كرب ما بعد الصدمة عند أفراد العينة
  
  

  .ضطرابات النفسية لما بعد الصدمةالدراسات األجنبية التي تناولت اال 2.15.2
  

الشخصية قبل األسر   : أسرى الحرب في العهد الفيتنامي      : "Ursano،  )1981( دراسة اورسانو   
  ".وتطور المرض النفسي

راسة لفحص دور بناء الشخصية في تطور المرض النفسي بعد تجربة األسـر فـي               هدفت هذه الد  

الحرب، وتكونت عينة الدراسة من ستة أسرى حرب فيتناميين عائدين والذين تم االلتقاء بهم صدفة               

قبل األسر، وتم استخدام أسلوب المقابلة كأداة للدراسة، وتوصلت نتائج الدراسـة إلـى أن وجـود                 

 االستعداد للمرض النفسي ليس ضروري لتطور المرض النفسي بعد العودة، وأن المرض النفسي أو  

التغيرات في الشخصية تنعكس على التأقلم في بيئة األسر وتأثير األنا المثالي على العناصر العقابية               

  . أو التأديبية لألنا األعلى
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رى القوه الجويـة  المرض النفسي لدى أس: "Ursano et al، )1981(دراسة يورسانو وآخرون 

  ".بعد مرور خمس سنوات على الحرب: األمريكية خالل حرب فيتنام 

 هدفت هذه الدراسة إلى قياس الضغط النفسي لدى أسرى القوه الجوية االمريكيـه الـذين عاشـوا                 

تجربة األسر في حرب فيتنام، وتكونت عينة الدراسة من بعض األسرى األمريكان الذين عادوا من               

  .حرب فيتنام

واألداة هي عبارة عن برنامج تطوعي كان يعمل على متابعة الوضع النفسي لألسرى العائدين خالل 

وتبين من خالل المتابعة وجود مشكالت عدم تأقلم نفسية، والتي       . الخمس سنوات األولى بعد الحرب    

الترابط وهذه النتائج تدعم    . م1969توجد بدرجة عالية بين أسرى الحرب الذين تم أسرهم قبل عام            

  . الضاغطة غير العاديه مع ازدياد المرض النفسيةبين البيئ

  

مسح سكاني للفقدان والضغط النفسي : "Armenian et al، )1986( دراسة أرمينيان وآخرون 

  ".أثناء الحرب

 السكانية في االستجابات النفسية للحرب والمساعدة علـى         تهدفت هذه الدراسة إلى تحديد الفرو قا      

من األشخاص  ) 5788(موعات السكانية في خطر االضطراب النفسي شملت الدراسة         تعريف المج 

، حيث تم استخدام الباحثين المقابلة التي   )م1982( حرب لبنان عام     االعجزة من المدنيين الذين عاشو    

تم من خاللها تطبيق قائمة فحص أعراض الضغط النفسي، وتوصلت الدراسـة إلـى أن الـضغط                 

الً أثناء الحرب؛ إذ أن الناس يتم وضعهم في مراكز آمنة أو مواقع بعيدة عـن                النفسي قد يكون قلي   

  . الحرب، لذلك وجد عندهم اضطراب نفسي غير واضح
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أربعون عاماً لمتابعـة أسـرى الحـرب    : "Kluzunik et al،)1986(دراسة كلوزنيك وآخرون 

  ".األمريكيين

سرى الحرب األمريكيين بعد مـرور فتـرة        هدفت هذه الدراسة لمعرفة أعراض ما بعد الصدمة أل        

أسير حرٍب، وتم استخدام فحوصـات فـي        ) 188(زمنية على األسر، اشتملت عينة الدراسة على        

  . الطب النفسي كأداة للدراسة

من أفراد  عينة الدراسة يعانون من أعراض ما بعد الصدمة منهم %) 76(وكانت نتيجة الدراسة أن   

%) 24( يعانون من أعراض متوسـطة و        اما زالو %) 39(حين أن    بشكل كلي في     اتعافو%) 29(

ال يعانون من األعراض، واستنتج الباحـث      %) 8(تحسنوا ولكن لديهم بقايا بعٍض من األعراض و         

  .أن  وجود اضطراب ما بعد الصدمة ليس بالضرورة أن يترافق مع االضطرابات النفسية األخرى
  

  ".ما بعد الصدمة لدى جرحى االنتفاضةاضطراب :" khamis,)1993( دراسة خميس 
 بين الفلـسطينيين  )P.T.S.D(هدفت هذه الدراسة إلى تقييم ظهور وانتشار أعراض ما بعد الصدمة    

 ،)P.T.S.D(وخاصة الجرحى خالل االنتفاضة وتحديد العوامل التي تؤدي إلى تطـور أعـراض              
 ألعـراض مـا بعـد       اً كبير اً انتشار  وقد بينت النتائج   .وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديموغرافية    

بينما تبـين    ال توجد فروق تعزى لمكان السكن وطبيعة الصدمة          هأنفيما تبين   الصدمة بين الجرحى    
 عند المـرهقين أكثـر مـن        )P.T.S.D( توجد فروق تعزى للعمر حيث تبين ارتفاع ألعراض          أنه

  .البالغين
  

اب ما بعد الصدمة لـدى أسـرى   اضطر: "Solomon et al،)1994(دراسة سولومون وآخرون 

  ".دراسة موضوعية: الحرب األوائل اإلسرائيليين والجنود مع آثار ضغط االقتتال 

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم األثر طويل المدى ألسرى الحرب وآثار ضغط االقتتال على مقيـاس                

تكونت عينة  ، و )م1973(االضطراب ما بعد الصدمة في صفوف المحاربين اإلسرائيليين في حرب           

محارباً عانوا من آثار ضغط االقتتال وكذلك       ) 112(أسرى حرب أوائل ومنهم     ) 164(الدراسة من   

  .محارباً من الذين يعانون من أعراض ما بعد الصدمة) 184(
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أسـير  %) 23(من المحاربين عانوا من آثار ضغط االقتتـال و          %) 37(ونتائج الدراسة بينت أن     

والنتـائج  . أعراض ما بعد الصدمة في بعض األوقات في الماضي         عانوا من % 14حرب أوائل و    

غالباً ثلثي المحاربين الذين عـانوا مـن آثـار        : بينت معدالت مختلفة للتعافي عبر الفترات الزمنية      

ضغط االقتتال والذين عانوا من أعراض ما بعد الصدمة في الماضي قد تعافوا في حين أن أقل من                  

  .اًنصف أسرى الحرب أبدوا تحسن

  

اضطراب ما بعد الصدمة لمجموعـة مـن   : "Engdahl et al،)1997( دراسة انجدال وآخرون 

  ".استجابة طبيعية لصدمة شديدة : األسرى الحرب األوائل 

هدفت هذه الدراسة لفحص ووصف التأثير طويل المدى ألسير الحـرب المـصدوم مـن خـالل                 

 الباحثون، وبشكل خاص علـى درجـة        اضطراب ما بعد الصدمة وعلم األمراض النفسية إذ ركز        

االستجابة الطبيعية المسجلة في اضطراب ما بعد الصدمة مقارنة مع اضطرابات أخرى قد تتواجـد   

أسير حرب  ) 262(إما لوحدها أو مع اضطرابات أخرى للناجيين من الصدمة، وتكونت العينة من             

الرجال قد تعرضوا لصدمات متعددة     أمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وهؤالء         

  . كاالقتتال واألسر ولم يتلقوا العالج النفسي، تم استخدام المقابلة كأداة للتشخيص والفحص النفسي

عانوا من أعراض ما    %) 53(وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من نصف األسرى  أي بمعدل             

اضطراب ما بعد الصدمة حاليا ، وهذا   يعانون من   %) 29(بعد الصدمة خالل حياتهم بعد الحرب و        

  .يدل على أن اضطراب ما بعد الصدمة هو استجابة طبيعية ولكنه مقدمة للدخول في صدمة شديدة 

  

االضطرابات النفسية بعد االعتقـال الـسياسي فـي منطقـة     : " Denis،)1997( دراسة دينس ،

  ".1972 - 1944االحتالل السوفيتي وفي الجمهورية الديموقراطية ما بين 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى نسبة االضطرابات النفسية بين األسرى المحررين بعد تجربـة               

اشهر على  ) 6(شخصاً تم اعتقالهم ألسباب سياسية لمده       ) 54(االعتقال، وتكونت عينة الدراسة من      
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وف االعتقال، بمـا    األقل، واستخدم الباحث المقابلة المحددة اإلطار كأداة للدراسة، حيث تناولت ظر          

  .فيها وسائل التعذيب النفسي، وتجربة األسر، وتأثير االعتقال على حياة األسير

 من أفراد العينة لم يعانوا من اضطرابات نفـسية، بينمـا عـانى              )%29(بينت نتائج الدراسة أن     

  من أفراد العينة عانوا من بداية هـذه األعـراض          )%21( منهم من قلق واكتئاب، إذ أن        )25%(

خالل االعتقال أو خالل السنة األولى التالية، كما عانى العديد منهم من بعض االضطرابات الناجمة               

عن الضغط والصدمة، بينما ذكر واحد منهم تعرضه لجميع االضطرابات، كما ذكر أفراد الدراسـة        

  .الذين تم إجراء المقابلة معهم بعض النتائج اإليجابية لالعتقال

  

خبرات السجن عند الرجل الفلسطيني ووسـائل  : "Quota et al،)1997 ( دراسة قوته وآخرون

  ".التكيف

هدفت هذه الدراسة إلى تصنيف أنماط مختلفة من خبرات السجن وتحليل عالقة هذه األنمـاط مـع                 

  . المتغيرات النفسية والبيانات الشخصية الخاصة بكل أسير

، وكانت المقابلة الشخصية الوسـيلة التـي        أسيراً فلسطينيا محرراً  ) 79(وتكونت عينة الدراسة من     

  . اعتمد عليها الباحث في التحليل الكيفي للبحث

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كبار السن وسكان المدن الذين تعرضوا لدرجة عالية مـن التعـذيب         

  .  اعتبروا أن السجن نوع من المعاناة وعدم السعادة أكثر من األسرى صغار السن وسكان المخيم

  

ثمانية عشر عام لمتابعـة دراسـة   : " Solomon's et al،)1998( دراسة سولومون وآخرون 

  ".أسرى الحرب اإلسرائيلية وقتال المحاربين

هدفت هذه الدراسة لتقيـيم اآلثـار       ". المحاربين  " لمتابعة دراسة أسرى الحرب اإلسرائيلية وقتال       

أسـير حـرب    ) 164( مـن    ةنت عينة الدراس  النفسية والذهانية لما بعد كارثة أسرى الحرب، وتكو       

 إلضطراب ما بعد الـصدمة، وتـم اسـتخدام          اإسرائيلياً مدنياً الذين تعرضو   ) 189(وعينة مشابهة   

استبانه اشتملت على قائمة أعراض ما بعد الصدمة وتوصلت الدراسة إلى أن الصدمة تعود إلى علم       
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اضحة بين صفوف أسرى الحرب أكثر من  التي كانت وةاألمراض النفسية وعلم األعراض والذهاني  

باإلضافة إلى أن تجربة األسر والدعم االجتماعي في األسرة والبناء االجتماعي والعوامل            . نالمهنيي

  . العسكرية وجدت لتكون مجتمعه بقوة مع اإلجراءات النهائية للحرب

   

تئـاب بـين   أعراض ما بعـد الـصدمة واالك  : "Favaro et al،)1999(دراسة فافارو وآخرون 

  ".االيطاليين في مخيمات النجاة ؛ بعد مرور خمسين عام على الحرب العالمية الثانية 

هدفت الدراسة لفحص المعدالت الحالية الضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب بين االيطاليين فـي              

 من محـاربي  ) 47( ايطاليين و  نمبعد من سياسيي  ) 51(مخيمات اللجوء، وتكونت عينة الدراسة من       

حركة المقاومة الذين تم تعرضهم لتجارب صادمة خالل فترة الخدمة، تم استخدام المقابلة اإلكلينيكية 

وتوصلت النتائج إلى أن .  Hopkinsلفحص وجود االضطراب واالكتئاب وتم استخدام أيضا قائمة

ن و  بين المبعدي %) 33.3(و  %) 35.3(معدالت العمر الضطرابات ما بعد الصدمة واإلكتئاب هي         

بين المشاركين األوائل واألعراض أكثر شدة بين المبعدين منهم عند محـاربين حركـة              %) 4.3(

  . المقاومة
  

آثار ضغوط ما بعد الصدمة علـى       :" Vostanis  &Thabet )2001( دراسة ثابت و فوستاينز     
  ".األطفال أثناء الحرب 

ند األطفال الفلسطينيين الـذين     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معدل ضغوط ما بعد الصدمة ع           
عوامل الخوف العصبي وضـغوط مـا بعـد         وف من الحرب، وكذلك العالقة بين       تعرضوا إلى خ  

 سنة، واسـتخدم  )11 ـ  6( تتراوح أعمارهم من  طفالً)239(الصدمة، وتكونت عينة الدراسة من 
المـشاكل العاطفيـة    للمشاكل الـسلوكية والعاطفيـة، ولدراسـة     اً مقياس )31(الباحثان مع األطفال    
  .م التوجه لعيادات نفسيةjوالسلوكية لألطفال 

وأظهرت النتائج أن هناك عالقة ما بين الخوف العصبي وضغوط ما بعد الصدمة عند مقياس روتر                
لآلباء، بينما ال توجد عالقة ما بين الخوف العصبي ومقياس روتر للمعلمين، كما وبينت النتائج أن                

 يعانون من )%41(انون من اضطراب ما بعد الصدمة بصورة خفيفة وأن  من األطفال يع)72,8%(
  .اضطراب ما بعد الصدمة متوسطة إلى شديدة

  



 63

دراسة موضوعية الضطراب مـا بعـد الـصدمة    ): "Port et al،2001(دراسة بورت وآخرون 

  ".ألسرى الحرب كبار السن

مـستويات األعـراض،    هدفت هذه الدراسة لفحص التغيرات في اضطراب ما بعـد الـصدمة، و            

ومعدالت التحسن عبر أربع سنوات ما بين أسرى الحرب األوائل األمريكيين من الحرب العالميـة               

من ) 244(من أسرى الحرب األوائل و ) 177(الثانية والحرب الكورية، وتكونت عينة الدراسة من  

  .أسرى الحرب العالمية الثانية فقط

وبينت نتائج الدراسة أن    . راب ما بعد الصدمة للمسيسبي    واستخدم الباحث في الدراسة مقياس اضط     

معدالت انتشار اضطراب لما بعد الصدمة ومستويات األعراض تتزايد بصورة واضـحة خـالل              

األربع سنوات لما بعد الحرب وذلك وفقا ألداة القياس، واألعراض تبدأ لفترة قصيرة بعد الحـرب                

قدين الماضيين وأعراض اضطراب ما بعد الـصدمة        ومن ثم تستمر لعقود مختلفة وتزداد خالل الع       

  . المتأخرة هي ذات نسبة نادرة

  

التعذيب وسـوء المعاملـة وأعـراض    : "et al, (El-Sarraj 2003(دراسة السراج وآخرون، 

  ".االضطرابات الناجم عن الضغط التي يتعرض لها سجناء سياسيون فلسطينيون

 النفسية الناجمة عن سـوء المعاملـة        تالضطراباهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن األعراض وا       

وقد استخدم في هذه الدراسة المقابلة الشخصية، وتم        . والتعذيب أثناء فترة اعتقالهم من قبل االحتالل      

سجينا سياسيا فلسطينيا سابق من سكان قطاع غزة ممن أمضوا فتـرة            ) 550(تطبيق الدراسة على    

  . عاماً) 40 -13(بين في سجون االحتالل، وتراوحت أعمارهم ما 

وأظهرت النتائج انه كلما تعرض السجين أكثر للتعذيب الجسدي كلما عـانى أكثـر مـن العزلـة                  

 واالنفعال المبالغ فيه، كما أظهرت الدراسة أن األسرى السابقين الذين استمر تعرضـهم              ةوالالمباال

 والمبالغ فيه بدرجة اكبر لفعا من العزلة واالنالالضطهاد والذين تعرضوا لمشاكل اقتصادية قد عانو

  . من غيرهم
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اضطراب ما بعد الصدمة لدى أسرى حرب : "Favaro et al ،)2006( دراسة فافارو وآخرون، 

  ".العالمية الثانية 

أسير حـرٍب فـي    ) 66(هدفت هذه الدراسة لتقييم تكرار و اضطراب ما بعد الصدمة وسماتها بين             

لذّين تم ترحيلهم قهرا لمخيمات الموت، تـم اسـتخدام المقابلـة            الحرب العالمية الثانية، بعض من ا     

اإلكلينيكية البنائية كأداة دراسة لفحص وجود اضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب، وتـم اسـتخدام               

من العينة يعانون من اضطراب مـا بعـد         %) 48(وبينت الدراسة أن    ) Hopkins(قائمة أعراض   

توثيقهم بأنهم يعانون من األعراض الكلية وكـذلك بينـت          تم  %) 20(الصدمة الجزئي في حين أن      

  . الدراسة انخفاض واضح في انتشار اإلكتئاب وان هناك مستويات قليلة من الضغط النفسي

  

   تعليق على الدراسات السابقة 16.2

  

لقد استفادت الباحثة من خالل االطالع علـى األدب التربـوي والدراسـات الـسابقة لموضـوع                 

لنفسية ما بعد الصدمة وذلك من خالل التعرف على الفئات والمناطق التي تناولتهـا              االضطرابات ا 

الدراسات السابقة، حتى تسنى لها عمل الدراسة في مناطق وفئات لم تتناولها الدراسات من قبل وان             

تناولت بعض جوانبها فهي قليلة جدا وال تكاد تذكر خاصة في فلسطين وبالذات األسرى المحررين،               

واستفادت الباحثة من نتائج الدراسات السابقة من التوصيات واالقتراحات، حيث أخـذت مـن              كما  

اقتراحات بعض منها وخاصة في اختيار المتغيرات الخاصة بالدراسة وفئة الدراسة، إذ تم تنـاول               

بعض المتغيرات وعالقتها باالضطرابات النفسية التي لم تتطرق له الدراسات السابقه، وكذلك فـي              

ء فقرات مقياس الدراسه والذي تم أخذه من عدة مقاييس من دراسات عربيه سابقه تم ذكرها في                 بنا

  .الفصل الثالث
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 .العربيةالدراسات  1.16.2

  

تناولت كثير من الدراسات العربية األسرى المحررين ومعاناتهم ولكن بعمق ضيق وبشكل قليل ولم              

 التي أجريت في هذا الجانـب والتـي         يطال جميع المناطق المتضررة ولكن هناك بعض الدراسات       

قاست االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة ومنها في قطاع غزة ورام اهللا والخليل، مثـل دراسـة         

) م2006(وقباجـة،   ) م2006(ودراسة أبو هـين،     ) م2004(و دراسة سرور،    ) م2001(الزبير،  

ـ        سي واالجتمـاعي لألسـرى   ودراسة محمود، إذ أن تلك الدراسات تطرقت إلى دراسة التكيف النف

واآلثار بعيدة المدى للتعذيب وعالقة اآلثار النفسية لألسرى المحررين باستراتيجيات التوافق ، كما             

. إلى استقرار أساليب المواجهة الشخصية لألسـرى وتغييرهـا        ) م2006(تطرقت دراسة دحالن،    

 االضـطرابات النفـسية التـي       ومعظم الدراسات العربية في هذه الدراسة تناولت اآلثار النفسية أو         

ودراسة بني  ) م2006(من ركز على طلبة الجامعة مثل دراسة سعادة،         : ركزت على الطلبة، فمنها   

، وهناك دراسات تناولت الطلبة سواء فـي المرحلـة          )م1998(، ودراسة تركي،    )م2004(يونس،  

) م2006(الحـسن،   األساسية أو طلبة المرحلة الثانوية في المدارس ومنها دراسة عـساف وأبـو              

) م1996(والخواجـة،  ). م1995(ودراسة قوته وبوناماكي والـسراج،      ) م2005(ودراسة مخيمر،   

وهناك دراسات تناولت األسر المصدومة سواء أسرة الـشهيد أو          ) م2004(ودراسة البنا وعسلية،    

ة، أسر خرجت من وطنها هروبا من األحداث المؤلمة أو أسر هدمت بيوتها مثـل دراسـة مغالـس         

). م1997(، ودراسة فريحـات،     )م2005(ودراسة صبح   ). م1997(ودراسة الخواجة،   ) م2003(

  ).م2003(ودراسة وحيدة تناولت الجرحى الفلسطينيين هي دراسة عساف والحلو، 

أما بالنسبة لعينات الدراسة من حيث الجنس وذلك تبعا للدراسات العربية المتوفرة لـدى معظمهـا                

ور واإلناث إال أن هناك دراسات تناولت النـساء الفلـسطينيات أو زوجـات              تناولت الجنسين الذك  

وهناك دراستان كانت عينتهما    ). م1988(ودراسة بوناماكي،   ) م2005(الشهداء مثل دراسة نزال،     

إذ تناولت األسرى المحررين الـذين يعملـون فـي          ) م2006(من الذكور فقط وهي دراسة قباجة،       
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كانت عينه من المعتقلين الذكور ودراسة ) م1997(لك دراسة محمود، مؤسسات السلطة الوطنية وكذ

  ). م2004(سرور، 

أما فيما يتعلق بموضوع مستوى دخل األسرة وعالقته بدرجة االضطرابات  الذي تطرقت له هـذه                

وهي عالقة الطبقة االجتماعيـة     ) م1988(بوناماكي،  : الدراسة فقد تطرقت له ثالث دراسات وهي      

) م2003(، وعـساف والحلـو،      )م2006(، وقباجة،   )م1997(سية ودراسة فريحات،    بالصحة النف 

  ). م2005(ودراسة نزال، 

أماّ فيما يتعلق بمتغير فترة الخروج من األسر وعالقته باضطراب ما بعد الصدمة الذي تناولته هذه                

  ).م2007(الدراسة لم تتناوله أي دراسة عربية موجودة في الفصل الثّاني لعام 

تناولتـه  . ولت هذه الدراسة المستوى التعليمي وعالقته باالضطراب النفسي لدى األسرى فقـط           تنا

ونـزال،  ). 1988(ودراسـة بونامـاكي،     ) 2003(ودراسة عساف والحلو،    ) 2004(دراسة طه،   

)2005.(  

ة في  أما بالنسبة لمتغير الفترة الزمنية لألسر وعالقته بمستوى االضطرابات النفسية فقد تناولها قباج            

  .فقط من بين الدراسات العربية) 2006(دراسته، 

مخـيم،  (أما بالنسبة لمتغير مكان اإلقامة فتناولته هذه الدراسة بفئاته حسب تقسيم البيئة الفلسطينية،              

وعساف والحلو،  ). 1988(ودراسة بوناماكي،   ) 2005(، إذ تناولت هذا المتغير نزال،       )قرية، مدينه 

  ).2006(ودراسة سعادة، ) 2003(

 من خالل ذلك تبين للباحثة، بأن الدراسات العربية في مجال االضطرابات النفسية ما بعد الصدمة               

لدى األسرى المحررين الموجودة في هذه الدراسة قليلة جدا؛ وذلك لقلة الدراسات العربية في هـذا                

  .المجال لذلك كان كثير من الدراسات غير المباشرة

ا الدراسة لمعرفة مدى عالقتها بمستوى االضطراب النفسي إذ تناولت هذا           الحالة االجتماعية تناولته  

  ).2003(، ودراسة عساف والحلو، )2006(المتغير دراسة قباجة، 
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 : الدراسات األجنبية 2.16.2

بالنسبة للدراسات األجنبية في هذه الدراسة وهذا الفصل كان معظمها مباشراً بالنسبة لموضوع هذه              

دراسات األجنبية عن االضطرابات النفسية ما بعد الصدمة لـدى األسـرى            الدراسة وذلك لتوفر ال   

المحررين، ووجدت ثالث دراسات أجنبية فقط تطرقت إلى أثار ما بعد الصدمة أثناء الحرب منهـا                

فقط تناولت فئة األطفال أما دراسة خمـيس،  ) Thabet and Vostanis(دراسة ثابت وفوستانيز، 

)1993(  ،Khamis  ة الوحيدة التي تناولت جرحى االنتفاضة، والدراسة الثانيـة التـي            فهي الدراس

 Armenian )1986(تناولت الحرب ولكن الدراسة التي تناولت كبار السن فهي أرمينيا وآخرون، 

et al, ،1999( وأما دراسة فافارو(،Favaro et al   فقد تناولت أعراض ما بعد الصدمة المتعلقـة 

  .بالحرب العالمية الثانية

معظم الدراسات األجنبية في هذا الفصل ركزت على األسرى وهم من الذكور فقط وترجع الباحثة                

  .ذلك إلى أن المقاتلين وقتها عادة هم من الرجال

وتبين لي بأن هناك دراستين من ضمن الدراسات السابقة تناولت األسرى المحررين الفلـسطينيين              

، )1997(  ودراسة قوتـه وآخـرون،    El-Sarraj et al، )2003(مثل دراسة السراج وآخرون، 

Quota et al   فقد ركزت معظم الدراسات على األسرى المحررين من ضحايا الحـرب العالميـة 

الثانية من األمريكان والفيتناميين ودراسـة واحـدة علـى االيطـاليين وهـي دراسـة فافـارو                  

 االتحاد السوفيتي سابقا فتناولت منطقة) 1977(ودراسة دينس، . Favaro et al,(1999)وآخرون

والجمهورية الديمقراطية، وهناك دراستين أجريتا على أسـرى حـرب إسـرائيليين لـسولومون              

  . Solomon et al,(1994(وآخرون، 

التـي  ) الحالة االجتماعية، وفترة األسر، ودخل األسرة، والمستوى التعليمي       (أما بالنسبة للمتغيرات    

توجد أي دراسة أجنبية تطرقت ألي منها، ولكن بالنسبة لمتغيـر           تطرقت إليه هذه الدراسة فانه ال       

 Quota et al ,(1997) وقوته وآخرون Khamis, )1993(مكان االقامه فقد تطرقت له خميس، 

 بشكل  Ursano،)1981(بالنسبة لفترة الخروج من األسر فقد تطرقت لها يورسانو وآخرون، . فقط
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ذكر تأثير صدمة األسـر أو      : ير مباشر في هذا المتغير مثل     مباشر، أماّ باقي الدراسات فبعضها غ     

  .الحرب بعد مرور أعوام محددةً وهي غير محدده عن األسر
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  الفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءات

  
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، وأدواتهـا، وإجـراءات الدراسـة،              

  .وكذلك التحليل اإلحصائيوتطبيق األداة، 
  

  : منهج الدراسة 1.3
  

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وأسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومات، ألنـه المـنهج              
المناسب في مثل هذه الدراسة النفسية، حيث أن هذا المنهج يتناول دراسة ظاهرة موجـودة قابلـة                 

  .  للدراسة و القياس
  

  :  مجتمع الدراسة 2.3
  

مجتمع الدراسة من األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خـالل انتفاضـة               تكون
ولهم ملفات  في برنامج تأهيـل       ) م2007(األقصى والمسجلين في وزارة األسرى والمحررين عام        

يبـين توزيـع   ) 2.3( ما بين ذكور وإناث والجدول األتي 4029األسرى المحررين والبالغ عددهم  
  .ع الدراسة حسب تواجدهم في محافظات شمال الضفة الغربية مجتم
  

  . توزيع مجتمع الدراسة حسب تواجدهم في شمال الضفة الغربية :2.3الجدول 
  سلفيت  قلقيلية  طولكم  وباسط  نابلس  جنين  المحافظة
  120  277  660  220  1500  1250  العدد

            4029  المجموع
  
  :عينة الدراسة  3.3 

اسيراً محرراً، ) 376(ة، إذ بلغ عدد الذكور / أسير وأسيره  محرر) 430(دراسة من تكونت عينة ال
اسيره محرره، حيث ان عدد الذكور هو تفوق بكثير عـداد اإلنـاث فـي               ) 26(وبلغ عدد اإلناث    

من مجتمع الكلي للدراسة و تم اختيارهم بالطريقـة         %) 10(السجون، فكانت عينة الدراسة حوالي      
ئية باستخدام جهاز الكمبيوتر في اختيار العينه وذلك في مقر وزارة شؤون األسـرى             الطبقية العشوا 

استبانه، وأجري التحليل اإلحصائي لــ      ) 430(والمحررين في كل محافظة على حدة، وتم توزيع         
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، تبين توزيـع أفـراد عينـة        )8(،  )7(،  )6(،  )5(،  )4(،  )3(،  )2(إستبانة ونتائج الجداول    ) 402(ِ
  . ا لمتغيراتها المستقلةالدراسة تبع

  
  :  متغير الحالة االجتماعية -1
  

  .  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الحالة االجتماعية :3.3جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  الحلة االجتماعية

  %39.3  158  أعزب
  %60.7  244  متزوج
  %100  402  المجموع

  
  
   :متغير الجنس -2

  .راد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنستوزيع أف  : 4.3الجدول
  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  %93.5  376  ذكر
  %6.5  26  أنثى

  %100  402  المجموع
  
  :متغير مكان اإلقامة _ 3

  . توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير مكان اإلقامة :5.3الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  مكان اإلقامة 

  %25.1  101  مخيم
  %52.7  212  قرية
  %22.1  89  مدينة

  %100  402  المجموع
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  :  الفترة الزمنية لألسرمتغير _ 4
  . توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الفترة الزمنية لألسر  : 6.3الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الفترة الزمنية لألسر 
  % 53.0  213  أقل من ستين 

  % 31.3  126   سنوات 4اقل من _ 2من 
  %10.2  41   سنوات 6اقل من _ 4من 

  %5.5  22   سنوات  6أكثر من
  %100  402  المجموع 

  
  : متغير مستوى دخل األسرة _ 5

  . توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير مستوى دخل األسرة  :7.3الجدول
  ا���%# ا�"K/O#  ا� (�ار  �� /ى دRS اV*�ة

 -� Rر200ا���K42.0  169   د%  

  %44.8  180   د��Kر399ـ�200- 

  %11.7  47   د��Kر600_ �400- 

 -� �Tر600أآ��K1.5  6   د%  

  %100  402  ا�"C"/ع

  
  

  : متغير فترة الخروج من األسر _ 6
  . تبعاً لمتغير فترة الخروج من األسرتوزيع أفراد عينة الدراسة  : 8.3الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  فترة الخروج من األسر 
  %44.8  180  قل من سنتينا

  %34.1  137   سنوات4اقل من _من سنتين 
  %9.0  36   سنوات6اقل من _ 4من

  %12.2  49  سنوات 6  منأكثر
  %100  %402  المجموع
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   :  يمتغير المستوى التعليم_ 7
  .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المستوى التعليمي : 9.3جدول 

  النسبة المئوية  التكرار   التعليميىالمستو

  %7.5  30  ابتدائي

  %52.7  212  إعدادي  أو ثانوي

  %39.8  160  جامعي

  %100  402  المجموع

  
  

  : أدوات الدراسة  4.3 
  

  : لدراسة ات اآلتية لجمع بيانات  ااستخدمت الباحثة األدو
  

سـير  وهي عبارة عن البيانات الديمغرافية الخاصة باأل       : شخصيةالبيانات  الاستمارة    1.4.3 
الحالة االجتماعية والجنس، ومكان اإلقامة، والفترة الزمنية لألسر، ومستوى : المحرر من حيث 

وعلى األسير المحرر وضع دائرة . دخل األسرة، وفترة الخروج من األسر، والمستوى التعليمي      
حول المعلومات التي تنطبق علية، وذلك ألغراض الدراسة، ولم يطلب كتابة االسـم، وذلـك               

 .مان صدق اإلجابةلض

  
  :  النفسية لما بعد الصدمة ت مقياس االضطرابا2.4.3

 االضطراب النفسي الناتج عن صدمة سابقة والذي يحمل          في هذه الدراسة مقياس    ةاستخدمت الباحث 
  وقد أخذته الباحثة من مركز عـالج وتأهيـل    P.T.S.D (post traumatic stress disorder(: اسم

  .  استخدمت الباحثة بعض عبارات استمارة أنواع التعذيب من نفس المركزكما. ضحايا التعذيب
 من مقياس األثار النفسية للصدمة الذي استخدمه عساف وأبو الحـسن    توأخذت الباحثة أربع عبارا   

كما أخـذت الباحثـة خمـس       ) 3،12،13،49(وأرقامها في االستبانة هي     ) م2006(في دراستهما   
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) م2006(الـذي اسـتخدمته سـعادة،       ) المسـسبي ( بعد الصدمة    عبارات من مقياس اضطراب ما    
، إذ قامت الباحثة بدورها بتعديل بعض العبارات        )20،22،25،26،45(وأرقامها في االستبانة هي     

لتناسب األسرى المحررين ومعاناتهم وهي، كان لدي في الماضي أصدقاء مقربين أكثر مما لـدي               
  اآلن،

  .كانت أفضل قبل االعتقالعالقاتي االجتماعية : فعدلت إلى
والعبارة الثانية، ال أزال أعيش حدث االجتياح بشكل مبالغ وال أستطيع منع هذه الظاهرة، فعـدلت                

  .  ال أزال أعيش أحداث السجن بشكل مبالغ فيه وال أستطيع نسيان ذلك: إلى
بر حادثـة الـسجن     اعت: والعبارة الثالثة، يعتبر حادث االجتياح عامل قسوة فائق األثر، فعدلت إلى          

  .عامل قاسي وبالغ األثر على نفسي
أخاف من دخول : والعبارة الرابعة، أخاف من تكرار حدث االجتياح اإلسرائيلي للمخيم،  فعدلت إلى           

  .السجن مرة أخرى
عبارة ببعد واحد، وكان أمـام      ) 49( النفسية  ما بعد الصدمة       ت فبلغت عبارات مقياس االضطرابا   

  : ارات هيكل عبارة خمسة اختي
وتتمثل طريقة اإلجابة بان يحدد المفحـوص       . موافق بشدة، موافق، محايد، أعارض، أعارض بشدة      

أمام العبارة  تحت المستوى الذي يتفـق مـع   ) x(وذلك بوضع شارة  . مدى انطباق كل عبارة عليه    
 وهـو عكـس   ) 1.2.3.4.5(ومفتاح التصحيح للفقرات الموجبة وعددها بندا واحـدا         . وجهة نظره 

 - بنداً وهذا طبيعي ألن المقياس يقيس اضطراب نفسياً،        48 للفقرات السالبة والتي عددها      -التدريج  
  : أما بالسبة لتوزيع الفقرات الموجبة والسالبة فهي كآالتي 

  ) . 30(وهي واحدة ورقمها :الفقرات الموجبة
، 12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1(عبارة وأرقامها   ) 48(وعددها    : الفقرات السالبة   

13  ،14  ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،23  ،24  ،25  ،26  ،27  ،28  ،29  ،31  ،32 ،
33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49.(  
  
   :صدق األداة  1.2.4.3      

 الخبـرة    ذوي مـن قامت الباحثة بالتأكد من صدق األداة بعرضها علـى عـدد مـن المحكمـين                
النجاح الوطنية، وجامعة    القدس، وجامعة     من جامعة  محكمين) 10( حيث بلغ عددهم     واالختصاص

ألداة للدراسـة  ان بصالحية ي وأشار المحكم   ومركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب،     ،القدس المفتوحة 
  . يبين أسماء المحكمين) 4( نها تقيس ما وضعت لقياسه، والملحق رقمأوصدقها و

 بحيـث   االسـتبانة في ضوء مالحظات المحكمين تمت إضافة وتعديل وحذف وتثبيت فقرات هذه            و
) 2(عبارة والملحق رقم    ) 60(  عبارة بعد أن كانت    )49(أصبحت بصورتها الحالية التي تتكون من       
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يوضح صورة المقياس   ) 3(يوضح صورة المقياس قبل إجراء صدق المحكمين عليه والملحق رقم           
  .  هائي وبعد األخذ بمالحظات المحكمينعلى شكله الن
  
  : ثبات األداة 2.2.4.3

، حيث بلـغ  )Cronbach Alpha(تم حساب معامل ثبات األداة باستخدام معادلة الثبات كرونباخ ألفا 
) 30(وذلك بعد إجراء المقياس على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة بلغ         ) 0.95(معامل الثبات   

 وتم حسابه مره أخرى بعد إجراء تطبيق المقياس على عينة الدراسة التي تم              ة/أسيراً وأسيرة محرر  
ويعتبـر  ) 0.93(اختيارها عشوائيا من مجتمع الدراسة باستخدام معادلة الثبات كرونباخ ألفا وبلـغ             

  . معامل ثبات مقبول في األبحاث التربوية واالجتماعية 
  

  :  متغيرات الدراسة 5.3
   Independent variablesقلة المتغيرات المست : أوال
  .  أنثى -ذكر :  الجنس وله مستويان -    
 .ولهما ثالثة مستويات :  الحالة االجتماعية    -    

  .   مطلق - متزوج -           أعزب 
  : وله ثالثة مستويات :  مكان اإلقامة  -

  .   مدينة -  قرية  -   مخيم  
  : ة مستويات ولها أربع:  الفترة الزمنية لألسر -

  .  سنوات 4 اقل من -2من __    اقل من سنتين  
  . سنوات 6 سنوات ــ أكثر من 6 اقل من - 4   من 

  . وله أربع مستويات :  مستوى دخل اآلسرة -
   دينار 399-200 من - دينار 200  اقل من 
   دينار 600 أكثر من - دينار 600 -400   من 

  : ربع مستويات ولها أ:  فترة الخروج من األسر -
  . سنوات 4  اقل من -    منذ سنتين   -اقل من سنتين   

  . سنوات 6   أكثر من - سنوات  6  اقل من -  4منذ 
  : وله ثالثة مستويات :  المستوى التعليمي -

  .   جامعي -  إعدادي أو ثانوي  -ابتدائي  
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  : المتغيرات التابعة : ثانيا        
عينة الدراسة وهم األسرى المحررين في محافظات شـمال الـضفة           تتمثل في إجابة أفراد     

  . الغربية عن مقياس االضطرابات النفسية ما بعد الصدمة 
  

  :إجراءات الدراسة 6.3
  

بعد أن قامت الباحثة بتجميع فقرات المقياس من عدة مقاييس مناسبة للدراسة والتأكد مـن صـدقها                 
لى وزارة شؤون األسرى والمحررين وذلك خالل كتاب        وثباتها تم تحديد عينه الدراسة بعد التوجه إ       

 من أجل المساعدة في اختيار العينـة بعـدما تـم    -جامعة القدس–رسمي من كلية الدراسات العليا      
تحديد مجتمع الدراسة، وبعدها تم التوجه إلى برامج تأهيل األسرى والمحررين في كـل محافظـة                

بيق مقياس االضطرابات النفسية ما بعد الصدمة علـى         شمال الضفة الغربية، وتم اختيار العينة وتط      
وبعد أن اكتملـت عمليـة تجميـع        . م2007األسرى المحررين في المدن والقرى والمخيمات عام        

االستبانات التي أجابت عليها أفراد العينة، قامت الباحثة بفرز وتصنيف هذه االسـتبانات لفحـصها            
! استبانة لم يـتم اسـتعادتها؟     ) 26(د تبين للباحثة أن     والتأكد من اإلجابة عنها بطريقة صحيحة ،وق      

اسـتبانة وأجـري التحليـل      ) 456(استبانة من أصل    ) 430(وبذلك بقي عدد االستبانات الصالحة      
استبانه؛ وذلك لعدم إكمالها وأن هنـاك       ) 28(استبانه إذ قام المحلل باستبعاد      ) 402(اإلحصائي لِـ   

استبانة، وبذلك بقـي عـدد      ) 28(باالستبانة الواحدة من كل من    عبارات مهمة لم يتم اإلجابة عليها       
  . االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي

  
  :    المعالجة اإلحصائية7.3
  

بعد أن قامت الباحثة بمراجعة االستبانات بشكل نهائي تـم تفريغهـا علـى الحاسـوب للمعالجـة                  
 وذلك بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية،       اإلحصائية المناسبة، حيث أدخلت بإعطائها أرقاماً معينة      

 درجـات، أعـارض     3 درجات، محايد    4 درجات، موافق    5موافق بشدة   ( وقد تم إعطاء اإلجابة     
، وهذا في العبارات الموجبة ،فيما تم عكس قيمـة العبـارات   )درجتين، أعارض بشدة درجة واحدة 

ات النفسية لدى الفرد والعكس صحيح،      السالبة بحيث كلما ازدادت الدرجة ازدادت درجة االضطراب       
وتمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، باستخراج األعداد والنـسب المئويـة، والمتوسـطات             

عن طريق ) α =0.05(الحسابية واالنحرافات المعيارية وفحصت فرضيات الدراسة عند المستوى 
  : وفيما يأتي المعالجات التي استخدمت ) Spss(استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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  . المتوسطات الحسابية لكل فقرة -1
 .االنحرافات المعيارية -2

  ).T-test" (ت"اختبار  -3

  ).One Way Anova(اختبار   -4

  . لداللة الفروق البعدية ) L.S.D(اختبار  -5
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  الرابعالفصل 
  

   الدراسة نتائج
  

  .النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس 1.4
  

  .النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 2.4
  

  .النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 3.4
  

  .النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 4.4
  

  .النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 5.4
  

  .النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة 6.4
  

  .النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة 7.4
  

  . النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة8.4
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  الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة

  :يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وفيما يلي بيان لذلك
  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس والذي نصه1.4
ات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة           ما مستوى االضطراب  

  الغربية خالل انتفاضة األقصى؟
ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة      

  .يبين ذلك) 10.4(لجميع فقرات المقياس وللدرجة الكلية والجدول 
  

  :ير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية والتقديرات التاليةومن أجل تفس
  . درجات فأعلى            تعتبر درجة االضطرابات النفسية عاليه جدا4ًمن * 
  .           تعتبر درجة االضطرابات النفسية عالية4 إلى أقل من3.5من * 
  .ة متوسطه          تعتبر درجة االضطرابات النفسي3.5 إلى أقل من 3من * 
  .          تعتبر درجة االضطرابات النفسية قليلة3 إلى أقل من 2.5من * 
  .                     تعتبر درجة االضطرابات النفسية قليلة جدا2.5ًأقل من * 

  ).2003(ودراسة ابو زيد ) 2007(اعتمدت هذه النسب بناءاً على ما جاء في دراسة ناهده 
  

الحسابية واالنحرافـات المعياريـة ودرجـة االضـطرابات النفـسية           المتوسطات   : 10.4جدول  
لالضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربيـة              

  .خالل انتفاضة األقصى

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  االضطرابات
  النفسية

3   4K.ا��   ًM>�K� �@�Kا� /KNد�O  � K=�ً�   P��K34 وKNQا K�� R 
��  عالية جداً  01.  4.23  0.96  0.85

2  
� أKKKO;اث ?�KKKد</ ، ��KKK= RKKK.�- ا��KKKT8ل   KKK> VKKK�1��
�� أو  KKK0W4ر ا�XKKKا� RKKK�� V�8�KKKYاث ا;KKKOه;ت أ�KKY

  ��4C[� ي;�  .ا�@
  عالية جداً  0.84  0.92  4.21

1  
  KKK? اث;KKKOأ �KKK> VKKK�1���/>ل   , د�KKKT8ا� -�.KKK= RKKK��

    V�1�� ه;ت أو�Y          ;K�;]ا�� RK�� V�8�KYاث ا;KOأ �K>
0�� أو ا�@�;ي ��W4ر ا�X�8��3ت أو ا�.  

  عالية جداً  0.84  0.97  4.18
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31   VG.?ر 3_^- أأ`O�@�  عالية جداً  0.81  1.08  4.07  .آ.�4C ;a3 4و�6 <� ا�

5     �� ا�KY R�� /8�c8^-       أ���1 <@�A^4ار ذآ��4ت ا�
e�=�Oر أو ?�ر أو أ�^�  عالية  0.74  1.13  3.70  .أ

  عالية  0.71  1.31  3.57  . أ�WNء ا�F��9ل4aYت �g��3ف ا�_;�;  4
  عالية  0.70  1.25  3.50  .9 أQ�3 4aY<�ن  23
27  jXkا� � متوسطة  �W3��WA.  3.46  1.29  0.69 �3�1ت �Oدة <

3�� اQ<�ر�F; ه;و>� وا01@4 3��4/ أ  26Q.  3.45  1.30  0.69  متوسطة 

�� <�ا�6  29  �4 =�4��kA وث;G3 4aYمتوسطة  0.68  1.19  3.40  .أ 

� <4ة أ4Cى <� د�Cل أ?.VG أ�Cف  49@�  متوسطة  0.67  1.50  3.35  ا�

�� ا�4KKK@8� ;�;_KKKد ا��4KKKaض     أ  8KKK0Wا� n�XKKK��3 4aKKKY
�@� متوسطة  T8�.  3.33  1.17  0.67�4ات 4A<� إ�oa3 R �6ا�O j1دN/ ا�

22            ;KOQ �K]��a� /KW�a> ء��KYأ �� qr�KO;  أ Q   9ن ،9 أ
�W8]0�=.  3.30  1.29  0.66  متوسطة  

� 4aY وآsن ?;</ أ  7@� متوسطة  GA  3.27  1.20  0.65;ث 1�N�/ا�

24   ��� ا��Wم ت�4ا�3ا5أ���1 < )tAأو ز��د t��  متوسطة  3.24  1.31  0.65  ).
18  -.F��8�� /8<�_�> �A4v1.  3.16  1.42  0.63  متوسطة  
�� ا��4آ��  28 /3�a? � متوسطة  0.63  1.28  3.14  .أ���1 <

�KKK;م ا�KKKF;رة ��RKKK  و��a_KKKر �G��KKK3ن  ��KKK�� jKKK�k ا  32
wاt����س 40��3ح وا19�@�م O.  3.13  1.29  0.63  متوسطة  

40  ��4CD�3 /FTان ا�;F03 4aYمتوسطة  0.62  1.36  3.12  .أ  

��tKK و9     12 P��KK.> -^_KK3 �@�KKاث ا�;KKOأ z�KK9 أزال أ�
 متوسطة  0.62  1.28  3.10  .أ=���� 1���ن ذ�}

6    �KK> �1�KKم ا�  أ�MKKOQوث ا;KKO 4ارKK^A  �KKا�� /KK@��8
�@���3 n�a�A.  3.05  1.23  0.61  متوسطة  

33  /���Gط وا��_Wان ا�;F03 4aYمتوسطة  0.61  1.24  3.05  .ا  
11  �8X]ا�@[�ز ا� �� متوسطة  0.61  1.34  3.05  .أ4aY 3{9م 

42  Aولأ�KKW  ت�KK].W8ا� oKKa3   ي أو�_KKا� -KKT>،4�.آ -^_KK3
  متوسطة  0.61  1.47  3.05  .ا�F[�* أو ا�^�Gل

38  ��3 4aYأ�W@= j.�3 ���<�� *�@A j1`.  2.98  1.43  0.60  قليلة  
.- ا�F��9ل  21 -X���A ا��8�69�/ آ�V1 أM�.  2.98  1.47  0.60  قليلة  

9  
�KKW� /�8;<�  أ�4KKاض أوأKKG3 4aKKY;وث  KK6 4اتKK�kA 

  �@� أو <T- ازد��Kد �34K5ت ا��TA)      jK�Fر ذآ��4ت ا�
t_�4ا� .(  

  قليلة  0.58  1.18  2.88

44  A /�8آ].W8و�� ا��Wت�/Nد�Gا� ;a3 قليلة  0.58  1.44  2.88  . ازدادت  
19  /�a�.~ ة��O �81 z�أن أ� �9 أ=��� �W14 أaYقليلة  0.57  1.28  2.85  .أ  
39   ���<�� jOأ �> *�@A 4�rF���3 4aYأ /�a8�@>  .  2.83  1.36  0.57  قليلة  
  قليلة  0.55  1.19  2.75  .ُأ���1 <� ا��4aق دون أن أ3`ل 6[;ا  10
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46   �� 4^�  قليلة  kA.  2.71  1.48  0.54��4 <^�ن =^�W أو ا�[@4ة ���gرجأ

30          ���rKgY �K81 �� 4��kA وث;G3 4aY4ف  ( أrKا��
 n3��0/ �� ا���g> /F�4�3. (  2.65  1.26  0.53  قليلة  

  قليلة  0.52  1.26  2.62  .ا4aY أ�W1 9 أ=���� ا9=�48ار �� �8- أي �Yء  20
3�.j ا�Gأ آ�ن �WAو�� ��W8.[�ت  43 Mً?/Nقليلة  0.52  1.36  2.60  .�د  
�� ا�.^�ء دون =.jأ  25 /.4 �4��3aY.  2.56  1.25  0.51  قليلة  

4��ت ~��0�/ 3�.O �> j;ث        13rAر و�^� <�W3��WA -T أ
4���Qا BX  قليلة  2.52  1.20  0.50  .

17   ����KKKK=9 أwس ا��KKKKO jKKKKG4 ا���_KKKK83 ) د�KKKK8@ا�
�0~�aقليلة جداً  0.50  1.34  2.49  ).ا�  

�<[A/8`آ4 �6اj1 ��� 9 أ=�  14@�  قليلة جداً  0.49  1.21  2.46  . <� �OدN/ ا�
48  /Nد�Gا� ;a3 B�0A ; �Wa�� ���>.  2.45  1.32  0.49  ًقليلة جدا  
16   4aYأ� /��aل وا��r019�3 ���4CDقليلة جداً  0.49  1.35  2.45  .ا  
  قليلة جداً  0.48  1.25  2.40  .9 أ�Yرك �� أ1_�/ ا�G��ة ا�[�</  15
�� ا�8@�8�  37 B�sا�� R�� رة;Fم ا�;a3 4aYقليلة جداً  0.48  1.20  2.39  .أ  

��KKK ا4KKK=Qة       35 4KKK�kA ب أو�KKK� ;KKKأsKKK3 4aKKKYن دوري 
  قليلة جداً  0.48  1.22  2.39  .أم/ آ����� أب 

45  
�oKKKa3 �KKK اQو�KKKت    /KKKدو�Qام ا;g�KKK=ا RKKKت إ�sKKK@�

  ة جداًقليل  0.46  1.26  2.32  .�����;R�� �1 ا��Wم و1���ن أO;اث ا��5�8

36  4=Qا -Cدا B�sا�� R�� رة;Fم ا�;a3 4aYقليلة جداً  0.46  1.17  2.29  .ةأ  
  قليلة جداً  0.45  1.17  2.26  .أF03 4aY;ان <^���1 ا��8�69�/  34
41  e0W��3 /FTان ا�;F03 4aYقليلة جداً  0.43  1.17  2.13  .أ  
  اًقليلة جد  0.33  1.01  1.67  .�;ي أ�^�ر �w`اء 01�� آ��G�19ر  47
  متوسطة  0.65  0.62  3.27  الدرجة الكلية  
  ).درجات 5(أقصى درجة لالستجابة *
  

أن درجة االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين          ) 10.4(يتضح من الجدول    
في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى كانـت عاليـةً جـداً علـى الفتـرات                  

وكانت عالية على ) 4.07-4.23(وح المتوسط الحسابي لالستجابة عليها بين حيث ترا) 31،3،2،1(
وكانـت  ) 3.50-3.70(حيث تراوح المتوسط الحسابي لالستجابة عليها بـين         ) 23،5،4(الفقرات  

حيـث  ) 49،42،40،33،32،29،28،27،26،24،22،18،12،11،8،7،6(متوسطة على الفقرات    
، وكانـت قليلـة علـى الفقـرات         )3.05-3.46(ها بـين    تراوح المتوسط الحسابي لالستجابة علي    

حيث تراوح المتوسط الحسابي لالسـتجابة      ) 46،44،43،39،38،30،25،21،20،19،13،10،9(
، وكانـــت قليلـــة جـــدا علـــى الفقـــرات     )2.52-2.98(عليهـــا بـــين  
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حيث تراوح المتوسط الحسابي لالستجابة عليها      ) 48،47،45،41،37،36،35،34،17،16،15،14(
وفيما تعلق بالدرجة الكلية فكانت متوسطة حيث وصل المتوسط الحسابي إلـى            ) 1.67-2.49(بين  
)3.27.(  

ومن أهم االضطرابات النفسية التي عانى منها األسرى المحررين في محافظـات شـمال الـضفه                
الغربيه خالل انتفاضة األقصى، حسب هذه الدراسه كاآلتي، مرتبه حسب نـسبتها بـين األسـرى                

  :عاليه جداً، إلى عاليه، متوسطه المحررين 
 .الشعور بالخوف )1

 .تكرار ذكريات السجن المؤلمه على شكل صوراً أو أفكاراً أو أحاسيس )2

 . عدم الشعور باألمان )3

 .الحذر )4

 .إضطراب النوم )5

 .عدم القدره على التركيز )6

 .سرعة اإلنفعال )7

 .المزاجيه )8

 .الحزن )9

 .فقدان الحيويه )10

   .فقدان الثقه في اآلخرين )11
  

  : تائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصها  الن2.4
  

 بين متوسط استجابات أفراد عينة   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
الدراسة على االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظـات شـمال               

   .تغير الحالة االجتماعيةالضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لم
تبين نتائج ) 11.4(ونتائج الجدول ) Independent T –test(ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار 

  .االختبار
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لداللة الفروق في االضطرابات النفسية لما بعد الـصدمة لـدى           " ت  " نتائج اختبار    : 11.4جدول  
فاضـة األقـصى تبعـاً لمتغيـر الحالـة          األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة خالل انت       

  .االجتماعية
  .الحالة االجتماعية  )244=ن (���وج  )158= ن (أ��ب

  
  ا����

ا������ 
���  ا� �

ا$# "اف 
  ا���'�ري

ا������ 
���  ا� �

ا$# "اف 
  ا���'�ري

  "ت " 
����ى 
  *ا��$�+ 

  الدرجة الكلية
  

  
3.00  
  

 
0.61 
  

  
2.88  
  

 
0.67 
  

1.8  0.07  

�<�rOى ا�;�9/ دال إ���> ;W� �ً)0.05=(α        "ا�@;و��/ " ت) =1.96.(  
  

 توجد فروق  ذات دالله إحصائية عند مستوى الدالله اإلحصائية            ال  أنه )11.4(يتضح من الجدول    
)0.05α= (       على االضطرابات النفـسية لمـا بعـد        بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

فظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعـزى  الصدمة لدى األسرى المحررين في محا    
) ت(وهي اصـغر مـن قيمـة        ) 1.8(المحسوبة  ) ت(لمتغير الحالة االجتماعية، حيث كانت قيمة       

  .وبذلك تم قبول الفرضية) 1.96(الجدولية 
  

  :  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها 3.4
 بين متوسطات استجابات أفـراد      )α=0.05(مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        

عينة الدراسة على االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين فـي محافظـات               
  .شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير الجنس

تبين نتائج ) 12.4(ل ونتائج الجدو) Independent T –test(ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار 
  .االختبار

  
لداللة الفروق في االضطرابات النفسية لما بعد الـصدمة لـدى           " ت  " نتائج اختبار    : 12.4جدول  

  .األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة خالل انتفاضة األقصى تبعاً لمتغير الجنس
  ا�456  )26=ن (أ#23  )376= ن (ذآ"

  ا����
  

ا������ 
���  ا� �

ا$# "اف 
  ا���'�ري

ا������ 
���  ا� �

ا$# "اف 
  ا���'�ري

  "ت " 
����ى 
  *ا��$�+ 

  
  الدرجة الكلية

  
3.27  
  

 
0.62 
  

  
3.37  
  

 
0.59 
  

0.79  0.42  

 /<�rO9ى ا�;�9/ ا���> ;W� �ً�<�rO0.05(دال إ=(α        "ا�@;و��/ " ت) =1.96.(  
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ية عند مستوى الدالله اإلحصائية      توجد فروق  ذات دالله إحصائ       ال  أنه )12.4(يتضح من الجدول    
)0.05α= (       على االضطرابات النفـسية لمـا بعـد        بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعـزى      
ـ     ) 79.0(المحسوبة  ) ت(لمتغير الجنس، حيث كانت قيمة       الجدوليـة  ) ت(ة  وهي اصغر مـن قيم

  .وبذلك تم قبول الفرضية) 1.96(
  

  :  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها 4.4
  

 بين متوسطات استجابات أفـراد      )=0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
ـ             ي محافظـات   عينة الدراسة على االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين ف

  .شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير مكان اإلقامة
والجـدول  ) One –Way Anova(ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي  

  .يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 14.4(يبين المتوسطات الحسابية، بينما الجدول ) 13.4(
  

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة تبعاً لمتغيـر             : 13.4جدول  
  . مكان اإلقامة

�ن ا=;��+  )89=ن (��:5+  )212=ن (;":+  )101= ن (�8'7>�    
  ا����

  ����  ا������ ا� ����  ا������ ا� ���  ا������ ا� �

  
  الدرجة الكلية

  
3.39  
  

  
3.22  
  

3.27  

  ). در�6تM� )5=�@�3/ أRr در6/* 
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االضطرابات النفسية لما بعـد              : 14.4جدول  
الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقـصى تبعـاً        

  .لمتغير مكان اإلقامة

  �@�ر ا����:?  ا����
���6ع 
�ت��"� 
�تBا$# "ا  

�ت Cدر
  ا� ":+

����� 
���  تا��"

  "ف" 
+�  ا�� ��

����ى 
  *ا��$�+ 

      1.050  2  2.099  بين المجموعات
  

ــل  داخــــ
  المجموعات

  
155.486  

  

  
399  
  

  
0.390  

  
الدرجة   0.069  2.69

  الكلية

      401  157.585  المجموع
  

 * t�9;ى ا����> ;W� �ً�<�rO0.05(دال إ(α=         "ا�@;و��/ " ف)3.00(  
  

 توجد فروق  ذات دالله إحصائية عند مستوى الدالله اإلحصائية            ال أنه) 14.4(يتضح من الجدول    
)0.05α= (       على االضطرابات النفـسية لمـا بعـد        بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعـزى      
الجدولية ) ف(وهي اصغر من قيمة     ) 2.69(المحسوبة  ) ف(تغير مكان اإلقامة، حيث كانت قيمة       لم
  .وبذلك تم قبول الفرضية) 3.00(
  

  :  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصها 5.4
  

 بين متوسطات استجابات أفـراد      )=0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
 الدراسة على االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين فـي محافظـات               عينة

  .شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير الفترة الزمنية لألسر
والجـدول  ) One –Way Anova(ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي  

  .يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )16.4(ابية، بينما الجدول يبين المتوسطات الحس) 15.4(
  
  
  



 88

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداه الدراسة تبعاً لمتغيـر             : 15.4جدول  
  . الفترة الزمنية لألسر

?'�5� ?� E;ن (ا =
213(  

?�2 - ?� E;4أ 
  )126=ن (��5ات

?�4 - ?� E;6 أ 
  )41=ن (��5ات

  ��5ات6أآ3" �? 
  )22=ن(

  ا��H"ة ا���5'+ 
"�I�  

  ا����
  

����  ا������ ا� ����  ا������ ا� ����  ا������ ا� ���  ا������ ا� �

  الدرجة الكلية
  

3.26  
  

  
3.25  
  

  
3.38  3.33  

 * /3�@�=M� /6در Rr  )   در�6ت5(أ

  
روق في االضطرابات النفسية لما بعـد       نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الف       : 16.4جدول  

الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقـصى تبعـاً        
  .لمتغير الفترة الزمنية لألسر

  �@�ر ا����:?  ا����
���6ع 
�ت ��"�
�تBا$# "ا  

�ت Cدر
  ا� ":+

 �����
�ت�ا��"�  

  "ف" 
+�  ا�� ��

����ى 
  *ا��$�+ 

  0.202  3  0.606  بين المجموعات
  
  

  

داخل 
  المجموعات

  
156.980  
  

  
398  
  

0.394  0.512  0.67  
الدرجة 

  لكليةا

        401  157.585  المجموع
 * t�9;ى ا����> ;W� �ً�<�rO0.05(دال اα=(          "ا�@;و��/ " ف)2.60(  
  

 اإلحصائية   توجد فروق  ذات دالله إحصائية عند مستوى الدالله          ال أنه) 16.4(يتضح من الجدول    
)0.05α= (       على االضطرابات النفـسية لمـا بعـد        بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعـزى      
) ف(وهي اصغر من قيمة ) 0.512(المحسوبة ) ف(حيث كانت قيمة   ،لمتغير الفترة الزمنية لألسر   

  .وبذلك تم قبول الفرضية) 2.60(الجدولية 
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  :  النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة والتي نصها 6.4
  

 بين متوسطات استجابات أفـراد      )=0.05α (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        
محافظـات  عينة الدراسة على االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين فـي              

  .شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة
والجـدول  ) One –Way Anova(ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي  

  .يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 18.4(يبين المتوسطات الحسابية، بينما الجدول ) 17.4(
  

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداه الدراسة تبعاً لمتغيـر            : 17.4جدول  
  .مستوى دخل األسرة

 ?� E;ر200أ�  د:5
  )169= ن(

 د:5�ر399 - �200? 
  )180=ن(

 ?�400 – 
  )47=ن(د:5�ر600

 د:5�ر600أآ3" �? 
  )6=ن(

 EKى د����  
  ا�L"ة

  ا����
  

����ا������ ا� ��  ا������ ا� ��  ����  ا������ ا� ���  ا������ ا� �

  الدرجة الكلية
  

3.36  
  

  
3.21  
  

  
3.21  3.30  

  )   در�6ت5(أRr در6/ ��=�@�3/ * 

  
 نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق في االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة             :18.4جدول  

 انتفاضة األقصى تبعـاً لمتغيـر       لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل        
  .مستوى دخل األسرة

  �@�ر ا����:?  ا����
���6ع 
�ت ��"�
�تBا$# "ا  

�ت Cدر
  ا� ":+

 �����
�ت�ا��"�  

  "ف" 
+�  ا�� ��

����ى 
  *ا��$�+ 

      0.767  3  2.301  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

  
155.284  
  

  
398  
  

الدرجة   0.119  1.96  0.390
  الكلية

        401  157.585  المجموع

 * t�9;ى ا����> ;W� �ً�<�rO0.05(دال ا=α(          "ا�@;و��/ " ف)2.60(  
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 توجد فروق  ذات دالله إحصائية عند مستوى الدالله اإلحصائية            ال أنه) 18.4(يتضح من الجدول    
)0.05α= (       على االضطرابات النفـسية لمـا بعـد        بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

ى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعـزى     الصدمة لد 
) ف(وهي اصغر من قيمة     ) 1.96(المحسوبة  ) ف(حيث كانت قيمة     لمتغير مستوى دخل األسرة،   

  .وبذلك تم قبول الفرضية) 2.60(الجدولية 
  
  

  : النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة والتي نصها 7.4
   

 بين متوسطات استجابات أفـراد      )=0.05α(روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        ال توجد ف  
عينة الدراسة على االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين فـي محافظـات               

  .شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير فترة الخروج من األسر
والجـدول  ) One –Way Anova(اختبار تحليل التباين األحـادي  ولفحص الفرضية تم استخدام 

  .يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 20.4(يبين المتوسطات الحسابية، بينما الجدول ) 19.4(
  

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة تبعاً لمتغيـر            : 19.4 جدول
  .رفترة الخروج من األس

?'�5� ?� E;أ  
  )180= ن (

 ?'�5� ?�– ?� E;أ 
  )137=ن (��5ات4

أ;E -��5ات�4? 
 ��5ات �6? 
  )36=ن(

  ��5ات6أآ3" �? 
  )49=ن(

  �B"ة ا�8"وج �? 
"�Lا  

  ا����
  ����  ا������ ا� ����  ا������ ا� ����  ا������ ا� ���  ا������ ا� �

  الدرجة الكلية
  

3.32  
  

  
3.27  
  

  
3.21  3.17  

•  Rr  )   در�6ت5(درM� /6=�@�3/ أ
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 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االضطرابات النفسية لما بعـد              :20.4جدول  
الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقـصى تبعـاً        

  .لمتغير فترة الخروج من األسر

  �@�ر ا����:?  ا����
��ع �6

�ت ��"�
�تBا$# "ا  

�ت Cدر
  ا� ":+

 �����
�ت�ا��"�  

  "ف" 
+�  ا�� ��

����ى 
  *ا��$�+ 

      0.316  3  0.948  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

الدرجة   0.49  0.80  0.394  398  156.637
  الكلية

    المجموع
157.585  

  
401  

      

 * t�9;ى ا����> ;W� �ً�<�rO0.05(دال اα=(          "ا�@;و��" ف /)2.60(  
  

 توجد فروق  ذات دالله إحصائية عند مستوى الدالله اإلحصائية            ال أنه) 20.4(يتضح من الجدول    
)0.05α= (       على االضطرابات النفـسية لمـا بعـد        بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

ى الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعـز     
وهي اصغر من قيمـة     ) 0.80(المحسوبة  ) ف(حيث كانت قيمة     لمتغير فترة الخروج من األسر،    

  .وبذلك تم قبول الفرضية) 2.60(الجدولية ) ف(
  

  :  النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة والتي نصها 8.4
  

ت أفـراد    بين متوسطات استجابا   )=0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
عينة الدراسة على االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين فـي محافظـات               

  .شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير المستوى التعليمي
والجـدول  ) One –Way Anova(ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي  

  .يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 22.4(طات الحسابية، بينما الجدول يبين المتوس) 21.4(
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 المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداه الدراسة تبعاً لمتغيـر              :21.4 جدول  
  .المستوى التعليمي

  
�Mا���  ا

  )30= ن (
�#�يN إ��ادي أو 

  )212=ن(
����C  

  )160=ن( 
��'Pى ا������ا��     

  
  ا����

  
����  ا������ ا� ����  ا������ ا� ���  ا������ ا� �

  الدرجة الكلية
  

3.53  
  

  
3.31  
  

  
3.18  

  )   در�6ت5(أRr در6/ ��=�@�3/    * 

  
 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االضطرابات النفسية لمـا بعـد               :22.4جدول

 في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقـصى تبعـاً     الصدمة لدى األسرى المحررين   
  .لمتغير المستوى التعليمي

  

  �@�ر ا����:?  ا����
���6ع 
�ت ��"�
�تBا$# "ا  

�ت Cدر
  ا� ":+

 �����
���  تا��"

  "ف" 
+�  ا�� ��

����ى 
  *ا��$�+ 

      1.942  2  3.884  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

153.701  399  0.385  5.04  0.007  
الدرجة 
  الكلية

        401  157.585  المجموع
 * t�9;ى ا����> ;W� �ً�<�rO0.05(دال اα="                                                  (ا�@;و��/" ف)3.00(  
  

توجد فروق  ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـه اإلحـصائية             أنه) 22.4(يتضح من الجدول    
)0.05=α ( على االضطرابات النفسية لما بعد الصدمة طات استجابات أفراد عينة الدراسة بين متوس

لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغيـر              
الجدوليـة  ) ف(وهي اكبر من قيمـة      ) 5.04(المحسوبة  ) ف( المستوى التعليمي، حيث كانت قيمة    

   .فرضيةوبذلك تم رفض ال) 3.00(
يبين هذه  ) 23.4(لداللة الفروق البعديه والجدول     ) LSD(ولمعرفة هذه الفروق تم استخدام اختبار       

  .الفروق
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لداللة الفروق على الدرجة الكلية لالضطرابات النفـسية تبعـاً          ) LSD(نتائج اختبار   : 23.4جدول
  .لمتغير لمستوى التعليمي
  جامعي  إعدادي أو ثانوي  ابتدائي  المستوى التعليمي

  0.35*  0.22    ابتدائي
  0.13*      إعدادي أو ثانوي

        جامعي
  ).α=0.05(دال احصائياً عند مستوى الداللة* 
  

أن الفروق كانت بين مستوى ابتدائي و مستوى جامعي ولصالح مستوى ) 23.4(يتضح من الجدول 
  .ابتدائي

  .عدادي أو ثانويكذلك يبين مستوى إعدادي أو ثانوي ومستوى جامعي ولصالح مستوى إ
  .بينما ال يوجد فروق بين المستويات األخرى
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  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس
  

   مناقشة النتائج 1.5
  

  .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس 1.1.5
  

  .خاص بفرضيات الدراسةمناقشة نتائج السؤال الثاني ال2.1.5  
  

   .مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.2.1.5
  

   .مناقشة نتائج الفرضية الثانية2.2.1.5 
  

  .مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  3.2.1.5
  

   .مناقشة نتائج الفرضية الرابعة   4.2.1.5
  

   .مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  5.2.1.5
  

   .ادسةمناقشة نتائج الفرضية الس 6.2.1.5
  

  .مناقشة نتائج الفرضية السابعة   7.2.1.5
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  الفصل الخامس
  

  :مناقشة النتائج  1.5
  

ما بعـد الـصدمة لـدى األسـرى         ليتناول هذا الفصل مناقشة نتائج دراسة االضطرابات النفسية         
المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى، وتفسير هذه النتائج وفقـا               

  . مقترحات الدراسة و  وفرضياتها، ثم عرضا للتوصياتسئلتهاأل
  

   : نصهمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس والذي   1.1.5
ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة لما مستوى االضطرابات النفسية 
  الغربية خالل انتفاضة األقصى؟
 لدى األسرى المحررين فـي  بعد الصدمة مال االضطرابات النفسية أظهرت نتائج الدراسة أن درجة   

محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى كانت متوسطة الحدوث، إذ بلـغ المتوسـط               
واتفقت نتـائج هـذا الـسؤال مـع نتيجـة دراسـة ثابـت                ).3.27 ( على الدرجة الكلية   الحسابي

بعد الصدمة لدى األطفال التـي أجريـت علـيهم           مان اضطرابات   أالتي بينت   ) 2001(وفوستانيز
.  يعانون من اضطراب متوسط إلى شديد      منهم) %41( بصورة خفيفة وان     )%7.28 (الدراسة كانت 

التي بينت أن الدرجـة الكليـة المتعلقـة         ) م2006( واتفقت أيضا مع دراسة عساف وأبو الحسن،      
 علق عليها بأنها ظاهرة متوسطة إال أنها        إذ أن الباحث  %) 65.3(بموضوع اآلثار النفسية قد بلغت      

دراسة مركز عالج   نتائج  وكذلك اتفقت مع    . ذات اعتبارات مرتفعة في األوساط النفسية اإلكلينيكية      
الذي بينت أن المجتمع الفلسطيني يعاني من صـدمات متالحقـة           ) 2006( تأهيل ضحايا التعذيب،  

  .رت على بنيته النفسية وزادت من صالبته أحياناثّأ
ن أوالتـي بينـت   ) 2001(وآخرون ،) Bortt(واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة بورت   

 بينمـا   النتيجةما بعد الصدمة تتزايد أعراضه بصورة واضحة خالل األربع سنوات بعد            لاضطراب  
 الدراسة  مـع      هذه وكما اختلفت نتائج  .  سنوات كانت األعراض متوسطة    )6(هذه الدراسة وخالل    

التي أظهرت انخفاض واضـح فـي انتـشار         ) م2006( آخرون، فافارو و ) Favaro(دراسةج  نتائ
  .االكتئاب ومستويات قليلة من الضغط النفسي لدى أسرى حرب العالمية الثانية

ن فئة األسرى هم أكثر الفئات عددا إذا قورنت  بعدد الشهداء أو الجرحـى               إلى أ وتعزو الباحثة هذا    
 فهو ليس لوحده    ، فعل األسير  دلكبير في السجون خفف اآلثار النفسية لردو       فالعدد ا  ،أو المتضررين 

 ألنه لم يأخـذ     ؛ه يعاني ولو بدرجة متوسطة    نّأ  إالّ ، ولكن معه اآلالف   ،في السجن ويتعرض للتنكيل   
 ن التكافل االجتماعي والروابط االجتماعية ما زالـت قويـةً         أ إلى   ة باإلضاف ، من حقوقه  اً واحد اًحق
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 باإلضافة إلى المعنى الـديني للـصبر        ، ولها األثر األكبر في التخفيف من شدة الصدمة        ،والحمد هللا 
، باإلضافة الى ما تقوم بـه       جر ذلك أيعطي األسير دفعة أمل بأنه مجاهد وله        فعلى األسر والجهاد    

وزارة شؤون األسرى والمحررين على المستويين المادي والمعنوي وذلك من خالل زيارة السجين             
 وجوده في السجن، وصرف راتب دائم لألشخاص الذين قضوا أكثر من خمس سنوات داخـل                اثناء

  . المعتقل، ومن جانب آخر تأهيل األسير المحرر من ناحية مهنية
ومن أهم االضطرابات النفسية التي عانى منها األسرى المحررين في محافظـات شـمال الـضفه                

ه كاآلتي، ومرتبه حسب نسبتها بـين األسـرى         الغربيه خالل انتفاضة األقصى، حسب هذه الدراس      
  :المحررين عاليه جداً، إلى عاليه، متوسطه 

 .الشعور بالخوف .1

 .تكرار ذكريات السجن المؤلمه على شكل صوراً أو أفكاراً أو أحاسيس .2

 .عدم الشعور باألمان .3

 .الحذر .4

 .إضطراب النوم .5

 .عدم القدره على التركيز .6

 .سرعة اإلنفعال .7

 .المزاجيه .8

 .الحزن .9

 .قدان الحيويهف .10

   .فقدان الثقه في اآلخرين .11
تعزو الباحثة ذلك الى أن التجارب القاسية التي يمر بها األسير خالل فترة االعتقـال، والتحقيـق،                 
وأثناء تواجده في المعتقل، خاصة ما يقوم به قوات االحتالل من تعذيب ممنهج لتحطيم األسير نفسياً          

 غالباً ما يكون مستهدفا الجانب النفسي، فيتبع طرق وأساليب          وجسدياً، فالضابط الذي يقوم بالتحقيق    
مختلفة مع األسير، باإلضافة إلى بيئة المعتقل مما يجعله يعاني من بعض اإلضـطرابات النفـسية                
فيعود بعض األسرى المحررين الى مجتمعهم من جديد عاكسين ما مروا به من تحـارب قاسـيه                 

  .ر قادرين على التكيف مع واقعهم الجديدفاقدين الثقه بالذات، واآلخرين؛ وغي
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  :مناقشة نتائج السؤال الثاني الخاص بفرضيات الدراسة2.1.5     
            

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى والتي نصها 1.2.1.5 
 بين متوسط االضـطرابات     )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

سرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضـة األقـصى            النفسية لدى األ  
  .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 أفـراد   تأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابا            
ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات        لعينه الدراسة على االضطرابات النفسية      

حالة االجتماعية إذ كانـت نـسبة       شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير ال        
 سة مـع  نتائج هذه الدرا   اختلفتو%). 60.7(، وأما نسبة األعزب فكانت      %)39.3(المتزوجين  

التي بينت بأنه توجد فروق في الحالة االجتماعية لـدى          ) 2006(  وحلو، فعسا دراسة   نتائج  
التي بينت نتائج الدراسة عدم وجود فـروق فـي           )2006(  مع دراسة قباجة،   تفقتالجرحى وا 

بينما لم يكن هناك فروق بين . درجة التكيف لدى األسرى المحررين تعود إلى الحالة االجتماعية
  . المستويات األخرى

 من تعزو الباحثة ذلك الى أن ما يتعرض له األسير المحرر الفلسطيني أثناء االعتقال وما يالقيه              
تعذيب وحرمان ال يفرق بين شخٍص أعزب ومتزوج، بل أن االحتالل، يستخدم أسلوب ممنهج              
مع األسير الفلسطيني واضعاً نُصب عينيه إلحاق أكبر ضرر نفسي لدى األسير وغالباً ما تعود               
. نسبة التأثر لدى األسير الى الفروق الفردية، وخبرة الشخص، وإيمانـه بمعتقداتـه وثوابتـه              

ونخص بالذكر   فة الى الروابط والعالقات االجتماعية في الوسط الذي يعيش به الشخص،          باإلضا
المجتمع الفلسطيني وما يسوده من تكافل وتضامن يساعد أفراده على التغلب على المشاكل التي              

  .يتعرضون لها على حد سواء
  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية والتي نصها2.2.1.5 
 بين متوسـط االضـطرابات      )=0.05α(لة إحصائية عند مستوى الداللة      ال توجد فروق ذات دال    

شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعـزى       النفسية لدى األسرى المحررين في محافظات       
  .لمتغير الجنس

 أفراد عينه   تأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابا           
ضطرابات النفسية لما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شـمال            الدراسة على اال  

، وأما  %)93.5( الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير الجنس إذ كانت نسبة الذكور           
إذ ان نتائج الدراسة ) م2006( واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة سعادة، %).6.5( اإلناث فكانت

ــود   ــدم وج ــت ع ــين     بين ــة ب ــة الكلي ــي الدرج ــصائية ف ــة إح ــروق ذات دالل                               ف
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التي بينت عدم وجود فروق فـي       ) 2004(واتفقت أيضا مع دراسة البنا وعسلية،       . الذكور واإلناث 
  . ردود الفعل المترتبة على صدمة العدوان

ن أهرت نتـائج الدراسـة      حيث أظ ) م1996( واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الخواجة،      
اإلناث أكثر عرضة الضطراب الضغوط التالية للصدمة أكثر من الذكور، واختلفت أيضا مـع              

ألداء علـى اختبـارات   االتي بينت نتائج الدراسة إن الذكور أكثر كفـاءة فـي           ) م2004( طه،
  . الوظائف المعرفية

سر واستـشهاد   ُأ : من ،فلسطينين المعاناة طالت جميع فئات الشعب ال      أوتعزو الباحثة ذلك إلى     
 فكل هذه األحداث السياسية والظروف الـصعبة سـاهمت فـي            ،وجرح ومعاناة على الحواجز   

، دون اعتبار لنوعية الجنس     مشاركة جميع أفراد األسرة لتحقيق حياة كريمة بعيدة عن االحتالل         
ى فترة األسر ككـل،  والن االحتالل لم يراعي وضع الفتاة الفلسطينية خالل فترة التحقيق او حت     

  .فتعامل الجيش قاسي مع الجنسين على حد سواء
  
 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة والتي نصها3.2.1.5  

 بين متوسط االضـطرابات     )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
فاضـة األقـصى    النفسية لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انت          

  .تعزى لمتغير مكان اإلقامة
 أفراد عينه   تأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابا           

ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال         لالدراسة على االضطرابات النفسية     
 إذ كانـت نـسبة األسـرى        قامةالضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير مكان اإل        

. %)22.1(، والمـدن    %)52.7(، والقـرى    %)25.1(المحررين في هذه الدراسة، المخيمات      
، واتفقت أيضا مع دراسة العنـزي  )2004 (،واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة البنا وعسلية       

ـ  االتي أظهرت بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحص        ) 1996( والعنزي، ا بعـد  ئية الضطراب م
 التي بينت  Khamis،)1993( واتفقت مع دراسة خميس،.  السكننالصدمة يعزى لمتغير مكا

 واختلفت مع . انه ال توجد فروق تعزى لمكان السكن على االضطرابات النفسية ما بعد الصدمة            
  .)2003(  دراسة عساف والحلو، نتائج، واختلفت أيضا مع)1996(،  دراسة الخواجةنتائج

 حداث انتفاضة األقصى طالت جميع المدن والقـرى والمخيمـات         َأحثة ذلك إلى أن      وتعزو البا 
فما يتعرض له األسير الفلسطيني من ظروف صعبه ومعاملة قاسـيه ال             وخاصة في السجون،  

تفرق بين األسرى على أساس مكان االقامه بل على ما وجه إليه من تهم بل ان ما يهم الجيش                   
   . وتحقيق هدفهم السياسياإلسرائيلي هو نزع االعتراف

  :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة والتي نصها  4.2.1.5
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 بين متوسط االضـطرابات     )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
النفسية لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضـة األقـصى              

  .ة لألسرتعزى لمتغير الفترة الزمني
 أفراد عينه   تاستجابا أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط          

ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال         لالدراسة على االضطرابات النفسية     
، إذ كانـت نـسبة      الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير الفترة الزمنية لألسـر          

  :سرى المحررين في هذه الدراسة كما يأتي األ
  %).53.0 (–أقل من سنتين  •
 %).31.3 (- سنوات 4 اقل من – 2من  •

 %).10.2 (– سنوات 6 اقل من – 4من  •

 %).5.5 (– سنوات 6أكثر من  •

، التي بينت عدم وجود فـروق ذات داللـة          )2006( واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة قباجة،       
واختلفت نتائج الدراسة . الجتماعي لدى األسرى المحررين يعزى إلى مدة االعتقالللتكيف النفسي وا

ن هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بـين         أالتي بينت   ) م1997( دراسة محمود،  نتائج   مع  
  . طول مدة االعتقال واإلصابة بالمرض النفسي

  
للحظة األولى من اعتقالـه مـن معاملـة    ن السجين الفلسطيني يعاني منذ اأوتعزو الباحثة ذلك إلى     

 مما يجعـل األسـرى يعـانون مـن          ،ثناء االعتقال والتحقيق  أ أمام األهل    هانة وضربٍ  إ  و ،قاسية
 الفترة الزمنيـة لألسـر      نأ الّإ ،تأنيب ضمير تجاه األهل والشعور بالمسؤولية     واضطرابات نفسية   

 فبدايـة    نفـسية،  جهاد وضغوط وصدمة  ليست هي التي تحدد  وتقيس مدى تأثر وإصابة األسير بإ          
، باإلضافة الى تكيـف      في مستوى ودرجة االضطراب    اًتجربة جديدة وحياة جديدة أيضا تلعب دور      

األسرى داخل المعتقل مع بعضهم وعملهم على تطوير قدراتهم الذاتية خالل وضع برامج في شتى               
  ).لغات، تجويد، انتساب الى بعض الجامعات(الجوانب 

  
 :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة والتي نصها  5.2.1.5

 بين متوسط االضـطرابات     )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
النفسية لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضـة األقـصى              

  .تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة
 ة أفراد عين  ت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابا       أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود    
ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال         لالدراسة على االضطرابات النفسية     



 101

، إذ أن نسبة األسرى     الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة         
   :المحررين في هذه الدراسة موزعه كما يأتي

  %).42.0 (– دينار 200أقل من  •
 %).42.0 (– دينار 399 – 200من  •

 %).44.8 (- دينار  600 – 400من  •

  %).11.7(، %)1.5( دينار 600أكثر من  •
  ، المجال أو أجنبية في هذا  كانت عربية،لم تتفق  نتائج هذه الدراسة مع أي نتائج دراسات سابقة

    ة لم تتطرق إلى تأثير مستوى الدخل على نفسية الفرد          معظم الدراسات األجنبي  باإلضافة إلى أن
ولكنهم أعطوا االهتمام أكثر للردود تجاه الصدمة ومـدى اسـتمرارها ومـستوى انتـشارها               

  . ودرجتها
ـ  أالتي بينت   ) م2003( واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة السراج وآخرون،         ذين ن الّ

وأيضا اختلفـت  . ة وانفعال مبالغ فيه أكثر من غيرهم عزلاكثرتعرضوا لمشاكل اقتصادية كانوا     
ن األسرى المحررين ذوي الدخل المرتفـع أكثـر   أالتي بينت ) 2006( مع نتائج دراسة قباجة، 

 تكيفا من الناحية النفسية واالجتماعية من ذوي الدخل المنخفض وكذلك اختلفت مع فريحـات،             
)1997 .(  

 واألحداث والتدمير والتعذيب واالهانه واالنتقاص من       وتعزو الباحثة ذلك إلى إن شدة الصدمات      
 نأن وحقوق األسرى كان لها األثر البالغ والقاسي على نفسية األسرى المحـررين لدرجـة       أش

العامل المادي لم يطرأ أي تغيير أو تخفيف من حدة ردود الفعل على ما تعرضوا له من معامله                  
  .غير إنسانية 

  
 :فرضية السادسة والتي نصهامناقشة نتائج ال 6.2.1.5 

 بين متوسط االضـطرابات     )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
قـصى  النفسية لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضـة األ            

  :تعزى لفترة الخروج من األسر، فكانت نسبتهم موزعه كما يأتي 
  %).34.1( سنوات 4من  أقل –من سنتين  •
 %).9.0( سنوات 6 أقل من – 4من  •

  %).12.2( سنوات 6أكثر من  •
نتـائج  لم تجد الباحثة أي دراسة عربية أو أجنبية تتفق أو تختلف مع  نتائج هذه الدراسـة إال                   

 بين األسرى المحررين منهم لم اً هناك تفاوت أنتبعية حيث وجدتتال) م1986( دراسة كلوزنيك، 
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 من أعراض متوسطة ومنهم من تحسن ولكن لديه بقايـا           وا األعراض ومنهم من عان     من وايعان
  .، وبالتالي فإنها اختلفت مع نتائج هذه الدراسة ألنها تبين وجود فروقبعض األعراض

 فيصدمون بالواقع المرير أفضل خارج السجنن األسرى يتوقعون حياة أوتعزو الباحثة ذلك إلى 
يتوقعون ظروف أفضل ف . الكثير داخل السجنا وقد فقدو،من حقوقهمالذي لم يوفر لهم أي شيء 
 باإلضافة إلى أنهم يخرجون إلى ظروف صعبة ال يـشعرون مـن             لما قاموا به من تضحيات،    

 سنوات يعـاني    )4( فاألسير الذي خرج قبل       القاسية،  نتيجة الستمرار األحداث   ،خاللها باألمان 
 قصيرة وذلك نتيجة معايـشتهم      األسير المحرر منذ فترة   بنفس الطريقة تقريبا الذي يعاني منها       

  .نفس البيئة وبالتالي توحد المعاناة
  

 :تي نصهامناقشة نتائج الفرضية السابعة  والّ  7.2.1.5

      بـين متوسـط     )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               
ظات شمال الـضفة الغربيـة خـالل        االضطرابات النفسية لدى األسرى المحررين في محاف      

  .انتفاضة األقصى تعزى للمستوى التعليمي
 أفـراد عينـه     تأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابا          

ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين فـي محافظـات          لالدراسة على االضطرابات النفسية     
قصى تعزى لمتغير المستوى التعليمي وكانت الفـروق        شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األ     

  :ستوى جامعي ولصالح مستوى ابتدائي ونسبتهم موزعه كما يأتي بين مستوى ابتدائي وم
  %).7.5 (–ابتدائي  •
 %).52.7 (–إعدادي أو ثانوي  •

  %).39.8 (–جامعي  •
اتفقت و. وبين مستوى إعدادي أو ثانوي ومستوى جامعي ولصالح مستوى إعدادي أو ثانوي

 التكيف النفـسي واالجتمـاعي    أنالتي بينت   ) 2006( نتائج هذه الدراسة مع دراسة قباجة،     
  .لدى األسرى المحررين ذوي المستوى التعليمي المرتفع هو أعلى من ذوي التعليم األقل

التي بينت عدم تـأثير المـستوى       ) 2006( واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة سعادة،      
الذي أظهـرت   ) 1997( قياس االضطرابات، وكذلك اختلفت مع محمود،     األكاديمي على م  

نتائج دراسته بأنه ال توجد عالقة ما بين المستوى التعليمي واإلصابة بالمرض النفسي، كما              
ن ذوي التعليم المرتفع يفوقون ذوي التعليم أالتي بينت ) 2004( أنها اختلفت مع دراسة طه،

  . الصدمة على التوافق النفسي االجتماعيثر االضطراب ما بعدأالمنخفض في 
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ـ   ،ن األسير الجامعي عندما يخرج من األسر      أوتعزو الباحثة هذه الفروق إلى        اً يالقي دعم
 مما يؤدي إلى زيادة تقديره لذاته وثقتـه  ،أكثر من مجتمعة وال سيما من الناحية االجتماعية    

مـان الـوظيفي يـشعره      ن األ أإلى  ضافة   فيشعر بأنه يحاط باالحترام والتقدير، باإل      ،بنفسه
نه أسير  أوخاصة  واسعة،   الوظيفة أمامه    ة اقتصادي بما انه موظف أو حتى فرص       رباستقرا
 ، اإلعدادي أو الثانوي    بالنسبة للمستويين  أما.  وخاصة في الجانب الوظيفي الحكومي     محرر

، وهذا ينمي لديه معةلتحاق بالجا اِإلكبر في إعادة التوجيهي أو استكماله أوأ فرصة  أمام هنإف
الثقة بالذات و يساعده على تخطي ما تعرض له من ضغوطات، وهذا ما يفتقر إليه األسرى   
المحررين من مستوى تعليمي متدني، فالفرصة أمامهم لتطوير أنفسهم من حيـث التعلـيم              
والحصول على وظيفة هي ضئيله، وهذا يزيد من معاناتهم وعـدم القـدرة علـى تحـدي           

  .الصعوبات
باإلضافة الى أن الدعم االجتماعي للجامعي هو أوسع وأكثر منـه للمـستويات األخـرى               

  .وذلك تبعاً للنظرة االجتماعية) ثانوي، إعدادي، ابتدائي(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اقتراحات الدراسة2.5  
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اجراء دراسات على األسرى المحررين في فلسطين؛ لمعرفة معيقات تكيفهم بعد الخـروج              -
  .من األسر

إجراء دراسات على أسرى النضال المحررين للتعرف على احتياجاتهم المختلفة من أجـل              -
 .العمل على تحقيقها

إجراء دراسات مختلفة على كافة فئات الشعب الفلسطيني؛ لمعرفة درجة معاناتـه نتيجـة               -
  .الصدمات واألحداث المتتالية لمعرفة آليات التدخل المناسبة

   
  :التوصيات 3.5 

  :لنتائج التي توصلت إليها الباحثة فإنها تقدم الباحثة التوصيات اآلتيةمن خالل ا
 ؛إنشاء مراكز ومؤسسات تعنى بالصحة النفسية لألسرى المحررين لدى خروجهم من األسر -

  . فلسطينيوذلك لعدم وجود مثل هذه المراكز ف
سرى لية التدخل مع األ آتشكيل فريق مهني من األخصائيين النفسيين المتخصصين في -

   .والتي تعيق تكيفهم المحررين وخاصة المشاكل التي يواجهونها لدى خروجهم من األسر
االهتمام بتوزيع نشرات تثقيفية تخص األسرى المحررين من قبل وزارة شؤون األسـرى              -

 .والمحررين

التوجه إلى مؤسسات ومنظمات حقوق اإلنسان العالمية لالهتمام بالمعتقلين داخل السجون،            -
ع على أساليب التعذيب المحرمة دوليا والتي تمارسها القوات اإلسـرائيلية داخـل             واالطال
 .السجون

 .توفير الخدمات النفسية واالستشارات، لتكون مجانية لدى فئات الشعب الفلسطيني المختلفة -
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  قائمة المراجع
  المراجع العربية
  المراجع األجنبية
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 القرآن الكريم -

  
  " ظُِلموا وِإن اللَّه علَى نَصِرِهم لَقَِدير ُأِذن ِللَِّذين يقَاتَلُون ِبَأنَّهم": قال تعالى �
    .سورة الحج) 39اآلية رقم(       

  
ُأولَِئـك علَـيِهم     راِجعونِإنَّا ِللَِّه وِإنَّا ِإلَيِه الَِّذين ِإذَا َأصابتْهم مِصيبةٌ قَالُوا": قال تعالى �

ِهمبر اتٌ ِمنلَوص ونتَدهالْم مه ُأولَِئكةٌ ومحرسورة البقرة) 157- 156اآلية رقم ("و.  
  

لدى معلمي ومعلمات المدارس الحكومية فـي     االغتراب النفسي     مظاهر ):2003. (أبو زيد، م   -
  ). رسالة ماجستير غير منشورة. (ة، فلسطينجامعة النجاح الوطني. محافظات شمال فلسطين

  
فسية الناجمة عن األسر والتعذيب وعالقتها باسـتراتيجيات        ثار النّ اآل) : 2006. (أبو هين، ف   -

جامعة األقصى، فلـسطين،    . التوافق لدى أسرى قطاع غزة المحررين من السجون االسرائلية        
  ).بحث تحت النشر(

   
نماط المختلفة لصدمة العدوان اإلسـرائيلي أثنـاء انتفاضـة          األ):" 2004( .م،  عسلية. البنا، أ  -

 ، مجلة جامعة األقصى   ". األقصى من وجهة نظر تالميذ المرحلة األساسية في محافظات غزة         
 .259_ 241.2 ،)8(المجلد

  
عالقة أنماط الجهاز العصبي باضطرابات ما بعد الصدمة النفـسية          ) :" 2004. ( م ،يونس بني   -

. 3،  )31( المجلـد  ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة     ".  لجامعة األردنية لدى طلبة ا  
698-699. 

  
الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات اللواتي يعـشن فـي الـضفة           ): "1988. (بونا ماكي، ر   -

 . برنامج غزة للصحة النفسية، غزة، فلسطين".الغربية تحت االحتالل اإلسرائيلي
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ـ  - ,  مجلة فكـر ونقـد     ,ترجمة عبد اهللا عاصم   . الصدمة النفسية األساسية  ): 1999. ( بونوا، ه
21 .96-97 .  
  

العالقة بين اضطرابات الضغوط التالية للصدمة وبين الجمـود وتقـدير           ):" 1998. ( م ،تركي -
 .63 ـ 57). 62(، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية".  الذات عند طلبة الجامعة

  
  . بيروت،دار الطليعة. ك معتوقيدريترجمة فر. مة الحربجرثو): 1996. ( ع،حب اهللا -

   
 الطبعة األولى،   .أشكالها العيادية وأبعادها الوجودية   , الصدمة النفسية ): 2006. (حب اهللا، ع   -

 .دار الفارابي، بيروت

 

مستوى تقدير الذات وعالقته باالتزان االنفعالي لـدى طلبـة جامعـة            ): 2007. (حمدان، ن  -
  ). رسالة ماجستير غير منشورة. (دس، فلسطينجامعة الق. القدس
  

دليل المربي والمرشد للتعامل مع مشكالت الطلبـة فـي الظـروف            ): 2003. (الحواجري، أ  -
ودائرة التربية والتعليم،   . ، وكالة هيئة األمم المتحدة لإلغاثة والتشغيل        الصادمة ووقت األزمات  

 .غزة

 

  ). 103-102). (13(، عدد للكرممجلة ا. ما وراء الصدمة): 1984. (الخطيبي،ع -
   

بناء مقياس اضطراب الـضغوط التاليـة للـصدمة فـي المجتمـع             "): 1996. ( ج ،الخواجة -
 .318-313. 1 ،)6(المجلد، مجلة دراسات نفسية ."الكويتي

  
تأثير الصدمات على الحالة النفسية للكويتيين اللذين عاشوا في مـصر           ):"1997( . ج ،الخواجة -

 .641. 1، )7(، مجلة دراسات نفسية ".العراقي للكويتولندن خالل الغزو 

  
 استقرار وتغيير أساليب المواجهة والشخصية لدى أسـرى النـضال           ) :"2001. ( ج ،دحالن -

رسـالة  ( . فلـسطين  ،جامعة األزهـر  . الفلسطيني المحررين بوصفها دالة لالعتقال والتحرر     
  .)ماجستير غير منشورة
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نوني لألسرى الفلسطينيين فـي ضـوء القـانون الـدولي           القا المركز) : 2005 (. ن ،دقماق -
 ).دراسة ماجستير غير منشورة. (جامعة القدس، فلسطين. اإلنساني

 

، مجلـة دراسـات نفـسية     " .ردود الفعـل المتـأخر لـصدمة الحـرب        )." 1992( .أ ،الديب -
  .317 ـ 297).2(المجلد

  
الطبعــة كيــف،دراســة فــي ســيكولوجية الت, الــصحة النفــسية): 1982. (الرفــاعي، ن -

 . المطبعة التعاونية، دمشق.السادسة

 

اآلثار بعيدة المدى للتعذيب لدى المحررين السياسيين وعالقاتها بـبعض          ): 2001.(الزبير، م  -
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (الجامعة اإلسالمية، فلسطين. المتغيرات

 

  

 . عمان،الشروقدار .  الطبعة األولى،علم النفس العسكري): 2003. ( ع،الزغول -

  
. تأثير التعذيب على الصحة النفسية لألسرى الفلـسطينيين المحـررين         ): 2004 (.، ع سرور -

  ) .رسالة ماجستير غير منشورة. ( القدس،ريةبالجامعة الع
  
االضطرابات الناتجة عن ضغوط التجارب الصادمة لدى الطلبة الجامعيين   ") 2006. ( و ، سعادة -

رسالة ماجستير غير   . (فلسطين،  جامعة القدس " . وأساليب تكييفهم  في محافظة رام اهللا والبيرة    
 ).منشورة 

 

 .)200(سر الشهداء خالل انتفاضة األقصى الحالية       أاآلثار النفسية على    ):" 2005. (م،  صبيح -
 ).رسالة ماجستير غير منشورة . (، فلسطينجامعة القدس

  
ة بعض الوظائف المعرفية والتوافق أثر اضطرابات ما بعد الصدمة على كفاء )." 2004( .، أ طه -

 ،مجلة دراسـات عربيـة فـي علـم الـنفس          ". النفسي االجتماعي لدى عينة من المصدومين       
 .277ـ 271.3، )3(المجلد

 

. 45 ،مجلة حقوق النـاس    ".اآلثار النفسية النتفاضة األقصى   "): 2000 ،مبرڤنو. ( ع ،عاروري -
54_58. 
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اعتداء -ب في إسرائيل ضد المعتقلين الفلسطينيين فقطتشريع التعذي"): 2000. ( م،عبد الهادي -
 .11 ،)5-4( المجلد،مجلة دراسات شرق أوسطية   . "على حقوق اإلنسان وخرق للقانون الدولي     

110-113. 

  

مجلة دراسـات   . "الدعاية الصهيونية االلكترونية ضد انتفاضة األقصى     "): 2003. ( إ ،عرقوب -
 .37 .23 ،)7(المجلد, شرق أوسطية

  
اآلثار النفسية الصدمية المترتبة على فعل االجتياحـات        ) :"2006. ( و ، أبو حسن  .ع،  فعسا -

دراسة حالة طلبة الصفوف العليـا مـن المرحلـة           :"العسكرية اإلسرائيلية لمنطقة مخيم جنين    
  ).بحث تحت النشر(،مجلة القياس والتقويم " .األساسية

  
دوان اإلسرائيلي على المـصابين خـالل       اآلثار النفسية للع  ) :"2003(. الحلو، غ . ، ع عساف -

. 41،  مجلة اتحـاد الجامعـات العربيـة      . "أحداث انتفاضة األقصى ومدى تعاملهم مع االعاقه      
   .194ـ193

  
االضطرابات النفسية لدى األسرة الكويتيـة بعـد العـدوان           ")1996(.ف،  العنزي.  ع ،العنزي -

  .340 ـ 330. 1 ،)6( المجلد،مجلة دراسات نفسية". العراقي
  
دار الراتـب الجامعيـة،   . ،الطبعة األولـى "االضطرابات النفسجسمية "): 2000. (العيسوي، ع  -

  .بيروت

  
دار الراتـب   . ، الطبعـة األولـى    مجاالت اإلرشاد والعالج النفـسي    ): 2001. (العيسوي، ع  -

 . الجامعية، بيروت

 

إصدارات  .بة عليها مذبحة الخليل، اآلثار النفسية واالجتماعية المترت     : ) 1997( . ر ،فريحات -
 ).5(اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رقم

  
السلطة  التكيف النفسي واالجتماعي لدى األسرى المحررين في مؤسسات): 2006. ( ر،قباجة -

رسـالة ماجـستير غيـر      . ( فلـسطين  ،جامعة القدس . الوطنية الفلسطينية في محافظة الخليل    
 ).منشورة
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 نـشرة نـادي     ،قانون المـوت  -التعذيب في سجون االحتالل اإلسرائيلي    ): 2003(.  ع ،قراقع -
 .رام اهللا ،األسير الفلسطيني

 

بين الخبـرات الـصادمة والمـشاركة       العالقة  ):" 1995( . أ ،السراج.  ر ،بوناماكي. س,،قوته -
 .يةبرنامج غـزة للـصحة النفـس      . "واالستجابات االنفعالية والعقلية عند األطفال الفلسطينيين     

 .غزة،فلسطين

  
االضطرابات النفسية التي أفرزتها المعتقالت اإلسرائيلية لدى المعتقلين        ): 1997. ( ع ،محمود -

  ). رسالة ماجستير غير منشورة. (السودان، جامعة أم درمان اإلسالمية. الفلسطينيين
  
لمـصريين  االضطرابات النفسية الشائعة لدى عينة من أبناء العاملين ا        ):" 2005( .هـ ،مخيمر -

 .56ـ18. 3، )11( المجلد،مجلة دراسات تربوية واجتماعية". في مدينة مكة المكرمة

  
التأصيل اِإلسالمي لِإلرشاد والعالج النفسي ِإلضـطرابات مـا بعـد           ): " 1999. (مرسي، ك  -

  .118-111). 50 (13، المجلة التربوية". الصدمة
  
ة المتعلقة بالشهادة، والسجن، وهدم     اضطراب ما بعد التجارب الصادم    ) :" 2003 (.ج،مغالسة -

 ).دراسة ماجستير غير منشورة. ( فلسطين،جامعة القدس ". البيوت في محافظة بيت لحم

  
 .  دار النهضة العربية.الصدمة النفسية، علم نفس الحروب والكوارث): 1991. (النابلسي، م -

 

مركـز  . طبعـة األولـى    ال ،العالج النفسي لألسرى وضحايا التعـذيب     ): 2001. ( م ،النابلسي -
 . لبنان- طرابلس،الجسدية-الدراسات النفسية والنفسية

  
الحرب النفسية في العراق متابعة للجوانـب النفـسية فـي الحـرب             ): 2003. ( م النابلسي، -

 - طـرابلس ،الجسدية-مركز الدراسات النفسية والنفسية.  الطبعة األولى،األمريكية على العراق  
  .لبنان
 

 ،طينينادي األسير الفلس -

http:|\\www.hrinfo.org\palestine\ppsmo\2007\pr0116.shtml.29.4.2007)                                                                                                        (
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 ،نادي األسير الفلسطيني -

http:\\www.hrinfo.org\palestine\ppsmo\2005\pr0616-1.shtml.29.4.2007)( 

 

 اآلثار النفسية واالجتماعية والجسمية لدى زوجات الشهداء في محافظة          ):2005. ( ف ،نزال -
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. ( األردن،جامعة اليرموك. جنين

  
 . رام اهللا.)2006(، مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب -

 

اضطراب ضغوط  (ر العالج النفسي     سيكولوجية الحروب والكوارث ودو    ):1999. ( غ ،يعقوب -
 . بيروت،دار الفارابي.  الطبعة األولى،)ما بعد الصدمة
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 لشخصةاستبانه البيانات ا: 1ملحق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
              

  .ة/أختي األسيرة المحترم/ أخي األسير
ما بعد الصدمة لـدى األسـرى       لاالضطرابات النفسية   تقوم الطالبة بدراسة تهدف إلى قياس       

 ولتحقيق هذا الهدف تم     المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة األقصى        
حيث أنت واحد من أفراد هذه العينة فنرجو أن         ,ة من األسرى المحررين   اختيار عينة عشوائي  

 علمـاً أن هـذه      ،تجيب بكل صدق واهتمام على فقرات هذه االستبانة بمـا ينطبـق عليـك             
  .المعلومات سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

�.א��
�	�מ����و��מ �

                                                                          عبد عساف                                   . د: لمشرف ا
  فلسطين قطيط /              الباحثة                                                      

                                                                                   جامعة القدس
'�NR%��:א����)��Sא �

  .داخل المربع الذي ينطبق على حالتك) X( ي إشارة\ضع
  مطلق                 €€€€ متزوج                  €€€€ أعزب                   €€€€:     تماعية      جالحالة اِإل .1

               
  أنثى €€€€   ذكر                €€€€   :الجنس                      .2

  
  مدينة€€€€قرية                  €€€€    مخيم                 €€€€ :     قامة           مكان اإل .3
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 ^_&�  2 :#��Bا� �س ا)`'�اب ا����� �� 90��(�8P.T.S.D (RK�9 ا� R%�  
  

c`\ي إ��رة)X (e�&� ^%'�K يLا� c0�"ا� RSدا         :              

 ا���8ة ا���5
^�  �/ا
 N0�ة

^� أ��رض �_�K� �/ا
أ��رض 

 N0�ة

1 

عانيت من أحداث صادمة، على سبيل المثال شـاهدت أو          
عانيت من أحداث اشـتملت علـى التهديـد بـالموت أو            

 .الضرر النفسي أو الجسدي لي

     

2 
 على سبيل المثال شاهدت     ،عانيت من أحداث صادمة   

 .ث اشتملت على التهديد بالموتأو عانيت من أحدا

     

3 

عانيت من أحداث صادمة، على سبيل المثال شـاهدت أو          
عانيت من أحداث اشـتملت علـى الـضرر النفـسي أو       

 .الجسدي لآلخرين

     

4 
ـ     اً قاسي اعتبر حادثة السجن عامالً     ى وبالغ األثـر عل

 .نفسي

     

      .شعرت بالخوف الشديد أثناء االعتقال 5

      .عرت بالعجز أو الرعب نتيجة السجنش 6

7 
أعاني من تكرار ذكريات السجن المؤلمة على شكل أفكار         

 .أو صور أو أحاسيس

     

8 
أعاني من تكرار حدوث األحالم المزعجة التـي تتعلـق          

 .بالسجن

     

      .أتصرف أو اشعر وكأن الصدمة تحدث ثانية 9

10 
رد التعـرض لمثيـرات     أشعر بالضيق النفسي الشديد لمج    

 .ترمز إلى بعض جوانب حادثة السجن

     

11 
أشعر بحدوث أعراض أو تغيرات جسمية عندما تثار        

 ).مثل ازدياد ضربات القلب(ذكريات السجن 

     

12 
أشعر بحدوث أعراض أو تغيرات جـسمية عنـدما         

 ).مثل الرعشة(أتذكر السجن 

     

      .داُأعاني من التعرق دون أن أبذل جه 13

      .أشعر بآالم بالجهاز الهضمي 14

15 
ال أزال أعيش أحداث السجن بشكل مبـالغ فيـه وال           

 .أستطيع نسيان ذلك
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      .تنتابني أفكار وتصرفات طفولية بسبب ما حدث 16

17 
بذل مجهودا لتجنب األفكـار والعواطـف المتعلقـة         أ

 .بحادثة السجن

     

      . كل ما يثير ذكريات السجنابذل مجهودا  لتجنب 18

19 
أبذل مجهودا لتجنب بعـض المواقـف التـي تثيـر           

 .ذكريات السجن

     

      .أتمنى لو أن الحدث لم يحدث أو لم يكن حقيقياً 20

      .ال أستطيع تذكر جوانب هامة من حادثة السجن 21

      .ال اهتم أو أشارك في أنشطة الحياة الهامة 22

      . ر باالنفصال أو االستغراب أو العزلة عن اآلخريناشع 23

24 
ال أستطيع االحتفاظ بمشاعر الحب أو اإلحساس بهـا      

 ). الجمود العاطفي(

     

25 
 فال أتوقع تحصيل مهنـة      ،نظرتي متشائمة للمستقبل  

 .مناسبٍة

     

26 
نني ال أستطيع أن أعيش نمط حيـاة طبيعيـه          أأشعر  

 .مثل تكوين أسرة

     

      . شعر أنني ال أستطيع االستمرار في عمل أي شيءأ 27

28 
كان لدي في الماضي أصدقاء مقربين أكثـر ممـا لـدي          

 .اآلن

     

29 
 اًحـد أ ألن ال    ،ال أفصح عن أشياء معينة فعلتها ألحد      

 .سيفهمني

     

      .أشعر بان العالم من حولي غير آمن 30

      ).قلته أو زيادته(م أعاني من اضطرابات في النو 31

      .اشعر بالرغبة في البكاء دون سبب 32

      .افقد هدوئي وانفجر بسرعة ألبسط األمور 33

      . تنتابني نوبات حادة من الغضب أو العدوانية 34

      . أعاني من صعوبة في التركيز 35

      .أشعر بحدوث تغيير في مزاجي 36

37 
التـصرف  (ير في نمط شخصيتي     أشعر بحدوث تغي  

 ).بطريقة مختلفة عن السابق
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      .حذر بشكل كبيرأأصبحت  38

      . اشعر بالقلق أو التوتر أو عدم القدرة على االرتياح 39

40 
يغلب علي الشعور بالحزن أو عـدم القـدرة علـى           

 .اإلحساس بالفرح واالنسجام فيه

     

      .يةاشعر بفقدان النشاط والحيو 41

      .أشعر بحدوث خلل أو فقدان لمكانتي االجتماعية 42

43 
أشعر بأن دوري قد غـاب أو تغيـر فـي األسـرة             

 .أم/ كسلطتي أب 

     

      .أشعر بعدم القدرة على التأقلم داخل األسرة 44

      .أشعر بعدم القدرة على التأقلم في المجتمع 45

      .سبب سجنيأشعر بالذنب تجاه عائلتي ب 46

      .أشعر بالذنب تجاه مجتمعي بسبب سجني 47

        .مجتمعي/ اشعر بالتقصير تجاه من أحب عائلتي  48

      .أشعر بفقدان الثقة باآلخرين 49

      .أشعر بفقدان الثقة بالنفس 50

51 
أتعاطى بعض المنبهات أو المهدئات بشكل كبير مثل        

 . دخين والت، والقهوة،الكحول

     

      .  بسبب الحادثةالتعاطي كان أصالً 52

      .كمية التعاطي ازدادت بعد الحادثة 53

54 
لجأت إلى استخدام األدويـة فـي بعـض األوقـات           

 . لتساعدني على النوم ونسيان أحداث الماضي

     

      . أفكر في تغيير مكان سكني أو الهجرة للخارج 55

      .اء نفسي كاالنتحارلدي أفكار إليذ 56

      .اشعر برغبة في االنتقام أو الثأر أو التدمير 57

      . ميلي للعنف قد تفاقم بعد الحادثة 58

      .أصبحت أخاف من دخول السجن مرة أخرى 59

60  
 

أتجنب الشعور باالستياء والقلق والخوف من السجن       
 .مرة أخرى
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  90� ا� 9�P.T.S.D( RK("� 90� ا�B��#�ا����� �8��س ا)`'�اب  :3 لحقم

  
c`\ي إ��رة )X (e�&� ^%'�K يLا� c0�"ا� RSدا:                                                           

  ا�QH"ة  ا�";7
RBا��  
��Sة  

RBا��  �:�  أ��رض  � 
 أ��رض
��Sة  

1  
على سبيل المثال شاهدت أو , عانيت من أحداث صادمة 

 أحداث اشتملت على التهديـد بـالموت أو         عانيت من 
  .الضرر النفسي أو الجسدي لي

          

2  
عانيت من أحداث صادمة، على سبيل المثال شـاهدت         
أحداث اشتملت على الـضرر النفـسي أو الجـسدي          

  .لآلخرين

          

3  
 قاسياً وبـالغ األثـر علـى        أعتبر حادثة السجن عامالً   

  .نفسي
          

            .اء االعتقال شعرت بالخوف الشديد أثن  4

5  
أعاني من تكرار ذكريات السجن المؤلمة على شـكل         

  .أفكار أو صور أو أحاسيس
          

6  
أعاني من تكرار حدوث األحالم المزعجة التي تتعلـق         

  .بالسجن
          

            .اشعر وكأن صدمة السجن تحدث ثانية  7

8  
اشعر بالضيق النفسي الشديد لمجرد التعرض لمثيرات       

  .ى بعض جوانب حادثة السجنترمز إل
          

9  
أشعر بحدوث أعراض أو تغيرات جسمية عندما تثـار         

  .الرعشة مثل ازدياد ضربات القلب أو(ذكريات السجن 
          

            .اني من التعرق دون أن أبذل جهداأعُ  10
            .أشعر بآالم في الجهاز الهضمي  11

12  
وال ال أزال أعيش أحداث السجن بـشكل مبـالغ فيـه            

  .أستطيع نسيان ذلك
          

13  
تنتابني أفكار وتصرفات طفولية بسبب ما حدث مثـل         

  .قضم األظافر
          

            .ال أستطيع تذكر جوانب مهمة من حادثة السجن  14
            .ال أشارك في أنشطة الحياة الهامة  15
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            . باالنفصال والعزلة عن اآلخرين شعرأ  16

17  
الجمــود (مــشاعر الحــب ال أســتطيع اإلحــساس  ب

   ).العاطفي
          

            .نظرتي متشائمة للمستقبل  18
            .أشعر إنني ال أستطيع أن أعيش نمط حياة طبيعية  19
            . اشعر أنني ال أستطيع االستمرار في عمل أي شيء  20
            .عالقاتي االجتماعية كانت أفضل قبل االعتقال  21

22  
 ألن ال احـد     ،فعلتها ألحـد  ال أفصح عن أشياء معينة      

  .سيفهمني
          

            .ال اشعر باألمان  23
            ).قلته أو زيادته( في النوم تأعاني من اضطرابا  24
            .شعر بالرغبة في البكاء دون سببأ  25
            .افقد هدوئي وانفجر بسرعة ألبسط األمور  26
            . تنتابني نوبات حادة من الغضب  27
            . ن صعوبة في التركيزأعاني م  28
            .سريع  في مزاجي أشعر بحدوث تغيير  29

30  
التـصرف  ( أشعر بحدوث تغيير في نمط شخـصيتي        

  ) .بطريقة مختلفة عن السابق 
          

            بعد خروجي من السجن أصبحت احذر بشكل كبير  31

32  
يغلب علي الشعور بالحزن وعدم القدرة على اإلحساس        

  .نسجام فيهبالفرح واال
          

            .اشعر بفقدان النشاط والحيوية  33
            .أشعر بفقدان مكانتي االجتماعية  34

35  
و تغير في األسرة كسلطتي     أشعر بأن دوري قد غاب أ     

  .أم/ أب 
          

            .اشعر بعدم القدرة على التأقلم داخل االسره  36
            .أشعر بعدم القدرة على التأقلم في المجتمع   37
            .أشعر بالذنب تجاه عائلتي بسبب سجني  38
              .مجتمعي/ اشعر بالتقصير تجاه من أحب عائلتي   39
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            .أشعر بفقدان الثقة باآلخرين  40
            .أشعر بفقدان الثقة بالنفس  41

42  
أتناول بعض المنبهات بشكل كبير،مثل الشاي أو القهوة        

  .أو الكحول
          

            .  بسبب الحادثةلمنبهات كان أصالًتناولي ل  43
            .كمية تناولي المنبهات ازدادت بعد الحادثة  44

45  
لجأت إلى استخدام األدوية في بعض األوقات لتساعدني       

  . على النوم ونسيان أحداث الماضي
          

            . أفكر في تغيير مكان سكني أو الهجرة للخارج  46
            .كاالنتحارلدي أفكار إليذاء نفسي   47
            . ميلي للعنف قد تفاقم بعد الحادثة  48
            .أصبحت أخاف من دخول السجن مرة أخرى  49
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  قائمة أسماء المحكمين: 4ملحق 
 

 الرقم االسم مكان العمل
 1  محمود سحويل .د  مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب

 2  علي حبايب . د  جامعة النجاح الوطنية

 3  نبيل عبد الهادي .د جامعة القدس

 4  حسن التيم .د جامعة النجاح الوطنية

 5  عزام ارميلي. أ  وزارة شؤون األسرى والمحررين

 6  محسن عدس. د  جامعة القدس

 7  معروف الشايب. د جامعة النجاح الوطنية

 8  سائد ربايعة. د  جامعة القدس المفتوحة

 9  محمود الشخشير. د ةجامعة النجاح الوطني

 10  إياد الحالق. د  جامعة القدس
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   إلى وزارة شؤون األسرىكتاب قسم الدراسات العليا في جامعة القدس: 5ملحق  
  والمحررين      
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  كتاب موجه من الطالبة إلى مدير عام برنامج تأهيل األسرى المحررين: 6ملحق 
  

  م2007 / 4 / 1
  
  .لى السيد عزام ارميلي مدير برنامج تأهيل األسرى المحررينإ
  

  .األسرى المحررين: الموضوع 
  

  : تحية طيبة وبعد
النفسية اإلضطرابات  " بعنوان   رأنا الطالبة الموقعة أدناه من جامعة القدس أقوم بعمل رسالة ماجستي          

 " األقصىةية خالل انتفاضالصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغرب    لما بعد   
 في اإلرشاد النفسي والتربوي، ولذا أتوجه       روذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستي      

إلى حضرتكم لمساعدتي في الحصول على بعض المعلومات التي تـساعدني فـي اختيـار عينـة           
في برنـامجكم تأهيـل     الدراسة، وهي قائمة بأعداد وأسماء وعناوين األسرى المحررين المسجلين          

نابلس، جنين، طولكرم، طوباس، قلقيليـة،   ( األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية        
  ).2001-2007(خالل انتفاضة األقصى ) سلفيت

  
  
  
  
  
  
  

  وشكراً لتعاونكم                                                                             
                طين قطيطفلس          
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81 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجـة االضـطرابات النفـسية          
ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين فـي محافظـات        للالضطرابات النفسية   

 .لضفة الغربية خالل انتفاضة األقصىشمال ا

10.4 

85 

ما بعد الـصدمة    للداللة الفروق في االضطرابات النفسية      " ت  "  نتائج اختبار    .
لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة خالل انتفاضـة األقـصى            

 .تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية
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85 

ما بعـد الـصدمة     لضطرابات النفسية   لداللة الفروق في اال   " ت  " نتائج اختبار   
لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة خالل انتفاضـة األقـصى            

 .تبعاً لمتغير الجنس

12.4 

86 
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداه الدراسـة تبعـاً            

 . لمتغير مكان اإلقامة
13.4 

87 

ما لادي لداللة الفروق في االضطرابات النفسية       نتائج اختبار تحليل التباين األح    
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 .انتفاضة األقصى تبعاً لمتغير مكان اإلقامة

14.4 

88 
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداه الدراسـة تبعـاً            

 .سرلمتغير الفترة الزمنية لأل
15.4 

88 

ما لنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االضطرابات النفسية           
بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل           

 .انتفاضة األقصى تبعاً لمتغير الفترة الزمنية لألسر

16.4 
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89 
دراسة على أداه الدراسـة تبعـاً       المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة ال     

 .لمتغير مستوى دخل األسرة
17.4 

89 

ما لنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االضطرابات النفسية           
بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل           

 . دخل األسرةىانتفاضة األقصى تبعاً لمتغير مستو

18.4 

90 
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسـة تبعـاً            

  .لمتغير فترة الخروج من األسر
19.4 

90 

ما لنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االضطرابات النفسية           
بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل           

 .فاضة األقصى تبعاً لمتغير فترة الخروج من األسرانت

20.4 

92 
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسـة تبعـاً            

 .لمتغير المستوى التعليمي
21.4 

92 

ما لنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االضطرابات النفسية           
ى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية خالل        بعد الصدمة لدى األسر   

 .انتفاضة األقصى تبعاً لمتغير المستوى التعليمي

22.4 

93 
لداللة الفروق على الدرجة الكلية لالضطرابات النفـسية        ) LSD(نتائج اختبار   

 .تبعاً لمتغير لمستوى التعليمي
23.4 
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