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  ملخص الدراسة

لتعرف إلى مسـتوى اضـطراب الضـغوط هدفت الدراسة ا

التالية للصدمة ودرجة التعايش معها لـدى آبـاء وأمهـات 

شــهداء انتفاضــة األقصــى فــي محافظــات نــابلس وطــولكرم 

وقلقيلية، إضافة إلى معرفة أثر متغيرات صلة القرابة مع 

الشهيد، والدخل الشهري لألسـرة، ومكـان السـكن بالنسـبة 

 .ذلك فيللمواجهات 

دراسـة علـى عينـة قوامهـا لك أجريـت اللتحقيق ذو

 ت، طبقاأمً ) ٥٢(و اأبً ) ٤٨(للشهداء بواقع  أب وأم) ١٠٠(

) ٣٨(فقـرة وذلـك بواقـع ) ٥٢(عليها استبانة مكونة من 

فقـرة ) ١٣(فقرة لقياس اضطراب الضغوط التالية للصدمة و

لقياس التعايش مع الصدمة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 

الية للصدمة آانت آبيـرة عنـد آبـاء اضطراب الضغوط الت

وأمهات الشـهداء حيـث وصـلت النسـبة المئويـة للدرجـة 

أيضـا آانت درجة التعايش آبيـرة و، %)٧١.٤(الكلية إلى 

 آمـا أظهـرت%). ٧٩.٨(حيث وصلت النسـبة المئويـة إلـى 

فـي الضـغوط التاليـة  االنتائج وجود فروق دالة إحصائيًّ 

ات، ولـم تكـن لح األمهـللصدمة بين اآلباء واألمهـات لصـا
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بينهما في التعـايش مـع الصـدمة،  االفروق دالة إحصائيًّ 

وجود فـروق فـي الضـغوط التاليـة على آما دلت النتائج 

للصدمة بين أصحاب الدخل المتدني والعالي ولصالح أصحاب 

فـي  اني، ولـم تكـن الفـروق دالـة إحصـائيًّ الدخل المتد

متغيـر مكـان  التعايش مع الصدمة، آما دلت النتـائج أن

الدرجـة  فـيالسكن بالنسبة للمواجهات لـيس لـه تـأثير 

 فـيالكلية للتعايش مع الصدمة بينمـا آـان لـه تـأثير 

الضغوط التالية للصدمة ولصالح مكان السكن القريـب مـن 

 .المواجهات

  :مقدمة الدراسة

أحداث الصراع العربي اإلسـرائيلي الـذي  على قمة        

الخمسـين عامـا، جـاءت  علـىزيـد مضى على اندالعه فترة ت

انتفاضة األقصى المبارآة لتؤآد مـن جديـد إصـرار الشـعب 

الفلسطيني علـى انتـزاع حقوقـه الوطنيـة بكافـة الطـرق 

ــت  ــائر وتعاظم ــت الخس ــا بلغ ــروعة مهم ــائل المش والوس

جاءت لتذآر العالم الذي يدعي الحضـارة ،  اآم. التضحيات

، وبحـق الشـعوب يـةويؤمن بالعدالة والحرية والديموقراط

مـا  ا، أن هناك شعبًّ غلوبة على أمرها في تقرير مصيرهاالم

، ويعاني من قسوته فـي القمـع يزال يرزح تحت نير االحتالل

 . والظلم واإلرهاب

الرغم من الخسائر البشرية والمادية الفادحة على و

التي لحقت بالشـعب الفلسـطيني مـن جـراء اسـتخدام جـيش 

لحة الحـرب والـدمار، بهـدف قمـع االحتالل ألعتى أنواع أسـ

إال أن جمـاهير الشـعب الفلسـطيني االنتفاضة مـن جـذورها 

في مقاومة جيش االحـتالل بكافـة الطـرق النضـالية استمرت 

المتاحة، وتصدت ببسالة لقطعان مستوطنيه الذين ما فتئوا 
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زرع لــيعيثــون فــي األرض فســادا وينتهكــون حرمــة األرض وا

قبـل جـيش االحـتالل وحكوماتـه والمقدسات بدعم وتشجيع من 

 .المتطرفة

لقد برهنت مجمـل الشـواهد اليوميـة ألحـداث انتفاضـة    

لعسكري الذي تبناه الجنرال شارون، رئيس األقصى أن الحل ا

، ومهنـدس الزمرة الحاآمة، ومرتكـب مجـزرة صـبرا وشـاتال

مجازر نابلس وجنين وطـولكرم وسـلفيت ورام هللا وبيـت لحـم 

القدسي الشريف والخليل ورفـح وخـانيونس وبيت جال والحرم 

ذنـا وغيرهـا، إوبيت حانون وبيتونيا وآفـر قليـل ووغزة 

إلجهاض االنتفاضة وقمعها بالقوة لتحقيق برنامجه العسـكري 

– سـوف يـتحطم المتمثل باألمن الذي وعد به شعبه، والـذي

سـطوري، لـى صـخرة صـمود الشـعب الفلسـطيني األع -بإذن هللا

، عية والرشاشات الثقيلة والـدباباتمدففسياسة القصف بال

واالغتياالت بالطـائرات والمروحيـات والصـواريخ المطـورة 

والعبوات الناسفة، وتدمير المنـازل والمـزارع واألحيـاء 

والمؤسســات العامــة والخاصــة، وقتــل األطفــال والنســاء 

والشيوخ على يد جنوده وقطعان مستوطنيه، وتقطيـع أوصـال 

فلســطينية بــالحواجز العســكرية آافــة المــدن والقــرى ال

الشعب الفلسـطيني  تستطيع أن تثني من عزم لموالترابية، 

على مقاومة االحتالل ومواصلة النضـال، ومـن تصـميمه علـى 

، ائجـلوبة مهما آانت النتــادته المسقوقه وإرـانتزاع ح

لحــق بغيــر ن اأبــ -وبعــد طــول معانــاة -ا منــه ـإيمانــ

إال  -بإذن هللا-االحتالل ليس له ن أ، والمقاومة ال محالة ضائع

ــزوال، و ــيأال ــوى، وه ــي األق ــا ه ــعوب دائم  ن إرادة الش

. بـإذن هللاالمنتصرة على الظلم والعدوان في نهاية المطاف 
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 ). ٢٠٠١الوحيدي،(

، اشـهيدً ) ٦٥٠( لـىمن سقوط ما يزيـد ع الرغمفعلى 

بإصابات مختلفة، وفي فترة لـم  فأل) ٣٠(من  أآثروإصابة 

أن الشعب إال د أحد عشر شهرا من عمر االنتفاضة، تتجاوز بع

ا على التصـدي لكـل أشـكال العنـف الفلسطيني ما زال مصرً 

والعدوان واإلرهاب التي يمارسها جيش االحتالل اإلسـرائيلي، 

محاوال التعايش مع جميع األحداث والمستجدات التـي أصـبحت 

 . ا من حياته اليوميةءجز

قـع تو ،لمجتمع وتقدمـهاألسرة األساس في رقي ا دوتع

تربية األجيال، والوضع الحالي الـذي مسئولية على عاتقها 

يعيشه المجتمع الفلسطيني، وما يتعـرض لـه مـن تهديـدات 

، حيث رابات النفسيةطضالد إلى التوتر واوضغوط وشهداء يقو

إلــى أن علمــاء الــنفس يــرون أن ) ١٩٩٣(تشــير الخرافــي 

 أآثرغالبا  نمات يكونوين يعيشون الحروب واألزاألفراد الذ

عرضة لإلصابة باالضطرابات النفسـية مـن األفـراد الـذين ال 

 .يعيشون مثل هذه الخبرات

مة في مجـال علـم الـنفس همومن المواضيع النفسية ال    

 (Post –traumatic Stress Disorder) "اضطراب الضـغوط التاليـة للصـدمة"

(PTSD)  ا يحدث من ضغوط من خالل التسمية ترتبط بمُترى والتي

" استشهاد االبـن"بعد الحدث الذي هو في الدراسة الحالية 

أن معظم الخصائص للضـغوط إلى   (March,1990)، وهنا يشير مارش 

يمكــن أن تحــدث نتيجــة األذى البــدني، التاليــة للصــدمة 

ض للموت البشع، ، والتعروفقدان العزيز، واألعمال الوحشية

الخبرات متجـذرة فـي نفـوس ، وجميع هذه واألعمال الوحشية

األسر الفلسطينية بحكم حقـد وإجـرام وبطـش جـيش االحـتالل 
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 .اإلسرائيلي وقطعان مستوطنيه

ن علـى الدراسـات السـابقة يومن خالل اضطالع الباحث    

تبـين  (PTSD)ذات العالقة باضطراب الضغوط التالية للصـدمة 

ذه الدراسات مـن مجتمـع إلـى آخـر، في ه اأن هناك تباينً 

اهتم بدراسة الضغوط التالية للصدمة بعـد الحـرب  هابعضف

 & Labbate)، البات وسـنو   (Frances,1996)مثل دراسات آل من فرنسيس 

Snow,1992) اهتم بدراستها بعد  اآلخر هابعض، و)١٩٩٣(، والديب

تعرض الشخص للعنف والعدوان مثـل دراسـتي آـل مـن مـارك 

(Mark,2000)ن يخرآنتشارد و، وبال(Blanchard ,et al,1995)اهـتم  همبعضـ، و

لالعتـداء الجنسـي مثـل دراسـة الشخص تعرض بدراستها بعد 

 . (Zlotnick, et al, 1996)ن يخرآزلوتنك و

 (PTSD)وفيما يتعلق بمصطلح الضغوط التالية للصدمة      

ورد بأآثر من مصطلح قبل الوصول إلى التسمية الحاليـة 

لميـة د الحـرب العانه تمت اإلشارة إليـه بعـإله، حيث 

مصـطلح عصـاب ، ثـم جـاء األولى بمصطلح صـدمة القـذائف

، وآانت أول تسمية لهذا المصطلح )١٩٤١(الصدمة في عام 

 (Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders)في آتـاب ) ١٩٨٠(عام 

(DSM-111)  من قبل االتحاد األمريكي لعلم النفس(Scott,1990)   . 

  :الدراسةأھمية 

في ضوء ما سبق تظهر أهمية إجراء مثل هذه الدراسة 

 :والتي يمكن إيجازها بما يلي

ن األولـى فـي يهذه الدراسة في ضوء علم الباحث دتع -١

التي تهتم بدراسة اضطراب الضغوط التاليـة فلسطين 

للصدمة والتعايش معها لدى آباء وأمهات الشـهداء، 

صالة فـي وقـت وهذا يضفي على الدراسة الحداثة واأل
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بأمس الحاجة إلجـراء مثـل هـذه  الباحثانيشعر فيه 

ه الشـعب بة في هذا الوقت العصيب الذي يمر الدراس

 .الفلسطيني وخاصة أسر الشهداء

يتوقع من خالل نتائج الدراسة التعـرف إلـى مسـتوى  -٢

اضطراب الضغوط التالية للصدمة، والتعـايش معهـا، 

والــدخل وأثــر متغيــرات صــلة القرابــة بالشــهيد، 

الشهري، ومكان السكن بالنسبة للمواجهات على ذلك، 

ــة  ــية العالجي ــرامج النفس ــداد الب ــالي إع وبالت

 .المناسبة لذلك

ــوي  -٣ ــث الترب ــال البح ــي مج ــين ف ــادة المهتم إف

والمتخصصين في مجال علم النفس العالجي فـي إجـراء 

دراسات أخرى ذات عالقة سواء أآان ذلك علـى عينـات 

البـرامج العالجيـة المناسـبة أآبر، أم في إعـداد 

عالج اضـطراب الضـغوط التاليـة  فيومعرفة تأثيرها 

 .للصدمة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتھا

فـي معانـاة الشعب الفلسطيني من أآثر الشعوب  ديع

عانى وما زال يعـاني مـن االحـتالل اإلسـرائيلي  ذإالعالم 

ألرضه والسيطرة على جميـع ممتلكاتـه، وقـد تعـرض الشـعب 

ني إلى نكبات وحروب عـدة منـذ وعـد بلفـور عـام الفلسطي

ولغاية إجراء هذه الدراسة حيث انـدلعت انتفاضـة ) ١٩١٧(

م نتيجة لزيادة الكبت واإلحباط والظلم ٢٨/٩/٢٠٠األقصى في 

الذي عانى منه الشعب الفلسطيني عبر هذا المسار الطويـل 

زيـارة شـارون لألقصـى الشـريف نـت من االحتالل، والتـي آا
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لهذه االنتفاضة، والتي يميزهـا عـن  االنطالق شرارةبمثابة 

االنتفاضة السابقة فداحة الخسائر المادية والبشرية التي 

فـي فتـرة وجيـزة مـن عمـر  الشـعب الفلسـطيني مني بهـا

 .االنتفاضة

ن بــأن أآثــر المتــأثرين يونظــرًا العتقــاد البــاحث

، )اآلبـاء واألمهـات(الشهداء   والدابأحداث االنتفاضة هم 

ن أجل مساعدة هؤالء في التكيف مـع المجتمـع والتعـايش وم

بدرجة سليمة ال بد مـن دراسـة اضـطراب الضـغوط التاليـة 

للصدمة لديهم والتعايش معها، وبالتـالي بنـاء البـرامج 

، ظهــرت مشــكلة الدراســة لــدى العالجيــة المناســبة لــذلك

وبالتحديد يمكن إيجازها باإلجابة عـن األسـئلة  ،نيالباحث

 :التالية

ما درجة اضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى آبـاء  -١

وأمهات شهداء انتفاضة األقصى فـي محافظـات نـابلس 

وطــولكرم وقلقيليــة؟ وهــل توجــد فــروق ذات داللــة 

 إحصائية بين أبعاد هذه الضغوط؟

ما درجة تعايش آباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصـى  -٢

في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيليـة مـع اضـطراب 

 لضغوط التالية للصدمة؟ا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٣

)  =في آـل مـن اضـطراب الضـغوط التاليـة ) ٠.٠٥

للصدمة، والتعايش معها، لدى آباء وأمهـات شـهداء 

ــولكرم  ــابلس وط ــات ن ــي محافظ ــى ف ــة األقص انتفاض

 وقلقيلية تعزى لمتغير صلة القرابة بالشهيد؟

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هل توجد فروق ذات -٤
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)  =في آـل مـن اضـطراب الضـغوط التاليـة ) ٠.٠٥

للصدمة، والتعايش معها، لدى آباء وأمهـات شـهداء 

ــولكرم  ــابلس وط ــات ن ــي محافظ ــى ف ــة األقص انتفاض

 وقلقيلية تعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٥

)  =الضـغوط التاليـة  اضـطرابفي آـل مـن ) ٠.٠٥

للصدمة، والتعايش معها، لدى آباء وأمهـات شـهداء 

ــولكرم  ــابلس وط ــات ن ــي محافظ ــى ف ــة األقص انتفاض

وقلقيليــة تعــزى لمتغيــر مكــان الســكن بالنســبة 

 للمواجهات؟

  :أھداف الدراسة

 :سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

ط التالية للصـدمة التعرف إلى مستوى اضطراب الضغو -١

لدى آباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصى في محافظات 

 .نابلس وطولكرم وقلقيلية

التعرف إلـى درجـة التعـايش مـع اضـطراب الضـغوط  -٢

التالية للصدمة لدى آباء وأمهات شـهداء انتفاضـة 

 .األقصى في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية

هيد، التعرف إلى أثر متغيرات صـلة القرابـة بالشـ -٣

والدخل الشهري ألسرة الشهيد، ومكان السكن بالنسبة 

آـل مـن اضـطراب الضـغوط التاليـة  فـيللمواجهات 

للصدمة والتعايش معها لـدى آبـاء وأمهـات شـهداء 

ــولكرم  ــابلس وط ــات ن ــي محافظ ــى ف ــة األقص انتفاض

 .وقلقيلية

  :حدود الدراسة
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 :التزم الباحثان أثناء الدراسة بالحدود التالية

دراسة على آباء وأمهـات شـهداء انتفاضـة اقتصرت ال -١

األقصى في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيليـة، وذلـك 

 .نظرا لصعوبة التنقل بين المحافظات

أجريت الدراسة في الفتـرة الزمنيـة الواقعـة بـين  -٢

 .م١٠/٩/٢٠٠١ -م ٥/٨/٢٠٠١

تتصف نتائج الدراسة وما يبنى عليهـا مـن تعميمـات  -٣

دراسـة المسـتخدمة فـي بالخصائص العلميـة ألداة  ال

 .القياس

  :تعريف المصطلحات

  ):Trauma(الصدمة 

هي عبارة عن الخبرات والمواقف التي تواجه اإلنسان 

وتهدد حياته مثل تعرضه للزالزل والبراآين، والفيضـانات، 

والحروب، واألسر، واالغتصاب، واالعتداء البـدني، واإلجهـاض 

 ).١٩٩٦جاسم، (وفقدان عزيز 

 ".استشهاد االبن"ة الحالية فيقصد بالصدمة أما في الدراس

  :Posttraumatic Stress Disorder(PTSD)اضطراب الضغوط التالية للصدمة 

هي مجموعة الخبرات السلبية التالية للصدمة والتي 

تتمثل في الشعور بتكرار الحدث، واالضطرابات االنفعاليـة، 

ـــة  ـــة المرتفع ـــدمة، والقابلي ـــر بالص ـــب التفكي وتجن

 ).Allen, 1986(ارةلالستث

  ):Coping(التعايش 

هي مجموعة األساليب واالستراتيجيات اإليجابية التـي 

يلجأ إليها الشخص للتغلب على الصدمة، فإذا آانت الضغوط 

تشكل الجانب المرضي فإن التعايش يشـكل الجانـب العالجـي 
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 .لذلك

  :الدراسات السابقة

فـي  ن على الدراسات السـابقةيمن خالل اطالع الباحث

موضوع الضغوط التالية للصـدمة تبـين لهمـا أن مجاالتهـا 

آانت متباينة وفي مواضيع مختلفـة تراوحـت بـين التعـرض 

ب، أو حتـى إجهـاض لعقاب بدني، أو زالزل وبراآين، أو حرو

 .لخإ…أو اعتداء جنسي

ــة   ــوع دراس ــت بالموض ــي اهتم ــات الت ــن الدراس وم

 فـيا بعد الحـرب حول  تأثير صدمة م) Solomon, 1988(سولومون 

األسرة، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن االضطرابات النفسـية 

ن من الحرب آانت تترآـز والتي يعاني منها الجنود العائد

بالشعور بالذنب، واالنسحاب العاطفي، وازديـاد العدائيـة 

نحو المجتمع، ومعاناة زوجات وأبنـاء هـؤالء الجنـود مـن 

ط، والشعور بالعزلـة، اضطرابات نفسية مثل القلق، واإلحبا

والعزوف عن األنشطة االجتماعية، إضافة إلى شـعور الجنـود 

بالوحــدة النفســية، وفقــدان األصــدقاء، وعــدم االنتظــام 

 .بالنوم، وعدم سعادتهم في حياتهم األسرية

) Kulka & et.al, 1988(وفي نفس المجال قام آولكـا وآخـرون 

بين مــن المحــار) ٢٨٦٧(بدراســة علــى عينــة مكونــة مــن 

، وذلك بهـدف دراسـة اضـطراب الضـغوط القدامىاألمريكيين 

التالية للصدمة لديهم ومساعدتهم على التكيف االجتمـاعي، 

المحاربين  أسر وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المشكالت لدى

القدامى الذين لديهم اضطراب الضغوط التالية للصدمة أقل 

بأسـر سعادة وقدرة علـى التعـايش مـع المجتمـع مقارنـة 

المحاربين القـدامى الـذين ال يعـانون مـن ضـغوط تاليـة 
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 .للصدمة

 ,Labbat & Snow(وفي دراسة أخرى قام بها البات وسنو 

بهدف التعرف إلى الضغوط التاليـة للصـدمة لـدى ) 1992

الجنود المشارآين في حرب الخليج العربي، حيث أجريـت 

فرقـة ا ممن خدموا في أمريكيًّ  اجنديًّ ) ٥٧(الدراسة على 

ن هـذه المجموعـة إ، حيـث )١٩٩١(مشاة ميكانيكية عام 

أشخاص بنيـران أصـدقائهم  أربعة )٤(فقدت من أفرادها 

%) ٣٩(وبالخطأ، وأظهرت نتائج الدراسة أن مـا نسـبته 

أصيبوا باضطرابات نفسية وتعرضوا ألحالم مزعجة وآوابيس 

بعد عودتهم إلى قواعدهم في ألمانيـا، وأن أآثـر مـن 

استهالآهم للكحول للتغلب على  مشكالت النوم  ثلثهم زاد

 .والكوابيس

ومن الدراسات العربية التي اهتمت بدراسة اضـطراب 

بدراسـة حـول ) ١٩٩٣(الضغوط التالية للصدمة قامت الديب 

ــن  ــة م ــى عين ــرب عل ــدمة الح ــأخرة لص ــل المت ردود الفع

المواطنات الكويتيـات، حيـث أظهـرت نتـائج الدراسـة أن 

يات يعانين من اضـطرابات نفسـية وجسـدية، النساء الكويت

وقلق، وخوف، وفقدان الثقـة بـالنفس واآلخـرين، والشـعور 

 ).١٩٩٦عويد وفريج،  :في(باالآتئاب واليأس 

حـول ) ١٩٩٦(وفي دراسة أخرى قام بها عويد وفريج 

االضــطرابات النفســية لــدى األســرة الكويتيــة بعــد حــرب 

سرة عاشـت خـارج أ) ٧٩(الخليج، حيث أجريت الدراسة على 

أسرة عاشت داخل الكويت ولـم  )٥٨(الكويت أثناء الحرب و

هـا شـهداء، منأسرة يوجـد ) ٥٥(ها أسرى وشهداء ومنيكن 
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توصـلت الدراسـة إلـى أن . ها أسـرىمنأسرة يوجد ) ٥٧(و

أسر األسرى آانت لديها درجة أعلى مـن االآتئـاب مقارنـة 

 .باألسر األخرى

بقة فـي الموضـوع في ضوء عرض بعض الدراسـات السـا

تبين أن خصوصية المجتمع الفلسطيني تملي إجراء الدراسـة 

الحالية لما لها من دور في التعـرف إلـى واقـع اضـطراب 

الضغوط التاليـة للصـدمة علـى آبـاء وأمهـات الشـهداء، 

وبالتالي المساعدة على بناء البرامج التكيفية العالجيـة 

 .المناسبة لهذه الغاية

  :الطريقة واإلجراءات

  :منھج الدراسة

استخدم المنهج الوصفي المسحي نظرا لمالءمته ألغراض 

 .الدراسة، وذلك باستخدام االستبانة آأداة لجمع البيانات

  :مجتمع الدراسة

ــة  ــراء الدراس ــة إج ــة ولغاي ــع الدراس ــون مجتم تك

أسـرة فـي محافظـة ) ٧٦(أسرة بواقع ) ١٣٢(الميدانية من 

أسـرة فـي ) ١٨(رم، وأسرة في محافظة طـولك) ٣٨(نابلس، و

فـردًا ) ٢٥٨(محافظة قلقيلية، وبلغ عدد أفـراد المجتمـع 

آبـاء مـن هـذه األسـر وبهـذا يكـون ) ٦(وذلك بسبب وفاة 

 .اأمًّ ) ١٣٢(أبًا، و) ١٢٦(المجتمع 

  
  :عينة الدراسة

نظرًا لخصوصية الدراسة تـم اختيـار عينـة قوامهـا 

تقريبًا %) ٣٨(أسرة بطريقة قصدية أي تمثل ما نسبته ) ٥٠(

يبــين وصــفًا لعينــة ) ١(والجــدول . مــن مجتمــع الدراســة
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 .الدراسة تبعًا لمتغيراتها التصنيفية

  )١(الجدول 

 )١٠٠= ن (  وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها التصنيفية

صلة 

القرابة 

 بالشهيد

مكان السكن الدخل الشهري

بالنسبة 

 للمواجهات

أقل  أم أب

٢٥٠٠من

٢٥٠٠

فأآثر

بعيدسطمتوقريب

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

٨٤١٦١٦٢٤٢٤٤٨٤٨٢٨٢٨ ٤٨٤٨٥٢٥٢٨٤

  :أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم إعـداد اسـتبانة لقيـاس 

اضطراب الضـغوط التاليـة للصـدمة والتعـايش معهـا بمـا 

يتناسب مع عنـوان وأهـداف الدراسـة، حيـث اشـتملت أداة 

م رئيسية هي المعلومـات الشخصـية الدراسة على ثالثة أقسا

الصلة برب األسرة، والدخل الشـهري لألسـرة، ومكـان ( وهي 

، والقسم الثاني يقيس اضـطراب )السكن بالنسبة للمواجهات

الثالــث فيقــيس  القســمأمــا  ،الضــغوط التاليــة للصــدمة

 . تعايش مع الصدمةال

 :لالستبانة وفيما يلي وصف

  :الضغوط التالية للصدمة  -أ

ن للدراســات الســابقة فــي يالبــاحث وء مســحفــي ضــ

) Allen, 1986(، والـين )١٩٩٦(الموضوع  مثل دراسـة الخواجـة 

، تم بناء االستبانة وإعـداد )Burke & Mayer, 1985(وبورك ومايير 

فقـرة ) ٥٢(الفقرات الخاصة بذلك، حيث اشتملت األداة على 
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 :موزعة على األبعاد التالية

، ٢،٤، ١: (فقرات وهي) ٨(بعد الشعور بتكرار الحدث  -١

٣٤، ٢٦، ٨، ٧، ٥ .( 

، ١٢: (فقـرة وهـي) ١٤(بعد االضـطرابات االنفعاليـة  -٢

٤٢،٤٤، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٣،١٤ ،

٤٨.( 

، ١٠: (فقـرات وهـي) ٨(بعد تجنب التفكير بالصـدمة  -٣

٣٢،٥١، ٣١، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٣.( 

: هـيفقـرات و) ٨(بعد القابلية المرتفعة لالسـتثارة  - ٤

)٥٠، ٤٩، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٥،  ٢٥، ٣.( 

  : التعايش مع الصدمة -ب

، ١٥، ١١، ٩، ٦: (فقـرة وهـي) ١٤(تقيس هذا الجزء 

٥٢، ٤٧، ٤٥،٤٦، ٤٣، ٣٣، ٢٩، ٢٤، ٢١، ١٨.( 

 .يبين أداة الدراسة) ١(والملحق 

  :صدق األداة

قيـاس مـا وضـعت لقياسـه لللتأآد من صالحية األداة 

حملة الدآتوراه فـي آليـة  منين محكمخمسة ) ٥(عرضت على 

العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنيـة، وآـان عـدد 

فقرة وبعد التحكيم أصـبح ) ٤٥(الفقرات قبل تحكيم األداة 

فقرة حيث تم إجراء التعـديالت وإضـافة ) ٥٢(عدد الفقرات 

تـم اعتمـاد الفقـرات والفقرات التي اقترحها المحكمون، 

 .المحكمينآراء من %) ٧٠(جمع عليها أالتي 

  :ثبات األداة

مجاليها اسـتخدمت معادلـة للتحقق من ثبات األداة ب

لفا حيـث وصـل ثبـات المجـال الخـاص باضـطراب أآرونباخ 



   "ة للصدمة والتعايش معھا لدى آباء وأمھات شھداء انتفاضة األقصى في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيليةاضطراب الضغوط التالي"   

  )٨٩(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
 

، بينمـا وصـل ثبـات )٠.٩١(الضغوط التالية للصدمة إلـى 

وهمـا ) ٠.٨٦(المجال المرتبط بالتعايش مع الصـدمة إلـى 

 .جيدان ألغراض الدراسة

  :راسةإجراءات الد

 :لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية

 .إعداد أداة الدراسة واستخراج الثبات والصدق لها -١

تحديد أفراد مجتمع الدراسة وتوزيع االستبانات على  -٢

م فـي ذلـك ضـباط مـن األمـن هسأعينة الدراسة حيث 

 .العام ممن يحملون درجة الماجستير في التربية

 امعالجتهـا إحصـائيًّ تم جمع البيانـات وترميزهـا و -٣

باســتخدام برنــامج الــرزم اإلحصــائية للعلــوم 

 .، وتم استخراج النتائج)SPSS(االجتماعية 

  :متغيرات الدراسة

  :وھي) Classificational  Variables(المتغيرات التصنيفية : أوالً 

 * -   أب : *مستويان اصلة القرابة بالشهيد وله -

 .أم

) ٢٥٠٠(أقـل مـن  : *الدخل الشهري لألسرة وله مسـتويان - 

 .شيقل فأآثر) ٢٥٠٠( * -    شيقل

 : *مكان السكن بالنسبة للمواجهات وله ثالثة مسـتويات -

 بعيد *متوسط القرب  * -قريب 

 ً   ):Dependent Variables(المتغيرات التابعة : ثانيا

وتتمثل في اسـتجابات أفـراد العينـة علـى االسـتبانة 

 :ابة وهماوالتي تشتمل على مجالين رئيسين لالستج

 .اضطراب الضغوط التالية للصدمة -

 .التعايش مع الصدمة -
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  :المعالجات اإلحصائية

من أجل معالجة البيانـات اسـتخدم برنـامج الـرزم 

ــة  ــوم االجتماعي ــائية للعل ــتخدام ) SPSS(اإلحص ــك باس وذل

 :المعالجات اإلحصائية التالية

 .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية -١

) MANOVA(المتغيرات التابعة تحليل التباين متعدد  -٢

ــداك  ــار س ــة ) Sidak Test(واختب ــات الثنائي للمقارن

 .البعدية بين المتوسطات

 ).Independent groups t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  -٣

واختبار شفيه ) One- Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  -٤

)Scheffe Test ( ــطات ــين المتوس ــة ب ــات البعدي للمقارن

 .سابيةالح

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا

هدفت الدراسة التعرف إلى اضطراب الضغوط التاليـة 

للصدمة والتعايش معها لدى آباء وأمهات شـهداء انتفاضـة 

األقصى في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية، إضـافة إلـى 

تحديد أثر متغيرات صلة القرابة بالشهيد، والدخل الشهري 

 . ذلك فيلنسبة للمواجهات لألسرة، ومكان السكن با

) ١٠٠(الدراسة على عينة قوامهالتحقيق ذلك أجريت و

تم اختيارهم بطريقة قصدية وقـد توصـلت الدراسـة  أم وأب

 :إلى النتائج التالية

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

بـاء آطراب الضغوط التالية للصدمة لدى ما درجة اض

في محافظات نابلس وطـولكرم وأمهات شهداء انتفاضة األقصى 

وقلقيلية؟ وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين أبعـاد 
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 هذه الضغوط؟

ــة  ــنلإلجاب ــتخدمت  ع ــؤال اس ــن الس ــق األول م الش

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل بعد من األبعـاد 

 .تبين ذلك) ٢(وللدرجة الكلية، ونتائج الجدول 

  )٢(الجدول 

والنسبة المئوية الضطراب الضغوط التالية المتوسطات الحسابية 

 للصدمة لدى آباء 

وأمهات شهداء انتفاضة األقصى في محافظات نابلس وطولكرم 

 )١٠٠= ن(وقلقيلية 

متوسط  األبعاد
*االستجابة

النسبة 
 %المئوية 

درجة 
 الضغوط

بعد الشعور بتكرار 
 الحدث

آبيرة  ٨٠.٦ ٤.٠٣
 اجدًّ 

بعد االضطرابات 
االنفعالية

 آبيرة ٧١.٨ ٣.٥٩

بعد تجنب التفكير 
بالصدمة

 متوسطة ٦٣ ٣.١٥

بعد القابلية 
المرتفعة لالستثارة

 آبيرة ٧١.٦ ٣.٥٨

 آبيرة ٣.٥٧٧١.٤الدرجة الكلية

 .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة  *     

أن الضغوط التالية للصدمة ) ٢(يتضح من الجدول 

فـي محافظـات لدى آباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصـى 

علـى بعـد  اوطولكرم وقلقيلية آانت آبيـرة جـدًّ نابلس 

الشعور بتكـرار الحـدث حيـث وصـلت النسـبة المئويـة 

، وآانــت آبيــرة علــى بعــدي %)٨٠.٦(لالســتجابة إلــى 

االضطرابات االنفعالية، والقابلية المرتفعة لالستثارة 

حيث وصـلت النسـبة المئويـة لالسـتجابة عليهمـا علـى 

وآانــت متوســطة علــى بعــد %) ٧١.٦%) (٧١.٨(التــوالي 

تجنب التفكير بالصـدمة حيـث وصـلت النسـبة المئويـة 
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 %).٦٣(لالستجابة 

ة الكليــة الضــطراب الضــغوط جــوفيمــا يتعلــق بالدر

آانـت آبيـرة حيـث وصـلت النسـبة فقـد التالية للصـدمة 

 %).٧١.٤(المئوية لالستجابة إلى 

، إلجابة عن الشـق الثـاني مـن السـؤالومن أجل ا

والمتمثل بتحديد الفروق بين أبعـاد اضـطراب الضـغوط 

ــدد  ــاين متع ــل التب ــتخدم تحلي ــدمة اس ــة للص التالي

باستخدام اختبـار ولكـس ) MANOVA(المتغيرات التابعة 

 .تبين ذلك) ٣(ونتائج الجدول ) Wilks’ Lambda(المبدا 

  )٣(الجدول 

نتائج اختبار ولكس المبدا لداللة الفروق بين أبعاد اضطراب 

 لضغوط التالية للصدمةا

لدى آباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصى في محافظات نابلس  

 وطولكرم وقلقيلية

قيمة ولكس 

 المبدا

Wilks’ Lambda 

درجات  )ف(

حرية 

 البسط

درجات 

حرية 

 المقام

مستوى 

 الداللة

٤١.٩ ٠.٤٢

٠ 

٠.٠٠٠١ ٩٣ ٣* 

 ).٠.٠٥=  (عند مستوى  ادال إحصائيًّ  *  

أنـه توجـد فـروق ذات داللـة ) ٣(ل يتضح من الجدو

بــين أبعــاد ) ٠.٠٥=  ل(إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

اضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى آباء وأمهات شـهداء 

انتفاضة األقصى في محافظات نـابلس وطـولكرم وقلقيليـة، 

ولتحديــد بــين أي مــن األبعــاد آانــت الفــروق، اســتخدم 

ات الثنائية بين األبعـاد للمقارن) Sidak Test(اختبار سداك 
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 .تبين ذلك) ٤(ونتائج الجدول 

  )٤(الجدول 

للمقارنات الثنائية بين متوسطات ) Sidak(نتائج اختبار سداك 

 أبعاد الضغوط التالية للصدمة

 ٤ ٣ ٢ ١ المتوسط األبعاد

بعد الشعور  -١

 بتكرار الحدث

٠.٤٣  ٤.٠٣

* 

٠.٩٢

* 

٠.٤

٧* 

بعد االضطرابات  -٢

 .االنفعالية

٠.٤٨   ٣.٥٩

* 

٠.٠

٣ 

بعد تجنب  -٣

 .التفكير بالصدمة

٣.١٥    -

٠.٤

٥* 

بعد القابلية  -٤

المرتفعة 

 .لالستثارة

٣.٥٨     

 ).٠.٠٥=  ل(عند مستوى  ادال إحصائيًّ  *    

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ) ٤(يتضح من الجدول 

ــة           ــتوى الدالل ــد مس ــاد ) ٠.٠٥=  ل(عن ــين أبع ب

الضغوط التالية للصدمة لدى آباء وأمهـات شـهداء  اضطراب

انتفاضة األقصى فـي محافظـات نـابلس وطـولكرم وقلقيليـة 

 :وآانت هذه الفروق بين أبعاد

الشعور بتكـرار الحـدث وجميـع األبعـاد ولصـالح بعـد  -

 .الشعور بتكرار الحدث

االضطرابات االنفعالية، وتجنب التفكير بالصدمة ولصالح  -

 .النفعاليةبعد االضطرابات ا

تجنب التفكير بالصدمة والقابلية المرتفعة لالسـتثارة  -

 .ولصالح القابلية المرتفعة لالستثارة
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بــين بعــدي  اينمــا لــم تكــن الفــروق دالــة إحصــائيًّ ب

 .االضطرابات االنفعالية والقابلية المرتفعة لالستثارة

) ٤(، و)٣(، و)٢(ومن خالل عرض النتائج في الجداول 

تبين أن بعد الشعور بتكرار الحدث احتل المرتبـة األولـى 

في اضطراب الضغوط التاليـة للصـدمة لـدى آبـاء وأمهـات 

شــهداء انتفاضــة األقصــى فــي محافظــات نــابلس وطــولكرم 

وقلقيلية، ولعل السـبب فـي ذلـك يعـود إلـى اسـتمرارية 

الحدث سوف يتكرر مرة  اآلباء واألمهات بأن االنتفاضة وتوقع

نه من خالل النظر للفقرات المتعلقة فـي بعـد إأخرى، حيث 

الشعور بتكـرار الحـدث يتضـح أنـه اشـتملت علـى مواقـف 

سـواء آـان ذلـك  ااهدها آباء وأمهـات الشـهداء يوميّـًيش

 .مباشرة أو عبر شاشات التلفاز للفضائيات المختلفة

 ً   :علقة بالسؤال الثانيالنتائج المت: ثانيا

ما درجة تعايش آباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصـى 

في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية مع اضـطراب الضـغوط 

 التالية للصدمة؟

لإلجابة عن السؤال اسـتخدمت المتوسـطات الحسـابية 

 .تبين ذلك) ٥(والنسب المئوية ونتائج الجدول 

  )٥(الجدول 

ة المئوية للتعايش مع اضطراب الضغوط المتوسط الحسابي والنسب

 التالية للصدمة 

لدى آباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصى في محافظات نابلس 

 وطولكرم وقلقيلية

متوسط 

 *االستجابة

النسبة 

 (%)المئوية 

 درجة التعايش

 آبيرة %٧٩.٨ ٣.٩٩
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 .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة  *      

تعـايش آبـاء وأمهـات أن درجـة ) ٥(يتضح من الجـدول 

شهداء انتفاضة األقصى في محافظات نابلس وطـولكرم وقلقيليـة 

آانــت آبيــرة حيــث وصــلت النســبة المئويــة لالســتجابة إلــى 

)٧٩.٨.(% 

ويرى الباحثان أن السبب في ذلك قد يعود إلى عـدة 

زيادة رغبة المجتمع الفلسطيني في الـتخلص  :عوامل منها

ــن ــرائيلي، وحس ــتالل اإلس ــن االح ــاندة  م ــل والمس التكاف

بــين أســر المجتمــع الفلســطيني ) Social Support(االجتماعيــة 

الواحد، والشعوب العربيـة المحيطـة، حيـث يشـير روتـر 

)Rutter, 1995 ( ــن ــر م ــة تعتب ــاندة االجتماعي ــى أن المس إل

االستراتيجيات الهامة فـي مواجهـة ضـغوط الحيـاة وحسـن 

ك حسـن اسـتخدام التكيف لألفراد في المجتمع، أضف إلى ذل

استراتيجية التدين لدى أفراد المجتمع الفلسطيني، وذلك 

 دمن خـالل زيـادة إيمـانهم بـاهللا وعدالـة قضـيتهم، وتعـ

استراتيجية التدين مـن أآثـر االسـتراتيجيات اسـتخداما 

 هلمواجهة الضغوط في المجتمع الشـرقي، وهـذا مـا أآدتـ

اتيجية التي أظهرت أن استر) ١٩٩٨(نتائج دراسة العارضة 

التدين من أآثر االستراتيجيات استخدامًا لمواجهة الضغوط 

 .التي تواجه المعلمين في فلسطين

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا

=  (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى 

فــي آــل مــن اضــطراب الضــغوط التاليــة للصــدمة، ) ٠.٠٥

اء انتفاضة األقصى في والتعايش معها لدى آباء وأمهات شهد

محافظات نـابلس وطـولكرم وقلقيليـة تعـزى لمتغيـر صـلة 
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 القرابة بالشهيد؟

لمجمـوعتين ) ت(لإلجابة عن السؤال استخدم اختبـار 

 .تبين ذلك) ٦(ونتائج الجدول ) Independent t-test(مستقلتين 

  )٦(الجدول 

لداللة الفروق في آل من اضطراب الضغوط ) ت(نتائج اختبار 
 تالية للصدمة، ال

والتعايش معها لدى آباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصى تبعًا 
 لمتغير صلة القرابة بالشهيد

مستوى  )ت( أم أب األبعاد

الداللة المتوس

 ط

االنحر

 اف

المتو

 سط

االنحرا

 ف

بعد الشعور بتكرار  

 الحدث

٤.٢٥٠.٠٠٠١ ٠.٤٦ ٤.٢٨ ٠.٨١ ٣.٧٢

* 

بعد االضطرابات  

 .االنفعالية

٣.٠٣٠.٠٠٣ ٠.٨٤ ٣.٨١ ٠.٦٠ ٣.٣٦*

بعد تجنب التفكير  

 .بالصدمة

٠.٦٠٠.٥٤ ٠.٨٢ ٣.١٠ ٠.٦٨ ٣.١٩ 

بعد القابلية  

 .المرتفعة لالستثارة

٢.٤٩٠.٠١ ٠.٦٧ ٣.٧٦ ٠.٨٤ ٣.٣٨* 

الدرجة الكلية للضغوط 

 التالية للصدمة

٢.٩٢٠.٠٠٤ ٠.٥٧ ٣.٧٤ ٠.٦٥ ٣.٣٧*

الدرجة الكلية للتعايش

 مةمع الصد

١.٢٧٠.٢٠ ٠.٤٧ ٤.٠٥ ٠.٥٨ ٣.٩٢ 

) ١.٩٩(ت الجدولية ) ٠.٠٥=  (دال إحصائية عند مستوى  * 

 ).٩٨(بدرجات حرية 

 :ما يلي) ٦(يتضح من الجدول 

  :اضطراب الضغوط التالية للصدمة

 (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

آبـاء في اضطراب الضغوط التاليـة للصـدمة لـدى ) ٠.٠٥= 

وأمهات شهداء انتفاضة األقصى في محافظات نابلس وطـولكرم 

الشعور بتكرار الحدث، واالضـطرابات (وقلقيلية على أبعاد 
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والدرجــة ) االنفعاليــة، والقابليــة المرتفعــة لالســتثارة

الكلية الضطراب الضغوط التالية للصدمة بين آباء وأمهـات 

غوط الشــهداء ولصــالح أمهــات الشــهداء، بمعنــى أن الضــ

 .التالية للصدمة عند األمهات أعلى منها عند اآلباء

ولم تكن الفروق دالة إحصائية عند مسـتوى الداللـة 

)  =في الضغوط التالية للصـدمة علـى بعـد تجنـب ) ٠.٠٥

 .التفكير بالصدمة بين اآلباء واألمهات

وفيما يتعلق باضطراب الضغوط التالية للصدمة بشكل 

مقارنة باآلباء ولعل السبب فـي  عام آان أعلى لدى األمهات

ذلك قد يعود إلى فاعلية الجانب االنفعـالي لـدى األمهـات 

مقارنة باآلباء، وجميع الجوانب النفسية مرتبطة مـع هـذا 

 .الجانب

  :التعايش مع الصدمة

أنه ال توجد فـروق ذات داللـة ) ٦(أظهرت نتائج الجدول 

التعايش مع في درجة ) ٠.٠٥=  (إحصائية عند مستوى الداللة 

الضغوط التالية للصدمة لدى آباء وأمهـات شـهداء انتفاضـة 

األقصى في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيليـة تعـزى لمتغيـر 

 ).أب، أم(صلة القرابة بالشهيد 

بدرجـة متقاربـة مـع  انهمـا يتعايشـيبمعنى أن آل

الصدمة، وذلك بهدف التكيـف مـع المسـتجدات والمتغيـرات 

الفلسطينية عوضا عن تقارب األحـداث  المستمرة على الساحة

 .لدى آافة األسر الفلسطينية

 ً   :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)  =في آل من اضطراب الضـغوط التاليـة للصـدمة، ) ٠.٠٥
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والتعايش معها لدى آباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصى في 

حافظات نابلس وطولكرم وقلقيليـة تعـزى لمتغيـر الـدخل م

 الشهري لألسرة؟

لمجمـوعتين ) ت(لإلجابة عن السؤال استخدم اختبـار 

 .بين ذلكت) ٧(ونتائج الجدول ) Independent t-test(مستقلتين 

  )٧(الجدول 

لداللة الفروق في آل من اضطراب الضغوط ) ت(نتائج اختبار 

 التالية للصدمة، 

ش معها لدى آباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصى تبعًا والتعاي

 لمتغير الدخل الشهري لألسرة

أقل من  األبعاد

 شيقل٢٥٠٠

شيقل  ٢٥٠٠

 فأآثر

مستوى  )ت(

الداللة

المتو

 سط

االنحر

 اف

المتو

 سط

االنحر

 اف

بعد الشعور بتكرار  

 الحدث

٨.٣٠٠.٠٠٠١ ٠.٩٠ ٢.٨٣ ٠.٤٦ ٤.٢٠

* 

بعد االضطرابات  

 .ليةاالنفعا

٤.٨٦٠.٠٠٠١ ٠.٧٦ ٢.٨٢ ٠.٦٨ ٣.٧٤

* 

بعد تجنب التفكير  

 .بالصدمة

١.٧٨٠.٠٧ ٠.٨٢ ٢.٨٤ ٠.٧٣ ٣.٢٠ 

بعد القابلية  

 .المرتفعة لالستثارة

٥.٠٣٠.٠٠٠١ ١.١٩ ٢.٧٧ ٠.٥٦ ٣.٧٤

* 

الدرجة الكلية للضغوط 

 التالية للصدمة

٧.٧٢٠.٠٠٠١ ٠.٦٨ ٢.٥٢ ٠.٤٧ ٣.٧٢

* 

الدرجة الكلية للتعايش

 مع الصدمة

١.٣٠٠.١٩ ٠.٥١ ٤.١٥ ٠.٥٣ ٣.٩٦ 

) ١.٩٩(ت الجدولية ) ٠.٠٥=  (دال إحصائية عند مستوى *   

 ).٩٨(بدرجات حرية 

 :ما يلي) ٧(يتضح من الجدول 
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  :الضغوط التالية للصدمة -

 (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 

وأمهـات في الضغوط التالية للصدمة لدى آبـاء ) ٠.٠٥= 

شهداء انتفاضـة األقصـى فـي محافظـات نـابلس وطـولكرم 

ــاد  ــى أبع ــة عل ــدث، (وقلقيلي ــرار الح ــعور بتك الش

) واالضطرابات االنفعالية، والقابلية المرتفعة لالستثارة

والدرجة الكلية للضـغوط التاليـة للصـدمة بـين األسـر 

) ٢٥٠٠(شيقل وأصحاب الدخل ) ٢٥٠٠(أصحاب الدخل أقل من 

) ٢٥٠٠(، ولصـالح أصـحاب الـدخل  أقـل مـن شيقل فأآثر

شيقل، بمعنى أن الضغوط التالية للصدمة أعلى عند األسر 

من أصحاب الدخل المنخفض مقارنة باألسـر أصـحاب الـدخل 

ولعل األمر في ذلك قد يعود إلى اعتماد األسرة . المرتفع

في تحمـل جـزء مـن  اإلسهامعلى ابنها قبل استشهاده في 

ة قد عرض األسرة ألعباء إضافية من جراء األعباء االقتصادي

استشهاده زادت من معاناتها وتعرضها للصـدمة التاليـة 

 .شيقل فأآثر) ٢٥٠٠(بشكل أآبر من أصحاب الدخل 

ولم تكن الفروق دالة إحصائيا على بعد تجنب التفكيـر 

 .بالصدمة تبعًا لمتغير الدخل الشهري ألسر الشهداء

  :التعايش مع الصدمة -

أنه ال توجد فـروق ذات داللـة ) ٧(ئج الجدول أظهرت نتا

في درجة التعـايش ) ٠.٠٥=  (إحصائية عند مستوى الداللة 

مع الضغوط التاليـة للصـدمة لـدى آبـاء وأمهـات شـهداء 

انتفاضة األقصى في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية تعزى 

 .لمتغير الدخل الشهري لدى أسر شهداء انتفاضة األقصى

ان أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن جميع ويرى الباحث



   "ة للصدمة والتعايش معھا لدى آباء وأمھات شھداء انتفاضة األقصى في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيليةاضطراب الضغوط التالي"   

  )٨٩(مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
 

قبل قوات االحـتالل  أفراد المجتمع الفلسطيني مستهدفون من

ض النظر عن دخله الشهري أو وضعه المعيشـي، غاإلسرائيلي ب

إضافة إلى تقارب استراتيجية التكيف لدى أفراد المجتمـع 

التي غالبـا مـا تكـون اسـتراتيجية التـدين  ،الفلسطيني

 .ى هللا من أهم أسبابهاوالرجوع إل

 ً   :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامسا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)  =في آل من الضغوط التالية للصدمة، والتعـايش ) ٠.٠٥

معها لدى آباء وأمهات شهداء انتفاضة األقصى في محافظـات 

ن الســكن نــابلس وطــولكرم وقلقيليــة تعــزى لمتغيــر مكــا

 بالنسبة للمواجهات؟

لإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التبـاين األحـادي 

)One –Way ANOVA ( حيث يبين الجدول)المتوسطات الحسـابية ) ٧

 .نتائج تحليل التباين األحادي)٨(بينما يبين الجدول 

  )٧(الجدول 

 المتوسطات الحسابية للضغوط التالية للصدمة والتعايش معها

 غير مكان السكن بالنسبة للمواجهاتتبعًا لمت 

           

 مكان السكن

 األبعاد

قريب من 

 المواجهات

متوسط من 

 المواجهات

بعيد عن 

المواجها

 ت

بعد الشعور بتكرار  

 الحدث

٣.٩٨ ٣.٩٤ ٤.٣٠ 

بعد االضطرابات  

 .االنفعالية

٣.٤٦ ٣.٥٨ ٣.٧٧ 

بعد تجنب التفكير  

 .بالصدمة

٢.٦٤ ٣.١٨ ٣.٦٦ 

بعد القابلية المرتفعة 

 .لالستثارة

٣.٤٩ ٣.٥١ ٣.٨٣ 

 ٣.٣٩ ٣.٥٥ ٣.٨٦الدرجة الكلية للضغوط 
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 التالية للصدمة

الدرجة الكلية للتعايش 

 مع الصدمة

٤.١٥ ٣.٩٦ ٣.٨٥ 

  )٨(الجدول 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اضطراب الضغوط 

 التالية للصدمة

 بعًا لمتغير مكان السكن بالنسبة للمواجهاتوالتعايش معها ت

مصدر  األبعاد

 التباين

مجموع 

المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

المربعات

الدالل)ف(

 ة

بعد الشعور 

بتكرار 

 الحدث

بين 

المجموعات

داخل 

المجموعات

 المجموع

١.٨٤ 

٤٤.٦٨ 

٤٦.٥٣ 

٢ 

٩٣ 

٩٥ 

٠.٩٢ 

٠.٤٨ 

١.٩

٢ 

٠.١٨ 

بعد 

االضطرابات 

 .االنفعالية

بين 

المجموعات

داخل 

المجموعات

 المجموع

١.٢١ 

٥٧.٦٣ 

٥٨.٨٥ 

٢ 

٩٣ 

٩٥ 

٠.٦٠ 

٠.٥٩ 

١.٠

٢ 

٠.٣٦ 

بعد تجنب 

التفكير 

 .بالصدمة

بين 

المجموعات

داخل 

المجموعات

 المجموع

١٣.٦٧ 

٤٢.٩٤ 

٥٦.٦٢ 

٢ 

٩٣ 

٩٥ 

٦.٨٣ 

٠.٤٤ 

١٥.

٤٤ 

٠.٠٠١

* 

بعد 

القابلية 

المرتفعة 

 .لالستثارة

بين 

المجموعات

داخل 

المجموعات

 مجموعال

١.٩٣ 

٥٨.٦٦ 

٦٠.٥٩ 

٢ 

٩٣ 

٩٥ 

٠.٩٦ 

٠.٦٠ 

١.٥

٩ 

٠.٢٠ 
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مصدر  األبعاد

 التباين

مجموع 

المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

المربعات

الدالل)ف(

 ة

الدرجة 

الكلية 

للضغوط 

التالية 

 للصدمة

بين 

المجموعات

داخل 

المجموعات

 المجموع

٢.٥٤ 

٣٦.٠٣ 

٣٨.٥٨ 

٢ 

٩٣ 

٩٥ 

١.٢٧ 

٠.٣٨ 

٣.٢

٧ 

٠.٠٤*

الدرجة 

الكلية 

للتعايش مع 

 الصدمة

بين 

المجموعات

داخل 

المجموعات

 المجموع

١.١٨ 

٢٧.٣٠ 

٢٨.٤٩ 

٢ 

٩٣ 

٩٥ 

٠.٣٩ 

٠.٢٨ 

٢.١

٠ 

٠.١٢ 

الجدولية ) ف(، )٠.٠٥=  (دال إحصائيًا عند مستوى*        

)٣.١٠.( 

أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة ) ٨(يتضح من الجدول 

علــى أبعــاد ) ٠.٠٥=  (إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

الشــعور بتكــرار الحــدث، واالضــطرابات االنفعاليــة، (

ستثارة، والدرجة الكلية للتعـايش والقابلية المرتفعة لال

تعزى لمتغير مكان السكن بالنسبة للمواجهات، ) مع الصدمة

بينما آانت الفروق دالة إحصائيا على بعد تجنب التفكيـر 

بالصدمة، والدرجة الكلية للضغوط التاليـة للصـدمة ومـن 

) Scheffe Test(أجل تحديد هذه الفـروق اسـتخدم اختبـار شـفيه 

ائج يـة بـين المتوسـطات الحسـابية ونتـللمقارنات البعد

 :تبين ذلك) ١٠(، )٩(الجدولين 

  :بعد تجنب التفكير بالصدمة -أ 

  )٩(الجدول 
نتائج اختبار شفيه لداللة الفروق بين متوسطات بعد تجنب 
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 التفكير
 بالصدمة تبعًا لمتغير مكان السكن بالنسبة للمواجهات 

قريب من  مكان السكن

 المواجهات

متوسط من 

 اتالمواجه

بعيد عن 

 المواجهات

قريب من 

 المواجهات

 ١.٠٢ *٠.٤٨* 

متوسط من 

 المواجهات

  ٠.٥٤* 

بعيد عن 

 المواجهات

   

 ).٠.٠٥= (دال إحصائيًا عند مستوى *    

أن جميع المقارنـات البعديـة ) ٩(يتضح من الجدول 

آانت دالة إحصائيا تبعًا لمتغير القرب والبعد عـن مكـان 

 :هذه الفروق آما يليالمواجهات وآانت 

ولصـالح السـكن القريـب مـن ) ، بعيدمتوسط(قريب و -

 .المواجهات

متوسط القرب وبعيد عن المواجهـات ولصـالح متوسـط  -

 .القرب من المواجهات

بمعنى آخر آلما زاد قرب السكن مـن موقـع المواجهـات 

زادت الضــغوط التاليــة للصــدمة علــى بعــد تجنــب الشــعور 

ثـان أن هـذه النتيجـة تتفـق بالصدمة، وعليـه يـرى الباح

والمنطق العلمي الذي يتمثل بأن القرب من موقع المواجهات 

عاليـة مـن الضـغوط  يعرض أهـالي تلـك المنـاطق لـدرجات

النفسية والهلع والخوف الدائم من تجدد المواجهات، وهذا 

يكون بمثابة مثير قوي لزيادة الضـغوط التاليـة للصـدمة 

الي البعيـدين عـن منـاطق على األهالي بشكل أآبر من األهـ

 .المواجهات
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  :الدرجة الكلية للضغوط التالية للصدمة -ب 

  )١٠(الجدول 

نتائج اختبار شفيه لداللة الفروق بين متوسطات الدرجة الكلية 

 للضغوط 

 التالية للصدمة تبعًا لمتغير مكان السكن بالنسبة للمواجهات

قريب من  مكان السكن

 المواجهات

متوسط من 

 المواجهات

د عن بعي

 المواجهات

قريب من 

 المواجهات

 ٠.٤٦ ٠.٣٠* 

متوسط من 

 المواجهات

  ٠.١٦ 

بعيد عن 

 المواجهات

   

 ).٠.٠٥=  (دال إحصائيًا عند مستوى *     

أن الفروق في الدرجة الكليـة )١٠(يتضح من الجدول 

الضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى آباء وأمهـات شـهداء 

فظات نابلس وطولكرم وقلقيلية آانت انتفاضة األقصى في محا

فقط دالة إحصـائية بـين مكـان السـكن القريـب والبعيـد 

بالنسبة للمواجهات ولصالح القريب بمعنى أن قـرب السـكن 

من موقع المواجهات ألسر الشهداء يزيد من الضغوط التالية 

للصدمة لديهم والسبب في ذلك يعود إلى اسـتمرار األحـداث 

بنهم إضافة إلى زيادة فرصة تعرض ا دالتي تذآرهم باستشها

 .أفراد آخرين من األسرة لإلصابة أو االستشهاد

 .بينما لم تكن المقارنات األخرى دالة إحصائيا

  :التوصيات والمقترحات

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يقترح الباحثان 

 :التوصيات التالية
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ضرورة اهتمام المؤسسات االجتماعية بأسر الشـهداء  -١

اعدتهم على تجاوز األزمات والمحن التي يعانون لمس

 .منها بسبب استشهاد أبنائهم

سر شـهداء انتفاضـة األقصـى، ألضرورة إنشاء جمعية  -٢

دور هذه األسر في المجتمع وتثقـيفهم  تعنى بتفعيل

آي يصـبحوا أآثـر تعايشـًا مـع الضـغوط التاليـة 

 .للصدمة وخاصة األمهات

ـــؤون االج -٣ ـــل وزارة الش ـــرورة أن تعم ـــة ض تماعي

علـى االجتماعية غير الحكوميـة األخـرى والمؤسسات 

مساعدة أسر الشـهداء، وخاصـة المحتـاجين مـنهم، 

ضـحوا  دورهم اإليجابي فـي المجتمـع الـذي وتفعيل

 .بفلذات أآبادهم من أجله

يوصي الباحثان بإجراء دراسة مماثلة تمثل مختلـف  -٤

محافظات فلسطين ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة 

 .ليةالحا

يوصي الباحثـان بـإجراء دراسـة مشـابهة تتنـاول  -٥

لها الدراسة الحالية مثـل متغيرات أخرى لم تتناو

خوة الشهداء ومقارنـة نتائجهـا بنتـائج إأقارب و

 .الدراسة الحالية
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  المراجع

  :المراجع العربية: أوالً 

، بناء مقياس اضـطراب )١٩٩٦(جاسم ،محمد الخواجه ،  - 

المجتمــع الكــويتي، الضــغوط التاليــة للصــدمة فــي 

-٣١٣دراسات نفسية، المجلد السادس، العدد الثالث، 

٣٣٠. 

وآحالـة لـدى  -، القلق آسمة)١٩٩٣(الخرافي، نوريه  - 

أبناء الشهداء وأبنـاء األسـرى الكـويتين، المجلـة 

 .٤٣-٢١، )٢٦(، )٨(التربوية، 

، اســتراتيجيات تكيــف )١٩٩٨(العارضــة، معــاذ ،  - 

التـي تـواجههم فـي المعلمين مع الضـغوط النفسـية 

المدارس الثانويـة الحكوميـة فـي محافظـة نـابلس، 

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية 

 . ، نابلس ، فلسطين

، )١٩٩٦(العنزي، عويد سلطان ، العنزي ،فريح عويـد  - 

بعد العدوان  ةرابات النفسية لدى األسر الكويتياالضط

ادس، العـدد العراقي، دراسات نفسـية، المجلـد السـ

 .٣٥١-٣٣١الثالث، 

االنتهاآــات اإلســرائيلية ) ٢٠٠١(الوحيــدي، ميســون   - 

ــة،  ــة والتنمي ــطيني، الطفول ــل الفلس ــوق الطف لحق

)٢٢٨-٢٠٩)١. 
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 )١(الملحق رقم 

 أداة الدراسة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 ة الكريمة المحترمة،،،األسر 

 تحية وبعد،

يقوم الباحثان بإجراء دراسة ميدانية لغاية البحث 

العلمي، وإجراء الحلول المناسبة لها، ويرجى التكرم 

وفق ما ينطبق ورأيك الشخصي، ) X(باالستجابة بوضع شارة 

 .وال يوجد استجابات صحيحة وأخرى خاطئة

 

 شاآرين لكم حسن تعاونكم

                                   

 الباحثان

 

  :البيانات الشخصية: أوالً 

 :بما ينطبق عليك) X(يرجى وضع شارة 

   أم          ب أ: صلة القرابة بالشهيد -١
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       ٢٥٠٠أقل من  ):بالشيقل(الدخل الشهري لألسرة  -٢

 شيقل فأآثر ٢٥٠٠

قريب من   : مكان السكن بالنسبة للمواجهات -٣

 المواجهات

بعيد عن         موقع متوسط البعد للمواجهات                

 المواجهات
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  :االستبانة: ثانيا

  :وفق ما ينطبق عليك) X(يرجى وضع شارة    
بدرجة  الفقراتالرقم

آبيرة

  جدًا

بدرجة

آبيرة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة

قليلة

بدرجة

قليلة

  جداً 

أشعر فجأة آأن االستشهاد ألحد   ١

رة أبنائي اآلخرين سيحدث م

  .ثانية

          

اقتربت أشعر بتوتر آلما   ٢

الذآرى السنوية الستشهاد 

  .بنيا

          

أشعر بالضيق من استمرار   ٣

هي عليه ألنها  األحداث على ما

  .بنياتذآرني باستشهاد 

          

أصبحت أواجه صعوبة في ترآيز   ٤

  .انتباهي

          

أشعر بأني أعيش مع ما حدث   ٥

  .ألبني خالل االنتفاضة

          

أعي تمامًا واجباتي   ٦

ومسؤولياتي تجاه أسرتي على 

  .الرغم استشهاد أبني

          

تناقصت اهتماماتي باألنشطة   ٧

االعتيادية بعد استشهاد 

  .أبني

          

انزعج بشدة عند التعرض   ٨

لمواقف تذآرني باستشهاد 

  .أبني

          

ال مانع لدي من التحدث دومًا   ٩

  .عن ظروف استشهاد أبني

          

أتجنب جميع األماآن والشوارع   ١٠

.التي تذآرني باستشهاد أبني

          

إيماني بالقضاء والقدر   ١١

  .ازداد بعد استشهاد أبني

          

          أشعر بقرب أجلي ولن أعيش   ١٢
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  .طويالً بعد استشهاد أبني

أصبحت شديد الغضب بعد   ١٣

  .استشهاد أبني

          

مزاجي أصبح متقلبًا منذ   ١٤

  .نياستشهاد أب

          

إيماني بعدالة قضيتي ازداد   ١٥

  .بعد استشهاد أبني

          

لدي رغبة في االنعزال عن   ١٦

  .اآلخرين منذ استشهاد أبني

          

أصبح سلوآي يتسم بالتوتر   ١٧

.والعصبية منذ استشهاد أبني

          

أشعر بالراحة واالستقرار على   ١٨

  .الرغم من استشهاد أبني

          

أشعر بالذنب ألوم نفسي و  ١٩

  .والتقصير لعدم توجيه أبني

          

أجد صعوبة في النوم منذ   ٢٠

  .استشهاد أبني

          

احترم الناس وتقديرهم لي   ٢١

  .ازداد بعد استشهاد أبني

          

أحبذ عدم المشارآة باألفراح   ٢٢

  .بعد استشهاد أبني

          

أحاول جاهدًا أن أتجنب آل ما   ٢٣

  .يذآرني بابني

          

ياة أسرتي أصبحت أآثر ح  ٢٤

وئامًا وتعاضدًا بعد استشهاد 

  .أبني

          

ال احتمل سماع صوت الرصاص   ٢٥

وهدير الطائرات ألنها تذآرني 

  .باستشهاد أبني

          

ال أستطيع نسيان استشهاد   ٢٦

.أبني وصورته دائمًا في ذهني

          

أبذل جهدي لتجنب الحديث عن   ٢٧

  .استشهاد أبني
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بدرجة  لفقراتاالرقم

آبيرة

  جدًا

بدرجة

آبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة

قليلة

بدرجة

قليلة

  جداً 

أتجنب مشاهدة جنازات   ٢٨

الشهداء في التلفاز أو 

في الشارع بعد استشهاد 

  .أبني

  

        

اهتماماتي وتعاطفي مع   ٢٩

أسر الشهداء ازداد بعد 

  .استشهاد أبني

  

        

أخاف عند اقترابي من   ٣٠

ذي وقع به المكان ال

  .استشهاد أبني

  

        

أشعر بالضيق آلما تذآرت  ٣١

  .ظروف استشهاد أبني
  

        

تفرض تفاصيل استشهاد   ٣٢

أبني  نفسها على 

  .تفكيري

  

        

شعوري بالفخر واالعتزاز   ٣٣

ازداد بعد استشهاد 

  .أبني

  

        

أحلم أحالمًا مزعجة منذ   ٣٤

  .استشهاد أبني
  

        

أبني أصبحت بعد استشهاد  ٣٥

  .أشكو من اآلالم الجسمية
  

        

أصبح نومي متقطعًا   ٣٦

ومضطربًا بعد استشهاد 

  .أبني

  

        

أفزع وأقفز من مكاني   ٣٧

عند سماع إطالق النار 

  .بعد استشهاد أبني

  

        

أشعر برغبة قوية   ٣٨

لالنتقام من العدو الذي 

  .قتل أبني

  

        

          انزعج عند سماع الصوت   ٣٩
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عد العالي والصراخ ب

  .استشهاد أبني

أغضب بشدة لمشاهدتي   ٤٠

أبسط األخطاء بعد 

  .استشهاد أبني

  

        

أشعر بأن آراهيتي   ٤١

لالحتالل ازدادت منذ 

  .استشهاد أبني

  

        

أشعر باالآتئاب الدائم   ٤٢

  .منذ استشهاد أبني
  

        

عالقاتي االجتماعية   ٤٣

ازدادت نموًا وتطورًا بعد

  .استشهاد أبني

  

        

تمر علي فترات أآره   ٤٤

فيها نفسي بسبب استشهاد

  .أبني

  

        

ثقتي بنفسي زادت بعد   ٤٥

  .استشهاد أبني
  

        

أنا مقتنع أن تحرير   ٤٦

الوطن من االحتالل يلزمه 

  .الكثير من التضحيات

  

        

أمارس حياتي بصورة   ٤٧

طبيعة على الرغم من 

  .استشهاد أبني

  

        

ة لم أعد أشعر بأي متع  ٤٨

حقيقية في الحياة بعد 

  .استشهاد أبني

  

        

أغضب بشدة إذا وجه إلي   ٤٩

نقدًا أو لوم من جراء 

  .استشهاد أبني

  

        

ترتعش أعضاء جسمي آلما   ٥٠

تذآرت ظروف استشهاد 

  .أبني

  

        

لم أعد أهتم بما يجري   ٥١

من حولي بعد استشهاد 
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  .أبني

ثقتي بنفسي ازدادت   ٥٢

شهاد آثيرًا بعد است

  .أبني
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Posttraumatic Stress Disorder and Coping with it for Fathers and Mothers  Martyrs of Al- Aqsa  
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Dr: Abdel Naser Qadumi     Dr:  Gassan Hilo 
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AL-Ahssa Region 

      BY: Dr. Maha m. Al-Ajmi 
 

 

The aim of this study was to find out the level of posttraumatic stress disorder and the degree of 

coping with it for the fathers and mothers martyrs of Al- Aqsa Intifada in Nablus, Tulkarm, and Qalqilia 

Governorates in the light of some independent variables. To achieve that, the study was conducted on (100) 

father and mother of the martyrs by using a questionnaire. The questionnaire contains (51) item which 

covers the domains of the study which indicates the following results: 

        There was a high degree of posttraumatic stress disorder for the fathers and mothers of the martyrs, 

where the overall percentage of response amounted to (71.4%). At the same time, the study revealed that 

there was a high degree of coping with (PTSD) for the fathers and mothers, the percentage of response of 

this domain amounted to (79.8%).  

There were significant differences at ( = 0.05) level between mothers and fathers in (PTSD) domain in 

favor of the mothers. Whereas significant differences were not found in the coping domain for the same 

variables. 

There were significant differences at ( = 0.05) level between lower income and high income in (PTSD) 

domain in favor of the low income. 

There were significant differences at ( = 0.05) level between the families who lived close to the line of 

clashes and the families lived far from the line in favor of the families who lived close to the line of 

clashes. 


