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يءٍ مِنَ اْلخَوْفِ وَاْلجُوعِ َوَنقْصٍ مِنَ األمْوَالِ
َ وَلنَبْلُوََّنكُمْ بِشَ ْ

وَاألنُْفسِ وَالثَّمَرَاتِ َوبَشِِّرِ الصَّابِرِينَ
سورة البقرة (آية )511:

اإلهداء
إىل تلك األرواح الطاهرة إىل من حبهم جيري يف عروقي و يلهج بذكراهم فؤادي
(جود – فدوى – حسن) الرحيانتان والعصفور.
أبنائي.
إىل من كان دعاؤمها سر جناحي وحناهنما بلسم جراحي إىل أغلى الناس إىل من أحاكوا سعادتي

خبيط منسوجة من قلبهما.
والدتي والدي.
إىل من كان مالذي وملجئي وبوجوده اكتسب قوة ال حدود هلا إىل من عرفت معه معين احلياة
زوجي احلبيب.

الباحثة
سهلة فايز صوالي

أ

شكر و عرفان
ديَِّ وََأنْ َأ ْعمَلَ صَالِحاً َت ْرضَاهُ النمل
شكُرَ نِْع َمتَكَ اِّلَتِي َأنْ َع ْمتَ عَلَيَِّ وَعَلَى وَاِل َ
رَبِِّ أَ ْو ِز ْعنِي َأنْ أَ ْ
(أية .)91:

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ).
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد نبي الهدى والرحمة وسيد المرسلين.

مع إتمام هذه الرسالة أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لألب والدكتور القدير راعي العلم وطالبه

الدكتور /محمد سفيان أبو نجيلة على ما قدمه لي من علم ورعاية متواصلة وجهد وتشجيع منذ والدة

فكرة هذه الدراسة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم ،وفي هذه اللحظة أدركت أن كلماتي تعجز
عن التعبير عن شكري وامتناني لسيادتكم.

كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور /محمد إبراهيم عسلية على ما تفضل به من
إشراف وتوجيه وتعليم.

وأتوجه بالشكر الجزيل للدكتور /نعمات علوان والدكتور /أسامة حمدونة على قبولهما مناقشة الرسالة.

وأوجه شكري وتقديري للدكتور /حسين أبو شنب الذي لم يبخل بعلمه.

كما وأتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ /حسن الكاشف الذي لم يبخل بعلمه.
أتقدم بخالص شكري وتقديري لوالدي الحبيبين الذين كانا رم از للعطاء الذي ليس له حدود ،وعلماني
الصبر في المحن ،أمد اهلل في عمريهما ،وال يفوتني أن اشكر إخواني وأخواتي.

وأتقدم بالشكر واالمتنان لزوجي الذي ارغب في أن انحني له شك ار وتقدي ار على ما بذله معي من جهد

من اجل أن ترى هذه الدراسة النور ،فليس هناك كلمات في الوجود تساوي شكري لك.

كما أوجه جزيل شكري وعرفاني للسيد ماهر شعت وحرمه على عطاءهما المتواصل لي.
وأتقدم بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا العمل المتواضع.
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أول :مقدمة-:
يعيش أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ظروفا حياتية صعبة وقاسية ومؤلمة نتيجة للحصار
المفروض على قطاع غزة ،منذ أكثر من أربع سنوات.
وكذلك من تأثير االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة عليه و المتمثلة باالجتياحات وقصف الطائرات
وتجريف األراضي والتي كان أصعبها الحرب الشرسة التي شنتها القوات اإلسرائيلية على غزة لمدة 21
يوما من  2118/92/27حتى .2111/9/91
والتي اطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي عليها اسم عملية الرصاص المصبوب ،وقد طالت هذه الحرب
جميع شرائح وفئات الشعب الفلسطيني ،والتي خلفت  9297شهيدا ،بينهم  251طفال وجرح نحو
 5111بينهم  9212أطفال.
وقد كانت الحرب على غزة حدثا مفصليا على المستوى العسكري والسياسي لدول المنطقة ومحددا
أساسيا لمستقبل الجغرافية السياسية في الشرق األوسط في مساراتها المختلفة .
وقد كانت هذه الحرب أيضا نقطة تحول هامة في الممارسة اإلعالمية حيث وضعت مفاهيم
الموضوعية والحياد والحرفية محل تساؤالت عديدة.
وحيثما ازداد عدد قتلى الكوارث والحروب ازداد اهتمام اإلعالم  ،ودائما ما يكون الخبر األول متعلقا
بموت أكثر ،وعندما تتوقف الحرب ،ويتوقف القتل يتوقف معها اهتمام اإلعالم تاركا خلفه إهماال
لضحايا هذه الحروب ،وبالتالي فاإلعالم ال يرحم كل عذابات ومعاناة واضطرابات األحياء الذين عاشوا
أهوال الحرب وقسوتها.
األمر الذي يسدل ستا ار من التعتيم على معاناة واضطرابات الذين يعيشون كرب ما بعد الصدمة من
خالل وسائل األعالم.
ترى الباحثة أن هذه الحرب والتي سميت بعملية الرصاص المصبوب قد خلفت أثا ار نفسية واجتماعية
صعبة لدى أبناء الشعب الفلسطيني في :قطاع غزة تمثلت في القلق واالكتئاب والحزن الشديد وردود
الفعل الناتجة عن الصدمات النفسية والضغط النفسي والتشاؤم والخوف من المستقبل.
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مما الشك فيه أن أجياال فلسطينية عديدة عاشت أهوال حروب ومجازر داخل فلسطين وحولها طوال
السنوات الممتدة بين  9128حتى اآلن ،وذاكرة التاريخ تزخر بتواريخ وأسماء األماكن تؤكد ان أجياال
فلسطينية عانت وما تزال تعاني من صدمة الحروب.
ونظ ار ألهمية اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن صدمة الحرب فقد تناولت العديد من الدراسات
أجرها برنامج غزة للصحة النفسية حول أثر الحرب على الصحة النفسية
هذه اآلثار ومنها دراسة ا
للوالدين في قطاع غزة  ،2111وأظهرت النتائج  %22من الوالدين لديهم أعراض كرب ما بعد
الصدمة ،و %27لديهم صعوبات في النوم ،و  %28يشعرون بأنهم واقعون تحت ضغط نفسي.
في حين أجري برنامج غزة للصحة النفسية دراسة بعد سنة من الحرب ،تبين من خاللها أن  %22من
الوالدين لديهم أعراض كرب ما بعد الصدمة(.ثابت)2111:
ومما الشك فيه أن بعض األفراد والمجتمعات يعيشون أحيانا في ظروف غير عادية أو ظروف غير
طبيعية ،كاالحتالل واالستعمار ،وما يصاحب ذلك من أعمال عنف ومقاومة واعتقاالت ..الخ  ،هذه
الظروف تؤدي إلى ردود فعل غير سوية والى اختالل في الصحة النفسية ( .أبو نجيلة :ص)25
وقد اهتم العديد من علماء النفس بدراسة تأثير الحروب والعدوان على حياة الناس وقد حظيت دراسة
الصدمات النفسية الناتجة عن العدوان على أهمية كبيرة من المشتغلين في الدراسات النفسية  ،ولقد
دلت نتائج عدد من الدراسات منها (دراسة عبد المعطي وعبداهلل )2119 ،ودراسة ( Gray and
 )Elisa, 2004التي أجريت في هذا المجال على أن بعض األفراد الذين يتعرضون لظروف االحتالل
والقهر والتسلط يعانون من اضطرابات نفسية حادة .
وهم أكثر عرضة لإلصابة بالمشكالت المرتبطة بالصحة النفسية والعقلية من األفراد الذين ال يعايشون
مثل هذه الخبرات وبهذا الصدد فقد أشارت دراسة سولومون ( )Solomonأن الحرب من شانها أن
تؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق ،واإلحباط ،والشعور بالعزلة ،والعزوف عن األنشطة
االجتماعية ،الشعور بالوحدة النفسية ،وفقدان األصدقاء ،وعدم االنتظام في النوم ،وعدم سعادتهم في
حياتهم األسرية.
ونظ ار لتأثير الحروب على حياة الناس فقد كان من الضروري متابعة اآلثار النفسية التي خلفتها الحرب
اإلسرائيلية على قطاع غزة ،لمعرفة اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لدى األمهات في قطاع غزة.
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وقد تم اختيار هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة ألنها تعتبر العماد لألجيال القادمة
إذ أن أية اضطرابات تعاني منها األمهات سوف تنعكس سلبا على مستقبل الجيل القادم حيث تعتبر
الصحة النفسية السليمة إحدى الغايات األساسية لعمليات التنشئة االجتماعية والتربية ،وان الشعور
باألمن والطمأنينة النفسية ،واإليجابية والفاعلية ،والرضا والسعادة وتحقيق الذات  ،من أهم مقومات
الشخصية السوية الناضجة التي تتمتع بالصحة النفسية اإليجابية .وترى الباحثة أن ما مرت وال ت ازل
تمر به األمهات في قطاع غزة من ظروف سياسية واقتصادية قاسية ترتب عليها ردود أفعال غير
طبيعية وبالتالي فإن تضافر العوامل النفسية مع الظروف والعوامل البيئية الخارجي تؤثر بدون شك
على النمو النفسي لهؤالء األمهات مثلهن كباقي فئات الشعب الفلسطيني بقطاع غزة .
كما ظهر من خالل متابعة الحرب على غزة عن طريق وسائل اإلعالم وشاشات التلفاز ،من جانب
المتخصصين في اإلعالم أن الصورة تعادل ألف كلمة ،وان صور األشخاص تجذب االنتباه أكثر مما
تجذبه الصور األخرى.
فمن خالل مشاهدة الصورة ،أصبح باإلمكان استدعاء لحظة من طفولتنا ،ولحظات من الفرح والحزن
التي عشناها في حياتنا.
والن الصورة تحتل جوهر لحظة ما وتجعلها دائمة ،فان الفرد يقوم بمشاهدتها مرة بعد أخرى .وبذلك
أصبحت الصورة الشاهد الملك والمدون لحوادث العالم.
فالصور تسجل الحروب بما فيها من هدم وتدمير وقتل وتشريد وجوع وفقر والمأساة اإلنسانية ككل .
وقد تكرس نفوذ الصورة عبر السنين في االطالع على الحروب بشتى جوانبها المرعبة ،حيث تكشف
الصور فظائع الحرب ،فهناك عدة آالف من صور حرب فيتنام وحرب الخليج وحرب غزة قد شوهدت
بعد أيام من التقاطها وأثناء الحرب ،حيث أنها تركت أث ار كبي ار على الجمهور في أرجاء مختلف
المجاالت .ولكن ماذا عن التأثير النفسي لهذه الصور ونحن نسمع ونشاهد أنين الضحايا وما حل بهم
من دمار بل ويلفظ بعضهم أنفاسه أمام عدسات الكاميرات (قناة الجزيرة .)2118:
لذا فقد ارتأت الباحثة أن تخصص هذه الدراسة لمعرفة اضطرابات ما بعد الصدمة التي خلفتها مشاهدة
الصورة اإلعالمية والمعايشة لألحداث خالل الحرب على قطاع غزة لدى األمهات .حيث تعتبر
الصورة اإلعالمية التي شاهدها العالم اجمعه ذات أهمية كبيرة وذلك ألنها شكلت وعيا تاما لجميع
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الشعوب العربية ولجميع المنظمات والهيئات الدولية خاصة هيئات حقوق اإلنسان كي تتحمل كل منها
مسئولياتها تجاه ما يحدث .
ولكن صور الجرحى وأشالء الشهداء التي تمت مشاهدتها الزالت راسخة في أذهان الصغار والكبار
لدرجة أن البعض الزال يعاني منها وقد يظل يعاني منها لفترة طويلة .

ثانيا :مشكلة الدراسة-:
إن تعرض الفرد لخطر مفاجئ أو رؤية مشهد مفزع قد يتسبب في حدوث اضطرابات كرب ما بعد
الصدمة ،ومما الشك فيه أن الحرب األخيرة ( )2118التي شنها االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة
في عملية الرصاص المصبوب ،تجسدت بصورة مأساوية على أفراد األسر الفلسطينية ،بما يمكن أن
يؤدي إلى اضطرابات كرب ما بعد الصدمة بصورة شديدة يعاني منها الجميع .
وكون الباحثة واحدة من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وقد شاهدت وعايشت هذه الحرب فقد لفت
انتباهها ما يعانيه أبناء هذا الشعب بكافة شرائحه من االضطرابات التي نتجت عن صدمة هذه الحرب
ومن خالل معرفة الباحثة ومشاهدتها لما عانته األمهات الفلسطينيات خالل هذه الحرب،
فقد اتجهت الباحثة إلى الخوض في غمار مشكلة البحث حيث تتبلور في التساؤل الرئيس التالي :ما
اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لدى األمهات المشاهدات للصورة اإلعالمية والمعايشات للحرب على
قطاع غزة؟
ومن خالل التساؤل الرئيسي يمكن تحديد تلك المشكلة تحديدا أكثر من خالل عدة تساؤلت فرعية
على النحو التالي:
تساؤلت الدراسة:
 .9ما أكثر اضطرابات كرب ما بعد الصدمة شيوعا لدى األمهات اللواتي عايشن وشاهدن الحرب
األخيرة على قطاع غزة ؟
 .2ما أكثر اضطرابات كرب ما بعد الصدمة شيوعا لدى األمهات اللواتي عايشن الحرب األخيرة على
قطاع غزة؟
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 .1ما أكثر اضطرابات كرب ما بعد الصدمة شيوعا لدى األمهات اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على
قطاع غزة؟
.2هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين األمهات المشاهدات الصورة اإلعالمية المعايشات
الحرب األخيرة على قطاع غزة بالنسبة لدرجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة؟
.5هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
المشاهدات والمعايشات للحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية؟
.2هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية؟
.7هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية؟
.8هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
المشاهدات و المعايشات للحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي؟
.1هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي؟
.91هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي؟
.99هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة
لألمهات المشاهدات والمعايشات للحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي؟
.92هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي؟
.91هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي؟
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ثالثا:أهداف الدراسة-:
يمكن تحديد أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:
 التعرف على مستوى اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لدى األمهات المشاهدات والمعايشات
للحرب األخيرة على قطاع غزة .
 التعرف على االختالف بين اضطرابات كرب ما بعد الصدمة الناتجة عن المشاهدة للصورة
اإلعالمية واضطرابات كرب ما بعد الصدمة الناتجة عن المعايشة لألحداث خالل الحرب لدى
األمهات في قطاع غزة .
 التعرف إلى الفروق في اضطرابات كرب ما بعد الصدمة تبعا لالنتماء السياسي والفئة العمرية
والمستوى التعليمي لألمهات المشاهدات والمعايشات للحرب األخيرة على قطاع غزة .

رابعا:أهمية الدراسة-:
 -9تنبع أهمية الدراسة في تناول واقع معاش في األراضي الفلسطينية يعاني منه المجتمع
الفلسطيني بأسره  ،حيث أن السالح األول في الحرب هو سالح التدمير النفسي ،والحرب دائما
يصنعها اإلنسان وهو أيضا ضحيتها ،واآلثار الجسدية للحرب تكون واضحة دائما ،وانما اآلثار
النفسية للحرب ومشاهدة الصورة اإلعالمية خاللها الحرب هي التي تأخذ زمنا حتى تصبح
واضحة ،ومن أكثر االضطرابات النفسية التي يتعرض لها اإلنسان بعد الحرب هو اضطراب ما
بعد الصدمة ،ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على اضطرابات ما بعد الصدمة
لدى األمهات في قطاع غزة  ،وآثارها العميقة التي حفرت في عقولهن و نفسياتهن آثا ار لن تزول
بسهولة.
 -2كما تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها تلقي المزيد من الضوء على طبيعة مفهوم مشاهدة
الصورة اإلعالمية وأبعادها المختلفة ومدى تأثيرها على األمهات في قطاع غزة .
 -1وتظهر أهمية الدراسة أيضا في إنها تكشف عن اضطرابات ما بعد الصدمة الناتجة عن مشاهدة
الصورة اإلعالمية ومعايشة األحداث خالل الحرب األمر الذي قد يساعد في تخفيف حدة المعاناة من
هذه االضطرابات ،كما تأمل الباحثة من خالل نتائج هذه الدراسة في تمكين
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األمهات من التعبير عن صراعاتهن ومخاوفهن ،األمر الذي يسهل عليهم مواجهة ما يتعرضن له من
صعوبات ومساعدتهن في التغلب عليها .
 -2كما تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول شريحة من األمهات الفلسطينيات اللواتي تمثلن نصف
المجتمع وهي شريحة التي لم تحظى بحظ وافر من الدراسات المحلية خاصة أن الحالة النفسية لالم
تؤثر بشكل كبير على األبناء.
 -5تنبع أهمية الدراسة من كونها تسلط الضوء على أهمية الدور اإلعالمي وأثره على الجانب النفسي
لدى األمهات والفرد في المجتمع الفلسطيني.
 -2كما تأمل الباحثة أن يستفيد من خالل نتائج هذه الدراسة القائمين على شئون المرأة في الو ازرات
ذات الصلة كو ازرة الشئون االجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في وضع وتصميم خطط
وقائية و إرشادية ،قد تساعد في تخفيف اضطرابات ما بعد الصدمة لدى األمهات في قطاع غزة سواء
في مجال اإلرشاد الفردي أو الجماعي أو األسري .

خامسا :مصطلحات الدراسة-:
 -5الصورة اإلعالمية :تعرف الباحثة الصورة اإلعالمية على أنها :ما يظهر أو يسجل حدثا وقع
في مكان معين وزمن معين ،وهذا النوع من الصور يعطي القارئ متممات للخبر وال يجعله
يستفسر عن صحة ما ورد في الخبر من معلومات .
 -2مشاهدة الصورة اإلعالمية :تعرف الباحثة مشاهدة الصورة اإلعالمية على إنها هي ل مشاهدة
األمهات للصور العنيفة الخاصة بالحرب األخيرة على قطاع غزة من خالل شاشات التلفاز ،أي
مشاهدة األم لهذه األحداث ولكن ليس بشكل مباشرل .
 -3معايشة األحداث :تعرف الباحثة معايشة األحداث على أنها هي لمعايشة األم ألحداث مرعبة
وشديدة وغير متوقعة مباشرة ساعة وقوع الحدث أي معايشة الحرب على قطاع غزة .
 -4الحرب اإلسرائيلية األخيرة  :هي الحرب التي شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة
،بالهجوم المفاجئ بالطائرات والدبابات ومختلف أنواع األسلحة التي يمتلكها ،بهدف قتل واعتقال
وتدمير كل ما يقع أمامه في قطاع غزة وذلك بتاريخ  2118-92-27حتى 2111-9-98
ويطلق عليها الجيش اإلسرائيلي اسم عملية الرصاص المصبوب.
3

 -1كرب ما بعد الصدمة  :PTSDتعريف الصيغة التشخيصية األمريكية لألمراض العقلية
الرابعة  DSM-IVكرب ما بعد الصدمة النفسية على أنه :أي حدث ضاغط نفسيا وخارج عن
نطاق تحمل الكائن البشري االعتيادية( .ثابت)2:2112،
 -6الصدمة  Traumaتتبنى الباحثة تعريف ثابت للصدمة وهو  :الصدمة عبارة عن معايشة
أحداث الحرب والعدوان من قتل وتدمير وتعذيب ورعب ،وما ارتبط بها من خبرات سلبية ،غير
سارة ،تتسبب في ظهور أعراض مرضية( .ثابت)2:2112،
 -7وتعرف الباحثة اضطراب كرب ما بعد الصدمة بأنه :تعرض اإلنسان لحدث يفوق قدرته
االعتيادية ويؤدي به إلى حالة من التوتر والقلق والخوف واإلحباط واالكتئاب والصراع النفسي
واضطرابات انفعالية واضطرابات في الجهاز الدوري والجهاز العصبي.

سادسا :حدود الدراسة-:
 .9الحد الموضوعي :كرب ما بعد الصدمة وعالقته بمشاهدة الصورة اإلعالمية وكذلك عالقته
بالمعايشة لألحداث خالل الحرب على غزة.
 .2الحد الزماني :أجريت هذه الدراسة في الفترة الممتدة ما بين شهري(مايو–2199يناير.)2192
 .1الحد المكاني :أجريت هذه الدراسة على قطاع غزة كافة حيث المناطق التي شاهدت والمناطق
التي عايشت الحرب اإلسرائيلية األخيرة .
 .2الحد البشري :تتكون عينة الدراسة من ( )227أم وهي مقسمة إلى عينتين ،األمهات اللواتي
عايشن الحرب على غزة واألمهات اللواتي شاهدن الحرب من خالل الصورة اإلعالمية
(شاشات تلفازه).
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الفصل الثاني
اإلطار النظري واملفاهيم األساسية
 أول :الصورة الصحفية.
 ثانيا :اضطراب كرب ما بعد الصدمة.
 ثالثا :الستجابة اإلنسانية للصدمة النفسية.
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تمهيد-:
اهتمام اإلنسان بالصور موجود منذ القدم ،حيث كان اإلنسان البدائي يرسم ويلون على جدران كهفه
قصة معاركه مع الطبيعة ،وتعتبر الصور والرسوم التي رسمها اإلنسان أول لغة مكتوبة ،ومنها تطورت
األبجدية.
وتفهمت الصحافة العربية هذا االهتمام فنشرت صحيفة األهرام المصرية أول صورة صحفية في العام
(( )9889علم الدين.)21 :9181 ،
واستمر التطور إلى غايته بإدراك مسئولي الصحف المتنامي لقيمة الصورة وتأثيرها على القارئ،
فأولتها اهتماما أكبر ،لذلك فان الصورة الصحفية الجيدة تجذب االنتباه وتثير االهتمام ،وتقدم وسائل
مؤثرة في شكل ال تستطيعه الكلمات وحدها ،والمثل الصيني يقول “صورة تغني عن ألف كلمة” فكثي ار
صور تدل على الحدث وتعبر عنه ،ويعد الصراع العربي اإلسرائيلي من أبرز
ما يكون هناك
ٌ

الصراعات اإلقليمية التي شهدها القرن العشرون (.)Maria,9117 :219

وقد تعددت األدوات والوسائل اإلعالمية التي تناولت مشهد هذا الصراع ،والتي كان آخرها الحرب على
قطاع غزة ،حيث أبرزت الصور التلفزيونية والصحفية ،إحدى أبرز هذه األدوات ،خاصة بعد إدراك
الصحفيين أن الصور الصحفية الجيدة ال تستخدم لمجرد إضفاء الجاذبية على الصفحات ،وانما
لمساعدة القراء على فهم الموضوعات وحثهم على قراءة أكثر عمقا بتقديم معلومات مصورة واضحة
بتأثير درامي.
وشهد العصر الحالي تزايدا لدور وسائل اإلعالم في التغطية المباشرة لألحداث السياسية واالقتصادية
والعسكرية وغيرها ،بدرجة أصبح معها الجمهور يعيش تطور األحداث أوال بأول ،ويرجع ذلك إلى
القدرات التكنولوجية الفائقة لوسائل اإلعالم التي تضع كل فرد على موقع الحدث في الوقت
الفعلي(هوج)81: 9112 ،
واكتسبت الحرب أهمية كبيرة ،وفرضت نفسها على تطور األحداث في المنطقة منذ اندالعها في 27
ديسمبر  2118حتى تاريخ  98يناير  ،2111بل أصبحت بندا دائما على أجندة وسائل اإلعالم

33

العربية والدولية كونها كانت حربا شاملة على كل القطاع ومفاجئة للكثير من المسئولين في كثير من
دول العالم وكذلك ألنواع السالح التي استخدمت فيها والمدة الزمنية الغير مسبوقة في اتساعها .
وتعد الصورة الحية الستشهاد الطفل “محمد الدرة” ،مع بداية انتفاضة األقصى  2111/1/28بداية
تحول في تاريخ الصورة اإلعالمية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والتي عكست حجم الوحشية
اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني األعزل من السالح (.األسطل)1: 2111 ،
وترى الباحثة من خالل متابعتها لبعض شاشات التلفزيون ،أن هناك اهتماما متفاوتا بالصورة
الصحفية ،من حيث عرض الممارسات اإلسرائيلية الوحشية المتواصلة على الشعب الفلسطيني بقطاع
غزة والتي استهدفت هذا الشعب أنسانا و أرضا وشج ار وحج ار في صور ومشاهد تليفزيونية مباشرة
وحية األمر الذي أعطاها تأثي ار يفوق بدرجة كبيرة السماع دون المشاهدة .

أول :الصورة الصحفية تعريفها وتطورها-:
تعريف الصورة الصحفية-:
ع ــرف محمـــود أدهـ ــم الصـــورة الصـ ــحفية بانهـــا “الصـــورة الفنيـــة ،البيضـ ــاء والس ــوداء أو الملونـــة ،ذات
المضـ ــمون الحـ ــالي المهـ ــم ،الواضـ ــح و الجـ ــذاب ،والمعب ـ ـرة وحـ ــدها أو مـ ــع غيرهـ ــا فـ ــي صـ ــدق وأمانـ ــة
وموضــوعية ،فــي أغلــب األح ـوال ،عــن األحــداث أو األشــخاص أو األنشــطة أو األفكــار أو القضــايا أو
النص ــوص والوث ــائق ،أو المناس ــبات المختلف ــة المتص ــلة غالب ــا لم ــدة تحريري ــة معين ــة ،تنش ــرها أو تك ــون
صالحة للنشر على صفحات جريدة أو مجلة ،أو توزعها وكالة أنباء أو صور.
وعرفها أيضا بأنها “ نقل مطابق للواقع المادي لشكل قائم أو متحرك بواسطة آلة التصوير أو يد
الرسام أو هما معا يظهر على سطح من ورق أو مادة أخرى تالئمه ،بمعرفة مصور أو رسام محترف
أو من المهتمين أو الهواة ،بهدف النشر أو العرض أو الشرح أو التسويق أو االستشهاد أو التسجيل
التذكاري ،باستخدام األلوان ،أو األبيض واألسود فقط (ادهم.)21: 9188 ،
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النشأة والتطور واألهمية-:
بداية الصورة وتطورها-:
ـور ملحوظـا يتوافـق مـع التطـور اإلنسـاني فقـد
شهدت الصورة اإلعالمية منذ نشأتها مع بداية الخلـق تط ا
اس ــتخدمها اإلنس ــان الب ــدائي للتعبي ــر ع ــن نفس ــه وع ــن أفك ــاره .ب ــدليل أن الح ــروف الهجائي ــة ف ــي اللغ ــة
اإلنسانية األولى اتخذت شكل صور األشياء والطيور والحيوانـات المحيطـة باإلنسـان األول مثلمـا حـدث
في اللغة الهيروغليفية وغيرها من لغات الشرق القديم.
وحقيقة التصوير القديم في بداية خطواته أنه انطلق من فهم القدماء للضوء ،وابتكارهم صندوقا بـه ثقـب
ضيق في أحد جوانبه ومرآة مائلة على الوجه المقابل وحاجز ضوئي يتلقي الضوء المنعكس.
وفــي القــرن الماضــي مــر فــن الصــورة بتطــور مــذهل ومتالحــق بفضــل التطــور التكنولــوجي الكبيــر الــذي
يشهده العالم في الوقت الـراهن ،فمـن الغرفـة المظلمـة التـي كـان يجلـس بهـا الرسـام ليرسـم ويخـط بريشـته
األجســام التــي تعكســها أشــعة الضــوء وص ـوال إلــى الكــامي ار الرقميــة التــي تســتطيع التقــاط عــدد كبيــر مــن
الصور وتخزنها في أقل من ثانية من الزمن .
وتــري الباحثــة انــه علــى الــرغم مــن أن بــدايات اســتخدام الصــورة اإلعالميــة كانــت بطيئــة اال أنهــا مــرت
بم ارحــل متعــددة هــذه الم ارحــل شــهدت تطــو ار كبي ـ ار خــالل العقــدين األخي ـرين مــن القــرن الماضــي والعقــد
األول من القرن الحالي .
ومـع تطـور الصــحافة أصـبح الفــن الصـحفي الحــديث فنـا بصـريا يعتمــد علـى الصــور والرسـوم والخـرائط،
كمـا أصـبحت الصـور تلعـب دو ار أساسـيا فـي تحقيــق أهـداف الصـحافة فـي عصـر التطـور والتقـدم ال ارئــع
في فن التلفزيون ،ومع أن الصور قد استخدمت في الصحافة منذ أكثر من قرن فإن التوسـع الكبيـر فـي
استخدامها خالل السنوات األخيرة كان له أبلـ اثـر علـى الصـحافة منـه فـي أي وقـت مضـي  ،أمـا اآلن
فـإن التغييــر والتطــور قــد أصــاب عــدد الصــور ،وحجمهــا وطبيعتهــا ليـزداد عــدد الصــور ،ويخصــص لهــا
ص ــفحات كامل ــة ،وأص ــبحت اللقط ــات الجدي ــدة لموض ــوعات حي ــة وذل ــك بفض ــل ابتك ــار حاج ــب الض ــوء
األسرع حركة ،والفيلم المتطور والعدسات األنقى خامة ،ثم واكب ذلك تطور سريع فـي صـناعة األنمـاط
(األكليشــيهات) ،أو كــذلك فــي طــرق نقــل الصــور بســرعة مذهلــة ســلكيا وال ســلكيا(إمام-972: 9119 ،
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تطور استخدام الصورة الصحفية في الصحافة-:
منــذ دخــول الصــور الصــحفية إلــى اســتخدامات الصــحافة أصــبح اهتمــام الصــحافة بهــذه الصــور اهتمامــا
كبي ار حيث لعبت دو ار كبي ار في تطورها ،وبخاصة أنها الوسيلة األولى التـي أمكـن بهـا للمـواطن العـادي
أن يتصــل بصـريا بالعــالم مــن حولــه ،ممــا فــتح إمامــة آفاقــا جديــدة تتعــدى حــدود القريــة ،أو المدينــة التــي
يعيش فيها.
وبدأ التصوير الفوتوغرافي في يناير 9811م ،عندما أعلن اكتشاف “ داجير”  Daguerreفي أكاديمية
العلــوم ببــاريس ،ليصــبح هــذا االخت ـراع متاحــا ومتــوف ار للعــالم أجمــع مــن قبــل الحكومــة الفرنســية ،وكــان
التطــور الحقيقــي ف ـي اســتخدام التصــوير الفوتــوغرافي فــي الصــحف عنــدما توصــل “ســتيفن هورجــان”
 Steephen Horganفـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة عـام  ،9881و”ميشـنباج” Messenbach
فـي ألمانيـا عـام 9882م إلـى إنتـاج الصـور الظليـة بطريقـة “الهـافتون”  Haiftoneمـن خـالل اسـتخدام
الشــبكة ،وقــد ظهــرت أول صــورة بهــذه الطريقــة فــي صــحيفة “ديلــى ج ـ ار فيــك” األمريكيــة عــام 9881م،
وكانــت مجلــة “فوتــو ج ارفــى نيــوز” البريطانيــة مــن بــين المجــالت البريطانيــة األولــى التــي وظفــت هــذه
الطريقة الجديدة إلنتاج الصور عام ( 9882اللبان.)927 -922 :9115 ،
وتأثرت الصورة الصحفية بعـد الحـرب العالميـة األولـى بعـدة عوامـل دفعـت بهـا قـدما إلـى المكانـة المهمـة
التــي تحتلهــا اليــوم ،وفــي الوقــت نفســه لحقــت الصــورة بــالخبر فجارتــه فــي ســرعة الوصــول إلــى القــارئ
ونافس ــته ف ــي اإلع ــالم( ،مهمت ــه األص ــلية) ،فب ــين ع ــامي  9115 ،9122أمك ــن إرس ــال الص ــورة عل ــى
االهتـ اززات نفســها التـي يرســل بهــا الصـوت فــي التلفزيـون ،ثــم أمكــن إرسـالها برقيــا فالسـلكيا بعــد لحظــات
من التقاطها ،وبذلك أصبحت الصور ال تكتفي بتوضيح الخبر ،بل تنقله و تسبق به ،وأتقنـت علـى مـر
األيـام عمليـة نقـل الصـور حتـى أصـبحت تنــافس بـدقتها ووضـوحها العنـاوين فـي إبـراز الخبـر (الرفــاعي،
.)221:9178
ويرجع التطور الذي دخل على الصورة الصحفية إلى تطور الكامي ار التي تعد المصـدر األساسـي الـذي
نحصــل مــن خاللــه علــى الصــورة الصــحفية وتطــور الكــامي ار يقــف وراء التطــور الــذي يشــهده التصــوير
الصحفي اليوم في الصحيفة الحديثة ،فمع التطور التقني فـي آالت التصـوير تطـور التصـوير الصـحفي
بذات المعدالت ،واذا أتيح مقارنة كاميرات القـرن العشـرين بمثيلتهـا فـي القـرن التاسـع عشـر لتبـين مقـدار
التطور المذهل الذي ط أر على هذه الكامي ار الجذابة (الطباعة.)91:9178 ،
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الصورة الرقمية-:
التطــور المــذهل الــذي وصــلت إليــه الصــورة فــي الوقــت الحــالي هــو الوصــول إلــى الصــورة الرقميــة التــي
أحدثت طفرة هائلة في سرعة نقلها واستقبالها ومعالجاتها والتفضـيل فيمـا بـين الصـور المـراد نشـرها دون
تكبد تكاليف تحميضها وطبعها ،بعد أن كانت معالجاتها رقميا العقبـة األساسـية فـي اإلنتـاج اإللكترونـي
لصفحات الجرائد ،حيث كانت تتوفر أنظمة إلنتاج اإلعالنات المبوبة واألخبار بصورة إلكترونية.
وتعمل الكامي ار الرقمية خالل تسجيل الصورة فـي مصـفوفة خاليـا حساسـة للضـوء تـدعي ) (CCDعـن
مالي ــين المس ــتقبالت الض ــوئية التـ ـي تق ــيس الل ــون ودرج ــة الس ــطوع لك ــل جزيئ ــه م ــن جزئي ــات المش ــهد
المصــور ،وهــي تســجل إمــا داخــل الكــامي ار علــى رقيقــة الــذاكرة أو خــارج الكــامي ار علــى رقــائق مســتقلة،
والكامي ار الرقمية تخزن المعلومات األولية في ملفات مضغوطة يقـوم الكمبيـوتر بإعـادة إنتاجهـا إلـى أحـد
أش ــكال الملف ــات المعروف ــة مث ــل  BMPأو  TIFFوغيره ــا ،ويق ــوم الكمبي ــوتر بتخــزين الص ــورة إلكتروني ــا
كسلســلة رقميــة تمثــل اللــون والشــكل والحــدود والكثافــة وكــل خان ـة رقميــة تمثــل جــزءا مــن الصــورة يســمي
بيكســل  PIXELوتتمثــل الصــورة الواحــدة مئــات األل ـوان وحتــى بماليــين البيكســالت ،وهــو مــا يــدعي
بالكثافــة النقطيــة للصــورة ،وبعــض الكــاميرات تســتعمل البيكســالت المربعــة ،وهــي للعــرض علــى شاشــة
الكمبيوتر حيث يزداد الوضوح فيما تسـتخدم الكـاميرات الرقميـة األخـري البيكسـل الـدائري كمـا هـو الحـال
في الفيديو.
وكانــت وكالــة “اسوشــيتيدبرس” األمريكيــة هــي التــي توصــلت إلــى تطــوير مــا يســمي “ الغرفــة المظلمــة “
اإللكترونية ،ويقوم هذا النظام بمعالجة كل الصـور الفوتوغرافيـة الـواردة إلـى مقـر الوكالـة ،وتحويلهـا إلـى
بيانات رقمية ،وتكـون متاحـة للمشـاهدة علـى شاشـات عـرض ،للقيـام بمعالجتهـا فـي الغرفـة المظلمـة قبـل
نقل هذه الصور إلى المشتركين ،وفي أكتوبر  9187شقت الصورة الفوتوغرافية اإللكترونية طريقها إلى
الصفحة األولى في الصحف األمريكية لتكتمل بذلك دائرة التكنولوجيا التي تم تطبيقها في الصحافة وقد
ظهــرت فــي الصــفحة األولــى مــن الطبع ـة األولــى لصــحيفة  U.S.A todayصــور فوتوغرافيــة ملونــة
وكان ــت ه ــذه الص ــورة ملتقط ــة عل ــى قرص ــين م ــن خ ــالل الخط ــوط التلفوني ــة إل ــى مق ــر الجري ــدة (اللب ــان،
)971:2119
والتطور المهم الذي حدث في نقل الصـور الرقميـة فـي دور النشـر يقـوم علـى اسـتخدام الحاسـبات اآلليـة
فــي نقــل الصــور مثلمــا يحــدث اآلن فــي اســتيفاء اغلــب الصــحف فــي العــالم للصــور مــن وكـاالت األنبــاء
35

العالميــة ،ولقــد كانــت هــذه الخطــوة نتيجــة لمــا أســفرت عنــه التجــارب التــي قــام بهــا فــي بريطانيــا اتحــاد
الجمعيات الخاصة بناشري الصحف وجمعيات الصحافة البريطانية الهادفة إلى البحث فـي مجـال النقـل
الرقمــي للصــور حي ـث أســفرت التجــارب عــن إمكانيــة اســتحداث أجه ـزة حاســوبيه ضــخمة تمكــن نقــل كــم
كبير من الصور الرقمية المخزنة على أشرطة من مصادر مختلفة بحيث تمكن المحررين من اإلطـالع
عليه ــا عب ــر الشاش ــات الخاص ــة بالحاس ــبات اآللي ــة قب ــل طل ــب الحص ــول عل ــى نس ــخ منه ــا (العس ــكر،
.)19:9118
ويمكــن تعريــف الكــامي ار الرقميــة بأنهــا :آلــة تصــوير تتــيح التقــاط الصــورة بســرعة عاليــة ،وتخزينهــا علــى
وســائط إليكترونيــة متنوعــة ،وذلــك مــن خــالل تحويــل األشــعة الضــوئية المنعكســة مــن علــى الهــدف إلــى
نقــاط ضــوئية إليكترونيــة باســتخدام أن ـواع مــن الش ـرائح الحساســة للضــوء ،يــتم تحويهــا فيمــا بعــد داخــل
الكامي ار إلى إشارات رقمية (الغريب.)12 :9182 ،
ولقد فتح التصوير الرقمي آفاقا جديدة من العمل في المجاالت التي تعتمد بشكل أساسـي علـى عمليـات
التصوير ومراجعة الصور ،حيث تسمح آالت التصوير الرقمية بالتقـاط الصـور ولصـقها فـي أيـة وثيقـة،
مما يوفر الوقت والتكلفة المادية التي تنجم عن استخدام مصور متخصص(القمري.)212:2119 ،
وفي ظل هذه الطريقة الرقمية لإلنتاج أمكن االستقبال اإللكتروني للصور عبر وسيط الصور picture
 netالمتصل بشبكة الصحيفة ،والذي يتلقـى الصـور لحظـة وقـوع الحـدث مباشـرة ،لتظهـر علـى شاشـات
االستقبال بمقر الجريدة (محمود. )75:9117 ،
وتعتبر مؤسسة األهرام أول دار صحفية مصرية تقتني آلة تصـوير فوتـوغرافي إلكترونيـة ،وتتـيح أنظمـة
التصوير الرقمي.
مزايا أنظمة التصوير الرقمي-:
هناك العديد من المزايا ألنظمة التصوير الرقمي من أهمها:
.9يمكــن للمصــور إرســال الصــور التــي تــم التقاطهــا علــى الفــور إلــى صــحيفته عبــر خطــوط التليف ــون
العادية ،أو بالتليفون المحمول ،أو تليفون األقمار الصناعية.
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.2لــم يعــد هنــاك وجــود مســح الصــور الورقيــة أو الفيلميــة علــى أجه ـزة المســح الضــوئي scanners
لتحويلهــا إلــى بيانــات رقميــة ،بــل أصــبحت العمليــة تــتم كلهــا فــي شــكل رقمــي ،وهــو مــا مكــن صــور
األحداث المهمة التي وقعت مؤخ ار من اللحاق بالموعد النهائي لطبع الصحيفة.
 .1يمكن االستغناء عن األفالم الحساسة والمواد الكيماوية ،والغرفة المظلمـة التقليديـة عنـد اسـتخدام
أآلت التصوير الرقمية.
.2إمكانيــة اســتقبال صــور الخــدمات الســلكية ووكــاالت األنبــاء ،ورؤيتهــا علــى الشاشــة قبــل طبعهــا
وتحميضها .فمن ضمن “ ”9151صورة فوتوغرافية استقبلتها صحيفة “بليتمور صن” األمريكية من
وكالة اسوشيتدبرس خالل أسبوع ،قامت الصحيفة بنشر  215فقط.
.5تخـزين الصــور علــى قــرص يــؤدي إلــى تكــوين مكتبــة للصــور ،تصــبح فيهــا بعــد ذلــك أرشــيفا إلكترونيـا
للصور(محمود.)975-972:9117 ،

أهمية الصورة وخصائصها-:
أهمية الصورة في الصحافة-:
تأتي أهمية الصورة في الصحافة من خالل العديد من الوظائف التي تؤديها فـي إطـار العمـل الصـحفي
على أساس أنها عنصر طبيعي فهي من خالل ما تتضمنه من مادة صحفية تعمل على تأديـة وظـائف
من حيث المضمون ،وتأتي أهمية الصورة الصحفية في هذا الجانب من خالل.
 .9إمكانية الصورة في إضافة الكثير من المعاني للمادة المقدمة مما يكسبها مصداقية أكبـر مـن خـالل
قدرتها على التفاعل مع الكلمات إليجاد جو واقعي يقترب من الواقع المنقول ،بما يدعم تفهم القارئ
للواقع المنقول واستيعابه لمعانيه(العسكر.)21-22:9182 ،
 .2دور الصورة في تثبيت المعلومات في ذاكرة القارئ تبعا لدور المدخل البصري في إدراك الصورة ثم
العمل على تخزينها بما يؤدي إلى أن تكون المادة المحتوية على الصورة أكثر التصاقا بالـذهن مـن
غيرها من المواد غير المصورة (سويلم.)27-22 :9182 ،
 .1إمكانية تقديم الصورة معلومات في خبر صغير ،األمر الذي ال تستطيع المادة المكتوبـة أداءه ،كمـا
تعمل الصورة على تقليل الجهـد المطلـوب بذلـه مـن القـارئ لإلحاطـة بالمـادة المنشـورة ،علـى العكـس
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من المادة التحريرية المكتوبة التي تسـتدعي التـأثر بهـا إعمـال العقـل والـذهن فـي تخيـل مـا تثيـره مـن
معان قد تعجز الكلمات والجمل عن تصويرها للقارئ (صبحي.)88:9172 ،
 .2إمكانيــة أن تشــغل الصــورة علــى حي ـ از كموضــوع إخبــاري ،بمــا يعمــل علــى إضــفاء الحيويــة والحركــة
على تغطيات الصحف لألحداث (العسكر.)27:9118 ،
. 5عمل الصورة على تنمية مواهب القراء في دقة المالحظة من خالل سعيهم الكتشاف بعض
الصور المنشورة (ادهم.)918:9188 ،
خصائص إخبارية أخرى تتوافر في الصورة-:
 .9المضمون الذي يفاجئ القراء بشي غير متوقع أو شيء يصيب في الصميم فكرة قديمة كانت سائدة
بينهم.
 .2المضــمون الــذي يت ـوافر لــه مــا يســمي بالعنصــر الــدرامي والتركيــز الشــديد علــى بعــض جوانــب هــذا
العنصر ،مثل دراما اللحظة السريعة ،أو التي تتصل بالطفولة ،أو الدراما اإلنسانية.
 .1المضمون الذي يتوافر له نسبة في المفارقات ،أي المتصل بأمور غير متوقعة.
 .2الصــورة التــي يعكــس مضــمونها الصـراع :ويقصــد بــه المضــمون الــذي تتضــمنه مشــاهد الصـراع فــي
جانبـه الحيـاتي أو الرياضــي أو الحزبـي أو العملــي أو العسـكري ،ونجــد أن اإلقبـال يكــون كبيـ ار علــى
مثل هذه األخبار وما يتصل بها.
ـالمرة فــي
 .5الصــورة التــي يعكــس مضــمونها عنصــر الجــنس :يقبــل الق ـراء علــى الصــورة التــي تتصــل بـ أ
أحواله ــا المختلف ــة ،جماله ــا وأزيائه ــا وتسـ ـريحات ش ــعرها ورياض ــتها ونش ــاطها ،خاص ــة عن ــدما تك ــون
للنساء الشهيرات أوالجميالت جدا.
 .2الصــورة التــي يعكــس مضــمونها عنصــر اإلحساســات :وهــو المضــمون الــذي يكــون أكثــر اقت اربــا مــن
العواطف اإلنسانية السامية والمتوهجة ،إنها المشاعر الحقيقية في صور تعكسها ومضمون يبرزها،
وتكــاد تســتدر الــدموع مــن بــين عيــون الق ـراء مثــل صــورة األمومــة فــي لحظــات خوفهــا علــى أبنائهــا،
وصور المذابح الجماعية.
 .7الصـور التــي يعكــس مضـمونها عنصــر التقــدم :وهــو المضـمون الــذي يقــدم الجديـد فــي ألـوان النشــاط
المختلفة ،أو يبشر به ،وبخاصة في المجال العلمي بفروعه المتعددة.
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 .8الصــور التــي تعكــس مضــمونها عنصــر األصــالة :وهــي التــي تعكــس الجديــد المتصــل بالقــديم مثــل
مجاالت الكشوف األثرية أو المهرجانات ،والمـؤتمرات والنـدوات العلميـة المتصـلة بالقـديم والمعـارض
الجديـ ـ ــدة المتصـ ـ ــلة بالحضـ ـ ــارات القديمـ ـ ــة وغيرهـ ـ ــا مـ ـ ــن المناسـ ـ ــبات واألخـ ـ ــرى المرتبطـ ـ ــة بالقـ ـ ــديم
والتاريخ(.ادهم.)919-911: 9181 ،
وظائف الصورة-:
للصورة العديد من الوظائف التي يمكن أن تؤديها منها_:
 .9تحقيق الوظائف االتصالية في الشرح والتفسير ،أو دعم معاني النص ،وتأكيد رموزه اللفظية.
 .2تأكيد قيمة الرسالة االتصالية بما تقدمه من معان إضافية تعزز االهتمام بالرسالة ومستواها.
 .1المساهمة في تكوين الصورة الذهنية عن موضع الرسالة االتصالية بما يدعم أفكار الق ارء.

أنواع الصورة ومصادرها-:
أوال :أنواع الصورة الصحفية-:
توجــد عــدة تقســيمات ألنـواع الصــورة الصــحفية بعضــها مــن حيــث المضــمون والــبعض األخــر مــن حيــث
الشكل ويمكن أن نفصلها فيما يلي:
أول :أنواع الصورة الصحفية من حيث المضمون:
 .5الصورة اإلخبارية :وهي تلك الصورة المستقلة بنفسها كموضـوع كامـل ،و تـروي بتفصـيالتها وبمـا
ـر أو حــدثا عامــا ،وتكــون هــذه الصــورة عــادة ذات حج م كبيــر كمــا
يصــاحبها مــن ســطور قليلــة خبـ ا
توضــع عــادة فــي صــدر الصــفحة أي أنهــا باختصــار تصــف أخبــا ار مــا حــدثت بمعنـى أنهــا تعطــي
تقري ار إخباريا كامال بالكامي ار (علم الدين.)27:9182 ،
 .2صور الموضوعات :وهي الصور التي تهدف إلى نقل أو توصيل صـور أو تفاصـيل عـن أحـداث
أو وقــائع أقــل ســرعة للنشــاط اإلنســاني (الــدراما اإلنســانية) وألن الصــورة اإلخباريــة تتســم بخاصــية
الجدة أو الحالية أو الوقتية ،نجد على العكس مـن ذلـك صـور الموضـوعات التـي يمكـن أن تؤجـل
يومــا أو أســبوعا أو شــه ار وتنشــر فــي أي وقــت مــع موضــوعها ألنهــا ال ت ـرتبط بتوقيــت أو حــدث
إخباري عاجل (علم الدين.)27:9182 ،
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 .3الصــورة الشخصــية :وهــي التــي تمثــل شخصــية محــور الموضــوع ،وتــروي تفاصــيل هــذه الصــورة
مالمــح شخصــية س ـواء كانــت هــذه الشخصــية مهمــة أم ال وينبغــي أن تتمتــع الصــورة الشخصــية
بحركـة أو انفعـال ،وغالبــا مـا تنشــر الصـحيفة الصــور الشخصـية علــى عمـود واحــد إال أنهـا أحيانــا
تبــال فــي المســاحة لتشــغل أكثــر مــن عمــود ف ـي الموضــوعات الكبي ـرة مثــل األحاديــث الصــحفية
(اللبان.)917:9115 ،
 .4صـــور الموضـــوعات اإلخباريـــة ذات الجانـــب اإلنســـاني :وهــي صــور لموضــوعات يغلــب عليهــا
الطــابع أو العنصــر اإلنســاني وفيهــا زاويــة إخباريــة بســيطة وهــذه الزاويــة بــالرغم مــن بســاطتها إال
أنها مهمة وال تصلح للنشر بعد مرور زمن هذه الواقعة اإلخبارية(علم الدين.)29:9182 ،
 .1الصورة الجمالية :وتنشرها بعض الصحف كنوع مـن اإلبـداع الفنـي للمصـورين وتعتمـد فقـط علـى
ب ارعــة المصــور الفنيــة أو الجماليــة مــن خــالل اختيــاره لتكوينــات معينــه وتوظيفــه للغــة الشــكل فــي
الصورة ،وال يتضمن هذا النوع من الصور أي قيمة إخبارية ،ويستخدمها المخرج لتجميل الصفحة
(علم الدين .)29:9182 ،
 .6الصــور الدعائيــة :وهــي التــي تخــدم المنشــئت الدعائيــة للمســاهم فــي تكــوين الصــورة الذهنيــة لهــا
وتعتبــر هــذه الصــور مــن أصــعب الصــور فــي التقاطهــا واخراجهــا الن كــال مــن المصــور والمصــمم
يجــب أن يضــع فــي اعتبــاره تــوفير العناصــر التــي تقــوم بــدور فــي هــذا المجــال (الجمــال:9111 ،
.)218
ثانيا :مصادر الصورة الصحفية-:
تتعدد المصادر التي يمكن الحصول منها على الصور الصحفية ،إال أنها تنقسم إلى مصدرين رئيسين،
وهمــا المصــادر الخارجيــة للصــحيفة أو المؤسســة اإلعالميــة ،والمصــادر الداخليــة والخاصــة بهــا ،ويمكــن
توضيحها كما يلي:
(أ) المصادر الخارجية للصورة الصحفية - :
يعــرف الــدكتور محمــود أدهــم المصــادر الخارجيــة “بأنهــا خارجــة علــى الجهــاز الصــحفي ،وال يربطهــا بــه
ســوى تل ــك الــروابط الت ــي تح ــدد طبيعــة العم ــل وحجمــه ،وتكاليف ــه وط ــرق وصــول الم ــادة وانتظامه ــا ،أو
أسلوب التعاون األمثل الذي يتم بين هذه المصادر ووسيلة النشر(ادهم.)25:9118 ،
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ومن هذه المصادر الخارجية-:
وكالت األنباء العالمية-:
م ـ ــن اب ـ ــرز ه ـ ــذه الوك ـ ــاالت وكال ـ ــة الص ـ ــحافة الفرنس ـ ــية (ا.ف.ب) ووكال ـ ــة “رويت ـ ــرز” لألنب ـ ــاء ،ووكال ـ ــة
“االسوشــيتدبرس” األمريكيــة ،والتــي نجــد فيهــا إلــى جانــب خــدماتها اإلخباريــة ،خــدمات خاصــة بالصــور،
ويتم تنفيذها وفق اتفاقات خاصة بين الجريـدة والوكالـة نظيـر اشـتراكات محـددة ،وهنـاك وكـاالت خاصـة
بالصور والرسوم ومعظمها وكـاالت للتصـوير اإلخبـاري ،وهنـاك وكـاالت لصـور الموضـوعات ووكـاالت
لصور األشخاص وفي عملية استقبال الصحيفة للصور الفوتوغرافية تستعين بعدد من األجهزة الخاصة
وفرها التقدم التكنولوجي في مجال نقل الصورة (علم الدين.)12:9182 ،
 .9وكاالت األنباء اإلقليمية.
 .2وكاالت األنباء المحلية.
 .1وكاالت األنباء المتخصصة.
 .2هيئات اإلذاعة والتلفزيون.
 .5الهواة والمتطوعون.
 .2أصحاب المصلحة الخاصة في نشر أخبارهم (ادهم.)22:9188،
(ب) المصادر الداخلية-:
 .9وهـذه المصـادر الداخليــة أو الذاتيـة والتـي تقــع فـي معظمهـا داخــل الصـحيفة أو المجلـة ،داخــل
المبني الرئيس لها أو المباني الفرعية ،أو تكون من هذه التي تعمل وتمارس نشاطها من هذه
المكاتــب التابعــة للصــحيفة أو المجلــة وان كانــت بالمحافظــات والمــدن ،أو بالمكاتــب الخارجيــة
الخاصة بها (ادهم.)21:9188 ،
 .2وهذه المصادر تأتي في المرتبة األولـي مـن حيـث األهميـة ،وهـي األساسـية أيضـا ،والجوهريـة
والمحورية ،إال أنها ليست واحدة ،وليست على درجة واحدة من األهمية وانما تنقسـم إلـى عـدة
أقسام تبعا ألهميتها ،وهي المصور بالصحيفة ،والمحرر المصور ،والعاملون بقسم التصوير،
ومصورو اإلعالنات ،العاملون بالمؤسسة الصحفية(ادهم.)21:9188 ،
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تأثير الصورة في زمن الحرب:
لقد تزايد اعتماد الصحافة المطبوعة على كاميرات التصوير لتعزيز التغطية الخبرية باعتبار أن الصورة
هي انعكاس صادق ومعبر عن األحداث التي تقع خارج إطار التجربة الشخصية المباشرة للقارئ .وقد
رافق ذلك تزايد ثقة الجمهور في الصور الصحافية باعتبارها صورة مرئية واقعية غير متحيزة تنقل ما
يجري على األرض من أحداث من دون افتعال ،إذ شهد تصوير الحروب خالل القرن الماضي
والسنوات األولى من القرن الحالي تطورات كثيرة بفضل ما شهدته الصحافة وتقنيات التصوير والتغطية
التلفزيونية المصورة من تقدم مذهل ،باإلضافة إلى انتشار اإلنترنت وازدهار الصحافة االلكترونية.
وترى الباحثة أن الصورة في التغطية اإلعالمية لها الدور األكبر في نقل المعلومة والفكرة المترجمة من
خالل مشاهدة الصور خالل التغطية اإلعالمية التي تشهد سوقا رائجة في فلسطين ،ومن الواضح مدى
اهتمام المواطن بالصورة وكيفية تعامله معها خاصة خالل الحرب األخيرة  ،حيث لعبت دو ار كبي ار في
نقل الحقيقة خالل تصويرها بدقة وصدق وتوثق بشكل بصري ،األمر الذي يبعد الشك عن التالعب
بالمعلومة ،فقد بينت الصور بشاعة الحرب ومعاناة المواطن الفلسطيني.
وفي محاولة لمعرفة اثر الصورة في التغطية اإلعالمية في الحرب على قطاع غزة  ،تقول الباحثة
والناشطة الفلسطينية امتياز المغربي أن الصورة الفلسطينية من خالل لمحمد الدرةل واالعتداء الذي تم
بحقه صورة نقلت للعالم العربي ما يتعرض له المواطن الفلسطيني من اعتداء وضرب واعدام على
أيدي الجنود اإلسرائيليين من دون مبرر ،حيث نقلت الصورة آالم الشعب الفلسطيني ومواجعه وصور
األطفال الرضع الذين قتلوا بنيران االحتالل اإلسرائيلي ،فهي تساعد على التعريف بالقضية الفلسطينية
والنضال الحاصل فيها (الخوالدة والمعال:2117 ،العرب اليوم).
ويبقى التساؤل مطروحا هل الصورة أهم من الكلمة وما هي تأثيرات الصورة على اإلنسان باعتبارها
سالحا ذا حدين? أن الصورة أهم ألنها رسالة كاملة إي حدث كامل ،أن الكلمة بحاجة إلى كلمات من
اجل توضيح المعلومات للقارئ بينما الصورة فال تحتاج إلى تعليق هي بحد ذاتها رسالة كاملة
واضحة(الخوالدة و المعال.)2117 ،
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ثانيا :اضطراب كرب ما بعد الصدمة
تمهيد-:
ال شك في أن الحياة اإلنسانية عرضة دائما لتهديدات المحيط الذي يتواجد فيه اإلنسان  .ومع مرور
الوقت يدرك اإلنسان حقيقة هذه التهديدات  ،كما يدرك أن آمال نجاته اكبر كثي ار من احتماالت موته ،
وبهذا تترسخ لدى اإلنسان فكرة الموت المؤجل إلى اجل غير مسمى .
وبما أننا في مجال الحديث عن الصدمة  ،فان اكبر صدمة يمكن إلنسان أن يتلقاها هي تلك المواجهة
المفاجئة مع الموت فهذه المفاجأة تزيل عن اإلنسان فكرة الموت المؤجل وتدفعه للتفكير باحتمال موته
في أية لحظة أو ضمن فترة معينة من الزمن.
ويعيش العالم في العصر الحاضر الكثير من األزمات والتي تعتبر األكثر على مدار تاريخه الطويل
سواء من حيث تنوع األزمات أو شدتها وضراوتها  ،أو النتائج المترتبة عليها ومن هنا يمكن وصف
هذا العصر بعصر األزمات  ،ومع أن كل فرد أو مجتمع قد تعرض خالل فترات سابقة من الزمن
ألزمات بالغة العنف والقسوة إال أن ما يمر به اإلنسان الفلسطيني اآلن  ،يفوق بكثير تلك األزمات في
تأثيرها وتغييرها لنظرة اإلنسان لنفسه  ،ولمن حوله من بني البشر ،والى القيم المقدسة والمعتقدات
السائدة ،بحيث يجد نفسه مضط ار إلى التمرد على ذاته وعلى إنسانيته(عسلية والبنا .)212:2115 ،
ولقد أثبتت األبحاث والدراسات الحديثة أن العامل األهم الذي يحدد ردود فعل الكائن الحي ليس الحدث
الصدمي بحد ذاته وانما القدرة أو عدم القدرة على مواجهة الحدث  .والقدرة على المواجهة تعني قدرة
السيطرة على الموقف  ،وهذه السيطرة تساعد الشخص على التحكم في مشاعر الحيرة والقلق والخوف
والعوارض التي تالزمها ( سرعة التنفس ونبضات القلب وارتفاع الضغط وتصبب العرق ) (النابلسي ،
. )252:9119
أن اضطراب أو كرب ما بعد الصدمة النفسية ( )PTSDهو واحد من مجموعة اضطرابات القلق والتي
يمكن أن تظهر لدى أي شخص ،سواء كان طفال أو بالغا أو راشدا ،كذلك سواء كان (ذكرا ،أنثى).
حيث أن طبيعة هذا الظهور عند األشخاص تتم في الفترة التي تلي الحدث الصادم الذي يتعرض له
الفرد ،والذي يفوق خبرة الفرد وقدرته على التكيف مع هذا الموقف الصادم ،ومن بين أكثر
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االضطرابات النفسية شيوعا التي تبتلى بها الشعوب المنكوبة بالحروب وبأنظمة سادية ،هو (اضطراب
ما بعد الضغوط الصدمية).
كما يعتبر اضطراب كرب ما بعد الصدمة من المتغيرات التي تشير إلى حالة االضطراب التي تنشأ
لدى األفراد بعد تعرضهم ألحداث صدمية مثل الممارسات االحتاللية والكوارث الطبيعية وحاالت
التفكك األسري أو موت أحد أفراد األسرة .كما يرى (ثابت )9112 ،أنه يمكن أن يطور اضطراب
كرب ما بعد الصدمة في األشخاص الذين يمرون بتجارب الضغط االنفعالي والتي في الواقع تكون
صادمة ألي شخص يمر بها مثل ،الحروب ،الكوارث الطبيعية ،الزالزل ،االغتصاب.

تعريفات اضطراب ما بعد الصدمة-:
سمي هذا االضطراب بأسماء ومصطلحات متعددة ،وألنه ارتبط أصال بالحرب الفيتنامية ،فانه اصطلح
على تسميته بمتالزمة ما بعد فيتنام ( ،)Post Vietnam Syndromeوالحاالت الصدمية ما بعد
فيتنام ( ،)Post Vietnam Traumatic Statesومتالزمة معسكرات األسر ( Concentration
 ،)Camps Syndromeومتالزمة ما بعد معسكرات اآلسر ( post - Concentration Camps
 ،)Syndromeومتالزمة استجابة ضغط ما بعد المعركة ( post - Combat Stress
 )Responseوعصاب الصدمة النفسية (Parson, 1985, P. 171(.Traumatic Neurosis
ثم استقر في التصانيف الطبية النفسية بصورها األخيرة على تسميته بـ:ل اضطراب ما بعد الضغوط
الصدمية )ICD-10 , ، (DSM-IV, 1994 ،Post-Traumatic Stress Disorder- PTSD
.)1992
ولقد ترجم هذا المصطلح إلى اللغة العربية بصياغات مختلفة ،فمنهم من ترجمه إلى لاضطراب الشدة
النفسية عقب التعرض للصدمةل (النابلسي ،)29 :9119 ،ومنهم من ترجمه إلى لعقبى الكرب
الرضحيل (اليان وجون ،)22 :9117 ،وآخرون ترجموه إلى ل اضطراب عقابيل الضغوط النفسية ل
(الكرخي )9112 ،ول اضطراب اإلجهاد ما بعد الشدة ل (السامرائي )9112 ،ول اضطراب عقابيل
التعرض للشدة النفسية ل (العطراني )9115 ،ول اضطراب التوتر الالحق للصدمة النفسية ل
(اليونسيف( )9115 ،الكبيسي.)1 : 9118 ،
وبناء على ذلك لوحظ تعدد التعريفات الخاصة باضطراب كرب ما بعد الصدمة ،وهي موضحة كتالي:
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 -5اضطراب ما بعد الصدمة ( :)PTSDهو رد فعل شديد على الحادث الصادم ويتميز رد الفعل هذا
بثالثة أصناف كبرى من األعراض( :النابلسي.)981 :9119،
 -2وتعرف الجمعية األمريكية للطب النفسي:
اضطراب ما بعد الصدمة على أنه ذلك الحدث الذي يكون خارج حدود الخبرة اإلنسانية االعتيادية،
والتي تكون ضاغطة ومؤلمة ومزعجة ومصاحب بمشاعر الخوف أو الرعب أو العجز (DSM-IV,
.)1994
-3كما تعرف منظمة الصحة العالمية (:)WHO
منظمة الصحة العالمية في التصنيف الدولي العاشر(  )9112(،(10-lcd-اضطراب ضغوط ما بعد
الخبرة الصادمة :بأنها استجابة مرجأة أو ممتدة لحدث أو موقف ضاغط مستمر لفترة قصيرة أو
طويلة ،ويتصف بأنه ذو طبيعة مهددة أو فاجعة ،ويحتمل أن يسبب في حدوث ضيق وأسى شديدين
غالبا لدى أي فرد يتعرض له (حجازي.)91:2112 ،
 -4ويعرف ي ارزانو (:)Ursano et 95.،5994
األحداث الصادمة بأنها أحداث خطيرة ومربكة ومفاجئة ،وتتسم بقوتها الشديدة أو المتطرفة ،وتسبب
الخوف والقلق واالنسحاب والتجنب .واألحداث الصدمية كذلك ذات شدة مرتفعة ،وغير متوقعة ،وغير
متكررة وتختلف في دوامها من حادة إلى مزمنة ويمكن أن تؤثر في شخص بمفرده كحادث سيارة أو
جريمة من جرائم العنف ،وقد تؤثر في المجتمع كله كما هو الحال في الزالزل أو اإلعصار (عبد
الخالق.)25:9118 ،
-1كما يعرف هيرمان وبينوس:)5991
الصدمة النفسية بأنها ردة الفعل التي تتبع التعرض لخبرة مهيمنة خارج نطاق التحكم فيها وتكون فنون
المواجهة السابقة غير كافية الستيعابها (صايمة.)91:2115،
 -6ويعرفها عكاشة (:)2003
اضطراب كرب ما بعد الصدمة بأن االضطراب الذي يظهر كرد فعل متأخر أو ممتد زمنيا ،لحدث أو
إجهاد ذي طابع يحمل صفة التهديد أو الكارثة ،ويبدأ االضطراب غالبا خالل شهر من ظهور الحدث
شديد الكرب ،أو التغيير في الحياة وال تتجاوز فترة األعراض ستة أشهر.
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(-7كما يعرف يعقوب :5999
اضطراب كرب ما بعد الصدمة بانه مرض نفسي ،تم توصيفه وتصنيفه من جانب جمعية الطب
النفسي األمريكية( ،)9112 ،9187 ،9181وينجم عن تعرض الشخص لحدث (صدمة) تتخطي
حدود التجربة اإلنسانية المألوفة ،بحيث يظهر الحقا عدة عوارض نفسية وجسدية مثل (التجنب،التبلد،
األفكار والصور الدخيلة ،اضطراب النوم ،التعرق ،الخوف المفاجيء ،ضعف الذاكرة والتركيز).
يتضح للباحثة من خالل التعريفات السابقة أن هذا االضطراب له عالقة واضحة مع الشخص
المتعرض للصدمة ،نوع الصدمة ،التجارب السابقة للمصدوم ،عمر المصدوم ،البيئة المحيطة ،وكذلك
االستعداد المرضي لدي المتعرضين للصدمات ،حجم وقوة الصدمة ،نوعها.
ويري فرنس أن السلوك اآلن يستدل منه أو يعتبر كمعيار تشخيصي الضطراب كرب ما بعد الصدمة،
مثل األفكار المتكررة عن األحداث ،متضمنة الصور ،األفكار أو المفاهيم والتخيل ،الهلوسة واستعادة
الخبرة السابقة كلها عالمات كانت تعود إلى أعراض الهستريا ( .) 2003،Frans
وتعرف الباحثة

اضطراب كرب ما بعد الصدمة بأنه تعرض اإلنسان لحدث يفوق قدرته

االعتيادية،يؤدي به إلى حالة من التوتر والقلق والخوف والضيق والهروب من الواقع .

تاريخ اضطراب كرب ما بعد الصدمة History of PTSD
أن اضطراب كرب ما بعد الصدمة ال يعتبر اضطرابا جديدا ولكنه اضطراب قديم وهناك عدة كتابات
قديمة وصفت هذا االضطراب ،ففي الكتابات الطبية القديمة كان يعرف هذا االضطراب باسم “Da
“  Costa’s Syndromeوهو إلى حد كبير مشابه لكرب ما بعد الصدمة (Post-
Traumatic stress disorderالمعروف حاليا.
كذلك لوحظ أن هذا االضطراب ظهر عند الجنود األمريكيين خالل الحرب األهلية األمريكية وكان
يعرف باسم “  “Soldier’s heartوفي الحرب العالمية األولى كان يعرف هذا االضطراب باسم “
” Shell Shockوهو ما يعرف في الكتابات العربية بعصاب الحرب.
مما الشك فيه أن الحرب العالمية الثانية كان لها الدور الكبير في تطور الدراسات واألبحاث الخاصة
باضطراب كرب ما بعد الصدمة ،ونظ ار النتشار هذا االضطراب بين الجنود األمريكيين وبين األفراد
المدنيين األمريكيين الذين تعرضوا لهجمات وقصف بالطائ ارت من الجيش الياباني،
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إضافة إلى

انتشار هذا االضطراب بين الجنود والمحاربين القدامى الذين طوروا أعراض كرب ما بعد الصدمة بعد
شهور من مشاركتهم في الحرب وفي حاالت كثيرة طورت االضطراب بعد سنوات عديدة من مشاركتهم
في الحروب.
حيث تم عرض اضطراب كرب ما بعد الصدمة في الدليل التشخيصي األمريكي (  ) DSM-IVبناء
علي الدراسات التي أجريت على المحاربين القدامى الذين اشتركوا في الحرب العالمية الثانية وكنتيجة
لوصف هذا االضطراب ) (PTSDعند المشاركين المتقاعدين في الحرب الفيتنامية.
)(Thabet, 1996:70

تطور اضطراب كرب ما بعد الصدمة -:Development of PTSD
إن معظم األفراد الذين يتعرضون أو يمرون بخبرات صادمة يطورون أعراض اضطراب كرب ما بعد
الصدمة خالل األيام أو األسابيع األولى من تعرضهم لهذه األحداث الصادمة ،حيث أظهرت نتائج
العديد من الدراسات أنه ليس كل األشخاص الذين يمرون بخبرات صادمة يطورون أعراض اضطراب
كرب ما بعد الصدمة ).(Thabet, 1996:70
وبناء على نتيجة الدراسات التي تقتضى بأنه ليس كل شخص يمر بخبرات صادمة يطور اضطراب
كرب ما بعد الصدمة ،فلهذا فانه البد من معرفة من هم األشخاص الذين سيطورون أعراض اضطراب
كرب ما بعد الصدمة ،ومن هم األشخاص الذين لن يطوروا اضطراب كرب ما بعد الصدمة بعد
التعرض لخبرات صادمة ،وللتحقق من ذلك يجب األخذ بالحسبان المتغيرات التي كان لها الدور
الرئيسي في تحديد ماهية األشخاص الذين سيطورون أعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة
واألشخاص الذين لن يطو ار أعراض كرب ما بعد الصدمة ،حيث أن هذه المتغيرات تشتمل على طبيعة
الحدث الصادم ومدى قوته ،من ثم السمات الشخصية الداخلية ،واالضطرابات النفسية السابقة والحالة
المزاجية وسمات الشخصية الخارجية ذات الصلة بعالقات الفرد الخارجية في األسرة والمجتمع.
((Wenar and Kerig, 2000: 186-187
حيث أظهرت الدراسات أن اضطراب كرب ما بعد الصدمة يكون حادا ويستمر لفترة زمنية طويلة إذا
كانت الصدمة أو الحدث الصادم شخصيا أو فرديا كما في الحاالت المتمثلة في االعتداء الجنسي،
االعتداء الجسدي ،الخطف ،التعذيب ).)Turner, 1999:641
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وتري الباحثة:ان األفراد يختلفون في استجابتهم للخبرات الصادمة  ،وانه ليس كل األشخاص الذين
يمرون بخبرات صادمة يطورون أعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة .

أسباب الصدمات النفسية :Causes of Psycho- Disorders
للصدمات النفسية أسبابها العديدة منها :
_9عقبات مادية  : physical- Preventaticكوجود اإلنسان وحيدا في سجن ،أو منعة من إشباع
حاجاته إلى االجتماع بالناس،أو عدم وجود ماء أو طعام أو إتالف ممتلكاته.
 2عقبات اجتماعية  : Social-Preventaticومنها ضروب اإلحباط التي تنشا في زحمة تعالمنا مع
الناس ،مما يثبط من جهودنا ،ويعيق رغباتنا ،أو يمس كرامتنا.
_1عقبات اقتصادية  :Economic-Preventaticكصعوبة الحصول على المال ،والفقر الذي يعد
مصدر لإلحباط ،ألنه يمنع الفقير من إرضاء حاجاته..الخ.
ا
_2عقبات شخصية  : Personall-Preventaticقد يعوق إنسان عن النجاح وجود عاهة جسمية،
أو مرض مزمن أو ضعف في الصحة العامة ،أو تكون لديه عيوب عقلية كنقص في الذكاء أو
شخصية غير جذابه ،أو شعور شديد بالذنب (ربيع.)81 :2111 ،
وهناك العديد من المواقف التي تسبب ألغلبية الناس أزمات نفسية شديدة ومنها:
األفعال أو المواقف التي تثير وخز الضمير ،وهي كل ما يمس كرامة الفرد واحترامه لنفسه،وكل ما يحول بين الفرد وبين تأكيد ذاته ،حين تثبت الظروف للفرد انه ليس من األهمية أومن
القوة ما كان يظن ،حين يستبد به الخوف من فقدان مركزه االجتماعي ،حين يشعر بالعجز وقلة الحيلة
،حين يمنع من تحقيق أهدافه منعا تعسفيا  (.راجح )521 :9125،
وقد تحدث األزمة عندما يتعرض الفرد لوضع استثنائي ،كما هو في فلسطين ،ومن أهم مميزاته:
أنه خارج حدود الخبرة اإلنسانية االعتيادية ،ويسبب ضيقا شديدا لكل من يتعرض له ،ومن ذلك مثال:التعرض للقصف ،التعذيب ،التهجير ،االعتقال  ،العنف ،وغير ذلك.
إدراك الفرد بأنه في وضع بال الصعوبة ،يفوق قدرته على االحتمال ،ويشكل نوعا من الخطر علىسالمته وأهدافه الحياتية  ،وعلى تلبية حاجاته األساسية.
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أنه في وضع يفوق في حدته مصادر وآليات الفرد االعتيادية في التكيف .أنه في وضع يتسبب في انهيار القدرة على مواجهة الوضع الطارئ إلى فقدان حالة التوازنالنفسي(المركز الفلسطيني لإلرشاد.)2:2119،
واذا نظرنا إلى أهم أسباب الصدمات النفسية التي تحدث لألشخاص في قطاع غزة فهي كثيرة  ،ومن
أهمها:
 االعتداءات المتكررة على البيوت :من المعروف أن الشعور باألمن واالستقرار من أقوىالدوافع والحاجات التي يحتاجها اإلنسان عامة ،واألم خاصة وقد جعل ماسلو Maslow
الشعور باألمن ،المستوى الثاني بعد الحاجات الفسيولوجية ،ويفترض أن يشكل المنزل لالم
البيئة األكثر أمنا ،وعندما ينتهك هذا المنزل ،ويهاجم ،وتجد األمهات أن األمن والحماية
مفقودان ،يؤدي هذا إلى الشعور بالقلق والخوف ،وبالتالي يوثر على شخصية األم بشكل عام.
 إطالق الرصاص على األهالي بشكل مستمر وبقصد القتل العمد ،والذي يستهدف الجميعخاصة الشباب.
 إطالق الطائرات للصواريخ ،خاصة في أوقات متأخرة من الليل. حاالت اغتيال المقاتلين بوساطة الطائرات وهم في سياراتهم في الشوارع أثناء ذهابهم للعمل. كثرة حاالت االستشهاد وكثرة الجنازات ،من األطفال والرجال والنساء. احتالل الجيش ألسطح المنازل واستخدامها في القنص المتكرر واستخدام األهالي كدروعبشرية.
 كثرة المناظر واألخبار التي تعرضها وتنقلها وسائل األعالم عن المجازر التي يرتكبها جيشاالحتالل هنا وهناك ،وما تتعرض له المدن والقرى الفلسطينية من اجتياحات بشكل متواصل،
واخراج الشباب إلى الشوارع بصورة مذلة  ،واعتقال الكثير منهم.
كل هذه األمور تثير الرعب في األهالي ،حيث أن جنود االحتالل الصهيوني يقومون بأعمال إرهابية
واجرامية كفيلة بأن تثير الفزع للسكان ،مما يؤثر على نفسيتهم ويجعلهم في حالة من القلق والخوف
المتواصل  ،مما ينهك صحتهم الجسمية والعقلية والنفسية .
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وترى الباحثة :أن الواقع الفلسطيني المعاش يجعل التعرض للخبرات الصادمة التي تسبب كرب ما
بعد الصدمة جزءا من حياة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأعماره حيث يعتبر قطاع غزة أرضا خصبة
للخبرات الصادمة سواء من خالل هدم المنازل واالعتداءات المتكررة والقصف والقتل وحاالت الخطف
أو مصادرة األراضي وتجريفها ...الخ .
ولقد ذكر الحجار 2004 ،بان هناك عاملين يجعالن الحدث حدث ا صادما -:
-9تهديد بالموت أو إصابة خطيرة تلحق بالشخص مباشرة أو بشخص أخر .
-2شعور قوي بالخوف والعجز.
والحدث الصادم عادة حدث ال يمكن التحكم به وهو يحطم إحساسنا باألمن ويتركنا عرضة لإلصابة
وفي حالة مضطربة .وال داعي الن يكون الحدث حدثا يتعرض له الشخص بصورة مباشرة.
فنبأ وفاة مقرب إلينا أحيانا يتعرض له الشخص بصورة مباشرة أو مشاهدة اعتداء إرهابي على شاشة
التلفزيون يمكن أن يكون حدثا صادما ،ومن الواضح أن كثي ار من األشخاص الذين يتعرضون لحادث
صادم يتعافون بعد بضعة أشهر من وقوع الحدث دون أن يحتاجوا إلى مساعدة مهنية فالعقل ،
كالجسم يعرف كيف يتعافى من اإلصابات وكيف يتغلب عليها .
وتحتاج أقلية من المصابين بالصدمة إلى مساعدة مهنية .ولحسن الحظ توجد عالجات نفسية فعالة
محدودة المدى .وتهدف هذه العالجات إلى مساعدة العقل على استعادة قواه الشافية الطبيعة (خيربك،
.)92:2118
وترى الباحثة أن األمهات يتأثرن كثي ار بما يشاهدنه أو يعايشنه من أحداث صادمة خاصة وان المرأة
عموما تتصف بالعواطف الرقيقة والشفقة والحنان والتعاطف مع اآلخرين وبالتالي فان إدراك األم
للحدث الصادم يلعب دو ار هاما في تحديد المعنى الخاص والذاتي للحدث بالنسبة لها كما أن وجود
عوامل أو ضغوط أخرى مرافقة للحدث أيضا لها تأثيرها المباشر على األم ومنها كون أالزمه متوقعة
أو مفاجئة ،وتكرار الحدث الصعب  ،كون الحدث فرديا أو جماعيا و وجود عامل الفقدان أو الخسارة،
األذى الجسمي ،درجة تهديد الحدث لحياة األم .
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وهناك تأثيرات معرفية وتأثيرات انفعالية للضغط الحاد نوضح كل منهما كما يلي:
-5التأثيرات المعرفية Cognitive effects:
تؤثر األحداث الصادمة والضغوط الحادة على الجوانب المعرفية لدى الفرد ويظهر هذا التأثير في
نقص مدى االنتباه والتركيز _يزداد اضطراب القدرة _تتدهور الذاكرة ويقل االستعداد والتعرف حتى
على ما هو مألوف -يزداد معدل األخطاء -تزداد االضطرابات الفكرية والوهم حيث يصبح اختيار
الواقع اقل كفاءة وتقل عناصر النقد والموضوعية وتصبح أنماط التفكير مضطربة وال عقالنية أو غير
منطقية.
-2التأثيرات النفعالية Emotional effects :
كما تؤثر األحداث الصادمة والضغوط الحادة على الحالة االنفعالية والنفسية للفرد ويظهر هذا التأثير
في التوتر الفسيولوجي والنفسي .يزداد معدل الوسواس .تزداد المشكالت الشخصية حيث يزداد معدل
القلق ويصبح الفرد أكثر حساسية وعدوانية .
ومتى غضب اإلنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي به دم القلب ،و ينتشر في العروق ،ويرتفع إلى
أعالي البدن ،كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر ،ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة وكل ذلك يحكي
لون ما وراءه من حمرة الدم ،كما تحكي الزجاجة لون ما فيها ،وانما ينبسط الدم إذا غضب على من
دونه واستشعر القدرة عليه (ديفيد. )52:9181 ،

أعراض الصدمة -: Symptoms of Truman
تظهر أعراض الصدمة مباشرة أو بعد عدة شهور ،وقد تصيب اإلنسان في كل األعمار بما فيها

األطفال والنساء ،ومن األعراض التي تظهر علي األمهات:

 .9أعراض عقلية :عدم التركيز ،عدم فهم المرأة لما تق ار ،السرحان ،التشتت الذهني ،النسيان
السريع ،عدم القدرة علي االستمرار في القراءة والخوف منها وفقدان أو قصور الدافع لها.

 .2أعراض جسمية :آالم في الجسم ،آالم في الرأس والبطن والصدر ،فقدان النشاط ،صعوبات في
التنفس ،ضعف العضالت ،آالم في العيون ،ارتجاف في األطراف (أبو هين.)2:2111 ،
 .1اضطرب في العادات :فقدان الشهية ،العدوان ،االنطواء ،أعراض نفسية ،الخوف الشديد،
االرتباك الزائد ،األحالم والكوابيس المزعجة ،األرق ،القلق ،الحزن الزائد.
(و ازرة التربية والتعليم)2:2111 ،
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ويتضح مما سبق انه ال يوجد إنسان محصن من أعراض الصدمة وقد تظهر األعراض في نفس
الوقت أو بعد أشهر وليست هناك عالقة بين العمر وأعراض الصدمة فالقدر ل يعرف صغير وكبير.

أعراض كرب ما بعد الصدمة -:Symptoms of PTSD
تبدأ أعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة ( )PTSDفي الظهور بعد تعرض الفرد لخبرة صادمة
أو مجموعة من الخبرات الصادمة وذلك خالل األيام أو األسابيع األولى من التعرض للحدث الصادم،
بشرط أن تستمر هذه األعراض ألكثر من شهر ،باإلضافة إلى أنها يجب أن تشتمل على مجموعات
األعراض الثالثة وهي أعراض إعادة خبرة الحدث الصادم ،أعراض التجنب المرتبطة بالحدث الصادم،
وأعراض االستثارة الدائمة.
هذه األعراض الثالثة تؤثر على األفراد من النواحي النفسية الرئيسية الثالثة وهي الناحية االنفعالية،
السلوكية ،الفكرية ،وهذا األمر هو الذي يجعل الفرد المصدوم غير قادر على ممارسة نشاطاته
اليومية االعتيادية والتي كان يمارسها بشكل طبيعي قبل تعرضه للحدث الصادم.
يمكن توضيح أعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة ( )PTSDبثالث فئات رئيسية مع شرط في
التشخيص الذي يتمثل في أن تستمر أعراض كل فئة منها ألكثر من شهرين وعلى النحو التالي:
أول :إعادة خبرة الحدث الصادم:
يعني هذا المعيار أن يستعيد المريض أو يتذكر الحدث الصدمي الذي خبره ،وتأخذ مجموعة إعادة
خبرة الحدث الصادم أشكاال وصو ار مختلفة من األعراض مثل االسترجاع المتكرر للحدث الصادم
مصحوبا باأللم كشريط سينمائي وأيضا تشمل هذه المجموعة الشعور المفاجئ مصحوبا بالخوف
والتوتر وربما الفزع كما لو أن الحدث سيعاود الحدوث مرة أخرى ،باإلضافة إلى الشعور بالضيق واأللم
عند مرور الشخص بحدث جديد يذكر الشخص بالحدث الصادم السابق ،عملية التذكير بالحدث يمكن
أن تتم عن طريق الشم ،السمع والرؤية ).)Sadock, 2000
حيث أن هذه المعيار تتم من خالل الطرق التالية-:
 -9كوابيس أو أحالم مزعجة ومتكررة ،لها عالقة بالحدث الصادم (وهي أكثر األعراض شيوعا).
 -2ذكريات وأفكار ومدركات اقتحامية وقسرية ومتكررة عن الحدث ،تسبب الحزن والهم والتوتر.
 -1الشعور كما لو أن الحدث سيعاود الوقوع ،وتذكر الحدث على شكل صور وخياالت.
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 -2انزعاج انفعالي شديد ألي تنبيه يقدح زناد ذكريات الحدث الصادم (رؤية مكان يشبه مكان الحدث،
رؤية شخص كان موجودا ساعة وقوع الحادث ،وأي تنبيه يذكره بالحدث الصادم).
ثانيا :أعراض التجنب المرتبطة بالحدث الصادم:
يحاول الفرد الذي تعرض لألحداث الصادمة االبتعاد عن المواقف التي من الممكن أن تذكره بالحدث
الصادم مع تجنب واضح في العاطفة واالستجابة العامة ،ويمكن مالحظة أعراض مختلفة تتميز
بالتجنب والحذر مثل محاوالت الشخص المستمرة تجنب األفكار والمشاعر واألماكن واألشخاص
والمواقف التي من الممكن أن تذكره بالحدث الصادم ).)Turner, 1999: 642
حيث أن أعراض هذه المعيار تتم من خالل الطرق التالية-:
 -9تجنب األماكن أو األشخاص أو المواقف التي تذكر الفرد بالحدث الصدمي.
 -2طرد األفكار واالنفعاالت التي تذكره بالحادث وتجنب الحديث عنه مع أفراد آخرين ويضطر
لتناول العقاقير أو المخدرات أو الكحول هربا من كل شيء يذكره بالحادث.
 -1انخفاض في ممارسة الفرد للنشاطات أو الهوايات التي كان يزاولها ويستمتع بها قبل الحادث.
 -2فتور عاطفي ملحوظ السيما ضعف القدرة على الشعور بالحب.
 -5االبتعاد عن اآلخرين والشعور بالغربة عنهم.
ثالثا :أعراض الستثارة الدائمة:
تعرف أعراض االستثارة الدائمة بأنها ظهور حاالت من االستثارة التي لم تكن موجودة قبل تعرض
الفرد للحدث الصادم ،لعل أبرز أعراض هذه المجموعة الصعوبات التي يواجها الفرد المصدوم
والمتمثلة في ( صعوبات تتعلق بالنوم -المتمثلة في االستيقاظ من النوم مبك ار أو النوم المتقطع
مصحوبا بالقلق والخوف  -واالستمرار في النوم لفترات طويلة ،نوبات غضب أو عصبية ،مصحوبة
بسلوك عدواني ،لفظي أو بدني -حذر أو تيقظ شديد وصعوبة بالغة في االسترخاء -صعوبات في
التركيز على أداء أي نشاط يمارسه ،أو متابعة نشاط يجرى أمامه ظهور جفلة غير عادية لدى سماع
المريض صوت جرس أو هاتف أو أي صوت آخر مفاجئ (إبراهيم.)72-79-71:9111،
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وتري الباحثة  :أن الفرد الذي يتعرض لحدث صادم يرفض كل األشياء ويقفل خياله على هذا الحدث
وكأن الحدث سوف يحدث مرة أخر ،باإلضافة إلى الشعور باأللم والضيق وعملية التذكير بالحدث
يمكن أن تتم عن طريق الشم والسمع والمشاهدة ،حيث يصبح الفرد خليطا من االنفعاالت غير
المقصودة .
* ردود الفعل الناجمة عن اضطراب كرب ما بعد الصدمة-:
إن الظروف التاريخية السياسية واالجتماعية المحيطة بالشعب الفلسطيني والتي أوجدتها ظروف
االحتالل والحرب ،تجعل التعرض لخبرات صادمة من قصف وقتل وتدمير للبيوت جزءا من الحياة
اليومية للمدنيين على اختالف فئاتهم وأعمارهم ،ومن خالل الفرص التي أتيحت للباحثة من التقاء
مجموعات م ن األمهات اللواتي تعرضن لمثل هذه الصدمات  ،فانه يمكن تقسيم ردود الفعل المتوقعة
للتعرض لخبرات صادمة إلى قصيرة ،ومتوسطة وطويلة األمد.
* ردود الفعل قصيرة األمد-:
أثناء الصدمة النفسية ،وبعدها مباشرة ينتاب الشخص إحساس بأن ما حدث ليس حقيقيا (اإلنكار) فهو
إما أ ن يشعر وكأنه قد تجمد أو مشحون بالمشاعر واالنفعاالت ،ويكون في حالة من الترقب ويخشى
من إمكانية وقوع ما هو أسوأ ،وبرغم حالة التنبيه واليقظة القصوى التي تنتاب الفرد فانه قد يدرك
األمور بطريقة مغايرة أو يفسر أحداثا أو حقائق عادية بطريقة مغلوطة ،واذا راقبنا سلوك الفرد سنجد
أنه يستمر في حياته الروتينية ،ولكن بتقييد نفسه بأنشطة أبسط مما اعتاد فعلها سابقا (عيوش،
.)911:2119
* ردود الفعل متوسطة األمد-:
خالل بضعة أيام من الصدمة التي تعرض لها الفرد تحدث ردود الفعل العادية الالحقة والتي يمكن
إجمالها في النقاط التالية:
 رؤية كوابيس وأحالم مزعجة ومخيفة حول الخبرة الصادمة. اضطراب في النوم (صعوبة في االسترخاء أو صعوبة االستقرار في النوم أو االستمرار فيه)وصعوبة االنتباه والتركيز.
 عصبية المزاج وسلوك عدواني ،واالنطواء والحزن والخوف الشديد.13

 اضطرابات هضمية وفقدان للشهية. تقلبات األمزجة والعواطف ،واضطرابا في الكالم. تجنب األماكن والظروف التي تذكرهم مباشرة بالصدمة. بداية لظهور األعراض النفس -جسدية( .عيوش)911:2119،* ردود فعل طويلة األمد:
يعتمد ظهور هذه األعراض على عدة عوامل منها شدة الحدث الصادم ، ،واذا أصيب شخص عزيز
بهذا الحدث ،ومدة التعرض للحدث الصادم واذا سبق له التعرض لصدمات سابقة ،ومن أهم ردود
الفعل الطويلة األمد اإلصابة باالكتئاب أو القلق والذي سوف يؤدي بدوره إلى ظهور اضطراب كرب
ما بعد الصدمة ( النابلسي.)922:9115 ،
وترى الباحثة :أنه تختلف استجابات األفراد لإلحداث الصادمة ،فقد يقع الفرد تحت وتيرة
الحدث الصادم بعض الوقت ثم يعود لممارسة حياته بشكل طبيعي ،وهناك فرد أخر قد ال يستطيع
التحمل وال يستطيع ان يعود لممارسة حياته المعتاد فقدرات البشر على تحمل الصدمات تختلف من
فرد إلى أخر ويرتبط ذلك بشدة الحدث الصادم ومدة التعرض له ،و بناء على مدى صالبة الجهاز
النفسي واستعداده لدى كل فرد .

ثالثا :الستجابة اإلنسانية للصدمة النفسية-:
تعتبر عملية إدراك الفرد للضغوط مسألة نسبية إلى حد بعيد وعليها تتحدد استجابة الفرد لهذه
الضغوط ،فقد يتعرض شخصان لصدمة عنيفة وقوية أال أننا نالحظ اختالف االستجابة لكل منهما.
كما أن ردود األفعال للضغوط تتوقف على عدد من العوامل تتحدد في السياق الذي تحدث فيه
الصدمة إذ انه ال توجد عالقة خطية مباشرة بين التعرض للصدمة وحتمية المعاناة النفسية بمعنى انه
ليس بالضرورة أن كل إنسان يتعرض للصدمة أن يطور ما يتعرض له إلى أعراض ما بعد الخبرة
الصادمة  ،حيث توجد مجموعة من المتغيرات والعوامل الوسيطة التي تلعب دو ار حاسما ،مثل القدرات
العقلية والعالقة الوالدية والفاعلية السلوكية ،وتبين الدراسات النفسية أن اقدر األفراد على مواجهة
مصاعب الحياة هم األفراد الذين لديهم مهارات عالية (سواء وراثيا أو بالتعلم) مهارات عقلية أو
اجتماعية أو مهارات في القدرة على الضبط االنفعالي.
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الستجابة الفلسطينية للصدمة النفسية -:
يرى (النابلسي) أن دراسة تأثير الصدمة على المجتمع الفلسطيني ترتبط بالعناصر التالية :توقع
الصدمة – مدة التعرض للصدمة– االستعدادات لمواجهة الصدمة –نوعية الصدمة -مصير الصدمة
 تراكمية الصدمة.وفيما يلي توضيح لبعض هذه العناصر:
توقع الصدمة :إن من ينظر إلى تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يدرك انه منذ صدور وعد بلفور
المشئوم في عام  9197و مروا بحرب  9128وحرب  9127وحرب الكرامة ومجازر صب ار وشاتيال
واالنتفاضة األولي واالنتفاضة الثانية حتى الحرب األخيرة على قطاع غزة  2111واالعتداءات
اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني تحدث وبصورة متكررة وكل ما يتغير هو شدتها وقسوتها وعنفها
األمر الذي جعل من هذه االعتداءات المتوقعة.
ويرى النابلسي أن الصدمات المتوقعة تكون أعمق أث ار و أذى من الصدمات غير المتوقعة.
مدة التعرض للصدمة :الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي قديم وال ي ازل قائما وسيظل قائما إلى أن تنتهي
أسبابه وهي تحرير األرض الفلسطينية وعودة أهلها الفلسطينيين إليها وبالتالي فانه في الحالة
الفلسطينية ال يمكن الحديث عن مدة التعرض للصدمة ،وذلك بسبب االستم اررية المزمنة للصدمة
والتي لم تنته فصولها بعد ،ويرى النابلسي في الحالة الفلسطينية يستحيل التمييز بين أثار الصدمة
الراهنة وتراكمات الصدمة القديمة.
الستعدادات لمواجهة الصدمة :من الطبيعي أن اإلنسان الفلسطيني منذ احتالل أرضه وطرده منها قد
فقد المسكن ومصدر الرزق وأرضه التي ارتبط بها منذ أالف السنين وأصبح يعيش في الخيام وفي
الشتات بدون هوية أصبح مغتربا مكانيا ونفسيا واجتماعيا وعاطفيا ،وبالتالي فان تصميم اإلنسان
الفلسطيني على استعادة أرضه وحقوقه والعيش بكرامة كغيره من شعوب العالم تجعله في حاله مواجهه
مستمرة مع العدو الصهيوني وعلى سبيل المثال لو أخذنا انتفاضة األقصى المستمرة منذ أيلول
 2111لوجدنا أنها تمثل عنفا صدميا مستم ار بدون أي استعدادات مسبقة .
نوعية الصدمة :الكارثة المعنوية تشجع االيثارية (التضحية بالذات الفردية) واستسهال الموت
الشخصي للحفاظ على كرامة الذات الجماعية لكن هذا الطابع المعنوي ال يعني حالة إلغاء أو تجاهل
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العناصر الفردية التي وصلت إلى حدود التعدي على ابسط حقوق اإلنسان ومنع اإلنسان الفلسطيني
عن ممارسة إنسانيته إضافة إلى التهديد المستمر آلمنة وحياته وممتلكاته.
مصير الصدمة :أن ما يتعرض له اإلنسان الفلسطيني في أي بقعه من بقاع األرض خاصة في
قطاع غزة أمر يكاد ال يصدقه العقل حيث توالت الصدمات وال تزال تتوالى وستظل كذلك حتى انتهاء
االحتالل اإلسرائيلي إلى ارض فلسطين وعودة أهلها إليها وبالتالي فان الصدمات تراكمت وتتراكم
على الفلسطينيين ولكي نستطيع التعرف على مصير الصدمة لدى الفلسطينيين البد من القيام بدراسات
حول تراكمية الصدمات لدى الفلسطينيين ويرى الخطيب ( )2117انه من الضروري إجراء دراسات
رجعية حول الصدمات التاريخية المتتابعة المصطنعة إسرائيليا بحق الشعب الفلسطيني
(الخطيب)9122-9121: 2117،
مظاهر األعراض النفسية لدى المرأة بقطاع غزة
عند الحديث عن أعراض كرب ما بعد الصدمة فالبد من التعرض لألعراض التي تحدث لدى المرأة
الفلسطينية بمحافظات غزة خاصة أن الدراسة عن األمهات المشاهدات و المعايشات للحرب األخيرة
على قطاع غزة .
ومن مظاهر األعراض النفسية على المـرأة جـراء العنـف والقـوة التـي اسـتخدمتها قـوات الحـتال ل ومـا
ولدته الحرب من مآسي ما يلي -:
*التوتر وانشغال البال ألحداث عديدة ألغلب اليوم.
*الخوف االجتماعي وخاصة من بعض المواقف االجتماعية.
*الشعور باإلعياء والتعب واإلرهاق
*الخــوف والقلــق وخاصــة فــي حالــة تــذكر المواقــف الصــدمية والخب ـرات المؤلمــة الخطي ـرة وردود األفعــال
التي حدثت .
*إعادة تذكر الصدمة من خالل سيطرة بعض األفكار غير المرغوبة وصعوبة التخلص منها .
*زيادة االستثارة وتمثل ذلك بالعصبية وضعف الثقة بالنفس والفزع واضطرابات في النوم .
*اإلحساس باإلتكالية واالعتماد على الرجل .
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*التجنب واالنسحاب االجتماعي وخاصة تجنب المواقف المزعجة ومكان وقوع الحادثة ومحاولـة وضـع
األفكار المؤلمة والشعور بفقدان اإلحساس وصعوبة االستمتاع بالحياة .
*القلق من المستقبل المجهول .
*فقدان اإلحساس بالمبادرة والمبادأة واتخاذ القرار.
*انخفاض العالقات والتفاعل مع الجنس األخر
*إدمان البعض على والمخدرات والعقاقير الطبية .
*اإلحساس باإلذالل والمهانة.
*اإلحساس بالعجز .
*سرعة الغضب .
* الشعور بالذنب والخجل .
*الحزن واالكتئاب.
*سوء استغالل األموال .
وال شـ ــك أن هـ ــذه اآلث ـ ـار النفسـ ــية أدت إلـ ــى اإلصـ ــابة بـ ــاألمراض النفسـ ــية الجسـ ــمية كفقـ ــدان الشـ ــهية و
اضطراب الدورة الدموية ،ارتفاع الضغط واضطرابات في المعدة والبنكرياس واآلالم وأوجاع في
المفاصل والصدر وصداع في الرأس وغيرها (أبو شريفة.)2191 ،

النظريات المفسرة لكرب ما بعد الصدمة:
 هناك نماذج نظريـة متعـددة اهتمـت بتفسـير كـرب مـا بعـد الصـدمة ) ، )PTSDوقـد اعتـرف فرويـدقبــل وفاتــه بوجــود هــذا العصــاب  ،وأطلــق عليــه تســمية (العصــاب الـراهن) ،وهــو يعــده بمثابــة شـواذ
عن القاعدة التحليلية  ،وانه يعد هذا العصاب الالنمطي غيـر قابـل للشـفاء بـالعالج التحليلـي الـذي
يركز جهوده على عقد الطفولة ( .يونس.)533 :2115،
 أمــا تفســير السايكوســوماتك التحليلــي فينطلــق مــن موضــوع (األعصــبة الراهنــة ) الــذي يســتند إلــىالعصــاب الســلوكي النــاجم عــن ســوء تنظــيم الوضــع النفســي ،والعصــاب ألطبــائعي النــاجم عــن عــدم
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كفايــة التنظــيم النفســي  .ويــرى المحللــون هنــا  ،أن المصــاب بهــذه االعصــبة يكــون اقــل قــدرة علــى
تحم ــل الص ــدمات النفس ــية وذل ــك بس ــبب خل ــل ف ــي الوض ــع النفس ــي المس ــؤول أص ــال ع ــن إص ــابته
بالعصاب  (.يونس. )533 :2115،
 أمــا (ميالنــي كاليــن ) فتعــزوه إلــى (صــدمة األنا)حيــث تــرى ان الشــخص ينبنــي مــن الناحيــةالنفسـية إســتنادا إلــى عالقتــه بجسـمه الخــاص  ،وذلــك بــدءا مــن اللحظـة التــي يــدرك فيهــا تمــايزه
عن جسد أمه ( .يونس. )535 :2115،
 أما موسون فترى أن األحداث الصدمية ال توثر بالطريقة نفسها وبالمقدار نفسه لدى أشـخاصمختلفــين  ،وان العامــل األهــم فــي تحديــد فعــل الكــائن الحــي ،لــيس الحــادث الصــدمي بحــد ذاتــه
وانما القدرة على المواجهة أو السيطرة علـى المواقـف  ،وقـد أثبتـت الد ارسـات التجريبيـة  ،وجـود
تف ــاعالت مزدوج ــة التوج ــه (ال ــدماو _العق ــل ) وب ــين الضـ ـوابط الدماغي ــة ،إذ أص ــبح موض ــوع
(الضبط النفسي _العصبي _ الغـددي_ المنـاعي ) محـو ار لألبحـاث الـدائرة حـول شـدة الصـدمة
وانعكاسها( يونس. )535 :2115،
 وقـد وضـع ولسـن وكـروس ( )Wilson and Kraussنموذجـا لتفسـير ( )PTSDيعتمـد علـىعــدد مــن العوامــل الشخصــية والموقفيــة ،ووفقــا لهــذا النمــوذج فــان ميكانيزمــات التكيــف والــدفاع
الـذاتي ( )Self defensiveتضـطرب نتيجـة العـبء النفسـي ( )Psycho Overloadالنـاتج
عن طبيعة الخبرة الصدمية وشدتها ومعناها (يونس. )533 :2115،
 أما ماسـك فقـد قـدم تصـو ار لتفسـير ( ) PTSDيتمثـل بالصـدمة  ،والصـدمة الحضـارية  ،ورسـمأطوا ار لكل منهما ووضع استراتيجيات عالجية (نفسية _اجتماعية ).
ويرى ماسك في تصوره أن الصدمة تمر في األطوار التالية-:
 -3تبـدأ بالصـدمة الحـادة ( )Acute Shockوفيهــا تقـل جميـع الوظـائف النفسـية ويعـاني المـريض
من هلع شديد ونوبات قلق وتجربة استرجاع لحوادث الصدمة وتفاصيلها .
 -2الطــور الثاني ـة االســتتار (الطــور الســلبي) ( )Hiding Negative Phaseفيــتم فيــه تأســيس
دفاعات نفسية قوية ضد عملية استذكار الصدمة.
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 -1الطور الثالث التعبير االنفعـالي ( )Emotional Expressionفـان الشـخص المصـدوم يعـاني
فيه مرة أخرى من مشاعر الضغط المرتبطة بحادث الصدمة ،كالشعور بالخوف والغضب والكراهية،
وظهور أول عالمات الحزن ،ويصبح مكتئبا.
 -3الطــور ال اربــع وهــو التكيــف الجزئــي أو النســبي ( )Relative adaptationففيــه يعمــل الف ــرد
المصدوم على جوانـب معرفيـة وانفعاليـة جديـدة للخبـرة الصـدمية ويصـبح الشـخص المصـدوم فـي هـذا
الطور راغبا في التحدث عن الخبرة الصدمية  ،وتكون العالقات مسلمة مع اآلخرين مع قلة الشكوى
وشدة الرغبة في فهم ما حدث ،وال يعود يشعر أنه الضحية فقط .
 -5الطور الخـامس واألخيـر فهـو ( )Final phaseوفـيم سـبق فـإن الشـخص المصـدوم كـان يعـيش
غيمة مظلمة لكنه في هذا الطور يرى نور الشمس (. .الهمص.)7-1 :2117،
 أمــا التشــخيص النفســي ( )Psycho-diagnosticالضــطراب ( )PTSDفيعتمــد علــى تحديــداألغـراض العامـة لالضـطراب والخطـوط العريضـة لمسـار العـالج المحتمـل واالسـتجابة لألنـواع
المختلفــة مــن العــالج ،وزيــادة علــى إعــداد األســاس الضــروري للد ارســات اإلحصــائية والبحثيــة .
إن تشــخيص ( )PTSDيتطلــب مــا هــو أكثــر مــن مجــرد فحــص الم ـريض والتأكــد مــن مجمــوع
األعـ ـ ـراض ،وه ـ ــو غالب ـ ــا م ـ ــا يتطل ـ ــب طريق ـ ــة دينامي ـ ــة وتعبيـ ـ ـرات وعب ـ ــارات متعاطف ـ ــة ومثي ـ ــرة
لالهتمام(.الهمص.) 7-1 :2117،

النظريات التي تفسر اضطراب كرب ما بعد الصدمة -:
تعددت النظريات التي تفسر اضطراب كرب ما بعد الصدمة ( )PTSDويمكن تحديدها علـى النحـو
التالي:
.1النظرية البيولوجية:
تحاول النماذج البيولوجية تفسير ظهور اضطراب كرب ما بعد الصدمة على مستويات مختلفة ،فقد تـم
دراسة التأثيرات الفسيولوجية حين يتعـرض الفـرد لحـدث صـادم ،وتـم تفسـير ذلـك بـأن الصـدمة قـد تـؤدي
إلى تغييرات في نشاط الناقالت العصبية ،والتي تـؤدي بـدورها إلـى مجموعـة مـن النتـائج مثـل :أعـراض
فقدان الذاكرة الحاد ،واالستجابات االنفعالية ذات الشدة والثورات االنفعالية والغضب والعنف ..وان مثل
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هذه الثورات ترتبط بالنشاط الزائد إلفراز الغدة االدرينالية والمثيـرات المرتبطـة بالصـدمة (غـانم:2112 ،
.)11
كمــا درســت كيميــاء المــخ الحيويــة ،والــنقص فــي مســتوى الجهــاز العصــبي المركــزي مــن االدريناليــة ومــا
يترتــب علــى ذلــك مــن اخــتالالت فــي الوظــائف مثــل :فقــدان الشــعور باللــذة ،واإلحســاس بالحــذر ،وكــذلك
االنسحاب من األنشطة االجتماعية.
وكذلك د ارسـات التغيـرات التـي تحـدث فـي الجهـاز العصـبي المركـزي أو التعـرض المفـاجئ ،أو المسـتمر
أو الشديد لألحـداث الصـادمة التـي تقـود إلـى العديـد مـن النتـائج السـلبية التـي قـد تسـبب تـدمير أو تغييـر
في المسار العصبي.
كذلك دراسات قد تناولت أثر الصدمة علـى المـخ ،ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن حـدوث تغيـرات تتجلـى فـي
التغي ـرات التــي تحــدث فــي وظيفــة الســيروتنين والتــي قــد ت ـرتبط بفقــدان الشــعور باللــذة ،أو االنحبــاس فــي
الخبرة الصادمة والذكريات المؤلمة التي ارتبطت وتفاعلت معها(غانم.)12-11:2112 ،
.2النظرية المعرفية السلوكية-:
تتعدد المداخل النفسية التي قدمت لتفسير اضطراب كرب ما بعد الصدمة من أهم المداخل النفسـية هـو
النموذج التفسيري الذي قدمه كل من(فـو وكـوزاك) وهـو نمـوذج معرفـي سـلوكي يتضـمن عنصـر المعنـى
فــي الحــدث الضــاغط ،حيــث يفتــرض مــن هــذا النمــوذج الســببي إن االســتجابة التــي تترتــب علــى الخب ـرة
الصادمة تضم عناصر ثالثة هي:
 -9معلومات عن موقف المثير الصدمى.
 -2معلومات عن االستجابات الفسيولوجية والمعرفيه السلوكية التي ترتبت على المثير الصدمي.
 -1الرابطة ( أو االقتران الشرطي ) ما بين المثير الصدمي واالستجابة المتوقع أن تصدر عن الفرد.
وافت ــرض ك ــل م ــن (ف ــو) و(كـــوزاك) إن مرك ــب الخ ــوف وال ــذي يض ــم العدي ــد م ــن المكون ــات المرضـــية
واالنفعالية يتضـمن أيضـا معنـي الحـادث الصـدمي علـى أنـه خطـر ( قـد يهـدد حيـاة الشـخص أو يصـيبه
بأضـرار ال قبـل للفـرد بتحملهـا) ،كمـا افتـرض كــل مـن ( فـو) و(كـوزاك) إن اضـطرابات القلـق( بأنواعهــا
المختلفــة) قــد تغــزو الفــرد حــين يــدرك أنــه يتعــرض لمثيــر صــدمي غــامض أو خطــر وأن فك ـرة( تالشــي
اإلحساس باألمان) تزيد من النتائج الضارة(غانم.)15-12 :2112 ،
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 -3النظرية النفسية الديناميكية :Psychodynamic Model
كان أول من وصف هذه النظرية هو العالم ) ،Horowitz (1986الذي استخدم مصطلح النظرية
النفسية الديناميكية الضطراب كرب ما بعد الصدمة ،ويفسر في هذه النظرية وجهة نظره بأن اضـطراب
كــرب مــا بعــد الصــدمة هــو النــاتج مــن عــدم قــدرة الشــخص المصــدوم علــى دمــج الخب ـرة الصــادمة التــي
يتعرض لها مع قدراته اإلدراكية المعرفية ،وعليه فإن اضطراب كرب ما بعد الصدمة هو عبارة عـن ردة
الفعل الطبيعية للضغوط النفسية ،ولكن الناتج ليس كما هو متوقع .وذلك ألن الخبرات الصادمة تحتـاج
إلــى تغي ـرات إدراكيــة كبي ـرة ،ودمــج تــام وعمليــة إدراكيــة معقــدة تأخــذ وقتــا طــويال .ولكــن يبــدو أن الــذاكرة
النشطة في الدماو تعمل على إعادة ما خزنته عن الخبـرات الصـادمة السـابقة ،والتـي تـؤدي بـدورها إلـى
عدم فاعلية ميكانزمات الدفاع لدى هـذا الشـخص .ونتيجـة لـذلك فـإن نظـام الـتحكم التثبيطـي فـي الـدماو
يب ــدأ ف ــي العم ــل مم ــا يس ــاعد عل ــى التع ــرف الت ــدريجي عل ــى الخبـ ـرات الص ــادمة .واذا ك ــان ه ــذا النظ ــام
التثبيطــي ضــعيفا فــإن األع ـراض االقتحامي ـة المســترجعة للخب ـرات الصــادمة مثــل الك ـوابيس ،وومضــات
الذكريات عن الصدمة تبدأ في الظهور .وعندما يكون النظام التثبيطي قويـا فـإن األعـراض المتمثلـة فـي
التجنب مثل االضطراب في النوم ،والمزاج المكتئب تبدأ في الظهور .ومن المعروف بأن تناوب مرحلـة
اإلقحام مـع التجنـب فـي كـرب مـا بعـد الصـدمة يجعـل أعـراض التخـدر العـاطفي علـى أنهـا جـدار حمايـة
ضــد اإلقحــام .وهــذا يعنــي بــأن اإلنكــار للصــدمة يعمــل علــى بــطء ظهــور أع ـراض القلــق .وعنــدما تبــدأ
أعراض اإلقحام في الظهور تكون دفاعات اإلنكار قد انهارت و أصبحت عديمة الجدوى.
كم ــا أن  Horowitzوصـــف دور األنظم ــة البيولوجي ــة والموص ــالت العص ــبية وخاص ــة مـ ــادة
ال ــدوبامين ،والن ــو اربينفرين ف ــي تط ــور اض ــطراب ك ــرب م ــا بع ــد الص ــدمة .ق ــال ب ــأن النواق ــل العص ــبية
الموجودة في األوعية العصبية بين الخاليا في الجهاز التنبيهي في الدماو يمكن أن تعمل علـى توقيـف
ردة الفعــل علــى الخب ـرات الصــادمة .وهــذا يســبب إنــذارات خاطئــة متكــررة ممــا يجعــل الشــخص عرضــة
لظهور أعراض تشبه مرحلة اإلقحام في اضطراب كرب ما بعد الصدمة ،وأخيـ ار فـإن الـدعم االجتمـاعي
االيجابي يمكن أن يعمل على امتصاص الصدمة ويمنع ظهور كرب ما بعد الصدمة ،وغياب مثل هذا
الدعم من الشبكة االجتماعية يؤدي إلى ظهور استجابات مرضية للضغط النفسي (ثابـت-92:2112،
.)95
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التعقيب على النظريات:
ترى الباحثة في ضوء ما تم عرضه من النظريات السابقة أن أصحاب هذه النظريات يتفقون فيما بينهم
إلــى حــد مــا فــي تفســير كــرب مــا بعــد الصــدمة ،فمــثال النظريــة البيولوجيــة تركــز علــى د ارســة التــأثيرات
الفســيولوجية حــين يتعــرض الفــرد لح ــدث صــادم ،و النظريــة المعرفيــة الس ــلوكية تــرى أن كــرب مــا بع ــد
الصــدمة يتضــمن عنصــر المعنــى فــي الحــادث الضــاغط ،حيــث يفتــرض مــن هــذا النمــوذج الســببي إن
االســتجابة التــي تترتــب علــى الخبـرة الصــادمة تضــم عناصــر معينـه وكــذلك النظريــة النفســية الديناميكيــة
ترى انه ناتج من عدم قدرة الشخص المصدوم على دمج الخبرة الصادمة التـي يتعـرض لهـا مـع قد ارتـه
اإلد اركية المعرفية ،وجميع النظريات تركز على قدرة الشخص المصدوم على تحمل الصادمة .
وتتبنــى الباحثــة النظريــة النفســية الديناميكيــة ،ذلــك ألن النظريــة شــاملة ،تناولــت كــرب مــا بعــد الصــدمة
بطريقة توضح فيها كيفية تعامل الشـخص مـع الصـدمة التـي تفـوق قدرتـه الطبيعيـة ،بحيـث ال يسـتطيع
دمــج الخبـرة الصــادمة مــع قد ارتــه اإلدراكيــة المعرفيــة ،وظهــور أعـراض يمكــن للشــخص أن يمتصــها مــن
خالل الشبكة االجتماعية.
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الفصل الثالث
دراســـات ســـابقة
* دراسات تناولت إضرابات كرب ما بعد الصدمة.
* استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة.
* فروض الدراسة.

33

دراسات سابقة:
ف ـ ــي محاول ـ ــة لالس ـ ــتفادة م ـ ــن الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة فق ـ ــد قام ـ ــت الباحث ـ ــة ب ـ ــاالطالع عل ـ ــى بع ـ ــض
البح ـ ــوث والد ارس ـ ــات العربي ـ ــة واألجنبي ـ ــة ذات الص ـ ــلة وك ـ ــذلك بع ـ ــض الرس ـ ــائل الجامعي ـ ــة ،وق ـ ــد قام ـ ــت
بتصـــنيف الد ارسـ ــات وفـ ــق تسلسـ ــل زمنـ ــي مـ ــن الحـ ــديث إلـ ــى القـ ــديم ،وفقـ ــا للد ارسـ ــة التـ ــي تـ ــدور حولهـ ــا
التساؤالت وفرضيات الدراسة.

دراسات تناولت إضرابات كرب ما بعد الصدمة-:
 -1دراسة (برنامج غزة للصحة النفسية)2212 ،
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة إل ــى بح ــث أث ــر الح ــرب عل ــى الص ــحة النفس ــية للوال ــدين ف ــي قط ــاع غـ ـزة وك ــذلك
معرفـــة شـ ــدة الخب ـ ـرات الصـ ــادمة التـ ــي تعـ ــرض لهـ ــا الوالـ ــدان فـ ــي قطـ ــاع غ ـ ـزة  ،ومعرفـ ــة مـ ــدى انتشـ ــار
كرب ما بعد الصدمة و واالكتئاب والمشكالت السلوكية والقلق والمشكالت النفسية.
تكونت عينة الدراسة من  163من الوالدين في قطاع غزة .
وتـ ـ ــم تطبيـ ـ ــق االختبـ ـ ــارات التاليـ ـ ــة :اختبـ ـ ــار الخب ـ ـ ـرات الصـ ـ ــادمة ،مقيـ ـ ــاس كـ ـ ــرب مـ ـ ــا بعـ ـ ــد الصـ ـ ــدمة،
مقياس الصحة العامة ،مقياس الحزن ،ومقياس قلق الموت.
وأظهرت النتائج إلى أن متوسط التعرض لألحداث الصادمة عند الوالدين  33.1حدث وبانحراف
معياري  ،3.3حيث بل متوسط األحداث الصادمة للذكور  33.16حدث وبانحراف معياري 3.5
حدث ،في حين بل متوسط التعرض لألحداث الصادمة عند اإلناث  31.31حدث وبانحراف معياري
 3.23حدث ،وقد لوحظ أن أكثر حدث تعرض له اآلباء واألمهات هو (سماعهم للقصف المدفعي
للمناطق المختلفة من قطاع غزة) وبنسبة  ،%75.6و ويليه (مشاهدة صور الجرحى واألشالء والشهداء
في التلفزيون ) وبنسبة  ،%73.7و %73.6لحدث (سماعك ألصوات الطائرات الحربية عند اختراقها
لحاجز الصوت) ،و %72.3من اآلباء واألمهات تعرضوا لحدث (مشاهدة اآلثار الناتجة عن القصف
المدفعي على قطاع غزة) ،و  %63.6من اآلباء واألمهات تعرضوا لحدث (تعرضك للحرمان من الماء
واألكل والكهرباء) ،ثم  %62.2من اآلباء واألمهات تعرضوا (تعرضك للتهجير مع عائلتك وأقاربك)،
ما بالنسبة لكرب ما بعد الصدمة فقد تبين أن متوسط درجات الوالدين في أعراض كرب ما بعد
الصدمة بل  53.3درجة وبانحراف معياري  32.3درجة ،ولمعرفة نسبة انتشار كرب ما بعد الصدمة
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تم حساب ذلك بأخذ عرض من استعادة الحدث الصادم وثالث أعراض من التجنب و عرضين من
زيادة االستشارة  ،ومنها تبين أن ( )%33.3من أفراد العينة قد تعدوا نسبة القطع الخاصة بالمقياس
ويشخصوا كحالة كرب ما بعد الصدمة بواقع ( %57.3لآلباء  %63.3 ،لألمهات ،حيث تبين من هذه
الدراسة أن للحرب أثارها الكبيرة على الصحة النفسية للوالدين سواء على المدى القريب أو على في
المستقبل  ،وهذا سوف يؤدي إلى تدهور الصحة العامة للولدين وكذلك تأثيرها على األسرة الفلسطينية.
 -2دراسة (كفاح الجبيري)2212 ،
هـ ـ ــدفت الد ارسـ ـ ــة إلـ ـ ــى معرفـ ـ ــة مفهـ ـ ــوم اض ـ ـ ــطرابات مـ ـ ــا بعـ ـ ــد الصـ ـ ــدمة وأهـ ـ ــم تصـ ـ ــنيفاته العالمي ـ ـ ــة
وأعراضه والنظريات المفسرة له باإلضافة إلى طرق عالجه.
و أجريت الدراسة على عينة من  213أفراد من أسر الشهداء .
وتوصلت الدراسة إلى أن اإلناث أكثر عرضة ألعراض ما بعد الصدمة بالمقارنة بالذكور وتزداد
أعراض ما بعد الصدمة في ضوء عامل القرابة بالشهيد .وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بصحة
أسر الشهداء النفسية عن طريق البرامج النفسية اإلرشادية واالنفعالية التي تهدف إلى الدعم النفسي
ألسر الشهداء وتعديل سلوكهم اثر الفاجعة.
 -3دراسة (عبد الناصر القدومي ،غسان الحلو)2222،
هـ ــدفت الد ارسـ ــة للتعـ ــرف علـ ــى مسـ ــتوى اضـ ــطراب الضـ ــغوط التاليـ ــة للصـ ــدمة ودرجـ ــة التعـ ــايش معهـ ــا
لـ ــدى آبـ ــاء وأمهـ ــات شـ ــهداء انتفاضـ ــة األقصـ ــى فـ ــي محافظـ ــات نـ ــابلس و طـ ــولكرم وقلقيليـ ــة ،إضـ ــافة
إل ـ ــى معرف ـ ــة أث ـ ــر متغيـ ـ ـرات ص ـ ــلة الق ارب ـ ــة م ـ ــع الش ـ ــهيد ،وال ـ ــدخل الش ـ ــهري لألسـ ـ ـرة ،ومك ـ ــان الس ـ ــكن
بالنسبة للمواجهات في ذلك.
وأجريت الدراسة على عينة من ( )311أب وأم للشهداء بواقع ( )33أبا و( )52أما.
وقـ ـ ــد أظهـ ـ ــرت نتـ ـ ــائج الد ارسـ ـ ــة أن اضـ ـ ــطراب الضـ ـ ــغوط التاليـ ـ ــة للصـ ـ ــدمة كانـ ـ ــت كبي ـ ـ ـرة عنـ ـ ــد آبـ ـ ــاء
وأمهــ ــات الشـ ـ ــهداء حيـ ـ ــث وصـ ـ ــلت النسـ ـ ــبة المئويــ ــة للدرجـ ـ ــة الكليـ ـ ــة إلـ ـ ــى ( ،)%63.3وكانــ ــت درجـ ـ ــة
التعايش كبيرة أيضا حيث وصلت النسبة المئوية إلى (.)%67.3
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في الضغوط التالية للصدمة بين اآلباء واألمهات
لصالح األمهات ،ولم تكن الفروق دالة إحصائيا بينهما في التعايش مع الصدمة ،كما دلت النتائج
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على وجود فروق في الضغوط التالية للصدمة بين أصحاب الدخل المتدني والعالي ولصالح أصحاب
الدخل المتدني ،ولم تكن الفروق دالة إحصائيا في التعايش مع الصدمة ،كما دلت النتائج أن متغير
مكان السكن بالنسبة للمواجهات ليس له تأثير في الدرجة الكلية للتعايش مع الصدمة بينما كان له
تأثير في الضغوط التالية للصدمة ولصالح مكان السكن القريب من المواجهات .
 -4دراسة (برنامج غزة للصحة النفسية)2222 ،
هـ ــدفت هـ ــذه الد ارسـ ــة لمعرفـ ــة تـ ــأثير هـ ــدم البيـ ــوت فـ ــي قطـ ــاع غ ـ ـزة علـ ــى طـ ــرق التكيـ ــف و كـ ــرب مـ ــا
بعد الصدمة و الصحة النفسية للبالغين.
وأجريـــت الد ارســـة علـ ــى عينـ ــة مـ ــن  51مـ ــن اآلبـ ــاء الـــذين تعرض ــت بيـ ــوتهم للهـ ــدم فـ ــي منطقـ ــة رفـ ــح
و بيت حانون ،تراوحت أعمارهم بين  98سنة إلى  27سنة .
فقــد تــم اســتخدام األدوات التاليــة :مقيــاس الحالــة االجتماعيــة االقتصــادية ،قائمــة غـزة للخبـرات
الص ـ ـ ــادمة ،اس ـ ـ ــتبيان ك ـ ـ ــرب م ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد الص ـ ـ ــدمة ،و مقي ـ ـ ــاس الص ـ ـ ــحة النفس ـ ـ ــية  28-بن ـ ـ ــد ،مقي ـ ـ ــاس
الزوروس للتكيف.
وتوص ـ ــلت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى أن متوس ـ ــط التع ـ ــرض لألح ـ ــداث الص ـ ــادمة عن ـ ــد أفـ ـ ـراد العين ـ ــة بلـ ـ ـ 99.97
حـ ــدث  ،وقـ ــد لـ ــوحظ أن أكثـ ــر أحـ ــداث تعـ ــرض له ـ ـا اآلبـ ــاء ه ـ ـي (مشـ ــاهدة منـ ــاظر وصـ ــور الجرحـ ــى
والش ـ ــهداء ف ـ ــي التلفزي ـ ــون) وبنس ـ ــبة ، %911و أيضـ ـ ـا (س ـ ــماع للقص ـ ــف الم ـ ــدفعي للمن ـ ــاطق المختلف ـ ــة
مـ ـ ــن قطـ ـ ــاع غ ـ ـ ـزة) وبنسـ ـ ــبة ، %911.1وأيضـ ـ ــا (مشـ ـ ــاهدة آثـ ـ ــار القصـ ـ ــف المـ ـ ــدفعي علـ ـ ــى القطـ ـ ــاع)
وبنسـ ـ ـ ــبة  ، %911.1و %12.1مـ ـ ـ ــن اآلبـ ـ ـ ــاء تعرض ـ ـ ـ ـوا لحـ ـ ـ ــدث (مشـ ـ ـ ــاهدة بيـ ـ ـ ــوت الجي ـ ـ ـ ـران وهـ ـ ـ ــي
تقص ـ ــف  ،و ته ـ ــدم  ،و ت ـ ــدمر) ،و  %88.7م ـ ــن اآلب ـ ــاء تعرضـ ـ ـوا لح ـ ــدث (مش ـ ــاهدة قص ـ ــف البي ـ ــوت
و الشـ ـ ـ ـوارع بالصـ ـ ـ ـواريخ م ـ ـ ــن الط ـ ـ ــائرات) ،ث ـ ـ ــم  %27.1م ـ ـ ــن اآلب ـ ـ ــاء تعرضـ ـ ـ ـوا (س ـ ـ ــماع الستش ـ ـ ــهاد
ص ـ ــديق لهــ ــم مــ ــن الج ـ ــيش) ،فــ ــي حــ ــين أق ـ ـ ـل ح ـ ــدث تعرض ـ ـ ـى لـ ـ ــه اآلب ـ ــاء ه ـ ــو (تعرض ـ ــك لإلصــ ــابة
الجس ـ ـ ــدية نتيجــ ـ ــة لقصـ ـ ـ ــف منزلــ ـ ــك ) وبنس ـ ـ ــبة ، %9.1و أيض ـ ـ ــا ( تعرض ـ ـ ــك لإلص ـ ـ ــابة بشــ ـ ــظية أو
الرصـ ــاص) وبنسـ ــبة  .%1.2فقـ ــد بل ـ ـ المتوسـ ــط العـ ــام لـ ــدرجات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة لـ ــدى اآلبـ ــاء
 11.2درج ـ ـ ـ ــة وب ـ ـ ـ ــانحراف معي ـ ـ ـ ــاري  91.92درج ـ ـ ـ ــة  .و تب ـ ـ ـ ــين أن  %22م ـ ـ ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ـراد العين ـ ـ ـ ــة ال
يعـ ـ ــانون مـ ـ ــن اضـ ـ ــطرابات كـ ـ ــرب مـ ـ ــا بعـ ـ ــد الصـ ـ ــدمة  ،فـ ـ ــي حـ ـ ــين  %12مـ ـ ــن أف ـ ـ ـراد العينـ ـ ــة يعـ ـ ــانون
بدرجة حادة من أعراض كرب ما بعد الصدمة .
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لـ ـ ــوحظ وجـ ـ ــود عالقـ ـ ــة ذات داللـ ـ ــة إحصـ ـ ــائية بـ ـ ــين تعـ ـ ــرض اآلبـ ـ ــاء للخب ـ ـ ـرات الصـ ـ ــادمة والمتغي ـ ـ ـرات
التاليـ ــة ( كـ ــرب م ـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة  ،الوظ ـ ــائف االجتماعيـ ــة  ،القلـ ــق  ،واالكتئ ـ ــاب  ،الصـ ــحة العام ـ ــة،
بعد التفكير بالتمني والتجنب  ،االنتماء  ،التحكم بالنفس ) ،
كم ـ ــا ل ـ ــوحظ وج ـ ــود عالق ـ ــة ذات دالل ـ ــة إحصـ ـ ـائية ب ـ ــين ك ـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد الص ـ ــدمة والمتغيـ ـ ـرات التالي ـ ــة
(األعــ ـراض الجس ـ ــمانية  ،القل ـ ــق  ،واالكتئ ـ ــاب  ،الص ـ ــحة العام ـ ــة ،التكي ـ ــف وأبع ـ ــاده التالي ـ ــة (التخط ـ ــيط
لحـ ــل مشـ ــكلة  ،التفكيـ ــر بـ ــالتمني والتجنـ ــب  ،إعـ ــادة التقيـ ــيم  ،االنتمـ ــاء  ،تحمـ ــل المسـ ــؤولية)  ،وهـ ــذا
يـ ــدل علـ ــى انـ ــه كلمـ ــا زادت درجـ ــات معانـ ــاة اآلبـ ــاء مـ ــن كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة كلمـ ــا أدى ذلـ ــك إلـ ــى
زيـ ـ ــادة درج ـ ـ ــاتهم ف ـ ـ ــي المتغيــ ـ ـرات التالي ـ ـ ــة ( األعــ ـ ـراض الجس ـ ـ ــمانية  ،القل ـ ـ ــق  ،واالكتئ ـ ـ ــاب  ،الص ـ ـ ــحة
العامـ ـ ــة ،التكيـ ـ ــف وأبعـ ـ ــاده التاليـ ـ ــة ( التخطـ ـ ــيط لحـ ـ ــل مشـ ـ ــكلة  ،التفكيـ ـ ــر بـ ـ ــالتمني والتجنـ ـ ــب  ،إعـ ـ ــادة
التقي ـ ــيم  ،االنتم ـ ــاء  ،تحم ـ ــل المس ـ ــؤولية) والعكـ ـ ـس ص ـ ــحيح .ف ـ ــي ح ـ ــين ل ـ ــم تالح ـ ــظ أي عالق ـ ــة دال ـ ــة
إحصائية بين درجات كرب ما بعد الصدمة و المتغيرات األخرى.
 -5دراسة (محمد عسلية وأنور البنا )2225،
ه ـ ــدفت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى معرف ـ ــة أكث ـ ــر أنـ ـ ـواع األح ـ ــداث أو الخبـ ـ ـرات الص ـ ــادمة  ،وأكث ـ ــر اض ـ ــطرابات م ـ ــا
بعد الصدمة أثناء االجتياح اإلسرائيلي لمنطقة حي الزيتون .
أجري ـ ـ ــت الد ارس ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى عين ـ ـ ــة م ـ ـ ــن أطف ـ ـ ــال ح ـ ـ ــي الزيت ـ ـ ــون بلغ ـ ـ ــت ( )311طف ـ ـ ــل ،م ـ ـ ــنهم ()31م ـ ـ ــن
اإلناث ،و 31من الذكور ،تتراوح أعمارهم ما بين ( )33-7سنة.
حي ـ ــث اس ـ ــتخدام الباحثـ ـ ـان مقاس ـ ــين نفس ـ ــيين ،أح ـ ــدهما ت ـ ــم اس ـ ــتخدامه بع ـ ــد تقنين ـ ــه محلي ـ ــا م ـ ــن حي ـ ــث
الصدق والثبات  ،واألخر تم إعداده من قبل الباحثين .
وقـ ـ ــد أظهـ ـ ــرت نتـ ـ ــائج الد ارسـ ـ ــة أن األطفـ ـ ــال الـ ـ ــذين يشـ ـ ــاهدون اآلخ ـ ـ ـرين  ،وهـ ـ ــم يتعرضـ ـ ــون للحـ ـ ــدث
الص ـ ــادم أكث ـ ــر م ـ ــن األطف ـ ــال ال ـ ــذين يش ـ ــاهدون أو يتعرض ـ ــون شخص ـ ــيا ل ـ ــنفس الح ـ ــدث  ،وان أكث ـ ــر
أبعـ ـ ـ ــاد اضـ ـ ـ ــطرابات مـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ــد الصـ ـ ـ ــدمة كانـ ـ ـ ــت كالتـ ـ ـ ــالي ( :اضـ ـ ـ ــطرابات اجتماعيـ ـ ـ ــة ،اضـ ـ ـ ــطرابات
عقلية ،اضطرابات جسمية  ،اضطرابات انفعالية ،وأخي ار كانت االضطرابات السلوكية ).
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 -6دراسة قام بها ()Gray and Elisa, 2004
هــــــدفت ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة لمعرف ـ ــة م ـ ــدي ح ـ ــدت ك ـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد الص ـ ــدمة ،ل ـ ــدي الجن ـ ــود الع ـ ــاملين ف ـ ــي
الصومال لحفظ السالمل.
أجريـ ـ ــت الد ارسـ ـ ــة علـ ـ ــى عينـ ـ ــة مـ ـ ــن 3131مـ ـ ــن جنـ ـ ــود الواليـ ـ ــات المتحـ ـ ــدة األمريكيـ ـ ــة العـ ـ ــاملين فـ ـ ــي
الصومال.
حي ـ ـ ــث اس ـ ـ ــتخدم الباح ـ ـ ــث مقي ـ ـ ــاس التع ـ ـ ــرض للح ـ ـ ــرب المك ـ ـ ــون م ـ ـ ــن  6فقـ ـ ـ ـرات  ،ومقي ـ ـ ــاس المف ـ ـ ــاهيم
الس ـ ــلبية و االيجابي ـ ــة لخبـ ـ ـرة المح ـ ــافظين عل ـ ــى الس ـ ــالم ف ـ ــي الص ـ ــومال ،ومقي ـ ــاس تحم ـ ــل الض ـ ــغوط،
باإلضافة إلى قائمة أعراض كرب ما بعد الصدمة.
وتوصـ ــلت الد ارسـ ــة إلـ ــى أن  %36مـ ــن أف ـ ـراد العينـ ــة صـ ــنفوا علـ ــى أن عنـ ــدهم صـ ــالدة ألنهـ ــم فشـ ــلوا
فـ ــي ال ـ ــتالؤم م ـ ــع مع ـ ــايير ك ـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد الصـ ــدمة %3.5 ،ص ـ ــنفوا عل ـ ــى أن عن ـ ــدهم ك ـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد
الصـ ــدمة الح ـ ــاد .كم ـ ــا أن كـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد الصـ ــدمة يظه ـ ــر م ـ ــن  33-7شـ ــه ار م ـ ــن بداي ـ ــة الص ـ ــدمة إذ
أن بع ـ ـ ــض ضــ ـ ــحايا الص ـ ـ ــدمة ال يظهـ ـ ـ ــرون عالمــ ـ ــات واض ـ ـ ــحة لحظ ـ ـ ــات الص ـ ـ ــدمة وحتـ ـ ـ ــى انتهــ ـ ــاء
الحدث ،وتظهر الحدة للكرب بعد الصدمة خالل الفترة التي حددت سابقا.
 -7دراسة قام بها ادوارد وآخرون عام ()Edward et al, 2004
ه ـ ـ ــدفت الد ارس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى تقي ـ ـ ــيم اض ـ ـ ــطراب الت ـ ـ ــوتر الح ـ ـ ــاد ،ونس ـ ـ ــبة ك ـ ـ ــرب م ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد الص ـ ـ ــدمة الحالي ـ ـ ــة
ومستوياتها وعالمتها ،باإلضافة إلى عالمات االكتئاب الناتجة منها.
وأجري ـ ــت الد ارس ـ ــة عل ـ ــى عين ـ ــة م ـ ــن ث ـ ــالث جامع ـ ــات ،جامع ـ ــة الب ـ ــاني بنيوي ـ ــورك  516أفـ ـ ـراد ،جامع ـ ــة
أوجستا  113فردا ،جامعة قاربوا  513فردا.
كما استخدم الباحث قائمة أعراض كرب ما بعد الصدمة ( )PCLلـ (،) Weathers, et al, 1993
ومقياس بك لالكتئاب ( ) BDIلـ ( ) Beck et al, 1988و مقياس اضطراب التوتر الحاد ()ASDS
لـ ( ، )Bryant et al, 2000وقائمة أحداث الحياة ( ) LECلـ (.) Gray et al, 2001
وتوص ـ ــلت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى أن مس ـ ــتوي اض ـ ــطراب الت ـ ــوتر الح ـ ــاد وأع ارض ـ ــه وك ـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد الص ـ ــدمة
وأع ارض ـ ــه اعل ـ ــي كمتغي ـ ــر ديمـ ـ ـوغرافي قري ـ ــب م ـ ــن مدين ـ ــة نيوي ـ ــورك ،أم ـ ــا بالنس ـ ــبة للتع ـ ــرض أش ـ ــارت
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النت ـ ـ ــائج أن مش ـ ـ ــاهدة التلف ـ ـ ــاز تس ـ ـ ــتخدم كمؤش ـ ـ ــر ل ـ ـ ــبعض الح ـ ـ ــاالت ف ـ ـ ــي االرتب ـ ـ ــاط باألح ـ ـ ــداث ،أم ـ ـ ــا
بالنسبة الضطراب التوتر الحاد كان المؤشر القوي ألعراض كرب ما بعد الصدمة.
 -2دراسة ( ) Neylan et al, 2004
ه ـ ــدفت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى مقارن ـ ــة ب ـ ــين الجن ـ ــود المح ـ ــاربين ال ـ ــذين ل ـ ــديهم ك ـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد الص ـ ــدمة ول ـ ــديهم
مسـ ــبقا قلـ ــة فـ ــي التركيـ ــز لقـ ــرن آمـ ــون الـ ــدماغي العصـ ــبي مـ ــع جنـ ــود عـ ــاديين لمعرفـ ــة مـ ــدي االنتبـ ــاه،
التعلم،و الذاكرة في اضطراب كرب ما بعد الصدمة لدى الجنود المحاربينل.
وأجري ـ ــت الد ارس ـ ــة عل ـ ــى عين ـ ــة م ـ ــن الجن ـ ــود المح ـ ــاربين ال ـ ــذين ل ـ ــديهم ك ـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد الص ـ ــدمة (23
ف ــردا) والـــذين ك ــان لـــديهم مس ــبقا قلـــة ف ــي التركيـ ــز لق ــرن آم ــون ال ــدماغي العص ــبي ،كم ــا تـــم مقارنـــه
بكميه متشابهة من قرن آمون الدماغي مع جنود عادين (عدد .) 21
حيـ ــث تـ ــم اسـ ــتخدام اختبـ ــار كاليفورنيـ ــا للـ ــتعلم اللفظـ ــي ،ومقيـ ــاس وكسـ ــلر للـ ــذاكرة (،Wechsler
 ،)1997وتشخيص باستخدام الرنين المغناطيسي.
وتوصـ ــلت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى أنـ ـ ـه ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ف ـ ــي األداء ب ـ ــين ك ـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد
الص ـ ـ ــدمة ومقارن ـ ـ ــة المش ـ ـ ــاركين ف ـ ـ ــي أي م ـ ـ ــن القياس ـ ـ ــات اإلدراكي ـ ـ ــة ،إنم ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان الف ـ ـ ــارق الوحي ـ ـ ــد أن
المجموع ـ ـ ــة ال ـ ـ ــذين ل ـ ـ ــديهم ك ـ ـ ــرب م ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد الص ـ ـ ــدمة يكون ـ ـ ــون اق ـ ـ ــل اس ـ ـ ــتدعاء أو ت ـ ـ ــذك ار لإلح ـ ـ ــداث
الص ـ ــادمة ف ـ ــي مقي ـ ــاس اختب ـ ــار كاليفورني ـ ــا لل ـ ــتعلم اللفظ ـ ــي ،كم ـ ــا ان ـ ــه ال توج ـ ــد ارتباط ـ ــات ذات دالل ـ ــة
إحصـ ـ ــائية فـ ـ ــي قياسـ ـ ــات األداء اإلدراكيـ ـ ــة و وجـ ـ ــود (قـ ـ ــرن آمـ ـ ــون الـ ـ ــدماغي)  ..كمـ ـ ــا انـ ـ ــه ال توجـ ـ ــد
فـ ــروق ذات داللـ ــة بـ ــين المجموعـ ــات المقارنـ ــة بالنسـ ــبة لالنتبـ ــاه  ،التركيـ ــز ،كمـ ــا انـ ــه ال يوجـ ــد ارتبـ ــاط
بين االنتباه ،أو التركيز مع حجم (قرن آمون الدماغي) .
 -2دراسة ()Bocanegra et al, 2004
هــــــدفت الدراســــــة إلــــــى تحدي ـ ــد النتــ ــائج الثانوي ـ ــة النفســ ــية لهجم ـ ــات مرك ـ ــز التج ـ ــارة الع ـ ــالمي علــ ــى
العمال الصينيين المرحلين.
وأجريــ ــت الد ارســ ــة علــ ــى عينــ ــة مـ ـ ــن  66عامـ ـ ــل مرحــ ــل الـ ـ ــذي فقـ ـ ــد عمل ـ ــة بس ـ ــبب ض ـ ـ ـربات المركـ ـ ــز
التجاري في شهر مايو.
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حيـ ـ ــث تـ ـ ــم عمـ ـ ــل مقابلـ ـ ــة شـ ـ ــبه مركبـ ـ ــة لمناقشـ ـ ــة البيانـ ـ ــات الديموغرافيـ ـ ــة ،والعمـ ـ ــل السـ ـ ــابق والوضـ ـ ــع
الح ــالي ،ومقي ــاس الحي ــاة لإلح ــداث (al

et

1996،Blanchard

)  ،ومقي ــاس ك ــرب م ــا بع ــد

الصدمة نسخة المدنيين و مقياس بك لالكتئاب.
وتوص ـ ـ ــلت الد ارس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى أن  %33م ـ ـ ــروا بخبـ ـ ـ ـرة أح ـ ـ ــداث الحي ـ ـ ــاة الم ـ ـ ــوترة قب ـ ـ ــل ضـ ـ ـ ـربات المرك ـ ـ ــز
التج ـ ــاري %31 ،مـ ـ ــروا بخب ـ ـ ـرات ك ـ ـ ـوارث طبيعي ـ ــة %31 ،تعرض ـ ـ ـوا لعن ـ ــف جس ـ ــدي %37 ،تعرض ـ ـ ـوا
لج ـ ـ ــروح وأمـ ـ ـ ـراض مه ـ ـ ــددة للحي ـ ـ ــاة  %32تعرضـ ـ ـ ـوا لفق ـ ـ ــد مف ـ ـ ــاجئ لعزي ـ ـ ــز  .كم ـ ـ ــا أن  %53.3م ـ ـ ــن
مجم ـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـ ــدرجات أظه ـ ـ ـ ــرت ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود اكتئ ـ ـ ـ ــاب ،بينم ـ ـ ـ ــا  %31.3اكتئ ـ ـ ـ ــاب خفي ـ ـ ـ ــف%31.3 ،
متوس ـ ـ ــط ،و  %7.3اكتئ ـ ـ ــاب ح ـ ـ ــاد ولك ـ ـ ــن  %23م ـ ـ ــن العين ـ ـ ــة ص ـ ـ ــنفوا عل ـ ـ ــى أنه ـ ـ ــم متالئم ـ ـ ــون م ـ ـ ــع
معايير كرب ما بعد الصدمة وعالماتها.
 -12دراسة (محمد عسلية وأنور البنا)2224 ،
هـ ـ ــدفت الد ارسـ ـ ــة إلـ ـ ــى معرفـ ـ ــة األنمـ ـ ــاط المختلفـ ـ ــة الناتجـ ـ ــة عـ ـ ــن صـ ـ ــدمة العـ ـ ــدوان اإلس ـ ـ ـرائيلي لـ ـ ــدى
تالمي ـ ــذ المرحل ـ ــة األساس ـ ــية أثن ـ ــاء انتفاض ـ ــة األقص ـ ــى ف ـ ــي محافظ ـ ــات غـ ـ ـزة وم ـ ــدى ت ـ ــأثر ردود فع ـ ــل
التالميذ بردود فعل اآلباء واألمهات .
وأجريـ ــت الد ارس ـ ـة علـ ــى عينـ ــة مـ ــن األطفـ ــال ممـ ــن تق ـ ـع عمـ ــارهم بـ ــين ( )32-6سـ ــنة ،ومـ ــن أمـ ــاكن
متعددة ،وقد بل عدد أفراد العينة  231طفال وطفلة.
كم ـ ـ ــا اس ـ ـ ــتخدم الباحث ـ ـ ــان قائم ـ ـ ــة األح ـ ـ ــداث الص ـ ـ ــادمة وتتك ـ ـ ــون م ـ ـ ــن  26بن ـ ـ ــدا لقي ـ ـ ــاس ردود الفع ـ ـ ــل
لص ـ ــدمة الع ـ ــدوان اإلسـ ـ ـرائيلي أثن ـ ــاء انتفاض ـ ــة األقص ـ ــى ،واختب ـ ــار روت ـ ــر للوال ـ ــدين ،لقي ـ ــاس المش ـ ــاكل
النفسية واالنفعالية لألطفال الناتجة عن تعرضهم للخبرات الصعبة ويجيب عليه الوالدان .
وقـ ــد أظهـ ــرت نتـ ــائج الد ارسـ ــة عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي متوسـ ــطات درجـ ــات ردود
األفعـ ـ ــال المترتبـ ـ ــة علـ ـ ــى صـ ـ ــدمة العـ ـ ــدوان لـ ـ ــدى تالميـ ـ ــذ المرحلـ ـ ــة األساسـ ـ ــية بـ ـ ــين الـ ـ ــذكور واإلنـ ـ ــاث
.والـ ــى عـ ــدم وجـ ــود عالقـ ــة ارتباطيـ ــه ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين درجـ ــات ردود الفعـ ــل المترتبـ ــة عل ـ ــى
صـ ـ ــدمة العـ ـ ــدوان تعـ ـ ــزي لمتغيـ ـ ــر مكـ ـ ــان اإلقامـ ـ ــة .والـ ـ ــى وجـ ـ ــود عالقـ ـ ــة ارتباطيـ ـ ــه موجبـ ـ ــة بـ ـ ــين ردود
الفعل المترتبة على صدمة العدوان عند التالميذ وبين ردود فعل الوالدين .
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 -11دراسة ()Ellinor, 2003
هـ ــدفت الد ارسـ ــة إلـ ــى معرفـ ــة ا لتـ ــأثيرات الصـ ــحية لحـ ــرب األعصـ ــاب (ضـ ــغط الحـ ــرب) علـ ــى الحـ ــرب
العالميـ ـ ــة الثانيـ ـ ــة للنـ ـ ــرويجيين المجموعـ ـ ــة المعارضـ ـ ــة  ،كـ ـ ــان الهـ ـ ــدف الرئيسـ ـ ــي لهـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــة هـ ـ ــو
معرف ـ ـ ــة الم ـ ـ ــدى الت ـ ـ ــأثيرات الص ـ ـ ــحية طويل ـ ـ ــة الم ـ ـ ــدى العكس ـ ـ ــية للح ـ ـ ــرب العالمي ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ــة ،التع ـ ـ ــرض
لضغط كان موجودا في ثالث مجموعات للمعارضين.
وأجريـ ــت الد ارسـ ــة علـ ــى عينـ ــة كـ ــان قوامهـ ــا الكلـ ــي  317معـ ــتقال ،مـ ــنهم  25معـ ــتقال لـ ــم يتالءم ـ ـوا مـ ــع
مع ـ ــايير المش ـ ــاركة (الن ل ـ ــيس له ـ ــم أطف ـ ــال بع ـ ــد ع ـ ــام  3735وعم ـ ــرهم الزمن ـ ــي كبي ـ ــر) ،م ـ ــن الب ـ ــاقين
 33معتقال وافقوا على المشاركة في البحث.
اس ـ ـ ــتخدم الباح ـ ـ ــث أداة مقي ـ ـ ــاس مكون ـ ـ ــة م ـ ـ ــن  13ص ـ ـ ــفحة تتح ـ ـ ــدث ع ـ ـ ــن م ـ ـ ــا قب ـ ـ ــل الح ـ ـ ــرب ،خ ـ ـ ــالل
الحـ ـ ـ ــرب ،ومـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ــد الحـ ـ ـ ــرب حيـ ـ ـ ــث تناولـ ـ ـ ــت األسـ ـ ـ ــئلة الحيـ ـ ـ ــاة االجتماعيـ ـ ـ ــة ،والمـ ـ ـ ــؤثرات اليوميـ ـ ـ ــة،
والخبرات الحياتية خالل تلك الفترة.
وتوص ـ ــلت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى أن  %63تعرضـ ـ ـوا إل ـ ــى تع ـ ــذيب داخ ـ ــل الس ـ ــجون %73 ،أش ـ ــاروا إل ـ ــى أنه ـ ــم
يع ـ ـ ــانون م ـ ـ ــن اإلس ـ ـ ــهال ،التيف ـ ـ ــود ،وغيره ـ ـ ــا م ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـراض ،كم ـ ـ ــا أن العالق ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين ح ـ ـ ــدة ض ـ ـ ــغوط
الحرب ،و الصحة بعد الحرب في الثالث مجموعات.
 -12دراسة ( ) Michael et al., 2002
هـ ـ ــدفت هـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــة لتقيـ ـ ــيم سـ ـ ــمات الثقافـ ـ ــة لصـ ـ ــدمة الالجئـ ـ ــين والصـ ـ ــحة ،وأيضـ ـ ــا لتحديـ ـ ــد وتقيـ ـ ــيم
األدوات المستخدمة لقياس الصدمة عند الالجئين والحالة الصحية لهم.
وأجريـ ـ ــت الد ارس ـ ـ ـة علـ ـ ــى عينـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل تحليـ ـ ــل البيانـ ـ ــات مـ ـ ــن  137مبحـ ـ ــوث محـ ـ ــدد 331 ،تـ ـ ــم
تقـ ــديمهم لمزيـ ــد مـ ــن التحليـ ــل لسـ ــماتهم (  )%37.6تضـ ــمنت البيانـ ــات النوعيـ ــة ولكـ ــن لـ ــم يـ ــتم تقـ ــيمهم
لصـ ـ ـ ــفات المقـ ـ ـ ــاييس واألدوات المس ـ ـ ـ ــتخدمة فـ ـ ـ ــي البحـ ـ ـ ــث )%32.3 ( ،ت ـ ـ ـ ــم ذكرهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي العالق ـ ـ ـ ــات
اإلحص ـ ـ ــائية  ،و ( )%6.6كانــ ـ ــت عــ ـ ــن الص ـ ـ ــفات اإلحص ـ ـ ــائية لـ ـ ـ ــألدوات (المص ـ ـ ــداقية) .فــ ـ ــي هــ ـ ــذا
 331منش ـ ــورات 325 ،أداة مختلف ـ ــة اس ـ ــتخدمت م ـ ــن ه ـ ــذه 32 ،ت ـ ــم تطويره ـ ــا ف ـ ــي بح ـ ــث الالجئــ ــين.
ال يوج ـ ــد م ـ ــن ه ـ ــذه األدوات م ـ ــا يالئ ـ ــم  5مع ـ ــايير للتقي ـ ــيم1 ،الئمـ ـ ـت  3مع ـ ــايير 5 ،الءم ـ ــت فق ـ ــط 3
م ـ ــن المع ـ ــايير .أخ ـ ــرى  3أدوات معياري ـ ــة ص ـ ــممت وط ـ ــورت ف ـ ــي عين ـ ــة غي ـ ــر الجئ ـ ــة ولك ـ ــن تكي ـ ــف
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لالسـ ــتخدام فـ ــي البحـ ــث الالجئـ ــين ،مـ ــن هـ ــذه  2الئمـ ــت  5معـ ــايير و  3الئمـ ــت  3معـ ــايير فـ ــي هـ ــذه
الدراسة.
 -13دراسة (حسين أبو شنب:)2221 ،
هدفت الدراسة إلى الكشف عن حجم العالقة بين أمهات شهداء انتفاضة األقصى ووسائل اإلعالم،
والتعرف على مدى تأثير هذه الوسائل في تنمية الوعي السياسي والوطني ،في ضوء ما تعكسه
فعاليات االنتفاضة ،والى التعرف على دور وسائل اإلعالم في تعزيز االنتماء الوطني لدى أمهات
شهداء انتفاضة األقصى .
وهي دراسة تأتي في إطار البحوث الوصفية برصد المادة اإلعالمية وجمع الحقائق والمعلومات
الخاصة بالموضوع واستخدم الباحث في هذا اإلطار منهج المسح بالعينة .
حيث استخدم الباحث بطاقة المقابلة ووفق المناطق الجغرافية  ،وقد اختار عينة عمديه من أمهات
الشهداء تناسب هذه الحالة .
أهم نتائج الدراسة -:
 -9تبين أن التلفزيون والفضائيات هي األكثر جذبا ومتابعة لدى أمهات الشهداء بنسبة،%71.2
وأن أكثر أوقات المشاهدة هي الفترة المسائية  ،وكان تلفزيون فلسطين وقناته الفضائية قد جاء
في المرتبة األولي بنسبة  ،%72.2والجزيرة  ،%52.1والمنار وأبو ظبي ،والفضائية المصرية
بنسبة  MBC ،%97.8بنسبة . %2.5
 -2كانت روح االنتقام والثأر عند أمهات الشهداء األكثر تفاعال نتيجة الصورة التلفزيونية التي
كشفت عن عمق الحقد اإلسرائيلي والعدوانية تجاه حب االنتقام بنسبة ،%29.7والعطف على
الشهداء بنسبة  ،%59.2والتمسك بالثوابت الوطنية  ،%22.2وهذا يدل على حجم االنتماء
الوطني الم الشهيد التي رفضت وفق االستبانة التسليم باألمر الواقع .
 -14دراسة عبد المعطي وعبد اهلل ()2221
هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط القلق المرتبط بإحداث العنف و اإلرهاب.
وأجريت الدراسة على عينة من  136فردا منهم  331ذكور ،و 336إناث.
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كمـ ــا اس ـ ــتخدم الب ـ ــاحثون مقي ـ ــاس القل ـ ــق الصــ ـريح ( ، )Taylorمقي ـ ــاس قل ـ ــق الم ـ ــوت (لعب ـ ــد الخ ـ ــالق،
 ،)3736و مقياس قلق اإلرهاب (إعداد الباحثين).
وتوص ـ ــلت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى وج ـ ــود عالق ـ ــة دال ـ ــة إحص ـ ــائيا ب ـ ــين أنم ـ ــاط القل ـ ــق ال ـ ــثالث و بعض ـ ــها ،إزاء
المواقـ ــف الضـ ــاغطة المرتبطـ ــة بإحـ ــداث العنـ ــف و اإلرهـ ــاب ،كمـ ــا يوجـ ــد تـ ــأثير لمتغيـ ــر الجـ ــنس علـ ــى
اإلحسـ ــاس بقلـ ــق اإلرهـ ــاب .أيض ـ ــا وجـ ــدت فـ ــروق دال ـ ــة إحصـ ــائيا فـ ــي كـ ــل م ـ ــن قلـ ــق المـ ــوت و قل ـ ــق
اإلره ـ ـ ــاب ب ـ ـ ــين ذك ـ ـ ــور الري ـ ـ ــف وان ـ ـ ــاث الري ـ ـ ــف و إن ـ ـ ــاث الحض ـ ـ ــر ،وكان ـ ـ ــت اإلن ـ ـ ــاث أكث ـ ـ ــر إحساسـ ـ ـ ـا
بالقلق.
 -15دراسة (عبد العزيز ثابت ،يحي عابد ،بانوس فوستانيس)2221 ،
هـ ــدفت الد ارسـ ــة للتعـ ــرف علـ ــى طبيعـ ــة الخب ـ ـرات الصـ ــادمة التـ ــي تعـ ــرض لهـ ــا األطفـ ــال الفلسـ ــطينيون
الـ ـ ــذين يعيشـ ـ ــون فـ ـ ــي منـ ـ ــاطق الص ـ ـ ـراع والن ـ ـ ـزاع السياسـ ـ ــي المسـ ـ ــتمر ،وكـ ـ ــذلك التعـ ـ ــرف علـ ـ ــى مـ ـ ــدى
انتشـ ـ ــار اضـ ـ ــطراب كـ ـ ــرب مـ ـ ــا بعـ ـ ــد الصـ ـ ــدمة ،والعالقـ ـ ــة بـ ـ ــين الصـ ـ ــحة النفسـ ـ ــية والعقليـ ـ ــة لألطفـ ـ ــال
الفلسطينيين وأمهاتهم في مخيمات االجئين الفلسطينيين ،ومدينة  ،وقرية في قطاع غزة.
وأجريـ ـ ــت الدارسـ ـ ــة عل ـ ـ ـى عينـ ـ ــة مـ ـ ــن  233طفـ ـ ــال فلسـ ـ ــطينياٌ تراوحـ ـ ــت أعمـ ـ ــارهم بـ ـ ــين  33-7سـ ـ ــنة،
وكـ ـ ــذلك أمهـ ـ ــاتهم ،فقـ ـ ــد تـ ـ ــم اسـ ـ ــتخدام األدوات التاليـ ـ ــة ل مقيـ ـ ــاس غ ـ ـ ـزة للخب ـ ـ ـرات الصـ ـ ــادمة ،ومقيـ ـ ــاس
تأثر األطفال بالصدمة ،واستبيان الصحة العامة (لألمهات).
فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
وتوص ـ ـ ــلت الد ارسـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أن األطفــ ـ ــال تعرض ـ ـ ـ ـوا لمع ـ ـ ــدل  3خب ـ ـ ـ ـرات ص ـ ـ ــادمة لك ـ ـ ــل طفـ ـ ـ ــل ،وهــ ـ ــذه
الصـ ـ ــدمات أمـ ـ ــا كنتيجـ ـ ــة مباش ـ ـ ـرة للعنـ ـ ــف الممـ ـ ــارس ضـ ـ ــدهم أو بمشـ ـ ــاهدة بـ ـ ــالغين وهـ ـ ــم يتعرضـ ـ ــون
للعن ـ ــف ،أو م ـ ــن خ ـ ــالل مش ـ ــاهدة وس ـ ــائل األع ـ ــالم و خاص ـ ــة التلف ـ ــاز .حـ ـ ـوالي ثل ـ ــث األطف ـ ــال ك ـ ــان
لديهم ردود فعل نفسية شديدة عن الخبرات الصادمة (.)%13.3
نتـ ــائج مقيـ ــاس تـ ــأثير الحـ ــدث الصـ ــادم علـ ــى األطفـ ــال كـ ــان أكثـ ــر فـ ــي البنـ ــات عـ ــن األوالد بـ ــالرغم
مـ ــن أن األوالد قـ ــد تعرض ـ ـوا لخب ـ ـرات صـ ــادمة أكثـ ــر ،وتبـ ــين أن نتـ ــائج مقيـ ــاس الصـ ــحة العامـ ــة لـ ــألم
كان مرتبطا بدرجة كبيرة مع درجة تأثر األطفال بالصدمة على حسب مقياس تأثير الحدث.
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 -16دراسة ( )Tucker et al, 2000
ه ـ ـ ــدفت الد ارس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى معرف ـ ـ ــة المتنبئ ـ ـ ــات باض ـ ـ ــطراب م ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد الص ـ ـ ــدمة ف ـ ـ ــي مدين ـ ـ ــه أوكالهوم ـ ـ ــا:
التعرض ،الدعم االجتماعي ،االستجابات المرافقة للصدمةل.
وأجري ـ ــت الد ارس ـ ــة عل ـ ــى عين ـ ــة م ـ ــن 53ب ـ ــال م ـ ــن الب ـ ــاحثين ع ـ ــن المس ـ ــاعدات النفس ـ ــية بع ـ ــد  3أش ـ ــهر
مــ ـ ــن انفجـ ـ ـ ــار مدينـ ـ ـ ــة أوكالهومـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــم تقيـ ـ ـ ــيمهم لتحديـ ـ ـ ــد أي م ـ ـ ــن المتغي ـ ـ ـ ـرات المجموعـ ـ ـ ــات الثالثـ ـ ـ ــة
(التعرض ،االستجابات المرافقة للصدمة ،والدعم االجتماعي).
استخدم الباحث مقياس تقييم الحاجات الطبية ومقياس إعادة النشاط النفسي والتوتر.
وتوصـ ـ ــلت الد ارسـ ـ ــة إلـ ـ ــى تطـ ـ ــوير أع ـ ـ ـراض اضـ ـ ــطراب مـ ـ ــا بعـ ـ ــد الصـ ـ ــدمة  ،فلـ ـ ــوحظ أن المتغي ـ ـ ـرات
مترافقـ ــة بشـ ــكل عـ ــالي مـ ــع عالمـ ــات اضـ ــطراب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة الحاليـ ــة متضـ ــمنة المصـ ــابين (مـ ــن
ب ـ ــين متغيـ ـ ـرات التع ـ ــرض) ،الش ـ ــعور بالعص ـ ــبية ،والخ ـ ــوف (اس ـ ــتجابات مترافق ـ ــة م ـ ــع الص ـ ــدمة) .كم ـ ــا
أن أع ـ ـراض كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة

تكـ ــون أكثـ ــر حـ ــدوثا فـ ــي ه ـ ـؤالء الـ ــذين يقولـ ــون أن االستشـ ــارة

تساعد ،والذين يشعرون بالعصبية أو الخوف في وقت االنفجار.
 -17دراسة (:)Elbedour et al, 1999
هـ ــدفت الد ارسـ ــة إلـ ــى معرفـ ــة رد الفعـ ــل النفسـ ــي ألقـ ــارب الضـ ــحايا فـ ــي مجـ ــزرة الحـ ــرم اإلبراهيمـ ــي فـ ــي
الخليل ،ومدى تأثيرها على األقارب.
وأجريت الدراسة على عينة  63من األقارب( الزوجات ،واألبناء).
كما استخدم الباحث المقياس اإلكلينيكي للحرمان الناتج عن الخبرة الصادمة ( Resnick et al,
.)1991
وتوص ـ ـ ــلت الد ارس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ان %13.3اس ـ ـ ــتجابوا لمعي ـ ـ ــار الحرم ـ ـ ــان الن ـ ـ ــاتج ع ـ ـ ــن الخب ـ ـ ـرة الص ـ ـ ــادمة،
فالبنـ ــات اظهـ ــرن درجـ ــة أعلـ ــى للمقيـ ــاس ،بينمـ ــا الزوجـ ــات اقـ ــل ،ثـ ــم يلـ ــيهم األبنـ ــاء (،%17.3 ،%51
 %21.3علـ ـ ــى الت ـ ـ ـوالي) كمـ ـ ــا وجـ ـ ــد فـ ـ ــروق ذات داللـ ـ ــة إحصـ ـ ــائية تعـ ـ ــزى للجـ ـ ــنس لصـ ـ ــالح اإلنـ ـ ــاث
بخص ـ ــوص األث ـ ــر الص ـ ــادم عل ـ ــى الص ـ ــحة النفس ـ ــية .أيضـ ـ ـا بين ـ ــت النت ـ ــائج أن القل ـ ــق واالكتئ ـ ــاب عن ـ ــد
اإلناث اقل من الذكور.
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 -12دراسة (جاسم الخواجا)1227 ،
هـ ــدفت ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة إل ـ ــى التع ـ ــرف عل ـ ــى تـ ــأثير األح ـ ــداث الص ـ ــادمة عل ـ ــى القل ـ ــق و تق ـ ــدير ال ـ ــذات و
المشاكل الجسمية.
وأجريـ ـ ــت الد ارس ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى عين ـ ـ ــة مـ ـ ــن  533ف ـ ـ ــردا م ـ ـ ــن الك ـ ـ ــويتيين ،بمعـ ـ ــدل  216ف ـ ـ ــردا أق ـ ـ ــاموا ف ـ ـ ــي
مصر 267 ،فردا في انجلت ار ،بمعدل  233ذكور 253 ،إناث.
حيـ ــث اسـ ــتخدم الباحـ ــث اختبـ ــار تقـ ــدير ألـ ــذات ( روزنبـ ــرج ) 3735 ،ترجمـ ــة وتقنـ ــين الباحـ ــث ،قائمـ ــة
س ـ ــمه و حال ـ ــة القل ـ ــق (س ـ ــبيليبرجر ) 3733 ،ترجم ـ ــة وتقن ـ ــين الباح ـ ــث ،اختب ـ ــار األعـ ـ ـراض الجس ـ ــمية
الناتجة عن الضغوط (جامعة ،أوهايو) ترجمة الباحث ،قائمة أحداث الحرب إعداد الباحث.
وتوص ـ ــلت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى ان ـ ــه ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ،تع ـ ــزى للج ـ ــنس ،ولك ـ ــن هن ـ ــاك
فروق بين األحداث الصادمة وتقدير ألذات ،والقلق واألعراض الجسمية.
 -12دراسة سولومون ()Solomon, 1988
هـ ــدفت الد ارس ـ ــة لمعرفـ ــة م ـ ــدى تـ ــأثير ص ـ ــدمة مـ ــا بع ـ ــد الحـ ــرب ف ـ ــي األس ـ ـرة ،وأجري ـ ــت الد ارسـ ــة عل ـ ــى
عينة من الجنود العائدون من الحرب.
وتوصـ ــلت الد ارسـ ــة إلـ ــى أن االضـ ــطرابات النفسـ ــية التـ ــي يعـ ــاني منهـ ــا الجنـ ــود العائـ ــدون مـ ــن الحـ ــرب
كان ـ ــت تترك ـ ــز بالش ـ ــعور بال ـ ــذنب ،واالنس ـ ــحاب الع ـ ــاطفي ،وازدي ـ ــاد العدائي ـ ــة نح ـ ــو المجتم ـ ــع ،ومعان ـ ــاة
زوج ـ ــات وأبن ـ ــاء هـ ـ ـؤالء الجن ـ ــود م ـ ــن اض ـ ــطرابات نفس ـ ــية مث ـ ــل القل ـ ــق ،واإلحب ـ ــاط ،والش ـ ــعور بالعزل ـ ــة،
والع ـ ـ ــزوف ع ـ ـ ــن األنش ـ ـ ــطة االجتماعي ـ ـ ــة ،إض ـ ـ ــافة إل ـ ـ ــى ش ـ ـ ــعور الجن ـ ـ ــود بالوح ـ ـ ــدة النفس ـ ـ ــية ،وفق ـ ـ ــدان
األصدقاء ،وعدم االنتظام بالنوم ،وعدم سعادتهم في حياتهم األسرية.

التعقيب على الدراسات:
مـ ــن خـ ــالل إطـ ــالع الباحثـ ــة علـ ــى الد ارسـ ــات السـ ــابقة فإنـ ــه يمكـ ــن التعليـ ــق عليهـ ــا مـ ــن حيـ ــث األدوات
المستخدمة ،مجتمع الدراسة والعينة وكذلك النتائج التي توصلت إليها كالتالي:
من حيث األدوات المستخدمة:
استخدمت في الدراسات السابقة العديد من األدوات حيث تم استخدام .
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مقاييس الصدمة (الخبرات الصادمة) المختلفة ،في العديد من الدراسات مثل دراسة (برنامج غزة
للصحة النفسية( ،)2191،برنامج غزة للصحة النفسية )2118 ،ودراسة (ثابت ،عابد ،بانوس
فوستانيس ،)2119 ،ودراسة ( ،)Gray and Elisa, 2004ودراسة (محمد عسلية وأنور البنا،
 ،)2112ثم دراسة جاسم الخواجا ( ،)9117في حين استخدمت بعض الدراسات مقياس كرب ما بعد
الصدمة ،،ومثل دراسة (برنامج غزة للصحة النفسية ،)2118 ،ثم دراسة )ثابت ،عابد ،بانوس
فوستانيس ،)Gray and Elisa, 2004( ،)2119 ،ادوارد وآخرين عام (،Edward et al, 2004
) ،)Bocanegra et al, 2004جاسم الخواجا (،)Punamaki, 1988( ،)9117
ومن الجدير ذكره أن بعض الدراسات استخدمت مقاييس الصحة النفسية مثل دراسة كل من ( برنامج
غزة للصحة النفسية( ،)2191 ،برنامج غزة للصحة النفسية( ،)2118 ،ثابت ،عابد ،بانوس
فوستانيس)2119 ،
وهناك الدراسات التي استخدمت مقياس االكتئاب وكانت كالتالي (،)Bocanegra et al, 2004
(،)Edward et al, 2004
ودراسات استخدمت مقياس القلق وكذلك مقياس قلق الموت ،منها الدراسات التالية( :جاسم
الخواجا ،)9117،عبد المعطي وعبد اهلل ( ( ،)2119برنامج غزة للصحة النفسية.)2191،
وترى الباحثة أن االختالف في استخدام المقاييس ال يغير ما أراد الباحثون اآلخرون قياسه ففي اغلب
الدراسات التي تناولت الصدمة النفسية وأثرها قام الباحثون بقياس كرب ما بعد الصدمة وقياس القلق
واالكتئاب وعليه اتجهت الباحثة الستخدام اختبار اضطرابات كرب ما بعد الصدمة وهو من إعداد
الباحثة.
من حيث العينة:
م ـ ــن خ ـ ــالل مراجع ـ ــه الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة رأت الباحث ـ ــة أن هن ـ ــاك اخ ـ ــتالف ف ـ ــي العين ـ ــات المس ـ ــتخدمة
ف ـ ـ ــي الد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة ون ـ ـ ــذكر هن ـ ـ ــا أن د ارس ـ ـ ــة برن ـ ـ ــامج غـ ـ ـ ـزة للص ـ ـ ــحة النفس ـ ـ ــية ( )2191عل ـ ـ ــى
األهـ ـ ـ ــالي فـ ـ ـ ــي قطـ ـ ـ ــاع غ ـ ـ ـ ـزة كـ ـ ـ ــان حجـ ـ ـ ــم العينـ ـ ـ ــة الكلـ ـ ـ ــي  172أب وأم ،ود ارسـ ـ ـ ــة كفـ ـ ـ ــاح الجبيـ ـ ـ ــري
( )2191تكون ـ ــت م ـ ــن  212ف ـ ــرد م ـ ــن أس ـ ــر الش ـ ــهداء .،وف ـ ــي د ارس ـ ــة (محم ـ ــد عس ـ ــلية وأن ـ ــور البن ـ ــا،
 )2115تكون ـ ــت عين ـ ــة م ـ ــن أطف ـ ــال ح ـ ــي الزيت ـ ــون بلغ ـ ــت ( )311طف ـ ــل ،م ـ ــنهم ()31م ـ ــن اإلن ـ ــاث ،
و 31من الذكور ،تتراوح أعمارهم ما بين ( )33-7سنة.
56

ودراسة قام بها ادوارد وآخرين عام ( ،)Edward et al, 2004تضمنت العينة ثالث جامعات،
ودراسة ( ،)Neylan et al, 2004شملت عينة الدراسة ( )22فرد من الجنود المحاربين ،ودراسة
( ،)Bocanegra et al, 2004شملت عينة لدراسة من مقابلة  77عامل مرحل الذي فقد عملة
بسبب ضربات المركز التجاري ،ودراسة (محمد عسلية وأنور البنا  )2112،وأجريت الدراسة على عينة
من األطفال ممن تقع عمارهم بين ( )92-7سنة ،ومن أماكن متعددة ،وقد بل عدد أفراد العينة 221
طفال وطفلة.
و دراسة جاسم الخواجا ( ،)9117شملت عينة الدراسة من  592فردا من الكويتيين ،دراسة عويد
وفريج ( ،)9112شملت عينة الدراسة على ( )71أسرة عاشت خارج الكويت أثناء الحرب و( )58أسرة
عاشت داخل الكويت ولم يكن منها أسرى وشهداء و( )55أسرة يوجد منها شهداء ،و( )57أسرة يوجد
منها أسرى ،ودراسة سولومون ( ،)Solomon, 1988تكونت عينة الدراسة من الجنود العائدون من
الحرب ،دراسة (د.عبد الناصر القدومي ،د.غسان الحلو) ،شملت عينة الدراسة من ( )911أب وأم
للشهداء بواقع ( )28أباء و( )52أمهات.
وتـ ـ ـرى الباحثـ ـ ـة أن اخ ـ ــتالف حج ـ ــم العين ـ ــات المس ـ ــتخدمة يع ـ ــود إل ـ ــى ن ـ ــوع الد ارس ـ ــة ،وحج ـ ــم المجتم ـ ــع،
ومتغيرات كل دراسة.
من حيث نتائج الدراسات السابقة:
تنوعـ ــت النتـ ــائج كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة المتفاوتـ ــة والتـ ــي تعتمـ ــد علـ ــى نـ ــوع العينـ ــة وبيئـ ــة الد ارسـ ــة،
ف ـ ــنالحظ فــ ــي د ارس ـ ــة ( برنــ ــامج غ ـ ـ ـزة للص ـ ــحة النفســ ــية )2131،أن  %57.3لآلب ـ ــاء ل ـ ــديهم أع ـ ـ ـراض
كـ ــرب مـ ــا بعـــد الصـ ــدمة ،و %63.3مـــن األمهـ ــات لـــديهن أع ـ ـراض كـ ــرب مـ ــا بع ــد الصـ ــدمة ،أمـــا فـ ــي
د ارس ـ ــة كف ـ ــاح الجبي ـ ــري ( )2131فق ـ ــد تب ـ ــين أن اإلن ـ ــاث أكث ـ ــر عرض ـ ــة ألعـ ـ ـراض م ـ ــا بع ـ ــد الص ـ ــدمة
بالمقارن ــة بال ــذكور وت ــزداد أعـ ـراض م ــا بع ــد الص ــدمة ف ــي ض ــوء عام ــل الق ارب ــة بالش ــهيد ،وف ــي د ارس ــة
( برن ـ ـ ــامج غـ ـ ـ ـزة للص ـ ـ ــحة النفس ـ ـ ــية ، )2113 ،ل ـ ـ ــوحظ أن % 33م ـ ـ ــن أفـ ـ ـ ـراد العين ـ ـ ــة ال يع ـ ـ ــانوا م ـ ـ ــن
اضـ ــطرابات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة ،و  %13مـ ــن أف ـ ـراد العينـ ــة يعـ ــانون بدرجـ ــة حـ ــادة مـ ــن أع ـ ـراض
ك ــرب م ــا بع ــد الص ــدمة ،ف ــي ح ــين د ارس ــة ( ،)Gray and Elisa, 2004ل ــوحظ م ــن النت ــائج أن
 %36م ـ ــن أفـ ـ ـراد العين ـ ــة ص ـ ــنفوا عل ـ ــى أن عن ـ ــدهم ص ـ ــالدة ألنه ـ ــم فش ـ ــلوا ف ـ ــي ال ـ ــتالؤم م ـ ــع مع ـ ــايير
كـ ـ ــرب مــ ــا بعـ ـ ــد الصــ ــدمة ،و %3.5مـ ـ ــن أف ـ ـ ـراد العينـ ـ ــة أن ص ـ ــنفوا علـ ـ ــى أن عنـ ـ ــدهم كـ ـ ــرب مــ ــا بعـ ـ ــد
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الصـ ــدمة الحـ ــاد .فـ ــي حـ ــين د ارسـ ــة (محمـ ــد عسـ ــلية وأنـ ــور البنـ ــا )2115،أظهـ ــرت أن األطفـ ــال الـ ــذين
يشــ ــاهدون اآلخ ـ ـ ـرين  ،وهـ ـ ــم يتعرضــ ــون للحــ ــدث الصـ ـ ــادم أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن األطفـ ـ ــال ال ـ ــذين يشـ ـ ــاهدون أو
يتعرضون شخصيا لنفس الحدث.
و فـ ـ ــي د ارسـ ـ ــة ( )Edward,2004أظهـ ـ ــرت أن أع ـ ـ ـراض كـ ـ ــرب مـ ـ ــا بعـ ـ ــد الصـ ـ ــدمة أعلـ ـ ــى كمتغيـ ـ ــر
ديمغرافي قريب من مناطق األحداث.
أم ــا د ارس ــة ( )Neylan et al, 2004ظه ــر ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين ك ــرب
مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة ومقارنـ ــة المشـ ــاركين فـ ــي أي مـ ــن القياسـ ــات اإلدراكيـ ــة إنمـ ــا كـ ــان الفـ ــارق الوحيـ ــد أن
المجموع ـ ـ ــة ال ـ ـ ــذين ل ـ ـ ــديهم ك ـ ـ ــرب م ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد الص ـ ـ ــدمة يكون ـ ـ ــون اق ـ ـ ــل اس ـ ـ ــتدعاء ف ـ ـ ــي مقي ـ ـ ــاس اختب ـ ـ ــار
كاليفورني ــا لل ــتعلم اللفظ ــي ،أم ــا د ارس ــة ( ،)Bocanegra et al,2004فق ــد أظه ــرت نت ــائج الد ارس ــة
إل ـ ــى أن  %7.3ل ـ ــديهم اكتئ ـ ــاب ح ـ ــاد ،ف ـ ــي ح ـ ــين  %23.1م ـ ــن أفـ ـ ـراد العين ـ ــة متالئم ـ ــون م ـ ــع مع ـ ــايير
كـ ـ ــرب مـ ـ ــا بعـ ـ ــد الصـ ـ ــدمة وعالماتهـ ـ ــا ،ولـ ـ ــوحظ فـ ـ ــي د ارسـ ـ ــة ( )Ellinor,2003أن  %63مـ ـ ــن أف ـ ـ ـراد
العين ـ ــة تعرضـ ـ ـوا إل ـ ــى تع ـ ــذيب داخ ـ ــل الس ـ ــجون ،و  %73أش ـ ــاروا إل ـ ــى أنه ـ ــم يع ـ ــانون م ـ ــن اإلس ـ ــهال،
التيفـ ــود ،وغيرهـ ــا مـ ــن األم ـ ـراض ،ولكـ ــن فـ ــي د ارسـ ــة عبـ ــد المعطـ ــي وعبـ ــد اهلل ( ،)2113فقـ ــد أظهـ ــرت
نتــ ــائج الد ارسـ ـ ــة وجـ ـ ــود عالقـ ـ ــة دالـ ـ ــة إحصـ ـ ــائيا بـ ـ ــين أنمـ ـ ــاط القلـ ـ ــق الـ ـ ــثالث وبعضـ ـ ــها ،إزاء المواقـ ـ ــف
الضاغطة المرتبطة بإحداث العنف واإلرهاب.
وفـ ــي د ارسـ ــة (محمـ ــد عسـ ــلية وأنـ ــور البنـ ــا  )2113،أظهـ ــرت عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية
ف ـ ـ ــي متوس ـ ـ ــطات درج ـ ـ ــات ردود األفع ـ ـ ــال المترتب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى ص ـ ـ ــدمة الع ـ ـ ــدوان ل ـ ـ ــدى تالمي ـ ـ ــذ المرحل ـ ـ ــة
األساســ ــية بـ ـ ــين الـ ـ ــذكور واإلنـ ـ ــاث .والـ ـ ــى عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود عالقـ ـ ــة ارتباطيـ ـ ــة ذات داللـ ـ ــة إحصـ ـ ــائية بـ ـ ــين
درجات ردود الفعل المترتبة على صدمة العدوان تعزي لمتغير مكان اإلقامة.
و ف ـ ــي د ارس ـ ــة ( ثاب ـ ــت ،عاب ـ ــد ،ب ـ ــانوس فوس ـ ــتانيس )2113،أن األطف ـ ــال تعرضـ ـ ـوا لمع ـ ــدل  3خبـ ـ ـرات
ص ـ ــادمة لك ـ ــل طف ـ ــل ،وه ـ ــذه الص ـ ــدمات أم ـ ــا كنتيج ـ ــة مباشـ ـ ـرة للعن ـ ــف المم ـ ــارس ض ـ ــدهم أو بمش ـ ــاهدة
بالغين وهم يتعرضون للعنف ،أو من خالل مشاهدة وسائل األعالم وخاصة التلفاز.
و في دراسة ( )Tucker et al, 2000فقد تبين أن المتغيرات مترافقة بشكل ٍ
عال مع عالمات
اضطراب ما بعد الصدمة الحالية متضمنة المصابين ،فقد ظهر واضحا أن أعراض كرب ما بعد
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الصدمة تكون أكثر حدوثا في هؤالء الذين يقولون أن االستشارة تساعد ،والذين يشعرون بالعصبية أو
الخوف في وقت االنفجار.
أمــا فــي د ارســة ( )Elbedour et al, 1999أن  %13.3اس ــتجابوا لمعيــار الحرمــان النــاتج ع ــن
الخب ـ ـرة الصـ ــادمة ،فالبنـ ــات اظهـ ــرن درجـ ــة أعلـ ــى للمقيـ ــاس ،بينمـ ــا الزوجـ ــات اقـ ــل ،ثـ ــم يلـ ــيهم األبنـ ــاء
( %21.3 ،%17.3 ،%51على التوالي.
و فـ ـ ــي د ارسـ ـ ــة جاسـ ـ ــم الخواجـ ـ ــا( )3776لـ ـ ــوحظ عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود فـ ـ ــروق ذات داللـ ـ ــة إحصـ ـ ــائية ،تعـ ـ ــزى
للجنس ،ولكن هناك فروق بين األحداث الصادمة وتقدير الذات ،والقلق واألعراض الجسمية.
و فـ ـ ـ ــي د ارسـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــولومون ( ،)Solomon,1988تبـ ـ ـ ــين أن االضـ ـ ـ ــطرابات النفسـ ـ ـ ــية التـ ـ ـ ــي يعـ ـ ـ ــاني
منهـ ــا الجنـ ــود العائـ ــدون مـ ــن الح ـ ـرب كانـ ــت تتركـ ــز بالشـ ــعور بالـ ــذنب ،واالنسـ ــحاب العـ ــاطفي ،وازديـ ــاد
العدائية نحو المجتمع ،ومعاناة زوجات وأبناء هؤالء الجنود من اضطرابات نفسية .
و ف ـ ــي د ارس ـ ــة (د.عب ـ ــد الناص ـ ــر الق ـ ــدومي ،د.غس ـ ــان الحل ـ ــو)  ،ل ـ ــوحظ وج ـ ــود ف ـ ــروق ف ـ ــي الض ـ ــغوط
التالي ـ ــة للص ـ ــدمة ب ـ ــين أص ـ ــحاب ال ـ ــدخل المت ـ ــدني والع ـ ــالي ولص ـ ــالح أص ـ ــحاب ال ـ ــدخل المت ـ ــدني ،ول ـ ــم
تكـ ـ ــن الفـ ـ ــروق دالـ ـ ــة إحصـ ـ ــائيا فـ ـ ــي التعـ ـ ــايش مـ ـ ــع الصـ ـ ــدمة .كمـ ـ ــا تبـ ـ ــين أن متغيـ ـ ــر مكـ ـ ــان السـ ـ ــكن
بالنسبة للمواجهات ليس له تأثير في الدرجة الكلية للتعايش مع الصدمة .
ويتضــ ــح أيضـ ـ ــا للباحثـ ـ ــة أن الحـ ـ ــاالت التـ ـ ــي مـ ـ ــرت بتجــ ــارب خب ـ ـ ـرة صـ ـ ــادمة وأظهـ ـ ــر لـ ـ ــديهم حـ ـ ــاالت
كرب ما بعد الصدمة أو أعراض كرب ما بعد الصدمة.
ثانيا :استفادة الد ارسة الحالية من الدراسات السابقة:
وبعـ ـ ــد االنتهـ ـ ــاء مـ ـ ــن عـ ـ ــرض الد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة المرتبطـ ـ ــة بموضـ ـ ــوع البحـ ـ ــث ،اسـ ـ ــتطاعت الباحثـ ـ ــة
التوصل إلى اآلتي:
 .3تق ـ ـ ــدير نس ـ ـ ــبة انتش ـ ـ ــار المش ـ ـ ــكالت النفس ـ ـ ــية الت ـ ـ ــي تنش ـ ـ ــأ بس ـ ـ ــبب الص ـ ـ ــدمات النفس ـ ـ ــية وأنواعه ـ ـ ــا،
وتراوحـ ـ ــت نسـ ـ ــبة كـ ـ ــرب مـ ـ ــا بعـ ـ ــد الصـ ـ ــدمة فـ ـ ــي الد ارسـ ـ ــات بـ ـ ــين  %21وهـ ـ ــي ناتجـ ـ ــة عـ ـ ــن العنـ ـ ــف
االجتماعي و %77وهي ناتجة عن العنف السياسي.
 .2كمـ ــا اس ـ ــتطاعت الباحثـ ــة تق ـ ــدير حجـ ــم العين ـ ــة المناسـ ــب للد ارس ـ ــة الحاليـ ــة ،فق ـ ــد تراوحـ ــت العين ـ ــات
في الدراسات السابقة بين  3311–53مبحوث.
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 .1اس ـ ــتخدمت معظ ـ ــم الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة الم ـ ــنهج الوص ـ ــفي التحليل ـ ــي _ كم ـ ــنهج مالئ ـ ــم لمث ـ ــل ه ـ ــذه
الد ارسـ ــات ،اسـ ــتفادة الد ارسـ ــة الحاليـ ــة مـ ــن الد ارسـ ــات السـ ــابقة فـ ــي تحديـ ــد مـ ــنهج الد ارسـ ــة وهـ ــو المـ ــنهج
الوصفي الذي يالئم طبيعة الدراسة .
 .3كما استطاعت الباحثة تحديد األدوات التي تستخدمها في هذه الدراسة.
 .5وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية.
 .3واذا كانـ ـ ــت الد ارسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة تتفـ ـ ــق مـ ـ ــع الد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة فـ ـ ــي تناولهـ ـ ــا لموضـ ـ ــوع اضـ ـ ــطرابات
ك ـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد الص ـ ــدمة ف ـ ــان الد ارس ـ ــة الحالي ـ ــة تختل ـ ــف ع ـ ــن الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة ف ـ ــي أنه ـ ــا تناول ـ ــت
اض ـ ــطرابات ك ـ ــرب م ـ ــا بع ـ ــد الص ـ ــدمة و اقتصـ ـ ـرتها عل ـ ــى شـ ـ ـريحة هام ـ ــه وه ـ ــي األمه ـ ــات باإلض ـ ــافة
إلى تناولها األمهات المعايشات والمشاهدات للحرب .

ثالثا :فروض الدراسة:
 ال توجـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــروق جوهريـ ـ ـ ــة ذات داللـ ـ ـ ــة إحصـ ـ ـ ــائية بـ ـ ـ ــين األمهـ ـ ـ ــات الل ـ ـ ـ ـواتي شـ ـ ـ ــاهدن الصـ ـ ـ ــورة
اإلعالميـ ـ ــة واألمهـ ـ ــات الل ـ ـ ـواتي عايشـ ـ ــن الحـ ـ ــرب األخي ـ ـ ـرة علـ ـ ــى قطـ ـ ــاع غ ـ ـ ـزة بالنسـ ـ ــبة لـ ـ ــدرجات
اضطرابات كرب ما بعد الصدمة.
 ال توجـ ــد ف ـ ـروق جوهريـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوى اضـ ــطرابات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة
لألمه ـ ــات المش ـ ــاهدات والمعايش ـ ــات للح ـ ــرب األخيـ ـ ـرة عل ـ ــى قط ـ ــاع غـ ـ ـزة تع ـ ــزى لمتغي ـ ــر الفئ ـ ــات
العمرية.
 ال توجـ ــد فـ ــروق جوهريـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوى اضـ ــطرابات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة
لألمهات اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية.
 ال توجـ ــد فـ ــروق جوهريـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوى اضـ ــطرابات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة
لألمهات اللواتي عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية.
 ال توجـ ــد فـ ــروق جوهريـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوى اضـ ــطرابات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة
لألمه ـ ــات المش ـ ــاهدات والمعايش ـ ــات للح ـ ــرب األخيـ ـ ـرة عل ـ ــى قط ـ ــاع غـ ـ ـزة تع ـ ــزى لمتغي ـ ــر المس ـ ــتوى
التعليمي.

33

 ال توجـ ــد فـ ــروق جوهريـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوى اضـ ــطرابات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة
لألمهات اللواتي عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
 ال توجـ ــد فـ ــروق جوهريـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوى اضـ ــطرابات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة
لألمهات اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
 ال توجـ ــد فـ ــروق جوهريـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوى اضـ ــطرابات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة
لألمه ـ ــات المش ـ ــاهدات والمعايش ـ ــات للح ـ ــرب األخيـ ـ ـرة عل ـ ــى قط ـ ــاع غـ ـ ـزة تع ـ ــزى لمتغي ـ ــر االنتم ـ ــاء
السياسي.
 ال توجـ ــد فـ ــروق جوهريـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوى اضـ ــطرابات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الصـ ــدمة
لألمهات اللواتي عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي.
 ال توجـ ــد فـ ــروق جوهريـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي مسـ ــتوى اضـ ــطرابات كـ ــرب مـ ــا بعـ ــد الص ـ ـدمة
لألمهات اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي.
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الفصـل الرابع
إجراءات الدراسـة

 منهــــج الدراســة.
 مجتمــع الدراسـة.
 عينــــة الدراسة.
 أدوات الدراسة.
 خطـوات الدراسة.
 األساليب اإلحصـائـية.
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تمهيد-:
يعـ ــرض ه ــذا الفص ــل اإلج ـ ـراءات والخطـ ـوات المنهجيـ ــة التــي تمــت فــي مج ــال الد ارســة الميدانيــة،
حيث يتناول منهـج الد ارسـة ،ومجتمـع الد ارســة ،والعينـة التي طبقت عليهـا الد ارسـة ،إضـافـة إلى توضيــح
األدوات المستخدمـة في الد ارسـة وخطواتهـا ،واألسـاليب اإلحصائيــة التـي اسـتخدمت فـي تحليــل البيانــات
للتوصـل إلى النتائج ومن ثم تحقيق أهداف الدراسة  .وفيما يلي تفاصيـل مـا تقـدم.

منهــج الدراســـة-:
اتبع ــت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يحــاول اإلجابــة علــى الس ـؤال األساســي المتعلــق
باضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة لــدى األمهــات المشــاهدات للصــورة اإلعالميــة و المعايشـات للحــرب
علــى قطــاع غ ـزة لــدى األمهــات ،ويشــمل ذلــك تحليــل الظــاهرة ،وبيئتهــا ،وبيــان العالقــة بــين مكوناتهــا،
ومعنــى ذلــك أن الوصــف يــتم أساســا بالوحــدات أو الشــروط أو العالق ــات أو الفئ ــات أو التص ــنيفات أو
األنســاق التــي توجــد بالفع ــل ،وقــد يشــمل ذلــك اآلراء حولهــا واالتجاهــات إزائهــا ،وكــذلك العمليــات التــي
تتضمنها واآلثار التي تحدثها ،ومعنى ذلك أن المنهج الوصفي يمتد إلى تناول كيف تعمل الظاهرة .

مجتمــع الدراسـة:
يتكــون مجتمــع الد ارســة مــن األمهــات الل ـواتي شــاهدن و عايشــن أحــداث و خب ـرات صــادمة ناتجــة
عن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة عام .2111-2118

عينة الدراسة:
تنقسم عينة الدراسة إلى نوعين هما:
 -5عينة استطالعية:
بلغــت عينــة الد ارســة االســتطالعية  51مــن األمهــات اللـواتي شــاهدن و عايشــن أحــداث و خبـرات
صادمة ناتجـة عـن الحـرب اإلسـرائيلية علـى قطـاع غـزة عـام  .2111-2118وذلـك بهـدف التحقـق مـن
الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة ومنها الصدق والثبات.
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 -2عينة الدراسة الكلية:
بلغت عينة الدراسة  227من األمهات اللواتي شاهدن و عايشن أحداث و خبرات صادمة ناتجـة
عن الحـرب اإلسـرائيلية علـى قطـاع غـزة عـام  .2111-2118فيمـا يلـي توزيـع أفـراد العينـة فـي الد ارسـة
حسب المتغيرات الديمغرافية ،ويتضح ذلك من خالل التالي:
 توزيع العينة المشاهدة و المعايشة:
تبــين أن  %25.2مــن األمهــات فــي العينــة هــن مــن األمهــات اللـواتي شــاهدن الحــرب علــى غـزة،
بينما  %52.2من األمهات في العينة هن من األمهات اللواتي عايشن الحرب على غزة ،ويتضح ذلـك
من خالل الجدول والشكل التالي:
جدول ()5
يبين عدد أفراد األمهات خالل الحرب على غزة حسب المشاهدة و المعايشة
البيان

التكرار

النسبة المئوية %

شاهدن الحرب

103

45.4

عايشن الحرب

124

54.6

المجموع

227

100
60.0

54.6
45.4

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

مشاهدة

معايشة

شكل ()5
توزيع األمهات حسب المشاهدة و المعايشة
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 توزيع األمهات في العينة حسب الفئات العمرية:
الغالبية العظمـى مـن األمهـات فـي الد ارسـة أعمـارهن كانـت أقـل مـن  11وبنسـبة  ،%22.7بينمـا
 %11.2مــن األمهــات أعمــارهن تراوحــت بــين  21 – 19ســنة ،فــي حــين لــوحظ أن  %22.1فقــط مــن
األمهات أعمارهن  29سنة فما فوق ،ويتضح ذلك من خالل الجدول والشكل التالي:
جدول ()2
توزيع األمهات في العينة حسب الفئات العمرية
الفئة العمرية

التكرار

 %النسبة المئوية

أقل من 11

97

42.7

31-40

69

30.4

 33فما فوق

61

26.9

المجموع

227

100

شكل ()2
توزيع األمهات في العينة حسب الفئات العمرية
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 توزيع األمهات حسب المستوى التعليمي:
بخص ــوص المس ــتوى التعليم ــي بالنس ــبة لألمه ــات الحاص ــالت عل ــى الش ــهادة الجامعي ــة بلغ ــت النس ــبة
 ،%18.8بينما  % 22.5حاصالت علـى شـهادة الثانويـة العامـة  ،فـي حـين  %92.7مـن األمهـات
حاصالت على مؤهل علمي أقل من الثانوية العامة ،ويتضح ذلك من خالل الجدول والشكل التالي:
جدول ()3
توزيع األمهات حسب المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

التكرار

 %النسبة المئوية

أقل من ثانوي

38

16.7

ثانوي

101

44.5

جامعي

88

38.8

المجموع

227

100

شكل ()3
توزيع األمهات حسب المستوى التعليمي
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 توزيع األمهات في العينة حسب النتماء السياسي:
بلـ مــا نســبته  %21.5مــن األمهــات فــي العينــة مســتقالت فــي انتمــائهن السياســي ،بينمــا  %11.5مــن
األمهــات انتمــائهن السياســي فــتح ،فــي حــين  %92.5مــن األمهــات انتمــائهن السياســي حمــاس ،بينمــا
 %8.2من األمهات انتمائهن السياسي جبهة شعبية ،و  %1.9من األمهات انتمائهن السياسي لحركة
الجهاد اإلسالمي ،ويتضح ذلك من خالل الجدول والشكل التالي:
جدول ()4
توزيع األمهات في العينة حسب النتماء السياسي
االنتماء السياسي

التكرار

 %النسبة المئوية

فتح

76

33.5

حماس

33

14.5

جهاد

7

3.1

شعبية

19

8.4

مستقلين

92

40.5

المجموع

227

100

شكل ()4
توزيع األمهات في العينة حسب النتماء السياسي
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أداة الدراسة:
بعد اختيار العينة التي ستجرى عليها الدراسة كان من المهم اختيـار األدوات المناسـبة حيـث أن اختبـار
األدوات وطريقة التحليل هي التي تؤدي بالفعل إلى إلقاء الضوء على المشكلة موضوع الدراسة .
ولما كانت طبيعة الفروض والمتغيرات المتضمنة فيها هي التي تتحكم في اختبار األدوات المناسبة فقـد
قامــت الباحثــة ببنــاء اختبــار لقيــاس اضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة بمــا يتناســب وكــل مــن أحــداث
الدراسة وفروضها.
خطوات إعداد أداة الدراسة-:
اقتصرت الدراسة على أداة واحدة وهي اختبار اضطرابات كرب ما بعـد الصـدمة مـن إعـداد الباحثـة وقـد
مرت عملية بناء االختبار بالخطوات التالية-:
*اطلعـ ـت الباحث ــة عل ــى األدب الس ــيكولوجي والترب ــوي والد ارس ــات والبح ــوث الس ــابقة المتعلق ــة بموض ــوع
الدراسة الحالية مثل دراسة عسلية وألبنا ( )2111عن األنماط المختلفة لصدمة العدوان اإلسرائيلي أبان
انتفاضــة األقصــى ود ارســة قوتــه وآخ ـرين ( )9111عــن العالقــة بــين الخب ـرات الصــادمة والمشــاركة فــي
االنتفاض ــة والنابلس ــي ( )9119الص ــدمة النفس ــية  ،و كـ ـراز ( )2119دلي ــل التعام ــل م ــع األطف ــال ف ــي
الظــروف الصــعبة ونصــار ( )9119واقــع الحــرب وانعكاســاتها علــى الطفــل  ،ود ارســة المركــز التربــوي
لإلرشــاد بــو ازرة التربيــة والتعلــيم بقطــاع غ ـزة  2119ود ارســة الــديب ( )9112عــن ردود الفعــل المتــأخرة
لصدمة الحرب .
*اطلعــت الباحثــة علــى العديــد مــن األدوات والمقــاييس التــي تقــيس أع ـراض واضــطرابات كــرب مــا بعــد
الصــدمة مثــل قائمــة األحــداث الصــادمة ومقيــاس روتــر للوالــدين وقيــاس التعــرض ألحــداث صــادمة مــن
إع ــداد أب ــو ه ــين ( )2111ومقي ــاس الب ــدور ( )9111المقي ــاس االكلنيك ــي للحرم ــان الن ــاتج ع ــن الخبـ ـرة
الصادمة _الخ.
*تحديد مجاالت اختبار اضطرابات كرب ما بعد الصدمة.
*صياغة عبارات االختبار بما يتناسب مع عينة الدراسة.
*وضع تعليمات المقياس.
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*طريقة التصحيح.
*التحقق من ثبات وصدق االختبار.
*واألمر الذي ساعد الباحثة في بناء هذا االختبار هو كونها واحدة من األمهات اللواتي شاهدن وعايشن

أحداث هذه الحرب.

على ضوء ما تقدم استطاعت الباحثـة بنـاء االختبـار و تحديـد مجاالتـه المالئمـة لطبيعـة الد ارسـة و هـي
كما في الجدول التالي:
جدول ()1

يوضح مجالت الختبار و عدد الفقرات في كل مجال
المجال

عدد الفقرات

اضطراب الجهاز الدوري

2

اضطراب الجهاز العصبي

2

الضغوط النفسية

5

القلق

2

الصراع النفسي

5

اإلحباط

5

االضطراب االنفعالي

5

االكتئاب

2

المجموع

21

جدول ()6
يوضح مجالت المقياس و توزيع الفقرات و عددها
المجال

أرقام الفقرات

العدد

اضطراب الجهاز الدوري

12 ،27 ،29 ،2

2

اضطراب الجهاز العصبي

19 ،22 ،91 ،7

2

الضغوط النفسية

21 ،12 ،91 ،8 ،9

5

القلق

15 ،21 ،92 ،92 ،1 ،2

2

الصراع النفسي

11 ،18 ،98 ،97 ،5

5

اإلحباط

12 ،11 ،28 ،95 ،99

5

االضطراب االنفعالي

17 ،22 ،91 ،2 ،1

5

االكتئاب

11 ،21 ،25 ،22 ،21 ،92

2
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ويالحظ أن الباحثة قامت بصياغة بنود االختبار واضعة في االعتبار مناسبة الفقرات لموضوع الدراسة.

تصحيـح الختبار:
قامــت الباحثــة باســتخدام مقيــاس ليكــرت لتصــحيح فقـرات االختبــار ،بحيــث يتــم تصحي ــح اختبــار مشــاهدة
ومعايشــة أحــداث الحــرب و ربــط عالقتهــا باضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة بالنســبة لألمهــات الل ـواتي
شاهدن و عايشن أحداث و خبرات صادمة ناتجة عن الحرب اإلسرائيلية على قطـاع غـزة عـام -2118
 ،2111تم تصحيح هذا االختبار وفق مقياس خماسي وتعطى اإلجابة دائما ( )5درجات ،اإلجابة غالبا
( ،)2اإلجابة أحيانا ( ،)1اإلجابة ناد ار ( ، )2واإلجابة مطلقا (.)9
وبذلك تصبح أعلى درجة يمكن أن يحصل عليهـا المفحـوص علـى االختبـار ( )211وأدنـى درجـة ()21
و متوسط الدرجات ( )921درجة.
أولا :صدق الختبار:
للتحقق من صدق االختبار قامت الباحثة بحساب الصدق باستخدام الطرق التالية:
 -9صدق المحكمين:
تــم عــرض االختبــار فــي صــورته األوليــة علــى عــدد مــن المتخصصــين فــي مجــال علــم الــنفس و
الصــحة النفســية وعلــى ضــوء أرائهــم تــم االحتفــاظ بــالفقرات التــي وصــلت نســبة االتفــاق عليهــا
( )%85فما فوق.
 -2صدق االتساق الداخلي : Internal consistency
تم حساب معامالت االرتباط لبيرسون بـين درجـة كـل بعـد مـن أبعـاد االختبـار والدرجـة الكليـة لالختبـار،
ومعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل بعد على حده والدرجة الكليـة لكـل بعـد علـى حـده  ،وذلـك
لمعرفة مدى ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية لالختبار وكذلك لمعرفـة مـدى ارتبـاط كـل فقـرة بالدرجـة الكليـة
لكل بعد على حده ،ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:
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جدول ()7
معامالت الرتباط بين أبعاد الختبار الثمانية والدرجة الكلية لالختبار
عدد

معامل

القيمة

مستوى

الفقرات

الرتباط

الحتمالية

الدللة

اضطراب الجهاز الدوري

2

30.7

1.13

**

اضطراب الجهاز العصبي

2

160.

1.13

**

الضغوط النفسية

5

10.8

1.13

**

القلق

2

50.8

1.13

**

الصراع النفسي

5

620.

1.13

**

اإلحباط

5

320.

1.13

**

االضطراب االنفعالي

5

1.33

1.13

**

االكتئاب

2

1.67

1.13

**

البعاد

** دالة عند 1.13

* دالة عند 1.15

 //غير دالة

نسبة الداللة عند (0.25 =)1.15
نسبة الداللة عند (0.35 =)1.19
تبين من الجدول السابق أن أبعاد االختبار تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا ،حيـث تراوحـت
معــامالت االرتبــاط بــين ( ،)1.85 – 1.28وهــذا يــدل علــى أن أبعــاد االختبــار تتمتــع بمعامــل صــدق
عــالي .وبمــا أن االختبــار لديــه ثمانيــة أبعــاد فقــد تــم إج ـراء معــامالت االرتبــاط بــين فق ـرات كــل بعــد مــن
األبعاد الثمانية والدرجة الكلية لكل بعد على حده ،ويتضح ذلك من خالل الجداول التالية:
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جدول()9
معامالت الرتباط بين فقرات بعد اضط ارب الجهاز الدوري والدرجة الكلية للبعد
فقرات اضطراب الجهاز الدوري

الرتباط

القيمة

مستوى

الحتمالية

الدللة

220.

1.19

290.

1.19

27

أغمي علي عندما بدأ بيتي يتهدم

310.

1.19

**

12

مشاهدتي لمناظر البيوت المهدمة أرعبني

210.

1.19

**

رقم الفقرة

كان جسمي كله يرتعش وأنا أسـمع طلقـات الرصـاص تمـر

2

فوق رأسي.

أصابتني حالة من الذهول وأنا أري صور انتشال الشـهداء

29

من تحت الركام.

** دالة عند 1.19

* دالة عند 1.15

معامالت

**
**

 //غير دالة

نسبة الداللة عند (0.25 =)1.15
نسبة الداللة عند (0.35 =)1.19
تبــين مــن خــالل الجــدول الســابق أن فق ـرات البعــد األول ( اضــطراب الجهــاز الــدوري) تتمتــع بمعــامالت
ارتباط قوية ودالة إحصـائيا عنـد مسـتوي داللـة أقـل مـن  ، 1.19حيـث تراوحـت معـامالت االرتبـاط بـين
( ،)1.21 -1.11وهذا يدل على أن البعد األول وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.

جدول()9
معامالت الرتباط بين فقرات بعد اضطراب الجهاز العصبي والدرجة الكلية للبعد
الرقم

فقرات اضطراب الجهاز العصبي

31

كان نفسي يتوقف عند سماعي إطالق صواريخ من
الطائرات
مشاهدتي للمناظر واآلثار الناجمة عن الحرب كادت
تصيبني باالنهيار
عشت حالة فظيعة من الرعب وأنا أري بيت جيراني يتهدم
كليا َ

13

أصبحت أشعر بالعصبية والنرفزة ألتفه األسباب

6

23

** دالة عند 1.13

* دالة عند 1.15

نسبة الداللة عند (0.25 =)1.15
نسبة الداللة عند (0.35 =)1.19
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معامالت
االرتباط

القيمة مستوى
االحتمالية الداللة

20.7

1.13

**

50.6

1.13

**

160.

1.13

**

530.

1.13

**

 //غير دالة

تبـين مــن الجــدول السـابق أن فقـرات البعــد الثـاني (اضــطراب الجهــاز العصـبي) تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط
قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقل من  ، 1.19حيث تراوحت معامالت االرتباط بين (-1.58
 ،)1.72وهذا يدل على البعد الثاني وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
جدول ()50
معامالت الرتباط بين فقرات بعد الضغوط النفسية والدرجة الكلية للبعد
رقم
الفقرة

معامالت
االرتباط

فقرات بعد الضغوط النفسية

القيمة

مستوى

الحتمالية

الدللة

3

عشت أياما صعبة مؤلمة

330.

1.13

**

3

شعرت كل لحظة بأن الموت اقترب مني

530.

1.13

**

37

قلت وصيتي إلى زوجتي العتقادي أن الموت اقترب مني

370.

1.13

**

12

صرخت وأنا أسمع جيراني يصرخون

310.

1.13

**

31

كنت أجمع أطفالي حولي العتقاادي أنناي لان أراهاد بعاد ها ه
اللحظة

830.

1.13

**

** دالة عند 1.13

* دالة عند 1.15

 //غير دالة

نسبة الداللة عند (0.25 =)1.15
نسبة الداللة عند (0.35 =)1.19
تبين من الجدول السابق أن فقرات البعد الثالث (الضغوط النفسـية) يتمتـع بمعـامالت ارتبـاط قويـة ودالـة
إحصائيا عند مستوي داللة أقل مـن  ، 1.19حيـث تراوحـت معـامالت االرتبـاط بـين (،)1.21 -1.28
وهذا يدل على أن البعد الثالث وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
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جدول ()55
معامالت الرتباط بين فقرات بعد القلق والدرجة الكلية للبعد
الرتباط

القيمة

مستوى

الحتمالية

الدللة

2

كنت أكره قدوم الليل

650.

1.19

**

1

أعتقد أنني لم أذق للنوم طعنا من شدة الخوف

220.

1.19

**

92

أصبحت الكوابيس المقلقة تزعجني بشدة

270.

1.19

**

92

يصعب علي تخيل ما حدث

570.

1.19

**

21

قلقت كثي ار وأنا أشاهد مناظر الجرحى في المستشفيات

510.

1.19

**

15

منظر الشوارع والمنازل وهي مظلمة جدا كان يخيفني

1.55

1.19

**

معامالت

الفقرات

فقرات بعد القلق

* دالة عند 1.15

** دالة عند 1.13

 //غير دالة

نسبة الداللة عند (0.25 =)1.15
نسبة الداللة عند (0.35 =)1.19
تبــين مــن الجــدول الســابق أن فقـرات البعــد ال اربــع ( القلــق) يتمتــع بمعــامالت ارتبــاط قويــة ودالــة إحصــائيا
عند مستوي داللة أقل من  ، 1.19حيث تراوحت معامالت االرتباط بـين ( ،)1.27 -1.51وهـذا يـدل
على أن البعد الرابع وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
جدول()52
معامالت الرتباط بين فقرات بعد الصراع النفسي والدرجة الكلية للبعد
القيمة

مستوى

الحتمالية

الدللة

5

لحظات انتظار الموت كانت مخيفة

1.33

1.13

**

36

ال أستطيع نسيان ما حدث

1.36

1.13

**

33

عناية اهلل فقط أنق تني من الموت

1.16

1.13

**

13

صراخ أطفالي من الخوف كان يمزقني

1.33

1.13

**

17

كان الصمت يخيفني كأنه صمت القبور

1.63

1.13

**

الرقم

معامالت
االرتباط

فقرات بعد الصراع النفسي

** دالة عند 1.13

* دالة عند 1.15

نسبة الداللة عند (0.25 =)1.15
نسبة الداللة عند (0.35 =)1.19
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 //غير دالة

تبين من الجدول السابق أن فقرات البعد الخامس ( الصراع النفسي) تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة
إحصائيا عند مستوي داللة أقل مـن  ، 1.19حيـث تراوحـت معـامالت االرتبـاط بـين (،)1.79 -1.17
وهذا يدل على أن البعد الخامس وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
جدول()53
معامالت الرتباط بين فقرات البعد السادس (اإلحباط) والدرجة الكلية للبعد
معامالت

القيمة

مستوى

الرتباط

الحتمالية

الدللة

99

تمنيت الموت وأنا أهرب من بيتي ومعي أطفالي

790.

1.19

**

95

عندما أستيقظ من النوم ال أعرف ما سوف أفعله

220.

1.19

**

28

خرجت إلى الشوارع أنا وأطفالي ولم أعرف إلى أين نذهب

520.

1.19

**

210.

1.19

**

20.5

1.19

**

رقم

فقرات بعد اإلحباط

الفقرة

11
12

منظر الناس وهم يبحثون عن الماء والطعام كان أم ار شديد
القسوة
لم أصدق ما شاهدته من مناظر الركام جراء قصف المنازل
** دالة عند 1.19

* دالة عند 1.15

 //غير دالة

نسبة الداللة عند (0.25 =)1.15
نسبة الداللة عند (0.35 =)1.19
تب ــين م ــن الج ــدول الس ــابق أن فقـ ـرات البع ــد الس ــادس (اإلحب ــاط) تتمت ــع بمع ــامالت ارتب ــاط قوي ــة ودال ــة
إحصائيا عند مستوي داللة أقل مـن  ، 1.19حيـث تراوحـت معـامالت االرتبـاط بـين (،)1.88 -1.22
وهذا يدل على أن البعد السادس وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
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جدول()54
معامالت الرتباط بين فقرات البعد السابع (الضطراب النفعالي) والدرجة الكلية للبعد
معامالت

القيمة

مستوى

الرتباط

الحتمالية

الدللة

270.

1.19

**

580.

1.19

**

290.

1.19

**

22

عندما كنت أستيقظ لم أصدق أنني علي قيد الحياة

210.

1.19

**

17

كنت وأفراد أسرتي نبتهل إلى اهلل بالدعاء ليحمينا ويحفظنا

10.5

1.19

**

رقم

فقرات بعد الضطراب النفعالي

الفقرة
1
2

91

كنت أحاول عدم إظهار خوفي أمام أطفالي
شعرت بالحزن الشديد وأنا أرى صور األمهات وهي تودع
الشهداء
لم أتخيل أنني سوف أعيش بعدما شاهدت شخص عزيز على
قلبي يستشهد

** دالة عند 1.19

* دالة عند 1.15

 //غير دالة

نسبة الداللة عند (0.25 =)1.15
نسبة الداللة عند (0.35 =)1.19
تبــين مــن الجــدول الســابق أن فق ـرات البعــد الســابع (االضــطراب االنفعــالي) تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط قويــة ودالــة
إحصائيا عند مستوي داللة أقل من  ،1.19حيث تراوحت معـامالت االرتبـاط بـين ( ،)1.27 -1.21وهـذا يـدل
على أن البعد السابع وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
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جدول()51
معامالت الرتباط بين فقرات البعد الثامن (الكتئاب) والدرجة الكلية للبعد
معامالت

القيمة

مستوى

الرتباط

الحتمالية

الدللة

92

أصبحت ال أهتم باألحداث التي تقع حولي

570.

1.19

**

21

أصبحت غير قادرة على االستمتاع بالحياة

720.

1.19

**

22

حزنت وبكيت كثي ار وأنا أشاهد مناظر تشييع الشهداء

920.

1.19

**

25

حزنت جدا وأنا أشاهد مناظر الشهداء

270.

1.19

**

220.

1.19

**

1.79

1.19

**

رقم

فقرات بعد الكتئاب

الفقرة

21

11

بكيت بشدة وأنا أري منظر الطائرات وهي تقصف المنازل
بالصواريخ
بعد ما شاهدته من مناظر ألثار الحرب لم أعد قادرة على أن
أكون كما كنت
* دالة عند 1.15

** دالة عند 1.19

 //غير دالة

نسبة الداللة عند (0.25 =)1.15
نسبة الداللة عند (0.35 =)1.19
تبين من الجدول السابق أن فقرات البعد الثامن (االكتئاب) تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا
عند مستوي داللة أقل من  ، 1.19حيث تراوحت معامالت االرتباط بـين ( ،)1.72 -1.22وهـذا يـدل
على أن البعد الثامن وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
 -3الصدق التمييزي ( صدق المقارنة الطرفية) :
تعتمــد هــذه المقارنــة فــي جوهرهــا علــى تقســيم المقيــاس إلــى قســمين ويقــارن متوســط الربــع األعلــى فــي
الدرجات بمتوسط الربع األدنى في الدرجات ،وبعد توزيع الدرجات تم إجراء طريقة المقارنة الطرفية بـين
أعلى ( )%25من الدرجات وأقل ( )%25من الدرجات ،حيث تم إيجاد اختبار (ت) لعينتـين مسـتقلتين
لكشف الفروق بين المجموعين بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار وكذلك الدرجة الكلية لكل بعد على حده،
والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:
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جدول ()56
نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي الدرجات على أبعاد الختبار
منخفضي الدرجات

أبعاد الختبار

مرتفعي الدرجات

م

ع

م

ع

قيمة "ت"

قيمة ومستوى
الدللة

اضطراب الجهاز الدوري

.58

192.

8.92

1.71

.522-

** 0.01

اضطراب الجهاز العصبي

7.9

2.1

92.2

1.8

-22.1

** 0.01

الضغوط النفسية

1.9

52.

518.

9.2

-25.2

** 0.01

القلق

92.2

1.2

92.2

9.17

21.8

** 0.01

الصراع النفسي

99.12

2.9

91.5

1.5

27.1

** 0.01

اإلحباط

7.2

2.1

97.7

9.2

-21.5

** 0.01

االضطراب

92.1

9.8

91.5

1.5

-22.2

** 0.01

االكتئاب

92.2

2.9

29.5

9.1

-28.1

** 0.01

االختبار الكلية

81.9

92.2

929.1

8.2

-21.8

** 0.01

** دالة عند 1.19

* دالة عند 1.15

 //غير دالة

تبــين مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول الســابق وجــود فــروق جوهريــة ذات داللــة إحصــائية بــين
األمهــات مرتفعــات الــدرجات و األمهــات منخفضــات الــدرجات بالنســبة للدرجــة الكليــة لالختبــار ،وكــذلك
الدرجــة الكليــة ألبعــاد االختبــار الثمانيــة ،وهــذا يــدل علــى أن االختبــار وأبعــاده تميــز بــين األمهــات ذوى
الدرجات المرتفعة واألمهات ذوى الدرجات المنخفضة في الدرجة الكلية لالختبار واألبعاد الثمانية ،ومما
يعنــي أن االختبــار بفق ارتــه تتمتــع بمعامــل صــدق عــال .ممــا يشــير إلــى صــالحية االختبــار للتمييــز بــين
الــدرجات المرتفعــة والــدرجات المنخفضــة ،ممــا يــدل علــى صــالحية االختبــار لإلجابــة علــى الفــروض و
تساؤالت الدراسة.
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ثانيا  :ثبات الختبار:
بعد تطبيق االختبار تم حساب الثبات لالختبار بطريقتين وهما كالتالي:
 -5الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ : Alpha
تــم تطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا ( )51فــرد مــن األمهــات الل ـواتي شــاهدن وعايشــن
الحــرب فــي غـزة ،وبعــد تطبيــق االختبــار تــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاح لقيــاس الثبــات ،حيــث وجــد أن
قيمة ألفا كرونباخ لالختبار الكلي لالختبار يساوي (  ) 1.19وهذا دليل كافي على أن االختبار يتمتع
بمعامل ثبات مرتفع ،وبما أن االختبار لديه ثمانية أبعاد ،فقد بل معامل الفا كرونباخ لألبعاد و الدرجـة
الكلية لالختبار كما في الجدول التالي-:
جدول ()57
يوضح معامل ألفا كرونباخ لالختبار الكلية وأبعادها الثمانية
المحاور

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

اضطراب الجهاز الدوري

2

1.25

اضطراب الجهاز العصبي

2

1.77

الضغوط النفسية

5

1.25

القلق

2

1.71

الصراع النفسي

5

1.27

اإلحباط

5

1.28

االضطراب االنفعالي

5

1.75

االكتئاب

2

1.28

االختبار الكلية

21

1.19

يتبين من الجدول السابق أن جميع أبعاد االختبار و الدرجة الكلية تتمتع بدرجة عالية من الثبات تجعل الباحثة
مطمئنة إلى صالحية تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
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 -2الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods
تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها ( )51من األمهـات اللـواتي عايشـن وشـاهدن الحـرب علـى غـزة
 ،وبعـد تطبيـق االختبـار تـم حسـاب الثبـات بطريقـة التجزئــة النصـفية ،حيـث تـم قسـمة بنـود االختبـار إلـى نصــفين
وكذلك بنود كل بعد إلى قسـمين  ،حيـث تـم حسـاب معامـل االرتبـاط بـين مجمـوع فقـرات النصـف األول ومجمـوع
فقرات النصف الثاني لالختبار وكذلك لكل بعد على حده .حيث بل معامل االرتباط لبيرسـون لـدرجات االختبـار
الكلية بهذه الطريقة ( ،)1.21وبعد استخدام معادلة سـبيرمان  -بـراون المعدلـة أصـبح معامـل الثبـات (، )1.89
وهــذا يــدل علــى أن االختبــار يتمتــع بدرجــة ثبــات مرتفعــة .وبمــا أن االختبــار مــن ثمانيــة أبعــاد .فقــد تــم حســاب
معـامالت الثبــات لكــل بعـد مــن هــذه األبعـاد ثــم قامــت الباحثـة بتعــديل طــول الثبـات باســتخدام معادلــة ســبيرمان و
براون و الجدول التالي يوضح معامالت الثبات قبل و بعد التعديل:

جدول()59
يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالختبار وأبعاده قبل و بعد التعديل
معامل ارتباط

معامل الثبات بطريقة

بيرسون

سبيرمان براون المعدلة

اضطراب الجهاز الدوري

1.52

0.72

اضطراب الجهاز العصبي

1.5

0.67

الضغوط النفسية

1.27

0.64

القلق

1.21

0.66

الصراع النفسي

1.51

0.74

اإلحباط

1.21

0.77

االضطراب االنفعالي

1.25

0.62

االكتئاب

1.59

0.68

االختبار الكلية

1.21

1.89

المحاور
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يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل جميعها جاءت فوق
( )1.21و هذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقه على عينة
الدراسة.

األســاليـب اإلحصـــائيـة:
قامت الباحثة بتفري وتحليل االختبار من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package for the Social
 ، (SPSS 17.0) Sciencesوقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 -9إحص ــاءات وصـ ــفية منهـ ــا :النسـ ــبة المئويـ ــة والمتوس ــط الحسـ ــابي واالنح ـ ـراف المعيـ ــاري والمتوسـ ــط الحســـابي
النســبي :يســتخدم هــذا األمــر بشــكل أساســي بهــدف معرفــة تك ـرار فئــات متغيــر مــا ويفيــد الباحثــة فــي وصــف
متغيرات الدراسة.
 -2معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االختبار.
 -1معامل ارتباط بيرسـون ( :)Person Correlation Coefficientللتحقـق مـن صـدق االتسـاق الـداخلي بـين
فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار .
 -2معامــل ارتبــاط بيرســون ( :)Person Correlation Coefficientلقيــاس درجــة االرتبــاط .يســتخدم هــذا
االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات.
 -5اختبار ت ( :)T- Testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق في أبعاد الدراسة بالنسبة لمتغير نوع التجربة.
 -2معادلة سبيرمان براون لتعديل ثبات االختبار.
 -7تحليل التباين األحادي  :للكشف عن الفروق بين المجموعات .
 -8اختبار  LSDلمعرفة اتجاه الفروق وداللتها .

32

الفصل اخلامس
عرض النتائـــج
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أولا :تساؤلت الدراسة:
التسـاؤل األول :يـنص علــى "مـا أكثــر أبعـاد اضــطرابات كـرب مـا بعــد الصـدمة شــيوعا لـدى األمهــات
المعايشات والمشاهدات للحرب األخيرة على قطاع غزة؟"
للتعــرف علــى أبعــاد اضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة عنــد األمهــات اللـواتي شــاهدن و عايشــن الحــرب
األخيرة على قطاع غـزة ،تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة والـوزن النسـبي ألبعـاد
مقيــاس اضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة الثمانيــة وكــذلك الدرجــة الكليــة لبعــد اضــطراب كــرب مــا بعــد
الصدمة ،والنتائج الخاصة بذلك موضحة من خالل الجدول التالي:
جدول ()59
يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ألبعاد اضطرابات كرب ما بعد
الصدمة لدى األمهات المشاهدات و المعايشات للحرب األخيرة على قطاع غزة
النحراف

الوزن**

المعياري

النسبي %

2.6

59.0

3

57.1

5
6

عدد

الدرجة

الفقرات

الكلية

اضطراب الجهاز الدوري

3

21

11.8

اضطراب الجهاز العصبي

3

21

11.4

3.0

الضغوط النفسية

5

25

14.1

3.7

56.4

القلق

3

11

17.8

3.8

59.2

1

الصراع النفسي

5

25

15.7

3.1

62.9

2

اإلحباط

5

25

12.4

3.8

49.7

3

االضطراب االنفعالي

5

25

16.2

2.6

64.8

3

االكتئاب

3

11

17.0

3.7

56.8

3

42

162

116.6

21.0

7222

أبعاد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة

المجموع الكلي لضطرابات كرب ما بعد
الصدمة

المتوسط

** يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 311
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الترتيب

لوحظ من النتائج بـأن المتوسـط الحسـابي للمجمـوع الكلـي لمقيـاس اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة قـد
بل  333.3درجة وانحراف معياري  23.1درجة ،حيث بل الوزن النسبي  ،%62.7وهذا يشير إلـى أن
األمهــات المشــاهدات و المعايشــات للحــرب علــى غ ـزة لــديهم اضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة بدرجــة
عالية.
بما أن مقياس اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لديه ثمانية أبعاد ،فقـد احتـل بعـد االضـطراب االنفعـالي
المرتبة األولى من حيث األهمية وبوزن نسبي  ،%33.3بينما أحتل بعد الصراع النفسي المرتبـة الثانيـة
وبــوزن نســبي  ،%32.7فــي حــين أحتــل القلــق المرتبــة الثالثــة وبــوزن نســبي  ،%57.2بينمــا أحتــل بعــد
اض ــطراب الجه ــاز ال ــدوري المرتب ــة الرابع ــة و ب ــوزن نس ــبي  %57.1ث ــم ي ــأتي بع ــد اض ــطراب الجه ــاز
العصــبي فــي المرتبـة الخامســة بــوزن نســبي  %56.3و فــي المرتبــة السادســة بعــد االكتئــاب بــوزن نســبي
 %53.3و في المرتبة السـابعة بعـد الضـغوط النفسـية بـوزن نسـبي يسـاوي  %53.3و يـأتي فـي المرتبـة
الثامنة و األخيرة بعد اإلحباط بوزن نسبي .%37.6
ومما سبق تبين أن األمهات المشاهدات و المعايشات للحرب في غزة لديهن ابعـاد اضـطراب كـرب مـا
بعد الصدمة الثمانية بـدرجات مـابين متوسـطة الـى مرتفعـة نسـبيا .الشـكل التـالي يوضـح االوزان النسـبية
لألبعاد:
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شكل ()1
يوضح األوزان النسبية و الترتيب ألبعاد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لدى األمهات اللواتي
شاهدن و عايشن الحرب على قطاع غزة

التساؤل الثاني :ينص على "ما أكثر أبعاد اضطرابات كرب ما بعـد الصـدمة شـيوعا لـدى األمهـات المشـاهدات
للحرب األخيرة على قطاع غزة؟"
للتعــرف علــى أبعــاد اضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة عنــد األمهــات اللـواتي شــاهدن الحــرب علــى األخيـرة علــى
قطـاع غـزة ،تــم حســاب المتوسـطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة والــوزن النسـبي ألبعــاد اضــطرابات كــرب مــا
بع ــد الص ــدمة الثماني ــة وك ــذلك الدرج ــة الكلي ــة لبع ــد اض ــطراب ك ــرب م ــا بع ــد الص ــدمة ،والنت ــائج الخاص ــة ب ــذلك
موضحة من خالل الجدول التالي:
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جدول ()20
يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ألبعاد اضطرابات كرب ما بعد
الصدمة لدى األمهات المشاهدات للحرب األخيرة على قطاع غزة
النحراف

الوزن

المعياري

النسبي %

2.9

57.6

3

56.9

3
6

عدد

الدرجة

الفقرات

الكلية

اضطراب الجهاز الدوري

3

21

11.5

اضطراب الجهاز العصبي

3

21

11.4

3.1

الضغوط النفسية

5

25

13.3

3.9

53.2

القلق

3

11

17.8

4.1

59.2

1

الصراع النفسي

5

25

15.7

3.3

62.9

2

اإلحباط

5

25

12.1

3.9

48.3

3

االضطراب االنفعالي

5

25

16.2

3.0

64.6

3

االكتئاب

3

11

17.3

3.8

57.5

5

42

222

115.4

22.5

57.5

أبعاد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة

البعد الكلي لضطرابات كرب ما بعد
الصدمة

المتوسط

الترتيب

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 311

لوحظ من النتائج بأن المتوسط الحسابي للمجموع الكلي لمقياس اضطرابات كرب ما بعد الصـدمة الكلـي قـد بلـ
 335.3درجــة وانح ـراف معيــاري  22.5درجــة ،حيــث بل ـ الــوزن النســبي  ،%62.3وهــذا يشــير إلــى أن األمهــات
المشاهدات للحرب على غزة لديهم بعد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة بدرجة عالية.
بمــا أن بعــد اضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة لديــه ثمانيــة أبعــاد ،فلقــد احتــل بعــد االضــطراب االنفعــالي المرتبــة
األولـى مـن حيــث األهميـة وبــوزن نسـبي  ،%33.3بينمـا أحتــل بعـد الصـراع النفسـي المرتبـة الثانيــة وبـوزن نســبي
 ،%32.7في حين أحتل القلق المرتبة الثالثة وبـوزن نسـبي  ،%57.2بينمـا أحتـل بعـد اضـطراب الجهـاز الـدوري
المرتب ــة الرابع ــة و ب ــوزن نس ــبي  %56.3ث ــم ي ــأتي االكتئ ــاب ف ــي المرتب ــة الخامس ــة ب ــوزن نس ــبي  %56.5و ف ــي
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المرتبــة السادســة بعــد اضــطراب الجهــاز العصــبي بــوزن نســبي  %53.7و فــي المرتبــة الســابعة بعــد الضــغوط
النفسية بوزن نسبي يساوي  %51.2و يأتي في المرتبة الثامنة و األخيرة بعد اإلحباط بوزن نسبي .%33.1
ومما سبق تبين أن األمهات المشاهدات للحرب في غزة لديهن أبعـاد اضـطراب كـرب مـا بعـد الصـدمة بـدرجات
مابين متوسطة إلى مرتفعة نسبيا.
التساؤل الثالث :ينص على " ما أكثر أبعاد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة شـيوعا لـدى األمهـات المعايشـات
للحرب األخيرة على قطاع غزة؟"
للتعــرف علــى أبعــاد اضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة عنــد األمهــات اللـواتي عايشــن الحــرب علــى األخيـرة علــى
قطـاع غـزة ،تــم حســاب المتوسـطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة والــوزن النسـبي ألبعــاد اضــطرابات كــرب مــا
بع ــد الص ــدمة الثماني ــة وك ــذلك الدرج ــة الكلي ــة لبع ــد اض ــطراب ك ــرب م ــا بع ــد الص ــدمة ،والنت ــائج الخاص ــة ب ــذلك
موضحة من خالل الجدول التالي:

جدول ()25
يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لبعد اضطرابات كرب ما بعد
الصدمة لدى األمهات المعايشات للحرب األخيرة على قطاع غزة
أبعاد اضطرابات كرب ما بعد
الصدمة

عدد
الفقرات

الدرجة
الكلية

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي %

الترتيب

اضطراب الجهاز الدوري

4

02

11.8

2.6

60.1

3

اضطراب الجهاز العصبي

4

02

11.4

3.0

57.3

6

الضغوط النفسية

5

05

14.1

3.7

59.1

5

القلق

6

32

17.8

3.8

59.2

4

الصراع النفسي

5

05

15.7

3.1

63.0

0

اإلحباط

5

05

12.4

3.8

50.9

8

االضطراب االنفعالي

5

05

16.2

2.6

65.0

1

االكتئاب

6

32

17.0

3.7

56.2

7

المجموع الكلي الضطرابات
كرب مابعد الصدمة

04

044

116.6

21.0

58.5

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 311
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لوحظ من النتائج بأن المتوسط الحسابي للمجموع الكلـي لبعـد اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة قـد بلـ 333.3
درجة وانحراف معياري  23.1درجة ،حيث بل الوزن النسبي  ،%61.5وهذا يشـير إلـى أن األمهـات المعايشـات
للحرب على غزة لديهم بعد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة بدرجة عالية.
بمــا أن بعــد اضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة لديــه ثمانيــة أبعــاد ،فلقــد احتــل بعــد االضــطراب االنفعــالي المرتبــة
األولــى مــن حيــث األهميــة وبــوزن نســبي  ،%35بينمــا أحتــل بعــد الص ـراع النفســي المرتبــة الثانيــة وبــوزن نســبي
 ،%31فــي حــين أحتــل اضــطراب الجهــاز الــدوري المرتبــة الثالثــة وبــوزن نســبي  ،%31.3بينمــا أحتــل بعــد القلــق
المرتبة الرابعة و بوزن نسبي  %57.2ثم يأتي بعد الضغوط النفسية في المرتبة الخامسـة بـوزن نسـبي %57.3
و في المرتبة السادسة بعد اضطراب الجهاز العصبي بوزن نسبي  %56.1و في المرتبة السـابعة بعـد االكتئـاب
بوزن نسبي يساوي  %53.2و يأتي في المرتبة الثامنة و األخيرة بعد اإلحباط بوزن نسبي .%51.7
ومما سبق تبين أن األمهات المعايشات للحرب في غزة لديهن أبعاد اضطرابات كرب ما بعد الصـدمة بـدرجات
ما بين متوسطة إلى مرتفعة نسبيا.
نتائج الفرضية األولى و تنص على ما يلي:
"ل توجد فروق جوهرية ذات دللة إحصائية بين األمهات اللواتي شاهدن الصورة اإلعالمية واألمهات
اللواتي عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة بالنسبة لدرجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة؟"
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت  T-testلعينتين مستقلتين لكشف الفـروق بـين األمهـات
المعايشــات و األمهــات المشــاهدات بالنســبة ألبعــاد اضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة ،ويتضــح ذلــك مــن خــالل
الجدول التالي:
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جدول ()22
يوضح نتائج اختبار "ت" لكشف الفروق بين األمهات المعايشات و األمهات المشاهدات في درجات
أبعاد كرب ما بعد الصدمة لألمهات المعايشات و المشاهدات للحرب على قطاع غزة
أبعاد اضطرابات كرب ما بعد

النحراف

النوع

العدد

المتوسط

مشاهدة

99

11.5

2.93

معايشة

123

12.0

2.38

مشاهدة

100

11.4

3.08

معايشة

123

11.5

2.91

مشاهدة

100

13.3

3.87

معايشة

123

14.8

3.41

مشاهدة

100

17.8

4.12

معايشة

123

17.8

3.50

مشاهدة

100

15.7

3.25

معايشة

123

15.7

3.06

مشاهدة

100

12.1

3.86

معايشة

123

12.7

3.82

مشاهدة

100

16.2

3.02

معايشة

123

16.3

2.30

مشاهدة

99

17.3

3.83

معايشة

123

16.9

3.58

اضطرابات كرب ما بعد

مشاهدة

98

115.4

22.48

الصدمة الكلي

معايشة

123

117.6

19.74

الصدمة
اضطراب الجهاز الدوري

اضطراب الجهاز العصبي

الضغوط النفسية

القلق

الصراع النفسي

اإلحباط

االضطراب االنفعالي

االكتئاب

** دالة عند 1.13

المعياري

قيمة "ت" مستوى الدللة
-1.377

0.170//

-0.186

0.853//

-2.979

-0.005

-0.023

-1.247

-0.287

0.794

-0.763
* دالة عند 1.15

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )221و عند مستوى داللة (3.33 =)1.15
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )221و عند مستوى داللة (2.13 =)1.13
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 //غير دالة

**0.003

0.996//

0.981//

0.214//

0.775//

0.428//

0.446//

أظهــرت النتــائج الموضــحة فــي الجــدول الســابق إلــى ع ـدم وجــود فــروق جوهريــة ذات داللــة إحصــائية بــين األم
المعايشــة و األم المشــاهدة فــي درجــات أبعــاد كــرب مــا بعــد الصــدمة جميعــا ماعــدا بعــد الضــغوط النفســية .وهــذا
يعنــي أن األم المعايش ــة و المش ــاهدة ال ف ــرق ل ــديهن ف ــي درج ــات أبعــاد ك ــرب م ــا بع ــد الص ــدمة (عــدا الضــغوط
النفسية) لدى األمهات اللواتي عايشن و شاهدن الحرب على غزة.
أمــا بالنســبة لبعــد الضــغوط النفســية لــوحظ وجــود فــروق جوهريــة ذات داللــة إحصــائية بــين األم المعايشــة و األم
المش ــاهدة لص ــالح األم المعايش ــة بمتوس ــط يس ــاوي  . 33.3وه ــذا يعن ــي أن األمه ــات المعايش ــات للح ــرب ل ــديهن
درجات ضغوط نفسية أعلى من األمهات المشاهدات للحرب على غزة.
نتائج الفرضية الثانية وتنص على ما يلي:
"ل توجد فـروق جوهريـة ذات دللـة إحصـائية علـى أبعـاد اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة بالنسـبة لألمهـات
المشاهدات و المعايشات للحرب األخيرة على قطاع غزة تعزي لمتغير الفئات العمرية؟"
للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية تــم إيجــاد اختبــار تحليــل التبــاين  One-way ANOVAلكشــف الفــروق بــين
فئات متغير العمر لألمهات (أقل من 13 ، 11إلى  33 ، 31فما فوق) وتأثيرها على أبعاد اضـطرابات كـرب
ما بعد الصدمة الثمانية والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
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جدول ()23
نتائج اختبار تحليل التباين لكشف الفروق بين الفئات العمرية و أبعاد اضطرابات كرب ما بعد
الصدمة لألمهات اللواتي شاهدن و عايشن الحرب على قطاع غزة
أبعاد كرب ما بعد
الصدمة
اضطراب الجهاز
الدوري

اضطراب الجهاز
العصبي

الضغوط النفسية

القلق

الصراع النفسي

اإلحباط

مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الدللة

بين المجموعات

28.6

2

14.3

داخل المجموعات

1513.9

219

6.9

المجموع

1542.5

221

بين المجموعات

17.7

2

8.9

داخل المجموعات

1956.6

220

8.9

المجموع

1974.4

222

بين المجموعات

45.7

2

22.9

داخل المجموعات

2976.5

220

13.5

المجموع

3022.2

222

بين المجموعات

22.2

2

11.1

داخل المجموعات

3155.2

220

14.3

المجموع

3177.3

222

بين المجموعات

5.4

2

2.7

داخل المجموعات

2182.0

220

9.9

المجموع

2187.4

222

بين المجموعات

51.9

2

25.9

داخل المجموعات

3228.7

220

14.7

مصدر التباين
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2.1

1.0

1.7

0.8

0.3

1.8

//0.13

//0.37

//0.19

//0.46

//0.76

//0.17

االضطراب
االنفعالي

االكتئاب

المجموع الكلي
لكرب ما بعد
الصدمة

المجموع

3280.5

222

بين المجموعات

0.1

2

0.0

داخل المجموعات

1546.4

220

7.0

المجموع

1546.5

222

بين المجموعات

25.3

2

12.6

داخل المجموعات

2985.5

219

13.6

المجموع

3010.8

221

بين المجموعات

964.2

2

482.1

داخل المجموعات 95843.2

218

439.6

96807.3

220

المجموع

0.0

0.9

* دالة عند 1.15

** دالة عند 1.13

1.1

//0.99

//0.40

//0.34

 //غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )237,2و عند مستوى داللة (2.77 =)1.15
قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )237,2و عند مستوى داللة (3.13 =)1.13
تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي مسـتوى اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة وأبعـاده الثمانيـة بالنسـبةلفئات متغير العمر بالنسبة لألمهات المشاهدات و المعايشـات للحـرب علـى غـزة .وهـذا يعنـي بـأن متغيـر العمـر
لم يكن له أي تأثير جوهري على مستوى اضطرابات كرب بعد الصدمة وأبعادهـا عنـد األمهـات أي أن األمهـات
ذوات العمر المرتفع أو المنخفض جميعهن لديهن نفس قيم أبعاد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة.
نتائج الفرضية الثالثة و تنص على ما يلي:
"ل توجد فروق جوهرية ذات دللة إحصائية بـين درجـات اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة لألمهـات اللـواتي
عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية؟"
للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية تــم إيجــاد اختبــار تحليــل التبــاين  One-way ANOVAلكشــف الفــروق بــين
فئات متغير العمر لألمهات (أقل مـن 13 ، 11إلـى  33 ، 31فمـا فـوق) المعايشـات فقـط للحـرب وتأثيرهـا علـى
أبعاد كرب ما بعد الصدمة الثمانية والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
71

جدول ()24
نتائج اختبار تحليل التباين لكشف الفروق بين الفئات العمرية و أبعاد اضطرابات كرب ما بعد
الصدمة لألمهات اللواتي عايشن الحرب على قطاع غزة
أبعاد كرب ما بعد
الصدمة
اضطراب الجهاز
الدوري

اضطراب الجهاز
العصبي

الضغوط النفسية

القلق

الصراع النفسي

اإلحباط

مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الدللة

بين المجموعات

12.9

2

6.5

داخل المجموعات

677.1

120

5.6

المجموع

690.0

122

بين المجموعات

9.0

2

4.5

داخل المجموعات

1023.6

120

8.5

المجموع

1032.5

122.0

بين المجموعات

66.3

2.0

33.2

داخل المجموعات

1355.8

120.0

11.3

المجموع

1422.2

122

بين المجموعات

54.3

2

27.2

داخل المجموعات

1439.3

120

12.0

المجموع

1493.6

122

بين المجموعات

8.6

2

4.3

داخل المجموعات

1131.0

120.0

9.4

المجموع

1139.7

122.0

بين المجموعات

43.1

2.0

21.6

داخل المجموعات

1737.9

120.0

14.5

مصدر التباين
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1.14

0.52

2.93

2.26

0.46

1.49

//0.322

//0.593

//0.057

//0.108

//0.633

//0.230

االضطراب

االكتئاب

المجموع الكلي
لكرب ما بعد
الصدمة

المجموع

1781.0

122.0

بين المجموعات

10.5

2

5.3

داخل المجموعات

632.7

120

5.3

المجموع

643.2

122

بين المجموعات

10.5

2

5.2

داخل المجموعات

1552.9

120

12.9

المجموع

1563.4

122

بين المجموعات

819.8

2

409.9

داخل المجموعات 46724.3

120

389.4

47544.2

122

المجموع

1.00

0.40

* دالة عند 1.15

** دالة عند 1.13

1.05

//0.371

//0.668

//0.352

 //غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )321,2و عند مستوى داللة (1.16 =)1.15
قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )321,2و عند مستوى داللة (3.63 =)1.13
تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق:
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى مقيــاس كــرب مــا بعــد الصــدمة وأبعــاده الثمانيــة بالنســبةلفئــات متغيــر العمــر (أقــل مــن 13 ، 11إلــى  33 ، 31فمــا فــوق) بالنســبة لألمهــات المعايشــات للحــرب علــى
غزة .وهذا يعني بأن متغير العمر لم يكن له أي تأثير جـوهري علـى مسـتوى كـرب بعـد الصـدمة وأبعـاده ،أي أن
األمهــات المعايشــات للحــرب ذوات العمــر المرتفــع أو المــنخفض جمــيعهن لــديهن نفــس قــيم أبعــاد كــرب مــا بعــد
الصدمة.
نتائج الفرضية الرابعة و تنص على ما يلي:
"ل توجد فروق جوهرية ذات دللة إحصائية بين درجات اضطرابات كرب ما بعد الصـدمة لألمهـات اللـواتي
شاهدن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية ؟"
للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية تــم إيجــاد اختبــار تحليــل التبــاين  One-way ANOVAلكشــف الفــروق بــين
فئــات متغيــر العمــر لألمهــات (أقــل مــن 13 ، 11إلــى  33 ، 31فمــا فــوق) المشــاهدات فقــط للحــرب وتأثيرهــا
75

على أبعاد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة الثمانية والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة مـن خـالل الجـدول
التالي:

جدول ()21
نتائج اختبار تحليل التباين لكشف الفروق بين الفئات العمرية و أبعاد اضطرابات كرب ما بعد
الصدمة لألمهات اللواتي شاهدن الحرب على قطاع غزة
أبعاد كرب ما بعد
الصدمة
اضطراب الجهاز
الدوري

اضطراب الجهاز
العصبي

الضغوط النفسية

القلق

الصراع النفسي

اإلحباط

مصدر التباين
بين المجموعات

مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الدللة

25.4

2

12.7

داخل المجموعات

813.3

96

المجموع

838.7

98

بين المجموعات

13.4

2

6.7

داخل المجموعات

928.2

97

9.6

المجموع

941.6

99

بين المجموعات

1.1

2

0.6

داخل المجموعات

1482.3

97

15.3

المجموع

1483.4

99

بين المجموعات

18.8

2

9.4

داخل المجموعات

1664.9

97

17.2

المجموع

1683.7

99

بين المجموعات

5.5

2

2.8

داخل المجموعات

1042.2

97

10.7

المجموع

1047.7

99

بين المجموعات

23.3

2
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8.5

11.6

1.50

0.70

0.04

0.55

0.26

0.78

0.23//

0.50//

0.96//

0.58//

0.77//

0.46//

االضطراب
االنفعالي

االكتئاب

المجموع الكلي
لكرب ما بعد
الصدمة

داخل المجموعات

1453.2

97

المجموع

1476.5

99

بين المجموعات

12.6

2

6.3

داخل المجموعات

890.2

97

9.2

المجموع

902.8

99

بين المجموعات

17.7

2

8.9

داخل المجموعات

1421.0

96

14.8

المجموع

1438.7

98

بين المجموعات

745.8

2

372.9

داخل المجموعات 48253.0

95

507.9

48998.8

97

المجموع

* دالة عند 1.15

** دالة عند 1.13

15.0

0.69

0.60

0.73

0.51//

0.55//

0.48//

 //غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )73,2و عند مستوى داللة (1.16 =)1.15
قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )73,2و عند مستوى داللة (3.63 =)1.13
تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق:
 عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى مقيـاس اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة وأبعـاده الثمانيـةبالنسبة لفئات متغير العمر بالنسبة لألمهات المشاهدات للحرب على غزة .وهذا يعني بأن متغير العمر لـم يكـن
له أي تأثير جـوهري علـى مسـتوى كـرب بعـد الصـدمة وأبعـاده ،أي أن األمهـات المشـاهدات للحـرب ذوات العمـر
المرتفع أو المنخفض جميعهن لديهن نفس قيم أبعاد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة.
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نتائج الفرضية الخامسة و تنص على ما يلي-:
"ل توجد فروق جوهرية ذات دللة إحصائية بين درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
المشاهدات و المعايشات للحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي ؟"
للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية تــم إيجــاد اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  One-way ANOVAلكشــف
الفـروق بــين فئــات متغيــر المســتوى التعليمــي (أقــل مــن ثـانوي ،ثــانوي ،جــامعي) و تأثيرهــا علــى درجــات كــرب مــا
بع ــد الص ــدمة لألمه ــات المش ــاهدات و المعايش ــات للحـ ـرب عل ــى قط ــاع غـ ـزة والنت ــائج المتعلق ــة به ــذه الفرض ــية
موضحة من خالل الجدول التالي:

جدول ()26
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق بين الفئات للمستوى التعليمي و أبعاد
اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات اللواتي شاهدن و عايشن الحرب على قطاع غزة
أبعاد كرب ما بعد
الصدمة
اضطراب الجهاز
الدوري

اضطراب الجهاز
العصبي

الضغوط النفسية

القلق

مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الدللة

بين المجموعات

68.1

2

34.0

داخل المجموعات

1474.4

219

6.7

المجموع

1542.5

221

بين المجموعات

76.6

2

داخل المجموعات

1897.8

220

المجموع

1974.4

222

بين المجموعات

113.4

2

56.7

داخل المجموعات

2908.8

220

13.2

المجموع

3022.2

222

بين المجموعات

88.1

2

داخل المجموعات

3089.3

مصدر التباين

73

220

5.06

**0.007

38.3
8.6

44.0
14.0

4.44

4.29

3.14

*0.013

*0.015

*0.045

الصراع النفسي

اإلحباط

االضطراب
االنفعالي

االكتئاب

المجموع الكلي
لكرب ما بعد
الصدمة

المجموع

3177.3

222

بين المجموعات

13.9

2

7.0

داخل المجموعات

2173.5

220

9.9

المجموع

2187.4

222

بين المجموعات

121.3

2

60.6

داخل المجموعات

3159.3

220

14.4

المجموع

3280.5

222

بين المجموعات

34.2

2

17.1

داخل المجموعات

1512.3

220

6.9

المجموع

1546.5

222

بين المجموعات

14.1

2

7.1

داخل المجموعات

2996.7

219

13.7

المجموع

3010.8

221

بين المجموعات

3328.0

2

1664.0

داخل المجموعات 93479.3

218

428.8

96807.3

220

المجموع

0.70

4.22

** دالة عند 1.13

* دالة عند 1.15

2.49

0.52

3.88

//0.496

*0.016

//0.085

//0.598

*1.122

 //غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )237,2و عند مستوى داللة (2.77 =)1.15
قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )237,2و عند مستوى داللة (3.31 =)1.13
تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تـأثير المسـتوى التعليمـي علـى درجـات أبعـاد كـرب مـا بعـد الصـدمةاآلتية :الصراع النفسي ،االضطراب ،االكتئـاب بالنسـبة لتـأثير فئـات المسـتوى التعليمـي لألمهـات اللـواتي عايشـن
و شاهدن الحرب على غزة .وهذا يعني أن اخـتالف المسـتوى التعليمـي لـم يكـن لـه أي تـأثير جـوهري علـى زيـادة
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أو نقصــان فــي درجــة كــرب مــا بعــد الصــدمة بالنســبة لألبعــاد المــذكورة الثالثــة (الص ـراع النفســي ،االضــطراب،
االكتئ ـ ــاب) ل ـ ــدى األمه ـ ــات المعايش ـ ــات و المش ـ ــاهدات للح ـ ــرب عل ـ ــى غـ ـ ـزة ،أي أن األمه ـ ــات (المش ـ ــاهدات و
المعايشات) ذوات المستوى التعليمي المرتفع أو المنخفض جميعهن لديهن نفس قيم أبعـاد كـرب مـا بعـد الصـدمة
الثالثة المذكورة.
 وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتوى التعليمــي علــى درجــات أبعــاد كــرب مــا بعــد الصــدمةاآلتيــة :اضــطراب الجهــاز الــدوري ،اضــطراب الجهــاز العصــبي ،الضــغوط النفســية ،القلــق ،اإلحبــاط ،المجمــوع
الكلــي لكــرب مــا بعــد الصــدمة ،لألمهــات الل ـواتي عايشــن و شــاهدن الحــرب علــى غ ـزة .وهــذا يعنــي أن اخــتالف
المستوى التعليمي كان له تأثير جوهري على زيادة أو نقصان في درجات كرب ما بعـد الصـدمة بالنسـبة لألبعـاد
المذكورة (اضطراب الجهاز الـدوري ،اضـطراب الجهـاز العصـبي ،الضـغوط النفسـية ،القلـق ،اإلحبـاط ،المجمـوع
الكلي لكرب ما بعد الصدمة) لدى األمهات المعايشات و المشاهدات ألحداث الحرب على قطاع غزة.
ولمعرفة اتجاه الفروق لفئات المستوى التعليمي لألم (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جـامعي) تـم اسـتخدام اختبـار LSD
لكل بعد على حدة والجداول التالية توضح ذلك:

جدول()27
يوضح نتائج تحليل اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على بعد
اضطراب الجهاز الدوري باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

12.97

ثانوي

11.4

جامعي

11.7

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

الفرق= 1.57
**0.002
الفرق= 1.26

** دالة عند 1.19

الفرق= 0.30

*1.131

//0.43

* دالة عند 1.15

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
311

-

-

 //غير دالة

يتضـــح مـ ــن الجـ ــدول السـ ــابق عـــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي تـ ــأثير المسـ ــتويين
التعليميين ثانوي و جامعي بالنسبة لبعد اضـطراب الجهـاز الـدوري بسـبب انخفـاض الفـرق بـين األوسـاط
( )1.1للمســتويين التعليميــين ثــانوي و جــامعي أي أن األمهــات ذوات المســتويين التعليميــين :ثــانوي و
جامعي ال فرق يذكر لديهن بالنسبة لدرجات بعد اضطراب الجهاز الدوري.
ي تضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن
ثــانوي و ث ــانوي م ــن جه ــة (بف ــرق ف ــي األوســاط يس ــاوي  9.57لص ــالح أق ــل م ــن ث ــانوي) و المس ــتويين
التعليميين أقل من ثانوي و جامعي من جهة أخـرى (بفـرق فـي األوسـاط يسـاوي  9.22لصـالح أقـل مـن
ثانوي) أن األمهات ذوات المستوى التعليمي :أقـل مـن ثـانوي لـديهن قـيم بعـد اضـطراب الجهـاز الـدوري
أعلى من األمهات ذوات المستوى التعليمي ثانوي أو جامعي.
جدول()29
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
بعد اضطراب الجهاز العصبي باستعمال اختبار  lSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

12.71

ثانوي

11.14

جامعي

11.21

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

-

-

الفرق= 3.3
**1.115
الفرق= 3.5

** دالة عند 1.13

الفرق= 0.43

**1.117
* دالة عند 1.15

//0.821

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضـــح مـ ــن الجـ ــدول السـ ــابق عـــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي تـ ــأثير المسـ ــتويين
التعليميين ثانوي و جامعي بالنسبة لبعد اضطراب الجهاز العصبي بسبب انخفاض الفرق بين األوسـاط
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( )0.43للمســتويين التعليميــين ثــانوي و جــامعي أي أن األمهــات ذوات المســتويين التعليميــين :ثــانوي و
جامعي ال فرق يذكر لديهن بالنسبة لدرجات بعد اضطراب الجهاز العصبي.
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن
ث ــانوي و ث ــانوي م ــن جه ــة (بف ــرق ف ــي األوس ــاط يس ــاوي  9.2لص ــالح أق ــل م ــن ث ــانوي) و المس ــتويين
التعليميـين أقــل مــن ثـانوي و جــامعي مــن جهـة أخــرى (بفــرق فـي األوســاط يســاوي  9.5لصـالح أقــل مــن
ثانوي) أن األمهات ذوات المستوى التعليمي :أقل من ثانوي لديهن قيم بعد اضطراب الجهـاز العصـبي
أعلى من األمهات ذوات المستوى التعليمي ثانوي أو جامعي.
جدول()29
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
بعد الضغوط النفسية باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

15.53

ثانوي

14.11

جامعي

13.45

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

الفرق= 1.38

الفرق= 2.07

** دالة عند 1.13

-

**0.047

-

الفرق= 0.69

**0.004
* دالة عند 1.15

//0.201

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تـأثير المسـتويين التعليميـين ثـانوي
و ج ــامعي بالنس ــبة لبع ــد الض ــغوط النفس ــية بس ــبب انخف ــاض الف ــرق ب ــين األوس ــاط ( )1.21للمس ــتويين
التعليميين ثانوي و جامعي أي أن األمهات ذوات المستويين التعليميين :ثانوي و جـامعي ال فـرق يـذكر
لديهن بالنسبة لدرجات بعد الضغوط النفسية.
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يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن
ثــانوي و ث ــانوي م ــن جه ــة (بف ــرق ف ــي األوســاط يس ــاوي  9.18لص ــالح أق ــل م ــن ث ــانوي) و المس ــتويين
التعليميين أقل من ثانوي و جامعي من جهة أخـرى (بفـرق فـي األوسـاط يسـاوي  2.17لصـالح أقـل مـن
ثانوي) أن األمهات ذوات المستوى التعليمي :أقل من ثانوي لديهن قيم بعد الضغوط النفسية أعلى من
األمهات ذوات المستوى التعليمي ثانوي أو جامعي.
جدول ()30
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
البعد الرابع( القلق ) باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

19.16

ثانوي

17.51

جامعي

17.49
** دالة عند 1.19

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

الفرق= 1.67
**0.020

-

-

الفرق= 1.67

الفرق= 1.1

**0.023

//1.11

* دالة عند 1.15

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تـأثير المسـتويين التعليميـين ثـانوي
و جامعي بالنسبة لدرجات بعـد القلـق بسـبب انخفـاض الفـرق بـين األوسـاط ( )1.11للمسـتويين التعليميـين ثـانوي
و جــامعي أي أن األمهــات ذوات المســتويين التعليميــين :ثــانوي و جــامعي ال فــرق لــديهن بالنســبة لــدرجات بعــد
القلق.
يتضح من الجـدول السـابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن ثـانوي
و ثــانوي مــن جهــة (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  9.27لصــالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن
ثـانوي و جـامعي مـن جهـة أخـرى (بفـرق فـي األوسـاط يسـاوي  9.27لصـالح أقـل مـن ثـانوي) أن األمهــات ذوات
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المستوى التعليمـي :أقـل مـن ثـانوي لـديهن قـيم بعـد القلـق أعلـى مـن األمهـات ذوات المسـتوى التعليمـي ثـانوي أو
جامعي.

جدول()35
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
بعد اإلحباط باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

14.05

ثانوي

12.08

جامعي

12.07
** دالة عند 1.19

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

الفرق= 1.94

-

**0.008

-

الفرق=1.98

الفرق= 0.04

**0.008

//0.941

* دالة عند 1.15

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود ف ــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتويين التعليميــين ثــانوي و
ج ــامعي بالنس ــبة لبع ــد اإلحب ــاط بس ــبب انخف ــاض الف ــرق ب ــين األوس ــاط ( )1.12للمس ــتويين التعليمي ــين ث ــانوي و
ج ــامعي أي أن األمه ــات ذوات المس ــتويين التعليمي ــين :ث ــانوي و ج ــامعي ال ف ــرق ل ــديهن بالنس ــبة ل ــدرجات بع ــد
اإلحباط.
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن ثـانوي و ثـانوي
مــن جهــة (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  9.12لصــالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و
جامعي من جهـة أخـرى (بفـرق فـي األوسـاط يسـاوي  9.18لصـالح أقـل مـن ثـانوي) أن األمهـات ذوات المسـتوى
التعليمي :أقل من ثانوي لديهن قيم بعد اإلحباط أعلى من األمهات ذوات المستوى التعليمي ثانوي أو جامعي.
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جدول ()32
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
بعد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة الكلي باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق
ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

125.11

ثانوي

114.94

جامعي

114.70
** دالة عند 1.19

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

الفرق= 10.17
**0.011

-

-

الفرق= 10.41

الفرق= 0.24

**0.011

//0.938

* دالة عند 1.15

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تـأثير المسـتويين التعليميـين ثـانوي
و جـامعي بالنســبة للبعــد الكلــي لكــرب مــا بعــد الصـدمة بســبب انخفــاض الفــرق بــين األوســاط ( )1.22للمســتويين
التعليميين ثانوي و جامعي أي أن األمهات ذوات المستويين التعليميين :ثانوي و جـامعي ال فـرق لـديهن بالنسـبة
لدرجات البعد الكلي لكرب ما بعد الصدمة.
يتضح من الجـدول السـابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن ثـانوي
و ثانوي من جهة (بفرق فـي األوسـاط يسـاوي  91.97لصـالح أقـل مـن ثـانوي) و المسـتويين التعليميـين أقـل مـن
ثــانوي و جــامعي مــن جه ــة أخــرى (بفــرق ف ــي األوســاط يســاوي  91.29لصــالح أق ــل مــن ثــانوي) أن األمهــات
(المشــاهدات و المعايشــات للحــرب معــا) ذوات المســتوى التعليمــي :أقــل مــن ثــانوي لــديهن درجــات البعــد الكلــي
لكرب ما بعد الصدمة أعلى من األمهات ذوات المستوى التعليمي ثانوي أو جامعي.
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نتائج الفرضية السادسة و تنص على ما يلي:
"ل توجد فروق جوهرية ذات دللة إحصائية بين درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات اللواتي
عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي ؟"
للتحق ــق م ــن ص ــحة ه ــذه الفرض ــية ت ــم إيج ــاد اختب ــار تحلي ــل التب ــاين األح ــادي  One-way ANOVAلكش ــف
الفروق بين فئات متغير المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جـامعي) و تأثيرهـا علـى درجـات اضـطرابات
كــرب مــا بعــد الصــدمة بالنســبة لألمهــات المعايشــات للحــرب علــى قطــاع غ ـزة ،والنتــائج المتعلقــة بهــذه الفرضــية
موضحة من خالل الجدول التالي:

جدول ()33
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق بين الفئات للمستوى التعليمي و أبعاد
اضطرابات
كرب ما بعد الصدمة لألمهات اللواتي عايشن الحرب على قطاع غزة
أبعاد اضطرابات
كرب ما بعد

مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الدللة

بين المجموعات

15.7

2

7.9

داخل المجموعات

674.2

120

5.6

المجموع

690.0

122

بين المجموعات

20.9

2

10.4

داخل المجموعات

1011.6

120

8.4

المجموع

1032.5

122

بين المجموعات

29.6

2

14.8

داخل المجموعات

1392.5

120

11.6

المجموع

1422.2

122

بين المجموعات

9.9

2

مصدر التباين

الصدمة
اضطراب الجهاز
الدوري

اضطراب الجهاز
العصبي

الضغوط النفسية

القلق
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4.9

1.40

1.24

1.28

0.40

0.25//

0.29//

0.28//

0.67//

الصراع النفسي

اإلحباط

االضطراب
االنفعالي

االكتئاب

المجموع الكلي
لضطرابات كرب
مابعد الصدمة

داخل المجموعات

1483.8

120

المجموع

1493.6

122

بين المجموعات

8.8

2

4.4

داخل المجموعات

1130.9

120

9.4

المجموع

1139.7

122

بين المجموعات

24.9

2

12.4

داخل المجموعات

1756.1

120

14.6

المجموع

1781.0

122

بين المجموعات

0.8

2

0.4

داخل المجموعات

642.4

120

5.4

المجموع

643.2

122

بين المجموعات

4.2

2

2.1

داخل المجموعات

1559.1

120

13.0

المجموع

1563.4

122

بين المجموعات

509.9

2

254.9

داخل المجموعات 47034.3

120

392.0

47544.2

122

المجموع

* دالة عند 1.15

** دالة عند 1.19

12.4

0.47

0.85

0.08

0.16

0.65

0.62//

0.43//

0.92//

0.85//

0.52//

 //غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )921,2و عند مستوى داللة (1.17 =)1.15
قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )921,2و عند مستوى داللة (2.78 =)1.19
تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير المستوى التعليمي على درجات األبعاد الثمانية لكـرب مـا بعـدالصــدمة بالنســبة لتــأثير فئــات المســتوى التعليمــي لألمهــات الل ـواتي عايشــن الحــرب علــى غ ـزة .وهــذا يعنــي أن
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اختالف المستوى التعليمي لم يكن لـه أي تـأثير جـوهري علـى زيـادة أو نقصـان فـي درجـة كـرب مـا بعـد الصـدمة
بالنســبة لألبعــاد جميعــا لــدى األمهــات المعايشــات للحــرب علــى غ ـزة ،أي أن األمهــات المعايشــات للحــرب ذوات
المستوى التعليمي المرتفع أو المنخفض جميعهن ال فرق لديهن نفس في درجات أبعاد كرب ما بعد الصدمة.
نتائج الفرضية السابعة و تنص على ما يلي:
"ل توجد فروق جوهرية ذات دللة إحصائية بين درجات اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة بالنسـبة لألمهـات
اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزي لمتغير المستوى التعليمي؟"
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي  One-way ANOVAلكشف
الفروق بين فئات متغير المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) و تأثيرها على درجات كرب ما
بعد الصدمة بالنسبة لألمهات المشاهدات للحرب على قطاع غزة ،والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من
خالل الجدول التالي:

جدول ()34
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق بين الفئات للمستوى التعليمي و أبعاد
اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات اللواتي شاهدن الحرب على قطاع غزة
أبعاد اضطرابات
كرب ما بعد الصدمة
اضطراب الجهاز
الدوري

اضطراب الجهاز
العصبي

الضغوط النفسية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الدللة

بين المجموعات

64.9

2

32.5

داخل المجموعات

773.8

96

8.1

المجموع

838.7

98

بين المجموعات

79.8

2

39.9

داخل المجموعات

861.7

97

8.9

المجموع

941.6

99

بين المجموعات

90.9

2

45.5

داخل المجموعات

1392.5

97

14.4

المجموع

1483.4

99

مصدر التباين
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4.03

4.49

3.17

*0.021

*0.014

*0.047

القلق

الصراع النفسي

اإلحباط

االضطراب
االنفعالي

االكتئاب

المجموع الكلي
لضطرابات كرب
مابعد الصدمة

بين المجموعات

128.5

2

64.2

داخل المجموعات

1555.2

97

16.0

المجموع

1683.7

99

بين المجموعات

29.3

2

14.7

داخل المجموعات

1018.4

97

10.5

المجموع

1047.7

99

بين المجموعات

132.6

2

66.3

داخل المجموعات

1343.9

97

13.9

المجموع

1476.5

99

بين المجموعات

69.8

2

34.9

داخل المجموعات

833.0

97

8.6

المجموع

902.8

99

بين المجموعات

39.1

2

19.5

داخل المجموعات

1399.6

96

14.6

المجموع

1438.7

98

بين المجموعات

4481.4

2

2240.7

داخل المجموعات 44517.3

95

468.6

48998.8

97

المجموع
** دالة عند 1.19

* دالة عند 1.15

4.01

1.40

4.79

4.06

1.34

 //غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )17,2و عند مستوى داللة (1.17 =)1.15
قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )17,2و عند مستوى داللة (2.7 =)1.19
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4.78

*0.021

0.253//

**0.010

*0.020

0.267//

*0.011

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتوى التعليمــي علــى درجــات البعــدين التــاليين لكــرب مــابعد الصدمة :الصراع النفسي ،االكتئاب بالنسبة لتأثير فئات المستوى التعليمي لألمهـات اللـواتي شـاهدن الحـرب
علــى غ ـزة .وهــذا يعنــي أن اخــتالف المســتوى التعليمــي لــم يكــن لــه أي تــأثير جــوهري علــى زيــادة أو نقصــان فــي
درجــة كــرب مــا بعــد الصــدمة بالنســبة لهــذين البعــدين (الص ـراع النفســي ،االكتئــاب) لــدى األمهــات المشــاهدات
للحـرب علــى غـزة ،أي أن األمهــات المشــاهدات للحـرب ذوات المســتوى التعليمــي المرتفـع أو المــنخفض جمــيعهن
لديهن نفس قيم أبعاد كرب ما بعد الصدمة الثالثة المذكورة.
 -وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتوى التعليمــي علــى درجــات أبعــاد كــرب مــا بعــد الصــدمة

اآلتية :اضطراب الجهاز الدوري ،اضـطراب الجهـاز العصـبي ،الضـغوط النفسـية ،القلـق ،اإلحبـاط ،االضـطراب،
المجمــوع الكلــي لكــرب مــا بعــد الصــدمة ،لألمهــات الل ـواتي شــاهدن الحــرب علــى غ ـزة .وهــذا يعنــي أن اخــتالف
المستوى التعليمي كان له تأثير جوهري على زيادة أو نقصان في درجات كرب ما بعـد الصـدمة بالنسـبة لألبعـاد
الم ـ ــذكورة ( اض ـ ــطراب الجه ـ ــاز ال ـ ــدوري ،اض ـ ــطراب الجه ـ ــاز العص ـ ــبي ،الض ـ ــغوط النفس ـ ــية ،القل ـ ــق ،اإلحب ـ ــاط،
االضــطراب و المجمــوع الكلــي لكــرب مــا بعــد الصــدمة) لــدى األمهــات المشــاهدات ألحــداث الحــرب علــى قطــاع

غزة.
ولمعرفة اتجاه الفروق لفئات المستوى التعليمي لألم (أقل من ثانوي ،ثـانوي ،جـامعي) تـم اسـتخدام اختبـار LSD
لكل بعد على حدة والجداول التالية توضح ذلك:

جدول()31
يوضح نتائج تحليل فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على بعد اضطراب
الجهاز الدوري باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

13.5

ثانوي

11.17

جامعي

11.29
** دالة عند 1.19

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

-

-

الفرق= 2.11
**1.117
الفرق= 2.22

الفرق= 0.18

*1.192

//1.72

* دالة عند 1.15

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
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 //غير دالة

-

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تـأثير المسـتويين التعليميـين ثـانوي
و ج ــامعي بالنس ــبة لبع ــد اض ــطراب الجه ــاز ال ــدوري بس ــبب انخف ــاض الف ــرق ب ــين األوس ــاط ( )1.98للمس ــتويين
التعليميــين ثــانوي و جــامعي أي أن األمهــات المشــاهدات ذوات المســتويين التعليميــين :ثــانوي و جــامعي ال فــرق
يذكر لديهن بالنسبة لدرجات بعد اضطراب الجهاز الدوري.
يتضح من الجـدول السـابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن ثـانوي
و ثــانوي مــن جهــة (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  2.11لصــالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن
ثـانوي و جـامعي مـن جهـة أخـرى (بفـرق فـي األوسـاط يسـاوي  2.22لصـالح أقـل مـن ثـانوي) أن األمهــات ذوات
المستوى التعليمـي :أقـل مـن ثـانوي لـديهن قـيم بعـد اضـطراب الجهـاز الـدوري أعلـى مـن األمهـات ذوات المسـتوى
التعليمي ثانوي أو جامعي.

جدول()36
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
بعد اضطراب الجهاز العصبي باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

13.57

ثانوي

11.22

جامعي

10.87

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

الفرق= 2.21

-

**1.111

-

الفرق= 2.7

الفرق= 1.28

**1.115

//1.25

* دالة عند 1.15

** دالة عند 1.19

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المســتويين التعليميــين ثــانوي و جــامعي
بالنســبة لبعــد اضــطراب الجهــاز العصــبي بســبب انخفــاض الفــرق بــين األوســاط ( )1.28للمســتويين التعليميــين
ثانوي و جامعي أي أن األمهات المشاهدات للحرب ذوات المستويين التعليميين :ثانوي و جـامعي ال فـرق يـذكر
لديهن بالنسبة لدرجات بعد اضطراب الجهاز العصبي.
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يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن ثـانوي و ثـانوي
مــن جهــة (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  2.21لصــالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و
جــامعي مــن جهــة أخــرى (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  2.7لصــالح أقــل مــن ثــانوي) أن األمهــات ذوات المســتوى
التعليمي :أقل من ثانوي لديهن قيم بعد اضطراب الجهاز العصبي أعلى من األمهـات ذوات المسـتوى التعليمـي
ثانوي أو جامعي.

جدول()37
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
بعد الضغوط النفسية باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

15.21

ثانوي

13.46

جامعي

12.32
** دالة عند 1.19

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

الفرق= 1.67

-

//1.95

-

الفرق= 2.90

الفرق= 9.21

**1.192

//1.92

* دالة عند 1.15

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود ف ــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتويين التعليميــين ثــانوي و
جــامعي بالنســبة لبعــد الضــغوط النفســية بســبب انخفــاض الفــرق بــين األوســاط (الفــرق يســاوي  )9.21للمســتويين
التعليميــين ثــانوي و جــامعي أي أن األمهــات المشــاهدات ذوات المســتويين التعليميــين :ثــانوي و جــامعي ال فــرق
ي ــذكر لـ ــديهن بالنسـ ــبة لـ ــدرجات بعـ ــد الضـ ــغوط النفس ــية .كـ ــذلك ال فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بالنسـ ــبة لتـــأثير
المســتويين التعليميــين بــين ثــانوي و أقــل مــن ثــانوي بالنســبة لبعــد الضــغوط النفســية بســبب انخفــاض الفــرق بــين
األوساط (الفرق يساوي  )9.27للمستويين التعليميين أقل مـن ثـانوي و ثـانوي أي أن األمهـات المشـاهدات ذوات
المستويين التعليميين :ثانوي و أقل من ثانوي ال فرق يذكر لديهن بالنسبة لدرجات بعد الضغوط النفسية.
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يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويين التعليميين أقل مـن ثـانوي و جـامعي (بفـرق فـي األوسـاط
يســاوي  2.1لصــالح أقــل م ــن ثــانوي) أن األمهــات ذوات المس ــتوى التعليمــي :أقــل مــن ث ــانوي لــديهن قــيم بعــد
الضغوط النفسية أعلى من األمهات ذوات المستوى التعليمي جامعي.

جدول()39
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
البعد الرابع( القلق ) باستعمال اختبار  lSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

20.57

ثانوي

17.43

جامعي

17.21
** دالة عند 1.19

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

-

-

الفرق= 3.18
**1.191
الفرق= 3.36

الفرق= 0.19

**1.111

//1.81

* دالة عند 1.15

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود ف ــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتويين التعليميــين ثــانوي و
جامعي بالنسبة لدرجات بعـد القلـق بسـبب انخفـاض الفـرق بـين األوسـاط ( )1.91للمسـتويين التعليميـين ثـانوي و
جـ ــامعي أي أن األمهـ ــات المشـ ــاهدات ذوات المسـ ــتويين التعليميـ ــين :ثـ ــانوي و جـ ــامعي ال فـ ــرق لـ ــديهن بالنسـ ــبة
لدرجات بعد القلق.
يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويين التعليميين أقـل مـن ثـانوي و ثـانوي مـن جهـة (بفـرق فـي
األوساط يساوي  1.98لصالح أقل من ثانوي) و المستويين التعليميين أقل من ثانوي و جامعي من جهـة أخـرى
(بفرق في األوساط يساوي  1.12لصالح أقل مـن ثـانوي) أن األمهـات ذوات المسـتوى التعليمـي :أقـل مـن ثـانوي
لديهن قيم بعد القلق أعلى من األمهات ذوات المستوى التعليمي ثانوي أو جامعي.
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جدول ()39
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
بعد اإلحباط باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

14.86

ثانوي

11.78

جامعي

11.32
** دالة عند 1.19

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

الفرق= 1.1

-

**1.111

-

الفرق= 3.54

الفرق= 0.54

**1.111

//1.59

* دالة عند 1.15

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تـأثير المسـتويين التعليميـين ثـانوي
و جــامعي بالنســبة لبعــد اإلحبــاط بســبب انخفــاض الفــرق بــين األوســاط ( )1.52للمســتويين التعليميــين ثــانوي و
جـامعي أي أن األمهـات المشــاهدات ذوات المسـتويين التعليميـين :ثــانوي و جـامعي ال فـرق يــذكر لـديهن بالنســبة
لدرجات بعد اإلحباط.
يتضح من الجـدول السـابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن ثـانوي
و ثــانوي مــن جهــة (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  1.1لصــالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن
ث ــانوي و ج ــامعي م ــن جه ــة أخ ــرى (بف ــرق ف ــي األوس ــاط يس ــاوي  1.52لص ــالح أق ــل م ــن ث ــانوي) أن األمه ــات
المشاهدات للحرب ذوات المسـتوى التعليمـي :أقـل مـن ثـانوي لـديهن قـيم بعـد اإلحبـاط أعلـى مـن األمهـات ذوات
المستوى التعليمي ثانوي أو جامعي.
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جدول ()40
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
بعد الضطراب النفعالي باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

18.0

ثانوي

16.26

جامعي

15.39
** دالة عند 1.19

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

الفرق= 1.79

-

*1.27

-

الفرق=2.61

الفرق= 0.81

**1.115

//1.219

* دالة عند 1.15

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود ف ــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتويين التعليميــين ثــانوي و
جــامعي بالنســبة لبعــد االضــطراب االنفعــالي بســبب انخفــاض الفــرق بــين األوســاط ( )1.89للمســتويين التعليميــين
ث ــانوي و ج ــامعي أي أن األمه ــات المش ــاهدات ذوات المس ــتويين التعليمي ــين :ث ــانوي و ج ــامعي ال ف ــرق ل ــديهن
بالنسبة لدرجات بعد االضطراب االنفعالي.
يتضح من الجـدول السـابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن ثـانوي
و ثـانوي مــن جهــة (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  9.71لصــالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن
ث ــانوي و ج ــامعي م ــن جه ــة أخ ــرى (بف ــرق ف ــي األوس ــاط يس ــاوي  2.29لص ــالح أق ــل م ــن ث ــانوي) أن األمه ــات
المشــاهدات للحــرب ذوات المســتوى التعليمــي :أقــل مــن ثــانوي لــديهن قــيم بعــد االضــطراب االنفعــالي أعلــى مــن
األمهات ذوات المستوى التعليمي ثانوي أو جامعي.
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جدول()45
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات المستوى التعليمي (أقل من ثانوي ،ثانوي ،جامعي) على
بعد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة الكلي باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق
ودللتها
المستوى

المتوسطات

التعليمي

لكل مستوى تعليمي

أقل من ثانوي

131.57

ثانوي

114.04

جامعي

111
** دالة عند 1.19

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

-

-

-

الفرق= 17.53

-

**0.011

-

الفرق= 20.57

الفرق=3.04

**1.111

//1.52

* دالة عند 1.15

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسط بين المستويين التعليميين
يتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود ف ــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتويين التعليميــين ثــانوي و
جــامعي بالنســبة للبعــد الكلــي لكــرب مــا بعــد الصــدمة بســبب انخفــاض الفــرق بــين األوســاط ( )1.12للمســتويين
التعليميين ثانوي و جامعي أي أن األمهات ذوات المستويين التعليميين :ثانوي و جـامعي ال فـرق لـديهن بالنسـبة
لدرجات البعد الكلي لكرب ما بعد الصدمة.
يتضح من الجـدول السـابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن ثـانوي
و ثــانوي مــن جهــة (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  97.5لص ـالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن
ثــانوي و جــامعي مــن جه ــة أخــرى (بفــرق ف ــي األوســاط يســاوي  21.57لصــالح أق ــل مــن ثــانوي) أن األمهــات
(المشاهدات) ذوات المستوى التعليمي :أقل من ثانوي لـديهن درجـات البعـد الكلـي لكـرب مـا بعـد الصـدمة أعلـى
من األمهات ذوات المستوى التعليمي ثم المستوى التعليمي ثانوي ثم الجامعي.
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نتائج الفرضية الثامنة و تنص على ما يلي:
"ل توجـــد فـــروق جوهريـــة ذات دللـــة إحصـــائية بـــين درجـــات اضـــطرابات كـــرب مـــا بعـــد الصـــدمة لألمهـــات
المشاهدات و المعايشات للحرب األخيرة على قطاع غزة تعزي لمتغير النتماء السياسي؟"
للتحق ــق م ــن ص ــحة ه ــذه الفرض ــية ت ــم إيج ــاد اختب ــار تحلي ــل التب ــاين األح ــادي  One-way ANOVAلكش ــف
الفــروق بــين فئــات متغيــر االنتمــاء السياســي لــألم (حمــاس ،فــتح ،جهــاد ،شــعبية ،أخــرى) و تأثيرهــا علــى درجــات
اضطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة لألمهـات المعايشـات و المشـاهدات للحـرب علـى قطـاع غـزة والنتـائج المتعلقـة
بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:

جدول ()42
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق بين الفئات لالنتماء السياسي لألم و أبعاد
اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات اللواتي شاهدن و عايشن الحرب على قطاع غزة
أبعاد اضطرابات
كرب ما بعد

مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الدللة

بين المجموعات

47.4

4

11.8

داخل المجموعات

1495.1

217

6.9

المجموع

1542.5

221

بين المجموعات

18.3

4

4.6

داخل المجموعات

1956.0

218

9.0

المجموع

1974.4

222

بين المجموعات

122.0

4

30.5

داخل المجموعات

2900.2

218

13.3

المجموع

3022.2

222

بين المجموعات

20.9

4

5.2

داخل المجموعات

3156.4

218

14.5

مصدر التباين

الصدمة
اضطراب الجهاز
الدوري

اضطراب الجهاز
العصبي

الضغوط النفسية

القلق
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1.72

0.51

2.29

0.36

//0.15

//0.73

//0.069

//0.84

المجموع

3177.3

222

بين المجموعات

52.2

4

13.0

داخل المجموعات

2135.2

218

9.8

المجموع

2187.4

222

بين المجموعات

108.8

4

27.2

داخل المجموعات

3171.8

218

14.5

المجموع

3280.5

222

بين المجموعات

44.7

4

11.2

داخل المجموعات

1501.9

218

6.9

المجموع

1546.5

222

بين المجموعات

10.1

4

2.5

داخل المجموعات

3000.7

217

13.8

المجموع

3010.8

221

المجموع الكلي

بين المجموعات

2068.2

4

517.0

لضطرابات كرب

داخل المجموعات 94739.2

216

438.6

96807.3

220

الصراع النفسي

اإلحباط

االضطراب
االنفعالي

االكتئاب

مابعد الصدمة

المجموع

* دالة عند 1.15

** دالة عند 1.19

1.33

1.87

1.62

0.18

1.18

//0.26

//0.12

//0.17

//0.95

//0.32

 //غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )297,2و عند مستوى داللة (2.22 =)1.15
قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )297,2و عند مستوى داللة (1.28 =)1.19
تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير االنتمــاء السياســي لــألم علــى درجــات أبعــاد كــرب مــا بعــدالصدمة الثمانية و المجموع الكلي بالنسبة لألمهات اللواتي عايشـن و شـاهدن الحـرب علـى غـزة .وهـذا يعنـي أن
اخــتالف االنتمــاء السياســي لــم يكــن لــه أي تــأثير جــوهري علــى زيــادة أو نقصــان فــي درجــات أبعــاد كــرب مــا بعــد
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الصــدمة بالنســبة لألبعــاد الثمانيــة لــدى األمهــات المعايشــات و المشــاهدات للحــرب علــى غ ـزة ،أي أن األمهــات
(المشاهدات و المعايشات) ذوات االنتماء السياسـي أيـا كـان (فـتح ،حمـاس ،جهـاد ،شـعبية ،غيـر ذلـك) جمـيعهن
متعادالت بالنسبة لقيم أبعاد كرب ما بعد الصدمة لديهن.
نتائج الفرضية التاسعة و تنص على ما يلي:
"ل توجد فروق جوهريـة ذات دللـة إحصـائية بـين درجـات اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة لألمهـات اللـواتي
عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير النتماء السياسي ؟"
للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية تــم إيجــاد اختبــار تحليــل التبــاين  One-way ANOVAلكشــف الفــروق بــين
فئات متغير االنتماء السياسي (حماس ،فتح ،جهاد ،شعبية ،أخرى) و تأثيرها على درجات اضـطرابات كـرب مـا
بعـد الصــدمة لألمهــات المعايشــات للحــرب علــى قطــاع غـزة والنتــائج المتعلقــة بهــذه الفرضــية موضــحة مــن خــالل
الجدول التالي:

جدول ()43

نتائج اختبار تحليل التباين لكشف الفروق بين الفئات لالنتماء السياسي لألم و أبعاد كرب
ما بعد الصدمة لألمهات اللواتي عايشن الحرب على قطاع غزة

أبعاد اضطرابات
كرب ما بعد

مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الدللة

بين المجموعات

7.7

4

1.9

داخل المجموعات

682.3

118

5.8

المجموع

690.0

122

بين المجموعات

40.8

4

10.2

داخل المجموعات

991.7

118

8.4

المجموع

1032.5

122

بين المجموعات

74.3

4

18.6

داخل المجموعات

1347.8

118

11.4

مصدر التباين

الصدمة
اضطراب الجهاز
الدوري

اضطراب الجهاز
العصبي

الضغوط النفسية
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0.33

1.21

1.63

0.86//

0.31//

0.17//

القلق

الصراع النفسي

اإلحباط

االضطراب
االنفعالي

االكتئاب

المجموع الكلي
لضطرابات كرب
مابعد الصدمة

المجموع

1422.2

122

بين المجموعات

21.2

4

5.3

داخل المجموعات

1472.5

118

12.5

المجموع

1493.6

122

بين المجموعات

18.4

4

4.6

داخل المجموعات

1121.2

118

9.5

المجموع

1139.7

122

بين المجموعات

101.6

4

25.4

داخل المجموعات

1679.5

118

14.2

المجموع

1781.0

122

بين المجموعات

50.7

4

12.7

داخل المجموعات

592.4

118

5.0

المجموع

643.2

122

بين المجموعات

34.9

4

8.7

داخل المجموعات

1528.5

118

13.0

المجموع

1563.4

122

بين المجموعات

1400.3

4

350.1

داخل المجموعات 46143.9

118

391.0

47544.2

122

المجموع
** دالة عند 1.19

* دالة عند 1.15

0.42

0.49

1.78

2.53

0.67

0.90

 //غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )998,2و عند مستوى داللة (2.22 =)1.15
قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )998,2و عند مستوى داللة (1.28 =)1.19
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0.79//

0.75//

0.14//

*0.044

0.61//

0.47//

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير االنتمــاء السياســي لــألم علــى درجــات أبعــاد كــرب مــا بعــدالصــدمة التاليــة( :اضــطراب الجهــاز الــدوري ،اضــطراب الجهــاز العصــبي ،الضــغوط النفســية ،القلــق ،الص ـراع
النفســي ،اإلحبــاط ،االكتئــاب ،المجمــوع الكلــي لكــرب مــا بعــد الصــدمة) بالنســبة لألمهــات الل ـواتي عايشــن الحــرب
علــى غ ـزة .وهــذا يعنــي أن اخــتالف االنتمــاء السياســي لــم يكــن لــه أي تــأثير جــوهري علــى زيــادة أو نقصــان فــي
درجات أبعاد كرب ما بعد الصدمة بالنسـبة لألبعـاد المـذكورة سـابقا لـدى األمهـات المعايشـات للحـرب علـى غـزة،
أي أن األمهات المعايشات ذوات االنتماء السياسي أيـا كـان (فـتح ،حمـاس ،جهـاد ،شـعبية ،غيـر ذلـك) جمـيعهن
متعادالت بالنسبة لقيم أبعاد كرب ما بعد الصدمة التي ذكرت سابقا.
 وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير االنتمــاء السياســي لــألم علــى درجــات بعــد االضــطراب االنفعــاليبالنســبة لألمهــات الل ـواتي عايشــن الحــرب علــى غ ـزة .وهــذا يعنــي أن اخــتالف االنتمــاء السياســي كــان لــه تــأثير
جوهري على زيـادة أو نقصـان فـي درجـات هـذا البعـد (االضـطراب االنفعـالي) لـدى األمهـات المشـاهدات للحـرب
علــى غ ـزة ،أي أن األمهــات المعايشــات ذوات االنتمــاء السياســي المختلــف (فــتح ،حمــاس ،جهــاد ،شــعبية ،غيــر
ذلك) لديهن فروق في درجات بعد االضطراب االنفعالي.
ولمعرفة اتجاه الفروق لفئات االنتماء السياسي لـألم المعايشـة (فـتح ،حمـاس ،جهـاد ،شـعبية ،غيـر ذلـك) و تـأثير
اختالفها على بعد االضطراب االنفعالي تم استخدام اختبار  LSDوالجدول التالي يوضح ذلك:
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جدول ()44
يوضح نتائج تحليل تأثير اختالف فئات النتماء السياسي (فتح ،حماس ،جهاد ،شعبية ،غير ذلك)
لألمهات المعايشات على بعد الضطراب النفعالي باستعمال اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه
الفروق ودللتها
االنتماء
السياسي

المتوسطات
لكل انتماء

فتح

سياسي

فتح

16.66

حماس

16.70

جهاد

18.0

شعبية

15.94

غير ذلك

حماس

جهاد

شعبية

15.42

-

الفرق= 0.04

-

//0.95

-

-

الفرق= 1.3

الفرق= 9.1

//0.25

//1.28

الفرق= 1.7

الفرق= 1.8

الفرق= 2.9

//1.27

//1.11

//1.9

الفرق= 9.2

الفرق= 9.1

الفرق= 2.2

الفرق= 1.5

*1.12

*1.11

*1.11

//1.2

** دالة عند 1.19

* دالة عند 1.15

-

-

-

 //غير دالة

الفرق يساوي الفرق في المتوسطين بين االنتماءين السياسيين
يتضح مـن الجـدول السـابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين االنتمـائيين السياسـيين (فـتح) و
(حم ــاس) بالنس ــبة لبع ــد االض ــطراب بس ــبب انخف ــاض الف ــرق ب ــين األوس ــاط (الف ــرق= ، )1.12أي أن األمه ــات
المعايش ـ ــات للح ـ ــرب ذوات االنتم ـ ــاء السياس ـ ــي (لف ـ ــتح) أو (حم ـ ــاس) ال ف ـ ــرق ي ـ ــذكر ل ـ ــديهن ف ـ ــي بع ـ ــد درج ـ ــات
االضطراب .كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االنتمائيين السياسيين (الجهـاد) و (فـتح) مـن جهـة
و (الجهــاد) و (حمــاس) مــن جهــة أخــرى بالنســبة لبعــد االضــطراب بســبب انخفــاض الفــرق بــين األوســاط بينهــا
(الفـ ــرق بـ ــين الجهـ ــاد و فـ ــتح يسـ ــاوي  9.1و الفـ ــرق بـ ــين الجهـ ــاد و حمـ ــاس يس ـ ـاوي  ،)9.1أي أن األمهـ ــات
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المعايشــات للحــرب ذوات االنتمــاء السياســي (للجهــاد) أو (حمــاس) أو فــتح ال فــرق لــديهن فــي بعــد االضــطراب،
كذلك الحال بالنسبة لألمهات ذوات االنتماءين السياسيين (الشعبية) و (غيـر ذلـك) إذ ال فـروق تـذكر لـديهن فـي
درجات بعد االضطراب.
يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين االنتمــائيين السياســيين (فــتح) و (غيــر ذلــك)
(بفرق في األوساط يساوي  9.2لصالح فتح) أي أن األمهات المعايشات ذوات االنتمـاء السياسـي لــ(فتح) لـديهن
درج ــات بع ــد االض ــطراب أعل ــى م ــن األمه ــات ذوات االنتم ــاء السياس ــي لـ ــ(غير ذل ــك) .وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة
إحصـائية بــين االنتمــائيين السياســيين (حمــاس) و (غيــر ذلــك) (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  9.1لصــالح حمــاس)
أي أن األمهـ ــات المعايشـ ــات ذوات االنتمـ ــاء السياسـ ــي ل ـ ــ(حماس) لـ ــديهن درجـ ــات بعـ ــد االضـ ــطراب أعلـــى مـ ــن
األمهــات ذوات االنتمــاء السياســي ل ــ(غير ذلــك) .وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين االنتمــائيين السياســيين
(الجهــاد) و (غي ــر ذل ــك) (بفــرق ف ــي األوس ــاط يس ــاوي  2.2لصــالح الجه ــاد) اي أن األمه ــات المعايشــات ذوات
االنتماء السياسـي لــ(الجهاد) لـديهن درجـات بعـد االضـطراب أعلـى مـن األمهـات ذوات االنتمـاء السياسـي لــ(غير
ذلك).
نتائج الفرضية العاشرة و تنص على ما يلي:
"ل توجد فـروق جوهريـة ذات دللـة إحصـائية بـين درجـة اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة لالمهـات اللـواتي
شاهدن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير النتماء سياسي ؟"
للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية تــم إيجــاد اختبــار تحليــل التبــاين  One-way ANOVAلكشــف الفــروق بــين
فئــات متغيــر االنتمــاء السياس ــي (حمــاس ،فــتح ،جهــاد ،ش ــعبية ،اخــرى) و تأثيرهــا علــى درج ــات كــرب مــا بعــد
الصــدمة لألمه ــات المشــاهدات للح ــرب علــى قط ــاع غـ ـزة والنتــائج المتعلق ــة بهــذه الفرض ــية موضــحة مــن خــالل
الجدول التالي:
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جدول ()41
نتائج اختبار تحليل التباين لكشف الفروق بين الفئات لالنتماء السياسي لألم و أبعاد
كرب ما بعد الصدمة لألمهات اللواتي شاهدن الحرب على قطاع غزة
أبعاد كرب ما بعد
الصدمة
اضطراب الجهاز
الدوري

اضطراب الجهاز
العصبي

الضغوط النفسية

القلق

الصراع النفسي

اإلحباط

مجموع

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الدللة

بين المجموعات

39.1

4

9.8

داخل المجموعات

799.6

94

8.5

المجموع

838.7

98

بين المجموعات

12.9

4

3.2

داخل المجموعات

928.7

95

9.8

المجموع

941.6

99

بين المجموعات

35.2

4

8.8

داخل المجموعات

1448.2

95

15.2

المجموع

1483.4

99

بين المجموعات

19.4

4

4.9

داخل المجموعات

1664.3

95

17.5

المجموع

1683.7

99

بين المجموعات

68.2

4

17.0

داخل المجموعات

979.6

95

10.3

المجموع

1047.7

99

بين المجموعات

31.9

4

8.0

داخل المجموعات

1444.6

95

15.2

مصدر التباين
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1.15

0.33

0.58

0.28

1.65

0.52

0.34//

0.86//

0.68//

0.89//

0.17//

0.72//

االضطراب
االنفعالي

االكتئاب

المجموع الكلي
لضطرابات كرب
مابعد الصدمة

المجموع

1476.5

99

بين المجموعات

16.5

4

4.1

داخل المجموعات

886.3

95

9.3

المجموع

902.8

99

بين المجموعات

15.3

4

3.8

داخل المجموعات

1423.4

94

15.1

المجموع

1438.7

98

بين المجموعات

982.2

4

245.6

داخل المجموعات 48016.6

93

516.3

48998.8

97

المجموع

* دالة عند 1.15

** دالة عند 1.19

0.44

0.25

0.48

0.78//

0.91//

0.75//

 //غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )12,2و عند مستوى داللة (2.22 =)1.15
قيمة (ف) الجدولية عند درجات حرية ( )12,2و عند مستوى داللة (1.28 =)1.19
تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير االنتمــاء السياســي لــألم علــى درجــات أبعــاد كــرب مــا بعــدالصــدمة الثمانيــة و المجمــوع الكلــي بالنســبة لألمهــات الل ـواتي شــاهدن الحــرب علــى غ ـزة .وهــذا يعنــي أن
اختالف االنتماء السياسـي لـم يكـن لـه أي تـأثير جـوهري علـى زيـادة أو نقصـان فـي درجـات أبعـاد كـرب مـا
بع ــد الصـ ــدمة بالنسـ ــبة لألبع ــاد الثمانيـ ــة لـ ــدى األمه ــات المشـ ــاهدات للحـ ــرب عل ــى غ ـ ـزة ،أي أن األمهـــات
المشاهدات ذوات االنتماء السياسي أيـا كـان (فـتح ،حمـاس ،جهـاد ،شـعبية ،غيـر ذلـك) جمـيعهن متعـادالت
بالنسبة لقيم أبعاد كرب ما بعد الصدمة لديهن.
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ثاني ا :مناقشة وتفسير فروض الدراسة
تمهيد :
تحاول الدراسة الحالية الكشف عن العالقة بين بعض المتغيرات االجتماعية و الديموغرافية وبين

اضطراب كرب ما بعد الصدمة وقد تم الوقوف على اإلطار النظري والدراسات السابقة والواقع الذي
نعيشه ونحياه في محاوله إللحاق هذه الدراسة بالتراث التربوي هذا وقد تم جمع بيانات الدراسة من

خالل اختبار تم إعداده لهذا الغرض ثم تفري البيانات وتحليلها إحصائيا لإلجابة تساؤالت الدراسة
وفروضها وفيما يلي تعرض الباحثة في هذا الجزء عرضا وتفسي ار لما تم التوصل إليه من نتائج لهذه

الدراسة لمعرفة مدى تحقق الفروض من عدمه كما يلي:

أول :مناقشة نتائج السؤال األول والذي ينص على:
"ما أكثر أبعاد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة شيوعا لدى األمهات المعايشات والمشاهدات للحرب
األخيرة على قطاع غزة؟"
تبين من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي أن االضطراب
االنفعالي جاء في الترتيب األول ثم الصراع النفسي والقلق واضطراب الجهاز الدوري ثم العصبي

واالكتئاب والضغوط النفسية وأخي ار اإلحباط .

وترى الباحثة أن هذه النتائج تبدو منطقية في ضوء ما عاشته وشاهدته األمهات خالل الحرب األخيرة
على قطاع غزة فالمدة الزمنية للحرب كانت طويلة والقصف كان مستم ار وبأنواع مختلفة من
األسلحة كالطيران والمدفعية طوال الليل والنهار مما أوجد حالة من الرعب والخوف وعدم الطمأنينة
لدى هؤالء األمهات فانفعاالت األمهات كانت شديدة ما بين الخوف والشعور بالفزع والذهول وعدم

القدرة على تصديق ما يحدث خاصة في ظل وجود أسرة زوج وأطفال والجميع يعيش نفس المشاعر
من اضطراب وقلق األمر الذي انعكس على الحالة الجسمية لهؤالء األمهات كفقدان الشهية وصعوبة

النوم والنرفزة والصراخ والبكاء والحزن الشديد ومما كان له اكبر األثر في الضغوط النفسية لدى هؤالء

األمهات وجود األطفال الذين يصرخون خوفا من أصوات المدافع والطائرات ومن الظالم وقلة الماء
والطعام مما جعل هؤالء األمهات يستسلمن للقضاء والقدر ويعشن حالة من اإلحباط والجميع أصبح

ينتظر الموت.

وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة (برنامج غزة للصحة النفسية )2191،أن للحرب أثارها الكبيرة على
الصحة النفسية للوالدين سواء على المدى القريب أو البعيد.
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ثاني ا :مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي ينص على:
"ما أكثر اضطرابات كرب ما بعد الصدمة شيوع ا لدى األمهات المشاهدات للحرب األخيرة على قطاع
غزة ؟"

ثالثا :ومناقشة نتائج السؤال الثالث الذي ينص على:
"ما أكثر اضطرابات كرب ما بعد الصدمة شيوع ا لدى األمهات المعايشات للحرب األخيرة على قطاع
غزة؟"
تبين من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل من المشاهدات
والمعايشات أن ترتيب االضطرابات جاء بنفس الترتيب في كل من (االضطراب االنفعالي في الترتيب
األول ،الصراع النفسي في الترتيب الثاني ،واضطراب الجهاز العصبي في الترتيب السادس واإلحباط
في الترتيب األخير).
*واختالف الترتيب في كل من القلق حيث جاء في الترتيب الرابع للمعايشات في حين جاء في الترتيب
الثالث للمشاهدات ذلك أن قلق المشاهدات كان أعلى من قلق المعايشات ألن المعايشات كانت لديهن
معاناة أكثر في كيفية الحصول على الطعام والماء والكهرباء لهن وألطفالهن فكان هذا له تأثير على
الحالة الجسمية التي ارتفعت المعاناة فيها أكثر من الحالة النفسية كالقلق في حين هذه األمور كانت
متوفرة للمشاهدات ومعاناتهن كانت القلق من قرب وصول الخطر إليهن والى منازلهن وأسرهن لذلك
احتل ترتيب اضطراب الجهاز الدوري الثالث لدى المعايشات والرابع لدى المشاهدات كما جاء بعد
الضغوط النفسية في الترتيب الخامس لدى المعايشات والسابع لدى المشاهدات وجاء االكتئاب في
الترتيب السابع لدى المعايشات والخامس لدى المشاهدات.
وهذا في نظر الباحثة أمر منطقي ذلك أن الضغوط النفسية الواقعة على األمهات المعايشات كانت
تزداد مع استمرار الحرب وتبعاتها من نقص في الماء والطعام وحليب األطفال وحدوث اإلصابات في
المنازل نفسها أو منازل الجيران وسماع الصراخ أو القيام به كل هذا أدى إلى زيادة الضغوط النفسية
لدى المعايشات في حين كان الحزن والحسرة واألسر هو المسيطر على األمهات المشاهدات مما
جعل االكتئاب لديهن أعلى من الضغوط النفسية عكس األمهات المعايشات وتتفق نتائج الدراسة
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الحالية مع نتايج دراسة(عبد العزيز ثابت ،يحى عابد  ،بانوسس فوستانيس)2119،ان الصحة العامة
لألم كانت مرتبطا بدرجة كبيرة مع تأثر االطفال بالصدمة على حسب مقياس تأثير الحدث .

رابعا :مناقشة نتائج الفرض األول وينص على ما يلي:
لال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين

األمهات اللواتي شاهدن الصورة اإلعالمية

واألمهات اللواتي عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة بالنسبة لدرجات اضطراب كرب ما بعد
الصدمة.ل
وقد أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق إحصائية ذات داللة إحصائية بين األم المشاهدة واألم
المعايشة للحرب في درجة جميع أبعاد كرب ما بعد الصدمة فيما عدا بعد الضغوط النفسية حيث
جاءت الفروق لصالح األم المعايشة مما يعني أن األمهات المعايشات للحرب لديهن درجات ضغوط
نفسية أعلى من األمهات المشاهدات للحرب.
وتعتقد الباحثة أن هذا أمر طبيعي ومنطقي ألن األمهات اللواتي عايشن الحرب كانت األوضاع
التي يعشن فيها في منتهى القسوة لدرجة أن كثي ار من هؤالء األمهات كما جاء على ألسنتهن أنهن
تمنين الموت حتى يتخلصن من شدة ما بعانين من ضغوط فالكل في المنزل مرعوب والظروف
المعيشية أصبحت غاية القسوة (البرد الشديد والظالم الدامس والسكون الرهيب من شدة الخوف
والخوف المتزايد من نفاذ ما تبقى من طعام وانقطاع المياه والكهرباء) كل هذه أمور تؤدي إلى زيادة
الضغوط لدى هؤالء األمهات باإلضافة إلى اإلحساس بالضعف وعدم القدرة على عمل شيء لحماية
أنفسهن وحماية أطفالهن من مرض أحد األطفال وعدم القدرة على إسعافه لعدم قدرة سيارات اإلسعاف
الوصول إلى أماكن القصف كذلك الضغوط من شدة وكثافة إطالق قذائف المدفعية المزعجة
والقصف من الطائرات الذي جعل كل واحدة من هؤالء األمهات تعيش وكأنها تنتظر لحظة الموت لها
أو ألحد أطفالها والجميع من في المنزل .

خامسا :مناقشة نتائج الفرض الثاني وينص على ما يلي :
لال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات اضطراب كرب ما بعد الصدمة لألمهات
المشاهدات و المعايشات للحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية .ل
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وتفسر الباحثة عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أبعاد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة بالنسبة
لألمهات في قطاع غزة على اختالف مستوياتهن العمرية بأن اوضاع الحرب التي عاشتها أو
شاهدتها األمهات في قطاع غزة أقل ما يمكن أن توصف به أنها أوضاع مأساوية على الجميع كبا ار
وصغا ار حيث أن القصف اإلسرائيلي سواء بالطائرات أو بالمدفعية لم يكن يفرق بين كبير أو صغير
وبالتالي فانه من المنطقي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر وتتفق نتائج
الدراسة الحالية مع نتائج دراسة هالة السراج  )2191أن ال توجد فروق تعزى لمتغير العمر بالنسبة
لمقياس الصدمة النفسية .

سادس ا :مناقشة نتائج الفرض الثالث بالنسبة لألمهات المعايشات وينص على انه:
لال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات اضطراب كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمر.ل

سابعا :مناقشة نتائج الفرض الرابع بالنسبة لألمهات المشاهدات وينص على انه :
لال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات اضطراب كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية.ل
وبالنظر إلى النتائج الخاصة بكل من األمهات المشاهدات والمعايشات على متغير العمر
فإنه لم تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية تبين أن لمتغير العمر تأثير فالخبرات الصادمة سواء لمن
شاهد أو لمن عايش ال تكاد تختلف باختالف العمر ذلك أن قوات االحتالل في حربها على غزة تلك
الحرب التي كانت موجهة إلى القطاع بأكمله وبالتالي أصبح جميع سكان القطاع بما فيهم األمهات
جزءا من المستهدفين بالحرب والمتأثرين بها فاألمهات المشاهدات والمعايشات كال منهن في واقع
منطقة الحرب والقصف وما كان حادثا من قوات االحتالل لم يسلم منه صغي ار أو كبير  ،لم يسلم منه
األطفال أو الشباب أو الرجال أو النساء (أمهات أو غير أمهات) أوالشيوخ الجميع كان مستهدفا
ومعرضا لنفس المصير لذا من الطبيعي عدم وجود فروق بين من شاهد ومن عايش هذه الحرب
فالجميع يعانى من القلق والخوف وانعدام األمن والحزن واضح على الجميع سواء من عايش وتعرض
أومن شاهد وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة عسلية والبنا ( )2115التي
توصلت إلى أن اضطرابات ما بعد صدمة االحتياج الصهيوني لمنطقة الزيتون لم تكن تفرق بين
صغير وكبير سواء على مستوى التعرض والمعايشة أو على مستوى المشاهدة فالمشاعر السلبية
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كالحزن والتعاسة وصعوبات في األكل والنوم لم تكن خاصة بفئة عمر معينة دون غيرها فالجميع في
المعاناة.

ثامنا :مناقشة نتائج الفرض الخامس وينص علي أنه:
لال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات اضطراب كرب ما بعد الصدمة لألمهات
المعايشات والمشاهدات للحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي ؟ل
وتبين انه ال توجد فروق تعزى لمتغير المستوى التعليمي على األبعاد الصراع النفسي ،االضطراب
االنفعالي ،االكتئاب لألمهات المشاهدات والمعايشات للحرب على غزة بمعنى أن اختالف مستوى
التعليم لم يكن له أي تأثير جوهري في درجة كرب ما بعد الصدمة بالزيادة والنقصان بالنسبة لألبعاد
المذكورة فالجميع كان يعاني من الصراع النفسي واالضطراب االنفعالي واالكتئاب الجميع حزين
ومضطرب ويعيش حالة الصراع مهما كان مستواه التعليمي.
في حين كانت الفروق تبعا لمتغيرات المستوى التعليمي في حالة اضطراب الجهاز الدوري واضطراب
الجهاز العصبي والضغوط النفسية والقلق واإلحباط والدرجة الكلية لكرب ما بعد الصدمة بمعنى أن
اختالف المستوى التعليمي كان له تأثير جوهري على زيادة أو نقصان درجات كرب ما بعد الصدمة
بالنسبة لألبعاد المذكورة والدرجة الكلية لألمهات سواء المشاهدات أو المعايشات للحرب على غزة
وبخصوص اتجاه الفروق فقد جاء لصالح المستوى التعليمي األقل من الثانوي بمعنى أن األمهات
سواء المشاهدات أو المعايشات للحرب من المستوى التعليمي المنخفض أو األقل من الثانوي كانت
درجة الضغوط النفسية والقلق واإلحباط باإلضافة إلى االضطراب في الجهاز الدوري والعصبي أعلى
منها لدى األمهات ذوات المستوى التعليمي األعلى (ثانوي وجامعي فما فوق) ذلك أن األمهات ذوات
المستوى التعليمي األقل ال يدركن كيف يمكن أن يتم التحكم في المشاعر واالنفعاالت وال يدركن
كيف يتعاملن في األوضاع الصعبة بعقالنية كغيرهن من ذوات المستويات التعليمية األعلى.

تاسعا :مناقشة نتائج الفرض السادس بالنسبة لألمهات المعايشات وينص على أنه
لال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات اضطراب كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي عايشن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي.ل
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أما بخصوص األمهات المعايشات للحرب فلم تكن هناك أية فروق جوهرية تعزى إلى متغير المستوى
التعليمي في جميع أبعاد كرب ما بعد الصدمة.
وتفسر الباحثة هذه النتائج من خالل الواقع المعاش والواقع المشاهد فالحرب تنال الجميع لكن هناك
مناطق كانت مستهدفة أكثر من غيرها ونالت كثي ار من األضرار أكثر من غيرها واألمهات الالتي
عايشن الحرب وتعرضن آلثارها لم يكن يشغلهن أكثر من أنفسهن وأطفالهن لم يكن يشغلها شيء خارج
جدران غرفة من غرف المنزل تحتمي هي وأطفالها وزوجها بداخلها الجميع كان منشغال في االبتهال
والدعاء إلى اهلل والبكاء وطلب العون من اهلل ثم االستغاثة بالمسئولين إن استطاعوا لذلك سبيال
وبالتالي كانت جميع األمهات المعايشات تعيش نفس الهموم ،نفس المعاناة ،الكل يدعو ويتقرب إلى
اهلل ويستنجد باهلل ثم بالمسئولين سواء كان مستواها التعليمي متدنيا أم في أعلى درجاته ،فالحرب
ٍ
متعلم.
كانت بالنسبة لجميع األمهات المعايشات طوفان يحصد كل من يجده أمامه متعلما أو غير

عاشرا :مناقشة نتائج الفرض السابع بالنسبة لألمهات المشاهدات و ينص على انه:
لال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات اضطراب كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي.ل
أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في أبعاد كرب ما بعد الصدمة في كل من
اضطراب الجهاز الدوري واضطراب الجهاز العصبي والضغوط النفسية واإلحباط واالضطراب
االنفعالي والدرج ة الكلية من األمهات المشاهدات للحرب حسب المستوى التعليمي (اقل من ثانوي،
ثانوي ،جامعي ،فما فوق) وكانت الفروق في جميع هذه األبعاد لصالح فئة المستوى التعليمي (األقل
من ثانوي)
وتفسر الباحثة ذلك بأن األمهات المشاهدات قد تباينت ردود آثار الحرب على أنفسهن حيث أن
المشاهدة التي كانت تشاهد الصور

التي تعرض في شاشات التلفاز وتعرض مناظر الشهداء

والجرحى والمنازل التي تحرق و تنهدم كلها مناظر كانت كفيلة بأن تثير الرعب في نفوسهن جميعا
حيث كانت تزرع الخوف والرعب في نفوسهن مما يؤدي إلى زعزعة االستقرار النفسي وعدم اإلحساس
باألمن واألمان هذه المشاهد كان لها التأثير السلبي على نفوس الجميع .
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة عسلية والبنا ( )2115من أن استخدام القوات
اإلسرائيلية المفرط لمختلف أنواع األسلحة الفتاكة والمدمرة والمحرمة دوليا يعد من أهم األسباب التي
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تصيب األشخاص بالصدمة النفسية وأن ما تشاهده األمهات وغيرهن من مناظر البيوت المدمرة
واألرض وقد تم تخريبها وصور الشهداء والجثث المشوهة على شاشات التلفاز ،كلها أمور ال يستطيع
عقل أن يتحملها لكن كون الفروق جاءت لصالح المستوى التعليمي األقل من ثانوي فهذا له ما يبرره
من وجهة نظر الباحثة ذلك أن عقلية أصحاب هذا المستوى ليست على القدر الكافي لتحمل ما
يحدث وما يشاهدنه كأصحاب المستويات التعليمية األعلى اللواتي يتمتعن بقدر معقول من التفكير
المنطقي والقدرة على تفهم ما يحدث ومستوى الخطر واقترابه أو بعده عنهن .
وتتفق نتائج الحالة مع دراسة الحمادي ( )9111التي أوضحت أن األقل مستوى تعليما يتعاملن
كاألطفال مع األزمات الصعبة حيث يشعرن بالقلق والعجز عن التعامل مع األحداث في كافة األبعاد
ومع دراسة سحويل( )2119التي أوضحت أن المشاهد للمناظر المؤلمة في أثناء الحروب تؤثر سلبا
على نفسية األفراد المشاهدين خاصة في حالة عرض مناظر عرضا مبهما فإنه يولد غموضا ويقلل
االستعداد النفسي لتقبل ما يحدث وهذا يكون أكثر تأثي ار على األمهات من المستوى التعليمي ثانوي
فأقل

حادي عشر :مناقشة الفرض الثامن وينص على أنه:
لال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات كرب ما بعد الصدمة لألمهات المشاهدات
والمعايشات للحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي.ل
تبين من النتائج عدم وجود فروق في تأثير االنتماء السياسي لألم على درجات كرب ما بعد الصدمة
بأبعادها المختلفة أي أن اختالف االنتماء السياسي لم يكن له تأثير جوهري على زيادة أو نقصان
درجات كرب ما بعد الصدمة بالنسبة لجميع األبعاد والدرجة الكلية وهذا يعني أن األمهات سواء
المشاهدات أو المعايشات مهما كان انتماؤهن السياسي (فتح ،حماس ،الشعبية ،الجهاد ،غير ذلك)
جميعهن يتعرضن الضطرابات كرب ما بعد الصدمة حيث أن أنواع الخبرات التي تسبب هذه
االضطرابات أو التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لدى جميع األمهات مهما
كان انتماؤهن السياسي متشابهة حيث أن أهم هذه الخبرات قصف الطائرات والمدفعية الذي تسبب
وفاة أحد األبناء أو األقارب أو الجيران أو هدم المنازل باإلضافة إلى المعاناة من انقطاع الماء
والطعام والكهرباء وكانت على الجميع دون استثناء فالعدو الصهيوني لم يكن يفرق بين هذه األم أو
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تلك حسب االنتماء السياسي فالجميع مستهدف والقصف عشوائي لم يسلم منه منزل أو شارع أو حي
الخ

ثاني عشر :مناقشة نتائج الفرض التاسع عشر وينص على ما يلي :
لال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات كرب ما بعد الصدمة لألمهات اللواتي
عايشن الحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي .ل

ثالث عشر :مناقشة نتائج الفرض العاشر وينص على ما يلي:
لال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجات كرب ما بعد الصدمة لألمهات اللواتي
شاهدن الحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي .ل
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لألمهات المشاهدات على متغير االنتماء
السياسي أي أن اختالف االنتماء السياسي لم يكن له تأثير جوهري على زيادته أو نقصانه في
درجات أبعاد كرب ما بعد الصدمة بالنسبة لجميع األبعاد لدى األمهات المشاهدات للحرب على غزة
أي أن األمهات المشاهدات للحرب مهما كانت االنتماءات السياسية لهن كن يعانين من اضطرابات
كرب ما بعد الصدمة كذلك لم تكن هناك أية فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير االنتماء
السياسي لدى األمهات المعايشات للحرب على غزة في جميع األبعاد ما عدا بعد االضطراب االنفعالي
حيث جاءت الفروق لصالح المنتسبين لحركة فتح وحماس والجهاد وذلك في حالة المقارنة بين كل هذه
التنظيمات بمفرده مع فئة الشعبية أو فئة غير ذلك
وتــرى الباحثــة أن هــذا األمــر طبيعــي ومتوقــع ذلــك أن المقــاتلين الفلســطينيين بقطــاع غ ـزة الــذين تصــدوا
لقوات االحتالل كانوا بين المنتسبين لهذه التنظيمات والمستهدفين في مراكز الشرطة الفلسطينية التي تم
تدميرها كانوا بين المنتسبين لهذه التنظيمات الثالث وكان من الطبيعـي أن يكـون االضـطراب االنفعـالي
والخوف والذعر والتوتر وعدم اإلحساس باألمن لدى األمهات المعايشـات للحـرب أكثـر مـن المشـاهدات
خاصــة أن إحســاس األمهــات المعايشــات بــالخوف علــى أوالدهــن مــن المنتســبين لهــذه التنظيمــات والــذين
خرجـوا بالفعـل يحملـون أسـلحتهم للتصـدي لقـوات االحــتالل كـان مـن الطبيعـي أن تعـيش هـؤالء األمهــات
في اضطراب انفعالي شديد .
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ثالث ا :الصورة العامة لنتائج الدراسة:
أول :النتائج بالنسبة لجميع لألمهات (المعايشات والمشاهدات) للحرب األخيرة على قطاع
غزة:
 -9األمهــات المشــاهدات و المعايشــات للحــرب علــى قطــاع غ ـزة لــديهن أبعــاد كــرب مــا بعــد الصــدمة
الثمانية بدرجات مابين متوسطة إلى مرتفعة نسبيا.
 -2عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى كــرب مــا بعــد الصــدمة وأبعــاده الثمانيــة بالنســبة
لفئات متغير العمر بالنسبة لألمهات المشاهدات و المعايشات للحرب على قطاع غزة.
 -1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير المستوى التعليمي على درجات أبعـاد كـرب مـا بعـد
الصدمة اآلتية :الصراع النفسي ،االضطراب ،االكتئاب بالنسبة لتأثير فئات المستوى التعليمي لألمهات
اللواتي عايشن و شاهدن الحرب على قطاع غزة.
 -2وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتوى التعليم ـي علــى درجــات أبعــاد كــرب مــا بعــد
الص ــدمة اآلتي ــة :اض ــطراب الجه ــاز ال ــدوري ،اض ــطراب الجه ــاز العص ــبي ،الض ــغوط النفس ــية ،القل ــق،
اإلحباط ،المجموع الكلي لكرب ما بعد الصدمة ،لألمهات اللواتي عايشن و شاهدن الحرب على قطاع
غزة.
 -5وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويين التعليميين أقل من ثانوي و ثانوي من جهة (بفرق
في األوساط يساوي  9.57لصالح أقل من ثانوي) و المستويين التعليميين أقل من ثانوي و جامعي من
جهة أخرى (بفرق في األوساط يساوي  9.22لصالح أقل من ثانوي)
 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويين التعليميين أقل من ثانوي و ثانوي من جهة (بفرق
في األوساط يساوي  9.2لصالح أقل من ثانوي) و المستويين التعليميـين أقـل مـن ثـانوي و جـامعي مـن
جهة أخرى (بفرق في األوساط يساوي  9.5لصالح أقل من ثانوي)
 -7وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويين التعليميين أقل من ثانوي و ثانوي من جهة (بفرق
في األوساط يساوي  9.18لصالح أقل من ثانوي) و المستويين التعليميين أقل من ثانوي و جامعي من
جهة أخرى (بفرق في األوساط يساوي  2.17لصالح أقل من ثانوي) .
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 -8يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المســتويين التعليميــين أقــل مــن
ثــانوي و ث ــانوي م ــن جه ــة (بف ــرق ف ــي األوســاط يس ــاوي  9.27لص ــالح أق ــل م ــن ث ــانوي) و المس ــتويين
التعليميين أقل من ثانوي و جامعي من جهة أخـرى (بفـرق فـي األوسـاط يسـاوي  9.27لصـالح أقـل مـن
ثانوي) .
 -1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويين التعليميين أقل من ثانوي و ثانوي من جهة (بفرق
في األوساط يساوي  9.12لصالح أقل من ثانوي) و المستويين التعليميين أقل من ثانوي و جامعي من
جهة أخرى (بفرق في األوساط يساوي  9.18لصالح أقل من ثانوي).
 -91وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و ثــانوي مــن جهــة
(بفــرق فــي األوســاط يســاوي  91.97لصــالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و
جامعي من جهة أخرى (بفرق في األوساط يساوي  91.29لصالح أقل من ثانوي)
 -99عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي تـأثير االنتمـاء السياسـي لـألم علـى درجـات أبعـاد كـرب
ما بعد الصدمة الثمانية و المجموع الكلي بالنسبة لألمهات اللواتي عايشن و شاهدن الحرب على غزة.
 -92أظهـ ــرت النتـ ــائج عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق جوهريـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين األم المعايشـ ــة و األم
المشاهدة في درجات أبعاد كرب ما بعد الصدمة جميعا ماعدا بعد الضغوط النفسية.

ثانيا -النتائج بالنسبة لألمهات المشاهدات للحرب على غزة:
 -9األمهات المشـاهدات للحـرب فـي غـزة لـديهن أبعـاد اضـطراب كـرب مـا بعـد الصـدمة بـدرجات مـابين
متوســطة إلــى مرتفعــة نســبيا حيــث لــوحظ مــن النتــائج بــأن المتوســط الحســابي للمجمــوع الكلــي لمقيــاس
اضطرابات كرب ما بعد الصدمة الكلي قد بل  995.2درجة وانحراف معياري  22.5درجة ،حيث بل
الـ ــوزن النسـ ــبي  ،%72.9وهـ ــذا يشـ ــير إلـ ــى أن األمهـ ــات المشـ ــاهدات للحـ ــرب علـ ــى غ ـ ـزة لـ ــديهن بعـ ــد
اضطرابات كرب ما بعد الصدمة بدرجة عالية.
 -2عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى مقيــاس كــرب مــا بعــد الصــدمة وأبعــاده الثماني ـة
بالنسبة لفئات متغير العمر بالنسبة لألمهات المشاهدات للحرب على غزة.
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 -1عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتوى التعليمــي علــى درجــات البعــدين التــاليين
لكــرب مــا بعــد الصــدمة :الص ـراع النفســي ،االكتئــاب بالنســبة لتــأثير فئــات المســتوى التعليمــي لألمهــات
اللواتي شاهدن الحرب على غزة.
 -2وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتوى التعليمــي علــى درجــات أبعــاد كــرب مــا بعــد
الص ــدمة اآلتي ــة :اض ــطراب الجه ــاز ال ــدوري ،اض ــطراب الجه ــاز العص ــبي ،الض ــغوط النفس ــية ،القل ــق،
اإلحباط ،االضطراب ،المجموع الكلـي لكـرب مـا بعـد الصـدمة ،لألمهـات اللـواتي شـاهدن الحـرب علـى
غزة.
 -5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير المستويين التعليميين ثانوي و جامعي بالنسبة لبعد
اضـطراب الجهــاز الـدوري بســبب انخفـاض الفــرق بـين األوســاط ( )1.98للمسـتويين التعليميــين ثــانوي و
جامعي أي أن األمهات المشـاهدات ذوات المسـتويين التعليميـين :ثـانوي و جـامعي ال فـرق يـذكر لـديهن
بالنسبة لدرجات بعد اضطراب الجهاز الدوري.
 -2وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و ثــانوي مــن جهــة
(بفــرق فــي األوســاط يســاوي  2.11لصــالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و
جــامعي مــن جهــة أخــرى (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  2.22لصــالح أقــل مــن ثــانوي) أن األمهــات ذوات
المســتوى التعليمــي :أقــل مــن ثــانوي لــديهن قــيم بعــد اضــطراب الجهــاز الــدوري أعلــى مــن األمهــات ذوات
المستوى التعليمي ثانوي أو جامعي.
 -7عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المســتويين التعليميــين ثــانوي و جــامعي بالنســبة لبعــد
اضطراب الجهاز العصبي بسبب انخفاض الفرق بين األوسـاط ( )1.28للمسـتويين التعليميـين ثـانوي و
جامعي .
 -8وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويين التعليميين أقل من ثانوي و ثانوي من جهة (بفرق
في األوساط يساوي  2.21لصالح أقل من ثانوي) و المستويين التعليميين أقل من ثانوي و جامعي من
جهة أخرى (بفرق في األوساط يساوي  2.7لصالح أقل من ثانوي) .
 -1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير المستويين التعليميين ثانوي و جامعي بالنسبة لبعد
الضغوط النفسية بسبب انخفاض الفرق بين األوساط (الفرق يساوي  )9.21للمستويين التعليميين ثانوي
و جامعي
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 -91يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و جــامعي
(بفرق في األوساط يساوي  2.1لصالح أقل من ثـانوي) أن األمهـات ذوات المسـتوى التعليمـي :أقـل مـن
ثانوي لديهن قيم بعد الضغوط النفسية أعلى من األمهات ذوات المستوى التعليمي جامعي.
 -99عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتويين التعليميــين ثــانوي و جــامعي بالنســبة
لدرجات بعد القلق بسبب انخفاض الفرق بين األوساط ( )1.91للمستويين التعليميين ثانوي و جامعي.
 -92يتضح وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المسـتويين التعليميـين أقـل مـن ثـانوي و ثـانوي مـن
جهة (بفرق في األوساط يساوي  1.98لصالح أقل من ثانوي) و المستويين التعليميين أقل من ثانوي و
جــامعي مــن جهــة أخــرى (بفــرق فــي األوســاط يســاوي  1.12لصــالح أقــل مــن ثــانوي) أن األمهــات ذوات
المســتوى التعليمــي :أقــل مــن ثــانوي لــديهن قــيم بعــد القلــق أعلــى مــن األمهــات ذوات المســتوى التعليمــي
ثانوي أو جامعي.
 -91عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتويين التعليميــين ثــانوي و جــامعي بالنســبة
لبعد اإلحباط بسبب انخفاض الفرق بين األوساط ( )1.52للمستويين التعليميين ثانوي و جامعي .
 -92وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و ثــانوي مــن جهــة
(بفــرق فــي األوســاط يســاوي  1.1لصــالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و
جامعي من جهة أخرى (بفرق في األوساط يساوي  1.52لصالح أقل من ثانوي) .
 -95عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتويين التعليميــين ثــانوي و جــامعي بالنســبة
لبعد اإلحباط بسبب انخفاض الفرق بين األوساط ( )1.89للمستويين التعليميين ثانوي و جامعي .
 -92عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتويين التعليميــين ثـانوي و جــامعي بالنســبة
للبعد الكلي لكـرب مـا بعـد الصـدمة بسـبب انخفـاض الفـرق بـين األوسـاط ( )1.12للمسـتويين التعليميـين
ثــانوي و جــامعي أي أن األمهــات ذوات المســتويين التعليميــين :ثــانوي و جــامعي ال فــرق لــديهن بالنســبة
لدرجات البعد الكلي لكرب ما بعد الصدمة.
 -97وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و ثــانوي مــن جهــة
(بفــرق فــي األوســاط يســاوي  97.5لصــالح أقــل مــن ثــانوي) و المســتويين التعليميــين أقــل مــن ثــانوي و
ج ــامعي م ــن جه ــة أخ ــرى (بف ــرق ف ــي األوس ــاط يس ــاوي  21.57لص ــالح أق ــل م ــن ث ــانوي) أن األمه ــات
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(المش ــاهدات) ذوات المس ــتوى التعليم ــي :أق ــل م ــن ث ــانوي ل ــديهن درج ــات البع ــد الكل ــي لك ــرب م ــا بع ــد
الصدمة أعلى من األمهات ذوات المستوى التعليمي ثم المستوى التعليمي ثانوي ثم الجامعي.
 -91عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي تـأثير االنتمـاء السياسـي لـألم علـى درجـات ابعـاد كـرب
ما بعد الصدمة الثمانية و المجموع الكلي بالنسبة لألمهات اللواتي شاهدن الحرب على غزة.

ثالثا -النتائج بالنسبة لألمهات المعايشات للحرب على غزة:
 -9األمهات المعايشات للحرب في غزة لديهن أبعـاد اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة بـدرجات مـابين
متوســطة إلــى مرتفعــة نســبيا لــوحظ مــن النتــائج بــأن المتوســط الحســابي للمجمــوع الكلــي لبعــد اضــطرابات
كــرب مــا بعــد الصــدمة قــد بلـ  992.2درجــة وانحـراف معيــاري  29.1درجــة ،حيــث بلـ الــوزن النســبي
 ،%71.5وهذا يشير إلى أن األمهات المعايشات للحرب على غزة لديهن بعد اضطرابات كرب ما بعد
الصدمة بدرجة عالية.
 -2عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى مقيــاس كــرب مــا بعــد الصــدمة وأبعــاده الثمانيــة
بالنسبة لفئات متغير العمر (أقل من 19 ، 11إلى  29 ، 21فما فوق) بالنسبة لألمهات المعايشـات
للحرب على غزة.
 -1عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير المســتوى التعليمــي علــى درجــات األبعــاد الثمانيــة
لكــرب مــا بعــد الصــدمة بالنســبة لتــأثير فئــات المســتوى التعليمــي لألمهــات الل ـواتي عايشــن الحــرب علــى
غزة.
 -1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير االنتماء السياسي لألم على درجات أبعـاد كـرب مـا
بعد الصدمة التالية( :اضطراب الجهـاز الـدوري ،اضـطراب الجهـاز العصـبي ،الضـغوط النفسـية ،القلـق،
الصراع النفسي ،اإلحبـاط ،االكتئـاب ،المجمـوع الكلـي لكـرب مـا بعـد الصـدمة) بالنسـبة لألمهـات اللـواتي
عايشن الحرب على غزة.
 -2وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تــأثير االنتمــاء السياســي لــألم علــى درجــات بعــد االضــطراب
بالنسبة لألمهات اللواتي عايشن الحرب على غزة.
 -5عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين االنتمــائيين السياســيين (فــتح) و (حمــاس) بالنســبة لبعــد
االضطراب بسبب انخفاض الفرق بين األوساط (الفرق=.)1.12
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رابع ا :التضمينات التربوية لنتائج الدراسة:
من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة  ،وفي ضوء مـا توصـلت إليـه الد ارسـة الحاليـة مـن نتـائج ،
فان الباحثة تقدم بعض التوصيات التـي مـن شـانها ان تفيـد القـائمين علـى رعايـة المجتمـع بشـكل عـام ،
ومن هذه التوصيات:
يجــب علــى العــاملين والمتخصصــين فــي مجــال الصــحة النفســية  ،مــن أطبــاء نفســيين  ،و أخصــائييننفســيين واجتمــاعيين ،ومرشــدين نفســيين وتربــويين  ،العمــل ضــمن إســتراتيجية الوقايــة مــن االضــطرابات
النفسية وخاصـة اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة التـي تهـدد كافـة فئـات المجتمـع الفلسـطيني  ،وذلـك
مــن خــالل بنــاء بـرامج عديــدة ومتنوعــة بمــا يخــدم المجتمــع نفســيا ،ويحــد مــن اضــطرابات كــرب مــا بعــد
الصدمة .
يجــب علــى العــاملين والمتخصصــين فــي مجــال الصــحة النفســية  ،مــن أطبــاء نفســيين  ،وأخصــائييننفسيين واجتماعيين ،ومرشدين نفسيين وتربويين  ،العمل ضمن إستراتجية لحماية األمهات الفلسطينيات
في قطاع غزة لمواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.
أن تقــوم و ازرة الشــئون االجتماعيــة ومؤسســات شــئون الم ـرأة ب ـالتركيز والوق ـوف علــى المشــكالت التــيتتعرض لها المرأة الفلسطينية وخاصة بعد الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة.
محاولة رفع مستوى لروح المعنوية لألمهات الفلسطينيات من خالل برامج خاصة تهتم بهااالهتمــام بد ارســة الوســائل اإلعالميــة مــن خــالل المتخصصــين فــي اإلعــالم وخاصـة وســائل اإلعــالماإلخباري لما لها من تأثير على المواطن.
إعداد برامج إرشادية مـن خـالل وسـائل اإلعـالم المختلفـة المرئيـة والمسـموعة ،والمكتوبـة فـي الصـحفوالمجــالت خاصــة بإرش ــاد وتوجيــه األمهــات لكيفي ــة التعامــل مــع األح ــداث الصــادمة وكيفي ـة مواجهته ــا
والتعايش معها .

خامس ا :مقترحات الدراسة:
بناء على نتائج الدراسة  ،وتوصيات  ،واسـتكماال لموضـوع الد ارسـة ،التـي تـدور حـول اضـطرابات كـرب
مــا بعــد الصــدمة لــدى األمهــات فــي قطــاع غ ـزة بعــد الحــرب اإلس ـرائيلية األخي ـرة تقتــرح الباحثــة إج ـراء
الدراسات التالية.
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قدرة األمهات الفلسطينيات على االستجابة الضطرابات كرب ما بعد الصدمة.خصائص شخصية المرأة الفلسطينية وعالقتها باضطرابات كرب ما بعد الصدمة.دور وسائل اإلعالم المختلفة في أحداث اضطرابات نفسية لدي المشاهدين.دور الصورة اإلعالمية وتأثيرها أثناء الحروب.برنامج إرشادي مقترح لتعزيز الثقة بالنفس لدى األمهات الفلسطينيات وخاصة أمهات األيتام .-القيام بدراسات مستقبلية تركز على شريحة األرامل حيث أننا نفتقد إلى مثل هذه الدراسات.

سادس ا :تحديات الدراسة:

واجهــت الباحثــة أثنــاء إعــداد الد ارســة مجموعــة مــن التحــديات والصــعوبات التــي اعترضــت
طريقها.
ومنها ما يلي-:
رفض كثير من األمهات تعبئة االختبار  ،كما أن انخفاض المستوى التعليمي لدى بعـض األمهـات فـي عينـةالدراسة مما اضطر الباحثة لقراءة فقرات االختبار على األمهات وتوضيحها وتفسيرها .
واجهت الباحثة مشكلة في الحصول على المراجع اإلعالمية الخاصة بتأثير الصورة .طبيعة الخصوصية التي يتميز بها المجتمع الفلسطيني.ورغــم هــذه الصــعوبات وغيرهــا الكثيــر إال أن الباحثــة تمكنــت مــن التغلــب عليهــا واخ ـراج هــذا العمــل فــي صــورته
الحالية بفضل اهلل أوال ثم توجيهات المشرفين األكاديميين الذين أضاءوا لها طريق للبحث .
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سابع ا :ملخص الدراسة باللغة العربية:
هــدفت الدراســة إلــى :التعــرف علــى العالقــة بــين مشــاهدة الصــورة اإلعالميــة والمعايشــة لألحــداث خــالل
الح ــرب و اض ــطرابات ك ــرب م ــا بع ــد الص ــدمة ل ــدى األمه ــات ف ــي غـ ـزة ،التع ــرف عل ــى االخ ــتالف ب ــين
اضطرابات كرب ما بعد الصـدمة الناتجـة عـن المشـاهدة للصـورة اإلعالميـة و اضـطرابات كـرب مـا بعـد
الصدمة الناتجة عن المعايشة لألحداث خـالل الحـرب لـدى األمهـات فـي غـزة ،التعـرف إلـى الفـروق فـي
اضطرابات كرب ما بعد الصدمة تبعا لالنتماء السياسي والفئة العمرية والمستوى التعليمي.
التعرف على مستوى اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لدى األمهـات فـي قطـاع غـزة أثنـاء الحـرب علـى
غزة.
تأتي الدراسة الحالية لإلجابة عن التساؤل الرئيس :ما اضـطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة لـدى األمهـات
المشاهدات للصورة اإلعالمية والمعايشات للحرب على قطاع غزة؟
ومن خالل التساؤل الرئيسي يمكن تحديد عدة تساؤلت فرعية على النحو التالي:
تساؤلت الدراسة:
 .3مـا أكثــر اضــطرابات كــرب مــا بعــد الصــدمة شــيوعا لــدى األمهــات اللـواتي عايشــن وشــاهدن الحــرب
األخيرة على غزة ؟
 .2ما أكثر اضطرابات كرب ما بعد الصدمة شيوعا لدى األمهات اللواتي عايشن الحرب األخيرة علـى
غزة؟
 .1ما أكثر اضطرابات كرب ما بعد الصدمة شيوعا لدى األمهات اللواتي شاهدن الحرب األخيرة علـى
غزة؟
.3ه ــل توج ــد ف ــروق جوهري ــة ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين األمه ــات اللـ ـواتي ش ــاهدن الص ــورة اإلعالمي ــة
واألمهات اللواتي عايشن الحرب األخيرة على غزة بالنسبة لدرجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة؟
.5هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة لألمهـات
المشاهدات والمعايشات للحرب على قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية؟

333

.3هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة لألمهـات
اللواتي عايشن الحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية؟
.6هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة لألمهـات
اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية؟
.3هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين درجـات اضطرابات كرب ما بعـد الصـدمة لألمهـات
المشاهدات و المعايشات للحرب على قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي؟
.7هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كـرب مـا بعـد الصـدمة لألمهـات
اللواتي عايشن الحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي؟
.31هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي؟
.11هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
في قطاع غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي؟
.32هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي عايشن الحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي؟
.31هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات اضطرابات كرب ما بعد الصدمة لألمهات
اللواتي شاهدن الحرب األخيرة على غزة تعزى لمتغير االنتماء السياسي؟
إجراءات الدراسة:
منهــج الدراســـة:
اتبعـت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.
مجتمــع الدراسـة:
يتكــون مجتمــع الد ارســة مــن األمهــات الل ـواتي شــاهدن و عايشــن أحــداث و خب ـرات صــادمة ناتجــة عــن
الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة عام .2111-2118
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عينة الدراسة:
تنقسم عينة الدراسة إلى نوعين هما:
 -5عينة استطالعية:
بلغت عينة الدراسة االستطالعية  51من األمهات اللـواتي شـاهدن و عايشـن أحـداث و خبـرات صـادمة
ناتجـ ــة عـ ــن الحـ ــرب اإلس ـ ـرائيلية علـ ــى قطـ ــاع غ ـ ـزة عـ ــام  .2111-2118وذلـ ــك بهـ ــدف التحقـ ــق مـ ــن
الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة ومنها الصدق والثبات.
 -2عينة الدراسة الكلية:
بلغت عينة الدراسة  227مـن األمهـات اللـواتي شـاهدن و عايشـن أحـداث و خبـرات صـادمة ناتجـة عـن
الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة عام  .2111-2118فيما يلي توزيع أفراد العينة فـي الد ارسـة حسـب
المتغيرات الديمغرافية.
أدوات الدراسة:
استخدمت الباحثة اختبار اضطرابات كرب ما بعد الصدمة وهو من إعدادها
كما استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية للتحقيق من نتائج الدراسة :
قامت الباحثة بتفري وتحليل االختبار من خالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي Statistical Package
 ، (SPSS 17.0) for the Social Sciencesوقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
-9إحصاءات وصفية منها :النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط
الحسابي النسبي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحثة
في وصف متغيرات الدراسة.
- 2معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االختبار.
- 1معامل ارتباط بيرسون ( :)Person Correlation Coefficientللتحقق من صدق االتساق
الداخلي بين فقرات االختبار والدرجة الكلية لالستبانة .
- 2معامل ارتباط بيرسون ( :)Person Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط .يستخدم
هذا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات.
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- 5اختبار ت ( :)T- Testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق في أبعاد الدراسة بالنسبة لمتغير نوع
التجربة.
- 2معادلة سبيرمان براون لتعديل ثبات االختبار.
 -7تحليل التباين األحادي  :للكشف عن الفروق بين المجموعات .
 -8اختبار  LSDلمعرفة اتجاه الفروق وداللتها .
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى:
نتائج التالية:
 -9األمهــات المشــاهدات و المعايشــات للحــرب فــي غ ـزة لــديهن أبعــاد كــرب مــا بعــد الصــدمة الثمانيــة
بدرجات مابين متوسطة إلى مرتفعة نسبيا.
 -2عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى كــرب مــا بعــد الصــدمة وأبعــاده الثمانيــة بالنســبة
لفئات متغير العمر بالنسبة لألمهات المشاهدات و المعايشات للحرب على غزة.
 -1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير المستوى التعليمي على درجات أبعـاد كـرب مـا بعـد
الصدمة اآلتية :الصراع النفسي ،االضطراب ،االكتئاب بالنسبة لتأثير فئات المستوى التعليمي لألمهات
اللواتي عايشن و شاهدن الحرب على غزة.
 -2وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ف ـي تــأثير المســتوى التعليمــي علــى درجــات أبعــاد كــرب مــا بعــد
الص ــدمة اآلتي ــة :اض ــطراب الجه ــاز ال ــدوري ،اض ــطراب الجه ــاز العص ــبي ،الض ــغوط النفس ــية ،القل ــق،
اإلحباط ،المجموع الكلي لكرب ما بعد الصدمة ،لألمهات اللواتي عايشن و شاهدن الحرب على غزة.
-5أن األمهات (المشاهدات والمعايشات للحرب معا ) ذوات المستوى التعليمي  :اقال مان ثاانوي لاديهن
درجات البعد الكلي لكرب بعد الصدمة أعلى من األمهات ذوات المستوى التعليمي ثانوي أوجامعي .
 -2أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بـين األم المعايشـة و األم المشـاهدة
في درجات أبعاد كرب ما بعد الصدمة جميعا ماعدا بعد الضغوط النفسية.
 -7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير االنتماء السياسي لألم على درجات أبعـاد كـرب مـا
بعد الصدمة الثمانية و المجموع الكلي بالنسبة لألمهات اللواتي عايشن و شاهدن الحرب على غزة.
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: ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية:ثامنا
Summary of the study:
The study aimed to: identify the relationship between watching the media image and the
cohabitation of the events during the war and unrest distress post-traumatic stress among
mothers in Gaza, to identify differences between the disorders distress post-traumatic stress
resulting from the viewing of the image information and disorders distress post-traumatic
stress resulting from the cohabitation of the events during the war, the mothers in Gaza, to
identify differences in stress disorders PTSD according to political affiliation, age group
and educational level.
Identify the level of stress disorders PTSD in mothers in the Gaza Strip during the war on
Gaza.
Here comes the current study to answer the key question: What is post-traumatic stress
disorders among mothers who watch the media image and live experience through war on
Gaza?
Through the main question can be identified several sub-questions as follows:
Questions the study:
1. What is the most common stress disorder post-traumatic stress in mothers who witness
and watched the recent war in Gaza?
2. What is the most common stress disorder post-traumatic in mothers who witness the
recent war in Gaza?
3. What is the most stress disorder post-traumatic stress common in mothers who watched
the recent war in Gaza?
4. Are there significant differences statistically significant between mothers who watched
the media image and the mothers who witness the recent war in Gaza for the degree of
disorder of post-traumatic stress?
5. Are there significant differences statistically significant between the degree of disorder
of post-traumatic stress for mothers and witness Views of the war on the Gaza Strip due to
the variable age groups?
6. Are there significant differences statistically significant between the degrees of disorder
of post-traumatic stress for mothers who witness the recent war in Gaza due to the variable
age groups?
7. Are there significant differences statistically significant between the degrees of disorder
of post-traumatic stress for mothers who watched the recent war in Gaza due to the
variable age groups?
8. Are there significant differences statistically significant between the degree of disorder
of post-traumatic stress for mothers and witness Views of the war on the Gaza Strip due to
the variable of educational level?
9. Are there significant differences statistically significant between the degrees of disorder
of post-traumatic stress for mothers who witness the recent war in Gaza due to the variable
of educational level?
10. Are there significant differences statistically significant between the degrees of
disorder of post-traumatic stress for mothers who watched the recent war in Gaza due to
the variable of educational level?
11. Are there significant differences statistically significant between the degrees of
disorder of post-traumatic stress for mothers in the Gaza Strip due to the variable political
affiliation?
12. Are there significant differences statistically significant between the degrees of
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disorder of post-traumatic stress for mothers who witness the recent war in Gaza due to the
variable political affiliation?
13. Are there significant differences statistically significant between the degrees of
disorder of post-traumatic stress for mothers who watched the recent war in Gaza due to
the variable political affiliation?
Procedures for the study:
Approach to the study: The researcher followed the descriptive analytical approach
Community study: The study population consists of mothers who watched and witness
events and traumatic experiences resulting from the Israeli war on Gaza in 2008-2009.
The study sample:
The study sample is divided into two types:
1 - exploratory sample:
The survey sample was 50 of the mothers who watched and witness events and traumatic
experiences resulting from the Israeli war on Gaza in 2008-2009. In order to verify the
psychometric properties of study tools, including the validity and reliability.
2 –a total study sample:
The study sample was 227 of the mothers who watched and witness events and traumatic
experiences resulting from the Israeli war on Gaza in 2008-2009. The distribution of the
sample in the study according to demographic variables,
Study Tools:
The researcher used the test stress disorder PTSD, which she prepared.
The researcher used the following statistical methods to investigate the results of the study:
The researcher unloaded test and analysis through the statistical analysis Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS 17.0), have been using the following statistical
methods:
1 - descriptive statistics such as: percentage and arithmetic mean, standard deviation and
the mean relative: This command is used mainly in order to know the categories of a
variable frequency and benefit the researcher in the description of the study variables.
2 - Cronbach alpha coefficient (Cronbach's Alpha): to find out the stability of the
paragraphs of the test.
3 - Pearson correlation coefficient (Person Correlation Coefficient): to verify the
authenticity of the internal consistency between the paragraphs of the test and the overall
degree of identification.
4 - Pearson correlation coefficient (Person Correlation Coefficient): to measure the degree
of correlation. This test is used to study the relationship between variables.
5 - T test (T-Test): to find out whether there are differences in the dimensions of the study
variable for the kind of experience.
6 - Spearman Brown formula to adjust the stability of the test.
7 - Analysis of variance: for the detection of differences between groups.
8 - LSD test to determine the direction and significance of the differences.
The results of the study:
The study reached the following conclusions:
1 - mothers and witness Views of the war in Gaza have the dimensions of post-traumatic
stress varying between eight medium to relatively high.
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2 - There are no statistically significant differences in the level of post-traumatic stress and
dimensions of the eight categories for the variable age for mothers and witness Views of
the war on Gaza.
3 - There are no major significant differences in the impact of educational level on the
steps of the dimensions of post-traumatic stress following: psychological conflict,
confusion, depression for the impact categories of the educational level of mothers who
witness and watched the war on Gaza.
4 - There are significant differences in the impact of educational level on the steps of the
dimensions of distress post-traumatic stress following: disorder of the circulatory system,
disorder of the nervous system, stress, anxiety, frustration, the total sum of distress posttraumatic stress, for mothers who witness and watched the war on Gaza .
5 - That (both mothers and witness Views of the war) women with educational level: less
than secondary grades have total dimension of post-traumatic distress of mothers with
higher educational level high school or college.

6 - The results showed no significant differences statistically significant between the
mother who witness and the mother who cohabitation but only in the dimensions of posttraumatic stress, except for some psychological stress.
7 - There is no statistically significant difference in the impact of the political affiliation of
the mother on the degree of the dimensions of post-traumatic distress among the eight and
the total of mothers who witness and watched the war on Gaza.
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قائمة المصادر والمراجع:

قائمة املراجع

أول :المصادر-:

القران الكريم .

ثانيا :المراجع العربية-:

 -9إبراهيم ،عبد الستار ( :)9111علم نفس اإلكلينيكي ،ميدان الطب النفسي ،مكتبة األنجلو
المصرية.

 -2أبو شريفة ،ميساء ( :)2191اضطراب كرب ما بعد الصدمة وعالقته بالتدين وبعض المتغيرات
لدى عينة من زوجات الشهداء في قطاع غزة ،دراسة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،

غزة.

 -1أبو شنب ،حسين ( :)2119دور وسائل اإلعالم في تعزيز النتماء الوطني لدى أمهات شهداء
انتفاضة األقصى ،المؤتمر العلمي السنوي السابع  ،جامعة القاهرة  ،كلية اإلعالم .

 -2أبو نجيله ،محمد سفيان ( :)2117استراتيجيات مواجهة ضغوط الحياة والصحة النفسية ،مركز
البحوث اإلنسانية والتنمية االجتماعية  ،غزة .

 -5أبو هين ،فضل ( :)2111تأثير األحداث الحالية على األسرة واألطفال-كيفية المساعدة
والمساندة ،مركز التدريب المجتمعي وادارة األزمات ،غزة ،فلسطين .

 -2ادهم ،محمود ( :)9188الصورة الصحفية المصورة ،ط(9القاهرة :مطابع الدار البيضاء).

 -7ادهم ،محمود ( :)9188الصورة الصحفية دراسة في المصادر والمؤثرات( ،القاهرة :دار الكتب
المصرية).

 -8ادهم ،محمود( :)9181الصورة اإلخبارية ،بدون (القاهرة :مكتبة النهضة المصرية).

 -1ادوار وآخرين (: )2112الصدمة البديلة لطلبة الكليات بعد أحداث  55سبتمبر ،وتأثير القرب،
التعرض ،االرتباط ،مجلة شبكة العلوم النفسية والعربية ،ع.91

-91

األسطل ،تحسين ( :)2111الصورة الصحفية لنتفاضة األقصى في الصحف العربية .دراسة

تحليلية مقارنة على صحيفتي األهرام المصرية والحياة اللندنية ،رسالة ماجستير غير منشورة
جامعة القاهرة  ،كلية اإلعالم.

 -99إمام ،إبراهيم ( :)9119دراسات في الفن الصحفي ،بدون القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.

 -92ايلينور :)2003( ،Ellinor ،التأثيرات الصحية لحرب األعصاب (ضغط الحرب) على الحرب
العالمية الثانية للنرويجيين المجموعة المعارضة ،دراسة مقارنة .
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 -91برنامج غزة للصحة النفسية ( :)2118تأثير هدم البيوت في قطاع غزة على الصحة النفسية
للبالغين وطرق التكيف .

 -92برنامج غزة للصحة النفسية ( :)2191اثر الحرب على الصحة النفسية للوالدين في قطاع غزة .

 -95بهنسي ،السيد ( :)2119تقويم استخدام الصورة الصحفية كإحدى أدوات الصراع اإلعالمي أثناء
الحرب العربية اإلسرائيلية ( ،جامعة القاهرة  :المجلة المصرية لبحوث اإلعالم  ،كلية اإلعالم

،العدد العاشر).

 -92تاريخ الطباعة :الصف التصوير الفوتوغرافي ،الجزء الثاني ،عالم الطباعة،دورية.

 -97ثابت ،عبد العزيز (:)9111الضطرابات النفسية عن المواقف الصادمة لدى األطفال الحروب
دراسة طولية ،برنامج غزة لصحة النفسية .

 -98ثابت ،عبد العزيز( :)2112الخبرات النفسية الصادمة وعوامل الخطر والحماية ،نسخة إلكترونية.

 -91الجبيري ،كفاح :(2010) ،اضطرابات ما بعد الصدمة لدى أسر شهداء انتفاضة األقصى في
فلسطين ،رسالة ماجستير جامعة بيروت العربية.

 -21جمال ،راسم وآخرون( :)9111إنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة ،ط( 9السعودية :جدة،
مكتبة مصباح) .

 -29حجازي  ،هاني محمد محمود( :)2112الخبرة الصادمة وعالقتها بأعراض الضطراب وبعض
سمات الشخصية لدى أطفال شهداء انتفاضة األقصى  ،رسالة ماجستير منشورة.

 -22الخطيب ،محمد ( :)2117تقيم عوامل األنا لدى الشباب الفلسطيني في مواجهته األحداث
الصادمة مجلة الجامعة اإلسالمية( ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ) المجلد ،95ع ،2بحث منشور ،

جامعة األزهر بغزة .

 -21الخواجة ،جاسم ( :)9117دراسة عالقة الصدمات الحياتية بسمة القلق و الكتئاب باستخدام
قائمة اضطراب الضغوط التالية للصدمة وهو بكنز ،235مجلة بحوث كلية اآلداب جامعة

المنوفية ،العدد ،22ص ص ،191-209مصر.

 -22الخوالدة ،أيه والمعال ،مشيرة ( :)2117ما تأثير الصورة في زمن الحرب ،موقع أمد لإلعالم .

 -25خيربك ،رشا ( :)2118الصدمات النفسية لدى العراقيين بعد الحرب (اضطراب ما بعد الصدمة)
دراسة ميدانية على العراقيين في دمشق ،جامعة دمشق ،سوريا .

 -22ديفيد ،فونتانا ( :)9181الضغوط النفسية تغلب عليها وابدأ الحياة ،ترجمة د .حمدي الفرماوي
ورضا أبو سريع ،القاهرة  :مكتبة األنجلو المصرية .

 -27راجح ،احمد عزت ( :)9125علم النفس الصناعي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.

 -28ربيع ،محمد شحاتة ( :)2111الصحة النفسية ،مؤسسة الكوثر للطباعة والنشر ،ط ،1القاهرة.
 -21الرفاعي ،شمس الدين ( :)9178الصحافة العربية ،بدون (منشورات جامعة قاريونس).
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 -11السامرائي ،محمد عبد الحميد ( :)9112الضطرابات النفسية لدى أسرى الحرب العراقيين

العائدين من األسر في األسبوع األول لعودتهم .المجلة الطبية العسكرية العراقية ،المجلد السادس،

العدد األول .

 -19سويلم ،محمد نبهان (:)9182التصوير والحياة (،سلسلة شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة
واآلداب  ،الكويت :عالم المعرف).

 -12صالح ،اشرف و اللبان ،شريف ( :)2119اإلخراج الصحفي األسس النظرية والتطبيقات العلمية،
ط( ،9القاهرة :دار النهضة العربية).

 -11صايمة ،ضياء الدين مصطفي( :)2115مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح في التفريغ
النفعالي للتخفيف من آثار الخبرات الصادمة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ،رسالة

ماجستير منشورة.

 -12عبد الخالق ،أحمد محمد(:)9118

الصدمة النفسية ،ط ،9لجنة التأليف والشيوخ ،جامعة

الكويت ،الكويت.

 -15عبد المعطي ،حسن وعبد اهلل ،هشام ) :(2001دراسة ألنماط القلق المرتبط بإحداث العنف و
اإلرهاب ،مجلة كلية التربية-العدد الخامس والعشرون )الجزء الخامس(.

 -12العسكر ،فهد ( :)9118اإلخراج الصحفي ،أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة ،ط(9الرياض:
مكتبة العبيكان).

 -17العسكر ،فهد ( :)9118التقنيات الصحفية الحديثة وأثرها على األداء المهني للصحف
المعاصرة ،ط(9الرياض :دار عالم الكتب والنشر).

 -18عسلية ،محمد وألبنا  ،أنوار ( :)2112األنماط المختلفة للصدمة العدوان اإلسرائيلي أثناء
انتفاضة األقصى غزة ،مجلة جامعة األقصى  ،غزة ،فلسطين .

 -11عسلية ،محمد وألبنا ،أنوار ( :)2115اضطرابات ما بعد صدمة الجتياح الصهيوني لدى أطفال
منطقة حي الزيتون بمحافظة غزة ،مجلة جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.

 -21العطراني ،سعد سابط جابر ( . )9115عقابيل التعرض للشداد النفسية لدى طلبة المرحلة

اإلعدادية من عوائل ضحايا ملجأ العامرية والعوائل المحيطة به .كلية اآلداب ،الجامعة

المستنصرية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) .

 -29عكاشة ،أحمد( :)2111الطب النفسي المعاصر ،مكتبة األنجلو المصرية.

 -22علم الدين ،محمود ( :)9181الصورة الفوتوغرافية في مجال اإلعالم ،ط(9 ،القاهرة  :الهيئة
العامة للكتاب).

 -21علم الدين،محمود (:)9182الصورة الصحفية دراسة فنية ،ط(9القاهرة :العربي للنشر والتوزيع).
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 -22عويد سلطان ،فريح عويد ( :)9112الضطرابات النفسية لدى األسر الكويتية بعد العدوان
العراقي ،دراسات نفسية ،المجلد السادس ،العدد الثالث.159-119 ،

 -25عيوش ،دياب وآخرون( :)2119واقع الطفل الفلسطيني في ظل انتفاضة األقصى ،يوم دراسي،
خان يونس ،مطبعة حمزة.

 -22غانم ،محمد حسن( :)2112الضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية ،مكتبة األنجلو المصرية.

 -27الغريب ،سعيد ( :)9812اثر العوامل الديموغرافية في التفضيالت اإلخراجية للقراء ،جامعة
القاهرة :المجلة المصرية لبحوث الرأي العام.

 -28القدومي ،عبد الناصر والحلو ،غسان ( :)2111اضطراب الضغوط التالية للصدمة والتعايش
معها لدى أباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصى في محافظات نابلس و طولكرم وقلقيلية ،مركز

المنشاوي للدراسات والبحوث.

 -21القمري ،أنوار ( :)2119استخدام الكاميرات الرقمية في معالجة الصور وحفظ المعلومات ،أبحاث
ودراسات المؤتمر العلمي الثاني لمركز بحوث نظم وخدمات المعلومات( ،جامعة القاهرة :كلية

اآلداب ،المكتبة األكاديمية).

 -51قناة الجزيرة ( :)2118برنامج تغطية مباشر للحرب على غزة .

 -59الكبيسي ،ناطق فحل جزاع ( :)9118بناء مقياس لضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  .كلية
اآلداب  ،الجامعة المستنصرية ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) .

 -52اللبان ،شريف درويش( :)9115فن اإلخراج الصحفي ،ط( ،9القاهرة :العربي للنشر والتوزيع).

 -51اللبان ،شريف درويش( :)2119التطور الحديث في تكنولوجيا النشر اإلليكتروني وتطبيقاتها في
مجال الصحافة ،المؤتمر العلمي الثاني لمركز بحوث ونظم وخدمات المعلومات ،جامعة القاهرة:
المكتبة األكاديمية.

 -52محمود ،سمير( :)9117الحاسب اآللي وتكنولوجيا صناعة الصحف ،بدون( ،القاهرة :دار الفجر
للنشر والتوزيع ).

 -55المركز الفلسطيني لإلرشاد :)2119( ،وزارة التربية والتعليم ،مديرية شمال غزة ،غزة ،فلسطين .

 -52مكتب اليونسيف اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( . )9115مساعدة الطفل الذي
يعاني من الصدمة النفسية  .دليل العاملين االجتماعيين والصحيين ولمعلمي مرحلة ما قبل

المدرسة ،عمان  ،األردن .

 -57النابلسي ،محمد احمد ( :)9119الصدمة النفسية ،علم نفس الحروب والكوارث ،دار النهضة
العربية ،بيروت .

 -58النابلسي ،محمد ،أحمد ( :)9115نحو سيكولوجية عربية ،دار الطليعة  ،بيروت لبنان.
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، اضطراب ما بعد الصدمة عند األطفال تشخيص وعالج: )2111(  عبد الفتاح، الهمص-51
 وحدة البحث.المشاركة بورقة عمل لليوم الدراسي الذي تقيمه الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
. الجامعة اإلسالمية بغزة، األسباب والحلول،العلمي اضطراب ما بعد الصدمة

 جامعة القاهرة،  (مجلة الدراسات اإلعالمية، البث التلفزيوني المباشر:)9115(  جيمس، هوج-21
.) إبريل،81  العدد،كلية اإلعالم

 قسم التعليم،  مديرية التربية والتعليم،  كيفية التدخل في األزمات:)2111( و ازرة التربية والتعليم-29
.  فلسطين،  غزة،  شمال غزة، اإلرشاد التربوي،العام

 المجلة. تدبير عقبى الكرب الرضحي بواسطة أسلوب التفريغ.)9117( . ج. جون، فالسا، اليان-22
.  العدد األول، المجلد الثامن.العربية للطب النفسي

 مدى فاعلية أسلوب السترخاء العضلي في خفض مستوى:)2115(  محمد محمود، يونس-21
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة النفسية لدى عينة من الطلبة في الجامعة األردنية لمجلة
.1  العدد12 العلوم اإلنسانية واالجتماعية المجلد
: المراجع األجنبية:ثالثا
63. Bocanegra، H.T.، and Brickman، E. (2004). Mental health impact of the world Trade
centre attacks on displaced Chinese workers. Journal of Traumatic Stress، 17، 55-62.
64. Constructing an image of war in time، Newsweek and U.S news and world report،
journalism and mass communication quarterly1995 .
65. El bedour، S.، Baker، A.، Shalhoub، N.، and Irwin، M. (1999). Psychological
Responses in family members after the Hebron massacre depression and anxiety، 9،
27-30.
66. France، O. (2003). Posttraumatic stress disorder (PTSD) in the general population .
Acta universitatis Upsaliensis .Comprehensive summaries of Uppsala Dissertations
from the faculty of Social Sciences 129
67. Michael، H.، Teddy، W. D.، Nityamo، L.، Barry، K.، Janis، J.، James، K.، jayne، S.،
and Joseph، W. (2002). Measuring Trauma and health status in refugees: A critical
review. Journal of American Medical Association، 288، 611-621.
68. Neylan ،T.C ،.Lenoci ،M ،.Rothlind ،J.، Metzler، T.G ،.Schuff ،N.، Du، A.T.، Franklin،
K.W.، Weiss، D.S.، Weiner، M.W.، and Marmar ،C.R. (2004). Attention، Learning،
and Memory in Posttraumatic Stress Disorder. Journal of Traumatic Stress، 17، 41-46.
69. Parson، E. R. (1985). The intercultural setting: Encountering Black Vier Nam veterans.
In S. M. Sonnenberg، A. S. Blank، Jr.، & J. A. Talbot، (Eds.)،The trauma of war: Stress
352

and recovery in Vietnam veterans (pp.71). Washington، DC: American Psychiatric
Press.
70. Pfefferbaum ،B.، Nixon، S.J.، Dickson، W. (2000). Predictors of post– truamatic stress
syndrome in oklahoma City: Exposure، social support ،peri traumatic responses.
Journal of Behavioral Health Services and Research، 27، 406-417
71. Sadock ، B. & Sadock، V. ، (2000) ، Comprehensive Text Book ofPsychiatry، seven edition ،
Lippincott Williams and Wilkins ، USA، pp. 1461-1478.
72. Solomon ، Z ; .Mikulincer ، M & .Avitzur ، E. (1988) . Coping ، Locus of control ،
social support ، and combat-related posttraumatic stress disorder : A prospective study.
Journal of Personality and Social Psychology ، 55 ، . 235-267
73. Thabet، A. (1996). Notes in General Psychiatry، 1th ed. Gaza . pp. 73-78.
74. Thabet، A.A.، Abed، Y. & Vostanis، P. (2001). The effect of trauma on Palestinian
children and mothers mental health in the Gaza Strip. Eastern Mediterranean Public
Health Journal، 7، 314-321.
75. Turner، F. (1999). Adult Psychopathology، second edition ، the free press ، New York .
pp. 638-658.
76. Wenar، C. & Kerig، P.(2000).Developmental Psychopathology: From Infancy through
Adolescence، fourth ed. New York: McGraw-hill،Inc. pp. 185-188.

: مصادر النترنت:اربعا
77.Oweini، A. (1996). Stress and Coping: the experience of students at
American university of Beirut during the Lebanese Civil war. Journal of
Arab Studies Quarterly (ASQ). http://www.looksmart.com.
 تهتم بالتقنيات والمعدات مع تركيز على. مجلة عربية متخصصة بفنون التصوير الضوئي.78
.2001 .التصوير الرقمي

http://www.foto-master.com/Data/PM211/PM0211.htm

351

املالحـــــق

353

ملحق رقم ()5
أسماء المحكمين لختبار اضطراب كرب ما بعد الصدمة
الرقم

اسم الجامعة التي يعمل بها

اسم المحكمين

9

نعمات علوان

أستاذ مشارك بجامعة األقصى

2

عبد الرؤوف الطالع

أستاذ مشارك بجامعة األقصى

1

يحيى محمود النجار

أستاذ مشارك بجامعة األقصى

2

أنور ألبنا

أستاذ مساعد بجامعة األقصى

5

عطاف أبو غالي

أستاذ مساعد بجامعة األقصى

2

محمد النجار

أستاذ مساعد بجامعة األقصى

7

عفيفة أبو سخيلة

أستاذ مساعد بجامعة األقصى

8

نجاح السميري

أستاذ مساعد بجامعة األقصى
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ملحق رقم ()2
اختبار اضطراب كرب ما بعد الصدمة في صورة األولية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
عزيزتي األم  :بعد التحية...
فيما يلي مجموعة من العبارات نرجو أن تقرايها بعناية وتضعي عالمة ( ) xفي الخانة التي تنطبق عليك

أمام كل عبارة علما انه ل توجد إجابة صحيحة أو خاطئة فإجابتك هي تعبير عن وجهة نظرك فقط الرجاء
ل تتردي في اإلجابة ول تتركي أي فقرة دون إجابة شاكرين لك حسن تعاونك.
العمر:
أقل من 11

21-19

النتماء السياسي:
فتح

حماس

مستوى التعليمي :
اقل من ثانوي

ثانوي

 29فما فوق
جهاد

غير ذلك

شعبية

جامعي
دائما

البعد األول :اضطراب الجهاز الدوري
العبارة
كان جسمي كله يرتعش من الخوف وأنا أسمع طلقات
الرصاص تمر من فوق راسي .
أصابتني حالة من الذهول و انا أرى صور انتشال
الشهداء من تحت الركام .
أغمي علي عندما بدأ بيتي يتهدم .
مشاهدتي لمناظر البيوت المهدمة أرعبني
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غالبا

احيانا

ناد ار

مطلقا

البعد الثاني :اضطراب الجهاز العصبي
العبارة
كان نفسي يتوقف عند سماعي إطالق صواريخ من
الطائرات
مشاهدتي للمناظر واآلثار الناجمة عن الحرب كادت
تصيبني باالنهيار.
عشت حالة فظيعة من الرعب وأنا أرى بيت جيراني
يتهدم كليا.
أصبحت أشعر بالعصبية والنرفزة ألتفه األسباب.
البعد الثالث :الضغوط النفسية
العبارة
عشت أياما صعبة مؤلمة.
شعرت كل لحظة بان الموت اقترب مني.
قلت وصيتي إلى زوجي العتقادي أن الموت اقترب
مني.
صرخت وأنا اسمع جيراني يصرخون.
كنت اجمع أطفالي حولي العتقادي اننى لن أرهم بعد
هذه اللحظة.
البعد الرابع :القلق
العبارة
كنت أكره قدوم الليل .
اعتقد إنني لم أذق للنوم طعما من شدة الخوف.
أصبحت الكوابيس المقلقة تزعجني بشدة.
يصعب علي تخيل ماحدث .
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قلقت كثي ار وأنا أشاهد مناظر الجرحى في المستشفيات.
منظر الشوارع والمنازل وهي مظلمة جدا كان يخيفني.
البعد الخامس :الصراع النفسي
العبارة
لحظات انتظار الموت كانت مخيفة.
ال استطيع نسيان ما حدث.
عناية اهلل فقط أنقذتني من الموت .
صراخ أطفالي من الخوف كان يمزقني .
الصمت يخيفني كأنه صمت القبور.
البعد السادس :اإلحباط
العبارة
تمنيت الموت وأنا أهرب من بيتي ومعي أطفالي .
عندما استيقظ من النوم ال اعرف ما سوف أفعله .
خرجت إلى الشوارع أنا وأطفالي ولم اعرف إلى أين
نذهب .
منظر الناس وهم يبحثون عن الماء والطعام كان أم ار
شديد القسوة.
لم أصدق ما شاهدته من مناظر الركام جراء قصف
المنازل .
البعد السابع:االضطراب االنفعالي
العبارة
كنت أحاول عدم إظهار خوفي أمام أطفالي.
شعرت بالحزن الشديد وأنا أري صور األمهات وهي
تودع الشهداء .
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لم أتخيل أنني سوف أعيش بعدما شاهدت شخص عزيز
على قلبي يستشهد .
عندما كنت استيقظ لم اصدق أنني على قيد الحياة .
كنت وأفراد أسرتي نبتهل إلى اهلل بالدعاء ليحمينا
ويحفظنا.
البعد الثامن:االكتئاب
العبارة
أصبحت ال اهتم باألحداث التي تقع حولي.
أصبحت غير قادرة على االستمتاع بالحياة.
حزنت وبكيت كثي ار وأنا أشاهد مناظر تشييع الشهداء .
حزنت جدا وأنا أشاهد مناظر الشهداء .
بكيت بشدة وأنا أري منظر الطائرات وهي تقصف
المنازل بالصواريخ .
بعد ما شاهدته من مناظر ألثار الحرب لم اعد قادرة
على أن أكون كما كنت.
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ملحق رقم ()3
اختبار اضطراب كرب ما بعد الصدمة في صورة النهائية

عزيزتي األم  :بعد التحية...

بسم اهلل الرحمن الرحيم

فيما يلي مجموعة من العبارات نرجو أن تقرايها بعناية وتضعي عالمة ( ) xفي الخانة التي تنطبق عليك
أمام كل عبارة علما انه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة فإجابتك هي تعبير عن وجهة نظرك فقط الرجاء

ال تتردي في اإلجابة وال تتركي أي فقرة دون إجابة شاكرين لك حسن تعاونك.

العمر:

أقل من 11
النتماء السياسي:
فتح

مستوى التعليمي :
اقل من ثانوي

21-19
حماس

 29فما فوق
جهاد

ثانوي

غير ذلك

شعبية

جامعي
دائما غالبا

العبارة
الرقم

9

عشت أياما صعبة مؤلمة.

2

كنت أكره قدوم الليل .

1

كنت أحاول عدم إظهار خوفي أمام أطفالي.

2

شعرت بالحزن الشديد وأنا أري صور األمهات وهي تودع الشهداء .

5

لحظات انتظار الموت كانت مخيفة .

2

كان جسمي كله يرتعش من الخوف وأنا أسمع طلقات الرصاص تمر من
فوق راسي .

7

كان نفسي يتوقف عند سماعي إطالق صواريخ من الطائرات .

8

شعرت كل لحظة بان الموت اقترب مني .

1

اعتقد إنني لم أذق للنوم طعما من شدة الخوف.

91

لم أتخيل أنني سوف أعيش بعدما شاهدت شخص عزيز على قلبي
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أحيانا

نادرا

مطلقا

دائما غالبا

العبارة
الرقم

يستشهد .
99

تمنيت الموت وأنا أهرب من بيتي ومعي أطفالي .

92

أصبحت الكوابيس المقلقة تزعجني بشدة .

91

مشاهدتي للمناظر واآلثار الناجمة عن الحرب كادت تصيبني باالنهيار.

92

يصعب علي تخيل ما حدث.

95

عندما استيقظ من النوم ال اعرف ما سوف أفعله .

92

أصبحت ال اهتم باألحداث التي تقع حولي.

97

ال استطيع نسيان ما حدث.

98

عناية اهلل فقط أنقذتني من الموت .

91

قلت وصيتي إلى زوجي العتقادي أن الموت اقترب مني.

21

أصبحت غير قادرة على االستمتاع بالحياة.

29

أصابتني حالة من الذهول و انا أرى صور انتشال الشهداء من تحت

22

حزنت وبكيت كثي ار وأنا أشاهد مناظر تشييع الشهداء .

21

قلقت كثي ار وأنا أشاهد مناظر الجرحى في المستشفيات.

22

عشت حالة فظيعة من الرعب وأنا أرى بيت جيراني يتهدم كليا.

25

حزنت جدا وأنا أشاهد مناظر الشهداء .

22

عندما كنت استيقظ لم اصدق أنني على قيد الحياة .

27

أغمي علي عندما بدأ بيتي يتهدم .

28

خرجت إلى الشوارع أنا وأطفالي ولم اعرف إلى أين نذهب .

21

بكيت بشدة وأنا أري منظر الطائرات وهي تقصف المنازل بالصواريخ .

11

بعد ما شاهدته من مناظر ألثار الحرب لم اعد قادرة على أن أكون كما

19

أصبحت أشعر بالعصبية والنرفزة ألتفه األسباب.

12

صرخت وأنا اسمع جيراني يصرخون.

11

منظر الناس وهم يبحثون عن الماء والطعام كان أم ار شديد القسوة.

12

مشاهدتي لمناظر البيوت المهدمة أرعبني.

الركام .

كنت.
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أحيانا

نادرا

مطلقا

دائما غالبا

العبارة
الرقم

15

منظر الشوارع والمنازل وهي مظلمة جدا كان يخيفني .

12

لم أصدق ما شاهدته من مناظر الركام جراء قصف المنازل .

17

كنت وأفراد أسرتي نبتهل إلى اهلل بالدعاء ليحمينا ويحفظنا.

18

صراخ أطفالي من الخوف كان يمزقني .

11

الصمت يخيفني كأنه صمت القبور.

21

كنت اجمع أطفالي حولي العتقادي اننى لن أرهم بعد هذه اللحظة.
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