
 1 

 
عمادة الدراسات العميا 

جامعة القدس 
 

تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل الطمبة الفمسطينييف في 
بعض جامعات الضفة الغربية 

 

 

ياسر تيم عبد القادر زبون 

 

 

رسالة ماجستري 

 

ىػ 1426- ـ2005
 
 

 
 

تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل الطمبة الفمسطينييف في  
 بعض جامعات الضفة الغربية

 
مقدمة مف 

ياسر تيـ عبد القادر زبكف 
 

 



 2 

قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي كالتربكم 
جامعة القدس /برنامج الدراسات العميا / كمية التربية

 
 
 

 

 
 
 
 

ىػ 1426-ـ2005
 
 

 



 3 

قسـ التربية الدراسات العميا / كمية التربية 
 عمادة الدراسات العميا 

 
تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل الطمبة الفمسطينييف في 

 بعض جامعات الضفة الغربية
 

ياسر تيـ عبد القادر زبكف :الطالب 
 20210890:الرقـ الجامعي
 

األستاذ الدكتكر  أحمد فييـ جبر : إشراؼ
 2005-12-10 نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ

مف لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ كتكاقيعيـ 
 

-------------  التكقيع :                         األستاذ الدكتكر أحمد فييـ جبر    رئيسان 
 ------------ التكقيع          ممتحنان داخميان              تيسير عبداهلل:      الدكتكر
-------------  التكقيع :                    ممتحنان خارجيان محمد عمراف:     الدكتكر

 
 

ىػ 1426-ـ2005
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

بياف 
، كمقدـ ىذه الرسالة لجامعة (20210890)اقر أنا الباحث ياسر تيـ عبد القادر زبكف،كرقمي  الجامعي

القدس لنيؿ شيادة الماجستير أنيا نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة إلية حيثما كرد،كأف ىذه 

. الرسالة أك أم جزء منيا لـ تقدـ لنيؿ أية درجة عمييا ألم جامعة أك معيد

:- التكقيع

ياسر تيـ عبد القادر زبكف 

 2005-12-10:   التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 داءـــــــــاإله
إىل روح والدٌ احلبُب َزمحه اهلل،، 

إىل أمٍ احلنىن 

إىل أخيت العشَشة 

إىل أخىتٍ األحباء 

إىل سوجيت وأبنائٍ 

إىل األكزم منا مجُعاً  

إىل الشهداء الذَن سقطىا دفاعاً عن كزامت األوطان 

إىل اجلزحً 

إىل األسزي واملعتقلني 

إىل وطين احلبُب فلسطني 

إىل روح الشهُد األخ القائد الزمش َاسز عزفاث رئُس دولت فلسطني رمحت اهلل 

 أهدٌ هذا اجلهد املتىاضع
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
الشكر كالتقدير 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف الخمق والمرسمين سيدنا محمد النبي األمي األمين 
 أجمعين وبعد،،، هوعمى آلو وصحب

العمل  فإنو ال يسعني في البداية إال أن أشكر جميع من ساعدني وعممني وأرشدني ونصحني ألنجز ىذا
. الذي أحتسبو عند اهلل عز وجل

 الذي أشرف عمى دراستي وتابعيا أحمد فييم جبر الدكتور  األستاذوأخص بالشكر والتقدير والعرفان إلى
 لجنة المناقشة الدكتور تيسير عبداهلل يإليو، كما وأشكر عضووصمت ما من البداية حتى وصمت إلى 

. والدكتور محمد عمران
العميا  التدريسية في كمية التربية قسم الدراساتو كما ال يسعني إال أن أشكر أعضاء الييئتين اإلدارية 

. فكل المحبة والتقدير لكل واحٍد منيم. المتواصل لما وصمت إلى ىذه المرحمةئيمالذين لوال جيودىم وعطا
وصرفوا من وقتيم وجيدىم وقاموا  أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة األفاضل الذين تفضموا عمىوكما 

خراجيا  بداء المالحظات عمييا والتي كانت ليا كبير األثر في إثراء االستبانو وا  بتحكيم استبانو الدراسة وا 
. بصورتيا النيائية

. فكل التقدير واالحترام إلى كل الذين ليم الفضل في إتمام ىذا الجيد المتواضع
 .فجزاىم اهلل الخير والبركة

 
 
 

الممخص 
تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجوانب النفسية واالجتماعية لدى الطمبة الفمسطينيين 

 في بعض جامعات الضفة الغربية
 النفسية واالجتماعية لدى لجوانبتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض ا)ىدفت ىذه الدراسة معرفة مدى

 جامعات الضفة من مجتمع الدراسة  تشكل منحيث.  جامعات الضفة الغربية بعضالطمبة الفمسطينيين في
 وبمغ عدد أفراد مجتمع (الخميل ،بيت لحم،القدس،بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية)الغربية

 وقد تكونت عينة الدراسة من طمبة السنة الثالثة والرابعة من مجتمع الدراسة جامعات .فرد14520الدراسة
 حيث بمغ مجموع عينة الدراسة (الخميل ،بيت لحم،القدس،بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية)الضفة الغربية

وقد حددت .تم استثناء طمبة السنة األولى والثانية ألنيم لم يكونوا وقتيا طمبة جامعيينو،  استبانة726
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الدراسة االجتياح اإلسرائيمي منذ بداية انتفاضة األقصى حيث جرى التعامل مع مصطمحات الدراسة 
 .ومواضيع الدراسة عمى ذلك األساس

:- الدراسةفرضيات  
 في متوسطات استجابات الطمبة حول α= 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى - 1

تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجوانب النفسية واالجتماعية لدى طمبة بعض الجامعات الفمسطينية 
 .في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 2 

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .عمرالضفة الغربية تعزل لمتغير اؿ

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 3

الجامعات الفمسطينية في بعض االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة 

 .لتخصصالضفة الغربية تعزل لمتغير ا

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 4

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .سنة الدراسيةالضفة الغربية تعزل لمتغير اؿ

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل -5

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .مكاف  السكفالضفة الغربية تعزل لمتغير 

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 6

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .تصنيؼ منطقة مكاف السكفالضفة الغربية تعزل لمتغير 
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  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 7

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .قرب مكاف السكف مف منطقة القصؼ خبلؿ االجتياحالضفة الغربية تعزل لمتغير 

في أثر االجتياح α=0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل كجكد -1  : ككاف مف نتائج الدراسة

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل  بعض النفسية كاالجتماعية لدل طمبةجكانباإلسرائيمي عمى اؿ

. لمتغير الجنس

 جوانبفي أثر االجتياح اإلسرائيمي عمى الα=0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ووج- 2
.  الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر بعضالنفسية واالجتماعية لدى طمبة

في أثر االجتياح اإلسرائيمي عمى α=0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى و وجعدم- 3
تغير م الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزى ل بعض النفسية واالجتماعية لدى طمبةالجوانب

.  تصنيف منطقة السكن
. عدة توصياتوبناًء عمى نتائج الدراسة أوصى الباحث ب
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ABSTRACT 
Prepared by:Yaser Tayem Zboun 

Supervised by Prof: Ahmad Fahim Jabr 

 

Perceptions of students of the Psychological and Social Effects of the Israeli 

Incursions on Some West Bank University Students 
 
The study aimed at investigating the psychological and social effects of the Israeli 

incursions on some university students of the West Bank. The population of the 

study was selected among the students from some West Bank universities ( 

Hebron, Bethlehem, Al Quds, Beir Zeit and An Najah universities). The study has 

limited the duration of the Israeli Incursion since the beginning of the Aqsa 

Intifada; thus, the terms and subjects of the study were dealt with accordingly. 
The researcher has tested the following hypotheses: 

1. There is no statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on perceptions the effect of the Israeli 

incursion on some psychological and social effects among Palestinian 

students at some West Bank universities,due  to the gender variable. 

2. There is no statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on perceptions of the effect of the Israeli 

incursion on some psychological and social effects among Palestinian 

students at some West Bank universities,due  to the age variable. 

3. There is no statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on concerning perceptions of the effect of the 

Israeli incursion on some psychological and social effects among Palestinian 

students at some West Bank universities,due  to the specialization (major) 

variable. 

4. There is no statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on perceptions of the effect of the Israeli 

incursion on some psychological and social effects among Palestinian 

students at some West Bank universities,due  to the academic year variable. 

5. There is no statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on perceptions of the effect of the Israeli 
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incursion on some psychological and social effects among Palestinian 

students at some West Bank universities,due  to the place of accommodation 

variable. 

6. There is no statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on perceptions of the effect of the Israeli 

incursion on some psychological and social effects among Palestinian 

students at some West Bank universities,due  to the classification of the 

place of accommodation variable. 

7. There is no statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on perceptions of the effect of the Israeli 

incursion on some psychological and social effects among Palestinian 

students at some West Bank universities,due  to how close the place of 

accommodation to the place of bombing is during the incursion variable. 

The results of the hypotheses indicated the following: 
    There is statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on the effect of the Israeli incursion on 

some psychological and social effects among Palestinian students at 

some West Bank universities,due  to to the sex variable. 
      There is statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

averages of students’ responses on the effect of the Israeli incursion on 

some psychological and social effects among Palestinian students at 

some West Bank universities,due  to the age variable.  

     There is statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on the effect of the Israeli incursion on 

some psychological and social effects among Palestinian students at 

some West Bank universities,due  to the specialization (major)  variable. 
     There is statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on the effect of the Israeli incursion on 

some psychological and social effects among Palestinian students at 

some West Bank universities,due  to the academic year variable.  

 

     There is statistically significant difference at the level of 0.05 in the means of 

students’ responses on the effect of the Israeli incursion on some psychological 

and social effects among Palestinian students at some West Bank universities, due 

to the place of accommodation variable. 
      There is statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on the effect of the Israeli incursion on 

some psychological and social effects among Palestinian students at 

some West Bank universities,due  to the classification of the place of 

accommodation variable.  

      There is statistically significant difference at the level of 0.05 in the 

means of students’ responses on the effect of the Israeli incursion on 

some psychological and social effects among Palestinian students at 
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some West Bank universities,due to how close the place of 

accommodation to the place of bombing is during the incursion variable. 
  

Based on the results of the study, the researcher has made some recommendations. 
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فيرس المحتكيات 
الصفحة المكضكع 

أ بياف 
ب اإلىداء 

ج شكر كتقدير 
د الممخص بالمغة العربية 

ز  Abstract اإلنجميزيةالممخص بالمغة 
ي فيرس المحتكيات 
ل فيرس الجداكؿ 
ن فيرس المبلحؽ 

 1 كأىميتيا  الدراسةخمفية: الفصؿ األكؿ
 2المقدمة 

 19مشكمة الدراسة 
 20أسئمة الدراسة  

 21فرضيات الدراسة 
 22 الدراسة داؼأه
 22 الدراسة ميةأه

 22حدود الدراسة 

 23مصطمحات الدراسة 
 25خمفية النظرية كالدراسات السابقة اؿ:الفصؿ الثاني 
 26الخمفية النظرية كالدراسات السابقة : اإلطار النظرم

 31الفمسطينية الدراسات 
 43الدراسات العربية 

 52األجنبية الدراسات 
 55التعقيب عمى األدب التربكم 

 58الطريقة كاإلجراءات :الفصؿ الثالث 
 59الطريقة كاإلجراءات 

 59منيج الدراسة 
 59مجتمع الدراسة 
 59عينة الدراسة 
 61أداة الدراسة 
 62 الدراسة صدؽ أداة
 65 الدراسة ثبات أداة
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 66إجراءات الدراسة 
 67متغيرات الدراسة 

 التحميؿ اإلحصائي 
 73نتائج الدراسة :الفصؿ الرابع

 74عرض نتائج الدراسة 
 74عرض أسئمة الدراسة 

 80فحص فرضيات الدراسة 
 97مناقشة نتائج الدراسة كالتكصيات كالمقترحات : الفصؿ الخامس

 98مناقشة أسئمة الدراسة 
 106مناقشة فرضيات الدراسة 
 117التكصيات كالمقترحات 

 118المصادر كالمراجع 
 121صفحات اإلنترنت 

 123المبلحؽ 
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  الفصل األول

مشكمة الدراسة وأىميتيا 

 :-المقدمة 

التي تحـر التعدم عمى  إف التعميـ حؽ أساسي تضمنو كافة القكانيف كالشرائع الدكلية كاإلنسانية

مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى حؽ كؿ إنساف في  (26)المنشآت الثقافية ،فقد أكدت المادة 

التعميـ كال يجكز بأم حاؿ مف األحكاؿ تخريب المنشآت الثقافية أك التعدم عمييا أك التعرض ليا بأذل أك 

إعاقة مسيرتيا، غير أف سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تكاصؿ انتياكيا المنظـ لقكاعد القانكف الدكلي كالمعايير 

المقبكلة دكليان لحقكؽ اإلنساف، فقد تعرضت المسيرة التعميمية سكاء في التعميـ األساسي أك العالي إلى 

-www.dci )انتياكات خطيرة، كتنكعت أشكاؿ االعتداءات عمى قطاع التعميـ في األراضي الفمسطينية

pal.org/arabic   1999الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ .)

كيقترف التعميـ في جميع اإلعبلنات كالمبادئ كالقكاعد كالعيكد كالبركتكككالت كاالتفاقيات الدكلية 

مف اإلعبلف   (26)بحقكؽ اإلنساف ، حيث ينظر لمتعميـ في جميع ىذه الصككؾ كحؽ أساسي فالمادة 

مف  (28)تشير إلى أف لكؿ شخص حقان في التعميـ ، كما تشير المادة  (1948)العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 

الحركة   www.dci-pal.org/arabic) .اتفاقية حقكؽ الطفؿ إلى أف الدكؿ األطراؼ تعترؼ بحؽ الطفؿ في التعميـ

(. 1999العالمية لمدفاع عف األطفاؿ 

كال ينظر لمتعميـ في جميع ىذه الصككؾ كحؽ أساسي مف حقكؽ اإلنساف فحسب ، إنما  ينظر إليو ككسيمة 

مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف تشير أيضا إلى أف  (26)لتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف، فذات المادة 

التعميـ يجب أف يستيدؼ التنمية الكاممة لشخصية اإلنساف كتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية 

http://www.dci-pal.org/arabic
http://www.dci-pal.org/arabic
http://www.dci-pal.org/arabic
http://www.dci-pal.org/arabic
http://www.dci-pal.org/arabic
http://www.dci-pal.org/arabic
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مف االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجاؿ التعميـ التي اعتمدىا المؤتمر العاـ  (5)كتؤكد المادة . 

عمى أنو يجب أف يستيدؼ التعميـ تحقيؽ  (1960)لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة في ديسمبر

التنمية الكاممة لمشخصية اإلنسانية كتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ، كأف ييسر التفاىـ 

كالتسامح كالصداقة بيف جميع األمـ كالجماعات العنصرية أك الدينية ،كعمى الرغـ مف اإلشارة إلى التعميـ في 

جميع الصككؾ الدكلية كحؽ في حد ذاتو كككسيمة إلشاعة احتراـ حقكؽ اإلنساف، فإف حؽ األطفاؿ 

، يتعرض لبلنتياؾ بشكؿ منيجي كنظامي بصكر (1967)الفمسطينييف بالتعميـ في األراضي المحتمة عاـ 

كأشكاؿ شتى دكف أف يحرؾ المجتمع الدكلي ساكننا لمضغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ تطبيؽ ما تعيدت بو 

 المجتمع الدكلي أف تككف فيوففي الكقت الذم يفترض . بمجرد التكقيع عمى ىذه االتفاقيات أك االنضماـ ليا 

المدارس كاحات لمسبلـ كبؤران لمتفاىـ كالتسامح كالصداقة ، فإف المدارس الفمسطينية كطبلبيا يتعرضكف ألبشع 

االنتياكات،كمما يثير قمؽ مؤسسات حقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة؛ىك اليكة الكاسعة التي تفصؿ بيف 

فخبلؿ . ما نسعى لمتركيج لو كبيف ممارسة االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى أرض الكاقع مف انتياؾ كقتؿ كتدمير

العاميف الماضييف كانت الصكر المركعة التي خزنتيا ذاكرة األطفاؿ الفمسطينييف ىي األكثر سطكعنا مف كؿ 

الكممات التي صيغت بيا كؿ ىذه الصككؾ ، كما كاف صكت قذائؼ كصكاريخ االحتبلؿ التي اخترقت حرمة 

(. 2001الخكاجا،)المؤسسات التعميمية ىك األعمى 

 طالبان كطالبة استشيدكا عمى يد 298 ىناؾ(2003المركز الصحفي الدكلي ، )كحسب معمكمات كمعطيات

 بجراح مختمفة جراء االنتياكات اإلسرائيمية لمؤسسات التعميـ 2780قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي كأصيب 

كتؤكد المعمكمات أنو تـ إغبلؽ سبع مدارس بأكامر عسكرية إسرائيمية ،كجرل تعطيؿ التعميـ في .الفمسطيني

س في ارمدرسة كثبلث مديريات تربية كتعميـ، كتحكيؿ ثبلثة مد197 مدرسة أخرل،كتـ قصؼ كاقتحاـ 850

مدرسة خبلؿ االجتياح اإلسرائيمي كتحكيميا إلى معتقبلت،كاعتقاؿ 25الخميؿ إلى ثكنات عسكرية،كاحتبلؿ 

 2780في حيف جرح .2003أيمكؿ 14كحتى 2000 معممان منذ اندالع انتفاضة األقصى 75 طالبان،ك166
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ف غالبية األطفاؿ قتمكا أك  طفبلن منتظميف عمى مقاعد الدراسة،كأصيب المئات منيـ بإعاقات كعاىات دائمة،كا 

كأنيـ . جرحكا عمى يد قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي بدـ بارد،كدكف ذنب كلـ تشفع ليـ براءتيـ كألعابيـ كدفاترىـ

كلقد مرت أسرة التربية كالتعميـ الفمسطينية في ظركؼ .قتمكا كىـ في طريقيـ إلى مدارسيـ أك في عقر دارىـ

صعبة كفي غاية السكء حيث تعرض جياز التربية كالتعميـ الفمسطيني خبلؿ االجتياح الصييكني اليمجي 

 إلى ىجمة شرسة كاعتداءات صارخة مني خبلليا بخسائر ىائمة 2002/آذار/29لؤلراضي الفمسطينية  في 

 جندم 150كدمار شامؿ فاؽ كؿ التصكرات كبمغت حدتو باقتحاـ مقر الكزارة بالدبابات مرتيف مف قبؿ 

 .إسرائيمي مدججيف بالسبلح كالعتاد

 

كلقد فرضت سمطات االحتبلؿ حصاران مشددان عمى األراضي الفمسطينية منذ اندالع انتفاضة األقصى في 

 كأغمقت الطرؽ الرئيسة كالفرعية بالكتؿ األسمنتية كالسكاتر الترابية كالحجرية ككضعت الحكاجز 29/9/2000

العسكرية كنشرت الدبابات كاآلليات الثقيمة في محيط عدد مف المدارس كفي الطرؽ المؤدية إلييا كبالتالي 

أدل الحصار إلى تعثر العممية التعميمية كحرماف كمنع آالؼ المعمميف كالمعممات كالطمبة مف الكصكؿ إلى 

المركز الصحفي   www.palintefada.com). مدارسيـ،فانتيؾ بذلؾ حؽ التعميـ المنصكص عمية دكليان 

.               (2003الدكلي

 

 فقد بمغت نسبة الطمبة ،(1999) فمسطيف  فرعكحسب إحصائيات الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ

، كمف الضركرم اإلشارة ىنا إلى أف نسبة كبيرة مف % 75.85الشيداء مف المجمكع العاـ لؤلطفاؿ الشيداء 

 فمسطيف إلى فرعاألطفاؿ الشيداء ىـ دكف الثامنة عشرة ،كتشير تكثيقات الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ 

فقد لحقت بالعديد  (30/6/2002-1/1/2002) مدرسة لمقصؼ العنيؼ خبلؿ الفترة الممتدة مف 24تعرض 

مف ىذه المدارس أضرار فادحة ، كبعض المدارس التي تعرضت لمقصؼ لـ تعد صالحة لمتدريس،كقد تمثمت 

http://www.palintefada.com/
http://www.palintefada.com/
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فداحة االنتياكات اإلسرائيمية بقصؼ المدارس باألسمحة الثقيمة بشكؿ عشكائي خبلؿ تكاجد الطمبة بيا 

مما أدل  (18/11/2001)أساسية لمبنات في جنيف  كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة ، مف ضمنيا قصؼ مدرسة

صابة خمس طالبات أخريات بجركح متعددة كقصؼ  إلى استشياد الطالبة رىاـ نبيؿ أبك كرد سبع سنكات ، كا 

-www.dci )خبلؿ تكاجد الطالبات في سكف الطالبات (19/2/2001)مدرسة المكفكفات في البيرة بتاريخ  

pal.org/arabic،2001 الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ) 

 

كمف خبلؿ المعطيات السابقة يتبيف أف سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية قد ركزت في قمعيا لمفمسطينييف عمى 

طمبة المدارس كالجامعات ،كذلؾ مف أجؿ خمؽ جيؿ جاىؿ كغير متعمـ ، حتى تستطيع السيطرة عميو 

بسيكلة كتحاكؿ أف تنسيو قضيتو ككطنو،كتستند سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية في إغبلقيا لممدارس لؤلكامر 

العسكرية التي تحاكؿ مف خبلليا أف تعطي طابعان شرعيان كقانكنيان لسياساتيا التعسفية تجاه الفمسطينييف، في 

 التي تحد مف صبلحية السمطة المحتمة مف سف تشريعات في المناطؽ 1949تناقض مع اتفاقية جنيؼ

المحتمة، إال بالقدر الذم يستمزمو أمف قكاتيا، فقد تمادت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية في إصدار األكامر 

العسكرية، عمى مجمؿ حياة المكاطنيف بحيث لـ يبؽ ىناؾ مجاؿ مف مجاالت حياة الفمسطينييف إال كضبط 

 الحاكـ العسكرم اإلسرائيمي صبلحية مبأمر عسكرم، كمف ضمف المجاالت الحؽ في التعميـ، فقد ُأعط

إغبلؽ المدارس الفمسطينية، كقد كانت سياسة إغبلؽ المدارس خبلؿ سنكات االحتبلؿ لمضفة الغربية كقطاع 

غزة ممارسة شائعة، كخبلؿ انتفاضة األقصى تـ تفعيؿ األكامر العسكرية، كبمكجب ىذه األكامر أغمقت 

 مدارس كتـ حظر دخكؿ ىذه المدارس أك استخداميا بأم شكؿ مف األشكاؿ، 7سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي 

كقد تراكحت مدة اإلغبلؽ بيف شير إلى شيريف كبذلؾ تـ حرماف نحك ثبلثة آالؼ طالب كطالبة مف الكصكؿ 

إلى مدارسيـ طيمة ىذه الفترة،إف االنتياكات بمغت ذركتيا بحؽ طمبة الثانكية العامة الذيف عايشكا ظركفان 

نفسية كعصبية رافقتيـ عمى مدل عاميـ الدراسي، كبمغت ىذه االنتياكات أكجيا خبلؿ فترة تقديميـ 

http://www.dci-pal.org/arabic
http://www.dci-pal.org/arabic
http://www.dci-pal.org/arabic
http://www.dci-pal.org/arabic
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االمتحانات الثانكية العامة، فمـ تنتظـ امتحانات الثانكية العامة كفؽ البرنامج المقر في جميع محافظات 

الضفة الغربية، ككف سمطات االحتبلؿ كانت تقكـ برفع نظاـ حظر التجكؿ عف بعض المناطؽ بينما كانت 

طمبة الثانكية العامة بتثبيت مكعد االمتحاف أك تأكد كمما زاد األمر تعقيدان، عدـ . تبقيو في مناطؽ أخرل

،ككف ذلؾ مرتبطان بقياـ قكات االحتبلؿ برفع نظاـ حظر التجكؿ خبلؿ فترة االمتحاف، كفي بعض ئوإلغا

األحياف كاف يتـ اإلعبلف عف عقد االمتحاف في مكعده مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المحمية بناء عمى كعد مف 

قكات االحتبلؿ، كيقـك الطبلب بالتكجو إلى قاعات االمتحاف، كخبلؿ ذىابيـ لتقديـ االمتحاف كاف يتـ فرض 

حظر التجكؿ مف جديد، كفي أحياف أخرل كاف يتـ فرض حظر التجكؿ خبلؿ كجكد الطمبة في قاعة 

ضافة إلى االنتياكات المباشرة بحؽ .االمتحاف، بحيث تصبح طريؽ عكدتيـ إلى البيت محفكفةن بالمخاطر كا 

األطفاؿ الفمسطينييف بالتعميـ مف خبلؿ سمسمة اإلجراءات القمعية بحؽ الطمبة كمدارسيـ كمعممييـ،ىناؾ آثار 

غير مباشرة، تتمثؿ بتردم األكضاع االقتصادية كالنفسية التي تترؾ آثاران كاضحة عمى ممارسة األطفاؿ 

يؤثر عمى % 66فارتفاع نسبة الفقر في المجتمع الفمسطيني التي تجاكزت . الفمسطينييف لحقيـ في التعميـ

العممية التعميمية، كانعكاسات ذلؾ تتمثؿ بعدـ القدرة عمى دفع الرسـك المدرسية، كعدـ القدرة عمى شراء 

عدا عف التسرب مف المدرسة لبللتحاؽ بسكؽ .الحاجات كالمكاـز المدرسية الضركرية مف كتب كقرطاسية

كلسكء األكضاع النفسية التي كاكبت القمع . العمؿ مف أجؿ مساعدة األسرة في سد احتياجاتيا الضركرية

اإلسرائيمي تأثيرات كبيرة عمى الحؽ بالتعميـ كقد تجمى ذلؾ مف خبلؿ الشعكر بعدـ األماف سكاء  في البيت 

أك في المدرسة كالتشتت كعدـ القدرة عمى التركيز، كذلؾ يؤثر بشكؿ مباشر عمى التحصيؿ األكاديمي 

  (.2001 الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ،www.dci-pal.org/arabic.)لؤلطفاؿ

 

كفي تقرير الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ فاؽ عدد ضحايا االنتياكات اإلسرائيمية مف األطفاؿ 

الفمسطينييف خبلؿ سنكات االنتفاضة األربع الماضية عددىـ منذ بدء االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية 

http://www.dci-pal.org/arabic
http://www.dci-pal.org/arabic
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، حيث تؤكد إحصائيات الييئات المعنية بحقكؽ األطفاؿ (2000)كحتى نياية العاـ (1967)كقطاع غزة عاـ 

صابة اآلالؼ كاعتقاؿ 780استشياد  كيتبيف مف خبلؿ تقارير الحركة العالمية لمدفاع .طفؿ2500 طفؿ، كا 

 سنو، 18اإلسرائيمية لحقكؽ األطفاؿ دكف سف عف حقكؽ األطفاؿ كنادم األسير الفمسطيني أف االنتياكات

أف عدد " شعب تحت االحتبلؿ" كأظير التقرير الشيرم.كاستيدافيـ بشكؿ مباشر دكف مراعاة ألبسط حقكقيـ

 شييدان، 870إلى (2004-7-31 كحتى 2000-9-28)الشيداء مف األطفاؿ كصؿ منذ بداية االنتفاضة في 

الفترة  بجركح مختمفة لنفس15400 مف طمبة المدارس كالجامعات كالمعمميف، فيما أصيب نحك 732بينيـ 

   (.2001،الجزيرة www.aljazeera.net )الزمنية

 عمميات القمع كاالنتياكات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني،حدثت مجمكعة مف اآلثار الجانبية كمف خبلؿ

لعمميات االجتياح المتكررة كلعمميات القتؿ كاالعتقاؿ كاالغتياالت فباإلضافة إلى اآلثار االقتصادية 

كاألكاديمية كاف ىناؾ اآلثار النفسية كاالجتماعية،كمف خبلؿ الفقرات التالية سيحاكؿ الباحث إلقاء الضكء 

عمى بعض ىذه الجكانب     

مف أف لبلنتفاضة انعكاسات نفسية كتربكية عمى  (2002كزارة التربية كالتعميـ العالي،فقد حذر أبك الحمص 

الصغار كالكبار عمى الطالب كالمعمـ كالمكاطف بسبب إطبلؽ النار عمييـ أك االجتياح المتكرر كليذا تأثير 

. عمى المستكل التعميمي

كال شؾ أف االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة ضد أبناء شعبنا الفمسطيني بصفة عامة كعمى الطمبة بصفة 

 لدل العديد منيـ ذلؾ أف أجكاء الحصار كاالجتياح كالقصؼ كالقتؿ ةخاصة، أحدثت اضطرابات نفسية شديد

كالرعب المتكاصؿ الذم تفرضو آلة الحرب اإلسرائيمية يكلد شعكران بعدـ األمف كالخكؼ كالقمؽ الدائـ إلى 

درجات تتحكؿ أحيانان إلى نكبات مف اليمع الشديد الذم يؤثر سمبان عمى قدرة الفرد مف النكاحي الفسيكلكجية 

  .(2004 التقرير المعمكماتي الثالث،www.miftah.org:مفتاح).كالذىنية كاالجتماعية كالتعميمية

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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كاألسرة ىي الشكؿ االجتماعي األكؿ لممجتمع كىي أصغر كحدة اجتماعية فيو، كتتمثؿ مف خبلليا معظـ 

خصائصو الرئيسية، لذا كانت األسرة كما تزاؿ المصدر األكؿ لمحصكؿ عمى عممية التربية كالتعميـ، فيي تمد 

الطفؿ بمتطمباتو كحاجاتو األساسية كىي تعمؿ عمى أف يكتسب الطفؿ أنماط السمكؾ المختمفة التي تساعده 

 المعرفي كالكجداني كاالجتماعي كأف قكتمكنو مف أف يّككف شخصيتو الخاصة بو كأف يعمؿ عمى بناء تككيف

جامعة القدس )يككف قادران عمى النمك السميـ ك يستطيع مسايرة الحياة كالتكيؼ مع متطمباتيا

 (.1992:المفتكحة

 

كلما كاف ىذا الدكر الذم تقكـ بو األسرة في عممية إعداد كنشأة الطفؿ بيذا المستكل مف األىمية كاف ال بد 

أف تككف التكقعات التي تبنييا األسرة عمى أطفاليا كتتكخاه منيـ بمستكل الجيد الذم يبذؿ في سبيميـ، كبما 

أف تربية األبناء كتنشئتيـ ال يتـ بمعزؿ عف المدرسة فاألسرة كالمدرسة كؿ منيما يكمؿ اآلخر لمكصكؿ 

باألبناء الذيف يدرسكف إلى مستكل جيد مف التحصيؿ الذم يعتبر المعيار الذم يؤخذ بو في الحكـ عمى 

التبلميذ مف حيث النمك كالقدرات كاالجتياد، فالتحصيؿ المدرسي ال يتـ بمعزؿ عف الظركؼ التي تعيشيا 

األسرة كتتأثر بيا سكاء أكاف مف الناحية االقتصادية التي تعيشيا األسرة أك مف المستكل التعميمي لدييا أك 

فالكضع االقتصادم الجيد لؤلسرة يمكف الطفؿ مف الحصكؿ عمى . مف خبلؿ الطريقة التي تعامؿ بيا التبلميذ

متطمباتو األساسية إضافة إلى بعض الكماليات كىذا يترؾ أثرا كبيرا في نفسية الطفؿ كيزيد مف الدافعية  لديو 

. نحك المدرسة كرفع تحصيمو المدرسي

كىذا ال يتـ إال مف خبلؿ استغبلؿ ىذا الكضع كىذه اإلمكانيات بطريقة سميمة أما إذا استغمت ىذه 

 (.1985نمر،) يؤدم إلى انخفاض مستكل التحصيؿ لديو ذلؾسمبية فإف اإلمكانيات بطريؽ

كالتعميـ الرسمي مف أىـ متطمبات الحياة كينبغي االىتماـ بو كدراسة العكامؿ التي تؤثر فيو سكاء كانت تؤثر 

 كمف بيف ىذه العكامؿ السمبية األكضاع الراىنة عمى الساحة الفمسطينية، كما ،فيو بصكره إيجابية أك سمبية
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تصنعو قكات االحتبلؿ مف تدمير كىدـ لممنشآت كالمباني خاصة المؤسسات التعميمية، مما أثر عمى 

 بسمسمة 1987كلقد قامت إسرائيؿ منذ بداية االنتفاضة األكلى سنو . التحصيؿ الدراسي لمطمبة بصكرة سمبية

نياء انتفاضتيـ تمثمت في العديد مف االعتداءات ككاف مف  مف االعتداءات ضد الفمسطينييف لكسر شككتيـ كا 

بينيا إتباع سياسة إغبلؽ المؤسسات التعميمية مف جامعات كمدارس  سكاء كانت ثانكية أك إعدادية أك 

ابتدائية كحتى رياض أطفاؿ، كقد داـ إغبلؽ ىذه المؤسسات فترة طكيمة كقد نجـ عف ىذه السياسة حرماف 

الجائرة فانخفضت ف  التعميـ بسبب القكاني المقدس في أجياؿ مف تبلميذنا كأطفالنا كشبابنا حقيـ الشرعي

مع أنيـ كانكا مف                                      دراستيـ قدراتيـ التحصيمية كعانكا أشد معاناة في

                                                   (1989أبك الحمص،)المتفكقيف دكمان 

أما خبلؿ االنتفاضة الحالية فقد قامت إسرائيؿ بتغيير سياستيا العدكانية ككانت في ىذه االنتفاضة أيضا 

:-            تستيدؼ التعميـ بشكؿ خاص كمف ىذه السياسة  

قصؼ المدارس باألعيرة الثقيمة كالدبابات ىادفة مف ذلؾ عرقمة العممية التعميمية كحرماف الطمبة مف التعميـ 

فقد قصفت مديرية تربية طكلكـر كمدارس بيت جاال كالخضر بمديرية بيت لحـ،كاعتدت عمى الطمبة 

لقاء قنابؿ الغاز الساـ المسيؿ لمدمكع في باحات قامت بكالمعمميف في المدارس ك ىانتيـ كاعتقاليـ كا  تركيعيـ كا 

المدارس كما حصؿ في مدارس القدس كمنيا مدرسة حسني األشيب، كمدارس سيمة الظير، كقد تـ اعتقاؿ 

طبلب مدرسة حكساف مف الصؼ العاشر إلى الثاني عشر،ككضع الحكاجز اإلسمنتية كالترابية عمى مداخؿ 

عاقة دخكؿ كخركج المعمميف كالطمبة كتشمؿ ىذه الحكاجز المدف كالقرل الفمسطينية كحتى  المدف كالقرل كا 

عمى المداخؿ الترابية كقد شنت سمطات االحتبلؿ حرب اإلشاعات إلى جانب حربيـ العدكانية بمختمؼ أنكاع 

 لبلستسبلـ لمشركط اإلسرائيمية كمنيا الشائعات حكؿ قصؼ قاألسمحة لتركيع الشعب الفمسطيني كدفع

خذ أبنائيـ أالمحافظات في الكطف مما دفع أىالي الطمبة إلى المدارس كالمؤسسات الفمسطينية في مختمؼ 

كنتيجة لكقكع الشيداء كالجرحى بيف .مديرية راـ اهلل كأريحا مف المدارس ك تعطيؿ المدارس كحصؿ ذلؾ في
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دفع الطمبة إلى االحتجاج كالتعبير عف رفضيـ لممارسات جيش االحتبلؿ كالمستكطنيف ضد مدارسيـ كقد 

كما أف كتعطيؿ الدراسة،دفعيـ ىذا لممشاركة في المسيرات االحتجاجية كالجنازات كخركجيـ مف مدارسيـ 

لمفرد خاصة بالنسبة لمف ىـ في المرحمة األساسية كمف ىذه  ىناؾ عكامؿ كثيرة تؤثر عمى التحصيؿ الدراسي

العكامؿ، العكامؿ االقتصادية كاألكاديمية لؤلسرة التي يعيش فييا الفرد كالتي يتكقؼ عمييا مدل إشباع 

حاجاتو الممحة كخاصة في ىذه المرحمة مف النمك، فمف المسمـ بو أف بعض مشكبلت التحصيؿ الدراسي قد 

ال يككف مسبباتيا عكامؿ متصمة بالقدرات العقمية أك المعرفية لمفرد، كلكف تكمف جذكرىا في مشكبلت نفسية 

كزارة ) في المدرسة أك المؤسسة التربكية أك ما بيف الطرفيف  األخرلقد تمتد أحد أطرافيا في األسرة كأطرافيا

  (التربية كالتعميـ

انو في األسرة ذات المستكل االقتصادم كاألكاديمي المنخفض فإف اىتماـ  (1983 )كقد كرد عف عبده

الكالديف بأبنائيـ كرعايتيـ تككف متكفرة كبشكؿ ممحكظ في البداية عندما يككف عدد األبناء محدكدان فيختص 

نو لصغر حجـ األسرة يستطيع األب تمبية جميع  كؿ ابف بمقدار كبير مف اىتماـ كالديو كرعايتيـ الخاصة كا 

االقتصادية كاألكاديمية التي يعيش فييا الفرد، إال أنو عندما يكثر  احتياجات األسرة دكف ضغكط العكامؿ

األبناء كتتضاعؼ المسؤكليات االقتصادية فينا تبدأ معاممة األبناء تتغير فيحاكؿ األب العمؿ في أكثر مف 

حد ما جميع احتياجات األسرة كيترتب عمى ذلؾ غيابو معظـ اليـك إلى مجاؿ حتى يستطيع أف يكفي كلك 

خارج المنزؿ مما يترتب عميو آثار نفسية سيئة عمى نفكس األبناء بؿ كأكثر مف ذلؾ نجد أف األميات 

. يضطررف إلى العمؿ خارج المنزؿ في أعماؿ مناسبة ليف لممشاركة في مصاريؼ األسرة

ما كىذا ينطبؽ كثيران عمى الحالة الفمسطينية حيث  غياب رب األسرة ألكقات كثيرة خارج المنزؿ إما لمعمؿ كا 

. لمبحث عف عمؿ، يخمؽ في األسرة الفمسطينية حالة مف التكتر كالقمؽ الشديديف

 الممقاة عمى عاتؽ األسرة إلخراج جيؿ  االقتصادية االجتماعيةالمسؤكلياتإف (1988)،ككرد عف عكض

متكافؽ نفسيان كاجتماعيان كدراسيان يحتـ عمينا أف نبحث في العكامؿ الميمة في التحصيؿ كتعميـ الطالب 



 27 

كيعتبر المستكل االقتصادم كاألكاديمي لؤلسرة مف ىذه العكامؿ كقد يعتبر العامؿ االقتصادم كاألكاديمي 

لؤلب سببان كراء تخمؼ التبلميذ في دراستيـ أك فشميـ في تكممة كمتابعة تعمميـ في المراحؿ التعميمية 

المختمفة، كما أف مكقع سكف التبلميذ كدرجة ازدحاـ الحي الذم يعيشكف فيو ككثرة عدد أفراد أسرتو مع 

                       .ضيؽ المنزؿ، قد يككف لو تأثير في درجة تحصيؿ التبلميذ كانتظاميـ في الدراسة

، عمى 1994 عاـ ممؼ التربية كالتعميـكقد عممت كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية منذ تسمميا 

ف الظركؼ السياسية القاسية التي تمر بيا فمسطيف أثرت  النيكض بالعممية التربكية كتحسيف نكعية التعميـ، كا 

عمى العممية التربكية كذلؾ نتيجة العدكاف اإلسرائيمي كالحصار كاالجتياح،كما أثرت عمى الجكانب اإلنسانية 

كالمادية كالنفسية، فالعديد مف الطمبة كالمدرسيف قد تعرضكا لبلعتقاؿ كاالىانو كعانكا مف الحكاجز العسكرية 

التي انتشرت بيف المدف كالقرل الفمسطينية في محافظات الكطف،ناىيؾ عف أف العديد مف الطمبة قد 

استشيدكا كجرحكا كلقكا العديد مف المشاكؿ كالصعكبات في طريؽ الذىاب أك العكدة مف الجامعات 

. باإلضافة إلى تعرضيـ لبعض المشاكؿ النفسية كالتي كاف ليا كبير األثر عمى مستقبميـ كتحصيميـ العممي

كقد استخدمت إسرائيؿ في عمميات االجتياح كافة أنكاع األسمحة المتطكرة،حيث تعرضت مدينة نابمس عمى 

 دبابة كآلية عسكرية مدرعة استيدفت 150، ألكبر اجتياح إسرائيمي بمشاركة 2/8/2002سبيؿ المثاؿ بتاريخ 

بشكؿ أساسي البمدة القديمة حيث سقط عدد مف الشيداء كىدمت العديد مف البيكت كاعتقؿ المئات مف 

. المكاطنيف

كلقد كاف النتفاضة األقصى تأثيرىا الكاضح عمى مختمؼ جكانب الحياة ألبناء الشعب الفمسطيني سكاء 

االقتصادية أك النفسية أك التعميمية أك الصحية كغيرىا مف الجكانب،كقد شيدت محافظة رفح أكبر كأكسع 

عمميات لتدمير بيكت المكاطنيف فييا عمى أيدم قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كحسب جريدة القدس الصادرة 

 منزالن 295،فقد دمرت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمية منذ بدء االنتفاضة أكثر مف 18/1/2002يـك الجمعة 

كعمى الصعيد البشرم فقد بمغ عدد .  منزالن بشكؿ جزئي414تدميران كامبلن في محافظة رفح،في حيف دمر 
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 حاالت إعاقة كعجز مكزعة ما بيف شمؿ 108 جريحان مف بينيـ 1160 شييدان،ك82الشيداء في رفح 

إف تأثيرات انتفاضة األقصى بتداعياتيا المختمفة . جسماني كمكت سريرم كفقداف أحد األعضاء أك األطراؼ

غبلؽ المناطؽ كمنع التجكاؿ كعمميات االغتياالت كالقصؼ الجكم كالبحرم كالبرم كىدـ  مف حصار لممدف كا 

: (2002) حسب ما كرد عف مجمة الرقيبالبيكت كانت كما يمي

:  اآلثار التعميمية-1

صابة الطمبة كاعتقاليـ كتحكيؿ بعض المدارس كالجامعات إلى ثكنات  انتيؾ حؽ التعميـ مف خبلؿ قتؿ كا 

 (.2002الرقيب،)عسكرية ،عبلكة عمى عدـ انتظاـ الدراسة في العديد مف المؤسسات التعميمية

كيتبف مف خبلؿ المعطيات التالية ما تعرض لو الطمبة الفمسطينيكف مف اعتداءات أثرت عمى جكانب حياتيـ 

  :-                                            1/9/2004 لغاية 28/9/2000اليكمية في الفترة 

  6 طالب جامعي،199 مكظفيف إدارييف في المدارس،7 طالب مدرسة،579معمـ،32استشيد - 1   

. مكظفيف إدارييف في الجامعة

.  مكظؼ إدارم في الجامعات29 طالب جامعة،720طالب مدرسة،669معمـ،176اعتقؿ - 2        

.  مكظفيف إدارييف في الجامعات10طالب جامعي،1245 طالب مدرسة،3491معمـ،54جرح  -3

(www.moe.gov  2004،كزارة التربية كالتعميـ الفمسطيني).   

كلقد أضر االحتبلؿ اإلسرائيمي بالبنية التحتية لمعممية التربكية بطرؽ ككسائؿ مختمفة،كفيما يمي بعض 

: الحقائؽ التي تدؿ عمى ذلؾ

غبلؽ المدارس منذ 498- 1  مدرسة تـ إغبلقيا كتشكيش الدراسة فييا نتيجة حظر التجكاؿ كالحصار كا 

 مدرسة كانت مغمقة منذ بداية انتفاضة 1289،إضافة إلى أف 2002/2003بداية العاـ الدراسي 

. األقصى

.  يكمان دراسيان تـ خسارتو كتعطمت الدراسة خبللو7825 -2   

http://www.moe.gov/
http://www.moe.gov/
http://www.moe.gov/
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. مميكف دكالر أمريكي2.3كبمغت خبلصة التكاليؼ التقديرية لمتدمير اإلسرائيمي في المدارس الفمسطينية 

: كعمى صعيد االعتداءات اإلسرائيمية لمجامعات الفمسطينية فقد  قامت إسرائيؿ بما يمي

لقاء قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع 2002 كانكف أكؿ 8اقتحاـ جامعة بيت لحـ بتاريخ - 1      ،كمحاصرتيا كا 

تبلؼ األثاث كاألبكاب كالشبابيؾ كالكمبيكترات باإلضافة إلى إتبلؼ   كتابان 245كتعطيؿ الدراسة فييا، كا 

. كمكثكا فييا خمسة أياـ

 .،كمحاصرتيا كتعطيؿ الدراسة لعدة أياـ2002 كانكف أكؿ 14 اقتحاـ جامعة النجاح بتاريخ -2   

تبلؼ المختبرات كأجيزة الحاسكب 2003 كانكف الثاني 14اقتحاـ جامعة الخميؿ بتاريخ - 3    كأغمقكىا   ،كا 

 . يكمان كمف ثـ ستة أشير متتالية14لمدة 

غبلقيا لمدة 2003 كانكف الثاني 14اقتحاـ جامعة البكليتكنؾ في الخميؿ بتاريخ - 4     يكمان، كمف ثـ 14،كا 

 .لثبلثة أشير متتالية

     اقتحاـ جامعة القدس المفتكحة في راـ اهلل،كجامعة األزىر في غزة،ككمية فمسطيف التقنية في -5   

. طكلكـر ،كجامعة بيرزيت

كيمكف تمخيص األضرار المادية المقدرة التي لحقت بالجامعات كالكميات الفمسطينية بالدكالر األمريكي كالتي 

 كىذه األضرار تشمؿ األبنية،المختبرات،عجز الركاتب، بسبب الحصار كما 15/3/2003تـ تقييميا بتاريخ 

: يمي 

 دكالر،جامعة بيرزيت 1837500غزة / دكالر، الجامعة اإلسبلمية 908133غزة /جامعة األزىر

دكالر،جامعة النجاح الكطنية 34000دكالر،جامعة القدس المفتكحة 2040000دكالر،جامعة القدس 7000

 . دكالر أمريكي7888133،كبمغ المجمكع العاـ 2800000،الكميات المينية كالتقنية225500

(www.moe.gov  2004،كزارة التربية كالتعميـ الفمسطيني). 

:    اآلثار االقتصادية-2   

http://www.moe.gov/
http://www.moe.gov/
http://www.moe.gov/
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 التعميمي،حيث أف كثيران مف الطمبة الذيف ب  الفقر المدقع في الحياة الفمسطينية كالذم انعكس عمى الجاف

يرغبكف في االلتحاؽ بالدراسة الجامعية لـ يتمكنكا مف ذلؾ بسبب األكضاع االقتصادية ألكلياء أمكرىـ،فضبلن 

عف ترؾ العديد مف طمبة الجامعات مقاعدىـ الدراسية لعدـ تكافر الماؿ ،في حيف فضؿ البعض مف الطمبة 

(. 2002الرقيب،)تأجيؿ الدراسة كالبحث عف عمؿ مف أجؿ سد قكت أفراد أسرىـ

 
:- اآلثار االجتماعية-3 

أثرت إجراءات كممارسات االحتبلؿ القمعية عمى تنقبلت بعض الطمبة مف مؤسسات تعميميـ إلى مؤسسات 

تعميمية أخرل بسبب انتقاليـ لسكف جديد كالذم اضطرت عائبلتيـ التخاذه بعد أف دمرت قكات االحتبلؿ 

اإلسرائيمية منازليـ ،عبلكة عمى رغبة الكثيريف مف األسر االبتعاد عف مكاقع االحتكاؾ األكثر 

 (.2002الرقيب،)سخكنة

 

 

: حكؿ تأثير االنتفاضة عمى الجكانب االجتماعية أظير مايمي(2003)كحسب تقرير أعدتو القزاز

إف الفقر الشديد الذم يتعرض لو الشعب الفمسطيني بسبب ظركؼ االنتفاضة ساىـ في انتشار  -1

جبار النساء عمى ترؾ أماكف عمميف لصالح الرجاؿ  . البطالة بيف الرجاؿ كا 

عمؿ النساء في مجاالت مختمفة لـ تكف مقبكلة اجتماعيان مثؿ أعماؿ الخدمة في البيكت كالبيع عمى  -2

 .البسطات  لمساعدة عائبلتيف عمى العيش

انتشار شعكر الفقداف في المجتمع الفمسطيني بدرجة كبيرة كذلؾ بسبب عمميات القتؿ الذم يتعرض  -3

لو الشعب الفمسطيني جراء اليجمة الصييكنية ،ىذا باإلضافة إلى تجربة فقداف األمتعة الشخصية 

 .العبلقات االجتماعية بسبب تغيير السكف لعكامؿ مختمفةتأثير ك
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)      .زيادة معدالت اإلنجاب بيف الفمسطينييف كارتفاع عدد المكاليد نتيجة لشعكر الفقداف كالبطالة -4

www.rchrs.org2003، المرأة الفمسطينية ) . 

 

 

:- اآلثار النفسية- 4

 أعماؿ العنؼ اإلسرائيمي خبلؿ االنتفاضة تركت أف،(أ)فقد أكضح مدير التربية كالتعميـ في محافظة رفح 

آثاران نفسية كاضحة لدل الطمبة تمثمت في قمة تركيزىـ كضعؼ تحصيميـ العممي كتشكيش الفكر 

(. 2002الرقيب،)كشركده

تأثير الممارسات ؿ أف ىناؾ أضراران كانعكاسات سمبية خطيرة 1991 تقرير لقسـ الدراسات في غزة ،كيرل

: تتمثؿ فيما يمياإلسرائيمية عمى الطمبة 

 :لحقت بالطبة الفمسطينييف كىي :-أضرار معنوية -1

 .ىجرة الطمبة القادريف ماديان لمخارج بحثان عف التعميـ كالمناخ المستقر ( أ

شاعة الجيؿ بيف فئات المجتمع مف خبلؿ عرقمة المسيرة التعميمية ( ب  .المساىمة في نشر األمية كا 

ازدياد ظاىرة التسرب بيف الطبلب ،حيث تضاعفت خبلؿ سنكات االنتفاضة بسبب الظركؼ  ( ت

 .االقتصادية كالسياسية

:-  كتمثمت في أضرار أكاديمية -2

. حرماف آالؼ الطمبة مف التعميـ نظران إلغبلؽ المدارس كالجامعات لفترات مختمفة ( أ

 .تعطيؿ أك تجميد التحاؽ آالؼ الطمبة بالجامعات الفمسطينية لككنيا مغمقة بأكامر عسكرية ( ب

 .عدـ تمكف طمبة الجامعات مف التخرج بسبب اإلغبلؽ شبو الدائـ ( ت

  1991قسـ الدراسات غزة،. أضرار مادية كبيرة لحقت بالمؤسسات التعميمية المختمفة -3



 32 

 
فقد بمغ إجمالي اإلغبلقات في الضفة  (2003)كحسب إحصائيات مكتب األمـ المتحدة لمشؤكف اإلنسانية 

كما شيد .،إغبلقان تكزعت بأشكاؿ عدة منيا الحكاجزالعسكرية،الترابية،األسمنتية،كالبكابات الحديدية733الغربية 

،إغبلقان مماثبلن، أثر عمى حرية حركة المكاطنيف كتنقميـ بيف القرل كالمدف الفمسطينية كأدل 125قطاع غزة 

إلى إفشاء البطالة كتدني الكضع االقتصادم لؤلسرة الفمسطينية ،كما ظيرت حاالت سمبية لدل الطمبة 

الفمسطينييف الجامعييف  تمثمت في العصبية ،القمؽ،الخكؼ كعدـ الشعكر باألمف،عدـ  الرغبة في الدراسة 

 .(2003إحصائيات اإلغبلقات في الضفة الغربية كقطاع غزة،).كالتشتت الفكرم كالذىني

تميز العاـ الرابع لبلنتفاضة بازدياد استخداـ اآللة العسكرية اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف بشكؿ مكسع 

ككثيؼ، محاكلة لمي ذراع االنتفاضة كبالتالي االنقضاض عمى المجتمع الفمسطيني كمنعو مف تحقيؽ أىدافو 

الكطنية كفي مقدمتيا الحرية كاالستقبلؿ كطرد المستكطنيف، ككانت سياسة مصادرة األراضي اإلسرائيمية 

تدمير المنازؿ الفمسطينية مف ككجرؼ األشجار كاغتياؿ القادة كالككادر في فصائؿ العمؿ الكطني كاإلسبلمي 

. أىـ العناكيف التي تصدرت كسائؿ اإلعبلـ العربية كالعالمية خبلؿ العاـ الرابع النتفاضة األقصى المبارؾ

كقد لكحظ منذ بداية االنتفاضة كحتى نياية العاـ الرابع منيا أف عمميات االغتياؿ كانت اليدؼ األىـ 

ألصحاب القرار في إسرائيؿ محاكلة إلحباط العمؿ المقاـك الذم زعزع األمف فييا كبالتالي اثر في كافة 

مناحي الحياة،كبمغ عدد الشيداء الذيف سقطكا في عمميات االغتياؿ التي نفذىا جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ 

 شييدان، كبشكؿ عاـ أدت المجازر اإلسرائيمية 410(2004)اندالع انتفاضة األقصى كحتى أيمكؿ مف عاـ 

 654 فمسطيني منيـ  3700منذ أربعة أعكاـ إلى استشياد  كالقطاع التي ترتكب بحؽ الفمسطينييف في الضفة

 شييدة 242ألؼ فمسطيني، كىناؾ ثمة 43طفؿ دكف الثامنة عشرة مف العمر، ىذا فضبلن عف جرح أكثر مف 

مف بيف الشيداء منذ انطبلقة االنتفاضة،كمف األساليب التعسفية لجنكد االحتبلؿ كقطعاف المستكطنيف ىدـ 

المنازؿ الفمسطينية محاكلة لتشتيت مجتمع االنتفاضة كتنفيذ خطط الترحيؿ المبيتة إزاء العرب أصحاب 
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األرض األصمييف، كتشير إحصاءات الييئة العامة لبلستعبلـ التابعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية إلى أف 

 تدميران كامبلن، كقد أدت سياسة تدمير المنازؿ 6757 منزالن، منيا 66100الجيش اإلسرائيمي قاـ بتدمير 

الكعي  إال أن االنتفاضة،  ألؼ فمسطيني منذ بداية30الفمسطينية إلى تيجير فمسطيني داخمي طاؿ نحك 

 مخيـ جنيف في ةالفمسطيني الشعبي حاؿ دكف حصكؿ ىجرة إلى خارج الكطف كىذا ما حصؿ اثر مجزر

حيث بنى أىؿ المخيـ خيمان عمى أطبللو بقيت شاىدان عمى المجازر اإلسرائيمية  (2002 )نيساف مف عاـ

المنظمة،كمف اإلجراءات التعسفية اإلسرائيمية أيضا المجازر المرتكبة بحؽ األشجار كاألراضي الفمسطينية، 

حيث تشير معطيات مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني أف إجمالي خسائر القطاع الزراعي منذ بداية 

 اإلسرائيمي بمغت نحك مميارم دكالر أمريكي، كبمغ عدد األشجار التي تـ اقتبلعيا مف مختمؼ األنكاع العدكاف

جمالي مساحة األراضي المجرفة أكثر مف ( آالؼ شجرة209 )2004حتى عاـ  ف .  ألؼ دكنـ69، كا  كا 

سياسات االعتقاؿ مف أسكأ السياسات الصييكنية نظران لآلثار المختمفة التي تمحؽ باألسرة كالمرأة الفمسطينية 

تـ اعتقاؿ أكثر مف ستمائة ألؼ فمسطيني في الضفة  (2004 -1967 )عمى كجو الخصكص، فمنذ عاـ

إجمالي السكاف ، األمر الذم يعتبر جريمة حرب خاصة  في المائة مف كالقطاع يشكمكف نحك خمسة عشر

 أم بعد مركر أربعة أعكاـ عمى 2004تى عاـ إذا أخذنا بعيف االعتبار انو مازاؿ في السجكف اإلسرائيمية ح

 طفبلن أعمارىـ تتراكح بيف ثبلثة عشر عامان 465 امرأة فمسطينية ك209 معتقؿ مف بينيـ7400االنتفاضة 

 ألؼ فمسطيني بيف شييد 60كثمانية عشر عامان، كبشكؿ عاـ أدت السياسات الصييكنية التعسفية إلى كقكع 

كفي .المجتمع الفمسطيني في الضفة كالقطاع  أعشار في المائة مفة كسبعان كجريح كمعتقؿ يمثمكف كاحد

االتجاه نفسو خمفت السياسات االقتصادية الصييكنية آثاران كارثية عمى أداء االقتصاد الفمسطيني بشكؿ عاـ 

أف تقديرات البنؾ الدكلي التي أجراىا باستخداـ خط الفقر المساكم  ،   اَا َا كعمى األسرة كالفرد الفمسطيني أيض

مف السكاف الفمسطينييف كانكا فقراء عشية اندالع االنتفاضة كقد % 21 دكالر يكميان، تشير إلى أف 2لمبمغ 

ألسباب تتعمؽ بسياسة إسرائيؿ في األراضي الفمسطينية إضافة % 60 إلى 2004عاـ ارتفعت ىذه النسبة 
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 مميكف شخص بينما ازدادت 2.5 ألؼ إلى أكثر مف 637إلى النمك السكاني، فقد تضاعؼ عدد الفقراء مف 

كاف متكسط االستيبلؾ اليكمي لمشخص الفقير  (1998 )ففي عاـ. حدة الفقر سكءان لدل الفئات الفقيرة أصبل

 دكالر، كأصبح 1.32 إلى2004عاـ  دكالر في اليـك الكاحد، كقد انخفض ىذا المعدؿ في الكقت 1.47يعادؿ 

% 3.5مف سكاف قطاع غزة في عداد الفقراء عممان بأف معدؿ النمك السكاني لمفمسطينييف % 75ما يزيد عمى 

كانخفضت القكة الشرائية لممكاطف الفمسطيني إلى حد كبير لـ . سنكيان يعتبر مرتفعان كفؽ المقاييس الدكلية

في يسبؽ لو مثيؿ منذ عشرات السنيف نتيجة الدمار الذم لحؽ بمختمؼ المرافؽ االقتصادية كاالستثمارية 

 مميار دكالر منذ بداية االنتفاضة كحتى 14الضفة كغزة، في كقت سجمت خسائر االقتصاد الفمسطيني نحك

، كفقان لمدراسات الفمسطينية المختمفة، األمر الذم أدل إلى تراجع قدرة األسرة الفمسطينية في (2004 )أيمكؿ

تحقيؽ خيارات الصحة كالتعميـ، ىذا في كقت اشتدت ىمجية اليجمة الصييكنية عمى القطاعيف المذككريف، 

 مدرسة كجامعة فمسطينية 12ككانت سمطات االحتبلؿ كسعت مف انتياكاتيا لمتعميـ الفمسطيني، حيث أغمقت 

  1800مدرسة، كبمغ عدد أياـ تعطيؿ المدارس 850بأكامر عسكرية كعّطمت الحياة التعميمية في أكثر مف 

 مدرسة، كلـ يسمـ المعاقكف الفمسطينيكف مف اإلجراءات اإلسرائيمية التعسفية فأدت 197يـك كقصفت كاقتحمت

عمميات الدىـ كالقتؿ إلى استشياد خمسة كخمسيف معاقان فمسطينيان خبلؿ سنكات االنتفاضة كتدمير 

،كتبقى اإلشارة إلى ضركرة كأىمية دعـ قطاعي الصحة كالتعميـ ـالمصحات كدكر التأىيؿ الخاصة بو

ىـ العرب، لمحد ما أمكف مف أثار سياسات االحتبلؿ المبرمجة، كفي حاؿ عدـ ائالفمسطينييف مف قبؿ نظر

تحقيؽ الدعـ المطمكب لمفمسطينييف، سيشيد المجتمع الفمسطيني في الضفة كالقطاع تسربان في كافة مراحؿ 

التقرير   www.miftah.com)التعميـ، كبالتالي حصكؿ تجييؿ مبرمج لمفمسطينييف في المدل البعيد 

( 2004المعمكماتي الثالث ،

أف البيئة الفمسطينية قد تعرضت ألضرار جمة  جراء االعتداءات اإلسرائيمية حيث  (2002) ككضح السيمي،

جمالي مساحة األراضي التي تـ تجريفيا1.134.471بمغ عدد األشجار التي تـ اقتبلعيا  . دكنـ68011،كا 

http://www.miftah.com/
http://www.miftah.com/
http://www.miftah.com/
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كيضيؼ السيمي أف عدد الشيداء الفمسطينييف الذيف اغتالتيـ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمية في الفترة مف 

. في قطاع غزة84 في الضفة الغربية،ك175،كصؿ إلى 31/7/2004 حتى 29/9/2000  

: مشكمة الدراسة

تكمف مشكمة الدراسة في دراسة آثار االجتياحات اإلسرائيمية المتكررة عمى بعض الجكانب النفسية  

: ،كالجكانب ىي جامعات الضفة الغربية بعضكاالجتماعية لمطمبة الفمسطينييف في

. الجانب النفسي -1

 .الجانب االجتماعي -2

 .الجانب األكاديمي -3

 .الجانب االقتصادم -4

  .الجانب المتعمؽ بمفيـك الذات -5

: أسئمة الدراسة

لقد كاف مف بيف أنكاع العقاب الذم استخدمتو إسرائيؿ إغبلؽ كحصار كاجتياح المناطؽ الفمسطينية الخاضعة 

لمسمطة الكطنية الفمسطينية كغير الخاضعة منيا لمسيطرة الفمسطينية كحصارىا كاجتياحيا،كلمعرفة آثار 

االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب االجتماعية كالنفسية لمطمبة الجامعييف الفمسطينييف في الضفة 

:     الغربية قاـ الباحث بكضع سؤاؿ رئيس لدراستو تمحكر حكؿ

 الجامعات  بعضما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 الفمسطينية في الضفة الغربية؟

. مفيـك الذات لمطمبةجانب النفسي لمطمبة،كالجانب:كالجكانب النفسية ىي   

.  االجتماعي لمطمبةجانب االقتصادم لمطمبة،اؿجانب األكاديمي لمطمبة،اؿجانباؿ: كالجكانب االجتماعية ىي  
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:-كلئلجابة عمى الجزء المتعمؽ بالجكانب النفسية فقد تفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية  

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية؟  بعض النفسي لدل طمبةجانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ

 الجامعات الفمسطينية في الضفة  بعض مفيـك الذات لدل طمبةجانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى 

الغربية؟ 

 :كلئلجابة عمى الجزء المتعمؽ بالجكانب االجتماعية تفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية

 الجامعات في الضفة الغربية؟  بعض االقتصادم لدل طمبةجانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ

 الجامعات في الضفة  بعض البعد األكاديمي لدل طمبةجانب ما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ
الغربية؟ 

 الجامعات في الضفة  بعض البعد االجتماعي لدل طمبةجانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ
الغربية؟ 

   
 

: فرضيات الدراسة-3
  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 1

الجامعات الفمسطينية في بعض االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة 

 .الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 2

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .العمرالضفة الغربية تعزل لمتغير 

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 3

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .التخصصالضفة الغربية تعزل لمتغير 
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  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 4

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .السنة الدراسيةالضفة الغربية تعزل لمتغير 

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 5

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .مكاف السكفالضفة الغربية تعزل لمتغير 

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 6

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .منطقة السكفالضفة الغربية تعزل لمتغير 

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 7

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .قرب السكف مف مكاف القصؼ خبلؿ االجتياحالضفة الغربية تعزل لمتغير 

: أىداف الدراسة

: كىدفت ىذه الدراسة إلى ما يمي

 .التعرؼ عمى تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لمطالب الجامعي- 1

 

:  أىمية الدراسة

 بحثت تأثير االجتياح عمى الطمبة الجامعييف حسب عمـ  التيسابقةاؿدراسات اؿ ندرةتنبع أىمية الدراسة 

ف معظـ الدراسات التي اطمع عمييا الباحث كانت تتحدث عف تأثير االجتياح عمى النكاحي  الباحث، كا 



 38 

كما أف ىذه الدراسة . االقتصادية، كتأثير االجتياح كاإلغبلؽ كالحصار عمى الحالة النفسية ألطفاؿ فمسطيف

ستككف بعكف اهلل عكنان كمساعدان لمدراسات األخرل التي تبحث في ىذا المجاؿ، كما أنيا ستساعد عمى 

الكقكؼ عمى بعض العكامؿ كالظركؼ التي أثرت عمى النكاحي النفسية كاالجتماعية لمطالب الجامعي 

 كستخرج بتكصيات مف شأنيا دعـ الطالب الجامعي الفمسطيني في قدرتو عمى مجابية اآلثار الفمسطيني

  .النفسية السيئة لممارسة المحتميف تجاه الطالب الجامعي كمسيرة التعميـ في الجامعات

: حدود الدراسة

، جامعة الخميؿ، جامعة بيت لحـ،  التالية جامعات الضفة الغربية بعض الدراسة عمى طمبةاقتصرت ىذه 

 كالتي بمغ مجمكع عدد المجتمع جامعة القدس، جامعة بيرزيت، جامعة النجاح في محافظات الضفة الغربية

.   2004 استبانة،كقد أجريت الدراسة في عاـ 726طالب كطالبة كبمغ عدد عينة الدراسة14520الكمي 

:  مصطمحات الدراسة

جراءات الدراسة .   كالتي تحددت ببنكد االستبانةتـ تعريؼ بعض مصطمحات الدراسة لتتبلءـ مع مكضكع  كا 

كضع األسرة المادم مقارنة مع المجتمع الذم تعيش فيو األسرة كيقاس عادة : الوضع االقتصادي لألسرة

(. 1992جامعة القدس المفتكحة ج، ).بعكامؿ أىميا مستكل تعميـ األبكيف، عمؿ األبكيف كدخؿ األسرة

التغييرات التي طرأت عمى التحصيؿ الدراسي لمطالب الجامعي أثناء اجتياح القكات  :الوضع األكاديمي

.  9إلى 1 كالتي حددت في فقرات االستبانة تحت أرقاـ مفاإلسرائيمية  لمناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية

التغييرات التي طرأت عمى سمكؾ الطالب الجامعي كالعائمة الفمسطينية أثناء اجتياح : الوضع االجتماعي

 29 كالتي حددت في فقرات االستبانو تحت أرقاـ مف القكات اإلسرائيمية لمناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية

. 41إلى 

التغييرات التي طرأت عمى شخصية الطالب الجامعي أثناء اجتياح القكات اإلسرائيمية : الوضع النفسي
. 28 إلى19 كالتي حددت في فقرات االستبانو تحت أرقاـ مف لمناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية
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المفاىيـ التي حدثت عمى شخصية الطالب الجامعي أثناء اجتياح القكات اإلسرائيمية لمناطؽ :  مفيوم الذات

. 46 إلى 42 كالتي حددت في فقرات االستبانو تحت أرقاـ مف السمطة الكطنية الفمسطينية
 

لزاميـ : منع التجوال قياـ سمطات االحتبلؿ بفرض نظاـ يحذر بمكجبة السكاف مف الخركج مف منازليـ كا 
. بالبقاء فييا ميما كانت األسباب، كال تحدد المدة الزمنية فيو كتبقى خاضعة لقكات االحتبلؿ

 
قياـ سمطات االحتبلؿ بفرض حصار عسكرم عمى مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية : الحصار اإلسرائيمي

يمنع بمكجبة سكاف الضفة الغربية كقطاع غزة مف التنقؿ ما بيف المناطؽ كالتكجو لمعمؿ أك أم سبب أخر 

. إلى الخط األخضر

قياـ سمطات االحتبلؿ بإغبلؽ مناطؽ السمطة الكطنية كعدـ السماح لممكاطنيف : اإلغالق، إغالق المناطق

.     الفمسطينييف مف التنقؿ ما بيف محافظات الكطف

 ( 1993)أبرمت ىذه االتفاقية بيف منظمة التحرير الفمسطينية كبيف الكياف الصييكني عاـ : اتفاقية أوسمو

،حيث اتفقت خبلليا عمى منح السمطة الكطنية الفمسطينية مناطؽ مف فمسطيف ، كقسمت ىذه المناطؽ إلى 

داريان لمسمطة الكطنية الفمسطينيةA ، كتعني A , ,B  ,Cما عرؼ بمناطؽ  .    مناطؽ خاضعة أمنيان كا 

داريان لمسمطة الكطنيةBكتعني       مناطؽ خاضعة أمنيان Cكتعني.     مناطؽ خاضعة أمنيان إلسرائيؿ ، كا 

داريان إلسرائيؿ . كا 
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: الفصل الثاني

اسات السابقة رالخمفية النظرية والد

دراسات حكؿ مكضكع  األجنبية كىي الفمسطينيةكالعربيةكضمف ىذا الفصؿ اإلطار النظرم كالدراساتتم

اتجاىات كتصكرات الطمبة لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل "الدراسة

.  الطمبة الفمسطينييف في الضفة الغربية

كيؤكد التاريخ كالتكراة مراران أف .  فمسطيف عربية كنعانية قبؿ قدـك الييكد إلييا بأكثر مف ألفي عاـ

اإلسرائيمييف خبلؿ فترة حكميـ لـ يستطيعكا طرد سكاف فمسطيف الكنعانييف العرب األصمييف مف أراضييـ بؿ 

 (.16 ،2001النمكرة،)(6-5: 3،"سفر القضاة ").سكنكا معيـ كشارككىـ في كطنيـ

دكف أف  (1917)إلى عاـ  (638)كعاش الييكد في فمسطيف كفي شتى أنحاء الدكلة اإلسبلمية منذ عاـ 

يثكركا عمى الحكـ أك أف يطالبكا بحؽ تقرير مصيرىـ، نظران ألف أكضاعيـ في الدكلة اإلسبلمية كانت أفضؿ 

. بكثير مف أكضاعيـ في أكركبا المسيحية، كألف نسبتيـ العددية إلى مجمكع السكاف كانت ضئيمة جدان 

مرت األياـ كازداد أعداد الييكد في فمسطيف كبدأت مطامعيـ تظير في السيطرة عمى فمسطيف كمعظـ الدكؿ 

احتبلؿ جزء مف فمسطيف كبدأت بإقامة دكلة إسرائيؿ،كلـ  (1948)العربية، كاستطاعت الصييكنية في عاـ 

تكتؼ بذلؾ بؿ سعت بكؿ ما تممكو مف قكه إلى السيطرة عمى باقي أراضي فمسطيف كقامت في تمؾ األثناء 
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كمجزرة كفر قاسـ  (1948)بالعديد مف المجازر بحؽ الشعب الفمسطيني فكانت مجزرة  دير ياسيف عاـ

كغيرىا الكثير مف  المجازر كاألعماؿ اإلرىابية ضد الشعب الفمسطيني الذم لـ يتكاف أبدان عف  (1956)عاـ

. الدفاع عف أراضيو كعرضو كنفسو

استطاعت إسرائيؿ أف تحتؿ باقي أراضي فمسطيف كفرضت سيطرتيا الكاممة عمييا  (1967)كفي عاـ 

كاستخدمت كافة أنكاع اإلرىاب ضد أبناء الشعب الفمسطيني الذم قاـك االحتبلؿ بالعديد مف اليبات 

كاالنتفاضات مف أجؿ تحرير كطنو كلكف اليمجية الصييكنية كانت تقؼ لتمؾ االنتفاضات كاليبات بالمرصاد 

مستخدمون شتى أنكاع األسمحة لمقضاء عمى تمؾ االنتفاضات، كفي خبلؿ تمؾ االنتفاضات كاليبات سقط 

العديد مف أبناء الشعب الفمسطيني شييدان أك جريحان أك أسيران، كمف بيف ىذه االنتفاضات انتفاضة عاـ 

. كالمستمرة لغاية إعداد ىذه الدراسة (2000)كانتفاضو عاـ  (1987)

كمنذ احتبلؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية كالفمسطينيكف يقامكف االحتبلؿ بأساليب مختمفة منيا المقاكمة الشعبية 

كمنيا المقاكمة العسكرية،كقاـ الفمسطينيكف بانتفاضات عديدة مف أجؿ حماية أرضيـ أبرزىا انتفاضة عاـ 

. (2001عمقـ،)دخكؿ مسيرة السبلـ ؿ كالتي استمرت ستة أعكاـ  دفعت إسرائيؿ 1987

كاالنتفاضة الفمسطينية التي اندلعت في الضفة الغربية كقطاع غزة لـ تكف حدثان عاديان في التاريخ الفمسطيني 

المعاصر مف حيث شمكليتيا كقدرتيا عمى إحداث تغيرات عميقة في حياة الفرد كالجماعة كعمى الصعد 

(. 1989أبك عمشا،)السياسية ،االقتصادية،االجتماعية،كالنفسية

،كقد شكمت ىذه االنتفاضة حركة جماىيرية غير مسمحة 1987ت أكؿ انتفاضة شعبية فمسطينية عاـلؽكانط

دخمت في سياقيا مختمؼ القكل السياسية،كنجحت ثكرة الحجارة في زعزعة كضع االحتبلؿ القائـ،كما أدت 

ىذه الثكرة الجماىيرية لدخكؿ منظمة التحرير الفمسطينية التفاكض مع إسرائيؿ كنتج عف ىذا التفاكض اتفاقية 

 )                              1993 السبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية كعرفت باتفاقية أكسمك

www.cofhooum.com مف النكبة إلى االنتفاضة،      .)

http://www.cofhooum.com/
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 :1987أسباب انتفاضة 

كلـ يجدكا سبيبلن يخمصيـ مف االحتبلؿ  (1967)ازداد يأس الفمسطينييف بعد مركر عشريف عامان مف حرب 

 تغمغؿ إسرائيؿ في األراضي المحتمة، كتتصاعد إجراءاتيا  فيواإلسرائيمي كالحظكا أف كؿ يـك يمضي يزداد

.  لضـ األراضي الفمسطينية المحتمة، كما يزداد تنكرىا ألبسط مبادئ القانكف الدكلي كحقكؽ اإلنساف

، ازداد عدد الشيداء كالجرحى الفمسطينييف الذيف يحتجكف عمى كجكد (1986)كمنذ النصؼ الثاني مف عاـ 

االحتبلؿ بنسبة أعمى مما كاف الحاؿ في السابؽ، كتضاعؼ اليأس كخيبة األمؿ لدل الفمسطينييف عندما كقع 

فأدل ذلؾ إلى اندالع المظاىرات كاالحتجاجات  (1987)عدد مف الشيداء في بداية شير كانكف األكؿ عاـ 

(. 2001النمكرة،)الجماعية التي سرعاف ما تحكلت إلى انتفاضة شممت جميع مدف كقرل كمخيمات فمسطيف

أسباب االنتفاضة إلى التناقض المكضكعي بيف قكه االحتبلؿ القائـ (2001، في النمكرة )أبك عمرك كيعزك

 طابع التناقض الصارخ  عمييابؿكجاءت االنتفاضة لتعيد تصحيح مسار ىذه العبلقة التي غ.كشعب محتؿ

 مف الحريةلفترة مف الزمف كتكمف األسباب المكضكعية لبلنتفاضة في أكثر مف أربعيف عامان مف الحرماف 

كعشريف عامان مف االحتبلؿ اإلسرائيمي كالسياسة اإلسرائيمية التي ىدفت إلى إلغاء الكجكد المادم لمشعب 

 (.151: 2001النمكرة،)الفمسطيني في أرضو

ككاف مف بيف .  أما عمى الصعيد العربي، فقد أصبحت القضية الفمسطينية كألسباب عدة تحتؿ مكانو ثانكية

إضافة إلى إضعافيا مف قبؿ القكل العاتية التي تآمرت  )ىذه األسباب ضعؼ منظمة التحرير الفمسطينية 

كمجمكعة مف المشاكؿ المنفردة التي  (عمييا،كمشكمة لبناف كالحرب العراقية اإليرانية كانشغاؿ العرب بيا

تكاجو كؿ دكلة عربية عمى حدة ، عمى الصعيد اإلسرائيمي أصبحت النكايا اإلسرائيمية السيئة تجاه مستقبؿ 

األراضي المحتمة أكثر كضكحان مف أم كقت مضى ،كما تجمى ذلؾ في سياسة االستيطاف كاألصكات الداعية 

(.   2001النمكرة،)إلى ترحيؿ جماعي لمفمسطينييف 
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،كبدأت محادثات سبلـ تقكدىا الكاليات المتحدة األمريكية لدخكؿ عممية السبلـدفعت انتفاضة الحجر إسرائيؿ 

. مف أجؿ التخمص مف األعباء الثقيمة  لبلحتبلؿ(2000)،كأكسمك،ككامب ديفيد عاـ(1991)في مدريد عاـ

،قسمت الضفة "األرض مقابؿ السبلـ"عمى مبدأ  كالتي قامت ( 1995)ك(1993)كحسب اتفاقية أسمك عاـ

: الغربية كقطاع غزة إلى 

لمسمطة الكطنية الفمسطينية لتككف تحت سيادتيا األمنية كالمدنية فمسطينية ،كتبمغ  (أ)منطقة * 

 .مف مساحة الضفة الغربية  (%22)مساحتيا

. سيطرة أمنية إسرائيمية كسيطرة مدنية فمسطينية (ب)منطقة * 

 .سيادة إسرائيمية كاممة  (ج)منطقة * 

كمع تكقيع اتفاقية أكسمك أخذت إسرائيؿ تتكسع في إقامة الحكاجز كبخاصة حكؿ مدينة القدس، كذلؾ لمنع 

 (.2002عمقـ ،)دخكؿ الفمسطينييف مف الضفة كالقطاع داخؿ إسرائيؿ

 (:2000)انتفاضة األقصى

جاءت انتفاضة األقصى كرد فعؿ لمجمكعة مف العكامؿ التي قامت بيا السمطات اإلسرائيمية ضد أبناء 

الشعب الفمسطيني كالتي تمثمت في عدـ تنفيذ مستحقات اتفاقية أكسمك، كاستمرار عمميات مصادرة األراضي 

ؿ شاركف زعيـ م كأدل إلى تفجر االنتفاضة الزيارة التي قاـ بيا أرمأن ن ن ن كمما زاد األمر سك.كبناء المستكطنات

، حيث حذر المجمس التشريعي 2000-9-29حزب الميككد في ذلؾ الكقت لممسجد األقصى يـك الجمعة

سبلمية مف النتائج الكخيمة التي قد تترتب عمى ىذه الزيارة، كلـ يسمع شاركف  الفمسطيني كفصائؿ كطنية كا 

لكؿ األصكات التي تنادم بإلغاء الزيارة كتكجو لزيارة المسجد األقصى المبارؾ يـك الخميس الثامف كالعشريف 

كقد كقعت مكاجيات عنيفة بيف الفمسطينييف الذيف تكاجدكا في ساحات المسجد .(2000)مف ديسمبر مف عاـ 

المبارؾ لمنع شاكرف مف الدخكؿ إلى ساحات األقصى، أصيب خبلليا عدد كبير مف الفمسطينييف، كفي اليـك 

، شيدت ساحات المسجد األقصى مكاجيات عنيفة احتجاجان عمى (2000-9-29)التالي أم يـك الجمعة 
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زيارة شاركف أسفرت عف استشياد ستة مكاطنيف فمسطينييف كاستمرت انتفاضة األقصى لغاية إعداد ىذه 

الدراسة كقد دخمت عاميا الخامس عمى التكالي، كقد استخدمت إسرائيؿ كافة أنكاع األسمحة الخفيفة منيا 

كالثقيمة حتى كصؿ بيا األمر الستخداـ الدبابات كالطائرات الحربية بكافة أنكاعيا كالصكاريخ مف أجؿ 

عمميات القتؿ كالتدمير كاالغتياؿ كىدـ البيكت، كما أف االحتبلؿ قد استخدـ كافة أنكاع العقاب سكاء كاف 

عقابان فرديان أك جماعيان كمف ىذه األفعاؿ فرض نظاـ منع التجكاؿ لفترات طكيمة،إغبلؽ المناطؽ الفمسطينية، 

كؿ تمؾ األعماؿ . حصار المدف كالقرل كالمخيمات الفمسطينية، إغبلؽ المؤسسات األكاديمية كالتعميمية 

أثرت كبصكرة كبيرة عمى أبناء الشعب الفمسطيني بكافة فئاتو العمرية كأحدثت تغييرات كتأثيرات في الحالة 

 (. 2001صابات،)االجتماعية كالنفسية لممجتمع الفمسطيني

سرائيؿ قبؿ قدكـ السمطة، فينبغي التمييز ك إذا أردنا تقييـ حرية الحركة بيف المكاطنيف بيف المناطؽ المحتمة كا 

المرحمة األكلى كىي ما قبؿ االنتفاضة، كسمة ىذه المرحمة ىي الحرية النسبية في الحركة بيف :بيف مرحمتيف

سرائيؿ، باستثناء األشير األكلى لبلحتبلؿ كباستثناء حاالت األشخاص الممنكعيف أمنيان  المناطؽ المحتمة كا 

فإف السمة (1987)أما المرحمة الثانية انتفاضة عاـ .مف التحرؾ بسبب فرض نظاـ اإلقامة الجبرية عمييـ

سرائيؿ فقط، بؿ داخؿ المدف  األساسية ىي القيكد الكثيرة كالمشددة عمى حرية الحركة بيف المناطؽ المحتمة كا 

المحتمة نفسيا، فظيرت الحكاجز العسكرية الدائمة كالمؤقتة عمى مداخؿ المدف كعمى الطرؽ التي تربط المدف 

فأكثرت السمطات اإلسرائيمية مف المجكء إلى اإلعبلف عف المدف كالقرل الفمسطينية مناطؽ .كالقرل الفمسطينية

عسكرية مغمقة كفرض نظاـ منع التجكاؿ عمى التجمعات السكانية الفمسطينية ،بيدؼ العقاب 

 ( .1998دكيؾ،)الجماعي

عزلت إسرائيؿ المدف في جميع أنحاء الضفة الغربية كقطاع  (2000)منذ اندالع انتفاضة األقصى في أيمكؿ 

غزة بشكؿ منيجي كمتدرج،تضع الخنادؽ كالحكاجز الترابية أك الرممية كالصخكر كالحكاجز األسمنتية حيث 

تنتشر كتكثؼ في جميع المناطؽ المحتمة لمنع حركة المركر إلى داخؿ قرية معينة أك منطقة ما أك إلى 
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، 46،كفي القطاع 140، كعدد الحكاجز العسكرية في الضفة الغربية 750خارجيا كبمغ عدد اإلغبلقات 

(. 2003المبادرة الكطنية الفمسطينية،)حاجزان 

:  الدراسات السابقة - 2
دراسة الباحث،كلـ تكف تمؾ الدراسات ذات عبلقة مباشرة ؿتتناكؿ الدراسات القادمة مكاضيع ليا عبلقة مشابية 

تأثير "بالدراسة كذلؾ ككف الدراسة التي يقـك بيا الباحث تعد مف الدراسات الجديدة التي تناكؿ مكضكع 

لذا كاف مف " عمى بعض العكامؿ النفسية كاالجتماعية لدل طمبة جامعات الضفة الغربية  االجتياح اإلسرائيمي

. الصعكبة بمكاف أف تبلئـ الدراسات مع مكضكع الدراسة 

: الدراسات الفمسطينية

يعد فصؿ األدب التربكم كالدراسات السابقة مف الركائز األساسية في كتابة رسائؿ الماجستير لما فييا 

حيث يمكف االستفادة مف األدب .مف أىمية كبرل في إثراء المادة العممية لمكضكعات الرسائؿ المختمفة

التربكم كالدراسات السابقة بإجراء مقارنة بيف نتائج البحث مع الدراسات السابقة ،كما يمكف االستفادة منو 

. في إعداد استبانو الدراسة كأعراض البحث

كقد قاـ الباحث بكضع ما جمعو مف دراسات سابقة ذات عبلقة مباشرة أك غير مباشرة بيدؼ إثراء بحثو 

.     كدراستو

عبلقة العنؼ الذم يتعرض لو أك يشاىده طمبة الجامعات الفمسطينية في "حكؿ  (2004)سراحنة،-

محافظة الخميؿ عند الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية مع تكافقيـ النفسي، كىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أشكاؿ 

العنؼ اإلسرائيمي الذم يتعرض لو أك يشاىده الطمبة الفمسطينيكف عند الحكاجز العسكرية كعبلقتيما 

كتككف . (الصحي/االنفعالي،االجتماعي،األكاديمي،الجسدم)بالتكافؽ النفسي لمطمبة في المجاالت التالية

كالمسجميف  (2513)كبكليتكنيؾ فمسطيف (3623)مجتمع الدراسة مف كافة الطمبة  في جامعتي الخميؿ 

تـ اختيار العينة بطريقة  عشكائية طبقية .(6136)كالذيف بمغ عددىـ  (2003-2002)لمعاـ الدراسي 
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طالب  (151)طالب كطالبة مف جامعة الخميؿ ك (368)كتككنت عينة الدراسة مف% 6منتظمة بنسبة 

:- ككاف مف نتائج الدراسة.(كطالبة بجامعة البكليتكنيؾ

طكؿ الكقت الذم يقضيو الطالب لمكصكؿ إلى الجامعة بسبب الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية ىك ثبلثة 

أضعاؼ الكقت السابؽ، ارتفاع تكاليؼ السفر بسبب الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية، تنكع أشكاؿ العنؼ 

صراخ الجنكد،التكقيؼ تحت : اإلسرائيمي الذم يشاىده الطالب الجامعي عمى الحكاجز العسكرية كمنيا

كأما أشكاؿ العنؼ الذم يتعرض لو .المطر،دكس الجنكد عمى الجسـ،االضطرار لممشي لمسافات طكيمة

التعرض لمغازات المسيمة لمدمكع،كالغازات السامة، : الطالب الجامعي عمى  الحكاجز العسكرية كمنيا

. التعرض إلطبلؽ الرصاص، الضرب عمى الجسـ،تصكيب فكىات البنادؽ عمى الجسـ

الجامعية في  حكؿ الدراسة ( 2004)كفي دراسة نشرتيا المجنة اإلعبلمية لمكتمة اإلسبلمية في غزة عاـ -

 مقاببلت مع عدد مف طمبة قطاع غزة في جامعات قطاع غزة المختمفة، أجريتظؿ االجتياح اإلسرائيمي 

حيث أشارت نتائج المقاببلت إلى أف ىناؾ نسبة كبيرة مف الطمبة في جامعات قطاع غزة يعانكف مف صعكبة 

. المكاصبلت كذلؾ بسبب الحكاجز، كأف كصكليـ لمجامعة يككف بمثابة رحمة عذاب مميئة بالمتاعب

كحكؿ التأثيرات النفسية تضيؼ الدراسة أف المشاكؿ النفسية تؤثر بشكؿ سمبي عمى مجريات األمكر الحياتية 

اليكمية مف دراسة كبحث كأداء لمكاجبات كمتطمبات الحياة، التي تؤثر عمى الدراسة كيزيد الكضع النفسي 

. كالتشكيش النفسي مف حاالت القمؽ، التكتر، كما يزيد مف حالة القمؽ مف قبؿ الكالديف عمى أبنائيـ الطمبة

كما أفرزت ظركؼ االحتبلؿ الحالية عند الطمبة ضغكطات نفسية ىائمة أثرت عمى مستكاىـ األكاديمي 

 .كحياتيـ الجامعية بشكؿ عاـ، كخمؽ لدل الطمبة نكع مف التكتر كالقمؽ الشديديف

كتؤكد المقاببلت أف ظركؼ االجتياح أدت بالطمبة إلى االنسحاب مف الجامعة أك تأجيؿ الفصؿ الدراسي 

كذلؾ لمتكجو لمعمؿ أك لمسفر خارج الببلد أك ترؾ الجامعة كالبحث عف جامعة يسيؿ الكصكؿ 

(.  2004 الكتمة االسبلمية، www.alkotla.net).إلييا
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حكؿ أثر االجتياح اإلسرائيمي عمى مبيعات الصحؼ الفمسطينية في  (2003)كتظير دراسة العصا، -

محافظة بيت لحـ أف ىناؾ عبلقة بيف حجـ المبيعات لمصحؼ كبيف كجكد الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية 

كما أشارت الدراسة إلى أف الكضع االقتصادم .حيث تؤثر ىذه الحكاجز عمى حجـ المبيعات بشكؿ كاضح

. لمفرد الفمسطيني يؤثر كبشكؿ كبير عمى حجـ المبيعات لمصحؼ الفمسطينية

ييدؼ التقرير كصؼ ما يتعرض إليو أبناء ،كالحكاجز العسكرية معاناة الفمسطينييف عند () سمكدم،-

الشعب الفمسطيني مف سياسة اإلذالؿ كالتنكيؿ الذم يتعرض لو بكافة صنكؼ العذاب كاإلىانة عمى أيدم 

جنكد االحتبلؿ اإلسرائيمي كاستنكار كسخط األكساط الفمسطينية لما يتعرض لو الشعب عند الحكاجز 

باإلضافة إلى الطمب مف المؤسسات اإلنسانية بمنع ىذه الممارسات التي أثارت استياء كغضبان .  العسكرية

كاسعان في صفكؼ المكاطنيف الذيف أصبحكا يخشكف عمى أنفسيـ مف الحركة كالتنقؿ بيف الطرقات خكفا مف 

 .الكقكع في قبضة ىؤالء الجنكد الذيف ينتيككف ابسط حقكؽ اإلنساف

: كيستعرض الكاتب عدة أمكر حدثت مع مكاطنيف منيا

خمع المناديؿ بأمر مف جنكد االحتبلؿ كالتعرض لمتفتيش،االنتظار تحت المطر كالبرد الشديد لعدة 

،صمب الرجاؿ كتعريتيـ أماـ  عند الحاجز العسكرم اإلسرائيميساعات،الطمب مف فتاة خمع مبلبسيا

(. صحيفة القدس،).النساء



كما تأثيره النفسي عمى الشعب " الحكاجز اإلسرائيمية  كفي تقرير ييدؼ إلى كصؼ ()عبد الرازؽ،" -

كيضرب الكاتب مثبلن عمى صعكبة المكاصبلت بيف المدف الفمسطينية بسبب الحكاجز .الفمسطيني كاإلسرائيمي

اإلسرائيمية كما يعانيو المكاطف الفمسطيني عمييا، فيقكؿ إف مدينة راـ اهلل ال تبعد عف القدس سكل أربعة 

عشرة كيمكمترا، لكنيا تحتاج لمسيرة طكيمة عبر الحكاجز اإلسرائيمية كالطرؽ التي أغمقت بكتؿ الصخكر 
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كيستعرض الكاتب بعض المتاعب التي يكاجييا الفمسطيني . كالقطع اإلسمنتية تجعؿ منيا رحمة شاقة كطكيمة

: مثؿ

 - السير عمى األقداـ لمسافات طكيمة لمكصكؿ إللى أماكف عمميـ أك دراستيـ ميما كانت األحكاؿ

.  الجكية

عمقت الحكاجز العسكرية عكامؿ النفكر كالكراىية المكجية نحك اإلسرائيمييف،كزادت مف صبلبة - 2    

رادة الطمبة الفمسطينييف  ( .www.bbc.co،2003). كا 

يرل التقرير أف الكضع في جنكب العراؽ أصبح شبييان بالكضع في الضفة (:2003)،معيد الشرؽ األكسط-

الغربية كقطاع غزة،مف حيث كجكد الحكاجز العسكرية،كعمميات الدىـ كالتفتيش،كاالعتقاالت،كعمميات 

 .االغتياالت كالقتؿ،مما كلد لدل العراقييف حاالت نفسية سيئة

 (www.thisissyria.net 2003  معيد الشرؽ األكسط.) 

كيتحدث التقرير عف معاناه طمبة جامعة النجاح الكطنية كما يتعرضكف لو مف إىانة  (2003)إبراىيـ،- 

كتعذيب أثناء عبكرىـ الحاجز العسكرم اإلسرائيمي،مما أدل بكثير مف الطمبة االنتقاؿ لمعيش في مكاف قريب 

مف جامعاتيـ تفاديان عبكر الحاجز كتفاديُا التأخير عف محاضراتيـ أك تأجيميـ الدراسة،مما شكؿ لدييـ أعباء 

 ىدفت الدراسة التعرؼ (2003)دراسة كناعنة،عمقـ-(. 2003مؤسسةالحؽ،).اقتصادية عمييـ كعمى عائبلتيـ

عمى ما يجرم عمى طرؽ المكاصبلت الفمسطينية جراء كجكد الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية،كأجريت الدراسة 

باستخداـ المقاببلت الشخصية مع عينة ذكم الشيداء،كالجرحى كالمعتقميف،كمتضررم االنتفاضة مف الجنسيف 

 مف 15 مف الذككر ك34مف باقي الضفة الغربية ك %40مف مدينة راـ المةك %60حيث شكمت العينة مف

:- كاظيرت النتائج ما يمي.االناث

ذاللو-  . انتياؾ حرية المكاطف الفمسطيني مف خبلؿ ضربة كتخكيفة كا 

. اليدؼ مف الممارسات االسرائيمية التعسفية تحطيـ كتيجير الشعب الفمسطيني- 

http://www.thisissyria.net/
http://www.thisissyria.net/
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. زيادة الشعكر بالقمؽ كالتكتر- 

. انتقاؿ عدد مف الطمبة لمعيش في أماكف قربية مف دراستيـ تفاديان لعبكر الحكاجز- 

 . زيادة اإلصرار كالتحدم لدل المكاطف الفمسطيني- 

حكؿ أثر اإلغبلقات عمى تسكيؽ صناعة النسيج في محافظة بيت لحـ أشارت  ( 2002)دراسة كنعاف، -

يكافقكف بشدة عمى أف اإلغبلقات % 70الدراسة إلى أف أغمبية العينة كعمى اختبلؼ نتائجيـ كبنسبة 

. بينما لـ يعارض أحد% 6كمحايدة % 27اإلسرائيمية تؤثر عمى تسكيؽ النسيج ككافؽ عمى ذلؾ 

مكافقكف كبشدة عمى أف اإلغبلقات اإلسرائيمية تؤثر بشكؿ ممحكظ % 42كتظير الدراسة أيضان أف ما نسبتو 

% 44،ككافؽ أغمبية أفراد العينة كبنسبة %2كمعارضة % 6مكافقكف كمحايدة % 50عمى صناعة النسيج ك 

،كتشير %2عمى أف اإلغبلقات اإلسرائيمية تؤدم إلى تقميؿ حجـ المبيعات ككافؽ عمى ذلؾ بشدة ما نسبتو 

يكافقكف بشدة عمى أف اإلغبلقات اإلسرائيمية تؤثر عمى برامج التركيج % 34نتائج الدراسة أف ما نسبتو 

%. 2كمعارضة % 2كعارضو بشدة % 8كمحايدة % 44لممنتجات ككافؽ ما نسبتو 

حكؿ أثر اإلغبلؽ عمى تسكيؽ منتجات القطاع السياحي في محافظة بيت لحـ  (2002)كفي دراسة العزة، -

كافقكا الرأم % 90.3أشارت نتائج الدراسة إلى أف األغمبية العظمى مف العامميف في قطاع السياحة كبنسبة 

مف المبحكثيف كأجاب ما % 8.1القائؿ أف اإلغبلؽ أدل إلى انخفاض أسعار القطاع السياحي كمعارضة 

كافقكا عمى أف اإلغبلؽ أدل إلى تناقص % 100كتظير النتائج أيضان أف ما نسبتو .ال أعرؼ% 1.6نسبتو 

مكافقتيـ بأف % 94.8أعداد األشخاص الذيف يأتكف مف أجؿ السياحة كيرتادكف الفنادؽ،كأشارت نسبة 

أجابكا ال أعرؼ، كجاء أيضان أف % 1.6اإلغبلؽ أدل إلى تراجع عدد العامميف في القطاع السياحي كنسبتو 

عارضكا % 1.6كافقكا العبارة القائمة أف اإلغبلؽ أدل إلى انخفاض ساعات العمؿ ك % 98.6ما نسبتو 

مف العامميف في القطاع السياحي عمى أف اإلغبلؽ أدل إلى الحد مف تسكيؽ % 96.8ذلؾ،ككافؽ ما نسبتو 

% 98.4ال أعرؼ،كذلؾ أبدت مجمكعة كبيرة بمغت  % 3.2منتجات القطاع السياحي كأجاب ما نسبتو 



 51 

أف % 100ككافؽ %. 1.6مكافقتيـ عمى أف اإلغبلؽ أدل إلى زيادة التكتر العاـ كعارض ذلؾ ما نسبتو 

. الكضع األمني غير المستقر أدل إلى انخفاض حجـ السياحة

حكؿ أثر االجتياحات اإلسرائيمية المتكررة لمحافظة بيت لحـ عمى تحصيؿ  (2002 )كتشير دراسة خميفة،-

: طمبة كطالبات مدارس ككالة الغكث في مدينة بيت لحـ مف كجية نظر المعمميف كالمعممات أظيرت النتائج

أف درجة تأثير االجتياحات اإلسرائيمية المتكررة عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة في منطقة بيت لحـ كانت 

كتشير النتائج انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  %.3.24متكسطة حيث بمغ المتكسط النسبي ليذه الدرجة 

بيف درجة تأثير االجتياحات اإلسرائيمية عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة مف كجيو نظر ( 0.05)عف المستكل 

 كىي دالة إحصائيان، 0.05> المعمميف في محافظة بيت لحـ حسب الجنس، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

كبذلؾ رفضت الفرضية ككانت ىذه الفركؽ لصالح المعمميف مف اإلناث الذيف كانت درجة أثر االجتياحات 

اإلسرائيمية عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة عندىـ أعمى منيا لدل المعمميف الذككر حيث بمغت درجة أثر 

. لدل المعمميف الذككر %3.12مقابؿ  %3.35االجتياحات اإلسرائيمية عمى التحصيؿ لمطمبة عندىف 

(-):يبيف التقرير ما يعانيو المكاطنكف أثناء المركر في الباص عمى العديد مف الحكاجز :رحمة بالباص

العسكرية كمف التفتيش كالتدقيؽ في أليكيات عمى كؿ حاجز حيث يككف الناس عمى شكؿ طكابير أكثر مف 

 المكاف المرجك،سمحت السمطات ا ساعات حتى يصمك-ساعة، حيث يمضي المكاطنكف ما بيف 

اإلسرائيمية لمباصات الفمسطينية باستئناؼ نقؿ الركاب بشكؿ محدكد بيف مدف شماؿ الضفة باستثناء فترات 

 يعانكف مف االنقطاع عف أىالييـ يفكالمكاطنكف الفمسطينيكف مف نساء كأطفاؿ كطمبة كمكظؼ.حظر التجكؿ

صحيفة ).كيجدكف صعكبة مف الحكاجز حيث يتنقمكف عبر الجباؿ كيركبكف الحمير كالدكاب بيف القرل

( القدس،

 ( 2001 – 12-10)كأكدت نتائج استطبلع أجرتو الييئة العامة لبلستعبلمات أجرم في الفترة ما بيف -

 كطالبة مف مختمؼ الجامعات في قطاع غزة، حيث ان   طالب1370عمى عينة مف طمبة قطاع غزة عددىا 
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ال يجدكف % 23.2يجدكف صعكبة في تسديد الرسـك الجامعية، مقابؿ  % 72.8أكدت نتائج االستطبلع أف 

مف العينة أف كضعيـ  (%49.3)امتنعكا عف اإلجابة،كحكؿ الكضع االقتصادم كصؼ% 4صعكبة كأف 

مف  (%  31.7)كضعيـ االقتصادم سيئ،كاعتبر  (% 30.4)االقتصادم في ظؿ الحصار متكسط، كأف

العينة أف الظركؼ االقتصادية السيئة ىي السبب في عدـ تمكنيـ مف سداد الرسـك الجامعية ،كأكدت النتائج 

كحكؿ اثر اإلغبلؽ أف األسباب االقتصادية كانت كراء سحب أك تأجيؿ الفصكؿ الدراسية لمطمبة الجامعييف،

مف أفراد العينة يجدكف صعكبة في الكصكؿ إلى % 54.9عمى طمبة الجامعة أظيرت نتائج االستطبلع أف 

يجدكف صعكبة في الكصكؿ  مف أفراد العينة يركف غير ذلؾ كردا عمى سؤاؿ لمف% 45.1الجامعة مقابؿ 

% 8.8منيـ أف السبب الرئيسي يعكد لمحصار اإلسرائيمي كعزا % 71.5إلى الجامعة عف سبب ذلؾ أكد 

سبب ذلؾ يعكد إلى سكنيـ في أماكف بعيدة عف الجامعة كعزا % 6.8ذلؾ إلى الظركؼ المادية كاعتبر  منيـ

مف العينة أف الجامعة ال تقدـ تسييبلت لمطمبة في الظركؼ الحالية % 62.5ألسباب أخرل، كقاؿ % 12.9

. (2001 البياف www.albayan.co.ar)                                       .يركف العكس% 37.5مقابؿ 

يشير التقرير أف سياسة الحكاجز كالنقاط العسكرية :حاجزان إسرائيميا "120(2001)جمعية الدراسات العربية -

( 28/9/2000)التي اتبعتيا حككمة شاركف في حربيا الدمكية التي تشنيا عمى الشعب الفمسطيني منذ 

تسعى إلى تمزيؽ أكصاؿ شعب فمسطيف مف خبلؿ فرض الحصار العسكرم عمى التجمعات السكانية 

 فأصبحت ىذه السياسة بمثابة شبح يبلحؽ الفمسطينييف في حياتيـ.  ل كخربا كمخيماترالفمسطينية مدنا كؽ

فالحكاجز كالنقاط العسكرية التي أقامتيا قكات االحتبلؿ عمى األراضي الفمسطينية بذريعة األمف فصمت .

 .) عف بعضيا البعضالمدف عف بعضيا كعف القرل المحيطة بيا، فأصبحت بمثابة كنتكنات صغيرة منفصمة

www.islamonline.net 2001،إسبلـ أكف اليف) .

حباط :طبلب جامعيكف :()العامر - ييدؼ التقرير ما يتعرض إليو الطمبة الجامعيكف مف ضغط كا 

نفسي، حيث يعيشكف بكضع مف التكتر كالقمؽ كالخكؼ مف عدـ المككث مع أىالييـ مع أف بعضيـ يبعد 

http://www.albayan.co.ar/
http://www.albayan.co.ar/
http://www.islamonline.net/
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حيث يقطف مدينة .  كـ فقط عف الجامعة كلكف ال يستطيع أف يصؿ أىمو بسبب الحكاجز التي تمنع مركره

باإلضافة إلى قذارة الطرؽ مف حكاجز .  نابمس أكثر مف  خمسة آالؼ طالب مف طبلب جامعة النجاح

فالكثير يتزحمقكف كخاصة .  ترابية في الشتاء تتحكؿ إلى طيف فالكؿ يفقد القدرة عمى المشي عمى ىذه الطرؽ

( صحيفة الرسالة،).الفتيات

قاـ فريؽ البحث بدراسة ميدانية عف  ( 1999 )كفي دراسة لمحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ فرع فمسطيف 

األطفاؿ ضحايا العنؼ اإلسرائيمي في مدارس  اليعقكبية، قرطبة، عمر بف عبد العزيز  في محافظة الخميؿ، 

كىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع األطفاؿ الفمسطينييف في المحافظة الذيف يعانكف مف مشكمة اعتداءات 

الجيش، كتـ في ىذه الدراسة اختيار العينة باعتماد أسمكب المسح كاستخداـ عينو محددة مف مدارس الخميؿ 

األطفاؿ الذيف تـ االعتداء عمييـ،كأطفاؿ لـ يتعرضكا لبلعتداء،كأىالي :حيث كزعت استمارات عمى كؿ مف

:- كبعد تكزيع االستمارات كتحميميا بينت النتائج التالية. األطفاؿ،كمعممك المدارس

مف األىالي أف التعرض لمعنؼ قد ترؾ آثاران نفسية صعبة عمى أطفاليـ كأف %94.1أظيرت ما نسبتو 

عند % 51الشعكر بعدـ األماف كالخكؼ كالقمؽ كالتكتر كالصعكبات في النـك كالتبكؿ البلإرادم تصؿ إلى 

. أطفاليـ

مف المعمميف عمى العبلقة بيف االعتداء كالتحصيؿ األكاديمي، كأف االعتداء يؤثر سمبا % 57.1بينما أكد 

مف العينة عبر أف % 100كتبيف أيضا أف .عمى نفسيات الطمبة كدافعيو التبلميذ في المدرسة، كاالستيعاب

عنصر اآلماف كالشعكر باالستقرار كاليدكء مفقكدة خاصة أثناء الدكاـ كالتكاجد داخؿ المدرسة، كىذا يرجع إلى 

مف العينة أشارت إلى اآلثار النفسية المرتبطة % 43ك.التكتر األمني ككثره اعتداء الجيش كالمستكطنيف

بالخكؼ كالقمؽ كالشعكر الدائـ بالخطر ىي أكثر اآلثار انتشارا كتؤثر بدكرىا عمى التركيبة الذىنية كالمعرفية 

لمفرد كتؤدم إلى خمؿ في التركيز كاالستيعاب كتؤدم إلى نتائج عكسية كالتسرب مف المدرسة كالعصبية 

مف المعمميف أكدكا عمى دكرىـ الرئيسي بيف الطمبة أثناء حصكؿ حكادث االعتداء الفردم % 100ك. الحادة
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مف المعمميف يشير إلى أف أكثر اإلجراءات التي يقكـ بيا الطمبة لحماية أنفسيـ تتركز % 52.9كالجماعي،ك

لى المدرسة في محاكلة لمشعكر باألمف كالطمأنينة -www. dci  )في السير بشكؿ مجمكعات مف كا 

pal.org/arabic  ،1999الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ )                                                                                         

حكؿ اإلغبلقات المتعمدة لممدارس مف قبؿ سمطات االحتبلؿ بيف فييا أف إلغبلؽ  (1995 )دراسة الحمك،-

قامة الحكاجز العسكرية عمى الطرؽ المؤدية  المتعمد لفترات طكيمة لممدارس كاستخداميا كثكنات عسكرية، كا 

لممدارس كمداىمتيا كاقتحاميا كؿ ىذه األمكر أعطت آثاران سمبية عمى تكافؽ الطمبة كعمى إنجاز كاجبا تيـ 

 .التعميمية كالمنيجية، كنتيجة لذلؾ زادت ظاىرة التسرب مف المدارس بشكؿ كبير

ىدفت الدراسة لمعرفة اآلثار عمى اليياكؿ االقتصادية كاالجتماعية :االنتفاضة كالتغيرات: ()عريقات -

حيث يكجد في األراضي .كالسياسية كالدينية في المجتمع الفمسطيني داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة

فأشارت الدراسة عف األضرار اإلسرائيمية في مجاالت .   مؤسسة لمتعميـ العاليالفمسطينية المحتمة 

 :-التعميـ

حرماف آالؼ الطمبة مف التخرج مف فرص إكماؿ تحصيميـ العممي الجامعي،كتعطيؿ نشاط البحث العممي 

كحرماف الطمبة كاألساتذة مف الكصكؿ إلى مكتبات الجامعات كالمعاىد،كحرماف مجالس الطمبة .  كاألبحاث

مف النشاطات البلمنيجية، كخاصة في مجاالت الرياضة كالمسرح كالتفاعؿ مع المجتمع،كاعتقاؿ آالؼ 

بعاد عدد منيـ إلى خارج الكطف،كعدـ تمكف الجامعات كالمعاىد مف استقباؿ  الطمبة كعشرات المدرسيف كا 

أفكاج جديدة مف الطمبة الذيف انيكا مرحمة الدراسة الثانكية، كأصبح ىناؾ ثبلثة أفكاج مف طمبة السنة األكلى 

كسكؼ يسبب ذلؾ مشاكؿ صعبة لمجامعات في المستقبؿ،كخركج آالؼ الطمبة لمتعميـ خارج الكطف لبللتحاؽ 

. بالجامعات األجنبية كالعربية

عف التعميـ في ظؿ االنتفاضة أعد دراستو إحصائيات ألعداد الطمبة العرب في  (1990 )دراسة الزرك،-

مف مجتمع % 60كجد فييا نسبة طبلب المرحمة االبتدائية تبمغ( 87/1988)األراضي  الفمسطينية لعاـ 
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الدراسة كأيضا بينت دراستو المشاكؿ التي يكاجييا الطبلب في مدارسيـ كخاصة الناجمة عف الممارسات 

اإلسرائيمية التي تركزت ضد التعميـ خبلؿ االنتفاضة، كيبف ما أسفرت عنو الممارسات اإلسرائيمية عمى قطاع 

: التعميـ بما يمي

رىابيا،كتشكيو صكره المدارس  .                                                                                                  إغبلؽ المدارس،كاستخداميا كثكنات عسكرية،كمحاصرة المدارس كاقتحاميا كا 

. بينما تأثر كؿ مف المعمميف كالطبلب كذلؾ مف خبلؿ االعتقاؿ كالقتؿ كالتشكيش عمى الدراسة

كىذه الدراسة تبحث في المشاكؿ الناجمة عف : حكؿ التعميـ في األراضي المحتمة: ( )دراسة الزرك،-

كىي مدعكمة بإحصائيات عف كاقع التعميـ العالي في .  المعكقات التي تضعيا إسرائيؿ أماـ حرية التعميـ

: ككاف مف نتائج الدراسة.األراضي الفمسطينية

كمنع .تعرض الطمبة لممضايقات اإلسرائيمية بكضع الحكاجز العسكرية أماـ الجامعات أك الطرؽ المؤدية إلييا

تيـ كتكقيفيـ لعدة ادخكؿ الطمبة كالمعمميف لمجامعات في بعض األحياف، تفتيش الطمبة كالتدقيؽ بيكم

 العتقاد إسرائيؿ أف الطمبة ىـ ساعات، إعطاء ببلغات لبعض الطمبة لمراجعة مقرالحكـ العسكرم اإلسرائيمي

الركيزة األساسيية لبلنتفاضة لذلؾ ركزت حمبلت االعتقاؿ ضدىـ، كما قامت باغبلؽ الجامعات الفمسطينية 

. لمحد مف االنتفاضة،مما أدل إلى شعكر الطمبة باالحباط كخيبة األمؿ

مف أطفاؿ % 85العنؼ السياسي عمى أطفاؿ فمسطيف ،كتشير ىذه الدراسة أف : (1989)دراسة بكناماكي -

مف األطفاؿ % 39فمسطيف قد شاىدكا حادثان عنيفان ضدىـ أك ضد أقربائيـ مف العائمة النككية كاف 

 طفؿ قيد 300 النزاع العربي الصييكني حيث ال يزاؿ كاتالفمسطينييف قد خسركا أحد أفراد عائمتيـ طكؿ سف

االعتقاؿ في سجكف االحتبلؿ، إف أعدادا كبيرة مف األطفاؿ تعرضكا لمتشتيت بسبب تدمير بيكتيـ كخركجيـ 

يجاد أنفسيـ ببل مأكل بشكؿ مفاجئ يمكننا القكؿ أف الطفؿ الفمسطيني قد تعرض لعدة أشكاؿ .إلى الشارع كا 

مف العنؼ مثؿ،القتؿ، التنكيؿ، اإلىانة، ىدـ البيكت كالتشتيت، السجف، كاالعتقاؿ اإلدارم أك المحاكمة، 

سحب المكاطنة كمنع لـ شمؿ العائبلت، تحكيؿ مدارسيـ لثكنات عسكرية، قصؼ مدارسيـ كعرقمة كصكليـ 
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تكصمت الدراسة  أف مف نتائج العنؼ السياسي، ظيكر أعراض التكتر ما بعد .إلييا، مصادرة األراضي

الصدمة عمى شكؿ أعراض جسمية كنفسية كاجتماعية كتربكية مثؿ، أكجاع الرأس كالظير كالكتفيف، التأخر 

 .الدراسي كالتغيب عف المدرسة، صعكبة التركيز، التسرب مف المدارس، االبتعاد كاالنفصاؿ عف األىؿ

حكؿ األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في الضفة الغربية كقطاع غزة قبؿ  ()دراسة أبك عمشا -

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف معاناة مكاطني الضفة الغربي كقطاع غزة مف الضغط :كأثناء االنتفاضة

الحصار العسكرم االقتصادم، منع التجكاؿ، تكسير : االقتصادم كاالجتماعي الذم يمارس ضدىـ مثؿ

النساء، األطفاؿ، الشباب : حيث كانت الفئة المستيدفة.  العظاـ، ىدـ البيكت، االعتقاؿ اإلدارم، اإلبعاد

:   ما يمينتائج الدارسة كمف كبعض المؤسسات مثؿ المدارس كالجامعات ككاف لو اثر عمييـ،

 مدرسة في مختمؼ مناطؽ إجراءات قمعية تعسفية ضد مؤسسات التعميـ، حيث أغمقت كحكلت أكثر مف 

، دكف  - الضفة الغربية إلى ثكنات عسكرية،تـ إغبلؽ الجامعات الفمسطينية مف شير شباط 

أف تفتح أبكابيا مما سبب إرباكان لؤلىؿ، كالضياع العممي لمطبلب، كلـ يكف بمقدكر جميع أىالي الطمبة 

كبعدىا جاء  ()إرساؿ أبنائيـ لمتعمـ خارج الكطف،أغمقت جامعة النجاح الكطنية سنة كاممة خبلؿ عاـ 

قرار بإغبلؽ كؿ المؤسسات التعميمية،كخمؽ جك مف اإلحباط لدل الطمبة كالمعمميف، كضعؼ الركح 

.التعميمية

كىدفت الدراسة إلقاء نظرة كصفية لئلجراءات (1987-1967)التعميـ تحت االحتبلؿ  (1987)دراسة الزرك،-

،كأبعاد ىذه الممارسات عمى التعميـ  (1967)األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  كالممارسات اإلسرائيمية في

 اإللزامية كالثانكية،حيث قاـ الباحث بالعديد مف الزيارات الميدانية لممؤسسات التعميمية قالمدرسي بمرحمتي

كقد دلت النتائج عمى كجكد العديد مف مظاىر العنؼ ضد .كأجرل مقاببلت مع أصحاب مشكمة الدراسة 

الطمبة كالمؤسسات التعميمية منيا،السجف كاالعتقاؿ لمطمبة،ككضع الحكاجز أماـ أبكاب المؤسسات 

التعميمية،كالفصؿ التعسفي ، كنقؿ الطمبة لمدارس أخرل ك،كضع مكاد سامة في مياه الشرب ، ككضع 
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المتفجرات في ساحات المدارس،كاستخداـ المدارس كمراكز اعتقاؿ كمعسكرات لمجيش،كاليدؼ مف العنؼ 

ذالؿ الطمبة كطمس اليكية الفمسطينية ،كشعكر الطمبة بالقير كالكبت كالقمؽ كالتشتت .اإلسرائيمي تركيع كا 

. كعدـ االستقرار كالتمرد 

بحث ألطفاؿ محافظة خاف يكنس نحك العدكاف اإلسرائيمي  (2001)دائرة الطفكلة كزارة الشؤكف االجتماعية،-

عمييـ أكضحت الدراسة التي أجراىا برنامج التدخؿ كقت األزمات التابع لدائرة الطفكلة بكزارة الشؤكف 

 طفبل تتراكح أعمارىـ مف سنو إلى 590االجتماعية عمى عينة عشكائية مف أطفاؿ محافظة خانيكنس شممت 

مف األطفاؿ المبحكثيف يعانكف مف اضطرا بات النكـ، % 65سبعة عشر عاما، حيث أكدت الدراسة أف 

يعانكف مف حاالت الخكؼ كالقمؽ كيعاني % 7507يعانكف مف الشعكر بالمرض كاآلالـ كأف % 62كمنيـ 

مف % 34.7مف أمراض نككصية، أما حاالت الضعؼ كعدـ التركيز كاالىتماـ سجمت بنسبة % 25

كلقد .كأكضحت الدراسة أف مناطؽ التماس ىي األكثر تعرضا لؤلحداث. مف العدكانية% 75المبحكثيف، 

أظيرت نتائج ىذه الدراسة كجكد العديد مف الحاالت الناجمة عف تأثر األطفاؿ مف الممارسات االحتبللية 

األمر الذم يتطمب مف جميع المؤسسات الحككمية كاألىمية تكحيد الجيكد ككضع خطة خاصة لمتعامؿ مع 

إف ىذه النتائج تؤكد .األطفاؿ كقت األزمات لتخفيؼ المعاناة كتأثيرات العدكاف عمى حياة كسمكؾ األطفاؿ

عمى عدـ الػتأييد الكاسع كالكبير ألثر االجتياحات اإلسرائيمية المتكررة عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة كيعكد 

 حيث ترل المعممات اإلناث أف التحصيؿ الدراسي قد تراجع لدل طمبتيف نتيجة يفذلؾ آلراء بعض المعمـ

لبلضطرابات النفسية كالعاطفية أك المشاكؿ التي تعترم الطمبة نتيجة لؤلحداث ككثرة الحكاجز األمنية في 

أحداث األقصى، الطفكلة  .gov.ps.www.pnic)          . مف الذككر عكس ذلؾ، لدل الطمبةكفحيف يرل المعمـ

 (في ظركؼ صعبة

: الدراسات العربية

http://www.pnic/
http://www.pnic/
http://www.pnic/
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انتشار الحاالت النفسية لدل " دراسة بعنكاف (2004) كما جاء في دراسة العرجا(1998)األنصارم  

 الحاالت انتشار كقد ىدفت الدراسة إلى معرفة معدالت".الككيتييف في مرحمة ما بعد العدكاف العراقي

 الغضب،االنشغاؿ،البيجة،الدىشة،الضيؽ،االشمئزاز،الذنب،الخجؿ،الخكؼ،:الككيتييفالنفسيةالتاليةلدل

كاالزدراء،كفحص الفركؽ بيف متكسطاتيا لدل عينات مختمفة مف طمبة المدارس الثانكية كطبلب الجامعة 

فردان  (2825)كاستخدـ في ىذه الدراسة .كالمكظفيف كالمدرسيف كالمسنيف مف الجنسيف كربات البيكت

مف ربات (157)مف المكظفيف،ك(408)مف طمبة الجامعات،ك (937)مف طمبة الثانكية،ك (1127)بكاقع

كقاـ الباحث بتطبيؽ مقياس االنفعاالت المميزة الذم يقيس حاالت نفسية حيث .مف المسنيف(196)البيكت،ك

. ( بندان 30) بنكد كيتككف المقياس مف 3تقاس كؿ حالة بعدد 

كأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ جكىرية بيف عينات الدراسة في بعض الحاالت الفئة التي كانت خارج 

كما اختمفت معدالت انتشار الحاالت النفسية بيف مف تعرض لمقتؿ . الككيت ثـ حاكلت الدخكؿ أثناء الغزك

(. 2004العرجا،)ككجكد فركؽ بيف الجنسيف في الحاالت النفسية . أك السرقة أك االغتصاب أك األسر

قمؽ المكت قبؿ العدكاف العراقي كبعده لدل طبلب جامعة "دراسة بعنكاف  (1998)كما أعد عبد الخالؽ-

عمى عينة مف طمبة جامعة الككيت مف  (1993)،حيث أجريت ىذه الدراسة أكؿ عاـ "الككيت

،قكاميا (1988)كقرنت ىذه العينة بأخرل مناظرة كاف قد سبؽ التطبيؽ عمييا عاـ .(292=ف)الجنسيف

. لقمؽ المكت عمى الدراستيف"تمبمر"كاستخدـ مقياس .مف الطبلب (477_

ككشفت النتائج عف ارتفاع متكسطات قمؽ المكت بعد العدكاف العراقي بالمقارنة إلى ما قبمو لدل كؿ مف 

لئلناث متكسط أعمى مف )كما ظيرت فركؽ بيف الجنسيف في الدراستيف .الذككر كاإلناث الككيتييف

كقد فسرت النتائج في ضكء بحكث قمؽ المكت بكصفو كحده .ككانت جميع ىذه الفركؽ دالة إحصائيان .(الذككر

  (.2004العرجا، )مرنو يمكف أف تتأثر بالظركؼ البيئية
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أثر العدكاف العراقي في سمات شخصية طبلب جامعة الككيت مف "بعنكاف  (1997)كفي دراسة األنصارم-

فقد ىدفت دراسة التغييرات التي طرأت عمى سمات شخصية الشباب الككيتي الناجمة عف العدكاف " الجنسيف

ىؿ تكجد فركؽ جكىرية في سمات طبلب الجامعة بعد العدكاف :العراقي كاإلجابة بالتحديد عمى السؤاؿ التالي

( 130)طالب مف جامعة الككيت،(260)كتككنت عينة الدراسة مف .العراقي عمى الككيت عنو قبؿ العدكاف؟

. مف اإلناث،كقد طبقت قائمة الصفات الشخصية لجكؼ (130)مف الذككر 

: كىما(قبؿ كبعد الغزك العراقي)كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ جكىرية بيف المرتيف

: السمات األكثر شيكعان قبؿ العدكاف  -1

. (البيجة،التفاؤؿ،اليدكء،المسالمة،كالصحة): السمات اإليجابية

. (االتكالية،الغركر،الخجؿ،االنسحاب،الجبف،كعدـ الصبر): السمات السمبية

: السمات األكثر شيكعان بعد العدكاف -2

 (اليقظة،الثقة بالنفس،الكطنية،التعاكناالجتماعي،الصبر،الطمكح،كاالستقبلؿ الذاتي ):السمات االيجابية

،العدكانية،الكآبة،الضجر،الحساسية،النسياف،فقداف):السمبية السمات  الثقة باآلخريف القمؽ،الغضب،التشاـؤ

(. 2004العرجا، )كالشؾ

بيدؼ دراسة أنماط القمؽ عمى عينة (1995)المشار إلييا في الكايد (1993)كفي دراسة قاـ بيا عثماف-

لمتعرؼ عمى الفركؽ عمى مقاييس  القمؽ (اآلداب ك العمكـ)مف طبلب الجامعة في التخصص األكاديمي 

القرية )كالبيئي (الذككرة كاألنكثة)بينيـ في مكقؼ ضاغط كأزمة الخميج مراعيان لمتميز النكعي 

كطالبة مف كميتي اآلداب كالعمـك  (120)،طبؽ الباحث عمى أفراد العينة البالغ عددىـ(كالمدينة طالبا ن

،مقياس كاتؿ،الذم ترجمتو كاعدتو لمبيئية (1991-1990)بجامعة البحريف في الفصؿ الدراسي األكؿ 

التي أعدىا سبيميرجر كجكرستش كنقمتيا لمبيئية  (سمة القمؽ/قائمة حالة)العربية سمية أحمد فيمي ككذلؾ 

 Hope.Marcell and)العربيةأمينة كاظـ،كاستخدـ مقياس قمؽ المكت الذم أعده كؿ مف 
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Robert.1982 )  كنقمو إلى العربية معد الدراسة،ككذلؾ مقياس قمؽ الحرب الذم أعو الدكتكر فاركؽ

. عثماف معتمدان في تصميـ ىذا المقياس عمى مقاييس القمؽ المختمفة

كقد أشارت نتائج التحميبلت اإلحصائية إلى أف طمبة اآلداب أكثر إحساسان بالقمؽ مف طمبة العمكـ في 

المكاقؼ الضاغطة أثناء أزمة الخميج ،حيث كاف إحساس طمبة اآلداب أكثر مف طمبة العمـك بالنسبة 

. سمة القمؽ،كقمؽ المكت،كقمؽ الحرب/لحالة 

ككذلؾ أشارت النتائج  إلى أنو ال يكجد تأثير لمتغير الجنس عمى متغيرات القمؽ،كسمة القمؽ،كحالة 

القمؽ،كقمؽ المكت،كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء أف السمة لكؿ مف الذككر كاإلناث مرتفعة كمتقاربة بسبب 

المكقؼ الضاغط الناشئ مف التيديد بالحرب أثناء أزمة الخميج كاف طبيعيان حيث كاف يستثير دكافع 

القمؽ بطريقة تمقائية طبيعية،بينما في الدراسات األخرل فأف القمؽ كاف يستثار بطريقة تجريبية 

 (.2004العرجا،)ككذلؾ تبيف أنو ال يكجد تأثير لمتغير البيئة عمى متغيرات القمؽ .مقصكدة

 طالب نصفيـ ذككر كالنصؼ 488التي أجريت عمى عينة مككنة مف  (1996القرشي،  )كفي دراسة -

كاألقمية % 22.5يمييـ الثانكم % 71.8اآلخر إناث مف أفراد المجتمع الككيتي حيث يمثؿ طبلب الجامعة 

مف % 28، مستخدمُا قائمة ألغراض الضغكط ، كبينت النتائج أف % 5.7مف طبلب المتكسط كاالبتدائي 

يعانكف مف العنؼ % 20.5يعانكف مف الغضب،% 34.5أفراد العينة يعانكف مف األرؽ ،ك 

يعانكف مف % 39.5يعانكف مف الصراخ أك البكاء،% 18.6يعانكف مف التقمب المزاجي، % 41.7كالعدكانية،

 %23.9يعانكف مف الفزع عند اإليقاظ ك% 26.3يعانكف مف الخكؼ مف المستقبؿ % 47الحزف كالكآبة ك 

المشاكؿ  -www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.doc  .)يعانكف مف التعرض لمككابيس

(. 1996،النفسية لمشباب الككيتي

 



 61 

التي درست معدالت انتشار القمؽ لدل الككيتييف بعد العدكاف  (1995عبد الخالؽ كآخركف، )أما دراسة-

 665 مف طبلب الجامعة ك900 مف طبلب الثانكية ك891العراقي عمى عينات متنكعة مف الككيتييف بكاقع 

مف  (trait)   ةالحالة كالسـ: مف ربات البيكت، مستخدمان قائمة القمؽ241 مف المسنيف ك98مف المكظفيف ك

، كقد كشفت نتائج الدراسة عف فركؽ جكىرية بيف طبلب الثانكم كطبلب الجامعة (سبيمبيرجر كزمبلئو)تأليؼ 

في معدالت القمؽ لصالح طبلب الثانكم حيث حصمكا عمى متكسطات أعمى مف طبلب الجامعة لسمة 

(. 1995،المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي -www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.doc  ).القمؽ

حكؿ إدراؾ اآلثار النفسية لمعدكاف العراقي لدل طبلب الجامعة  (1994)دراسة عبد الخالؽ، عكيد المشعاف-

الككيتييف ،كىدفت ىذه الدراسة تحديد إدراؾ عينة مف طبلب الجامعة الككيتييف مف الجنسيف أك كجية نظرىـ 

فيما خمفو العدكاف العراقي مف آثار نفسية، مع تحديد أىمية كؿ أثر مف ىذه اآلثار عمى شكؿ نسب مئكية 

كقد أجريت ىذه .كأخيرا بياف العكامؿ األساسية ليذه اآلثار. لمف يركف مف الطبلب أنو يعد أثرا ليذا العدكاف

الدراسة بعد عاـ تقريبا مف التحرير،كككنت قائمة ليذه اآلثار عمى لساف الطبلب أنفسيـ، ككصؿ معامؿ ألفا 

ككصؿ عدد البنكد فييا إلى .  كىك معامؿ مرتفع يشير إلى ارتفاع ثبات ىذه األداة0.93ليذه القائمة إلى 

% 62.5كعمى الرغـ مف أف بند  القمؽ  قد حصؿ في ذاتو عمى الرتبة الخامسة عشر، كاختاره .  بندا151

الناجـ عف " القمؽ " إلى - مف الطبلب مف الجنسيف، فإف عديدا مف البنكد األخرل تشير  بطريقة أك بأخرل 

،  التفكير في % 79، عدـ االطمئناف لممستقبؿ السياسي % 80ىذا العدكاف ، كمنيا، الشعكر بعدـ األماف 

، % 61، الشعكر بعدـ االستقرار % 64، الخكؼ % 70، القمؽ بشأف المستقبؿ % 74احتماؿ عكدة الغزك 

 المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي %.)46، االضطراب النفسي % 49، العصبية الزائدة % 55التكتر 

www5.kuniv.edu.ku/baderansari/paper11.doc) 

 130  طالب مف جامعة الككيت بكاقع 260عمى عينة مككنة مف  (1994 )كفي دراسة أجرىا األنصارم،-

 طالبة، بيدؼ التعرؼ عمى التغيرات التي طرأت عمى سمات شخصية الطبلب الككيتييف 130طالب ك 
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الجامعييف مف الجنسيف نتيجة العدكاف العراقي، حيث استخدمت قائمة جكؼ لصفات الشخصية التي تحتكم 

 صفة، كأظيرت ىذه الدراسة شيكع بعض الصفات األكثر سمبية في مرحمة ما بعد العدكاف العراقي 300عمى 

كما بينت الدراسة شيكع بغض الصفا السمبية في .القمؽ، العصبية، الغضب، العدكانية، الكآبة، كالتشاؤـ: مثؿ

االتكالية، الخجؿ، الغركر، عدـ الصبر : مرحمة ما قبؿ العدكاف العراقي مثؿ

( 1994،المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي  www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.doc.).كالجبف

طالبة 278طالب225التي أجريت عمى عينة مف طبلب جامعة الككيت بكاقع  (1994)كفي دراسة تركي، -

كاستخدـ الباحث قائمة .بيدؼ تحديد ردكد الفعؿ الضاغطة في أثناء العدكاف العراقي عمى الككيت كبعده

كقد كشفت نتائج الدراسة عف زيادة معدالت . الفعؿ الضاغطة التي تقيس األغراض النفسفيزيكلكجية لمعدكاف

الشعكر باإلرىاؽ، التكتر، الضيؽ، الخكؼ، الييجاف، األرؽ، 

( 1994،المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي  www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.doc.).الكآبة

 طالب كطالبة اختيركا مف 1287دراسة عمى عينة قكاميا  (1994 )كمف ناحية أخرل أجرل الصراؼ،-

المدارس الثانكية الككيتية، بيدؼ الكشؼ عف اتجاه تأثير أزمة االحتبلؿ العراقي في النكاحي االنفعالية 

كقد استخدـ الباحث استبانو أعدت خصيصان . لطبلب المرحمة الثانكية نتيجة لمصدمة التي خمفتيا األزمة

 عبارة مف النكع المغمؽ تدكر بنكدىا حكؿ مجاالت تتعمؽ باآلثار التي خمفتيا 30لغرض الدراسة تضمنت 

اإلحساس بالخكؼ كالتشاـؤ كالشؾ كالتكتر : كقد كشفت الدراسة عف معاناة أفراد العينة مف التالي. األزمة

. المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي).كالحزف كالكآبة كاإلحساس بالممؿ كالضيؽ

www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.doc )

إلى التعرؼ عمى مشكبلت الطبلب الجامعييف حيث تككنت عينة  (1994 )كما ىدفت دراسة الغانـ،-

استخدمت .  طالبة584 طالب  ك245 طالب كطالبة مف طبلب جامعة الككيت بكاقع 829لدراسة مفا

كقد كشفت نتائج ىذه الدراسة عف أف . استبانو الستطبلع آراء الطبلب حكؿ المشكبلت التي يعانكف منيا
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كالمتمثمة في القمؽ مف عدـ تكافر  % 17.78النسبة المئكية لمشكبلت الطبلب في المجاؿ النفسي تساكم 

كظيفة مناسبة كالخكؼ مف تكرار العدكاف، كصعكبة التركيز في ا الستذكار بسبب القمؽ، كاإلرىاؽ النفسي 

( www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.doc المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي).الناتج عف العدكاف

عف التأثيرات السمبية المعرفية كاالنفعالية كالسمككية التي يعانى منيا الككيتيكف  (1993)" الفقي " أـ دراسة -

 مف الجنسيف كمف 300  كعددىانتيجة لبلحتبلؿ العراقي كالتي أجريت عمى عينة مف الطبلب الجامعييف

كقد أعدت أداة خصيصا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة باإلضافة لقائمة .  مف الجنسيف271طبلب المدارس الثانكية 

كقد أسفرت نتائج التحميؿ العاممى ألداة الدراسة عف استخبلص سبعة عكامؿ متعامدة، . ايزنؾ لمشخصية

حيث أطمؽ عمى العامؿ السابع  أعراض الخكؼ كيتشبع بالخكؼ مف المستقبؿ كالخكؼ مف سماع أصكات 

 أعراض الخكؼ  تتشابو لدل أفراد كذلؾ أفكما  كشفت نتائج الدراسة . اإلنفجارات كالخكؼ مف الخركج ليبلن 

العينة كلدل الجنسيف كلدل األعمار المختمفة كلدل مف كاف داخؿ كخارج الككيت أثناء العدكاف العراقي 

كالمتمثمة في الخكؼ مف المستقبؿ كالخكؼ عند سماع أصكات االنفجارات كالخكؼ مف الخركج 

 (www5.kuniv.edu.ku/baderansari/paper11.doc.المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي).ليبلن 

إلى معرفة تأثير أزمة االحتبلؿ العراقي عمى الجكانب السمككية  (1993 )ىدفت دراسة  الصراؼ،-

كاالنفعالية كالمعرفية لمطالب الجامعي بجامعة الككيت مف الجنسية الككيتية فقط، كتككنت عينة الدراسية 

 طالبة،  كاستخدمت ىذه الدراسة استبانة أعدت خصيصان 633 طالب 489 طالب كطالبة بكاقع 1122مف

ككشفت الدراسة عف ظيكر . لتحقيؽ أىداؼ البحث مف خبلؿ المقاببلت الشخصية كالمبلحظات العامة

. سمات انفعالية معينة عمى سمكؾ أفراد العينة مثؿ النرفزة، العصبية، الضيؽ، الحزف، اإلحباط، العنؼ

المشاكؿ النفسية لمشباب ).كصفيا ردكد أفعاؿ انفعالية لكارثة العدكاف العراقي

( www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.docالككيتي
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إلى ارتفاع المشكبلت النفسية في الككيت بعد العدكاف العراقي، كفي  (1993 )كتشير دراسة عبد الخالؽ، -

الدراسة التي أجرىا الباحث عمى طبلب جامعة الككيت كطبلب المدارس الثانكية كالمتكسطة كاالبتدائية كالتي 

كشفت عف زيادة معدالت في االضطراب النفسية كاالنفعالية بعد الحركب بكجو عاـ بحيث تصؿ إلى ضعؼ 

المشاكؿ النفسية لمشباب ).ما كانت عميو قبؿ الحرب

( www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.doc.الككيتي

ىدفيا معرفة الفركؽ بيف الطمبة كالطالبات في بعض السمات  (1993)كفي دراسة لقسـ البحكث النفسية-

 مف الجنسييف مف طبلب جامعة 1329النفسية لدل عينة مف طبلب التعميـ العالي، كاشتممت العينة عمى

الككيت كالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي كالتدريب، كتكصمت نتائج الدراسة أف اإلناث أكثر قمقان كخكفان مف 

(.  www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.doc ).الذككر

طالب كطالبة في المرحمة 1200كالتي أجريت عمى عينة قكاميا  (1993)كفي دراسة كزارة التربية الككيتية، -

الثانكية في الككيت، كاستخدـ في ىذه الدراسة مقاييس االبتياج مقابؿ االكتئاب، كالثقة باآلخريف، كالثقة 

ككشفت نتائج . بالنفس كالثبات االنفعالي كالتسامح كالمسؤكلية االجتماعية كالمشاركة االجتماعية كالسيطرة

المشاكؿ النفسية ).يعانكف مف الحزف% 30مف أفراد العينة يعانكف مف التكتر كالقمؽ، % 75الدراسة أف 

( www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.doc.لمشباب الككيتي

التي أجريت عمى عينة مف طبلب الجامعات اليمنية، استخدـ الباحث قائمة مسح  (1991)" حافظ " دراسة -

ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ جكىرية بيف الجنسيف لصالح  (كلبو، النج )المخاكؼ 

( www5.kuniv.edu.ku/baderansari/paper11.doc .المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي).اإلناث

 مف 120عمى مجكعتيف مف الطبلب الجامعييف عمى عينة عددىا (1991 )كفي دراسة أجرتياالديب،-

الككيتييف الذيف أقامكا داخؿ الككيت أثناء االحتبلؿ كحتى التحرير، أما المجمكعة الثانية فقد شممت النازحيف 

كقد أعدت الباحثة استبانة لقياس بعض الجكانب النفسية .الككيتييف الذيف كانكا خارج الككيت إباف األزمة
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ككشفت الدراسة عف كجكد فركؽ جكىرية بيف متكسطات المجكعتيف في .كاالجتماعية الناجمة عف الغزك

المشاكؿ النفسية لمشباب ).العداكة كالبغضاء لصالح المجمكعة األكلى مف الجنسيف

( www5.kuniv.edu.kw/baderansari/paper5.doc.الككيتي

لمتعرؼ عمى الضغكط النفسية الكاقعة عمى مجمكعة مف الطبلب  (Saigh, 1984)" صايغ " كقد ىدفت دراسة 

كقد كشفت نتائج . 1982 طالبا كطالبة نتيجة أزمة الحصار اإلسرائيمي لغرب لبناف في عاـ 60المبنانييف 

المشاكؿ النفسية لمشباب ).الدراسة عف معاناة أفراد ىذه العينة مف القمؽ كاالكتئاب كاألرؽ كالمخاكؼ

 (www5.kuniv.edu.ku/baderansari/paper11.doc.الككيتي

لكي تناسب ظركؼ  (LFI)التي ىدفت إلى إعداد قائمة لبنانية لممخاكؼ  (Saigh 1982 )في دراسة صايغ  

 بندا كتتسـ بمعالـ سيككمترية 15المبنانييف كالحرب، كقد تكصؿ الباحث إلى إعداد قائمة لممخاكؼ تتككف مف 

المشاكؿ النفسية لمشباب ).كقد كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ جكىرية بيف الجنسيف لصالح اإلناث.جيدة

 (www5.kuniv.edu.ku/baderansari/paper11.doc.الككيتي

عف عنؼ الحصار كأثره عمى تعميـ األطفاؿ في العراؽ لمباحث يتحدث الباحث في  (ميدم،ػ)كفي دراسة-

دراستو عف زيادة نسبة كفيات األطفاؿ في العراؽ نتيجة الحصار كالذم سببو شح الغذاء كالدكاء ككاف تأثير 

 ( باأللؼ 7.8 )الحصار كاضحان عمى نسبة الكفيات لؤلطفاؿ فباألرقاـ ، فقد ارتفع معدؿ كفيات الكالدة مف 

كالدة " 1000"،ككذلؾ معدؿ كفيات األطفاؿ الرضع لكؿ  "  1994"عاـ  ( باأللؼ 8.6)إلى  " 1978"عاـ 

، كمعدؿ كفيات األطفاؿ دكف سف  (1994)كفاة  عاـ  " 95.4"إلى  " 1987" في عاـ  " 47.7"حية مف 

كبشكؿ عاـ فإف . (1994 )عاـ  " 130.5"إلى   (1987 )عاـ " 89"الخامسة مف العمر ،لكؿ ألؼ ، مف 

سنة " 56.5"، إلى  ( 1987)سنة في عاـ  " 66.2"تكقعات الحياة عند الكالدة بالسنكات، قد انخفضت مف 

(. 1994)في 
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كحسب الدراسة فإف بداية التسرب مف المدارس كانت في المرحمة المتكسطة كبمغت نسبتو في سنو الحصار 

كقد ازدادت  % " 301" ثـ في مرحمة الدراسة االبتدائية كبمغت نسبتو في تمؾ السنة أيضا % " 601"األكلى 

حالة التسرب في السنكات البلحقة بنسبو كبيرة جدا كشممت طبلب المرحمتيف الثانكية كالجامعية بؿ كفي 

بعض األحياف الدراسات العميا،كذلؾ بحسب نسبة حضكر الطمبة إلى مقاعد الدراسة حيث قمت أعداد الطمبة 

، كفي المرحمة % "36"الممتزميف دراسيان بشكؿ كاضح ، كبالنسبة إلى الرسكب بمغت في المرحمة المتكسطة 

كازدادت ىذه النسبة في السنكات التالية كالتي  % " 3.1" االبتدائية التي كاف يندر فييا الرسكب كصمت إلى 

كيشير الباحث ألثر الحصار عمى التعميـ في نكاٍح مختمفة .طالت كذلؾ طبلب المرحمتيف الثانكية كالجامعية

أىميا جانباف، المادم بتعرض المؤسسات التربكية ألضرار مادية كتعطؿ المؤسسات اإلنتاجية في القطاع 

التربكم مثؿ المطابع كالمعامؿ اإلنتاجية التي كانت تنتج القرطاسية كمقاعد الجمكس فضبل عف مشاريع 

.  اإلنتاج كالتدريب المنيي

تذبذب أعداد التبلميذ كاألطفاؿ كالطمبة، في المراحؿ الدراسية جميعا، إضافة إلى تناقص أعداد الطمبة 

كالمعمميف كالمدرسيف كىك تناقص يزداد سنو بعد سنو،كبرزت كذلؾ آثار نفسية لدل التبلميذ كالطمبة تمثمت 

في حاالت القمؽ كالخكؼ كضعؼ االىتماـ بالدركس كاإلنياؾ العصبي كسكء التكافؽ كالكآبة كامتداد ىذه 

.     اآلثار لؤلسرة كميا

كتطرؽ الباحث إلى  األسرة كالحصار كالنتائج السمبية التي برزت في نسيج األسرة العراقية بعد فرض 

الحصار منيا تغيير مصطمح كمفيـك األسرة حتى كصفت بأنيا تعيش في حالة طكارئ مف أجؿ مكاجية 

شباع حاجاتيا األساسية،كمف المشاكؿ األخرل التي تعرضت ليا  ضغكط الحصار االقتصادية كاالجتماعية كا 

 (www.amanjordan.org) .األسرة العراقية كثرة الخبلفات األسرية كارتفاع نسبة الطبلؽ فييا 

: الدراسات األجنبية



 67 

 (AbdEl Khalek, Death, Anxiety and Deoression in Lebanese under graduates, 1998)ؽكقاـ عبد الخاؿ

 الدراسة قاـ  أىداؼ كلتحقيؽ" المكت كالقمؽ كاالكتئاب عند طمبة جامعة لبنانيف"بإجراء دراسة بعنكاف

الباحث بتطبيؽ أربعة مقاييس ىي قمؽ المكت، كاالكتئاب المتعمؽ بالمكت، القمؽ العاـ،القمؽ 

 طالب كطالبة مف جامعة 228كتككنت عينة الدراسة مف.كسمة،كمقياس كاالكتئاب العاـ

 بعد أف تكقفت الحرب 1991كقد طبقت ىذه المقاييس سنو. إناثاُ (113=ف)ذككران،ك (115=ف)بيركت،

ككاف لمقياس .ككانت معامبلت ألفا إما مقبكلة أك عالية.  عاـ16األىمية في لبناف كالتي استمرت 

كقد كانت معامبلت االرتباط المتبادلة جميعيا بيف المقاييس األربعة .االكتئاب مف المكت معامؿ ذك داللة

مقياس قمؽ المكت كمقياس االكتئاب مف :ككانت نتائج معامبلت االرتباط كما يمي.دالة إحصائيان 

 كالقمؽ 198.0= كمقياس قمؽ المكت كالقمؽ العاـ486.0= العاـ  كاالكتئاب كمقياس القمؽ0.70=المكت

. 210.0=العاـ

 Lonetto, Death Anxiety Among University Students in Northern)كفي دراسة قاـ بيا لكنيتك كزمبلؤه-

Ireland and Canada, 1980) مقارنة المكت في بيئتيف " بعنكاف(2004)المشار إلييا في دراسة العرجا

كىدؼ الباحثكف إلى مقارنة قمؽ ". مختمفتيف تمامان فيما يتعمؽ باألخطار التي تتضمنيا المعيشة فييما

منطقة شماؿ ايرلندا بكصفيا مثاالن لمخطر الشديد،فعمى : المكت بيف بيئات مختمفة ككقع االختيار عمى

 شخصان،كأصيب في االضطرابات المدينة التي كقعت في الفترة ما بيف يكنيك 1567سبيؿ المثاؿ قتؿ 

جدان لممعيشة كمتحرران مف "أكنتاريك"كفي المقابؿ مف ذلؾ عدت منطقة .1976كيكنيك 1969 آمنا ن مكانا ن

. المتاعب

،كفي (315=ف)مف الجنسيف  (ايرلندا)"كككلكريف"بمفاست"كاشتممت العينة عمى طمبة مف جامعة في 

كطبؽ مقياس قمؽ المكت الذم كضعة تمبمر،كالقمؽ الصريح الذم . (255=ف)(كندا)جيمؼ كتكرنتك 

.  كضعة تيمكر
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كقد كشفت نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ ارتباطان مكجبان بيف المقياسيف،كعدـ كجكد عبلقة بيف العمر كقمؽ 

كما تبيف أف بعض بنكد مقياس .المكت كبيف قمؽ المكت كالتديف،كما كاف قمؽ المكت أعمى لدل اإلناث 

المكت تميز بيف طمبة المنطقتيف،فظير أف طمبة شماؿ ايرلندا أكثران انشغاالن بقصر الحياة ،كبرؤية قمؽ 

،كقد فسر الجانباف األخيراف عمى ضكء اآلثار الممتدة لبلضطرابات المدنية أك المتاعب في ىذه ثجثاؿ

المنطقة مف ايرلندا، فبل شؾ أف طمبة شماؿ ايرلندا لدييـ فرصة أكبر لرؤية الميت،كما أنيـ أصبحكا 

كعمى العكس مف ذلؾ فإف طمبة كندا . كاعيف عمى أساس يكمي بالتكازف اليش بيف الحياة كالمكت

محميكف مف مثؿ ىذه الخبرات، كبشكؿ أكبر ينشغؿ الطمبة الذيف استمدت عينتيـ مف الجامعات الكندية 

بالجكانب المعرفية لقمؽ المكت بخكفيـ مف أف يمكتكا،كأفكار المكت،كالتي يمكف أف تعكس نقص خبرتيـ 

(.       2004العرجا،)بالمكت

 التي أجريت عمى عينة Arrindell, Kolk, Pickersigill & Hageman( 1993)" آرينديؿ كآخركف " دراسة -

كشفت نتائج .  طالبا مف طبلب إحدل الجامعات األمريكية كباستخداـ مسح المخاكؼ84 طالبو ك 12قكاميا 

المشاكؿ النفسية لمشباب  ).الدراسة عف فركؽ بيف الجنسيف لصالح اإلناث في المخاكؼ

 www5.kuniv.edu.ku/baderansari/paper11.doc).الككيتي

ىدفت الدراسة إلى معرفة األطفاؿ األكثر قمقان في (Day & Sadek, 1982)" دام كصادؽ " دراسة - 

لبناف،ككشفت الدراسة أف األطفاؿ الذيف يسكنكف مكانان قريبان مف المعارؾ كالقتاؿ أبدكا قمقان أكثر مف األطفاؿ 

م المشاكؿ النفسية لمشباب الككيت).الذيف يسكنكف مكانان بعيدان عف المعارؾ كالقتاؿ

(www5.kuniv.edu.ku/baderansari/ paper11.do .

ىدفت الدراسة إلى معرفة إذا ما كانت ىناؾ عبلقة ما بيف العنؼ السياسي ،(Fraser, 1977)فريزر  دراسة  -

 فالنتيجة كانت ارتفاعان كتزايدان في انتشار في شماؿ ايرلندة بزيادة المشاكؿ النفسية لدل األطفاؿ كالكبار

، كلدل األطفاؿ ظيرت مشاكؿ عدـ القدرة  عند الكباراألمراض النفسية خبلؿ أحداث العنؼ مثؿ اليستيريا
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عمى التحكـ المزاجي، كالبكاء المستمر، كاألرؽ، كالعصبية، كالتبكؿ البلإرادم الميمي، كعدـ االتزاف االنفعالي، 

 .كعدـ التكيؼ، كالخكؼ

إلى إجراء التحميؿ العاممى لمقائمة  (Goldberg, Yinon & Cohen 1975 )كىدفت دراسة جكلدبرج كآخركف  -

كلبو،  )اإلسرائيمية لمسح المخاكؼ، كأجريت عمى عينة إسرائيمية، حيث طبؽ عمييا قائمة مسح المخاكؼ 

باإلضافة إلى سبعو بنكد مستمدة مف كاقع الظركؼ البيئية اإلسرائيمية، ( براكف، رنيكلدز) كقائمة بمثؿ  (النج 

مخاكؼ رؤية الدـ، : كقد أسفر التحميؿ العاممى عف استخراج ثمانية عكامؿ لعينة الذككر كنفس العدد لئلناث

المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي ).مخاكؼ األماكف الخطرة، مخاكؼ المرض، مخاكؼ العزلة

(www5.kuniv.edu.ku/baderansari/paper11.doc  
 مف طبلب إحدل الجامعات النيكزلندية 240 أجريت عمى التي( Wilson 1966 )كفى دراسة كيمسكف  -  

األماكف : ككشفت نتائج الدراسة أف أفراد العينة يعانكف مف مخاكؼ ىي. بيدؼ التعرؼ عمى المخاكؼ العامة

المغمقة، األماكف العالية، الظبلـ، األفاعي، الفئراف، االزدحاـ، المصاعد، الكحدة، المياه العميقة، الكبلب، 

المشاكؿ النفسية لمشباب ).كالنحؿ، كتبيف مف خبلؿ الدراسة كجكد فركؽ بيف الجنسيف في معظـ المخاكؼ

 www5.kuniv.edu.ku/baderansari/paper11.doc)الككيتي

 طالبة مف 49 طالبا ك 64 التي أجريت عمى (Manosevitz & Lanyon 1965 )كفى دراسة  كانكسيفتر النيكف  -

 .FSS- III" كلبو، النج " طبلب إحدل الجامعات األمريكية كباستخداـ قائمة مسح المخاكؼ مف كضع 

المشاكؿ النفسية لمشباب ). أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ جكىرية بيف الجنسيف لصالح اإلناث

 www5.kuniv.edu.ku/baderansari/paper11.doc)الككيتي

 طالب كطالبة مف طبلب 49 التي أجريت عمى Anastasi et al.,( 1947)كفى دراسة  أنستازم كآخركف -

إحدل الجامعات األمريكية بيدؼ التعرؼ عمى المخاكؼ الشائعة لدل طبلب الجامعة ، كقد كشفت الدراسة 

الخكؼ مف العمؿ المدرسي كمف انحطاط المكانة : عف إعداد قائمة عامميو صغيره لممخاكؼ مف أىميا
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 كمف المشاكؿ الصعبة كمف األزمات المالية ككشفت الدراسة ماالجتماعية كمف األمراض كمف التفكؾ األسر

المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي ).أف مخاكؼ الطالبات أعمى بمرتيف مف الطبلب

(www5.kuniv.edu.ku/baderansari/paper11.doc 
 

التعقيب عمى األدب التربوي 
 :-  أوالً 

 .كشفت معظـ الدراسات العربية كاألجنبية عف كجكد عبلقة إيجابية بيف الحركب كالمخاكؼ- 

 األطفاؿ مف المخاكؼ كالقمؽ ةتبيف مف الدراسات التي تحدثت عف المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي معانا- 

 .نتيجة تعرضيـ لكارثة الحركب

تبيف مف الدراسات التي تحدثت عف المشاكؿ النفسية لمشباب الككيتي أف الشباب الجامعي الككيتي أكثر - 

 .خكفان بعد اجتياح العراؽ لمككيت عنو قبؿ االجتياح

.              -  ظيكر آثار سمبية عمى األسرة العراقية نتيجة العدكاف األمريكي البريطاني عمى العراؽ- 

 لصالح اإلناث في مخاكؼ الحركب،كقد اختمفت نتائج ان تبيف مف الدراسات العربية كاألجنبية أف ىناؾ فركؽ

 . لصالح الذككر في المجتمع الفمسطينيان ة النتيجة حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽذدراسة الباحث مع ق

 :-                     ثانياً 

،إلى 2001،كاستطبلع الرأم،2004 ،دراسة المجنة اإلعبلمية ،2004الفمسطينية سراحنة،  الدراسات اتفقت- 

 نفسية كاجتماعية كاقتصادية كأكاديمية عمى الطالب ان أف لبلجتياح اإلسرائيمي عمى األراضي الفمسطينية آثار

 عمى األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ان  تأثيرةالجامعي الفمسطيني ، كما أف لمحكاجز العسكرية اإلسرائيمي

 .كالنفسية لممكاطف الفمسطيني، كتأثير نفسي أكاديمي اقتصادم اجتماعي عمى الطالب الجامعي الفمسطيني

 ،أف لبلجتياح اإلسرائيمي 2002كخميفية2002كالعزة،2002ككنعاف،2003اتفقت دراسة كؿ مف العصا،- 

 .الكضع االقتصادم لؤلسرة الفمسطينية   عمىان  سمبيان تأثير
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            ظيكر أعراض سمبية عمى الطمبة الفمسطينييف نتيجة عمميات االجتياح اإلسرائيمي لممناطؽ -

لفمسطينية مثؿ العصبية ،التكتر،الخكؼ مف المستقبؿ، عدـ القدرة عمى التركيز كالتشتت الفكرم ،التعب ا

 .اإلرىاؽ ، البطالة كالفقر

  عدـ انتظاـ الدراسة في المدارس كالجامعات الفمسطينية بسبب عمميات االجتياح ككضع الحكاجز - 

 . عمى مداخؿ المدف كالقرل كالمخيمات الفمسطينيةةالعسكرية المنتشر

عدـ قدرة الطالب الجامعي الفمسطيني عمى دفع الرسـك الجامعية بسبب البطالة كالفقر في المجتمع     - 

 .          الفمسطيني جراء االجتياح كالحصار كاإلغبلؽ

العبء   عدـ حرية الحركة بيف المدف كالقرل كالمخيمات الفمسطينية بسبب الحكاجز العسكرية مما زاد مف  -

 . االقتصادم عمى األسرة الفمسطينية ،كمما أثر عمى الحياة االجتماعية 

 

 :د اختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات التالية في كؽ

حداثة مكضكع الدراسة حيث بدأت إسرائيؿ عمميات اجتياح مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية بتاريخ - 

29-3-2002 

ألف الدراسات التي أجريت في الككيت كانت جراء غزك القكات العراقية لمككيت كالذم لـ يستمر سكل ستة - 

أشير، ككانت عبارة عف حرب سياسية، كلـ تكف كما ىك الحاؿ في فمسطيف حيث الحرب كجكدية عقائدية 

 .مستمرة مند زمف طكيؿ ،كيختمؼ اجتياح الككيت عف اجتياح المناطؽ الفمسطينية

 . تختمؼ ثقافة كفكر المجتمع الفمسطيني عف المجتمع العربي فيما يتعمؽ بالمقاكمة- 

 .ة الدراسة أف تعطي بعض جكانب النقص في الدراسات السابقةذحاكلت ق-
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تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى الطالب الجامعي     " حاكلت الدراسة أف  تضيؼ دراسة جديدة حكؿ - 

الفمسطيني في الضفة الغربية ككيؼ أثر االجتياح عمى الحالة األكاديمية كاالقتصادية كاالجتماعية كالنفسية 

 .كمفيـك الذات

 .     حسب عمـ الباحث أجريت حكؿ مكضكع الدراسة سابقةعدـ كجكد دراسات- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

الطريقة واإلجراءات 

مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

أداة الدراسة 

وصف األداة 
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صدق األداة 

ثبات األداة 

متغيرات الدراسة 

إجراءات الدراسة 

التحميل اإلحصائي 

 

 

 

 

 

:- الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات 

صدؽ كثبات األداةكأداة الدراسةكعينة الدراسةكمجتمع الدراسةكيتضمف ىذا الفصؿ، منيج الدراسة 

. ىذه الدراسةفي إجراءات الدراسة كالمعالجة اإلحصائية التي اتبعت كمتغيرات الدراسةكاألداة

استخدـ الباحث المنيج الكصفي لنجاعتو في جمع المعمكمات،كيعتبر المنيج الكصفي :منيج الدراسة-1

. مناسبان لطبيعة ىذه الدراسة الميدانية

تككف مجتمع الدراسة مف جميكر طمبة السنة الثالثة كالرابعة مف جامعات الخميؿ،بيت : مجتمع الدراسة- 2 

.      طالب كطالبة14520لحـ،القدس،بيرزيت،كجامعة النجاح الكطنية،حيث كاف عدد مجتمع الدراسة مف 
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 مف طمبة جامعات  فرد14520 مف أصؿ  طالب كطالبة726تككنت عينة الدراسة مف  :عينة الدراسة-3

جامعة  الخميؿ، جامعة بيت لحـ، جامعة القدس،جامعة بير زيت،جامعة النجاح  )الضفة الغربية كىي 

 بنسبة ممثمة لكؿ جامعة مف مجتمع البحث، كتكزع عمى طمبة السنة  طبقيةككانت العينة عشكائية (الكطنية

  مف مجمكع كؿ جامعة، (%.5)الثالثة كالرابعة مف كؿ جامعة كتـ تكزيع استبانات بنسبة

. خصائص العينة الديمغرافية (1)يكضح الجدكؿ رقـ ك
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خصائص العينة الديمغرافية (1)جدكؿ رقـ

النسبة المئكية  العدد 
 

المتغيرات 

الجنس   
ذكر  358 49.3
أنثى  368 50.7
العمر   
83.0 595 *  سنة 22أقؿ مف 
17.0 122 *  سنة فما فكؽ 22
الجامعة   
الخميؿ  149 20.5

بيت لحـ  72 9.9
القدس  120 16.5
بير زيت  138 19.0
النجاح  247 34.0
التخصص   
آداب  294 40.5
عمـك  203 28.0
ىندسة  86 11.8
دارة أعماؿ  143 19.7 محاسبة كا 
السنة الدراسية   
ثالثة  353 48.6
رابعة  373 51.4
الحالة االجتماعية   
90.6 658 * عزباء /أعزب
9.4 68 * ة /متزكج
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النسبة المئكية  العدد 
 

المتغيرات 

مكان السكن   
مدينة  313 43.1
قرية  375 51.7
مخيـ  38 5.2

قرب السكن من القصف خالل االجتياح   
20.4     144 * ـ 100أقؿ مف 
20.5 145 * ـ 101-500
59.1 418 * ـ 500أكثر مف 
تصنيف منطقة السكن   
44.1 320 A 

24.8 180 B 
31.1 226 C 
الدخل الشيري بالشيكل   
 1000أقؿ مف  160 22.0
22.2 161 1001-1500 
18.3 133 1501-2000 
11.2 81 2001-2500 
9.2 67 2501-3000 
6.5 47 3001-3500 
 3500أكثر مف  77 10.6

تعني قيمة ناقصة   *  
 

قاـ الباحث بإعداد كتطكير استبانو خاصة بمكضكع الدراسة اعتمدت عمى استبانو أعدىا : أداة الدراسة-4

،كما قاـ الباحث بإجراء مقاببلت استطبلعية مع عدد مف طمبة جامعة بيت لحـ مف أجؿ (2002)عبداهلل

التعرؼ عمى آراء الطمبة نحك مكضكع الدراسة ،كمف أجؿ إنجاز مياـ الدراسة كتحقيقان ألىدافيا آنفة الذكر 

فقد تـ جمع المعمكمات باالعتماد عمى استبانو الدراسة كالتي كانت المصدر األساسي في جمع المعمكمات 

كالتي تـ إعدادىا كصياغة فقراتيا كتكزيعيا عمى عينة الدراسة،كقد تككنت استبانو الدراسة مف قسميف رئيسيف 
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حممت جكانب حيث ب فقرة جميعيا أسئمة مغمقة 46المعمكمات العامة كفقرات االستبانو كالبالغ عددىا :ىما

 مقابؿ ذلؾ حممت سمبي،اؿتجاه اال اتالنفسية ذ كاالجتماعية كاالقتصاديةكاألكاديمية الدراسة المتعمقة ب

 .     الفقرات الخاصة بجانب مفيـك الذات االتجاه االيجابي

 Validity: صدق أداة الدراسة 
 

تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة، كالذيف 

كمف تمؾ .أبدكا عددان مف المبلحظات حكؿ بعض الفقرات، كعميو تـ إخراج االستبانو بشكميا الحالي

 :-المبلحظات عمى االستبانو تعديؿ الفقرات التالية

 الفقرة قبؿ التعديؿ                                      الفقرة بعد التعديؿ

 القدرة عمى التركيز                                  أدت ظركؼ االجتياح إلى عدـ قدرتي عمى التركيز

 .تأجيؿ الكظائؼ الدراسية كتراكميا                   أدل االجتياح إلى تأجيؿ كظائفي الدراسية

 .تدني مستكل االستيعاب                             أدل االجتياح إلى تدني مستكل االستيعاب لدم

 :- كما تـ إلغاء الفقرات التالية مف االستبانو

 .الحصكؿ عمى عبلمات متدنية أثناء االجتياح-1

 .تدني مستكل التحصيؿ الدراسي أثناء عمميات القصؼ كالعدكاف-2

 .الحصكؿ عمى عبلمات متدنية بعد االجتياح- 4.     تدني مستكل التحصيؿ بسبب الحصار-3

 

. الشعكر بالذنب لتدني التحصيؿ الدراسي- 6.انسحاب بعض الطمبة مف الجامعة بسبب االجتياح -5
 

جكانب االستبانة كالفقرات الممثمة لمجانب كعدد فقرات الجانب  (12)كيكضح الجدكؿ رقـ
 ( 2)                                         جدكؿ  رقـ

عد الفقرات الفقرات الممثمة لمجانب الجانب 
 9 1،2،3،4،5،6،7،8،9الجانب األكاديمي 
 9 10،11،12،13،14،15،16،17،18الجانب االقتصادم 

 10 19،20،21،22،23،24،25،26،27،28الجانب النفسي 
 13 29،30،31،32،33،34،35،36،37،38،39،40،41الجانب االجتماعي 
 5 42،43،44،45جانب مفيـك الذات 
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كضركرة كضع جممة .كمف المبلحظات التي أشاركا بيا ىي ضركرة  تكجيو السؤاؿ لمطالب بصيغة المتكمـ
ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل تـ استخراج الصدؽ أيضان . تكضيحية قبؿ كؿ فقرة مف جكانب االستبانو

لفقرات الدراسة مع الدرجة الكمية لممقياس، ( Pearson Correlation )بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف 
(. 3)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ
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( 3)جدكؿ رقـ 
نتائج مصفكفة ارتباط فقرات مقياس أثر االجتياح اإلسرائيمي عمى الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة 

الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مع الدرجة الكمية لممقياس 

الداللة 
اإلحصائية 

قيمة ر  الفقرات  الداللة 
اإلحصائية 

قيمة ر  الفقرات 
 

0.001 0.40 24 0.001 0.41 1- 

0.001 0.34 25 0.000 0.38 2- 

0.001 0.51 26 0.000 0.39 3- 

0.001 0.50 27 0.000 0.47 4- 

0.001 0.49 28 0.000 0.17 5- 

0.001 0.38 29 0.000 0.48 6- 

0.001 0.38 30 0.000 0.41 7- 

0.001 0.51 31 0.000 0.40 8- 

0.001 0.41 32 0.000 0.36 9- 

0.001 0.44 33 0.000 0.36 10 -
0.001 0.25 34 0.000 0.28 11 -
0.001 0.39 35 0.000 0.45 13- 

0.001 0.51 36 0.000 0.50 14- 

0.001 0.42 37 0.000 0.45 15- 

0.001 0.39 38 0.000 0.48 16- 

0.001 0.52 39 0.000 0.46 17- 

0.001 0.40 40 0.000 0.49 18- 

0.001 0.41 41 0.000 0.53 19- 

0.001 0.47 42 0.000 0.35 20- 

0.001 0.60 43 0.000 0.52 21- 

0.001 0.57 44 0.000 0.54 22- 

0.001 0.52 45 0.000 0.50 23- 

0.001 0.53 46 0.000 0.48 24 - 
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أف جميع قيـ مصفكفة ارتباط فقرات مقياس أثر االجتياح اإلسرائيمي عمى  (3)يتبيف لنا مف الجدكؿ رقـ 

الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مع الدرجة الكمية لممقياس 

كانت دالة إحصائيان، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس كأنيا تشترؾ معان في قياس مكضكع 

.  الدراسة عمى ضكء اإلطار النظرم الذم بني المقياس عمى أساسو

 
  Reliability:   ثبات أداة الدراسة 

تـ حساب الثبات ألداة الدراسة ألبعاد الدراسة كالدرجة الكمية بطريقة االتساؽ الداخمي حسب معادلة الثبات 

(.  4)كركنباخ ألفا، كقد جاءت النتائج كما ىي كاضحة في الجدكؿ رقـ 

 

( 4)جدكؿ رقـ 
ألبعاد الدراسة كالدرجة الكمية لمقياس أثر االجتياح  (Cronbach  Alpha)نتائج معادلة الثبات كركنباخ ألفا

ض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية عاإلسرائيمي عمى  ب

 
 الرقم لجكانبا عدد الفقرات Alphaقيمة 

 .1 األكاديمي 9 0.71

 .2 االقتصادم 9 0.81

 .3 النفسي 10 0.80

 .4 االجتماعي 13 0.76

 .5 مفيـك الذات 5 0.75

 .6 الدرجة الكمية 46 0.87

 
 الدراسة كالدرجة الكمية تتمتع بدرجة عالية مف جكانبأف جميع  (4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

. الثبات
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:  إجراءات الدراسة

 جامعات الضفة  كىي بعضتحديد عينو البحث مف مستكل السنة الثالثة كالرابعة مف مجتمع البحث- أ

 ألنيـ عاشكا ة كالرابعة الثالث السنةكتـ اختيارمستكل (النجاح، بيرزيت، القدس، بيت لحـ، الخميؿ )   الغربية

. فترة االجتياحات كىـ طمبة جامعيكف

تـ تكجيو كتاب رسمي مكقع مف رئيس قسـ الدراسات العميا قسـ التربية في جامعة القدس، كذلؾ لتسييؿ - ب

 مستكل السنة   السنة الثالثة كلميمة الباحث في الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ أعداد الطمبة مف مستك

. الرابعة مف مجتمع البحث

مف مجتمع البحث كتكزيع االستبانات حسب أعداد طمبة كؿ جامعة مف جامعات  (%5)اعتماد نسبة - ج

: مجتمع البحث حيث كانت نسبة كؿ جامعة حسب أعداد طمبة السنة الثالثة كالرابعة كما يمي

بعد حصر أعداد الطمبة تـ االتفاؽ مع باحثيف مساعديف ذكم خبرة في مجاؿ تكزيع كتعبئة االستبانات في -د

 بالجمكس معيـ كاعطائيـ التعميمات المناسبة حكؿ كيفية  محافظات الكطف لتكزيع استبانات الدراسة كجمعيا

. تعبئة االستبانات

كانت عممية تكزيع االستبانات بطريقة عشكائية حيث كزعت استبانات الدراسة خبلؿ النزكؿ إلى ساحات - ىػ

الجامعات كسؤاؿ الطالب عف مستكاه الدراسي، فإذا كاف سنة ثالثة أك رابعة تكزع عميو االستبانو حتى 

. الكصكؿ إلى العدد المناسب مف كؿ فئة مف المستكل الدراسي الثالث كالرابع كنسبة الذككر كاإلناث

إلى محافظة بيت لحـ حيث سكف  (أرمكس )بعد جمع االستبانات تـ إرساليا عبر البريد المستعجؿ- ك

. الباحث، كتـ تحميميا بناء عمى معمكمات كمعطيات االستبانو

  عمـ الباحثحيث أ%.100 استبانو كتـ جمعيا كميا حيث كانت نسبة االستبانات المستردة726كتـ تكزيع 

ىـ االستبانة كأف كؿ ؤأف ىناؾ مجمكعة مف الطمبة الذيف رفضكا استبلـ االستبانو كتعبئتيا،ليذا لـ يتـ إعطا

طالب كافؽ عمى تعبئة االستبانو أرجعيا إلى الباحثيف حيث أنيـ تكاجدكا في مكاف تكزيع االستبانات 
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 الباحث في ككاستطاعكا جمع كؿ االستبانات كليذا فإف العينة ىي عينة عشكائية ،بحيث كاف ينتظر مساعد

حيث عمؿ مع الباحث ستة باحثيف مكزعيف .تعبئة االستبانو الطمبة الذيف قبمكا تعبئة االستبانو كاستبلميا منيـ

  .عمى جامعات الخميؿ كبيرزيت كجامعة النجاح الكطنية

: متغيرات الدراسة
الجنس،العمر،اسـ الجامعة،السنة الدراسية،الحالة االجتماعية،مكاف السكف،قرب مكاف السكف مف القصؼ 

. سمك، الدخؿ الشيرمكخبلؿ االجتياح،تصنيؼ منطقة السكف حسب اتفاقية أ

 :المتغيرات التابعة
. الجكانب النفسية كاالجتماعية كاألكاديمية كاالقتصادية كمفيـك الذات

: التحميل اإلحصائي
بعد جمع بيانات الدراسة،قاـ الباحث بمراجعتيا كذلؾ تمييدان إلدخاليا لمحاسكب،كقد تمت ىذه العممية بإعطاء 

 5استمارات البحث أرقامان معينة،أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية،حيث أعطيت اإلجابة مكافؽ بشدة 

 درجات ، معارض درجتيف، كأعطيت اإلجابة معارض بشدة درجة 3 درجات، محايد 4درجات، مكافؽ 

كاحدة، كذلؾ في فقرات الدراسة السالبة، كقد تـ عكس ىذه الدرجات في الفقرات المكجبة بحيث أصبحت 

 النفسية كاالجتماعية لدل أفراد العينة باالتجاه  الجكانباألداة تقيس آثار االجتياح االسرائيمي عمى

بحيث كمما زادت الدرجة زادت آثار االجتياح اإلسرائيمي عمى العكامؿ النفسية كاالجتماعية  (طردية)المكجب

أدت المداىمات الميمية إلي  )   كمف أمثمة الققرات السالبة.لدل طمبة الجامعات الفمسطينية كالعكس صحيح

 (.زادت ظركؼ االجتياح مف  ثقتي بنفسي) كمف االمثمة عمى الفقرات المكجبة (زيادة تكترم

كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األعداد، النسب المئكية، المتكسطات الحسابية، االنحرافات 

، (One Way Analysis of Variance)، اختبار تحميؿ التبايف األحادم (t- test)المعيارية، اختبار ت 

، كمعادلة الثبات (Pearson correlation)، معامؿ االرتباط بيرسكف (Tukey test)اختبار تككي 

. SPSS، كذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية (Cronbach alpha)كركنباخ ألفا 
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الفصل الرابع 

: نتائج الدراسة

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامبلن كمفصبلن لنتائج الدراسة، كذلؾ لئلجابة عف تساؤالت الدراسة كأىدافيا 
: جكانبكقد أدرج الباحث اؿ.كلمتحقؽ مف صحة فرضياتيا باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة

 النفسي كمفيـك الذات تحت الجكانب كالجانب. األكاديمية،االجتماعية،االقتصادية، تحت الجكانب االجتماعية
.  النفسية

:- سؤال الدراسة الرئيس

 الجامعات الفمسطينية  بعضما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة
في الضفة الغربية؟  

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألثر 

الجامعات الفمسطينية في بعض االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب  النفسية كاالجتماعية لدل طمبة 

(. 5) الدراسة كعمى الدرجة الكمية كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ جكانبالضفة الغربية في 

( 5)جدكؿ رقـ

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية 
 الدراسة كعمى الدرجة الكمية جكانب الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية في  بعضكاالجتماعية لدل طمبة

االنحراؼ 
المعيارم 

المتكسط 
الحسابي 

العدد  الجكانب 
 

األكاديمي  726 3.48 0.58
االقتصادم  726 3.88 0.70

النفسي  726 4.31 0.68
االجتماعي  726 3.39 0.59
مفيـك الذات  726 1.63 0.64
الدرجة الكمية  726 3.44 0.42

كجكد تأثير كبدرجة متكسطة لبلجتياح اإلسرائيمي عمى الجكانب النفسية  (5)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 
الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذا بعض كاالجتماعية لدل طمبة 
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  الجانبالتأثير عمى:  ، كقد جاء في مقدمة ىذه اآلثار3.44التأثير عمى الدرجة الكمية لمقياس الدراسة 
 االجتماعي جانب، فاؿ3.48 األكاديمي جانب، فاؿ3.88 االقتصادم جانب، فاؿ4.31النفسي بمتكسط حسابي 

. 1.63 الخاص بمفيـك الذات بمتكسط حسابي جانب، كأخيران اؿ3.39
: سؤال الدراسة الثاني

الجامعات الفمسطينية في الضفة بعض  األكاديمي لدل طمبة جانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ
الغربية؟  

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني استخرجت،المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية آلثار االجتياح 
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة حسب  بعض األكاديمي لدل طمبةجانباإلسرائيمي عمى اؿ

(.  6)األىمية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ
( 6)ـجدكؿ رؽ

  األكاديمي لدل طمبةجانبالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة حسب األىمية بعض

االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات 
 

الرقم 

أدت ظركؼ االجتياح إلى عدـ قدرتي عمى التركيز  4.32 0.76 1 
أثر تكرار منع التجكاؿ إلى شعكرم بطكؿ الفصؿ الدراسي  4.31 0.87 5 
أدل االجتياح إلى عدـ تعاممي مع المساقات بشكؿ جدم  4.09 0.90 2 
أدل االجتياح إلى تأجيؿ كظائفي الدراسية   3.96 1.04 3 
جعمتني ظركؼ االجتياح أحصؿ عمى عبلمات متدنية  3.61 1.12 6 
أدل االجتياح إلى تدني مستكل االستيعاب لدم  3.55 1.09 4 
كجدت عدـ الجدية مف بعض األساتذة في إيصاؿ  3.32 1.21

المعمكمات أثناء االجتياح 
9 

أدت ظركؼ االجتياح إلى تحكيمي لتخصص آخر   2.11 1.23 8 
أدل االجتياح إلى انسحابي لفصؿ دراسي كاحد  2.10 1.21 7 

 األكاديمي لدل طمبة الجامعات الفمسطينية جانبتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ (6)يكضح لنا الجدكؿ رقـ

عدـ قدرة الطمبة عمى التركيز بمتكسط : في الضفة الغربية مرتبة حسب األىمية، كقد جاء في مقدمتيا

، فعدـ تعامؿ الطمبة مع 4.31، فشعكر الطمبة بطكؿ الفصؿ الدراسي بسبب تكرار منع التجكؿ 4.32حسابي 
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، فالحصكؿ عمى عبلمات منخفضة 3.96، فتأجيؿ الطمبة لكظائفيـ الدراسية 4.09المساقات بشكؿ جدم 

.  3.61بمتكسط حسابي 

: سؤال الدراسة الثالث

 الجامعات الفمسطينية في الضفة  بعض االقتصادم لدل طمبةجانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ

الغربية؟  

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية آلثار 
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة  بعض االقتصادم لدل طمبةجانباالجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ

(.  7)حسب األىمية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 
( 7)جدكؿ رقـ

 االقتصادم لدل طمبة جانبالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ
الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة حسب األىمية 

االنحراؼ المعيارم  المتكسط الحسابي  الفقرات 
 

الرقـ 

لى الجامعة  4.53 0.92 ساىم االجتياح في زيادة أجور المواصالت من وا  11 
ساىـ االجتياح في تدني كضع األسرة االقتصادم  4.51 0.76 10 
أدت ظروف االجتياح إلى عدم قدرتي عمى دفع األقساط الجامعية  4.13 1.05 16 
أدت ظروف االجتياح إلى تصويري الكتب بداًل من شرائيا  4.05 1.11 14 
أدت ظروف االجتياح إلى عدم قدرتي عمى تمبية االحتياجات  3.95 1.04

الشخصية 
18 

أدت ظركؼ االجتياح إلى استبلفي الكتب بدالن مف شرائيا  3.93 1.14 15 
جعمتني ظروف االجتياح أفكر بالعمل أثناء الدوام الجامعي  3.75 1.22 12 
أدت ظروف االجتياح إلى استدانتي من أجل دفع النفقات المختمفة  3.54 1.30 17 
أدت ظروف االجتياح أفكر بترك الجامعة كميًا  2.54 1.40 13 

 الجامعات  بعض االقتصادم لدل طمبةجانبتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ(7)يكضح لنا الجدكؿ رقـ 

لى : الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة حسب األىمية، كقد جاء في مقدمتيا زيادة أجكر المكاصبلت مف كا 

، فعدـ قدرة الطمبة عمى دفع األقساط 4.51، فتدني كضع األسرة االقتصادم 4.53الجامعة بمتكسط حسابي 
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، فعدـ قدرة الطمبة عمى تمبية االحتياجات 4.05، فتصكير الطمبة لمكتب بدؿ شرائيا 4.13الجامعية 

.  3.95الشخصية بمتكسط حسابي 

: سؤال الدراسة الرابع

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية؟   بعض النفسي لدل طمبةجانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ
لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية آلثار 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة  بعض النفسي لدل طمبةجانباالجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ
(.  8)حسب األىمية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ

 
( 8)جدكؿ رقـ 

 النفسي جانبالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة حسب األىمية  بعض لدل طمبة

االنحراؼ المعيارم  المتكسط الحسابي  الفقرات 
 

الرقـ 

ساىـ االجتياح في زيادة التفكير في كيفية الكصكؿ إلى الجامعة  4.38 0.84 19 
ساىـ االجتياح في زيادة حدة تكترم  4.27 0.82 20 
أدل االجتياح إلى شعكرم بعدـ االستقرار  4.24 0.85 27 
ساىـ االجتياح في زيادة التشتت الفكرم لدم  4.10 0.91 21 
ساىـ االجتياح في زيادة خكفي مف المستقبؿ   4.06 1.06 24 
أدل االجتياح إلى شعكرم الدائـ بالقمؽ   4.02 1.00 28 
زاد االجتياح مف شعكرم باإلىانة كاإلذالؿ  3.91 1.31 25 
ساىـ االجتياح بشعكرم بعدـ األمف لبعدم عف ذكم  3.76 1.24 26 
ساىـ االجتياح في زيادة األرؽ الميمي لدم  3.76 1.10 22 
أدل االجتياح إلى زيادة األحبلـ المزعجة لدم   3.31 1.23 23 

 الجامعات  بعض النفسي لدل طمبةجانبلتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ(8)يكضح لنا الجدكؿ رقـ 
زيادة تفكير الطمبة بكيفية الكصكؿ : الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة حسب األىمية، كقد جاء في مقدمتيا

، 4.24، فشعكر الطمبة بعدـ االستقرار 4.27، فزيادة حدة تكتر الطمبة 4.38إلى الجامعة بمتكسط حسابي 
. 4.06، فزيادة الخكؼ مف المستقبؿ بمتكسط حسابي 4.10فزيادة التشتت الفكرم لدل الطمبة 

: سؤال الدراسة الخامس
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الجامعات الفمسطينية في الضفة بعض  االجتماعي لدل طمبة جانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ
الغربية؟  

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الخامس استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير 
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة  بعض االجتماعي لدل طمبةجانباالجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ

(.  9)حسب األىمية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ
  االجتماعي لدل طمبةجانبالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ

  الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة حسب األىميةبعض
( 9)جدكؿ رقـ

االنحراؼ المعيارم  المتكسط الحسابي  الفقرات 
 

الرقـ 

زاد ظروف االجتياح من خوف أىمي عمي  4.42 0.78 30 
أدى االجتياح إلى شعوري بزيادة قمق والدي عمي  4.29 0.90 38 
أدى االجتياح لجموسي وقتًا أطول أمام التمفاز  4.02 1.08 34 
أدت المداىمات الميمية إلى زيادة توتري  3.94 1.02 37 
أدى االجتياح إلى تغيبي عن المناسبات االجتماعية  3.83 1.10 33 
ساىمت ظروف االجتياح في قمة نقاش عائمتي ألموري األكاديمية  3.60 1.17 31 
جعمتني ظروف االجتياح أعيش بعيدًا عن أىمي   3.35 1.43 29 
زاد االجتياح من سموكي العنيف داخل األسرة  3.05 1.26 39 
أدت ظروف االجتياح الفتقادي شخصًا أتحدث معو داخل عائمتي عن  3.03 1.34

 مشاكمي
41 

أدى االجتياح إلى غياب رب أسرتي عن البيت لفترة طويمة  2.83 1.30 35 
زاد االجتياح من خالفات عائمتي األسرية  2.74 1.23 36 
أدت ظروف االجتياح إلى تواجد عائمتي في غرفة واحدة  2.60 1.20 32 
قممت ظروف االجتياح من اىتمام والدي بي  2.44 1.19 40 

 الجامعات  بعض االجتماعي لدل طمبةجانبتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ (9) يكضح لنا الجدكؿ رقـ

زيادة خكؼ األىؿ عمى الطمبة : الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة حسب األىمية، كقد جاء في مقدمتيا

، فجمكس الطمبة لكقت أطكؿ أماـ 4.29، فشعكر الطمبة بزيادة قمؽ الكالديف عمييـ 4.42بمتكسط حسابي 

، فزيادة تغيب الطمبة عف المناسبات 3.94، فزيادة تكتر الطمبة بسبب المداىمات الميمية 4.02التمفاز 

. 3.83االجتماعية بمتكسط حسابي 
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: سؤال الدراسة السادس

 الجامعات الفمسطينية في الضفة  بعض مفيـك الذات لدل طمبةجانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى 
 الغربية؟ 

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة السادس استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير 
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة  بعض مفيـك الذات لدل طمبةجانباالجتياح اإلسرائيمي عمى 

(.  10)حسب األىمية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ
( 10)جدكؿ رقـ

  مفيـك الذات لدل طمبة جانبالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة حسب األىمية بعض

االنحراؼ المعيارم  المتكسط الحسابي  الفقرات 
 

الرقـ 

جعمتني ظركؼ االجتياح أشعر بشرؼ االنتماء لمشعب الفمسطيني  4.55 0.84 44 
عمتني ظركؼ االجتياح أشعر بالفخر بالشعب الفمسطيني  4.52 0.89 45 
جعمتني ظركؼ االجتياح أشعر باإلرادة القكية  4.47 0.86 46 
زادت ظركؼ االجتياح مف تعريفي بيكيتي  4.29 0.90 43 
زادت ظركؼ االجتياح مف ثقتي بنفسي  4.01 1.05 42 

 مفيـك الذات لدل طمبة الجامعات جانبلتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى  (10)يكضح لنا الجدكؿ رقـ

شعكر الطمبة بشرؼ االنتماء : الفمسطينية في الضفة الغربية مرتبة حسب األىمية، كقد جاء في مقدمتيا

، فالشعكر 4.52، فشعكر الطمبة بالفخر بالشعب الفمسطيني 4.55لمشعب الفمسطيني بمتكسط حسابي 

 . 4.01، كزيادة ثقة الطمبة بأنفسيـ بمتكسط حسابي 4.29، فالتمسؾ باليكية الفمسطينية 4.47باإلرادة القكية 
 

:-  فحص فرضيات الدراسة

:  الفرضية األولى



 91 

 متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير  فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 

الجامعات الفمسطينية في  بعض االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة 

 .الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس

لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى استخدـ اختبار ت 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير  بعضبعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

.  (11)الجنس، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

 (11)جدكؿ رقـ

لدل  لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب  النفسية كاالجتماعية (t -test)نتائج اختبار  

  الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس بعضطمبة
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داللة 
اإلحصائية 

قيمة ت 
المحسكبة 

درجات 
الحرية 

االنحراؼ 
المعيارم 

المتكسط 
الحسابي 

العدد  الجنس  األبعاد 
 

 
0.000 

 
3.985 

 
724 

ذكر  358 3.57 0.59 األكاديمي 
أنثى  368 3.40 0.55

 
0.000 

 
6.413 

 
724 

ذكر  358 4.04 0.66 االقتصادم 
أنثى  368 3.72 0.70

 
0.555 

 
0.591 

 
724 

ذكر  358 4.33 0.66 النفسي 
أنثى  368 4.30 0.69

 
0.000 

 
3.767 

 
724 

ذكر  358 3.47 0.59 االجتماعي 
أنثى  368 3.31 0.58

 
0.967 

 
0.042 

 
724 

ذكر  358 1.63 0.64 مفيـك الذات 
أنثى  368 1.63 0.64

 
0.000 

 
4.373 

 
724 

ذكر  358 3.51 0.40 الدرجة الكمية 
أنثى  368 3.37 0.42

 

 في تأثير α= 0.05أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (11)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب االجتماعية لدل 

األكاديمي، االقتصادم، االجتماعي، : كقد كانت ىذه الفركؽ في أبعاد الدراسة. الغربية تعزل لمتغير الجنس

كالدرجة الكمية كلصالح الطمبة مف الذككر، الذيف كانت درجة تأثرىـ مف االجتياح اإلسرائيمي أعمى منيا لدل 

 .الطمبة مف اإلناث، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية
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:  الفرضية الثانية

 متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير  فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 

الجامعات الفمسطينية في بعض االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة 

 .العمرالضفة الغربية تعزل لمتغير 

لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى  (t-test ) لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية استخدـ اختبار  
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير  بعضبعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة
(.   12)العمر، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

 ( 12)جدكؿ رقـاؿ

لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب  النفسية كاالجتماعية  (t-test)نتائج اختبار ت 

. الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير العمر  الجامعات بعضلدل طمبة

الداللة 
اإلحصائية 

قيمة ت 
المحسكبة 

درجات 
الحرية 

االنحراؼ 
المعيارم 

المتكسط 
الحسابي 

العدد  العمر  األبعاد 
 

 
0.000 

 
3.752 -

 
715 

األكاديمي  22أقؿ مف  595 3.44 0.56
 فما فكؽ 22 122 3.66 0.60

 
0.000 

 
3.822 -

 
715 

االقتصادم  22أقؿ مف  595 3.84 0.71
 فما فكؽ 22 122 4.07 0.59

 
0.009 

 
2.604 -

 
715 

النفسي  22أقؿ مف  595 4.28 0.67
 فما فكؽ 22 122 4.46 0.67

 
0.033 

 
2.137 -

 
715 

االجتماعي  22أقؿ مف  595 3.37 0.59
 فما فكؽ 22 122 3.49 0.57

 
0.252 

 
1.147 -

 
715 

مفيـك  22أقؿ مف  595 1.62 0.63
 فما فكؽ 22 122 1.69 0.72الذات 

 
0.000 

 
3.865 -

 
715 

الدرجة  22أقؿ مف  595 3.41 0.42
 فما فكؽ 22 122 3.57 0.39الكمية 
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 في تأثير α= 0.05أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (12)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب  النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

األكاديمي، االقتصادم، :  الدراسةجكانبكقد كانت ىذه الفركؽ في . الضفة الغربية تعزل لمتغير العمر

 سنة فما فكؽ، الذيف كانت درجة 22النفسي، االجتماعي، كالدرجة الكمية كلصالح الطمبة في الفئة العمرية 

 سنة، كذلؾ كما ىك 22تأثرىـ مف االجتياح اإلسرائيمي أعمى منيا لدل الطمبة في الفئة العمرية أقؿ مف 

.  الدراسة كالدرجة الكمية في الجدكؿجكانبكاضح مف المتكسطات الحسابية في 

: الفرضية الثالثة

 متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير  فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .التخصصالضفة الغربية تعزل لمتغير 

 One Way Analysis of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Variance) بعضلمفركؽ في أثر االجتياح اإلسرائيمي عمى الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة  

الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير التخصص، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

(13  )

( 13)جدكؿ رقـ 

لمفركؽ في تأثير االجتياح  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة  بعضاإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

. الغربية تعزل لمتغير التخصص
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الداللة 

اإلحصائية 

قيمة ؼ 

المحسكبة 

متكسط 

المربعات 

مجمكع 

المربعات 

درجات 

الحرية 

مصدر التبايف  الجكانب 

 

 

 

0.004 

 

 

4.412 

بيف المجمكعات  3 4.420 1.473 األكاديمي 

داخؿ المجمكعات  722 241.114 0.334

 - المجمكع  725 245.534

 

 

0.089 

 

 

2.178 
 

بيف المجمكعات  3 3.216 1.072 االقتصادم 

داخؿ المجمكعات  722 355.311 0.492

 - المجمكع  725 358.527

 

 

0.038 

 

 

2.815 

بيف المجمكعات  3 3.900 1.300 النفسي 

داخؿ المجمكعات  722 333.428 0.462

 - المجمكع  725 337.328

 

 

0.923 

 

 

0.161 

بيف المجمكعات  3 0.170 0.057 االجتماعي 

داخؿ المجمكعات  722 254.822 0.353

 - المجمكع  725 254.992

 

 

0.294 

 

 

1.241 

بيف المجمكعات  3 1.556 0.519 مفيـك الذات 

داخؿ المجمكعات  722 301.810 0.418

 - المجمكع  725 303.367

 

 

0.049 

 

 

2.631 

بيف المجمكعات  3 1.397 0.466 الدرجة الكمية 

داخؿ المجمكعات  722 127.831 0.177

 - المجمكع  725 129.228
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 في تأثير α= 0.05أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (13)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب  النفسية لدل طمبة

األكاديمي، النفسي كالدرجة الكمية، :  الدراسةجكانبكقد كانت ىذه الفركؽ في . تعزل لمتغير التخصص

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في تأثير  (Tukey)كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخرج اختبار تككي

 لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير الجكانباالجتياح اإلسرائيمي عمى ىذه 

(. 14)التخصص، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

( 14)جدكؿ رقـ 

 الجانبلممقارنات البعدية لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى  (Tukey)نتائج اختبار تككي 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير  بعضاألكاديمي، النفسي كالدرجة الكمية لدل طمبة

التخصص   

دارة  محاسبة وا 
أعمال 

ىندسة  عموم  آداب  المقارنات  الجوانب 

0.0703 - آداب   0.0057 0.2109*  
 

األكاديمي 
 

 

0.0759 - عموم    0.2052*
*0.2812 - ىندسة    

دارة      محاسبة وا 
أعمال 

آداب   0.0424 0.2414* 0.0544  
 

النفسي 
 

 

عموم    0.1990 0.0120
0.1870 - ىندسة    
دارة      محاسبة وا 

أعمال 
آداب   0.0306 0.1431* 0.0143  

 
الدرجة الكمية 

 
 

0.0163 - عموم    0.1125
0.1288 - ىندسة    
دارة      محاسبة وا 

أعمال 
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الجانب أف الفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى  (14)تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ رقـ 
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير  بعضاألكاديمي، النفسي كالدرجة الكمية لدل طمبة

التخصص كانت بيف الطمبة في تخصص اآلداب كاليندسة كلصالح اآلداب، كبيف الطمبة في تخصص 
دارة األعماؿ كاليندسة كلصالح  العمكـ كاليندسة كلصالح العمكـ، كبيف الطمبة في تخصص المحاسبة كا 

دارة األعماؿ . المحاسبة كا 
( 15)جدكؿ رقـ 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب  النفسية 
الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير التخصص بعض كاالجتماعية لدل طمبة 

االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  التخصص  الجوانب 
آداب  294 3.49 0.57  

 
األكاديمي 

عموم  203 3.49 0.58
ىندسة  86 3.28 0.58
دارة أعمال  143 3.56 0.55 محاسبة وا 
آداب  294 3.94 0.70  

 
االقتصادي 

عموم  203 3.89 0.68
ىندسة  86 3.79 0.60
دارة أعمال  143 3.78 0.76 محاسبة وا 
آداب  294 4.36 0.67  

 
النفسي 

عموم  203 4.32 0.70
ىندسة  86 4.12 0.76
دارة أعمال  143 4.31 0.60 محاسبة وا 
آداب  294 3.39 0.63  

 
االجتماعي 

عموم  203 3.38 0.53
ىندسة  86 3.36 0.58
دارة أعمال  143 3.41 0.58 محاسبة وا 
آداب  294 1.59 0.64  

 
مفيوم الذات 

عموم  203 1.64 0.62
ىندسة  86 1.58 0.60
دارة أعمال  143 1.71 0.70 محاسبة وا 
آداب  294 3.47 0.42  

 
الدرجة الكمية 

عموم  203 3.44 0.41
ىندسة  86 3.32 0.43
دارة أعمال  143 3.45 0.40 محاسبة وا 
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:  الفرضية الرابعة

 متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير  فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .السنة الدراسيةالضفة الغربية تعزل لمتغير 

لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى   (t test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة استخدـ اختبار ت 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير  بعضبعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

(. 16)السنة الدراسية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

( 16)جدكؿ رقـ

 لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة (t-test)نتائج اختبار ت 
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير السنة الدراسية بعض

الداللة 
اإلحصائية 

قيمة ت 
المحسكبة 

درجات 
الحرية 

االنحراؼ 
المعيارم 

المتكسط 
الحسابي 

العدد  السنة الدراسية  الجكانب 
 

 
0.516 

 
0.650 -

 
724 

ثالثة  353 3.47 0.58 األكاديمي 
رابعة  373 3.49 0.58

 
0.106 

 
1.620 

 
724 

ثالثة  353 3.92 0.74 االقتصادم 
رابعة  373 3.84 0.66

 
0.853 

 
0.186 
 

 
724 

ثالثة  353 4.32 0.67 النفسي 
رابعة  373 4.31 0.68

 
0.542 

 
0.610 

 
724 

ثالثة  353 3.40 0.59 االجتماعي 
رابعة  373 3.38 0.59

 
0.003 

 
3.028 -

 
724 

ثالثة  353 1.55 0.56 مفيـك 
رابعة  373 1.70 0.71الذات 

 
0.809 

 
0.241 

 
724 

ثالثة  353 3.44 0.41 الدرجة 
رابعة  373 3.44 0.42الكمية 
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 في تأثير α= 0.05أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ( 16)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

الجامعات الفمسطينية في  بعض االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب  النفسية كاالجتماعية لدل طمبة 

كقد كانت ىذه الفركؽ في بعد الدراسة الخاص بمفيـك الذات . الضفة الغربية تعزل لمتغير السنة الدراسية

كلصالح الطمبة في السنة الدراسية الرابعة، الذيف كانت درجة تأثر مفيـك الذات عندىـ جراء االجتياح 

اإلسرائيمي أقؿ منيا لدل الطمبة في السنة الدراسية الثالثة، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية 

 .  مفيـك الذاتجانبعمى 

:  الفرضية الخامسة

  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 .مكاف السكفالضفة الغربية تعزل لمتغير 

 One Way Analysis of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم

Variance ) لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات

.   (17)الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

( 17)جدكؿ رقـ 
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لمفركؽ في تأثير االجتياح  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل 

 .لمتغير مكاف السكف

الداللة 
اإلحصائية 

قيمة ف 
المحسوبة 

متوسط 
المربعات 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مصدر التباين  الجوانب 
 

 
 

0.341 

 
 

1.077 

بين المجموعات  2 0.730 0.365 األكاديمي 
داخل المجموعات  723 244.805 0.339
 - المجموع  725 245.534

 
 

0.000 

 
 

15.473 

بين المجموعات  2 14.716 7.358 االقتصادي 
داخل المجموعات  723 343.811 0.476
 - المجموع  725 358.527

 
 

0.041 

 
 

3.206 

بين المجموعات  2 2.966 1.483 النفسي 
داخل المجموعات  723 334.362 0.462
 - المجموع  725 337.328

 
 

0.133 

 
 

2.026 

بين المجموعات  2 1.421 0.711 االجتماعي 
داخل المجموعات  723 253.571 0.351

 - المجموع  725 254.992
 
 

0.353 

 
 

1.044 

بين المجموعات  2 0.874 0.437 مفيوم الذات 
داخل المجموعات  723 302.493 0.418

 - المجموع  725 303.367
 
 

0.084 

 
 

2.488 

بين المجموعات  2 0.883 0.442 الدرجة الكمية 
داخل المجموعات  723 128.345 0.178

 - المجموع  725 129.228
 في تأثير α= 0.05أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (17)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

االقتصادم كالنفسي، :  الدراسةجكانبكقد كانت ىذه الفركؽ في . الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في تأثير  (Tukey)كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخرج اختبار تككي
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 لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف الجكانباالجتياح اإلسرائيمي عمى ىذه 

 (.18)السكف، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

 

( 18)جدكؿ رقـ 

 الجانبلممقارنات البعدية لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى  (Tukey)نتائج اختبار تككي 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف  بعضاالقتصادم كالنفسي لدل طمبة
 
 

مخيـ  قرية  مدينة  المقارنات  الجكانب 

0.2633 - *0.2897 - مدينة    

االقتصادم 

 

 

قرية    0.0264

مخيـ    

0.0829 - *0.1317 - مدينة    

النفسي 

 

 

0.0489 - قرية   

مخيـ    

 

 الجانبأف الفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى  (18)تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ رقـ 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف  بعضاالقتصادم كالنفسي لدل طمبة

كانت بيف الطمبة الساكنيف في المدف كالطمبة الساكنيف في القرل كلصالح الطمبة الساكنيف في القرل، الذيف 

.     الجانبيفكانت آثار االجتياح اإلسرائيمي ظاىرة عندىـ أعمى شيء في ىذيف 
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( 19)جدكؿ رقـ 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى الجكانب النفسية 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف    بعضكاالجتماعية لدل طمبة

االنحراؼ 
المعيارم 

المتكسط 
الحسابي 

العدد  مكاف السكف  الجكانب 

مدينة  313 3.47 0.59  
قرية  375 3.47 0.57األكاديمي 

مخيـ  38 3.61 0.57
مدينة  313 3.71 0.76  

قرية  375 4.00 0.61االقتصادم 
مخيـ  38 3.98 0.64
مدينة  313 4.24 0.68  

قرية  375 4.37 0.67النفسي 
مخيـ  38 4.32 0.64
مدينة  313 3.40 0.58  

قرية  375 3.37 0.60االجتماعي 
مخيـ  38 3.57 0.51
مدينة  313 1.67 0.67  

قرية  375 1.60 0.61مفيـك الذات 
مخيـ  38 1.59 0.70
مدينة  313 3.40 0.44  

قرية  375 3.46 0.40الدرجة الكمية 
مخيـ  38 3.53 0.39
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: الفرضية السادسة

 متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير  فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 
 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

 . تصنيؼ منطقة السكفالضفة الغربية تعزل لمتغير
 One Way Analysis of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Variance) بعضلمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة  
الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير تصنيؼ منطقة السكف، كذلؾ كما ىك كاضح في 

(   20)الجدكؿ رقـ 
( 20)جدكؿ رقـ 

لمفركؽ في أثر االجتياح اإلسرائيمي عمى  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير تصنيؼ منطقة السكف  بعضالجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

الداللة 
اإلحصائية 

قيمة ف 
المحسوبة 

متوسط 
المربعات 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مصدر التباين  الجوانب 
 

 
 

0.398 

 
 

0.921 

بين المجموعات  2 0.624 0.312  
داخل المجموعات  723 244.910 0.339 األكادميي

 - المجموع  725 245.534
 
 

0.078 

 
 

2.563 

بني اجملموعات  2 2.524 1.262  
داخل اجملموعات  723 356.003 0.492االقتصادي 

 - اجملموع  725 358.527
 
 

0.518 

 
 

0.658 

بني اجملموعات  2 0.613 0.306  
داخل اجملموعات  723 336.715 0.466النفسي 

 - اجملموع  725 337.328
 
 

0.492 

 
 

0.710 

بني اجملموعات  2 0.500 0.250  
داخل اجملموعات  723 254.492 0.352االجتماعي 

 - اجملموع  725 254.992
 
 

0.432 

 
 

0.841 

بني اجملموعات  2 0.704 0.352  
داخل اجملموعات  723 302.662 0.419مفهوم الذات 

 - اجملموع  725 303.367
 
 

0.816 

 
 

0.203 

بني اجملموعات  2 0.072 0.036  
داخل اجملموعات  723 129.156 0.179الدرجة الكلية 

 - اجملموع  725 129.228
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 في تأثير α= 0.05أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (20)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

.  الضفة الغربية تعزل لمتغير تصنيؼ منطقة السكف

( 21)جدكؿ رقـ 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية 

الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير تصنيؼ منطقة السكف    بعض كاالجتماعية لدل طمبة 

االنحراؼ 
المعيارم 

المتكسط 
الحسابي 

العدد  تصنيؼ منطقة السكف  الجكانب 

0.59 3.47 320 A  
 B 180 3.53 0.58األكاديمي 

0.55 3.46 226 C 

0.71 3.81 320 A  
 B 180 3.92 0.71االقتصادم 

0.67 3.94 226 C 

0.70 4.28 320 A  
 B 180 4.34 0.65النفسي 

0.67 4.34 226 C 

0.60 3.42 320 A  
 B 180 3.38 0.60االجتماعي 

0.57 3.36 226 C 

0.64 1.64 320 A  
 B 180 1.66 0.68مفيـك الذات 

0.62 1.58 226 C 

0.43 3.43 320 A  
 B 180 3.46 0.42الدرجة الكمية 

0.40 3.44 226 C 

 : الفرضية السابعة
  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - 

الجامعات الفمسطينية في بعض االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة 
. قرب السكف مف مكاف القصؼ خبلؿ االجتياحالضفة الغربية تعزل لمتغير 

 One Way Analysis of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابعة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Variance) بعضلمفركؽ في أثر االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة  
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الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير قرب السكف مف مكاف القصؼ خبلؿ االجتياح، كذلؾ 
(   22)كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

( 22)جدكؿ رقـ 
لمفركؽ في تأثير االجتياح  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل  بعضاإلسرائيمي عمى الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة 
قرب السكف مف مكاف القصؼ خبلؿ االجتياح 

الداللة 
اإلحصائية 

قيمة ف 
المحسوبة 

متوسط 
المربعات 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

مصدر التباين  لجوانب ا
 

 
 

0.000 

 
 

11.743 

بين المجموعات  2 7.694 3.847 األكاديمي 
داخل المجموعات  704 230.618 0.328

 - المجموع  706 238.311
 
 

0.606 

 
 

0.502 

بين المجموعات  2 0.492 0.246 االقتصادي 
داخل المجموعات  704 345.104 0.490

 - المجموع  706 345.596
 
 

0.884 

 
 

0.123 

بين المجموعات  2 0.115 0.057 النفسي 
داخل المجموعات  704 328.307 0.466

 - المجموع  706 328.422
 
 

0.005 

 
 

5.445 

بين المجموعات  2 3.774 1.887 االجتماعي 
داخل المجموعات  704 243.945 0.347

 - المجموع  706 247.719
 
 

0.131 

 
 

2.036 

بين المجموعات  2 1.701 0.851 مفيوم الذات 
داخل المجموعات  704 294.097 0.418

 - المجموع  706 295.799
 
 

0.025 

 
 

3.706 

بين المجموعات  2 1.319 0.659 الدرجة الكمية 
داخل المجموعات  704 125.241 0.178

 - المجموع  706 126.559

 في تأثير α=0.05أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل   (22)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

 الجامعات الفمسطينية في  بعضاالجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة

كقد كانت ىذه الفركؽ في . الضفة الغربية تعزل لمتغير قرب السكف مف مكاف القصؼ خبلؿ االجتياح

إليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخرج اختبار . األكاديمي، االجتماعي كالدرجة الكمية: الدراسةجكانب 

 لدل طمبة الجكانبلممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى ىذه  (Tukey)تككي
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الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير قرب السكف مف مكاف القصؼ خبلؿ االجتياح، كما 

(. 23)ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

( 23)جدكؿ رقـ 

 الجانبلممقارنات البعدية لمفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى  (Tukey)نتائج اختبار تككي 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير  بعضاألكاديمي، االجتماعي كالدرجة الكمية لدل طمبة

قرب السكف مف مكاف القصؼ خبلؿ االجتياح 

 

ـ 500أكثر مف  ـ 101-500 المقارنات  100ـأقؿ مف  الجكانب 
  100أقؿ مف   0.1824* 0.2675*

 500-101   0.0851األكاديمي 
 500أكثر مف    

  100أقؿ مف   0.1262 0.1872*
االجتماعي 

 
 

0.0610   101-500 
 500أكثر مف    

  100أقؿ مف   0.0811 0.1109*
الدرجة الكمية 

 
 

0.0298   101-500 
 500أكثر مف    

 

الجانب أف الفركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى  (23)تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ رقـ 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير قرب  بعضاألكاديمي، االجتماعي كالدرجة لدل طمبة

ـ مف القصؼ 100السكف مف مكاف القصؼ خبلؿ االجتياح كانت بيف الطمبة الساكنيف عمى بعد أقؿ مف 

 مف القصؼ، كلصالح الطمبة 500ـ كالساكنيف عمى بعد أكثر مف 500-101كبيف الساكنيف عمى بعد 
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ـ مف القصؼ الذيف كانت آثار االجتياح اإلسرائيمي ظاىرة عندىـ أعمى 100الساكنيف عمى البعد األقؿ مف 

.     الجكانبشيء في ىذه 

( 24)جدكؿ رقـ

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير قرب السكف مف مكاف  بعضكاالجتماعية لدل طمبة

القصؼ خبلؿ االجتياح 

االنحراؼ 
المعيارم 

المتكسط 
الحسابي 

العدد  قرب السكف مف مكاف 
القصؼ خبلؿ االجتياح 

الجكانب 

  100أقؿ مف  144 3.67 0.59
 500-101 145 3.49 0.59األكاديمي 

 500أكثر مف  418 3.40 0.55
  100أقؿ مف  144 3.92 0.70

 500-101 145 3.83 0.75االقتصادم 
 500أكثر مف  418 3.87 0.67
  100أقؿ مف  144 4.33 0.69

 500-101 145 4.30 0.63النفسي 
 500أكثر مف  418 4.29 0.69
  100أقؿ مف  144 3.53 0.60

 500-101 145 3.40 0.59االجتماعي 
 500أكثر مف  418 3.34 0.58
  100أقل من  144 1.53 0.60

 500-101 145 1.67 0.66مفيوم الذات 
 500أكثر من  418 1.65 0.65
  100أقل من  144 3.52 0.43

 500-101 145 3.44 0.42الدرجة الكمية 
 500أكثر من  418 3.41 0.41
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الفصل الخامس 

مناقشة نتائج الدراسة 
التوصيات والمقترحات 
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 نتائج الدراسة
 :تبين من خالل نتائج الدراسة 

 الجكانبىذا الفصؿ نتائج أسئمة الدراسة كمف ثـ مناقشة فرضيات الدراسة، كقد ادرج الباحث  كيتضمف

 النفسي كمفيـك الذات تحت جانب االجتماعية،كاؿجكانباألكاديمية كاالجتماعية كاالقتصادية تحت مسمى اؿ

 .   النفسية  الجكانب

 

ما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل  :مناقشة السؤاؿ األكؿ كالرئيس

                                                     الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية ؟ بعضطمبة

       

لقد كاف لمعدكاف كالحصار كاالجتياح اإلسرائيمي أسكأ األثر عمى العممية التربكية كالتعميمية ،كعمى الجكانب 

ىانة  اإلنسانية كالنفسية لمطمبة، فالعديد مف الطمبة كالمدرسيف قد تعرضكا لبلعتداءات اإلسرائيمية مف اعتقاؿ كا 

كعانكا الكثير مف جنكد االحتبلؿ المنتشريف عند الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية بيف المدف كالقرل كالمخيمات 

الفمسطينية في مختمؼ المحافظات،ناىيؾ عف أف العديد منيـ قد استشيد أك جرح أك تعرض لشتى أنكاع 

 األكاديمي،إلى جانب تعرضيـ العقاب سكاء الجسدم أك النفسي أك االقتصادم أك المعنكم أك االجتماعي أك

فمع بداية انتفاضة األقصى في                                     .لمعديد مف المشاكؿ المينية كالعممية

،بدأت إسرائيؿ بتصعيد حربيا ضد الفمسطينييف مستخدمةن سياسات قمعية إرىابية لتركيع (28/9/2000)

ذاللو كلي عزيمتو ككسر شككتو إلنياء انتفاضتو ،فبدأت باستخداـ كافة الكسائؿ المتاحة  الشعب الفمسطيني كا 

لدييا كغير المتاحة لقمع االنتفاضة المباركة ،فمف استخداـ الغاز المسيؿ لمدمكع لمغاز الساـ إلى استخداـ 

الدبابات كالطائرات الحربية مف أجؿ القصؼ كالقتؿ كالتدمير،أضؼ إلى ذلؾ سياسة اإلغبلؽ كالحصار التي 

                                                 .تحارب إسرائيؿ بيا الفمسطيني بمقمة عيشة كقكت أطفالو
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كتكاصؿ آلو الحرب اإلسرائيمية جرائميا ضد الشعب الفمسطيني كبتأييد كاضح كصارخ مف الكاليات    

المتحدة األمريكية كمف حككماتيا المتبلحقة،كبصمت مخٍز مف جانب الحككمات العربية كاإلسبلمية مما شجع 

إسرائيؿ عمى مكاصمة عدكانيا ضاربة بعرض الحائط جميع المكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية متجاىمةن المجتمع 

كألف الطالب الجامعي جزء ال يتجزأ مف المجتمع .الدكلي كمنظمات حقكؽ اإلنساف الدكلية

الركيزة األساسية كالقكية كاألمؿ المعتمد عميو كرىاف المستقبؿ فقد ركزت إسرائيؿ عمى ضرب كىكالفمسطيني،

كىناؾ العديد البنية التحتية لمتعميـ كلممؤسسات التعميمية الفمسطينية منذ احتبلليا لمضفة الغربية كقطاع غزة ،

  أقدمت حيثالممارسات التعسفية التي انتيجتيا القكات اإلسرائيمية بحؽ المؤسسات التعميمية الفمسطينيةمف 

بإغبلؽ كامؿ كشامؿ لجميع المؤسسات التعميمية الفمسطينية لمدة ثبلث  (1987) خبلؿ انتفاضة عاـ إسرائيؿ

ف إغبلقيا ضركرة أمنيةسنكات  ،كما قامت أثناء انتفاضة  باعتبارىا بؤران لئلرىاب يجب القضاء عمييا كا 

 بإغبلؽ كتحكيؿ العديد مف المؤسسات التعميمية إلى ثكنات عسكرية كمراكز اعتقاؿ 2000األقصى

لمفمسطينييف،كما قامت بإبعاد العديد مف الطمبة كالمدرسيف إلى خارج الكطف بحجة الحفاظ عمى األمف 

الفمسطيني ظركفان صعبة  ؿ تمؾ األمكر كاإلجراءات خمقت لدل الطالب الجامعيؾالداخمي اإلسرائيمي،

كقاسية،كتكضح النتائج التالية كالتي رتبيا الطالب الجامعي حسب األىمية مف كجية نظره كما جاءت بعد 

إخراج األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألثر االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب 

                  :-النفسية كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية ككانت كما يمي

                                                                    
                       

،البعد االقتصادم بمتكسط حسابي 0.68 كانحراؼ معيارم4.31 النفسي بمتكسط حسابيالجانب

 الجانب،ك0.58،كانحراؼ معيارم3.48 األكاديمي بمتكسط حسابي الجانب،ك0.70،كانحراؼ معيارم 3.88
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،كالبعد الخاص بمفيـك الذات بمتكسط 0.59،كانحراؼ معيارم 3.39االجتماعي بمتكسط حسابي

. 0.42،كانحراؼ معيارم،1.63حسابي

كنجد مف خبلؿ المعطيات السابقة أف درجة تأثير االجتياح عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لمطالب 

 ان كنجد  أف االجتياح اإلسرائيمي قد كاف لو تأثير.أكضاعيـ الجامعي كانت كبيرة جدان كذات مدلكؿ سمبي عمى

 عمى مجتمع الدراسة مف النكاحي النفسية كاالجتماعية،كىذا التأثير السمبي عمى نفسيات الطمبة أدل بيـ ان كبير

سمبية مثؿ زيادة الخكؼ كالقمؽ كالتشتت الفكرم مما أثر عمى مختمؼ نكاحي حياتيـ االجتماعية إلى حاالت 

ذا استمرت ىذه المظاىر السمبية قد تنعكس عمى المجتمع الفمسطيني كمو كعمى الجيؿ .كاألكاديميةمنيا  كا 

كىذا ما أكدتو الدراسات التالية كالتي تناكلت المشاكؿ .القادـ مف حيث التربية كالتعميـ  كالصحة النفسية

 النفسية كاالجتماعية كاألكاديمية لعدد مف الطمبة في جامعات مختمفة كمنيا دراسة عبد الخالؽ

                                      .1993 الصراؼ،1993،الفقي،1994،العانـ،1995كآخركف

 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة  بعض النفسي لدل طمبة الجانب ما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى-

 الغربية؟

 النفسي تأثر تأثيران كبيران جراء اإلجراءات التعسفية اإلسرائيمية التي قامت بيا قكات االحتبلؿ الجانب إف 

 النفسي الخاص الجانباإلسرائيمي ضد الطمبة الجامعييف الفمسطينييف ،حيث تشير نتائج تحميؿ فقرات 

:باستبانة الدراسة مايمي  

كساىـ االجتياح في 4.38ساىـ االجتياح في زيادة التفكير في كيفية الكصكؿ إلى الجامعة بمتكسط حسابي 

 ،كأدل االجتياح إلى شعكر بعدـ 4.27زيادة حدة تكتر الطالب الجامعي الفمسطيني بمتكسط حسابي 

،كساىـ االجتياح في زيادة التشتت الفكرم لمطالب الجامعي الفمسطيني 4.24االستقرار بمتكسط حسابي 

.2.02،كأدل االجتياح إلى الشعكر الدائـ بالقمؽ بمتكسط حسابي 4.10بمتكسط حسابي   
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جراءاتو القمعية التعسفية مف حكاجز عسكرية كعمميات االعتقاؿ  ىذا كمو كاف نتيجة لبلجتياح اإلسرائيمي كا 

كالمداىمات الميمية كعمميات القتؿ كاالغتياالت كىدـ البيكت كتجريؼ األراضي ،كالذم لـ يشيد شعب في 

كال يقارف االحتبلؿ اإلسرائيمي بغيرة .مثمما شاىده كتعرض لو الشعب الفمسطيني عمى مر السنييفالعالـ 

  أصحاب،حيث أنو جاثـ عمى األراضي الفمسطينية  حيث أنو عمؿ كؿ ما يستطيع مف أجؿ أف ييجر

،فبل حرب أمريكا عمى فيتناـ كال حرب البكسنة كاليرسؾ كال غزك العراؽ لمككيت كال حتى راضييـاألرض مف أ

إلقاء أمريكا القنابؿ الذرية عمى كؿ مف ىيركشيما كنكازاكي ، يقارف بالجرائـ البشعة التي تنتيؾ بحؽ 

. الفمسطينييف يكميان كعمى مدار سنكات طكاؿ 

حيث كشفت (2001)كاتفقت مع نتائج دراسة قامت بيا دائرة الطفكلة في كزارة الشؤكف االجتماعية،-  

الدراسة عف كجكد مشاكؿ نفسية كاكبت العدكاف اإلسرائيمي عمى أطفاؿ خانيكنس مثؿ اضطرابات 

،كالقمؽ،كعدـ االىتماـ كالتركيز بالدراسة .                                                          النـك  

كالتي تشير إلى ارتفاع المشكبلت النفسية في الككيت بعد (1993)كانسجمت مع نتائج دراسة عبد الخالؽ،- 

العدكاف العراقي،حيث كشفت الدراسة عف زيادة في االضطرابات النفسية كاالنفعالية لدل طمبة جامعات 

كانسجمت .            - كمدارس الككيت بعد الحرب كالعدكاف لتصؿ إلى ضعؼ ما كانت عميو قبؿ العدكاف

كالتي كشفت معاناة الطمبة المبنانييف مف بعض المشكبلت النفسية مثؿ (1984)مع دراسة الصايغ،

.                          القمؽ،كاالكتئاب،كاألرؽ،كالمخاكؼ،نتيجة الحصار اإلسرائيمي لغرب لبناف  

             
 الجامعات الفمسطينية في الضفة  بعض االقتصادم لدل طمبةالجانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى 

  .الغربية؟

شيد االقتصاد الفمسطيني تدىكران ممحكظان في األراضي الفمسطينية مما زاد مف نسبة البطالة كارتفاع حاد في 

معدالت الفقر في المجتمع الفمسطيني،فقد منعت إسرائيؿ جراء إغبلؽ كحصار الضفة الغربية كقطاع غزة 
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آالؼ العماؿ الفمسطينييف مف التكجو إلى أماكف عمميـ داخؿ إسرائيؿ بحجة منع الفمسطينييف مف تنفيذ 

ىجمات إرىابية في العمؽ اإلسرائيمي عمى حد تعبير الحككمة اإلسرائيمية ،كىذا أثر كببل شؾ عمى كضع 

الطالب االقتصادم ألف الطالب الجامعي يأخذ مصركفو مف كالده الذم يعمؿ داخؿ إسرائيؿ كالذم انقطع 

كما زالت التضحيات االقتصادية تكازم عمميات االستشياد . عف عممو نتيجة لئلجراءات اإلسرائيمية

كاإلصابات كاالعتقاؿ فالعاـ الرابع لبلنتفاضة كاجو االقتصاد الفمسطيني أزمة حقيقة جراء االحتبلؿ 

كالحصار،فقد أكدت منظمة عمالية عالمية أف حجـ خسائر االقتصاد الفمسطيني منذ اندالع انتفاضة 

 مميكف دكالر أمريكي 29 مميار دكالر أمريكي، حيث تصؿ الخسائر اليكمية إلى 21.9األقصى تقدر بحكالي 

 منيا 65864كبمغ عدد المنازؿ المتضررة بشكؿ متفاكت . مميارات دكالر سنكياُ 3.7كىك ما يمثؿ حكالي 

 التقرير المعمكماتي ،مفتاح).منزؿ ىدـ مف بمدية   القدس الشرقية350 في قطاع غزة،4022 دمر كميان،6657

www.miftah.org. .)

  كنبلحظ مف خبلؿ األرقاـ التالية الفقرات التي تأثر بيا الطالب الجامعي مرتبة حسب األىمية كذلؾ كما كرد

:حسب إجابات الطمبة عمى استبانو الدراسة  

لى الجامعة بمتكسط حسابي  ،كساىـ االجتياح في 4.53ساىـ االجتياح في زيادة أجكر المكاصبلت مف كا 

،كأدت ظركؼ االجتياح إلى عدـ قدرتي عمى دفع 4.51تدني كضع األسرة االقتصادم بمتكسط حسابي 

 ،كأدت ظركؼ االجتياح إلى تصكير الكتب بدؿ شرائيا بمتكسط 4.13األقساط الجامعية بمتكسط حسابي 

 3.05كأدت ظركؼ االجتياح إلى عدـ قدرتي عمى تمبية احتياجاتي الشخصية بمتكسط حسابي .4.05حسابي

                                                           .                                            

                                                                           

كيتضح لنا مف خبلؿ المعطيات كاألرقاـ السابقة صعكبة ما آلت إلية ظركؼ الطالب الجامعي مف جراء 

اإلجراءات اإلسرائيمية القمعية كالتي يندرج في مقدمتيا المعاناة اليكمية كالصعكبات التي يكاجييا المكاطف 
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ف تدىكر األكضاع االقتصادية ينعكس . جيدان ككقتان كماالن قالفمسطيني عمى الحكاجز العسكرية كالتي تكمؼ كا 

سمبان عمى حياه الطالب الجامعي الفمسطيني ،حيث يتمحكر تفكيره في كيفية تأميف كتمبية  مصاريفو الجامعية 

يجارات كفي مثؿ تمؾ الظركؼ ال يسمح لمطالب أف . المختمفة مف رسكـ جامعية كأقساط كمكاصبلت ككتب كا 

ينمك نمكان طبيعيان،كال يسمح لو بممارسة حياتو الجامعية الطبيعية فيتحمؿ الطالب الجامعي عبء المصاريؼ 

االقتصادية الباىظة مع عدـ كجكد مصادر لمدخؿ،كىذا يؤثر عمى شخصية الطالب ككضعو النفسي 

 . كاالجتماعي

ككشفت  (2001)كانسجمت نتائج الدراسة مع نتائج استطبلع لمرأم أجرتو الييئة العامة لبلستعبلمات،- 

الدراسة أف االجتياح كالحصار اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية أدل إلى تدىكر الكضع االقتصادم لمطالب 

الجامعي الفمسطيني،مما دفع بض الطمبة لتأجيؿ الدراسة الجامعية،ككشفت كذلؾ الدارسة ارتفاع أجكر 

ضرار الطمبة لرككب أكثر مف كسيمة  مكاصبلت لمكصكؿ إلى الجامعات نتيجة انتشار  المكاصبلت كا 

.   الحكاجز العسكرية عمى مشارؼ كمداخؿ المدف كالقرل كالمخيمات الفمسطينية

 العبلقة بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة كالتحصيؿ الدراسي لممراىقيف، كالتي كشفت 1983 دراسة عبدة،-

  .   1974كدراسة برادة كزىراف،

 الجامعات الفمسطينية في الضفة  بعضاألكاديمي لدل طمبةالجانب ما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى -

الغربية؟ 

 حسب إجابات الطمبة في الدرجة الثالثة مف ناحية تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمييـ كمف الجانبككاف ىذا 

 النفسي كاالقتصادم كيتضح جانبيف كخاصة بعد كجكد تأثير لؿالجانبالطبيعي أف يؤثر االجتياح عمى ىذا 

:  األكاديمي ما يميجانبلنا مف خبلؿ إجابات الطمبة عمى فقرات الجدكؿ الخاص باؿ

،كأثر تكرار منع التجكاؿ مف 4.32أدت ظركؼ االجتياح إلى عدـ قدرتي عمى التركيز كبمتكسط حسابي 

،كأدل االجتياح إلى عدـ تعاممي مع المساقات بشكؿ 4.31شعكرم بطكؿ الفصؿ الدراسي بمتكسط حسابي 
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جعمتني .3.96،كأدل االجتياح إلى تأجيمي كظائفي الدراسية كبمتكسط حسابي 4.09جدم كبمتكسط حسابي 

 .    3.61ظركؼ االجتياح أحصؿ عمى عبلمات متدنية كبمتكسط حسابي 

 االقتصادم،حيث جانب األكاديمي كاؿجانبكمف خبلؿ المعطيات السابقة ال يمكف لنا أف نفصؿ بيف تأثير اؿ

أف العامميف مرتبطاف ببعضيما البعض، فإذا كاف الكضع االقتصادم لمطالب الجامعي سيئ فإنو مف 

ك برادة 1983حيث أشارت دراسة كؿ مف عبدة،، األكاديميجانبالطبيعي أف يككف لو تأثير سمبي عمى اؿ

 .االقتصادم السيئ ينتج عنو تحصيؿ أكاديمي سيئ الكضعأن  1974كزىراف،
 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة  بعض االجتماعي لدل طمبةجانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى اؿ

 الغربية ؟

كاف ترتيب تأثير االجتياح اإلسرائيمي في الدرجة الرابع مف إجابات عينة الدراسة ىذا ال يعني أنو لـ يحدث  

 عمى الحياة االجتماعية لمطالب الجامعي فقد كاجيت الطالب الجامعي الفمسطيني عدة مشاكؿ ان تأثير

كصعكبات جراء عمميات االجتياح كعمميات الحصار كاإلغبلؽ التاـ لمضفة الغربية كقطاع غزة،كتكضح 

 : االجتماعي حسب استبانو الدراسة كجاءت كما يميجانبالمعطيات التالية بعض فقرات اؿ

،كأدل االجتياح إلى شعكرم بزيادة قمؽ 4.42بيزادت ظركؼ االجتياح مف خكؼ أىمي عمي بمتكسط حسا

،كأدل االجتياح لجمكسي كقتان أطكؿ أماـ التمفاز بمتكسط حسابي 4.29كالدم عمي بمتكسط حسابي 

،كجعمتني ظركؼ 3.83،كأدل االجتياح إلى تغيبي عف المناسبات االجتماعية بمتكسط حسابي 4.02

،كزاد االجتياح مف سمككي العنيؼ داخؿ األسرة 3.35االجتياح أعيش بعيدان عف أىمي بمتكسط حسابي

. 3.05بمتكسط حسابي 

كنبلحظ مف خبلؿ المعطيات السابقة أف الطالب الجامعي يعاني مف جراء خكؼ كقمؽ عائمتو عميو ،مما 

يسبب إرباكان كتكتران شديديف لو،كما أف األحداث الجارية في فمسطيف جعمت الطالب الجامعي يخصص كقتان 

أطكؿ أماـ التمفاز لمتابعتيا مما يؤثر عمى الحياة االجتماعية العامة لمطالب،كلمحصار كاإلغبلؽ كالحكاجز 
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العسكرية المنتشرة بيف محافظات فمسطيف سبب في سكف الطالب الجامعي بعيدان عف أىمة كقريبان مف مكاف 

ذالؿ،كبالتالي  الجامعة كذلؾ لتجنب الحكاجز كالممارسات التعسفية اإلسرائيمية عمى تمؾ الحكاجز مف إىانة كا 

فقد حصؿ تغير كاضح في بنية األسرة الفمسطينية حيث اختمفت كتغيرت بعض العادات كالتقاليد التي كانت 

متبعة قبؿ االجتياح اإلسرائيمي لمدف الضفة الغربية،حيث حدنت أك قممت عمميات االجتياح مف القياـ 

بالكاجبات االجتماعية لؤلسرة الفمسطينية كالطالب الجامعي، فالحكاجز العسكرية كمنع التجكاؿ كالحصار 

كاإلغبلؽ،كعمميات القصؼ كاالجتياح جعمت األسرة الفمسطينية تمتـز البيت كتمكث فيو ،ألف المشاركة في 

 .المناسبات االجتماعية المختمفة أصبح فيو خطكرة كاضحة عمى حياه المكاطنيف

كالتي كشفت عف كجكد تأثيرات سمبية معرفية كسمككية  (1993)كانسجمت الدراسة مع نتائج دراسة الفقي،-

مثؿ الخكؼ مف المستقبؿ،كالخكؼ مف سماع االنفجارات،كالخكؼ مف الخركج ليبلن لدل الككيتييف نتيجة 

  . االحتبلؿ العراقي

الجامعات الفمسطينية في الضفة  بعض  مفيـك الذات لدل طمبة جانبما تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى 

.الغربية؟  

كيتضح لنا أف الطمبة قد تأثركا حسب إجاباتيـ أقؿ مف األبعاد األربعة السابقة ،كىذا يعكد إلى أف إرادة 

الطمبة الفمسطينييف قكية جدان كال تميف كال تنكسر أماـ جميع اإلجراءات اإلرىابية التي تقكـ بيا آلة الحرب 

اإلسرائيمية ضده،بؿ عمى العكس زاد إصرار عمى مكاصمة مشكاره النضالي كاألكاديمي كاالجتماعي بشكؿ 

اعتيادم رغـ ما يتعرض لو مف جرائـ حرب منظمة مف قبؿ أبشع كأعنؼ جيش احتبللي عرفة التاريخ يتفنف 

حبو لقضيتو ككطنو يمانو بربو كبعذاب شعب أعزؿ ال يممؾ سكل إ (سادم)كيتباىى بعذاب اآلخريف 

كتمثؿ فمسطيف في القرآف الكريـ كفي الحديث النبكم الشريؼ،كفي كتب التاريخ ،حيث تحتؿ مكانو ،قكشعب

بارزة كأىمية خاصة،ففي القرآف الكريـ العديد مف اآليات التي أشارت إلى امتياز ىذه البقعة ببركة خاصة،مف 

سبحاف الذم أسرل بعبده ليبلن مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى "ذلؾ ما كرد في بداية سكرة اإلسراء
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ىذه اآلية تعني ارتباط ركحي ما بيف القدس كالسماء " الذم بركنا حكلو لنريو مف آياتنا إنو ىك السميع البصير

كمكة،كىك ما فسره البعض عمى أنو بمثابة عيد يأخذه اإلسبلـ عمى أتباعو في كؿ زماف كمكاف لممحافظة 

لذلؾ نجد .(2001النمكرة،).عمى األقصى كبيت المقدس،كأف قضية اإلسراء مربكطة بالقدس كفمسطيف

الفمسطينييف يستمدكف قكتيـ كعزتيـ مف شريعة اهلل سبحانو كتعالى ،كال ييمـ ما يصيبيـ في سبيمو كسبيؿ 

:-  الخاص بمفيـك الذات جاءت كما يميلجانبنجد أف إجاباتو عمى فقرات اكمف ىنا . قضيتيـ

،كجعمتني ظركؼ 4.55جعمتني ظركؼ االجتياح أشعر بشرؼ االنتماء لمشعب الفمسطيني بمتكسط حسابي

،كجعمتني ظركؼ االجتياح أشعر باإلرادة 4.52االجتياح أشعر بالفخر بالشعب الفمسطيني بمتكسط حسابي

،كزادت 4.29،كزادت ظركؼ االجتياح مف تعريفي بيكيتي بمتكسط حسابي 4.47القكية بمتكسط حسابي

 .401ظركؼ االجتياح مف ثقتي بنفسي بمتكسط حسابي 

كالتي كشفت أف معاناه الشعب الفمسطيني نتيجة  (2003)كانسجمت نتائج الدراسة مع دراسة كناعنة،كعمقـ- 

. ،زادت مف إصرارة كتحدية كقكتو1987الممارسات اإلسرائيمية التعسفية التي مكرست عميو في انتفاضة عاـ 

كالتي كشفت عف ظيكر سمات الثقة بالنفس ،كالكطنية،كالتعاكف  (1997)كانسجمت مع األنصارم،- 

االجتماعي، كالصبر، كاالستقبلؿ الذاتي،لدل طمبة جامعة الككيت نتيجة العدكاف العراقي عمى الككيت حيث 

. استفاد ىؤالء الطمبة مف تمؾ التجربة

: مناقشة فرضيات الدراسة  

كفيما يتعمؽ بفرضيات الدراسة فسيقكـ الباحث بتناكليا كتحميؿ نتائجيا بناءن عمى ما تكصؿ إليو الباحث مف 

. استنتاجات تتعمؽ كطبيعية الظركؼ اليكمية التي يتعرض ليا الطالب الجامعي الفمسطيني

 متكسطات استجابات  فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل : - الفرضية األولى

 الجامعات  بعض االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبةالطمبة حكؿ تأثير

 .الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس
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كبعد اختبار الفرضية تبيف كجكد فركؽ في تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية 

 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس،كجاءت ىذه  بعضكاالجتماعية لدل طمبة

الفركؽ في أبعاد الدراسة األكاديمي،االقتصادم ،االجتماعي لصالح الذككر الذيف كانت درجة تأثرىـ أعمى 

كيرل الباحث أف سبب ىذه الفركؽ لصالح الذككر ىي أف الفئة التي تقاـك االحتبلؿ اإلسرائيمي .مف اإلناث

ىي فئة الذككر كىي بالتالي أكثر عرضة مف فئة اإلناث لممارسات قكات االحتبلؿ اإلسرائيمية،فمذلؾ نسبة 

عممان أف الذككر كاإلناث قد تأثركا باالجتياح . تأثر الذككر باالجتياح كانت أكبر مف نسبة تأثر اإلناث بو

 شييد سقطكا خبلؿ عمميات االغتياالت التي 410كتشير اإلحصائيات إلى أف ىناؾ .اإلسرائيمي بكجو عاـ

، كمنذ  اندالع انتفاضة األقصى 2004 حتى عاـ نفذتيا قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي بحؽ الشباب الفمسطيني

 فمسطيني 43000 شييدة،كالباقي مف الذككر،فيما جرح أكثر مف 242فمسطيني منيـ 3700،استشيد 2000

كما زاؿ في .(2004)لغاية عاـ (1967) فمسطيني منذ عاـ 600000أغمبيـ مف الذككر،كاعتقؿ أكثر مف 

 أسيرة 209معتقؿ بينيـ 7400السجكف اإلسرائيمية بعد مركر أربعة أعكاـ عمى انتفاضة األقصى 

كقد أدت السياسات الصييكنية التعسفية إلى كقكع .ة سف18-13 طفؿ تتراكح أعمارىـ بيف 465فمسطينية،

مف المجتمع الفمسطيني في الضفة % 1.7 فمسطيني بيف شييد كجريح كمعتقؿ يمثمكف 60000أكثر مف

. (2004السيمي،).كالقطاع 

كالتي كشفت عف كجكد تأثيرا ت نفسية (2004)كانسجمت الدراسة مع نتائج دراسة المجنة االعبلمية،- 

.  كاقتصاية كأكاديمية عمى الطالب الجامعي الفمسطيني نتيجة االجتياح اإلسرائيمي

كالذم كشؼ عف معاناة الطالب الجامعي الفمسطيني نفسيان (2003)كتنسجـ مع تقرير عبد الرازؽ،- 

. كاقتصاديان نتيجة انتشار الحكاجز اإلسرائيمية عمى مشارؼ المدف كالقرل كالمخيمات الفمسطينية

كالذم كشؼ عف تدىكر األكضاع االقتصادية (2001)كاتفقت مع نتائج استطبلع أجرتو ا لييئة العامة ،- 

. لممكاطف الفمسطيني نتيجة الحصار المفركض عمى قطاع غزة
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كالتي كشفت عف أضرار لحقت بمجاالت التعميـ الجامعي نتيجة (1990)كانسجمت مع دراسة عريقات،- 

. 1987انتفاضة عاـ 

كالتي كشفت عف تدىكر األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في (1989)كاتفقت مع دراسة أبك عمشا،- 

. 1987الضقفة الغربية كقطاع غزة أثناء كبعد اتفاضة 

كقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع الدراسات التي تحدثت عف كجكد فركؽ لصالح اإلناث في مسح المخاكؼ 

 ،انستازم 1965،كانكسيفيتر النيكف،1970،سبايكمر،اليبرت،1993لمحركب كالدراسات ىي آرينديؿ كآخركف،

 . 1989،حافظ،1993،قسـ البحكث النفسية،1994عبد الخالؽ كآخركف،،1947كآخركف،

كالتي أظيرت عدـ كجكد تأثير لمتغير الجنس عمى متغيرات القمؽ،كسمة  (1993)كما اختمفت مع دراسة،
. القمؽ،كحالة القمؽ

 
 متكسطات استجابات  فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  - :الفرضية الثانية

الجامعات  بعض  االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة الطمبة حكؿ تأثير

 .العمرالفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير 

 االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية  بعد اختبار الفرضية تبيف كجكد فركؽ ،في تأثير

كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير العمر،كقد كانت ىذه الفركؽ 

سنو  (22) ،األكاديمية،االقتصادية،النفسية،االجتماعية،ككانت لصالح الطمبة مف الفئة العمرية جكانبفي اؿ

.  سنة  (22)فما فكؽ حيث تأثركا مف االجتياح اإلسرائيمي أكثر مف الطمبة مف الفئة العمرية أقؿ مف 

سنة فما فكؽ ىـ أكثر نضجان كأكثر عرضةن (22)كيعزك الباحث سبب ذلؾ إلى أف الطمبة مف الفئة العمرية 

لمضغكطات االجتماعية كاالقتصادية كالنفسية كاألكاديمية مف الطمبة مف الفئة العمرية األقؿ مف 

سنة فما فكؽ عايشكا ظركؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي كممارساتو القمعية (22)سنة،كما أف الفئة العمرية (22)

سنة فما (22)سنة ،كبالتالي كانت الفركؽ لصالح طمبة الفئة العمرية(22)أكثر مف الفئة العمرية أقؿ مف 
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كالمحرؾ الرئيس لحركات المقاكمة الفمسطينية ر  سنة فما فكؽ تعتبر المحك22فكؽ،كأف الفئة العمرية 

،كتحمؿ عمى عاتقيا استمرار المقاكمة كالثكرة الشعبية الفمسطينية،مما يضع عمييا أعباء نفسية كبيرة 

كمسؤكليات كتحديات  تجعؿ منيـ كقكد االنتفاضة كشعمتيا،كالعدك الصييكني يعي ىذه الحقيقة كاممة ليذا 

سنة فما فكؽ بشكؿ خاص 22قامت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية بتركيز قمعيا كاستيدافيا لمفئة العمرية 

كضرب كقمع جميع الفئات العمرية لمشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ، كمف ىنا نجد أف تمؾ الفئة قد حممت أكبر 

مف حجميا كتكالبت عمييا الظركؼ فاالعتقاؿ كالتعذيب كالقتؿ كاإلبعاد كاإلىانة كالتعرض ألبشع أنكاع 

 22العقاب خمؽ لدييـ ضغكطات نفسية اجتماعية أكاديمية كبيرة أكبر مف الفئات العمرية التي تقؿ عف 

: اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات التالية . سنة

كالتي كشفت عف كجكد تأثيرا ت نفسية (2004)كانسجمت الدراسة مع نتائج دراسة المجنة االعبلمية،- 

.  كاقتصاية كأكاديمية عمى الطالب الجامعي الفمسطيني نتيجة االجتياح اإلسرائيمي
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كالذم يظير معاناة طمبة جامعة النجاح الكطنية كتعرضيـ لمتعذيب (2003)كتنسجـ مع تقرير إبراىيـ،- 

كاإلىانة مف قبؿ الجنكد اإلسرائيمييف المتكاجديف عند الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية،مما اضطر الطمبة ألخذ 

.   سكف قريب مف الجامعة لتفادم العبكر عف الحكاجز العسكرية، لمتابعة دراستيـ بشكؿ منتظـ

كالذم كشؼ عف معاناة الطالب الجامعي الفمسطيني نفسيان (2003)كتنسجـ مع تقرير عبد الرازؽ،- 

. كاقتصاديان نتيجة انتشار الحكاجز اإلسرائيمية عمى مشارؼ المدف كالقرل كالمخيمات الفمسطينية

كالتي كشفت عف كجكد آثار سمبية  صعبة عند األطفاؿ ،كأنيـ (1995)كاتفقت مع دراسة الحركة العالمية،- 

يشعركف بعدـ األماف،كالخكؼ،كالقمؽ،كالتكتر،كصعكبات في النكـ،كما أظيرت الدراسة كجكد عبلقة بيف 

اعتداءات الجيش اإلسرائيمي كالتحصيؿ األكاديمي،كيؤثر سمبان عمى دافعية الطمبة كدرجة استيعابيـ كيكلد 

. لدييـ شعكران بعدـ االستقرار كاليدكء

كالتي كشفت عف كجكد آثار سمبية لدل طمبة جامعة (1994)كاتفقت مع دراسة عبد الخالؽ،المشعاف،- 

الككيت مثؿ القمؽ،الشعكر بعدـ األماف،القمؽ بشأف المستقبؿ،الخكؼ،الشعكر بعدـ االستقرار،العصبية 

. الزائدة،كاالضطراب النفسي نتيجة العدكاف العراقي عمى الككيت

كالتي كشفت عف ظيكر أعبلاض التكتر ما بعد الصدمة عمى (1989)كانسجمت مع دراسة بكناماكي،- 

. شكؿ أعراض جسمية كنفسية كاجتماعية كتربكية نتيجة العنؼ السياسي الذم يتعرض لو أطفاؿ فمسطيف

  فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل -  "تنص الفرضية عمى : الفرضية الثالثة

 االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير

 .التخصص الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير  بعضطمبة

الجتماعية لدل ا االجتياح اإلسرائيمي عمى الجكانب النفسية كتأثيربعد اختبار الفرضية تبيف كجكد فركؽ ،في 

 الجكانبكقد كانت ىذه الفركؽ في .طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير التخصص

الدراسة األكاديمي،النفسي،كجاءت ىذه الفركؽ لصالح الطمبة الذيف يدرسكف تخصصات أدبية عمى حساب 
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الطمبة الذيف يدرسكف تخصصات اليندسة، كما كاف ىناؾ فركؽ لصالح الطمبة الذيف يدرسكف تخصصات 

دارة األعماؿ كالمحاسبة عمى حساب الذيف يدرسكف تخصصات اليندسة . العمكـ كا 

كيرل الباحث أف سبب ىذه الفركؽ أف مكاد اليندسة تحتاج إلى متابعة مستمرة كمجيكد أكبر مف ناحية 

الطمبة في الدراسة،كأف طمبة اليندسة كالمكاد العممية بشكؿ عاـ ال يكجد لدييـ متسع مف الكقت لبلنشغاؿ في 

األمكر السياسية كالنشاطات االجتماعية كالبلمنيجية كأف معظـ كقتيـ يقضكنو في الدراسة كالبحث حتى في 

أياـ الدراسة العادية قبؿ االجتياح،كأف معظـ الطمبة الذيف يشارككف كيقكدكف النشاطات البلمنيجية ىـ مف 

طمبة المكاد األدبية كما أف مسؤكلي مجالس الطمبة كالحركات الطبلبية عادة يككنكف مف طمبة اآلداب لذا 

يرل الباحث أف تمؾ األسباب كراء الفركؽ التي جاءت لصالح الطمبة الذيف يدرسكف مكاد أدبية عمى الذيف 

عادةن ما يككنكف مف المتفكقيف دراسيان في الثانكية  يدرسكف مكاد عممية باإلضافة إلى أف طمبة اليندسة

العامة،كبالتالي فيـ أيضان مف المتفكقيف في دراسة اليندسة كيعتمدكف عمى أنفسيـ كثيران في الدراسة،مع أف 

. الدرجة مع باقي التخصصات الدراسية المختمفة االجتياح قد أثر عمى طمبة اليندسة كلكف ليس بنفس

: اتفقت ىذه  نتائج ىذه الدراسة مع  نتائج الدراسات التالية

كالتي كشفت عف زيادة معدالت الشعكر باإلرىاؽ كالتكتركالضيؽ كالخكؼ (1994)كانسجمت مع دراسة،تركي

.  كاألرؽ كالكآبة لدل طمبة جامعة الككيت نتيجة العدكاف العراقي

كالتي كشفت عف كجكد مشكبلت نفسية كأكاديمية لدل طمبة (1994)كاتقفت الدراسة مع دراسة الغانـ،- 

. جامعة الككيت نتيجة العدكاف العراقي عمى الككيت

كالتي كشفت عف ظيكر سمات انفعالية عمى طمبة جامعة الككيت (1993)كانسجمت مع دراسة الصراؼ،- 

. مثؿ العصبية كالنرفزة كالحزف كاإلحباط،كذلؾ كردكد فعؿ انفعالية لكارثة العدكاف العراقي عمى الككيت
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التي أشارت إلى أف طمبة اآلداب أكثر احساسا بالقمؽ مف طمبة العمـك  (1993كاتفقت مع دراسة عثماف- 

في المكاقؼ الضاغطة أثناء أزمة الخميج،حيث كاف إحساس طمبة اآلداب أكثر مف طمبة العمـك بالنسبة لحالة 

. سمة القمؽ،قمؽ المكت،كقمؽ الحرب

كالتي كشفت عف ارتفاع كانتشار األمراض النفسية خبلؿ أحداث العنؼ (1977)كانسجمت مع دراسة،فريزر- 

. في شماؿ إيرلندة مثؿ اليستيريا،كاألرؽ،كالصبية،كالخكؼ

  فيα= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل -  "تنص الفرضية عمى : الفرضية الرابعة

 االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير

 بعد اختبار الفرضية      .السنة الدراسية الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير  بعضطمبة

 االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية لدل طمبة تأثيرتبيف أنو يكجد فركؽ في 

. تعزل لمتغير السنة الدراسيةالجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية 

 الدراسة الخاص بمفيـك الذات كلصالح الطمبة مف السنة الدراسية الرابعة جانبكقد كانت ىذه الفركؽ في 

 طمبة السنة الثالثة  مفعمى حساب الطمبة مف السنة الدراسية الثالثة حيث تأثر الطمبة مف السنة الرابعة أكثر

ـ أكبر سنان كأنيـ شاىدكا ق،كيعزك الباحث ىذه الفركؽ أف الطمبة مف السنة الرابعة في بعد مفيـك الذات 

 مثؿ االعتقاؿ كمنع التجكاؿ كالمداىمات الميمية أكثر مف طمبة السنة الثالثةكتعرضكا لمعنؼ اإلسرائيمي 

كالغارات الجكية كالبرية كغيرىا الكثير مف اإلجراءات اإلسرائيمية، كفي نفس الكقت فقد شاىدكا أيضان المقاكمة 

الفمسطينية كمدل التضحيات الكبيرة التي قدميا الشعب الفمسطيني فبالتالي كاف عامؿ الخبرة كالتجربة لصالح 

الطمبة مف السنة الرابعة حيث زاد مفيـك الذات لدييـ كزاد حبيـ كانتماؤىـ كفخرىـ بالشعب الفمسطيني العظيـ 

كما زاد مف معرفتيـ بيكيتيـ كذلؾ لكثرة ما تعرضكا لو عمى مدار سنكات االحتبلؿ مف عمميات القمع 

 سنة فما فكؽ ككما أشار الباحث سابقان أنيـ شعمة 22اإلسرائيمية،كألف السنة الرابعة ىـ مف الفئة العمرية 

المقاكمة كالمحرؾ الرئيس ليا كبالرغـ مف التأثيرات السمبية التي خمقتيا ليـ ظركؼ االجتياح إال أنيا  خمقت 
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لدييـ قكة في الشخصية كنمت لدييـ قدراتيـ العقمية كزادت مف شعكرىـ باالنتماء كالفخر بشعبيـ ككطنيـ 

 .كقضيتيـ

كالتي كاف مف نتائجيا زيادة معدالت اإلصرار كالتحدم لدل (2003)كاتفقت مع دراسة كناعنة كعمقـ،- 

     .الطالب الجامعي الفمسطيني نتيجة ممارسات الجيش اإلسرائيمي ضده

كالتي أشارت نتائجيا عف شيكع سمات الثقة بالنفس ،كالكطنية،كالتعاكف  (1997)كانسجمت مع األنصارم،- 

االجتماعي، كالصبر، كاالستقبلؿ الذاتي،لدل طمبة جامعة الككيت نتيجة العدكاف العراقي عمى الككيت حيث 

. استفاد ىؤالء الطمبة مف تمؾ التجربة

كالتي كشفت أف ىناؾ فركقان (1995)كقد انسجمت ىذة الدراسة مع نتائج دراسة عبد الخالؽ،كآخريف- 

جكىرية لصالح طمبة الثانكم في معدالت القمؽ عف طمبة الجامعات في الككيت نتيجة العدكاف العراقي عمى 

. الككيت
 

 α= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل -  "تنص الفرضية عمى : الفرضية الخامسة

 االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثيرفي

بعد اختبار الفرضية .مكاف السكف الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير  بعضلدل طمبة

النفسية كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات  الجكانب تبيف كجكد فركؽ،في أثر االجتياح اإلسرائيمي عمى

 الدراسة جكانبكقد كانت ىذه الفركؽ في .الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف

االقتصادم كالنفسي ككانت لصالح الطمبة الساكنيف في القرل عمى الطمبة الساكنيف في المدينة 

 الباحث ذلؾ إلى أف طمبة سكاف القرية ىـ أكثر عرضة كمركران بالحكاجز العسكرية اإلسرائيمية ككيعز.كالمخيـ

 ىذه يجعؿكلمضغكطات كلمممارسات العنيفة التي يقـك بيا جنكد االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى تمؾ الحكاجز،مما 

 عمى نفسيات الطمبة الذيف يضطركف يكميان لعبكر ىذه الحكاجز كالتعرض لئلىانة كاإلذالؿ  تؤثرالممارسات
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 لدييـ نكعان مف القمؽ كالتكتر كالتشتت الفكرم كاإلرىاؽ ىذا مف كلدمف أجؿ الكصكؿ إلى جامعاتيـ ،كىذا م

ككعرة مف أجؿ  ناحية كمف ناحية أخرل يضطر ىؤالء الطمبة في كثير مف األحياف لسمكؾ طرؽ التفافية

الكصكؿ إلى جامعاتيـ كبالتالي فيـ يدفعكف أجكر مكاصبلت ضعؼ أك ضعفي الثمف بسبب بعد المسافة 

أما بخصكص طمبة المدينة كالمخيـ فيـ ال .التي يسمككنيا لمكصكؿ إلى الجامعة أك أثناء عكدتيـ لبيكتيـ

غالية لمكصكؿ إلى ان يعبركف الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية لمكصكؿ إلى جامعاتيـ،كما أنيـ ال يدفعكف أجكر

لذلؾ نجد أف درجة تأثر طمبة القرل مف الناحية النفسية . الجامعة أك البيت أثناء العكدة مف الجامعة

كحسب معمكمات مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني أف . كاالقتصادية أكثر مف طمبة المدينة كالمخيـ

إجمالي خسائر القطاع الزراعي منذ بداية العدكاف اإلسرائيمي عمى األراضي الفمسطينية منذ اندالع انتفاضة 

 اقتبلعيا بمختمؼ أنكاعيا  تـبمغت مميارم دكالر أمريكي،كبمغ عدد األشجار التي 2004األقصى كلغاية 

جمالي مساحة األراضي المجرفة 209  سبب آخر يجعؿ القرية تتأثر أكثر مف اكىذ. ألؼ دكنـ69 شجرة ،كا 

 .      المدينة كالمخيـ ألف القرية تعد مف األراضي الزراعية

كالتي أشارت إلى معاناة الطمبة الجامعييف الفمسطينييف (2004)كتنسجـ نتائج الدراسة مع دراسة سراحنة،- 

.       عند الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية،كما يسبب ليـ مف ضغكط مادية،كنفسية،كأكاديمية  

كالتي أظيرت نتائجيا معاناة الطمبة الفمسطينييف عند الحكاجز (2003)تنسجـ مع دراسة كناعنة كعمقـ،- 

ذالؿ،كذلؾ أشارت النتائج إلى انتقاؿ أعداد مف الطمبة  العسكرية كما يتعرضكف لو مف إرىاب كعقاب كا 

 الجامعييف الفمسطينييف لمعيش في مكاف قريب مف الجامعة لتفادم عبكر الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية   

.مما زاد مف أعبائيـ االقتصادية  

 αال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  -  أنوتنص الفرضية عمى:الفرضية السادسة 

 االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثير في0.05=

 .تصنيؼ منطقة السكف الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير بعضكاالجتماعية لدل طمبة
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كجكد فركؽ ،في أثر االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية  عدـ بعد اختبار الفرضية تبيف

.  السكفنطقة ـ تصنيؼكاالجتماعية لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير

كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد إلى أف االجتياح اإلسرائيمي قد شمؿ جميع مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية 

كجميع أرجاء الضفة الغربية ،كلـ يترؾ منطقة دكف أف يمارس عمييا القير كالقتؿ كالحصار كاإلغبلؽ كمنع  

كبناء عمى ذلؾ فقد . التجكاؿ كأشكاؿ مختمفة كمتنكعة مف اليمجية الصييكنية، لذا كانت درجة التأثر متساكية

. قبمت الفرضية 

 α= 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل - أنو "تنص الفرضية عمى :الفرضية السابعة

 االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية كاالجتماعية  متكسطات استجابات الطمبة حكؿ تأثيرفي

 مكاف القصؼ خبلؿ  السكف مفقرب  الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير بعضلدل طمبة

. االجتياح

 االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية تأثير فركؽ ،في  كجكدبعد اختبار الفرضية تبيف

كاالجتماعية لدل طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزل لمتغير قرب مكاف القصؼ خبلؿ 

 األكاديمية،االجتماعية، لصالح الطمبة الساكنيف عمى بعد أقؿ جكانباالجتياح،كقد كانت ىذه الفركؽ في اؿ

 مكاف قريب مف  فيـ،حيث تأثر الذيف يسكنكف(501-101)ـ، كبيف الطمبة الساكنيف عمى بعد (100)مف 

. نكف مكانان بعيدان عف القصؼالقصؼ أكثر مف الذيف يسؾ

ـ، عمى الطمبة الذيف (100)كيعزك الباحث أف ذلؾ يعكد إلى أف الطمبة الذيف يسكنكف عمى بعد أقؿ مف 

ـ،أشد (100) عمى بعد أقؿ مف كفـ،إلى أف الخطر الذم يتعرض لو الساكف(500-101)يسكنكف أكثر مف 

كأقكل كأخطر كأعنؼ بحيث يبقى ىؤالء الطمبة في قمؽ مستمر كدائـ كفي تفكير مستمر في كيفية حماية 

أنفسيـ كعائبلتيـ أثناء عمميات القصؼ اإلسرائيمي كبالتالي فإنيـ ال يفكركف في الدراسة كال في الحياة 

االجتماعية فيؤثر ذلؾ عمى كضعيـ األكاديمي كاالجتماعي،كيسبب في بقائيـ في البيت فترة أطكؿ خبلؿ 
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كالقصؼ اإلسرائيمي لممكاقع .عمميات القصؼ اإلسرائيمي كيعزفكف عف المشاركة في المناسبات االجتماعية

كالتجمعات السكانية الفمسطينية عرض المجتمع الفمسطيني لدمار كأضرار فادحة،كما أف مدل كمدنة ككثافة 

لزمو المككث في البيت،كذلؾ أالقصؼ اإلسرائيمي عرقؿ الطالب الجامعي الفمسطيني عف القياـ بأمكر كثيرة ك

بسبب استيداؼ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمية لمتجمعات السكانية دكف مراعاة ألبسط حقكؽ اإلنساف في األمف 

 كثيرة مف األسمحة كالذخائر كالقاذفات ضد الشعب الفمسطيني ان كقد استخدمت إسرائيؿ أنكاع.في بيكتيـ

 في ة الثقيؿ إسرائيؿاألسمحة،كما استخدمت المسدسات كالبنادؽ كالرشاشات األعزؿ كمف ىذه األسمحة الخفيفة

 كؿ .،كالصكرايخ المركحيات كالدبابات الحربية مثؿضرب كقصؼ التجمعات السكانية كالمكاطنيف الفمسطينييف

يف كىذا يدؿ عمى أف آلة الحرب اإلسرائيمية كانت تيدؼ مف متمؾ األسمحة كغيرىا استخدـ في قمع الفمسطيف

كال عجب أف يتأثر الطمبة الذيف يسكنكف ىـ،عمميات االجتياح قتؿ أكبر عدد ممكف مف الفمسطينييف كتشريد

قريبان مف مناطؽ القصؼ أكثر مف الذيف يسكنكف مكانان أبعد مع العمـ أف جميعيـ قد تأثر كلكف بنسب 

 (2001الرقيب،).متفاكتة

كالتي كشفت عف كجكد تأثيرات سمبية معرفية كسمككية يعاني منيا (1993)كانسجمت مع دراسة الفقي،- 

الككيتيكف نتيجة االحتبلؿ العراقي لمككيت، كتمثمت في أعراض الخكؼ مف المستقبؿ، الخكؼ مف سماع 

.                                               صكت االنفجارات، كالخكؼ مف الخركج ليبلن مف البيكت  

كالتي ىدفت إلى معرفة األطفاؿ األكثر قمقان في لبناف، حيث  (1982)انسجمت مع دراسة دام كصادؽ- 

كشفت الدراسة أف األطفاؿ الذيف يسكنكف مكانان قريبان مف المعارؾ أبدكا قمقان أكثر مف األطفاؿ الذيف يسكنكف 

.                                                                       مكانان بعيدان عف المعارؾ  

كالتي كشفت عف ردكد فعؿ نفسية لؤلطفاؿ كالكبار بشماؿ ايرلندة،  (1977)كانسجمت مع دراسة فريزر،- 

.                                        نتيجة العنؼ السياسي الذم كاف سائدان في شماؿ ايرلندة  
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 أف األطفاؿ الذيف يسكنكف مكانان أشارت كالتي 1982كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة دام كصادؽ، - 

. قريبان مف القصؼ كانكا أكثر قمقان مف األطفاؿ الذيف يسكنكف مكانان أبعد مف مكاف القصؼ كالمعارؾ  

 

: التوصيات والمقترحات

:-كبناءن عمى نتائج الدراسة أكصى الباحث بما يمي  

مطالبة المجتمع الدكلي كمنظمات حقكؽ اإلنساف بتكفير حماية دكلية لمشعب الفمسطيني ،كمطالبة - 1

                           .إسرائيؿ باحتراـ المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية الخاصة بحرية التعميـ كالحركة

العمؿ عمى نشر برامج تكثيقية لمعالـ أجمع تثبت بو بالصكت كالصكرة المعاناة اليكمية لمشعب الفمسطيني -2

. كالطالب الجامعي كخصكصان عند الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية

العمؿ عمى إيجاد مؤسسات فمسطينية داعمة لمطالب الجامعي ،كذلؾ مف خبلؿ تعاكف إدارة الجامعة -3

. كمجالس اتحادات الطمبة

. تفعيؿ دكر مراكز اإلرشاد النفسي كاألكاديمي في جامعات الفمسطينية-4

إيجاد كسيمة تخفؼ عمى الطالب الجامعي مف ىـ األقساط الجامعية كذلؾ بتقسيط الرسـك الجامعية لثبلث -5
. دفعات أك أكثر

إعداد برامج تطكيرية كتثقيفية  تيتـ بالطالب الجامعي الفمسطيني  - 6

عمؿ دراسات كبحكث تيتـ بالطالب الجامعي كتحديد احتياجاتو كاىتماماتو كمشاكمو خبلؿ سنكات - 7

.               االجتياح اإلسرائيمي الصعبة

 

: المصادر والمراجع
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجوانب النفسية واالجتماعية لدى الطمبة الفمسطينيين 
 جامعات الضفة الغربية بعض في

 
 

: ة /ة المحتـر/عزيزم الطالب 
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  يقـك الباحث بإجراء دراسة ميدانية استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في التربية مف جامعة القدس   

تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى بعض الجكانب النفسية " كتيدؼ ىذه االستبانة لمتعرؼ عمى
كاالجتماعية لدل الطمبة الفمسطينييف في بعض جامعات الضفة الغربية 

 (األكاديمي ، النفسي، االقتصادم، االجتماعي كمفيـك الذات ) ىي جكانبكتشتمؿ االستبانة عمى خمسة" 

) سؤاالن ، لذا يرجى مف الطمبة األعزاء قراءة فقرات االستبانة ككضع إشارة  (46)حيث تحتكم االستبانة عمى 

x  )  تحت سمـ اإلجابة بما يتناسب كرأيؾ الشخصي .

: - عزيزم الطالب 

إف جميع المعمكمات ستككف مكضع السرية التامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي ، كال 
.  داعي لذكر االسـ أك أم معمكمات تدؿ عمى شخصية الطالب 

 
                                  شاكران لكـ حسف تعاكنكـ كمجيكدكـ  

   
                                                                                                                    

 ياسر تيـ زبكف                                                                                                            : الباحث 
 
 
 
 
 
 
معمكمات شخصية عامة :- جزء األكؿاؿ  
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أنثى - 2ذكر    - 1: الجنس-   1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :       العمر

 
جامعة - 5جامعة بيرزيت     -4جامعة القدس -3جامعة بيت لحـ     - 2جامعة الخميؿ     - 1: اسـ الجامعة-   3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  التخصص-   4النجاح  
رابعة -2ثالثة      -1:  السنة الدراسية -  5
آخر - 3متزكج  - 2أعزب  - 1:    الحالة االجتماعية-   6
مخيـ ػػػػػػ -3قرية ػػػػػػ       -2مدينةػػػػػ - 1:      مكاف السكف -   7
 متر فما فكؽ 500- 3 متر     500-201-2 متر   100أقؿ مف -1:  قرب السكف مف مكاف القصؼ خبلؿ االجتياح-  8
: تصنيؼ منطقة السكف حسب اتفاقية أكسمك -   9
 1 -A             2-B               3 -C 

 شيكؿ 1500 – 1001- 2  شيكؿ        1000أقؿ مف  -  1:  الدخؿ الشيرم لؤلسرة بالشيكؿ -   10
 شيكؿ  2500 – 2001- 4 شيكؿ       2000 – 1501 - 3                                         
                                        شيكؿ3500 –3001- 6  شيكؿ         3000 –2501- 5                                         

   شيكؿ3500أكثر مف - 7                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  الجزء الثاني
يتطرؽ ىذا القسـ مف االستبانة لمدل تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى الكضع األكاديمي لمطالب الجامعي :-  األكاديميالجانب

: مكاف اإلجابة المناسبة لؾ   ( x)الرجاء كضع إشارة . األكاديمي  الجانبحسب رأيؾ ما تأثير االجتياح عمى.
معارض بشدة معارض  محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة الرقـ 

     أدت ظركؼ االجتياح إلى عدـ قدرتي عمى التركيز - 1



 136 

 أدل االجتياح إلى عدـ تعاممي مع المساقات بشكؿ - 2
جدم  

     

      أدل االجتياح  إلى تأجيؿ كظائفي الدراسية  - 3
      أدل االجتياح إلى تدني مستكل االستيعاب لدم - 4
 أثر تكرار منع التجكاؿ إلى شعكرم بطكؿ الفصؿ - 5

الدراسي    
     

     جعمتني ظركؼ االجتياح أحصؿ عمى عبلمات متدنية  - 6
     أدل  االجتياح إلى انسحابي لفصؿ دراسي كاحد  - 7
     أدت ظركؼ االجتياح إلى  تحكيمي لتخصص آخر  - 8
كجدت عدـ الجدية مف بعض األساتذة في إيصاؿ - 9 

المعمكمات أثناء االجتياح  
     

يكجد في ىذا القسـ مجمكعة عبارات تتحدث عف تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى  البعد االقتصادم :-  االقتصادم  الجانب
مكاف اإلجابة   ( x) االقتصادم،الرجاء كضع إشارة   الجانبمف كجية نظرؾ ما تأثير االجتياح عمى . لمطالب الجامعي

: المناسبة لؾ 
معارض بشدة معارض  محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة الرقـ 

     ساىـ االجتياح في تدني كضع األسرة االقتصادم  - 10
لى - 11 ساىـ االجتياح في زيادة أجكر المكاصبلت مف كا 

الجامعة  
     

جعمتني ظركؼ االجتياح أفكر بالعمؿ أثناء الدكاـ - 12
الجامعي   

     

     جعمتني ظركؼ االجتياح أفكر  بترؾ الجامعة كميا  - 13
 أدت ظركؼ االجتياح إلى تصكيرم الكتب بدؿ مف - 14

شرائيا   
     

     أدت ظركؼ االجتياح إلى استبلفي الكتب بدؿ مف شرائيا     - 15
أدت ظركؼ االجتياح إلى عدـ قدرتي عمى دفع األقساط - 16

الجامعية   
     

أدت ظركؼ االجتياح إلى استدانتي مف أجؿ دفع النفقات - 17
المختمفة  

     

أدت ظركؼ االجتياح إلى عدـ قدرتي عمى تمبية - 18
االحتياجات الشخصية   

     

 
 

يحتكم ىذا القسـ عمى مجمكعة مف العبارات التي تتطرؽ إلى تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى البعد النفسي لمطالب :  النفسيالجانب
: مكاف اإلجابة المناسبة لؾ   ( x ) النفسي،الرجاء كضع إشارةالجانبحسب رأيؾ ما تأثير االجتياح عمى. الجامعي

معا ر ض بشدة معارض  محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة الرقـ 
ساىـ االجتياح في زيادة التفكير في كيفية الكصكؿ - 19

إلى الجامعة   
     

     ساىـ االجتياح في زيادة حدة تكترم  - 20
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     ساىـ االجتياح  في زيادة التشتت الفكرم لدم  - 21
     ساىـ االجتياح في زيادة األرؽ الميمي لدم  - 22
     أدل االجتياح إلى زيادة األحبلـ المزعجة لدم  - 23
     ساىـ االجتياح في زيادة خكفي مف المستقبؿ - 24 

     زاد االجتياح مف شعكرم باإلىانة كاإلذالؿ  - 25
     ساىـ االجتياح بشعكرم بعدـ األمف لبعدم عف ذكم  - 26
     أدل االجتياح إلى شعكرم بعدـ االستقرار  - 27
     أدل االجتياح إلى شعكرم الدائـ بالقمؽ  - 28

 الجانببرأيؾ ما تأثير االجتياح عمى  .  االجتماعي لمطالب الجامعيالجانبيتطرؽ ىذا القسـ إلى مدل تأثير االجتياح عمى :  االجتماعيالجانب
:    مكاف اإلجابة المناسبة لؾ   ( x)االجتماعي،الرجاء كضع إشارة 

معا رض بشدة  معارض  محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة الرقـ 
     جعمتني ظركؼ االجتياح أعيش بعيدا عف أىمي  - 29
     زادت ظركؼ االجتياح مف خكؼ أىمي عمي   - 30
ساىمت ظركؼ االجتياح في قمة نقاش عائمتي - 31

ألمكرم األكاديمية  
     

أدت ظركؼ االجتياح إلى تكاجد عائمتي في غرفة - 32
كاحدة   

     

      أدل االجتياح إلى تغيبي عف المناسبات االجتماعية - 33
     أدل االجتياح لجمكسي كقت أطكؿ أماـ التمفاز - 34
أدل االجتياح إلى غياب رب أسرتي عف البيت لفترة - 35

طكيمة 
     

     زاد االجتياح مف خبلفات عائمتي األسرية  - 36
     أدت المداىمات الميمية إلى زيادة تكترم  - 37
     أدل االجتياح إلى شعكرم بزيادة قمؽ كالدم عمي  - 38
     زاد االجتياح مف سمككي العنيؼ داخؿ األسرة  - 39
     قممت ظركؼ االجتياح مف اىتماـ كالدم بي - 40
أدت ظركؼ االجتياح  الفتقادم شخص أتحدث معو - 41

داخؿ عائمتي عف مشاكمي 
     

 
 

يتناكؿ ىذا القسـ مف االستبانة مجمكعة مف العبارات تتحدث عف مدل تأثير االجتياح اإلسرائيمي عمى مفيـك : مفيـك الذات
مكاف اإلجابة   ( x)حسب رأيؾ ما تأثير االجتياح عمى مفيـك الذات،الرجاء كضع إشارة . الذات لمطالب الجامعي

: المناسبة لؾ 
معارض جدا معارض  محايد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة الرقـ 

     زادت ظركؼ االجتياح مف ثقتي بنفسي - 42
     زادت ظركؼ االجتياح مف تعريفي بيكيتي  - 43
     جعمتني ظركؼ االجتياح أشعر بشرؼ االنتماء - 44
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لمشعب الفمسطيني 
جعمتني ظركؼ االجتياح أشعر بالفخر بالشعب - 45

الفمسطيني 
     

     جعمتني ظركؼ االجتياح أشعر باإلرادة القكية  - 46
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

، ---------------- حضرة الدكتكر  المحتـر

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد،،،
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" تحكيـ استبانة"المكضكع

 

              فانو مف خبلؿ شيادة الكثيريف لكـ بمكقعكـ األكاديمي كالعممي كنزاىتكـ العممية فقد تـ إرشادم 

كنصحي بكضع اسمكـ الكريـ ضمف األسماء المحكمة ليذه االستبانة ،لذا أرجك عدـ حرماني مف ىذا الشرؼ 

. كالتفضؿ كالتكـر عمّي بتحكيـ ىذه االستبانة

مع االحترام و التقدير،،، 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(                30/6/2002-1/1 )كالجدكؿ التالي يكضح المدارس التي تعرضت لمقصؼ في الفترة الممتدة مف 

تاريخ االعتداء المحافظة المدرسة 

 2/3/2002بيت لحـ مخيـ عايدة لمبنات 

 17/1/2002طكلكـر اشبيمة األساسية لمبنات 
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 26/1/2002طكلكـر اشبيمة األساسية لمبنات 

 17/1/2002طكلكـر العدكية الثانكية لمبنات 

 26/1/2002طكلكـر العدكية الثانكية لمبنات 

 24/1/20002خاف يكنس عكا الثانكية 

 1/1/2002راـ اهلل البيرة الجديدة الثانكية 

 11/2/2002غزة مدرسة كركضة الشييد رائد 

 11/2/2002غزة جباليا األساسية الدنيا لمبنات 

 10/3/2002الخميؿ بنات رقعة الثانكم 

 20/2/2002رفح غزة االبتدائية المشتركة 

 20/2/2002رفح ذككر الزيتكف اإلعدادية 

 5/3/2002رفح بنات الرماؿ اإلعدادية 

 2002غزة كماؿ ناصر الثانكية لمبنات 

 3/5غزة كماؿ ناصر الثانكية لمبنييف 

 12/3/2002الخميؿ بنات رقعة الثانكية 

 5/3/2002جنيف سيمو الظير 

 5/3/2002غزة مركز النكر لتأىيؿ المعاقيف بصريا 

 3/3/2002جنيف األمؿ لتأىيؿ المعاقيف 

 10/3/2002بيت لحـ ارطاس الثانكية 

 12/3/2002غزة جباليا األساسية الدنيا لمبنات 

 12/3/2002غزة الرافعي األساسية الدنيا لمبنييف 

 2/2/2002الخميؿ بنات حكاء الثانكية 

 12/3/2002الخميؿ بنات حكاء الثانكية 

 

           كالجدكؿ التالي يكضح المدارس التي سيطر عمييا الجيش اإلسرائيمي كحكليا إلى  ثكنات 

(: 31/6/2002/-1/1)عسكرية  

تاريخ االعتداء المحافظة اسـ المدرسة 
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 14/3/20002راـ اهلل البيرة الجديدة لمبنييف 

 10/3/2002طكلكـر إناث مخيـ طكلكـر 

 30/9/2001الخميؿ ذككر المعارؼ األساسية 

 30/9/2001الخميؿ جكىر األساسية لمبنات 

 30/9/2001الخميؿ أسامة بف منقذ األساسية لمبنات 

 20/2/2002نابمس ذككر ببلطة اإلعدادية لمبنييف 

 12/3/2002راـ اهلل البيرة الجديدة لمبنييف 

 8/3/2002بيت لحـ المكثرية الجديدة لمبنييف 

 12/3/2002راـ اهلل راـ اهلل الثانكية 

 2/4/2002بيت لحـ " ب"بنات بيت لحـ األساسية 

 3/4/2002نابمس جماؿ عبد الناصر الثانكية لمبنات 

 3/4/2002نابمس عبد المطيؼ ىكاش الثانكية 

 3/4/2002نابمس الحاجة رشدة الثانكية لمبنات 

 3/4/2002نابمس عبد الرحيـ محمكد لمبنات 

 20/4/2002نابمس ظافر المصرم الثانكية لمذككر 

 3/4/20002نابمس عبد المغيث األنصارم 

 2/4/2002بيت لحـ " ا"بنات بيت لحـ األساسية 

 12/3/2002راـ اهلل ذككر األمعرم األساسية 

 

 

 

:(السيمي)كالجدكؿ يكضح حجـ األضرار التي تعرضت ليا البيئة الفمسطينية جراء االعتداءات اإلسرائيمية  

العدد  المؤشر

 1134471عدد األشجار التي تـ اقتبلعيا 

 دكنـ 68011إجمالي مساحة األراضي التي تـ تجريفيا 
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 29/9/2000جدكؿ يكضح عدد الشيداء الفمسطينييف الذيف اغتالتيـ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمية في الفترة مف 

.31/7/2004حتى   

 محافظات الكطف الضفة الغربية % قطاع غزة % المجمكع

عدد الشيداء الذيف تـ  175 67.5 84 32.5 259

 اغتياليـ

 

  .31/7/2004 حتى 29/9/2002جدكؿ يكضح عدد جرحى انتفاضة األقصى في الفترة مف 

 2004 2004 2003 2002 2001 2000 السكف/المنطقة

 28104 1921 3671 8010 7927 6575 الضفة الغربية

 13319 1258 1725 1878 3660 4798 قطاع غزة

 41423 3179 5396 9888 11587 11373 المجمكع

  

 .31/8/2004 حتى 29/9/2000جدكؿ يكضح عدد الشيداء في الفترة 

 % عدد الشيداءالمحافظة 

 51.2 1808 الضفة الغربية

 48.8 1722 قطاع غزة

 100 3530 المجمكع

 

 


