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  ملخص
  :إلىتهدف هذه الدراسة   

على  اإلسرائيليالفلسطينية نتيجة العدوان  المرأةالنفسية واالجتماعية التي تعاني منها  اآلثار إلىالتعرف  .١
 .األقصىئات المجتمع خالل انتفاضة شتى ف

المترتبة على  اآلثارمع  المرأةالتباين في تكيف  فيأثر المتغيرات الديمغرافية المختلفة  إلىالتعرف  .٢
  .اإلسرائيليالعدوان 

  .المرأة الفلسطينية فياآلثار اإليجابية لالنتفاضة  إلىالتعرف  .٣
لطريقة العشوائية الطبقية من النساء الفلسطينيات في با هنرااختي تمامرأة ) ٩٠٠(تكونت عينة الدراسة من 

وقد تم بناء استبانه لقياس الضغوطات  ةمحافظات شمال فلسطين من مستويات علمية وظروف مهنية مختلف
  .استخرجت لها دالالت الصدق والثبات أنالعينة بعد  أفرادالنفسية واالجتماعية طبقت على 

  :نتائج الدراسة ما يلي أظهرت
وهذا يعني %). ٦٩(الفلسطينية درجة كلية بلغت  المرأةالنفسية واالجتماعية على  اآلثاربلغت درجة لقد  .١

  .أن المرأة الفلسطينية تعاني بدرجة عالية نتيجة العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني
الحالة ور، العم: (فيما يتعلق بأثر المتغيرات الديمغرافية التالية إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .٢

جرح أو استشهاد أحد ودخل األسرة، ومنطقة السكن، و، طبيعة عمل المرأةومستوى الدراسة واالجتماعية، 
  .)دخل على الضغوط النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها المرأةالأفراد األسرة ومصدر 

                                                 
 .جامعة النجاح الوطنية –تم انجاز هذا البحث بدعم جزئي من عمادة البحث العلمي  *
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، والتعرض األسرة أفراددد ع(المتغيرات الديمغرافية على بفيما يتعلق   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .٣
  .على الضغوط النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها المرأة) االنتفاضة ألحداث

الفلسطينية خالل انتفاضة  المرأةله  السلبية  التي تتعرض اآلثارالرغم من على لقد تبين من الدراسة انه  .٤
 :أهمهاومن  اإليجابية، اآلثاروجد بعض انه ت إالنتيجة للعدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني  األقصى

أن المجتمع الفلسطيني والذي عماده المرأة اصبح اكثر إدراكاً ورغبة في المقاطعة االقتصادية   .أ 
إلسرائيل مما يدل على وعي المجتمع الفلسطيني لهذا السالح الحاد والفعال والذي أفرزته االنتفاضة 

  %)٧٣(حيث نال هذا المجال متوسطات عالية بلغت 
اهتمام النساء بشكل اكبر في األحداث ومتابعة البرامج اإلخبارية ولكن في الوقت نفسه عبرن عن   .ب 

في استمرار االنتفاضة بالرغم من درجة إحباط المرأة والضغوط %) ٦٧(رغبة نالت متوسط 
  .النفسية التي تمر بها

 الدولة تهاقامإنتفاضة عن استقالل وتسفر اال أنكبيرة من  وآمال وتوقعات اًالدراسة اهتمام أظهرتكما   .٥
ة وعاصمتها القدس الشريف وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه ضمن القوانين الفلسطينية المستقل

  .الدولية
خاصة نساء المخيمات الفلسطينيات في وبالفلسطينية بشتى نتائجها  للمرأةالدراسة باستقطاب اكبر  وأوصت

  للمرأةمن نواحي اجتماعية واقتصادية وتحقق  المرأةمية تعمل على دعم جمعيات ومؤسسات حكومية وغير حكو
  .االجتماعي الهام في هذه المرحلة لبدأ التكافم

 
Abstract 
 The purpose of this study is to determine the effects of the Intifada on women in 
Palestine.  It is aimed to identify the effects of demograhic variables (age, marital status, 
level of education, occupational status, place of residence, family income, and number 
of family members) on the dependent variable, the degree of psychological pressures on 
Palestinian women. Furthermore it s aimed to high light the positive effects of the 
Intifada on Palestinian women. 

 A stratified sample which consisted of a (900) women was selected randomly from 
different areas of North Palestine Districts.  To collect the data, a questionnaire was 
built by the researchers, validated and applied to the sample of the study, and analyzed 
by the (SPSS) statistical program. 

The results of this study indicate: 

1. The degree of psychological and social and economic effects was (69%) as an 
average of stress among Women in Palestine.  Which means that the Palestinian 
women are suffering from the Israeli aggression on Palestinian people. 



 ٥١٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد حممد عساف، مىن سعداهللا شعث 

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

2. There are significant mean differences on the effect of psychological pressures 
related to the demographic variables of (age, social status, level of education, type 
of job, place of living, and family income). 

3. There are no significant mean differences of the effect of the psychological effects 
related to demographic variables of the number of family members, and the 
degree of violent events women under went. 

In spite of the negative effects of Israeli aggression on Palestinian women, they 
showed awareness towards better use of time with their families and towards 
boycotting Israeli goods. 

They also showed awareness towards a positive resistance of the Israeli 
occupation for the sake of establishing an independent Palestinian state. 

  
  المقدمة والخلفية النظرية

تتشابه االنتفاضة الفلسطينية مع غيرها من الثورات الوطنية الديمقراطية في العالم كونها انطلقت   
تماعية مختلفة ومتباينة، فاالنتفاضة من قاعدة عريضة حشدت في صفوفها قطاعات وشرائح اج

باعتبارها مبادرة شعبية تستند إلى أوسع دعم وتحالف بين جميع شرائح المجتمع ،ومن الطبيعي أن 
  .تلعب المرأة دوراً هاماً وحاسماً في إنجاز مهام الثورة الوطنية

شـتى منـاحي   إال أن أحداث االنتفاضة تركت بصماتها على المرأة الفلسطينية كما تركت على 
  .الحياة

حيث اعتبرت مشاركة المرأة فـي المرحلـة    ١٩٨٧وقد تجلّت المرأة بوضوح في انتفاضة عام 
األولى لالنتفاضة مشاركة نشطة فعاله األمر الذي منحها شرعية لحركتها االجتماعيـة، فقـد نظمـت    

د منهن شـهيدات كمـا   النساء الفلسطينيات المظاهرات الحاشدة وتم اعتقال الكثيرات منهن وسقط العدي
تحملت المرأة أعباء المنزل كاملة بعد اعتقال أو استشهاد أفراد من العائلة كما عملت علـى تشـكيل   

  .]١٩٩٠كتاب ،[دورات تنظيمية شعبية مثل لجان األحياء، وأنشأت العديد من التعاونيات
سـبي وتراجـع   امتازت بهبوط ن ١٩٨٧وقد اعتبر البعض أن المرحلة الثانية من انتفاضة عام 

عدم وجود برنـامج  رّد البعض هذا التراجع وذاك إلى انعكسا سلباً على الفاعلية  النضالية للمرأة وقد 
  .اجتماعي لالنتفاضة يساهم في تطوير دور المرأة النضالي ودعمه

 ومهما كان الدور الذي تلعبه النساء في الحركات الوطنية، فقد كان دائماً دوراً كبيراً في األحداث
ـ السياسية في التأثير على الصحة النفسية واألوضاع االجتماعية علـى النسـاء، فقـد كانـت ال     رأة م
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الفلسطينية أول من عانى من ظاهرة التسرب من المدارس والجامعات، وأول مـن تعـرض لمشـكلة    
  .]١٩٩٠ عبد الجواد،[الزواج المبكر، ثم كانت المرأة أول من تحملت األعباء االقتصادية لألسرة

من هنا كان على المرأة الفلسطينية النضال على عدة أصعدة منها النضال السياسي وعلى صعيد 
  .قانون األحوال الشخصية

بعد أحداث األقصى وتحولها  إلى صراع من اجـل   ٢٠٠٠وقد كان لتفجر األحداث في أكتوبر 
امله أو مسنة ومـن شـتى   الحرية واالستقالل اثر كبير في المرأة الفلسطينية سواء أكانت طالبة، أو ع

  .طبقات المجتمع الفلسطيني وفئاته الجغرافية
وقد أكدت الكثير من الدراسات اآلثار الوخيمة التي تتعرض إليها النساء، وهن الحلقة األضـعف  

حول نساء  ]Ron,1999[في أي مجتمع، وذلك في حاالت الحروب والنزاعات، كما أظهرت ذلك دراسة
  .البوسنه

زاعات وأجواء الحروب على برامج تأهيل النساء المصابات وأولويات ذلـك فـي   وأيضاً اثر الن
  .وهي دراسة حالة في المخيمات الفلسطينية ]Collins,1999[المجتمع كما بينت دراسة

على أن التعرض  للتجارب الصادمة يؤثر بشكل سلبي  ]١٩٩٣[لوقد أثبتت دراسة قوته وبوناماكي
  .فقدان التركيز واضطرابات الذاكرة وضعف التحصيل الدراسيفي األداء العقلي لإلنسان من 

إال أن بعض الدراسات بينت انه قد تكون لالنتفاضة آثار عالجية جماعية للنساء فـي المجتمـع   
الفلسطيني من حيث تحويل الفلسطينيين من طور الضحية إلى حالة السيادة والـتحكم فـي المصـير    

حول آثار االنتفاضة األولـى   ]١٩٨٩بونامـاكي، [اب كما تبين دراسةوالتأثير بالتالي على األطفال والشب
  .]Carbarino, et al, 1991[ودراسة كاربارينو وآخرون

ومع أن الدراسات المتعلقة بالصحة النفسية للمرأة  غير كافية، إال أن بعضها ذو مدلوالت غيـر  
% ٥٠ضفة والقطاع عبـرن  امرأة من ال) ١٥٠٠(والتي تضمنت  ]١٩٩٥صنصور،[ففي دراسة. إيجابية

منهن بآراء منحـازة للرجـل وأظهـرن    % ٣٠منهن عن عدم الثقة وعدم االعتزاز بالنفس كما حملن 
  .منهن الشعور بالدونية% ٣٠

نسبة أعلى للبنات في اختبارات اإلبداع حول اآلثـار   ]١٩٩٣،قوته، بوناماكي[وقد أظهرت دراسة
وقد  ٠.٣٥البات في قطاع غزه، وقد كانت نسبة التشابه المختلفة لالنتفاضة األولى على الطالب والط

وقد أظهرت الطالبات درجة تقدير للذات أعلـى مـن الطـالب    . كان للجنس تأثير ذو داللة إحصائية
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الذكور وكان لدرجة الذكاء العالية عالقة بدرجة تقدير عالية للذات بينما كان لألحداث الصادمة اثر في 
  .انخفاض تقدير الذات

نتائج كثيرة من الدراسات أن األحداث السياسية الصادمة مثل العنف واإلصابة وفقدان أحد  وتؤكد
أفراد العائلة تزيد من المعاناة النفسية، فاألحداث الصادمة زادت درجة الضغط النفسي واالضطرابات 

  .]١٩٩٨[اروالنج ]١٩٩٣[قوته وبناماكي ]١٩٩٠ حمامي،[العصابيه والميل للمخاطرة وقللت تقدير الذات
أما بالنسبة لألوضاع االجتماعية لألسر الفلسطينية وانعكاسها على المرأة الفلسطينية، فقد أحدثت 
االنتفاضة تغيرات في واقع الحياة االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية بين شرائح المجتمع الفلسـطيني  

لى كافة المؤسسات والمرافق قـد  وربما يكون التغير االجتماعي الذي طرأ على األسرة الفلسطينية وع
  .جعل من هذا المجتمع وحدة  واحدة انسجمت في بقعة واحدة

فمن حيث مسؤولية رعاية األسرة فال تزال العائلة الفلسطينية تتميز بشكل عام ببنيتها الهرميـة  
ألب على أساس الجنس والعمر فال يزال األب يحتل مركز السلطة والمسؤولية، إال أن زيادة مشاركة ا

مما يبين انخراط اكبر لألب % ٩.٦٥قبل االنتفاضة األولى إلى % ٨.٥في األعباء المنزلية زادت من 
ً -دائمـا  -أما بالنسبة للعالقة بين الزوجين فقـد كـان  . في شؤون األسرة عن الدور النمطي التقليدي

مل على زيادة المشاكل لألوضاع والضغوطات السياسية اكبر األثر فيها فقد أثبتت الدراسات أنها قد تع
  .]١٩٩٠تكريتي،[الزوجية

ومن اكثر الموضوعات جدالً في األسرة الفلسطينية اثر االنتفاضة على العادات االجتماعية داخل 
 تاألسرة الفلسطينية فقد انخفضت نسبة تكاليف الزواج من حيث تقليل المهور وعـدم إقامـة حفـال   

قت الفراغ فقد زادت نسبة مشاهدة التلفاز وكانت البـرامج  الخ أما من ناحية قضاء األسرة لو...الزفاف
  .]١٩٩٠تكريتي،[اإلخبارية هي الخيار الطبيعي لهذه المشاهد

 

  مشكلة الدراسة
تواجه األسرة الفلسطينية مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية شتى بسبب األوضاع الصعبة التي   

ل المرأة الفلسطينية عماد األسرة الفلسطينية، فقـد  يعيشها المجتمع الفلسطيني منذ أحداث أكتوبر، وتشك
، مركـز  ١٩٩٨[رجـل ) ١٠٠(امرأة لكـل   ٩٦بلغت نسبة النساء إلى الرجال في المجتمع الفلسطيني 

  .]اإلحصاء الفلسطيني
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الجهاز المركـزي لإلحصـاء   [فقط من العاملين%) ١٢.٣(وقد شكلت نسبة النساء في سوق العمل 
١٩٩٨[.  

من %) ٧(حيث كانت نسبـة الشهيـدات  ١٩٨٧وبشكل واضح في انتفاضة كما شاركت النساء 
  .]١٩٩٨الجهاز المركزي لإلحصاء، [١٩٩٧-١٩٨٧نسبة الشهداء ما بين سنة 

مـن  ) ٥٠٠(بين النسبة اإلجمالية، كما تم اعتقـال  % ٩وأيضاً نسبة الجرحى من النساء كانت 
  .النساء منذ بدء االحتالل

ان عدد  ]٢٠٠١ بلسم،[ني نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيوقد أظهرت نتائج مسح ميدا
من النساء الحوامل لم يتلقين أية رعايـة  %) ٦.١٩(النساء الحوامل تضاعف أربع مرات ونصف وان 

لإلجهاض بسبب  تعبرت عن وجود امرأة على األقل تعرض األسرمن % ٧وان  ،صحية أثناء الحمل
لالعتداءات اإلسرائيلية  وامن أجمالي أفراد األسرة تعرض%) ١٠(ية وان اإلجراءات العقابية اإلسرائيل

  .]٢٠٠١مركز اإلحصاء الفلسطيني، [مختلف أنواعهاب
وتسعى هذه الدراسة إلى معرفة اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة علـى المـرأة    

ى المرأة الفلسطينية ومدلوالتها المختلفة خالل انتفاضة األقصى ومعرفة اثر المتغيرات الديموغرافية عل
  .بالنسبة للنساء في محافظات الشمال في فلسطين 

  
  أسئلة الدراسة

  :انحصرت أسئلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية  
ما هي اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية لالنتفاضة المترتبة على المرأة الفلسـطينية مـن    .١

 .مع الفلسطينيشتى فئات المجت

لآلثار النفسية للعدوان اإلسرائيلي في ) ٠.٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٢
المرأة الفلسطينية يعزى إلى متغيرات الجنس، والحالة االجتماعية، والحالة االقتصادية، ومستوى 

عمـل الـزوج   الدراسة، وعدد أفراد األسرة، ومنطقة السكن، والتعرض لألحداث الصـادمة، و 
 ومصدر الدخل؟

 ما اآلثار اإليجابية لالنتفاضة في المرأة الفلسطينية؟ .٣

 إذا كان هناك آثار إيجابيه أخرى لالنتفاضة عليك أو على المجتمع الفلسطيني أرجو ذكرها؟ .٤
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  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

  أهمية الدراسة
تكتسب الدراسة أهمية فائقة من حداثة الموضوع وإلحاحه، بخاصة وان المواضيع التي تتنـاول   .١

 .لمرأة الفلسطينية وآثار االنتفاضة فيها ال تزال قليلة جداًا

تلقي هذه الدراسة المزيد من الضوء واالهتمام حول مشاكل المرأة الفلسطينية وحاجاتها كونهـا   .٢
  ).عماد األسرة(تكون نصف المجتمع الفلسطيني، 

نتفاضة فـي مجتمعنـا   تعتبر هذه الدراسة حلقة مكمله لسلسلة دراسات متعلقة باآلثار المختلفة لال .٣
 .الفلسطيني والتي بدأت تظهر وبشكل جلي على معظم فئاته

تلقي هذه الدراسة المزيد من الضوء واالهتمام على موضوع الصحة النفسية للمرأة الفلسـطينية   .٤
وبخاصة في فترة األزمات السياسية وكيفية التعايش مع الخبرات الصادمة والتكيف معها لبنـاء  

  .أسرة مستقرة
يراً ستساعد هذه الدراسة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية باتخاذ اإلجراءات المناسبة أخ .٥

 .لمساعد المرأة في هذا المجال وبالتالي لحل مشاكل المجتمع بأسره
  

  أهداف الدراسة
  تهدف هذه الدراسة إلى  

ية نتيجـة العـدوان   التعرف إلى اآلثار النفسية واالجتماعية التي تعاني منها المـرأة الفلسـطين   .١
 .اإلسرائيلي على شتى فئات المجتمع خالل انتفاضة األقصى

 .التعرف على االثار االيجابية لالنتفاضة على المرأة الفلسطينية .٢

محاولة تقديم بدائل مستقبلية تساعد المرأة  بنفسها أو بالتنسيق مع المؤسسـات المختلفـة لحـل     .٣
 .مشكالتها المختلفة

ة المتغيرات الديمغرافية على تكيف المرأة مع اآلثار النفسـية المتربـة   التعرف إلى مدى مساهم .٤
 .على العدوان اإلسرائيلي خالل االنتفاضة

  
  حدود الدراسة

  :اقتصرت هذه الدراسة على  
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عينة عشوائية من النساء الفلسطينيات اعتماداً على مستويات علمية وظـروف  : المحدد البشري .١
  .مهنية مختلفة

 .محافظة الشمال :المحدد المكاني .٢

وحتـى   ١٥/٦/٢٠٠١جرت هذه الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة مـا بـين   : المحدد الزماني .٣
١٥/٩/٢٠٠١. 

  .نتائج هذه تتوقف على صدق وثبات أداة الدراسة .٤
  

  مصطلحات الدراسة
في هي الدرجة الكلية التي تحصل عليها المرأة على مقياس اآلثار النفسية وتتمثل : اآلثار النفسية -

فر األمـن ونقـص الثقـة    الشعور الشامل بالقلق والخـوف واإلحبـاط واليـأس وعـدم تـو     
  .]١٩٩٦ عساف،[الخ..بالنفس

هي الدرجة الكلية التي تحصل عليها المرأة على مقياس التعايش : التعايش مع الخبرات الصادمة -
ب على المشـكالت  تعني الجهد الذي تبذله المرأة للتغل ]١٩٧٧[أما عند هان. مع الخبرة الصادمة

  .]Hann,1977[الداخلية والخارجية التي تواجهها والقدرة على التكيف معها
 فاخر، عقـل، [حالة من التوتر الشامل الذي ينشأ خالل الصراعات ومحاوالت الفرد للتكيف :القلق -

١٩٧٦[.  
ر فـاخ [نسيان ال شعوري للخبرات المهددة وذلك بسبب رغبه حقيقية فـي عـدم التذكـر :الكبت -

  .]١٩٧٦ عقل،
هو عبارة عن أية خبرة ذات شعور قوي وغالباً ما يصاحب هـذه الخبـرة االنفعاليـة     :االنفعال -

تغيرات جسميه مثل تغير الدورة الدموية والتنفس وإفراز العرق وفي الغالب ما تصاحب أيضـاً  
  .]١٩٧٦عيسوي، [بأفعال قهرية عنيفة أو شديدة أو حادة

للمسـجد  " شـارون "ة الشعب الفلسطيني التي بدأت على اثر زيارة هي انتفاض: انتفاضة األقصى -
وقـد أدت  .  واستمرت من اجل الحصول على الحرية واالسـتقالل . ٢٨/٩/٢٠٠٠األقصى في 

مواطن فلسطيني ) ١٧٠٠٠( فلسطينياً وإصابة اكثر من) ٧٥٠(حتى اآلن إلى استشهاد اكثر من 
  .]٢٠٠١ مركز اإلحصاء الفلسطيني،[بجروح مختلفة
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  الطريقة واإلجراءات
  

  منهج الدراسة
لقد تم استخدام المنهج الوصفي بصورته التحليلية للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة في   

  .تحليل نتائج الدراسة نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة
  

  مجتمع الدراسة
 .ت شمال فلسطينيتكون مجتمع الدراسة من مجموع المرأة الفلسطينية التي تسكن في محافظا

وقد تم  .سنة) ٥٩- ١٨(امرأه من الفئة العمرية بين ) ٩٠.٠٠٠(ويبلغ مجتمع الدراسه تقريباً حوالي 
) ٩٠٠(اختيار عينة طبقة عشوائية موزعة على جميع المناطق السكنية من المحافظات التالية وعددها 

  ). ١(جدول رقم كما هو مبين في ال%) ٦٧.٥(أي ما نسبته ) ٦٠٨(امرأة استجاب منها 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المحافظات والمدن والقرى المشتركة في الدراسة  :)١(جدول 

النسبة المئوية 
 لكل محافظة

عدد االستبانات 
 المسترجعة

عدد االستبانات 
 الموزعة

 الرقم محافظات شمال فلسطين

 ١ محافظة نابلس   

  مدينة نابلس .أ ١٩٠ ١٣٠ 

  رية تلق .ب ٣٠ ٢٢ 

   قرية قوصين .ج ٣٠ ٢١ 

    قرية بيت ايبا .د  ٣٠  ٢١ 
    بلدة برقة .ه  ٣٥  ٢٢ 
    قرية كفر قليل .و  ٢٥  ١٩ 
    بيت الماء –عكسر  –بالطة  :مخيمات .ز  ٦٠  ٥١ 

    المجموع  ٤٠٠  ٢٨٥ %٤٦.٩
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 )١(تابع جدول رقم ... 

النسبة المئوية 
 لكل محافظة

عدد االستبانات 
 المسترجعة

ستباناتعدد اال
 الموزعة

 الرقم محافظات شمال فلسطين

  ٢ محافظة جنين    
    مدينة جنين .أ  ١٠٠  ٦٦ 
    مدينة طوباس .ب  ٣٢  ٢٢ 
    بلدة قباطية. ج  ٢٥  ١٥ 
    بلدة سيلة الظهر .د  ٢٥  ١٧ 
    بلدة عرابة .ه  ٢٠  ١٥ 
    مخيم جنين .و  ٣٥  ٢٥ 
    المجموع  ٢٣٧  ١٥٠ %٢٤.٧
  ٣ محافظة طولكرم      
    مدينة طولكرم ومخيم نور شمس .أ  ٧٥  ٥٧  
    قرية شويكه .ب  ٢٢  ١٤  
    قرية عالر .ج  ٢٢  ١٢  
    قرية عنبتا .د  ٢٢  ١٣  
    المجموع ١٤١  ٩٦  %١٥.٧

  ٤  محافظة قلقيلية  ٥٦  ٤٢  
   مدينة قلقيلية-أ      
    قرية عزون .ب  ٢٢  ١١  
    كفر ثلث. ج  ٢٢  ١٥  
    رأس عطية .د  ٢٢  ١٤  %١٢.٧
    جموعالم ٩٠٠  ٦٠٨  %٦٧.٥

  
  عينة الدراسة

) ٩٠.٠٠٠(تقريباَ من مجتمع الدراسة الذي بلغ حوالي ) ٠.٠١(تكونت عينة الدراسة من حوالي 
امرأة حيث تم توزيع االستبانات حسب عدد السكان في كل منطقة في كـل  ) ٩٠٠(امرأة  أي حوالي 
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لى من المشـاركة وذلـك   ولم يستطع الباحثان الحصول على نسبة أع. المدن والقرى المذكورة أعاله
  .بسبب صعوبة المواصالت والحصار واإلغالق المتكرر للمناطق من قبل سلطات االحتالل

استبانة لعدم اكتمالها، وبـذلك  ) ٥٠(امرأة على االستبانات، واستثنيت منها ) ٦٥٨(وقد استجابت 
يث استوفت إجـابتهن  امرأة ح) ٦٠٨(يكون عدد أفراد العينة التي أجري عليها التحليل اإلحصائي هو 

من %)  ٦٧.٥٥( االستجابة على مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية للمرأة أي ما يساوي
  .يبين وصف عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات المستقلة) ١(عينة الدراسة والجدول 

  
  أداة الدراسة

: ديمغرافيـة عامـه وهـي   واشتمل على معلومات  األول: تكونت أداة الدراسة من أربعة أجزاء
العمر، والحالة االجتماعية، وعدد أفراد األسرة، ومستوى الدراسة، وطبيعة العمل، ومنطقـة السـكن،   

، ، عمـل الـزوج  ودخل األسرة، والتعرض لألحداث والقصف، وجرح واستشهاد أحد أفراد األسـرة 
  .ومصدر الدخل

ل اآلثار النفسية، ومجـال اآلثـار   مقياس الدراسة الخاص بمجا: واشتمل على أما الجزء الثاني
  .االجتماعية واالقتصادية للعدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

بعد اآلثار اإليجابية لالنتفاضة كما هو موضح فـي جـدول رقـم    : واشتمل على والجزء الثالث
أخـرى  كان هناك آثـار إيجابيـة    ١اذ: سؤال إنشائي وهو: اشتمل على الجزء الرابعأما ).  ٢،٣،٤(

) ٧٧(لالنتفاضة على المرأة الفلسطينية او المجتمع الفلسطيني أرجو ذكرها؟ وقد تكون المقياس مـن  
وقد طلب الباحثان من المستجيبين االستجابة على فقرات .  فقرة، ومن سؤال إنشائي بصورته النهائية

، )٢(، ونادراً) ٣(، وأحياناً )٤(، وغالباً )٥(دائماً : االستبانه وفقاً البعاد مقياس ليكرت الخماسي وهي
  ).١(وأبداً 

  
  صدق األداة

فقرة تم عرضـها علـى   ) ٧٧(بعد االنتهاء من إعداد جميع فقرات أداة الدراسة والتي تضمنت 
سبعة محكمين من أعضاء الهيئة التدريسيه في كلية العلوم التربوية حيث طُِلَب إليهم مراجعة الفقـرات  

وفـي   .مالئمة لمجاالتها وفيما إذا كانت الفقرات تقيس ما وضعت لقياسـه وإبداء الرأي فيما إذا كانت 
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ضوء المقترحات  أجريت التعديالت المناسبة على الفقرات وتتم حذف وإضافة وتعديل الفقرات التي ال 
وكان نسبة اتفاق المحكمين التي اعتمدت في هذه الدراسة لتحديد مدى صالحية . تفي بأغراض الدراسة

  %).٨٥( العبارة هو
  

  ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة فقد تم حساب معادلة كرونباخ الفا لمجاالت الدراسة الثالثة وكان معامـل  

والكلي ) ٠.٧٩(واالقتصادية واآلثار اإليجابية ) ٠.٨٤(الثبات لمجال اآلثار النفسية واآلثار االجتماعية 
  ).٠.٩٤(لألبعاد الثالثة 

  
  إجراءات الدراسة

  :ء الدراسة وفق الخطوات التاليةتم إجرا
  .إعداد االستبيانه كما مر سابقاً في أداة الراسة .١
 .عرض االستبانه على لجنة من المحكمين لتحقيق صدق األداة .٢

قام الباحثان بطباعة أداة الدراسة حيث وضع على الصفحة األولى تعليمات التطبيق وان  .٣
 .وستبقى سرية المعلومات الواردة فيه ستستخدم ألغراض التطبيق 

 ٥٩- ١٨(امرأة ما بين ) ٩٠.٠٠٠(بعد ذلك قام الباحثان بتحديد مجتمع الدراسة والبالغ حوالي  .٤
وتم توزيع االستبانات بالتعاون مع طلبة كلية العلوم ) ٠.٠١(ثم تم تحديد العينة بنسبة ) سنه

لد وان توزع مع مراعاة المناطق الجغرافيه لكل ب) ١(التربوية كما هو مبين في جدول رقم 
 .االستبانات على مهن مختلفة وأعمار مختلفة

  .تم تحليل البيانات عن طريق استخدام الحاسوب .٥
  

  تصميم الدراسة
  :تضمنت الدراسة المتغيرات التالية

العمر، والحالة االجتماعية، وعدد أفراد األسرة، والمستوى العلمـي،  : (المتغيرات المستقلة وهي .١
  ).، ومدى التعرض لألحداث الصادمة، ووجود شهيد في البيتومكان السكن، ودخل األسرة



 ٥٢٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد حممد عساف، مىن سعداهللا شعث 

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

االستجابة على مجاالت الدراسة وهي اآلثار النفسية واآلثار االقتصادية : المتغيرات التابعة وهي .٢
 .واالجتماعية، واآلثار اإليجابية

  
  المعالجات اإلحصائية

لمعالجـات اإلحصـائية   وا) (SPSSلقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 
  :التالية

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .١
 ).ت(اختبار  .٢

 ).ANOVA(تحليل التباين األحادي  .٣

 .معادلة كرنباخ الفا لحساب الثبات .٤

  .للمقارنات البعدية" شيفيه" اختبار  .٥
 

  تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها
الجتماعية واالقتصادية التي تتعرض لها المـرأة  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اآلثار النفسية وا

الفلسطينية في ظل انتفاضة األقصى باإلضافة إلى التعرف على اثر المتغيرات الديمغرافية على هـذه  
  .اآلثار وفيما يلي عرض للنتائج التي تم الحصول عليها تبعاً ألسئلة الدراسة

  :لنتائج المتعلقة بالسؤال األولا  :أوالً
ر النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية نتيجة العدوان هي اآلثاما 

  اإلسرائيلي في ظل انتفاضة األقصى؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت 

  : التالية الدراسة الثالثة ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية
  قليلة جداً%) ٣٥(اقل من  - ١
 قليلة%) ٤٩.٩٩-% ٣٥(من  - ٢

 متوسطة%) ٦٤.٩٩-%٥٠(من  - ٣

 كبيرة%) ٧٩.٩٩ -%٦٥(من  - ٤

 كبيرة جداً) فما فوق% ٨٠(من  - ٥
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  ــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

أما األساس الذي اعتمد عليه في توزيع ذلك هو أساس إحصائي قائم على توزيع المسافات بـين  
  .فئات التدريج بشكل متساوٍ

  فسية واالجتماعيةمجال اآلثار الن .١
حيث تم حساب متوسطات اآلثار والنسب المئوية واالنحراف المعياري لكل فقرة مـن فقـرات   

  ).٢(المجال كما هو مبين في الجدول رقم 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال اآلثار النفسية للعـدوان اإلسـرائيلي علـى المـرأة     :  )٢(جدول 

  الفلسطينية

االنحراف 
 ريالمعيا

النسبة 
 المئوية

متوسط 
 االستجابة

 الرقم الفقرة

 ١ اشعر بالتعب واإلرهاق بسبب األحداث حولي ٤.٢٨ %٨٥.٦ ٠.٩٧

أخاف أن يحدث شيء ما لي أو ألفراد أسـرتي أو مـن    ٤.٣٢ %٨٦.٤ ١.١٣
 احب

٢ 

 ٣ اشعر بعدم األمان ٣.٨٧ %٧٧.٤ ١.٢٣

 ٤ اشعر بالتشاؤم من المستقبل ٣.٧٢ %٧٤.٤ ١.٢٣

 ٥ اشعر بالقلق والخوف ٣.٨٦ %٧٧.٢ ١.٠٧

 ٦ أصبحت كثيرة النسيان وقليلة االنتباه والتركيز ٣.٥٧ %٧١.٤٥ ١.٣٠

 ٧ اشعر بالحزن واألسى لما يحدث ٤.٢٦ %٨٥.٢ ١.٠٨

 ٨ اشعر بخيبة أمل في نفسي ٣.٥٤ %٧٠.٨ ١.٣٠

 ٩ ياسترسل كثيراً بأحالم اليقظة للهروب من الوضع الحال ٣.١٧ %٦٣.٤ ١.٣٩

اعتقد أنني مريضة وأعاني من االم واضطرابات جسمية  ٣.٠٤ %٦٠.٨ ١.٤٣
 مختلفة

١٠ 

 ١١ اعتقد أنى حادة المزاج  وعصبية في تعاملي مع الناس  ٣.٠٧  %٦١.٤  ١.٢٧

أخاف إن أتعرض لإلصابة وما قد ينتج عنها من مشكالت   ٣.٦٢  %٧.٤  ١.٢٧
 مختلفة

١٢ 

لمركبات مما لها من مخاطر خالل أخاف من السفر با  ٣.٦١  %٧٢.٢  ١.٣٢
 األحداث

١٣ 



 ٥٢٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد حممد عساف، مىن سعداهللا شعث 

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

 )٢(تابع جدول ... 

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

متوسط 
 االستجابة

 الرقم الفقرة

مـن   واإلهانـة أخاف من التعرض للقتـل او العـذاب     ٣.٧٤  %٧٤.٨  ١.٢٩
 المستوطنين والجيش

١٤ 

 ١٥ أصبحت أعاني من عادات نمطية مزعجة  ٣.٢٢  %٦٤.٤  ١.٣٨

 ١٦ أصحبت أدخن كثيراً  ٢.٣٢  %٤٦.٤  ١.٤٩

 ١٧ اشعر بأنني منهكة نفسياً  ٣.٢٨  %٦٥.٦  ١.٢٢

 –أشكو من وجود أعراض صداع، االم رأس   ٣.٠٦  %٧١.٢  ١.٤٣
 الخ..حساسية

١٨ 

 ١٩ أتناول الكثير من المنبهات او المهدئات في هذه األيام  ٣.٢  %٦٤  ١.٤٥

مسؤولين على حل المشكالت التي اشعر بعدم الثقة بال  ٣.٦٧  %٧٣.٤  ١.٣٨
 نعاني منها

٢٠ 

 ٢١ )زوجي، أوالدي، اخوتي(راد عائلتي أتشاجر كثراً مع أف  ٣.٠١  %٦٠.٢  ١.٣٤

 ٢٢ اشعر بأنني سأنفجر بسبب الغضب لما يجري من حولي  ٣.٥٩  %٧١.٨  ١.١٤

 ٢٣ أحس بازدحام األفكار في ذهني  ٣.٧٢  %٧٤.٤  ١.١٩

 ٢٤ تخداماً للحمام بسبب توترياصبحت اكثر اس  ٣.١٥  %٦٣  ١.٤٥

أفكر بإعداد خطط لحماية نفسي وأسرتي عندما تتعـرض    ٣.٧  %٧٤  ١.١٩
 للهجوم من المستوطنين أو الجيش

٢٥ 

ابكي واصرخ كثيرا وأدعو على اليهـود عنـد مشـاهدة      ٣.٨١  %٧٦.٢  ١.٢٦
 األحداث الدامية

٢٦ 

 ٢٧ أخاف أن أبقى وحيدة في البيت  ٣.١٦  %٦٣.٢  ١.٤٤

 ٢٨ أخاف من النوم لوحدي  ٣.١  %٦٢  ١.٤٨

 ٢٩ أعاني من الحرمان بسبب الوضع االقتصادي السيئ  ٣.٣١  %٦٦.٢  ١.٣٩

أحس أحياناً بان مشاعري قد تبلدت ولم اعد اهـتم لمـا     ٢.٩٤  %٥٨.٨  ١.٣٨
 يحدث

٣٠ 

 ٣١ اشعر أحياناً أنني أتسبب بصراخ ومشاكل داخل األسرة  ٢.٩٧  %٥٩.٤  ١.٣٢

  لدرجة الكليةا  ٣.٤٥  %٦٩  ٠.٦٩
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- %٤٦.٤(أن درجة اآلثار النفسية واالجتماعية تراوحت ما بين ) ٢(يتضح من الجدول رقم 
وهذا يعني أن المرأة الفلسطينية تعاني من آثار نفسية %)  ٩٦(وان الدرجة الكلية هي%) ٨٦.٤

درجات على  وكانت أعلى خمس واجتماعية  مترتبة على العدوان اإلسرائيلي على المرأة الفلسطينية
  ):٢(الفقرات التالية حسب الترتيب كما هو مبين في الجدول رقم 

  أخاف ان يحدث شيء ما لي أو ألفراد أسرتي أو من احب )٢( - ١
  اشعر بالتعب واإلرهاق بسبب األحداث حولي) ١( - ٢
  اشعر بالحزن واألسى لما يحدث )٧( - ٣
  والجيش أخاف من التعرض للقتل او العذاب واالهانة من المستوطنين )١٤( - ٤
  أحس بازدحام األفكار في ذهني )٢٣( - ٥

  مجال البعد االجتماعي واالقتصادي .٢
لآلثار ري لكل فقرة من فقرات هذا المجال تم حساب متوسطات النسب المئوية واالنحراف المعيا

االجتماعية واالقتصادية التي تعاني منها المرأة الفلسطينية خالل االنتفاضة نتيجة للعدوان اإلسـرائيلي  
  ).٣(لى الشعب الفلسطيني كما هو مبين في الجدول رقم ع

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال اآلثار االجتماعية واالقتصادية للعدوان اإلسرائيلي   :)٣(جدول 
  على المرأة الفلسطينية

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

متوسط 
 االستجابة

 الرقم الفقرة

 ٣٢ المشاركة بالنشاطات االجتماعية والمناسبات بأتتجن ٣.٣١ %٦٦.٢ ١.٤٠

 ٣٣ أصبحت أهمل واجباتي المنزلية ومسؤولياتي اتجاه األسرة ٢.٦٠ %٥٢ ١.٣٣

 ٣٤ اشعر بان دافعيتي لتعليم أبنائي او للتعلم أصبحت ضعيفة ٢.٨٤ %٥٦.٨ ١.٣٥

أصبحت أهمل عالقاتي االجتماعية في العمل وحتى خارجة  ٣.١٣ %٦٦.٢ ١.٣٣
 بسبب التوتر النفسي

٣٥ 

 ٣٦ أصبحت اكثر حساسية عندما يوجه لي نقد او لوم  ٣.٢٤ %٦٤.٨ ١.٢٥

 ٣٧ أصبحت غير قادرة على اتخاذ قرارات مهمة في هذه األيام ٣.٣٨ %٧٦.٦ ١.٢٩

أتمنى لو أعيش سعيدة أنا وأوالدي واخوتي كبقية نساء  ٤.٢٩ % ٨٥.٨ ١.٠٣
 العالم

٣٨ 



 ٥٢٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد حممد عساف، مىن سعداهللا شعث 

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

 )٣(تابع جدول ... 

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

متوسط 
 االستجابة

 الرقم الفقرة

 ٣٩ أنا ذكية قادرة على التكيف مع الظروف ٣.١٩ %٦٥.٨ ١.٢٧

 ٤٠ اعتقد أن سلوكي بقي كما هو بالرغم من الظروف ٣.٥٣ %٧٠.٦ ١.٢٢

 ٤١ لقد زاد االعتماد علي في تحمل المسؤولية اتجاه أسرتي ٢.٩٩ %٥٩.٨ ١.٢٩

اعتقد انه يوجد لدي شعور بالذنب لتصرفي اتجاه أبنائي   ٣.١٧  %٦٣.٤  ١.٣٩
 وأسرتي

٤٢ 

لقد أصبحت هناك صعوبة اكثر في االتصال والتواصل   ٣.١٥  %٦٣  ١.٣٨
 بيني وبين أفراد أسرتي وأقربائي

٤٣ 

  ٤٤ أشكو من ظلم الناس لي وألفراد أسرتي  ٣.٦٣  %٧٢.٦  ١.٢٠
ألحداث والمشاكل التي نعاني منها إال بالرغم من سوء ا  ٣.٣٢  %٦٦.٤  ١.٢٥

 أن توقعاتنا وطموحنا ال تزال عالية

٤٥  

اعتقد أنى نشيطة وكثيرة الفاعلية وحيوية في حياتي   ٣.٠٩  %٦١.٨  ١.٣٨
 بالرغم من الظروف

٤٦  

  ٤٧ أصبحت ال أثق بالنفس كثيراً وخاصة في هذه الظروف  ٢.٦٨  %٥٣.٦  ١.٥٧
  ٤٨ غير الئقة وحتى جارحة مع الناساستخدم ألفاظا   ٢.٩٦  %٥٩.٢  ١.٤١
أصبحت على عدم وفاق دائم مع والدي، زوجي،   ٢.٨٨  %٥٧.٦  ١.٣٨

 الخ..اخوتي

٤٩  

اعتقد أنني ال أستطيع مواجهة مشكالت الحياة اليومية   ٢.٨٢  %٥٦.٤  ١.٣٥
 الصعبة

٥٠  

  ٥١ الخ..أصبحت ال أراعي الذوق العام في المظهر والملبس  ٣.١٩  %٦٣.٨  ١.٢٤
أعاني كثيراً من الضغوط داخل العمل والبيت بسبب كثرة   ٢.٩٦  %٥٩.٢  ١.٣٨

 المسؤوليات الملقاة علي

٥٢  

 ةتتدخل أسرتي في شؤوني الخاصة وأنشطتي االجتماعي  ٣.٣٥  %٦٧  ١.٣١
 بشكل يضايقني

٥٣  

أملئ حياتي اليومية بكل ما يثير اهتمامي بالرغم من   ٣.٦٥  %٧٢  ١.٣٤
 الظروف الصعبة

٥٤  

  ٥٥ أجد سلوكي طبيعياً في تعاملي مع أفراد الجنس اآلخر  ٤.٠٦  %٨١.٢  ٠.٩٨
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 )٣(تابع جدول ... 

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

متوسط 
 االستجابة

 الرقم الفقرة

  ٥٦ احب أفراد أسرتي وتسود الثقة واالحترام بيني وبينهم  ٣.٥٨  %٧١.٦  ١.٣١
مور حياتي في البيت اصبح من لصعوبة علي تدبير أ  ٣.٩٧  %٧٩.٤  ٠.٩٨

 بسبب سوء األوضاع االقتصادية

٥٧  

اعتقد أن األوضاع السياسية واالقتصادية تنعكس سلباً   ٣.٥٦  %٧١.٢  ١.٢٦
 على حياتنا اليومية

٥٨  

إن معاناتنا سببها سوء التخطيط على المستوى اإلداري   ٣.٨٤  %٧٦.٨  ١.٠٨
 والمالي وليس األحداث وحدها

٥٩  

أن متطلبات األوالد كثيرة وال يمكن تلبيتها في هذه أرى   ٣.١٩  %٦٣.٨  ١.٤
 الظروف

٦٠  

اشعر ان أوالدي محرومون بسبب الوضع االقتصادي   ٣.٦٠  %٧٢  ١.١٦
 الذي نمر به

٦١  

  ٦٢ لقد تأثرت أنماط األسرة االستهالكية بسبب االنتفاضة  ٣.٠٨  %٦١.٦  ١.٢٥
  ٦٣ لقد قل توفر المواد الغذائية في البيت  ٣.٠١  %٦٠.٢  ١.٥٥
  ٦٤ الدرجة الكلية  ٣.٣٦  %٦٦.١٢  ٠.٥٦٧

أن درجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية على المرأة الفلسطينية كانت ) ٣(يتضح من الجدول رقم 
وكانت أعلى خمس درجات  %) ٦٦.١٢(بمتوسط مقداره ) ٨٥.٨-%٥٢(عالية، حيث تراوحت ما بين 

  :على الفقرات كما هو مبين في الجدول هي
  واخوتي كبقية نساء العالم وأوالديلو أعيش سعيدة أنا  أتمنى ٣٨ - ١
  أجد سلوكي طبيعياً في تعاملي مع أفراد الجنس اآلخر ٥٥ - ٢
  أصبحت غير قادرة على اتخاذ قرارات مهمة في هذه األيام ٣٧ - ٣
  أشكو من ظلم الناس لي وألفراد أسرتي ٤٤ - ٤
  والمالي وليس األحداث وحدها إن معاناتنا سببها سوء التخطيط على المستوى اإلداري ٥٩ - ٥
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  بعد اآلثار اإليجابية لالنتفاضه مجال  .٣
  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال بعد اآلثار اإليجابية لالنتفاضه  :)٤(جدول 

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

متوسط 
 االستجابة

 الرقم الفقرة

ضة ألنني ال أستطيع أن أنا ارغب في استمرار االنتفا ٣.٣٦ %٦٧.٢ ١.٥٦
 .أتحمل استمرار الوضع الحالي لالحتالل اإلسرائيلي

٦٥ 

 ٦٦ لقد اعتمدنا مقاطعة البضائع اإلسرائيلية ٣.٦٥ %٧٣ ١.٢٨

 ٦٧ لقد زاد شراءنا للسلع الوطنية دعماً لالنتفاضة ٣.٣٤ %٦٦.٨ ١.٣٩

 ٦٨ الجأ إلى دعم مادي لالنتفاضة وبقدر استطاعتي ٣.٠٤ %٦٠.٨ ١.٣٨

 ٦٩ لقد زادت تدابيري المنزلية كالتموين والتخزين والحياكة ٣.١٧ %٦٣.٤ ١.٣٤

اقضي وقت فراغي في أعمال تطوعية لها عالقة  ٢.٦٧ %٥٣.٤ ١.٤٣
 باالنتفاضة

٧٠ 

 ٧١ اكثر من زيارة اسر الشهداء والجرحى ٣.١٣ %٦٢.٦ ١.٥٢

لنشرات لقد زادت ساعات مشاهدتي للتلفاز وخاصة ا ٣.٨١ %٧٦.٢ ١.١٧
 اإلخباري مما زاد من ثقافتي السياسية

٧٢ 

 ٧٣ لقد ازدادت مساعدتي لتدريس األوالد واالهتمام بهم ٣.٤٧ %٦٩.٤ ١.٢٠

 ٧٤ أصبحت اكثر دراية بإدارة  أمور البيت ٣.٣٤ %٦٦.٨ ١.١٩

 ٧٥ أصبحت اقضي وقت اكبر في قراءة الجرائد  ٣.١٠  %٦٢  ١.٢٣

 ٧٦ في الصالة والدعاء أصبحت اقضي وقت  ٣.٥٤  %٧٠.٨  ١.٢٩

  ٧٧ ال يوجد وقت فراغ لدي  ٣.٠٩  %٦١.٨  ١.٣٤
   الدرجة الكلية  ٣.٢٨٥  %٦٥.٧  

أن هناك آثاراً إيجابية لالنتفاضـة وكانت الدرجـة الكليـة هـي ) ٤(يتضح من الجدول رقم 
لفقرات فقد كانت أهم ا. على الرغم من اآلثار السلبية لالنتفاضة في الشعب الفلسطيني%) ٦٥.٧(

  :وهي) ٤(اإليجابية مرتبه حسب أهميتها كما هو مبين في الجدول رقم 
     لقد زادت ساعات مشاهدتي للتلفاز وخاصة اإلخبارية مما زاد من ثقافتي السياسة ٧٢ - ١
  لقد اعتمدنا مقاطعة البضائع اإلسرائيلية ٦٦ - ٢
  حنةأصبحت اقضي وقت  في الصالة والدعاء من اهللا أن يساعدنا في هذه الم ٧٦ - ٣
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  لقد ازدادت مساعدتي لتدريس األوالد واالهتمام بهم ٧٣ - ٤
أنا ارغب في استمرار االنتفاضة ألنني ال أستطيع أن أتحمـل اسـتمرار الوضـع الحـالي      ٦٥ - ٥

  . لالحتالل اإلسرائيلي
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه  :ثانياً

مـن متوسـطات   ) ٠.٠٥(اقل مـن   عند مستويات الداللة إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة 
 العمر، والحالة(النفسية واالجتماعية تعزى لمتغيرات  اآلثارعينة الدراسة على مقياس  أفراداستجابات 

، ومنطقة السكن، ودخل المرأة، وطبيعة عمل للمرأة، ومستوى الدراسة األسرة أفراداالجتماعية، وعدد 
، وعمل الزوج، ومصدر األسرة أفراد أحدتشهاد وجرح واس األحداثخالل  لألذى، والتعرض األسرة
  ).األسرة إلىالدخل 

عن السؤال استخدم المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستويات المتغيرات المسـتقلة   ولإلجابة
النفسية  اآلثارلقياس داللة الفروق في  األحاديوكذلك استخدم تحليل التباين ) ٥(كما يبين الجدول رقم 

  ).٦(االقتصادية للمتغيرات المستقلة كما هو مبين في جدول رقم واالجتماعية و
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستويات المتغيرات المستقلة في الدراسة : )٥(جدول 

النسبة 
 المئوية

االنحراف
 المعياري

 المتغير المستوى العدد المتوسط

٢٥.٧%  
٤٧.٤%  
٢٦.٩% 

٠.٤٩  
٠.٦٢  
٠.٦٢ 

٣.٢٦  
٣.٣٨  
٣.٤٨ 

١٥٨  
٢٩٢  
١٦٦ 

  سنه٢٠اقل من  - ١
 ٤٠- ٢٠من - ٢

 ٤٠اكثر من  - ٣

 العمر

٣٥.١%  
٥٦.٢%  
٨.٨% 

٠.٥٢  
٠.٦١  
٠.٨٥ 

٣.٣٧  
٣.٣١  
٣.٧٧ 

٢١٦  
٣٤٦  
٥٤ 

  عزباء - ١
 متزوجة - ٢

 مطلقة أو أرملة - ٣

 الحالة االجتماعية

٢٣.٧%  
٣٤.١%  
٤٢.٢% 

٠.٥٣  
٠.٥٥  
٠.٦٦ 

٣.٣٧  
٣.٣٨  
٣.٣٨ 

١٤٦  
٢١٠  
٢٦٠ 

  أفراد ٤اقل من  - ١
 أفراد ٦- ٤ - ٢

 ٦اكثر من - ٣

 األسرة عدد أفراد
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النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

 المتغير المستوى العدد المتوسط

١٥.٩%  
٣٤%  
٤٦%  
٣.١% 

٠.٦١  
٠.٦٥  
٠.٥٤  
٠.٣١ 

٣.٥٤  
٣.٣٤  
٣.٣٦  
٣.٢٦ 

٩٨  
٢١٤  
٢٨٤  
٢٠ 

  ابتدائي - ١
 ثانوي+إعدادي - ٢

 جامعة+دبلوم - ٣

 دراسات عليا - ٤

 للمرأة مستوى الدراسة

٤٢.٥%  
٤٢.٢%  
١٥.٣% 

٠.٦١  
٠.٥٦  
٠.٤٧ 

٣.٤٠  
٣.٢٣  
٣.٩٦ 

٢٦٢  
٢٦٠  
٩٤ 

  مدينة - ١
 قرية - ٢

 مخيم - ٣

 منطقة السكن

٣٣.٤%  
٣٣.٨%  
١٩.٨%  
١٣% 

٠.٥٢  
٠.٦٤  
٠.٦٣  
٠.٤٦ 

٣.٤٩  
٣.٥٠  
٣.١٧  
٣.١ 

٢٠٦  
٢٠٨  
١٢٢  
٨٠ 

  دينار٢٠٠اقل من- ١
  دينار ٣٩٩-٢٠٠- ٢
  دينار ٥٩٩-٤٠٠- ٣
 دينار ٦٠٠اكثر من - ٤

 بالدينار األردني األسرةدخل 

٢٧.٣%  
٣٥.٧%  
١٩.٥%  
١٧.٥% 

٠.٤٦  
٠.٦٠  
٠.٧٢  
٠.٥٩ 

٣.٤٧  
٣.٣٤  
٣.٣٠  
٣.٣٨ 

١٦٨  
٢٢٠  
١٢٠  
١٠٨ 

  بدرجة كبيرة - ١
  بدرجه متوسطة - ٢
  بدرجة ضعيفة - ٣
 لم أتعرض - ٤

 التعرض ألحداث االنتفاضة

٣١.٨%  
٦٨.٢%  

٠.٥٤  
٠.٦١  

٣.٥٣  
٣.٣١  

١٧٦  
٤٤٠  

  نعم - ١
  ال  - ٢

جرح او استشهاد أحـد أفـراد   
  األسرة

٣٥.٤%  
٤٧.٧%  
١٦.٨%  

٠.٥٩  
٠.٥٥  
٠.٦٣  

٣.١٩  
٣.٤٥  
٣.٥٦  

٢١٨  
٢٩٤  
١٠٤  

  يعمل - ١
  ال يعمل - ٢
  يعمل بشكل متقطع - ٣

  عمل الزوج

٤٣.١%  
٢١.٧%  
١٩.٩%  
١٥.٣%  

٠.٥٧  
٠.٧١  
٠.٤٤  
٠.٣٩  

٣.٣٨  
٣.١٩  
٣.١٨  
٣.٧٩  

٢٦٢  
١٣٢  
١٢١  
١٠١  

  راتب واحد - ١
 اكثر من راتب - ٢

 عمل خاص - ٣

  شؤون اجتماعيه - ٤

  مصدر الدخل
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داللة الفروق في مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية تبعاً نتائج تحليل التباين األحادي ل  :)٦(جدول 
  لمتغيرات الدراسة المستقلة

مستوى 
 الداللة

ف 
 المحسوبة

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 المتغير مصدر التباين

٢.٠٨ ٥.٩٦ *٠.٠٠٣  
٠.٣٥ 

٤.١٦  
٢١٤.١٤  
٢١٨.٣١ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  بين المجموعات
  اخل المجموعاتد

 المجموع

 العمر

٤.٦٦ ١٣.٦٩ *٠.٠٠٠١  
٠.٣٤ 

٩.٣٣  
٢٠٨.٩٧  
٢١٨.٣١ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

 الحالة االجتماعية

٠.٣٢ ٠.٩٦  
 

١.٢٧  
٠.٣٥  

 

٢.٢٥  
٢١٨.٢٨  
٢١٨.٣٠ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

 عدد أفراد األسرة

١.٠٨ ٣.٠٩ *٠.٠٢  
٠.٠٣٥ 

٣.٢٥  
٢١٥.٠٥  
٢١٨.٣١ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

 مستوى الدراسة

٣.٥٥ *٠.٠٢  
 

١.٢٥  
٠.٣٥ 

٢.٥٠  
٢١٥.٨٠  
٢١٨.٣١ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

 طبيعة العمل

٧.٢٣ ١٨.٩٤ *٠.٠٠٠١  
٠.٣٣ 

١٤.٤٦  
٢٠٣.٨٥  
٢١٨.٣١ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  لمجموعاتبين ا
  داخل المجموعات

 المجموع

 منطقة السكن

١٨.٩٤ *٠.٠٠٠١  
 

٦.١٨  
٠.٣٣ 

١٨.٥٥  
١٩٩.٧٦  
٢١٨.٣١ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

 دخل األسرة
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 )٦(تابع جدول ... 

مستوى 
 الداللة

ف 
 المحسوبة

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 المتغير مصدر التباين

٠.٨٤ ٢.٤٠ ٠.٧  
٠.٣٥ 

٢.٥٥  
٢١٥.٧٦  
٢١٨.٣١ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

التعرض لألحداث 
 القصف

٥.٨٩ ١٧.١ *٠.٠٠٠١  
٠.٣٤٦ 

٥.٩٠  
٢١٢.٤١  
٢١٨.٣١ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

جرح أو استشهاد 
 أحد أفراد األسرة

٦.٣٠ ١٨.٨ *٠.٠٠٠١  
٠.٣١ 

١٢.٥٩  
٢٠٥.٧٢  
٢١٨.٣١ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

 عمل الزوج

٨.٨٦ ٢٨.٣ *٠.٠٠٠١  
٠.٣١٣ 

٢٦.٥٦  
١٩١.٧٥  
٢١٨.٣١ 

٢٠  
٦١٣  
٦١٥ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

 مصدر الدخل

  )٠.٠٥=(دالة إحصائياً عند مستوى اقل من   *

بـين  ) ٠.٠٥=(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ) ٦(يتضح من الجدول رقم 
مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية وكل من متغير العمر، والحالة االجتماعية، ومسـتوى الدراسـة،   

سرة، وعمل الزوج، ومصـدر  وطبيعة عمل المرأة، ومنطقة السكن، وجرح أو استشهاد أحد أفراد األ
  .الدخل

انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اقل مـن  ) ٦(كذلك يتضح من الجدول رقم 
)=من مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية ومتغير عدد أفراد األسـرة والتعـرض ألحـداث    ) ٠.٠٥

  .القصف
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات ) شيفيه(ومن اجل تحديد بين من كانت الفروق استخدم اختبار 
  .تبين ذلك) ١١(و) ١٠(و) ٩(و) ٨(و) ٧(ول الحسابية، ونتائج الجدا

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعديه بين المتوسطات الحسابية لمقياس اآلثار النفسية واالجتماعية   :)٧(جدول 
  واالقتصادية تبعاً لمتغير العمر

 العمر سنة٢٠اقل من سنة٤٠-٢٠من سنة٤٠اكثر من

 سنة٢٠اقل من   ٠.١٣ -*  ٠.٢٣

 سنة ٤٠-٢٠من    * - ٠.٩٨

 سنة ٤٠اكثر من    

  )٠.٠٥=(دالة إحصائياً عند مستوى *

  :ما يلي) ٧(يتضح من جدول رقم 
توجد فروق دالة إحصائية على مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية للمرأة تبعاً لمتغير العمر عنـد  

) سـنه  ٤٠(فئة اكثر مـن   لصالح) سنة ٤٠اكثر من (وفئة ) سنة ٢٠(المرأة بين فئة العمر اقل من 
وذلك ألن هذه الفئة اكثر نضوجاً ومسؤولياتها اكثر واكثر عرضه للضغوط لذلك تعاني اكثر من فئة 

  بين الفئات األخرى فهي غير مهمة إحصائياًأما . الشباب
واالجتماعية نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمقياس اآلثار النفسية   :)٨(جدول 

  واالقتصادية تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

 الحالة االجتماعي عزباء متزوجة مطلقة أو أرملة

 عزباء  ٥.٦٠ * - ٠.٣٩

 متزوجة   ٠.٤٥

 مطلقة أو أرملة   

  )٠.٠٥=(دال إحصائياً عند مستوى اقل من *

  :ما يلي) ٨(يتضح من جدول رقم
على مقياس اآلثار النفسية بين من هن عـوازب ومطلقـات أو   توجد فروق ذات داللة إحصائية   .١

أرامل لصالح من هن مطلقات أو أرامل وذلك الن بعض األرامل هـن زوجـات الشـهداء أو    
  .مستوى دخلهن أو ظروفهن اكثر صعوبة من العوازب



 ٥٣٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد حممد عساف، مىن سعداهللا شعث 

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

أن توجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس اآلثار النفسية بـين المتزوجـات والمطلقـات      .٢
األرامل لصالح المطلقات واألرامل وهذا أن المطلقة أو األرمل تعاني اكثر الن بعض األرامل و

 .زوجات الشهداء في االنتفاضة وثانياً ظروفهن اكثر صعوبة واقل دعماً من المتزوجات

 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدى مستوى المعاناة بين العوازب والمتزوجة  .٣

ائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمقياس اآلثار النفسية واالجتماعية نت  :)٩(جدول 
  االقتصادية تبعاً لمتغير مستوى الدراسة

 مستوى الدراسة ابتدائي فما دون ثانوي+إعدادي جامعه+ دبلوم  دراسات عليا

 ابتدائي فما دون  ٠.١٩ ٠.١٨  *٠.٢٧

 ثانوي+ إعدادي    - ١.٣٦  ٧.٢٠

 جامعة+ دبلوم    ٨.٦ -

  دراسات عليا    

  )٠.٠٥=(دال إحصائياً عند مستوى اقل من   *

  :ما يلي) ٩(يتضح من جدول رقم 
توجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية بين من هن مـن فئـة     

هذا يعني أن فئة غير متعلمات يعانين اكثـر  المرحلة التعليمية األساسية فما دون فئة الدراسات العليا و
من المتعلمات وذلك الن وعينهن اقل، ومستوى رواتبهن ومعيشتهن اقل من المتعلمـات مـن حملـة    

  .أما بين الفئات األخرى مثالً فيوجد فروق ذات داللة إحصائية. شهادات الدراسات العليا
ن المتوسطات الحسابية لمقياس اآلثار النفسية واالجتماعية نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بي  :)١٠(جدول 

  واالقتصادية تبعاً لمتغير طبيعة العمل

 طبيعة العمل ربة بيت موظفة طالبة

 ربة بيت  ١.٧٧ ٠.١٣

 موظفة   *-٠.١٥

 طالبة   

  )٠.٠٥=(دال إحصائياً عند مستوى اقل من   *

  :اآلتي) ١٠(يشير جدول رقم 



 ...... "اآلثار النفسية االجتماعية واالقتصادية اليت تتعرض هلا " ـــــــــــــــــــــــــ ٥٣٨ 

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

لة إحصائية على مقياس اآلثار النفسية االجتماعية التي تتعرض لها المـرأة  يوجد فروق ذات دال  
تبعاً لعمل المرأة حيث أن الموظفة تعاني اكثر من ربة البيت ومن الطالبة، وذلك لتعرضها لمضايقات 

وثانياً ألنها تتحمل معاناة العمل فـي  . الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين اكثر من الطالبة وربات البيوت
  .هذه الظروف وضغوط االحتالل

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمقياس اآلثار النفسية واالجتماعية   :)١١(جدول 
  واالقتصادية التي تتعرض لها المرأة تبعاً لمتغير السكن

 منطقة السكن مدينة قرية مخيم

 مدينة  ٠.١٧ *- ٠.٢٨

 قرية   - ٠.٤٥

 يممخ   

  )٠.٠٥=(دال إحصائياً عند مستوى اقل من   *

  :ما يلي) ١١(يتضح من الجدول رقم 
توجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها المرأة   .١

من فئة المدينة والمخيم ولصالح من يسكن المخيم، ألن المرأة التي تتوطن المخيم تعاني اكثر من 
المرأة التي تعيش في المدينة وذلك بسبب ظروف المخيمات الصعبة وبسبب تعرض المخيمـات  

  .إلى العدوان اإلسرائيلي اكثر من المدن
توجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية لمعاناة المرأة من فئـة    .٢

ني أن المرأة في المدن تعاني اكثـر مـن   سكان المدينة والقرية ولصالح سكان المدينة، وهذا يع
القرى، وقد يعود ذلك إلى إن مستوى المعيشة في المدن أعلى من القرى وكذلك تعرض المـدن  

 .اكثر من القرى للقصف من قبل قوات االحتالل

توجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها المـرأة    .٣
سكان القرى والمخيم، ولصالح سكان المخيم وهذا يعني أن المـرأة التـي تسـكن فـي     من فئة 

المخيمات اكثر تأثراً من المرأة التي تسكن القرى وذلك بسبب ظروف المخيمات الصعبة وعـدم  
 .توفر العمل، وكذلك بسبب تعرض المخيمات  للعدوان اإلسرائيلي اكثر من القرى



 ٥٣٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد حممد عساف، مىن سعداهللا شعث 

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

ه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمقياس اآلثار النفسية واالجتماعية نتائج اختبار شيفي  :)١٢(جدول 
  واالقتصادية للمرأة تبعاً لمتغير دخل األسرة

 دخل األسرة ٢٠٠اقل من ٣٩٩-٢٠٠ ٥٩٩-٤٠٠  ٦٠٠اكثر من 

 ٢٠٠اقل من   ١.٩٨ - * ٠.٣١  *٠.٣٨

٣٩٩- ٢٠٠           * - ٠.٣٣  * - ٠.٤٠ 

٥٩٩- ٤٠٠            -  ٧.١ 

  ٦٠٠اكثر من      
  )٠.٠٥=(دال إحصائياً عند مستوى اقل من   *

  :إلى ما يلي) ١٢(يشير جدول رقم   
توجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية للمرأة تعـزى لمتغيـر     .١

من المرأة التي  دينار اكثر تعاني٢٠٠مستوى الدخل حيث أن المرأة التي مستوى دخلها اقل من 
دينار وذلك الن قلة الـدخل سـبب    ٦٠٠أو من فئة دخل المرأة اكثر من  ٥٩٩-٤٠٠دخلها من 

  .رئيسي من أسباب التوتر النفسي
 ٤٠٠وبين فئـة   ٣٩٩-٢٠٠توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى الدخل المرأة من فئة   .٢

دينار، وهذا يعني أن المـرأة التـي    ٣٩٩-٢٠٠دينار لصالح فئة  ٦٠٠وفئة اكثر من  ٥٩٩إلى 
تعاني كذلك بسبب قلة الدخل وبخاصة وأن تكاليف الحيـاة   ٣٩٩-٢٠٠دخلها من الفئة الثانية من 
 .مرتفعة ومتطلباتها كثيرة

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمقياس اآلثار النفسية واالجتماعية   :)١٣(جدول 
  دية للمرأة تبعاً لمتغير عمل الزوجواالقتصا

 هل يعمل زوجك نعم ال بشكل متقطع

 نعم  - ٠.٢٦ * - ٠.٣٦

 ال   ٠.١٠١

 بشكل متقطع   

  )٠.٠٥=(دال إحصائياً عند مستوى اقل من   *
  :إلى ما يلي) ١٣(يشير الجدول رقم 



 ...... "اآلثار النفسية االجتماعية واالقتصادية اليت تتعرض هلا " ـــــــــــــــــــــــــ ٥٤٠ 

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

، تي تعاني منها المـرأة جتماعية التوجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس اآلثار النفسية واال
متقطع لصالح فئة عمله وبين عمله وعمله بشكل . بين عمل الزوج وعدم عمله ولصالح فئة عدم عمله

وهذا يعني أن المرأة التي ال يعمل زوجها أو يعمل بشكل متقطع تعاني اكثر من المرأة . بشكل متقطع
  .ر إيجابية على المرأةالتي يعمل زوجها، وذلك لما للعمل والدخل المرتبط به من آثا

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمقياس اآلثار النفسية واالجتماعية   :)١٤(جدول 
  واالقتصادية التي تتعرض لها المرأة تبعاً لمتغير مصدر الدخل

شؤون اجتماعية 
  أو لجان زكاه

 مصدر الدخل راتب واحد اكثر من راتب عمل خاص

 راتب واحد  * ٠.١٨ *٠.١٩  - * ٠.٤٠

 اكثر من راتب   ٨.٣٧  * - ٠.٨٥

 عمل خاص    * - ٠.٥٩

  شؤون اجتماعية او لجان زكاه    

  )٠.٠٥=(دال إحصائياً عند مستوى اقل من   *

  :ما يلي) ١٤(يتضح من الجدول رقم 
التي تتعرض لها المرأة  توجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية  .١

من مصدر الدخل من فئة راتب واحد واكثر من راتب لصالح فئة راتب واحد، وكذلك من فئـة  
راتب واحد وفئة عمل خاص لصالح راتب واحد ومن فئة راتب واحد وفئة شـؤون اجتماعيـة   

ت لصالح فئة شؤون اجتماعية، وهذا يعني أنه كلما قل مستوى الدخل عنـد المـرأة كلمـا زاد   
 .معاناتها

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئة اكثر من راتب وفئة الشؤون االجتماعية وهذا يعني أن   .٢
المرأة التي تتلقى مساعدات من الشؤون االجتماعية تعاني اكثر من المرأة التي  لديها أكثر مـن  

 .راتب

لجان الزكـاة لصـالح فئـة     توجد فروق بين فئة العمل الخاص وبين فئة الشؤون االجتماعية أو  .٣
المرأة التي تتلقى مساعدات من الشؤون االجتماعية وهذا يعني أنها تعاني اكثـر الن ظروفهـا   

  .المادية والنفسية اكثر صعوبة



 ٥٤١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد حممد عساف، مىن سعداهللا شعث 

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

إذا كان هناك آثار أخري لالنتفاضة عليـك أو علـى الشـعب    : أما بالنسبة للسؤال األخير وهو
  الفلسطيني أرجو ذكرها ؟
وتم %) ١٥.٨(امرأة من أفراد عينة الدراسـة أي مـا نسبتـه ) ٩٦(السؤال استجاب على هذا 

  :ستجابات حسب أهميتها إلى ما يليتصنيف اال
الشعور أن الشعب الفلسطيني يستطيع إجبار إسرائيل على االنسحاب من األراضي المحتلة  .١

 .ة الدوليةوإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف والحصول على حقوقه ضمن الشرعي

الشعور بوحدة الشعب الفلسطيني في داخل إسرائيل وفي محافظات فلسطين والخارج على الرغم  .٢
 .من االختالف في االتجاهات السياسية

زيادة الوعي السياسي لدى المرأة على المستوى الداخلي وبخاصة في مشاركتها في فعاليات  .٣
 .العربي والعالمياالنتفاضة وطواقم اإلسعاف أو في المستوى الخارجي 

 .زيادة الوعي الديني لدى المرأة حيث وأصبحت المرأة اكثر تديناً وإيماناً من السابق .٤

زيادة التضامن االجتماعي بين أفراد المجتمع الفلسطيني وبخاصة مع اسر الشهداء والمصابين  .٥
 الخ...ومع من هدمت منازلهم أو من حرقت مزروعاتهم

لمجتمع وبخاصة االختالسات بين أجهزة السلطة أو محاربة بعض ظواهر الفساد في ا .٦
 .المؤسسات، وكذلك محاربة عمالء إسرائيل في الداخل

القدرة على التكيف والتعايش مع الحياة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة إلغالق  .٧
المناطق، وقلة الدخل، واستخدام الرصاص والقصف للترهيب وحتى الموت من قبل الجيش 

 .سرائيلي أو المستوطنيناإل

تكوين قوة وإرادة، وتصميم، والقدرة على التحمل عند المرأة، ومن يصبر سيحقق آماله، أو  .٨
هذه العبارات التي تكررت كثيراً وتعني " الخ...إن اهللا مع الصابرين"، أو "الصبر مفتاح الفرج"

 .قوة اإلرادة أو االتكال على اهللا أحيانا وحتى اليأس وقلة الحيلة

الحد من تكاليف الزواج، والحفالت والسكن وغيرها بسبب ظروف االنتفاضة مما شجع على  .٩
  .الزواج، وقبول الفتاه واالرتباط بمن يتقدم لها بسبب سوء األوضاع المالية

  
  



 ...... "اآلثار النفسية االجتماعية واالقتصادية اليت تتعرض هلا " ـــــــــــــــــــــــــ ٥٤٢ 

  ــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

  تفسير النتائج
الدرجة الكلية لآلثار النفسية واالجتماعية لالنتفاضة على المرأة  أنأظهرت نتائج الدراسة   .١

المرأة الفلسطينية تعاني من آثار نفسية واجتماعية  أنوهذا يدل على %) ٦٩(لفلسطينية بلغت ا
  .مترتبة على العدوان والحصار اإلسرائيلي لها وألسرتها

متوسطات عالية جداً كشعور المرأة بالتعب واإلرهـاق   لىلضغوط النفسية عا وقد نالت مجاالت
وأيضاً عبرت النساء على خـوف وقلـق   %)  ٨٥.٨(سبة النبسبب األحداث حيث كانت  ينالمتواصل

وأيضاً عبرت المرأة عن الحزن واألسى لما %). ٨٦.٤(على نفسها وعلى األسرة بلغت نسبته  ينشديد
مما ال يدع شك حول نسبة اإلحباط الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية مـن جميـع    %)٨٥.٢(يحدث 
  .الفئات

، األسـرة المرأة الن تحيا حياة سعيدة طبيعية مـع أفـراد    دىلأظهرت النتائج رغبة عارمة كما 
%) ٧٦(ت ـة بلغــوعبرت عن ظلم األسرة لها وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات وذلك بنسب عالي

عن ضـغوط   حافظات الشمالوالتي عبرت فيها  النساء في م) ١٩٩٠(وهذا يتفق مع دراسة تكريتي 
لمزيـد مـن   ) ٤) (٣)(٢(راجع الجـداول  .من المستجيبات %)٦٩.٦(واقتصادية كبيرة بلغت  ةنفسي

  .التفصيل في اآلثار النفسية واالجتماعية على المرأة
الضغوط النفسية واالجتماعية  الديمغرافية فيأما بالنسبة للسؤال الثاني الذي يتعلق بأثر المتغيرات   .٢

غير التابع وهو الضغوط النفسية في تفسير المتكانت النتائج مهمة إحصائيا على المرأة الفلسطينية 
مة وهـذا  دوالتعرض لألحداث الصا األسرةواالجتماعية فيما عدا متغيرين هما متغير عدد أفراد 

أن عدد أفراد األسرة إن كان كثيراً أو قليالً ال يختلف في درجة المعاناة والضغوط التي  يدل على
المواجهات أو البعد عنها، فال يوجـد  هذا ينطبق على التعرض لألحداث أو . تتعرض لها األسرة

  .فروق في اآلثار الن الجميع يعانون ومهددون بالقصف أينما وجدوا
المـرأة   لقد كان متغير العمر من المتغيرات لتي لها اكبر األثر في تفسير الضغوط النفسية عـن   .٣

األعباء المتوقعة وهذا يدل على ) فما فوق ٤٠(المرأة من الفئة العمرية  دخاصة عنوبالفلسطينية 
من هذه الفئة العمرية والتي تزداد مع تقدم العمر وكون هذه الفئة تضم ايضاً أمهـات الشـهداء   

بسبب الضغوط األسرية أضف إلى ذلك صحتها والتي قـد تتـأثر مـع     ة كذلكوشباب االنتفاض
  .العمر



 ٥٤٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد حممد عساف، مىن سعداهللا شعث 

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

حيـث  ) ٠.٠٠٠١(ى داللة وبمستو تأثيراً أعلى الحالة االجتماعية كان لها أنكما أظهرت النتائج   .٤
بشكل اكبر وهذا يظهر الصعوبة التي تعاني منها هذه الفئـة  تعاني كانت المرأة المطلقة واألرملة 

من النساء من الناحية االجتماعية وأيضاً بسبب عدم وجود دخل ثابت لهن فكثير من األرامل هن 
  .زوجات للشهداء

 حيـث ان . في تفسير التباينً ين النساء لعب دوراوقد أظهرت النتائج ان متغير مستوى التعليم ب  .٥
 قـدرتهم علـى  بسبب عدم  من المتعلمات لضغوطات نفسية اكثريتعرضن النساء الغير متعلمات 

ويـنعكس علـى   دخل ثابت لهن مما يزيد من متاعبهم النفسية واالجتماعيـة   جودلعمل وعدم وا
  .حياتهن

في تفسير التبـاين  ت النتائج أن عمل المرأة لعب دوراً أما بالنسبة لعمل المرأة كمتغير، فقد أظهر  .٦
اكثر مـن  تعاني  المرأة الفلسطينية الموظفةوهذا يعني أن ) ٠.٠٢(داللة إحصائية بلغت ا ذوكان 

ربة البيت ومن الطالبة ويمكن تفسير ذلك  لتعرضها لمضايقات الجيش وبسبب سياسة الحصـار  
راجع الجـدول   .والد والزوج أثناء غيابها عن المنزلعلى الطرق وبسبب توترها الدائم على األ

  ).١٠(رقم 
الضغوطات النفسية التي تتعرض لها  فيداللة إحصائية في التأثير  اذ اًوقد لعب مكان السكن دور  .٧

النساء اللواتي من المخيم درجة عالية من المعاناة وهـذا   أظهرتحيث ) ٠.٠٠٠١(المرأة بلغت 
معظم أعمال النساء وذلك ألن أي فئة أخرى سواء في المدينة أو القرية يرجع إلى العمل اكثر من 

هذا باإلضـافة  . والرجال في المخيمات تعتمد على العمل اليومي وأيضاً على العمل في إسرائيل
إلى تعرض المخيمات للقصف والدمار اكثر من القرى والمدن وكـذلك باإلضـافة إلـى سـوء     

المرأة في المدينـة اكثـر مـن     تعاني منهاالضغوطات التي وقد كانت  .األوضاع في المخيمات
كما في المدينة وبسبب  ةالضغوط على المرأة في الريف لعدم تغير الحياة في القرية بدرجة كبير

 ]١٩٩٣قوته، بوناماكي،[تعرض المدن الفلسطينية إلى القصف المستمر وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
وأيضـاً مـع   . ةقطاعات مختلفة مـن قطـاع غـز    فيلنفسية حول االنتفاضة األولى وآثارها ا

حول النساء في مخيم بالطه في نابلس، ومقارنتهـا بأوضـاع النسـاء فـي      ]Ron,1999[دراسة
 .المخيمات في البوسنه
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  ــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

) ٠.٠٠٠١(في زيادة الضغوطات النفسية وذلك بداللة  اًوقد لعب دخل األسرة وعمل الزوج دور  .٨
بدرجات عاليـة مـن    تعاني وجد دخل لها والتي ال يعمل بها الزوجحيث كانت األسر التي ال ي

  .التوتر خاصة األسر التي اعتمدت على الشؤون االجتماعية ولجان الزكاة
المجتمع الفلسطيني والذي عمـاده   أننتائج البحث بالنسبة لآلثار اإليجابية لالنتفاضة كذلك بينت   .٩

المقاطعة االقتصادية إلسرائيل مما يـدل علـى وعـي     إدراكاً ووعياً ألهمية المرأة اصبح اكثر
المجـال   االمجتمع الفلسطيني لهذا السالح الحاد والفعال والذي أفرزته االنتفاضة حيث نال هـذ 

وهذا يدل على وعي المرأة الفلسطينية في كفاحهـا ضـد االحـتالل     %).٧٣(بلغ  اًعالي متوسطاً
  .اإلسرائيلي

عبرن عـن رغبـة   كما  ي األحداث ومتابعة البرامج األخباريةرت النساء عن اهتمام اكبر فوعّب
درجة إحباط المرأة والضغوط النفسـية  بالرغم من االنتفاضه  ستمرارفي ا%) ٦٧( ها بلغنالت متوسط
  .التي تمر بها

ـ   نوأيضاً عبرت النساء ع  ةازدياد الوعي الديني واللجوء إلى الصالة وهذا من الطبيعـي بمكان
ولـم  . م العصيبة حيث تتعرض األسرة بكاملها لخطر اإلصابة العشوائية واإلذاللخاصة في هذه األيا

عـن  منهن %) ٥٣(م نسبة ال بأس بها من النساء في أعمال تطوعيه لصالح االنتفاضة إنما عبر ضتن
نخراطهن في أعمال تطوعيه ويبدو أن هذه النسبة لم ترتفع بسبب صـعوبة االنتقـال إلـى مكـان     ا

أوصال الوطن وهذا يدعو إلى استقطاب جهود النساء في جمعيـات تأخـذ علـى     المصادمات وتقطع
  .عاتقها هذا العمل

يوجد شعور وأمل لدى المـرأة  : وأخيراً ترى المرأة الفلسطينية في االستجابة على السؤال األخير
ه في تكوين دوله فلسطينية وان الشعب الفلسطيني يستطيع أن يكون له دور أساسي في تحديد مصـير 

  .وآماله في المستقبل
الشـعب الفلسـطيني ومنهـا     آمـال تفق مع نتائج كثير مـن الدراسـات التـي تؤكـد     يوهذا 

االجتمـاعي والسياسـي    المرأةوالتي تؤكد على انخراط  ]١٩٩٠العسلي،[ودراسة ]١٩٩٠حمامي،[دراسة
  ةى مستمرطنما بخإو ما يواجهه هذا الدور من صعوبةاالجتماعية والسياسية مع  الحياةبشكل اكبر في 

  .لبلمشكلة اكبر في المستق ةمال عريضآو
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  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــ جملة جامعة النجاح لألحباث، 

  التوصيات
يها الدراسة والتحليالت التي تم عرضها لتفسير هذه النتائج فان إلفي ضوء النتائج التي توصلت   
  :ن يوصيان بما يلييالباحث

تصـادية  نفسية واجتماعيـة واق  آثارالفلسطينية بشتى فئاتها من  المرأة ةالدراسة معانا أوضحت .١
وجـود   أهميـة ، مما يستدعي )%٦٩( الصعبة التي تعيشها وذلك بنسب األوضاعفي ظل  ةكبير

 عديدةى المرأه وتعمل على مساندتها من نواحي عمؤسسات وجمعيات حكومية وغير حكومية تر
 .نفسي مكثف، ودعم اجتماعي واقتصادي إرشادمن حيث وجود 

فـي هـذه   ن جمعيات ومؤسسات خيرية تسانده استقطاب اكبر للنساء في المخيمات عن طريق .٢
نسـاء   وأنخاصـة  بوالعمل االقتصادي المنزلـي و  ،مجالت للعمل نالمرحلة الصعبة وتقدم له
 .في المجتمع الفلسطيني ةكثر الفئات معاناأمن  ّنالمجتمعات الفلسطينية كُ

لي يتم تدريب عـدد  بالتا للمرأة، يرجع عائدها االقتصادي للمرأةالعمل على خلق مشاريع تنموية  .٣
 .ةبالفائد نتعود عليه أعمالكبير من النساء على 

بالريف باالكتفاء الذاتي في مجال االقتصاد المنزلي كذلك عقد نـدوات   المرأةالعمل على توعية  .٤
 .ةللعائل ةول الصحة النفسية والدينية والتغذيحمحاضرات و

 .تشارك فيه النساء األولى اإلسعافعقد دورات حول  .٥

السياسية والوعي السياسـي   كالمشاركة أخرىتشمل مدى مساهمة عوامل  أخرىدراسات  إجراء .٦
تشـمل   أخرىيضاً القيام بدراسات تشمل نساء فلسطينيات من مناطق أو للمرأةبالضغوط النفسية 

 .جنوب فلسطين ومدن الوسط

 أخـرى  نأماكفي  المرأةالضغوطات النفسية التي تتعرض لها  فيدراسات مقارنة تبحث  إجراء .٧
وأخص بالذكر في هـذا المجـال    .هامن تجارب واالستفادةمشابهة  أوضاعتعيش في ومن العالم 

 األهليةالحرب  أثناءلنساء لبنان  التجربةمثل هذه بفترات سابقة مررن  تجربة المرأة اللبنانية، في
 .الخ..... ة البوسن أو إفريقياجنوب  أو تجربة المرأة في

تمين في الشؤون االجتماعية العمل وبشكل منتظم اكثر فـي اسـتقطاب   توصي هذه الدراسة المه .٨
ـ اكثر للنساء من طبقات اجتماعية مختلفة من اجل العمل على تحقيق رفاه اجتماعي واقت ادي ص

خاصة في وبعاتقها هذا الهدف  سسات تأخذ علىؤسري اكثر في فلسطين من خالل جمعيات ومأ
  .ي هذه االنتفاضةفجسيمة  ةتعاني معانا أنهااسة الدر أظهرتالمخيمات الفلسطينية التي 
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