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 ملخص الورقة البحثية 
، وكذلك التعرف والفتيات  للنساء  النفسية  والصحة  النفسي  الوضع  على(  2021مايو)  العدوان  أثرتهدف الورقة البحثية الحالية لدراسة  
ذلك يختلف باختالف العمر أو الحالة االجتماعية أو منطقة السكن  اء والفتيات، ومعرفة إذا ما كان  على مستوى الرفاه النفسي لدى النس

في ذلك المنهج المختلط الذي تناول جمع   الباحثواستخدم   .التعرض للعنف أو اإلصابة أو تعرض الممتلكات او األقرباء للضررأو  
خمس مجموعات بؤرية مع   من( سيدة وفتاة من كافة محافظات قطاع غزة، وجمع بيانات كيفية  240بينات كمية من عينة قوامها )

  بعد  ما   باضطراب  الخاصة  األعراض  قائمة في ذلك أدوات نحو    الباحثواستخدم    .ساء والفتياتلقاءات فردية مع الن  10المختصين و
-WHO (Five) Well)  النفسي  للرفاه  الخماسي  العالمية  الصحة   منظمة  مقياس، و (PTSD Checklist PCL)  الصادم   الحدث

Being Index).   (، كما كانت %54وجود أثر نفسي للعدوان بمتوسط عام )مجموعة من النتائج نحو:    عند اسفرت الورقة البحثية  قو
ثم خرجت الدراسة بجملة من التوصيات العملية إلدارة المؤسسات والمراكز   %(،31نتائج مستوى الرفاه النفسي بمتوسط عام بلغ )

 الميدان، ومن ثم توصيات خاصة بالنساء والفتيات.العاملة مع المرأة، وتوصيات أخرى للعامين والمختصين في 

 مقدمة 
تسعى المجتمعات إلى بناء أفرادها بناًء سويًا سليمًا، فاألفراد األسوياء المعافين هم بالطبع أساس بناء مجتمع سوي ومعافى، والسواء 

 .ة وغيرهايروحالو الجتماعية وانفسية السلوكية، و الجسمية، و ال االنسان؛ جوانبظوره األوسع هو السواء في جميع بمن

، إال أنه بات من المهم االعتراف بأهمية السواء النفسي والصحة النفسية لدى المجتمع بسواء الصحة الجسميةالناس    اهتمامرغم  وب 
 .1"فال صحة بدون صحة نفسيةأنه "( 2015منظمة الصحة العالمية ) حيث أوضحت ، بشكل عام ولدى أفراده على وجه الخصوص

لكن الظروف العصرية التي يعيشها العالم أصحب مهددًا واضحًا لهذه الحالة من االستقرار والسالم النفسي والصحة النفسية، حيث 
وتدخاًل مهنيًا للحفاظ   للتعافي،  وقتاً   تتطلبالضغوط االقتصادية واالجتماعية والنفسية، فضاًل عن األزمات والحروب والكوارث، والتي  

 أفراد المجتمع. وسالمة على سواء

وفي قطاع غزة الوضع استثنائي بكل المقاييس، تاريخيًا ومنذ النكبة ومجتمعنا الفلسطيني عمومًا يشهد ظروفًا بالغة التعقيد، وضغوطًا 
متتالية، سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية تهدد سالمة وصحة أفراده النفسية، وال سيما السنوات األخيرة التي شهدت حصارًا وحروبًا  

 . 2021كان أخرها عدوان مايو 

على جميع وأثره    ، بما فيها الجانب النفسيالحياةآثاره بالغة التعقيد على جميع جوانب  وكانت  العدوان متالحقة،    حيث كانت أحداث هذا
(  2012والمرضى، وهذا ما أكده العجلة )  شرائح المجتمع، وخاصة الفئات األكثر تأثرًا وتضررًا كاألطفال والنساء والفتيات وكبار السن

 .2"بأن الحروب هي األشد وطأة وعنفًا وقوة وتأثيرًا على الفرد وشخصيته" 

أكد غانم ) للنساء فسيولوجية ونفسية خاصة تجعلها تقع فريسه لبعض "  (  2010كما ان هناك خصوصية تتعلق بالمرأة حيث  ان 
قدم  اب مثاًل، كما ان لهذا األمر عالقة بطبيعة التنشئة االجتماعية والثقافة والرعاية التي ت  االضطرابات النفسية أكثر من الرجل كاالكتئ

 3. "للمرأة منذ طفولتها

 
 . القاهرة-األوسط للشرق اإلقليمي المكتب. الممارسات-المستجدة  البيانات-المفاهيم-النفسية  الصحة تعزيز(. 2005) العالمية الصحة  منظمة 1
  الجامعة. ماجستير رسالة. الفرقان حرب شهداء أرامل  لدى الذات  وتوكيد النفسي بالصراع  وعالقتها االجتماعية  المسؤولية(.  2012. )سامي محمد العجلة،  2

 . اإلسالمية
 . والتوزيع للنشر ايتراك مطبعة . العربية  مصر جهورية . والعقلية النفسية  واضطراباتها المرأة(. 2010. )حسن  محمد غانم،  3
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 . لذا ستتناول الورقة البحثية الحالية تحلياًل معمقًا لهذا األثر النفسي على إحدى أهم شرائح المجتمع وهي النساء والفتيات

 البحثية  نبذة مختصرة حول محاور الورقة
، وفي إطار هذا العرض التحليلي لألثر 2021تتناول الورقة البحثية تحلياًل معمقا لألثر النفسي على النساء والفتيات بعد عدوان مايو  

 النفسي على النساء والفتيات، تناولت الورقة البحثية المحاور التالية: 
على الشعب الفلسطيني، واألثر النفسي على النساء والفتيات على  مقدمة وتمهيد حول التأثيرات النفسية والضغوط بشكل عام   •

 وجه الخصوص. 
 عرض أهم األدبيات ذات الصلة بالورقة البحثية وترتيبها زمنيها وموضوعيًا، ومحاولة ربطها بموضوع الورقة البحثية. •
 منهجية وأدوات البحث والعينة.توضيح اللتحليل المعمق في الورقة البحثية، و توضيح الهدف العام واألهداف الفرعية ل •
عرض النتائج الخاصة بالورقة وتحليلها تحلياًل معمقًا، ثم التوصيات العملية الناتجة عن الورقة البحثية، والخاتمة والمراجع   •

 العلمية.

 األدبيات السابقة 
خاصة أن الورقة البحثية   على النساء والفتيات  2021بحثية تناولت األثر النفسي لعدوان    دراسات-علمه في حدود  –  الباحثلم يجد  

، لذا سيتم االستشهاد بالدراسات ذات العالقة بمجال الورقة البحثية، مع االهتمام بخصوصية  جاءت خالل شهرين من انتهاء العدوان
 المجتمع الغزي والفئة المستهدفة. 

در  هي  الدراسات  أحدث  )كانت  الشامي  ضد  2018اسة  اإلسرائيلية  النفسية  للحرب  واالجتماعية  السياسية  األبعاد  تناولت  والتي   )
إبان عدوان   نفسيًا نحو  إلىعلى قطاع غزة، والتي توصلت    2014الفلسطينيين  المؤثرة    اإلعالمي،  والتضليل  اإلشاعة،  األساليب 

 .النفسية والصدمة

النفسي  وعند   األثر  عن  كانت    للعدوانالبحث  النساء  )على  والسحار  دقة  أبو  عن   (2015دراسة  تحدثت  التي  الدراسات  أهم  من 
لحرب   النفسية  ثمان  2014االنعكاسات  بعد  النفسية  االضطرابات  بإن  أوضحت  والتي  الفلسطينية،  المرأة  المرأة   يةعلى  لدى  شهور 

 %(. 54جسمية )-االضطرابات النفسو %(، 62%(، بينما كانت االضطرابات االنفعالية )59الفلسطينية كانت )

الفلسطينية )مع  ذكر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان    كما (، في تقرير جرف الزهور الذي تناول  2014وزارة شؤون المرأة 
 أصبح   واألمهات  البيوت  ربات  ان،  2014  غزة  قطاع  على   اإلسرائيلي  العسكري   الهجوم  جراء  الفلسطينيات  للنساء  المركبة  المعاناة
  وقد.  الشهية  وفقدان   األكل  واضطرابات  األمان   بعدم  الشعور   إلى   باإلضافة  زائدة،  وانفعاالت  عصبية   من   تعاني  منهن  العظمى  الغالبية

  زلن ال    مشكالت  من  سببته  لما  بها، مررن   التي  التجربة  تكرار  من  يخشين  أنهن  كما  أطفالهن،  حماية  عن  بالعجز  يشعرن   بأنهن  أكدت
 .اآلن حتى تجاوزها على قادرات غير

 العالقة إحدى الدراسات التي تناولت (  2011أبو شريفة ) دراسة وللحديث عن فئات النساء األكثر خصوصية كزوجات الشهداء كانت
  ارتباطيه   عالقة  وجودوقد أكدت على    الشهداء،  زوجات  لدى  الدعاء  نحو  والتوجه  الصدمة  بعد  ما  اضطراب   متغيري   بين  االرتباطية

للدعاء قلت أعراض ما بعد    بعد  ما   اضطراب  ومقياس  الدعاء  نحو  التوجه  مقياس  بين  سالبة التوجه  أنه كلما زاد  الصدمة، بمعنى 
 الصدمة والعكس صحيح.
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 شهداء زوجات لدى النفسية المعاناة نفس الفئة من زوجات الشهداء والتي ركز فيها الباحث على  (2011دراسة المزيني )تناولت كما 
 مضي   رغم  مرتفعة  نفسية  معاناة  لديهن  غزة  حرب  شهداء  زوجات   أن، والتي أوضحت  المتغيرات  عضب  ضوء  في   2008  غزة  حرب

 . المعرفي فالجانب الفسيولوجي الجانبثم   الوجداني الجانب  هو معاناة فيه جانب أعلى  أن  تبين كما الحرب،  تلك على عامين

 طلبة  لدى  اإلسرائيلية  االحتاللية  الحواجز   عن  الناتجة  واالجتماعية  النفسية  اآلثار( في دراستها حول  2010كما أوضحت عوض )
 جميع  على  االحتاللية  العسكرية  الحواجز  عن  الناتجة  واالجتماعية  النفسية  لآلثار  الكلية   الدرجة   متوسط، ان  المفتوحة  القدس  جامعة
 %(.  74) الفقرات

 ( الحر  الثقافة والفكر  لجمعية   جاتياواالحت  2009/ 2008لعدوان    االجتماعية  النفسية  الصعوبات( حول  2009وفي دراسة كيفية 
 أثناء   واجهت  البحث  استهدفها  التي  الثالثة  الفئات  جميع، اتضح ان  الحرب  خالل  غزة  قطاع  في  والشباب  والرجال  للنساء  عليه  المترتبة
 والشعور  الزائد  واالنفعال  والعصبية  والتوتر  والقلق  الخوف   مثل  االختالفات،  بعض  وجود  مع  مختلفة  واجتماعية  نفسية  مشاكل  الحرب

  مثل االجتماعية المشاكل بعض جانب إلى لحظة، كل في الموت وتوقع والكآبة الحزن  ومشاعر واألكل النوم واضطرابات األمن بعدم
 .  األسري  العنف مظاهر وبعض العائلية المشاحنات بعض ظهور

 األقصى  انتفاضة  ظل  في  الفلسطينية  المرأة   لها  تتعرض  التي  واالقتصادية  االجتماعية  النفسية  اآلثار(  2002تناول عساف وشعت )  كما
  وهذا   ، %(69)   بلغت  كلية  درجة   الفلسطينية  المرأة   على   واالجتماعية  النفسية  اآلثار  درجة ، والتي أوضحت  المتغيرات  ببعض  وعالقتها

 الشعب  على  اإلسرائيلي  العدوان  نتيجة  واالقتصادية  االجتماعية  النفسية  اآلثارمن    عالية  درجة  لديها  الفلسطينية  المرأة   أن  يعني
 .الفلسطيني

 أهداف الورقة البحثية 
على النساء والفتيات   2021قياس األثر النفسي لعدوان مايو    التي تتناول-الباحثبحسب علم  -تأتي الورقة البحثية والتي تعتبر األولى  

 بعد أقل من شهرين على انتهاء العدوان للتركيز على الهدف الرئيس التالي: 
ويندرج تحت هذا التساؤل والهدف الرئيس   والفتيات؟  للنساء  النفسية  والصحة  النفسي  الوضع  على(  2021مايو)  العدوان  ما أثر

 .لتتعرف عليهاالعديد من األهداف البحثية التي تسعى الورقة البحثة 
 
 

 : األهداف الفرعية للورقة البحثية
  النساء والفتيات.  على  2021عدوان مايو لاألثر النفسي   مستوى التعرف على 
  2021عدوان مايو  بعد  النفسية الرفاه النفسي لدى النساء والفتياتالتعرف على مستوى السالمة . 
  .التعرف على مشكالت الصحة النفسية التي بحاجة لمتابعة وتدخل الحق إن وجدت 
 .التحليل النفسي العميق لهذا التأثير وأبعاده ومآله المستقبلية 
 الشريحة الهامة من المجتمع. الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطبيقية ألنشطة فعاليات لدعم هذه 
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 المنهجية واألدوات والعينة 
 منهج الورقة البحثية:أواًل:  

، (كيفية  وبيانات  رقمية،  كمية  بيانات)  بطريقتين  البيانات  جمع  على  تعمد  التي  المنهجية  تلك  المختلط،  البحث  منهجية  الباحثاعتمد  
لسهولة    (Google Formsمن خالل نموذج جوجل فورم )حيث تم جمع البيانات بطريقة كمية من خالل أدوات القياس التي صممت  

ؤرية مركزة لجمع بياناته الكيفية، ومن ثم مقابالت فردية ومجموعات ب  الباحثوصولها وتعبئتها من قبل العينة المستهدفة، كما أجرى  
 رض وتفسير النتائج.تم دمج هذه البيانات في ع

 

 أدوات الورقة البحثية:ثانيًا: 
 وهي كالتالي: (  فورم جوجل نموذج) الكترونية بطريقة البيانات جمع  وأدوات مقاييس إعداد تم حيث :الرقمية الكمية البيانات جمع: أوالً 
 (. PTSD Checklist PCL) الصادم  الحدث بعد ما باضطراب الخاصة األعراض  قائمة .1
 (.WHO (Five) Well-Being Index) النفسي  للرفاه  الخماسي العالمية الصحة منظمة مقياس .2

 األخصائيين مع مختلفة مراكز خمس في مركزة بؤرية مجموعات 5 عدد تنفيذب الباحث قام حيث :الكيفية البيانات جمع: ثانياً 
 . والفتيات النساء مع عميقة فردية لقاءات 10 عقد ، و الميدان في النفسيين

 

 العينة الخاصة بالورقة البحثية:ثالثًا: 
حيث استخدم الباحث الطريقة العشوائية الختيار العينة عن طريق توزيع رابط أدوات القياس بشكل عشوائي على   عينة البيانات الكمية:

 سيدة وفتاة(.  240)أيام، توصل الباحث خاللها لعينة قوامها  10جميع الفئات والمناطق الجغرافية، وذلك لمدة 

)ملحق رقم    مراكز  5في  مجموعات بؤرية    5  نفذت، حيث  amplingPurposive S  قصدية   عينةوالتي شملت    عينة البيانات الكيفية:
3 ) 
  

 البيانات األساسية لعينة الدراسة:
 وكانت العينة التي تم الوصول إليها بحسب البيانات التالية:

%  69.3شملت العينة )الحالة االجتماعية:   •
%  6.5% آنسات(، و)23.8متزوجات(، و)

 % أرامل(. 0.4مطلقات(، و)
 

 

 الفئة العمرية:   •
 

 من مجموع العينة  بوزن نسبي الفئة #
 %( 22.5) سنة  25-  18  .1
 %( 32.5) سنة  35- 26  .2
 %( 33.3) سنة  45- 36  .3
 %( 10) سنة  55- 46  .4
 ( (%1.7) سنة فأكثر 56من   .5
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 :  مكان السكن •
( غزة  غزة   /%(16.1شمال  منطقة 

(18.2 )% 
خان يونس   / %(3.51المنطقة الوسطى )

(28.8)% / 
 ( (%6.12منطقة رفح )

   تحليل الورقة البحثية نتائج 
( وذلك %54على النساء والفتيات بمتوسط عام نسبته )  2021حيث أظهرت النتائج بشكل عام عن وجود أثر نفسي لعدوان مايو  

واتفق ،  الذي تم استخدامه  (PTSD Checklist PCL)  الصادم   الحدث  بعد  ما  باضطراب  الخاصة  األعراض  قائمةبحسب مقياس  
 المرأة   لدى  2014من عدوان    شهور  ثمان  بعد  النفسية  االضطرابات  بإن  أوضحت  والتي(  2015)  والسحار   دقة  أبو  دراسة  مع  ذلك

ذا ما أكده األخصائيات في لحاجة ملحة لدى النساء والفتيات لطلب الخدمة النفسية، وه  حيث يشير ذلك  ،%(59)  كانت  الفلسطينية
 ذلك   يؤكد  مما  الحظوا زيادة الطلب على الخدمة النفسية واالستشارات،، حيث  الرابعة " مجموعة مركز شؤون المرأة"البؤرية    المجموعة 

وفيما يلي تفصيل   بأنه شعور بالعار تجاه طلب الخدمة النفسية،  (2018تحسن في الشعور )بالوصمة(، والذي تحث عنه الشربيني )
 :لنتائج الورقة البحثية

 (:2021عدوان مايو أو صور متكررة ومزعجة حول ) وجود ذكريات، وأفكار
من نصف ( وهذا يعني ان أكثر  %57)  وزن نسبيأظهرت النتائج وجود تلك الذكريات والصور المؤلمة والمزعجة لدى أفراد العينة ب

أظهرت النساء اللواتي يعانين من العنف  حيث، وزن نسبيالنساء والفتيات يعانين من هذه األعراض، مع وجود متغيرات أثرت على ال
حيث شكل العدوان عبئًا إضافيًا لمعاناة النساء اللواتي يعانين من  %(69أعلى وقد وصلت )  وزن نسبيالمبني على النوع االجتماعي 

وهي الفئة الشبابية والتي تعد أكثر أماًل وإقبااًل على   %( 62)  بوزن نسبيكانت    35-26ا ان الفئات العمرية ما بين  ، كمهذا العنف
النساء في شمال    ت، كما كانت لمنطقة السكن تأثير مهم حيث عبر الحياة لكن العدوان أثر على هذا االنطباع العام لدى فئة الشباب

بسبب درجة العدوان األصعب واألشرس في هذه المنطقة بخالف المناطق األخرى بقطاع   وذلك  %(67)  وصل  وزن نسبيغزة عن  
، كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم نحو تعرض المقربين لإلصابة  %(30تراوح )ي  لم  بوزن نسبيالتي كانت    غزة

، %( 66)وزن نسبيلهدم الكلي أو الجزئي أثر أيضًا وصلت ل%(، كما كان تعرض الممتلكات ل65)  وزن نسبيأو االستشهاد وهذا أظهر  
 أثناءان النساء    المجموعة البؤرية الرابعة "مركز شؤون المرأة"  ، كما أكد األخصائيون فيفهذه الظروف تزيد من حدة األثر على النساء

 ومميت   مخيف  شيء  كل  شيء  نتذكر  بدنا  وال  نحكي  بدنا  ما  أيام  من  يعيدها  ال"    هللا  العدوان  علي   وعقبوا  بالبكاء  انهمروامعهم    الحديث
 ".أمان فيشم ...انل وزن نسبيبال كان

 (: 2021عدوان مايو ) تتعلق بـومزعجة أحالم متكررة وجود 
(، وهذا العرض يتعلق بالعرض النفسي السابق، فاألحالم المزعجة  %49)  وزن نسبيحيث أظهرت النتائج وجود أحالم مزعجة ومتكررة ب

%(، 64)  وزن نسبيأظهرت النساء اللواتي يعانين من العنف المبني على النوع االجتماعي    كمامرتبطة بالتذكر المستمر لألحداث،  
ن خصوصية  م%( لما لهذه المنطقة  62)   وصل  وزن نسبيكما كانت لمنطقة السكن تأثير مهم حيث عبر النساء في شمال غزة عن  

%( والتي كانت أقل نوعًا ما تأثرًا باألحداث مقارنة بمنطقة شمال غزة على 44)  نسبيالوزن  ال  ، وفي منطقة خان يونس كانكما ذ كر
، كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر %(30وزن النسبي في المناطق األخرى ال يتجاوز )، بينما كان السبيل المثال
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للهدم الكلي أو الجزئي الممتلكات  النسبي  مهم نحو تعرض  البؤرية    كما أكد األخصائيون في المجموعة   ، %(61)   والذي كان وزنه 
 . 2021مايو  عدوانلدى النساء والفتيات بعد  ابيساالحالم والكو وجود حالة  األولى "مجموعة جمعية وفاق"

 (:2021عدوان مايو )كما كانت في  فجأة كأن )األحداث( تجري ثانية شعور النساء والفتيات
بأن األحداث قد تحدث ثانية وهو العرض الذي يمثل حالة من االستثارة والترقب والذي   والفتيات  النساء   شعورفقد أظهرت النتائج  

أظهرت النساء اللواتي يعانين من العنف المبني و (، %51)  وزن نسبيكان هذا العرض موجود بحيث  يعكس حالة من القلق والتوتر،  
  وصل   وزن نسبي  عن  غزة  شمال  في  النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير  السكن  لمنطقة  كانت  كما%(،  61)  وزن نسبيعلى النوع االجتماعي  

كان وزنه  ي  %(، كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم نحو تعرض المقربين لإلصابة أو االستشهاد والذ60)
الثانية  البؤرية    كما أكد األخصائيون في المجموعة،  %(58)  وزن نسبي%(، وتعرض الممتلكات للهدم الكلي أو الجزئي ب60)  النسبي

 ن ا عدو الوجود حالة الخوف والقلق على المحيطين وخاصة األطفال لدى النساء والفتيات بعد  " مجموعة شبكة وصال في خان يونس"

 : (2021عدوان مايو )بـ يتعلق  شيء ن تذكري عندما شديد بضيق النساء والفتيات شعور
، حيث يعد هذا من المشاعر التي توضح حالة 2021نتيجة عدوان مايو    شديد  بضيق  والفتيات  النساء  شعور  النتائج  أظهرت  حيث

النساء   اللواتي يعانين من العنف 60)  وزن نسبيال  والفتيات نتيجة األحداث، حيث وصلالمزاج السيء لدى  النساء  %(، وأظهرت 
 وزن نسبي   عن   غزة  شمال  في  النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير  السكن  لمنطقة  كانت  كما%(،  67)  وزن نسبيالمبني على النوع االجتماعي  

 بوزن نسبي  %(، كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم نحو تعرض المقربين لإلصابة أو االستشهاد64)  وصل
مسة  الخاالبؤرية  كما أكد األخصائيون في المجموعة  ،%( 67) وزن نسبي%(، وكذلك تعرض الممتلكات للهدم الكلي أو الجزئي ب66)

لدى   السلبي  والتفكير  األمور  أصغر  من  المستمر  البكاء، و وجود حالة من الحزن واالكتئاب  " مجموعة اتحاد لجان العمل الصحي"
 . 2021ن مايو ا النساء والفتيات بعد عدو 

 :ردود أفعال جسمية )مثل سرعة دقات القلب، ضيق التنفس، العرق(
الم  وهي تلك النفسي، وهذه من ضمن األعراض  المنشأ والمسبب  المقلقة والصادمة، والتي تاألعراض الجسمية ذات  علقة بالمواقف 

النتائج   نسبيأظهرت  االجتماعي  %54)  بلغ  وزن  النوع  المبني على  العنف  يعانين من  اللواتي  النساء  أظهرت  كما  نسبي (،   وزن 
 النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير  السكن  لمنطقة  كانت  كما،  %(56)  بوزن نسبي  كان   35-26الفئات العمرية ما بين  كما ان    ، %(61)

  لإلصابة  المقربين  تعرض  االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم نحو، كما كانت الظروف  %(60)  وصل  وزن نسبي  عن  غزة  شمال  في
نسبي    االستشهاد  أو و %(65)بوزن  نسبي    الجزئي  أو  الكلي  للهدم  الممتلكات  تعرض،  في   ،%(64)بوزن  األخصائيون  أكد  كما 

وجود حالة من التقرب والخوف والقلق المستمر لدى النساء والفتيات   الخامسة " مجموعة اتحاد لجان العمل الصحي"البؤرية    المجموعة 
جسمية نحو الصداع وضيق النفس وآالم بالمعدة، وحالة من االستشارة - وجود أعراض نفس، والتي انعكست على  2021مايو    عدوان بعد  

تهدد مناعة الجسم وأجهزته المختلفة، وتنعكس ( بأن الضغوط النفسية المستمرة  2013، وهذا ما أكدته النوايسة )العالية بشكل مستمر
 الحقًا على مشكالت صحية مزمنة. 

 :(2021 مايو عدوان) عن الحديث أو التفكير والفتيات النساء تجنب
الناتجة  ف من األعراض  في محاولة للتخفي  بعد الصدمات،  حيث يعتبر ذلك إحدى وسائل التأقلم السلبية التي يلجأ إليها الناس عادة 

%(، 62)  وزن نسبي(، كما أظهرت النساء اللواتي يعانين من العنف المبني على النوع االجتماعي  % 56)  ، والتي بلغعن األحداث
 غزة  شمال   في  النساء  عبر   حيث  مهم  تأثير  السكن   لمنطقة  كانتو %(،  61)  بوزن نسبي  كان   35-26الفئات العمرية ما بين  كما ان  
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المقربين لإلصابة أو االستشهاد   %(، 62)  وزن نسبي  عن  كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم نحو تعرض 
 %(. 65%(، وتعرض الممتلكات للهدم الكلي أو الجزئي )59.6)

 :(2021عدوان مايو )تذكرها بـ  أية نشاطات والفتيات النساء تجنب
(، كما أظهرت النساء اللواتي يعانين من  %52) وزن نسبي بية التي تحدثنا عنها، والتي بلغيعتبر ذلك أيضًا إحدى وسائل التأقلم السل

 كما %(،  58)  بوزن نسبي  كان  35-26الفئات العمرية ما بين  %(، كما ان  61)  وزن نسبيالعنف المبني على النوع االجتماعي  
%(، كما كانت الظروف االستثنائية لدى 57)  وصل   نسبيوزن    عن  غزة  شمال  في  النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير  السكن  لمنطقة  كانت

%(، كما 60ت للهدم الكلي أو الجزئي )%(، وتعرض الممتلكا57بعض النساء أثر مهم نحو تعرض المقربين لإلصابة أو االستشهاد )
 وكذلكوجود حالة االنهاك والتعب المستمر لدى النساء والفتيات    الثانية " مجموعة شبكة وصال"  البؤرية  خصائيون في المجموعة أكد األ

 . 2021مايو  عدوان لدى النساء والفتيات بعد  المشكالت حل  على القدرة عدموجود حالة من 

 :(2021عدوان مايو ) من  مهمة  أجزاء والفتيات النساءتذكر  في صعوبة
التي  المعرفية  التأقلم  أيضًا إحدى وسائل  العدوان، وهذا  المهمة من  النساء والفتيات صعوبة في تذكر بعض األجزاء  حيث وجهت 

وزن نسبي دمة، حيث بلغ  ا لمساعدة الناس في تحمل الوضع القائم والتعايش مع نتائج األحداث الصمنه  يفرضها الدماغ في محاولة  
الفئات العمرية ما %(، كما ان  56)   وزن نسبي(، كما أظهرت النساء اللواتي يعانين من العنف المبني على النوع االجتماعي  45%)

  وصل  وزن نسبي  عن  غزة  شمال  في  النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير  السكن  لمنطقة  كانت  كما%(،  50)  بوزن نسبي  كان  35-26بين  
%(، وتعرض 52بعض النساء أثر مهم نحو تعرض المقربين لإلصابة أو االستشهاد )  ، كما كانت الظروف االستثنائية لدى%(54)

 %(. 50الممتلكات للهدم الكلي أو الجزئي )

 : السابق بها فيبنشاطات تعودت التمتع  والفتيات اهتمام النساءفقدان 
الرغبة في مواصلة أنشطتهم المعتادة كما في حيث يعتبر هذا انعكاس وأثر نفسي سلبي مباشر يتعلق بالعدوان، والذي يفقد الناس  

(، كما أظهرت النساء اللواتي يعانين من العنف المبني على النوع االجتماعي  %54)  وزن نسبيالسابق، حيث وصل ذلك العرض ل
ادة، وهنا زاد  حيث تعاني النساء اللواتي يتعرض للعنف من فقدان االهتمام بالنشاطات المرتبط بانخفاض المزاج ع  %(66)  وزن نسبي

 كانت   كما%(،  57)  بوزن نسبي  كان  35-26الفئات العمرية ما بين  ، كما ان  هذا العرض لديهن  وزن نسبيالعدوان األخير من  
%(، كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض 59) وصل وزن نسبي عن غزة شمال في النساء عبر حيث مهم  تأثير السكن لمنطقة

%(، ويعتبر 60ت للهدم الكلي أو الجزئي )%(، وتعرض الممتلكا60النساء أثر مهم نحو تعرض المقربين لإلصابة أو االستشهاد )
إحدى األمور التي تنعكس سلبًا على الصحة النفسية حيث أكدت   السابق  في  بها  التمتع  تعودت  بنشاطات  والفتيات  النساء  اهتمام  فقدان 

( للتغلب على هذه 2005المطيري  الجهد  بذل  اليومية مع  االحباطات  التعامل مع  القدرة على  النفسية  الصحة  إحدى معايير  أن   )
 اإلحباطات. 

 اآلخرين: عن بالعزلة والفتيات النساء شعور
أ  إحدى  ذلك  االتصال  م  هيعتبر  في  الرغبة  بعدم  الصادمة  األحداث  بعد  الناس  يشعر  حيث  للعدوان،  السلبية  االجتماعية  التأثيرات 

والتفاعل معهم،  وال اآلخرين   النوع   على  المبني  العنف  من  يعانين  اللواتي  النساء  أظهرت  كما(،  %54)وزن نسبي  بلغ  تواصل مع 
الر   %(67)  وزن نسبي  االجتماعي العنف خاصة بعد زيادة وهذا ما يوضح زيادة  اللواتي يعانين من  النساء  غبة في االنعزال لدى 

 مهم  تأثير  السكن   لمنطقة  كانت  كما%(،  57)   بوزن نسبي  كان  35- 26الفئات العمرية ما بين  ، كما ان  الضغوط عليهم مع العدوان



 

 

10 

%(، كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم نحو 58)  وصل  وزن نسبي  عن  غزة   شمال  في  النساء  عبر  حيث
المقربين لإلصابة أو االستشهاد ) الجزئي )57تعرض  الكلي أو  للهدم  الممتلكات  أكد األخصائيون في   ،%(61%(، وتعرض  كما 

البريج"  البؤرية  المجموعة المرأة  صحة  مرك  "مجموعة  ا   الثالثة  حالة من   األحداث  عن  التعبير  وعدم  واالنطواء  والوحدة   لعزلةوجود 
 .بها المرتبطة  والمشاعر

 مع المقربين: الحب مشاعر معايشة على القدرة عدم أو المشاعر بفقدان والفتيات النساء شعور
يعتبر هذا أيضًا من األعراض األكثر مالحظة على الناس الذين تعرضوا للصدمات الشديدة، حيث يجدون صعوبة في تبادل المشاعر 

 االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  من  يعانين  اللواتي  النساء  أظهرت  كما(،  %51)وزن نسبي  اإليجابية مع المقربين منهم، حيث بلغ  
 مع  اإلنسان  لحقوق   األورومتوسطي  المرصد  يوضح اضطراب المشاعر لدى النساء كما كان في تقرير  وهذا ما  %( 66)  وزن نسبي

  السكن   لمنطقة  كانت  كما%(،  52)  بوزن نسبي  كان   35-26الفئات العمرية ما بين  ، كما ان  (2014)  الفلسطينية  المرأة   شؤون   وزارة
%(، كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم 57)  وصل  وزن نسبي  عن  غزة  شمال  في  النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير

كما أكد األخصائيون في  ،%(58%(، وتعرض الممتلكات للهدم الكلي أو الجزئي )57نحو تعرض المقربين لإلصابة أو االستشهاد )
 لدى النساء والفتيات. مشاعر العجز والضعف والقهروجود حالة من  األولى " مجموعة جمعية وفاق"البؤرية   المجموعة

 :األمل في المستقبل بفقدان والفتيات النساء شعور
يعتبر الشعور بفقدان األمل في المستقبل شعورًا مالزمًا لحالة الحزن والحداد واليأس التي يشعر بها الناس بعد مرورهم بتجارب قاسية   

(، كما أظهرت النتائج  %55)وزن نسبي وصدمات، وهذا الشعور هو إحدى األعراض التي تم قياسها لدى النساء والفتيات والذي بلغ 
الحالة االجتماعية، حيث كان وضع الناس المتزوجات أفضل حااًل من النساء بال زوج سواء أكانوا آنسات أو عالقة هذا العرض ب

ته  ق%( مما يوضح االنعكاس اإليجابي للعالقة الزوجية واالرتباط العاطفي بشريك الحياة وعال57)بوزن نسبي    ، وذلكمطلقات أو أرامل
%(، 66)  وزن نسبي  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  من  يعانين  اللواتي  النساء   أظهرت  كماباألمل في المستقبل والتخطيط له،  

  شمال   في  النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير   السكن  لمنطقة  كانت  كما%(،  58)  بوزن نسبي  كان  35-26الفئات العمرية ما بين  كما ان  
المناطق التي تلقت ضربات قاسية دمر فيها العديد %( حيث كانت منطقة  غزة من  60%( وفي غزة )59)  وصل  وزن نسبي  عن  غزة

من البنايات والمحال التجارية، كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم نحو تعرض المقربين لإلصابة أو االستشهاد 
المقربين لإلصابة أو االستشهاد ) الجزئي )59تعرض  الكلي أو  للهدم  الممتلكات  أكد األخصائيون في   كما  ،%(61%(، وتعرض 

وجود حالة فقدان األمل واليأس وقلق المستقبل لدى النساء والفتيات بعد   الثالثة "مجموعة مركز صحة المرأة البريج"البؤرية    المجموعة 
 . 2021مايو  عدوان

 :النوممن مشكالت في  والفتيات النساء معاناة
(، كما أظهرت %54)   وصل  وزن نسبيب  2021نتيجة عدوان مايو    النوم في    مشكالت  من  والفتيات  النساء  معاناة  النتائج  أظهرت  حيث

النتائج عالقة هذا العرض بالحالة االجتماعية، حيث كان وضع الناس المتزوجات أفضل حااًل من النساء بال زوج سواء أكانوا آنسات 
وزن   االجتماعي  النوع  على   المبني  العنف  من  يعانين  ياللوات  النساء  أظهرت  كما%(،  56)  كان بوزن نسبي  حيثأو مطلقات أو أرامل،  

 عبر   حيث  مهم  تأثير  السكن  لمنطقة  كانت  كما،  %( 58)  بوزن نسبي  كان   35- 26الفئات العمرية ما بين  كما ان    %(،66)  نسبي
تعرض كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم نحو  %(،  60)   وصل  وزن نسبي  عنوفي غزة      غزة  شمال   في  النساء
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 كما أكد األخصائيون في المجموعة   %(61تعرض الممتلكات للهدم الكلي أو الجزئي ) %(، و 59ين لإلصابة أو االستشهاد )المقرب
 . 2021مايو  عدوان وجود حالة األرق الليلي لدى النساء والفتيات بعد  الرابعة " مجموعة مركز شؤون المرأة "البؤرية 

 األعصاب:بالتهيج أو فقدان  والفتيات النساء شعور
، وهذه حالة تعكس عدم قدرتهن على التعامل مع أية األعصاب  فقدان  أو  بالتهيج  شعورال  من  والفتيات  النساء  معاناة  النتائج  أظهرت

  شمال   في  النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير  السكن  لمنطقة  كانت  كما(،  %53)  وزن نسبي  حيث بلغ  2021مايو  سية بعد عدوان  ضغوط نف
ين  %(، كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم نحو تعرض المقرب55%( وفي غزة )61)   وصل  وزن نسبي  عن   غزة

  البؤرية  كما أكد األخصائيون في المجموعة   %(،61الكلي أو الجزئي ) كات للهدم  ، وتعرض الممتل%(63لإلصابة أو االستشهاد )
وجود زيادة في العنف والعصبية وعدم القدرة على التعامل مع األبناء لدى النساء والفتيات بعد عدوان   األولى " مجموعة جمعية وفاق"

 . 2021مايو 

 والفتيات:  التركيز لدى النساءصعوبة في وجود 
(، كما أظهرت النتائج عالقة هذا العرض بالحالة  %54)  وزن نسبيب  التركيز  في  صعوبةمن    والفتيات  النساء  معاناة  النتائج  أظهرتفقد  

وكان ذلك االجتماعية، حيث كان وضع الناس المتزوجات أفضل حااًل من النساء بال زوج سواء أكانوا آنسات أو مطلقات أو أرامل،  
%( وفي غزة 56)  وصل  وزن نسبي  عن   غزة  شمال   في   النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير  السكن   لمنطقة  كانت  كما%(،  59)  بوزن نسبي

%(، وتعرض 59%(، كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض النساء أثر مهم نحو تعرض المقربين لإلصابة أو االستشهاد )57)
 %(. 57الممتلكات للهدم الكلي أو الجزئي )

 والفتيات:  لدى النساءأو يقظة  الشديد الحذر وجود حالة من
مرور األشخاص بحاالت الصدمة الشديدة واألحداث القاسية، حيث يبقون لفترات معنية في وتعتبر هذه إحدى النتائج المترتبة على  

 ما   العمرية  الفئات  ان   كما  (، %56حالة من اليقظة واالنتباه والترقب الحتمالية تكرار األحداث والمشاهد مرة أخرى، حيث بلغ ذلك )
%( وهي تلك الفئة التي ضمت مرحلة نهاية المراهقة وبداية الرشد، تلك المرحلة التي تحاول  59)  بوزن نسبي  كانت  25- 18  بين

 كما التخطيط لمستقبلها المهني والزواجي وبالتالي فهي في حالة من الترقب الزائد الذي سينعكس بالطبع على مخططاتهم المستقبلية،  
%(، كما كانت الظروف االستثنائية لدى 59)  وصل   وزن نسبي  عن  غزة  الشم  في  النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير  السكن  لمنطقة  كانت

 . %(59%(، وتعرض الممتلكات للهدم الكلي أو الجزئي )61بعض النساء أثر مهم نحو تعرض المقربين لإلصابة أو االستشهاد )

 :بالعصبية والفتيات النساءحساس ا
العصبية ب  والفتيات  النساء   معاناة  النتائج  أظهرتفقد     بالحالة  العرض  هذا  عالقة  النتائج  أظهرت  كما(،  %58)  بلغ  وزن نسبيمن 

وكان ذلك   أرامل،  أو  مطلقات  أو   آنسات  أكانوا   سواء  زوج  بال  النساء  من  حاالً   أفضل  المتزوجات  الناس  وضع   كان  حيث  االجتماعية،
 كانت  كما%(،  60)  وزن نسبي  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  من  يعانين  اللواتي  النساء  أظهرت  %(، كما59)  بوزن نسبي

%(،  كما كانت الظروف االستثنائية لدى بعض 59)   وصل  وزن نسبي  عن  غزة  شمال   في  النساء  عبر  حيث  مهم  تأثير  السكن  لمنطقة
 %(. 61الجزئي ) %(، وتعرض الممتلكات للهدم الكلي أو 60النساء أثر مهم نحو تعرض المقربين لإلصابة أو االستشهاد )

 على النساء والفتيات:  2021ملخص لألثر النفسي لعدوان مايو 
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 بمتغيرات أخرى في الورقة البحثية: األثر النفسي لدى النساء والفتياتارتباط 
  من  أكثر المتزوجات  لدى ما نوعاً  األقل  التأثير مالحظة مع ح تقريبًا،اضو  تأثير لها  يكن لم االجتماعية  الحالةارتباط األثر النفسي ب • 

قة العاطفية واالرتباط بشريك الحياة، والذي يعطي نوعًا من الطمأنينة والسكينة لدى اللك بسبب الع، وذواألرملة  والمطلقة   اآلنسة  فئات
صائيات في المجموعات الصعبة والتعايش معها بصورة أفضل، كما أكد األخصائيين واألخالنساء، كما يعطي دافعًا للتأقلم مع األحداث  

ان ذلك يعود أيضا لشعور النساء بشريك يتحمل عنها   " مجموعة مركز شؤون المرأة ومجموعة مركز صحة المرأة البريج"   البؤرية
 في بعض األحيان بشكل شكلي فأنه يعطيها شعورًا باالرتياح. ذلك المسؤولية وان كان  

اإلصابة، برغم أن تلك تعتبر صدمة أكثر شدة وحدة، لكن المنهجية التي اعتمدت في العدوان على    عدم ظهور فروقات تعود لمتغير  • 
والتغيير في أفكار ومشاعر الناس وإحساسهم بفقدان األمل والتخطيط للمستقبل، بغض النظر   ،غزة كانت أكثر تأثيرًا على البعد النفسي

حيث   ) الحالة ه.م ، ون .أ (   اللقاءات الفردية مع النساء والفتياتالنقاشات في  ، تلك التعبيرات التي أكدتها  عن وجود إصابة أو ال
عتمد البناء الرأسي ووجود األبناء في نفس البناية، فلماذا ال يسكنون بعيدًا عنا نأفكر أنه يجب علينا جميعًا ان ال  ت قالت إحداهم " بدأ

  أحدنا! " حتى إذا حدثت فاجعة ينجو
يكون ذلك بسبب عدد المشاركين القليل من ذوي اإلعاقة في أيضا فروقا تعود لوجود إعاقة أم ال لدى أفراد العينة،    الباحثلم يجد    • 

من ذوات اإلعاقة    )ه. ج(  %( فقط من إجمالي أفراد العينة، كما ان اللقاءات الفردية مع إحدى النساء4.8)  بلغ   البحث الكمي والذي
 م أجد نفسي مختلفة عنهم في شيء". ل" انا مثلي كباقي المجتمع عشت ما عاشوه وتأثرت بما تأثروا به، و قالت 

 
 : 2021مستوى الرفاه النفسي والصحة النفسية لدى النساء والفتيات بعد عدوان مايو 

 منظمة مقياسفي ذلك  الباحثمستوى الرفاه النفسي والصحة النفسية لدى النساء والفتيات، حيث استخدم أيضًا درست الورقة البحثية 
، والتي أظهرت نتائجه مستوى عام للرفاه النفسي (WHO (Five) Well-Being Index)  النفسي  للرفاه  الخماسي  العالمية  الصحة 

%(، وأنه وبحسب تعليمات منظمة 50)  المتوسط  وزن نسبييرتقي لمستوى الوهو مستوى منخفض جدًا لم  (  %29بلغ )بوزن نسبي  
فأنها تنصح بعمل تقييم نفسي يشمل فحص مستوى االكتئاب لمن يحصل على درجة أقل من النصف  لهذا المقياس، الصحة العالمية
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األخير، وفيما يلي    2021  عدوان مايوكتئاب لدى النساء بعد  على هذا المقياس، وهذه مدعاة لدراسة أكثر تخصصية حول أعراض اال
 : 2021 مايو عدوان بعد والفتيات النساء لدى  النفسية والصحة  النفسي  الرفاه مستوى تفصيل نتائج 

%( كونها من 26)  ود مستويات أقل في منطقة رفح بلغ(، مع وج%31)  ى السعادة والمزاج الجيد فقد كانلمستو   وزن نسبيال •
  بوجود  ةواألقل حظًا في اإلعمار والمنشئات وأماكن الترفيه، بل وفي الخدمات األساسية حيث أن المطالبالمناطق األكثر فقرًا  

لما عانته هذه المنطقة من دمار خالل هذا    %( 27)   بلغغزة  مستشفى لمنطقة رفح مازالت مستمرة حتى اآلن، وفي منطقة  
 العدوان لم يكن مسبوقًا في منطقة وسط غزة تحديدًا.

 (.% 30) وزن نسبيل واالسترخاء بالهدوء كما وصل مستوى الشعور •
  بوزن نسبي  والذي كان  25- 18  (، مع وجود خصوصية لفئة العمر%29)  والنشاط  بالحيوية  لشعورل  الوزن النسبيكما كان   •

وهو على عكس ما يتوقع من هذه الفئة التي عادة ما توصف بالحيوية والنشاط، لكن يبدو ان العدوان أثر تأثيرًا   ،%(27)
 سلبيًا على مزاجهم وشعورهم باألمل واإلقبال على الحياة الذي يتصفون به عادة مقارنة بالفئات العمرية األخرى.

  بوزن نسبي  والتي كانت  45- 36العمرية    فئة(، مع خصوصية ال%29)بوزن نسبي    فكان  الشعور بالراحة عند االستيقاظ ا  أم •
النوم والراحة لدى هذه ا  %(27)  أقل حيث بلغت قاة على عاتقهم والتفكير في لفئة مرتبط أيضا بالمسؤولية الملحيث أن 

 ًا حيث بلغ نسبي  اً وزن، أما منطقة السكن فكانت منطقة غزة األقل  مستقبل األبناء وقد يكون ذلك سببا الضطراب النوم لديهم
 .وذلك ما عانته هذه المنطقة من دمار وخراب %(24)

األيام   • بأن  الشعور  بلغ  محببة  بأشياء  مليئة أما عن  فقط    25- 18  فئةلل  نسبيالوزن  ال(، وكان  %29)  وزن نسبي  للذات 
 فئةوهي الفئة الشبابية التي تبحث عن المتعة والحياة لكنها لم تشعر بذلك بعد العدوان، وهو تقريبا نفس شعور ال  %(25)

أفضل حااًل نوعًا ما مقارنة بالمناطق األخرى    يونس  خان  ، أما عن منطقة السكن فقد كانت%(25)التي بلغت    45- 36
وذلك هو التأثير المباشر لمستوى وتيرة    %(22)  بلغحيث    اً نسبي  اً وزنكانت األقل  فقد    غزة، أما منطقة  %(31)  والتي بلغت

كانت العالقة عكسية بين مستوى وشدة العدوان وبين مستوى الرفاه  شدته من منطقة لمنطقة، حيث  العدوان والتي اختلفت  
 النفسي والصحة النفسية.  

 
 

 : 2021والفتيات بعد عدوان مايو ملخص مستوى الرفاه النفسي والصحة النفسية لدى النساء 
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 األثر النفسي لدى مقدمي الخدمات في المجال النفسي االجتماعي 
 ،، حيث كان ذلك من خالل المجموعات البؤرية التي نفذتالنفسي لدى مقدمي الخدمة النفسيةالورقة البحثية أيضًا بدراسة األثر    اهتمت

والنقاشات التي درات مع المختصين في المجال، حيث توصلت الورقة البحثية أن العاملين في المجال يواجهون تحديات وصعوبات 
 بحاجة لالنتباه والمتابعة:

النفسية بؤرة األشخاص األقوياء العارفين باألمور  و دائرة  في  التي تضعهم  و   توقعات المجتمع واآلخرين من المختصين،  أولها هو ▪
من المشاعر   الضغط أو حتى أنهم ال يشعرون بأيوالتي تجعلهم دائما بخير وال يعانون من أي صعوبات، وأنهم ال يشعرون ب

مشاعرهم ودعمهم ومساندتهم، فضاًل عن طلبات   رالسلبية )وذلك غير دقيق بالمطلق(، حيث تعتبر هذه التوقعات مداعاة لعدم تقدي
 الجزء االجتماعي الحياتي منها بعيدًا عن العمل وأوقاته الرسمية.في  حتى  واألوقات المواقفاالستشارة والتدخل في كل  

مواقف وصعوبات فيها ضغوط نفسية بشكل مستمر، وهذا بالطبع و كما ان العمل النفسي يضع المختصين يتعاملون مع حاالت   ▪
بشكل متالحق دون فواصل زمنية، وتنفيذ اللقاءات   استقبال الحاالت الفردية  حيث انينعكس على مقدم الخدمة بشكل مباشر،  

 الجماعة ولقاءات التثقيف، باإلضافة للعمل اإلداري من تقارير وتوثيق وغيرها يشكل عبئًا وضغوطًا بحاجة للمتابعة واالهتمام.
زمات، إال أنهم يقدمون العاملين في المجال يقدمون الخدمات في الطوارئ، فبرغم انهم يتأثرون كالجميع باألحداث الطارئة واأل ▪

التثقيف، وخدمات اإلسعاف النفسي األولي وغيرها، وهذا من   الخدمات حتى في هذه الظروف، فيقدمون االستشارات ولقاءات 
ظروف الطوارئ واألزمات، والتي تتطلب بالضرورة االهتمام بمقدمي الخدمات فور االنتهاء ضغطًا إضافيًا خالل  يشكلشأنه أن 

 دمات ودون تأجيل. من تقديم الخ

 الخاتمة والتوصيات 
ان النتائج التي توصلت إليها الورقة البحثية تشير وبشكل واضح لوجود آثار نفسية حقيقية وبدرجات تستحق الرعاية واالهتمام، لذا  

المؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمات النفسية واالجتماعية  على  أنه على جميع مؤسسات المجتمع بشكل عام، و   الباحثيرى  
برامج وتدخالت داعمة ومساعدة في معالجة هذه اآلثار   وبناءأن تأخذ هذه النتائج باهتمام عاٍل،    الخصوص  على وجه  للنساء والفتيات

، وفيما يلي جملة من التوصيات ه النفسيوسواء تعتبر عاماًل مؤثرًا حقيقيًا في سالمة المجتمعهذه الشريحة  انالنفسية السلبية، وذلك 
  الهامة وكيفية تنفيذها عمليًا. 

علمية  ▪ دراسات  النفسي    تنفيذ  األثر  لفحص  توسعًا  معنية   ودراسة أكثر  نفسية  أكثر تخصصية كوجود اضطرابات  أعراض 
االكتئاب الذي كان من المؤشرات العامة التي يجب قياسها بعد ظهور نتائج متدنية اضطراب  كاضطراب ما بعد الصدمة، و 

 حة العالمية.بحسب توصية منظمة الصلخماسي و لمقياس الرفاه النفسي 

 إلدارة المؤسسات التي تقدم الخدمات للنساء والفتيات  نسبةبال
لتنفيذ مشاريع تستهدف تقديم الخدمات النفسية بشكل مباشر، والتي يجب ان تكون بحاجة    يد النساء والفتيات هنعلى صع ▪

  ى صحتهم ورفاههم النفسي والتي تشمل علبناء على تحديد االحتياجات النفسية، وتصميم تدخالت وبرامج وأنشطة تعزز من  
بمهارات   تتعلق  بالنفس، وتدخالت  والثقة  الذات  لتعزيز وتوكيد  النفسية، وتدخالت  الضغوط  )تدخالت إلدارة  المثال  سبيل 

 الرعاية الذاتية، وتدخالت تستهدف التخفيف من أعراض الصدمات، وتنفيذ برامج وأنشطة ترفيهية ورحالت(.
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خدمات من العاملين في المجال النفسي االجتماعي على وجه الخصوص، علينا أن نولي لهم اهتمام على صعيد مقدمي ال ▪
اكبر فبرغم خبرتهم ومهارتهم في تقديم الخدمة النفسية إال أنهم بحاجة للدعم والمساندة، حيث أن تحديات هذا العمل النفسي  

الحا مع  التعامل  عن  الناتج  النفسي  األثر  في  تكمن  االستشارات  االجتماعي  وتقديم  وجماعي  فردي  بشكل  الصعبة  الت 
واالستماع لها بشكل مستمر فضاًل عن الضغوط العامة التي يعاني منها جميع أفراد المجتمع، وهذا يتطلب تقديم االشراف  

نهم المهني والعاطفي بشكل مستمر، والذي صرح به مقدمي الخدمة خالل المجموعات المركزة أنه موجود إلى حد كبير لك
دون انقطاع ويفضلون ان يكون من خالل شخص خارج طاقم العمل بالمؤسسة، كما أنهم بحاجة لبرامج   تهيريدون استمراري

وأنشطة لرعاية الذات وتخفيف الضغوط النفسية والرحالت والترفيه حتى يكونوا بحالة تمكنهم من التعامل المستمر مع هذا 
 الضغط الناتج عن تقديم الخدمة. 

الفردية    كمان ان ▪ الحاالت  المقدمة، وقد يشكل ذلك تحديد عدد  النفسية  الخدمات  هناك إجراءات من شأنها تحسين جودة 
واللقاءات الجماعية ولقاءات التثقيف وغيرها المطلوبة من كل أخصائي/ة، ومساعدة المختصين في تبادل الخبرات مع زمالء 

يم التدريبات المهنية وفق االحتياجات التي يطلبها فريق المختص  وزميالت في مراكز ومؤسسات أخرى، واالستمرار في تنظ 
 بالمؤسسة، وكذلك استمرار الدعم واالشراف. 

  لمقدمي الخدمات من األخصائيين واألخصائيات نسبةبال
النفسية   النفسي أمام جملة واضحة من األعراض  والتي تشير لنسب الورقة البحثية وضعت األخصائيين واألخصائيات في المجال 

 بحاجة لالهتمام والمتابعة والتدخل، وفيما يلي أهم هذه المقترحات والتوصيات بشأنها: 
ط النفسية وتحسين مستوى الرفاه النفسي، ومهارات  تطبيق مهارات إدارة الضغو يجب على المختصين في البداية االستمرار في   ▪

وا في طلب االستشارة دتردان ال يساعدوا اآلخرين، و فعليهم ان يكونوا بخير حتى يمكنهم ان ي،  أنفسهمالرعاية الذاتية مع  
، فهو  بحاجة لذلك، أما بخصوص العمل مع النساء والفتيات لتخفيف األثر النفسي  يجدون أنفسهمفي كل وقت  واإلشراف  

 موضح بالنقاط التالية. 
  ذلك  شمللب تدخالت نفسية لمعالجة ذلك قد يواألحالم المزعجة: وهذا يتط ومزعجة متكررة  صور  أو  وأفكار ذكريات، وجود ▪

تطبيق أسلوب تسكين حركة العين، وأسلوب الشاشة، ومهارات العالج المعرفي السلوكي، وتدريب الفريق في حالة حاجته  
 لتدريب على هذه األساليب. 

وهذا يتطلب تدخالت نفسية لمعالجة   ، ووجود أعراض جسمية مختلفة:ثانية  تجري (  األحداث)   كأن  فجأة  والفتيات  النساء  شعور ▪
التأريض بحسب العالج المعرفي السلوكي، ومهارات خفض االستشارة كمهارات االسترخاء  ذلك قد تشمل تطب يق مهارات 

 والتنفس العميق. 
بالعدوان: وقد يتطلب ذلك معالجة الذاكرة الصدمية والتعامل   يتعلق شيء يذكرون  عندما شديد بضيق والفتيات النساء شعور ▪

 وتعديل األفكار المشوهة المتعلقة بها من خالل أساليب تعديل البناء المعرفي. مع الذكريات من خالل إعادة تنظيمها وبنائها،  
: والذي يستدعي تطبيق مهارات التعريض المتدرج بمستوياته  العدوان، وتجنب النشاطات  عن  الحديث  والفتيات  النساء  تجنب ▪

كانت التعريض الذاتي، أو التعريض الموقفي، أو التعريض المتخيل، والذي يساعد في معالجة أية أعراض  أالثالث سواء  
 تجنبية تتعلق باألحداث الصادمة.

والتي تتطلب تطبيق مهارات وأنشطة الرعاية الذاتية    :ملواأل  والعزلة وفقدان المشاعر   نشاطاتالب  والفتيات  النساء  اهتمام  فقدان ▪
، مع تعديل األفكار السلبية والمشوهة التي بحاجة  وتحسين الوظائف الخاصة بالنساء، وتطبيق مهارات إدارة الضغوط النفسية

 لذلك. 
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النوم الجيد، ومهارات والتي تطلب تدريب النساء على مهارات  :والعصبية بالنوم مشكالت من والفتيات النساء معاناة ▪
 االسترخاء، والتنشيط السلوكي الذي يساعد في خفض هذه األعراض.

على    فأعراض االكتئاب لديهن والتعر   ص: وهذا يتطلب بداية فحوالفتيات  النساء  لدى  النفسية  والصحة  النفسي  الرفاه  مستوى  ▪
مستوى المزاج، وتطبيق األنشطة التي تساعد في تحسينه والتي من أهمها التنشيط السلوكي بأنواعه الثالث، والتعامل مع 

 األفكار السلبية المتعلقة بذلك. 
السرية والخصوصية، وعدم تقديم األذى،  ▪ النفسية االجتماعية والتي من أهمها  الخدمة  لمعايير تقديم  دائما    علينا ان ننتبه 

معرفة حدود خدماتنا واإلحالة في وقتها دون تأخير، وطلب االستشارة واالشراف وعقد مؤتمرات الحالة عند اللزوم، ذلك  و 
 يساعد في تقديم الخدمات بمهنية عالية. 

 

 أنفسهم  للنساء والفتيات نسبةبال

بخصوصية تقديمها، فطلب الخدمة هو الباب  عدم التردد في طلب الخدمة النفسية، والمعرفة الواضحة  على النساء والفتيات ▪
 الرئيس للوصول للفئات التي بحاجة لها ومساعدتهم في تجاوز الصعوبات واآلثار النفسية الموجودة لديهم.

االلتزام   ▪ وعدم  فيها  انقطاع  أي  متصلة،  مهارات  سلسة  عن  عبارة  فهي  المختصون  يحددها  التي  الجلسات  بموعد  االلتزام 
 ل واضح على النتائج ومدى التحسن. بحضورها ينعكس بشك

ثار النفسية، وتعلم مهارات صر وقائي مساعد في التخفيف من اآلحضور لقاءات التوعية التثقيف والتي تكون بمثابة عن ▪
 مساعدة في إدارة الضغوط النفسية، وهي كذلك إحدى الطرق التي يتم االكتشاف واإلحالة من خاللها.

النفسية الطارئة في كل الظروف حتى وان كانت عن بعد، فقد أثبت الدراسات ان هذه الخدمات األولية الخدمة  تلقي    تقبل ▪
النفسية الالحقة والتقليل من احتمالية تطوير مشكالت   السريعة وقت الطوارئ تساعد بشكل كبير في التخفيف من اآلثار 

 صحة نفسية بالمستقبل.
في حالة وجد المختصون حاجة وضرورة لإلحالة لجهات أخرى يمكنها ان تساعد في    االهتمام بتلقي الخدمة النفسية المعمقة ▪

 تحسين الوضع النفسي الحالي. 
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 والتوزيع.

 المالحق 
 (1ملحق رقم )

PTSD Checklist (PCL- c for DSM IV) 

كم   رعبا. حددت حدث خوفا شديدا، عجزا أو  حياتية صعبة للغاية،  حداثهي استجابات الناس أل  والشكاوى التيتوجد أدناه قائمة من المشاكل 
 ازعجتك المشكلة خالل األسبوع الماضي.

 كثيرا جدا  كثيرا  متوسط  قليال  أبدا  

P1- 5 4 3 2 1 األحداث(؟)ذكريات ،أفكار أو صور متكررة ومزعجة حول 

P2-5 4 3 2 1 أحالم متكررة و مزعجة حول )األحداث(؟ 

P3-  5 4 3 2 1 تقوم بأشياء أو تشعر فجأة كأن )األحداث( تجري ثانية 

P4-  5 4 3 2 1 )األحداث(؟بـالشعور بضيق شديد عندما يذكرك شيئ 

P5-   ردود أفعال جسمية )مثل سرعة دقات القلب، ضيق التنفس، العرق ( عندما يذكرك شيئ
 )األحداث(؟ بـ

1 2 3 4 5 

p6- 5 4 3 2 1 تجنب التفكير أو التكلم عن )األحداث( أو تجنب األحاسيس المتعلقة بها؟ 

P7-  5 4 3 2 1 )األحداث(بـ تجنب نشاطات أو وضعيات ألنها تذكرك 

p8-  5 4 3 2 1 صعوبة في تذكر  أجزاء مهمة من )األحداث( ؟ 

-P9 5 4 3 2 1 فقدان اإلهتمام بنشاطات تعودت التمتع بهافي السابق؟ 

P10- 5 4 3 2 1 الشعور بأنك أكثر عزلة أو بعدا عن اآلخرين ؟ 

P11-  5 4 3 2 1 المقربين إليك ؟ الشعور بفقدان المشاعر أو عدم القدرة على معايشة مشاعر الحب نحو 

P12-  5 4 3 2 1 الشعور كأنه ال مستقبل لك ؟ 

P13- 5 4 3 2 1 صعوبة اإلستغراق في النوم أو البقاء نائما؟ 

P14 - 5 4 3 2 1 الشعور بالتهيج أو فقدان األعصاب ؟ 

P15-5 4 3 2 1 صعوبة في التركيز ؟ 

P16-5 4 3 2 1 شديد الحذر أو يقظة أو اإلنتباه ؟ 

P17- )5 4 3 2 1 اإلحساس بالعصبية أو القفز خوفا بسهولة )تنفجع، تنخلع 

  

 (2ملحق رقم )

 منظمة الصحة العالمية -مقياس الرفاه النفسي الخماسي
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WHO (Five) Well-Being Index 
 ترجمه/ أ. محمد أبو يوسف.

 
( في المربع )الخانة( التي هي أقرب من كيف شعرت في األسبوعين الماضيين، والحظ أن الدرجة  االسئلة الخمسة التالية عالمة ) ضع من فضلك عند كل من  

 األعلى هي األفضل حااًل.
( الموجود  3ع رقم ) ( في المربمثال/ إذا كنت أنك كنت سعيد وبمزاج جيد في أكثر بقليل من نصف الوقت خالل فترة األسبوعين الماضيين فضع عالمة ) 

 أمام الفقرة.
 

 دائماً  في األسبوعين الماضيين  #
أكثر  
 األحيان 

أكثر بقليل من  
 نصف الوقت 

أقل بقليل من  
 نصف الوقت 

قليل من الوقت  
 )نادرًا(

 بتاتا )أبدًا(

 0 1 2 3 4 5 كنت سعيد وبمزاج جيد.  .1
 0 1 2 3 4 5 كنت أشعر بالهدوء واالسترخاء.  .2
 0 1 2 3 4 5 بالحيوية والنشاط.كنت أشعر   .3
 0 1 2 3 4 5 كنت استيقظ نشيطًا ومرتاحًا.  .4
 0 1 2 3 4 5 كانت أيامي مليئة بأشياء محببة لنفسي   .5

       مجموع الدرجات 
 

 الدرجة الكلية هي: )..........(
 

 تصحيح المقياس:
( في حال أجابت الحالة بـ أبدًا  0أجابت الحالة بـ دائمًا على كل الفقرات، وبين الدرجة ) ( في حال 25الدرجة الكلية لجميع الفقرات بعد التطبيق ستكون بين ) 

 على كل الفقرات.
 .100و 0، وبذلك يصبح المقياس شريط ما بين ما بين 4وعندها نقوم بضرب الدرجة الكلية × 

0                                    50                                 100 
 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
، وبالتالي يصبح مستوى الرفاه النفسي أكثر بقليل من المتوسط  60=  4×15/    4، نقوم بضرب هذه الدرجة في 15مثال/ لو كانت الدرج الكلية للحالة هي  

 .100إلى  0على المدرج من 
في أحد البنود الخمس، فينبغي عمل    1أو  0أو أقل، أو حصلت الحالة على درجة    13هامة/ إذا حصلت الحالة على درجة كلية في الخمس فقرات  مالحظة  

 تقييم لالكتئاب.
 
 

 (3ملحق رقم )

 عينة المجموعات البؤرية واللقاءات الفردية

 أواًل: المجموعات البؤرية 

 ئيين/اتعدد األخصا المكان  المركز  المجموعة  #
 أخصائيات  3 رفح جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل  األولى   .1
 أخصائيتين وأخصائي  خان يونس  شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر الثانية   .2
 أخصائيات  3 الوسطى  الوسطى مركز صحة المرأة البريج  الثالثة   .3
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 أخصائيات  5 غزة  مركز شؤون المرأة  الرابعة   .4
 أخصائيات  4 شمال غزة  اتحاد لجان العمل الصحي  الخامسة   .5

 

 أواًل: الحاالت الفردية 

 المكان  العمر  رمز/ السيدة/ الفتاة  #
 22 ه. م   .1

 منطقة رفح 
 27 ن. أ   .2
 41 ر. ش   .3

 منطقة خان يونس 
 28 ه. ج   .4
 31 ص.أ   .5

 منطقة الوسطى 
 43 ع.ج   .6
 32 س. ن   .7

 منطقة غزة 
 37 ر.م  .8
 44 م.ز  .9

 منطقة شمال غزة 
 29 س. أ   .10

 

 (4ملحق رقم )

 األسئلة التي طرحت في المجموعات البؤرية واللقاءات الفردية 

 أسئلة عامة في البداية حول )العمر، الحالة االجتماعية، مكان السكن، وجود إعاقة، التعرض لعنف(. .1
 ، يرجى التوضيح؟2021هل مررت بأحداث صعبة خالل عدوان مايو  .2
 األحداث تأثيرًا؟ ما أكثر  .3
 ؟ 2021كيف بدت حياتك بعد انتهاء عدوان مايو  .4
 كيف أثرت األحداث على جوانب شخصيتك المختلفة مثاًل: .5

 مشاعرك؟ •
 سلوك؟ •
 تفكيرك؟ •

 هل انعكس العدوان على قيامك بواجباتك كالمعتاد؟  .6
 تراودك؟هل هناك ذكريات معينة مازالت  .7
 هل هناك أثر نفسي معين تودين الحديث عنه؟  .8

 (5ملحق رقم )

 روابط أدوات الدارسة والنتائج الخام 

 رابط أدوات الدراسة:

CedViJLCx8OLjXmqzjKeFBRyOfVnoglvrcOyA/viewform-k-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQv1riXp 

 رابط النتائج الكمية الخام:

Opp8/edit?usp=sharing-https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mQ8IfEve7SMjVy2MAV0kURLUXx3PibJi9bTgsv 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQv1riXp-k-CedViJLCx8OLjXmqzjKeFBRyOfVnoglvrcOyA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mQ8IfEve7SMjVy2MAV0kURLUXx3PibJi9bTgsv-Opp8/edit?usp=sharing

