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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل بع�ض الآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،من خالل درا�سة بع�ض ال�سمات النف�سية املتمثلة بـ»
القلق واالتزان االنفعايل و الغ�ضب و ال�شعور باخلوف» من وجهة نظر طلبة اجلامعة ،وهل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم للآثار النف�سية على املر�أة
الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة تعزى ملتغري التخ�ص�ص (علمي� ،أدبي)
والنوع االجتماعي (ذكر� /أنثى)  ،وقد اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ملالءمته
للدرا�سة ،كما �أع َّد الباحث ا�ستبانة الآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان
الإ�رسائيلي على قطاع غزة من وجهة نظر طلبة اجلامعة ،و�شملت عينة الدرا�سة ()200
طالب وطالبة من طلبة كلية الرتبية والعلوم بجامعة الأزهر بغزة والتي متثل ( )% 5.1من
املجتمع الأ�صلي ،وكانت �أهم نتائج الدرا�سة
1.1بدرا�سة �أي الأبعاد �أكرث �أهمي ًة مت ترتيبها تنازلي ًا وهي كالتايل:
(ال�شعور يف اخلوف بوزن ن�سبي ( ، )92.6القلق بوزن ن�سبي ( ، )86.4الغ�ضب بوزن
ن�سبي ( )83.2االتزان االنفعايل بوزن ن�سبي (. ) )60.6
2.2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم للآثار النف�سية
على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة تعزى ملتغري التخ�ص�ص
(علمي� ،أدبي) .
3.3توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم للآثار النف�سية على
املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة تعزى ملتغري النوع االجتماعي
(ذكر� /أنثى) ل�صالح الإناث.
الكلمات املفتاحية :ال�سمات النف�سية املتمثلة بـ «القلق واالتزان االنفعايل والغ�ضب
وال�شعور باخلوف» التخ�ص�ص (علمي� ،أدبي)  ،والنوع االجتماعي (ذكر� /أنثى)
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The Psychological Effects on Palestinian Women after
the Israeli Aggression on Gaza Strip from Al-Azhar
University Students′ Perspective

Abstract:
The study aimed at identifying some of the psychological effects on
Palestinian women after the Israeli aggression on Gaza Strip by studying
some of the students’ psychological traits aspects of anxiety, emotional
stability, anger and fear.The study investigated whether there were
statistically significant differences between the students’ view of the
psychological effects on Palestinian women after the Israeli aggression
or not due to the variable of academic stream, scientific or literary) ,
and gender, male or female.The study followed the descriptive analytical
approach to answer the questions.A questionnaire was prepared by the
researcher, which included (200) students from the Faculty of Education
and Science, which represent (5.1) % of the original society.The most
important findings of the study are: the relative weight of fear is (92.6)
, anxiety (86.4) , anger (83.2) and emotional stability (60.6) .There are
no statistically significant differences according to specialization.There
are statistically significant differences according to gender in favor of
females.
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مقدمة:
لقد عانى �شعبنا الفل�سطيني على مر تاريخه �سل�سلة مت�صلة من الأحداث الدامية التي
كانت ت�سعى القتالعه من �أر�ضة وم�سح تاريخه املمتد منذ �آالف ال�سنني ،ومن �أ�شهر حاالت
االعتداء الغا�شم على �شعبنا و�أ�رش�سها يف التاريخ احلديث ،ما قامت به دولة االحتالل
الإ�رسائيلي من خالل ثالثة حروب مت�صلة على مدار �ستة �سنوات ما�ضية تعجز عن حتملها
دول عظمى ،قامت خاللها دولة االحتالل الإ�رسائيلي باالعتداء على كل ما هو فل�سطيني
من �أر�ض و�شجر وحجر و�إن�سان ،ومار�ست خاللها �أب�شع جرائم احلروب التي يدمي لها القلب
الإن�ساين.
وهي تعمل على حتطيمه وتدمريه من داخله ب�رضب مقومات ا�ستمراريته ك�شعب طوال
�أكرث من �أربعة �آالف �سنة ،وا�ستمراره �صامداً يف وجه امل�رشوع ال�صهيوين طوال مائة �سنة.
(�أبرا�ش)2015 :
كما متار�س �إ�رسائيل �أب�شع �أنواع التهديد واحل�صار على جميع املوجودين يف قطاع
غزة ،مما ي�ؤثر مبا�رشة يف نف�سيات �أبنائه ،ويدمر �شعورهم بالطم�أنينة والأمن واحلياة
امل�ستقرة ،وميكن لهذه احلرب �أن ت�ؤ�س�س جليل جديد من الفل�سطينيني �شديدي التطرف �ضد
�إ�رسائيل ،ولن يجدوا طريقة ل�شعورهم بالأمان �سوى باللجوء �إىل القوة والعنف �ضد �إ�رسائيل
التي يرون فيها ال�رش الأكرب والعدو الذي ال يرحم( .املهند�س)2009 :
ولقد خلف العدوان الإ�رسائيلي املتكرر على ال�شعب الفل�سطيني �آالف ال�شهداء وع�رشات
�آالف اجلرحى ،كما ترك �آالف ًا �أخرى يعانون من الآثار النف�سية نتيجة هذه احلروب
املتكررة ،ومن �أكرث �رشائح املجتمع الفل�سطيني تعر�ض ًا للمعاناة من الآثار النف�سية للحرب
الإ�رسائيلية املر�أة الفل�سطينية ال�صامدة على تراب هذا الوطن ،فهي الأم والزوجة والأخت
والبنت والعمة� ،،،ألخ ،ولقد ت�أثرت ب�شكل مبا�رش وقوي بالآثار النف�سية للعدوان على ال�شعب
الفل�سطيني.
فاملر�أة تتميز بفطرة حية متكنها من التوا�صل يف �أداء مهماتها كزوجة و�أم فتلك
الوظيفتان حتتاجان �إىل قدرات نف�سية عالية �إذ بدون هذه القدرات تتفكك الأ�رسة التي هي
نواة املجتمع ،وهذا ينعك�س على قوة تعلق املر�أة بالآخرين ،فهي تتعلق ب�شدة ب�أمها و�أبيها
و�إخوتها و�أخواتها وزوجها و�أبنائها و �أحفادها ،فهذه العالقات تعد جزءاً مهما يف حياتها
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ويظهر ت�أثريها حني تفقد املر�أة ق�سم ًا منها �أو جميعها ،الأمر الذي �سوف يت�سبب ب�إ�صابتها
باال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة التي تكون املر�أة معر�ضة للإ�صابة بها �أكرث من الرجل.
(�سليم)2015 :
و�أن املتتبع املن�صف ملجريات احلروب يجد �أن الن�ساء �أ�صبحن �ضحايا �سهلة يف
حروب القرن الع�رشين ،حتى مع بدايات القرن احلادي والع�رشين ،ومن ينظر �إىل الدرا�سات
ال�صادرة عن اليوني�سيف �سيجد �أن �أعداداً كبرية من الن�ساء قتلن ب�أ�ساليب ب�شعة ووح�شية،
فاملر�أة تقتل �أمام طفلها �أو ذويها �أو تغت�صب ،كما ح�صل للم�سلمات يف البو�سنة وكو�سوفا،
واملناطق التي توقد فيها احلروب ي�صبح ال�سكان م�ستهدفني وب�صفة خا�صة الن�ساء ،مع
�أنهن �أقل النا�س ت�أثرياً فيها وانتفاع ًا منها يتعر�ضن للرعب الذي يتعر�ض له امل�شاركون
فيها ،فحينما تنفذ الإمدادات الغذائية �أو تقل ،تعاين الن�ساء �أ�شد املعاناة وعندما تتلوث
م�صادر املياه ،ف�إنهن يكن �أقل الفئات مقاومة ملخاطر الأمرا�ض ،وترتك ال�صدمات النف�سية
الناجمة عن تعر�ضهن للعنف وللأعمال الوح�شية وغري الأخالقية �آثارها ال�سيئة يف نفو�سهن
طيلة حياتهن(.مو�سى)35 :2010 ،
ولقد تعر�ضت املر�أة الفل�سطينية نتيجة احلرب على غزة لأنواع املعاناة كافة،
فا�ست�شهدت ،وجرحت ،وفقدت �أفراد عائلتها ،وهدم منزلها ب�شكل كامل �أو جزئي ،وفقدت
امل�أوى ،وجل�أت ملراكز الإيواء ،وافتقدت اخلدمات الأ�سا�سية من ماء وكهرباء و�رصف
�صحي ،وال�صحة ،والتعليم ،والدخل ال�شهري(.وزارة �شئون املر�أ)2015 :
ولقد ن�رش املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان تقريراً ر�صد فيه معاناة الن�ساء
الفل�سطينيات جراء الهجوم الع�سكري الإ�رسائيلي الأخري على قطاع غزة �صيف ,2014
والذي ُعرف با�سم عملية “اجلرف ال�صامد” ,وا�ستمر  50يوم ًا ( 8متوز (يوليو) – � 26آب
(�أغ�سط�س) � ، )2014إن التقرير الذي حمل عنوان“ :جرف الزهور” ,وهو نتاج عمل م�شرتك
بني وزارة �ش�ؤون املر�أة يف حكومة الوفاق الوطني الفل�سطيني واملر�صد الأورومتو�سطي،
وير�صد �آثار الهجوم الإ�رسائيلي الأخري ونتائجه على حياة املر�أة الفل�سطينية ،ويوثق
عدداً من احلاالت التي تظهر انتهاكات االحتالل الإ�رسائيلي حلقوقها يف جماالت عدة,
�إىل جانب ر�صد �أثر الهجوم على حالة الن�ساء النف�سية واالجتماعية ،وعلى �سري م�سريتهن
التعليمية ,حيث بات من ال�صعب عليهن جتاوز �آثار الهجوم والعودة �إىل ممار�سة حياتهن
ب�شكل طبيعي ،ووفق املعلومات التي تو�صل �إليها التقرير ,ف�إن القوات الإ�رسائيلية مل تعر
الن�ساء االهتمام الالزم واحلماية اخلا�صة مبوجب القانون الدويل ،بل تعاملت مع حياتهن
وحاجاتهن با�ستهتار كبري ,وبدا �أن القوات امل�سلحة الإ�رسائيلية قد تعمدت ا�ستهداف عدد
كبري من العائالت الفل�سطينية بالق�صف يف �أثناء تواجدهم يف منازلهم ،مبا يف ذلك الن�ساء،
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وبح�سب ما يو�ضح التقرير ,ف�إنه يبدو جلي ًا ا�ستخدام القوات الإ�رسائيلية للقوة املفرطة خالل
الهجوم على القطاع ،وق�صفها الع�شوائي للأحياء املدنية ،دون الأخذ باالحتياطات الالزمة
ل�ضمان �سالمة املدنيني ،وال �سيما الن�ساء والأطفال ،حيث بلغ عدد ال�ضحايا من الإناث
(� )489ضحية ،مبا ن�سبته  % 22.7من �إجمايل ال�ضحايا يف قطاع غزة ,و�شكلت الن�ساء يف
الفرتة العمرية ما بني ( 59 – 18عام) العدد الأكرب من ال�ضحايا ،حيث بلغ عددهن ()302
�ضحية ,فيما بلغ عدد اجلريحات ( )3537جريحة� ،شكلن  % 31.5من �إجمايل اجلرحى
يف القطاع ،و�أن �أكرث من (� )100سيدة حامل و�صلن مل�ست�شفيات القطاع ،نتيجة تعر�ضهن
لإ�صابات مبا�رشة نتيجة الهجوم الإ�رسائيلي ،مثل ا�ستن�شاق الغازات �أو �إ�صابات ب�شظايا
يف �أماكن خمتلفة من اجل�سم ،فيما �أدخل عدد كبري منهن �إىل �أق�سام العناية املكثفة ،وفقد
عدد منهن الأجنة ,حيث مل تعر القوات امل�سلحة الإ�رسائيلية� ،أي اهتمام للن�ساء احلوامل،
ت�سع �إىل توفري احلماية الالزمة لهن مبوجب ما ن�صت عليه اتفاقية جنيف الرابعة,
ومل َ
ومل تقم القوات الإ�رسائيلية بتوفري ممرات �آمنة للم�ست�شفيات ،مما �أدى يف ( )18حالة �إىل
و�ضع الن�ساء احلوامل حملهن يف املنازل ،لعدم متكنهن من الو�صول �إىل امل�ست�شفى(.املر�صد
الأورومتو�سطي)2014 :
�إن الآثار النف�سية للحرب تختلف بني الأ�شخا�ص الذين عا�شوا داخل احلدث وغريهم
ممن كانوا يف من�أى عن اخلطر املبا�رش ،مبقدار الإح�سا�س ال�شخ�صي بهول احلدث ،ومبدى
تفاعل الفرد مع الأحداث و�شعوره ب�أنه معني باحلرب القائمة ،خ�صو�ص ًا �أن تتابع الأحداث
يبق �أحد
يف هذه احلرب كان �رسيع ًا جداً ،مما �ساهم بتداخل فئات املجتمع جميعها ،ومل َ
مبن�أى عن احلرب ،من جهة �أخرى تختلف �آثار ال�صدمة النف�سية الناجمة عن احلرب وفق ًا
لفئتني من الأ�شخا�ص ،ت�شمل الأوىل منهما الأفراد الذين عا�شوا حرب ًا �سابقة ،وما زالوا
يحتفظون بالذكريات املوجعة� ،أما الفئة الثانية فت�ضم اجليل اجلديد الذي يتعر�ض ل�صدمة
احلرب للمرة الأوىل�(.ضومط)2006 :
ويذكر مهنا (� )2010أن ت�أثري احلرب على ال�صحة النف�سية لها امتدادات عرب الزمن
بفعل توا�صل التهديد الأمني واالجتماعي واالقت�صادي والنف�سي وانعكا�سها على الأهل،
وبالتايل على �أفراد العائلة جميعهم ،ومن �ضمنهم الن�ساء ،الالتي يحدث لديهن ا�ستعداد
لتطوير ا�ضطرابات �سلوكية نف�سية ،و�إن التهديد الأمني الذي يع�شنه يفجر هذه اال�ستعدادات
التي تظهر عرب العوار�ض التالية( :ال�صدمة مما حدث ،وهياج وكوابي�س ليلية ،وقلق دائم،
وتذكر حدوث تفجريات �أو خ�سارة �أحد �أفراد العائلة �أو تهدمي منزل ،ومفاعيل التهجري ،وعدم
ال�شعور باال�ستقرار ،وت�شتت �أفراد العائلة �أو االنف�صال عنهم) مما يولد “تهديداً “ للطم�أنينة
القاعدية ،التي هي مبثابة الأر�ض الثابتة التي مي�شي عليها ،مما ال ي�ساعد يف تطوير �صحة
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نف�سية �إيجابية للإن�سان ،خا�صة لدى املراهقني مع �شعور بان�سداد الأفاق امل�ستقبلية
و�إمكانية املوت.
ويف درا�سة ميدانية على الن�ساء ما بعد احلرب  2014على قطاع غزة �أجراها �صندوق
الأمم املتحدة لل�سكان بال�رشاكة مع جمعية الثقافة والفكر احلر بعنوان ال�صعوبات النف�سية
واالجتماعية التي واجهتها الن�ساء خالل احلرب يف قطاع غزة� ،ضمن تقرير “حماية فى
مهب الريح” ،تو�صل �إىل �أن ال�صعوبات وامل�شكالت النف�سية واالنفعالية التي حلَّت بالن�ساء
ن�ساء ورجاال و�أطفاالً ،ترتب عليها
خالل احلرب كانت مبثابة �صدمة مروعة حلت بالغزيني ً
كثري من امل�شكالت والآثار النف�سية مثل :اخلوف والقلق والتوتر والع�صبية واالنفعال الزائد
وال�شعور بعدم الأمن وا�ضطرابات النوم والأكل وم�شاعر احلزن والك�آبة ،وتوقع املوت يف
�شعرن وما زلن
كل حلظة ،واخلوف والرعب ال�شديد ،و�أن جميع الن�ساء اللواتي مت مقابلتهن
َ
احتمال
ي�شعرن باخلوف ال�شديد حتى بعد �إعالن وقف احلرب ،فما �أن ت�سمع الن�ساء مبجرد
ٍ
وهلع �شديد �أكرث من ذي قبل ،ومن اجلدير بالذكر �أن ال�سبب
لعودة احلرب ت�صاب بخوف
ٍ
الأول خلوفهن هو اخلوف على الآخرين (الزوج والأوالد والأهل والأخوة والأقارب)  ،والذي
أنف�سهن ،ومما يزيد
اعتربته الن�ساء املتزوجات وغري املتزوجات �أ�شد و�أكرث من خوفهن على �
ٍ
من خوف الن�ساء وقلقهن اخلوف من م�صري ترى الن�ساء �أنه �سيكون �أ�سو�أ حا ًال من املوت،
�إذ ترى الن�ساء �أن املوت �أهون عليهن من �أن ي�صنب ب�إعاقة تتطلب احلاجة واالعتماد على
الآخرين� ،أو جتعل الآخرين يتخذون ذلك مربراً لال�ستغناء عنهن ،وخا�صة املتزوجات منهن،
كما �شكل الليل م�صدر خوف وقلق �شديدين ،فاجلميع كان يتمنى �أال ي�أتي الليل ،وخا�صة
يف ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع وترية العمليات احلربية والق�صف والدمار خالل �ساعات
الليل ،والع�صبية واالنفعال الزائد :حيث �أ�صبحت الع�صبية واالنفعال الزائد ال�سمة ال�سائدة
على �سلوك الن�ساء يف التعامل مع �أوالدهن ،ف�رصن يتعاملن مبنتهى الع�صبية ،في�رصخن يف
وجه �أوالدهن ال�صغار ب�سبب وبدون �سبب ،بل و�صل احل ُّد بهن �إىل ال�رضب ،واحلزن والبكاء
كن ي�شعرن باحلزن ال�شديد من ر�ؤية الأ�شالء
ال�شديد % 35 :من الن�ساء اللواتي مت مقابلتهن َّ
كن ي�شعرن
بالأعني �أو عرب �شا�شات التلفاز ،وكن يبكني �أمام �أطفالهن و�أزواجهن من هول ما َّ
به من خوف على �أوالدهن ،ا�ضطرابات متنوعة :بد�أت مظاهر ا�ضطرابات يف وظائف �أجهزة
اجل�سم املختلفة تظهر لدى الن�ساء ،كا�ضطرابات النوم والأكل نتيجة اخلوف والقلق والتوتر
والع�صبية ،وما �إىل ذلك� ،أكرث من ن�صف الن�ساء اللواتي قوبلن ذكرن ب�أنه قد حدث لهن
ا�ضطرابات يف الأكل بالزيادة �أو النق�صان� ،أما الن�ساء يف املناطق الأكرث خطورة يف �شمال
غزة و�رشقها ،فقد ذكرن �أن احلرب �أفقدتهن ال�شهية للأكل ،على العك�س من �أوالدهن الذين
زادت �شهيتهم للأكل على غري املعتاد وبكميات كبرية �أزعجتهم �أحياناً ،لأنها �أدت �إىل
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ا�ضطرابات من نوع �أخر كاال�ضطرابات يف الوقت واجلهد الذي تق�ضيه الأم يف �صناعة
الطعام يف ظل حالة نف�سية غري م�ستقرة ،ويف ظل عدم توافر الإمكانات (جمعية الثقافة
والفكر احلر)2015 :
وتندرج اال�ضطرابات النف�سية �سابقة الذكر يف ما يعرف بال�صدمة النف�سية ،وهي تعني
تعر�ض الفرد �إىل حدث مفاجئ غري عادي �أو م�شاهدته ،وهذا احلدث غري حمبب وعنيف
ومهدد للحياة �أو حلياة الآخرين وي�صاحب هذا احلدث م�شاعر اخلوف و الرعب والعجز،

وتتمثل ردود الفعل لل�صدمة النف�سية يف �أربعة م�ستويات هى:
 امل�ستوى النف�سي :خدر عاطفي ،وم�شاعر اخلوف وفقدان الثقة ،والبكاء وال�شعور

بالقلق �إزاء �سالمة ال�شخ�ص �أو املقربني منه ،واحلزن وم�شاعر فقدان ،و�سهولة اال�ستثارة
والغ�ضب ،وال�شعور بالذنب �أو ال�شعور بامل�سئولية عما حدث ،ال�شعور وك�أن احلدث �سيحدث
مرة �أخرى.
 امل�ستوى املعريف :انخفا�ض الرتكيز وارتباك التفكري ،و�صعوبة اتخاذ القرارات،
ومعاودة الأفكار املقحمة املتعلقة باحلدث ال�صادم.
 امل�ستوى ال�سلوكي :ا�ضطرابات النوم( :الأرق �أو النوم ب�صورة متقطعة �أو كرثة
النوم �أو كوابي�س و�أحالم مزعجة �أو فزع �أثناء النوم �أو امل�شي �أثناء النوم) مما يت�سبب
يف فقدان الوزن ب�شكل ملحوظ ،وزيادة �أو انخفا�ض الرغبة واملمار�سة اجلن�سية ،وزيادة
التدخني و�رشب القهوة ،وجتنب الأماكن والأعمال املرتبطة باحلدث ال�صادم ،واالن�سحاب
من احلياة االجتماعية.
 امل�ستوى اجل�سدي :ال�صداع وا�ضطرابات املعدة و�رسعة دقات القلب و�رسعة
التنف�س وبرودة يف الأطراف و�آالم املفا�صل ،وت�ساقط ال�شعر ،وحكة يف اجللد ،وا�ضطرابات
الدورة ال�شهرية لدى الإناث(.ال�صدمة النف�سية)2 - 1 :2015 :
وعليه �سيحاول الباحث درا�سة بع�ض الآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،من خالل درا�سة بع�ض ال�سمات النف�سية املتمثلة بـ»
القلق واالتزان االنفعايل و الغ�ضب و ال�شعور باخلوف» ،من وجهة نظر طلبة اجلامعة ،وقد
اختار الباحث هذه العينة لكونها عاي�شت احلروب الإ�رسائيلية الثالثة على قطاع غزة ،ولها
فهم جيد ملا تركته احلرب من �آثار على نف�سية املر�أة الفل�سطينية.

مشكلة الدراسة:
تتحدد م�شكلة الدرا�سة من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما الآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على
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قطاع غزة من وجهة نظر طلبة اجلامعة؟
ويتفرع منه الأ�سئلة الآتية:
● ●ما �أهم الآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع
غزة من وجهة نظر طلبة اجلامعة.؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم للآثار النف�سية
على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،تعزى ملتغري التخ�ص�ص
(علمي� ،أدبي) .؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم للآثار النف�سية
على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،تعزى ملتغري النوع
االجتماعي (ذكر� /أنثى) .؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة للتحقيق ما ي�أتي:
 التعرف �إىل �أهم الآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على
قطاع غزة من وجهة نظر طلبة اجلامعة
 التعرف �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم
للآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة تعزى ملتغري
التخ�ص�ص (علمي� ،أدبي) .
 التعرف �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم للآثار
النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة تعزى ملتغري النوع
االجتماعي (ذكر� /أنثى) .

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة فيما ي�أتي:
 �أنها تع ّد ا�ستكما ًال ملا قام به العديد من الباحثني من و�ضع ت�صور للتعرف �إىل
الآثار النف�سية املختلفة بعد العدوان الإ�رسائيلي الغا�شم على �شعبنا الفل�سطيني لدى عينات
خمتلفة من املجتمع ،من �أجل حماولة فهم احلالة النف�سية له ،وحيث �إن طلبة اجلامعة من
�أهم عينات املجتمع لكونهم قادة امل�ستقبل وعماد بنائه ،جاءت هذه الدرا�سة ملحاولة فهم
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الآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة من وجهة نظر
طلبة اجلامعة.
 �أنها قد ت�سفر عن نتائج قد تفيد القائمني على الواقع ال�سيا�سي الفل�سطيني من
قادة تنظيمات �سيا�سية وم�ؤ�س�سات وطنية نافذة ووزارة الرتبية والتعليم العايل وجامعات
وطنية من و�ضع ت�صور ميكن �أن ي�ساعد يف تخفيف الآثار النف�سية للعدوان الإ�رسائيلي على
�شعبنا ومعاجلتها.

مصطلحات الدراسة:
◄◄الآثار النف�سية للعدوان :هي جمموعة اال�ضطرابات النف�سية التي تظهر على الفرد
يف �أثناء العدوان الع�سكري وبعده ،والتي حتدث �سلوكيات غري طبيعية تعمل على �ضعف
تكيف الفرد باملجتمع املحيط به ،وتقا�س يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها
املفحو�ص على كل بعد من �أبعاد اال�ستبانة( :القلق ،االتزان االنفعايل ،الغ�ضب ،ال�شعور
باخلوف)
 ويعرف القلق� :شعور باخلوف واخل�شية من امل�ستقبل دون �سبب معني يدعو للخوف.
(احلفني)1994:58 ،
 ويعرف االتزان االنفعايل :حالة الرتوي واملرونة الوجدانية حيال املواقف
االنفعالية املختلفة ،التي جتعل الأفراد الذين مييلون �إىل هذه احلالة الأكرث �سعادة ،وهدوءاً،
وتفا�ؤالً ،وثبات ًا للمزاج ،وثقة يف النف�س(.ريان. )2006:9 ،
 ويعرف الغ�ضب :ب�أنه انفعال �سيئ غري مريح ،ت�صاحبه الرغبة يف االعتداء �أو
التدمري و�إنزال ال�رضر بالآخرين �أو بالذات �أحياناً ،وي�صاحب الغ�ضب تغريات ف�سيولوجية
ت�ستهدف تهيئة اجل�سم بالقوة والطاقة الالزمة لالعتداء(.طة)2003:608 ،
 ويعرف ال�شعور باخلوف :انفعال �أويل يثريه اخلطر املتوقع ،ومتيزه تغريات بدنية
وا�سعة وت�صحبه رغبة يف الهرب �أو االختباء(.احلفني)1994:303 ،
 العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة :هي احلروب الإ�رسائيلية الثالثة على قطاع
غزة ،والتي امتدت منذ 2008م حتى 2014م.

حدود الدراسة:
تتحدد حدود الدرا�سة مبتغريات الدرا�سة« :الآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،والتخ�ص�ص (علمي� ،أدبي)  ،النوع االجتماعي (ذكر/
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�أنثى)  ،كما تتحدد بالطلبة الدار�سني يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي /2014
2015م من طلبة كليتي الرتبية والعلوم بجامعة الأزهر.

الدراسات السابقة:
قام الباحث بالبحث يف الأدب الرتبوي عن الدرا�سات التي تتقارب مع مو�ضوع بحثه
وخل�ص منها �إىل جمموعة من الدرا�سات ،والتي رتبها الباحث من الأحدث �إىل الأقدم،

وكانت على النحو الآتي:
درا�سة جمعية الثقافة والفكر احلر ( )2015هدفت الدرا�سة �إىل معرفة ال�صعوبات

النف�سية واالجتماعية التي واجهتها الن�ساء خالل احلرب يف قطاع غزة ،حيث ُجمعت
البيانات با�ستخدام املقابالت ال�شخ�صية ،وتكونت عينة الدرا�سة من  5جمموعات ب�ؤرية
من الن�ساء �ضمت  71امر�أة يف مراحل عمرية خمتلفة ،ومن مناطق خمتلفة من قطاع
غزة ،وجمموعة ب�ؤرية واحدة مكونة من � 14شاباً /ة ترتاوح �أعمارهم من 30 – 20
�سنة من بيت الهيا.ومقابالت مع بع�ض العاملني يف املراكز ال�صحية املختلفة( :مديرة
عيادة الدرج التابعة للوكالة� ،أخ�صائية نف�سية واجتماعية� ،ضابط �إ�سعاف ،مدير جمعية)
 ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل� :أن الن�ساء الالتي تعر�ضن �إيل �صدمة احلرب �أثرت �سلب ًا عليهن من
الناحية النف�سية واالجتماعية ،والتي متثلت يف اخلوف والرعب ال�شديد ،والقلق ،وا�ضطرابات
النوم والأكل والكوابي�س الليلية وال�شعور بفقدان الأمن والعجز عن تقدمي احلماية للآخرين،
كما �أدت احلرب �إىل ظهور بع�ض امل�شكالت االجتماعية نتيجة ما �ساد يف احلرب من �أجواء
ع�صبية ،ومن املتوقع �أن تظهر الحق ًا كثري من امل�شكالت ذات العالقة بق�ضايا وحقوق
الن�ساء كق�ضايا املرياث ،وح�ضانة الأطفال وغريها وهي ق�ضايا موجودة �أ�صال يف املجتمع
درا�سة املركز الأورومتو�سطي ( : )2014هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل معاناة الن�ساء
خالل احلرب الأخرية 2014م على قطاع غزة ،و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة� :أن �أعداد
كبرية من الن�ساء ما بني ( )35 - 18يعانني من ا�ضطرابات نف�سية ًوخوف وقلق دائمني،
و�أثر ذلك ب�شكل �سلبي على عالقاتهن االجتماعية واندماجهن يف املجتمع ،وت�ضاعفت تلك
الآثار على الفتيات يف فرتة املراهقة ،حيث بات من ال�صعب عليهن جتاوز �آثار الهجوم
والعودة �إىل ممار�سة حياتهن ب�شكل طبيعي.
درا�سة معهد �أبحاث ال�سالم ( : )2014هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�آالت احلرب
على املر�أة يف دارفور ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الن�ساء هن �أكرث فئات ال�شعب ت�رضراً من
احلرب وتبعاتها ،ومتثل ذلك يف فقدان �سبل ك�سب العي�ش وانعدام م�صادر الدخل وال�صدمة
النف�سية والتفكك الأ�رسي.
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درا�سة ح�سني و ثابت و الدجاين ( : )2012هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل مدى
النف�سية ،و�أي�ض ًا �إىل معرفة �أنواع
أ�رسي بني املبحوثات ،و�أثره على �صحتهن
انت�شار العنف ال ّ
ّ
أ�رسي واالجتماعي التي تتلقاها الن�ساء املعنفات يف التغلب على هذه امل�شكلة،
الدعم ال ّ
بالإ�ضافة �إىل معرفة عالقة كل من عمر املبحوثة ،وامل�ؤهل التعليمي للمبحوثة ،ومكان
أ�رسي ،و�أخرياً �إىل الك�شف عن مدى انت�شار الأعرا�ض
ال�سكن للمبحوثة مبدى انت�شار العنف ال ّ
النف�سية بني الن�ساء املعنفات ،واُ�ستخدمت اال�ستبانة �أداة �أ�سا�سية جلمع معلومات الدرا�سة
ّ
التي ت�ضمنت �أربعة �أجزاء ،احتوى اجلزء الأول البيانات الأولية العامة عن جمتمع الدرا�سة.
�أما اجلزء الثاين فاحتوى مقيا�س تكتيكات ال�رصاع الذي ت�ضمن (� )36س�ؤا ًال لقيا�س العنف
أ�رسي �ضد املر�أة ،وهو من ت�صميم �سرتاو�س و�آخرين� ،أما اجلزء الثالث ،فكان مقيا�س
ال ّ
ال�شخ�صي للأ�رسة �أثناء الأزمات وت�ضمن ( )24فقرة ،وهو من ت�صميم ماكوبني
التقومي
ّ
النف�سية
و�آخرين ،و�أخرياً اجلزء الرابع الذي احتوى مقيا�س ًا هو عبارة عن قائمة احلالة
ّ
املخت�رصة عن مقيا�س ) Symptom Checklist-90-Revised (90SCLالذي ت�ضمن
النف�سية ،وهو من ت�صميم ديروجايت�س ،واهم ما تو�صلت اليه
(� )53س�ؤا ًال لتقومي احلالة
ّ
أ�رسي ب�شكل عام،
الدرا�سة� :أن ما ن�سبته ( )% 30.3من املبحوثات قد تعر�ضن للعنف ال ّ
تعر�ضن
النف�سي ،يف حني بلغت ن�سبة من
تعر�ضن للعنف
و�أن ما ن�سبته ( )% 41.1منهن
َ
َ
ّ
للإ�صابات
اجل�سدية ( ، )% 34.3ثم ي�أتي بعدها العراك اجل�سدي بن�سبة ( ، )% 26.7و�أخرياً
ّ
كانت �أقل الن�سب للعنف اجل�سدي ال�شديد وبلغت (�. )% 10.8أما بالن�سبة مل�ستوى الأعرا�ض
النف�سية لدى املبحوثات ،ف�إن �أعلى ن�سبة �سجلت ح�سب ال�ش ّدة كانت للعداوة (، )% 37.2
ّ
القهري ( ، )% 35.1فاالكتئاب ( ، )% 32.7ويليه القلق ( ، )% 31.3ثم
ثم الو�سوا�س
ّ
الذهانية ( ، )% 30.4فاحل�سا�سية التفاعلية ( ، )% 28.3ويليها اخلواف ( ، )% 28يف
حني بلغت ن�سبة البارانويا التخيلية ( ، )% 27و�أخريا ً الأعرا�ض اجل�سمانية (. )% 24وكذلك
لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية بني الفئات العمرية املختلفة بالن�سبة لبعد
“العنف اجل�سدي ال�شديد” ل�صالح املبحوثات الأ�صغر عمراً يف الفرتة العمرية ()25 –19
 ،وجود فروق جوهرية ذات داللة �إح�صائية بني متغري امل�ؤهل العلمي للمبحوثات ودرجة
أ�رسي ل�صالح املبحوثات غري املتعلمات.
التعر�ض للعنف ال ّ
درا�سة مو�سى ( : )2010هدفت الدرا�سة �إىل معرفة الآثار االجتماعية والنف�سية
للنزاعات امل�سلحة على املر�أة ،و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سةـ� :أن الآثار النف�سية الناجتة
عن النزاعات امل�سلحة تتمثل يف اال�ضطرابات النف�سية التي ت�صيبها مثل :حاالت القلق،
والهذيان ،وحاالت الذهان ،وا�ضطرابات ذهنية ،و�إدراكية ،وانفعالية وغريها� ،أو التعر�ض
للق�صور اجل�سدي �أو العقلي �أو لكليهما ،مهما كان �سن ال�ضحايا ،وم�ستواهن العقلي،
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فاملراهقة يف مثل هذه الظروف قد تفقد �أهلها ،فتتعر�ض للتحر�ش واالعتداء اجلن�سي،
وتنخرط بالدعارة ،كما ال�صدمات والتوترات النف�سية ،وا�ضطرابات التوتر ا حلاد ،وتوتر ما
بعد ال�صدمة ،وغريها من احلاالت النف�سية املر�ضية.
درا�سة تيلور ( : )2010هدفت الدرا�سة �إىل معرفة جتربة فقدان الأب على الن�ساء
اللواتي ُقتل �آبا�ؤهم يف احلرب العاملية الثانية وقد فقدوا �أبناءهم يف احلرب ،وهل توجد
فروق بينهم وبني من فقدوا �أبناءهم باحلرب ومل يكونوا �أيتاماً ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
فروق دالة ل�صالح الن�ساء من فقدوا �آباءهم.
درا�سة �إبراهيم ( : )2009هدفت الدرا�سة �إىل معرفة التطورات املعا�رصة يف حتليل
مفهوم ال�ضغوط الالحقة لل�صدمات النف�سية واالنفعالية وعالجها ،وركزت هذه الدرا�سة
ب�شكل خا�ص علي الت�صور ال�سلوكي املتعدد املحاور يف حتليل اال�ضطراب النف�سي وعالجه،
وعاجلت مفهوم ال�ضغوط النف�سية الالحقة لل�صدمات النف�سية واالجتماعية ب�صورة عامة،
�شملت ال�ضغوط التالية للتعر�ض للكوارث واحلروب ،و االعتداء على ال�رشف واالمتهان
اجلن�سي ،وتعر�ضت لعدد من النقاط الإكلينيكية يف املمار�سة بدءاً من عملية التقومي
ال�سلوكي واملعريف للحالة حتى الدخول يف عمليات العالج النف�سي ال�سلوكي املتعدد
املحاور ،ومتطلباته ،و�رشوط فاعليته ،و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة� :أن الغالبية العظمى
من اال�ضطرابات الالحقة لل�صدمات النف�سية واالنفعالية ،متت بفعل �أ�ساليب عنيفة من
التعلم اخلاطئ ،ومن ثم ف�إن التخل�ص من هذه الأعرا�ض التي �أثارتها هذه الأ�ساليب ال يتم
�سواء ب�سواء.
ب�شكل فعال دون اكت�ساب مهارات جديدة من التعلم االجتماعي واملعريف ً
درا�سة ليزر ( : )2007هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل الآثار النف�سية للحرب على
الأطفال من وجهة نظر علم النف�س املدر�سي ،و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة �أن علم النف�س
املدر�سي ي�ؤدي دوراً مهم ًا يف التفريغ االنفعايل للأطفال امل�صابني بال�صدمة النف�سية ،ويتم
ذلك بالتعاون امل�شرتك بني كل من املدر�سة والبيت.
درا�سة �صيدم و ثابت ( : )2007هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى اخلربات
ال�صادمة و �أنواعها التي تن�شا عند طلبة اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة جراء
ممار�سات االحتالل وعالقتها ببع�ض متغريات ال�صحة النف�سية مثل :كرب ما بعد ال�صدمة
 ,القلق و االكتئاب ،وا�شتملت العينة على  360من الطلبة ( 195ذكور� 165 ,إناث) من
اجلامعات الأربع يف قطاع غزة حيث اختريت عينة ع�شوائية طبقية ممن ترتاوح �أعمارهن
بني � 24 – 18سنة ,كما ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ,وا�ستخدم الباحث
مقايي�س عدة مثل :مقيا�س غزة للخربات ال�صادمة ،و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة� :أن ن�سبة
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الطلبة الذكور اللذين تعر�ضوا لل�صدمة بلغت  ,% 51.4بينما بلغت ن�سبة الطلبة من الإناث
اللواتي تعر�ضن لل�صدمة  ،% 48.6كما �أن  % 56.4من الطلبة الذكور لديهم خربات
�صادمة متو�سطة ,بينما الإناث بن�سبة  , % 52.4و�أن  % 34.9من الطلبة الذكور لديهم
خربات �صادمة �شديدة ,يف حني �أن  % 24.4من الإناث لديهن خربات �صادمة �شديدة� ،أن
�أعرا�ض القلق واالكتئاب املر�ضية لهوبكنز عند الذكور بن�سبة  ,% 70.8بينما الإناث بن�سبة
 ،% 48.6كما وجدت النتائج فروق ًا دالة يف م�ستوى اخلربات ال�صادمة تعزى للجن�س ،وذلك
ل�صالح الذكور من �أفراد العينة ,بينما توجد فروق يف م�ستوى ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة
تعزى للجن�س ،وذلك ل�صالح الإناث من �أفراد العينة ,وتوجد فروق تبع ًا ملتغري اجلامعة
يف اخلربات ال�صادمة ل�صالح طلبة القد�س املفتوحة ،ويف م�ستوى ال�صدمة ل�صالح طلبة
القد�س املفتوحة وطلبة جامعة الأق�صى ,ويف كرب ما بعد ال�صدمة ل�صالح طلبة اجلامعات
الثالث «الأزهر – القد�س املفتوحة – الأق�صى».و�أي�ضا توجد فروق دالة يف �أعرا�ض هوبكنز
(القلق ,واالكتئاب) تعزى للجن�س ،وذلك ل�صالح الإناث من �أفراد العينة ،كما بينت الدرا�سة
انه ال توجد فروق يف م�ستوى ال�صدمة النف�سية تعزى للجن�س ,ونوع ال�سكن ,وعدد الإخوة,
�أو مل�ستوى الدخل ال�شهري للأ�رسة ،كما انه ال توجد فروق دالة يف م�ستويات كرب ما بعد
ال�صدمة �أو التجنب� ,أو اليقظة الزائدة تعزى للجن�س.
درا�سة القي�سي ( : )2005هدفت الدرا�سة �إىل معرفة ا�ضطراب ما بعد ال�ضغوط ال�صدمية
يف جمتمع مدينة بغداد-درا�سة م�سحية ،لعينة من املواطنني يف مدينة بغداد ومن خمتلف
ال�رشائح بلغ عددها ( )353ترتاوح �أعمارهم من � 18سنة ف�أكرث ،ومت �إعداد �أداة لقيا�س هذه
اال�ضطرابات م�ؤلفة من ( )45فقرة ،ومتيز املقيا�س بالثبات وال�صدق حمتوي ًا على معايري
اال�ضطراب بح�سب املراجعة الرابعة للجمعية الأمريكية للطب النف�سي  ،DSM –IVو�أهم
ما تو�صلت �إليه الدرا�سة� :أن عدد الذين يعانون من هذا اال�ضطراب كان ( )64من جمموع
العينة ( )353وبن�سبة ( ، )% 18منهم ( )50م�صاب ًا با�ضطراب حاد و ( )14مزمن ،بلغ
عدد الذكور من امل�صابني ( )22وبن�سبة ( )% 6.12من العينة وعدد الإناث ( )42وبن�سبة
( )% 11.88من العينة ،وبالن�سبة ملتغري احلالة االجتماعية كان عدد املتزوجني (، )27
وبن�سبة ( )% 19.85من املتزوجني من �أفراد العينة ،وغري املتزوجني بلغ ( )35وبن�سبة
( )16.27من غري املتزوجني من العينة.وكان عدد احلاالت الأخرى (مطلقة �أو �أرملة) ()2
من جمموع ( )6وبن�سبة ( ، )% 33.3كانت ن�سبة امل�صابني من �أفراد العينة عالية عند
مقارنتها مع معظم الدرا�سات ال�سابقة ،املتزوجون �أعلى من غري املتزوجني يف الإ�صابة،
كلما زاد عمر الفرد املتعر�ض لل�صدمة ،زادت ن�سبة الإ�صابة باال�ضطراب.
درا�سة ع�شوي ( : )2005هدفت الدرا�سة �إىل معرفة ال�ضغوط التي تعر�ض لها طالب
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جامعيون يف �أثناء فرتة احلرب على العراق وما �صاحب هذه ال�ضغوط من ردود فعل
انفعالية و�أعرا�ض نف�سية-ج�سمية ،و�أمناطُ توافقٍ بع�ضها �إيجابي و�آخر �سلبي ،وت�أثري ذلك
كله يف مذاكرة الطالب ،ومعرفة هذه الردود و�رضورة اال�ستعداد يف �ضوء هذه املعرفة
لتقدمي الدعم النف�سي وامل�ساعدة ال�رضورية من خالل مراكز التوجيه والإر�شاد النف�سي
باجلامعات لتحقيق التوافق مع ال�ضغوط ،وتخفيف �آثارها ال�سلبية على ال�صحة اجل�سمية
والنف�سية والتح�صيل الدرا�سي والعملي يف �أثناء معاناة هذه ال�ضغوط وبعدها ،ومن خالل
درا�سة م�سحية ت�سجيل �آراء الطالب وحتليلها حتلي ًال �إح�صائيا ،ومن �أهم ما تو�صلت �إليه
الدرا�سة� :أن �أغلب �أفراد العينة قد عانوا فع ًال من �ضغوط �شديدة جراء ما �صاحب احلرب
من انفعاالت �سلبية مثل :اخلوف والغ�ضب واحلزن ،وقد ارتبطت بهذه االنفعاالت ال�سلبية
بع�ض اال�ضطرابات النف�سية اجل�سمية مثل :الأرق وا�ضطرابات اله�ضم ،وبع�ض اال�ضطرابات
املتعلقة بالتعامل مع الآخرين مثل :التوتر وتغري املزاج ،كما رافق ذلك اللجوء �إىل �أمناط
توافق مع ال�ضغوط بع�ضها �إيجابي مثل :اللجوء لل�صالة والدعاء وبع�ضها �سلبي مثل :اللجوء
للمهدئات والتدخني ،وقد ارتبطت كل هذه ال�ضغوط وما �صاحبها من ردود �إىل �ضعف تركيز
الطالب يف �أثناء املذاكرة وانخفا�ض الوقت املخ�ص�ص للمذاكرة ،مما قد ي�ؤدي �إىل ت�أثر
حت�صيل الطالب الدرا�سي ب�صورة �سلبية.
درا�سة علوان ( : )2005هدفت الدرا�سة �إىل قيا�س ا�ضطراب ما بعد ال�ضغوط ال�صدمية
ممن تعر�ضوا ل�صدمة احلرب� ،إذ اختريت عينة من الأطفال عدد ( 70تلميذاً من الإناث
والذكور) �ضمن الفئات العمرية (� )12-11-10سنة ،املتواجدين يف املدار�س االبتدائية
املختلطة داخل مدينة ال�صدر ،التي تعر�ضت لق�صف �شديد ومكثف وقبل فرتة ق�صرية،
وقد مت قيا�س ا�ضطراب ما بعد ال�ضغوط ال�صدمية لكل تلميذ بتطبيق قائمة الفح�ص ،و�أهم
ما تو�صلت �إليه الدرا�سة� :أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية وفق متغري اجلن�س ل�صالح
الإناث ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية وفق ملتغري العمر �ضمن الفئات العمرية
(� )12 -11-10سنة.

من خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة جند �أنها:
 ركزت يف درا�ستها على ال�صدمة النف�سية وتبعاتها ما بعد احلرب ،وبع�ض الدرا�سات
حاولت بحثها من متغريات ت�صنيفية مثل :احلالة االجتماعية ،وال�سن ،والنوع االجتماعي،
ومل تتم درا�سة الآثار النف�سية املتمثلة بال�سمات” القلق واالتزان االنفعايل و الغ�ضب و
ال�شعور باخلوف” «ب�صورة مبا�رشة  ،مما يجعل الدرا�سة احلالية جديدة يف هذا املجال على
حد علم الباحث.
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 �أن الدرا�سات التي اهتمت بدرا�سة اال�ضطرابات النف�سية ما بعد احلروب الإ�رسائيلية
املتعاقبة على قطاع غزة هي درا�سات قليلة ،ومل تقع يد الباحث �إال على عدد حمدود منها
هي :درا�سة جمعية الثقافة والفكر احلر ( )2015و درا�سة املركز االورومتو�سطي ()2014
ودرا�سة مو�سى (. )2010
 وجود فروق خمتلفة بني الذكور والإناث يف اال�ضطراب النف�سية وغالبها ل�صالح
الإناث.
 كما �أن الدرا�سات ال�سابقة اهتمت غالبيتها بدرا�سة احلاالت امل�صابة باال�ضطرابات
النف�سية� ،أما الدرا�سة احلالية فحاولت ا�ستقراء وجهة نظر طلبة اجلامعة حول تعر�ض املر�أة
الفل�سطينية لهذه اال�ضطرابات النف�سية.

فروض الدراسة:
بناء على �أدبيات الدرا�سة ،و�ضع الباحث فرو�ض الدرا�سة على النحو الآتي:
1.1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم للآثار النف�سية على

املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة تعزى ملتغري التخ�ص�ص (علمي،
�أدبي) .
2.2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم للآثار النف�سية على
املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة تعزى ملتغري النوع االجتماعي
(ذكر� /أنثى) .

الطريقة واإلجراءات:
أوالً-منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي ي�صف الدرا�سة كما يف الواقع،
ويعرب عنها تعبرياً كمي َا وكيفياً ،بحيث ي�ؤدي ذلك �إىل الو�صول �إىل فهم العالقات
و�صياغة اال�ستنتاجات والتعميمات التي ت�ساعد على فهم الواقع مو�ضوع الدرا�سة.
(الأغا)1997:41 ،
ثانياً-جمتمع الدراسة وعينتها:
يتحدد جمتمع الدرا�سة بطلبة كليتي الرتبية والعلوم بجامعة الأزهر بغزة يف
امل�ستويات الدرا�سية الأربعة ،يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2015 /2014
والبالغ عددهم ( )3906طالب وطالبات امل�سجلني حتى �إعداد البحث.
وتتحدد عينة الدرا�سة بالعينة املكونة من ( )200طالب وطالبة والتي متثل (% )5.1
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من املجتمع الأ�صلي ،اختريوا بطريقة ع�شوائية من امل�ستويات الدرا�سية الأربعة.
ثالثاً-أدوات الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة على ا�ستخدام �أداة واحدة من �إعداد الباحث وهي �إ�ستبانة الآثار
النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة من وجهة نظر طلبة
اجلامعة ،وتتكون الإ�ستبانة من ( )40عبارة تقي�س (� )4أبعاد ت�صف الآثار النف�سية وهي:
(القلق ،واالتزان االنفعايل ،والغ�ضب ،وال�شعور باخلوف) .
ولقد ا�ستفاد الباحث من مقيا�س الغ�ضب كحالة وك�سمة لعبد الرحمن و عبد احلميد
( ، )1998ومقيا�س الع�صابية واالتزان االنفعايل لأبو ناهية ( ، )2000ومقيا�س القلق
�إعداد تيلور وتعريب فهمي وغايل (ب.ت)  ،ومقيا�س ال�شعور باخلوف �إعداد مركز مهارتي
التعليمي ( )2015يف ت�صميم الأداة.
صدق االستبانة:
طبق الباحث الأداء على عينة مكونة من ( )60طالب ًا بهدف ح�ساب ال�صدق للأداة من
خالل طريقتني على النحو الآتي:

◄◄�أوالً�-صدق البناء «املحكمني»:

عر�ض الباحث اال�ستبانة على جمموعة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف الرتبية وعلم
النف�س من �أجل �إبداء ر�أيهم مبالءمة الفقرات املقرتحة يف اال�ستبانة للأبعاد التي تنتمي لها،
وهل ت�صف الآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة؟
مت مطالبتهم باقرتاح فقرات مالئمة ت�صف الآثار النف�سية ،ثم �أجريت التعديالت التي
 ،كما َّ
اجمع عليها الأ�ساتذة املحكمون.

◄◄ثانياً�-صدق االت�ساق الداخلي:

ح�سب الباحث يف الدرا�سة احلالية معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة
الكلية ،وكانت جميعها دالة �إح�صائياً ،وهي على النحو املبني يف اجلدول الآتي:
الجدول ()1
يوضح معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد اإلستبانة والدرجة الكلية لها

م
1
2
3

البعد
القلق
االتزان االنفعايل
الغ�ضب

عدد الفقرات

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

10

0.716

0.01

10

0.720

0.01

10

0.731

0.01
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البعد
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م
4
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عدد الفقرات

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

10

0.722

0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح=  )58عند مستوى داللة  ،0.273 = 0.05وعند مستوى داللة = 0.01
0.354

يت�ضح من اجلدول (� )1أن جميع �أبعاد اال�ستبانة مرتبطة ارتباط ًا ذا داللة �إح�صائية
مع الدرجة الكلية لال�ستالنة عند م�ستوى داللة .0.01
و�أي�ض ًا ُح�سب معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات اال�ستبانة والدرجة الكلية
ملجالها كما يو�ضحها اجلدول (: )2
الجدول ()2
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات اإلستبانة والدرجة الكلية لبعدها

الرقم

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

1
4
7
10

0.65
0.75
0.68
0.59

0.01
0.01
0.01
0.01

2
5
8

11
14
17
20

0.68
0.62
0.69
0.69

0.01
0.01
0.01
0.01

12
15
18

الرقم

م�ستوى الداللة

الرقم

معامل
االرتباط

م�ستوى الداللة

معامل
االرتباط
القلق

0.01
0.01
0.01

3
6
9

0.63
0.72
0.69

0.01
0.01
0.01

0.65
0.64
0.67

االتزان االنفعايل
0.01
0.01
0.01

0.61
0.63
0.66

13
16
19

0.68
0.76
0.69

0.01
0.01
0.01

الغ�ضب
21
24
27
30

0.72
0.71
0.61
0.64

0.01
0.01
0.01
0.01

22
25
28

0.61
0.69
0.57

0.01
0.01
0.01

23
26
29

31
34
37
40

0.74
0.69
0.72
0.76

0.01
0.01
0.01

32
35
38

الشعور باخلوف
0.01
0.74
0.01
0.72
0.01
0.75

33
36
39

0.76
0.65
0.66

0.69
0.68
0.66

0.01
0.01
0.01

0.01
0.01
0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح=  )58عند مستوى داللة  ،0.273 = 0.05وعند مستوى داللة = 0.01
0.354
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يت�ضح من اجلدول (� )2أن فقرات اال�ستبانة جميعها مرتبطة ارتباط ًا ذا داللة �إح�صائية
مع الدرجة الكلية لبعدها ،وهذا يدلل على �صدق الأداة.
ثبات االستبانة:

ولقد مت الـت�أكد من ثبات اال�ستبانة من خالل:
1.1طريقة التجزئة الن�صفية:
اُ�ستخدمت طريقة التجزئة الن�صفية حل�ساب ثبات الإ�ستبانة بعد جتريبها على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )60طالب ًا وطالبة من جمتمع الدرا�سة ،وقد ُح�سب معامل االرتباط
بني الفقرات الفردية والفقرات الزوجية با�ستخدام معادلة بري�سون ،وكان معامل الثبات
( )0.89وبعد الت�صحيح با�ستخدام معادلة �سبريمان– براون ،بلغ معامل الثبات الكلي
( ، )0.94وهذه القيم تدل على �أن اال�ستبانة تتميز بدرجة ثبات مرتفعة.

2.2طريقة �ألفا كرونباخ:
ت�أكد الباحث من ثبات اال�ستبانة بطريقة �ألفا كرونباخ ،وذلك لأنها تعطي احلد
الأدنى ملعامل ثبات املقيا�س بجانب �أنها ال تتطلب �إعادة تطبيقه ،وبلغ معامل الثبات
الكلي للمقيا�س ( ، )0.91وهو معامل ثبات مرتفع ،وميكن االطمئنان �إليه يف املعاجلة
الإح�صائية.

طريقة ت�صحيح اال�ستبانة:
ُ�ص ِّححت العبارات يف املقيا�س ب�إعطاء خم�س درجات ملوافق ب�شدة ،و�أربع درجات
ملوافق ،ثم ثالث درجات ملحايد ،ودرجتني ملعار�ض ،ثم درجة واحدة ملعار�ض ب�شدة،
خالل التدرج اخلما�سي (لليكرت) .

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول والذي جاء على ال�صيغة الآتية:

ما �أهم الآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي
على قطاع غزة من وجهة نظر طلبة اجلامعة؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال در�س الباحث �أي املجاالت حت�صل على �أعلى درجة من
وجهة نظر عينة الدرا�سة؟  ،حيث مت �إيجاد قيمة املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
والوزن الن�سبي كما يو�ضحها اجلدول (. )3
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د .شعبان كمال احلداد

الجدول ()3
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ألبعاد اآلثار النفسية
على المرأة الفلسطينية بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة من وجهة نظر طلبة الجامعة

الرقم

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

1

القلق

43.2

5.66

86.4

3

2

االتزان االنفعايل

30.3

5.31

60.6

1

3

الغ�ضب

41.6

6.01

83.2

2

4

ال�شعور باخلوف

46.3

6.21

92.6

4

161.4

23.19

80.7

**

الدرجة الكلية

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جماالت اال�ستبانة تتفاوت من حيث قوتها ،حيث بلغ
متو�سط درجة املوافقة على الفقرات املقرتحة يف املجاالت ككل من وجهة نظر العينة
( ، )161.4وبلغ الوزن الن�سبي للأبعاد ككل ( ، )% 80.7وبدرا�سة �أي الأبعاد �أكرث تركيزاً
للآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة من وجهة
نظر طلبة اجلامعة.مت ترتيبها تنازلي ًا كالآتي:
Ú Úال�شعور باخلوف.
Ú Úالقلق.
Ú Úالغ�ضب.
Ú Úاالتزان االنفعايل
وهذا الرتتيب بالأبعاد يو�ضح �أن ال�شعور يف اخلوف من �أكرث �أبعاد اال�ستبانة متتع ًا
بثقل للوزن الن�سبي ،حيث بلغ ( ، )92.6مما يوحي بوجود �شبه �إجماع من �أفراد عينة الدرا�سة
على اعتباره ال�سمة املميزة للآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي
على قطاع غزة ،وتبع ذلك �سمة القلق بوزن ن�سبي ( )86.4وتبع ذلك �سمة الغ�ض بوزن
ن�سبي ( )83.2و�أخرياً كانت �سمة االتزان االنفعايل بوزن ن�سبي ( ، )60.6ومن مالحظة
النتائج ال�سابقة جند �أن العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة على مدار ثالثة حروب مدمرة،
قد �أثر ت�أثرياً كبرياً يف نف�سية املر�أة الفل�سطينية ،و�أن املر�أة الفل�سطينية �أ�صبحت تخاف على
نف�سها وعلى من حتب ب�شكل غري طبيعي ،وهو ما يعك�س هوالت احلرب التي �شاهدتها ،كما
�أن القلق الدائم على ما ميكن �أن ي�ؤول �إليه احلال ،وهل �سيلحق من حتب خطر على حياته
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�شكل الرتتيب التايل من �سلوك املر�أة الفل�سطينية ،ثم �أن �سمة الغ�ضب بكل ما حتتويه من
مكونات على هذا الظلم الذي يعي�شه ال�شعب الفل�سطيني ،والذي لي�س له من نا�رص �إال اهلل
ثم عزم �أبنائه و�صربهم على مقارعة هذا الظلم ،ثم جاءت �سمة االتزان االنفعايل ب�صورة
�أخرية ،وهو ما يعك�س �أن املر�أة الفل�سطينية فقدت ب�شكل كبري قدرتها على االتزان االنفعايل،
و�صعوبة اتخاذها للقرارات اخلا�صة بها مع هول ما تتعر�ض له من �ضغوط نف�سية ،وتتوافق
الدرا�سة احلالية يف ترتيب �إبعادها مع درا�سة ك ِّل من جمعية الثقافة والفكر احلر ()2015
 ،ودرا�سة املركز الأورومتو�سطي ( ، )2014ودرا�سة ح�سني و ثابت و الدجاين (، )2012
ودرا�سة مو�سى ( ، )2010ودرا�سة ع�شوي (. )2005
◄◄مناق�شة نتائج الت�سا�ؤل الثاين والذي جاء على ال�صيغة الآتية:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم
للآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع
غزة تعزى ملتغري التخ�ص�ص (علمي� ،أدبي) ؟
و�صيغة الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة
اجلامعة يف نظرتهم للآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على
قطاع غزة تعزى ملتغري التخ�ص�ص (علمي� ،أدبي) ؟»
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية اُ�ستخدم اختبار «ت» للك�شف عن داللة الفروق،
واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
الجدول ()4
نتائج استخدام اختبار « ت « للكشف عن الفرق بين متوسطي استجابات عينة الدراسة
تعزى لمتغير التخصص (علمي /أدبي)

البيان
القلق
االتزان االنفعايل
الغ�ضب
ال�شعور باخلوف

نوع
التطبيق
علمي
�أدبي
علمي
�أدبي
علمي
�أدبي
علمي
�أدبي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

88

42.88

6.83

112

43.12

6.55

88

30.11

7.55

112

30.31

5.16

88

40.12

7.01

112

41.33

6.78

88

46.12

6.39

112

45.91

6.49
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قيمة « ت «

م�ستوي الداللة

0.92

غري دالة

0.88

غري دالة

0.95

غري دالة

0.91

غري دالة

اآلثار النفسية على املرأة الفلسطينية بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
من وجهة نظر طلبة اجلامعة

البيان
الدرجة الكلية

نوع
التطبيق
علمي
�أدبي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

88

159.23

27.78

112

160.67

24.98
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قيمة « ت «

م�ستوي الداللة

0.91

غري دالة

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )199عند مستوى داللة 1.645 = 0.05وعند مستوى داللة = 0.01
2.326

لقد ات�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة
يف نظرتهم للآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة
تعزى ملتغري التخ�ص�ص (علمي� ،أدبي)  ،ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة �إىل �أن طلبة
االق�سام العلمية والأدبية ال يوجد �إختالف يف ثقافتهم لكونهم يعي�شون �أجواء جامعية
موحدة ،وميار�سون الن�شاطات املختلفة ب�صورة مت�شابها ،وهو ما يتوافق مع درا�سة �صيدم
و ثابت (. )2007
◄◄مناق�شة نتائج الت�سا�ؤل الثالث والذي جاء على ال�صيغة الآتية:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة يف نظرتهم
للآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع
غزة تعزى ملتغري النوع االجتماعي (ذكر� /أنثى) ؟ .
و�صيغة الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال الثالث « :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
طلبة اجلامعة يف نظرتهم للآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي
على قطاع غزة تعزى ملتغري النوع االجتماعي (ذكر� /أنثى) .
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية اُ�ستخدم اختبار « ت « للك�شف عن داللة الفروق،
واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.
الجدول ()5
نتائج استخدام اختبار « ت « للكشف عن الفرق بين متوسطي استجابات عينة الدراسة
تعزى لمتغير النوع االجتماعي

البيان
القلق

نوع
التطبيق
ذكر

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

92

38.92

6.83

�أنثى

108

44.12

6.55
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البيان
االتزان االنفعايل
الغ�ضب
ال�شعور باخلوف
الدرجة الكلية

نوع
التطبيق
ذكر

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

92

29.12

7.01

�أنثى

108

36.25

6.78

ذكر

92

36.66

8.55

�أنثى

108

44.69

9.29

ذكر

92

40.55

8.12

�أنثى

108

47.99

7.02

ذكر

92

145.25

30.51

�أنثى

108

173.05

29.64
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قيمة « ت «

م�ستوي الداللة

2.89

دالة ل�صالح الإناث

2.52

دالة ل�صالح الإناث

3.01

دالة ل�صالح الإناث

2.71

دالة ل�صالح الإناث

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )199عند مستوى داللة 1.645 = 0.05وعند مستوى داللة = 0.01
2.326

لقد ات�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة اجلامعة
يف نظرتهم للآثار النف�سية على املر�أة الفل�سطينية بعد العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة،
تعزى ملتغري النوع االجتماعي (ذكر� /أنثى)  ،وكانت كل الفروق ل�صالح الإناث على الأبعاد
كافة ،وهو ما ي�شري �إىل �إح�سا�س الأنثى بالأنثى ،مما تعانيه �أكرث من �أح�سا�س الذكر بها ،وهو
ما يرجع �إىل �أن الأنثى بطبيعتها حتتك بالأنثى التي هي �أمها و�أختها ب�صورة متال�صقة
جداً ،وهو ما يتوافق مع درا�سة (تيلور  )2010ودرا�سة (�صيدم وثابت  )2007ودرا�سة
(القي�سي  )2005و درا�سة (علوان . )2005

التوصيات واملقرتحات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحث مبا ي�أتي:
1.1العمل على اي�صال ر�سالة مفادها �أن املر�أة الفل�سطينية تعاين من الآثار النف�سية
للعدوان الإ�رسائيلي على مدار ثالثة حروب متالحقة ،وهذه املعاناة م�ستمرة حتى بعد
انتهاء هذه احلروب ،ويجب االهتمام بها من خالل توفري برامج الدعم النف�سي الكفيلة
مبحاولة تخفيف ما يجي�ش يف نف�سها من �ضغوط خمتلفة.
2.2توجيه االهتمام من قبل امل�ؤ�س�سات والتنظيمات ال�سيا�سية الفل�سطينية ومنظمات
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د .شعبان كمال احلداد

املجتمع املدين يف االهتمام بالأن�شطة الكفيلة ب�إخراج املر�أة الفل�سطينية من احلالة النف�سية
التي �أ�صابتها.
3.3عقد ور�شات العمل وامل�ؤمترات املتخ�ص�صة يف البحث بالآثار النف�سية الأخرى على
املر�أة الفل�سطينية التي حتتاج �إىل �إر�شاد وعالج ودعم نف�سي.
4.4توفري فر�ص عمل للن�ساء الالتى فقدن من يعولهن يف �أثناء احلرب مع مراعاة هذا
العمل حلالتهم النف�سي.
�5.5إجراء درا�سات �أخرى على اجلوانب املختلفة بالآثار املرتبطة بالعدوان الإ�رسائيلي
�سواء كانت اجتماعية �أو اقت�صادية �أو� ،،،إلخ.
ً
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