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امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل معرفة العالقة بني �ضغوط ما
بعد ال�صدمة وقلق امل�ستقبل لدى �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم من
االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س ،ومعرفة م�ستوى كل من
�ضغوط ما بعد ال�صدمة وقلق امل�ستقبل ،والتحقق من داللة الفروق
يف م�ستوى �ضغوط ما بعد ال�صدمة ،وم�ستوى قلق امل�ستقبل تبع ًا
�إىل املتغريات التالية :نوع امل�ستجيب ،وم�ستوى الهدم ،وامل�ستوى
االقت�صادي للأ�رسة ،وعدد �أفراد الأ�رسة .اعتمدت الدرا�سة املنهج
الو�صفي االرتباطي منهج ًا لإمتام هذه الدرا�سة ،تكونت عينة الدرا�سة
من ( )261فرداً من �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل
الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س ،اختري �أفرادها بطريقة ع�شوائية طبقية
وفق متغريات نوع امل�ستجيب ،واملنطقة ال�سكنية لهذه الأ�رسَ .خل�صت
الدرا�سة �إىل النتائج الآتية� :إن م�ستوى ال�ضغوط ما بعد ال�صدمة الكلي
وجماالته الفرعية ،وكذلك م�ستوى قلق امل�ستقبل الكلي وجماالته
الفرعية كان مرتفعاً .من جهة �أخرى� ،أظهرت النتائج وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى �ضغوط ما بعد ال�صدمة ،وم�ستوى قلق
امل�ستقبل الكلي وجماالتهما الفرعية تبع ًا �إىل متغري نوع امل�ستجيب،
وذلك ل�صالح الأم مقارنة بالأب واالبن واالبنة ،ول�صالح الأب
مقارنة باالبن واالبنة ،ول�صالح االبنة مقارنة باالبن .يف حني
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف هذه امل�ستويات
تبع ًا �إىل متغريات :م�ستوى الهدم ،وامل�ستوى االقت�صادي للأ�رسة،
وعدد �أفراد الأ�رسة .كما �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية
دالة �إح�صائي ًا طردية وموجبة بني �ضغوط ما بعد ال�صدمة ،وقلق
امل�ستقبل لدى �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي
يف مدينة القد�س.
الكلمات املفتاحية� :ضغوط ما بعد ال�صدمة ،قلق امل�ستقبل،
الأ�رس املهدمة بيوتها ،مدينة القد�س.

Abstract:
The study aimed to know the relationship
between post - traumatic stress and its relationship to
future anxiety among individuals whose families are
destroyed from the Israeli occupation in Jerusalem
and the level of both post - traumatic stress and future
anxiety, and verify the significance of the differences
in the level according to variables: The type of
respondent, the level of demolition, the economic level
of the family, and the number of family members. The
study adopted the descriptive, analytical, relational
approach as a method to complete this study. The
study sample consisted of 261 members of families
whose homes were destroyed by the Israeli occupation
in the city of Jerusalem. The study concluded the
following results: The level of total post - traumatic
stress and its sub - domains and the level of aggregate
future anxiety and its sub - domains were high.
On the other hand, the results showed statistically

significant differences in the level of post - traumatic
stresses and the level of total future anxiety and their
sub - magazines according to the type of respondent
variable in favor of the mother compared to the father
and the son and the daughter, and in favor of the father
compared to the son and daughter, and in favor of the
daughter compared to the son. In contrast, there were
no statistically significant differences in these levels
according to variables: The level of demolition, the
economic level of the family, and the number of family
members. The results also showed a statistically
positive correlation between post - traumatic stress
and future anxiety among members of families whose
homes were destroyed by the Israeli occupation in
Jerusalem.
Keywords: post - traumatic stress, future anxiety,
families whose houses were demolished, Jerusalem.

املقدمة:
تعد �سيا�سة هدم املنازل ،و�إجالء ال�سكان الفل�سطينيني من
منازلهم ،من �أق�سى �أنواع العقوبات التي قد يتعر�ض لها �شعبنا،
وتكمن الق�سوة يف هدم البيوت يف مدينة القد�س �أ َّنه يهدم نظام
احلياة العائلية؛ مما ي�ؤثر �سلب ًا على كل من الرجال والن�ساء ،فتت�أثر
املر�أة كمربية وربة منزل ،ويت�أثر الرجل كرب عائلة وكفرد؛ لأنه
م�صدر احلماية للأ�رسة ،و�أي�ضا ي�شعر الأطفال بعدم الأمان واخلوف.
يواجه �أهايل مدينة القد�س قيو ًدا كثرية من �أهمها ما يتعلق ب�إلغاء
حق الإقامة يف مدينة القد�س ال�رشقية ،وهدم املنازل ،وبناء
امل�ستوطنات ،وف�صل القد�س ال�رشقية عن بقية ال�ضفة الغربية .و� َّإن
تعر�ض �أ�رسهم
جراء االحتالل الإ�رسائيلي ي�ؤدي �إىل ُّ
هدم البيوت ّ
حلالة من القلق واخلوف واال�ضطراب الدائم وامل�ستمر؛ فاملنزل لي�س
جمرد هدم جلدران البيت ،بل املكان الذي ت�شعر به العائلة بالأمان،
وهو املكان الذي ميثل التاريخ والأمل وامل�ستقبل وهو منبع لذاكرة
العائلة ،وملج�أ من خماطر العامل اخلارجي ،و� َّإن فقدان الإن�سان
لبيته يعد م�أ�ساة حقيقية ت�ستحق الدرا�سة والبحث.
�إن تعر�ض الإن�سان للكوارث والأزمات له نتائج على امل�ستوى
النف�سي والعقلي ،مما ي�ؤثر على طبيعة احلالة اجل�سمية ،ولعل
التعر�ض لل�صدمة يعد عام ًال مهم ًا يف حدوث ا�ضطراب �ضغوط
ما بعد ال�صدمة ،كما �أقرت بذلك جمعية الطب النف�سي الأمريكية.
ويتوقف هذا الأمر على تفاعل العوامل ال�شخ�صية مع العوامل البيئية
(بربراوي. )2010 ،
وي�صف الدليل الت�شخي�صي الن�سخة الرابعة ()DSM - IV
ملنظمة ال�صحة العاملية ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة :ب�أ َّنه ا�ستجابة
مت�أخرة حلادث �أو موقف �صادم جداً ،تكون �صنيعة تهديده كارثية،
ت�سبب �إجهاداً نف�سي ًا لكل من يتعر�ض لها تقريباً ،من قبيل كارثة
الإن�سان� ،أو معركة� ،أو م�شاهدة �صوت �آخر (الطالع. )2016 ،
مما ال �شك فيه � َّأن �أجيا ًال فل�سطينية عديدة عا�شت �أهوا ًال
وحروب ًا وجمازر داخل فل�سطني وحولها طوال ال�سنوات املمتدة بني
( )1948حتى الآن ،وذاكرة التاريخ تزخر بتواريخ ،و�أ�سماء الأماكن
ت�ؤكد � َّأن �أجيا ًال كانت وماتزال تعاين من �صدمة احلروب نظرا
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لأهمية اامل�ؤثرات النف�سية واالجتماعية الناجمة عن �صدمة احلرب.
فقد تناولت العديد من الدرا�سات هذه الآثار ،ومنها درا�سة �أجراها
برنامج غزة لل�صحة النف�سية حول �أثر احلرب على ال�صحة النف�سية
للوالدين يف قطاع غزة ( )2010و�أظهرت النتائج � َّأن ( )66%من
الوالدين لديهم �أعرا�ض ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة ،و ( )27%لديهم
�صعوبات يف النوم ،و ( )28%ي�شعرون ب�أ َّنهم واقعون حتت �ضغط
نف�سي (برنامج غزة لل�صحة النف�سية . )2010 ،وال�ضغوط مفهوم
ي�شري �إىل درجة ا�ستجابة الفرد للأحداث �أو املتغريات املحيطة
يف حياته اليومية� ،سواء �أكانت امل�ؤملة �أم ال�سارة ،التي حتدث
بع�ض التغريات الف�سيولوجية يف الوظيفة البنائية جل�سمه ،علما
�أن ت�أثريات ال�ضغوط هذه ،واال�ستجابة لها تختلف من �شخ�ص �إىل
�آخر تبع ًا خل�صائ�صه النف�سية التي متيزه عن الآخرين ،وهي فروق
فردية ،وال�ضغوط مفهوم �شاع ا�ستعماله يف مفردات علم النف�س،
وبع�ض العلوم الأخرى تبع ًا للمناحي واالجتاهات الفكرية للعلماء
واملخت�صني (�أبو دلو. )2008 ،
يواجه املقد�سيون �سيا�سة �إ�رسائيلية ممنهجة تهدف �إىل
احلد من الن�شاط العمراين يف القد�س مبوجب �إجراءات تعجيزية
وقوانني جترب املقد�سيني على القيام بالبناء املخالف ،حيث يعاين
املقد�سيون من �ضائقة �سكنية �شديدة� ،أ َّدت ب�شكل مبا� ٍرش �إىل الدفع
اجتاه هجرة املدينة �إىل �أطرافها ،و�إن�شاء �أحياء �سكنية مهم�شة تفتقد
�إىل احلد الأدنى من �رشوط احلياه الطبيعية وفق معايري الإ�سكان
املجتمعي الع�رصي ،حيث تركت العائالت مركز �إقامتها يف القد�س
�إىل خارج املدينة؛ ملحدودية اخليارات املتاحة؛ بهدف احلفاظ على
حق الإقامة على خلفية �ضائقة ال�سكن الذي يعد هدم الأبنية �أحد �أهم
�أركانها ،ما ترك �أثرا مبا�رشا على ال�صحة النف�سية للعائالت املقد�سية
وم�ستوى دخل الأ�رس �أدى �إىل ارتفاع ن�سبة الفقر ،وظهرت امل�شاكل
املجتمعية التي هددت ال�سلم الأهلي ،و�أدت �إىل تدين م�ستوى التعليم،
والت�رسب من املدار�س ،وحتول قطاع ال�سكان �إىل �سوق العمل ،وهي
الق�ضايا التي ت�شكل فر�ضية هذه الدوامة (م�ؤ�س�سة بت�سيلم. )2019 ،
�إن جتربة هدم البيوت من التجارب امل�ؤملة وال�صعبة
والقوية ،وال �شك �أنها جتعل الأ�رسة تعي�ش حتت ال�ضغوط النف�سية
واالقت�صادية واالجتماعية العديدة واملتنوعة ،وال تتوقف تلك
ال�ضغوط على �شخ�ص بحد ذاته ،بل ت�شمل جميع �أفراد الأ�رسة.
وت�ؤثر اخلربات والأحداث ال�صادمة واملهددة يف املتغريات النف�سية
للأفراد ،حيث يرتبط االكتئاب والقلق مع م�شاهدة الأحداث ال�صادمة
والتعر�ض لها (�صالح. )2008 ،
وتعد ظاهرة القلق ب�صفة عامة ،وقلق امل�ستقبل ب�صفة خا�صة،
ظاهرة وا�ضحة يف جمتمع مليء بالتغريات يف املجاالت كافة ،ملا
يتولد معها من ال�شعور بعدم االرتياح ،وافتقار الأمن النف�سي وتدين
اعتبار الذات ،ومواجهة ال�ضغوط احلياتية والتفكري ال�سلبي جتاه
امل�ستقبل (الأق�رصي. )10 :2002 ،
وتناولت بع�ض الدرا�سات �ضغوط ما بعد ال�صدمة وقلق
امل�ستقبل كما يلي:
�أ�شارت درا�سة ثبت �سنة (� )2020إىل التعرف على م�ستوى
قلق امل�ستقبل وعالقته بال�صالبة النف�سية لدى عينة من والدي
ذوي الإعاقة ال�سمعية يف ال�ضفة الغربية ،وتق�صي الفروق يف
متو�سط كل من قلق امل�ستقبل وال�صالبة النف�سية تبع ًا ملتغريات:
39
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جن�س الطفل ،درجة الإعاقة ال�سمعية ،امل�ستوى التعليمي للوالد /ة،
امل�ستوى االقت�صادي للأ�رسة و�ضمت ( )210ويل �أمر ،منهم ()100
�أب )110( ،من الأمهات� ،أظهرت نتائج الدرا�سة � َّأن م�ستوى القلق
كان متو�سط ًا �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( ، )2084وجاء املجال
االقت�صادي يف املرتبة الأوىل يليه املجال املهني ،ثم جمال التفكري
يف امل�ستقبل و�أخرياً املجال االجتماعي و�أ�شارت النتائج �إىل عدم
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف متو�سطات قلق امل�ستقبل تعزى
ملتغري اجلن�س وويل الأمر با�ستثناء التفكري بامل�ستقبل كان ل�صالح
الإناث مقابل الذكور.
�سعت درا�سة �إبراهيم (� )2019إىل معرفة االغرتاب النف�سي
وقلق امل�ستقبل والعالقة بينهما لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة
فرع طولكرم ،ومعرفة داللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد
الدرا�سة يف م�ستوى االغرتاب وقلق امل�ستقبل تبع ًا �إىل متغريات:
اجلن�س ،والكلية ،واملعدل الرتاكمي ،وتكون جمتمع الدرا�سة من
طالب وطالبة،
( )2984طالباً ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()300
ٍ
وبينت الدرا�سة � َّأن م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى الطلبة متو�سطاً،
ووجود عالقة ارتباطية بني االغرتاب النف�سي وقلق امل�ستقبل لدى
طلبة اجلامعة� ،إذ جاءت العالقة طردية موجبة ،مبعنى كلما ازداد
االغرتاب النف�سي ازداد قلق امل�ستقبل .كما بينت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية على مقيا�س الإغرتاب النف�سي تبع ًا ملتغري
اجلن�س ل�صالح الإناث ،واملعدل الرتاكمي ل�صالح الطلبة الذين
تقديرهم ( )59%ف�أقل ،بينما مل تكن هناك فروق دالة �إح�صائي ًا
تبع ًا ملتغري الكلية ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف قلق امل�ستقبل تبع ًا للمعدل الرتاكمي ،واجلن�س ،والكلية.
جعفر ( )2015التعرف �إىل العالقة بني امل�ساندة الإجتماعية
واخلربة ال�صادمة لدى �أهايل البيوت املهدمة من قبل قوات االحتالل
الإ�رسائيلية يف حمافظة القد�س .وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي ،وطبقت الدرا�سة على عينة ع�شوائية بلغت (� )420شخ�ص ًا
من جمتمع الدرا�سة من �أهايل البيوت املهدمة يف حمافظة القد�س.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى اخلربة ال�صادمة لدى �أهايل
البيوت املهدمة يف حمافظة القد�س جاءت �أي�ضا بدرجة متو�سطة.
و�أظهرت النتائج وجود فروق يف مدى اخلربة ال�صادمة لدى �أهايل
البيوت املهدمة وفقا ملتغريات :اجلن�س ،وم�ستوى الدخل ،و�أ�سباب
هدم املنزل .يف حني �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف مدى اخلربة ال�صادمة لدى �أهايل البيوت املهدمة
يف حمافظة القد�س تعزى ملتغري عدد الأبناء.
ويف درا�سة �أحمدي ()Ahmadi, Kambaand Doost, 2012
التي هدفت �إىل املقارنة بني �إر�شاد ا�ضطراب ال�ضغوط التالية
لل�صدمة لدى املراهقني الأفغان الثكاىل ،ممن تراوحت �أعمارهم
من (� )16 - 11سنة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )24م�شاركا ممن
يعي�شون يف ملج�أ للمراهقني يف كابول ،وقد كان ( )22م�شاركا
ممن فقدوا �آباءهم وواحد فقد والدته ،وواحد فقد كال الوالدين خالل
حرب  .2011ووزعوا �إىل ثالث جمموعات (� )8أفراد يف جمموعة
الإر�شاد املعريف ال�سلوكي ،و (� )8أفراد يف جمموعة التفريغ
النف�سي ،و (� )8أفراد يف جمموعة �ضابطة .وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل � َّأن املجموعة التي تلقت �إر�شاداً معرفي ًا �سلوكي ًا انخف�ض عندها
م�ستوى �أعرا�ض ال�ضغوط التالية لل�صدمة بدرجة كبرية مقارنة مع
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املجموعة ال�ضابطة ،وقد ا�ستمر هذا التح�سن بعد اثني ع�رش �أ�سبوع ًا
من املتابعة ،يف حني مل يختلف م�ستوى �أعرا�ض ال�ضغوط التالية
لل�صدمة لدى �أفراد املجموعة التي تلقت �إر�شاد التفريغ النف�سي
واملجموعة ال�ضابطة.
وهدفت درا�سة �أري ( )Ari, 2011التعرف �إىل قلق امل�ستقبل
والهوية النف�سية و�أمناط التعاطف لدى طلبة املدار�س العليا
والكليات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( 1525طالب ًا وطالبة) ،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة � َّأن هناك فروقا جوهرية يف قلق امل�ستقبل
وفقا للجن�س ل�صالح الإناث ،واختالفات بني بعدي اال�ستك�شاف
وااللتزام يف �ضوء احلميمية والقلق من امل�ستقبل
هدفت درا�سة برنامج غزة لل�صحة النف�سية (� )2010إىل بحث
�أثر احلرب على ال�صحة النف�سية للوالدين يف قطاع غزة ،وكذلك معرفة
�شدة اخلربات التي تعر�ضا لها ،ومعرفة مدى انت�شار كرب ما بعد
ال�صدمة لديهما ،وتكونت عينة الدرا�سة من (� 65أم ًا و�أباً)  ،و�أظهرت
النتائج � َّأن �أكرث حدث تعر�ض له الأبناء والأمهات هو �سماعهم �صوت
الق�صف بن�سبة ( )95.7%يليه م�شاهدة �صور اجلرحى والأ�شالء
وال�شهداء يف التلفزيون بن�سبة ( )94.9و ( )72.2%كما �أظهرت
النتائج � َّأن �أعرا�ض كرب ما بعد ال�صدمة بلغ ( )54.8%كما �أظهرت
النتائج وجود فروق يف كرب ما بعد ال�صدمة ل�صالح الأمهات.
كما هدفت درا�سة اجلبريي (� )2010إىل معرفة مفهوم
ا�ضطرابات ما بعد ال�صدمة و�أهم ت�صنيفاته و�أعرا�ضه والنظريات
املف�رسة له بالإ�ضافة �إىل طرق عالجه ،و�أجريت الدرا�سة على عينة
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الأنثى �أكرث
من ( )204من �أ�رس ال�شهداء
َّ
عر�ضة لأعرا�ض ما بعد ال�صدمة باملقارنة بالذكور ،وتزداد �أعرا�ض
ما بعد ال�صدمة يف �ضوء عامل القرابة من ال�شهيد
هدفت درا�سة بوال ن�سكي ( )Bolanowski, 2005التعرف �إىل
القلق جتاه امل�ستقبل املهني لدى طلبة كليات الطب يف بولندا.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )992طال ًبا وطالبة يف ال�سنة الأخرية
بكليات الطب يف بولندا وا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستبانة لقيا�س قلق
امل�ستقبل من �إعداد الباحث ،و�أظهرت النتائج �إىل ( )81%من طلبة
كليات الطب كان م�ستوى القلق لديهم مرتفعا وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف م�ستويات القلق تعزى �إىل كل من اجلن�سني،
امل�ستوى التعليمي للوالدين ،وجود �رشيك يف احلياة (زوج ،زوجة)
 ،ومل جتد عالقة بني م�ستوى القلق ودرجات الطلبة (التح�صيل
الأكادميي ) وم�ستوى املعلومات النظرية ،واملهارات العلمية الطبية.

مت هدمها منذ بداية ( )2019والعام اجلاري وحتى نهاية ت�رشين
الأول� /أكتوبر املا�ضي ( )165منزالً ،و� َّإن بلدية االحتالل تفر�ض
غرامات كبرية على �أ�صحاب املنازل ،كتحمل تكاليف الهدم .فمن
بني ( )165حالة هدم لهذا العام ،هناك ( )40منها قام �أ�صحاب
املنازل بهدمها ب�أنف�سهم؛ جتنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم
الكبرية والباهظة التي يفر�ضها االحتالل (بت�سيلم. )2019 ،
كما تبني للباحثة من خالل معاي�شتها لهذه امل�أ�ساة ،من
خالل عملها يف وزارة �ش�ؤون القد�س ،حيث �شغلت من�صب م�س�ؤول
ملف الهدم يف منطقة القد�س ،ومن خالل توثيق حاالت الهدم
والتعامل املبا�رش مع الكثري من الأ�رس التي هدمت بيوتها ،فقد �شعر
الباحثان بدرجة ال�ضغوطات النف�سية وال�صدمة التي يتعر�ضون
لها من هدم بيوتهم ،وخا�صة الن�ساء والأطفال ،على �شكل �سلوكات
وانفعاالت �سلبية ،وقد يولد لديهم غ�ضب ًا و�إحباطاً .و�أحياناً� ،أ�سا�س ًا
بالكراهية ملا يتعر�ضون له من عنف و�إهانة ،مما ي�شعرهم بعدم
الراحة واال�ستقرار ،فتجد الأ�رسة نف�سها حما�رصة بالعديد من
ال�ضغوطات النف�سية وامل�شكالت ،مما يظهر عليهم عالمات من
ال�صدمة واحلزن والغ�ضب واحلرية.
� َّإن ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة هو ال�صدمة النف�سية ال�شديدة التي
ت�ؤدي �إىل معاناة عاطفية وتدهور كبري يف العالقات االجتماعية،
وهو رد فعل للأحداث ال�صادمة ،والعديد من الأ�شخا�ص يتعافون
يف الأ�شهر التي تلي ال�صدمة ،ومنهم من ي�ستمر ت�أ ُّثره با�ضطراب
ما بعد ال�صدمة ل�سنوات عديدة ،وقد حاولت العديد من الدرا�سات
تناول العالقة بني ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة وبع�ض اال�ضطرابات
تو�صلت درا�سة ( )Giaconia,1995اىل � َّأن
النف�سية الأخرى ،حيث َّ
�أعرا�ض االنعزال (التجنب ال�سلبي للآخرين) ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا
با�ضطراب ما بعد ال�صدمة ،فيما �أظهرت درا�سة (Prigerson and
 )Slimack,1999انت�شار �أعرا�ض ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة بني
الن�ساء احلوامل ذوات الدخل املنخف�ض يف املجتمع ،كما بينت �أن
الن�ساء اللواتي عانني من حدث �صادم مهي�آت لت�شخي�ص ا�ضطراب
ما بعد ال�صدمة �أثناء احلمل ،ولديهن �أفكار حول �إيذاء النف�س.
وترتاوح ن�سبة الأفراد من �سكان العامل الذين يواجهون حادثة
�صادمة واحدة على الأقل خالل حياتهم بني (% )90( - % )50
املعر�ضني لل�صدمات
ومع ذلك ف� َّإن عدداً قلي ًال من ه�ؤالء الأفراد
َّ
تتطور لديهم الأعرا�ض �إىل �أعرا�ض ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة.
()Roberts,et al 2011
ويف �ضوء ما تقدم جاءت هذه الدرا�سة للإجابة على ال�س�ؤال
الرئي�س الآتي:

لقد عانى الفل�سطينيون على مدى �سنوات طويلة من االحتالل
الإ�رسائيلي العديد من املواقف والظروف ال�ضاغطة ،واخلربات
ال�صادمة يف �شتى جماالت حياتهم ،حيث تقوم �سلطات االحتالل
باتباع �أ�سلوب هادىء لرتحيل املقد�سيني عليه �سيا�سة الرتحيل
الهادئ �أو الطرد ال�صامت ،حيث تقوم بخلق الظروف احلياتية
واالقت�صادية وال�سكنية ال�صعبة على املقد�سيني ،التي جتعل منط
احلياة �شبه م�ستحيل ،ومن �أبرز �سيا�سات تهويد مدينة القد�س
وترحيل �سكانها ،هي �سيا�سة هدم املنازل ،الهادفة �إىل تفريغ
مدينة القد�س من الفل�سطينيني ،حيث �صعدت �سيا�سة االحتالل من
هدم املنازل بذريعة البناء دون ترخي�ص� ،إذ بلغ عدد املنازل التي

ما م�ستوى �ضغوط ما بعد ال�صدمة وعالقتها بقلق امل�ستقبل
لدى افراد الأ�رس  املهدمة بيوتهم جرّاء االحتالل الإ�رسائيلي يف
مدينة القد�س؟
وبناء عليه� ،ستجيب هذه الدرا�سة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى �ضغوط ما بعد ال�صدمة لدى �أفراد
الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى �أفراد الأ�رس
املهدمة بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س؟

مشكلة البحث وأسئلته:
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أ .تهاني أحمد اللوزي
أ.د .زياد أمني بركات

ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها بقلق املستقبل لدى أفراد األسر املهدمة بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس

● ●ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق جوهرية يف م�ستويات
�ضغوط ما بعد ال�صدمة لدى �أفراد الأ�رس املهدمة من االحتالل
الإ�رسائيلي تعزى ملتغريات( :امل�ستجيب ،وم�ستوى الهدم ،امل�ستوى
االقت�صادي ،وعدد �أفراد الأ�رسة؟
● ●ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق جوهرية يف م�ستويات قلق
امل�ستقبل لدى �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي
باختالف متغريات( :امل�ستجيب ،وم�ستوى الهدم ،امل�ستوى
االقت�صادي ،وعدد �أفراد الأ�رسة)؟
● ●ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا
بني �ضغوط ما بعد ال�صدمة وقلق امل�ستقبل لدى �أفراد الأ�رس املهدمة
بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س؟

يف :امل�ستفيد من نتائج الدرا�سة احلالية الإخ�صائيون النف�سيون
واالجتماعيون واملر�شدون يف املدار�س وامل�ؤ�س�سات االجتماعية
والقانونية لتطوير برامج للتدخل النف�سي واالجتماعي.
بناء على نتائج الدرا�سة للتخفيف من �أعرا�ض ما بعد
ً
ال�صدمة الناجتة عن هدم بيوت املقد�سيني وترحيلهم ق�رساً مما
ت�ساهم يف التخفيف من �أعرا�ض ال�صدمة لديهم ورفع م�ستوى
ال�صحة النف�سية لهم.
توفري بيانات و�صفية ت�ساعد يف بناء �أي برامج �إر�شادية
تهدف �إىل العمل على خف�ض �ضغوط ما بعد ال�صدمة وقلق امل�ستقبل
لدى الأ�رس املهدمة بيوتهم جراء االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة
القد�س.

أهداف البحث

حدود البحث وحمدداته:
تتمثل حدود الدرا�سة احلالية يف الآتي:
 احلدود الزمنية :وهي الفرتة الزمنية املرتبطة ب�إجراء
الدرا�سة من الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2020 - 2019م
 احلدود املكانية :طبقت الدرا�سة �ضمن الإطار املكاين لها
وهو مدينة القد�س.
 احلدود الب�رشية :طبقت الدرا�سة على عينة من الأ�رس
املهدمة بيوتهم ،باختالف �أعمارهم يف مدينة القد�س.
 احلدود املفاهيمية :تقت�رص الدرا�سة على املفاهيم التي
حتددها الدرا�سة (�ضغوط ما بعد ال�صدمة ،قلق امل�ستقبل  -الأ�رس
املهدمة بيوتهم) .
 احلدود الإجرائية :ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة مقيا�س
�ضغوط ما بعد ال�صدمة ،وقلق امل�ستقبل وتتحدد نتائج هذه الدرا�سة
بالأدوات امل�ستخدمة للح�صول على بياناتها وبالأ�سلوب الإح�صائي
امل�ستخدم.

ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
♦ ♦التعرف �إىل م�ستوى �ضغوط ما بعد ال�صدمة لدى �أفراد
الأ�رس املهدمة بيوتهم جراء االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س.
♦ ♦التعرف �إىل م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى �أفراد الأ�رس املهدمة
بيوتهم جراء االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س.
♦ ♦التعرف �إىل داللة الفروق يف م�ستوى �ضغوط ما بعد
ال�صدمة وقلق امل�ستقبل لدى �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم جراء
االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س باختالف متغريات
(امل�ستجيب ،عدد �أفراد الأ�رسة ،معدل الدخل ال�شهري ،م�ستوى الهدم)
.
♦ ♦التعرف �إىل العالقة االرتباطية بني م�ستوى �ضغوط ما
جراء
بعد ال�صدمة وقلق امل�ستقبل لدى �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم ّ
االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س.

أهمية البحث
ميكن تو�ضيح �أهمية البحث يف جز�أين ،الأول نظري والثاين
تطبيقي ،ح�سب الآتي
األهمية النظرية
�ستكون مرجع ًا مهم ًا للمهتمني والباحثني والطلبة الذين
يدر�سون هذه الظاهرة م�ستقبالً.
�ستزود املكتبات يف اجلامعات الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة يف الإر�شاد والعالج النف�سي بهذه الدرا�سة كدرا�سة
�سابقة يف ظل قلة الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع �ضغوط ما
بعد ال�صدمة وقلق امل�ستقبل لدى الأ�رس املهدمة بيوتهم يف البيئة
الفل�سطينية.
�سوف يقدم الباحثان جمموعة من التو�صيات العلمية
والعملية للمهتمني يف العمل مع الأ�رس املهدمة بيوتهم من جراء
�سيا�سة االحتالل الإ�رسائيلي.
األهمية التطبيقية
من الناحية التطبيقية ،ف� َّإن �أهمية الدرا�سة احلالية تتمثل
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التعريفات اإلجرائية للمصطلحات
◄◄�ضغوط ما بعد ال�صدمة
 : )disorderهي «جمموعة اخلربات ال�سلبية التالية لل�صدمة،
والتي تتمثل يف ال�شعور بتكرار احلدث واال�ضطرابات االنفعالية
وجتنب التفكري بال�صدمة والقابلية املرتفعة لال�ستثارة» (الطالع،
. )437 :2016
ويعرف �إجرائياً :تعرف بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب
على مقيا�س ا�ضطراب �ضغوط ما بعد ال�صدمة املعد وامل�ستخدم يف
الدرا�سة احلالية.
عرف ب�أ َّنه “خوف �أو
◄◄قلق امل�ستقبل (ُ : )FutureAnxietي َّ
توتر �أو �ضيق ينتج من توقع خطر ما يكون م�صدره جمهو ًال �أو غري
وا�ضح �إىل درجة كبرية ،وي�صاحب كل من القلق واخلوف متغريات
ت�سهم يف تنمية الإح�سا�س وال�شعور باخلطر” (�شلهوب)24 :2016 ،
.
قلق امل�ستقبل �إجرائياً :يعرف بالدرجة التي يح�صل عليها
امل�ستجيب على مقيا�س قلق امل�ستقبل املعد لأغرا�ض الدرا�سة.
◄◄الأ�رس  املهدمة بيوتهم يف القد�س :هي �أ�رس تلك البيوت
( Posttraumatic - stress
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أ�سباب
التي هدمها االحتالل (الإ�رسائيلي) يف مدينة القد�س ل ٍ
متنوعة منها الأمنية ،والتطهري العرقي ،وعدم وجود ترخي�ص بناء،
وخمالفة �رشوط البناءات ك�إجراء عقابي.
◄◄االحتالل الإ�رسائيلي :ا�ستيالء وهيمنة ال�سلطات
الإ�رسائيلية على مكونات ال�شعب الفل�سطيني من �أر�ض و�إن�سان،
وتعد هذه ال�سيطرة ال�شاملة �أحد �أ�شكال اال�ستعمار و�أكرثها و�ضوحا
و�إثارة ت�شمل

الطريقة واالجراءات
انطالق ًا من طبيعة الدرا�سة واملعلومات املراد احل�صول عليها،
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي االرتباطي الذي يعتمد على
درا�سة الظاهرة كما هي يف الواقع ،ويهتم بو�صفها و�صف ًا دقيقاً،
ويعرب عنها تعبرياً كمياً ،كما �أن املنهج الو�صفي االرتباطي يدر�س
العالقة بني املتغريات ،وي�صف درجة العالقة بني هذه املتغريات
و�صف ًا كمي ًا وذلك با�ستخدام مقايي�س كمية ،لهذا فقد اعترب املنهج
الو�صفي االرتباطي هو الأن�سب لهذه الدرا�سة ،ويحقق �أهدافها
بال�شكل الذي ي�ضمن الدقة واملو�ضوعية.

امل�ستجيب
املنطقة ال�سكنية

عدد االبناء
والبنات

عدد االباء

عدد الأمهات

املجموع

املجموع

208

350

321

879

املجموع ككل

879

الجدول حسب إحصائية ( )OCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية

اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الطبقية ح�سب
عدد �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم ،واملنطقة ال�سكنية لهم ،وقد حدد
بناء على معادلة ريت�شارد جيجر (Richard Geiger
حجم العينة ً
� )equationإذ ي�شري ب�شماين (� )2014أ َّنه يجب حتديد حجم العينة
من املجتمع عن طريق معادلة �إح�صائية .وقد بلغ حجم العينة
( )261من �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي
يف مدينة القد�س .واجلدول ( )2.3يو�ضح توزيع �أفراد عينة الدرا�سة
ح�سب نوع امل�ستجيب ،واملنطقة ال�سكنية لهم.
جدول (: )2.3
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب نوع المستجيب ،والمنطقة السكنية لهم.

اجملتمع والعينة
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الأ�رس املهدمة بيوتهم من
االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س ،والبالغ عدد �أفرادها ()879
فرداً ،وقد بلغ عدد الرجال منهم ( )350رجالً ،وعدد الن�ساء ()321
امر�أة ،وعدد الأبناء والبنات ( )208من الأبناء والبنات ،وذلك يف
العام (2019م)� .إىل بداية (2020م) وحتى نهاية ني�سان .واجلدول
( )3 .1يو�ضح توزيع جمتمع الدرا�سة ح�سب نوع امل�ستجيب،
واملنطقة ال�سكنية لهم.
جدول (: )3 .1
يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب نوع المستجيب ،والمنطقة السكنية لهم.

امل�ستجيب
املنطقة ال�سكنية

عدد الأبناء
والبنات

عدد االباء

الأمهات

املجموع

العي�ساوية

2

2

4

8

ال�صوانة

-

-

1

1

الطور

-

2

2

4

بيت حنينا

10

17

16

43

بيت �صفافا

2

3

3

8

جبل املكرب

11

20

25

56

البلدة القدمية

1

2

2

5

ر�أ�س العامود

5

10

9

24

�شعفاط

3

10

2

15

�سلون

8

12

10

30

�صور باهر

18

25

21

64

وادي اجلوز

1

1

1

3

املجموع

61

104

96

261

امل�ستجيب
املنطقة ال�سكنية

عدد االبناء
والبنات

عدد االباء

عدد الأمهات

املجموع

العي�ساوية

7

7

13

27

ال�صوانة

2

1

2

5

الطور

2

8

7

17

بيت حنينا

34

57

55

146

بيت �صفافا

6

10

9

25

جبل املكرب

39

69

83

191

البلدة القدمية

5

8

7

20

ر�أ�س العامود

أدوات البحث

16

33

31

80

�شعفاط

9

33

7

49

�سلون

26

40

34

100

لأغرا�ض جمع بيانات الدرا�سة ،فقد طورت �أداتي الدرا�سة
اعتماداً على الدرا�سات ال�سابقة والأدب النظري ،وهما :مقيا�س
�ضغوط ما بعد ال�صدمة ( ، )PTSDمقيا�س قلق امل�ستقبل ،كما يلي:

�صور باهر

60

82

71

213

وادي اجلوز

2

2

2

6

املجموع ككل

261

أوالً :مقياس ضغوط ما بعد الصدمة (: )PTSD
لتحقيق الغاية املرجوة من الدرا�سة احلالية ،قام الباحثان
با�ستخدام مقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة ( ) PTSDاملعد من
42
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ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها بقلق املستقبل لدى أفراد األسر املهدمة بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس

قبل داف يد�سون (  )Davison,1987 -وقد ترجم املقيا�س من قبل
(ثابت )2012 ،ويتكون املقيا�س ب�صورته الأ�صلية من ( )17فقرة
متاثل ال�صيغة الت�شخي�صية ل ( ، )DSM - IVوتتعلق فقرات املقيا�س
باخلربات ال�صادمة التي يتعر�ض لها الأ�شخا�ص �سابقا.
 3 .1 .1اخل�صائ�ص  ال�سيكومرتية ملقيا�س �ضغوط ما بعد
ال�صدمة ()PTSD
 .أ�صدق املقيا�س
ا�ستخدم الباحثان نوعني من ال�صدق كما يلي:
�Ú Úأوالً :ال�صدق الظاهري ()Validity Face
للتحقق من ال�صدق الظاهري �أو ما يعرف ب�صدق املحكمني
ملقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة ( ، )PTSDعر�ض املقيا�س ب�صورته
الأولية على جمموعة من املتخ�ص�صني ممن يحملون درجة الدكتوراه
يف الإر�شاد النف�سي والرتبوي ،وعلم النف�س ،وقد بلغ عددهم (.)10

حمكمني ،كما هو مو�ضح وقد ت�شكل املقيا�س يف �صورته
الأولية من ( )17فقرة� ،إذ اعتمد معيار االتفاق ( )80%كحد �أدنى
وبناء على مالحظات املحكمني و�آرائهم �أجريت
لقبول الفقرة،
ً
التعديالت املقرتحة ،وا�ستناداً �إىل مالحظات املحكمني ،فقد �أ�صبح
عدد فقرات املقيا�س ( )22فقرة.
Ú Úثانياً� :صدق البناء ()Construct Validity
من �أجل التحقق من ال�صدق للمقيا�س ا�ستخدم الباحثان
�أي�ض ًا �صدق البناء على عينة ا�ستطالعية مكونة من (� )45أ�رسة من
الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س،
ومن خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،وا�ستخدم معامل ارتباط
بري�سون ( )Pearson Correlationال�ستخراج قيم معامالت ارتباط
الفقرة باملجال الذي تنتمي �إليه ،وقيم معامالت ارتباط الفقرات
مع الدرجة الكلية ملقيا�س (�ضغوط ما بعد ال�صدمة)  ،كذلك قيم
معامالت ارتباط كل جمال مع الدرجة الكلية ملقيا�س (�ضغوط ما
بعد ال�صدمة) كما هو مبني يف اجلدول (: )3.3

جدول (: )3.3
يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس ضغوط ما بعد الصدمة بالمجال الذي تنتمي إليه ،وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس ،وقيم معامالت ارتباط كل مجال ،مع الدرجة
الكلية للمقياس (ن=: )45

الفقرة

االرتباط مع املجال االرتباط مع الدرجة الكلية
ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة

الفقرة

االرتباط مع املجال

االرتباط مع الدرجة الكلية

جتنب اخلربة ال�صادمة

الفقرة

االرتباط مع املجال االرتباط مع الدرجة الكلية
اال�ستثارة

1

**.61

**.40

5

**.53

**.42

12

**.81

**.64

2

**.75

**.53

6

**.54

*.37

13

**.82

**.81

3

**.68

**.61

7

**.67

**.52

14

**.71

**.67

4

**.64

**.62

8

** .73

**.70

15

**.80

**.84

17

**.71

**.71

9

**62

**.57

16

**.82

**.74

22

**.73

**.63

10

**.59

**.47

18

**.69

**.58

-

-

11

**.72

**.66

20

**.74

**.66

-

-

-

19

**.55

**.54

-

-

-

-

-

-

21

**.60

**64

-

-

-

درجة كلية للبعد **0.86

درجة كلية للبعد **0.89

درجة كلية للبعد **0.92

*دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤0.05
**دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤0.01

يالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول (� )3 .3أ َّن معامل ارتباط الفقرات تراوحت ما بني ( ، )0.84 - 0.37وكانت ذات درجات
مقبولة ودالة �إح�صائياً؛ �إذ ذكر جار�سيا (� )Garcia, 2011أنَّ قيمة معامل االرتباط التي تقل عن ( )0.30تعترب �ضعيفة ،والقيم التي تقع
�ضمن املدى (� - 0.30أقل �أو ي�ساوي  )0.70تعترب متو�سطة ،والقيمة التي تزيد عن ( )0.70تعترب قوية ،لذلك مل حتذف �أي فقرة من فقرات
املقيا�س.
 ثبات مقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة ()PTSD
للت�أكد من ثبات مقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة ( ، )PTSDوزع املقيا�س على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )45من الأ�رس املهدمة
بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س ،ومن خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،وبهدف التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي للمقيا�س،
و�أبعاده ،فقد ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا ( )Cronbach's Alphaعلى بيانات العينة اال�ستطالعية بعد قيا�س ال�صدق ( )22فقرة ،واجلدول
( )4.3يو�ضح معامالت ثبات االت�ساق الداخلي ،ملقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة ( )PTSDو�أبعاده ,كما يف الآتي:
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جدول (: )4.3

جدول (: )5.3

يوضح معامالت ثبات مقياس ضغوط ما بعد الصدمة ( )PTSDبطريقة كرونباخ ألفا

يوضح درجات احتساب مستوى ضغوط ما بعد الصدمة ()PTSD

البعد

عدد الفقرات

كرونباخ �ألفا

م�ستوى منخف�ض من �ضغوط ما بعد ال�صدمة ()PTSD

 2.33ف�أقل

ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة

6

.77

م�ستوى متو�سط من �ضغوط ما بعد ال�صدمة ()PTSD

3.67 - 2.34

جتنب اخلربة ال�صادمة

9

.79

م�ستوى مرتفع من �ضغوط ما بعد ال�صدمة ()PTSD

5 - 3.68

اال�ستثارة

7

.88

الدرجة الكلية

22

.92

يت�ضح من اجلدول (َّ � )4.3أن قيم معامالت معامل ثبات
كرونباخ �ألفا ملجاالت مقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة ()PTSD
تراوحت ما بني ( ، )0.88 - 0.77كما يالحظ � َّأن معامل ثبات
كرونباخ �ألفا لدرجة الكلية بلغ ( ، )0.92وتعد هذه القيمة مرتفعة,
وجتعل من الأداة قابلة للتطبيق على العينة الأ�صلية.
 ت�صحيح مقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة (: )PTSD
تكون مقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة ( ، )PTSDيف �صورته
النهائية من ( ، )22فقرة ،متثل جميع الفقرات االجتاه الإيجابي
ل�ضغوط ما بعد ال�صدمة ( ، )PTSDويطلب من امل�ستجيب تقدير
�إجاباته عن طريق تدرج ليكرت ( )Likertخما�سي ،و�أعطيت الأوزان
للفقرات كما يلي :دائم ًا ( )5درجات ،غالب ًا ( )4درجات� ،أحيان ًا ()3
درجات ،نادراً (� ، )2أبداً ( ، )1درجة.
ولغايات تف�سري املتو�سطات احل�سابية ،ولتحديد م�ستوى
�ضغوط ما بعد ال�صدمة ( ، )PTSDلدى عينة الدرا�سة حولت الدرجة
وفق امل�ستوى الذي يرتاوح من ( )5 - 1درجات وت�صنيف امل�ستوى
�إىل ثالثة م�ستويات :عالية ومتو�سطة ومنخف�ضة ،وذلك وفق ًا
للمعادلة الآتية:
طول الفئة =

احلد الأعلى  -احلد الأدنى (لتدرج) 1 − 5
عدد امل�ستويات املفرت�ضة
3

= 1.3

وبناء على ذلك ،ف� ّإن م�ستويات الإجابة على املقيا�س تكون
ً
على النحو الآتي:

ثانيًا  -مقياس قلق املستقبل
لتحقيق الغاية املرجوة من الدرا�سة احلالية ،وبعد اطالع
الباحثان على االدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة وعلى مقايي�س
قلق امل�ستقبل امل�ستخدمة يف بع�ض الدرا�سات ،ومنها�( :إبراهيم،
2019؛ �شلهوب2016 ،؛ م�سعود ، )2005 ،قام الباحثان بتطوير
مقيا�س قلق امل�ستقبل ا�ستناداً �إىل هذه الدرا�سات.
 3 .3 .2اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ملقيا�س قلق امل�ستقبل
 .أ�صدق املقيا�س:
ا�ستخدم الباحثان نوعني من ال�صدق كما يلي:
�Ú Úأوالً :ال�صدق الظاهري ()Validity Face
للتحقق من ال�صدق الظاهري �أو ما يعرف ب�صدق املحكمني
ملقيا�س قلق امل�ستقبلُ ،عر�ض املقيا�س ب�صورته الأولية على
جمموعة من املتخ�ص�صني ممن يحملون درجة الدكتوراه يف الإر�شاد
النف�سي والرتبوي ،وعلم النف�س ،وقد بلغ عددهم ( )10حمكمني ،وقد
ت�شكل املقيا�س يف �صورته الأولية من ( )48فقرة ،موزعة على ()6
جماالت� ،إذ اعتمد معيار االتفاق ( )80%كحد �أدنى لقبول الفقرة،
وبناء على مالحظات املحكمني و�آرائهم �أجريت التعديالت املقرتحة.
ً
Ú Úثانياً� :صدق البناء ( )Construct Validityمن �أجل التحقق
من ال�صدق للمقيا�س ا�ستخدم الباحثان �أي�ض ًا �صدق البناء ،على عينة
ا�ستطالعية مكونة من (� )45أ�رسة من الأ�رس املهدمة بيوتهم من
االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س ،ومن خارج عينة الدرا�سة
امل�ستهدفة ،وا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون ()Pearson Correlation
ال�ستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة باملجال الذي تنتمي �إليه ،وقيم
معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية ملقيا�س (قلق امل�ستقبل)
 ،كذلك قيم معامالت ارتباط كل جمال مع الدرجة الكلية ملقيا�س
قلق امل�ستقبل ،كما هو مبني يف اجلدول (: )6.3

جدول (: )6.3
يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس قلق المستقبل بالمجال الذي تنتمي إليه ،وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس ،وقيم معامالت ارتباط كل مجال ،مع الدرجة الكلية
للمقياس (ن=: )45

الفقرة

االرتباط مع املجال االرتباط مع الدرجة الكلية
البعد االقت�صادي

الفقرة

االرتباط مع املجال االرتباط مع الدرجة الكلية
البعد ال�صحي

الفقرة

االرتباط مع املجال االرتباط مع الدرجة الكلية
البعد االن�ساين

1

**.68

**.57

11

**.76

**.64

17

**.75

*.33

2

**.55

*.34

12

**.84

**.65

18

**.73

*.34

3

**.75

**.40

13

**.82

**.66

19

**.83

*.37

4

**.81

**.53

14

**.85

**.62

20

**.68

.24
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ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها بقلق املستقبل لدى أفراد األسر املهدمة بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس

الفقرة

االرتباط مع املجال االرتباط مع الدرجة الكلية
البعد االقت�صادي

الفقرة

االرتباط مع املجال االرتباط مع الدرجة الكلية
البعد ال�صحي

الفقرة

االرتباط مع املجال االرتباط مع الدرجة الكلية
البعد االن�ساين

5

**.71

**.56

15

**.82

**.65

21

**.73

*.31

6

**.82

**.59

16

**.73

**.65

-

-

-

7

**.65

**.55

-

-

-

-

-

-

8

**.54

**.41

-

-

-

-

-

-

9

**.83

**.58

-

-

-

-

-

-

10

**.79

**.58

-

-

-

-

-

-

درجة كلية للبعد **0.72

الفقرة

االرتباط مع
املجال

االرتباط مع الدرجة الكلية

درجة كلية للبعد **0.81

الفقرة

االرتباط مع
املجال

البعد االجتماعي

درجة كلية للبعد **0.43

االرتباط مع الدرجة الكلية

الفقرة

االرتباط مع
املجال

البعد ال�سيا�سي

االرتباط مع الدرجة الكلية

البعد ال�شخ�صي

22

**.64

**.65

32

**.43

*.36

39

**.67

**.50

23

**.85

**.82

33

**.60

*.31

40

**.69

**.52

24

**.89

**.87

34

**.73

**.50

41

**.77

**.63

25

**.82

**.79

35

**.74

**.62

42

**.74

**.65

26

**.82

**.77

36

**.81

**.71

43

**.77

**.70

27

**.66

**.55

37

**.49

.19

44

**.80

**.68

28

**.86

**.78

38

**.57

*.35

45

**.80

**.74

29

**.80

**.63

-

-

-

46

**.82

**.67

30

**.74

**.62

-

-

-

47

**.78

**.74

31

**.75

**.62

-

-

-

48

**.76

**.64

درجة كلية للبعد **0.91

درجة كلية للبعد **0.70

* دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤0.05
** دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤0.01

يالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول (َّ � )6.3أن معامل
ارتباط الفقرات ( ، )37 ،20كانت ذات درجة غري مقبولةٍ وغري
ح�صائياً ،مت حذفها من املقيا�س ب�صورته النهائية� ،أما باقي
دا ّل ًة �إِ
ّ
الفقرات فقد تراوحت ما بني ( ، )0.89 - 0.31كما � َّأن جميع
معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة �إح�صائياً؛ �إذ
ذكر جار�سيا (� )Garcia, 2011أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن
( )0.30تعترب �ضعيفة ،والقيم التي تقع �ضمن املدى (� - 0.30أقل
�أو ي�ساوي  )0.70تعد متو�سطة ،والقيمة التي تزيد عن ( )0.70تعد
قوية ،لذلك حذفت الفقرات ( ، )37 ،20و�أ�صبح عدد فقرات املقيا�س
( )46فقرة.
 ثبات مقيا�س قلق امل�ستقبل
للت�أكد من ثبات مقيا�س قلق امل�ستقبل ،وزع املقيا�س على
عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )45من الأ�رس املهدمة بيوتهم من
االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س ،ومن خارج عينة الدرا�سة
امل�ستهدفة ،وبهدف التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي للمقيا�س،
45

درجة كلية للبعد **0.85

و�أبعاده ،فقد ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا ()Cronbach's Alpha
على بيانات العينة اال�ستطالعية بعد قيا�س ال�صدق ( )46فقرة،
واجلدول ( )7.3يو�ضح معامالت ثبات االت�ساق الداخلي ,ملقيا�س
قلق امل�ستقبل ,كما يف الآتي:
جدول (: )7.3
يوضح معامالت ثبات مقياس قلق المستقبل بطريقة كرونباخ ألفا

البعد

عدد الفقرات

كرونباخ �ألفا

البعد االقت�صادي

10

.89

البعد ال�صحي

6

.89

البعد االن�ساين

4

.79

البعد االجتماعي

10

.93

البعد ال�سيا�سي

6

.71

البعد ال�شخ�صي

10

.92

الدرجة الكلية
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يت�ضح من اجلدول (� )7.3أن قيم معامالت معامل ثبات
كرونباخ �ألفا ملجاالت مقيا�س قلق امل�ستقبل تراوحت ما بني
( ، )93 - 0.71كما يالحظ �أن معامل ثبات كرونباخ �ألفا لدرجة
الكلية بلغ ( ، )0.96وتعد هذه القيمة مرتفعة ،وجتعل من الأداة
قابلة للتطبيق على العينة الأ�صلية.
 ت�صحيح مقيا�س قلق امل�ستقبل
تكون مقيا�س قلق امل�ستقبل يف �صورته النهائية من ()46
 ،فقرة كما هو مو�ضح يف ملحق (ت)  ،موزعة على ( )6جماالت
متثل جميع الفقرات االجتاه الإيجابي لقلق امل�ستقبل ،ويطلب من
امل�ستجيب تقدير �إجاباته عن طريق تدرج ليكرت ( )Likertخما�سي،
و�أعطيت الأوزان للفقرات كما يلي :دائم ًا ( )5درجات ،غالب ًا ()4
درجات� ،أحيان ًا ( )3درجات ،نادراً (� ، )2أبداً ( ، )1درجة.
ولغايات تف�سري املتو�سطات احل�سابية ،ولتحديد م�ستوى قلق
امل�ستقبل لدى عينة الدرا�سة حولت العالمة وفق امل�ستوى الذي
يرتاوح من ( )5 - 1درجات وت�صنيف امل�ستوى �إىل ثالثة م�ستويات:
عالية ومتو�سطة ومنخف�ضة ،وذلك وفق ًا للمعادلة الآتية:
طول الفئة =

احلد الأعلى  -احلد الأدنى (لتدرج) 1 − 5
عدد امل�ستويات املفرت�ضة
3

Ú Úاختبار بري�سون ( )Pearson Correlationملعرفة العالقة
بني �ضغوط ما بعد ال�صدمة وقلق امل�ستقبل ،كذلك لفح�ص �صدق
�أداتي الدار�سة.

نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها
يتناول هذا الف�صل عر�ض ًا للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
يف �ضوء �أ�سئلتها وفر�ضيتها التي طرحت ،وقد نظمت وفق ًا ملنهجية
حمددة يف العر�ض ،وكما يلي:
النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى �ضغوط ما بعد ال�صدمة
لدى �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة
القد�س؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية
ملقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة لدى �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم من
االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س ،واجلدول ( )1.4يو�ضح ذلك:
جدول (: )1.4

= 1.3

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس ضغوط ما
بعد الصدمة وعلى المقياس ككل مرتبة تنازلياً

وبناء على ذلك ،ف� ّإن م�ستويات الإجابة على املقيا�س تكون
ً
على النحو الآتي:

الرتبة

رقم
البعد

1

1

م�ستوى منخف�ض من قلق امل�ستقبل

 2.33ف�أقل

م�ستوى متو�سط من قلق امل�ستقبل

3.67 - 2.34

م�ستوى مرتفع من قلق امل�ستقبل

5 - 3.68

املعاجلات اإلحصائية
من �أجل معاجلة البيانات وبعد جمعها قام الباحثان
با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ()SPSS
وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية:
Ú Úاملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب
املئوية.
Ú Úمعامل كرونباخ �ألفا
الثبات.
Ú

(Alpha

 )Cronbach'sلفح�ص

اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني( (�Independent Sam
Ú

 ، )ples t - testلفح�ص الفر�ضيات املتعلقة مب�ستوى الهدم.

Ú Úاختبار حتليل التباين الأحادي ()One - Way ANOVA
 ،لفح�ص الفر�ضيات املتعلقة بامل�ستجيب ،امل�ستوى االقت�صادي
للأ�رسة ،عدد �أفراد الأ�رسة املقيمني يف البيت.

ا�ستعادة
اخلربة
ال�صادمة
جتنب اخلربة
ال�صادمة

86.6

مرتفع

4.18

0.599

83.6

مرتفع

اال�ستثارة

4.14

0.712

82.8

مرتفع

املتو�سط الكلي ل�ضغوط ما بعد
ال�صدمة

4.21

0.590

84.2

مرتفع

جدول (: )8.3
يوضح درجات احتساب مستوى قلق المستقبل

املجال

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

امل�ستوى

2

2

3

3

4.33

0.579

يت�ضح من اجلدول (� )1.4أن املتو�سط احل�سابي لتقديرات
عينة الدرا�سة على مقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة ككل بلغ ()4.21
وبن�سبة مئوية ( )84.2وبتقدير مرتفع� ،أما املتو�سطات احل�سابية
لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن جماالت مقيا�س �ضغوط ما بعد
ال�صدمة تراوحت ما بني ( ، )4.33 - 4.14وجاء جمال “ ا�ستعادة
اخلربة ال�صادمة “ باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ()4.33
وبن�سبة مئوية ( )86.6وبتقدير مرتفع ،بينما جاء جمال “ اال�ستثارة
“ يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.14وبن�سبة مئوية
( )82.8وبتقدير مرتفع.
وقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل جمال من جماالت
مقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة ،بحيث يكون كل جمال على حدة،
وعلى النحو الآتي:
Ú Úجمال ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة:

Ú Úاملقارنات البعدية با�ستخدام اختبار �أقل فرق دال (. )LSD
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ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها بقلق املستقبل لدى أفراد األسر املهدمة بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس

جدول (: )2.4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال استعادة الخبرة الصادمة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الفقرات

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الرتبة

رقم الفقرة

1

01

با�ستمرار �أتخيل �صور وذكريات م�ؤملة متعلقة باخلربة ال�صادمة املرتبطة بالهدم

2

03

�أ�شعر �أن اخلربات التي حدثت يل يف ال�سابق �سيحدث مرة �أخرى يف امل�ستقبل وهذا
يزعجني

4.40

3

02

ت�أتيني �أحالم مزعجة تتعلق باخلربة ال�صادمة املرتبطة بالهدم

4.38

0.733

4

04

�أت�ضايق من الأ�شياء التي تذكرين مبا تعر�ضت له من خربة �صادمة مرتبطة بعملية الهدم

4.36

0.790

87.2

5

22

تنتابني �أفكار وهلو�سات عن اخلربة ال�صادمة املتعلقة بعملية الهدم

4.24

0.835

84.8

مرتفع

6

17

الأ�شياء التي تذكرين باخلربة ال�صادمة جتعلني �أعاين من نوبة من �ضيق تنف�س,
والرع�شة ,والعرق الغزير و�رسعة يف �رضبات قلبك

4.12

0.899

82.4

مرتفع

4.33

0.579

86.6

مرتفع

متو�سط ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة

الن�سبة املئوية

امل�ستوى

4.48

0.721

89.6

مرتفع

0.704

88.0

مرتفع

87.6

مرتفع
مرتفع

يت�ضح من اجلدول (� )2.4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة تراوحت
ما بني ( ، )4.48 - 4.12وجاءت فقرة “با�ستمرار �أتخيل �صور وذكريات م�ؤملة متعلقة باخلربة ال�صادمة املرتبطة بالهدم” باملرتبة
الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.48وبن�سبة مئوية ( )89.6وبتقدير مرتفع ،بينما جاءت فقرة “الأ�شياء التي تذكرين باخلربة ال�صادمة
جتعلني �أعاين من نوبة من �ضيق تنف�س ،والرع�شة ،والعرق الغزير و�رسعة يف �رضبات قلبك” يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
( )4.12وبن�سبة مئوية ( )82.4وبتقدير مرتفع.وقد بلغ املتو�سط احل�سابي ملجال ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة ( )4.33وبن�سبة مئوية
( )86.6وبتقدير مرتفع.
Ú Úجتنب اخلربة ال�صادمة:
جدول (: )3.4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تجنب الخبرة الصادمة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الفقرات

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الرتبة

رقم الفقرة

1

05

�أجتنب الأفكار �أو امل�شاعر التي تذكرين باحلدث ال�صادم املرتبط بالهدم

2

06

�أجتنب املواقف والأ�شياء التي تذكرين باحلدث ال�صادم املرتبط بالهدم

4.25

3

07

�أعاين من فقدان الذاكرة للأحداث ال�صادمة التي تعر�ضت لها

4.23

0.766

4

21

ال �أ�شعر بال�سعادة واملتعة يف حياتي

4.19

0.869

83.8

5

08

لدي �صعوبة يف ممار�سة الن�شاطات اليومية التي تعودت عليها

4.18

0.836

83.6

مرتفع

6

11

�أجد �صعوبة يف تخيل بقائي على قيد احلياة لفرتة طويلة لتحقق �أهدايف يف
العمل ,والزواج ,واجناب الأطفال

4.16

0.827

83.2

مرتفع

7

09

�أ�شعر بالعزلة وب�أين بعيد

4.15

0.818

83.0

مرتفع

8

10

فقدت ال�شعور باحلزن واحلب و�أ�شعر �أنني متبلد الإح�سا�س

4.12

0.790

82.4

مرتفع

9

19

ال �أ�شعر باحلب جتاه الآخرين

4.02

0.913

80.4

مرتفع

4.18

0.599

83.6

مرتفع

متو�سط جتنب اخلربة ال�صادمة

الن�سبة املئوية

امل�ستوى

4.33

0.783

86.6

مرتفع

0.812

85.0

مرتفع

84.6

مرتفع
مرتفع

يت�ضح من اجلدول (� )3.4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن جمال جتنب اخلربة ال�صادمة تراوحت ما بني
( ، )4.02 - 4.33وجاءت فقرة “�أجتنب الأفكار �أو امل�شاعر التي تذكرين باحلدث ال�صادم املرتبط بالهدم” باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
قدره ( )4.33وبن�سبة مئوية ( )86.6وبتقدير مرتفع ،بينما جاءت فقرة “ال �أ�شعر باحلب جتاه الآخرين” يف املرتبة الأخرية ,مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( )4.02وبن�سبة مئوية ( )80.4وبتقدير مرتفع.وقد بلغ املتو�سط احل�سابي ملجال جتنب اخلربة ال�صادمة ( )4.18وبن�سبة مئوية
( )83.6وبتقدير مرتفع.
Ú Úاال�ستثارة:
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جدول (: )4.4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االستثارة مرتبة تنازلياً
حسب المتوسطات الحسابية

رقم
الرتبة
الفقرة
1

13

2

16

3

12

4

15

5

14

6

18

7

20

الفقرات
تنتابني نوبات
من التوتر
والغ�ضب
ميكن ا�ستثارتي
لأتفه الأ�سباب
لدي �صعوبة يف
النوم �أو البقاء
نائم ًا
�أ�شعر ب�أنني على
حافة االنهيار
�أعاين من
�صعوبات يف
الرتكيز
من ال�سهل ت�شتيت
انتباهي
�أ�شعر ب�أنني
متحفز ومتوقع
الأ�سو�أ دائم ًا

درجة اال�ستثارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

4.17

0.880

83.4

مرتفع

4.16

0.844

83.2

مرتفع

4.15

0.853

83.0

مرتفع

4.13

0.856

82.6

مرتفع

4.13

0.878

82.6

مرتفع

4.13

0.883

82.6

مرتفع

4.09

0.928

81.8

مرتفع

4.14

0.712

82.8

مرتفع

يت�ضح من اجلدول (� )4.4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات
�أفراد عينة الدرا�سة عن جمال اال�ستثارة تراوحت ما بني (4.09
  , )4.17وجاءت فقرة “تنتابني نوبات من التوتر والغ�ضب”باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.17وبن�سبة مئوية
( )83.4وبتقدير مرتفع ،بينما جاءت فقرة “ �أ�شعر ب�أنني متحفز
ومتوقع الأ�سو�أ دائماً” يف املرتبة الأخرية ,مبتو�سط ح�سابي بلغ
( )4.09وبن�سبة مئوية ( )81.8وبتقدير مرتفع.وقد بلغ املتو�سط
احل�سابي ملجال اال�ستثارة ( )4.14وبن�سبة مئوية ()82.8
وبتقدير مرتفع.
�أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى الدرجة الكلية ل�ضغوط ما
بعد ال�صدمة لدى �أفراد الأ�رس هدم االحتالل الإ�رسائيلي بيوتها
يف حمافظة القد�س ،جاءت بدرجة مرتفعة ويف جميع املجاالت
قيد الدرا�سة ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ب�شكل عام ()4.21
وبتقدير مرتفع.حيث جاء جمال « ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة»
يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.33وبتقدير
مرتفع ،يليه جمال «جتنب اخلربة ال�صادمة» مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ، )4.18فيما جاء جمال «الإ�ستثارة» يف املرتبة الأخرية
مبتو�سط ح�سابي مقداره (. )4.14
ويرى الباحثان �أن هذه النتيجة تف�رس وب�شكل كبري� ،أن لهدم
قوات االحتالل ملنازل الأ�رس املقد�سية ت�أثريات وا�ضحة وم�ستمرة
على املعاناة النف�سية الناجتة عن الهدم ،وقد تدوم هذه ال�ضغوطات
النف�سية لفرتات طويلة ن�سبياً ،فتجربة هدم البيت هي جتربة
م�ؤملة ب�شكل كبري على جميع �أفراد الأ�رسة ،حيث ي�شعر �أفراد الأ�رس
املهدمة بيوتها ب�أنهم عاجزون �أمام قرارات االحتالل الظاملة ،وال
ي�ستطيعون تغيري الواقع الذي يعي�شون فيه ،مما يجعلهم يدخلون يف

وخ�صو�صا �أن االحتالل يجربهم على
�صدمة كبرية هم و�أطفالهم
ً
هدم بيوتهم ب�أيديهم.
يعد البناء يف مدينة القد�س �أمرا ً معقداً من حيث الأجراءات
والتكاليف العالية ،الأمر الذي يجعل امتالك منزل امراً �صعب
املنال ،وبذلك ي�أتي هدم البيت ليقو�ض الآمال ويبث الي�أ�س والكدر،
لأن �إمكانية �إعادة البناء �شبة م�ستحيلة �سواء من حيث الإجراء �أو
التكاليف.
ويرى الباحثان ب� َّأن املواطن املقد�سي مثله مثل غريه من
الفل�سطينيني ال�صامدين على �أر�ض الوطن ،لكنه يقع حتت �ضغط
ال�ضم الفعلي لالحتالل ،وهذا ي�شكل الكثري من ال�ضغط عليه .كما تدعم
النتائج � َّأن جمال �إ�ستعادة اخلربة ال�صادمة يحتل املركز الأول من
خ�صو�صا مع ا�ستمرار االحتالل بهدم البيوت
بني املجاالت الأخرى،
ً
ب�شكل متزايد يوم ًيا ،مما يجعل ا�ستعادة خربة الهدم �أمراً ال مفر منه،
كما � َّأن تعر�ضه ملا يذكره بال�صدمة قد ي�ؤدي به �إىل ال�شعور ب�أحداث
يتوان عن امل�ضي يف
وخ�صو�صا � َّأن االحتالل مل
ال�صدمة من جديد،
َ
ً
خطته لتهويد املدينة و�إخالئها من �سكانها املقد�سيني ،فــان هــذا
ي�ساعد على ا�ستمرار �أعــرا�ض ا�ضــطراب �ضــغوط مــا بعــد ال�صــدمة،
و� َّإن �شــعور العائالت املقد�سية التي هدمت بيوتها بالي�أ�س وعــدم
الفائــدة مــن التخطيط للم�ســتقبل يجعلهم فري�سة �سهلة لأعــرا�ض
�ضــغوط مــا بعــد ال�صدمة.
كما تتوافق نتيجة الدرا�سة مع درا�سة (املركز الفل�سطيني
للإر�شاد )2009 ،ب�أن هدم البيوت يف مدينة القد�س ي�ؤدي ل�صدمة
قا�سية خا�صة �إذا رافقها فقدان �أحد �أفراد لأ�رسة (الإ�ست�شهاد �أو
االعتقال) كذلك � َّإن هدم البيت ال يدمر البنية املادية وح�سب ولكن
لها العديد من النتائج الأخرى فهي متزق بنية الأ�رسة يف حمافظة
القد�س ،وتزيد من الفقر وال�ضعف ،وت�ؤدي �إىل تهجري داخلي للأ�رس
املقد�سية من بيئتها التي تعطيها التما�سك والدعم مما ينتج عنه
عواقب طويلة املدى على ال�صحة البدنية والنف�سية والعقلية.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى �أفراد
الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية
ملقيا�س قلق امل�ستقبل لدى �أفراد الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل
الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س ,واجلدول ( )5.4يو�ضح ذلك
جدول (: )5.4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس قلق
المستقبل وعلى المقياس ككل مرتبة تنازلياً

املجال

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الرتبة

رقم
البعد

4.46

0.542

89.2

مرتفع

1

1

االقت�صادي

0.583

87.0

مرتفع

2

5

ال�سيا�سي

4.35

87.0

مرتفع

3

6

ال�شخ�صي

4.35

0.565

مرتفع

4

3

االن�ساين

4.34

0.624

86.8

5

4

االجتماعي

4.28

0.571

85.6

مرتفع

6

2

ال�صحي

4.19

0.615

83.8

مرتفع

4.34

0.466

86.8

مرتفع

متو�سط الكلي لقلق امل�ستقبل

48

امل�ستوى

أ .تهاني أحمد اللوزي
أ.د .زياد أمني بركات

ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها بقلق املستقبل لدى أفراد األسر املهدمة بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس

يت�ضح من اجلدول (� )5.4أن املتو�سط احل�سابي لتقديرات عينة الدرا�سة على مقيا�س قلق امل�ستقبل ككل بلغ ( )4.34وبن�سبة مئوية
( )86.8وبتقدير مرتفع� ،أما املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن جماالت مقيا�س قلق امل�ستقبل تراوحت ما بني (4.19
  ، )4.46وجاء املجال «االقت�صادي» باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.46وبن�سبة مئوية ( )89.2وبتقدير مرتفع ،بينما جاءاملجال «ال�صحي» يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.19وبن�سبة مئوية ( )83.8وبتقدير مرتفع.
وقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل جمال من جماالت مقيا�س قلق
امل�ستقبل بحيث يكون كل جمال على حدة ،وعلى النحو الآتي:
Ú Úاملجال االقت�صادي:
جدول (: )6.4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال االقتصادي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الفقرات

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الرتبة

رقم الفقرة

1

01

�أخ�شى العجز عن مواجهة املطالب املادية م�ستقب ًال

2

02

يقلقني ارتفاع �أ�سعار مواد البناء و�أجرة ال�سكن يف امل�ستقبل

4.60

3

03

ي�شغلني كرثة مطالب احلياة والتزاماتها املادية املتزايدة

4.59

0.705

4

04

�أخاف من عدم قدرتي على �إعالة نف�سي و�أ�رستي يف امل�ستقبل

4.49

0.694

89.8

5

06

�أخ�شى عدم اال�ستقرار االقت�صادي

4.46

0.715

89.2

مرتفع

6

07

دخلي املادي ال يغطي احتياجاتي اليومية

4.46

0.720

89.2

مرتفع

7

05

�أخ�شى من �صعوبة احل�صول على فر�صة عمل تنا�سبني بامل�ستقبل

4.44

0.785

88.8

مرتفع

8

08

�أخ�شى تزايد الأ�سعار الحق ًا

4.37

0.741

87.4

مرتفع

9

10

�أتوقع �أن تواجهني �صعوبات كثرية للح�صول على دخل ي�سد حاجة �أ�رستي

4.30

0.741

86.0

مرتفع

10

09

�أخ�شى التعر�ض للفقر واحلاجة

4.26

0.832

85.2

مرتفع

4. 46

0. 542

89. 2

مرتفع

متو�سط املجال االقت�صادي

الن�سبة املئوية

امل�ستوى

4.64

0.657

92.8

مرتفع

0.634

92.0

مرتفع

91.8

مرتفع
مرتفع

يت�ضح من اجلدول (� )6.4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن املجال االقت�صادي تراوحت ما بني (- 4.26
 ، )4.64وجاءت فقرة “�أخ�شى العجز عن مواجهة املطالب املادية م�ستقبالً” باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.64وبن�سبة مئوية
( )92.8وبتقدير مرتفع ،بينما جاءت فقرة «�أخ�شى التعر�ض للفقر واحلاجة» يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.26وبن�سبة
مئوية ( )85.2وبتقدير مرتفع.وقد بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال االقت�صادي ( )4.46وبن�سبة مئوية ( )89.2وبتقدير مرتفع.
Ú Úاملجال ال�سيا�سي:
جدول (: )7.4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال السياسي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابي

الفقرات

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الرتبة

رقم الفقرة

1

33

�أ�شعر بتوتر عندما �أفكر يف تغيري مكان �سكني

2

32

تقلقني التغريات ال�سيا�سية املت�سارعة لو�ضع القد�س

4.40

3

36

�أ�شعر باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة ب�سبب كرثة الهدم هذه الأيام

4.38

0.764

4

34

جتارب الآخرين ت�ؤكد ما ينتابني من قلق �سيا�سي على م�ستقبلي

4.37

0.757

87.4

5

35

�أتخوف مما قد جتلبه الأيام وال�شهور وال�سنوات القادمة

4.36

0.804

87.2

مرتفع

6

31

�أرى �أن الهجرة �إىل خارج مدينة القد�س هي احلل الأخري مل�شكالتي

4.17

0.927

83.4

مرتفع

4.35

0.583

87.0

مرتفع

متو�سط املجال ال�سيا�سي

49

الن�سبة املئوية

امل�ستوى

4.40

0.720

88.0

مرتفع

0.731

88.0

مرتفع

87.6

مرتفع
مرتفع
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يت�ضح من اجلدول (َّ � )7.4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن املجال ال�سيا�سي تراوحت ما بني (- 4.17
 ، )4.40وجاءت فقرة “�أ�شعر بتوتر عندما �أفكر يف تغيري مكان �سكني” باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.40وبن�سبة مئوية
( )88.0وبتقدير مرتفع ,بينما جاءت فقرة «�أرى �أن الهجرة �إىل خارج مدينة القد�س هي احلل الأخري مل�شكالتي» يف املرتبة الأخرية،
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.17وبن�سبة مئوية ( )83.4وبتقدير مرتفع.وقد بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ال�سيا�سي ( )4.35وبن�سبة
مئوية ( )87.0وبتقدير مرتفع.
 Ú Úاملجال ال�شخ�صي:
جدول (: )8.4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الشخصي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الفقرات

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الرتبة

رقم الفقرة

1

40

�أ�شك يف حتقيق طموحاتي امل�ستقبلية يف بناء بيت جديد

2

41

�أ�شعر ب�أنني لن �أ�ستطيع حتقيق �أحالم �أ�رستي

4.39

3

44

�أ�شعر �أن �شيئ ًا �سيئ ًا �سيحدث يل

4.37

0.762

4

45

يخنقني التفكري ب�أنني قد �أواجه �أحيان ًا ازمات �أو �صعوبات باحلياة

4.35

0.742

87.0

5

43

�أ�شعر �أن م�شكلتي تكمن يف م�ستقبلي

4.34

0.745

86.8

مرتفع

6

37

�أخاف من الف�شل م�ستقب ًال

4.34

0.792

86.8

مرتفع

7

39

�أنظر للحياة بنظرة مليئة بالت�شا�ؤم

4.33

0.718

86.6

مرتفع

8

46

ينتابني �شعور ب�أنيي لن �أحقق ال�سعادة يف حياتي امل�ستقبلية

4.33

0.748

86.6

مرتفع

9

42

�أخ�شى من �أن تتغري حياتي �إىل الأ�سو�أ يف امل�ستقبل

4.32

0.797

86.4

مرتفع

10

38

�أ�شعر بعدم القدرة على اتخاذ القرار

4.31

0.828

86.2

مرتفع

4.35

0.565

87.0

مرتفع

متو�سط املجال ال�شخ�صي

الن�سبة املئوية

امل�ستوى

4.39

0.708

87.8

مرتفع

0.718

87.8

مرتفع

87.4

مرتفع
مرتفع

يت�ضح من اجلدول (� )8.4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن املجال ال�شخ�صي تراوحت ما بني (- 4.31
 ، )4.39وجاءت فقرة “�أ�شك يف حتقيق طموحاتي امل�ستقبلية يف بناء بيت جديد” باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.39وبن�سبة
مئوية ( )87.8وبتقدير مرتفع ،بينما جاءت فقرة «�أ�شعر بعدم القدرة على اتخاذ القرار» يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ()4.31
وبن�سبة مئوية ( )86.2وبتقدير مرتفع.وقد بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ال�شخ�صي ( )4.35وبن�سبة مئوية ( )87.0وبتقدير مرتفع.
Ú Úاملجال االن�ساين
جدول (: )9.4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال االنساني مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الفقرات

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الرتبة

رقم الفقرة

1

18

�أخ�شى فقدان دور املنظمات االن�سانية

2

19

�أخ�شى من �آثار الو�ضع الراهن م�ستقب ًال على العالقات االن�سانية

4.33

3

17

�أرى �أن الدعم النف�سي املقدم من امل�ؤ�س�سات املعنية غري كايف

4.32

0.792

4

20

امل�ساعدات االن�سانية املقدمة ال تلبي كافة تكاليف احلياة مثل �أجرة بيت جديد

4.30

0.785

86.0

4.34

0.624

86.8

متو�سط املجال االن�ساين

الن�سبة املئوية

امل�ستوى

4.40

0.761

88.0

مرتفع

0.780

86.6

مرتفع

86.4

مرتفع
مرتفع
مرتفع

يت�ضح من اجلدول (� )9.4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن املجال االن�ساين تراوحت ما بني ()4.40 - 4.30
 ،وجاءت فقرة “�أخ�شى فقدان دور املنظمات االن�سانية” باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.40وبن�سبة مئوية ( )88.0وبتقدير
مرتفع ،بينما جاءت فقرة «امل�ساعدات االن�سانية املقدمة ال تلبي كافة تكاليف احلياة مثل �أجرة بيت جديد» يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( )4.30وبن�سبة مئوية ( )86.0وبتقدير مرتفع.وقد بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال االن�ساين ( )4.34وبن�سبة مئوية ()86.8
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أ.د .زياد أمني بركات

ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها بقلق املستقبل لدى أفراد األسر املهدمة بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس

وبتقدير مرتفع.
Ú Úاملجال االجتماعي:
جدول (: )10.4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال االجتماعي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الفقرات

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الرتبة

رقم الفقرة

1

21

�أخ�شى عدم تكيفي مع الظروف اجلديدة

2

29

يقلقني انهيار العالقات االجتماعية بني �أفراد الأ�رسة

4.32

3

30

�أخ�شى من وقوع م�شكالت تف�صلني عن �أ�رستي

4.32

0.797

4

22

�أخ�شى ف�شل عالقاتي االجتماعية مع الآخرين

4.30

0.746

86.0

5

28

�أخ�شى من وقوع بع�ض امل�شاكل بامل�ستقبل

4.28

0.772

85.6

مرتفع

6

27

�أخ�شى حدوث خالفات تهدد م�ستقبل �أ�رستي

4.27

0.743

85.4

مرتفع

7

23

�أخ�شى من العزلة م�ستقب ًال

4.26

0.772

85.2

مرتفع

8

25

�أجتنب احلديث عن امل�ستقبل مع الأ�صدقاء واملحيطني

4.22

0.761

84.4

مرتفع

9

24

�أخ�شى اال�ستبعاد والنبذ من الآخرين

4.20

0.862

84.0

مرتفع

10

26

�أخ�شى �أن تكون عالقات الآخرين معي نفعية

4.18

0.850

83.6

مرتفع

4.28

0.571

85.6

مرتفع

متو�سط املجال االجتماعي

الن�سبة املئوية

امل�ستوى

4.44

0.724

88.8

مرتفع

0.776

86.4

مرتفع

86.4

مرتفع
مرتفع

يت�ضح من اجلدول (َّ � )10.4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن املجال االجتماعي تراوحت ما بني (4.18
  ، )4.44وجاءت فقرة «�أخ�شى عدم تكيفي مع الظروف اجلديدة» باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ( )4.44وبن�سبة مئوية ()88.8وبتقدير مرتفع ،بينما جاءت فقرة «�أخ�شى �أن تكون عالقات الآخرين معي نفعية» يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.18وبن�سبة
مئوية ( )83.6وبتقدير مرتفع.وقد بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال االجتماعي ( )4.28وبن�سبة مئوية ( )85.6وبتقدير مرتفع.
Ú Úاملجال ال�صحي:
جدول (: )11.4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الصحي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الفقرات

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الرتبة

رقم الفقرة

1

15

ينتابني �شعور باخلوف والوهم من �إ�صاباتي مبر�ض خطري �أو حادث يف �أي
وقت

2

16

�أ�شعر بالقلق من وقت لآخر على �صحتي

4.21

3

11

�أعاين من ا�ضطراب يف النوم

4.19

0.756

4

13

�أخ�شى على �صحتي من زيادة تلوث البيئة من غبار الهدم

4.18

0.808

83.6

5

12

�أعاين من �ضيق يف التنف�س كلما فكرت بامل�ستقبل

4.15

0.769

83.0

مرتفع

6

14

�أ�شعر بتغريات م�ستمرة يف مظهري (�شكلي) جتعلني �أخاف �أن �أكون غري جذاب
�أمام الآخرين م�ستقب ًال

4.14

0.816

82.8

مرتفع

4.19

0.615

83.8

مرتفع

متو�سط املجال ال�صحي

الن�سبة املئوية

امل�ستوى

4.27

0.754

85.4

مرتفع

0.725

84.2

مرتفع

83.8

مرتفع
مرتفع

يت�ضح من اجلدول (َّ � )11.4أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن املجال ال�صحي تراوحت ما بني (- 4.14
 ، )4.27وجاءت فقرة «ينتابني �شعور باخلوف والوهم من �إ�صابتي مبر�ض خطري �أو حادث يف �أي وقت» باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
قدره ( )4.27وبن�سبة مئوية ( )85.4وبتقدير مرتفع ،بينما جاءت فقرة «�أ�شعر بتغريات م�ستمرة يف مظهري (�شكلي) جتعلني �أخاف �أن
�أكون غري جذاب �أمام الآخرين م�ستقبالً» يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.14وبن�سبة مئوية ( )82.8وبتقدير مرتفع.وقد بلغ
املتو�سط احل�سابي للمجال ال�صحي ( )4.19وبن�سبة مئوية ( )83.8وبتقدير مرتفع.
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يت�ضح من خالل اجلدول ( )12.4وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ،ومن �أجل معرفة �إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى
الداللة الإح�صائية ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي ( ، )One - Way ANOVAواجلدول ( )13.4يو�ضح ذلك:
جدول (: )13.4
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي على الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية لمقياس ضغوط ما بعد الصدمة لدى األسر المهدمة بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس تعزى لمتغير
المستجيب

ا�ستعادة اخلربة
ال�صادمة

جتنب اخلربة ال�صادمة

اال�ستثارة

املتو�سط الكلي

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

«ف» املح�سوبة

م�ستوى الداللة

بني املجموعات

9.368

3

3.123

10.316

*.000

داخل املجموعات

77.797

257

0.303

املجموع

87.165

260

بني املجموعات

8.590

3

2.863

داخل املجموعات

84.844

257

0.330

املجموع

93.434

260

بني املجموعات

14.769

3

4.923

داخل املجموعات

117.144

257

0.456

املجموع

131.913

260

بني املجموعات

10.458

3

3.486

داخل املجموعات

79.965

257

0.311

املجموع

90.423

260

*.000

8.674

*.000

10.800

*.000

11.204

*دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤0.05

يتبني من اجلدول (َّ � )13.4أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب
على الدرجة الكلية واملجاالت الفرعية ملقيا�س �ضغوط ما بعد
ال�صدمة كانت �أقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة
( ، )α≥0.05وبالتايل وجود فروق يف �ضغوط ما بعد ال�صدمة لدى
الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س
تعزى ملتغري امل�ستجيب.
وللك�شف عن موقع الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ملقيا�س
�ضغوط ما بعد ال�صدمة وجماالته لدى الأ�رس املهدمة بيوتهم من
االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة القد�س تعزى ملتغري امل�ستجيب،
�أجري اختبار �أقل فرق دال ( )LSDواجلدول ( )14.4يو�ضح ذلك:

املتغري

جتنب
اخلربة
ال�صادمة

اال�ستثارة

جدول (: )14.4
يوضح نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية على مقياس ضغوط
ما بعد الصدمة لدى األسر المهدمة بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس تعزى
لمتغير المستجيب

املتغري

ا�ستعادة
اخلربة
ال�صادمة

امل�ستوى

املتو�سط

�أب

4.23

�أم

4.57

�أبن

4.04

�أبنة

4.25

�أب

�أم

�أبن

املتو�سط
الكلي

�أبنة

*- .34

امل�ستوى

املتو�سط

�أب

4.11

�أم

4.38

�أبن

3.83

�أبنة

4.19

�أب

4.02

�أم

4.40

�أبن

3.70

�أبنة

4.20

�أب

4.11

�أم

4.44

�أبن

3.85

�أبنة

4.21

�أم

�أبن

�أب

*- .28

*.28

�أبنة

*.56
*- .36

*- .38

*.32
*.70
*- .50

*- .33

*.26
*.59
*- .36

*دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤0.05
*.52

*.32

يتبني من اجلدول ( )14.4الآتي:
 وجود فروق داللة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05يف جمال ا�ستعادة اخلربة ال�صادمة تبع ًا ملتغري
امل�ستجيب بني (�أم) من جهة ،وكل من (�أب) و (ابن) و (ابنة) من
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ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها بقلق املستقبل لدى أفراد األسر املهدمة بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس

جهة �أخرى ،وجاءت الفروق ل�صالح (�أم) .
 وجود فروق داللة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05يف جمال جتنب اخلربة ال�صادمة تبع ًا ملتغري امل�ستجيب
بني (�أب) من جهة ،وكل من (�أم) و (ابن) من جهة �أخرى ،وجاءت
الفروق ل�صالح (�أم) مقارنة يف (�أب)  ،ول�صالح (�أب) مقارنة يف
(ابن) .كذلك وجود فروق بني (�أم) و (ابن) جاءت الفروق ل�صالح (�أم)
.كذلك وجود فروق بني (ابن) و (ابنة) جاءت الفروق ل�صالح (ابنة) .
 وجود فروق داللة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05يف جمال اال�ستثارة تبع ًا ملتغري امل�ستجيب بني (�أب)
من جهة ،وكل من (�أم) و (ابن) من جهة �أخرى ،وجاءت الفروق
ل�صالح (�أم) مقارنة يف (�أب)  ،ول�صالح (�أب) مقارنة يف (ابن) .كذلك
وجود فروق بني (�أم) و (ابن) جاءت الفروق ل�صالح (�أم) .كذلك وجود
فروق بني (ابن) و (ابنة) جاءت الفروق ل�صالح (ابنة) .
 وجود فروق داللة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05يف الدرجة الكلية ملقيا�س �ضغوط ما بعد ال�صدمة تبع ًا
ملتغري امل�ستجيب بني (�أب) من جهة ،وكل من (�أم) و (ابن) من جهةٍ
�أخرى ،وجاءت الفروق ل�صالح (�أم) مقارنة يف (�أب)  ،ول�صالح (�أب)
مقارنة يف (ابن) .كذلك وجود فروق بني (�أم) و (ابن) جاءت الفروق
ل�صالح (�أم) .كذلك وجود فروق بني (ابن) و (ابنة) جاءت الفروق
ل�صالح (ابنة) .
جدول (: )17.4
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي على الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية لمقياس ضغوط ما
بعد الصدمة لدى األسر المهدمة بيوتهم من االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس تعزى لمتغير
المستوى االقتصادي لألسرة

ا�ستعادة اخلربة
ال�صادمة

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جتنب اخلربة ال�صادمة

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

اال�ستثارة

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

املتو�سط الكلي

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

«ف» م�ستوى
درجات متو�سط
احلرية املربعات املح�سوبة الداللة
.071

1.769

2

0.884

85.396

258

0.331

87.165

260

0.377

2

0.188

93.057

258

0.361

93.434

260

1.069

2

0.535

130.844

258

0.507

131.913

260

0.825

2

0.413

89.598

258

0.347

90.423

260

2.672

0.523

1.054

1.188

.594

.350

.306

يتبني من اجلدول (َّ � )17.4أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب
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على الدرجة الكلية واملجاالت الفرعية ملقيا�س �ضغوط ما بعد
ال�صدمة كانت �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة
( ، )α≥0.05وبالتايل عدم وجود فروق يف �ضغوط ما بعد ال�صدمة
لدى الأ�رس املهدمة بيوتهم من االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة
القد�س تعزى ملتغري امل�ستوى االقت�صادي للأ�رسة.
�أظهرت نتائج الدرا�سة املتعلقة بال�س�ؤال الثاين � َّأن املتو�سط
احل�سابي لتقديرات عينة الدرا�سة على مقيا�س قلق امل�ستقبل ككل
كان مرتفعا مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ، )4.34حيث جاء املجال
االقت�صادي يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.46وبتقدير
مرتفع ،يليه املجال ال�سيا�سي مبتو�سط ح�سابي قدره (، )4.35
فيما جاء املجال ال�صحي يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ
( )4.19وبتقدير مرتفع.
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب� َّأن عينه الدرا�سة هي لأ�رس هدمت
بيوتها ،حيث ي�شكل وجود م�سكن منا�سب للأ�رسة الهم الأول لدى
الأفراد ،فمن املنطقي � َّأن تكون م�ستويات القلق مرتفعة للأ�رس
املقد�سية التي ال متلك بي ًتا ي�أويها ب�سبب هدم االحتالل لبيوتهم،
فالبيت هو �أ�سا�س اال�ستقرار للأ�رسة ككل وللأفراد ب�شكل خا�ص،
ومنه يبد�أ اال�ستقرار يف جميع مناحي احلياة �سواء االقت�صادية �أو
االجتماعية وما �إىل ذلك.
كما � َّأن هدم البيت يجرب الأ�رسة على ا�ستئجار بيت لي�أويهم
ويتطلب ذلك مبلغ ًا كبرياً والتزام ًا طوي ًال �أو اختيارات �صعبة منها
االنتقال �إىل مناطق �أخرى خارج حدود مدينة القد�س ،وهذا كله
يبعث على القلق من حيث امل�صري الذي ينتظرهم.
من جانب �آخر ف�إن بناء بيت جديد يف القد�س قد يتطلب
العديد من الأمور ويواجه الكثري من العراقيل من جانب االحتالل
الإ�رسائيلي ،فهذا يف�رس قلق املقد�سيني جتاه م�ستقبلهم وم�ستقبل
عائالتهم ،حيث ا�ستخدمت ال�سلطات الإ�رسائيلية قوانني التنظيم
للحد من النمو العمراين وال�سيطرة على هذا النمو عن طريق
والبناءّ ،
التنظيم والتخطيط ،كذلك مت حتديد م�ستوى البناء ،فبالن�سبة �إىل
الفل�سطيني ال ي�سمح له بالبناء يف �أكرث من)  )75%من م�ساحة
الأر�ض بعد دفع الكثري من الإلتزامات املادية الباهظة لكي ي�صل
�إىل هذه الن�سبة من م�ساحة البناء ويح�صل على (رخ�صة للبناء)  ،يف
املقابل تعمل قوات االحتالل الإ�رسائيلي على قمع املواطن املقد�سي
وعدم حتقق حلمه ب�شكل خا�ص ،والفل�سطيني ب�شكل عام ،ب�أن تكون
القد�س عا�صمة لدولة فل�سطني.
ويرى الباحثان �أن الإ�رسائيلني يعملون على تهويد املدينة
و�إفراغها من الأقلية التي تعي�ش فيها من الفل�سطينيني ،بو�ضعها
للعراقيل الكبرية �أمام تراخي�ص البناء بالإ�ضافة �إىل التكاليف
الباهظة املفرو�ضة على املقد�سيني ،ي�ؤدي بدوره �إىل قيام
املقد�سيني بالبناء بدون ترخي�ص �أو الهجرة خارج املدينة حيث
�أ�سعار الأرا�ضي املعتدلة ول�سهولة احل�صول على رخ�صةٍ للبناء
وبتكلفة منخف�ضةٍ ج ًدا مقارنة بالبناء داخل املدينة املحتلة.وهذا
يزيد من ال�ضغوطات النف�سية املفرو�ضة عليهم من جانب انتمائهم
للمدينة ،وعدم رغبتهم مبغادرتها ،وت�سهيل عملية فر�ض الطابع
اليهودي على املدينة الذي ي�سعى �إليه كيان االحتالل.ومن جانب
�آخر ف� َّإن الو�ضع االقت�صادي ال�صعب الذي يعاين منه املقد�سيون
والتكاليف الباهظة التي يواجهونها ت�ضغط باجتاه خروجهم من
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املدينة ،خ�صو�ص ًا � َّأن العديد منهم لديهم ن�سبة قلق مرتفع كما
جاء املصادر واملراجع العربية:
يف نتائج الدرا�سة من حيث الو�ضع االقت�صادي ،وخ�صو�صا خ�شيتهم

ً
من العجز عن مواجهة مطالب �أ�رسهم املادية بن�سبة ( ، )92.8كما
يراودهم القلق من ارتفاع �أ�سعار مواد البناء و�أجرة ال�سكن ،بالإ�ضافة
�إىل قلقهم املتزايد من عدم مقدرتهم على الإيفاء مبتطلبات احلياة
وااللتزامات املادية املتزايدة.
ويعتقد الباحثان � َّأن الظروف ال�سيا�سية ال�ضاغطة التي
يتعر�ض لها ال�شعب الفل�سطيني ب�شكل عام واملواطن املقد�سي ب�شكل
خا�ص ،تزيد من وترية القلق لدى �أفراد الأ�رس املقد�سية ب�شكل عام
و�أفراد الأ�رس التي فقدت بيوتها ب�سبب الهدم ب�شكل خا�ص ،قد تزيد
من قلقه على م�ستقبله وم�ستقبل �أطفاله ،خ�صو�ص ًا � َّأن تغيري مكان
ال�سكن والتغريات ال�سيا�سية املت�سارعة لو�ضع القد�س ت�شكل الهاج�س
الأكرب لدى املقد�سيني ح�سب العينة قيد الدرا�سة.بالإ�ضافة �إىل
�أن تزايد ن�سبة هدم البيوت يف الآونة الأخرية ي�شكل قل ًقا متزاي ًدا
للمواطن املقد�سي ،حيث تقوم قوات االحتالل يف الوقت احلايل
بالتخطيط ال�شامل لكل ما يتعلق ب�أ�رسته ،وتهويد املدينة و�إفراغها
من �أهلها ،الأمر الذي �أ ّدى �إىل هدم �آالف الوحدات ال�سكنية منذ عام
( )1967حتى اليوم ،وبنف�س الوقت قيام �آالف املواطنني املقد�سيني
مبخالفات البناء �أ ّدت �إىل تغرميهم مبالغ مالية طائلة ،وعليه يجب
على املجتمع الدويل �إدانة قوات االحتالل وحماكمتها مبوجب
القانون حلرمان املواطن املقد�سي من حق ال�سكن والعي�ش بحياةٍ
كرميةٍ كالآخرين (عي�سى. )2020 ،
وي�ضيف الباحثان �أن احلق يف ال�سكن حق �أ�سا�سي ،وي�شكل
واف ،وحموريا يف التمتع بحقوق
عن�رصا جوهر ًيا يف م�ستوى معي�شة ٍ
ً
الإن�سان الأخرى.ودفعت �رضورة �أن يح�صل جميع النا�س على ال�سكن
للأمن ال�شخ�صي واخل�صو�صية وال�صحة وال�سالمة واحلماية من
عنا�رص الطبيعة والعديد من ال�صفات الأخرى للإن�سانية امل�شرتكة،
فال يحق لأحد حرمان الإن�سان من �أب�سط حقوقه يف احلياة وهو احلق
يف امل�سكن.

التوصيات واملقرتحات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ميكن اقرتاح التو�صيات
واملقرتحات االتية:
1 .1تقدمي دعم مايل ذي قيمة من قبل ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية للأ�رس التي تهدم بيوتها.
2 .2تفعيل دور امل�ؤ�س�سات الدولية والإن�سانية مثل ال�صليب
الأحمر وم�ؤ�س�سة �أوت�شا بالعمل على تقدمي امل�ساعده املالية ملن
يتعر�ض منزله للهدم ،و�أن ال يقت�رص دورها على ر�صد الأحداث
و�أر�شفتها.
3 .3تقدمي قرو�ض طويلة الأمد بفائدة قليلة للم�ساهمة يف
�إعادة بناء البيوت املهدمة ،وذلك �ضمن احلد الأدنى من الإجراءات
والتعقيدات.
�4 .4إجراء درا�سات م�شابهة لتبعات هدم املنازل تتناول
متغريات مل تتطرق �إليها الدرا�سة احلالية ،حول الهدم الذاتي.
5 .5تعزيز دور و�سائل الإعالم يف �إبراز معاناة املواطنني
املقد�سيني من �سيا�سة الهدم املمنهجة وال�ضاغطة التي يتبعها
الكيان الإ�رسائيلي.
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