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:الملخص  

ح العوامل المؤثرة على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل يتوضعلى أهداف هذا البحث في العمل  تمثلت         

أداة االستبانة لعينة من األطباء العاملين في المجتمع الفلسطيني ضمن المنهج  الباحثوقد استخدم المجتمع الفلسطيني مؤخراً. 

أن غالبية قيم الظروف الخاصة بالمجتمع الفلسطيني قد جاءت مرتفعة في وجودها وقد توصل البحث الى  ،الوصفي التحليلي

ءاً من العوامل االقتصادية، والعوامل ووجود مفرداتها ومؤشراتها الدالة عليها، وقد تدرجت هذه الظروف بشكل متسلسل بد

أما فيما يتعلق بمؤشرات الصدمة النفسية في داخل  .يةالعوامل السياسالعوامل العاطفية، والعوامل الثقافية، واالجتماعية، ثم 

ومن ثم  الموت النهائي،المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر األطباء، فلقد جاءت درجات تدرجها للمؤشرات والقيم الدالة على 

وجود عالقة ذات داللة المرض النفسي، والعجز الجزئي. كما تبين الموت السريري، والتغير السلوكي، ومن ثم جاء وجود 

وبين حاالت العوامل السياسية و العوامل الثقافية،والعوامل العاطفية، إحصائية بين العوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، و

وضع عدد من التوصيات على المستوى الفردي كان  ي الفلسطيني. وقد تمية في داخل المجتمع العرباإلصابة بالصدمة النفس

وتوصيات  ،أولها ضرورة وضع برامج خاصة لألسرة خاصة في أوقات االزمات التي تمر بها أو يمر بها أحد من افرادها

ل المؤسسات العاملة في المجتمع وفي مقدمتها أخرى على المستوى المجتمعي جاء من اولها ضرورة وضع برامج خاصة من قب

 المؤسسات الحكومية.

  .األطباءلقرن الحادي والعشرين، ا، ظروف، الصدمة النفسية، انعكاس الكلمات المفتاحية:
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 " The reflection of the conditions of Palestinian society on the existence of psychological 

trauma at the beginning of the third decade of the twenty-first century from the point of 

view of doctors" 

 

Abstract 

             The objectives of this research were to work on clarifying the factors affecting the 

increase in cases of psychological trauma in the Palestinian society recently. The researcher used 

a questionnaire tool for a sample of doctors working in the Palestinian society within the 

descriptive-analytical approach, and the research found that the majority of the values of the 

special conditions of the Palestinian society were high in their presence and the presence of their 

vocabulary and indicators indicating them, and these conditions have been gradual in a 

sequential manner starting with the economic factors, And social factors, then emotional factors, 

cultural factors, and political factors. As for the indicators of psychological trauma within the 

Palestinian society from the doctors' point of view, the degrees of their gradation came to 

indicators and values indicating final death, then clinical death, behavioral change, and then the 

presence of mental illness and partial disability. It was also found that there is a statistically 

significant relationship between economic factors, social factors, emotional factors, cultural 

factors, political factors and cases of psychological trauma within the Palestinian Arab 

community. A number of recommendations have been made at the individual level, the first of 

which was the need to develop special programs for the family, especially in times of crisis that 

it is going through or one of its members is going through, and other recommendations at the 

societal level came first of which was the need to develop special programs by institutions 

working in society, foremost among them. Governmental institutions. 

Keywords: Reflection, circumstances, trauma, the twenty-first century, doctors. 
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 المقدمة:

والحديثة بالعديد من  التقليديةيرها يتمر المجتمعات المتنوعة في وجودها من حيث عاداتها وتقاليدها وقيمها ومعا        

فلقد ثبت أن زيادة سكانها،  على تأثيراتهامن حيث درجة وطبيعة  المتباينةالتاريخية واالجتماعية والثقافية  الصيرورات

رات كمية يمن تأث األعداداألمراض جاءت مرتبطة بزيادة اعداد سكان المجتمعات كافة على وجه المعمورة وذلك لما لزيادة هذه 

ذه األمراض قد ارتبطت في اً أن نوعية ه، وقد ثبت ايضونوعية على إصابتها بالعديد من األمراض المنتشرة على وجه األرض

الحديثة مثل مرض  باألمراضعلى بعضها  يُطلقولذلك فبات  ،تأثيرها ووجودها مع التقدم في حياة المجتمعات وافرادها طبيعة

وأمراض الكبد الوبائية وغيرها من األمراض األخرى التي أخذت بتطوير نفسها من خالل شدة وجودها وتأثيرها وفتكها  اإليدز

 . على حياة افراد المجتمعات

نه وباإلضافة الى األمراض المعدية التي تُصيب اإلنسان يوجد بعض من األمراض األخرى التي لم يظهر بأن لقد ظهر أ        

وذلك لما ألسباب هذه األمراض من ارتباطات مباشرة بظروف  ،ينتقل من فرد آلخر عن طريق العدوى المباشرةوجودها قد 

في المجتمع ال سيما وان تأثر االفراد  الموجودةاليومية وارتباطاتها ايضاَ بسلوك األفراد وتأثرها من الجماعات  المعيشيةالحياة 

عية بشتى اشكالها ومهما كانت في نوعيتها من عوامل اقتصادية او ثقافية او من بعض هذه السلوكيات المجتمعية واالجتما

أنواع  ، ولقد تناول هذا البحث أحدقد يؤدي بالفعل الى اإلصابة بنوعيات مختلفة من هذه االمراض يرهاو غسياسية أو علمية أ

ها االفراد ال سيما إذا كان هذا المجتمع يعاني التي يوجد ب المعيشية المجتمعالفردي من ظروف  األثرهذه األمراض الناتجة عن 

من ظروف فريدة من نوعها كظروف المجتمع العربي الفلسطيني الذي عانى طوال عقود طويلة من ويالت الحروب والتشريد 

 وأفرادهسلبية كثيرة على حياة هذا المجتمع  بتأثيراتوالتي بدورها أتت  ،والنكبات واألزمات االقتصادية والسياسية وغيرها

 ،واالنقسام ،مثل البطالةافراد هذا المجتمع  منها يعانيالتي كان وما زال  العديدةمن المشكالت االجتماعية  وأفرزت الكثير

التي تقوده دول الديمقراطية الصورية للظهور بمظهر التقدم وفقاً للنظام العالمي الجديد  واستغالل ،والمحسوبيات السياسية

وفي واقعنا اليوم تتعدد الخبرات الصادمة التي يمر بها اإلنسان في مرحلة الطفولة،  أمريكا وأوروبا.العولمة وفي مقدمتها دول 

، وتؤثر على صحته النفسية على مستقبالً  نمو الوضع النفسي للفردلومما ال شك فيه أن هذه الخبرات الصادمة لها آثار سلبية 

، ص م0202عبد الرقيب الشميري، ريب أو البعيد، وتزيد من احتمال اإلصابة ببعض االضطرابات في المستقبل، )المدى الق

على حياة المواطنون الفلسطينيون من جراء اعمال وسياسات االحتالل اإلسرائيلي  ة( فهذا دليل على تأثيرات العقود الماضي20

كما  يسي لبعض الصدمات اال انها عملت على تأسيس أرضية خصبة لتقبلها.ن سبب رئ، فحتى لو لم تكالفلسطيني على المجتمع

المعنى بحدد أن األطفال الذي يشهدون حـدثاً معينـاً يتأثرون به بطرق مختلفة تعتمد على الميزات الشخصية لكل طفل، والتي تُ 

لألزمة دوراً مهماً في درجة تأثره الخاص الذي يعطيه الطفل للحدث. كما تؤدي الخصائص الشخـصية للطفـل الـذي يتعرض 

الطفل وقدرته على التكيف والخبرات السابقة لديه وقوة إحساسه التي قد تختلف عن غيره  إدراكمثل طبيعة المرحلة ومدى  بها،

ولذلك فإن  (Bessel A. Vander Kolket , ET. All : 1996 , P87) من األطفال تبعاً لقوته وإحساسه ودعمه االجتماعي.

من االختالف في اإلصابة بالصدمات النفسية او حتى حدة اإلصابة بالصدمات النفسية اذا معينة ه السمات تجعل وجود درجة هذ

 كما توجد بعض العوامل التي تؤدي دوراً في اختالف ردود أفعال األفراد نحو مواقف الضغط النفسي مثل تمت اإلصابة بها.

 (Lazarus, & Monat, 2002, p59) وراثة الشخصية.ت المرض المزمن والخبرات التعلم وخبرا
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 إن هذا البحث القصير المتواضع قد تناول في صفحاته موضوع الصدمة النفسية كعامل رئيسي مدروس في داخل المجتمع       

يادة حاالت ولقد تمثلت الدوافع الرئيسية وراء إجراء هذا البحث تبعاً لز ،الفلسطيني خاصة بشكليه الكمي والكيفي العربي

حيث ثبت أن أحداث الحياة الحالية هي  ،وذلك بسبب الظروف الصعبة لهذا المجتمع خيرةونة األبهذه الصدمة في اآل اإلصابة

 (2م، ص 0202عبد الرحيم شادلي، المعاناة النفسية، وأن هذه المعاناة تزيد بزيادة عدد االضطرابات ) عسبب أساسي في ارتفا

حاالت الوفاة الناتجة عن اإلصابة بمثل هذه  ازديادخطيرة على صحة االفراد تمثلت في  تأثيراتمن ولما كان للصدمات النفسية 

س من جراء كون ذلك ينعك ،اإلنسانبنفس  وارتباطهاالصدمات الناتجة عن هذه الحاالت التي اصبح يُطلق عليها بالصدمة 

ألمت به وأثرت عليه وفي كثير من األحيان الى درجة الوفاة كعرض أساسي من اعراضها  الفرد التي اإلصابة بها من نفس هذا

وبأسماء ومسميات واضحة في درجة تأثيراتها القوية مثل النوبة  منتشرة في داخل المجتمع العربي الفلسطيني صبحتالتي ا

حاالت  ازديادطلقها افراد هذا المجتمع على اصبح يُ  القلبية، السكتة الدماغية المفاجئة، الجلطة وغيرها من هذه المسميات التي

 االجتماعية بغض النظر عن طبيعة وجود ومعيشة هذه الفئات وبغض النظر عن فئاتهالوفاة في داخل هذا المجتمع وبين معظم 

مخلفة ورائها  أصبحت تترك بصماتها فيها منطقة من مناطق هذا المجتمع االطبيعة األسباب المؤدية لها والتي لم تخلو أي 

الناتجة عنها كالجلطة النصفية أو حتى العجز شبه الكلي الناتج عنها وما شابه ذلك  الت من الوفيات او االصابةالحااحدى هذه 

صيب االفراد في حالة تعرضهم لها جراء معاناتهم من أسباب قد تكون معروفة تُ هذه الصدمة النفسية التي  تأثيراتمن جراء 

امل النفسية بشكل مخفي وغير ظاهر امام الجميع على لتأثر العولديهم ولكنها غير واضحة في اعراضها أمام الجميع نتيجة 

قد تؤدي الى وفاتهم  ا القوية عليهم والتيهاتدرجات تأثيربعض من هؤالء االفراد الذين قد يصابوا بمثل هذه الصدمات النفسية و

   في بعض األحيان دون سابق إنذار. 

 شكلة وتساؤالت البحث: م

لقد تبين من خالل دراسة موضوع الصدمة النفسية ومن خالل الكثير من الدراسات السابقة أن درجة ونوعية وجودها          

حيث ظهر أنها تزداد من حيث الكم في الدول العصرية المتقدمة وتقل في غيرها بينما تختلف نوعيتها  ،تختلف من مجتمع آلخر

مثل هذه األمراض وبخاصة  انتشارحاجزاً أمام الحد من  شكللتقدم العلمي لم يكن ليُ أن اوهذا يعني  في الدول األقل تقدماً،

في الوصول  والتسابقالتي تصيب االفراد لها عالقة بعصر السرعة يكون ذلك بسبب كون هذه الصدمات  قدو ،النفسيةالصدمة 

علمي المنتشر في ذلك تبعاً للتقدم الوبحسب هدف كل منهما و ،الى ما يريد كل منهم على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع

مقدمات تسبقها مثل المعاناة من  إال أنها لهاة النفسية ومهما تباينت أشكالها ، كما ظهر أن معظم حاالت الصدمدول العالم معظم

وبدون أن يوجد عوامل مؤثرة  فجأةفال يمكن أن توجد صدمة نفسية  ،بعض المشكالت االجتماعية أو الصحية أو المادية وغيرها

حدة عد من أهم المصادر المخففة من كما أن المساندة االجتماعية تُ  ،عليها سواء كانت درجة تأثيراتها منذ وقت بعيد أو قريب

 .Lopata, A. (1993))  أينما كان هذا المجتمع وبحسب ظروفه الخاصة على األفراد في داخل المجتمع هذه الضغوط النفسية

P : 23 – 43).  حاالت هذه الصدمة ترتبط أيضاً بشدة المعاناة التي توجد في المجتمعات مقارنة بغيرها، وال  ازديادكما ان

على العكس من ذلك فربما يكون عدد من المجتمعات المتقدمة يوجد بها  يعاني من أزمات بل مع المتقدم اليعني ذلك ان المجت

ودرجات طموح كل  بها تأثرهموكل حسب طبيعة سكانه ودرجة  و بدرجات متشابهأ الناميةأكثر من المجتمعات  وأزمات معاناة
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ل مشكلة هذا البحث في السؤال الرئيسي المحير وغير ولذلك فتتمث ل الى الدرجات التي يصبوا اليها كل منهما،ومنهم في الوص

   الواضح في اإلجابة عليه وهو: 

  ما هي العوامل التي تؤدي الى ازدياد الوجود للصدمة النفسية، وما مدى االختالف لكل منهما على أفراد المجتمع

 الفلسطيني في مطلع القرن الحادي والعشرون؟ 

 األسئلة الفرعية التي توضحه وتفسرة بشكل كبير وهذه األسئلة هي:ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من 

ما مدى و مؤخراً؟ما هي العوامل المؤثرة على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني  – 0

النفسية في داخل  مةبالصد اإلصابةحاالت  ازديادعلى  الفلسطينيالعوامل الخاصة بظروف المجتمع  تأثيرالتفاوت في 

 ر؟ المجتمع المذكو

ما مدى التفاوت في وما هي حاالت الصدمة النفسية التي ازدادت في وجودها في داخل المجتمع الفلسطيني مؤخراً؟  – 0

 نوعية حاالت اإلصابة والوجود لهذه الصدمة؟ 

 لنفسية داخل هذا المجتمع؟  ما هي طبيعة العالقة بين ظروف المجتمع الفلسطيني وبين ازدياد حاالت الصدمة ا – 3

 مور التي من الممكن أن تُخفف من انتشار مثل هذه الصدمة؟ ما هي األ – 2

 أهداف البحث: 

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

 مؤخراً. العوامل المؤثرة على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني ح يتوض – 0

مة النفسية مدى التفاوت في تأثير العوامل الخاصة بظروف المجتمع الفلسطيني على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدتحديد  – 0

 في داخل المجتمع الفلسطيني. 

 . حاالت الصدمة النفسية التي ازدادت في وجودها في داخل المجتمع الفلسطيني مؤخراً إظهار  – 3

 . وعية حاالت اإلصابة والوجود لهذه الصدمةمدى التفاوت في نتفسير  – 2

في داخل  األمور التي من الممكن أن تُخفف من انتشار مثل هذه الصدمة وضع عدد من التوصيات ممثلة بعدد من – 5

 المجتمع الفلسطيني. 

 أهمية البحث:

 بكل من: والعملية )التطبيقية( معاً العلمية )النظرية( تتمثل أهمية هذا البحث 

دون العوامل المؤثرة على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني طبيعة ومعرفة دراسة  – 0

 غيرها من خالل الدراسات السابقة والدراسة الميدانية ضمن هذا البحث.

سطيني على العوامل الخاصة بظروف المجتمع الفللكل من تأثير اختالف درجات ال مدى التفاوت فيوتحديد دراسة  – 0

دون غيره بشكل موضوعي مقارنةً بغيره من  ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني

 المجتمعات األخرى وذلك تبعاً لظروف هذا المجتمع الفريدة من نوعها. 
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لمعرفة إمكانية  يني مؤخراً حاالت الصدمة النفسية التي ازدادت في وجودها في داخل المجتمع الفلسطوتفسير دراسة  – 3

 تجنبها قدر اإلمكان. 

 في المجتمع الفلسطيني.  التفاوت في نوعية حاالت اإلصابة والوجود لهذه الصدمة دراسة وتحديد – 2

مثل هذه الصدمة في داخل ب اإلصابةتُخفف من  من األساليب الوقائية التيد يعدإدراج عدد من التوصيات المتمثلة بال – 5

 الفلسطيني.المجتمع 

 حدود البحث: 

 الضفة الغربية من المجتمع الفلسطيني.الحدود المكانية: 

  م0200العام الحدود الزمانية: 

  فئة األطباء في المجتمع الفلسطيني. الحدود البشرية:

 النظري للبحث: المنطلق  

ينبني في وجوده والمتمثل ذلك الوجود بازدياد حاالت الصدمة النفسية وتأثيراتها المتنوعة  هتمثل موضوع هذا البحث بأن        

، ولذلك فال بد من بناء هذه الفكرة على تصور مقترح واضح مثلما يراه والتي تنتهي بحاالت الوفاة كحد اقصى في وجودها

عرضة دائما لتهديدات المحيط الذي يتواجد فيه اإلنسان  حيث أن الحياة اإلنسانية الباحث في هذه الدراسة الحالية الحديثة،

حيث أن هذا التصور الواضح الذي يتمثل باألسباب وراء ازدياد حاالت الصدمة النفسية ،(02، ص م0200ميساء أبو شريفه، )

 ل من: بكيمكن دمجها تحت ثالثة بنود رئيسية وهي تتمثل  لعديد من األسباب والتيالمجتمع الفلسطيني لفي داخل 

  العوامل االقتصادية: أوالً:

االقتصادية في داخله وذلك  االستقاللية بانعداملقد تمثلت ظروف المجتمع العربي الفلسطيني عن بقية مجتمعات العالم            

العثمانية نهائياً في بدايات القرن  ةالدول انهيارفي بداية القرن العشرين فبعد  نشأتهمنذ  االحتاللكون هذا المجتمع قد عاني من 

 األردنيحكم لى التاإلسرائيلي إ لى االحتاللعليه إ البريطاني على هذا المجتمع من االنتداب والتدخالتالمذكور توالت األزمات 

على سياسة  والذي ما زال قائماً في أجزاء كبيرة منه اإلسرائيليمن االحتالل  أجزاءهبقية  احتالل لى اكتمالوالمصري به وت

ولذلك فقد ظل المجتمع الفلسطيني يعاني  ،له المذكورةالمادية  االستقالليةعلى  للوقوفهذا المجتمع وعدم تركه  باقتصادالتحكم 

األموال واالعتماد على الدول المانحة من الخارج وسياسة بقلة  المتمثلةمن بعض المظاهر االقتصادية الظاهرة عليه وهي 

رغبات العدم القدرة على تحقيق و، بكافة اشكالها بطالةوظهور وازدياد حاالت ال، الدول العربية وغيرهااالستجداء من بعض 

قلة وجود برامج ارشادية في فلسطين كما ظهر ان هذا المجتمع يعاني من المعيشية بطريقة مستقلة وباالعتماد على النفس. 

وهذا يزيد من حدة وأنواع  (22م، ص 0202وأنور راشد، عايد الحموز تسعى لخفض أعراض ما بعد الصدمة النفسية )

 الصدمات النفسية وتأثيراتها الحادة.
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  العوامل االجتماعية: ثانياً:

بين نه ال يمكن الفصل بشكل كامل ال بد من القول أ الفلسطينيل الحديث عن العوامل االجتماعية الخاصة بالمجتمع قب        

وذلك لما لهذه العوامل  ،هذه العوامل وفصلها بشكل مطلق عن العوامل المؤثرة السابقة لها وهي العوامل االقتصادية تأثير

معاً على المجتمع  تأثيرهمامجتمعة وهي االقتصادية واالجتماعية من ارتباط واضح مع بعضهما البعض في حدة ونوعية 

من خالل المؤشرات االجتماعية والمتمثلة بمثل بعض هذه الحاالت  ، لذلك فيظهروبشكل ال يمكن فصله عن بعضه البعض

الوظيفة أو العمل بأعمال غير مناسبة في العديد من األحيان بأنها مرتبطة بشكل كبير بالعوامل فقدان الطالق، و كزيادة حاالت

اجل ضمن العوامل االجتماعية وذلك من ن تم إدراجها فصلهما عنها حتى وا لعوامل االقتصادية والتي ال يمكنالسابقة وهي ا

 تنظيم معلومات هذا البحث. 

التي تؤثر بدورها على وجود  ش في عصر مليء بالحروب والصراعاتأننا نعيلقد ظهر من خالل الدراسات السابقة          

( فالحروب عانى منها المجتمع الفلسطيني على مدى عقود طويلة وما زالت 3م، ص 0202)عبير عباس،  ،الصدمات النفسية

في  االجتماعيةللعوامل  التأثيرالتي تدل على  الظاهرةباإلضافة الى ذلك فإنه ال بد من الذكر لبقية المؤشرات مؤثرة عليه، 

كون في توالتي  حبال فشل في عالقات العاطفية مثل العوامللمتمثلة بحاالت الصدمة النفسية وهي ا ثيرها الواضح على ازديادتأ

أيضاً والذي قد يندرج ضمن العوامل  فقدان الحنان من المقربينو، بحت اقتصاديمن سبب مادي  ةكثير من األحيان نابع

وغيرة،  خاصة بالفرد كالزواجفقدان االهتمام من الغير، في أمور باإلضافة الى ، دراجه كعامل اجتماعيإوأن تم  االقتصادية

ندة اجتماعية من اآلخرين ويتمتع  بقدر كما ظهر أن الفرد الذي يتمتع بمسابشكل كبير بالعوامل االقتصادية.  والتي قد ترتبط

ومن ، (2، ص 0202اميرة صالح، المقاومة والتغلب على اإلحباطات )قدرة على  يصبح أكثرمن المساندة االجتماعية  يعال

العوامل الثقافية والمتمثلة في غالبيتها ت األخرى والتي تم إدراجها في هذا البحث تحت بند العوامل االجتماعية هي المؤشرا

مل غير مناسب لمركز الشخص األساسي والتي قد تندرج أيضاً وبشكل واضح تقلد عوعدم االرتياح، ومعيشي، التكيف السوء ب

، وما يحدث عنها من اعتداءات يومية متكررة على أبناء الشعب مادية اقتصادية بحتة ألسبابمثلما هو ظاهر من مسمياتها 

 ص م،0220محمد عسلية وأنور البنا، الفلسطيني تجعل من أبناء هذا الشعب عرضه للوقوع في أزمات وصدمات نفسية حادة )

022.) 

 العوامل السياسية: : ثالثاً 

 أيضاً مثلها مثل العوامل المتنوعة السابقة وهي العوامل االقتصادية واالجتماعية الفريدةلقد ظهر أن العوامل السياسية           

على  تأثيراتهاجوهرية في درجة ونوعية  اختالفاتوذلك لما لهذه العوامل من  ،ربي الفلسطينيمن نوعها الخاصة بالمجتمع الع

، فمثلما هو ظاهر ومعروف للجميع أن المجتمع ي الفلسطينيظروف وحياة االفراد والفئات االجتماعية في داخل المجتمع العرب

والمعاناة من اعمال م 0221عليه منذ العام  اإلسرائيليوما زال يعاني من ظروف االحتالل  قد عانى الفلسطينيالعربي 

ال التي تزيد من حيث تبين أن العنف والتهجير القصري وهدم المنازل من ابرز االعم ،االحتالل التي كان وما زال يقوم بها

وأن ظروفه السياسية تسير في منحنى تنازلي نحو المزيد ( 02م، ص 0205ناصر جعفر، حاالت اإلصابة بالصدمات النفسية )

 ،اء هذه الدراسةرجوقت إ ىانى وما زال يعاني منها حتمن الظروف الصعبة التي ع
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ولقد تمثلت العديد من المؤشرات الناتجة عن الظروف السياسية الخاصة في معظمها بالتأثر من االحتالل من جراء وجود  

للكثير من افراد المجتمع العربي الفلسطيني وعلى مدى  ةلمدة طويلة أو متكرر تعتقاالاال العديد من المظاهر الناتجة عنه مثل

السفر بعض األمور المعينة مثل المنع من  منع منباإلضافة الى ال، اً حتى الوقت الحاضرمعظم سنوات االحتالل ومازال مستمر

ووجود بعض من ، لبعض االفراد ألسباب أمنية وسياسية فرضها االحتالل اإلسرائيلي على افراد المجتمع الفلسطيني هوغير

... الخ، وقد أدت مثل لدى فئات المجتمع العربي الفلسطيني لالحتاللالسياسية الحزبية الناتجة عن ظروف المقاومة ضغوط ال

هذه الظروف في مجملها لبعض من الصدمات النفسية التي عانى وما زال يعاني منها افراد المجتمع العربي الفلسطيني وأدت 

 بالنوباتطريق اإلصابة حاالت الوفيات عن  ازديادلحاالت الصدمات النفسية التي عملت على  االنتشارفي النهاية إلى زيادة 

  . أشكالهاوأعداد  وجودهافي  المتنوعةالقلبية والسكتات الدماغية المفاجئة والجلطات 

ترجع  ازديادهاختام المنطلق النظري لهذ البحث فلقد ظهر أن الصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني وأسباب  في        

مثل هذه  ازديادمل في وجود هذا التأثير وراء قوى هذه العواالى األسباب الرئيسية الثالثة المذكورة وهي العوامل االقتصادية كأ

ولذلك فتُعد هذه العوامل الثالثة وما ينطوي ماعية إلى جانب العوامل السياسية ايضاً، لى العوامل االجتإ باإلضافة ،الصدمات

 ري المقترح لهذا البحث وما يدعم ذلك هو تكملة هذه الدراسةبحث هي التصور النظتم ذكرها في هذا ال ضمنها من مفاهيم

مدى تأثير هذه العوامل بالجانب الميداني من هذه الدراسة حتى تكتمل لاعاله بقياسها ضمن هذا التصور النظري الموضح 

 في داخل المجتمع العربي الفلسطيني.  للصدمة النفسية مؤخراً  ازدياد الوجودالصورة بشكل واضح عن 

 منهج البحث:

رة على قياس الظاهرة وذلك لما لهذا المنهج من قد يلقد تمثل المنهج المستخدم في هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليل        

ن هذا في داخل المجتمع العربي الفلسطيني، ال سيما وأ ازديادهاهذا المجتمع والمتمثلة بالصدمة النفسية ومدى  المدروسة في

، باإلضافة الى مساعدة هذا ة للظاهرة المدروسة وبشكل تفصيليظهار الصور الحقيقيالمنهج يُعطي الفرصة للباحث للتمكن من إ

ومؤشراتها  اهللعوامل المؤثرة عليووصفي على تفصيل العوامل المؤثرة على وجود هذه الظاهرة وبشكل تحليلي المنهج 

 الفرعية أيضاً. 

  البحث: مجتمع

 عدد األطباءأن في داخل المجتمع العربي الفلسطيني العاملين لقد تبين وبعد مراجعة السجالت الخاصة بأعداد األطباء         

 القطاع الصحيفي مدن الضفة الغربية العاملين في من أطباء عامين واختصاص وأطباء اسنان من مختلف التخصصات  لكليا

والعيادات الفردية والمراكز بشكله الكامل من مؤسسات تابعة مباشرة لوزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الخاصة واألهلية 

وذلك . م(0202وفا،  –)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  ،(00201)قيمة  الصحية األخرى حيث وصلت جميعها الى

األطباء العاملين في المؤسسات الصحية  من على عينةالباحث مقارنةً ببحث سابق لنفس الباحث والذي كان قد اقتصر فيه 

 (220م، ص 0202الفلسطينية الحكومية فقط )عبد المجيد عالونة، 
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 البحث:  عينة

في العاملين األطباء  من فئةالعينة المذكورة  باختيار لقد عمل الباحث في القسم الميداني من الدراسة الحالية وفيما يتعلق        

النسبة  وهي % 5 نسبة اختياروالخاص أنه قد عمل على  مالعا الفلسطينيكافة عيادات ومراكز ومستشفيات المجتمع العربي 

الى  العينة الُمختارة منهم حيث وصلت بذلكمن أطباء عامين واختصاص وأطباء اسنان، لمأخوذة من مجتمع البحث األصلي 

 طبيباً.  (522)قيمة 

 أداة البحث: 

االستبانة هي وذلك كون أداة  داة االستبانةتتمثل األداة الميدانية المستخدمة في القسم الثاني الميداني من هذا البحث بأ        

ا تُمكن الباحث من أخذ آراء هوالبحوث الكمية مثل هذا البحث كون االتجاهاتنسب في دراسة وجهات النظر ضمن بحوث األ

باإلضافة الى معرفة  ،العينة المدروسة عن موضوع البحث المدروس وهو المتمثل بدراسة الصدمة النفسية وحاالت وجودها

إظهار طبيعة النسب المؤثرة  لهذه العوامل دون غيرها حتى تمكن الباحث من التأثيرالعوامل المؤثرة عليها ومدى االختالف في 

كون هذا  االجتماعيةكمتغيرات الخلفية  األخرى العواملببعض  اصابة بالصدمة النفسية ومدى ارتباطهحاالت اإل ازديادعلى 

 . همن وجهة نظر فئة األطباء العاملين في الفلسطينيالموضوع هو موضوع اجتماعي يدرس فئات المجتمع العربي 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث: 

على عينة فئة األطباء المأخوذة  االستباناتبعد أن تمت عملية جمع البيانات والتي تمثلت بسحب العينة وذلك بتوزيع           

ولقد  ،للقدرة على استخراج النتائجاإلحصائية التابعة والمناسبة د عمل الباحث على اتباع العمليات فلق ،بشكل موضوعي وعلمي

 ولقد ،االحصائي المناسب لهذه الدراسة التحليلومن ثم إدخالها الى برنامج  وترميزهاتمثلت في البداية بعملية ترقيم االستبانات 

       كان في مقدمة هذه التقنيات المستخدمة هي: 

 د خصائص عينة الدراسة المذكورة من األطباء.تقنية استخراج التكرارات والنسب المئوية للتوصل الى تحدي – 0

المعيارية المتعلقة بظروف المجتمع الفلسطيني كعامل مستقل والقيم  واالنحرافاتاستخراج المتوسطات الحسابية  تقنية – 0

 في وجود كل منهما.  التأثيرالنفسية كعامل تابع في هذه الدراسة لرؤية مدى التأثير والتفاوت في هذا  ةالخاصة بالصدم

والداللة اإلحصائية لمعرفة مدى قوة االرتباط بين العوامل المتعلقة بظروف  واالنحداراستخراج معامل االرتباط تقنية  – 3

 حاالت الصدمة النفسية لدى فئات المجتمع الفلسطيني مؤخراً.  ازديادالمجتمع الفلسطيني كعوامل مؤثرة وبين 

 عينة البحث:  خصائص 

 ، نسب مئوية:من األطباء بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة (1الجدول رقم )

 :من األطباء البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة قيمة اإلجابة:

 الجنس: - 1 التكرار النسبة المئوية %

55 %  ذكر: 833 

85 %  انثى: 202 
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100 %  المجموع: 525 

 العمر: - 2 التكرار النسبة المئوية %

 صغير: 53  % 18.  1

 متوسط: 882  % 55.  3

1  .80 %  كبير: 130 

100 %  المجموع: 525 

 التخصص العملي: - 8 التكرار النسبة المئوية %

2  .12 %  طب عام 112 

5  .55 %  متخصص 822 

4  .14 %  طب اسنان 35 

100 %  المجموع 525 

 الخبرة: - 4 التكرار النسبة المئوية %

5  .81 %  قليلة 132 

8  .52 %  متوسطة 812 

 كبيرة 25  % 15

100 %  المجموع 525 

 مكان العمل - 5 التكرار النسبة المئوية %

8  .52 %  مستشفى 852 

3  .25 %  مركز طبي 150 

2  .10 %  عيادة 55 

100 %  المجموع 525 

 ".األطباءالمأخوذة من عينة  االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

اكثر من نصف افراد عينة الدراسة من فئة األطباء هم من الذكور ( أن 0من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )تبين       

( من اإلناث وهذا يدل على ان األطباء الذكور العاملين في داخل % 35)( مقابل نسبة % 25)الى قيمة نسبتهم حيث وصلت 

من اإلناث، وهو تصور يقترب من الوجود الحقيقي لهذه النسبة بالفعل لفئة األطباء في  األطباءالمجتمع الفلسطيني هم أكثر من 

 داخل هذا المجتمع. 

رية ه الدراسة من فئة األطباء من ذوي الفئة العمذصف افراد عينة هأما فيما يتعلق بفئات العمر فقد تبين أن أكثر من ن         

 تلتها وبشكل اقل نسبة األطباء من ذوي الفئة العمرية األكبر حيث وصلت (% 52 .1)ى قيمة المتوسطة حيث وصلت نسبتهم ال

 ذوي العمر الصغير،من من فئة األطباء  (% 03 .0)( وتراجعت اقل النسب لتصل الى قيمة % 32 .0)الى قيمة  نسبتهم
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هم من ذوي الفئات العمرية المتوسطة والكبيرة  الفلسطينيوهذا يعني أن غالبية فئة األطباء العاملين في داخل المجتمع العربي  

الطبية المتقدمة  التخصصاتمقارنة بالفئة العمرية القليلة وذلك كون دراسة الطب تحتاج الى العديد من السنوات خاصة لذوي 

لهذا يحتاج ذلك للسنوات األكثر لذوي فئة األطباء إلكمال  األخرىقيقة مقارنة بغيرها من التخصصات والدراسات الجامعية والد

 دراساتهم. 

بالتخصصات الطبية فقد تبين أن غالبية األطباء العاملين هم من ذوي التخصصات الدقيقة في عملهم حيث  أما فيما يتعلق          

بقية الفئات األخرى من األطباء بشكل كبير لتصل الى قيمة  وانخفضت (% 25 .2)منهم الى قيمة  صينالمتخصوصلت نسبة 

لذوي طب األسنان، وهذا يقترب من التوزيع الطبيعي لفئة األطباء العاملين  (% 02 .2)لذوي الطب العام ونسبة  (% 02 .2)

 في داخل المجتمع العربي الفلسطيني.

فئة األطباء من ذوي فئة الخبرة المتوسطة هي أعلى هذه  يتعلق بفئة األطباء من حيث سنوات الخبرة فقد تبين أنأما فيما         

تلتها فئة األطباء من ذوي الخبرة القليلة والتي وصلت الى  (% 50 .3)النسب حيث فاقت نصف افراد العينة ووصلت الى نسبة 

وهذا  ،لتُشكل بذلك اقل النسب (% 02)ن ذوي الخبرة العالية لتصل الى نسبة في حين تراجعت فئة األطباء م (% 30 .2)نسبة 

ربي الفلسطيني وقد يعود ذلك الى ة في معظمهم داخل المجتمع العلمن ذوي الخبرة المتوسطة والقلي طباءيعني ان غالبية فئة األ

تمع كونها في داخل هذا المجطباء في داخل هذا المجتمع لم تُشكل فئة كبيرة مقارنة ببقية الدراسات الجامعية األخرى ان نسبة األ

  الصعبة والمكلفة نوعاً ما مقارنة بغيرها من التخصصات الجامعية األخرى. عد من الدراسات تُ 

د العينة من األطباء يعملون في المستشفيات حيث وصلت أكثر من نصف افرا أما فيما يتعلق بمكان العمل فقد ظهر أن       

من فئة األطباء العاملين في المراكز الطبية، وتراجعت نسبة األطباء  (% 02.  1)مقابل نسبة  (% 20.  3)نسبتهم الى قيمة 

ني ان غالبية األطباء وهي بذلك تُشكل اقل النسب في هذا التوزيع، وهذا يع (% 02 .2)العاملين في العيادات لتصل الى قيمة 

 كز الطبية األخرى أوجانب عملهم في بعض العيادات والمرا كون ذلك الىفي المجتمع الفلسطيني يعملون في المستشفيات وقد ي

  لدى الغير منهم بحسب قدرتهم على ذلك. 

 تحليل البيانات ونتائج البحث:

العوامل المؤثرة على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع مقدار المتمثلة باإلجابة على السؤال األول: 

، ومدى التفاوت في تأثير العوامل الخاصة بظروف المجتمع الفلسطيني على ازدياد حاالت اإلصابة مؤخراً الفلسطيني 

 بالصدمة النفسية في داخل المجتمع المذكور: 

حسب وجهة  ،ظروف المجتمع الفلسطيني)اإلحصائية( الخاصة بالمتغير المستقل والمتمثلة بالقيم الكمية  (2الجدول رقم )

 :نظر األطباء

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير المستقل 

 من وجهة نظر األطباء المجتمع الفلسطينيبظروف والمتمثلة 

 والمتمثلة بكل من: 
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 معنى قيمة

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

للخيار األعلى% 

(1) . 

 مفردات القيم الخاصة بظروف المجتمع الفلسطيني:

مرتفعة 

 قليالً 

العواملللللللل االقتصلللللللادية: المتمثللللللللة بقللللللللة االملللللللوال،  – 1 %74.9 2.58 759.

 معيشية. رغباتبطالة، عدم القدرة على تحقيق ال

مرتفعة 

 قليالً 

 وتتمثلللللل بكلللللل ملللللن: الطلللللال ،العواملللللل االجتماعيلللللة:  – 2 %71.5 2.55 762.

 وفاة عزيز، فقدان وظيفة.

مرتفعة 

 قليالً 

فشلللل فلللي عالقلللة حلللب، فقلللدان  مثلللل العاطفيلللة: العواملللل- 8 %70 2.53 763.

إهملللال الحنلللان ملللن المقلللربين، فقلللدان االهتملللام ملللن الغيلللر، 

 وغيرة. كالزواجفي أمور خاصة بالفرد 

سللللوء تكيللللف معيشللللي، عللللدم وهللللي العوامللللل الثقافيللللة:  – 4 65% 2.48 763. متوسطة

االرتيلللللال، تقللللللد عملللللل غيلللللر مناسلللللب لمركلللللز الشلللللخص 

 . ياالساس

اعتقلللللال لملللللدة طويللللللة أو مثلللللل العواملللللل السياسلللللية:  – 5 63.3% 2.47 763. متوسطة

، ضللللغوط ه، منللللع مللللن أمللللر معللللين كالسللللفر وغيللللرةمتكللللرر

 حزبية. 

 المجموع:  68.9% 2.52 747. متوسطة

 ".األطباءالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل االستبانات المأخوذة من عينة 

أن غالبية قيم الظروف الخاصة بالمجتمع الفلسطيني قد جاءت  (0)تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم         

مرتفعة في وجودها ووجود مفرداتها ومؤشراتها الدالة عليها، وقد تدرجت هذه الظروف بشكل متسلسل بدءاً من العوامل 

عوامل شر التأثير للمعيشية، تلتها وبشكل مبا بطالة، عدم القدرة على تحقيق رغباتالاالقتصادية: المتمثلة بقلة االموال، 

فشل في عالقة حب، فقدان الحنان من مثل العوامل العاطفية: ، ومن ثم وفاة عزيز، فقدان وظيفة ،طالقمثل الاالجتماعية: 

سوء مثل العوامل الثقافية: وغيرة، ثم جاء تأثير  في أمور خاصة بالفرد كالزواجإهمال المقربين، فقدان االهتمام من الغير، 

مثل العوامل السياسية:  ، وفي النهاية جاء تأثيريمل غير مناسب لمركز الشخص األساسمعيشي، عدم االرتياح، تقلد عالتكيف ال

 ، ضغوط حزبية.ه، منع من أمر معين كالسفر وغيرةاعتقال لمدة طويلة أو متكرر

، في داخل المجتمع الفلسطيني مؤخراً المتمثلة بحاالت الصدمة النفسية التي ازدادت في وجودها اإلجابة على السؤال الثاني: 

 ومدى التفاوت في نوعية حاالت اإلصابة والوجود لهذه الصدمة: 

                                                           
في  تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )موجودة وموجودة كثيراً( والذي يعني مدى التأثير على القيم الخاصة بأوضاع المجتمع الفلسطيني(   1)

 الوقت الحاضر. 
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بازدياد حاالت الصدمة النفسية في داخل المجتمع  تمثلةوالم تابعالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال (8الجدول رقم )

 :حسب وجهة نظر األطباء، الفلسطيني

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

حاالت بتمثلة والم لتابعالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير ا

 من وجهة نظر األطباءالصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني 

 والمتمثلة بكل من: 

معنىىى قيمىىة 

 اإلجابة

االنحىىىىىىراف 

 المعياري

المتوسىىىىىىط 

 الحسابي

النسىىبة المئويىىة 

للخيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 

 األعلى%

(2) . 

بحاالت الصدمة النفسية في المجتمع الفلسطيني  مفردات القيم الخاصة

 وهي: 

مرتفعة 

 قليالً 

 حاالت الوفاء نتيجة للصدمة. الموت النهائي: – 0 %71.5 2.55 762.

ئيىىىاً، القىىىدرة علىىىى الحركىىىة نها : المتمثىىىل بعىىىدميالمىىىوت السىىىرير – 0 68.2% 2.52 763. متوسطة

 والحاجة الكاملة من الغير.

التغيىىىىر السىىىىلوكي: المتمثىىىىل بالرغبىىىىة فىىىىي االنتقىىىىام، عىىىىدم محبىىىىة  – 3 66.7% 2.50 763. متوسطة

النىىاس، المبىىىادرة الىىىى العنىىىف المبنىىي علىىىى بعىىىض االفكىىىار، محىىىاوالت 

أخىىىىىىرى كالسىىىىىىرقة بهىىىىىىدف االنتقىىىىىىىام والفتنىىىىىىة وغيرهىىىىىىا، التنىىىىىىىاول 

 مشروعة. للمسكرات والمخدرات والتدخين، العمل بأعمال غير 

 ثل بالعزلة، القلق، الخوف والرعب.المرض النفسي: المتم  - 2 61.6% 2.45 762. متوسطة

العجىىىىز الجزئىىىىي: المتمثىىىىل بالقىىىىدرة علىىىىى الحركىىىىة بشىىىىكل قليىىىىل،  – 5 60% 2.43 760. متوسطة

عمىىىىل جزئىىىىي وغيىىىىر كامىىىىل، عمىىىىل غيىىىىر مناسىىىىب ماديىىىىاً ومعنويىىىىاً 

 وجسدياً.

 المجموع:  65.6% 2.49 748. متوسطة

 ".عينة األطباءالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل االستبانات المأخوذة من 

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع وفيما يتعلق ب (3)الجدول رقم  تبين من خالل البيانات الواردة في          

فلقد جاءت درجات تدرجها للمؤشرات لسطيني من وجهة نظر األطباء، والمتمثلة بحاالت الصدمة النفسية في داخل المجتمع الف

 ،والمتمثل بحاالت الوفاة نتيجة للصدمة النفسية والقيم الدالة على الموت النهائي:

التغير السلوكي: تالهما كل من : المتمثل بعدم القدرة على الحركة نهائياً، والحاجة الكاملة من الغير، يالموت السريرومن ثم  

محاوالت أخرى كالسرقة والمبادرة الى العنف المبني على بعض االفكار، وعدم محبة الناس، والمتمثل بالرغبة في االنتقام، 

                                                           
داخل المجتمع  ة النفسيةالخاصة بحاالت الصدمتتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )متأثرة ومتأثرة جداً( والذي يعني مدى الوجود للقيم (   2)

 الفلسطيني في الوقت الحاضر. 
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مشروعة، ومن ثم جاء وجود العمل بأعمال غير والتناول للمسكرات والمخدرات والتدخين، وبهدف االنتقام والفتنة وغيرها، 

العجز الجزئي: المتمثل بالقدرة على الحركة بشكل قليل، عمل و مثل بالعزلة، القلق، الخوف والرعب،المرض النفسي: المت

 جزئي وغير كامل، عمل غير مناسب مادياً ومعنوياً وجسدياً.

داخل المتمثل بطبيعة العالقة بين ظروف المجتمع الفلسطيني وبين ازدياد حاالت الصدمة النفسية اإلجابة على السؤال الثالث: 

 هذا المجتمع: 

ومؤشرات الوجود  وبين قيمظروف المجتمع الفلسطيني الخاصة والموجودة فيه،  العالقة بين متغيرات (4الجدول رقم )

 لحاالت الصدمة النفسية واشكالها:                

معنى الداللة 

 اإلحصائية

مقدار قيمة 

 الداللة

 اإلحصائية

 "قيم المتغير التابع"

 الصدمة النفسية""حاالت 

 "المتغير المستقل"قيم 

 "ظروف المجتمع الفلسطيني"

دالة 

 احصائياً 

 2 5أقل من 

 .2 

 حاالت الوفاء نتيجة للصدمة.الموت النهائي:  – 0

: المتمثىىىىىل بعىىىىىدم القىىىىىدرة علىىىىىى يالمىىىىىوت السىىىىىرير – 0

  ائياً، والحاجة الكاملة من الغير.الحركة نه

التغيىىىىر السىىىىلوكي: المتمثىىىىل بالرغبىىىىة فىىىىي االنتقىىىىام،  – 3

عىىىدم محبىىىة النىىىاس، المبىىىادرة الىىىى العنىىىف المبنىىىي علىىىى 

بعىىىىىض االفكىىىىىار، محىىىىىاوالت أخىىىىىرى كالسىىىىىرقة بهىىىىىدف 

االنتقىىىىىىىىام والفتنىىىىىىىىة وغيرهىىىىىىىىا، التنىىىىىىىىاول للمسىىىىىىىىكرات 

 والمخدرات والتدخين، العمل بأعمال غير مشروعة. 

قلىىىىىىىق، ثىىىىىىىل بالعزلىىىىىىىة، الالمىىىىىىىرض النفسىىىىىىىي: المتم  - 2

 الخوف والرعب.

العجىىىىز الجزئىىىىي: المتمثىىىىل بالقىىىىدرة علىىىىى الحركىىىىة  – 5

بشىىىىكل قليىىىىل، عمىىىىل جزئىىىىي وغيىىىىر كامىىىىل، عمىىىىل غيىىىىر 

 مناسب مادياً ومعنوياً وجسدياً.

العوامل االقتصادية: المتمثلة بقلة  – 0

االموال، بطالة، عدم القدرة على تحقيق 

 رغبات معيشية.

اً دالة احصائي  2 5أقل من  

 .2  

 مثل طالق،العوامل االجتماعية:  – 0

 وفاة عزيز، فقدان وظيفة.

اً دالة احصائي  2 5أقل من  

 .2  

فشل في مثل العوامل العاطفية: - 3

عالقة حب، فقدان الحنان من المقربين، 

في اإلهمال فقدان االهتمام من الغير، 

 أمور خاصة بالفرد كالزواج وغيرة.

اً دالة احصائي  2 5أقل من  

 .2  

سوء تكيف مثل العوامل الثقافية:  – 2

معيشي، عدم االرتياح، تقلد عمل غير 

 .يمناسب لمركز الشخص االساس

دالة 

 احصائياً 

 2 5أقل من 

 .2 

اعتقال لمدة مثل العوامل السياسية:  – 5

، منع من أمر معين متكررةطويلة أو 

 ، ضغوط حزبية.هكالسفر وغير

ظروف  ( والذي تم وضعه لفحص طبيعة العالقة بين متغيرات2تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )          

 ككل ما يلي:  حاالت الصدمة النفسية وبين قيم المجتمع الفلسطيني الخاصة به

م القدرة على تحقيق بطالة، عدوالموال، العوامل االقتصادية: المتمثلة بقلة االتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  – 0

 رغبات معيشية، وبين حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني، 
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ه والمتعددة الوج النفسيةحاالت وأشكال الوجود للصدمة  ازديادوهذا يعني أن العوامل االقتصادية تؤثر وبشكل واضح على 

 والحاالت المذكورة في هذا البحث. 

وفاة عزيز، فقدان وظيفة، وبين حاالت  مثل الطالق،ة: العوامل االجتماعيتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  – 0

اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني، وهذا يعني أن العوامل االجتماعية تؤثر وبشكل واضح 

 ه والحاالت المذكورة في هذا البحث. واد حاالت وأشكال الوجود للصدمة النفسية المتعددة الوجعلى ازدي

فشل في عالقة حب، فقدان الحنان من المقربين، فقدان مثل العوامل العاطفية: تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  – 3

وبين حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل  وغيرة، في أمور خاصة بالفرد كالزواجاإلهمال االهتمام من الغير، 

المجتمع العربي الفلسطيني، وهذا يعني أن العوامل العاطفية تؤثر وبشكل واضح على ازدياد حاالت وأشكال الوجود 

 ه والحاالت المذكورة في هذا البحث. وللصدمة النفسية المتعددة الوج

مل غير سوء تكيف معيشي، عدم االرتياح، تقلد عمثل العوامل الثقافية: ن تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بي – 2

وبين حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني، وهذا يعني  ،يمناسب لمركز الشخص األساس

ه والحاالت ولمتعددة الوجأن العوامل الثقافية تؤثر وبشكل واضح على ازدياد حاالت وأشكال الوجود للصدمة النفسية ا

 المذكورة في هذا البحث. 

مر معين ، منع من أةاعتقال لمدة طويلة أو متكرروالمتمثلة بالعوامل السياسية: تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  – 5

وهذا يعني أن  ، ضغوط حزبية، وبين حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني،هكالسفر وغير

ه والحاالت والعوامل السياسية تؤثر وبشكل واضح على ازدياد حاالت وأشكال الوجود للصدمة النفسية المتعددة الوج

 المذكورة في هذا البحث. 

   للبحث:  النتائج النهائية

من نصف افراد عينة الدراسة من فئة األطباء هم من الذكور وهذا يدل على ان األطباء الذكور العاملين في  أكثرتبين أن  – 0

ئة داخل المجتمع الفلسطيني هم أكثر من األطباء من اإلناث، وهو تصور يقترب من الوجود الحقيقي لهذه النسبة بالفعل لف

ء ه الدراسة من فئة األطباذت العمر فقد تبين أن أكثر من نصف افراد عينة هأما فيما يتعلق بفئااألطباء في داخل هذا المجتمع. 

وهذا يعني أن غالبية فئة األطباء العاملين في داخل المجتمع العربي الفلسطيني هم من من ذوي الفئة العمرية المتوسطة، هم 

كون دراسة الطب تحتاج الى العديد من السنوات  وذلك، ذوي الفئات العمرية المتوسطة والكبيرة مقارنة بالفئة العمرية القليلة

لهذا يحتاج  ،خاصة لذوي التخصصات الطبية المتقدمة والدقيقة مقارنة بغيرها من التخصصات والدراسات الجامعية األخرى

األطباء العاملين أما فيما يتعلق بالتخصصات الطبية فقد تبين أن غالبية وي فئة األطباء إلكمال دراساتهم. ذلك للسنوات األكثر لذ

، وهذا يقترب من التوزيع الطبيعي لفئة األطباء العاملين في داخل المجتمع العربي التخصصات الدقيقة في عملهم هم من ذوي

أما فيما يتعلق بفئة األطباء من حيث سنوات الخبرة فقد تبين أن فئة األطباء من ذوي فئة الخبرة المتوسطة هي أعلى  الفلسطيني.

ة في معظمهم لمن ذوي الخبرة المتوسطة والقليهم  هذا يعني ان غالبية فئة األطباءوحيث فاقت نصف افراد العينة،  النسبهذه 

ان نسبة األطباء في داخل هذا المجتمع لم تُشكل فئة كبيرة مقارنة ببقية وقد يعود ذلك الى  ،ربي الفلسطينيداخل المجتمع الع

  ،ا المجتمعالدراسات الجامعية األخرى في داخل هذ
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أما فيما يتعلق بمكان العمل األخرى. كونها تُعد من الدراسات الصعبة والمكلفة نوعاً ما مقارنة بغيرها من التخصصات الجامعية 

، وهذا يعني ان غالبية األطباء في المجتمع من األطباء يعملون في المستشفياتفقد ظهر أن أكثر من نصف افراد العينة 

لدى الغير  كز الطبية األخرى أووقد يكون ذلك الى جانب عملهم في بعض العيادات والمرا ،في المستشفياتالفلسطيني يعملون 

 منهم بحسب قدرتهم على ذلك.  

تبين أن غالبية قيم الظروف الخاصة بالمجتمع الفلسطيني قد جاءت مرتفعة في وجودها ووجود مفرداتها ومؤشراتها الدالة  – 0

الظروف بشكل متسلسل بدءاً من العوامل االقتصادية: المتمثلة بقلة االموال، بطالة، عدم القدرة على  عليها، وقد تدرجت هذه

العوامل وفاة عزيز، فقدان وظيفة، ومن ثم  ،طالقالمثل تحقيق رغبات معيشية، تلتها وبشكل مباشر التأثير للعوامل االجتماعية: 

في أمور خاصة بالفرد كالزواج اهمال فشل في عالقة حب، فقدان الحنان من المقربين، فقدان االهتمام من الغير، مثل العاطفية: 

، يسوء تكيف معيشي، عدم االرتياح، تقلد عمل غير مناسب لمركز الشخص األساسمثل وغيرة، ثم جاء تأثير العوامل الثقافية: 

، ضغوط ه، منع من أمر معين كالسفر وغيرةاعتقال لمدة طويلة أو متكررمتمثلة بالالعوامل السياسية:  وفي النهاية جاء تأثير

 حزبية.

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمتمثلة بحاالت الصدمة النفسية في داخل تبين وفيما يتعلق ب – 3

الموت النهائي: المتمثل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر األطباء، فلقد جاءت درجات تدرجها للمؤشرات والقيم الدالة على 

يري: المتمثل بعدم القدرة على الحركة نهائياً، والحاجة الكاملة من ومن ثم الموت السر بحاالت الوفاة نتيجة للصدمة النفسية

الغير، تالهما كل من التغير السلوكي: المتمثل بالرغبة في االنتقام، عدم محبة الناس، المبادرة الى العنف المبني على بعض 

والمخدرات والتدخين، العمل بأعمال غير االفكار، محاوالت أخرى كالسرقة بهدف االنتقام والفتنة وغيرها، التناول للمسكرات 

المرض النفسي: المتمثل بالعزلة، القلق، الخوف والرعب، والعجز الجزئي: المتمثل بالقدرة على مشروعة، ومن ثم جاء وجود 

 عمل غير مناسب مادياً ومعنوياً وجسدياً.وغير كامل، وعمل جزئي الحركة بشكل قليل، 

ال، بطالة، عدم القدرة على تحقيق إحصائية بين العوامل االقتصادية: المتمثلة بقلة االمووجود عالقة ذات داللة  تبين – 2

فشل في عالقة حب، مثل العوامل العاطفية: وفاة عزيز، فقدان وظيفة، و ق،طالالمثل العوامل االجتماعية: و رغبات معيشية،

سوء مثل العوامل الثقافية: و ور خاصة بالفرد كالزواج وغيرة،في أماهمال فقدان الحنان من المقربين، فقدان االهتمام من الغير، 

اعتقال لمدة طويلة أو مثل العوامل السياسية: و ،يتكيف معيشي، عدم االرتياح، تقلد عمل غير مناسب لمركز الشخص األساس

داخل المجتمع العربي وبين حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في ، ضغوط حزبية، همتكرر، منع من أمر معين كالسفر وغير

تؤثر وبشكل واضح على ازدياد  واالجتماعية والثقافية والعاطفية والسياسية الفلسطيني، وهذا يعني أن العوامل االقتصادية

  ه والحاالت المذكورة في هذا البحث. وحاالت وأشكال الوجود للصدمة النفسية المتعددة الوج

 الخاتمة واالستنتاجات:  

ة هذا البحث القصير المتواضع في عدد صفحاته وموضوعه المتعلق بمدى وجود وتأثير العوامل الخاصة في نهاي        

فلقد حاول الباحث من خالله العمل وبشكل متواضع على إبراز  مؤخراً حاالت الصدمة النفسية  ازديادبالمجتمع الفلسطيني على 

ظهار بعض األمور المتعلقة بزيادة وجود حاالت الصدمة ا عملت علىقد بعض األفكار العلمية المهمة التي من الممكن أن تكون 
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النفسية في داخل هذا المجتمع ال سيما وان ظروف المجتمع العربي الفلسطيني الذي عانى منها وما زالت تؤثر عليه تختلف عن 

من عليه منذ وجوده والتي زادت عه الفريد من نوعه والذي تمثل بحالة االحتالل المتزايرة من مجتمعات العالم ال سيما وضغ

حاالت  ازديادعلى وكبيرة واضحة  تأثيرات المجتمع الفلسطيني لهاوظروف ن حالة على أكثر من قرن من الزمان، ولقد تبين أ

 ة بمااالزدياد مقارنباإلضافة الى أن الصدمة النفسية لها مؤشرات مختلفة في وجودها وهي آخذة في  ،أفرادهالصدمة النفسة لدى 

لى مثل هذه ان معاناة هذا المجتمع الموجود ما زالت تؤثر وبقوة ع، وهذا يعني اظهرته الدراسات السابقة عن هذا الموضوع

كان ال بد من وضع عدد من الصدمة النفسية على افراد المجتمع العربي الفلسطيني، وفي الختام  الحاالت المتزايدة من

ان تنبه افراد ومؤسسات المجتمع الفلسطيني بإتباع والمجتمعي والتي من الممكن تويين الفردي التوصيات المهمة على المس

 أساليب قد تخفف من حدة االزمات التي يعاني منها ومن ثم التخفيف من شدة حاالت الصدمات النفسية بأشكالها المتنوعة. 

 لتوصيات: ا

 : ما يليوهي  باألفراد واالسر الً: التوصيات الخاصةأو

 من افرادها. بها أحدمات التي تمر بها أو يمر زضرورة وضع برامج خاصة لألسرة خاصة في أوقات اال – 0

 دارتها بمتابعة كل عنصر وحدث فيها. ارباب االسر او القائمين على إالعمل على قيام  – 0

عن كل اسرة وحلها بشكل عاجل  المسؤولينقبل فرد من افراد االسرة من كل تحدث مع أي االعمل على معالجة أي مش – 3

 ودون مماطلة او تأخير. 

 العمل على حل الخالفات بطريقة سلمية بعيداً عن أساليب العنف واإلقصاء وغيره.  – 2

اختيار الطرق المناسبة ألفراد اسرهم مثل اختيار التخصصات الدراسية وقيام ارباب االسر بأعمال االرشاد والتوجيه  – 5

 المناسبة والمفيدة مستقبالً للفرد أكثر من غيرها. 

لقد تبين أن من مظاهر ضبط القرآن للحالة النفسية هو ترسيخ عقيدة اإليمان بالقضاء والقدر في االيمان بالقضاء والقدر، ف – 2

ما أصاب من مصيبة في األرض وال »، وعلينا أن نتأمل هنا قول الحق سبحانه: وتعالى بحانهنفسه، والرضا بما قدره هللا س

في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على هللا يسير. لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم وهللا ال 

(، فاآلية األولى تؤكد أنه ال يحدث في ملكوت هللا إال 03 – 00، )القرآن الكريم، سورة الحديد، آية «يحب كل مختال فخور

ما قدره هللا، والمصائب التي تحدث لإلنسان مسجلة في كتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها، وهذا التسجيل كائن 

مصائب ومن غيرها من قبل أن يخلقنا هللا سبحانه. فاآلية الكريمة صريحة في بيان أن ما يقع في األرض وفي األنفس من 

من مسرات مكتوب ومسجل عند هللا تعالى قبل خلق األرض واألنفس. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يردد قوله تعالى: 

 (50)القرآن الكريم، سورة التوبة، آية  .«قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا هو موالنا وعلى هللا فليتوكل المؤمنون»

 :ما يليوهي لبقية افراد المجتمع وخاصةً للمسؤولين ثانياً: التوصيات العامة 

 من قبل المؤسسات العاملة في المجتمع وفي مقدمتها المؤسسات الحكومية.ضرورة وضع برامج خاصة  – 0

 دارة المجتمع بمتابعة كل قضية موجودة فيه وما ينتج عنها.القائمين على إالمسؤولين او العمل على قيام  – 0
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وحلها بشكل عاجل ودون  اتجاه كان اقتصادي، اجتماعي، سياسي، وغيرهتحدث مع أي  مشاكلالعمل على معالجة أي  – 3

 مماطلة او تأخير. 

 بعيداً عن أساليب العنف واإلقصاء وغيره.  من قبل الجهات الرسمية المكلفة بذلك العمل على حل الخالفات بطريقة سلمية – 2

مثل  المجتمع اختيار الطرق المناسبة ألفرادوبأعمال االرشاد والتوجيه  المختلفة في اعمالهاقيام الوزارات الحكومية  – 5

 أكثر من غيرها.  وأفرادهللمجتمع  اختيار التخصصات الدراسية المناسبة والمفيدة مستقبالً 

دمات التي تحصل قبلها العمل على التوعية الجماهيرية من خطورة وجود مثل هذه الصدمات وذلك من خالل التنبيه للمق – 2

 والمتمثلة بالحاالت واالمراض النفسية والعمل على عالجها وذلك للتخفيف من زيادتها.

:المراجعقائمة المصادر و  

 القرآن الكريم. – 0

، المساندة االجتماعية وعالقتها بالصالبة النفسية لدى عينة من مريضات سرطان الثدي في محافظة 0202اميرة صالح،  0

 رام هللا والبيرة، رسالة ماجستير، جامعة القدس المفتوحة، رام هللا، فلسطين. 

أعراض ما بعد الصدمة النفسية  م، فاعلية برنامج قائم على االسترخاء العضلي لخفض0202عايد الحموز وأنور راشد،  – 3

لدى االطفال الفلسطينيين، مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ العدد الحادي عشر ــ 

 المجلد الثالث، غزة، فلسطين.

دراسة حاالت -طراف م، انعكاسات الصدمة النفسية على التوظيف النفسي لدى مبتوري األ0202عبد الرحيم شادلي،  – 2

 الجزائر.-بسكرة-من منظور نفسي عيادي، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر 

م، أساليب مواجهة الصدمة النفسية وعالقتها بالمساندة األسرية لدى عينة من المراهقين المقيمين في 0202عبير عباس،  – 5

 ق، سوريا.مراكز اإليواء في مدينة دمشق، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمش

م، خبرات الحرب الصادمة وعالقتها باضطراب ما بعد الصدمة لدى األطفال النازحين في 0202عبد الرقيب الشميري،  – 2

 برلين، ألمانيا.  –، المركز الديمقراطي العربي 1محافظة إب، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، العدد 

المساعدة على كيفية ومقدار التعايش والتأقلم المعيشي في المجاالت الحياتية  العواملم، 0202عبد المجيد عالونة،  – 2

دراسة ميدانية على عينة من  (مرض كورونا أنموذجاً  –المختلفة في ظل وجود بعض األوبئة واألمراض والكوارث 

دار السابع عشر، السالمية، ، المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي، اإلص)فلسطين -األطباء في مدن الضفة الغربية

 الكويت.

 م. 0202وفا،  –مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  – 1

األنماط المختلفة لصدمة العدوان اإلسرائيلي أثناء انتفاضة األقصى من وجهة نظر  م،0220عسلية وأنور البنا،  محمد – 2

 تالميذ المرحلة األساسية في محافظات غزة، منشورات جامعة األقصى، غزة، فلسطين. 

اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بالتوجه نحو الدعاء لدى عينة من زوجات الشهداء في م، 0200ميساء أبو شريفه،  – 02

 طاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.  ق

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    448 

 ISSN: 2706-6495 

 
م، العالقة بين المساندة االجتماعية والخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة من قبل قوات 0205ناصر جعفر،  – 00

 االحتالل اإلسرائيلية في محافظة القدس، رسالة ماجستير، جامعة القدس، القدس، فلسطين. 

12 –   Bessel, A, Vander Kolket, M, Farlan, E.A.C (1996). Traumatic Stress, New York, USA. 

13 –  Lazarus, R. Monat. A. (2002). Stress and coping, Second edition. McGraw Book 

Company. 

14 –  Lopata, A. (1993). The Support Systems of American urban widows. In Margaret S.S. 

Stroebe. W&hansson. H (eds) hand book of Bereavement. Cambridge University Press. 23-

43. 

 

لألبحاث والنشر ، المجلة األكاديمية عالونة أحمد نايف المجيد عبد/ الدكتور ،2022 ©جميع الحقوق محفوظة 

 العلمي.

 (CC BY NC) 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/

