
 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس
 
 
 
 
 

عالية والسموكية لدى الصدمة النفسية وعبلقتيا باالضطرابات االنف
 من وجية نظرىم في مراكز اإليواء الفمسطينيةاألحداث 

 
 
 

 عبدالجميل غازي عبدالجميل أبو عواد
 
 
 

 رسالة ماجستير
 
 
 

 فمسطين -القدس 
 

 م1036ىـ/3417



في دى األحداث قتيا باالضطرابات االنفعالية والسموكية لالصدمة النفسية وعبل
 من وجية نظرىممراكز اإليواء الفمسطينية  من وجية نظرىم 

 
 
 
 

 إعداد:
 عبدالجميل غازي عبدالجميل أبو عواد

 
 

 بكالوريوس التوجيو واإلرشاد/ جامعة الخميل
 
 

 كمال سبلمو د.: المشرف
 
 
 

لنفسي اات درجة الماجستير في اإلرشاد مبقدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتط
 كمية العموم التربوية/ جامعة القدس عمادة الدراسات العميا/ والتربوي من

 
 

 م1036ىـ/3417



 جامعة القدس 
 عمادة الدراسات العيا

 قسـ اإلرشاد النفسي والتربوي
 
 
 
 

 إجازة الرسالة
في مراكز اإليواء ية لدى األحداث عالية والسموكالصدمة النفسية وعبلقتيا باالضطرابات االنف

 من وجية نظرىمالفمسطينية  من وجية نظرىم 
 
 

 .عبدالجميؿ غازي عبدالجميؿ أبو عواد اسـ الطالب
 

 (21320126الرقـ الجامعي: )
 

 إشراؼ: د. كماؿ سبلمو
 

 
 
 
 

 القدس/ فمسطيف
 

ـ 2016ىػ/1437



 

 

 اإلىداء

  

 حبيبنا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ.إلى سيدنا ومعممنا 

 ودائمًا حماىما المػػػو وطيرىما مف دنس الييود. وثانيا فمسطيف أوالً األقصى الشريؼ و  إلى

 إلى شيدائنا األبطاؿ، وأسرانا األحرار، إلى أطفاؿ اإلنتفاضة.

حفظيما اهلل ورعاىـ. الطيب ووالدي العزيزة والدتي واحتراميـ وحبيـ بطاعتيـ اهلل امرني مف إلى  
 

 "  َصِغيًرا َربََّياِني َكَما اْرَحْمُيَما رَّب   َوُقؿ الرَّْحَمةِ  ِمفَ  الذُّؿ   َجَناحَ  َلُيَما واْخِفْض  قاؿ تعالى "
 يقي زوجتي الحبيبة " نعمو ".إلى مف سندني وسير معي في طر 

 إلى الشمعات المضيئة بناتي)سير، شروؽ، سجود، رغد(

 }ساجد  {ابني  إلى المستقبؿ وصدقتي الجارية

 إلى اخوتي واختي حفظيـ اهلل رعاىـ مف كؿ شر

 إلى األصدقاء واألحبة...... الزمبلء والزميبلت المحترميف.

 " إلى جميع ىؤالء أىدي ىذا العمؿ "

ف أسأت أو أخطأت فمف نفسي والشيطافىذا م"  "ا عندي فإف أحسنت فمف اهلل، وا 

 

 الباحث                                                                     

 عبدالجميل أبو عواد
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 إقرار

 
 أقر أنا معد الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي
الخاصة، باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما ورد، وأف ىذه الرسالة، أو أية جزء منيا، لـ يقدـ لنيؿ 

 أية درجة عممية عميا ألي جامعة أو معيد آخر.
 
 

 التوقيع: ........................... 
 

 االسـ: عبدالجميؿ غازي عبدالجميؿ أبو عواد
 

 41/5/6142التاريخ: 
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 شكر وتقدير

الميـ لؾ الحمد حمدًا أبمغ بو رضاؾ أؤدي بو شكرؾ وأستوجب بو المزيد مف فضمؾ الميـ لؾ   

الحمد كما أنعمت عمي نعمًا بعد نعـ ولؾ الحمد في السراء والضراء ولؾ الحمد في الشدة والرخاء 

وطمب  زاإلنجا، ىذا بفضؿ اهلل تعالى الذي منحني القوة والصبر عمى ولؾ الحمد عمى كؿ حاؿ

تتسابؽ الكممات وتتزاحـ العبارات لتنظـ عقد الشكر الذي ال يستحقو إاّل العمـ بالحب والجيد، ثـ 

ء، أنت، إليؾ يا مف كاف لو قدـ السبؽ في ركب العمـ والتعميـ، إليؾ يا مف بذلت ولـ تنتظر العطا

لدراسة كماؿ سبلمو الذي رعى ىذه ا رالدكتو الفاضؿ  األستاذشكري وتقديري إلى  أوجو إليؾ

 وتوجيياتو. بإرشاداتو

 ة سيير سميماف الصباح.بالشكر إلى الدكتور  وأتقدـكما 

  .بمناقشة ىذه الرسالة ليلتشريفيما  فايز محاميد والدكتور

ولؤلساتذة األفاضؿ في كمية العمـو التربوية بجامعة القدس الذيف لـ يبخموا عمي بمبلحظاتيـ 

 وتوجيياتيـ البناءة.

 " د في ىذا االنجاز ليكوف نورًا عممياً إلى كؿ مف ساع "

 

 الباحث: عبدالجميل أبو عواد
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 الممخص
االنفعالية درجة الصدمة النفسية ودرجة االضطرابات ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف 

ث بتحديد مجتمع ، ومف أجؿ ذلؾ قاـ الباحفي مراكز اإليواء الفمسطينية والسموكية لدى االحداث 
الدراسة والمكوف مف مراكز االيواء الحكومية والخاصة التابعة لوزارة الشؤوف االجتماعية والبالغ 

بنسبة  ( 65)عمى عدد  رو الذك وحصؿ ،( حدث111) وقد بمغت العينةكز، ا( مر 8عددىا )
المنيج الوصفي الباحث  استخدـو  %،41.6بنسبة  (46)عمى عدد  اإلناث حصمت% و 58.6

 .لمبلئمتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا االرتباطي
 

عداد قاـ بإ، و عبد العزيز ثابتاستخدـ الباحث مقياس الصدمة النفسية لدافيدسوف ترجمة ثـ 
كد مف صدقيا بعد عرضيا عمى عدد مف ات االنفعالية والسموكية وتـ التأاستبانة االضطراب

خبلؿ ايجاد الثبات عف طريؽ التجانس  (، وتـ التأكد مف ثباتيما مف11المحكميف المختصيف)
 الداخمي )كرونباخ ألفا(.

 
 كانت واالضطرابات االنفعالية والسموكيةلمصدمة النفسية  أف الدرجة الكميةأظيرت النتائج وقد 

 ، أظيرت النتائج وجودبدرجة متوسطة لدى األحداث، أما بالنسبة لمتغير الجنس )ذكر، انثى(
لمتغير السكف )مدينة، قرية، مخيـ( لصالح المخيـ، تبعًا و  الذكور،فروؽ دالة إحصائيًا لصالح 

 ،لصالح المنفصؿو متغير الحالة االجتماعية لموالديف )متزوج، مطمؽ، منفصؿ، أرمؿ( تيعًا لو 
وجود فروؽ دالة إحصائيًا في متغير  كما لـ تظير ،وكانت الدرجة متوسطة لجميع المتغيرات

درجة الصدمة النفسية ودرجة االضطرابات طردية بيف  العبلقة كما كانت مصدر الدخؿ.
 االنفعالية والسموكية بمعنى كمما زادت الصدمة زادت االضطرابات والعكس صحيح.

 
العمؿ عمى إنشاء وحدة خاصة  يا:نممجموعة مف التوصيات  تدمقُ  السابقة النتائج وبناءًا عمى

تقديـ خدمات التوعية واالرشاد إلى ، و ءر الصدمات النفسية داخؿ مراكز اإليواابالعبلج مف أث
عائبلت األحداث، حوؿ كيفية التعامؿ مع الحدث وخاصة إذا تعرض لصدمة، وكيفية التعامؿ 

العمؿ عمى التفريغ النفسي واالجتماعي عند االضطرابات االنفعالية والسموكية، و مع ذوي 
نشاء مراكز وأخبلؿ المعب والرسـ ولعب األدوار، و  األحداث مف ندية ثقافية وترفييية تعنى ا 



 

 د

 

بعاد األطفاؿ عف المعرضة لصدمات والمواقؼ الصعبة، و  باألطفاؿ والمراىقيف في المناطؽ ا 
بناء برنامج متابعة مختمفة ومنعيـ مف مشاىدة األخبار، و المواقؼ المسببة لمعنؼ والمشاكبلت ال

 وتأىيؿ لؤلحداث بعد خروجيـ مف مراكز اإليواء ومراقبة سموكيـ.
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Psychological trauma and its Relationship with Emotional and 
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Abstract 

This study aimed to find out the relationship between psychological trauma and the 

emotional and behavioral disorders for the incidents that happen inside the Quartering 

Center in Palestine.  

For the purpose this study, the re-searcher select the study population, which is 

composed of government and private Quartering centers , that are followed by the 

ministry of social affairs with a total of (8) centers the sample consisted from (111) 

incident, The number of males was (65) increased by 58.6% and the number of 

females (46) increased by 41.6%. The descriptive correlative was used in a simple 

random way that suits the nature of the study and its objectives. 

The researcher used Davidson’s Scale translated by Thabit Abdul Aziz, preparing 

questionnaire emotional and behavioral disorders honesty had been confirmed. 

After displaying it on a number of specialist’s judges (11), it was sure to stability by 

finding stability through the internal consistency (Kronebakh Alpha). 

The results showed that the total degree of psychological trauma and emotional and 

behavioral disorders for the incidents. As for the sex (Male, female) there are 

significant differences statistically in favor of males, and for place of residence (city, 

village, camp) for the benefit of the camp. And the situation of social status Married, 

Divorced, Separated, Widowed (and in favor of the separate, and the middle class for 

all variables). Lack of statistically differences in a variable source of income. 

There’s a positive relationship between psychological trauma and emotional and 

behavioral disorders meaning that when the trauma raises the disorders rise as well 

and vice versa.  
Based on these results, the researcher presented a set of recommendations related to 

trauma and emotional and behavioral disorders among the most important events, 

Working on the establishment of a unit specialized in treating the effects of traumas 



 

 و

 

inside shelters. and Providing education and counseling services to the families of 

events on how to deal with the event , especially if exposed to trauma and how to deal 

with people with emotional and behavioral disorders. And Working on psychological 

and social dischargeat the event through playing, drawing and playing roles, 

Establishing cultural centers and clubs that take care of children and teenagers in 

areas that are exposed to difficult situations, Keeping children away from situations 

that cause violence and various problems and preventing them from watching the 

news, Constructing and rehabilitating follow-up programs for event victims after they 

leave the shelters and observing their behavior. 
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 الفصل األول
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة: 1. 1

ومستقبؿ أي مجتمع يتوقؼ إلى حد كبير عمى مدى  ،األطفاؿ ىـ نصؼ المجتمع وكؿ المستقبؿ   
مكانات التي تتيح ليـ حياة سعيدة ونموًا سميمًا يصؿ بيـ إلى اىتمامو باألطفاؿ ورعايتيـ وتييئة اإل

لذلؾ يبذؿ المسئولوف قصارى جيدىـ في توفير كؿ ما مف شأنو تحقيؽ الرعاية  مرحمة النضج السوي،
الجسمية والنفسية واالجتماعية والتربوية ليؤالء األطفاؿ، بما يساعدىـ عمى النمو في جميع جوانب 

 . شخصيتيـ
النفسية المؤلمة التي تصنؼ إلى قسميف أساسيف الصنؼ األوؿ وىو ما يتعمؽ بالفرد أو  ةدمالصإف    

في قتؿ أو تعذيب واغتصاب أو اعتداء جنسي، كذلؾ  شتراؾاال وأ مشاىدةمثؿ  ؛مف فعؿ آخريف
طبلؽ النار  السرقة والحوادث المنزلية أو الجارية في أماكف العمؿ والخطؼ وعمميات اإلرىاب وا 

ز أو التوقيؼ وأيضا حوادث المرور وتصادـ القطارات والحوادث الجوية أو النووية ويشمؿ والحج
 والفيضانات والعواصؼ وحرائؽ الغاباتمثؿ عسر الوالدة  ؛الصنؼ اآلخر الكوارث الطبيعية

 (. 2002)ماكماىوف، 
تشتت الشعوري والصدمة النفسية المزمنة تتميز بفقداف الشخص لمعاني عاطفية تشيد حالة مف ال   

الداخمي يترجـ بعدـ ثبات واستقرار بالحالة العاطفية والنفسية ومف خبلؿ تفاعبلتو بتجارب الحياة يعيش 
حالة مف العبور الشعوري المتكرر والمكثؼ تمثؿ صعوبة كبيرة في الثبات العاطفي والمعنوي والسموكي 

حياتو بشكؿ طبيعي فيصبح أسيرًا  وحالة العبور المكثفة لممشاعر تفقد الشخص الفرصة ألف يعيش
 ليذه الحالة دوف قدرة لمسيطرة عمييا كونيا عاطفية ومتجذرة وال واعية. 

وفي حالة الصدمة المزمنة عبور ىذه المشاعر يتميز بالكثافة واإليقاع السريع وعدـ الثبات، وذلؾ   
حالة النفسية لمشخص مرتبطة الف حجـ الرواسب والمعاني السمبية مف الطفولة عادة ما يكوف كبير وال

العاطفي. -إلى حد كبير بعوامؿ خارجية النعداـ حالة التأمؿ الداخمي، والتغذية الذاتية والتبمور المعنوي
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ًا ما بلفرد المصاب بالصدمة المزمنة غالوبما أف الواقع الخارجي متغير ويعمؿ وفقًا لمعاييره فإف ا
 (. 2009ناء عميو)حمود، يخضع ليذا الواقع ونفسيتو تتشكؿ وتتغير ب

كاالعتداء أو االغتصاب أو السطو أو مواقؼ، الفي صدمة النفسية ومف أىـ سبؿ فيـ ردود أفعاؿ ال  
  التوقيؼ أو الخطؼ وغيرىا، ىو مبلحظة اآلثار الخفية التي تتركيا ىذه المواقؼ عمى مبادئ الناس 

ية بحدة تمؾ التي مف صنع البشر، فمع كوف ومعتقداتيـ، وال تكوف ردود أفعاؿ الناس لمكوارث الطبيع
إال أنيا تؤخذ عمى أنيا مف صنع  لغابات والزالزؿ تؤدي إلى الموت،األعاصير والفيضانات وحرائؽ ا

ال ئيـ انو كاف باإلمكاف تفادييا، اإللو، بينما ينظر إلى تمؾ التي ىي مف صنع البشر أو بسبب أخطا
، فكـ مف كارثة تسببت بأضرار قميمة نسبيًا صدمة النفسيةالتشكؿ قوة الحادثة عنصر ميما في مجاؿ 

 (. 2002ريف محطميف نفسيا)ماكماىوف، لكنيا تركت كثي
والصدمة تحدث في ظروؼ خارجية معينة ولكف الذي يجعؿ منيا فاجعة مؤلمة ال تعود إلى   

لى الط ابع الما ورائي في الظروؼ نفسيا بؿ إلى الموقؼ النفسي الذي يقفو المرء في ىذه المحظة وا 
ىذه المحظة، إف الفاجعة ال تعود إلى المبلبسات الخارجية التي يعيشيا المرء في ىذه المحظة بؿ إلى 

 الحالة النفسية الشاذة التي يوجد عمييا. 
وتعتبر الحرب مف أقوى الصدمات النفسية التي يمكف أف يوجييا األطفاؿ نظرًا إلى ما يبلزميا مف   

إف مف بيف العوامؿ الضاغطة  (1993متواصؿ عمى الحياة، لقد أوضح ماكنالي)عنؼ شديد وخطر 
النسب، ولفت  وأغمب بأعمى ترتبطاألطفاؿ، كانت الحرب  عند النفسية المسببة لضغط الصدمة

ناوؿ تما بعد الصدمة لدى األطفاؿ إلى  ( في مراجعة تاريخية الضطراب1996الصايغ وزمبلؤه)
بات أشارت إلى الحرب، إف تفاعؿ األطفاؿ النفسي مع الحرب مماثؿ لتفاعؿ التقارير عف ىذه االضطرا

كما ويبلحظ أيضًا ظيور  قمؽ واضطراب المزاج،الالبالغيف معيا، وىو يمكف أف يتضمف اضطراب 
اضطرابات سموكية وتوحي بعض الدالئؿ باف طبيعة التعرض تحدد طبيعة رد الفعؿ:فرد الفعؿ عمى 

يكوف إحساسا بالقمؽ في حيف أف رد الفعؿ عمى فقداف شخص قد يكوف  التعرض لمخوؼ يمكف أف
 (.Eley&Sevenson,2000االكتئاب)

مف ىذه الصدمات، فالتنشئة االجتماعية تجعؿ الطفؿ في حالتيف أما تربويًا وال يوجد ما يجنب الطفؿ   
النتيجة، ثـ أف المبلبسات أف يفشؿ ويصبح اعتماديًا أو أف ينجح ويصبح أنانيًا والتي تنتيياف إلى نفس 

فالصدمة ستعقبيا صدمات أخرى )فبل توجد حياة خالية  ستؤثر بدورىا عمى سموؾ اإلنساف، الخارجية
مف الصدمات تماما (غير أف ىذه الصدمة ال تستطيع أف تغير مجرى اإلكراه الناتج عف الصدمة 
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ما ينتج عنيا مف صدمات، ىو أف األساسية، وال تغير شكمو كؿ ما يمكف أف تفعمو ىذه المبلبسات و 
 (. 1999 تعمؽ ىذا اإلكراه أو تزيد فيو بطريقة أو بأخرى)بونوا،

ال يعمف عنيا  نفعاليةف الكبار ولكف اضطراباتيـ االم نفعاليةأكثر عرضة لبلضطرابات اال واألطفاؿ   
طفؿ ال يستطيع بصورة أعراض مرضية مشابية لما يحدث عند الكبار والسبب في ذلؾ يرجع إلى أف ال

 . أف يعبر عف أفكاره أو أحاسيسو ومشاعره أو مخاوفو أو قمقو
عف التعرض  مف األمراض واألزمات الجسمية، والنفسية، والعقمية فضبلً  اً كثير  وقد يعاني الطفؿ  

لمجنوح، فقد يصاب بفقر الدـ أو قصر النظر وقد يعاني مف األرؽ والقمؽ واالكتئاب والتمرد والعصياف 
كثيرًا مف المخاوؼ الشاذة أو  األطفاؿ ثورة والشؾ في القيـ االجتماعية أو اإلسبلمية، وقد يوجووال

الفوبيات ومف األحبلـ والكوابيس المزعجة ومف التبوؿ البلإرادي، وحاالت قميمة مف فصاـ الطفولة 
 . (1999والمراىقة فضبل عف حاالت التأخر الدراسي والجنوح )العيسوي، 

ات الطفولة ليا طبيعة خاصة ومظاىر نوعية في كؿ نوع مف االضطراب وبعضيا يرجع إف اضطراب  
إلى العجز التطوري والذي يشير إليو التراث النفسي بوجود عبلقة بيف المرض النفسي لدى اآلباء 

 . (2004كؿ السموؾ المدمجة والمخرجة لدى األطفاؿ)فايد، امقابؿ األميات وبيف مش
حركات ويعبر عف آالمو وأحزانو باالبتعاد ات و تصرفيتضمف  و تعبيرًا سموكياً والطفؿ يعبر عف نفس  

مختمفة، اضطرابات فسيولوجية جسدية حدوث أو العدواف أو الخوؼ والفزع أو ب دأو الرفض أو التمر 
ف مرحمة الطفولة مف أىـ المراحؿ التي يعاني فييا الطفؿ نفسيًا نتيجة ألخطاء تربوية تصدر مف و  ا 

رجة تصؿ إلى عقمو الباطف، حيث تبقى في دف دوف قصد، وال ينتبياف إلييا فيي تصيب الطفؿ بالوالدي
مكانيا مختفية لتسيطر عمى حياتو مف بعيد، وترسـ لو طريؽ العذاب في كبره، مما يدفعو إلى 

 (.2013االنحراؼ أو يقوده إلى الجنوف)العطار، 
 ؿالطف ا واقع ميـ في التأثير عمى تكويفلي -األولى المدرسة -العممية التربوية داخؿ جدراف البيتو   

فإذا كاف أسموب تربية البيت قائمًا عمى إثارة مشاعر  النفسي واالجتماعي وبناء شخصيتو ومشاعره،
الخوؼ والقمؽ وانعداـ األمف في نفس الطفؿ فاالستجابة لذلؾ األسموب تكوف عادة باضطراب أنماط 

عاقة نموه النفس وانعداـ التكيؼ السوي  ي ويؤدي إلى التأخر في النمو لممراحؿ األخرى،السموؾ لديو وا 
تؤدي إلى حالة مف الصراع االنفعالي وتكوف صادرة عف الوالديف وىي استجابة و داخؿ المدرسة 

لما اكتسبو مف سموكيات سمبية داخؿ البيت ثـ  طبيعية لمطفؿ ويبدأ بإظيار مشاعر االنطواء والعزلة،
 . (2008وىكذا بقية أنماطو السموكية)نبياف،  انتقمت لممدرسة،
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فيو يتعرض خبلليا إلى مشاكؿ نفسية  وتعتبر خبرات الطفؿ مع بيئتو التي فييا في غاية األىمية،  
مما يدعوا إلى أف يدرؾ اآلباء أف الطفؿ في سنواتو األولى مف  تحدث لو بصورة مستمرة ومتكررة،

ى العناية والعطؼ والتفيـ لحاجاتو النفسية في أثناء رعايتو، حياتو لو حياة ذىنية نشيطة وتحتاج إل
وعقميًا بطريقة يصعب معيا في المستقبؿ  في مرحمة الطفولة ويتشكؿ أخبلقياً  شخصيتو واإلنساف تتبمور

واألسرة ىي المحيط األوؿ الذي   .(2013مف أحداث أي تغير أو تبديؿ ميما كاف نوعو)العطار، 
األسرة  ؼ ىذه األسرة وأسموب تربيتيا لمطفؿ تنعكس عمى سموكو في المستقبؿ،فظرو  ينشأ فيو الطفؿ،

المضطربة تخمؽ أبناء يعانوف مف االنحرافات السموكية واالضطرابات النفسية ويفتقدوف إلى السموؾ 
لحاؽ  السوي ويعانوف مف شخصية غير سوية، وتؤدي األساليب السيئة السمبية إلى تدمير الطفؿ وا 

حدث األسرة المضطربة خمبًل في مسار النمو الطبيعي لمطفؿ وتُ  ،ذى البالغ في المستقبؿالضرر واأل
اليدوء والتوازف النفسي والشعور شخصية مضطربة غير سوية تفتقد إلى  وتصبحوتحرمو مف التكيؼ 

الذات، وغالبية تصرفات األطفاؿ السيئة تعود إلى أسموب الوالديف في التربية وتعرض  تقدير يتدنب
 (.2009الطفؿ إلى صدمة في حياتو)نيساف، 

خبلؿ تنشئتيـ االجتماعية ويسايروف في سموكيـ  مقبوؿظـ األطفاؿ السموؾ المعياري الويتعمـ مع  
ولكف البعض ينحرفوف أو يجنحوف في سموكيـ ليذه المعايير  ،مقبوؿاالجتماعي ال السموؾ معايير

ح ىو و ونحف نعرؼ أف الجن ة مرضية تمثؿ مشكمة،بدرجة قد تكوف خطيرة بينما البعض يجنحوف بدرج
الذي يرتكب عمبل خارجا عمى  الفعؿ أو السموؾ الجانح، والجانح ىو الحدث)الطفؿ أو المراىؽ(

ح األحداث مف المشكبلت النفسية واالجتماعية و ومشكمة جن ،المعايير االجتماعية وعمى القانوف
مجتمع والتي تيمنا في دراسة عمـ نفس النمو والصحة واالقتصادية التي تواجو األسرة والمدرسة وال

ح األحداث في تزايد يستوجب التدخؿ لموقاية والعبلج حتى و ويبدو أف جن ،النفسي النفسية والعبلج
 . (1997نتجنب الخسارة البشرية الناتجة عف ىذه المشكمة)زىراف، 

الشخصي وعمميات تكيفيـ  ويعاني األطفاؿ مف بعض المشكبلت االنفعالية التي تعيؽ نموىـ  
االجتماعي، باإلضافة إلى إف البعض منيـ يمارس أنماطًا سموكية غير اجتماعية تشكؿ مصدرا 

في شخصية الفرد ويعيقو مف عمميات التفاعؿ  إلزعاج اآلخريف، األمر الذي ينعكس أثره سمبياً 
واالنسحاب  الزائدة،االجتماعي والتحصيؿ األكاديمي ومف ىذه المشكبلت الخجؿ، واالعتمادية 

تعرض األطفاؿ إلى  الغيرة، والتي قد تظير نتيجة االجتماعي، السرقة، االكتئاب، العدواف، القمؽ،
 . (2006)الزغوؿ، ـالصدمات النفسية المتكررة في حياتي
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 :وأسئمتيامشكمة الدراسة  2.1
ات االنفعالية والسموكية لدى الصدمة النفسية وعبلقتيا باالضطراب في الحالية تتمحور مشكمة الدراسة   

 األحداث في مراكز اإليواء الفمسطينية مف وجية نظرىـ؟
تؤثر الصدمة النفسية عمى اإلنساف وخاصة الطفؿ بدرجة أكبر مف غيره لعدـ قدرتو عمى امتبلؾ   

المقومات الدفاعية الكافية لذلؾ وتترؾ اثر في شخصيتو المستقبمية، لذلؾ فاف تعرض األطفاؿ ليذه 
الصدمات والتي تسبب االضطرابات االنفعالية والسموكية قد تؤدي إلى ردة فعؿ سمبية عند ىؤالء 
األطفاؿ كالعنؼ والعدواف ، والسرقة، الغضب، القمؽ، االكتئاب وغيرىا مف االضطرابات وتكوف كنوع 

 مف تفريغ ما يكبتو الطفؿ في داخمو.
النفسية التي  ةتنبع مف الصدم تيوال األحداث، عنداالنفعالية والسموكية انتشار االضطرابات أف و   

النفسية  ليا في حياتيـ وترؾ األثر السمبي في شخصية األطفاؿ نتيجة إلى تأثير الصدمة وفيتعرض
لمدمنيف عمى الكحوؿ افي العمؿ كاخصائي نفسي وتأىيؿ  العممية توخبر مف حيث الحظ الباحث و 

يـ اضطرابات في شخصيتيـ لدياألحداث والتي تظير  وجود نسبة ممحوظة مف األطفاؿ والمخدرات،
  .عمى شكؿ انفعاالت وسموكيات سمبيةوىذه االضطرابات بدأت بالظيور 

  
 أىمية الدراسة: 3.1
األحداث الذيف  ع ما يدور في أذىاف مجموعة مفستطبلا تحاولتكمف أىمية ىذه الدراسة في إنيا   

, لدييـ إحداث اضطرابات انفعالية وسموكية في سببتتوقد  صدمة نفسية في حياتيـ. إلىتعرضوا 
والحصوؿ عمى معمومات حية وواقعية ومعرفية لتصورات ومشاعر وأراء األحداث حوؿ دور الصدمات 
النفسية في الوقوع وتغيير في شخصية اإلنساف واالطبلع عمى أسباب ىذه الصدمات ومظاىرىا 

 مف وطأه عمى األحداث. واالقتراحات بشأف منع أو الوقاية أو التخفيؼ
عمى فئة ر الصدمات النفسية عمى افي وضع حد ألث متواضعاً  إسياماً  يمكف أف تسيـ وىذه الدراسة  

ويتراوح أعمارىـ  والمراىقيف وىـ األطفاؿ مف المجتمع الفسطيني األحداث الذيف يمثموف النسبة األكبر
تقبؿ مزىر وخاٍؿ مف االضطرابات إذا ما ( سنة، وىذه الفئة تعد االساس في بناء مس18-11ما بيف)

ختمؼ دور المؤسسات تالدعـ ليـ، وال و عممت األسرة عمى أسس التربية الصحيحة وتقديـ العناية 
الخاصة برعايتيـ عمى أسس تربوية واجتماعية ونفسية صحيحة، ومف ىنا تنبع مسؤولية المؤسسات 

احة النفسية وتقديـ الخدمات العبلجية في حاؿ فئة والعمؿ عمى تقديـ وسائؿ الر ىذه في الحفاظ عمى 
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تعرضيـ لمصدمة نفسية واكتشافيا بوقت مبكرًا، حتى ال تتطور إلى اضطرابات وانحرافات سموكية 
 ،وانفعالية واجتماعية سمبية عمى الطفؿ والمجتمع كامبًل، وحمايتو مف أثار الصدمة عمى المدى البعيد

رار وعدـ الشعور باألماف واليروب مف الواقع الى عالـ قد يصؿ التي تتركيـ في حالة مف عدـ االستق
المجتمع بشكؿ عاـ, والصدمة النفسية كذلؾ  إلىدماف المخدرات التي تبدأ بتدمير الطفؿ ثـ تنتشر إل

 .تعمؿ عمى وجود شخصية غير سوية في حالة عدـ مواجيتيا بالطرؽ والوقاية المناسبة ليا
الوصوؿ إلييا معرفة أسباب االضطرابات المختمفة  فيطمح الدراسة كذلؾ مف اإلسيامات التي ت   

وتفشي ، الجنوح واالنحراؼ والتطرؼ، عند األحداث وخاصة فيما يتعمؽ بالعنؼ والعدواف والجريمة
الظواىر السمبية كالفوضى واإلىماؿ والبلمباالة، ونحف في عصر ووضع يمزمنا التماسؾ األسري 

االحتبلؿ يعمؿ عمى استغبلؿ ىذه المشكبلت  أفالجتماعي في البيت حيث والشعور باألمف النفسي وا
 .التي يمر بيا أطفالنا الذيف سيصبحوف شباب الغد الذي يحمي الوطف ويعمؿ عمى تطوره

وذلؾ باألسموب العممي ، ولذلؾ مف األىمية التصدي إلى ظاىرة االضطرابات االنفعالية والسموكية  
 اعي والعممي دوف مواجية بالطرؽ المضادة والتي تزيد مف شدة االضطراب,والتربوي والنفسي واالجتم

نما بالعمـ والمنيج العممي والعودة   الديف اإلسبلمي والتمسؾ بقيمو األخبلقية السامية. إلىوا 
 

 أسئمة الدراسة: 4.1
 الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية: تحاول

درجة الصدمة النفسية ودرجة  حصائية بيفاللة إسؤاؿ الرئيسي: ىؿ توجد عبلقة ذات دال .1
مف وجية  واء الفمسطينيةفي مراكز اإلياالنفعالية والسموكية لدى األحداث االضطرابات 

 ؟نظرىـ 
 

 :اآلتية األسئمة الفرعية ىذا السؤاؿ الرئيسي وينبثؽ عف
مف  في مراكز اإليواء الفمسطينية لدى األحداثمتوسطات الصدمة النفسية  ما مستوى  .2

 ؟جية نظرىـ و 
في مراكز اإليواء االنفعالية والسموكية لدى األحداث  ما مستوى متوسطات االضطرابات .3

 ؟الفمسطينية 
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لصدمات النفسية لدى ا في مستوى عينة الدراسة تختمؼ متوسطات تقديرات أفرادىؿ  .4
 لمتغيرات)الجنس،ا باختبلؼفي مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ األحداث داخؿ 

 السكف(؟الحالة االجتماعية لموالديف، مصدر الدخؿ، 
في مستوى االضطرابات االنفعالية  ختمؼ متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسةىؿ ت .5

 باختبلؼفي مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ والسموكية لدى األحداث 
 سكف(؟ال مصدر الدخؿ، الحالة االجتماعية لموالديف، لمتغيرات)الجنس،ا

 
 فرضيات الدراسة: 5.1

 إلى فرضيات كاألتي: والرابع والثالثرئيسي تـ تحويؿ السؤاؿ ال
بيف الصدمة النفسية   (α≤ 0.05)ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1
 ؟في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األحداث و 
متوسطات الصدمة  بيف (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

تعزى لمتغير الجنس)ذكر، في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ لدى األحداث النفسية  
  .أنثى(

مة متوسطات الصد بيف (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3
تعزى لمتغير السكف)مدينة، في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ لدى األحداث النفسية  

   قرية، مخيـ(.
متوسطات الصدمة  بيف (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4

لمتغير الحالة االجتماعية  تعزىفي مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ لدى األحداث النفسية  
 لموالديف)متزوج، مطمؽ، أرمؿ، منفصؿ( 

متوسطات الصدمة  بيف (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -5
تعزى لمتغير مصدر الدخؿ في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ لدى األحداث النفسية  
 غير ذلؾ(. األـ،)األب، 

متوسطات االضطرابات  في (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -6
تعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ االنفعالية والسموكية لدى األحداث 

 . الجنس)ذكر، أنثى(
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طات االضطرابات في متوس (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -7
تعزى لمتغير السكف في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ االنفعالية والسموكية لدى األحداث 

 مخيـ( )مدينة، قرية،
متوسطات االضطرابات  في (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -8

تعزى لمتغير الحالة إليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ في مراكز ااالنفعالية والسموكية لدى األحداث 
 االجتماعية لموالديف )متزوج، مطمؽ، أرمؿ، منفصؿ(.

متوسطات االضطرابات  في( α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -9
تعزى لمتغير مصدر رىـ في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظاالنفعالية والسموكية لدى األحداث 
 الدخؿ )األب، األـ، غير ذلؾ(. 

 
 أىداف الدراسة: 1.1

 -تيدف الدراسة الحالية التعرف إلى :
 . االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األحداثعبلقتيا بالصدمات النفسية و  -1
 . النفسية واالضطرابات االنفعالية والسموكية ةالصدممع  ؤلحداثل يةجنسال الفروؽ معرفة -2
 . واالضطرابات االنفعالية والسموكيةمع الصدمة النفسية  الديفالحالة االجتماعية لمو  فروؽ معرفة -3
 . واالضطرابات االنفعالية والسموكيةمع الصدمة النفسية  مصدر الدخؿ فروؽمعرفة  -4
 . واالضطرابات االنفعالية والسموكيةمع الصدمة النفسية مكاف السكف  فروؽمعرفة  -5
 

 سة:حدود الدرا 7.1
 الحدود اآلتية:ب الدراسة تحدد نتائج

ية وىي )مؤسسة دار األمؿ لممبلحظة والرعاية األجتماعية، فمسطينال لحدود المكانية: مراكز اإليواءا
 جمعية دار أصدقاء األيتاـ، بيت الفتيات، مركز تأىيؿ الشبيبة(

 ( 2016-2015)تـ تطبيؽ الدراسة في العاـ الدراسي الحدود الزمانية: 
في مراكز اإليواء مف األحداث  المتيسرة عشوائيةلحدود البشرية: تـ إجراء الدراسة عمى عينة ا

 . ( سنة15-18، وقد تراوحت اعمارىـ ما بيف )الفمسطينية
 . الحدود المفاىيمية: المفاىيـ والمصطمحات الواردة في ىذه الدراسة



 

41 

 

 استبانةياس الصدمات النفسية و مق وىي: الدراسة في: األدوات المستخدمة الحدود اإلجرائية
 . االضطرابات االنفعالية والسموكية

 
 :محددات الدراسة 8.1

 :اآلتيةالمحددات ب تحدد نتائج الدراسة 
جزء  الوصوؿ لبلحداث في قطاع غزة والتي تعتبر مفمحددات سياسية: حيث لـ يتمكف الباحث  -

 ىاـ في ىذه الدراسة.
 واختبلؼ العينة بشكؿ متواصؿ.عدـ القدرة عمى حصر مجتمع الدراسة  -
 

 مصطمحات الدراسة: 9.1
  :النفسية الصدمة

( بأنيا ىزة عاطفية ناتجة عف حادثة 1995يرد معنى كممة صدمة في معجـ أكسفورد اإلنجميزي)  
مؤلمة، تؤدي أحيانا إلى اضطراب عصبي، وأصبحت كممة صدمة ومشتقاتيا كممات متداولة في 

 مشخص العادي يعني أنيا حادثة مأساوية مؤثرة فيو ومسببة لئلحباطحديثنا اليومي ومدلوليا ل
 (2002)ماكماىوف، 

 
وقد يمزؽ اإلنساف بشدة  الفرد ويخترؽ جيازه الدفاعي، وتعرؼ الصدمة أيضًا بأنيا حادث يياجـ  

ذا لـ تتـ السيطرة عميو إويؤدي الحادث الصدمي إلى تغيرات عمى صعيد الشخصية أو مرض جسدي 
 & Mitchell)لصدمة شعور باليمع والرعب والعجزامؿ معو بسرعة وفعالية وينجـ عف اوالتع

Everly,1995). 
وتعرؼ في دليؿ التشخيص العالمي لطب النفسي بأنيا معايشة الفرد لخبرة الحدث أو مشاىدتو أو   

مث رد فعؿ مواجيتو، وىذا الحدث يتضمف موتًا أو أذًى أو تيديدًا لمفرد أو ألشخاص آخريف، مع حد
 (A,P,A.DSM-IV,1994,p424فوري مف الشعور بالخوؼ الشديد، أو العجز، أو الرعب)

( الصدمة النفسية بالمفيـو العممي واألكاديمي ىي تمؾ األحداث القاسية 2009ويعرؼ حمود)   
ـ الصادمة والمسببة لحالة مف الخوؼ والرعب والعجز، والتي مف شأنيا إحداث تفتيت وتحطيـ لممفاىي
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بأنيا الدرجة التي يحصؿ  إجرائياً  الصدمة في ىذه الدراسة األساسية التي يحمميا اإلنساف، وتعرؼ
 . في ىذه الدراسة المستخدـ عمييا األحداث عمى مقياس الصدمة النفسية

 
 

 االضطرابات االنفعالية :
واء مف حيث شدتو س االضطرابات االنفعالية في الفرد عدـ مناسبة االنفعاؿ، (2008الداىري) عرؼ  

فالفرد السوي يكوف انفعالو مناسبا لمموقؼ الذي يستثير  ،أو مف حيث نوعو لمموقؼ الذي عايشو الفرد
 . االنفعاؿ سواء مف حيث نوع االنفعاؿ أو شدتو

 
االنفعاؿ حالة شعورية مركبة يصاحبيا نشاط جسمي وفسيولوجي مميز، واالضطراب االنفعالي حالة و   

الفعؿ االنفعالية غير مناسبة لمثيرىا بالزيادة أو النقصاف فالخوؼ الشديد كاستجابة  تكوف فييا ردود
وضرورية لممحافظة عمى  بؿ يعتبر استجابة انفعالية عادية انفعالياً  لمثير سخيؼ ال يعتبر اضطراباً 

 . (2010طاب، خالكريـ و عبد الخوؼ الشديد مف مثير غير مخيؼ يعتبر اضطرابا انفعاليا) إف الحياة
يـ األطفاؿ الفاشميف اجتماعيا وغير بأنالضطرابات السموكية ا( Hewett،1968ىيوت) وعرؼ  

 .متوافؽ سموكيـ وفقا لتوقعات المجتمع الذي يعيشوف فيو، إلى جانب جنسو وعمره
فقد عرؼ األطفاؿ المضطربيف سموكيا بأنيـ غير قادريف عمى التوافؽ  (Woody,1969أما وودي)

معايير االجتماعية المحددة لمسموؾ المقبوؿ، وبناء عميو سيتأثر تحصيميـ األكاديمي والتكيؼ مع ال
كذلؾ عبلقاتيـ الشخصية مع المعمميف والزمبلء في الصؼ إضافة إلى ذلؾ فإف ىؤالء لدييـ مشكبلت 
ـ تتعمؽ بالصراعات النفسية وكذلؾ بالتعمـ االجتماعي، ووفقا لذلؾ فاف لدييـ صعوبات في تقبؿ أنفسي

كأشخاص جديريف باالحتراـ، والتفاعؿ مع األقراف بأنماط سموكية منتجة ومقبولة والتفاعؿ مع أشكاؿ 
كذلؾ االنجذاب نحو ما ىو  السمطة كالمعمميف والمربيف والوالديف بأنماط سموكية شخصية مقبولة،

 . (2000 عاطفي ومؤثر ونفسي حركي وأنشطة التعمـ المعرفي دوف صراع)يحيى،-عادي
والسموكية يمكف لمباحث أف واستنادا عمى التعريفات المفاىيمية السابقة لبلضطرابات االنفعالية   

 عمى أنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا األحداث عمى إجرائياً  االضطرابات االنفعالية والسموكية يعرؼ
 . المستخدمة في ىذه الدراسةقياس االضطرابات االنفعالية والسموكية  أداة
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 :األحداث
مفردىا الحدث وتشير في المغة العربية إلى صغير السف، وىو مف أتـ السابعة مف عمره ولـ يتـ    

 . (2004الثامنة عشر مف عمره ويختمؼ تعريؼ الحدث في القانوف عنو في عمـ االجتماع)جعفر، 
 ، بحيث ال يكوفلديو كتمؿ مرحمة النضوجتالحدث بأنو الشخص الذي لـ  (1998ويعرؼ جباريف)

قادرا عمى فيـ ماىية وطبيعة السموؾ اإلجرامي وتقدير نتائجو، فيو ال يزاؿ بحاجة إلى مف يأخذ بيده 
ويرشده إلى القواعد الناظمة لممجتمع، ولذا فقد وضع المشرع لو معاممة جزائية خاصة مراعاة ورفقا بو، 

نما حالة دراؾ وا  عرضية أو تجربة سمبية  ألف إقدامو عمى ارتكاب الجريمة ال يكوف عف كامؿ وعي وا 
 . دفعتو إلييا سوء الرعاية أو فساد التوجيو

والحدث مف منظور عمـ النفس ىو الطفؿ الذي ال يعيش بسبلـ مع نفسو، نتيجة مروره باألزمات 
أما الحدث مف منظور اجتماعي ىو الطفؿ الذي . واالضطرابات التي يفصح عنيا في مواقفو السموكية

رفة عف النموذج الوسط لمجتمعو، الذي أسماه " روسو" النموذج السوي يصدر عنو سموكيات منح
السميـ، أي أف الحدث ينتيؾ حرمة النموذج الجمعي، الذي شكمو مجتمعو بوساطة سموكياتو غير 

( 18-11ويعرؼ الباحث الحدث إجرائيًا ىو الفرد الذي يتراوح عمره ما بيف). ب ت( المقبولة)رطروط،
 انفعالية وسموكية نتيجة لتعرصة لصدمة نفسية مؤلمة.ويعاني مف اضطرابات 

 :مراكز اإليواء
ىي مراكز لمخدمات االجتماعية تتمثؿ في المصحات العقمية العامة والخاصة والمراكز النفسية   

ويتـ توفير العديد مف الخدمات العبلجية لؤلطفاؿ في بيئة صحية مناسبة، وتوفير  متعددة األغراض،
، باإلضافة إلى خدمات العبلج الفردي والجماعي، وتوفير بيئة طعاـ والرياضة والترفيولنـو والخدمات ا

تربوية صالحة لمساعدة األطفاؿ عمى التعمـ والتعميـ، وتشمؿ ىيئة التدريس عددًا مف المختصيف 
ؿ النفسييف والعامميف في حقؿ التنمية االجتماعية والتربية الخاصة، وقد يستمر تواجد ىؤالء األطفا

لفترات زمنية مختمفة تبعًا لمحالة، وفي حالة تحسنو يتـ تحويمو إلى مراكز الحياة المجتمعية العامة 
 . (2006الستكماؿ حمقة إعداده لمقياـ بدوره في المجتمع)الزغوؿ، 
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 الفصل الثاني
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 

 الصدمة النفسية 1
 مقدمة: 1.2
حيث شدتيا وطراوتيا أو  مفالكثير مف األزمات التي تتنوع  القرف الواحد والعشروفيشيد العالـ في   

وفمسطيف تتعرض ليذه األزمات بشكؿ عاـ  و بعصر األزمات،تالنتائج المترتبة عمييا ويمكف تسمي
لى القيـحيث تفوؽ كؿ تمؾ األزمات في تأثيرىا وتغيرىا لنظرة اإل معتقدات السائدة، وال نساف لنفسو وا 
 . حيث تجد نفسو مضطرا إلى التمرد عمى الذات اإلنسانية

تعوؽ  و حياة اإلنساف مف الصعوبات أو عقبات مادية أو المعنوية أو عنيفةوفي واقع األمر ال تخم  
سير دوافعو نحو أىدافيا، والعجز عف اجتياز العقبة بطريقة سريعة ومرضية ىي مضاعفة الجيود 

لحؿ  هتفكير  تحوؿف طريقو، وفي حاؿ فشؿ في ذلؾ ياوالت إلبعاد ىذه الصعوبات عوتكرار المح
المشكمة بطرؽ االلتفاؼ حوؿ العقبة أو استبداؿ اليدؼ بغيره أو تأجيؿ إرضاء الدافع إلى حيف، وفي 

 . (2000 الحاالت المرىقة تقوؿ أف اإلنساف يعاني مف أزمة نفسية)ربيع،
لمصدمة  التاليةاألسباب الرئيسية المؤدية لئلصابة باالضطرابات وتعد األحداث الصدمية مف "  

( مثؿ المواقؼ الخطرة التي تقع خارج نطاؽ الخبرة اإلنسانية االعتيادية، وىذه PTSDالنفسية )
كبيرة  جيود ،حتاج الشخص المتعرض ليايو  األحداث الصدمية ليا ردود عنيفة لدى أي شخص تقريبا،

 . (Atkinson at, el,1995:p565-566)"يؼومدة طويمة إلعادة التك
ومفاجئة يغمب عمييا القوة  إف األحداث التي تسبب الصدمة النفسية ىي أحداث كبيرة وخطيرة،  

الشديدة والمفرطة وغير متوقعو، ويمكف أف تؤثر عمى فرد أو مجموعة مف األفراد أو المجتمع بأسره، 
كوابيس وأحبلـ مزعجة حوؿ  :ية المظاىر التاليةالصدمة النفس وتظير عمى الشخص الذي يعاني مف

أحداث الحرب، شعور بأف الحرب سوؼ تحدث مرة أخرى، استرجاع األحداث عف طريؽ لعبة الحرب، 
صعوبة وتقطع النـو والحركة الزائدة غير المعتادة، عدـ  االنطواء والبعد عف اآلخريف والشعور بالقير،
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المعتادة، تشتت التفكير وصعوبة التركيز وانخفاض التحصيؿ  القدرة عمى القياـ باألعماؿ اليومية
الخوؼ مف الظبلـ والترقب والتوجس، إلى غيرىا مف األعراض و التبوؿ البلإرادي، و الدراسي، 

المصاحبة لمصدمة، ومف أىـ المظاىر لمصدمة فقداف األطفاؿ لطفولتيـ وحديثيـ بأحاديث الكبار 
 . (2009ي بكثير)أبو مموح، وتجاوز عمرىـ العقمي لعمرىـ الزمن

 ميولومنو وسيمة يبرىف بيا عمى الغرض و ويسعى األطفاؿ إلى ىدؼ االستدالؿ عمى كماؿ الذات،   
ما أ الفشؿ ىو المستوى المطمؽ والذي يحسو بضآلة ذاتو ونقصانيا، ويمكف أف ينجح أو يفشؿ وغالباً 

 يةثان مرةً  الكماؿ، وعميو أف يكرر الغرضالنجاح والذي يشعره بخيبة األمؿ ألنو مؤقت وال يدؿ عمى 
وىذه التجارب ستثبت لو بطبلف مزاعمو والذي يشكؿ مأساة داخميو عميقة لؤلطفاؿ، أما  ،ةورابع ةوثالث

الؿ والمرارة وفي كمتا الحالتيف تحس باإلذ ،أماـ العالـ اً ضعيفإذا كانت النتيجة الفشؿ فإنو يرى نفسو 
 . (1999النيائية مطمقة في العالـ )بونوا،  ةعبلقة تألييي قو إلقامةالعميقة في عدـ توف

حت غراسؿ ، ومثمما أوضنسبة عالية وبمغت نسبة األطفاؿ واليافعيف المتأثريف بالحروب الحديثة  
قمما تفرؽ أو  ، فإف النزاعات العصرية تفتؾ بصورة خاصة باألطفاؿ ألنيا "ماشيؿ في تقرير لميونسؼ

% 45" لقد شكؿ األطفاؿ خبلؿ العقديف الماضييف أكثر مف  المقاتميف والمدنيف بيف ىي ال تفرؽ عممياً 
وقتؿ أكثر مف مميوني طفؿ خبلؿ العقد الماضي كما  .(Bellamy, 2004مف ضحايا الحروب )

عاقات فيما أرغـ حوالي أأصيب عدد  مدانيـ أو مميوف عمى النزوح داخؿ ب 15كبر بكثير بجروح وا 
 .(Machel, 2001)رىالمجوء إلى بمداف أخ

وتؤثر األحداث الضاغطة والصادمة في المتغيرات النفسية واالنفعالية لؤلطفاؿ حيث تعتبر الحروب   
والنزاعات المسمحة وما يرافقيا مف خبرات التيديد والفقداف والخطؼ واإلصابات الجسدية مف أكثر 

ة الخاصة باألمف والقمؽ األحداث الصادمة لؤلطفاؿ حيث تظير عبلقة بيف المشكبلت النفسي
التعرض لممواقؼ الميددة التي تنطوي عمى القتؿ والخطؼ و واالضطرابات المزاجية لؤلطفاؿ مف جية، 

  (.1996At,El  Mccloskeyواالنفجارات مف جية أخرى)
وتعتبر األسرة أىـ عوامؿ التنشئة االجتماعية وتؤثر في سموؾ الفرد وتشرؼ عمى النمو االجتماعي   

النفسي أو ة وتوجو سموكو، والسنوات األولى في حياة الطفؿ تؤثر في التوافؽ توتكويف شخصي لمطفؿ
واألسرة ىي  ،ألطفاؿ شديدي التأثر بالتجارب المؤلمة والخبرات الصادمةاسوء التوافؽ حيث يكوف 

جتماعية المسئولة عف تنشئة الطفؿ اجتماعيا، وتستخدـ األسرة أساليب نفسية عديدة أثناء التنشئة اال
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والمشاركة في المواقؼ والخبرات بقصد تعميـ السموؾ االستجابات والتوجيو  (لمطفؿ مثؿ)الثواب والعقاب
 . (1997 المباشر والتعميـ )زىراف،

 
 تعريف الصدمة النفسية: 1.1.2

ىي حدث خارجي فجائي وغير متوقع يتسـ بالحدة ويفجر الكياف وييدد حياتو بحيث ال تستطيع   
" إف الصدمة أع المختمفة الدفوسائؿ ا ف تسعؼ اإلنساف لمتكيؼ مع الحدث الصادـ ويرى "مايكنبـو

بحيث تحتاج ىذه الحوادث إلى  تشير إلى حوادث شديدة أو عنيفة تعد قوية ومؤذية وميددة لمحياة،
 (2010 محور غير عادي لمواجيتيا والتغمب عمييا )شعباف،

حالة مف  ية عمى التأثير النفسي الشديد، وىلمدالل دةً عا كممة )صدمة( الصغير)ب ت( ستخدـيو   
الضغط النفسي تتجاوز قدرة الشخص عمى التحمؿ والعودة إلى حالة التوازف الدائـ، وتشير "الصدمة" 
إلى تجربة عنيفة تتعدى في قوتيا المعيار المعتاد عمى قدرة ردود فعؿ الفرد عمى االستجابة، تيدد 

، ردود فعميـ ىستقثير مف شخص ألخر وعمى أساسو تُ لجسدية، تختمؼ في تأتكاممو ووحدتو النفسية وا
فرد ما قد ال مف فرد إلى أخر وبالتالي ما يشكؿ صدمة عند  ؼختمتإذف فالقدرة عمى تحمؿ الصدمات 

 .تحدثيا عند فرد أخر
ع أو حدوث األذى والضرر والظمـ والخسارة و وق( الصدمة بأنيا 1993معت منصور )ويعرؼ ط  
وفي النواحي الفيزيقية المادية، وفي التراكيب  الجرح واليزة واإلصابة والرجة والصدمة لمنفس أو العقؿ،و 

( تحدث Emotional shockأو البناء أو في كؿ ىذه النواحي ويحدث ذلؾ في شكؿ صدمة انفعالية )
رة مف الوقت قد تطوؿ اضطرابا أو خمبل في البنية والتراكيب وفي الوظائؼ لمفرد أو الجماعة، وذلؾ لفت

  .أو تقصر وفقا لدرجة شدة الصدمة
الحدث السريع والخطير الذي يكوف " ( فتعرؼ الصدمة أو الخبرة الصادمة أنيا1980أما ريتشماف )  

 "محالة الطبيعية السابقة لمحدثلدي إلى صعوبات في الرجوع ؤ وي خارج نطاؽ التحمؿ اإلنساني،
 .(2004 )حسيف،

( بأنيا: أحداث مفاجئة وغير متوقعو تكوف خارج حدود الخبرة اإلنسانية 1995سيؼ)عرفيا اليونيتو   
يستجيب ليا الفرد بالخوؼ الشديد أو العجز أو  تيدد أو تدمر صحة الفرد أو أصابتو، العادية،

 .(2004 الرعب)حجازي،



 

47 

 

متجارب ف الصدمة ىي أزمة تؤدي إلى حدوث إعاقة نفسية وتكوف مغايرة لأويرى بعض الباحثيف 
إذ تيدد بشكؿ حقيقي حياة األفراد أو تحطـ الممتمكات أو تدمر البيئة المحيطة  اإلنسانية المعتادة،

األزمات أعداد كبيرة مف وغالبا ما يمر بيذه  ويترافؽ ذلؾ مع مشاىد عنؼ ودمار شديدة، بالفرد،
قوع مدى القدرة عمى ولكف قدرة اإلنساف عمى التحمؿ تحدد و  يتعرضوف لمضغط النفسي، إذ األفراد

 .(2010 التوافؽ مع الصدمة )اليحفوفي،
وظرؼ شاذ لـ يعتد  ( الحدث الصدمي بأنو موقؼ غير عادي عنيؼ،1998ويعرؼ عبد الخالؽ ) 

مكانية تيديد حياة اإلنساف أو ذويو وممتمكاتو،سيت عميو اإلنساف، ويعمؿ ىذا الحادث  ـ بالقوة والشدة وا 
 .(1998 ويترتب عميو تأثيرات سمبية وأعراض مرضية)عبد الخالؽ، ،الصدمي عمؿ المنبو الضاغط

 
 -الخبرة الصادمة لدى األطفال: 2. 1. 2
 بالنسبة لؤلطفاؿ والمراىقيف، تتحدى تجارب الصدمات النفسية في الحياة جيود تعايش الفرد العادية، 

رىا مف اإلساءات الجسدية تتضمف تجارب الصدمات النفسية أمور أخرى منيا االعتداءات الجنسية وغي
واإلجراءات الطبية  الزوابع وغيرىا( الحرائؽ، األعاصير، واإلىماؿ والكوارث الطبيعية )الفيضانات،

إطبلؽ  مشاىدة جرائـ العنؼ )االختطاؼ، مف قبيؿ ويمكف أف تكوف حالة مف الصدمة النفسية لؤلطفاؿ
تدؿ األبحاث عمى أف  شائعة في الطفولة،أف العديد مف صدمات الحياة يشكؿ صدمات نفسية  .النار(
% مف األطفاؿ يمروف بتجربة واحدة عمى األقؿ مف الصدمات النفسية في حياتيـ )الييئة  43إلى  14

 . (2005 الدولية لدراسات صدمات الكرب المفاجئة،
 ويتوقؼ تأثير الصدمات النفسية عمى عدة عوامؿ منيا:

 .إدراؾ وتقييـ الفرد لمحدث الصادـدمة نفسية ومدى شدة ومقدار ما يتعرض لو الفرد مف ص -
 .لنفسيةالعمر الزمني والخبرة الصادمة إلكساب الصدمة ا -
  .الدعـ االجتماعي لمحدث الصادـ -
مركز  الطفؿ، دعـ مصادر التي يتميز بيا الفرد والمتغيرات الوسطية مثؿ )األسرة، ونمط الشخصية -

 .(2004 )حجازي،إبداع الطفؿ ، الجو السياسي واالجتماعي ،(ديةالعوامؿ الوال المساندة، التحكـ،
وكذلؾ الصدمة النفسية في الطفولة تزيد مف خطر الصدمات في المستقبؿ ويكوف ليا تأثير شديد  - 

واألطفاؿ الذيف تعرضوا لمصدمة يروف العالـ كمكاف مخيؼ وخطير عندما ال تحؿ  وطويؿ األمد،
 . يميد لمزيد مف الصدمات الذي خوؼ والعجز في مرحمة البموغ األمرالصدمة في الطفولة وتحمؿ ال
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ومنيا  ومف نتائج الصدمة النفسية في الطفولة تعطيؿ إحساس الطفؿ مف الشعور بالسبلمة واألمف، 
اإلجراءات الطبية واإلساءة الجنسية  مرض خطير، ،فصؿ احد الوالديف بيئة غير مستقرة،كذلؾ 

 (www. helpguid.orgىماؿ وغيرىا مف الصدمات)االنؼ المنزلي و والبدنية والمفظية والع
 

 أسباب الصدمة النفسية: 3.1.2
 ألطفاؿ فيمكف تمخيصيا:ا لدى ت النفسية في فمسطيف والتي تحدثذا نظرنا إلى أىـ أسباب الصدماا 
 الشعور باألمف مف أىـحيث يعد  :مف قبؿ قوات االحتبلؿ االعتداءات المتكررة عمى البيوت - أ

 لحاجات اإلنساف المقومات التي يحتاجيا الفرد وخاصة الطفؿ وقد وضعيا ماسمو في المستوى الثاني
وانتياؾ ىذا المنزؿ يشكؿ خطر عمى  ،يشكؿ أوؿ مكانو لو في الشعور باألمف ومف ىنا فاف الطفؿ

 . أمنو ويؤدي إلى شعوره بالقمؽ والخوؼ وبالتالي يؤثر عمى شخصية الطفؿ
  .يف عمى المنازؿ والحقوؿ واألماكف العامةىجـو المستوطن - ب
 . إطبلؽ الرصاص عمى األىالي بشكؿ مستمر وبقصد القتؿ الذي يستيدؼ الجميع خاصة الشباب  - ت
 . إطبلؽ الطائرات لمصواريخ خاصة في أوقات متأخرة مف الميؿ - ث
 . حاالت االغتياالت مف الطائرات لممقاتميف - ج
يسبب الكثير مف الصدمات النفسية  وقتؿ كثير مف األطفاؿكثرة حاالت االستشياد وكثرة الجنازات  - ح

 (2009)المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، لدى األطفاؿ
والنساء  ،معظـ النساء لدىتجربة مؤلمو ومحتممة  تعتبر عممية الوالدة الوالدة وفقداف احد األوالد: - خ

 . لتوتر والقمؽإلى ا فيدفعي مما مف شعور فقداف المولود فعانيالمواتي يالحوامؿ 
نياء العبلقات - د ال حقيقة ثانية في الحياة سوى الموت والذي يؤثر عمينا  :فقداف األحبة والطبلؽ وا 

أنفسنا إلى ر في نظرتنا يويؤدي إلى تغي ويضعؼ مف عواطفنا المؤلمة المتضاربة، وعاطفياً  جسدياً 
 . ونظرة اآلخريف لنا

تؤثر عمى أوضاع األسرة االقتصادية وىذا يؤثر تعتبر صدمة لدى البعض والتي : فقداف الوظيفة - ذ
 . عمى األبناء

 (2002 االعتداء الجنسي والعنؼ المنزلي )ماكماىوف، - ر
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وتشخيص الصدمة النفسية حسب الدليل التشخيصي  ردود الفعل تجاه الخبرات الصادمة 4.1.2
(DSM-IVوأعراضيا ):-  
 متوسطة، رض لمخبرات الصادمة إلى قصيرة،( ردود الفعؿ المتوقعة لمتع1995يصنؼ النابمسي )  

 . وطويمة األمد
 :ومنيا ردود الفعل قصيرة األمد

 ثغالبا ما ينتاب المصدوميف إحساس بأف ما حد ؛وصعوبة التفكير المنطقي يالبلواقعاإلحساس * 
 . وىنا إما أف يشعروا بأنيـ قد تجمدوا أو أنيـ مسجونوف بالمشاعر ،ليس حقيقياً 

بحالة مف الترقب ويخشوف دائما مف إمكانية  يصبح المصدميفف: حيث يالتيقظ الشديداالنتباه و * 
 .حدوث ما ىو أسوأ

بادراؾ األمور بطريقة مغايرة أو يفسروف أحداثا أو حقائؽ عاديو  أ المصدموفسوء اإلدراؾ: ويبد* 
 . بطريقة مغموطة

 سط مما اعتادوا فعمو في السابؽ االستمرار بالحياة الروتينية ولكف بتقييد أنفسيـ بأنشطو اب* 
اضطراب النـو )مع أو بدوف كوابيس أو أحبلـ . مظاىر القمؽ واالرتباؾ وعدـ القدرة عمى المبادرة 

 مزعجة(
 :ومنيا ردود الفعل المتوسطة األمد

 . وذلؾ بدوره يؤدي إلى سموؾ يقظة زائد  ؛الشعور بالخوؼ وعدـ االطمئناف* 
 الشعور بالذنب تجاه ضحايا الصدمة،و  ،تي تذكرىـ مباشرة بالصدمةتجنب األماكف والظروؼ ال* 

حيث يشعر الناجحوف باف نجاحاتيـ كانت محض صدفة مما يغذي مشاعر الذنب اتجاه ضحايا 
 .الصدمة

أما بشكؿ صور متفرقة أو أصوات أو روائح  استرجاع الحدث برمتو وبكافة جوانبو مرة تمو األخرى،* 
 .أو مف خبلؿ الكوابيس

 . النفسية جسدية مشكبلتبداية ظيور الو * 
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 ردود الفعل طويمة األمد:
ومدة التعرض لو وىؿ سبؽ  راض عمى عدة عوامؿ منيا شدة الحدث الصادـ،عويعتمد ظيور ىذه األ  

التعرض ليذا الحدث الصادـ وكذلؾ مف أىـ الردود الطويمة األمد االكتئاب والقمؽ والذي يؤدي إلى 
 .(1995 مختمفة)النابمسي، ظيور اضطرابات

الواقع الذي يعيشو الشعب الفمسطيني وخاصة قطاع غزة يجعؿ التعرض لخبرات صادمة مف  ىولعم  
فمقد بينت  يف عمى اختبلؼ فئاتيـ وأعمارىـ،ينيوت جزءا مف الحياة اليومية لممدقصؼ وقتؿ وتدمير لمب

تعرضوا لصدمة نفسية متوسطة % مف األطفاؿ 60( باف 2008دراسة قاـ بيا )ثابت وآخروف، 
ما بعد الصدمة  % يعانوف مف اضطراباً 33.3في حيف  تعرضوا لصدمة نفسية بسيطة، %7.6و

% مف أفراد العينة يعانوف مف اضطراب ما بعد الصدمة بدرجة 15.6شديدة، كما تبيف أف بدرجة 
 ة )ثابت وآخروف،% يعانوف بدرجة شديد20 ف أفيعانوف بدرجة متوسطة في حي %62.2وأف  ،خفيفة
2008) 

( DSM-IVومن الخصائص التشخيصية لمصدمة النفسية ىي الذاكرة الصدمية والتي وردت في )  
 :كالتالي
 التعرض لحدث صدمي يحمؿ صفتيف عمى األقؿ مف الصفات التالية: - أ

 * التيديد بالموت أو الجرح أو الحدة النفسية بالنسبة لمذات أو اآخريف.
ى شكؿ خوؼ شديد، شعور بالعجز أو الرعب، ىيجاف وأختبلؿ التوازنعند * االستجابة كانت عم

 الطفؿ.
، ضعؼ Flache-Bachيتـ معايشة الحدث عمى شكؿ )) ذكريات دخيمة، أفبلـ متكررة،  -ب

 شديد، ارتجاج فيزيولوجي((.
التجنب يظير في ثبلثة عمى األقؿ مف االعراض التالية )) تجنب بعض األفكار والمشاعر  -ج
لمناقشات، تجنب بعض الوضعيات، نسياف جزئي لمصدمة، فقداف النشاط، انفصاؿ، اشتداد وا

 انفعالي، االعتقاد أف المستقبؿ مسدود((.
، الغضب، صعوبة التركيز، اليقظة  -د اثناف عمى مف األعراض التالية )) اضطراب النـو

 ((.الشديدة
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-DSM-IVلطبعة األخيرة مف )وفيما يمي معايير تشخيص الصدمة النفسية كما وردت في ا

R()2004:والتي تتضمف االعراض السابقة ) 
أىـ مظاىر الصدمة ىو تكويف أعراض مميزة بعد التعرض إلى عامؿ ضاغط صدمي حاد 
يتضمف تجربة شخصية مباشرة لحدث يكوف فيو الموت الفعمي أو التيديد أو شاىدًا عمى حدث 

 (A1عيار)الميتضمف الموت أو أصابة عضو مف العائمة 
( أعراض B،)المعيار(استجابة الفرد يجب أف تتضمف خوفًا شديدًا، العجز أو الرعبA2)المعيار

مميزة ناتجة عف التعرض لصدمة عنيفة تتضمف المعايشة المستمرة والممحة لمحدث الصدمي، 
( Dعيار(التجنب المستمر لممنبيات المتعمقة بالصدمة وتبمد  في االستجابات العامة، )المC)المعيار

( أف تكوف الموحة العرضية الكاممة Eأعراض مستمرة وممحة خاصة بالحرص الفائؽ، )المعيار
( أف يكوف لبلضطراب معاناة عيادية ذات داللة أو  Fمتواجدة خبلؿ أكثر مف شير، )المعيار
( أف يعايش الحدث الصدمي مف جديد بطرؽ متنوعة B1عجز في الوظيفة االجتماعية، )المعيار 

( أحبلـ مزعجة متكررة B2، ) المعيارعادة لدى الشخص ذكريات مستحوذة ومتكررة لمحدث يكوف
( حاالت نادرة يعيش الفرد حاالت B3أيف يعاد الحدث أو يكوف منصورًا بطريقة مختمفة، )المعيار

مف الفكؾ تدـو مف بضعة ثواني إلى ساعات عديدة وحتى أياـ يعايش خبلليا الفرد أجزاء مف 
( تحدث المعاناة السيكولوجية B4سمؾ كأنو يعيش الحدث في المحظة نفسيا، ) المعيارالحدث، وي

( يكوف الفرد معرضًا إلى األحداث التفجيرية أو اإليحائية التي تشبو أو ترمز B5الحادة، )المعيار
( يبذؿ C1إلى مظير مف الحدث الصدمي)مثبًل: الذكريات السنوية لمحدث الصدمي(، ) المعيار

( تجنب النشاطات أو C2) المعيار مومًا مجيودات عمدًا لتجنب األفكار، واألحاسيس،الشخص ع
( تجنب لما يذكر بالحدث الصدمي C3الوضعيات التي تثير ذكريات عف الحدث، )المعيار

( يشكو الفرد مف انخفاض معتبر في االىتماـ أو المشاركة في نشاطات C4النساوة، )المعيار
 ( اإلحساس باالنفصاؿ أاو أنو غريب عف الناس اآخريف، C5ركانت ممتعة لو، )المعيا

( إحساس لدى الفد باف C7( تقؿ لديو القدرة عمى الوجداف )الحناف والجنس(، )المعيارC6)المعيار
والتقظة  ( صعوبة النـو أو البقاء فيو بسبب الكوابيس المتكررةD1المستقبؿ مسدود، ) المعيار

( ضعؼ D1( القفز المبالغ، )المعيارD5رة ونوبات الغضب، )المعيار( االستثاD2)المعيار الفائقة،
 (2012سعدوني،في التركيز أو أنياء المياـ)
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 -أنواع الصدمات النفسية: 5.1.2
 -يمكف تقسيـ الخبرات الصادمة إلى قسميف:

 ،البراكيف ،األعاصير ،مثؿ الزالزؿ خبرات ناتجة عف كوارث طبيعية خارجة عف طوع اإلنساف،* 
 . العواصؼ الثمجية ،الحرائؽ

الحوادث  سقوط المباني، حوادث، الحروب، :اإلنساف، مثؿ خبرات صادمة ناتجة مف عمؿ* 
 . اإلرىاب، التعذيب، االغتصاب، العنؼ األسري الصناعية،

 في نظرىـ لحدث معيف عمى انو صدمة، تسببيقد  نسافنصراف رئيسياف يؤثراف عمى االوىناؾ ع 
 ىما 
ألذى جسدي أو نفسي  لحدث: األحداث الصادمة أما أحداث تكوف قد تـ خبلليا التعرض،طبيعة ا* 

 . أو األحداث التي تثير خوفا مف أف تتعرض لمقتؿ أو إلصابة خطيرة  خطير،
ولكف  معنى الحدث بالنسبة لمضحية: تكوف بعض األحداث صادمة لمجميع تقريبا مثؿ االغتصاب،* 

 .(2013 ص ال تكوف صادمة عند آخريف)شعباف،بعض األحداث الصادمة عند شخ
 العوامل المؤثرة في استجابة األفراد لمخبرات الصادمة : 6.1.2

ليس كؿ األفراد الذيف يصابوف بصدمة نفسية تحدث لدييـ اختبلؿ نفسي وىناؾ عوامؿ وسيطة تمعب   
واستراتيجيات  فسية األخرى،واألمراض الن دورا في الحماية مثؿ: الشخصية أو المزاج والعوامؿ الجينية،

ويمكف تقسيـ العوامؿ التي تؤثر عمى استجابة  والعوامؿ العائمية واالجتماعية والثقافية المختمفة، التأقمـ،
 -الفرد إلى ثبلث مجموعات رئيسية وىي :

 طبيعة الحدث الصادم:
 التيديد بالموت، نوع الصدمة تحدد طبيعة الحدث الصادـ ومف الصدمات التي يتعرض ليا األفراد   

وتيديد السبلمة الجسدية الشخصية لو تأثير كبير ويكونوف أكثر عرضة لبلضطرابات منيـ لؤلفراد 
 (Wenar&kerig, 2000)صادمة الذيف يتعرضوف لمشاىدة العنؼ أو سماع مواقؼ وأحداث

 نية طويمة،كذلؾ درجة القرب مف الحدث الصادـ واالستمرار في التعرض لؤلحداث الصادمة لفترة زم 
والمناطؽ التي تشيد الحروب باستمرار أكثر عرضة لئلصابة  والتعرض ألكثر مف حدث صادـ،

 (2005باالضطرابات الناتجة عف الخبرة الصادمة )شعث، 
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 :عوامل تتعمق بشخصية الفرد
 ( عمى األطفاؿ الفمسطينييف في قطاع غزة وجد أف األطفاؿThabet et al, 1996دراسة أجراىا )في 

الذيف كانوا يعانوف مف مشاكؿ سموكية انفعالية كانوا أكثر عرضة لمتأثر بالخبرات الصادمة واإلصابة 
وبعد سنة وجد الباحثوف بأف ىناؾ انخفاضا في نسبة  باألمراض النفسية الناتجة عف مواقؼ صادمة،

ؿ ثابت أيضا أف ويقو  المشاكؿ السموكية واالنفعالية نتيجة ابتعاد األطفاؿ عف الخبرات الصادمة،
س لو دور بارزا حيث أظيرت تمؾ الدراسة أف الفتيات في سف المدرسة يظيرف أعراضا نفسية جنال

 . ولكف مشاكؿ السموؾ العدواني أكثر عند األوالد أكثر مف األوالد،
 :عوامل تتعمق بالمحيط الخارجي

 مف ىذه القدوة وكذلؾ المعمـ، جزء ـحداث الصادمة ىالوالديف يعتبروف قدوة األبناء واستجاباتيـ لؤل
في تمؾ االستجابة لصدمة وتأثرىـ بيا  دور ميماً  واألخوة الكبار واألقارب واألصدقاء المقربيف ليـ

في الحد مف أثار  أيضاً  ميماً  دوراً  لو ومستوى الدعـ االجتماعي في المدرسة والمجتمع بشكؿ عاـ
ؿ مف احتماؿ اإلصابة باضطرابات نفسية ناتجة عف ويقم الخبرات الصادمة عمى المدى القريب والبعيد،

 (Turner, 1999)الصادمة الخبرات
 

 النظريات المفسرة لمصدمة النفسية  7.1.2
 . فرويد –نظرية التحميل النفسي 

في كتاب "دراسات  ظير مصطمح الصدمة النفسية في نظرية التحميؿ النفسي مف بداية أعماؿ فرويد  
ي الناتج عند الشخص بسبب حادث ز بيف الصدمة التي تشير إلى األثر الداخمحوؿ اليستيريا" الذي مي

ودعا فرويد إلى  ،وبيف الصدمة النفسية التي تشير إلى الحادث الخارجي الذي يصيب الفرد ،ما
صاب الصدمي بعد الحرب العالمية في كتاب " ما وراء مبدأ المذة "وال ينكر فرويد مبدأ عموضوع ال

عمى فرضية الصراع بؿ يقترف فيو فيقوؿ " لقد شذت ىذه االعصبة دوما وتمردت صاب الصدمي عال
 .(1991")النابمسي، النفسي الطفولي
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الذي ارجع فرويد سبب ىذا  صاب،مواىتمت النظرية التحميمية بالصراعات الداخمية عند ال  
زيمات ستخدمو إلنوا ،االضطراب إلى انبعاث المشكبلت التي كاف يعاني منيا المصدـو في الطفولة

كالتعاطؼ  –بيئة الفرد  مفأي مكاسب أو محفزات خارجية  وأف يف،الدفاع لمسيطرة عمى القمق
والمحفزات المالية ىي التي تعزز ىذا االضطراب أو تديمو وبذلؾ يكوف فرويد قد اغفؿ البيئة الخارجية 

 .(2001 لممصابيف وركز عمى شخصيتو قبؿ اإلصابة بالصدمة )أبو نجيمو،
وقد تناوؿ فرويد الصدمة النفسية مف زاويتيف أساسيتيف يصعب التميز بينيما وىي وجية نظر   

ثيف يتعرض ليما تنتج عف األغراء وفسرىا بوجود حددينامية:التي افترض أف الصدمة النفسية جنسية و 
 اء أثارد دوف أف يولد عنده اإلغر الطفؿ الحدث األوؿ في الطفولة وىو إغراء جنسي مف قبؿ الراش

ـ يأتي المشيد الثاني عند البموغ والذي يوقظ المشيد األوؿ مف خبلؿ السمات الترابطية بينيما ث ،جنسية
مف اإلثارة الجنسية التي تطفي عمى دفاعات األنا وقد سمي المشيد  وبالتالي المشيد األوؿ يطمؽ فيضاً 

لمفرد في حدوث الصدمة وكيفية  بالمشيد الصدمي األوؿ وىذه الوجية توضح أىمية التاريخ النفسي
التعامؿ معيا وعندما يكوف األنا منظما بشكؿ جيد والنرجسية صمبة ال تضعؼ أماـ العوامؿ الخارجية 

 . يكوف لو حظ اكبر في مقاومة الصدمات  ومحترماً  حينيا يكوف الطفؿ محبوباً  ،أو الظروؼ الصعبة
مؽ تسمية صدمة عمى تجربة معاشة تحمؿ معيا "تط وجية نظر اقتصادية: وأشار إلييا فرويد قائبلً 

لمحياة النفسية وخبلؿ وقت قصير نسبيا زيادة كبيرة جدا مف اإلثارة لدرجة أف تصنيفيا أو إرضائيا 
ي قياـ الطاقة الحيوية بالوسائؿ السوية والمألوفة تنتيي بالفشؿ مما ينجر عنو اضطرابات دائمة ف

بالنسبة لطاقة الجياز النفسي عمى االحتماؿ سواء ذلؾ عف  فيصبح فيض اإلثارة مفرطاً ، بوظيفتيا
حدث فريد بالغ كانفعاؿ شديد أو عف تراكـ أثارات تظؿ محتممة إذا أخذت كؿ منيا بمعزؿ عما عداىا 

 . (2002 )موسى،
حوؿ تأثير الصدمة النفسية عمى األنا  (1991)النابمسي، المشار إلييا في وفي دراسة ميبلني كبليف

 خص التأثير بما يمي:والتي تم
الجسد ييدد األنا عندما يكوف الجسد ىو مصدر الصدمة التي تيدد الحياة كاإلصابة بمرض  -

  .السرطاف مثبلً 
 ولكنو يتعرض لتيديد عوامؿ خارجية  اً يمموضوع تيديد وىنا يكوف الجسد سمالجسد  -

 الجسد المشوه أو الخوؼ مف تشوه الجسد -
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 . ؾ النفسي أو الجسديالجسد المتخمؼ أو التفك -
عمى عبلقتو بجسمو مف  مف الناحية النفسية استناداً  ىنسبة لمتحميؿ النفسي فاف الشخص يبنوبال

ؾ تمايزه عف جسد أمو والمرضى الشاكيف مف اضطراب التفريؽ بيف جسدىـ وجسد يدر المحظة التي 
يمكننا التحدث عف حالة  أميـ وتعود ىذه لمظيور كمما تعرضوا إلى صدمة أو تجربة سيئة ومف ىنا

التثبت والنكوص التي سببتيا الصدمة، والتي تقود بدورىا إلى انفصاؿ األنا وينشأ الفارؽ بيف الجسد 
واالنا وينفصؿ األنا عف الجسد فينظر األنا لمجسد أحيانا انو ميدد وأحيانا أخرى مشوه أو متخمؼ كما 

مرضية ال تتعمؽ قط بالبنية الذاتية لمشخص ولكنيا يحدد التنبيو إلى أف معايشة الجسد بطريقة نفسية 
  .تتعمؽ بنوعية الصدمات التي يتعرض ليا ىذا الشخص

 النظرية السيكولوجية:  
لمصدمات النفسية وىـ  واجتماعياً  نفسياً  وليندزي أف يضعوا تفسيراً  ويمسوف، حاوؿ كؿ مف جريف،

يعتيا ومف جية أخرى عمى شخصية يعتقدوف باف مصير الصدمة يتوقؼ مف جية عمى حدتيا وطب
 . المصدـو ودور البيئة

كمما كاف المصدـو قادرا عمى تخطي أثار الصدمة  كمما كانت العوامؿ النفسية والبيئية مبلئمة، إذ
 .(2010واستعادة التكيؼ إلى حد مقبوؿ)عودة، 

 البرت أليسالنظرية المعرفية السموكية:
 ،اإلنساني مف زاوية المعارؼ والمفاىيـ التي يحمميا الفرد التي افترضت ضرورة التعامؿ مع السموؾ 

ومف اجؿ فيـ السموؾ البد مف فيـ األفكار والتفسيرات لدى الفرد ومف اجؿ فيميا يجب فيـ الفرضيات 
والسموؾ في ىذه الحالة عبارة عف نتيجة لمنظومة  األساسية واألبنية المعرفية التي تبمورت لديو،

تي تراود الفرد في مواقؼ وتجارب معينة واألفكار والمشاعر التي تراود الفرد ال األفكار والمشاعر ال
تأتي مف فراغ بؿ تأتي عبر األبنية المعرفية التي تراكمت في فترات سابقة والتي تشكمت ىذه المعارؼ 

 والمدارؾ في ثبلثة محاور أساسية:
  .تجاه الذات -
  .تجاه اآلخريف -
 . تجاه العالـ والحياة -
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واألفكار والتفسيرات التي ينسبيا الفرد ألحداث بحياتو تكوف محكومة ليذه المحاور وغالبا ما تكوف 
عممية تراكمية مف التنشئة وتعبيرا عف مدى وعمؽ الحاجات النفسية الحاضرة أو نتاج أحداث فردية أو 

النفسية المتراكمة اكبر أزمات أو صدمات معينة قد يعيشيا الفرد أو مزيجًا منيما وكمما كانت الحاجات 
ما تنشأ لدى الفرد حاالت مف التشوه الذىني والتي  أو كمما كانت الصدمات النفسية أكثر حدة فغالباً 

 عدؿ بيا الفرد إلى التفكير السمبي وتأخذ ىذه التشوىات عدة أشكاؿ 
 . التعميـ لئلحساس أو التفكير أو لسموؾ معيف في موقؼ محدد عمى جميع المواقؼ -
 . التفكير الحدي أي االستقطاب عمى شكؿ ابيض أو اسود دوف رؤية تفكير متكامؿ لجميع الزوايا -
التعريب عكس التعميـ أف ينسب الشخص مشكمتو نسبة مطمقة فقط إلى العامؿ المادي أو نسبة  -

 . (2009الخطر إلى المكاف الذي حصؿ الحادث دوف غيره )محمود، 
لمعرفية في تفسيرىـ لمصدمة النفسية وكيفية تطورىا إلى اضطراب وكذلؾ يركز اصحاب النظرية ا  

الضغط ما بعد الصدمة، عمى نظرة الفرد إلى ذاتو والعالـ، فإف جوىر الصدمة يتعمؽ بالفكؾ الفجائي 
والحاد لمعالـ الداخمي لمفرد المصدـو وتكسر المعتقدات األساسية لديو، لذا فإف مف أىـ نتائج الصدمة، 

أف العالـ خطر وبأنو ميدد وغير آمف، تناقص الجدارة الشخصية ونقص في توفير الشخص االعتقاد ب
لنفسو، فضبًل عف مشاعر القمؽ والخوؼ واالستجابات الفيزيولوجية المرتفعة، كما أف الفرد الذي ال 

شعور وانييارًا معرفيًا، و يشعر باألماف يقع أكثر مف غيره في معاناة انفعالية تتضمف صراعًا فكرياً 
بالذنب واستثارة فيزيولوجية مفرطة سواء مباشرة بعد التعرض لمصدمة أو بعد فترة كموف)مزاو 

 (2011وشيخي،
 معالجة المنبيات أو االنباءات:

وبينما ال تتـ  وقسـ منيا يستوعبو الدماغ ويتـ معالجتو، المنبيات تغزونا مف كؿ حدب وصوب،  
باءات تكوف ناقصة أو فوؽ طاقة الجياز العصبي )جياز معالجة القسـ األخر بشكؿ صحيح الف االن

في الصدمات بحيث ال تتبلئـ مع المنبيات الخطيرة الطارئة مع خبرات  االستقباؿ( كما ىي الحالة مثبلً 
دي إلى حدوث تشوىات ؤ طار السوي لمتجربة اإلنسانية ويالشخص ونماذجو المعرفية ألنيا تتخطى اإل

االنباءات الصادمة ناشطة وبشكميا وىي تستمر في ضغطيا المؤلـ عمى  في معالجة االنباءات وتبقى
ويمجأ الشخص  الشخص الذي يحاوؿ أف يبعدىا عف عتبة الوعي حتى يشعر بالراحة واألماف،

عف  ويبدو أف المنبيات ال تغيب .مبية مف النكراف والتبمد والتجنبالستخداـ بعض الوسائؿ الدفاعية الس
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رأسو مف حيف آلخر وتؤدي إلى المشاعر المؤلمة والصور  نؼغزو وبعوعي الشخص بؿ أنيا ت
 . واألفكار المأسوية المرتبطة بالصدمة 

 ىذا يعني أف المنبيات الصادمة تخضع لمبدأ التكرار القيري لذكرى الصدمة )كوابيس، أفكار،  
 لطبيعة الصدمة، وصور دخيمة( وتبقى تضغط عمى الفرد حتى تتـ معالجتيا التي ليست بالسيمة نظرا

وىذه العمميات تسبؽ كؿ محاولة الحتواء  لذا ىناؾ تأرجح دائـ بيف عمميات التجنب والتكرار والتبمد،
 . (2005الصدمة)شكمبو، 

وبعبارة أخرى فإف المنبيات الصادمة ال تغيب عف وعي الشخص بؿ أنيا تغزو رأسو مف وقت   
والصدمة تبقى  .فكار المأساوية المرتبطة بالصدمةدي إلى المشاعر المؤلمة والصور واألؤ وت ألخر،

ولذلؾ يحدث تأرجح دائـ بيف عمميات التكرار  ناشطة في الذاكرة عصية عف تحديد معنى ليا،
كار والتبمد كوسيمة دفاع تبقى ني واألفر علعدـ القدرة عمى احتوائيا في البناء الم لبلنفعاالت وتجنبيا،

شعور قبؿ أي محاولة عبلجية الحتواء الصدمة واليدؼ ىو اكتماؿ البل في المعمومات خارج الوعي أو
بنجاح مع  لواقع أو المنبيات الصادمة معالجة المعمومات الصادمة أو المثيرات وذلؾ عندما يتـ تمثؿ ا

ـ ىذا التغير فاف الخبرة الصادمة ستظؿ بشكميا الخاـ تولكف إف لـ ي النماذج المعرفية لممصاب،
 . (2002 ة )ماكماىوف،والنشط ببل معالج

 
 نظريات التعمم والتشريط: 

 -":ىناؾ نوعاف مف التعمـ القائـ عمى االشتراط
التشريط الكبلسيكي: الذي يدرس ردة فعؿ الجسـ أو الكائف إزاء ضغوط البيئة )المنبيات( وفييا  -

 .خاضعا لتمؾ الضغوط وليس لو الخيار في تبديميا )بافموؼ( يكوف الشخص
ؿ: حيث يكوف فيو الفرد قادر عمى التحرؾ والرد عمى منبيات البيئة بالشكؿ الذي يراه التشريط الفاع -

الشخص  ،والعكس بالعكس العمؿ،ببلستمرار لف الرد صحيحا يكوف التعزيز حافز مناسبا كمما كا
المصدـو يحاوؿ تجنب المنبيات التي تذكره بالصدمة الف ىذه المنبيات أصبحت مؤلمة لو ألنيا 

ثبل بعمميات التعذيب ومف ىنا يبدو أف الماضي المؤلـ )التجربة الصادمة( يستمر عبر اقترنت م
عمى كؿ شيء بحيث ال يعود التفكير المنطقي يعمؿ بشكؿ سميـ  غىر والمستقبؿ وكانت تطضالحا

 . (2010)عودة، 
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دمات التي إف النموذج الكبلسيكي يساعدنا عمى فيـ الخبرة الصادمة مف خبلؿ نظرية االشتراط فالص 
فييا العنؼ والحروب تعتبر بمثابة منبيات مطمقة غير مشروطة وتؤدي إلى استجابة الخوؼ وردت 

الخطر يمكف أف ينظر  يـ الخوؼ،عمتحدث عف اإلنذار المكتسب أي إف توي فعؿ فيزيولوجية مطمقة،
 . (1994 إليو عمى انو استجابة قد تـ اكتسابيا عند طريؽ االشتراط )أسعد،

 
 :ولسون وغموض اليوية نظرية

ف أ عمى نظريات اريكسوف لدراسة اليوية عند الجنود المقاتميف في فيتناـ ووجد Wilsonاعتمد    
( يتعرضوف لضغوط ومخاوؼ شديدة تعرقؿ لدييـ نمو 24-18الجنود والذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف )

 النجاح األكاديمي،)مرحمة االستحقاقات ومف المعمـو أف مرحمة المراىقة المتأخرة ىي  اليوية االيجابية،
غير أف الحرب ال تسمح  (وتحديد مينة المستقبؿ بناء الشخصية وعالـ القيـ، الشيادة االختصاص،

 . (2009بتحقيؽ ىذه الطموحات وبناء اليوية االيجابية بشكؿ مبلئـ )اليمص، 
 
االيجابية واألىداؼ الواضحة ووجد ولسوف أف الجنود المراىقيف في حرب فيتناـ تنقصيـ اليوية   

قمة  وعدـ الثقة بالنفس، اليأس، ،التبمد العاطفي والفكري)والطموحات ومف الصفات البارزة لدييـ 
العزلة( وىذا يعني أنيـ قد أخفقوا في تحقيؽ متطمبات النمو وتوقؼ ىذا النمو عند حدود  الطموح،

ض لدييـ تقدير الذات وسيطر كاف األلفة وانخف( فالعزلة حمت مالمرحمة األساسية )العزلة بدؿ األلفة
 . (2004الغموض عمى ىويتيـ)الحجار، 

  Islamic Perspectiveالمنظور االسبلمي:
إف في اإلسبلـ تفسيرًا لمصدمة النفسية، واضطرابيا)وفقًا لتسميات عمـ النفس اإلكمينيكي والصحة   

اتجة عنيا )وفقًا لمتسمية اإلسبلمية(، ال يوجد والكروب، واليمـو الن النفسية( المصائب، واالبتبلءات
ليذا التفسير اإلسبلمي نظير في أي مف الفمسفات العالمية حتى وأف توحدت جميعًا، فاإليماف بالقضاء 
والقدر )خيره وشره(، والموت، واإلبتبلءات، والمصائب، ىو إيماف حؽ يجب التسميـ بو وتقبمو، قاؿ 

خوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر ولنبمونكم بشيء من التعالى: "
 ")الحديد(الصابرين

والمؤمف الصادؽ حيف يؤمف بأف المصيبة ىي مف قدر اهلل، وأنو أمر مكتوب فإف ىذا اإليماف يخفؼ 
ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب مف وطأة الصدمة عميو، قاؿ تعالى:"
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، لكيبل تأسوا عمى ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم واهلل ال إن ذلك عمى اهلل يسيرٌ من قبل أن نبرأىا 
(، وفي ذلؾ نجد مبادئ الديف اإلسبلمي تحفظ المؤمف مف 22" )الحديد،يحب كل مختال فخور

صدمات نفسية ( حتى واف تعرض إلى PTSDالتعرض إلى اإلصابة باضطراب اؿ)
 (2011شديدة)كود،

 ظريات الصدمة.تعقيب عمى ن 8.1.2

المختمفة، فقد أرجعت نظرية التحميؿ النفسي الصدمة إلى مرحمة دراسة النظريات السابقة مف خبلؿ 

في مرحمة البموغ  الطفولة وركزت عمى األغراء الجنسي الذي يحدث لمطفؿ وىذا األغراء سوؼ ُيوفظ

تقاليد العربية الفمسطينية، وعميو فا الباحث يرفض ىذا التفسير وخاصة أنو ال يتفؽ مع العادات وال

 ويضع اإلنساف تحت مرحمة جزئية ويبني حياتو عمييا تاركًا البيئة وعوامؿ اخرى كالوراثة والتعمـ جنيًا.

وتأتي النظرية السيكولوجية التي اعتبرت أكثر قبواًل، حيث تركز عمى أسباب وطبيعة الصدمة وكذلؾ   

 الشخصية التي يتعرض ليا.

فاىيـ التي يحمميا ويدركيا ة المعرفية السموكية والتي تركز عمى المعارؼ والمأما بخصوص النظري

الفرد، والفئة التي طبقت عمييا ىذه الدراسة ليست كافية عندىا النمو الكامؿ لممفاىيـ السميمة واألفكار 

ة المزاية والتجارب التي مروا بيا عير قوية، ومف أىـ خصائصيا المشاعر غير الثابتة والمتقمبة والحال

في كثير مف األحياف، أما نظرية معالجة المنبيات التي تركز عمى عمؿ الجياز العصبي وارتباطو 

بالتجارب والخبرات الكافية الستخداميا في حماية نفسو مف المواقؼ المؤلمة، والتتجارب بدرجة كبيرة 

لنفسية التي تعرض ليا المعرفية القميمة تجعؿ مف الجياز العصبي قدرة أضعؼ في َتفيـ الصدمة ا

 وتبقىالصدمة في حالة مف المشاعر المؤلمة والصور واألفكار المأساوية.

أما نظرية التعمـ واالشراط التي تعتمد عمىرد الفعؿ عند األنساف ومف ىنا فتكز عمى الضغوط التي ال  

واقؼ المؤلمة يمكف تجنبيا وأعتبرت حتمية في التعامؿ مع اإلنساف، وكذلؾ تعتمد التعميـ في الم

ونظرية الغموض التي ركزت عمى المواقؼ المؤلمة والصادمة مثؿ  وتنظر إلى االستجابة أنيا مكتسبة.
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الحروب ودراسة طبيعة الفئة المشتركة في ىذه الحروب وىي المراىقةالمتأخرة التي تحاوؿ تحقيؽ 

دي إلى مشاعر التبمد التطور في حياتيا وشخصتيا ولكف الحروب ال تسمح بتحقيؽ ىذا التطور وتؤ 

وعدـ الثقة وانخفاض تقدير الذات وىذه النظرية غير مقبولة لنظرتيا السمبية لبلنساف ودراسة فئة 

 تعرضت لمواقؼ مؤلمة فقط وبنت عمى ذلؾ التفسير.

وعند النظر إلى المنظور األسبلمي الذي يتحدث عف القضاء والقدر الذي فرضو اهلل عمينا واعتبر   

 ف اإليماف باهلل الخالؽ والمسير لجميع األمور ومنيا الحروب والقتاؿ حيث يقوؿ تعالى"ركف مف أركا

 وهو شيئا تحبوا أن وعسى كمل خير وهو شيئا تكرهوا أن وعسى لكم كره وهو القتال عليكم كتب

(. ومف ىذه اآلية الكريمة تأكيد رباني بأأف اإلنساف 2016")البقرة، تعلمون ال وأنتم يعلم وهللا لكم شر

يحتوؿ أف يبتعد عف المواقؼ المؤلمة ولكف ىذه المواقفقد تكوف مفيدة لو وحتى أف كانت مؤلمة وبعض 

ف يوجد بيا الشر واأللـ فاهلل تعالى أعمى وأعمـ باألحداث المواقؼ قد تكوف مفيدة ومحبوبة لبلنساف ولك

مفرحة والمؤلمة وليس اإلنساف، ومف ىنا فالباحث يتبنى المنظور األسبلمي لما يعنيو مف حماية ال

لبلنساف المؤمف ويعمؿ عمى تحقيؽ النجاح لديو، فقوة ايماف اإلنساف تجعمو يدرؾ أف ىذه المواقؼ 

 ار مف اهلل لو ونجاحو ي ىذا االبتبلء نجاح في النياية وىي حنة الفردوس.المؤلمة ىي ابتبلء واختب

 

 

 
 
 
 
 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=221&idto=221&bk_no=46&ID=222#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=221&idto=221&bk_no=46&ID=222#docu
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 ابات االنفعالية والسموكية االضطر  2
 المقدمة 2. 2
تعتبر الصحة النفسية مف أكثر المجاالت في عمـ النفس أىمية وذلؾ بسبب انتشار االضطرابات   

ليا  التنشئة االجتماعية التي يتعرض األسموب والتي تعود إلى أسموب فياالنفعالية منذ القدـ وخاصة 
وانتشار االضطرابات النفسية قد اتسع بعد الحرب ، صراعومف مظاىرىا القمؽ واإلحباط وال ،الطفؿ

ومف  ،العالمية األخيرة والدليؿ عمى ذلؾ ازدياد حوادث الجنوح بيف المراىقيف والشباب عمى السواء
وسعادتو وحقوقو ومكانتو في  الطبيعي زيادة االىتماـ بالصحة النفسية والذي ييتـ باإلنساف وكرامتو،

 . كؿ مجتمع
رسوؿ محمد صؿ اهلل عميو وسمـ باألزمات النفسية التي تعترض حياة اإلنساف وتصيبو باليـ واىتـ ال  

والغـ والكرب والحزف واألرؽ والقمؽ وربما تنتيي بو بالصرع النفسي وتناوؿ كثير مف العمماء المسمميف 
سي، األىواء النفسية، أمثاؿ ابف سينا، الرازي، واإلماـ الغزالي الجو النفسي والمزاج النفسي، العبلج النف

وكانوا يقرنوف األمراض البدنية بالنفسية ويروف االضطرابات النفسية إنما ىي  الخ،. .االنفعاالت النفسية
إذا أف النفس  نتيجة األىواء العنيفة، والمشاعر القوية في النفس البشرية، حالة ذىنية تصيب اإلنساف،

النافع والضار في كؿ األمور)الزبادي والخطيب، شديدة الحساسية ولدييا القدرة عمى أف تشعر ب
1990) . 

ألف المجتمع الذي يعاني مف التمزؽ وعدـ  وتعتبر الصحة النفسية بشكؿ عاـ في غاية األىمية،  
التكامؿ بيف مؤسساتو ىو مجتمع مريض والمجتمع الذي تسوده عوامؿ اليدـ واإلحباط والصراع 

ويسوده الجيؿ والتعصب ىو مجتمع مريض والمجتمع الذي  ية،والتعقيد والمشكبلت األسرية والتربو 
يعاني مف استمرار تدىور نظاـ القيـ السميمة وتحؿ بو الكوارث االجتماعية ىو مجتمع مريض 

 . (2005 أيضا)العنابي،
الصحة النفسية تجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى التكيؼ االجتماعي مما تجعمو يمتمؾ السموؾ الذي يناؿ   

 ،رضى اآلخروف وتجعؿ الفرد متمتعا باالتزاف والنضج االنفعالي بعيدا عف التيور واالندماجرضاه وي
 .(2009 وىذا عامؿ ىاـ يجعؿ الفرد ال يجري وراء الشائعات المدمرة لممجتمع )العبيدي،

فظروؼ وأساليب تربيتيا لمطفؿ تنعكس عمى  وتعتبر األسرة المحيط األوؿ الذي يتربى بو الطفؿ،  
و في المستقبؿ واألسرة المضطربة تخمؽ أبناء يعانوف مف االنحرافات السموكية واالضطرابات سموك
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االنفعالية واالفتقاد إلى السموؾ السوي وخمؽ شخصية غير سوية ال تتمتع بالصحة النفسية والجسدية 
السيئة  ف غالبية تصرفات األطفاؿ تعود أسبابيا إلى أسموب الوالديف في التربية ومف األساليبأو 

 .(2009والخاطئة في تربية الطفؿ)نيساف، 
التي ليا خطورتيا وأثارىا السيئة في التكويف النفسي لمطفؿ وتكيفو الشخصي  طموح اآلباء المفرط:* 

مكانياتو يعرضو لمفشؿبطفؿ ليدؼ دوف إدراؾ ومعرفو ووعي واف دفع ال واالجتماعي السوي،  . قدرتو وا 
 .والتي تشير لدى الطفؿ الشعور بعدـ المسؤولية والبلمباالة ىؿ:اإلفراط في التسامح والتسا* 
اإلفراط في العقاب وذلؾ العتقاد بعض اآلباء باف اإلفراط في العقاب أسموب في تغير السموؾ * 

 . وتحقيؽ اليدؼ ولكف عدـ إدراؾ درجة ونوع العقاب يؤثر سمبا
وفقداف الحناف يدفع الطفؿ إلى  لطفؿ،النبذ واإلىماؿ والذي يزيد مف االضطراب النفسي عند ا* 

 . سموكيات أخرى لتعويض ىذا الحناف مثؿ السرقة
الصرامة والجفاء: وعدـ الوعي لرغبات الطفؿ وكبت الحرية وفي النياية يأخذ ىذا الشعور باالنفجار * 

 .(2008والتحدي سموكيات مختمفة كالكره والتمرد)نبياف، 
يو اضطراب في سموكو ويكوف سموكو مضاد لممجتمع الذي يأخذ ومف ىذه األساليب يصبح الطفؿ لد  

وسرقة أشياء تافية ثـ تتحوؿ  شكؿ اليرب والتأخر خارج البيت وتدمير األشياء والعدواف عمى الغير،
وأشدىا االغتصاب وسرقة السيارات واالعتداء ومف  إلى سرقة كبيرة ومف اقؿ أشكالو الكذب والتنمر،

يضا اليروب مف المدرسة أو المنزؿ ويكوف بسبب حب المفاخرة ومف أكثر االضطرابات السموكية أ
ستياء مف الوالديف والصراع بيف األخوة وىناؾ اليرب مف أداء الواجب االالغضب و  أسباب اليروب:

ويكوف ىروب الطفؿ مف المدرسة رغبة في فعؿ شيء أخر  بدوف إذف سواء مف البيت أو المدرسة،
 .(2010 طاب،خي الشارع)عبد الكريـ و و التجوؿ فمثؿ المعب أ

ومف أوجو االضطرابات السموكية التي قد تظير لدى الطفؿ محاولة منو لتحقيؽ نوع مف االنسجاـ   
مع البيئة المحيطة بو أو التخمص مف مشاعر اإلحباط والصراع التي يتعرض ليا كنتيجة لمضغوط 

فبدال مف أف تساعده عمى التوافؽ النفسي  و،المختمفة ذات األثر المباشر أو البلمباشر عمى شخصيت
 .(2006 تراىا تمقي بو في شباؾ االنتقاد واأللـ واليـ النفسي)وافي،

عادة يبدأ اضطراب السموؾ قبؿ البموغ خاصة النوع ذو النمط الفردي لمعدواف فاألشكاؿ البسيطة   
كما أف البداية  تصبح مزمنة، الف ةبماكثير ما تظير تحسنا بمرور الوقت، أما األشكاؿ الشديدة فق
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خصية مضادة المبكرة ترتبط بخطر اكبر مف االستمرار إلى الحياة البالغة في صورة اضطراب ش
 . (2010طاب، خلممجتمع)عبد الكريـ و 

االنفعالية والسموكية في مرحمة الطفولة وىذه االضطرابات و  ،ثير يعاني مف االضطرابات النفسيةالك 
تكيؼ وتمنعيـ مف التعمـ واالكتساب وتكوف في الغالب مزعجة وذات اثر ونتائج تعيقيـ في عمميات ال

سمبية ال تنعكس عمى األفراد والذيف يعانوف منيا بؿ تمتد لتصؿ إلى جميع أفراد المجتمع المحيطيف 
فقد تكوف ذات منشأ بيولوجي تكويني  وتبايف االضطرابات االنفعالية والسموكية في أسبابيا ،و  ،بالفرد

وتتفاوت في طبيعتيا وأعراضيا وخصائصيا وأثارىا  أو مزيجا مف ىذه العوامؿ، أو وراثي أو بيئي
كما أف ىذه االضطرابات قد تسود في مرحمة عمرية معينة مختمفة عف  ومدى شدتيا واستمراريتيا،

وقد تتحوؿ في شكؿ اضطرابات ونوبات شخصية وبعض أنواع  مرحمة أخرى قد تستمر لفترة أطوؿ،
والسيما إذا لـ يتـ اكتشافيا والتعرؼ عمييا ومعالجتيا  النحرافات الضارة التي تؤذي األفراد والمجتمع،ا

إف االضطرابات االنفعالية والسموكية ليست قاصرة عمى فئة أو ثقافة دوف غيرىا فيي تنشر في  .مبكرا
جتمع ألخر تبعا الختبلؼ كافة الثقافات والمجتمعات إال أنيا تتفاوت مف حيث شدتيا وأنواعيا مف م

الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ ونوعية الغذاء وأنماطو باإلضافة إلى فمسفة التربية السائدة وأساليب 
 . (2006التنشئة والرعاية االجتماعية)الزغوؿ، 

 
 تعريف االضطرابات االنفعالية والسموكية: 1.2.2

ذكر الزمخشري)ب،  حيث تحرؾ وعدـ ثابتوذلؾ لكونو م شغمت كممة اضطراب المعاجـ المغوية،  
 . اضطراب بمعنى التفكؾ فيقاؿ مشية فييا اضطراب واسترخاء داللة عمى التفكؾ ت(

ليس بالسيؿ عمى الباحثيف في ميداف عمـ  اً أما إعطاء تعريؼ شامؿ ومتكامؿ لبلضطراب السموكية أمر 
عبلوة عمى  عف المصطمحات النفسية، النفس بؿ تظير في عدـ التحيز ليذا المفيـو بما يجعمو مختمفاً 

سموكية طبيعة ويظير األطفاؿ  أنماطاً  ظير األطفاؿ المضطربيف سموكياً االتصاؼ بالنسبية فقد يُ 
إلى أف ىناؾ مف المسميات التي يمجأ الباحثيف والمختصيف  سموكية مضطربة إضافةً  العادييف أنماطاً 

استخداميا لمصطمح بديؿ عف االضطرابات السموكية إلى تعريؼ االضطرابات السموكية مف خبلليا أو 
ومف أىميا اإلعاقة االنفعالية وسوء التوافؽ االجتماعي والسموؾ غير التكييفي واضطراب الشخصية 

 .(2002 )العزة،
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عرؼ االضطرابات السموكية عبارة عف شكؿ مف أشكاؿ السموؾ غير السوي الذي ت( ف2000أما يحيى)
ما يكوف ذلؾ عمى شكؿ تعزيز السموؾ  ود خمؿ في عممية التعميـ وغالباً يصدر عف الفرد نتيجة وج

 . غير التكيفي وعدـ تعزيز السموؾ التكيفي
حيث استخدموا مصطمح جنوح األحداث لمداللة عمى االضطرابات السموكية  تعريؼ كراكوس وميمر:  

وقد عرؼ  كياً بيف سمو طر ضمشاكؿ األطفاؿ الم بوير مف مشاكؿ األحداث الجانحيف تشالف ىناؾ كث
فيو معاير  كوفنتي)عبارة عف سموؾ يصدر مف الصغار يجية القانونية بأنوجنوح األحداث مف ال

أو معايير مؤسسات اجتماعية خاصة وذلؾ بشكؿ متكرر وخطير بحيث يستمـز  وقوانيف عامة،
شير التعريؼ إلى أربع إجراءات قانونية ضد مف قاموا بيذه االنتياكات سواء كانوا أفراد أو جماعات وي

   ،شكؿ اإلنياؾ أو نوعيتو، و تغيرات معتمدة عند وصؼ الحدث بالجنوح: خطورة االنتياؾ أو المخالفة
 (. 2000 )القاسـ وآخروف، سموؾ الفرد السابؽ شخصيتو ،تكرار االنتياؾ أو المخالفةو 
البيئة االجتماعية وال لحدث غير مرغوب فيو يثير استيجاف المشكمة السموكية ىي سموؾ متكرر و   

تتفؽ مع مرحمة النمو التي وصؿ إلييا الطفؿ ويجدر تغيرىا لتدخمو في كفاءة الطفؿ االجتماعية أو 
النفسية أو كبلىما ولما ليا مف أثار تنعكس عمى قبوؿ الفرد اجتماعيا وعمى سعادتو ورفاىيتو ويظير 

حظتيا مثؿ السرقة والكذب في صورة عرض أو عدة أعراض سموكية متصمة ظاىرة ويمكف مبل
 . والتدمير والتشاجر وغيرىا

( فقد وصؼ األطفاؿ المضطربيف بأنيـ مف يظيروف سموكيات شاذة نحو اآلخريف 1977) أما كوفماف
كما أف  والذيف تظير عمييـ سموكيات غير مقبولة وغير متوافقة مع البيئة المحيطة بيـ ومع مجتمعيـ،

 .(2000 )يحيى، صحيحة آلخريف غيرتوقعاتيـ بالنسبة ألنفسيـ ول
      

 أما تعريف االضطرابات االنفعالية:
تأثر بو " فقد عرؼ مجمع المغة العربية انفعؿ ومنفعؿ ب  مأخوذ مف الفعؿ انفعؿ أي تأثر االنفعاؿ:
 (2009 )مصطفى،وانقباضاً  انبساطاً 

ة أو غير سارة تحدث لمكائف ( االنفعاؿ عمى انو حالة إثارة سار 2007ويعرؼ الزعموؿ والينداوي)  
 . الحي نتيجة موقؼ يتضمف صراعا أو توترا
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" شعور ىمجي مضطرب وخمؿ عاـ يصيب الفرد كمو نفسا وجسدا ( أف االنفعاؿ1999ويرى الطويؿ)  
ويؤثر إلى حد كبير في تصرفاتو وأفعالو وخبراتو الحسية والشعورية وأعضاء جسمية الحشوية الداخمية 

 . تحدث االنفعاالت نتيجة ألسباب نفسية اجتماعية وبيئيةو  "الفسيولوجية"
مف جية والمثيرات  واإلنساف( إنيا حالة مف البلتوازف بيف الكائف الحي 2007ويعرفيا بني يونس )  

مما يؤدي إلى ظيور االنفعاالت بصورة مفاجئة  الخارجية )المادية واالجتماعية( مف جية أخرى،
وتكوف مصحوبة باضطرابات جسدية  أو االبتعاد عنو، راب مف شيء،تدفعنا لبلقت ية زائمة،حظول

 . خارجية
االنفعاؿ و ( بقولو االنفعاؿ شيء يحدث كما تحدث العاصفة وشروؽ الشمس 1961ووصفيا اندروز)  

حالة نفسية قبؿ أف يكوف استجابة أو فعبل واستجابة لمؤثر داخمي عضوي يعمؿ عمى تنشيط الكياف 
ي أو ىو حالة نفسية ذات صفة وجدانية مصحوبة بتغيرات فسيولوجية سريعة العضوي لمكائف الح

دراكية ومعرفية وسموكية وتتفاعؿ ىذه العناصر  وتحركات تعبيرية ويربط بمكونات نوعية فسيولوجية وا 
وتطمؽ عمى االنفعاؿ الحاالت الوجدانية العنيفة أو حالة شعورية يصاحبيا نشاط جسمي  .مع بعضيا
السموؾ االنفعالي سموؾ مركب يعبر عف االضطرابات االنفعالية وتحدث نتيجة إثارة إلى مميز بينيا 

التوازف وتغيرات فسيولوجية وىناؾ االنفعاالت السارة وغير  حدث خمؿ فييفجائي حدث 
 . (2009 السارة)العبيدي،

ؿ االجتماعي غالبية التعريفات لبلضطرابات االنفعالية والسموكية ركزت عمى بعديف ىما التفاع  
ر السموؾ ي( عمى أنيا عدـ القدرة عمى التكيؼ مع معايWoody,1969والتعمـ، حيث عرفيا ودوي)

في قدرة الفرد عمى تكويف العبلقات االجتماعية واالستمرار فييا  االجتماعي المقبوؿ والذي ينعكس سمباً 
 . (2006 وفي قدرة الفرد عمى النجاح في الميارات األكاديمية)الزغوؿ،

لبلضطرابات السموكية والنفعالية الذي حصؿ عمى دعـ كبير ىو الذي  ومف التعريفات األكثر قبوالً   
دخؿ قانوف تعميـ األفراد المعوقيف واستخدـ مصطمح اإلعاقة االنفعالية أو  (Bower,1998طوره بور)

مة مف الزمف الذي يعني وجود صفة أو أكثر مف الصفات التالية لمدة طوي ،في وصؼ ىؤالء األطفاؿ
 .(2000 )يحيى،لتحصيؿ األكاديمي وىذه الصفات ىيلدرجة ظاىرة وتؤثر عمى ا

التي ال تعود لعدـ الكفاية في القدرات العقمية أو الحسية أو العصبية أو  عدـ القدرة عمى التعمـ،* 
 . الجوانب الصحية العامة

 . و االحتفاظ بياعدـ القدرة عمى إقامة عبلقات شخصية مع األقراف والمعمميف أ* 
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 . ظيور السموكيات والمشاعر غير الناضجة وغير المبلئمة ضمف الظروؼ واألحواؿ العادية* 
 . تقمب المزاج والشعور بعدـ االستقرار والراحة والسعادة* 
الميؿ إلى إظيار بعض المشكبلت الجسمية مثؿ اضطرابات الكبلـ والشكوى مف اآلالـ ومشكبلت * 

 . (2006 )الزغوؿ، وؼ والقمؽ باإلضافة إلى المشكبلت األكاديميةانفعالية مثؿ الخ

حالة تكوف فييا ردود الفعؿ االنفعالي غير مناسبة لمثيرىا بالزيادة أو النقصاف  االضطراب االنفعالي:  
بؿ يعتبر استجابة انفعالية عادية  انفعالياً  ال يعتبر اضطراباً  فالخوؼ الشديد كاستجابة لمثير مخيؼ حقاً 

 وضرورية لممحافظة عمى الحياة أما الخوؼ الشديد مف مثير غير مخيؼ فإنو يعتبر اضطراباً 
 ( 2010 طاب،خ)عبدالكريـ و انفعالياً 

 
 تصنيف االضطرابات االنفعالية والسموكية: 2. 2. 2

يمكف تصنيؼ األفراد المضطربيف ضمف مجموعات تصنيفية متجانسة طبقا لنوع المشكبلت التي 
 مف المشكبلت التي واجيت تصنيؼ األطفاؿ المضطربيف وىي:يواجيونيا و 

 . افتقار النظاـ التصنيفي لعناصر الثقة والفعالية -
تعارض التعريؼ القانوني لؤلطفاؿ المضطربيف مع التعريفات النفسية االعتبارات القانونية الخاصة  -

 . والطبية، بدفع الجيات القانونية إلى رفض قضية التصنيؼ
  .أنظمة تصنيؼ الراشديف واألطفاؿالتبايف بيف  -
وتصنؼ جمعية عمـ النفس األمريكية في الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الرابع لؤلمراض   

( االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األطفاؿ والمراىقيف اعتمادًا عمى طبيعة DSM-IVالنفسية)
مناسبة لكؿ منيا، ويشتمؿ ىذا التصنيؼ األعراض المرتبطة بيا ونوعية الخدمات والبرامج العبلجية ال

عمى شريحة واسعة مف االضطرابات السموكية واالنفعالية وىي: اضطرابات التكييؼ، واضطرابات 
، واضطرابات ما بعد الصدمة، والصمت )الخرس( واذياالستحد -واضطرابات السموؾ القيريالقمؽ، 

الضطرابات السموكية، واضطرابات سوء االختياري، واضطرابات عجز االنتباه/النشاط الزائد، وا
اضطرابات  -التصرؼ، واضطرابات الشيية، اضطرابات الشره لممرضى، االضطرابات ثنائية القطب

اليوس االكتئابي، اضطرابات االكتئاب، واضطرابات التوحد، واالضطرابات الشيزوفرينية، االضطرابات 
 .(2011التورتية)مصطفى، 
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إلى تصنيؼ متعدد األبعاد بعد االنتقادات التي وجيت إلى أنظمة  (Quay, 1975وقد عمد كوي)  
 . ويتألؼ تصنيؼ كوي مف أربع أبعاد ،التصنيؼ السابقة

 )عدـ الثقة باآلخريف( Conduct disordersاضطراب التصرؼ 
 اإلحباط( القمؽ، )االنسحاب، Personality disordersاضطراب الشخصية 

 . األحبلـ( بلـ،ساالست ة االنتباه،)قصر فتر  Immaturityعدـ النضج 
السرقة، اإلىماؿ، انتياؾ القانوف والمجموعات _ Socialized delinquencyاالنحراؼ االجتماعي 

 . (2000 )يحيى، _المنحرفة

 ومن التصنيفات الخاصة باألطفال مشكبلت الصحة النفسية ومنيا 
اد والتمرد، االكتئاب، قمؽ االنفعاؿ، العن الغيرة، مشكبلت انفعالية: ونقسـ إلى الخوؼ المرضي،

 .الخجؿ، الطفؿ المخادع
 . قضـ األظافر مص األصابع، عادات اإلخراج، مشكبلت تتعمؽ بالعادات وىي عادات التغذية،

  .مشكبلت النطؽ والكبلـ )التمعثـ والتأتأة(
تؤثر عمى الجياز التخمؼ العقمي الذي يحدث في سف مبكرة نتيجة لعوامؿ وراثية أو مرضية أو بيئية 

)العناني، دداء الفر وتتضح أثاره في ضعؼ مستوى أ العصبي لمفرد مما يؤدي إلى نقص الذكاء،
2005). 

  كاآلتية: أىـ التصنيفات في مجاؿ االضطرابات السموكية
 :لتصنيف حسب شدة االضطراب (2004 )الظاىر،وأشار  *

 ( بتصنيؼ المشكبلت السموكية إلى: 1969قاـ وددي)حيث 
االضطرابات السموكية المتوسطة وتضـ األطفاؿ الذيف يعانوف مف و  ،االضطرابات السموكية البسيطة

 . المشكبلت االنفعالية
: ويعتمد ىذا التصنيؼ عمى وجود (2002)العزة، المشار إليو في  التصنيف النفسي التربوي* 

 . مشاكؿ في مجاالت الحياة المختمفة لمطفؿ ومف ىذه المجاالت
 . رة والتفاعؿ مع أفرادىا واآلخريفاألس -
 . ثورات الغضب( الصراخ وغيرىا مشكبلت في االنفعاؿ )اليياج، -
 . مشكبلت في المدرسة مثؿ اليروب والتشتت وتدني التحصيؿ -
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 . الصحبة السيئة -
يذاء الذات  -  مشكبلت تكيفيو غير أمنة مثؿ االكتئاب والقمؽ والسموؾ والعدواف وا 
 . مى تكويف صداقاتعدـ القدرة ع -
 . عدـ القدرة عمى تعمـ ميارات حؿ المشكبلت  -
 تدني مفيـو الذات  -
 . واالنطواء( ظيور المشكبلت االنسحابية )العزلة، -
 . وجود صراعات وقمؽ -
 

 تصنيف االضطرابات السموكية حسب عدد المشتركين:* 
ويتميز بأف اغمب  type Groupsنوع مضطرب السموؾ ضمف مجموعة النمط الجماعي  -

وقد يوجد فييا السموؾ العدواني  كنشاط جماعي مع رفاقو، المشكبلت السموكية تحدث أساساً 
  .وىذا أكثر األنواع شيوعاً  الجسماني،

ويتميز سيطرة السموؾ  Solitary Aggressive Typeالعدواني  ينوع مضطرب السموؾ الفرد -
 ب ،بواسطة الشخص وليس كنشاط جماعي)سميماف وآخروف العدواني عادة تجاه البالغيف والرفاؽ ويبدأ

 ت(
 

 تشخيص االضطرابات االنفعالية والسموكية: 3.2.2
تترتب عميو آثار خطيرة في تحديد حاضر الفرد  وسموكياً  إف الحكـ عمى الفرد بأنو مضطرب انفعالياً   

حيث  يص االضطرابات،ومستقبمو وكذلؾ أسرتو والبد مف اخذ النظرية النفسية وما تحدده في تشخ
 . نظرت إلى الفرد عمى انو كؿ متكامؿ وكذلؾ محيطة فالفرد جزء مف المحيط الذي ىو فيو يتفاعؿ معو

نظرة إلى حياة الفرد  أنيا والنظرة األخرى ىي النظرة التربوية والتي تمتد لتشمؿ الحياة المدرسية حيث
والتدخؿ لمعالجة  ،تي ىي موضوع اىتماـككؿ لتشتمؿ عمى المعرفة والقيـ الفعالية والمواقؼ ال

 . (2012 االنحرافات يبدأ بعد توافر األدلة كوف ىذا الفرد بحاجة إلى مساعدة ما)حسف،
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 ومن اإلجراءات المستخدمة في التشخيص: 
الفحص الطبي: وذلؾ لتأكد مف السبلمة العضوية لمطفؿ وعدـ معاناتو مف أية أمراض أو  *

ومعرفة إذا كاف يعاني مف صعوبات حسية أو  ،از الغددي أو العصبياضطرابات في عمؿ الجي
مشكبلت طبية تتعمؽ باضطراب في إفراز اليرمونات الغددية وذلؾ الرتباط بعض االضطرابات 

 . االنفعالية والسموكية بالخمؿ الوظيفي
لمشكمة ويتـ جمع ويتـ جمع البيانات المتعددة والشاممة حوؿ الفرد لفيـ سموكو أو ا :دراسة الحالة *

بيانات مف حيث التاريخ واألعراض والمظاىر ويتـ االتصاؿ باألطفاؿ الذيف يعانوف مف االضطرابات 
  .االنفعالية والسموكية مباشرة والتي قد تعود إلى أسباب االضطرابات لدى األطفاؿ

تيـ حوؿ سموؾ الطفؿ التقديرات: ومنيا تقديرات أولياء األمور أو المعمموف أو األقراف وأخذ مبلحظ* 
 . في المواقؼ الحياتية والذيف يبلحظوف التغييرات اليومية في سموؾ األطفاؿ

وتعتبر طريقة منظمة وذلؾ لمعرفة الطريقة التي يتصرؼ بيا األطفاؿ في مواقؼ محدد،  المبلحظة:* 
ستمراره مدى شدتو وابوتتعمؽ  ةأو السموكي ةويمكف جمع البيانات ووصؼ االضطرابات االنفعالي

 وظروؼ حدوثو ونتائجو ومف أشكاؿ المبلحظة الشكميف التالييف:
داخؿ البيت أو  المبلحظة الطبيعية وذلؾ مبلحظة السموؾ المستيدؼ في البيئة الطبيعية مثبلً  -

 . نشطة المتعددةالمدرسة أو الشارع أو أثناء انشغاؿ الطفؿ في األ
ويتـ ترتيب الموقؼ الذي يولد السموؾ المرغوب في  المبلحظة االصطناعية يتـ إعداد بيئة خاص، -

 . مبلحظتو
المقابمة وتستخدـ كإجراء لمكشؼ عف االضطراب االنفعالي والسموكي وجمع معمومات حوؿ المظاىر * 

 . مكف التقييـ النفسي لديوتالسموكية لدى الطفؿ التي 
 اختبارات الذكاء والتحصيؿ، ات،مقاييس الذ قوائـ الشطب،_ ييس واالختبارات وىي مختمفة منياالمقا

 . (2006االختبارات النفسية)الزغوؿ، 

 أسباب االضطرابات االنفعالية والسموكية: 4.2.2
 ما نجد سبب واحد في حدوث االضطراب وىي كالتالي: أسباب االضطرابات مختمفة ومتعددة ونادراً 

 .ويتضمن عدة متغيرات ةاألسباب الحياتية أو البيولوجي أواًل:
 . الوراثة وخاصة الصفات الجينية التي يرثيا األبناء عف الوالديف -
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البنيوية أو التكوينية الناتجة عف تجمع عوامؿ متفرقة في الكروموسومات والجينات الوراثية، وظروؼ  -
 . الحمؿ ونوعية البنية الجسـ واليرموف

الشوكية والتيابات أنسجة العوامؿ العضوية المرضية ومنيا الصدمات والسقوط والتسمـ والحمى  -
 . (2010وصالح،  والعقاقير والمخدرات)زغير سوء التغذية، الدماغ،

 العوامل البيئية وتتضمن عدة متغيرات ىي: ثانيًا:
 . اضطراب العبلقات األسرية -
 . إساءة معاممة الطفؿ مف قبؿ األبويف أو احدىما -
فرد والمدرسة مف جية والعائمة والمدرسة مف جية سوء العبلقة والتفاعؿ غير االيجابي بيف كؿ مف ال -

 . (2012أخرى)حسف، 

: يتدخؿ المحيط الثقافي في عممية التطبيع االجتماعي ولو دور كبير في تكويف ثالثا: األسباب الثقافية
 التقاليد، ومف أىـ العوامؿ المؤثرة والتي تشمؿ العادات، ر خاصة تؤثر في شخصية الفرد،يمعاي

ر التاريخية والدينية والتراثية والتي ليا تأثير مباشر عمى حدود ياالتجاىات والمعاي االعتبارات،
 -االضطراب االنفعالي والسموكي لدى الطفؿ والذي يتـ بالوسائؿ التالية:

 واإلعداد تعبير عاطفي،ال تعمـ،ال توجيو،ال نظافة،ال كيفية تربية الطفؿ: مف التغذية،* 
 . لعبلقة بينيمااالمحيط ونوعيو  ،المدرسة وتشمؿ األسرة، ةر السائديالقيـ والمعاي* 
والحاجات األساسية لمفرد وتدخؿ ضمنيا  الظروؼ االقتصادية والصناعية: وتشمؿ العمؿ والمسكف،* 

التغيرات االجتماعية والتحوالت السريعة كالحروب والحصار والفقر واألوبئة والكوارث الطبيعية المختمفة 
 . (2010 لزالزؿ والبراكيف وغيرىا)زغير وصالح،مثؿ الفيضانات وا

 أعراض االضطرابات االنفعالية: 5.2.2
د لكيانو الجسمي أو نو ميدأيدركو الفرد عمى  موضوعياً الخوؼ: وىو رد فعؿ انفعالي لمثير موجود  -

ي مشاعر الذنب( ولو درجات وى الرعاية، النفسي ويشمؿ الكثير مف األنواع )الخوؼ، فقداف األمف،
 . الذعر والرعب والخوؼ الخفيؼ

ويعوؽ األداء العقمي المعرفي  غير موجود أي دوف وجود مثير ظاىر، القمؽ: ويتضمف تيديداً  -
 . العدواف التمرد، أحبلـ مزعجة، أحبلـ اليقظة، وسموؾ الفرد ويؤثر عمى أشكاؿ مختمفة منيا المرض،
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لمثيرات التيديد  مضاداً  ستجابات طارئة وسموكاً الغضب: وسيمة لمتعامؿ مع البيئة الميددة يتضمف ا -
ويؤدي إلى صراع مع  ويصاحبو تغيرات فسيولوجية وىو عبلمة ضعؼ عندما ال يتناسب مع الموقؼ،

 . ع مع النفسااآلخريف أو صر 
الفزع وغيرىا مف األعراض مثؿ التبمد والبلمباالة والتناقض االنفعالي وعدـ الثبات  التوتر، االكتئاب، -
 مشاعر الذنب،و وأحبلـ اليقظة واالستغراؽ في الخياؿ  نفعالي واالنحراؼ االنفعالي الخجؿ،اال
 . (1997 اضطرابات حسية واضطرابات الكبلـ)زىراف،و 
 

 :أزمة المراىقة واالضطرابات 6.2.2
 ىناؾ بعض الخصائص المميزة لمطفؿ المضطرب ومنيا:

التزاف وعدـ مناسبة انفعاالتو مع المواقؼ فقد عدـ النضج االنفعالي: وتظير عبلماتو في عدـ ا -
 يضحؾ في موقؼ الحزف واألسى.

عدـ النضج االجتماعي: حيث يتسـ الطفؿ المضطرب بعدـ التوافؽ االجتماعي، فبل يألؼ الناس وال  -
يستطيع التعامؿ مع أقرانو بسيولة ويسر، مع عدـ القدرة عمى اقامة عبلقات صداقة ومودة مع أقراف 

 جيمو.
 عدـ القدرة عمى تحمؿ المسئولية وحفظ الذات. -
عدـ مبلئمة السموؾ: ويكوف لديو أفكار، ومشاعر غير مبلئمة، وتعكس مدركاتو الواقع الذي يعيش  -

 .(2004فيو)حجازي، 
أف  H. Pieronيرىة خطرة وحاسمة مف اضطراب ما، و أزمة المراىقة التي تشير إلى فتر  وتدخؿ

 Guyوصؼ بمفاجأتو وقصر مدتو. وأزمة المراىقة بالنسبة لػػ)األزمة تعني مظير عصبي ي
Avanzini,1974 مرتبطة بعدـ األتزاف الذي يعيشو المراىؽ بفعؿ نموه الجنسي في الوقت الذي ما )
وأزمة المراىقة وقتيا قصير ومفيوميا يشير لمجموعة مف األضطرابات التي يعيشيا  زاؿ ُيعتبر طفبًل،

فتظير اضطرابات السموؾ وتكوف مرحمية وغير خطيرة،  خصيتو وتحدد ىويتو،المراىؽ والتي ستنظـ ش
، ويظير اضطرابات ولكف االنحرافات يمكف أف تتطور بصورة خفية ال يمكننا مبلحظتيا أو اكتشافيا

، والتقمب واألندفاع، ويبدي رغبة وبحث دائـ عف الحرية واالستقبللية، مع ابداء سموؾ التمرد  النـو
وبعض الحاالت تظير الكسؿ واإلعياء، وبعضيـ يظير  والديف، وتقدير سيء لمذات،خاصة مع ال

 (.2010التييج ورغبات غير منتظمة ومشاريع مثالية وحديثة ويكوف مميء بالنقاش والجدؿ)لميف، 
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وأكثر خصائص المراىقة لفتًا لمنظر ىو وجود حاالت مف التناقض المزمف في سموؾ المراىقيف، 
اتو منتج وفي نفس الوقت مبدعًا وخصبًا ال نفع منو غير مسئوؿ ويركز عمى اىتمافالمراىؽ غير م

يثار واألنانية، مخمص غير مخمص، حوؿ نفسو، ويضحي بنفسو في سبيؿ المثؿ والمبادئ، ويتميز باإل
أعمى لقائد ما، ينحرؼ عف السمطة، مثالي وساخر،  تماعي غير اجتماعي، يخضع خضوعاً جا

 (.2008ب، زاىد وفاسؽ، متفائؿ ومتشائـ، متحمس وال مبالي)الغامدي، أحساسي وقاسي القم
 ومف العبلمات المميزة لمنمو االنفعالي لممراىؽ:

في حيف تأثره بوالديو يصير أكثر سمبية مع ذلؾ يستمر في  تأثر المراىؽ بأصاقائو أكثر ايجابياً  -
 اقترابو مف والديو.

 ذاتو والكيفية التي يشعر بيا نحو ىذه الذات. ينشغؿ المراىؽ بالكيفية التي يرى بيا -
يأخذ المراىؽ باألعراؼ االجتماعية بما فييا مف أعراؼ وعادات وتقاليد، ويدرؾ مفيومو عف  -

 المكاف والدور. أو العرؽ أو اآلخريف أو الجنس
 .(Santrock,1999)تبر مرحمة المراىقة المرحمة الخامسة لمتعاطي مف وجية نظر عوت
تباط ايجابي بيف )قبوؿ الذات( ر قوف الذيف َتقبؿ ذواتيـ ميالوف أكثر لقبوؿ اآلخر، وىناؾ االمراى -

 والتوافؽ االجتماعي، والدعـ االجتماعي، والمراىؽ ذو التقدير الذات المنخفض يكوف منعزاًل.
 مة ارتباط موجب بيف درجة تقدير الذات ومستوى طموحات وآماؿ المراىؽ المينية.ث -
بلت انفعالية يواجييا بعض المراىقيف مثؿ: انخفاض تقدير الذات، القمؽ والضغط، ثمة مشك -

 التييوء لمنقد والرفض، الشعور بأنو صعب وبشع في المواقؼ االجتماعية. االدماف،
يكوف المراىؽ أكثر عرضة لبلدماف مف خبلؿ استعماؿ المادة المخدرة لمترفيو أو التجريب أو  -

 ت.االستخداـ في المناسبا
قدمو جيمس مارسيا عف تكويف اليوية لدى المراىؽ والحاالت األربعة  ما تكويف اليوية نذكر ىنا -

 المتوقعة:
 تحقيؽ اليوية: تتحدد مبلمح اليوية ويشعر بالتكيؼ. *

 * انفبلش اليوية: وتكوف اليوية غير واضحة ومضطربة.
 تأجيؿ اليوية: ينتظر اكتماؿ المعمومات لتكويف اليوية. *
 (.2008خريف تحديد ىويتيـ)الريماوي، آلنتظر ايارتياف اليوية:  *
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 النظريات المفسرة لبلضطرابات االنفعالية والسموكية: 7.2.2
 نظرية التحميل النفسي: -أوال:
االنحرافات السموكية مف خبلؿ خبرات األطفاؿ في بفسرت نظرية التحميؿ النفسي التي وصفيا فرويد   

وتحفظ في البلشعور وتبقى ىذه الخبرات في  ف بعض الخبرات غير السارة تكتبأو  الطفولة المبكرة،
 . (2000 وتؤدي إلى االضطراب السموكي)يحيى، أداء دورىا في توجيو السموؾ،

 ( أف فرويد يرى منشأ االضطرابات السموكية يكمف داخؿ الفرد نتيجة الختبلؿ2004ويؤكد الخطيب)
 ر مساريف ىما:عبالفرد القياـ بوظائفو النفسية 

 .المسار األوؿ: تعميـ غير مبلئـ في مراحؿ الطفولة األولى)الخمس سنوات األولى(
 .المسار الثاني: اختبلؿ في أنماط الشخصية الثبلثة)األنا، واليو، واألنا األعمى(

 ويرى فرويد أف ىناؾ ثبلثة محاور رئيسية مرتبطة تؤدي إلى نشوء االضطرابات وىي:
 مثبلً  ،ى فرويد أف مراحؿ نمو الفرد تجعمو ينتقؿ مف االىتماـ بعضو جسده إلى آخرإذ ير  التثبت: -
تطور إلى مرحمة وعضو أخر تركز عمى ضرورة االىتماـ تـ ثدأ الطفؿ المرحمة األولى في فمو يب

ويبقى يصدر مف األفعاؿ والسموكيات ما يتفؽ وطبيعة المرحمة  ،بالنظافة في التربية ويصبح التثبيت
 . ثبت عمييا التي
 النكوص: عجز األفراد عف مواجية االحباطات أو المشاكؿ في المراحؿ العمرية تؤدي إلى المجوء، -

لمنكوص كيروب إلى المرحمة التي سبؽ أف مر بيا وتكوف مرحمة عاش فييا الفرد محط أنظار 
 . اآلخريف

الصراع بيف أنماط  الصراع: الذي يدور داخؿ رغبات متعارضة داخؿ النفس اإلنسانية وىو -
 والتي تعجؿ في وقوعو تحت االضطرابات)العطار، األنا األعمى(و  واالنا، ،الشخصية الثبلثة )اليو

2013) . 

 :ثانيا: النظرية السموكية
التي ترى أف معظـ السموكيات اإلنسانية السوية منيا وغير السوية متعممة مف خبلؿ تفاعبلت الفرد   

ثيرات المادية واالجتماعية ويكتسب الفرد الخبرة والمعارؼ في عممية التفاعؿ المستمرة مع البيئات والم
واألنماط السموكية وتجمع عمى أف التعمـ ىو بمثابة تشكيؿ ارتباطات بيف مثيرات واستجابات بحيث 

 . تقوى أو تضعؼ مثؿ ىذه االرتباطات وفقا لمخبرات العقابية أو التعزيزية
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ة في بتأف مثؿ ىذا السموؾ يمثؿ سمة ثا وترى بدراسة السموؾ الظاىر، ةالنظرية السموكي ىعنوتُ   
شخصية الفرد وترى أف السموؾ المضطرب أو غير السوي متعمـ نتيجة مرور الفرد بخبرات بيئية سابقة 

وىذا السموؾ عند الفرد بسبب تمقيو خبرات تعزيزيو وفشؿ الفرد مف  ،أو تفاعمو مع مثيرات غير مناسبة
 أو أف السموؾ تجنب العقاب أو إشباع بعض الدوافع لديو)الزغوؿ، ،مف الخبرات التعميميةاالستفادة 
2006) 

والفرد يتعمـ السموكيات الخاطئة والشاذة مف المحيط االجتماعي عف طريؽ التعزيز أو النمذجة   
إلطفاء أو كما يرى ىذا االتجاه باف المحو أو العزؿ أو ا وتشكيؿ وتسمسؿ السموكيات غير المناسبة،

 . (2002النمذجة االيجابية وغيرىا مف أىـ أساليب تعديؿ السموؾ)العزه، 
 
( أف العمماء مف أصحاب ىذا االتجاه السموكي توصموا إلى 2000ويؤكد كبل مف القاسـ وآخروف)  

تعمميا اإلنساف ليقمؿ مف  تفسير مفاده أف االضطرابات النفسية واالنحرافات السموكية وىي عادات
طرب ىو نتاج وحصيمة لمظروؼ البيئية ضوكذلؾ فإف السموؾ الم شدة الدافعية لديو،ب هثر أة تدرج

وييتـ باألعراض الشعورية السموكية  كما يرى ذلؾ االتجاه التحميمي، وليست لمعمميات النفسية الداخمية
وانيف التعمـ أو وفقا لقوانيف محددة )قيا ظاىرة متعممة نكتسب ىاولذلؾ يعتبر  وال ييتـ في البلشعور،

ثة تحدد أبعاد السموؾ اإلنساني ولكف البيئة ا( إف الور 2002ة فيرى العزه)اثوبالنسبة إلى الور  ،باالشراط(
تترؾ أثارىا االيجابية أو السمبية عمى الخصائص السموكية عند الفرد وبما أف السموؾ ومف وجية نظر 

إال أف عممية التعمـ ىذه تتحدد في ضوء خبرات  أو سوياً  ىو سموؾ متعمـ سواء كاف شاذاً  ىذا االتجاه
بمعنى انو يزداد إذا كانت لو نتائج ايجابية عمى الفرد  والسموؾ محكـو بنتائجو، الفرد وظروفو الحالية،

 . وعمى اآلخريف ويضعؼ إذا كانت نتائجو سمبية عمى الفرد وعمى اآلخريف مف حولو
( عمى دور الوراثة في السموؾ المتعمـ إف الفرد Payal & Banshee, 1999بايمؿ وابانشيف) ؤكدوي  

يساعده في عممية التفاعؿ التي  بيولوجياً  يسمؾ بطريقة مجددة مف خبلؿ تفاعمو مع البيئة ويرثى تركيباً 
ال تورث بؿ تنتج عف  ،الخ. . . السموؾ كما يعتقد بأف بعض السموكيات كالقيادة والصداقة هحددي

عمى ماذا يفعؿ الفرد بدال مف ما ىو؟ ومف الضروري فيـ الطفؿ بدال مف التفاعؿ ويركز السموكييف 
ص بعبارة خمف محتوى النظرية السموكية يتأ shwa(1978وتضيؼ). (2000 إطبلؽ التسميات)يحيى،

المبلئـ وتصميـ برنامج التدخؿ و  ظاىرالسموؾ الب"السموؾ محكـو بنتائجو" وتيتـ النظرية السموكية 
 (2000 تغير السموؾ المبلحظ وتعديمو)يحيى، المناسب لمعمؿ عمى
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 :(1947 -1890لكيرت لفين ) ياعممائ من أبرز النظرية البيئيةثالثا 
ارة البيئية ثكية لدى األفراد إلى عوامؿ االستزو ىذه النظرية أسباب االضطرابات االنفعالية والسمو عت  

فره البيئة لو مف خبرات تحدد األنماط غير المناسبة وترى نوعية تفاعبلت الفرد مع البيئة وما تو 
السميـ لمفرد في حيف  مورات معتدلة ومتوازنة تسيـ في النفالبيئة السميمة التي توفر خب السموكية لديو،

 ،وخبرات سيئة تسيـ في توليد االضطرابات االنفعالية والسموكية أف البيئة المضطربة التي توفر فرصاً 
ائية تتوقؼ إلى درجة كبيرة عمى مف شخصية األفراد وخصائصيـ النوقد دلت غالبية الدراسات عمى أ

نوعية العناصر المادية والثقافية واالجتماعية السائدة فييا باإلضافة إلى نوعية الخبرات التي توفرىا 
لنوعية الخبرات والمعطيات والمشكبلت التي  ويطور الفرد فمسفة الشخص اتجاه البيئة تبعاً  ألفرادىا،
 . (2006 ي بيئتو)الزغوؿ،يوجييا ف

 
وترى ىذه النظرية أف ىناؾ جممة عوامؿ بيئية قد تقؼ وراء توليد االضطرابات االنفعالية والسموكية   

 لدى األطفاؿ تتمثؿ ىذه العوامؿ بما يمي:
مثؿ الموقع والمناخ والتضاريس والموارد  في تشكيؿ السموؾ، ىاماً  العوامؿ الجغرافية: تمعب دوراً  -

تزيد مف حجـ الضغوطات عمييـ مما يتسبب في نمو تفرض عمى األفراد مطالب وتحديات قد  ،يةالماد
  .االضطرابات االنفعالية السموكية

عمى حياتو  عوامؿ التنشئة االجتماعية: والتي تعتبر مف أكثر العوامؿ المبلزمة لمطفؿ وأكثرىا تأثيراً  -
عمـ الطفؿ الكثير مف عقائده تُ األسرة  فأ (1996وشخصيتو ومنيا األسرة حيث يرى )خوري، 

 . (2009التي تدؿ عمى التسامح والغضب)إسماعيؿ،  وأفكاره، ومخاوفو،

ر والظروؼ التي ي( إف سموؾ الطفؿ يعكس االتجاىات واآلراء والمعاي2000رى يحيى)تومف ىنا   
والضغوطات  رماف،مثؿ مشاكؿ الوالديف والح عينةمت ليـ مف خبلؿ األسرة فعوامؿ ممرت عمييـ وقد

 . ستساىـ في المشكبلت السموكية جؿ الحصوؿ عمى سموكيات ناضجة جداً أمف 
وكذلؾ مف عوامؿ التنشئة االجتماعية المدرسة والتي تعتبر المؤسسة العممية التي تقـو بعممية صقؿ   

ي المدرسة وتربية وتعديؿ السموؾ غير السوي الذي اكتسبو الطفؿ في عممية التنشئة داخؿ األسرة وف
وتستخدـ المدرسة أساليب  ،تتكوف شخصية الطفؿ نتيجة لتعممو وتفاعمو مع الطمبة والمعمميف والمنياج
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وتقـو بتوجيو  أساليب دعـ القيـ االجتماعية السائدة في المجتمع،فسيو أثناء تربية الطمبة ومنيا ن
عمى فطاـ  والعمؿ أيضاً  مرغوب،األنشطة التربوية المختمفة بحيث تعمؿ عمى تشكيؿ وتعميـ السموؾ ال

في التخمص مف السموكيات التي اكتسبيا في األسرة واستبداليا بنماذج صالحو مف  الطفؿ انفعالياً 
 . (2000السموؾ السوي)جبؿ، 

 
تشكمت و  بعض األطفاؿ يذىبوف إلى المدرسة وىـ يعانوف مف االضطرابات االنفعالية السموكية،  

تسيـ المدرسة في تفاقـ مثؿ ىذه االضطرابات وتخميص األطفاؿ منيا في  والتي قد عندىـ في األسرة،
 . (2006الوقت الذي قد تعمؿ فيو المدرسة عمى تطوير اضطرابات أخرى لدى أطفاؿ آخريف)الزغوؿ، 

 النظرية الفسيولوجية: -رابعا:
العضوية  في تأكيد فكرة األسباب حاسماً  ( أف إميؿ كريبلف قد لعب دوراً 1994سعد )أيذكر   

اغ فيو أىمية مرض الدم أظير ( والذي1963لبلضطرابات النفسية وذلؾ في كتابو الذي نشره عاـ )
لبلضطرابات النفسية اتخذتيا التصنيفات الحديثة  قد وضع تصنيفاً في توليد المرض النفسي وكذلؾ 

 . ليا أساساً 
يمكف أف يتأثر بالعوامؿ ( إلى أف السموؾ Halan, 1982 & Kaufmanويضيؼ ىاالف وكوفماف)   

واف ىناؾ عبلقة بيف جسـ الفرد وسموكو  أو بأكثر مف عامؿ فييا، الجنسية والعصبية والبيوكميائية،
ما يمكف  نيا وراء االضطراب السموكي واالنفعالي ونادراً ألذلؾ ينظر إلى العوامؿ البيولوجية عمى 

أما  ،(2000 )يحيى، ي واالنفعاليإظيار السببية بيف العامؿ البيولوجي واالضطراب السموك
ىو نتاج و  ،( فيشير إلى أف ىذا االتجاه البيوفسيولوجي يرى أف االضطراب السموكي2002العزة)

ومحصمة لخمؿ في وظائؼ أعضاء وجسـ اإلنساف األمر الذي ينتج عنو اضطراب في السموؾ لديو قد 
رىا في جسـ اإلنساف ويرى ىذا االتجاه الصماء أو غي لنقص أو زيادة في إفرازات الغدد يكوف نتاجاً 

أف وجود االضطراب السموكي كما أف لعمميات النمو  بأف الكروموسومات والجينات تمعب دوراً 
وكذلؾ الحساسية لؤلدوية والنمو واألمراض مف السكري  .في ذلؾ اً واأليض)التمثيؿ الغذائي( دور 

تكوف مسئولة بمستويات معينو عند وجود  والحصبة األلمانية وعدـ القياـ بالفحوصات البلزمة قد
يمكف أف يكوف احد  ومادياً  إعاقات لدى المولود وتعرضو الضطرابات سموكية وحرماف الطفؿ عاطفياً 

 . األسباب المؤدية لبلضطراب السموكي وعوامؿ سوء التغذية لدى األـ واختبلؼ دميا
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 نظرية الذات لكارل روجز: -امسا:خ
 ي إحباط يعوؽ وييدد إشباع الحاجات األساسية لمفرد ونقص احتراـ الذات،يقوؿ كارؿ روجز أف أ  

إلى  مختمفة ولكنو يكوف موجياً  وأكثر ما يؤدي إلى االضطراب ىو التيديد الذي يمكف أف يأخذ أشكاالً 
لمخبرات التي يمر بيا الفرد  المختمؼ دراكناإل عف ذواتنا ويحدث التيديد تبعاً  نابناء الذات ومفيوم

 لذي يوجو عممية االنتقادات لمخبرات فإذا كاف نظاـ القيـ الذي لدينا مأخوذ عف اآلخريف وليس نابعاً وا
ينشأ االضطراب النفسي مف  عف األصالة فإننا نستمر في الضياع أو أننا ال نكوف أصحاب ذواتنا،

شباع حاجتو العتبار االيجابي مف جان وجود شروط لؤلىمية تقؼ حائبلً  ب اآلخريف مما بيف الفرد وا 
يضطره إلى إنكار جانب مف خبراتو ومحاولة أبعادىا أو تشويو الواقع وبذلؾ ال تضاؼ الخبرة إلى 

 . (2004 الذات وينشأ عدـ التطابؽ)منسي ومنسي،

 تعقيب عمى نظريات االضطرابات االنفعالية والسموكية. 8.2.2

يب عمييا كانت تنتيج آليات معينة، ونظرًا والتي تـ التعقالنظريات التي تحدثت عف الصدمة النفسية   

لقياـ الباحث بدراسة العبلقة بيف الصدمة النفسية واالضطرابات االنفعالية والسموكية، حيث أف الباحث 

يقـو بدراسة وجود صدمة نفسية عند األحداث وتطورت ىذه الصدمة لبلضطرابات انفعالية وسموكية أو 

لمختمفة ما بيف التحميمية التي أرجئت االضطرابات أو االنحرافات العكس، ومف خبلؿ دراسة النظريات ا

لطفؿ، وىذا االضطراب ترجعو إلى تعمـ سمبي في مرحمة الطفولة وصراع بيف شعور عند اإلى البل

 أنماط الشخصية الثبلثة) األنا، واليو، واألنا األعمى(.

أف آية تيديد ليذه الحاجات يكوف وكذلؾ نظرية الذات التي ترتكز عمى إشباع الحاجات األساسية و 

موجيًا نحو بناء الذات الذي يعتمد عمى االدراؾ المختمؼ لمخبرات وىنا يكوف صعب وخاصة لمرحمة 

( سنةولف تكوف عندىـ خبرات فاعية ذاتية قوية 18-11المراىقة التي تتناوليا عينة الدراسة ما بيف)

الواقع محاواًل اليروب أو استخداـ وسائؿ حماية تساعد في حماية ذاتو ومنيا يقـو األحداث بانكار 

 سمبية معادية لذاتو ولممجتمع.
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ثـ أف النظرية الفسيولوجية التي ترجع االضطرابات إلى خمؿ ومرض في الماغ يؤثر سمبيًا عمى قيامو  

بوظائفو ويعطؿ قدرة اإلنساف عمى التكيؼ مع المحيط االجتماعي مما يخمؽ عنده نوعًا مف 

بسبب ىذا الخمؿ والمرض. أما بخصوص النظرية البيئية التي تركز ت االنفعالية والسموكية األضطرابا

عمى البيئة السميمة تحمي اإلنساف مف حدوث االضطرابات ومنيا عوامؿ التنشئة االجتماعية السميمة 

طات ليا لمطفؿ والتي تعمـ الطفؿ التسامح وتعممو معرفة مخاوفو، وكذلؾ دور المشاكؿ األسرية والضغو 

التأثير السمبي عمى الطفؿ وتترؾ لديو شخصية مضطربة، ويأخذ ىذه الشخصية إلى المدرسة في 

سموكو وانفعالو. أما النظرية السموكية التي ترى أف االضطرابات ىي عادات تعمميا اإلنساف مف البيئة 

األيجابية والسمبية عند  وليست مثؿ التحميمية التي تركز عمى العمميات النفسية، والبيئة تترؾ األثار

 اإلنساف حسب التعمـ السميـ لذلؾ.

ومف ىنا فالباحث يتبنى النظريات السابقة وفقًا لمعايير اجتماعية ودينية وعادات وتقاليد مرتبطة 

بالمجتمع الفمسطيني وتنسجـ معو. فالناحية النفسية التي تراىا التحميمية وتأثير الطفولة ثـ البيئة وتعمـ 

ناحية الفسيولوجية عنده جميعًا تمعب دورًا في أظيار االضطرابات اذا كانت تنظر وتنمو الطفؿ وال

بطرؽ غير سميمة أو السيطرة عمى ىذه االالضطرابات وفقًا لنمو واالدراؾ السميـ والتعمـ المكتسب 

 االيجابي والتنشئة االجتماعية واالسرية السميمة.
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 الدراسات السابقة: 3.2

 .قاـ الباحث بالتطرؽ الى الدراسات العربية واألجنبية التي اتفقت وأختمفت مع دراسة الباحث
 ناولت موضوع الصدمة النفسيةدراسات ت 3.2.1

 الدراسات العربية:
ىدفت لمعرفة السمة العامة المميزة الضطراب ما بعد الصدمة  (2012العدينات ) قام بيا دراسة في 

ومعرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ في  وسط األطفاؿ في مخيمات البلجئيف السورييف في األردف،
اؼ استخدـ ولتحقيؽ ىذه األىد ختبلفيـ في مستوى التعميـ،أعراض االضطراب تبعًا لنوع األطفاؿ أو ال

الرتباطي وتكوف مجتمع الدراسة مف كؿ األطفاؿ والمراىقيف بمخيـ الزعتري االباحث المنيج الوصفي 
 198ذكرًا و 287مفحوصًا منيـ  485تـ اختيار  طفؿ ومراىؽ، 5200لبلجئيف والبالغ عددىـ حوالي 

وقد تـ تطبيؽ مقياس أعراض الصدمة النفسية لؤلطفاؿ الذي يحتوي عمى  ،ليمثموا عينة الدراسة أنثى،
: أف جميع أبعاد االضطرابات النفسية تتسـ باالرتفاع بدرجة دالة الدراسة نتائجأىـ  مفو  ،فقرة 44

كما انو ال توجد فروؽ دالة في كؿ أبعاد أعراض  إحصائيًا وسط األطفاؿ والمراىقيف بمخيـ الزعتري.
كذلؾ توجد فروؽ دالة في جميع أبعاد االضطرابات النفسية  نفسية تبعًا لمنوع )ذكر أو أنثى(،الصدمة ال

تبعًا لممستوى التعميمي بيف مستوى التعميـ الثانوي وبقية المستويات التعميمية وذلؾ لصالح المستوى 
بينما القمؽ ىو  ،كما بينت النتائج باف اضطراب ما بعد الصدمة ىو األعمى أي األكثر شيوعاً  الثانوي،

 األدنى أي األقؿ شيوعًا. 
ىدفت لمعرفة أساليب التعامؿ مع الضغوط النفسية التالية لمصدمة  دراسةب (2011الشيخ ) كما قامت

لدى األطفاؿ الذيف تعرضوا لمواقؼ ضاغطة )كحوادث السير( دوف أف تترؾ وراءىا اضطرابات نفسية 
تعرضوا لحوادث سير وطوروا ة( ومقارنتيـ باألطفاؿ الذيف )كاضطراب الضغوط التالية لمصدمة النفسي

جراء مقياس أساليب التعامؿ مع الضغوط التالية لمصدمة قامت الباحثة ببناء  ،اضطراب دراسة وا 
تـ االعتماد عمى مقياس اضطراب الضغوط التالية و كما  استطبلعية لمتأكد مف صدؽ وثبات المقياس،

وجرى الصدمة النفسية مقياس موجو لمطفؿ لتشخيص أعراض  وىو ثة،لمصدمة النفسية مف إعداد الباح
طفؿ 100وتألفت عينة البحث مف  تنفيذ البحث ضمف حدود مكانية وىي مدراس في مدينة دمشؽ

طفبًل مف العينة  27وطفمة في مرحمة التعميـ األساسي بمدينة دمشؽ قد تعرضوا لحوادث سير منيـ 
مف العينة لـ تظير لدييـ أعراض  73لدييـ و PTSDتبيف بعد التشخيص وجود اضطراب 
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وتوصمت الدراسة لعدد مف النتائج: أف األطفاؿ الذيف تعرضوا لحوادث سير وتجاوزوا  .PTSDالػػػ
استخدموا أساليب وميارات عدة لمتعامؿ مع اضطراب الضغوط التالية لمصدمة  PTSDاضطراب 

 %،40وأسموب االسترخاء  %،2. 85عمى نسبةمنيا: أسموب طمب المساعدة االجتماعية وقد بمغ أ
وجود فروؽ دالة إحصائيا في استخداـ أساليب التعامؿ مع الضغوط التالية لمصدمة بيف األطفاؿ الذيف 

 وكانت الفروؽ لصالح المجموعة األولى.  ،PTSDتعرضوا لحوادث سير وتجاوزوا اضطراب 
ة العبلقة المحتممة بيف األحداث الصدمية ىدفت إلى معرفو  (2010اليحفوفي ) وفي دراسة قام بيا 

 –وعبلقتيـ ببعض المتغيرات االجتماعية  واضطراب الضغوط التالية لمصدمة واالكتئاب مف جية،
مف  710تكونت العينة مف  والجنس واالنتماء الديني مف جية أخرى. الديمغرافية كالطبقة االجتماعية،

ينتموف إلى  سنة، 15-12تراوحت أعمارىـ ما بيف  توسطة،التبلميذ والتمميذات مف مدارس المرحمة الم
واضطراب  استخدمت مقاييس األحداث الصدمية، والطبقات االجتماعية، مختمؼ الطوائؼ الدينية،

بيف األحداث الصدمية واضطراب  -أكدت النتائج وجود ارتباط الضغوط التالية لصدمة واالكتئاب،
تمتيا  مى ارتفاع متوسط األحداث الصدمية لدى الطبقة الفقيرة،وع الضغوط التالية لمصدمة واالكتئاب،

فيما يتعمؽ باضطراب الضغوط التالية لمصدمة فقد كاف األعمى لدى الطبقة  الطبقة العميا فالوسطى،
فقد حصمت الطبقة العميا عمى أدنى  بالنسبة لمتغير االكتئاب، فالوسطى تمتيا الطبقة العميا، الفقيرة،

فيما خص متغير الجنس تبيف أف متوسط اإلناث في  لطبقة الوسطى فالطبقة الفقيرة،متوسط تمتيا ا
في حيف  ولدييـ نفس متوسط اضطراب الضغوط التالية لمصدمة، األحداث الصدمية أعمى مف الذكور،

وفيما يتعمؽ بمتغير االنتماء الديني فقد كاف  ارتفع متوسط االكتئاب لدى اإلناث مقارنة بالذكور،
 األحداث الصدمية األعمى لدى الطائفة الشيعية مقارنة بالطائفة السنية والطوائؼ المسيحية، متوسط

 فيما لـ تستخرج فروؽ دالة بالنسبة لمتغير الضغوط التالية لمصدمة واالكتئاب بيف جميع الطوائؼ. 
عة مدى انتشار أعراض ضغط ما بعد الصدمة عند طمبة جام (2009البحراني والخواجة) درسكما 

وتحديد ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في أعراض ضغط ما بعد  السمطاف قابوس،
والحالة االجتماعية  المعدؿ التراكمي، نوع الكمية، الجنس، الصدمة تعزى الى المتغيرات اآلتية:

استخدـ جرى اختيارىـ بالطريقة العشوائية. وقد  طالبا وطالبة، (512لموالديف. تكونت العينة مف)
مقياس ضغط ما بعد الصدمة المطور ليذه الدراسة. وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج يمكف 

 تمخيصيا في النقاط اآلتية:
 مستوى انتشار أعراض ما بعد الصدمة لدى عينة الدراسة بسيط. 
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 وجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث في مجاؿ األعراض السموكية لصالح الذكور. 
وبيف الطبلب تحت  ؽ دالة بيف طبلب الكميات العممية واإلنسانية لصالح اإلنسانية،وجود فرو 

 وعمى مجاالت األعراض كافة.  المبلحظة وفوقيا لصالح الطبلب فوؽ المبلحظة،
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الطبلب الذيف يعيش والداىما معًا وبيف الذيف قد انفصؿ والداىما في 

 انية والمعرفية لصالح الطبلب الذيف والداىما منفصبلف. مجالي األعراض الوجد

وصفي وتجريبي. ىدفت الدراسة الوصفية إلى  تألفت مف جانبيف: دراسةب (2007شاىين وحمدي) قام
 وطالبة، (طالباً 249معرفة العبلقة بيف التفكير البلعقبلني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة مف)

طمبة منطقة راـ اهلل والبيرة التعميمية في جامعة القدس  إناث مف (130ذكور و) (119ومنو )
وىدفت  آخذيف باالعتبار اختبلؼ النوع االجتماعي لمطمبة، اختيروا بطريقة طبقية عشوائية، المفتوحة،

الدراسة التجريبية إلى استقصاء فاعمية برنامج إرشاد عقبلني انفعالية مف خفض مستوى ضغوط ما بعد 
والنصؼ اآلخر مف  نصفيـ مف الذكور، ة الدراسة التجريبية مف ستيف طالباً الصدمة. وتكونت عين

 ممف كانت دراجاتيـ مف بيف أعمى الدراجات فوؽ القطع عمى اختبار األفكار البلعقبلنية، اإلناث،
 ومقياس ضغوط ما بعد الصدمة مف بيف عينة الدراسة الوصفية. 

 (90-75مدة كؿ منيا) ية في اثنتي عشرة جمسة،وطبؽ البرنامج اإلرشادي عمى المجموعة التجريب
وطبؽ مقياسا الدراسة عمى المجموعتيف التجربتيف والضابطة بعد  وبواقع جمسة واحدة أسبوعياً  دقيقة،

 وكذلؾ بعد مرور فترة متابعة مدتيا أربعة أسابيع مف انتياء البرنامج.  انتياء البرنامج اإلرشادي،
وضغوط ما بعد  ب ذي داللة إحصائية بيف درجة التفكير البلعقبلني،أظيرت النتائج وجود ارتباط موج
ناثًا، وأظيرت النتائج  ،(0.357حيث بمغ معامؿ االرتباط لمعينة الكمية) الصدمة لدى الطمبة ذكورًا وا 

(بيف المجموعتيف التجريبية α≤0. 05أيضا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)
مما يشير إلى فاعمية البرنامج  س البعدي عمى مقياس ضغوط ما بعد الصدمة،والضابطة في القيا

وعدـ وجود أثر  بيف الذكور واإلناث، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً  اإلرشادي،
لمتفاعؿ بيف البرنامج اإلرشادي والنوع االجتماعي عمى درجة ما بعد الصدمة وضغوطيا في القياس 

رت نتائج الدراسة استمرارية تأثير فاعمية البرنامج اإلرشادي العقبلني االنفعالي بعد وأظي البعدي،
 المتابعة. 
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األطفاؿ الذكور الذيف  لدىأنواع وشدة الخبرات الصادمة  بدراسة (2007ثابت، وآخرون ) كما قام
ومعرفة  ت،ومعرفة مدى انتشار كرب ما بعد الصدمة وعبلقتو بالصدما فقدوا بيوتيـ نتيجة لميدـ،

 الباحثيفواستخدـ  ،الصبلبة النفسية في األطفاؿ وعبلقتيا بالصدمة وكرب ما بعد الصدمة والمخاوؼ
طفؿ ومراىؽ مف العائبلت التي ىدمت بيوتيـ  (45)عينة مكونة مفال وكانت ةالتحميمي ةالوصفي الطريقة

التالية: اختبار الخبرات وتـ تطبيؽ االختبارات  في الفترة األخيرة في منطقة رفح وبيت حانوف،
وكانت نتائج  مقياس الصبلبة النفسية. مقياس المخاوؼ، مقياس كرب ما بعد الصدمة، الصادمة،
أف أكثر أحداث تعرض ليا األطفاؿ ىي مشاىدة مناظر و  ،لؤلحداث الصادمةاألطفاؿ تعرض الدراسة 

ف األطفاؿ تعرضوا لصدمة م 60%وفي ىذه الدراسة تبيف أف  ،وصور الجرحى والشيداء في التمفاز
مف األطفاؿ تعرضوا  % 3 .33في حيف  تعرضوا لصدمة نفسية بسيطة، % 6.7و متوسطة، نفسية

 % يعانوف بدرجة خفيفة،6. 15أما بالنسبة لكرب ما بعد الصدمة فقد تبيف أف  لصدمة نفسية شديدة.
ف أف أكثر المخاوؼ وتبي % يعانوف بدرجة شديدة.20في حيف  % يعانوف بدرجة متوسطة،2. 62و

شيوعًا ىي الشعور بالخوؼ عندما تتكمـ المعممة بصوت عالي وتبيف في الدراسة وجود عبلقة طردية 
داللة إحصائية بيف تعرض األطفاؿ لؤلحداث الصادمة ودرجة االضطرابات النفسية الناتجة ما بعد 

كمما أدى ذلؾ إلى زيادة وىذا يدؿ عمى انو كمما زاد تعرض األطفاؿ لمخبرات الصادمة  الصدمة،
ولوحظ وجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجات المخاوؼ  درجات كرب ما بعد الصدمة،
تبيف مف ىذه الدراسة أف ليدـ البيوت تأثيرًا مباشرًا عمى كرب ما بعد  ودرجة كرب ما بعد الصدمة،

ى التكيؼ مع الخبرات الصادمة الصدمة والمخاوؼ لدى األطفاؿ والمراىقيف وأف قدرة األطفاؿ عم
وعميو ننصح بإيجاد  والتمتع بالصبلبة النفسية يجعميـ أقؿ عرضة لئلصابة بكرب ما بعد الصدمة،

والمشاركة في النشاطات البلمنيجية لؤلطفاؿ  برامج تدخؿ تركز عمى تقوية الميارات االجتماعية،
 ية. لتقويتيـ أما المشاكؿ اليومية الناتجة عف الصدمات النفس

 
ىدفت إلى قياس مدى تأثير برنامج في التفريغ االنفعالي مف  (2005صايمة ) قام بيا دراسةوفي 

وتألفت مف  آثار الخبرات الصادمة لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظات قطاع جنوب غزة،
( 24)وتـ اختيار طالبًا مف المرحمة اإلعدادية في المنطقة الجنوبية مف قطاع غزة، 220عينة كمية 

وتـ توزيعيـ إلى مجموعتيف  مف حصموا عمى أعمى الدرجات عمى مقياس األحداث الصادمة،طالبًا م
وقد استخدـ الباحث  طالبًا، (12)طالبًا ومجموعة ضابطة بواقع  (12)أحداىما تجريبية مكونة مف 
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ألطفاؿ قياس ردود فعؿ اوم مقياس التعرض لؤلحداث الصادمة مف إعداد برنامج غزة لمصحة النفسية،
توصمت  الباحث.إعداد إلى جانب برنامج التفريغ االنفعالي وىو مف بعد التعرض ألحداث صادمة 

الدراسة إلى وجود فروؽ بيف درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي عمى مقياس ردود 
فراد المجموعة التجريبية ودرجات ووجود فروؽ ذات داللة بيف درجات أ فعؿ األطفاؿ لصالح البعدي،

أفراد المجموعة الضابطة عمى مقياس ردود فعؿ األطفاؿ في القياس البعدي لصالح المجموعة 
والتجريبية عمى مقياس ردود فعؿ األطفاؿ في  وأف ىناؾ فروقًا بيف المجموعة الضابطة التجريبية،

توجد فروؽ ذات داللة بيف درجات أفراد  وانو ال القياس التتبعي لصالح أفراد المجموعة التجريبية،
 المجموعة التجريبية في القياس البعدي ودرجاتيـ في القياس التتبعي. 

وأكثر اضطراب ما بعد  أكثر أنواع األحداث أو الخبرات الصادمة، (2004البنا وعسمية) سدر كما 
أطفاؿ حي الزيتوف بمغت  وذلؾ عمى عينة مف الصدمة أثناء االجتياح اإلسرائيمي لمنطقة حي الزيتوف،

حيث تـ  (سنو،14-9تتراوح أعمارىـ ما بيف) (مف الذكور،40) (مف اإلناث،60منيـ ) (طفؿ،100)
واآلخر تـ  أحدىما تـ استخدامو بعد تقنينو محميًا مف حيث الصدؽ والثبات، استخداـ مقاسيف نفسييف،

قياس أكثر أنواع اضطراب ما بعد وىو مكوف مف خمسة أبعاد ل إعداده مف قبؿ الباحثيف الحالييف،
وىـ يتعرضوف  وقد أظيرت نتائج الدراسة أف األطفاؿ الذيف يشاىدوف اآلخريف، الصدمة انتشارًا،

 يشاىدوف أو يتعرضوف شخصيا لنفس الحدث، شخصيًا لنفس الحدث الصادـ أكثر مف األطفاؿ الذيف
 اضطرابات عقمية، ابات اجتماعية،وأف أكثر أبعاد اضطرابات ما بعد الصدمة كانت كالتالي)اضطر 

 وأخيرا كانت االضطرابات السموكية(. اضطرابات انفعالية، اضطرابات جسمية ،
العبلقة ما بيف الخبرة الصادمة  عمىالتعرؼ الى ىدفت  (2004حجازي) وفي دراسة قام بيا

ذلؾ وك وبعض سمات الشخصية لدى أطفاؿ شيداء انتفاضة األقصى، واضطراب ما بعد الصدمة،
 .حالة أباء أطفاؿ العينة( العمر، التعرؼ إلى تأثير بعض المتغيرات )الجنس،

تـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة مف ثبلث مجموعات ىي أطفاؿ شيداء انتفاضة األقصى مف سف  
 قواميا والثالثة مف األطفاؿ العادييف)غير اليتامى( والثانية مف أطفاؿ اليتامى العادييف، سنة، (9-14)
وتتكوف  بعد التحقؽ مف صدؽ األدوات وثباتيا وتمتعيا بخصائص سيكوماترية جيدة، طفبلً  (176)

ومقياس الخبرة الصادمة  الباحث،ه قياس سمات شخصية الطفؿ والذي أعدأدوات الدراسة مف م
 مف إعداد برنامج غزة لمصحة النفسية.  (PTSDواضطراب ضغوط ما بعد الصدمة)

 أشارت النتائج الى:و 
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وأطفاؿ غير اليتامى بالنسبة  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف أطفاؿ الشيداء وأطفاؿ اليتامى،
 لمخبرات الصادمة. 

وباقي محافظات القطاع بالنسبة  عدـ وجود فروؽ بيف األطفاؿ الذيف يقيموف في محافظة غزة،
 لمخبرات الصادمة. 

لدرجة الخبرات الصادمة والفروؽ كانت لصالح  توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث بالنسبة
 الذكور. 

وكانت  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف فئات العمر المختمفة بالنسبة لدرجة الخبرات الصادمة،
 وىذا يدؿ عمى أف التعرض لمخبرات الصادمة يختمؼ باختبلؼ العمر.  الفروؽ لصالح األكبر سنًا،

ووجدت عبلقة طردية ضعيفة بيف  رجة الخبرات الصادمة والعمر،وجود عبلقة طردية متوسطة بيف د
وال توجد عبلقة دالة إحصائيا بيف  درجات الخبرات الصادمة ودرجة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة،

وال توجد عبلقة دالة إحصائيا بيف درجة التعرض  درجة التعرض لمخبرات الصادمة ومستوى االكتئاب،
 النبساط. لمخبرات الصادمة ومستوى ا

يوجد فروؽ في الخبرات الصادمة تبعًا لحالة آباء األطفاؿ حيث زاد متوسط الخبرة الصادمة لدى 
وخرجت الدراسة بمجموعة  ،نسبة لؤلطفاؿ الذيف آباءىـ أحياءومتوفوف بال األطفاؿ الذيف آباؤىـ شيداء،
واضطراب ضغوط  ادمة،مف أىميا ضرورة االىتماـ بموضوع الخبرة الص مف التوصيات والمقترحات،

جراء أبحاث أخرى حوؿ الموضوع.  ما بعدىا والعوامؿ المؤثرة فييا،  وا 

التي ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى اإلحساس بالصدمة لكؿ مف  (:1998دراسة السيل وحنورة )
 القيـ الشخصية واالغتراب واالضطرابات لدى الشباب الكويتي. 

ومف  ( سنة،35-15واطنيف الكويتييف تتراوح أعمارىـ مف)مف الم (1337تكونت عينة الدراسة مف )
مف الذكور واإلناث وبعضيـ كاف متواجد في الكويت أثناء األزمة والبعض  مستويات تعميمية مختمفة،

األخر خارج الكويت واستخدمت الدراسة مقياس سموكيات ما بعد الصدمة إعداد السيؿ وحنورة 
والعبلقات  الوظيفة والمستقبؿ، الجانب المدني، سة والعمؿ،وتتضمف خمس مقاييس فرعية ىي: الدرا

ومقياس  الحالة النفسية. "ومقياس االغتراب العاـ ومقياس القيـ الشخصية، االجتماعية واألسرية،
يذاء  اليبلوس، الضبلالت، اإلدماف، وصؼ الشخصية المختصر وتقيس "السموؾ اليروبي، العدوانية وا 

 ضغوط". ال الذات وعدـ المصداقية،



 

57 

 

 وكاف مف أىـ النتائج: 
بمعنى انو  يوجد ارتباط داؿ موجب بيف الدرجات العالية في الصدمة وبيف المرتفع في االغتراب، -

  زاد معيا شعوره باالغتراب. كمما زاد اإلحساس بالصدمة وتركت أثار عمى الفرد
 . كانت أكثر األبعاد ارتباطًا بالصدمة ىي العزلة االجتماعية والعجز -
 

 :التي تناولت الصدمة النفسية الدراسات األجنبية

تنظيـ العاطفة لدى األميات  والتي ىدفت إلى  ( ,2015Ruth et al) في دراسة روث وآخرون
( مف األميات واألطفاؿ اإلسرائيمييف 431عينة اجتماعية )و الصدمات.  واألطفاؿ الصغار في مواجية

 –باستخداـ مرجعية سموؾ الطفؿ  ؿ تنظيـ عاطفة األطفاؿكمشا وتـ قياس ، الذيف تعرضوا لمصدمة،
 العدواف االىتماـ،CBCL): )ؿالتالية ( التي تتألؼ مف الفروع الجانبية CBCLممؼ عدـ التنظيـ )

(عند األميات تـ تقييميا مف قبؿ مقياس PTSDالقمؽ واالكتئاب أعراض اضطراب ما بعد الصدمة )
وأظيرت  األميات مف صعوبات مقياس تنظيـ العاطفة، تشخيص ما بعد الصدمة وتنظيـ عاطفة

النتائج أف مشاكؿ تنظيـ عاطفة األطفاؿ ارتبطت مع كبل أعراض ما بعد صدمة األميات وعاطفة 
وأيضا تنظيـ عاطفة األميات تتوسط االرتباط بيف أعراض ما بعد صدمة األميات  األميات المتقمبة،

الضوء عمى الدور المركزي لميارات تنظيـ عاطفة األـ في  ىذه النتائج سمطت وخمؿ تنظيـ األطفاؿ،
درجة ميارات األـ التنظيمية في سياؽ و  أعقاب الصدمة ألنيا تتعمؽ بميارات تنظيـ عاطفة األطفاؿ،

أعراض ضغط ما بعد الصدمة وتعكس مفتاح العممية التي قد يحدث مف خبلليا انتقاؿ لمصدمة عبر 
ثار حاسمة لمتخطيط و التدخبلت السريرية وتطوير موجية نحو عبلج نتائج الدراسة ليا أ األجياؿ،

 . تنظيـ عاطفة األميات بعد الصدمة األسر في أعقاب الصدمة وبخاصة تعزيز ميارات
الصدمات النفسية الرئيسية السيئة  معرفة ,Sieswerda et al)2013) ردا وآخرونسيسوي سدر كما 

 مفالتحقؽ و  ،دليؿ لمحوادث المتعددة مف سوء المعاممة اـباستخد عند األطفاؿ الصغار في ىولندا:
 السيئيف في ىولندا.  انتشار عوامؿ الخطر وانتشار سوء االستخداـ المسبؽ لضحايا الصدمة الرئيسية

 ،في ىولندا السيئة لصدمات الرئيسيةامراجعة ممؼ بأثر رجعي مف جميع حاالت  تالطريقة: أجري
ومقاييس النتائج كانت  ،(2010و 2005) بيف شرعية في المحاكـ،تطمب الخبرة الطبية الالذي و 

 عوامؿ الخطر ومؤشرات لسوء االستخداـ المسبؽ. 
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تـ العثور عمى  أشير، 5. 3متوسط العمر  ٪ الفتياف،62الحاالت؛  مف النتائج: شممت تسعة وثمانوف
خمؿ نضج والتوائـ  جيف،الغير ناض ٪،79مع الذكور الجناة في  ٪ مف الحاالت،48تأثير الصدمة في 

األـ تقؿ أعمارىـ و  عمى التوالي، ٪ مف الحاالت،10٪ و 23 ٪،27ثبلثة توائـ تـ العثور عمييـ في  /
 ٪ انيوا المرحمة االبتدائية فقط أو التعميـ الثانوي،60مف اآلباء واألميات ٪،17عاما في  20عف 
عمى سوء المعاممة السابقة  ناؾ دليبلً كاف ى ،رعاية األطفاؿ٪ مف األسر كانت معروفة لمسمطات 38
 ٪ مف الحاالت. 81في 

مف فشؿ نظاـ الرعاية  الخبلصة: ارتفاع عدد األسر التي لدييا االعتداء مسبؽ يشير إلى أف كبلً 
نتائجنا تسمط الضوء  سمطات رعاية الطفؿ لحماية بعض األطفاؿ الذيف لدييـ رعاية خاصة،الصحية و 

وكذلؾ  االعتراؼ باالعتداء الجسدي،و التدريب وسمطات رفاىية األطفاؿ  عمى أىمية الرعاية الصحية
 عمى أىمية تحسيف استراتيجيات الوقاية مف الصدمات الرئيسية السيئة. 

ديناميت الصدمة التراكمية وأنواع التي ىدفت لدراسة ( ,2012Kira,et al)دراسة كيرا وآخرون
 متقاطعتاف" افدراستاف ثقافت ضطرابات النفسية:الصدمات النفسية لدى المرضى البالغيف مع اال

ىناؾ فجوة معقدة بيف ثبلثة نماذج رئيسية صالحة في دراسة عمميات الصدمة النفسية : نموذج 
لؤلمراض النفسية التي ركزت في معظميا عمى األنواع الباقية مف الصدمات وعمى اضطراب ما بعد 

وسوء المعاممة  لتنموية التي تركز عمى آثار اليجر،والنظريات ا التحميؿ النفسيو  (،PTSDالصدمة )
وكاف اليدؼ  ،والتعذيب واإلبادة الجماعية، والنموذج بيف الجماعات الذي يركز عمى التمييز، والخيانة،

ىو اختبار صحة وفائدة اإلطار الذي يدمج نماذج الصدمة الثبلثة عمى الصحة العقمية لممريض 
(MHC)، عينة مف في الدراسة األولى تـ اختبار ،يات المتحدة ومصروأجريت دراستاف في الوال 
(399) MHC ستخدـ قياس متغيرات الصحة العقمية.ي لذيخداـ مقياس الصدمة التراكمية اباست  
وذلؾ  في المصحة النفسية لمجامعة في مصر، MHC (432) عينة مف الدراسة الثانية تـ اختبارو  

األمراض و  ـ فحص ممؼ الصدمة والمطابقة لممؼ األعراض،ت باستخداـ تدابير قابمة لممقارنة،
أظير المشاركوف المصريوف مستوى أعمى نسبيا  ومستوى األداء العالمي، المصاحبة لؤلمراض النفسية،

في حيف أف  وصدمات ىوية الدور، مف الفقر وصدمات اليوية الشخصية )أي جنسية االعتداء(،
الحصوؿ عمى  والتي شممت البلجئيف باإلضافة إلى األمريكييف، المشاركيف في عينة الواليات المتحدة،

بينما كانت الصدمة  والتخمي عنيـ، مزيد مف الصدمات بسبب القير والتمييز والتعذيب والتشرد،
 التراكمية مرتبطة باألعراض الجسدية والصحة النفسية واألمراض المصاحبة في كمتا الدراستيف،
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قدمت الدراسات الحالية دليؿ  ،بتكوينات مختمفة مف األعراض ـ يتنبأاختبلؼ ممؼ الصدمات لكؿ منيو 
ومساىمتيا المحتممة لقيادة مجاؿ الصدمة إلى  عمى الصحة والفائدة لتكامؿ نموذج اإلصابات الجديدة،

 األماـ.

أداء الوظيفة التنفيذية  والتي ىدفت لمعرفة (Deprince et al,2009) دراسة ديبرنس وآخرون
ألطفاؿ المعرضيف لمعنؼ األسري تقارير ، مف خبلؿ دمة في المجتمع عينة مف األطفاؿصوالتعرض لم

وانخفاض  صعوبات مع مجموعة مف المشاكؿ العاطفية والسموكية )عمى سبيؿ المثاؿ،الواجو لم
القميؿ مف الدراسات فحصت  تقريباً  (،EFالتحصيؿ المدرسي( الذي يورط نقائص الوظيفة التنفيذية )

 كوظيفة مف التعرض لمصدمة لدى األطفاؿ.  EF بشكؿ خاص
وكانت العينة مف  ،تعرض األطفاؿ لؤلحداث الصادمةحتماؿ إلرير الوالديف االطريقة: بناء عمى تق

مجموعات تعرضت  3( تنوعت عينة المجتمع عرقيا عبر 10.39؛ متوسط العمرN= 110األطفاؿ)
أكمؿ األطفاؿ مجموعة و  ،وغير الصدمة لعائمية،والصدمات النفسية غير ا لمصدمة : الصدمة األسرية،

والسيطرة  واالىتماـ السمعي، معالجة،السرعة و  وتثبيط السموؾ، مف االختبارات لتقييـ الذاكرة العاممة،
 التدخؿ. و 

مع األداء  النتائج: الصدمة العائمية )نسبة إلى غير العائمية وعدـ التعرض لمصدمات( كاف مرتبطاً 
ومياـ  وتثبيط واالنتباه السمعي، )التي تتألؼ مف الذاكرة العاممة،االداء الوظيفيمركب  عمى األكثر فقراً 

واحتماؿ إصابات في  والوضع االجتماعي واالقتصادي، ،،سرعة المعالجة(؛ كاف حجـ التأثير المتوسط
 أداء وليس IQالتبايف الفريد في  SESوتوقع  ،(EF) الوظيفي في حيف يتصؿ الذكاء واألداء ،الدماغ

 تعرض الصدمة العائمية . الوليس  وفي حين ( ،EF) الوظيفي
االستنتاجات: مساىمة مف التعرض لصدمة التنفيذية األساسية التي تعمؿ بشكؿ عقد بعد األخذ في 

ماؿ تعرض الدماغ واحت الوضع االجتماعي واالقتصادي،و  االعتبار األعراض )القمؽ والتفكؾ(،
طريؽ واحد الذي يجعؿ األطفاؿ المساء  (EFاألداء الوظيفي )مشاكؿ وفر قد تُ  ،لئلصابة بالصدمة

  ة ألقرانيـ.النسببومشاكؿ السموؾ  واألكاديمية، معاممتيـ في خطر لؤلقراف ،
 واألكاديمية، األطفاؿ المساء معاممتيـ يجعميـ في خطر لؤلقراف، أوصت الدراسة أفأثار الممارسة: 

  .ة ألقرانيـنسبالبوالمشكبلت السموكية  والنفسية،
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أعراض الصدمة عند أطفاؿ الروضة في  معرفة( Thabet,et al,2006) ثابت وآخرون كما َدرس
معرفة العبلقة بيف المعرضيف لصدمة الحرب والمشاكؿ السموكية واالنفعالية عند أطفاؿ و  منطقة الحرب،

وتـ  سنوات، 6-3روضات أعمارىـ ما بيف  10طفبل مف  309وبمغت عينة الدراسة  الرياض،
( BCLواستخدموا الباحثيف في الدراسة األدوات ) اختيارىـ مف رياض مختمفة في قطاع غزة،

behavior checklist SDQ)،وقد  ( مقياس الصعوبات والتحديات ومقياس غزة لمصحة النفسية
خوة في استخدـ متغيرات عدة منيا الجنس ودخؿ األسرة وعمؿ األـ وعمؿ األب ومكاف اإلقامة وعدد األ

% ظيرت عندىـ أعراض الصدمة 5. 78طفبل وطفمة بنسبة  237وخمصت الدراسة باف  البيت،
أما الصدمة العالية عند األطفاؿ كانت نسبتيا  % كانت الصدمة متوسطة،8. 16وما نسبتو  خفيفة،

 % أكثر الصدمات لدى األطفاؿ الذيف6. 91واظير مقياس غزة لمصحة النفسية أف ما نسبتو  3%. 4
. 51وبمغت النسبة  كاف صدمتيـ شديدة عند مشاىدة قصؼ البيوت مف الطائرات لمجيراف وغيرىـ،

وقد ظير عند األطفاؿ  % لؤلطفاؿ الذيف يشاىدوف صؼ البيوت مف الدبابات،9. 27% مما نسبتو 3
 المشاكؿ مع األصحاب والنشاط الزائد عند األوالد أكثر مف معدالت البنات. 

 
األدلة لتعزيز الضعؼ بالصدمة النفسية  بيدؼ دراسة Neuner et al,2004)) روندراسة نيونر وآخ

 اضطراب ما بعد الصدمة مف خبلؿ الصدمة السابقة بيف الجئ النيؿ الغربي. في 
أدت حالة عدـ االستقرار السياسي والحرب األىمية في جنوب السوداف في العديد مف األعماؿ  حيث

جرة القسرية ألجزاء واسعة مف السكاف المدنييف في منطقة غرب النيؿ. والي الوحشية والعنؼ الشامؿ،
التعرض بشكؿ عالي لتجارب الصدمات بارزة بشكؿ خاص في أوغندا والسوداف مف منطقة غرب و 

في  ،مف خبلؿ سنوات مف الصراع المسمح عمى اإلجياد النفسي الذي يشكؿ ىو ما يمثؿ مؤشراً  النيؿ،
ثير األحداث المؤلمة عمى مدى انتشار وشدة اضطراب ما بعد الصدمة ىذه الدراسة تـ تقييـ تأ

(PTSDفي عينة عشوائية )(مف3.339 ) ،والبلجئيف  مواطنيف سودانييف، المواطنيف األوغندييف
 أسرة( مف منطقة غرب النيؿ.  1.831السودانييف )

أعراض اضطراب ما وأظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية بيف عدد مف أحداث الصدمات وعدد مف 
جميع األعراض  المستجيبيف الذيف شيدت أكبر عدد مف تجارب الصدمات، 58بعد الصدمة وايد 

  الضطرابات ما بعد الصدمة.(DSM-IV)المبمغ عنيا والتي استوفت معايير 
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ىنا العبلقة واضحة لتأثير الجرعة بيف التعرض لمصدمات واضطرابات ما بعد الصدمة  االستنتاجات
فمف المحتمؿ أف أي  في ىذا السياؽ، مستويات عالية مف أحداث الصدمات كاف المدروسة معفي الس

شخص يمكف أف تتطور اضطرابات ما بعد الصدمة بغض النظر عف العوامؿ الخطر األخرى مرة 
 واحدة في تحميؿ الصدمة إلى حد معيف. 

ضطرابات النفسية عف مواقؼ ( التي ىدفت إلى معرفة االThabet et al,2000) دراسة ثابت وفوستوس
وقد  صادمة عند األطفاؿ ومشاكميـ الصحية عند األطفاؿ الذيف تعرضوا لصدمات الحرب بعد سنة،
( 234استخدـ دراسة طويمة بمقياس التحديات والصعوبات ترجمة ثابت في قطاع غزة وشممت الدراسة )

مرور سنة عمى التقييـ المبدئي أثناء وذلؾ بعد  ( ممف تعرضوا لمحرب،13-7طفؿ تراوحت أعمارىـ بيف )
سرائيؿ، أكمؿ األطفاؿ مقياس االضطرابات الناتجة عف مواقؼ  عممية السبلـ بيف السمطة الفمسطينية وا 

وأوضحت الدراسة أف معدؿ األطفاؿ  ( بينما أكمؿ الوالديف مقياس رتر )أ( و)ب(،PTSD-RTصادمة )
االضطرابات النفسية الناتجة عف مواقؼ صادمة في الذيف ابمغوا عف أعراض متوسطة إلى شديدة مف 

 % في الدراسة الحالية. 10% إلى 40.6الدراسة السابقة قد انخفض مف 
% أعمى مف الحد الفاصؿ بالنسبة لمشاكؿ الصحة النفسية عمى 20.9طفؿ أي  49وكاف تقييـ 

مف الحد الفاصؿ عمى أعمى  %31.8( طفؿ أي 74وكذلؾ تقييـ ) مقياس رتر بناء عمى رأي الوالديف،
تبيف أف مجموع النقاط في المقاييس الثبلثة قد انخفض بشكؿ ممحوظ خبلؿ  مقياس )ب( المدرسييف،

كاف توقع ظيور االضطرابات النفسية الناتجة عف مواقؼ صادمة لدى األطفاؿ  فترة السنة المذكورة،
وتميؿ االضطرابات  ـ األولي،معتمد أعمى عدد الخبرات الصادمة التي تعرض ليا الطفؿ عند التقيي

بالرغـ مف أف نسبة  النفسية الناتجة عف مواقؼ صادمة إلى النقصاف في غياب مواقؼ صادمة جديدة،
ال باس بيا مف األطفاؿ تستمر في المعاناة مف المشاكؿ العاطفية والسموكية ويعتبر تراكـ الخبرات 

ستمرارية أعراض االضطرابات النفسية الصادمة عمى مر األياـ مف عوامؿ الحظر المساعدة في ا
 . عف مواقؼ صادمة الناتجة

 
الصدمة عند أطفاؿ برنامج  التي ىدفت لدراسة ( Bedics et al,1998 ( دراسة بيدكس، وآخرون

مدى تأثر األطفاؿ الذيف يعانوف مف  تقيسىذه الدراسة و  ،الذيف يعانوف مف اضطرابات سموكيةالتأىيؿ 
حيث تـ إجراء الدراسة عمى عينة مف  مات النفسية التي تعرضوا ليا مف قبؿ،اضطرابات سموكية بالصد

ويخضعوف لبرنامج تأىيمي لتعديؿ اضطراباتيـ  ( سنة،16-11األطفاؿ تتراوح أعمارىـ ما بيف )
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طفمة( وقد تـ 13%)27( ونسبة اإلناثطفبلً 35%)73وكانت نسبة الذكور في العينة  السموكية،
( Conduc Disorderيـ في البرنامج بأنيـ يعانوف مف اضطراب الجناح )تشخيص معظميـ فور قبول
وقد تـ القياس  واضطراب التعمـ واضطراب زيادة الحركة ونقص االنتباه، باإلضافة إلى االكتئاب،

باإلضافة إلى عمؿ مقابمة مع كؿ  (DSM3باستخداـ معيار التشخيص األمريكي الثالث لؤلمراض)
 وطبيعتيا، وعدد الصدمات، المرضي لمطفؿ وخاصة ما يتعمؽ بالصدمة،طفؿ تضمنت أخذ التاريخ 

%مف األطفاؿ تعرضوا ألحداث صادمة في 7. 83وأظيرت النتائج أف نسبة  واألعراض المتعمقة بو،
تعرضوا  %7. 4ونسبة  % مف األطفاؿ تعرضوا لصدمات مستمرة ومزمنة،4. 74منيـ نسبة  حياتيـ،

مف العينة تعرضوا  %100وأف  تعرضوا لصدمات حادة فقط، %7. 4ونسبة  لصدمات حادة ومزمنة،
وبذلؾ انتيت الدراسة الى أف التعرض ألحداث صادمة مزمنة أو حادة في  لعنؼ مف قبؿ العائمة،

 الطفولة لو عبلقة وثيقة باضطرابات السموؾ عند األطفاؿ. 
 

 دراسات تناولت موضوع االضطرابات االنفعالية والسموكية 3.2.2
 دراسات العربيةال  

نوع العبلقة بيف البيئة االجتماعية وبعض االضطرابات السموكية لدى  (2012محمد ) درسكما 
وكذلؾ التعرؼ عمى كؿ مف الفروؽ في إدراؾ البيئة  التبلميذ المعاقيف فكريًا وأقرانيـ العادييف،

 .قيف فكريًا وأقرانيـ العادييفاالجتماعية والفروؽ في االضطرابات السموكية بيف كؿ مف التبلميذ المعا
مف  80) تمميذًا مف التبلميذ المعاقيف فكريًا، 144كاف منيـ  تمميذًا، 282تكونت عينة الدراسة مف 

تمميذًا مف التبلميذ العادييف  138مف المرحمة المتوسطة(، و 64و الصفوؼ العميا بالمرحمة االبتدائية،
مدارس بيا برامج  6مف  مف المرحمة المتوسطة(، 58ة، ومف الصفوؼ العميا بالمرحمة االبتدائي 80)

ومقياس  الدراسة مقياس البيئة االجتماعيةاستخدـ في  ،دمج مف مدارس مدينة الرياض بالسعودية
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط داؿ بيف البيئة . االضطرابات السموكية )إعداد الباحث(

توجد فروؽ  لدى كؿ مف التبلميذ المعاقيف فكريًا وأقرانيـ العادييف،االجتماعية واالضطرابات السموكية 
دالة إحصائيا في االضطرابات السموكية بيف التبلميذ المعاقيف فكريًا وأقرانيـ العادييف لصالح المعاقيف 

ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في االضطرابات السموكية تبعًا الختبلؼ المرحمة  فكريًا،
في حيف وجدت فروؽ دالة إحصائيًا في  المتوسطة( بالنسبة لعينة المعاقيف فكريًا،-دائيةالتعميمية)االبت
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المتوسطة( بالنسبة لعينة العادييف -االضطرابات السموكية تبعًا الختبلؼ المرحمة التعميمية)االبتدائية
 . لصالح المرحمة المتوسطة

 
مكاف اإلقامة والجامعة والتفاعؿ التعرؼ عمى أثر  إلى التي ىدفت (2011دراسة الجيني )وفي 

وأثر األـ واألب والتفاعؿ بينيما عمى الذكاء االنفعالي والعبلقة بيف  بينيما عمى الذكاء االنفعالي،
وقد أجريت الدراسة  واالضطرابات السموكية، واالضطرابات السموكية وقمؽ المستقبؿ، الذكاء االنفعالي،
 طالبًا مف جامع الطائؼ، 145جامعة الممؾ عبد العزيز وطالبًا مف  70منيـ  215عمى عينة بمغت 

وطبؽ عمييـ مقاييس الذكاء االنفعالي وقمؽ المستقبؿ مقياس  مف كميات مختمفة بالجامعتيف،
وقد أسفرت الدراسة عف وجود تأثير  (،2006أبو المعاطي) االضطرابات السموكية مف إعداد مندوة
تفاعؿ بينيما عمى الذكاء االنفعالي سواء لؤلبعاد أو الدرجة لمتغير مكاف اإلقامة أو الجامعة أو ال

ووجدت داللة لتفاعؿ مستوى تعميـ األب مع مستوى تعميـ األـ عمى بعد إدارة االنفعاالت مف  الكمية،
بينما لـ توجد داللة لتأثير مستوى تعميـ األـ ومستوى تعميـ األب والتفاعؿ  أبعاد الذكاء االنفعالي،

قية األبعاد وكانت قيـ معامبلت االرتباط بيف الذكاء االنفعالي وقمؽ المستقبؿ سالبة ودالة بينيما عمى ب
وكانت قيـ معامبلت االرتباط بيف االضطرابات السموكية وقمؽ المستقبؿ موجبة  في معظـ األبعاد،

شباب مف أىميا عمؿ برامج إرشادية لموتقدـ الباحث بعدد مف التوصيات  ودالة في معظـ األبعاد،
رشاد أولياء األمور ألىمية متابعة ابنائيـ  لمتخفيؼ مف حدة االضطرابات السموكية وقمؽ المستقبؿ، وا 

 . وتوعيتيـ بأخطار االضطرابات السموكية
 

لدى أطفاؿ مؤسسات باختبلؼ  أىـ المشكبلت السموكية وأكثرىا شيوعاً  (2009إسماعيل ) كما درس
والمستوى  ونوع الرعاية المؤسسات، أثناء الفقداف والجنس، طفؿ،وعمر ال ونوعو، متغير فترة الفقداف،

وطفمة  ( طفبلً 133وبمغت عينة الدراسة ) وقد تـ استخداـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، الدراسي،
دـ الباحث مجموعة كما استخ سنة، (16-10)مف مؤسسات اإليواء في قطاع غزة وأعمارىـ ما بيف 

واختبار العصاب  التحديات والصعوبات :ترجمة الدكتور عبد العزيز ثابت، مقياس :مف األدوات وىي
 إعداد ماريا كوناكس، CDI ومقياس االكتئاب لدى األطفاؿ مف إعداد الدكتور احمد عبد الخالؽ،

 وخرجت الدراسة بنتائج أىميا:
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ألسرية ىي توصمت الدراسة إلى أف أكثر المشكبلت التي يعاني منيا المحروميف مف البيئة ا -1
وزيادة  األعراض العاطفية بالدرجة األولى "ومشكبلت األصدقاء، االكتئاب، العصاب، "السموؾ السيئ،

 الحركة"بالدرجة الثانية"
وجد ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في زيادة الحركة لصالح اإلناث مف  -2

 . اؿرعاية األطف وجية نظر األميات البديبلت ومختصيف
أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف مف وجية نظر الطفؿ في االكتئاب والعصاب  -3

 . لصالح الذكور
أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وفقًا لمتغير نوع الرعاية لصالح المؤسسات الفصؿ بيف  -4

ة وخاصة األعراض قؿ في المشكبلت السموكيأحيث أظيرت النتائج أف األسرة البديمة  الجنسيف،
 . السموكية والعاطفية

أيضا أظيرت النتائج أف األطفاؿ ضعيفي التحصيؿ لدييـ مشكبلت مع أقرانيـ حسب رأي األـ  -5
 . واكتئاب ومشكبلت عامة أكثر مف مرتفعي التحصيؿ  والطفؿ عمى حد السواء،

يـ مشكبلت كثيرة مع أقرانيـ األطفاؿ الذيف حرموا مف اآلباء بالطبلؽ لدي أيضا أظيرت النتائج أف -6
بينما حقؽ األطفاؿ فاقدي أبائيـ بالموت درجة اقؿ مف  حسبا رأي األـ والطفؿ عمى حد سواء،
 . المشكبلت السموكية وخاصة مع أقرانيـ

 
التي ىدفت إلى تحديد أىـ المشكبلت السموكية التي يعاني و  (:2009دراسة السرطاوي وآخرون )

ادية والثانوية في المدارس الحكومية بدولة األمارات العربية مف وجية نظر منيا طمبة المرحمة اإلعد
كما اىتمت ببياف أسباب  المدارس، الطمبة والمعمميف واألخصائييف االجتماعييف والنفسييف ومدراء

   .المشكبلت واقتراح الحموؿ المناسبة ليا مف وجية نظر المستجبيف 
( 52) ومعممة مف معممي ومعممات ىذه المراحؿ، اً معمم( 436و) (1828شارؾ في ىذه الدراسة )

ومديرة يمثموف مختمؼ المناطؽ التعميمية  مديراً  (45ىذا باإلضافة إلى ) ،واجتماعياً  اً ينفس أخصائياً 
 . بالدولة

كشفت نتائج الدراسة عف ترتيب المشكبلت السموكية التي يعاني منيا الطمبة حسب تأثيرىا عمييـ 
ومشكمة السرقة  األكثر انتشاراً  %(7. 3المشكبلت السموكية ) الكذب كأوؿ بحيث ظيرت مشكمة

كما كشفت النتائج عف ترتيب  كما يرونيا أنفسيـ، كأخر المشكبلت السموكية واألقؿ انتشاراً  %(14.8)
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وقد افرز التحميؿ العاممي الذي تـ إجراءه عمى  أىـ عشرة مشكبلت سموكية يعاني منيا الطمبة بالدولة،
  .تجابات منيا الطمبة إلى وجود أربعة عوامؿ تشيع عمى كؿ منيا عدد مف المشكبلت السموكية اس
 

التي ىدفت إلى معرفة تأثير الغزو العراقي في سموكيات أبناء الشيداء ( 2003دراسة شياب )
باإلضافة إلى دراسة متغير  وفي بقية األطفاؿ والمراىقيف بصورة عامة، واألسرى بصورة خاصة،

 جنس ومكاف اإلقامة خبلؿ فترة الغزو وتأثيرىما في االضطرابات السموكية المقاسة في ىذه الدراسة،ال
وقد أظير أبناء . ( سنة14-6طفبًل ومراىقًا تراوح أعمارىـ بيف) 212وتكونت عينة الدراسة مف 

أما  ى،الشيداء درجات أعمى عمى بعض البنود كما أظير أبناء األسرى درجات أعمى عمى بنود أخر 
في متغير الجنس فمـ تظير أية فروؽ لفترة ما بعد التحرير عمى الرغـ مف وجود فروؽ لصالح الذكور 

وبالنسبة لمتغير  .وذلؾ لفترة ما قبؿ الغزو عمى بند يعتدي عمى إخوتو أو األطفاؿ اآلخريف بالضرب،
تي بقيت داخؿ الكويت فقد ظيرت فروؽ بيف المجموعات الثبلث اآلتية:المجموعة ال مكاف اإلقامة،

والمجموعة التي  والمجموعة التي كانت داخؿ الكويت ثـ غادرتيا خبلؿ فترة الغزو، طواؿ فترة الغزو،
كما كشفت النتائج عف ظيور كثير مف المشكبلت السموكية عند  كانت خارج الكويت طواؿ فترة الغزو،

ويبلحظ أف معظـ النتائج  .فترة ما قبؿ الغزوأغمب األطفاؿ والمراىقيف في فترة ما بعد التحرير مقارنة ب
وال شؾ  التي خمصت إلييا الدراسة قد تطابقت أو تشابيت مع كثير مما خمصت إليو الدراسات السابقة،

في أف ليا تفسيراتيا النفسية التي قد تندرج تحت االضطرابات الناتجة مف الصدمات عمى مختمؼ 
 . أنواعيا

طبيعة وشدة المشاكؿ االنفعالية بيف األطفاؿ الفمسطينييف الذيف  (2002ثابت وآخرون ) درس كما
سبؽ وأف ىدمت بيوتيـ خبلؿ االنتفاضة الحالية في فمسطيف مقارنة مع أطفاؿ يعيشوف في أجزاء 

تعرضت بيوتيـ لميدـ خبلؿ أحداث  طفبلً  (91)تـ اختيار عينة مكونة مف  أخرى مف قطاع غزة،
وحوؿ المستعمرات في دير  وحي التفاح في خانيوس، ة صبلح الديف،انتفاضة األقصى في منطقة بواب

كعينة ضابطة تعرضوا إلى أنواع أخرى مف األحداث المؤلمة تعمقت بالعنؼ  طفبلً  (89)البمح و
ومقياس ردود الفعؿ عمى  ومقياس القمؽ المعدؿ، تـ تطبيؽ اختبار المخاوؼ لؤلطفاؿ، السياسي،
اؿ الذيف تعرضت بيوتيـ لمقصؼ والتيديـ أطيروا أعراض اضطرابات ومف نتائجيا أف األطف .الصدمة

نفسية ما بعد الصدمة وكذلؾ أعراض الخوؼ أكثر مف أفراد المجموعة الضابطة ولقد كانت النتائج 
مف المجموعة الضابطة % 7.24%مف أطفاؿ المجموعة التي تعرضت بيوتيـ لميدـ و3. 59بنسبة 



 

22 

 

الصدمة وقد كانت ىناؾ عبلقة مباشرة بيف التعرض لمخبرات  ردود فعؿ اضطراب ما بعد أظيروا
عمى النقيض فاف األطفاؿ الذيف تعرضوا  الصادمة مثؿ قصؼ البيوت وظيور ردود الفعؿ النفسية،

 . لخبرات صادمة أخرى منقولة مف البالغيف ووسائؿ األعبلـ أظيروا القمؽ وتعبير إدراكي عف الكرب

شوف في مناطؽ الحرب يمكف أف يظيروا ردود فعؿ شديدة ناتجة عف وخبلصة أف األطفاؿ الذيف يعي
يجب عمى خبراء . والغير معرفة مف خبلؿ مجموعة مف األعراض االنفعالية، الخبرات الصادمة،

الصحة النفسية وآخروف ممف يتدخموف ويتصموف باألطفاؿ ضحايا الحرب والعنؼ السياسي أف يتمقوا 
 . مع ىذا النوع مف المشاكؿ االنفعاليةتدريب عمى المبلحظة والتعامؿ 

 

التي تركز عمى موضوع االضطرابات السموكية لدى األطفاؿ الذيف يعيشوف  (2000دراسة المطيري )
وتسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: تحديد معدالت االضطرابات  في بيئات فقيرة في دولة الكويت،

وتحديد الفروؽ بيف الذكور  كنؼ أسر محدودة الدخؿ، السموكية الظاىرة بيف األطفاؿ الذيف يعيشوف في
 .تحديد عبلقة االضطرابات السموكية الظاىرة بمتغيرات مختارة واإلناث فيما يتعمؽ بحدة االضطرابات،

ولتحقيؽ ىذه األىداؼ اعتمد الباحث عمى استبانة تتضمف عدة مقاييس يقـو الوالداف باإلجابة عنيا 
مفردة تمثؿ المستفيديف مف برنامج المساعدات االجتماعية  291ة عمى وقد تـ تطبيؽ ىذه االستبان

المقدـ مف خبلؿ وزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ في دولة الكويت ومف ابرز النتائج التي كشفت عنيا 
% مف األطفاؿ الذيف يعيشوف في أسر محدودة الدخؿ يعانوف اضطرابات سموكية 5. 3الدراسة: أف 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في  ات إكمينيكية،ظاىرة عند مستوي
واالستجابة  والرقابة الوالدية، االقتصادية،\االضطرابات السموكية الظاىرة مف جية والضغوط االجتماعية

 . واالكتئاب عند احد الوالديف الوالدية،
 

الية والمشكبلت السموكية األكثر التي ىدفت لدراسة االضطرابات االنفع (1998دراسة طنجور )
انتشار لدى فئة مف األطفاؿ الذيف دفعتيـ ظروفيـ االجتماعية إلى أف يعانوا مف انكسار في خط النمو 

وبحث مدى  يتمثؿ في انفصاؿ الوالديف عف بعضيما بالطبلؽ، أو حرج، خبلؿ حدث حياتي طارئ
بمتغيرات شخصية واجتماعية  قتيماوعبل انتشار ىذه االضطرابات والمشكبلت بظاىرة الطبلؽ،

 . (مكاف إقامة الولد مدة انفصاؿ الوالديف، الجنس، )العمر،
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تمميذ أو تمميذة مف 152تقابميـ  تمميذ أو تمميذة مف أوالد األبويف المطمقيف،152اشتممت العينة عمى 
 . أوالد األبويف غير المطمقيف

-Child-behavior)اد إلى قائمة سموؾ األطفاؿاالستنتمت دراسة المعطيات بواسطة استبانو أعدت ب
chicklist باإلضافة إلى بطاقة  1984( وفؽ النموذج األلماني المعدؿ مف قبؿ اختبار وايد يمبروؾ

واختبار  حالة لجمع المعمومات عف أفراد العينة وأخضعت المعطيات المستخمصة لمتحميؿ العاممي،
 . والتحميؿ التفريؽ التمييزي لتبايف،وتحميؿ االنحدار مع تحميؿ ا ستيودنت )ت(،

يعانوف مف أشكاؿ مختمفة مف االضطرابات االنفعالية  ووجد نتيجة ذلؾ أف أوالد األبويف المطمقيف،
باإلضافة إلى  والتي لـ تظير عند األفراد العينة المقارنة مف أوالد غير المطمقيف، والمشكبلت السموكية،

فيما يخص عبلقة مدى االنتشار وظيور ىذه  ئة أوالد المطمقيف،نتائج كانت ذات داللة عممية لدى ف
 . االضطرابات والمشكبلت بمتغيرات شخصية واجتماعية ليذه الفئة مف األوالد

 دراسات أجنبية تناولت االضطرابات االنفعالية والسموكية
ند األطفاؿ المشاكؿ السموكية واالنفعالية ع معرفة( ,2014Carol,et al) كارول وآخرون درس كما

المشاكؿ  تيدؼ لدراسة ارتباط معدؿ ومخاطرو  ،الصغار ومخاطر تراكميا النفسي واالجتماعي
السموكية واالنفعالية عند األطفاؿ الصغار في مراكز الرعاية الصحية األولية لؤلطفاؿ التي تخدـ األسر 

نفعالية السريرية الذيف كاف اليدؼ تحديد معدالت اآلثار السريرية لممشاكؿ اال ،ذات الدخؿ المنخفض
مف األسر ذات الدخؿ المنخفض وتحديد االرتباط بيف المشاكؿ  ( شيراً 48-12تتراوح أعمارىـ بيف )

( األميات الناطقة 387في ىذه الدراسة تـ جمع ) ،والمخاطر والديموغرافية والنفسية الفردية والتراكمية
ية لؤلطفاؿ التي تخدـ األسر ذات الدخؿ المنخفض باالسبانية واالنكميزية حضور ممارسة الرعاية األول

قبؿ مرة بشكؿ جيد لؤلطفاؿ لتقييـ المشاكؿ السموكية واالنفعالية والمخاطر النفسية واالجتماعية 
  .والديموغرافية
٪ واحد أو أكثر مف 2. 53وشيدت  ٪ مف األطفاؿ تعاني مف مشاكؿ سريرية ميمة،8. 19وجدنا أف 

سريرية ميمة كانت بشكؿ معتدؿ ترتبط النفعالية االسموكية و المشاكؿ وال تماعية،المخاطر النفسية واالج
 قمؽ الوالديف، \ اكتئاب االرتباط األقوى مع مشاكؿ الوالديف الطبية، بقوة مع المخاطر النفسية الفردية،

اكؿ سريرية الخطر الديموغرافي والنفسي المتراكـ ارتبطت بشكؿ فريد مع مشو   استغاثة األبوية الشديدة،
المخاطر النفسية  (المخاطر النفسية واالجتماعية،4-3وخاصة بيف األطفاؿ الذيف يعانوف مف) ىامة،

مع زيادة حادة في  تؤثر عمى الغالبية العظمى مف األسر ذات الدخؿ المنخفض مع األطفاؿ الصغار،
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يؤكد الحاجة إلى معالجة كؿ مما  احتماؿ مشاكؿ سموكية واالنفعالية سريرية ىامة كما تتراكـ المخاطر،
  .القضايا السموكية واالنفعالية والمخاطر النفسي عند األطفاؿ الصغار

 
تعزيز المدرسة إلى انتقالية التي ىدفت ل( Nochajski et al, 2013) دراسة نوشازاكي وآخرون

وزارة  مموؿ مف نموذجي،تجريبي مشروع  ،عاطفيةوال سموكيةالضطرابات اال ذويلطبلب مع االعمؿ 
ناجحة  مارسةيتمثؿ في وضع برنامج قائـ عمى تحديد أفضؿ ممارسات لتسييؿ م التعميـ األمريكية،

 .  EBDالعاطفية و سموكية الضطرابات االلمعمؿ مع الطبلب الذيف يعانوف مف 
 (19و  14)الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  ((EBDمع  طالباً  (47)كاف وكانت عيف الدراسة مكونة مف 

 مف الذكور البيض مع تشخيص عاـ أغمبية المشاركوف في المشروع كانوا ،في ىذا المشروع مشاركاً 
  .اضطراب في الشخصية التخريبيةب

 األداة: شاركت خمس مجموعات مف الطبلب في برنامج مف أربع مراحؿ :
 . التعمـ القائـ عمى المدرسة  -1المرحمة 
 . إشراؾ المجتمع  -2المرحمة 
 . خبرة العمؿ المدعومة  ت،دفع -3المرحمة 
 . تنافسي التوظيؼ والمتابعة -4والمرحمة 

حظي الطبلب و  ،٪ مف المشاركيف في المشروع كانوا يعمموف بتنافس30 ختاـ المشروع، نتائجمف 
التي تـ الحصوؿ  3٪ مف الذيف أتموا بنجاح المرحمة 81ولكف  ،3الصعوبة في المرحمة  يـمعظم

  .مؿ التنافسي لمدة عاـ واحد عمى األقؿعمييا واالحتفاظ بيا الع
تدخبلت لتعزيز الـ موذج البرنامج االنتقالي تظير وتقدن باستخداـ العمؿ المدرسة عمىاالستنتاجات: 

عف  فضبلً  ،مزيد مف البحوث بشأف فعالية نموذج شامبلً اجراء ال ،EBDنجاح االنتقاؿ لمطبلب مع 
 . ىو مطموبو  عناصر محددة مف ىذا النموذج

 
خصائص ذوي االحتياجات  تحديد( ,2012Stoutjesdijk,et al) سيبي دوجيك وآخرون درسكما 

 ،الخاصة مف األطفاؿ مع االضطرابات السموكية والعاطفية التي تؤثر عمى إدراجيا في التعميـ النظامي
 تحديد خصائص االحتياجات الخاصة المميزة لؤلطفاؿ الذيف يعانوف مف إلىيدؼ ىذه الدراسة تو 

و التركيز عمى  في التربية الخاصة، ( التي تتنبأ بتقييد المستوىEBDاالضطرابات العاطفية السموكية )
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في مدارس  EBDمع  طفبلً  (235)استخدـ  مف العوامؿ اإلحصائية وليذه الغاية العوامؿ الحيوية بدالً 
ث المتغيرات في مدراس عادية وتمت مقارنة التعميـ مف حي EBDمع  بلً طف (111) عينةخاصة و 

ونموذج تقرير المعمـ  وتستخدـ القياسات سموؾ الطفؿ مرجعية ،والبيئية السموكية والعاطفية واألكاديمية،
والصفحة الرئيسية لمعائمة اليولندية ىو مقياس البيئة في تحميؿ  والمعمومات في تقارير التقييـ لؤلطفاؿ،

الصمة والتي تتنبأ بتحديد المستوى في المدارس  تـ العثور عمى ثمانية متغيرات ذات االنحدار السوقي،
وقد تـ تحديد المشاكؿ في العبلقات بيف األطفاؿ والرعاية واألداء  ،مف التعميـ النظامي خاصة بدالً 

األكاديمي والسف الذي يتمقى فيو الطفؿ رعاية الشباب ألوؿ مرة التي تـ تعريفيا عمى أنيا التنبؤات 
ويتـ  ،في التعميـ النظامي EBDعمى اندماج الطفؿ مع  كوف األكثر تأثيراً التي قد يمكف أف ت الثبلثة

 . مناقشة اآلثار المترتبة عمى ىذه النتائج عمى البحوث والممارسة في المستقبؿ
 

 اليوغا في مدراس المدفىدفت إلى دراسة تدخؿ ( Steiner,et al,2012) دراسة شتاينر وآخرون
 . دراسة الجدوى :ة والعاطفيةي االضطرابات السموكيلؤلطفاؿ ذو 

ويمكف أف تكوف  بشكؿ متزايد األطفاؿ في سف الدراسة يظيروف مشاكؿ عاطفية وسموكية صعبة،
-Behavior 36 (3): 185اضطرابات  مقاومة لممناىج التربية الخاصة التقميدية )سميث وآخروف،

ة لمطبلب الذيف يعانوف مف ىذه البرامج ال تأخذ بعيف االعتبار االحتياجات الخاص .(2011 ،194
مكانية اآلثار اإليجابية لجمسات اليوغا ضمف  فحص ، تـ(EBDاضطراب عاطفية وسموكية ) جدوى وا 
االنتياء مف سبعة وثبلثيف  في مدرسة ابتدائية في المناطؽ الحضرية، EBDبيئة مدرسية لؤلطفاؿ مع 

 10-7ي مجموعات صغيرة )في المدارس في المناطؽ الحضرية تدخؿ اليوغا ف EBDمع  طفبلً 
 . شيور 3طبلب( مرتيف في األسبوع لمدة 

وأكمؿ معممو اليوغا  أولياء األمور والطبلب ما قبؿ وبعد التدخؿ التقييـ المنيجي،و  أكمؿ المعمميف،
% مف المستجيبيف 80ووصفت  ،٪90كاف متوسط الحضور لجمسات اليوغا  قوائـ الحضور والسموؾ،

( 0.01تحسيف االىتماـ في فئة )ع = قاموا بالمعمميف أف ذكرت و  ،خؿأنيـ راضوف جدا مع التد
واألعراض السموكية  (،0.03( وانخفاض أعراض االكتئاب )ع =0.03الميارات )ع = مع والتكيؼ

لـ يتـ العثور عمى تغييرات كبيرة في بيانات الوالديف  .(0.04واستيعاب األعراض )ع =  (،0.01=)ع
ىذه البيانات أقترح أف اليوغا تدار في مجموعات صغيرة في  قارير الطبلب،أو أي اتجاه ممحوظ في ت
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لؤلطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطرابات  البيئة المدرسية في المناطؽ الحضرية ىو تدخؿ المدرسة ممكناً 
 . االضطرابات عاطفية وسموكية ويمكف أف تكوف فعالة في الحد مف األعراض

  
المشاكؿ السموكية لدى األطفاؿ  التي ىدفت إلى دراسة( (Vonnie,et al,2002 دراسة فوني وآخرون

وتـ استخداـ الدعـ العاطفي كعامؿ وسيط  األمريكاف األفارقة واألمريكاف األوروبييف واألطفاؿ األسباف،
طفبل أمريكيا  (1039)سنوات باستخداـ عينة عدد أفرادىا  (6)واستخداـ بيانات تـ جمعيا خبلؿ فترة 

 وتـ استخداـ االستبياف الوطني لمشباب، طفبل اسبانيا، (4001)طفبل أمريكيا إفريقيا و (550)أوروبيا و
وتـ تقييـ ىذه الدراسة ما إذا كاف الدعـ العاطفي الذي تقدمو األـ يعتبر عامبل وسيطا لمعبلقة التي 

حؿ مف مرا (4)خبلؿ أوؿ  سنوات، (5-4)وتراوحت أعمار األطفاؿ مف  تؤدي المشاكؿ السموكية،
( وخبلؿ تمؾ المراحؿ 1994 ،1992، 1990 ،1988المعمومات المستخدمة في األعواـ التالية)

أفادت األميات انو عند استخداـ الدعـ العاطفي المنخفض ظيرت مشاكؿ سموكية عند األطفاؿ وعند 
رب استخداـ الدعـ المرتفع فإف المشاكؿ السموكية تنخفض وتزوؿ وأظيرت النتائج أف استخداـ ض

 . األطفاؿ يزيد مف المشاكؿ السموكية 
 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.3
االنفعالية والسموكية مف األدب درجة الصدمة النفسية ودرجة االضطرابات  العبلقة قاـ الباحث بدراسة

فتح في أىمية الدراسة تنبع  ،طرابات واسع مف حيث النوع والشكؿالنظري الشامؿ وموضوع االض
أثر الصدمة النفسية عمى وجود اضطرابات انفعالية وسموكية عند أماـ الباحثيف لمعرفة ا المجاؿ

 . عمميةالجتماعية و االالدراسة و  األحداث واىمية دراسة المتغيريف معًا الرتباطيما مع بعض،
 

 مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة المرتبطة بالصدمة النفسية فقد اتفقت عمى أىداؼ مختمفة
ودراسة  (2015 ودراسة )روث وآخروف، 2007)( ودراسة )شاىيف وحمدي، 2011فدراسة )الشيخ،

 . أىدافيا التعرؼ عمى الخبرة الصادمةكانت ( 2000 )ثابت وفوستوس،
( إلى التحقؽ مف آثار الصدمات  2004ودراسة )حجازي،  2005)ىدفت دراسة )صايمة، بينما 

ودراسة  1998) ودراسة )السيؿ وحنورة،2004) لبنا وعسمية،أما دراسة )ا .النفسية عند األطفاؿ
(  2006 ( ودراسة )ديبرنس وآخروف،2012( ودراسة )كيرا وآخروف،  2013)سيسوي ردا وآخروف، 
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( 2000 ودراسة )ثابت وفوستوس، 2004) ودراسة )نيونر وآخروف، 2006)ودراسة )ثابت وآخروف، 
 . النفسية ومستوى اإلحساس والتعرض لمصدمة فقد ىدفت إلى معرفة أكثر أنواع الصدمات

( 2009( ودراسة)البحراني والخواجة، 2012( ودراسة)العدينات،  2010أما دراسة )اليحفوفي،
 الطبقة االجتماعية ، أىدافيا متعمقة بالمتغيرات الديمغرافية )الجنس،فكانت  ( 2004ودراسة)حجازي، 
ومعرفة أثر الصدمة  وغيرىا( نوع الكمية، االجتماعية لموالديف، الحالة المعدؿ التراكمي، االنتماء الديني،

اظيارىا بيف أفراد العينات عمى ىذه المتغيرات وىؿ ليا تأثيرىا في وجود الصدمة أو العمؿ عمى 
 . المختمفة

 
(  2011أما فيما يتعمؽ باالضطرابات االنفعالية والسموكية فقد كانت أىدافيا متنوعة فدراسة )الشيخ، 

ودراسة )فوني وآخروف،  (2012( ودراسة )شتاينر وآخروف،  2013راسة )نوشازاكي وآخروف،ود
تفريغية وتأىيمية والعمؿ البرامج الأىدافيا  والتي كانت (1998( ودراسة )بيدكس وآخروف،  2002

ة ، وتعد البرامج مف الوسائؿ المستخدمة لمحد مف أثر االضطرابات االنفعاليالتعامؿ مع االضطرابات
والسموكية وقد تكوف ىذه البرامج ترفييية نفسية تساعد عمى وضع حموؿ والتخفيؼ مف االضطرابات 

 . السموكية واالنفعالية التي يعاني منيا أفراد عينات الدراسات السابقة
 ( ودراسة )شياب، 2009( ودراسة )السرطاوي وآخروف،2002 أما دراسة )إسماعيؿ وآخروف،

(  2014( ودراسة )كاروؿ وآخروف،1998 ( ودراسة )طنجور، 2012( ودراسة )محمد،2003
( التي 2000( ودراسة )المطيري، 2000( ودراسة )ثابت وفوستوس، 2006ودراسة )ثابت وآخروف، 

ىدفت إلى التعرؼ عمى أىـ المشكبلت )االضطرابات( االنفعالية والسموكية وطبيعتيا وشدتيا ونوع 
والسموكية مختمفة منيا ما يتعمؽ بالسموؾ كالعنؼ، والسرقة، النشاط  ، فاالضطرابات االنفعاليةالعبلقة

الزائد، والتسرب مف المدرسة وغيرىا مف سموكيات سمبية ومنيا انفعالي كالغضب، والضحؾ، والحزف، 
والحب، وغيرىا وتختمؼ ىذه االضطرابت مف حيث الشدة والنوع فنيا الخفيفة والممتوسطة والشديدة 

 القصيرة المدى.ومنيا الطويمة و 
ودراسة )المطيري،  (2003( ودراسة )شياب، 2011( ودراسة )الجيني، 2012أما دراسة )العدينات، 

( فقد ربطت االضطرابات 2012( ودراسة )سيبي دوجيؾ، 2006( ودراسة )ثابت وآخروف،  2000
 (..ى تعميـ الوالديف، مستو  مكاف اإلقامة، مستوى التعميـ، نوع الطفؿ، بالمتغيرات الديمغرافية )الجنس،
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وتعمؿ بعض العوامؿ الديمغرافية عمى زيادة ىذه االضطرابات أو نقصنيا وذلؾ مف خبلؿ التربية 
 والتعمـ السميـ، والبيئة السميمة والدرجة العممية خاصة لموالديف.

ات بخصوص النتائج لمدراسات السابقة فقد أظيرت الصدمة النفسية نتائج مختمفة منيا ظيور اضطراب
( ودراسة )ديبرنس 2006( ودراسة )ثابت وآخروف، 1998مختمفة وىذا ما بينتو دراسة )بيدكس، 

( ودراسة )شياب،  2002( ودراسة )ثابت وآخروف،2012( ودراسة )كيرا وآخروف، 2009وآخروف، 
( وىذه الدراسات ركزت عمى عينة األطفاؿ الذيف تعرضوا  2004( ودراسة )البنا وعسمية، 2003

اث صادمة في حياتيـ وتركة األثر السمبي الذي تطور لبلضطرابات مختمفة وذلؾ لعدـ وجود ألحد
الرعاية االجتماعية والنفسية ليـ ومف ىؤالء األطفاؿ الذيف تعرضوا لصدمة الحروب سواء بالمشاىدة أو 

 جميع الدراسات التي أجريت ىناؾ مستوى ظيرتتمؾ الحرب وخاصة أطفاؿ غزة فقد اوجودىـ في 
 أما بالنسبة لممتغيرات الديمغرافية .ب عمـ الباحث وحسب الدراسات السابقةسأعمى مف االضطرابات ح

( فقد أظيرت . .وغيرىا عمر الطفؿ أثناء الفقداف، الوضع االقتصادي واالجتماعي، السكف، )الجنس،
واضح في  النتائج أف األطفاؿ الذيف تعرضوا لحدث صادـ أكثر عرضة لبلضطرابات وخاصة ما كاف

في االضطرابات ومكاف السكف القريب مف  درجة مف اإلناث متغير الجنس لمذكور الذيف اظيروا أعمى
 . والمستوى االقتصادي المتدني أعمى مف غيره كذلؾ، الحرب )الحوادث( والفقداف

( ودراسة )طنجور،  2000ومنيا دراسة )ثابت وفوستوس، ونتائج الدراسات الخاصة باالضطرابات
( فقد أظيرت ىذه الدراسات مستوى  2009( ودراسة )إسماعيؿ،  2000( ودراسة )المطيري،  1998

 . أعمى مف التعرض لمصدمة الذي اظير اضطرابات سموكية وانفعالية مختمفة
متغيرات الدراسة إلى قسميف منيا ما ىو متعمؽ بالصدمة النفسية  عمى دراسة  الباحث عمؿ ومف ىنا

ية المتغيريف وعدـ الفصؿ بينيما وذلؾ الىم االضطرابات االنفعالية والسموكية،ومنيا ما ىو متعمؽ ب
وكانت الدراسات السابقة تشترؾ بيف الصدمة النفسية واالضطرابات، وبعضيا تختص بالصدمة 

 وعميو فاف الدراسات:واظيرت نتائجيا وجود اضطرابات مختمفة، والعكس صحيح 

 دراسة  ،(2010)دراسة اليحفوفي  ،(2011)دراسة الشيخ  - الدراسات المتعمقة بالصدمة النفسية
دراسة  ،(2007)دراسة ثابت وآخروف ،(2007)، دراسة شاىيف وحمدي(2009)البحراني والخواجة

 ،(1998)دراسة السيؿ وحنورة ،(2004)دراسة حجازي ،(2004)دراسة البنا وعسمية ،(2005)صايمة
 ،(2012)دراسة كيرا وآخروف ،(2013)وآخروف دراسة سيسوي ردا ،(2015)دراسة روث وآخروف
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دراسة  ،(2004)دراسة نيونر وآخروف ،(2006)دراسة ثابت وآخروف ،(2009)دراسة ديبرنس وآخروف
 .(1998)دراسة بيدكس وآخروف ،(2000)ثابت وفوستوس

  يؿ، ( ودراسة )إسماع 2012دراسة )محمد،  -الدراسات المتعمقة باالضطرابات االنفعالية والسموكية
( ودراسة )ثابت وآخروف،  2003( ودراسة )شياب،  2009( ودراسة )السرطاوي وآخروف،  2009
(  2014( ودراسة )كاروؿ وآخروف،  1998( ودراسة )طنجور،  2000( ودراسة )المطيري،  2002

( ودراسة )شتاينر  2012( ودراسة )سيبي دوجيؾ وآخروف،  2013ودراسة )نوشازاكي وآخروف، 
( ودراسة )ثابت  2002( ودراسة )فوني وآخروف،  2006( ودراسة )ثابت وآخروف،  2012وآخروف، 

 . ( 1998( ودراسة )بيدكس وآخروف،  2000وفوستوس، 

إمكانية ظيور أعراض خاصة  وىذا يدؿ عمى مدى األىمية الكبيرة التي تمعبيا الصدمة في
ف مف اضطرابات فاف تعرضيـ لصدمة في ، وكذلؾ فإف األفراد الذيف يعانو المستقبؿ باالضطرابات في

  حياتيـ، وخاصة الطفولة تكوف عامبًل مساعدًا في زيادة شدة ونوع وحجـ االضطراب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 

 

 
 الفصل الثالث

 
 الطريقة واالجراءات 3

 

 منيج الدراسة 1.3

 مجتمع الدراسة 2.3

 عينة الدراسة 3.3

 وصؼ متغيرات أفراد عينة الدراسة 4.3

 اسةأدوات الدر   5.3

 ثبات الرداسة 6.3

 المعالجة االحصائية 8.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 

 

 
 

 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات3 .
 

التػػي اتبعيػػا الباحػػث فػػي تنفيػػذ الدراسػػة، ومػػف ذلػػؾ تعريػػؼ لمخطػػوات يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا مفصػػبًل 
عػداد أداة الدراسة)االسػتبانة(، والتأكػد منيج الدراسػة، ووصػؼ م جتمػع الدراسػة، وتحديػد عينػة الدراسػة، وا 

مف صدقيا وثباتيا، وبياف إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت فػي معالجػة النتػائج، 
 وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

 
 منيج الدراسة 3.  1
 

ويعػرؼ بأنػو المػنيج  ،باسػتخداـ المػنيج الوصػفي االرتبػاطي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قػاـ الباحػث
أو حدثًا أو قضية يمكػف الحصػوؿ منيػا عمػى معمومػات تجيػب عػف أسػئمة ظاىرة خصائص الذي يدرس 

 يحاوؿ الباحث مػف خبللػو وصػؼ الظػاىرة موضػوع الدراسػة، ذيوال ،البحث دوف تدخؿ مف الباحث فييا
 والعمميػات التػي تتضػمنيا واآلثػار التػي تحػدثيا، المقترحػة، تالمتغيراوبياف العبلقة بيف  وتحميؿ بياناتيا،

 وصواًل إلى تحقيؽ أىداؼ الدراسة واختبار صحة فرضياتيا وتفسير نتائجيا.
 
 مجتمع الدراسة  1.  1

فػػػي الضػػػفة  ( مراكػػػز8والبػػػالغ عػػػددىـ ) تػػػألؼ مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف جميػػػع مراكػػػز اإليػػػواء فػػػي فمسػػػطيف،
( 7.1، والممحػؽ )خاصة والحكومية وجميعيا تابع لوزارة الشؤوف االجتماعية الفمسطينيةما بيف ال الغربية

 مف اربعة مراكز استطاع الباحث الوصوؿ الييا.يوضح المراكز، وتـ اختيار عينة 
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 عينة الدراسة 1.  1

-18)وقػد بمغػت أعمػارىـ مػف  ،فػردًا مػف الػذكور واإلنػاث (111) مكونػة مػفعينػة  طبقت الدراسة عمى

( يوضػػح توزيػػع أفػػراد عينػػة 1.3)والجػػداوؿ ، المتيسػػرة العينػػة بالطريقػػة العشػػوائيةوتػػـ اختيػػار سػػنة، ( 11

 الدراسة:

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  4.  1
 :توزيع أفراد عينة الدراسة يبيف (1.3الجدوؿ )       
 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 4.3جدوؿ )

 النسبة المئوية العدد المستوى تغيرالم
 58.6 65 ذكر الجنس

 41.4 46 أنثى
 29.7 33 مدينة السكن

 30.6 34 قرية
 39.6 44 مخيـ

 53.2 59 متزوج الحالة االجتماعية لموالدين
 19.8 22 مطمؽ
 14.4 16 منفصؿ
 12.6 14 أرمؿ

 49.5 55 األب مصدر الدخل
 15.3 17 األـ

 35.2 39 غير ذلؾ
 %100 444  المجموع

 
 أدوات الدراسة  3.5

 لدافيدسون. النفسية أواًل مقياس الصدمة 
تماثؿ الصيغة التشخيصية الرابعة  بند، 17يتكوف مقياس دافيدسوف لقياس تأثير الخبرات الصادمة مف 

 ىي:مقاييس فرعية و  لى ثبلثإيتـ تقسيـ بنود المقياس و  ،(DSM-IV)لمطب النفسي األمريكي
  (. 1 ،2 ،3 ،4 ،17)وتمثؿ الفقراتاستعادة الخبرة الصادمة 
  (. 5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11) وتمثؿ الفقراتتجنب الخبرة الصادمة 
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  (. 12 ،13 ،14 ،15 ،16) وتمثؿ الفقراتاالستثارة 
 الصدمة النفسيةوحساب ويتـ تشخيص  (4-نقاط )صفر 5ساب النقاط عمى مقياس مكوف مف تحايتـ 

، أعراض مف أعراض التجنب وثبلثة ،عرض واحد مف أعراض استعادة الخبرة الصادمة بما يمي
  .نادرًا، أحيانًا، غالبًا، دائمًا( ويتطمب األجابة عنيا) أبدًا، ،عرض مف أعراض االستثارة

  المقياس: قصد
ادمة لقد تـ دراسة مصداقية المقياس بمقارنتو بمقياس االضطرابات النفسية الناتجة عف مواقؼ ص

ودراسة ضحايا  شخص مف مجموعة ضحايا التعذيب، 120لئلكمينيكييف وذلؾ بأخذ عينة مكونة مف 
تشخيصيـ كحالة مف ىؤالء األشخاص تـ  67إعصار اندرو والمحاربيف القدماء وكانت النتيجة باف 

ير دراسة تأث وتقنيو مف خبلؿ دراسات منيابتعريبو  (2005وقد قاـ ثابت)، كرب ما بعد الصدمة
وقطاع غزة يعتبر بيئة فمسطينية تتشابو في  ة عمى سائقي األسعاؼ في قطاع غزة،الصدمة النفسي

ى قطاع المقياس المعرب والمقنف عم غربية، ولذلؾ قاـ الباحث باستخداـعاداتيا وتقاليدىا مع الضفة ال
 وتطبيقو خبلؿ دراستو. غزة

لفقرات بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف  مف صدؽ األداة أيضاً  الباحث تحقؽومف ناحية أخرى تـ 
واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويدؿ عمى االستبانة مع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 يبيف ذلؾ: (2.3). والجدوؿ المقياس يتمتع بدرجة جيدة مف الصدؽأف 
الصدمة النفسية وفة ارتباط فقرات ( لمصفPearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 2.3جدوؿ )

 يةفمسطينالمراكز اإليواء  فيلدى األحداث بدرجتيا الكمية 
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية
4 0.502

** 
0.000 7 0.614*

* 
0.000 13 0.500*

* 
0.000 

6 0.633
** 

0.000 8 0.570*

* 
0.000 14 0.326*

* 
0.000 

3 0.575
** 

0.000 9 0.610*

* 
0.000 15 0.591*

* 
0.000 

1 0.479
** 

0.000 10 0.577*

* 
0.000 16 0.437*

* 
0.000 

5 0.333
** 

0.000 11 0.588*

* 
0.000 17 0.664*

* 
0.000 

2 0.338
** 

0.000 12 0.500*

* 
0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات المقياس:
( سائقًا، وتػـ 20( تـ اختبار المقياس عمى عينة الدراسة المكونة مف)2005وفي دراسة ثابت وأبو ليمو )

 ،0.001اإلحصائية =  ( وقيمة الداللة0.86إعادة االختبار بعد أسبوعيف وكاف معامؿ االرتباط )
 أبعػػاد مقيػػاس الصػػدمةو  التحقؽ مػػف ثبػػات األداة، مػػف خػػبلؿ حسػػاب ثبػػات الدرجػػة الكميػػةبػػقػػاـ الباحػػث و 

 :. والجدوؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت والدرجة الكميةمعامؿ ثبات ألفا لبلتساؽ الداخمي حسب
 معامؿ الثبات لممجاالت نتائج(: 3.3جدوؿ )

 معامل الثبات مة النفسيةالصد المجاالت
 0.704 استعادة الخبرة الصادمة

 0.780 تجنب الخبرة الصادمة
 0.789 االستثارة

 0.832 الدرجة الكمية
 

 ثانيُا مقياس االضطرابات االنفعالية والسموكية
قاـ الباحث بإعداد ىذه األداة بيدؼ الكشؼ عمى األحداث الذيف يعانوف مف بعض االضطرابات 

 ( سنوات ومف أجؿ ذلؾ قاـ بالخطوات التالية:18-11لية والسموكية ممف تمتد أعمارىـ بيف)االنفعا
 

 المرحمة األولى: القراءة واالطبلع
 االطبلع عمى المفاىيـ والنظريات في مجاؿ مشكبلت األحداث. 

يات قاـ الباحث باالطبلع عمى األدب النظري مف تعريؼ لبلضطرابات االنفعالية والسموكية والنظر 
 الصدمة النفسية،ب عبلقتيا ربطيا بمفيـو ةومحاول وتصنيفيا يا، وتشخيصالمتعمقة بيذه االضطرابات

عداد باحثيفال والتي قاـ بعضتـ االطبلع عمى الدراسات الخاصة باالضطرابات و  انات االستب ببناء وا 
ت لممشاكؿ النفسية الباحث عمى ىذه المقاييس ومنيا مقياس القوة والصعوبا عَ طمأ ثـو  لدراساتيـ،
 ( ،2012مقياس حسف)و  ترجمة ثابت، (1997)لجودماف ،( سنوات16-11)يفلممراىق –لؤلطفاؿ 

استبانو الضغوط و  (،1987يوسؼ القريوتي وجبلؿ جرار) والذي طورهمقياس بيركس لتقدير السموكو 
 (. 2010مقياس اعتماد اليندي)و  ( ،2006مقياس ليمى وافي)و  ( ،2003 النفسية)الزيناتي،
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 المرحمة الثانية إعداد الفقرات
   ات ذات العبلقة باالضطرابات االنفعالية والسموكية مف المقاييس الفقر تـ استخبلص بعض

 وأجراء التعديؿ عمى الفقرات بما يتناسب وعينة البحث.  المستخدمة في الدراسات السابقة،
   ؿ االضطرابات االنفعالية والسموكية تـ وضع األبعاد األساسية لكؿ مف الفقرات التي تتمحور حو

بعد  سياسي( بعد التنشئة االجتماعية )اسري، بعد الخجؿ، بعد الغضب، وىذه األبعاد)بعد القمؽ،
 بعد العدواف(.  صحي،

  والممحؽ فقرة ((93أبعاد تندرج تحتيا  (6)شتمؿ عمى تاألولية  افي صورتي األداة تأصبح ،
 الولية.( يوضح االستبانة في صورتيا ا5.1)

 صدق األداة
قاـ الباحث بتصميـ االستبانة بصورتيا األولية، ومف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا    

حث االستباف عمى عدد مف ، حيث وزع الباعمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص والخبرة
وضوح لغة الفقرات وسبلمتيا  طمب منيـ إبداء الرأي في فقرات االستبانة مف حيث: مدىو  المحكميف،

ضافة أي معمومات أو تعديبلت أو فقرات يرونيا  لغويًا، ومدى شموؿ الفقرات لمجانب المدروس، وا 
تـ الغضب والعدواف معًا، وحذؼ بعض الفقرات المكررة، و  دمج بعديىذه المبلحظات  ومف، مناسبة

( فقرة 55وعددىا )رة النيائية لبلستبانة ( يوضح الصو 2.4والممحؽ ) إخراج االستبانة بصورتيا النيائية
 .سماء المحكميف( أ1.4كما يوضح الممحؽ ) ،ومقياس الصدمة النفسية

 ، وبقيت الفقرات ايجابية.(50، 29، 24، 23، 3) ناؾ فقرات سمبية قميمة وىي الفقراتوكاف ى
لجانب مف أما بخصوص اذا كاف الجانب السياسي جزء مف االضطرابات فذلؾ واضح أىمية ىذا ا

خبلؿ النظرية البيئة التي فسرت االضطرابات بناءًا عمى عامميف العوامؿ الجغرافية وعوامؿ التنشئة 
االجتماعية، حيث أف المجتمع الفمسطيني يختمؼ عف أية مجتمعات أخرى وذلؾ لبلحتبلؿ ودور 

نية التي تعتمد تربية األسرة في تنمية مفيـو الوطف مف خبلؿ التربية السميمة ولطبيعة المرحمة الزما
األطفاؿ عمى حب الوطف والتضامف والنضاؿ مف أجؿ الحرية وتقديـ الدعـ مف األىؿ والمؤسسات 

 حوؿ َخمؽ شخصية مدافعة عف الوطف.
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لفقرات االستبانة مف ناحية أخرى تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضًا بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف  
ويشير ذلؾ إلى ات االستبانة ح وجود داللة إحصائية في جميع فقر واتضمع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 يبيف ذلؾ: (4.3). والجدوؿ معامؿ صدؽ مقبوؿ بدرجتيا الكمية
االضطرابات االنفعالية ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 4.3جدوؿ )

 الفمسطينية  في مراكز اإليواءوالسموكية لدى األحداث 
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية
4 0.442

**
 0.000 20 0.597

**
 0.000 39 0.453

**
 0.000 

6 0.246
**
 0.009 21 0.624

**
 0.000 40 0.570

**
 0.000 

3 0.297
**
 0.002 22 0.943

**
 0.000 41 0.649

**
 0.000 

1 0.339
**
 0.000 23 0.623

**
 0.000 42 0.576

**
 0.000 

5 0.516
**
 0.000 24 0.385

**
 0.000 43 0.452

**
 0.000 

2 0.280
**
 0.003 25 0.531

**
 0.000 44 0.671

**
 0.000 

7 0.627
**
 0.000 26 0.475

**
 0.000 45 0.546

**
 0.000 

8 0.522
**
 0.000 27 0.544

**
 0.000 46 0.536

**
 0.000 

9 0.589
**
 0.000 28 0.442

**
 0.000 47 0.378

**
 0.000 

41 0.416
**
 0.000 29 0.943

**
 0.000 48 0.338

**
 0.000 

11 0.511
**
 0.000 30 0.529

**
 0.000 49 0.327

**
 0.000 

12 0.463
**
 0.000 31 0.481

**
 0.000 50 0.654

**
 0.000 

13 0.533
**
 0.000 32 0.503

**
 0.000 51 0.474

**
 0.000 

14 0.388
**
 0.000 33 0.613

**
 0.000 52 0.478

**
 0.000 

15 0.350
**
 0.000 34 0.549

**
 0.000 53 0.553

**
 0.000 

16 0.621
**
 0.000 35 0.549

**
 0.000 54 0.473

**
 0.000 

17 0.438
**
 0.000 36 0.250

**
 0.008 55 0.501

**
 0.000 

18 0.558
**
 0.000 37 0.410

**
 0.000    

19 0.506
**
 0.000 38 0.249

**
 0.008    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 
 
 

 ثبات الدراسة 
لمعامؿ  ةولمجاالت األدا قاـ الباحث مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية

بلضطرابات وكانت الدرجة الكمية للمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا،  الثبات،
(، وىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. 0.915االنفعالية والسموكية )

 يبيف معامؿ الثبات لممجاالت والدرجة الكمية. (5.3)والجدوؿ 
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 االضطرابات االنفعالية والسموكية. لمجاالتمعامؿ الثبات  نتائج(: 5.3جدوؿ )
 معامل الثبات مجاالت االضطرابات االنفعالية والسموكية

 0.700 القمق
 0.725 الخجل

 0.723 التنشئة االجتماعية )اسري، سياسي(
 0.798 صحي

 0.810 العدوان والغضب
 0.915 الدرجة الكمية

 سةإجراءات الدرا 6.  1
وبمسػاعدتو ألف ىنػاؾ بعػض البنػود التػي ال يسػتطيع  قاـ الباحث بتطبيؽ األداة عمى أفراد عينػة الدراسػة

ونظػرًا لطبيعػة  ألفراد العينػة تعبئتيػا وتحتػاج لمشػرح والتوضػيح ومػف ذلػؾ قػاـ الباحػث بتعبئتيػا مػع العينػة

  (سػنة،15-18أعمارىـ تتراوح مػا بػيف) وكانت غالبية أفراد العينة المستجيبة ،الفئة الغير مكتممة لممفاىيـ

مػػف أفػػراد العينػػة بعػػد إجػػابتيـ عمييػػا بطريقػػة صػػحيحة، تبػػيف  تاناعػػد أف اكتممػػت عمميػػة تجميػػع االسػػتبوب

 ( استبانو.444المستردة الصالحة والتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي: ) تانامباحث أف عدد االستبل

 المعالجة اإلحصائية   7.1

والتأكد مػف صػبلحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا )إعطائيػا أرقامػا معينػة(، وذلػؾ تمييػدا  تبعد جمع االستبيانا

إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػوب اآللػػي إلجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة، وتحميػػؿ البيانػػات 

ات وفقػػػا ألسػػػئمة الدراسػػػة بيانػػػات الدراسػػػة، وقػػػد تمػػػت المعالجػػػة اإلحصػػػائية لمبيانػػػات باسػػػتخراج المتوسػػػط

(، ومعامػؿ ارتبػاط t- testالحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقػرات االسػتبانة، واختبػار )ت( )

(، وذلػػػؾ باسػػػتخداـ الػػػرـز اإلحصػػػائية Cronbach Alphaبيرسػػػوف، ومعادلػػػة الثبػػػات كرونبػػػاخ ألفػػػا )

(SPSS( )Statistical Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 تمييد  3.  4

الصدمة النفسية  دراسة وىو " فيتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي توصؿ إلييا الباحث 

" وبياف أثر في مراكز اإليواء الفمسطينية وعبلقتيا باالضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األحداث 

ئية التي جابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، وتحميؿ البيانات اإلحصاكؿ مف المتغيرات مف خبلؿ است

)مفتاح  اعتماد الدرجاتبتـ تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة قد تـ الحصوؿ عمييا. و 

 التالية: التصحيح( المأخوذ مف مقياس الصدمة النفسية والمعتمد لذلؾ

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 4.33 ضةمنخف

 6.27-4.31 متوسطة

 فأعمى 6.28 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة:  1.  4
 : النتائج المتعمقة بالسؤال األول 3.1.4

االضطرابات االنفعالية  درجة النفسية وبين ةلصدما درجةىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين 
 ؟ في مراكز اإليواء الفمسطينيةوالسموكية لدى األحداث 

 
 تمت االجابة عف ىذا السؤاؿ باالجابة عف الفرضية التالية:

 درجةبين  (α≤ 0.05) توجد عبلقة ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "الفرضية األول: 
في مراكز اإليواء االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األحداث  درجة النفسية وبين ةلصدما

 "الفمسطينية 
ب قيمػة معامػؿ االرتبػاط بيرسػوف)ر( والداللػة اإلحصػائية السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػػة وبػذلؾ تػـ حسػا

فػػي مراكػػز االنفعاليػػة والسػػموكية لػػدى األحػػداث درجػػة الصػػدمة النفسػػية ودرجػػة االضػػطرابات مسػػتوى  بػػيف
 ، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:اإليواء الفمسطينية 

درجػة الصػدمة النفسػية ودرجػة االضػطرابات بػيف مسػتوى  اللػة اإلحصػائيةمعامؿ ارتبػاط بيرسػوف والد(: 4.4جدوؿ رقـ ) 
 في مراكز اإليواء الفمسطينية االنفعالية والسموكية لدى األحداث 

 قيمة معامل المتغيرات
 االرتباط )ر(

 الداللة اإلحصائية

 *0.000 0.567 القمق استعادة الخبرة الصادمة
 *0.000 0.528 تجنب الخبرة الصادمة

 *0.000 0.583 االستثارة

 *0.000 0.662 الدرجة الكمية

 *0.000 0.460 الخجل استعادة الخبرة الصادمة

 *0.000 0.529 تجنب الخبرة الصادمة

 *0.000 0.92 االستثارة

 *0.000 0.624 الدرجة الكمية

 التنشئة االجتماعية استعادة الخبرة الصادمة
 )أسري، سياسي(

0.382 0.000* 

 *0.000 0.502 جنب الخبرة الصادمةت

 *0.000 0.389 االستثارة

 *0.000 0.514 الدرجة الكمية

 *0.000 0.448 صحي استعادة الخبرة الصادمة

 *0.000 0.568 تجنب الخبرة الصادمة
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 *0.000 0.514 االستثارة

 *0.000 0.612 الدرجة الكمية

 *0.000 0.440 العدوان والغضب استعادة الخبرة الصادمة

 *0.000 0.537 تجنب الخبرة الصادمة

 *0.000 0.593 االستثارة

 *0.000 0621 الدرجة الكمية

الدرجة الكمية  استعادة الخبرة الصادمة
لبلضطرابات 

 االنفعالية والسموكية

0.562 0.000* 

 *0.000 0.652 تجنب الخبرة الصادمة

 *0.000 0.667 االستثارة

 *0.000 0.747 يةالدرجة الكم

مسػػتوى الداللػػة ، وبمػػغ (1.717)معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف لمدرجػػة الكميػػة ( أف 4.4يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )
وجود عبلقػة معنويػة الفرضية القائمة بعدـ  رفض( وىي قيمة دالة إحصائيًا، لذا يتـ 1.111اإلحصائية )

واالضػػػطرابات  سػػػية بمجاالتيػػػامسػػػتوى الصػػػدمة النفبػػػيف ( a≤0.05عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة اإلحصػػػائية )
 طرديػػػةحيػػػث تبػػػيف وجػػػود عبلقػػػة ، فػػػي مراكػػػز اإليػػػواء الفمسػػػطينية االنفعاليػػػة والسػػػموكية لػػػدى األحػػػداث 

مسػػتوى الصػػدمة النفسػػية زاد ذلػػؾ مػػف االضػػطرابات االنفعاليػػة والسػػموكية لػػدى زاد كممػػا  أي أنػػوبينيمػػا، 
 .، والعكس صحيحفي مراكز اإليواء الفمسطينية األحداث 

 
 : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال  1.1.4

 ؟ في مراكز اإليواء الفمسطينية لدى األحداث متوسطات الصدمة النفسية  ما مستوى 
عػػف ىػػذا السػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات  لئلجابػػة

فػػي مراكػػز الصػػدمة النفسػػية لػػدى األحػػداث  عػػفبػػر االسػػتبانة التػػي تع مجػػاالت أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى
 .(6.1، ويبينيا الجدوؿ)اإليواء الفمسطينية 

 
الصػػدمة النفسػػية (: المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاالت 6.4جػػدوؿ )

 في مراكز اإليواء الفمسطينية لدى األحداث بدرجتيا الكمية 

 الرقم

المتوسط  االتالمج
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.91279 1.9135 استعادة الخبرة الصادمة 4

 متوسطة 0.80481 1.8865 االستثارة 3

 متوسطة 0.81168 1.8700 تجنب الخبرة الصادمة 6

 متوسطة 0.705 1.88 الدرجة الكمية
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حسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات ال
المتوسػط الحسػابي  أففػي مراكػز اإليػواء الفمسػطينية الصػدمة النفسػية لػدى األحػداث عينػة الدراسػة عمػى 

الصػػػدمة النفسػػػية لػػػدى أف مسػػػتوى ( وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 1.715( وانحػػػراؼ معيػػػاري )4.88)لمدرجػػػة الكميػػػة
جاء بدرجة متوسطة. ولقد حصؿ مجاؿ استعادة الخبػرة الصػادمة في مراكز اإليواء الفمسطينية األحداث 

تجنب الخبػرة الصػادمة وبدرجػة ، يميو (، ويميو مجاؿ االستثارة4.94عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره )
 .متوسطة

 مجاؿ استعادة الخبرة الصادمة أواًل:
 ت أفػراد عينػػة الدراسػػة عمػػىقػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػطات الحسػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجاباو 

 (.3.1، ويبينيا الجدوؿ)مجاؿ استعادة الخبرة الصادمة التي تعبر عفاالستبانة  فقرات
(: المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة لمجػػػػاؿ اسػػػػتعادة الخبػػػػرة 3.4جػػػػدوؿ )
 الصادمة

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

 الدرجة

 متوسطة 1.384 2.41 ىؿ تتضايؽ مف األشياء التي تذكرؾ بما تعرضت لو مف خبرة صادمة؟ 1

 متوسطة 1.303 2.22 ىؿ تتخيؿ صور، وذكريات، وأفكار عف الخبرة الصادمة؟ 4

 متوسطة 1.400 1.80 ىؿ تشعر بمشاعر فجائية أو خبرات باف ما حدث لؾ سيحدث مرة أخرى؟ 3

واألشخاص الذيف يذكرونؾ بالخبرة الصادمة يجعمؾ تعاني مف  شياءاألىؿ  5
 نوبة ضيؽ النفس، والرعشة، والعرؽ الغزير وسرعة في ضربات قمبؾ؟

 متوسطة 1.386 1.74

 متوسطة 1.268 1.41 ىؿ تحمـ أحبلـ مزعجة تتعمؽ بالخبرة الصادمة؟ 6

 متوسطة 0.912 1.91 الدرجة الكمية

ؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد يبلحظ مف الجدوؿ الساب
( وانحػراؼ 4.94)لمدرجػة الكميػةالمتوسط الحسػابي  عينة الدراسة عمى مجاؿ استعادة الخبرة الصادمة أف

 جاء بدرجة متوسطة. مجاؿ استعادة الخبرة الصادمةأف ( وىذا يدؿ عمى 1.946معياري )
. وحصػمت الفقػرة " جميػع الفقػرات جػاءت بدرجػة متوسػطة( أف 3.4ئج في الجػدوؿ رقػـ )كما وتشير النتا

" عمػػػى أعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي  ىػػػؿ تتضػػػايؽ مػػػف األشػػػياء التػػػي تػػػذكرؾ بمػػػا تعرضػػػت لػػػو مػػػف خبػػػرة صػػػادمة
" بمتوسػػػػط حسػػػػابي  ىػػػػؿ تتخيػػػػؿ صػػػػور، وذكريػػػػات، وأفكػػػػار عػػػػف الخبػػػػرة الصػػػػادمة(، ويمييػػػػا فقػػػػرة " 2.41)
" عمػػى أقػػؿ متوسػػط حسػػابي  ىػػؿ تحمػػـ أحػػبلـ مزعجػػة تتعمػػؽ بػػالخبرة الصػػادمةفقػػرة " (. وحصػػمت ال2.22)
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واألشػػػخاص الػػذيف يػػذكرونؾ بػػالخبرة الصػػػادمة يجعمػػؾ تعػػاني مػػف نوبػػػة  األشػػياءىػػؿ (، يمييػػا الفقػػرة " 1.41)
 (.1.74" بمتوسط حسابي ) ضيؽ النفس، والرعشة، والعرؽ الغزير وسرعة في ضربات قمبؾ

 خبرة الصادمةتجنب الثانياً: 

 قػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػطات الحسػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػراد عينػػة الدراسػػة عمػػىو 
   .(4.4، ويبينيا الجدوؿ)مجاؿ تجنب الخبرة الصادمة عفاالستبانة التي تعبر  فقرات
 تجنب الخبرة الصادمةالدراسة لمجاؿ (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 1.4جدوؿ )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.306 2.48 ىؿ تتجنب األفكار والمشاعر التي تذكرؾ بالحدث الصادـ؟ 4

 متوسطة 1.368 2.37 ىؿ تتجنب الموقؼ واألشياء التي تذكرؾ بالحدث الصادـ؟ 6

تمتع بحياتؾ والنشاطات اليومية التي تعودت ىؿ لديؾ صعوبة في ال 1
 عمييا؟

 متوسطة 1.387 1.80

ىؿ تشعر بالعزلة وبأنؾ بعيد وال تشعر بالحب تجاه اآلخريف أو  5
 االنبساط؟

 متوسطة 1.335 1.68

ىؿ تجد صعوبة في تخيؿ بقائؾ عمى قيد الحياة لفترة طويمة لتحقؽ  7
نجاب األطف  اؿ؟أىدافؾ في العمؿ، والزواج، وا 

 متوسطة 1.440 1.68

ىؿ تعاني مف فقداف الذاكرة لؤلحداث الصادمة التي تعرضت ليا  3
 )فقداف ذاكرة نفسي محدد(.

 متوسطة 1.461 1.59

 متوسطة 1.407 1.48 قدت الشعور بالحزف والحب )انؾ متبمد اإلحساس(فىؿ  2

 متوسطة 0.811 1.87 الدرجة الكمية

يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي 
( وانحػراؼ 4.87)لمدرجػة الكميػةالمتوسػط الحسػابي  أف مجػاؿ تجنػب الخبػرة الصػادمةعينة الدراسػة عمػى 

 جاءت بدرجة متوسطة. مجاؿ تجنب الخبرة الصادمةأف ( وىذا يدؿ عمى 1.844معياري )
وحصػمت الفقػرة "  .بدرجػة متوسػطةجميػع الفقػرات جػاءت ( أف 4.4رقػـ ) كما وتشير النتائج في الجػدوؿ

(، ويمييػا 2.48" عمػى أعمػى متوسػط حسػابي ) ىؿ تتجنػب األفكػار والمشػاعر التػي تػذكرؾ بالحػدث الصػادـ
(. وحصػػمت 37.2" بمتوسػػط حسػػابي ) ىػػؿ تتجنػػب الموقػػؼ واألشػػياء التػػي تػػذكرؾ بالحػػدث الصػػادـ فقػػرة "

(، يمييػا 1.48" عمػى أقػؿ متوسػط حسػابي )عور بالحزف والحب )انؾ متبمػد اإلحسػاس(قدت الشفىؿ الفقرة " 
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" ىػػػؿ تعػػػاني مػػػف فقػػػداف الػػػذاكرة لؤلحػػػداث الصػػػادمة التػػػي تعرضػػػت ليػػػا )فقػػػداف ذاكػػػرة نفسػػػي محػػػدد(.الفقػػػرة " 
 (.1.59بمتوسط حسابي )

 
 مجاؿ االستثارةثالثًا: 

 ت المعياريػػة السػػتجابات أفػراد عينػػة الدراسػػة عمػػىقػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػطات الحسػابية واالنحرافػػاو 
 .  (5.1، ويبينيا الجدوؿ)مجاؿ االستثارة عفاالستبانة التي تعبر  فقرات
 مجاؿ االستثارة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل5.4جدوؿ )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 الدرجة

 متوسطة 1.258 2.32 ىؿ تنتابؾ نوبات مف التوتر والغضب؟ 6

 متوسطة 1.349 1.92 متحفز ومتوقع األسوأ؟ بأنؾىؿ تستثار ألتفو األسباب وتشعر دائما  5

 متوسطة 1.426 1.80 ىؿ لديؾ صعوبة في النـو أو البقاء نائمًا؟ 4

السيؿ تشتيت  (،ومفمعىؿ تشعر بأنؾ عمى حافة االنييار)واصمة  1
 انتباىؾ؟

 متوسطة 1.282 1.71

 متوسطة 1.221 1.68 ىؿ تعاني مف صعوبات في التركيز؟ 3

 متوسطة 0.804 1.88 الدرجة الكمية

يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد 
( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري 4.88)لمدرجػػػػة الكميػػػػةمتوسػػػػط الحسػػػػابي ال أف مجػػػػاؿ االسػػػػتثارةعينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى 

 جاء بدرجة متوسطة. مجاؿ االستثارةأف ( وىذا يدؿ عمى 1.811)
. وحصػمت الفقػرة " متوسػطةجػاءت بدرجػة جميػع الفقػرات ( أف 5.4كما وتشير النتائج في الجػدوؿ رقػـ )
ىػػؿ تسػػتثار ، ويمييػػا فقػػرة " (2.32" عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي ) ىػػؿ تنتابػػؾ نوبػػات مػػف التػػوتر والغضػػب

ىػؿ  (. وحصػمت الفقػرة "1.92بمتوسػط حسػابي )"  متحفػز ومتوقػع األسػوأ بأنػؾألتفو األسباب وتشعر دائما 
ىػؿ تشػعر بأنػؾ عمػى (، يمييػا الفقػرة " 1.68" عمػى أقػؿ متوسػط حسػابي ) تعاني مف صعوبات فػي التركيػز

 (.1.71بمتوسط حسابي ) " (،ومف السيؿ تشتيت انتباىؾمعحافة االنييار)واصمة 
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 : النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث   1.1.4 
 ؟ في مراكز اإليواء الفمسطينية االنفعالية والسموكية لدى األحداث  ما مستوى متوسطات االضطرابات

عػػف ىػػذا السػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات  لئلجابػػة
االضػػػطرابات االنفعاليػػػة والسػػػموكية لػػػدى  عػػػفاالسػػػتبانة التػػػي تعبػػػر  مجػػػاالت فػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػىأ

 .  (2.1، ويوضحيا الجدوؿ)في مراكز اإليواء الفمسطينية األحداث 
 

االضػػػػطرابات (: المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة لمجػػػػاالت 2.4جػػػػدوؿ )
 في مراكز اإليواء الفمسطينية الية والسموكية لدى األحداث االنفع

 الرقم

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.79953 1.9054 الخجؿ 6

 متوسطة 1.71228 1.8689 صحي 1

 متوسطة 1.71537 1.8225 القمؽ 4

 متوسطة 1.66025 1.8129 العدواف والغضب 5

 متوسطة 1.69445 1.6697 جتماعية )اسري، سياسي(التنشئة اال 3

 متوسطة 0.580 1.817 الدرجة الكمية

 
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد 

 أفسػػطينية فػػي مراكػػز اإليػػواء الفماالضػػطرابات االنفعاليػػة والسػػموكية لػػدى األحػػداث عينػػة الدراسػػة عمػػى 
أف مسػػػػتوى ( وىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى 1.581( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري )4.847)لمدرجػػػػة الكميػػػػةالمتوسػػػػط الحسػػػػابي 

جاء بدرجة متوسطة. ولقد في مراكز اإليواء الفمسطينية االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األحداث 
مجػاؿ ، يميػو حي(، ويميػو المجػاؿ الصػ4.915حصؿ مجاؿ الخجؿ عمى أعمى متوسط حسابي ومقػداره )

 .القمؽ، ومف ثـ مجاؿ العدواف والغضب، يميو مجاؿ التنشئة االجتماعية وبدرجة متوسطة
 

 (.7.1، ويبينيا الجدوؿ)أواًل: مجاؿ القمؽ
 قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمىو 

 .جاؿ القمؽالتي تعبر عف ماالستبانة  فقرات
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ القمؽ7.4جدوؿ )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.425 2.45 يضايقني سوء األحواؿ االقتصادية ألسرتي. 1

 متوسطة 1.164 2.34 متقمب المزاج. 6

 متوسطة 1.317 2.25 ينتابني شعور بالقمؽ مف أشياء غامضة. 2

 متوسطة 1.239 2.01 ال اعرؼ كيؼ اعبر عف نفسي في موقؼ عاـ. 8

 متوسطة 1.400 1.88 تنقصني الثقة بالنفس. 5

 متوسطة 1.248 1.65 تراودني أحبلـ مزعجة أثناء نومي. 9

 متوسطة 1.370 1.61 .أخاؼ مف شخصية بعض المسئوليف والمشرفيف عني 41

 متوسطة 1.546 1.59 أقضـ أظافري بشكؿ ممحوظ. 4

 متوسطة 1.372 1.34 أتعرؽ عند الوقوؼ أماـ المشرفيف. 7

 منخفضة 1.103 1.10 أثؽ في قدرتي عمى عمؿ ما أريد. 3

 متوسطة 0.715 1.82 الدرجة الكمية

ة واالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابي
( 1.745( وانحػراؼ معيػاري )4.86)لمدرجػة الكميػةالمتوسط الحسابي  أف مجاؿ القمؽعينة الدراسة عمى 

 أف مجاؿ القمؽ جاء بدرجة متوسطة.وىذا يدؿ عمى 
جػاءت  متوسػطة، وفقػرة واحػدةجػاءت بدرجػة ( فقػرات 9)( أف 7.4كما وتشػير النتػائج فػي الجػدوؿ رقػـ )

" عمػػػى أعمػػػى متوسػػػط  يضػػػايقني سػػػوء األحػػػواؿ االقتصػػػادية ألسػػػرتي. وحصػػػمت الفقػػػرة " بدرجػػػة منخفضػػػة
أثػػػؽ فػػػي  (. وحصػػػمت الفقػػػرة "2.34بمتوسػػػط حسػػػابي )"  متقمػػػب المػػػزاج(، ويمييػػػا فقػػػرة " 2.45حسػػػابي )

قػػوؼ أمػػاـ أتعػػرؽ عنػػد الو (، يمييػػا الفقػػرة " 1.10" عمػػى أقػػؿ متوسػػط حسػػابي ) قػػدرتي عمػػى عمػػؿ مػػا أريػػد
 (.1.34" بمتوسط حسابي ) المشرفيف
 .مجاؿ الخجؿ عف ثانيًا:

 قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمىو 
 (.4.8 التي تعبر عف مجاؿ الخجؿ، ويبينيا الجدوؿ) االستبانة فقرات

 
 
 
 



 

94 

 

 النحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ الخجؿ(: المتوسطات الحسابية وا8.4جدوؿ )
 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.383 2.32 مشاعري تجرح بسرعة. 5

 متوسطة 1.321 2.27 أعاني مف السرحاف واالستغراؽ في أحبلـ اليقظة. 2

 متوسطة 1.467 2.07 اخجؿ مف التحدث مع الجنس األخر. 6

 متوسطة 1.278 1.95 أعاني مف التردد التخاذ أي قرار في حياتي. 8

 متوسطة 1.419 1.93 يحمر وجيي إذا تعرضت لتيديد. 3

 متوسطة 1.301 1.87 أفضؿ أف أكوف بمفردي. 4

 متوسطة 1.370 1.85 اشعر باف اآلخريف ال يكنوف الحب لي. 1

 متوسطة 1.293 1.77 بمة أناس جدد والتحدث معيـ.أعاني مف االرتباؾ عند مقا 7

 متوسطة 1.306 1.51 وجودي في مركز إيواء يشعرني بالخجؿ مف الناس. 9

 متوسطة 1.374 1.51 اشعر بالخجؿ بسبب وضعي االقتصادي. 41

 متوسطة 0.799 1.90 الدرجة الكمية

النحرافات المعيارية الستجابات أفػراد يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية وا
( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري 4.91)لمدرجػػػػة الكميػػػػةالمتوسػػػػط الحسػػػػابي  أف مجػػػػاؿ الخجػػػػؿعينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى 

 أف مجاؿ الخجؿ جاء بدرجة متوسطة.( وىذا يدؿ عمى 1.799)
"  . وحصػمت الفقػرةمتوسػطةجػاءت بدرجػة جميػع الفقػرات ( أف 8.4كما وتشير النتائج في الجػدوؿ رقػـ )

أعاني مف السرحاف واالسػتغراؽ (، ويمييا فقرة " 2.32" عمى أعمى متوسط حسابي ) مشاعري تجرح بسرعة
"  اشعر بالخجػؿ بسػبب وضػعي االقتصػادي (. وحصمت الفقرة "2.27بمتوسط حسابي )"  في أحبلـ اليقظة

(، يمييػػا 1.51) عمػػى أقػػؿ متوسػػط حسػػابي"  وجػػودي فػػي مركػػز إيػػواء يشػػعرني بالخجػػؿ مػػف النػػاسوالفقػػرة " 
 (.1.77" بمتوسط حسابي ) أعاني مف االرتباؾ عند مقابمة أناس جدد والتحدث معيـالفقرة " 

 ثالثًا: مجاؿ التنشئة االجتماعية
 قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمىو 

 (.4.8، ويوضحيا الجدوؿ)التنشئة االجتماعيةمجاؿ  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات
 
 
 



 

96 

 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ التنشئة االجتماعية9.4جدوؿ )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

عالية 1.250 2.68 أشاىد أخر أخبار الحروب عمى التمفاز باستمرار. 6

 متوسطة 1.510 2.29 أشاىد عمميات قتؿ وضرب أماـ عيني مف قبؿ جنود االحتبلؿ. 4

 متوسطة 1.385 1.75 اشعر باألماف أكثر وأنا خارج البيت. 1

 متوسطة 1.353 1.56 يسخر أفراد أسرتي مف أرائي. 7

 متوسطة 1.458 1.52 أسرتي تسعى لتجاىؿ وجودي بينيا. 5

 متوسطة 1.470 1.52 نني شخص غير ميـ في األسرة.اشعر بأ 2

 متوسطة 1.386 1.43 اشعر بغربة أثناء وجودي المنزؿ. 8

 متوسطة 1.441 1.40 أسرتي ىي كؿ شيء في حياتي. 9

 منخفضة 1.214 1.87 أنا محب لبمدي. 3

 متوسطة 0.694 1.66 الدرجة الكمية

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوس
( وانحػػراؼ معيػػاري 4.22)لمدرجػػة الكميػػةالمتوسػػط الحسػػابي  أف التنشػػئة االجتماعيػػةعينػػة الدراسػػة عمػػى 

 أف مجاؿ التنشئة االجتماعية جاء بدرجة متوسطة.( وىذا يدؿ عمى 1.291)
جػػاءت ( فقػػرات 7دة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، و)فقػػرة واحػػ( أف 9.4كمػػا وتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )

أشػاىد أخػر أخبػار الحػروب عمػى . وحصػمت الفقػرة " متوسطة، وفقرة واحدة جاءت بدرجػة منخفضػةبدرجة 
أشػػاىد عمميػػات قتػػؿ وضػػرب أمػػاـ (، ويمييػػا فقػػرة " 2.68" عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي ) التمفػػاز باسػػتمرار

" عمػى أقػػؿ  أنػػا محػب لبمػػدي (. وحصػػمت الفقػرة "2.29بمتوسػط حسػابي )"  عينػي مػف قبػػؿ جنػود االحػػتبلؿ
 (.1.40" بمتوسط حسابي ) أسرتي ىي كؿ شيء في حياتي(، يمييا الفقرة " 0.87متوسط حسابي )

 رابعًا: المجاؿ الصحي.
 قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمىو 

 (.8..4، ويوضحيا الجدوؿ)المجاؿ الصحي عفة التي تعبر االستبان فقرات
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لممجاؿ الصحي41.4جدوؿ )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.350 2.29 انزعج مف األصوات العالية. 5

 متوسطة 1.311 2.01 أشعر بالصداع المستمر. 6

 متوسطة 1.437 2.01 أخاؼ مف اإلصابة بمرض خطير. 9

 متوسطة 1.303 1.89 أشعر باإلرىاؽ عند بذؿ أي جيد. 8

 متوسطة 1.327 1.86 اشعر بالدوار عندما أتعرض لمواقؼ صعبة. 2

 متوسطة 1.268 1.86 أتردد كثيرا عمى الطبيب بغرض العبلج. 7

 متوسطة 1.321 1.77 اسمع صوت طنيف مزعج في أذناي بشكؿ مستمر. 4

 متوسطة 1.223 1.76 أشعر بألـ في معدتي. 3

 متوسطة 1.337 1.40 ال استطيع السيطرة عمى حركة جسمي أثناء المشي. 1

 متوسطة 0.712 1.86 الدرجة الكمية

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد  يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية
( وانحػػػراؼ معيػػػاري 4.82)لمدرجػػػة الكميػػػةالمتوسػػػط الحسػػػابي  أف المجػػػاؿ الصػػػحيعينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

 أف المجاؿ الصحي جاء بدرجة متوسطة.( وىذا يدؿ عمى 1.746)
ت الفقػرة " وحصػم متوسطة.جاءت بدرجة جميع الفقرات ( أف 10.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

"  أشعر بالصداع المستمر(، ويمييا فقرة " 2.29" عمى أعمى متوسط حسابي ) انزعج مف األصوات العالية
ال اسػػػتطيع  (. وحصػػػمت الفقػػػرة "2.01بمتوسػػػط حسػػػابي )"  أخػػػاؼ مػػػف اإلصػػػابة بمػػػرض خطيػػػروالفقػػػرة " 

أشػعر بػألـ فػي ا الفقػرة " (، يمييػ1.40" عمى أقؿ متوسط حسػابي ) السيطرة عمى حركة جسمي أثناء المشي
 (.1.76" بمتوسط حسابي ) معدتي

 خامسًا: مجاؿ العدواف والغضب.
 قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمىو 

 (.44.8، ويوضحيا الجدوؿ)مجاؿ العدواف والغضب عفاالستبانة التي تعبر  فقرات
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ العدواف والغضب44.1جدوؿ )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.313 2.46 أعود إلى وضعي الطبيعي بعد فترة قصيرة مف الغضب. 46

 متوسطة 1.297 2.41 المواقؼ الضاغطة تعكر صفو حياتي. 44

 متوسطة 1.462 2.34 ال يوجد عندي أية أفكار لمتخمص مف حياتي. 41

 متوسطة 1.311 2.09 اعبر عف انفعاالتي بالعنؼ. 4

 متوسطة 1.448 1.94 ال أتسامح مع اآلخريف إذا أساءوا لي. 42

 متوسطة 1.371 1.89 اعبر عف غضبي بالعنؼ. 47

 متوسطة 1.331 1.78 نيا.عندما أشاىد مشاجرة ابتعد ع 9

 متوسطة 1.272 1.77 يغمب عمى تصرفاتي مضايقة اآلخريف. 6

 متوسطة 1.228 1.77 كثير الشكوى مف المضايقة. 45

 متوسطة 1.296 1.71 اكذب عند التعرض لمشكمة. 1

 متوسطة 1.242 1.69 أتبادؿ الشتائـ واأللفاظ النابية مع رفاقي. 3

 متوسطة 1.311 1.66 مني القياـ بأي عمؿ. اغضب بشدة عندما يطمب 43

 متوسطة 1.342 1.62 أتناوؿ طعامي بشراىة. 5

 متوسطة 1.228 1.50 أقـو بأعماؿ طائشة غير مقبولة. 41

 متوسطة 1.372 1.41 أنا ضوضائي وفوضوي داخؿ المركز. 7

 متوسطة 1.260 1.40 اعتدي عمى زمبلئي ألسباب تافية. 8

 متوسطة 1.464 1.37 ألوراؽ والكتب  التي ال تخصني.اعمؿ عمى تمزيؽ ا 2

 متوسطة 0.660 1.81 الدرجة الكمية

يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد 
اؼ ( وانحػػػر 4.84)لمدرجػػػة الكميػػػةالمتوسػػػط الحسػػػابي  أف مجػػػاؿ العػػػدواف والغضػػػبعينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

 أف مجاؿ العدواف والغضب جاء بدرجة متوسطة.( وىذا يدؿ عمى 1.221معياري )
. وحصػمت الفقػرة متوسػطةجػاءت بدرجػة جميع الفقرات ( أف 11.4وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ ) ،كما
(، ويمييػػا 2.46" عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي ) أعػػود إلػػى وضػػعي الطبيعػػي بعػػد فتػػرة قصػػيرة مػػف الغضػػب" 

اعمػػؿ عمػػى  (. وحصػػمت الفقػػرة "2.41بمتوسػػط حسػػابي )"  واقػػؼ الضػػاغطة تعكػػر صػػفو حيػػاتيالمفقػػرة " 
اعتػػدي عمػػى (، يمييػػا الفقػػرة " 1.37" عمػػى أقػػؿ متوسػػط حسػػابي ) تمزيػػؽ األوراؽ والكتػػب  التػػي ال تخصػػني

 (.1.40" بمتوسط حسابي ) زمبلئي ألسباب تافية
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:   4.1.4
لصدمات النفسية لدى األحداث ا في مستوى عينة الدراسة تمف متوسطات تقديرات أفرادتخىل 

لمتغيرات)الجنس، الحالة االجتماعية لموالدين، مصدر ا باختبلففي مراكز اإليواء الفمسطينية 
 الدخل، السكن(؟

 وتمت االجابة عف ىذا السؤاؿ بتحويمو لمفرضيات التالية:
 : نتائج الفرضية الثانية

متوســـطات الصـــدمة بـــين  (α≤0.05) توجـــد فـــروق ذات داللـــو إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ال"
 " الجنسعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية لدى األحداث النفسية  

عينػػػة  أفػػػرادالمتوسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة و حسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" ب األولػػػىحػػػص الفرضػػػية تػػػـ ف
لمتغيػػػر  حسػػػبفػػػي مراكػػػز اإليػػػواء الفمسػػػطينية لنفسػػػية لػػػدى األحػػػداث مسػػػتوى الصػػػدمات ا فػػػيالدراسػػػة 
 .  الجنس
مسػتوى الصػدمات النفسػية لػدى األحػداث فػي  العينػة أفػرادالسػتجابة لمعينػات المسػتقمة نتػائج اختبػار "ت"  (:46.1جدوؿ )

 الجنسمتغير ل تعزىفي مراكز اإليواء الفمسطينية 
المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي
نحراف اال 

 المعياري
 مستوى الداللة "tقيمة"

استعادة الخبرة 
 الصادمة

 1.4281.111 1.74456 2.1969 65 ذكر

 1.98401 1.5130 46 انثى

 1.9311.111 1.62091 2.1604 65 ذكر تجنب الخبرة الصادمة

 1.87646 1.4596 46 انثى

 4.2851.195 1.72627 1.9938 65 ذكر االستثارة

 1.89050 1.7348 46 انثى

 1.5471.111 1.55106 2.1222 65 ذكر الدرجة الكمية

 1.76944 1.5563 46 انثى

(، أي 1.111(، ومستوى الداللة )1.547يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
تعزى لمتغير لفمسطينية في مراكز اإليواء امستوى الصدمات النفسية لدى األحداث أنو توجد فروؽ في 

، وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ االستثارة، وبذلؾ تـ رفض الفرضية األولى. وكانت الفروؽ الجنس
 لصالح الذكور.

 

 

 



 

92 

 

 : نتائج الفرضية الثالثة
متوســطات الصـــدمة بــين  (α≤0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة " ال

 " السكنعزى لمتغير تكز اإليواء الفمسطينية في مرالدى األحداث النفسية  
مسػػتوى  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الثانيػػةلفحػػص الفرضػػية و 

 . السكفيعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية الصدمات النفسية لدى األحداث 
مستوى الصدمات النفسية لدى ل ية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار  (:43.1)جدوؿ 

 السكفعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية األحداث 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد السكن المجال

 0.98800 1.7636 33 مدينة استعادة الخبرة الصادمة
 0.93521 1.6412 34 قرية
 0.74243 2.2364 44 مخيـ

 0.84851 1.7403 33 مدينة تجنب الخبرة الصادمة
 0.79271 1.6807 34 قرية
 0.75189 2.1136 44 مخيـ

 0.92728 1.8121 33 مدينة االستثارة
 0.84727 1.9176 34 قرية
 0.67833 1.9182 44 مخيـ

 0.75859 1.7683 33 مدينة الدرجة الكمية
 0.71212 1.7388 34 قرية
 0.61921 2.0922 44 ـمخي

 

فػي مسػتوى الصػدمات النفسػية لػدى األحػداث وجػود فػروؽ ظاىريػة فػي  (43.1)يبلحظ مف الجدوؿ رقـ 

تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف  ، ولمعرفػػػة داللػػػة الفػػػروؽالسػػػكفيعػػػزى لمتغيػػػر مراكػػػز اإليػػػواء الفمسػػػطينية 

 (:48.8كما يظير في الجدوؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادي 
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فػي مسػتوى الصػدمات النفسػية لػدى األحػداث العينػة  أفػرادالسػتجابة  األحػادينتائج اختبػار تحميػؿ التبػايف : (41.1)ؿجدو 
 السكفعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية 

 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

برة استعادة الخ
 الصادمة

 5.058 3.925 2 7.849 بيف المجموعات
 

0.008 
 0.776 108 83.801 داخؿ المجموعات 

 110 91.650 المجموع 
تجنب الخبرة 

 الصادمة
 3.479 2.193 2 4.386 بيف المجموعات

 
0.034 

 0.630 108 68.085 داخؿ المجموعات 
 110 72.471 المجموع 

 0.198 0.130 2 0.260 مجموعاتبيف ال االستثارة
 

0.821 
 0.657 108 70.990 داخؿ المجموعات 

 110 71.250 المجموع 
 3.206 1.533 2 3.066 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 
0.044 

 0.478 108 51.637 داخؿ المجموعات 
 110 54.703 المجموع 

 
مف مستوى الداللة  أقؿ( وىي 0.044مستوى الداللة )( و 3.206يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05)  في مراكز أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى الصدمات النفسية لدى األحداث

 رفضوبذلؾ تـ وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ االستثارة،  السكف،يعزى لمتغير اإليواء الفمسطينية 
وكانت الفروؽ بيف سكاف المخيمات  LSDروؽ تـ استخداـ اختبار، ولمعرفة داللة الفالثانيةالفرضية 
 وسكاف المدينة وسكاف القرية لصالح سكاف المخيمات. والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ.مف جية، 
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( لممقارنػػػات البعديػػػة بػػػيف المتوسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة LSD(: نتػػػائج اختبػػػار )45.1الجػػػدوؿ )
 السكفحسب 

الفروق في  المتغيرات جالالم

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

استعبدةالخبرة

الصبدهت

 571. 12246.قريتهذينت

47273.-هخين
*

 .022 

 571. 12246.-هذينتقريت

59519.-هخين
*

 .004 

47273.هذينتهخين
*

 .022 

59519.قريت
*

 .004 

تجنتالخبرة

الصبدهت

 759. 05959.قريتهذينت

37338.-هخين
*

 .044 

 759. 05959.-هذينتقريت

43296.-هخين
*

 .019 

37338.هذينتهخين
*

 .044 

43296.قريت
*

 .019 

 862. 02952.قريتهذينتالذرجتالكليت

32398.-هخين
*

 .044 

 862. 02952.-هذينتقريت

35349.-هخين
*

 .027 

32398.هذينتهخين
*

 .044 

35349.يتقر
*

 .027 

 
 

 : نتائج الفرضية الرابعة
متوســطات الصـــدمة  بــين (α≤0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال  "

 " الحالة االجتماعية لموالدينعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية لدى األحداث النفسية  
مسػػتوى  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادابية السػػتجابة تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػ الثالثػػةلفحػػص الفرضػػية و 

 .  الحالة االجتماعية لموالديفيعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية الصدمات النفسية لدى األحداث 
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مستوى الصدمات النفسية لدى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:42.1)جدوؿ 
 الحالة االجتماعية لموالديفعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية ث األحدا

 
الحالة االجتماعية  المجال

 لموالدين
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

استعادة الخبرة 
 الصادمة

 0.85907 1.8576 59 متزوج
 1.01508 1.8091 22 مطمؽ
 0.95079 2.4500 16 منفصؿ
 0.78348 1.7000 14 أرمؿ

 0.76207 1.7579 59 متزوج تجنب الخبرة الصادمة
 0.85314 1.7208 22 مطمؽ
 0.84067 2.2411 16 منفصؿ
 0.80122 2.1531 14 أرمؿ

 0.77537 1.7864 59 متزوج االستثارة
 0.69730 1.7636 22 مطمؽ
 0.85235 2.3625 16 منفصؿ
 0.90530 1.9571 14 أرمؿ

 0.68175 1.7956 59 متزوج يةالدرجة الكم
 0.72156 1.7594 22 مطمؽ
 0.66117 2.3382 16 منفصؿ
 0.68312 1.9622 14 أرمؿ

 
فػي مسػتوى الصػدمات النفسػية لػدى األحػداث وجػود فػروؽ ظاىريػة فػي  (42.1)يبلحظ مف الجدوؿ رقـ 

تػػـ اسػػتخداـ  معرفػػة داللػػة الفػػروؽ، ولالحالػػة االجتماعيػػة لموالػػديفيعػػزى لمتغيػػر مراكػػز اإليػػواء الفمسػػطينية 
 (:8..4كما يظير في الجدوؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادي تحميؿ التبايف 
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فػي مسػتوى الصػدمات النفسػية لػدى األحػداث العينػة  أفػرادالسػتجابة  األحػادينتائج اختبػار تحميػؿ التبػايف : (47.1)ؿجدو 
 جتماعية لموالديفالحالة االعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية 

 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

استعادة الخبرة 
 الصادمة

 2.351 1.889 3 5.667 بيف المجموعات
 

0.076 
 0.804 107 85.982 داخؿ المجموعات 

 110 91.650 المجموع 
تجنب الخبرة 

 ادمةالص
 2.393 1.519 3 4.557 بيف المجموعات

 
0.073 

 0.635 107 67.915 داخؿ المجموعات 
 110 72.471 المجموع 

 2.472 1.539 3 4.618 بيف المجموعات االستثارة
 

0.066 
 0.623 107 66.632 داخؿ المجموعات 

 110 71.250 المجموع 
 2.957 1.396 3 4.188 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 
0.036 

 0.472 107 50.515 داخؿ المجموعات 
 110 54.703 المجموع 

 
مف مستوى الداللة  أقؿ( وىي 0.036( ومستوى الداللة )2.957يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05)  ز في مراكأي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى الصدمات النفسية لدى األحداث

وال يوجد لممجاالت، وكانت الفروؽ بيف  الحالة االجتماعية لموالديف،يعزى لمتغير اإليواء الفمسطينية 
الثالثة. والجدوؿ التالي يبيف الفرضية  رفضوبذلؾ تـ المنفصؿ والمتزوج والمطمؽ لصالح المنفصؿ، 

 ذلؾ.
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ات الحسػػػابية السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة ( لممقارنػػػات البعديػػػة بػػػيف المتوسػػػطLSD(: نتػػػائج اختبػػػار )48.1الجػػػدوؿ )
 الحالة االجتماعية لموالديفحسب 

 
الفروق في  المتغيرات المجال

 المتوسطات
مستوى 
 الداللة

 833. 03625. مطمؽ متزوجالذرجتالكليت

54262.- منفصؿ
*

 .006 

 417. 16657.- أرمؿ

 833. 03625.- متزوج مطمؽ

57888.- منفصؿ
*

 .012 

 390. 20283.- أرمؿ

54262. متزوج منفصؿ
*

 .006 

57888. مطمؽ
*

 .012 

 138. 37605. أرمؿ

 417. 16657. متزوج أرمؿ

 390. 20283. مطمؽ

 138. 37605.- منفصؿ

مف الجدوؿ ومف خبلؿ المقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية بيف متزوج ومطمؽ  يبلحظ

ومتزوج ومنفصؿ ووأرمؿ لصالح منفصؿ، وبيف منفصؿ منفصؿ، وبيف مطمؽ  وأرمؿ لصالحومنفصؿ 

 ومتزوج ومطمؽ وأرمؿ لصالح متزوج، وبيف أرمؿ ومتزوج ومطمؽ ومنفصؿ لصالح منفصؿ.

 : نتائج الفرضية الخامسة
متوســطات الصــدمة بــين  (α≤0.05) " ال توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة

 " مصدر الدخلعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية حداث لدى األالنفسية  
مسػػتوى  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الرابعػػةلفحػػص الفرضػػية و 

 .  مصدر الدخؿيعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية الصدمات النفسية لدى األحداث 



 

416 

 

مستوى الصدمات النفسية لدى ل بية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسا (:49.1)جدوؿ 
 مصدر الدخؿعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية األحداث 

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مصدر الدخل المجال

استعادة الخبرة 
 الصادمة

 0.91035 1.9600 55 األب
 0.97483 1.6824 17 األـ

 0.89762 1.9487 39 غير ذلؾ
 0.80551 1.8364 55 األب تجنب الخبرة الصادمة

 1.13151 1.8739 17 األـ
 0.66501 1.9158 39 غير ذلؾ

 0.72734 1.7636 55 األب االستثارة
 0.87615 1.7529 17 األـ

 0.84569 2.1179 39 غير ذلؾ
 0.68345 1.8513 55 األب الدرجة الكمية

 0.92630 1.7820 17 األـ
 0.63077 1.9849 39 غير ذلؾ

 

فػي مسػتوى الصػدمات النفسػية لػدى األحػداث وجػود فػروؽ ظاىريػة فػي  (49.1)يبلحظ مف الجدوؿ رقـ 
تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  ، ولمعرفة داللػة الفػروؽمصدر الدخؿيعزى لمتغير مراكز اإليواء الفمسطينية 

 (:8..4كما يظير في الجدوؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادي 

فػي مسػتوى الصػدمات النفسػية لػدى األحػداث العينػة  أفػرادالسػتجابة  األحػادينتائج اختبػار تحميػؿ التبػايف : (61.1)ؿجدو 
 مصدر الدخؿعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية 

 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مربعاتال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

استعادة الخبرة 
 الصادمة

 0.641 0.538 2 1.076 بيف المجموعات
 

0.529 
 0.839 108 90.574 داخؿ المجموعات 

 110 91.650 المجموع 
تجنب الخبرة 

 الصادمة
 0.108 0.072 2 144. بيف المجموعات

 
0.898 

 0.670 108 72.327 داخؿ المجموعات 
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  110 72.471 المجموع
 2.558 1.611 2 3.223 بيف المجموعات االستثارة

 
0.082 

 0.630 108 68.027 داخؿ المجموعات 
 110 71.250 المجموع 

 0.630 0.316 2 0.631 بيف المجموعات الدرجة الكمية
 

0.534 
 0.501 108 54.072 داخؿ المجموعات 

 110 54.703 المجموع 
 

مف مستوى الداللة  أكبر( وىي 0.534( ومستوى الداللة )0.630يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05)  في توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى الصدمات النفسية لدى األحداث ال أي أنو

الفرضية  بوؿقوبذلؾ تـ وكذلؾ لممجاالت.  مصدر الدخؿ،يعزى لمتغير مراكز اإليواء الفمسطينية 
  .الرابعة
 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:   4.1.4

االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في مستوى ىل 
الحالة االجتماعية  السكن،لمتغيرات)الجنس، ا باختبلففي مراكز اإليواء الفمسطينية األحداث 

 دخل(؟لموالدين،  مصدر ال
 وتمت االجابة عف ىذا السؤاؿ بتحويمو لمفرضيات التالية:

 
 : السادسة نتائج الفرضية

االضــطرابات  توســطاتفــي م (α≤0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة "ال
 " الجنسعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية االنفعالية والسموكية لدى األحداث 

عينػػػة  أفػػػرادالمتوسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة و حسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" ب األولػػػىرضػػػية حػػػص الفتػػػـ ف
 حسػبفي مراكز اإليواء الفمسػطينية مستوى االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األحداث  فيالدراسة 
 .  الجنسلمتغير 
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مسػتوى االضػطرابات االنفعاليػة والسػموكية ي فػ العينػة أفػرادالسػتجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:64.1جدوؿ )
 الجنسمتغير  حسبفي مراكز اإليواء الفمسطينية لدى األحداث 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.000 3.709 0.64123 2.0231 65 ذكر القمؽ
 0.72525 1.5391 46 انثى

 0.002 3.226 0.69439 2.1031 65 ذكر الخجؿ
 0.86060 1.6261 46 انثى

التنشئة 
 االجتماعية

 0.003 3.104 0.62455 1.8393 65 ذكر
 0.72373 1.4300 46 انثى

 0.004 2.944 0.69763 2.0308 65 ذكر الصحي
 0.67573 1.6401 46 انثى

العدواف 
 والغضب

 0.001 3.510 0.62000 1.9891 65 ذكر
 0.64086 1.5639 46 انثى

 0.000 4.192 0.53935 1.9983 65 ذكر الدرجة الكمية
 0.54352 1.5613 46 انثى

(، أي 1.111(، ومستوى الداللة )1.496يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
ي مراكز اإليواء فمستوى االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األحداث أنو توجد فروؽ في 

، وكذلؾ لجميع المجاالت، وكانت الفروؽ لصالح الجنستعزى لمتغير الفمسطينية  مف وجية نظرىـ 
 الذكور، وبذلؾ تـ رفض الفرضية األولى. 

 : نتائج الفرضية السابعة
االضــطرابات  توســطاتفــي م (α≤0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة " ال

عــزى لمتغيــر تفــي مراكــز اإليــواء الفمســطينية  مــن وجيــة نظــرىم والســموكية لــدى األحــداث  االنفعاليــة
 " السكن

مسػػتوى  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الثانيػػةلفحػػص الفرضػػية و 
يعػزى رىـ فػي مراكػز اإليػواء الفمسػطينية  مػف وجيػة نظػاالضطرابات االنفعالية والسموكية لػدى األحػداث 

 .  السكفلمتغير 
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مسػػػػتوى االضػػػػطرابات ل المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابة أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة (:66.1)جػػػػدوؿ 

 السكفعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ االنفعالية والسموكية لدى األحداث 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد السكن المجال
 0.66195 1.7545 33 مدينة القمؽ

 0.67884 1.6088 34 قرية
 0.73618 2.0386 44 مخيـ

 0.76068 1.6636 33 مدينة الخجؿ
 0.70246 1.8559 34 قرية
 0.85430 2.1250 44 مخيـ

 0.74457 1.4478 33 مدينة التنشئة االجتماعية
 0.70958 1.5490 34 قرية
 0.56254 1.9293 44 مخيـ

 0.76198 1.7003 33 مدينة الصحي
 0.74446 1.8137 34 قرية
 0.62209 2.0379 44 مخيـ

 0.69243 1.6328 33 مدينة العدواف والغضب
 0.68110 1.7405 34 قرية
 0.57961 2.0040 44 مخيـ

 0.55455 1.6413 33 مدينة الدرجة الكمية
 0.56217 1.7182 34 قرية
 0.56075 2.0256 44 مخيـ

مستوى االضطرابات االنفعالية والسػموكية لػدى وجود فروؽ ظاىرية في  (66.1)يبلحظ مف الجدوؿ رقـ 
تـ  ، ولمعرفة داللة الفروؽالسكفيعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ األحداث 

 (:8..4يظير في الجدوؿ رقـ ) كما (one way ANOVA)األحادي استخداـ تحميؿ التبايف 
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فػي مسػتوى االضػطرابات االنفعاليػة والسػموكية العينػة  أفػرادالسػتجابة  األحػادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (63.1)ؿجدو 
 السكفعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية لدى األحداث 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 3.865 1.880 2 3.760 بيف المجموعات القمؽ
 

0.024 
 0.486 108 52.533 داخؿ المجموعات 

 110 56.294 المجموع 
 3.373 2.067 2 4.134 بيف المجموعات الخجؿ

 
0.038 

 0.613 108 66.183 داخؿ المجموعات 
 110 70.317 المجموع 

التنشئة 
 االجتماعية

 5.725 2.543 2 5.085 بيف المجموعات
 

0.004 
 0.444 108 47.963 داخؿ المجموعات 

 110 53.048 المجموع 
 2.319 1.149 2 2.298 بيف المجموعات الصحي

 
0.103 

 0.495 108 53.510 داخؿ المجموعات 
 110 55.807 المجموع 

العدواف 
 والغضب

 3.419 1.428 2 2.856 ف المجموعاتبي
 

0.036 
 0.418 108 45.097 داخؿ المجموعات 

 110 47.953 المجموع 
 5.218 1.633 2 3.265 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 
0.007 

 0.313 108 33.791 داخؿ المجموعات 
 110 37.056 المجموع 

مف مستوى الداللة  أقؿ( وىي 0.007( ومستوى الداللة )5.218يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05)  أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى

وكذلؾ لممجاالت ما  السكف،يعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ األحداث 
وكانت الفروؽ بيف سكاف المخيمات وسكاف  .الثانيةفرضية ال رفضوبذلؾ تـ عدا المجاؿ الصحي، 

 المدينة وسكاف القرى لصالح سكاف المخيمات. والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ.
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( لممقارنػػػات البعديػػػة بػػػيف المتوسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة LSD(: نتػػػائج اختبػػػار )61.1الجػػػدوؿ )
 السكفحسب 

 مستوى الداللة روق في المتوسطاتالف المتغيرات المجال
 394. 14572. قرية مدينة القمؽ

 080. 28409.- مخيـ
 394. 14572.- مدينة قرية

 008. *42981.- مخيـ
 080. 28409. مدينة مخيـ

 008. *42981. قرية
 317. 19225.- قرية مدينة الخجؿ

 012. *46136.- مخيـ
 317. 19225. مدينة قرية

 135. 26912.- مخيـ
 012. *46136. مدينة مخيـ

 135. 26912. قرية
التنشئة 
 االجتماعية

 536. 10121.- قرية مدينة
 002. *48148.- مخيـ

 536. 10121. مدينة قرية
 014. *38027.- مخيـ

 002. *48148. مدينة مخيـ
 014. *38027. قرية

العدواف 
 والغضب

 497. 10769.- قرية مدينة
 014. *37121.- مخيـ

 497. 10769. مدينة قرية
 077. 26353.- مخيـ

 014. *37121. مدينة مخيـ
 077. 26353. قرية

الدرجة 
 الكمية

 575. 07686.- قرية مدينة
 004. *38430.- مخيـ

 575. 07686. مدينة قرية
 018. *30744.- مخيـ

 004. *38430. مدينة مخيـ
 018. *30744. قرية
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 فــي (α≤0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال : "نتــائج الفرضــية الثامنــة
فـي مراكـز اإليـواء الفمسـطينية  مـن وجيـة االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األحـداث  متوسطات

 "الحالة االجتماعية لموالدينعزى لمتغير تنظرىم 
مسػػتوى  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الثالثػػةة لفحػػص الفرضػػيو 

يعػزى فػي مراكػز اإليػواء الفمسػطينية  مػف وجيػة نظػرىـ االضطرابات االنفعالية والسموكية لػدى األحػداث 
 .  الحالة االجتماعية لموالديفلمتغير 
مسػػػػتوى االضػػػػطرابات ل السػػػػتجابة أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة (:65.1)جػػػػدوؿ 

الحالػػة االجتماعيػػػة عػػزى لمتغيػػر تفػػػي مراكػػز اإليػػواء الفمسػػطينية  مػػف وجيػػػة نظػػرىـ االنفعاليػػة والسػػموكية لػػدى األحػػداث 
 لموالديف

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية لموالدين المجال
 0.72263 1.7492 59 متزوج القمؽ

 0.66755 1.7909 22 مطمؽ
 0.77201 2.1500 16 منفصؿ
 0.65921 1.8071 14 أرمؿ

 0.89296 1.7508 59 متزوج الخجؿ
 0.62391 1.9455 22 مطمؽ
 0.73018 2.3125 16 منفصؿ
 0.52540 2.0286 14 أرمؿ

 0.58399 1.4896 59 متزوج التنشئة االجتماعية
 0.75664 1.6768 22 مطمؽ
 0.68790 2.2292 16 منفصؿ
 0.73703 1.7778 14 أرمؿ

 0.69871 1.8004 59 متزوج الصحي
 0.64258 1.8081 22 مطمؽ
 0.72290 2.2292 16 منفصؿ
 0.81033 1.8413 14 أرمؿ

 0.62388 1.7717 59 متزوج العدواف والغضب
 0.65677 1.7193 22 مطمؽ
 0.78803 2.1471 16 منفصؿ
 0.61226 1.7521 14 أرمؿ

 0.56957 1.7223 59 متزوج الدرجة الكمية
 0.53583 1.7810 22 مطمؽ
 0.63868 2.2045 16 منفصؿ
 0.49065 1.8312 14 أرمؿ
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مستوى االضطرابات االنفعالية والسػموكية لػدى وجود فروؽ ظاىرية في  (65.1)يبلحظ مف الجدوؿ رقـ 
، الحالػػة االجتماعيػػة لموالػػديفعػػزى لمتغيػػر تلفمسػػطينية  مػػف وجيػػة نظػػرىـ فػػي مراكػػز اإليػػواء ااألحػػداث 

كمػػا يظيػػر فػػي  (one way ANOVA)األحػػادي تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  ولمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ
 (:8..4الجدوؿ رقـ )

النفعاليػة والسػموكية فػي مسػتوى االضػطرابات االعينػة  أفػرادالسػتجابة  األحػادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (62.1)ؿجدو 
 الحالة االجتماعية لموالديفعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ  لدى األحداث

 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.354 1.686 3 2.059 بيف المجموعات القمؽ

 

1.261 

 1.507 107 54.235 داخؿ المجموعات 

 110 56.294 المجموع 

 2.328 1.436 3 4.309 بيف المجموعات الخجؿ

 

1.079 

 1.617 107 66.008 داخؿ المجموعات 

 110 70.317 المجموع 

 5.498 2.362 3 7.086 بيف المجموعات التنشئة االجتماعية

 

1.001 

 1.430 107 45.963 داخؿ المجموعات 

 110 53.048 المجموع 

 1.635 1.815 3 2.446 بيف المجموعات الصحي

 

1.186 

 1.499 107 53.362 داخؿ المجموعات 

 110 55.807 المجموع 

 1.659 1.711 3 2.132 بيف المجموعات العدواف والغضب

 

1.180 

 1.428 107 45.821 داخؿ المجموعات 

 110 47.953 المجموع 

 3.100 1.988 3 2.963 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 

1.030 

 1.319 107 34.093 داخؿ المجموعات 

 110 37.056 المجموع 

مف مستوى الداللة  أقؿ( وىي 0.030( ومستوى الداللة )3.100يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05) ًا في مستوى االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائي

الحالة االجتماعية لموالديف، يعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ  األحداث
وكذلؾ لمجاؿ التنشئة االجتماعية، وكانت الفروؽ بيف المنفصؿ والمتزوج والمطمؽ لصالح المنفصؿ، 

 . والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ.الثالثةالفرضية  رفضوبذلؾ تـ 
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( لممقارنػػػات البعديػػػة بػػػيف المتوسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة LSD(: نتػػػائج اختبػػػار )67.1الجػػػدوؿ )
 الحالة االجتماعية لموالديفحسب 

الفروق في  المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

التنشئة 
 االجتماعية

 256. 18713.- مطمؽ متزوج

 000. *73952.- منفصؿ

 142. 28814.- أرمؿ

 256. 18713. متزوج مطمؽ

 012. *55240.- منفصؿ

 653. 10101.- أرمؿ

 000. *73952. متزوج منفصؿ

 012. *55240. مطمؽ

 063. 45139. أرمؿ

 142. 28814. متزوج أرمؿ

 653. 10101. مطمؽ

 063. 45139.- منفصؿ

 678. 05865.- مطمؽ متزوج الكمية الدرجة

 003. *48220.- منفصؿ

 518. 10883.- أرمؿ

 678. 05865. متزوج مطمؽ

 024. *42355.- منفصؿ

 795. 05018.- أرمؿ

 003. *48220. متزوج منفصؿ

 024. *42355. مطمؽ

 074. 37338. أرمؿ

 518. 10883. متزوج أرمؿ

 795. 05018. مطمؽ

 074. 37338.- منفصؿ
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 : التاسعةنتائج الفرضية 

االضــطرابات  متوســطات فــي (α≤0.05) " ال توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة

لمتغيــر  عــزىتفــي مراكــز اإليــواء الفمســطينية  مــن وجيــة نظــرىم االنفعاليــة والســموكية لــدى األحــداث 

 " مصدر الدخل

مسػػتوى  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  ةالرابعػػلفحػػص الفرضػػية و 

يعػزى فػي مراكػز اإليػواء الفمسػطينية  مػف وجيػة نظػرىـ االضطرابات االنفعالية والسموكية لػدى األحػداث 

 .  مصدر الدخؿلمتغير 

مسػػػػتوى االضػػػػطرابات ل راسػػػػةالمتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابة أفػػػػراد عينػػػػة الد (:68.1)جػػػػدوؿ 
 مصدر الدخؿعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ االنفعالية والسموكية لدى األحداث 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مصدر الدخل المجال

 1.74122 1.7855 55األةالقلق

 1.81845 1.8118 17األم

 1.64285 1.8795 39غيررلك

 1.89717 1.8091 55األةالخجل

 1.83587 1.8647 17األم

 1.61161 2.0590 39غيررلك

 1.60786 1.5758 55األةالتنشئتاالجتوبعيت

 1.83876 1.6536 17األم

 1.73612 1.8091 39غيررلك

 1.71718 1.8121 55األةالصحي

 1.88986 1.8301 17األم

 1.62395 1.9658 39غيررلك

 1.64223 1.7529 55األةالعذواىوالغضت

 1.84158 1.7612 17األم

 1.59950 1.9201 39غيررلك

 1.58084 1.7498 55األةالذرجتالكليت

 1.73553 1.7829 17األم

 1.49840 1.9273 39غيررلك

ابات االنفعالية والسػموكية لػدى مستوى االضطر وجود فروؽ ظاىرية في  (68.1)يبلحظ مف الجدوؿ رقـ 
، ولمعرفػة داللػة مصػدر الػدخؿيعػزى لمتغيػر فػي مراكػز اإليػواء الفمسػطينية  مػف وجيػة نظػرىـ األحداث 
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كمػػا يظيػػر فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  (one way ANOVA)األحػػادي تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  الفػػروؽ
(44.8:) 

 
فػي مسػتوى االضػطرابات االنفعاليػة والسػموكية العينػة  أفػرادسػتجابة ال األحػادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (69.1)ؿجدو 
 مصدر الدخؿعزى لمتغير تفي مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ دى األحداث ل

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.196 0.102 2 0.204 بيف المجموعات القمؽ
 

0.822 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
56.090 108 0.519 

 
 110 56.294 المجموع

 1.143 0.729 2 1.458 بيف المجموعات الخجؿ
 

0.323 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
68.859 108 0.638 

 
 110 70.317 المجموع

التنشئة 
 االجتماعية

 1.301 0.624 2 1.248 بيف المجموعات
 

0.277 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
51.801 108 0.480 

 
 110 53.048 المجموع

 0.556 0.285 2 0.569 بيف المجموعات الصحي
 

0.575 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
55.238 108 0.511 

 
 110 55.807 المجموع

 0.789 0.345 2 0.691 بيف المجموعات العدواف والغضب
 

0.457 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
47.262 108 0.438 

 
 110 47.953 المجموع

 1.104 0.371 2 0.743 بيف المجموعات الدرجة الكمية
 

0.335 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
36.314 108 0.336 

 
 110 37.056 المجموع
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مف مستوى الداللة  أكبر( وىي 0.335( ومستوى الداللة )1.104يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0.05)  توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى ال أنو أي

مصدر الدخؿ. وكذلؾ يعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية  مف وجية نظرىـ األحداث 
  .الرابعةالفرضية  قبوؿوبذلؾ تـ لممجاالت، 
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 الفصل الخامس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مناقشة النتائج

 
فعالية والسموكية االندرجة الصدمة النفسية ودرجة االضطرابات ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف 

بعد أف الباحث عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي لمقياس  ،في مراكز اإليواء الفمسطينية لدى األحداث 
الصدمة النفسية واستبانة االضطرابات االنفعالية والسموكية لعينة الدراسة المعنونة في الفصؿ الرابع مف 

مف خبلؿ تفسير إجابات األسئمة ومقارنتيا  قاـ باالطبلع عمى ىذه النتائج ومناقشتيا ىذه الدراسة،
بنتائج الدراسات السابقة واألدب النظري ذات الصمة بيذه الدراسة ثـ قاـ بوضع التوصيات التي رأى 

 . الباحث أنيا ضرورية لؤلخذ بعيف االعتبار الدراسة والعمؿ في المستقبؿ
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة وفرضياتيا:5.1 
 :األولمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال  5.1.1

وبين االضطرابات االنفعالية متوسطات الصدمة النفسية  حصائية بين ىل توجد عبلقة ذات داللة إ
 ؟في مراكز اإليواء الفمسطينية والسموكية لدى األحداث 

نفعالية االدرجة الصدمة النفسية ودرجة االضطرابات أوضحت النتيجة وجود عبلقة طردية بيف 
أنو كمما زاد مستوى الصدمة النفسية زاد ذلؾ مف وكانت درجة العبلقة متوسطة وذلؾ يعني  والسموكية،

 االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األحداث. 
( وىي 11-18ويفسر الباحث ىذه النتيجة لعدة أسباب منيا طبيعة الفئة المتمثمة باألحداث مف عمر)

إمكانية مقاومة أف ما يميزىا مف الناحية النفسية والعقمية واالجتماعية والجسمية رحمة المراىقة واىـ م
تؤثر بيـ وتعمؿ عمى خمؿ في حياتيـ وتخوفيـ مف  ىذه الفئة ألية صدمة حتى لو كانت بسيطة سوؼ

 ىذه الصدمة والتي تمتاز بأنيا فجائية أي ال يوجد أية حماية واستعداد مف قبؿ الطفؿ ليا. 
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لى ذلؾ النظرية التحميمية لفرويد والتي توضح وتفسر بأف الصدمة تعود لمخمسة سنوات وأشارت إ
األولى مف العمر ، وتؤكد عمى دور الطفولة في ذلؾ وقد فسرت الصدمة كعممية تراكمية في حياة 

 (24الطفولة وظيرت في المرحمة المختمفة.) انظر صفحة 
بيف األفراد ومنيا الطبيعية كحوادث  لصدمة نواعثـ سبب نوع الصدمة وطبيعتيا فاختبلؼ ىذه األ

تكوف ليا  تدمير، األمراض ومنيا ما ىو صنع البشر كالحروب، والسجوف، الزالزؿ، الحروؽ، السير،
أثارىا النفسية عمى الفرد وتعمؿ الصدمة عمى أحداث حالة مف الييجاف أو الجمود عند بعض األفراد 

تؤثر عمى سير الحياة وتعمؿ الصدمة عمى تغيير مجرى  وتؤدي إلى تطور في اضطرابات مختمفة
الحياة عند بعض األفراد ومنيا ما يسبب اإلعاقة الجسدية وىناؾ أحداث مؤلمة تعود لؤلطفاؿ وما زالت 
عالقة في أذىانيـ عمى شكؿ كابوس مزلزؿ مف صور وصوت وتخيبلت ساكنة في صمت في أعماؽ 

وبعض  فتنقمت مف عقاليا عبر األحبلـ واالنفعاالت، يف واآلخر،إلى أف يتـ استثارتيا بيف الح الطفؿ،
، واالنساف بطبيعتو يبحث عف األمف أينما كاف وفقداف ىذا األمف يؤدي إلى نوع مف السموكيات اليومية

 (22)صفحة الصدمات التي تؤثر عمى حياتو.
 

منيا تأثيرىا عمى المراىؽ  ثـ تأتي شدة الصدمة التي تتراوح بيف الخفيفة والمتوسطة والشديدة ولكؿٌ 
وتكوف الخفيفة عرضية ونتيجة لمعناية الصحيحة يستطيع التوافؽ معيا أما إذا كانت متوسطة فأثارىا 
 السمبية تزداد وكذلؾ الشديدة التي تكوف أكثر ضررًا وتوصؿ المراىؽ إلى االضطرابات المستمرة

عمى األفراد فحدوث الصدمة  دورًا في تأثيرهـ يعمب و صدملا الفرد وكذلؾ عمر السموكية واالنفعالية،
فالصدمة المستمرة تختمؼ  ، ؿ الفترة التي تحدث فييا الصدمةوطو  عند األطفاؿ يختمؼ عند الراشديف،

عف الصدمة المتقطعة أو لممرة الواحدة مف حيث تأثيرىا عمى الفرد ومدى درجتيا وقوتيا التي تخمؽ 
التوافؽ معو  المختمفة وقد يتطور إلى مرض نفسي يصعب إنساف مصدـو قد يعاني مف االضطرابات

 الذىاف، والشخصية الفصامية، في الحياة ويحتاج إلى األدوية النفسية ومف األمراض االكتئاب الشديد،
 .وغيرىا مف أمراض نفسية القمؽ المرضي،
عمى ذلؾ يتـ و  صدمة تجعؿ العبلقة طردية مع االضطرابات االنفعالية والسموكية،لموىذه األسباب 

تحديد الصدمة وارتباطيا بوجود اضطرابات عند الفرد والعكس صحيح بمعنى أف وجود االضطرابات 
، ية مختمفة مف حيث الدرجة والنوعتعرض الفرد إلى نوع مف الصدمة النفستعني االنفعالية والسموكية 

 دراسة.وذلؾ واضح بما ورد في الخبرة الصادمة لدى األطفاؿ في األطار النظري لم
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درجة الصدمة النفسية ودرجة وىناؾ بعض الدراسات التي تطرؽ ليا الباحث تأخذ المتغيريف 
أو أف بعض دراسات الصدمة أظيرت اضطرابات والعكس صحيح  االنفعالية والسموكية،االضطرابات 

لمصدمة  والتي أشارت لمعرفة أساليب التعامؿ مع الضغوط النفسية التالية (2011ومنيا دراسة الشيخ )
 ،لدى األطفاؿ الذيف تعرضوا لمواقؼ ضاغطة ومقارنتيا مع األطفاؿ الذيف تعرضوا لحوادث سير

التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أىـ المشكبلت السموكية وأكثرىا شيوعًا لدى  (2009دراسة إسماعيؿ )و 
دراسة السيؿ  ،ختبلؼ متغير فترة الفقداف، ونوعو، وعمر الطفؿ أثناء الفقدافأأطفاؿ المؤسسات ب

التي ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى اإلحساس بالصدمة لكؿ مف القيـ الشخصية  (1998وحنورة )
التي ىدفت لدراسة  (2012دراسة كيرا وآخروف ) ،واالغتراب واالضطرابات لدى الشباب الكويتي 

 ابات النفسية:ضطر ديناميت الصدمة التراكمية وأنواع الصدمات النفسية لدى المرضى البالغيف مع اال
والتي ىدفت إلى  (2006دراسة ثابت وآخروف ) (،2007ثابت وآخروف ) ،متقاطعتاف افدراستاف ثقافت

معرفة العبلقة بيف المعرضيف لصدمة و  أعراض الصدمة عند أطفاؿ الروضة في منطقة الحرب، معرفة
( التي ىدفت 2002وف)دراسة ثابت وآخر  ،الحرب والمشاكؿ السموكية واالنفعالية عند أطفاؿ الرياض

الى معرفة طبيعة وشدة المشاكؿ االنفعالية بيف األطفاؿ الفمسطنييف الذيف سبؽ وأف ىدمت بيوتيـ 
الصدمة لتي ىدفت لدراسة ا (1998دراسة بيدكس وآخروف ) خبلؿ األنتفاضة الحالية في فمسطيف،

ىذه الدراسات تتفؽ مع دراسة ، وجميع الذيف يعانوف مف اضطرابات سموكيةعند أطفاؿ برنامج التأىيؿ 
االنفعالية والسموكية لدى درجة الصدمة النفسية ودرجة االضطرابات الباحث في أف العبلقة بيف 

 األحداث طردية أي كمما زادت الصدمة زادت االضطرابات والعكس صحيح.
 

في ث لدى األحدامتوسطات الصدمة النفسية  ما مستوى :" ثانيمناقشة نتائج السؤال ال 5.1.2
 ؟ "مراكز اإليواء الفمسطينية 

حيث أف مجاؿ استعادة الخبرة  تبيف النتائج أف الصدمة النفسية لدى األحداث كانت بدرجة متوسطة،
 . يميو تجنب الخبرة الصادمة الصدمة حصؿ عمى أعمى متوسط ويميو مجاؿ االستثارة،

التذكر أو رؤية صور وأشخاص قد ومف طبيعة اإلنساف التي خمقو اهلل بيا أنو يتضايؽ مف محاولة 
تسببوا ليـ في يـو مف األياـ إلى نوع األلـ وخاصة إذا كانت الفئة مف األطفاؿ والمراىقيف فيذه الفئات 
تبحث وتحتاج بشكؿ مستمر إلى األمف والحناف فانو عند رؤية شخص أو تذكر لحدث تسبب لو بألـ 
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كو في حالة مف عدـ االستقرار وال يستطيع أف مثبًل )عند استخداـ العنؼ( عمى طفؿ فاف ذلؾ يتر 
 . ينسى ىذا الموقؼ وال أف ينسى مف تسبب بذلؾ الموقؼ وخاصة إذا كاف لفترة ليست ببعيدة عنو

 
كذلؾ محاولة اإلنساف إلى تذكر األحداث والوقائع المؤلمة التي مر بيا تخمؽ نوعًا مف التوتر والقمؽ   

ث المؤلـ والمحاولة الستعادة موقؼ قد يسبب نوع مف اآلالـ دلحويحاوؿ بجميع الوسائؿ تجنب ذلؾ ا
 . ختمؼ وينقمب عف طبيعتو ويستخدـ وسائؿ دفاعية أكثر مف البلـزيفاف ىذا الشخص 

وبالنسبة لؤلطفاؿ والمراىقيف  وتحث تجارب الصدمات النفسية في الحياة جيود تعايش الفرد العادية،  
 فسية منيا االعتداء الجنسي وغيرىا مف اإلساءة الجسدية واإلىماؿ،قد تتضمف أشد أنواع الصدمات الن

الكوارث الطبيعية مثؿ)  الحروؽ الشديدة، عض الكبلب، وانتحار الزمبلء أو أحد أفراد األسرة،
 .(. . .الزوابع،  األعاصير، الفيضانات،

 
نؼ أو االعتداء أو ويمكف اف تكوف ىناؾ حالة مف الصدمات النفسية عند األحداث مثؿ مشاىدة الع

وتدؿ األبحاث  ،ية وخاصة عند األطفاؿ والمراىقيفقتؿ والعديد مف حوادث الحياة تشكؿ صدمات نفس
%( مف األطفاؿ يمروف بتجربة واحدة عمى األقؿ مف الصدمات النفسية في 14-43العالمية أف )

 . حياتيـ
 

أو أفكار أو ذكريات متبلحقة في  وتحدث استعادة ومعايشة الحدث والذكريات المؤلمة مف خبلؿ صور
ومف خبلؿ الكوابيس والسرحاف وكذلؾ مف خبلؿ توقع وقوع الحدث  مخيمة الفرد وكأنيا شريط سينمائي

مرة أخرى ويتجنب المصدـو المكاف والزماف أو األشخاص أو الرائحة أو األلواف أو أي شي يذكره 
، وىذا ما يؤكده لذاكرة الخاصة بالحدث الصادـبالحدث وأحيانًا يشعر بتبمد وجمود لممشاعر وفقداف ا

فرويد في البلوعي وقياـ اإلنساف بتخزيف األحداث المؤلمة ومف ىنا استخدـ التاعي الحر وتفسير 
  األحبلـ إلكتشاؼ البلوعي عنده ومعالجتو.

 
ة تجاه نفسو وقد تحدث عند األحداث ردود فعؿ مختمفة منيا السموكية كالحركة الزائدة السمبية والعدواني

الحيوانات، سموؾ منحرؼ كالسرقة والكذب والتدخيف وممكف يصؿ لتعاطي  الممتمكات، واآلخريف،
وقد ينسحب وينكمش عمى ذاتو ويكوف  المخدرات الذي يكوف أكثر اندفاعًا ومجازفة وال يفكر بنتائجو،
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ة مثؿ الخوؼ مف ومنيا ما ىو انفعالي مثؿ الخوؼ الزائد وطيور مخاوؼ جديد ،مستسمـ واتكالي
عصبي  وقد يحدث عنده رجشة في األطراؼ ونوبات مف الغضب والبكاء، الذىاب لمنـو والغرباء،

ضيؽ  ألـ في المعدة، صداع، تكرار الكبلـ، وىماؾ ردود فعؿ نفسية جسمية ) والتأتأة في الكبلـ،
أو تغيب  األظافر، مص األصابع وقضـ ومنيا ظاىرة النكوص والتراجع مثؿ التبوؿ البلإرادي، .نفس

فقداف األصدقاء وىي كميا  تمزيؽ الكتب، تدىور وتدني التحصيؿ الدراسي، ىروب، عف المدرسة،
يسببو وسائؿ دفاعية يتعرض ليا الطفؿ حتى يتجنب الوقوع تحت تذكر أو تصور الحدث الصادـ لما 

وكيات اإلنساف ص، وتؤكد ذلؾ النظرية السموكية والتي تفسر سممف خمؿ في الشخصية بشكؿ خا
تكوف متعممة مف خبلؿ المثيرات الخارجية ويرجع جميع األحداث التي يمر بيا  السوية وغير السوية

 اإلنساف مف اضطراب أو صدمات تعود إلى السموؾ االنساني.
 
ولمصدمة النفسية دورًا في جعؿ اإلنساف يحاوؿ أف يتجنب المواقؼ الصادمة مثؿ تجنب الموقؼ   

شاعر وىذا كمو يؤثر عمى طبيعة الفرد ويجد صعوبة في التوافؽ والتمتع بحياتو اليومية واألفكار والم
وقد يجد صعوبة مستقببًل في تأسيس حياتو مف العمؿ والزواج والذي سوؼ يسبب لو  ويكوف منعزاًل،

والتجنب لممواقؼ وما يترتب عميو يوقؼ نظاـ خاص  بعض االضطرابات الشخصية والقمؽ واالكتئاب،
ياة الفرد وىو عدـ المشاركة بالحياة االجتماعية والذي يؤثر كذلؾ عمى النواحي الصحية والعقمية بح

وتجعؿ اإلنساف متخوفًا مف العمؿ حتى ال يتعرض لممواقؼ الصادمة والضاغطة التي تفرض عمى 
ألساليب  وىذا يعني أف تعمـ األطفاؿ واألحداث الفرد والمجتمع بأكممو آليات وأساليب التكيؼ معيا،

التكيؼ يساعد في التصدي لؤلحداث الصادمة والتوافؽ معيا ويرجع الفرد الحدث الصادـ إلى البلوعي 
في بعض المواقؼ ليوىموا أنفسيـ باف جميع األمور عادية وكؿ شيء طبيعي ويصوغ ىذا جزئيًا شكؿ 

ؼ تجنب الصدمات النفسية المدربة ذاتيًا عمى مدى سنوات بيد العادات التمقائية لبلستجابة الوقائية،
، وىنا يظير دور الصراع عند فرويد بيف )اليو، واألنا، واألنا األعمى( وذلؾ كتعبير وظيورىا مستقببلً 

قاـ الباحث بالتطرؽ إلى ذلؾ مف خبلؿ األطار النظري عف الرغبات داخؿ النفس االنسانية، وكذلؾ 
 والذي يركز عمى ردود الفعؿ تجاه الخبرات الصادمة.

ودراسة صايمة  (،2007دراسة ثابت وآخروف ) ،ا وتتفؽ كؿ مف الدراسات التالية مع نتائج السؤاؿىذ
دراسة السيؿ وحنورة  (،2002دراسة ثابت وآخروف ) (،2004(، ودراسة البنا وعسمية )2005)
دراسة كيرا وآخروف  (،2013دراسة سيسوي ردا وآخروف ) (،2015دراسة روث وآخروف ) (،1998)
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 (،2004نيونر وآخروف ) (،2006دراسة ثابت وآخروف) (،2006دراسة ديبرنس وآخروف ) ،(2012)
( التي تتفؽ عمى وجود أحداث 1998دراسة بيدكس وآخروف ) (،2000دراسة ثابت وفوستوس )

 . صادمة تعرضت ليا عينة الدراسة
 

 :لثالنتائج المتعمقة بالسؤال الثا مناقشة 5.1.3
 ؟ في مراكز اإليواء الفمسطينيةاالنفعالية والسموكية لدى األحداث  اباتما مستوى متوسطات االضطر "

أظيرت النتائج وجود مستوى مف االضطرابات االنفعالية والسموكية بدرجة متوسطة وأف الخجؿ حصؿ 
 ميو التنشئة االجتماعية،تعمى أعمى متوسط ثـ المجاؿ الصحي يميو القمؽ يميو العدواف والغضب 

لؾ أف طبيعة المرحمة وىي األحداث والتي تتميز ببداية المراىقة وما يحدث بيا مف ويفسر الباحث ذ
تغييرات فسيولوجية واجتماعية مختمفة تجعؿ الحدث يعاني مف عدـ االستقرار العقمي والنفسي 
واالجتماعي والجسدي وظيور عبلمات البموغ التي تسبب نوع مف الخجؿ عند المراىقيف وكذلؾ فاف 

يف األصدقاء ووضع األسرة االقتصادي يكوف المراىؽ خجواًل وبائس ويعاني مف عدـ القدرة المعاممة ب
وبذلؾ يشعر بالمقارنة مع غيره مف المراىقيف  عمى األخذ والعطاء مع أقرانو في المدرسة والمجتمع،

بية بالضعؼ ويكوف سموكو االنسحاب والخوؼ مف التفاعؿ مع اآلخريف واالنطباع السمبي وتوقعات سم
 . في كؿ األعماؿ التي يقـو بيا المراىؽ أو حتى التفكير فيما يقـو بو

 
أما بخصوص الجانب الصحي لؤلحداث فيفسر الباحث حصولو عمى درجة عالية مقارنة بغيره الرتباط 
الفرد في بداية حياتو ببعض المتغيرات الفسيولوجية وخاصة أف الحدث شخصية متقمبة صحيًا وال 

ات الصحية السميمة ويشعر باإلرىاؽ والمجيود الكبير الذي يستيمكو في تحقيؽ غايات يمتمؾ المعموم
فالحدث الذي يعاني مف اضطراب  ليست ذات أىمية وتجعؿ منو شخصية تعاني مف الضيؽ والخوؼ،

انفعالي وسموكي فاف الجانب الصحي قد يكوف لو دورًا في زيادة ىذه االضطرابات إذا كاف ىناؾ خمؿ 
اصة فيما يتعمؽ بالحواس أو ما يتعمؽ باألمراض السيكوماتية والتي تكوف أسبابيا نفسية واضح وخ

  .وتتطور إلى مرحمة خمؿ صحي جسدي
 

 مف ويأتي القمؽ والذي يرى الباحث انو احد االضطرابات االنفعالية والسموكية والتي تنتج لدى األحداث
ف والذي يبحث عنو اإلنساف بشكؿ مستمر عدـ تحقيؽ حاجاتيـ النفسية وخاصة عد الشعور باألم
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ذلؾ فقداف الثقة والشعور بالخوؼ واالكتئاب والقمؽ وينتج عف  ويعتبر ركيزة ميمة في بناء المستقبؿ،
يؤدي إلى خمؿ وظائؼ الفرد االجتماعية ويجعؿ سموؾ اإلنساف غير مستقر ويقع في حالة مف 

سيطر عمى تفكير اإلنساف نوع مف الجمود والخوؼ االرتباؾ وعدـ معرفة لمتطمبات الحياة اليومية وي
 . مف األمور الغير معمومة

 
وبعد القمؽ يأخذ مجاؿ العدواف والغضب درجة في االضطرابات االنفعالية والسموكية والذي قاـ الباحث 
بربطيما ببعض نظرًا لمتشابو في النواحي االنفعالية والسموكية فالفرد الذي يكوف لديو غضب يحاوؿ 

ريغ ىذا بالعدواف الذي يكوف أما لفظي أو سموكي ويتـ تفسير الغضب عند األفراد بناءًا عمى عوامؿ تف
منيا مدى الكبت المستمر لمخبرات المؤلمة التي أصبحت طاقة سمبية تحتاج إلى تفريغ ويكوف ىذا 

عدـ قدرتو عمى التفريغ بالعدواف فيو نتاج لما اكتسبو الفرد وعمؿ عمى تخزينو في البلوعي عنده مع 
خراجو بطريقة قد تسبب األذى لنفسو أو لغيره  . تحمؿ ذلؾ الكبت السمبي وا 

 
ومف بعض المؤثرات التي تؤدي إلى ظيور السموؾ العدواني النشاط الزائد الحركي والذي يصعب عمى 

ي يعاني المراىقيف تمالؾ ردود الفعؿ عنده فيعمؿ عمى تنفيس ىذا السموؾ بالعدواف وكذلؾ المراىؽ الذ
 . االكتئاب أو الخوؼ المفرط وبعض حاالت التوحد والتخمؼ العقمي بدرجاتو المختمفة

 
وتمعب البيئة دورًا في سموؾ المراىؽ حيث يتعمـ بالقدوة كيفية التعبير عف انفعاالتو فيختزف سموؾ مف 

تداـ الصراع ويولد حولو ويستخدمو فيما بعد واستخداـ العنؼ مف قبؿ األىؿ أماـ المراىؽ يؤدي إلى اح
الغضب والعدواف المراىؽ الفاقد لمعبلقة السوية مع األىؿ يميؿ إلى العدواف أكثر مف غيو وكذلؾ 
الذكور لدييـ العدوانية أكثر وذلؾ لتأخر النمو المغوي عندىـ مقارنة مع اإلناث والذي قد يستمر معيـ 

 . لفترات ويحاوؿ أف يعبر عف نفسو بالعدواف
 

مف مشاىدة  سمية السمبيةوؾ العدواني والغضب وسائؿ التالسم امؿ المساعدة عمى زيادةىـ العو ومف أ
وكذلؾ انتساب المراىؽ إلى مجموعة مف األصدقاء  األفبلـ والكمبيوتر وبعض األلعاب العدوانية،

ماف وتقميد جميع السموكيات العدوانية معيـ والتي قد يكوف الفقر والحر  المائميف لمعنؼ بمعنى) الشمة(
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وتجارب العنصرية والشعور بالكراىية لممجتمع ومف ىنا يظير مصطمح ضياع اليوية التي تؤدي 
 . لمفشؿ ليعوض عف ىذه اآلفات االجتماعية بذلؾ السموؾ العدواني

 
فاألسري  ويأتي أخيرًا مجاؿ التنشئة االجتماعية الذي يقسمو الباحث إلى الجانب األسري والسياسي،

معاممة الوالدية والتربية التي تعد المرحمة الثانية بعد تمبية الحاجات التي يمر بيا يرتكز في أسموب ال
ذا كانت ىذه التربية سميمة وصحيحة استطاع المراىؽ التوافؽ  المراىؽ لمواجية الحياة الخارجية، وا 

انو والعيش بسبلـ مع المجتمع الخارجي أما إذا كانت التربية خاطئة وتعمؿ عمى تجاىؿ المراىؽ ف
فالتربية السميمة تكوف متوافقة مع العادات والتقاليد وىي التي  سوؼ ينعكس ذلؾ عمى الحياة الخارجية،

أما  تتحكـ بسموؾ الفرد في بناء العبلقات االجتماعية وترتكز عمى االحتراـ المتبادؿ بينو وبيف غيره،
حصؿ الخمؿ االجتماعي واالنحراؼ  أذا كانت ىذه التربية ال تعتبر أو تعطي العادات والتقاليد اىتماـ

عف المعايير االجتماعية والتي تعتبر اكبر مدمر لمعبلقات والتقاليد وال يستطيع اإلنساف الغير متوافؽ 
اجتماعيًا أف يبني حياتو ومستقبمو بطريقة عممية صحيحة الف طبيعية اإلنساف انو ال يستطيع العيش 

 . وحيدًا وىو بطبعو اجتماعي
 

فالبيت الذي يشعر بو المراىؽ باألمف  لديف دورًا ميمًا في بناء الطفؿ عمى أساس اجتماعي،ويمعب الوا
والحب والحناف كاف بيتًا متوافؽ اجتماعي وكذلؾ دور الوالديف في عدـ التميز بيف األبناء واستخداـ 

و ومراعاة تساعد عمى وصوؿ األبناء كٌؿ ألىداف أساليب تربية مبنية عمى الديف اإلسبلمي الصحيح،
 . الفروؽ الفردية والميوؿ والقدرات لدى كؿ فرد في األسرة

 
منخفضة وذلؾ ألنيا فقرة سمبية  ونأخذ الجانب السياسي فقد حصمت فقرة "أنا محب لبمدي " عمى درجة

ي أف الحدث غير محب لبمده بالعكس رأى الباحث إف المستجبيف عننسبة الستبانو االضطرابات وال يبال
ى الدرجات عمى ىذه الفقرة وقد فسر ذلؾ بمدى االنتماء الوطني والشعور بالتضحية مف أعطوا أعم
 . ردود الفعؿ عند األحداث في كانت تبدو التي اجؿ الوطف

 
وأساليب االحتبلؿ القيرية والقمع والسجف والتعذيب في المجتمع الفمسطيني جعؿ اليوية الوطنية ىي 

واالحتبلؿ عمؿ عمى زيادة الشعور بالمسؤولية الوطنية  دود فعمو،المسيطرة عمى سموؾ الفرد وتتحكـ بر 
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الذي راح ضحيتيا واستشيد الكثير  (2015)ولسنا ببعيديف عف انتفاضة األقصى ،وحب الوطف مقدس
 . مف شبابنا الصغار وىذا يدؿ عمى مدى الشعور والمسؤولية الوطنية عندىـ

 
مى التمفاز باستمرار" عمى درجة عالية مقارنة مع وكذلؾ حصمت فقرة " أشاىد أخر أخبار الحروب ع

في كؿ بيت ومف ىنا فالبيت  غيرىا ويفسر الباحث ذلؾ نظرًا لمواقع السياسي الذي أصبح اليـ األكبر
والعائمة الفمسطينية تعطي أىمية لمشاىدة األخبار السياسية والحروب في الوطف العربي وذلؾ ذو 

لية الوطنية عند األبناء وزيادة االنتماء الوطني وسمبي انو ينمي ايجابي يتمثؿ بتحمؿ المسؤو  حديف،
التوتر( وخاصة فئة األطفاؿ التي  الخوؼ، بعض االضطرابات االنفعالية والسموكية مثؿ )األحبلـ،

 . تتأثر بسرعة لرؤية العنؼ وكذلؾ التبوؿ البلإرادي عند بعض األطفاؿ
ودراسة ثابت وآخروف  (،2009اسة السرطاوي وآخروف)ومف الدراسات التي اتفقت مع ىذه النتيجة در 

ودراسة كاروؿ وآخروف  (،2002ودراسة ثابت وآخروف ) (،2004ودراسة البنا وعسمية ) (،2007)
ودراسة ثابت وفوستوس  (،2002ودراسة فوني وآخروف ) (، 2006ودراسة ثابت وآخروف ) (،2014)
اضطرابات انفعالية وسموكية مختمفة  تاظير وجميعيا  (،1998ودراسة بيدكس وآخروف ) (،2000)

 . ومتعددة بدراجات متفاوتة
 
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: 5.1.4
في مراكز اإليواء الفمسطينية  من ىل توجد فروق في مستوى الصدمات النفسية لدى األحداث 

 السكن(؟ مصدر الدخل، الحالة االجتماعية لموالدين، تعزى لممتغيرات)الجنس،وجية نظرىم 
 تم تحويل ىذا السؤال إلى الفرضيات التالية:

 :الثانيةالفرضية امناقشة نتائج 
متوسطات الصدمة ( في α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  

 تعزى لمتغير الجنس)ذكر،في مراكز اإليواء الفمسطينية  من وجية نظرىم لدى األحداث النفسية  
 . أنثى(
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تـ اإلجابة عف ىذه الفرضية وربطيا بمجاالت الصدمة النفسية)استعادة الخبرة الصادمة، تجنب 
فردية لصالح الذكور في المجاالت  متوسطة وكانت النتيجة وجود فروؽ االستثارة(، الخبرة الصادمة،

 . ما عدا مجاؿ االستثارة
منيا لئلناث ذلؾ واضح باف الذكر  ويفسر الباحث حصوؿ الذكور عمى درجة أعمى في الصدمة

وتواجده في اعمؿ  حيث يمارس المعب بشكؿ كبير، يقضي وقت أكبر مف األنثى خارج البيت،
وخاصة باف بعض األحداث يعمؿ ومحاوؿ الذكر في عمؿ أمور كثيرة ال يعمـ بيا الوالديف مثؿ 

ي يمثؿ السمطة عميو ويبقى واستغبلؿ غياب األب الذ مشاركة في المسيرات الجماىيرية والوطنية،
ويرغب الذكور بمشاىدة وممارسة العنؼ أكثر مف اإلناث وذلؾ واضح مف  وقت طويؿ خارج البيت،

خبلؿ المعب بيف بعضيـ وعمؿ مجموعة عمى شكؿ عصابات ومحاولة تقميد المشاىد العنيفة ولو 
 . بدرجة ضئيمة

وتقضي  ،األعباء االجتماعية جزء مفوتحمؿ  دتيا في مسؤوليات البيتالو تشارؾ و فتأما اإلناث فإنيا 
وغير ىذا فاف غالبية األلعاب التي تقـو بيا تعتمد عمى  الوقت يكوف داخؿ البيت،الجزء األكبر مف 

يكوف ثـ  والذي يكوف نوع مف التفريغ النفسي واالجتماعي في تمؾ األلعاب، المشاعر والرسـ والفف،
األنثى بعض المسمسبلت االجتماعية والبعيدة عف العنؼ وأفبلـ  وقت الفراغ والتي تشاىد بو دوررًا في

درجة أعمى مف األنثى مف حيث  عمى وكذلؾ يرجع الباحث حصوؿ الذكور الكرتوف التعميمية،
تعرضو لمصدمة والتي تعتبر كجزء في التربية وتقـو بعض أنواع التنشئة االجتماعية عمى تعريض 

حتى يبني  دوف معرفة تأثير ذلؾ بشكؿ غير مباشرف صادمة التي تكو  الذكر ألنواع مف المواقؼ
وفي  ،المقاومة والتحمؿ عنده أكثر مف األنثى والتي تستخدـ التربية الخاصة بحمايتيا مف األضرار

نظرًا الف الفئة األكبر منو تعتمد في حصوليا عمى الرزؽ مبيت األب خارج  المجتمع الفمسطيني
 تالدور مف حيث تمبية متطمبات البيالحصوؿ عمى دور األب ويمعب البيت فاف االبف الذكر يحاوؿ 

وىناؾ بعض الحاالت التي يقـو بيا  ويكوف خروجو بشكؿ متكرر مما يعرضو لؤلحداث الصادمة،
واألفراح( التي يتعمـ مف خبلليا بعض  الذكور بالمشاركة االجتماعية مثؿ)المشاركة في العزاء،

، وىذا يعتبرًا جزءًا مف العوامؿ المؤثرة في مة بشكؿ غير مباشرالمواقؼ العنيفة المسببة لمصد
استجابة األفراد لمخبرات الصادمة ومنيا العومؿ المتعمقة بالمحيط الخارجي لمفرد مف األب الذي 

 (.23يعتبر القدوة لؤلبناء ثـ األخوة الكبار واألقارب واألصدقاء أنظر صفحة)
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وذلؾ في أف الذكور  (،2004ودراسة حجازي ) (،2009ة )وقد اتفقت مع دراسة البحراني والخواج
 . اظيروا أعمى درجات مف اإلناث

أما دراسة شاىيف وحمدي  اإلناث أعمى مف الذكور، (،2010في حيف اختمفت مع دراسة اليحفوفي )
 . بيف الذكور واإلناث لمتغير الجنس فبل يوجد فروؽ( 2012ودراسة العدينات ) (،2007)
 

  :الثةالفرضية الث مناقشة نتائج
متوسطات الصدمة في  (α≤0.05)اللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات د

 تعزى لمتغير السكن)مدينة،في مراكز اإليواء الفمسطينية  من وجية نظرىم لدى األحداث النفسية  
 . (مخيم قرية،

لنفسية لدى األحداث داخؿ مراكز في مستوى الصدمات ا دالة إحصائياً و  متوسطة النتيجة وجود فروؽ
عزى لمتغير السكف ولمجاالت الصدمة النفسية ما عدا مجاؿ االستثارة وبيف المتغيرات سكاف تاإليواء 

 . المخيمات وسكاف المدينة وسكاف القرية لصالح سكاف المخيمات
يؤثر مف يفسر الباحث نتيجة حصوؿ المخيمات عمى أعمى درجة يعود الكتظاظ المخيمات بالسكاف 

فانتشار الفقر بيف أفراد المخيمات والبطالة وعدـ امتبلؾ الحرية  ناحية الصدمة عند األحداث،
الشخصية وتوتر العبلقات بيف األفراد المختمفيف بسبب البيئة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

اتو صدمة وذلؾ لنقؿ كذلؾ فالمخيـ مكاف إليواء جميع أنواع الصدمات والذي يعتبر بحد ذ المختمفة،
ويكوف اإلنساف قد تعرض  المعمومة حوؿ الظمـ والتيجير الذي تعرضت لو أفراد وعائبلت المخيـ،

 . ألحداث صادمة ثقافية تناقميا األجياؿ بيف بعضيـ
والمراىقيف داخؿ المخيمات يتحدثوف عف الظمـ والقير واالغتراب الذي يعيشوف بو وال يمارسوف ابسط 

ويتعمقوف باألحبلـ وممارسة ألعاب  معب والرعاية االجتماعية والنفسية والصحية،حقوقيـ في ال
ومف ىنا يكتسب األحداث مواقؼ صادمة تؤثر عمى  وفرض القوة، والمعب بطريقة الشمة، عدوانية،

 وغالبية الوقت يكوف التفكير كيفية التخمص مف ىذه الحياة المؤلمة والصادمة، حياتيـ الطبيعية،
وحديث العودة إلى الوطف وىنا في فمسطيف يعتبر الفرد  بحت جزء مف حياتيـ االجتماعية،والتي أص

مغترب في وطنو وال يمتمؾ حؽ تقرير مصيره وتفرض عميو ىذه البيئة أمورًا وأشكاؿ ال تتفؽ مع 
 . النمو الفكري والنفسي واالجتماعي واالقتصادي لو
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ة حؽ العودة والذي في كؿ مرة يتعرض لخيبة أمؿ ويبقى المراىؽ متبعًا لؤلحداث السياسية وخاص
وىنا يفسر الباحث الصدمة بالمستمرة  لدى األحداث في عدـ تقرير المصير والرجوع مرة أخرى،

والممتدة وتؤثر عمى شخصية المصدـو وتترؾ ألـ فوؽ اآلالـ المتراكمة والزائدة والتي ال يحتمميا الفرد 
 !الراشد فكيؼ بالمراىقيف واألطفاؿ؟

وغير ذلؾ اقتحامات االحتبلؿ ليذه المخيمات في كؿ وقت ودوف أية مراعاة لممشاعر المختمفة 
وخاصة فئة األطفاؿ وترؾ ما تركو مف خراب وقتؿ وتيديد واالعتقاؿ المستمر ألكثر مف فرد في 

 . العائمة ودوف االىتماـ بما يتركو ذلؾ مف أثار صادمة
 مخيـ( فاف كؿ منيـ يمتاز بصفات مختمفة عف األخر، ية،قر  وعند المقارنة بيف السكف)مدينة،

فالمدينة تواكب التطور والنمو االقتصادي وانتشار التعميـ بشكؿ اكبر والقرية نقاء الطبيعة واليواء 
الصافي والحالة النفسية المريحة واالىتماـ بالبيئة وكذلؾ المشاركة االجتماعية والرعاية الوالدية 

 . اعد في التخفيؼ مف أثار الصدمة عمى األطفاؿ والمراىقيفالمناسبة كؿ ذلؾ يس
ىذا ويرى الباحث أف مكاف السكف يؤدي إلى صدمة وشعور بالضيؽ إذا كانت العائمة ال تمتمؾ 
البيت الخاص والذي تُأخذ الحرية الكاممة فبل بد يكوف ما ييدد خروجيـ في أي وقت ودوف إذف 

لشعور باألماف والراحة النفسية إذا كاف نمؾ لمشخص وتكوف والبيت يعطي ا مسبؽ أو تأىيؿ لذلؾ،
العائمة في جو يسوده السعادة واأللفة في بيت ممؾ خاص ليا أكثر مف بيت اجرة أو بيت غير مؤىؿ 

ومف ىنا فاف الصحة النفسية والجسمية يعمبلف جنبًا إلى جنب في تحقيؽ الردع والحماية مف  صحيًا،
تي تكوف متوقعة ووجود السكف قريب مف المناطؽ التماس مثؿ الجدار أو األحداث المؤلمة وخاصة ال

مناطؽ اشتباؾ وأحداث مختمفة مف قتؿ وتيديد واعتقاؿ وعدـ توافر السمطة القانونية التي تحمي 
وميما يحاوؿ  العائبلت القريبة مف ىذا السكف يكوف ذلؾ حدث مؤلـ وصدمة متعاقبة عمى العائمة،

تجنب ىذه الصدمة فيي حاصمة ومؤلمة مف الناحية النفسية والسموكية وتؤدي اإلنساف ال يستطيع 
التي التوتر والقمؽ المستمر عند المراىقيف وشعورىـ بيا يؤثر عمى نشاطيـ االجتماعي ويبقى البعض 
مراقب ومنتظر لما قد يحدث ويجعمو يفقد إحساسيـ باألمف والحماية وتكوف الصدمة كبيرة وال 

، وتفسر ذلؾ النظرية السيكولوجية والتي ترى أف العوامؿ النفسية ف االبتعاد عنيايستطيع اإلنسا
والبيئية المبلئمة والسميمة تجعؿ الصدمة أقؿ حدة وتقمؿ البيئة السميمة مف التعرض لصدمة بشكؿ 

 .مستمر وتعمؿ عمى حماية اإلنساف
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ف، البيئة المصرية وما تعنيو ( حيث تمت عمى بيئتاف مختمفتا2012واتفقت مع دراسة كيرا وآخروف)
مف فقر وصدمات في اليوية الشخصية والبيئة االمريكية وما تعانيو مف قير وتمييز وتعذيب وتشريد 

 وذلؾ ما اظيرتو النتائج بوجود تمؾ المعاناة والتي تعتبر صدمات مختمفة.
 . المختمؼ وجود فروؽ في مكاف اإلقامة دـأظيرت ع التي (2004 واختمفت مع دراسة حجازي )

 
 :رابعةمناقشة نتائج الفرضية ال

متوسطات الصدمة في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
تعزى لمتغير الحالة في مراكز اإليواء الفمسطينية  من وجية نظرىم لدى األحداث النفسية  

 . منفصل( أرمل، مطمق، االجتماعية لموالدين)متزوج،
دالة إحصائيًا في مستوى الصدمات النفسية لدى األحداث متوسطة و لنتائج وجود فروؽ أظيرت ا

مؽ طوكانت الفروؽ بيف المنفصؿ والمتزوج والم عزى لمتغير الحالة االجتماعية وال يوجد لممجاالت،ت
 . واألرمؿ لصالح المنفصؿ

 فاألسرة المفككة ؿ اإلنساف،يرجع الباحث ىذه النتيجة لكوف األسرة النواة الميمة التي تبني مستقب
تعتبر أحد أشكاؿ الصدمة المؤلمة عند المراىؽ والطفؿ الذيف يكونوف بحاجة إلى الوالديف معًا 
فاختفاء احدىما إما بالطبلؽ أو الموت أو االنفصاؿ يعني غياب دور ميـ في الرعاية والحماية 

ووجود ىذه  ف بأمس الحاجة ليـ،والحب والحناف والذي يكوف اإلنساف وخاصة األطفاؿ والمراىقي
األجواء تأخذ الطفؿ بالشعور بالسعادة ال يمكف أف توصؼ ومف ىنا أوؿ ما يبني الطفؿ حياتو يبدأىا 

ودور الوالديف  بالوالديف ويأخذ منيـ أوؿ الطريؽ لبناء مستقبمو بعيدًا عف االنحراؼ أو االضطراب،
 . مف واالستقراريكمؿ كؿ منيـ اآلخر فبلىما يعطياف الشعور باأل

 ر صدمة لؤلطفاؿ عمى مختمؼ أعماروعند اخذ احد الحاالت لموالديف مثبًل الطبلؽ والذي يعتب
وكذلؾ وجود الخبلؼ  ،لطفؿ بتفكير الوحدة وكيفية العيشوالطبلؽ يؤدي إلى أف يعيش ا المراىقيف،

الة مف الصدمة حوؿ مف سوؼ يأخذه والذىاب في بعض األحياف لممحاكـ يؤثر عميو ويكوف في ح
) وكأنو  هالشديدة والمؤلمة والتي ال يستطيع أف يعمؿ فييا أي شيء سوى انتظار القرار حوؿ مصير 

وىناؾ بعض الحاالت تعيش بيف االثنيف  ينتظر موتو( فاف أخذتو األـ خسر األب والعكس صحيح،
ويعتبر . عور بالحزف والخوؼوقد يتزوج احدىما ومف ىنا تبدأ عممية المعاناة والتشتت والبلمباالة والش

 (.20الطبلؽ مف أسباب الصدمة النفسية التي تطرؽ ليا الباحث في اإلطار النظري صفحة)
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إما عند وجود حالة مف االنفصاؿ والتي يفسرىا الباحث باف يكوف الوالديف في نفس البيت ولكف ليس 
 ض العائبلت لفترات طويمة،والتي تستمر عند بع بينيـ أي نوع مف التواصؿ االجتماعي والحديث،

ويعد الطبلؽ اخؼ مف االنفصاؿ الف الطبلؽ إنياء لمعبلقة إما االنفصاؿ فالبقاء في العبلقة ولكف 
ويكوف شعور الطفؿ والمراىؽ باالحتراؽ لما يحصؿ بيف  المشاكؿ مستمر وتمؾ تعد صدمة متكررة،

لجميع ويتعرض المراىقيف لخيبة أمؿ الوالديف وعدـ القدرة عمى التوصؿ لمحؿ المناسب الذي يرضي ا
مع محاولتيـ حؿ ىذا االنفصاؿ ويقـو بالتعبير عنو في اليروب مف البيت والرسوب الدراسي 

، ويمكف أف يكوف لتقسيـ الخبرات الصادمة واإلىماؿ وعدـ االكتراث ويكوف شخصية منعزلة اجتماعياً 
يا أكبر مف صدمة طبيعية وتؤثر بشكؿ دورًا حيث أف الصدمة الناتجة عف عمؿ األنساف تكوف شدت

  أكبر.
( والتي 2015، واتفقت مع دراسة روث وآخروف)(2009 واتفقت مع دراسة البحراني والخواجة )

ععند األطفاؿ ، واف العاطفة لدى األـ تحمي الطفؿ مف التعرض تحقؽ في عاطفة االميات 
 لصدمات.

  
  :خامسةمناقشة نتائج الفرضية ال

متوسطات الصدمة  بين (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق 
تعزى لمتغير مصدر الدخل في مراكز اإليواء الفمسطينية  من وجية نظرىم  لدى األحداثالنفسية  

 . غير ذلك( األم، )األب،
ير أظيرت النتيجة عدـ فروؽ دالة إحصائيا في مستوى الصدمة النفسية لدى األحداث يعزى لمتغ

الباحث أثناء تعبئة  ويفسر الباحث ذلؾ باف الصدمة النفسية ال ترجع لمصدر الدخؿ، مصدر الدخؿ،
 المقياس وجد في سؤاؿ خارجي أف الغالبية العظمى مف األحداث تعمؿ لوحدىا وال تعتمد عمى معيؿ،

الحدث  وكذلؾ فاف حيث لـ يكف االىتماـ كبير فيما إذا كاف ىناؾ أي مصدر دخؿ مف جية أخرى،
لـ يكف يعطي أىمية لدخؿ ولكف عميو الحصوؿ عمى مصروفو ومف ىنا فبل أىمية إذا كاف الدخؿ 

 . مف الوالديف أو غيرىـ
وبعض حاالت األحداث تتماشى مع دخؿ العائمة ويحاوؿ التأقمـ مع ىذا الدخؿ مع عممو باف الدخؿ 

كبت والذي يعتبر في المستقبؿ إذا كاف ضئيؿ سوؼ يسبب لو الضيؽ والحرماف ويبقي ذلؾ تحت ال
 .صدمة تظير نتيجة لتراكـ الخبرات المؤلمة
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ذا كاف متغير الحالة االجتماعية أظير فروؽ بدرجة متوسطة لصالح المنفصؿ فذلؾ يعد أحد  وا 
التفسيرات التي يراىا الباحث في عدـ وجود فروؽ لمتغير مصدر الدخؿ، فمف ىنا فينظر إلى البيت 

ي الشعور باألمف واالىتماـ باالبناء، والذي يدفعيـ إلى الحصوؿ عمى مصدر بأنو مفكؾ وال يعط
 لدخؿ يرسمونو بطريقتيـ ودوف اإلكتراث لمبيت والتعامؿ بشكؿ غير مسئوؿ وأناني. 

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس: 5 .1 .5

في مراكز اإليواء اث األحدىل توجد فروق في مستوى االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى 
 مصدر الدخل، الحالة االجتماعية لموالدين، تعزى لممتغيرات)الجنس،الفمسطينية  من وجية نظرىم 

 السكن(؟
 تم تحويل ىذا السؤال إلى فرضيات لئلجابة عنو:

 :سادسةالفرضية النتائج مناقشة 
ت االضطرابات في متوسطا (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية  من وجية نظرىم األحداث االنفعالية والسموكية لدى 
 . أنثى( الجنس)ذكر،

في في مستوى االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األحداث  متوسطة أوضحت النتائج وجود فروؽ
 . لجميع المجاالت وكذلؾ ،تعزى لمتغير الجنسمراكز اإليواء الفمسطينية 

التنشئة  ،الخجؿ يفسر الباحث النتيجة باف مجاالت االضطرابات االنفعالية والسموكية )القمؽ،
 ى منيا عند اإلناث،معلدى الذكور بدرجة أالعدواف والغضب( ظيرت  الصحي، االجتماعية،

توفير الحماية  فاألحداث الذكور ينتشر بينيـ االضطرابات بسبب البيئة االجتماعية المركزة عمى
والذكور أكثر لعبًا خارج البيت ومف ىنا يبدأ اكتساب الذكر لسموكيات سمبية تعتمد عمى  لئلناث،

وكاف قد تحدثنا عف تعرض الذكور  االنحراؼ وخاصة في ظؿ غياب الرقيب والتربية السميمة،
االنفعالية طرابات درجة الصدمة النفسية ودرجة االضلصدمة أكثر مف اإلناث ويتـ الربط بيف وجود 

 . والسموكية لدى األحداث الذكور بدرجة أعمى منيا لدى األحداث اإلناث
ويقـو الحدث الذكر في المجتمع الفمسطيني باستغبلؿ غياب األب في العمؿ وعدـ وجـو الرقيب 

ومع التعرض لصدمة تبدأ الظيور في عمى شكؿ اضطرابات بشكؿ  المسيطر عميو فيعمؿ ما يريد،
والمجاالت التي تـ قياسيا في االضطرابات تظير مدى ارتباط وسرعة ظيورىا عند اإلناث  أسرع،
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 أكثر منيا الذكور وتظير اضطرابات عمى شكؿ نشاط زائد سموكي ال يتـ تفريغو بطريقة سميمة،
وتظير بزيادة أكثر مع التواجد في المدرسة وتكويف المجموعة رفقاء السوء )الشمة( وقد تكوف عمى 

وعند دخوؿ الفرد إلى مرحمة المراىقة وما يمر بيا مف  التنمر بيف أفراد الطمبة المختمفيف،شكؿ 
تغييرات فسيولوجية مختمفة ونمو عمى البنية الجسدية ووجود الطاقة الزائدة والتي تحتاج لمتفريغ السميـ 

المرىقة بالتمرد  وتمتاز مرحمة فإذا لـ يكف ذلؾ عجؿ في ظيور اضطرابات انفعالية وسموكية مختمفة،
ويتـ استغبلؿ  عمى السمطة ورفض االنصياع لمعادات والتقاليد ومحاوؿ إلظيار الشخصية العدوانية،

التنشئة االجتماعية حتى السميمة في إظيار واستعماؿ االضطرابات لتحقيؽ مصمحتو مثؿ مؿ يمر بو 
حقيؽ التمرد الذي يسعى إليو المجتمع الفمسطيني مف انتفاضة واستغبلؿ بعض الفتية ليا في سبيؿ ت

وتساعد برامج التمفاز مف أفبلـ ومصارعة في زيادة نسبة ظيور  ولكنينا يكوف بإظياره بدور البطولة،
 . االضطرابات االنفعالية والسموكية
ودراسة المطيري  (،2009أما دراسة شياب ) ( لصالح اإلناث،2009واختمفت مع دراسة إسماعيؿ )

 . وؽ بيف الجنسيف الذكر واألنثىفبل توجد فر  (،2000)
 

 :سابعةمناقشة نتائج الفرضية ال 5.1.6
في متوسطات االضطرابات  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية  من وجية نظرىم االنفعالية والسموكية لدى األحداث 
 . مخيم( قرية، السكن )مدينة،

ولممجاالت ما عدا المجاؿ  يفسر الباحث النتيجة القائمة بوجود فروؽ دالة إحصائيا لمتغير السكف،
باف السكف يأخذ أىمية في ظيور االضطرابات االنفعالية والسموكية عند األحداث ومف ىنا  الصحي،

واء المريحة والطمأنينة واف توافر الشروط النفسية واليدوء واألج فالسكف باختبلؼ تواجده لو أثاره،
كؿ ذلؾ يساعد عمى التخفيؼ مف حدة االضطرابات االنفعالية والسموكية  والشعور بالحماية واألمف،

 . ويمنع ظيورىا
أما البيئة والسكف الذي ينتشر فيو الجريمة والعنؼ واالحتبلؿ والضيؽ واالعتقاؿ والتدمير كميا وغيرىا 

ظيور االضطرابات االنفعالية والسموكية ومف خبلؿ النظرة إلى مف البيئات السمبية تؤدي إلى تسرع 
السكف الذي حصؿ عمى أعمى درجة )المخيمات( فتظير فيو البيئات السمبية السابقة أكثر مف بيئات 

غير أف المخيمات تكوف فييا العائبلت مختمفة مف الناحية الفكرية الثقافية واالجتماعية  أخرى،
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فة ميجرة وتعرضت لمعنؼ واالعتقاؿ والظمـ ويكوف االغتراب الشعور وتنمي مختم واالقتصادية،
ويكوف مكاف الوالدة مختمؼ بيف أفراد العائمة الواحدة أنفسيـ ومف ىنا تنتقؿ  المسيطر عمى الحياة،

االضطرابات نتيجة إلى الصدمات المستمر والممتدة وتنتقؿ بطريقة ثقافية تعميمة والتعرض لخيبة 
ف الناحية السياسية وذلؾ لموعود بالعودة والتي أصبح البعض ينظر عمى انو حمـ ال األمؿ المستمر م

يتحقؽ مف ذلؾ فاف االضطرابات تبدأ بالظيور التدريجي والتي تصؿ إلى مرحمة أكثر اضطرابًا نتيجة 
  (45+21)انظر صفحة .لعدـ استخداـ الوسيمة لوقؼ ىذه االضطرابات

ضطرابات االنفعالية والسموكية كانت ذات عبلقة وثيقة بالسكف إما بخصوص المجاالت الخاصة باال
فكمما كاف السكف مناسب وذو صحة نفسية واجتماعية سميمة أدى إلى تخفيؼ أعراض ىذه 
االضطرابات أما إذا كانت البيئة سمبية فاف أعراض ىذه االضطرابات تكوف اشد وتختمؼ مف ناحية 

حيث ال تتوفر في  ظير في البيئة الفقير أكثر مف البيئة الغنية،الدرجة تبعًا لمبيئة وىناؾ اضطرابات ت
شباعيا والذي يدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة والسموكيات  البيئة الفقير القدرة عمى تسديد الحاجة وا 

 . المنحرفة ويدخؿ في ذلؾ األطفاؿ والمراىقيف
( في السكف 2009سة شياب )ودرا (،2011ودراسة الجيني ) (،2012واتفقت مع دراسة العدينات )

يخمؽ جو نفسي سميـ  المناسب لمحياة، فالسكف يمعب دورًا لظيور االضطرابات االنفعالية والسموكية
وخاؿ مف التوتر والقمؽ وبعيدًا عف االضطرابات، والسكف الغير سميـ والفقير وذو السمة الضاغطة 

تؤدي لحالة اض تختمؼ مف فرد ألخر، ر والمسببة لمعنؼ وكثرة األحداث المؤلمة وما تسببو مف أع
مف الضعوط النفسية والشعور بعدـ األمف والحرية في العيش بكرامة وأكثر ما يتأثر مف ىذه البيئة ىـ 
األطفاؿ واالحداث وخاصة في المجتمع الفمسطيني الذي يعاني مف أكثر أنواع القير والذؿ بسبب 

  ممارسة األحتبلؿ.
 

 :امنةة الثمناقشة نتائج الفرضي 5.1.7
في متوسطات االضطرابات  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية  من وجية نظرىم االنفعالية والسموكية لدى األحداث 
  .منفصل( أرمل، مطمق، الحالة االجتماعية لموالدين )متزوج،

لقائمة بوجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى االضطرابات االنفعالية والسموكية يفسر الباحث النتيجة ا
وكانت الفروؽ بيف المنفصؿ والمتزوج والمطمؽ لصالح  ،في مراكز اإليواء الفمسطينية  لدى األحداث
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المنفصؿ ويعود ذلؾ ألىمية األسرة وتماسكيا عند األبناء حيث تمنع األسرة المتماسكة وجود 
واألسرة التي تتوفر فييا الرعاية والتربية السميمة وعدـ وجود المشاكؿ العائمية  وتقمؿ منيا،اضطرابات 

يكوف األطفاؿ والمراىقيف أكثر راحة وطمأنينة وشعور بالحناف تمؾ العائمة تخمؽ جو مف التقدير 
واالحتراـ بيف أما إذا كانت األسرة في خبلفات دائمة ووجود العنؼ وعدـ الحب  واالنجاز بيف األبناء،

 . الوالديف تخمؽ أبناء عندىـ مشاكؿ واضطرابات انفعالية وسموكية أكثر مف أية أسرة أخرى
والبيت الذي يعاني مف كثرة المشاكؿ والخبلفات الزوجية يدفع األنباء الثمف مف اليروب مف البيت 

مف البيئة والرفقاء والذي يكوف سببًا في ظيور االضطرابات نتيجة السموكيات السمبية المكتسبة 
وظيور األعماؿ المضرة لممجتمع مثؿ السرقة والعنؼ بيف األطفاؿ والمراىقيف حتى تبدأ ىذه  السوء،

وتؤدي إلى شخصية سيكوباتية معادية  االضطرابات وتزداد النتشار الجريمة مف القتؿ والمخدرات،
 . لممجتمع

مؾ العائمة التي ال يحصؿ بيف الوالديف وكانت أعمى الدرجات حصمت عند العائمة المنفصمة وىي ت
طبلؽ ولكف ىناؾ الطبلؽ العاطفي وكثرة المشاكؿ بشكؿ مستمر والخبلفات ويكوف االنفصاؿ عاطفيًا 
وىذا يكوف سببًا الشتداد الخبلؼ بشكؿ اكبر وقد تكوف المشاكؿ العائمة نابعة مف الناحية االقتصادية 

ستخدـ األب العنؼ عمى األبناء لشعوره بالعجز والقير وازدياد ي والفقر والذي يقتؿ العبلقة بالتدريج،
المشاكؿ يساعد األبناء عمى القدرة عمى االحتراـ ويبدأ التفكير بحؿ الخبلفات بطريقة سمبية مثؿ 
الخروج مف البيت واليروب لمرفقاء السوء وتنتشر الجريمة بشكؿ أسرع واكتساب عادات مف المجتمع 

 . رض نظاـ القوةبطرؽ سمبية ومحاولة ف
فمف ىنا يأتي  وتظير مجاالت االضطرابات االنفعالية والسموكية دور التربية وجوانبيا االيجابي،

فاألسرة السميمة تنجب أطفاؿ أصحاء وذوي  االىتماـ باألسرة التي تعد أىـ الركائز لبناء المستقبؿ،
لتي تؤذي المجتمع وتعمؿ عمى صحة نفسية سميمة بعيدًا عف االضطرابات واالنحرافات المختمفة ا

( في وجود اضطرابات 1998ودراسة طنجور ) (،2009اختمفت مع دراسة إسماعيؿ ) .تدمير تطوره
 . عند أبناء المطمقيف أكثر مف غيرىـ
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 :تاسعةلفرضية المناقشة نتائج ا 5.1.8
ضطرابات في متوسطات اال (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى لمتغير في مراكز اإليواء الفمسطينية  من وجية نظرىم االنفعالية والسموكية لدى األحداث 
 . غير ذلك( األم، مصدر الدخل )األب،

تـ قبوؿ الفرضية ويفسر الباحث ذلؾ باف مصدر الدخؿ لؤلسرة ليس لو أىمية في ظيور   
فعندما تطرؽ الباحث إلى الفرضية القائمة  داث،االضطرابات االنفعالية والسمكية مف وجية نظر األح

متوسطات الصدمة النفسية  ( في α≤0. 05"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 غير ذلؾ("، األـ، تعزى لمتغير مصدر الدخؿ )األب،في مراكز اإليواء الفمسطينية لدى األحداث 

ات االنفعالية والسموكية بعبلقة طردية فاف األحداث الذيف وتـ قبوليا والرتباط الصدمة مع االضطراب
يعمؿ ال يعيروف مصدر الدخؿ أىمية وذلؾ الكتفائو مف الدخؿ الذي يحصؿ عميو وعدـ االعتماد 

ىذا بالنسبة لمذكور أما اإلناث فتكوف معتمدة عمى غيرىا إذا  عمى الدخؿ مف الوالديف أو غيرىـ،
والحدث يمتاز بصفات سمبية  ارج البيت فإنيا تعمؿ لتمبية حاجاتيا،كانت في البيت أما إذا كانت خ

كثيرة منيا يصبح شخصية غير مبالية ألمور العائمة وغير ميتـ لمصدر الدخؿ ويظير ذلؾ كنوع 
مف االنتقاـ لما يمر بو ويركز في تمبية رغباتو ولو كانت بطرؽ سمبية، غير ذلؾ ىناؾ فئة مف 

ض المفاىيـ المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية والتي تيتـ بمصدر الدخؿ األحداث لـ تنمو عندىـ بع
ويعتبر تمبية حاجاتو  ويكوف اىتمامو بالحصوؿ عمى الدخؿ وغير ميـ مف أيف ومف الذي وفر الدخؿ،

 .ال تتعمؽ بمف الذي يعطيو
 

 تعقيب عمى النتائج:
دمة النفسية ودرجة االضطرابات درجة الصالنتائج ومناقشتيا والمتعمقة بكؿ مف  عرض مف خبلؿ   

كاليا وأنواعيا أسبابيا شاالنفعالية والسموكية، فقد اوضحت مدى اتباط الصدمة النفسية بأ
رد إلى صدمة نفسية يعني أنو في المستقبؿ باالضطرابات االنفعالية والسموكية، حيث أف تعرض الف

عني تعرضو إلى صدمة اضطراب والعكس صحيح فوجود اضطراب عند الفرد يقد يتعرض إلى 
سابقة وذلؾ يعتمد عمى مدى قدرة الشخص عمى التكيؼ والتحمؿ اثناء المواقؼ الصادمة ومدى توفر 

 .كذلؾ لمفروؽ الفردية بيف األفرادالحماية المناسبة و 
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والنتائج أوضحت بعض المسببات لمصدمة النفسية مف ناحية السكف والذي يمعب دورًا كبيرًا في    
ًا عف المشاكؿ، والسكف يحمي اإلنساف إذا كاف مناسب مف الناحية دسية سميمة بعيوجود صحة نف

الصحية وابتعاده عف المشاكؿ مثؿ االبتعاد عف األحداث والمواقؼ المسببة لؤللـ تجعؿ اإلنساف أكثر 
قدرة وحماية لمستقبمو وتبني انساف قادر عمى تأسيس حياتو بالوسائؿ السميمة، وكذلؾ الجنس 

الذكور إلى نسبة أعمى مف اإلناث مف ناحية الصدمة واالضطرابات االنفعالية والسموكية وحصوؿ 
يكوف فييا الذكر أكثر تعود إلى البيئة التي يعيش بيا الفرد الفمسطيني وحوؿ العادات والتقاليد التي 

 عرضة مف األنثى لمصدمة وبالتالي فإف وجود االضطرابات عنده تكوف ظاىرة أكثر، أما فوضع
ُيقـو مستقبؿ خاٍؿ مف االضطرابات التي  األسرة وتماسكيا ووجود وتوفر الحناف والحب بيف أفرادىا

 تدمر حياة الفرد.
 التوصيات 5.2
 

 مف خبلؿ ما توصؿ إليو الباحث مف نتائج يمكف إقتراح التوصيات اآلتية:
 
 ر الصدمات النفسية داخؿ مراكز اإليواء.ابالعبلج مف أث العمؿ عمى إنشاء وحدة خاصة -
خاصة إذا اث، حوؿ كيفية التعامؿ مع الحدث تقديـ خدمات التوعية واالرشاد إلى عائبلت األحد -

 تعرض لصدمة، وكيفية التعامؿ مع ذوي االضطرابات االنفعالية والسموكية.
باألحداث والدمج بيف النظريات وتطبيقيا استخداـ النظريات العممية الحديثة في الجمسات الخاصة  -

 مع تنمية الوازع الديني داخؿ مراكز اإليواء.
 العمؿ عمى التفريغ النفسي واالجتماعي عند األحداث مف خبلؿ المعب والرسـ ولعب األدوار. -
إنشاء مراكز وأندية ثقافية وترفييية تعنى باألطفاؿ والمراىقيف في المناطؽ المعرضة لصدمات  -

 قؼ الصعبة.والموا
إنشاء مراكز عمؿ مينية لؤلحداث داخؿ مراكز اإليواء مف أجؿ تعميميـ ميف تتفؽ مع قدراتيـ  -

 وميوليـ.
برامج إبعاد األطفاؿ عف المواقؼ المسببة لمعنؼ والمشاكبلت المختمفة ومنعيـ مف مشاىدة ال -

 .العنيفة
 اء ومراقبة سموكيـ.بناء برنامج متابعة وتأىيؿ لؤلحداث بعد خروجيـ مف مراكز اإليو  -
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 المصادر والمراجع العربية:
 .دار صادر :بيروت، لبناف، (1)ط، لسان العرب (.1990ابف منظور، أبو الفاضؿ جماؿ الديف)

، مركز البحوث اإلنسانية مقاالت في الشخصية والصحة النفسية (.2001أبو نجيمو، سفياف محمد )

 .مطبعة النور :والتنمية االجتماعية، غزة

 . دار الجيؿ :، بيروت(1)، طعمم االضطرابات السموكية (.1994، ميخائيؿ)أسعد

 المشكبلت السموكية لدى األطفال المجرمين من بيئتيم األسرية، (.2009إسماعيؿ، ياسر يوسؼ)

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية، غزة. 

جمة يوسؼ مراد، مصر: دار (، تر 2، ج)مناىج البحث في عمم النفس(. 1961أندروز، ت.ج )

 المعارؼ.

(. اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى 2009البحراني، منى عبد اهلل؛ الخواجة، عبد الفتاح محمد)

(، 13طمبة جامعة السمطاف قابوس في ضوء المتغيرات الديموغرافية، مجمة العمـو التربوية، مجمد)

 .101 -92(، البحريف، ص ص 2العدد)

 ،(21عدد)، مجمة فكر ونقد ،ترجمة عبد اهلل عاصـ ،الصدمة النفسية األساسية (.1999بونوا، ىوبيرا)

 (. 96-95ص ص) ،المغرب

تأثير ىدـ البيوت عمى الصحة  .(2008) إياد، ، أحمد؛ السراجأبو طواحنو ؛ثابت، عبد العزيز موسى

 ، غزة. فمسطيف. فسيةبرنامج غزة لمصحة الن. النفسية لؤلطفاؿ الذكور والصبلبة النفسية في قطاع غزة

المشاكل االنفعالية لدى األطفال  (.2002وفوستانيس ) بانوس، ؛يحيى عابد، ؛عبد العزيز ثابت،

  .مؤسسة العمـو النفسية العربية غزة: ،الفمسطينيين الذين يعيشون في منطقة الحرب

ة الفمسطينية ، الييئتقرير حول جنوح األحداث في التشريعات الفمسطينية(1998).  جباريف، قيس

 www.ichr.ps/pdfs/legal6 فمسطيف. ،(6المستقمة لحقوؽ المواطف، سمسمة التقارير القانونية)
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المكتبة  :، مصر(1)ط(. الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية، 2000جبؿ، فوزي محمد)

  .الجامعية

، نحرافحماية األحداث المخالفين لمقانون والمعرضين لخطر اال  (.2004جعفر، عمي محمود)

 .مؤسسة المجدبيروت: 

الذكاء االنفعالي وعبلقتو باالضطرابات السموكية وقمؽ  (.2011عبد الرحمف بف عيد) الجيني،

 ،مجمة بحوث التربية النوعية ،المستقبؿ لدى عينة مف طبلب جامعتي الممؾ عبد العزيز والطائؼ

  (.366-341، ص ص)جامعة المنصورة (،22عدد)

دار العمـ  :بيروت، أبحاث في عمم النفس السريري واإلرشادي(. 2004الحجار، محمد ميدي)

 . فيلممبلي

الخبرة الصادمة وعبلقتيا بأعراض االضطراب وبعض سمات (. 2004حجازي، ىاني محمد محمود)

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األسبلمية، الشخصية بدى أطفال شيداء انتفاضة األقصى

 غزة.

اثر برنامج إرشادي في مواجية بعض االضطرابات السموكية لدى أطفاؿ (. 2012ي)حسف، سميعة عم

 العراؽ.  ،مجمة ديالي لمبحوث اإلنسانية، المرحمة االبتدائية

القدس: ، النشأة في الطفولة بين الصحة النفسية والصدمة المزمنة (.2009حمود، إسماعيؿ)

 مؤسسة امرزياف. 

 . جيينة لمنشر والتوزيع :، عمافالمشكبلت الرئيسية الطفولة(. 2004خمؼ اهلل، سمماف)

 مؤسسة الكوثر لمطباعة والنشر. :(، القاىرة3، )طالصحة النفسية(. 2000ربيع، محمد شحاتة)

 رطروط، فواز )ب. ت(. انحراؼ األحداث بيف النظرية والتطبيؽ، وزارة التنمية االجتماعية. األردف.

http://mosd.gov.jo 
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(، عماف: دار المسيرة 2، ط)الطفولة والمراىقة -عمم نفس النمو(. 2008عودة ) الريماوي، محمد

 لمنشر والتوزيع.

المطبعة القاىرة: ، (1)ط ،تاج العروس من جواىر القاموس(. 1966الزبيدي، محمد مرتضى)

  .الجمالية

 .دار الشروؽ عماف: ،مدخل عمم النفس(. 2007عمي ) ،الينداوي ؛الزعموؿ، عماد

، دار الفكر (1)، طمشكبلت األطفال النفسية والسموكية والدراسية(. 2005احمد محمد) الزغبي،

 لمنشر والتوزيع، دمشؽ. 

االردف: (، 1)ط ،االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األطفال(. 2006) الزغوؿ، عماد عبد الرحيـ

 .دار الشروؽ لمنشر والتوزيع

 بيروت: دار الكتب العممية، أساس الببلغة. الزمخشري، محمود بف عمر بف محمد )ب. ت(

 .عالـ الكتبمصر:، (3)ط ،الصحة النفسية والعبلج النفسي(. 1997، حامد عبد السبلـ )زىراف

(. المشكبلت السموكية لدى الطمبة في 2009السرطاوي، عبد العزيز؛ دقماؽ، سمير؛ أبو ىبلؿ،ماىر)

مجمة كمية كومية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، المرحمتيف اإلعدادية والثانوية في المدارس الح

 .39(، اإلمارات: جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ص ص 26، العدد)التربية

، دار اليدى لمنشر والتوزيع، مصير األطفال المصدومين من جراء العنف(. 2012، غدير)سعدوني
 عيف مميمة، الجزائر.
تقيم وتشخيص االضطرابات )ب، ت(. ؛ البيبلوي، اييابرؼأش؛ عبد الحميد، سميماف، عبد الرحمف

 .www ، المكتبة االلكترونية، أطفاؿ الخميج ذوي االحتياجات الخاصة، دار الزىراء.السموكية

qulfkids. com 

http://www.qulfkids.com/
http://www.qulfkids.com/
http://www.qulfkids.com/


 

438 

 

دراسة  ،وي قرط النشاطاالنتباه السمعي والبصري لدى األطفاؿ ذ(. 1990السمادوني، السيد إبراىيـ)

ص ص  ،2، مجمد، جامعة عيف شمسالمؤتمر السنوي الثالث لمطفل وتنشئتو ورعايتو، ميدانية

953-935. 

مستوى األحساس بالصدمة وعبلقتو بالقيم الشخصية (. 1998السيؿ، راشد؛ حنورة، مصري)

، المؤتمر عينة كويتيةواألغتراب واالضطرابات االنفسية عند الشباب الكويتي، دراسة ميدانية عمى 

-1(، مركز اإلرشاد النفسي، مصر: جامعة عيف شمس، ص ص 1الخامس لئلرشاد النفسي، مجمد)

27. 

(. العبلقة بيف التفكير البلعقبلني وضغوط ما بعد 2007شاىيف، محمد أحمد؛ حمدي، محمد نزيو)

امج إرشادي عقبلني الصدمة لدى عينة مف طمبة جامعة القدس المفتوحة في فمسطيف، وفاعمية برن

 (، فمسطيف، ص ص24انفعالي في خفضيا، مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات، العدد)

بيروت: ، مكتبة الطفؿ النفسية والتربوية، كيف نفيميا مشاكل األطفال(. 1994شحيمي، محمد أيوب)

  .دار الفكر المبناني

، بلج السموكي لؤلطفال ذوي النشاط الزائدبرنامج الع(. 2007شربت، أشرؼ محمد عبد الغني)

  .مؤسسة مورس الدولية لمنشر والتوزيعاالسكندرية:  (،1)ط

اضطراب ما بعد الصدمة وعبلقتو بالتوجو لبلنجاز واليناء النفسي االجتماعي (. 2010شعباف، احمد)

 ، مصر. مجمة أكاديمية عمم النفس ،25لدى عينة مف مصابي ثورة 

إصدارات شبكة العموم النفسية  ،الدعـ النفسي ضرورة مجتمعية(. 2013حسف)شعباف، مرسيمينا 

 ، الجزائر. (31)، العدد العربية

 ،تأثير الصدمة النفسية في تطور كرب ما بعد الصدمة والحزن بين األطفال(. 2005شعت، ناصؿ)

 ف. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس بالتعاوف مع كمية الصحة العامة، فمسطي
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االضطرابات السموكية أبناء األسرى والشيداء مقارنة بغيرىـ مف األطفاؿ  (.2003نبيمة ) شياب،

 (1، عدد)(31)مجمد ، جامعة الكويت ،مجمة العموم االجتماعية .والمراىقيف

أساليب التعامؿ مع اضطراب الضغوط التالية لمصدمة النفسية وعبلقتيا  (.2011مناؿ ) الشيخ،

( سنة في 12_9ت "دراسة ميدانية مقارنة لدى أطفاؿ الذيف تعرضوا لحوادث سير)ببعض المتغيرا

 دمشؽ.  (،3العدد) ،(27)المجمد  ،مجمة جامعة دمشق "،محافظة دمشؽ

مدى فاعمية برنامج إرشادي في التفريغ االنفعالي لمتخفيف من آثار  (.2005ضياء ) صايمة،

رسالة ماجستير  ،العميا في محافظات جنوب قطاع غزهالخبرات الصادمة لدى طمبة المرحمة األساسية 

 غزه.  الجامعة اإلسبلمية، كمية التربية، غير منشورة،

 . دراسة لمنشاط الزائد وقصور االنتباه لدى عينة من طبلب الحمقة األولى(. 1994أشرؼ) صبره،

ؼ، سطي -، جامعة فرحات عباس(. رؤيا تحميمية لمفيوم الصدمةالصغير، شرؼ محمد)ب.ت
 الجزائر.

، الكويت: مكتبة اإلنماء االجتماعي إستراتيجات التشخيص لما بعد األزمة(. 1993طمعت، منصور)

 في الديواف األميري.

(. االضطرابات االنفعالية والمشكبلت السموكية لدى أوالد المطمقيف: 1998طنجور، إسماعيؿ محمد )

دمشؽ، رسالة ماجستير، االردف: الجامعة االردنية، دراسة ميدانية مقارنة في المدارس االبتدائية بمديف 

 1ص ص 

 .دار المعرفة الجماعيةاالسكندرية: ، (3)، طمعالم عمم النفس المعاصر(. 1999الطويؿ، عزت)

  .دار وائؿ لمنشر والتوزيععماف: ، (2)، طتعديل السموك(. 2004الظاىر، قحطاف احمد)

 . الكويت. جمة الكويتم، الصدمة النفسية(. 1998عبد الخالؽ، احمد)
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، اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد)دليل خاص لآلباء والمختصين( (.2007الزراع، نايؼ) عبد

 دار الفكر لمنشر والتوزيع.عماف: ، (1)ط

االرشاد النفسي واالضطرابات االنفعالية لؤلطفال (. 2010عبد الكريـ، أحمد؛ خطاب، محمد أحمد)

 دار الثقافة. (، عماف:1، ط)والمراىقين

اضطراب ما بعد الصدمة وسط األطفاؿ والمراىقيف بمخيـ  (.2012خمدوف عبد الميدي ) العدينات،

عضو أكاديمية البحث  (،58عدد) ،مجمة الثقافة والتنمية ،الزعتري لبلجئيف السورييف في األردف

 القاىرة.  العممي والتكنولوجيا،

الدار العممية عماف: ، ال ذوي االضطرابات السموكيةالتربية الخاصة لؤلطف(. 2000العزة، سعيد)

  .لمنشر والتوزيع

الدار العممية عماف: ، التربية الخاصة لؤلطفال ذوي االضطرابات السموكية(. 2002العزة، سعيد)

 .الدولية لمنشر والتوزيع، دار الثقافة لمنشر والتوزيع

ط المختمفة لصدمة العدواف االسرائيمي أثناء (. األنما2004عسميو، محمد ابراىيـ؛ البنا، أنور حمودة)

 انتفاضة األقصى مف وجية نظر تبلميذ المرحمة األساسية في محافظات غزة، غزة: جامعة األقصى.

، مجمة عمم النفس، أطفالنا واألمراض النفسية. األسباب والعبلج(. 2013محمد محمود ) العطار،

 اب. الييئة المصرية العامة لمكتمصر: (. 98العدد)

دار بيروت:  ،العنف المدرسي والمشاكل السموكية سيكولوجية(. 2007عبد الرحمف) العيسوي،

  .النيضة العربية

تردد المراىقة عمى مقاىي األنترنت وعبلقتو ببعض المشكبلت (. 2008الغامدي، عبد اهلل بف أحمد)

القرى، المممكة العربية ، جامعة أـ النفسية لدى عينة من طبلب المرحمة الثانوية بمكة المكرمة

 السعودية.
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مؤسسة حورس مصر:  ،(1)ط، عمم النفس المرضي )السيكو باثولوجي((. 2004فايد، حسيف )

 .مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع الدولية لمنشر والتوزيع ،

، عماف: دار الصفاء االضطرابات السموكية .(2000الزغبي، عمار) ؛عبيد، ماجد ؛القاسـ، جماؿ

 . وزيعلمنشر والت

رسالة  ،اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية والعنؼ لدى طمبة اإلعدادية(. 2011كود، طو حميد)

  .80(، جامعة االنبار، العراؽ،ص ص 32، العدد)مجمة البحوث التربويةماجسيتر منشورة، 

مكتبة الرياض: (، ترجمة رنا النوري. 1)ط. التكيف مع صدمات الحياة(. 2002ماكماىوف، حبلدينا)

  .العبيكاف، المممكة العربية السعودية

البيئة االجتماعية وعبلقتيا ببعض االضطرابات السموكية لدى  (.2012محمد، عبد الصبور منصور)

 دراسات تربوية ونفسية، رسالة ماجستير منشورة، ،التبلميذ المعاقين فكريًا وأقرانيم العاديين

 الزقازيؽ.  ،مجمة كمية التربية (،74العدد)

 Www. pchr. ps ،مدنيون مستيدفون(. 2009كز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف)المر 

مجمة ، (. استراتيجات التكيؼ النفسي وصدمة الفيضاف2011مزاو، نسيمة وشيخي، عبد العزيز )

 (. الجزائر15، العدد)الواحات لمبحوث والدراسات

، "رسالة ماجستير غير ت النفسية عند األنبياء في القران الكريماالنفعاال(. 2009مصطفى، إبراىيـ)

 منشورة، جامعة النجاح، فمسطيف. 

 -مدخل إلى االضطرابات السموكية واالنفعالية األسباب(. 2011مصطفى، أسامة فاروؽ)

 (، عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.1، ط)العبلج -التشخيص

 رابات السموكية لدى أطفاؿ األسر الكويتية محدودة الدخؿ،االضط (.2000حامد نيار) المطيري،

 جامعة الكويت.  (،3عدد) ،28مجمد ،مجمة العموم االجتماعية

http://www.pchr.ps/
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دار عماف: ، (1)، ط. التوجيو واإلرشاد النفسي ونظرياتو(2004منسي، إيماف)؛ منسي، حسف

  .الكندري لمنشر والتوزيع

، (1)، طمة والحداد عند الطفل والمراىقالصد(. 2002) رضواف؛ زقار، موسى، عبد الرحمف

 الجزائر. 

دار بيروت: ، الصدمة النفسية، عمم النفس الحروب والكوارث(. 1991النابمسي، محمد احمد)

  .النيضة العربية

دار عماف:  ،األساليب التربوية الخاطئة وأثرىا في تنشئة الطفل(. 2008يحيى محمد ) نبياف،

 .وزيعاليازوري العممية لمنشر والت

لمنشر  دار أسامةعماف:  ،(1)، ط سموكيات األطفال بين االعتدال واإلفراط (.2009نسياف، خالدة )
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 المبلحق 
 تسييل ميمة لوزارة الشؤون االجتماعية 1. 1ممحق :
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 . تسييل ميمة بيت الفتيات 1. 2ممحق 
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 . تسييل ميمة جمعية اصدقاء دار االيتام االسبلمية 1. 3ممحق 
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 1 .4ممحق 

 أسماء المحكمين
 

 الجامعة اسم المحكم الرقم
 جامعة القدس البروفسور تيسير عبد اهللاألستاذ  1
 جامعة القدس إياد الحبلؽ الدكتور 2
 جامعة القدس الدكتور عمر الريماوي 3
 جامعة القدس الدكتور عفيؼ زيداف  4
 جامعة القدس الدكتور محمود أبو سمرة 5
 جامعة القدس الدكتور إبراىيـ عرماف 6
 جامعة بيت لحـ الدكتورة فردوس عبد الحميد 7
 جامعة بيت لحـ الدكتور خضر مصمح 8
 جامعة االستقبلؿ ورة رحاب السعيدالدكت 9
 جامعة بيرزيت الدكتورة لينا ميعاري 10
 جامعة بيرزيت األستاذ موريس بقمة 11
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 1 .5ممحق 
 استبانة االضطرابات االنفعالية والسموكية في صورتيا األولية:

 . تحكيـ استبانة
 . المحتـر . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حضرة األستاذ الدكتور

الصدمة النفسية وعبلقتيا باالضطرابات االنفعالية والسموكية لدى  ‘‘يقـو الباحث بدراسة عنوانيا 
وتتطمب ىذه الدراسة أداة االضطرابات االنفعالية والسموكية . ’’في مراكز اإليواء الفمسطينية األحداث 

مف خبرة وعمـ وتخصص في مجاؿ المقاييس يضع الباحث  مف إعداد الباحث، ونظرا لما تتمتعوف بو
راجيا التفضؿ بإبداء مبلحظاتكـ مف حيث صبلحية األبعاد  .األبعاد وما تتضمنو مف بنود أماـ سيادتكـ

والبنود وتعديؿ ما ترونو مناسبا، عمما باف بدائؿ اإلجابة المقترحة ىي: دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، 
 . إطبلقا

 د الجميؿ أبو عوادالباحث عب
  :القمق 

 مبلحظات     غير مناسبة   مناسبة                                                                 

    . أقضـ أظافري بشكؿ ممحوظ 1
    . متقمب ومتذبذب المزاج 2
    . ابحث عف الرعاية واالىتماـ المستمر 3
    . ريدال أثؽ في قدرتي عمى عمؿ ما أ 4
    . يصفني اآلخريف بأنني إنساف متقمب 5
    . أنا إنساف مظمـو 6
    . يضايقني سوء األحواؿ االقتصادية ألسرتي 7
    يقمقني عدـ توفر فرصة عمؿ لمعيؿ أسرتي 8
    . تنقصني الثقة بالنفس 9
    . ينتابني شعور بالقمؽ عمى أشياء غامضة 10
    . لوقوؼ أماـ المشرفيفأتعرؽ واقمؽ عند ا 11
    . اشعر بالقمؽ مف المجيوؿ 12
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    . ال اعرؼ كيؼ اعبر عف نفسي في موقؼ عاـ 13
    . أخاؼ مف شخصية بعض المسئوليف والمشرفيف عمي 14
    . ألتفت حولي عندما امشي لوحدي 15
 :الغضب 

    . المواقؼ الضاغطة تعكر صفو حياتي 16
    . الطبيعي بعد فترة مف الغضب أعود إلى وضعي 17
    . اشعر بأنني مكروه مف والداي 18
    اغضب بشدة عندما يطمب مني القياـ بأي عمؿ 19
أعاني مف عدـ السيطرة عمى نفسي في مواقؼ  20

 . الغضب
   

    . أثور ألي سبب تافو 21
    . أقـو بأعماؿ طائشة غير مقبولة 22
    . ضايقةكثير الشكوى مف الم 23
    . عصبي المزاج وسريع االستثارة 24
    . أتغيب دوف عذر 25
    . أقحـ نفسي في الشجار 26
    . ال أتسامح مع اآلخريف إذا أساءوا لي 27
    . أقـو بإتبلؼ األثاث وتحطيمو 28
    . اعبر عف غضبي بالعنؼ 29
 :الخجل 

    اشعر إنني شخص غير مرغوب فيو 30
    . اسعد لحظات حياتي عندما أكوف بمفردي 31
    . اخجؿ مف التحدث مع الجنس األخر 32
    . يحمر وجيي إذا تعرضت لتيديد أو اىانة 33
    . أفضؿ أف أكوف وحيداً  34
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    . أعاني مف شعور باف اآلخريف ال يكنوف لي الحب 35
    . مشاعري تجرح بسرعة 36
    . ستغراؽ في أحبلـ اليقظةأعاني مف السرحاف واال 37
أعاني مف االرتباؾ عند مقابمة أناس جدد أو التحدث  38

 . معيـ
   

    . أعاني مف التردد في اتخاذ أي قرار في حياتي 39
    . أعاني مف صعوبة في تحقيؽ طموحاتي في الحياة 40
    . وجودي في مركز إيواء يشعرني بالخجؿ مف الناس 41
    . لنقد مف اآلخريفأتقبؿ ا 42
    . اشعر بالخجؿ بسبب وضعي االقتصادي 43
    . أنا وحيد وأميؿ إلى االبتعاد عف الناس 44
  )بعد التنشئة االجتماعية )اسري، سياسي 

    . انزعج مف رؤية جنود االحتبلؿ 45
    . أخشى أف يتـ اعتقالي أو استشيادي 46
    . تي بسبب سوء األوضاعأخاؼ أف افقد احد أفراد عائم 47
أشاىد عمميات قتؿ وضرب أماـ عيني مف قبؿ جنود  48

 . االحتبلؿ
   

    . أشاىد أخر أخبار الحروب عمى التمفاز باستمرار 49
    . يجبرني زمبلئي لممشركة ضد االحتبلؿ 50
    . أنا محب لبمدي 51
    . اشعر باألماف أكثر وأنا خارج البيت 52
    . تي تسعى لتجاىؿ وجودي بينياأسر  53
    . اشعر بأنني شخص غير ميـ في األسرة 54
    . يسخر أفراد أسرتي مف أرائي 55
    . يصفني أبي بأنني إنساف ضعيؼ 56
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    . تنتابني رغبة في اليروب مف المنزؿ 57
    . اشعر بغربة أثناء وجودي المنزؿ 58
    . أسرتي ىي كؿ شيء في حياتي 59
    . يضايقني انتقاد والداي لتصرفاتي 60
  :صحي 

    . شعوري باف شيء يتحرؾ أماـ عيني يفقدني لتزاني 61
    . اسمع صوت طنيف مزعج في أذناي بشكؿ مستمر 62
    . يزعجني شعوري المستمر بالصداع 63
    . أشعبل بألـ في معدتي 64
    . ثناء المشيال استطيع السيطرة عمى حركة جسمي أ 65
    . انزعج مف األصوات العالية 66
    . اشعر بالدوار عندما أتعرض لمواقؼ صعبة 67
    . أبكي في المواقؼ الصعبة 68
    . أتردد كثيرا عمى المستشفى بغرض العبلج 69
    . أشعر باإلرىاؽ عند بذؿ أي جيد 70
    . أخاؼ مف اإلصابة بمرض خطير 71
    . ني أحبلـ مزعجة أثناء نوميتراود 72
    . المرض ييدد حياتي 73
 العدوان: 
    . لدي القدرة عمى حؿ مشاكمي 74
    . اعبر عف انفعاالتي بالعنؼ 75
    . استخدـ السموؾ التخريبي أثناء مشاكمي 76
    . يغمب عمى تصرفاتي مضايقة اآلخريف 77
    . غير مبالي لمشاعر اآلخريف 78
    . اعتدي عمى رفاقو بالضرب 79
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    . أتبادؿ الشتائـ واأللفاظ النابية مع رفاقو 80
    . اكذب عند التعرض لمشكمة 81
    . أتناوؿ طعامي بشراىة 82
    . استخدـ العنؼ أثناء المعب مع رفاقي 83
    . التي ال تخصني اعمؿ عمى تمزيؽ األوراؽ والكتب 84
    . ضوي داخؿ المركزأنا ضوضائي وفو  85
    . اعتدي عمى زمبلئي ألسباب تافية 86
    . االنتظار يجعمني عصبي جداً  87
    . عندما أشاىد مشاجرة ابتعد عنيا 88
    . خشيت أشياء وأشخاص ال يمكنيـ إيذائي 89
    . ال يوجد عندي أية أفكار لمتخمص مف حياتي 90
    . حاولت أف اقتؿ نفسي 91
    . ينقصني الشعور بالقوة مما ييدد حياتي الخطر 92
الحياة عبء ثقيؿ تحتاج لكفاح وقوة مما ييدد حياة  93

 . الفرد
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 مقياس الصدمة النفسية واستبانة االضطرابات االنفعالية والسموكية في صورتيا النيائية: 6.1ممحق
 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس
 

 بة وبعدتحية طي
 .يضع الباحث بيف أيديكـ أداتا: لمقياس الصدمة النفسية، واستبانة االضطرابات االنفعالية والسموكية

لذا أرجو مف حضرتكـ قراءة كؿ فقرة مف فقرات المقياس واالستبانة واإلجابة عمييا بدقة وموضوعية 
 . ( أماـ الفقرة التي تنطبؽ عميؾ وتصؼ مشاعرؾ Xووضع عبلمة ) 

عمـ انو توجد أماـ كؿ عبارة خمسة خيارات إحداىما ينطبؽ عميؾ، كذلؾ ال توجد عبارات مع ال
نما ىي تعبير عف رأيؾ الشخصي، واف نتائج ىذه االستبانة تستخدـ  صحيحة وأخرى خاطئة، وا 

 . ألغراض البحث العممي فقط، وسيتـ التعامؿ معيا بسرية ودوف اسـ
 شاكريف لكـ تعاونكـ،،،

 . جميل أبو عوادالباحث عبد ال
 و يتضمف البيانات األولية: القسم األول:

 . ( أنثى )   .( ذكر )  الجنس:
 . ( مخيـ )   .( قرية )  .( مدينة )  السكف:

 . ( أرمؿ )  .( منفصؿ ) .( مطمؽ ) .( متزوج ) الحالة االجتماعية لموالديف:
 . ( غير ذلؾ )  .( األـ )  .( األب ) مصدر الدخؿ:
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 . لثاني: مقياس الصدمة النفسيةالقسم ا
 نادراً  غالباً  أحياناً  دائماً  أبداً  الفقرات الرقـ
      ىؿ تتخيؿ صور، وذكريات، وأفكار عف الخبرة الصادمة؟ 1
      ىؿ تحمـ أحبلـ مزعجة تتعمؽ بالخبرة الصادمة؟ 2
      ىؿ تشعر بمشاعر فجائية أو خبرات باف ما حدث لؾ سيحدث مرة أخرى؟ 3
      ىؿ تتضايؽ مف األشياء التي تذكرؾ بما تعرضت لو مف خبرة صادمة؟ 4
      ىؿ تتجنب األفكار والمشاعر التي تذكرؾ بالحدث الصادـ؟ 5
      ىؿ تتجنب الموقؼ واألشياء التي تذكرؾ بالحدث الصادـ؟ 6
كرة نفسي ىؿ تعاني مف فقداف الذاكرة لؤلحداث الصادمة التي تعرضت ليا )فقداف ذا 7

 . محدد(
     

      ىؿ لديؾ صعوبة في التمتع بحياتؾ والنشاطات اليومية التي تعودت عمييا؟ 8
      ىؿ تشعر بالعزلة وبأنؾ بعيد وال تشعر بالحب تجاه اآلخريف أو االنبساط؟ 9
      قدت الشعور بالحزف والحب )انؾ متبمد اإلحساس(فىؿ  10
قائؾ عمى قيد الحياة لفترة طويمة لتحقؽ أىدافؾ في العمؿ، ىؿ تجد صعوبة في تخيؿ ب 11

نجاب األطفاؿ؟  والزواج، وا 
     

      ىؿ لديؾ صعوبة في النـو أو البقاء نائمًا؟ 12
      ىؿ تنتابؾ نوبات مف التوتر والغضب؟ 13

      ىؿ تعاني مف صعوبات في التركيز؟ 14
      مة مع(،ومف السيؿ تشتيت انتباىؾ؟ىؿ تشعر بأنؾ عمى حافة االنييار)واص 15

      ىؿ تستثار ألتفو األسباب وتشعر دائما بأنؾ متحفز ومتوقع األسوأ؟ 16
ىؿ األشياء واألشخاص الذيف يذكرونؾ بالخبرة الصادمة يجعمؾ تعاني مف نوبة ضيؽ  17

 النفس، والرعشة، والعرؽ الغزير وسرعة في ضربات قمبؾ؟
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 . لثاني: االضطرابات االنفعالية والسموكيةالقسم ا
 نادراً  غالباً  أحياناً  دائماً  أبداً  الفقرات الرقـ

      . أقضـ أظافري بشكؿ ممحوظ 1
      . متقمب المزاج 2
      . أثؽ في قدرتي عمى عمؿ ما أريد 3
      . يضايقني سوء األحواؿ االقتصادية ألسرتي 4
       .تنقصني الثقة بالنفس 5
      . ينتابني شعور بالقمؽ مف أشياء غامضة 6
      . أتعرؽ عند الوقوؼ أماـ المشرفيف 7
      . ال اعرؼ كيؼ اعبر عف نفسي في موقؼ عاـ 8
      . أخاؼ مف شخصية بعض المسئوليف والمشرفيف عني 9

      . أفضؿ أف أكوف بمفردي 10
      . اخجؿ مف التحدث مع الجنس األخر 11
      . يحمر وجيي إذا تعرضت لتيديد 12
      . اشعر باف اآلخريف ال يكنوف الحب لي 13
      . مشاعري تجرح بسرعة 14
      . أعاني مف السرحاف واالستغراؽ في أحبلـ اليقظة 15
      . أعاني مف االرتباؾ عند مقابمة أناس جدد والتحدث معيـ 16
      . التخاذ أي قرار في حياتي أعاني مف التردد 17
      . تراودني أحبلـ مزعجة أثناء نومي 18
      . وجودي في مركز إيواء يشعرني بالخجؿ مف الناس 19
      . اشعر بالخجؿ بسبب وضعي االقتصادي 20
      . أشاىد عمميات قتؿ وضرب أماـ عيني مف قبؿ جنود االحتبلؿ 21
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 ( مراكز اإليواء في فمسطين7.1ممحق )

 مكانو اسـ مركز اإليواء الرقـ
 بيتونيا –راـ اهلل  مؤسسة دار األمؿ لممبلحظة والرعاية االجتماعية 1
 بيتونيا –راـ اهلل  مركز حماية الطفولة 2
 بيت لحـ (SOSقرية األطفاؿ ) 3
 بيت جاال دار رعاية الفتيات 4
 العيزرية –القدس  دار الزىراء –جمعية أصدقاء دار األيتاـ  5
 نابمس مركز تأىيؿ الشبيبو  6
 طولكـر مركز األيتاـ 7
 قمقيمية مركز األيتاـ 8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

421 

 

 س الجداول:فير 
 الصفحة اسم الجدول الرقم
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 الخبرة الصادمة

85 
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