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 ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى تحديد سمات الشخصية واضطراب كرب ما بعد الصدمة لدى مبتوري 

 األطراف في مسيرات العودة في قطاع غزة.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة مكونة من 

( مصاب من مبتوري األطراف في قطاع غزة، تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية، 109)
واستخدمت الدراسة األدوات التالية: مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية كوستا وماكري 

 (. 2018ومقياس كرب ما بعد الصدمة )(، 1992)
، كما وبينت أن )%72.9 الضمير(بينت النتائج أن أكثر سمات الشخصية شيوعا  هي سمة يقظة 

 (.% 33أفراد العينة لديهم اضطراب كرب ما بعد الصدمة بنسبة )
الج عوأوصت الدراسة بدمج المصابين مبتوري األطراف في جميع مناحي الحياة مع تقديم الدعم وال

 النفسي لألـفراد الذين يعانون من اضطراب كرب ما بعد الصدمة.
 مبتوري األطراف، مسيرات : سمات الشخصية، اضطراب كرب ما بعد الصدمة،الكلمات المفتاحية

 العودة.
 

Abstract: 

The study aimed to determine the Personality Traits and Post-

traumatic stress disorder (PTSD) among Amputees during the Great 

marches of return. 

The researcher followed the descriptive analytical method. The study 

sought to achieve its aims using several tools: Costa and McCrae’s (1992) 

Big Five Personality Scale, the American National Trauma Center’s PTSD 
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Scale (2018). In addition, the study sample consisted of (109) participants 

who were all amputees in the Gaza strip. 

The results of the study showed that the most common personality trait is 

the Conscientiousness (72.9%), and the level of PTSD (33%).  

The study recommended integrating amputees into all walks of life, with 

support and psychotherapy for individuals suffering from PTSD. 

Keywords: Personality traits, PTSD, Amputees, Great Marches of Return. 

 مقدمة:

يعانون من تبعات الحروب والصراعات حول العالم الزال هناك الماليين من األشخاص 
وتشير آخر التحليالت البحثية أن االشخاص الذين تعرضوا لمستويات عالية من صدمات الحروب 

 . 1يعانون الكثير من المشاكل النفسية والعقلية

وعلى الرغم من أن قطاع غزة لم يتعافى من آثار ثالث حروب متتالية ومدمرة 
وصوال  إلى  2007( باإلضافة ألى الحصار الخانق المفروض منذ عام 2014,2012,2008)

على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع األراضي  2018مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في مارس 
والتي استمرت بشكل اسبوعي على مدار واحد وعشرين شهرا ، والتي أدت  1948المحتلة عام 

مصاب ا  28,000شهيدا ، وزاد عدد المصابين فيها عن  277ء بحسب آخر اإلحصائيات إلى ارتقا
  .2(2019مارس  30( إلى )2018مارس  30خالل العام في الفترة الواقعة بين)

وفي تقرير نشرته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بلغ عدد األشخاص مبتوري 
 . 3اف السفلية( شخصا ، كان معظمهم يعاني من بتر في األطر 159األطراف حوالي )

( في 2019-2018لبرنامج غزة للصحة النفسية للمراجعين عامي) إكلينكيةوبينت دراسة 
المراكز العالجية التابعة لبرنامج غزة للصحة النفسية، أن نسبة الجرحى الذكور الذين تم تشخيصهم 

                                                           
1 Diab, M., et al.. Can functional emotion regulation protect children’s mental health 

from war trauma? A Palestinian study. International Journal of Psychology (2017). 
 
2 WHO, Health Cluster oPt, Emergency Trauma Response to the Gaza Mass      

Demonstrations 2018–2019: A One-Year Review of Trauma Data and the 

Humanitarian Consequences, May 2019, p. 10 
 الصحة الفلسطينية، التقرير الدوري لمسيرات العودة وكسر الحصار، فلسطين: غزة . وزارة3 
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(، %28.7(، و بلغت نسبة المصابين باالكتئاب )%63.3باضطراب كرب ما بعد الصدمة بلغت )
(، وبالمقارنة باإلناث بلغت نسبة المصابات باضطراب كرب %8وبلغت نسبة المصابين بالقلق )

(، بينما بلغت نسبة %52.6(، و بلغت نسبة المصابات باالكتئاب )%42.1ما بعد الصدمة )
 .1(%5.3المصابات بالقلق )

كيف تيجيات الت( أن خبرة البتر الصادمة تؤثر في بعض استرا2015وأكدت دراسة )القرا،
( وجود عالقة سالبة 2019لدى الفرد خاصة استراتيجية التجنب والهروب، وأشارت دراسة )خشان،

بين صورة الذات وجودة الحياة لدى مبتوري األطراف بعد الحرب األخيرة على غزة ، بينما أظهرت 
يرة الحرب األخ أن هناك عالقة موجبة بين تنظيم الذات وجودة الحياة لدى مبتوري األطراف بعد

 .2014على غزة عام 

ومن ناحية سمات الشخصية يعد نموذج العوامل الخمسة الكبرى لماكري   
األكثر انتشارا  في علم النفس الحديث، كونه يصف الشخصية    MaCrae&John,1992)وجون)

 ،بشكل دقيق من خمس متغيرات مختلفة وهي )العصابية، االنبساطية، التفاني، عامل الوداعة
وعامل االنفتاح على الخبرة(، وأضاف ديجمان أن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية األكثر عاملية 

 .2وقابلية للتطبيق ضمن المقاييس الموجودة في علم نفس الشخصية

ويبدو أن نموذج العوامل الخمس الكبرى رقى الى مرتبة النظرية النفسية، حيث تتوافر في 
النظرية الجيدة، ألنه يتصف بالمالءمة وال يتعارض مع نظريات النموذج معظم شروط ومعايير 

 .3مقبولة في الوقت الحالي، وهو قابل للتطبيق في المجال العملي

                                                           
1 Gaza Community Mental Health Program, Fact sheet on the mental health 

situation of the people affected in the great march of return, May-December -

2018.    

 
2 Digman ·Personality Structure: Emergence of the Five-Factor Model. Annual 

Review of Psychology, · (1990), Vol,(41). 

 

فؤاد الموافي، وفوقية راضي، الخصائص السيكو مترية الستبيان الخمسة الكبرى لألطفال لدى عينة من األطفال 3 
 (.53)16(، 2006المصريين في مرحلة الطفولة المتأخرة. المجلة المصرية للدراسات النفسية،)
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تمحورت مشكلة الدراسة من خالل عمل الباحث كأخصائي نفسي في برنامج غزة للصحة 
النفسية والذي يقدم خدمات متخصصة في الصحة النفسية لضحايا العنف والصدمات النفسية، 
حيث الحظ الباحث أن الكثير من المصابين الذين شاركوا في مسيرات العودة الكبرى يعانون من 

النفسية واالجتماعية ويحتاجون خدمات متخصصة في الصحة النفسية، وما  العديد من المشكالت
كرة هذه ، فجاءت ف-حسب علم الباحث- الفلسطينيةالحظه الباحث عدم وجود دراسات في البيئة 

 الدراسة كمحاولة لإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ما أكثر سمات الشخصية شيوعا  لدى عينة الدراسة؟  .1
 كرب ما بعد الصدمة لدى عينة الدراسة؟ ما مستوى اضطراب .2

 أهمية الدراسة: 

اثراء المكتبة الفلسطينية والعربية من خالل تقديم معلومات ذات صلة عن الموضوع نظرا   .1
 .-حسب علم الباحث–لقلة الدراسات التي تحدثت عن هذا الموضوع 

عني والجمعيات التي تقد تسهم هذه الدراسة في مساعدة العاملين بمجال الصحة النفسية  .2
 بالجرحى.
 أهداف الدراسة:

 التعرف إلى أكثر سمات الشخصية شيوعا  لدى عينة الدراسة. .1
 الخبرة الصادمة لدى عينة الدراسة.مستوى  ف إلىتعر ال .2

 حدود الدراسة: 

 :محافظات قطاع غزة.  الحد المكاني 
 :األطراف في مسيرات العودة الكبرى. مبتوري  الحد البشري 
  2019-2018 الزماني:الحد. 
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 مصطلحات الدراسة:

 سمات الشخصية: أوال:

عدم التوافق تركز على وهي مجموع السمات الشخصية التي Neuroticism):.العصابية) 1
 .1والسمات االنفعالية السلبية، وكذلك السلوكية مثل القلق واالكتئاب

االجتماعية والتعامل ويشمل التفضيل للمواقف  Extraversion):(.االنبساطية2
 . 2معها،واالستقاللية والتفتح الذهني

ويعني النضج العقلي والعاطفي (: (Experience to Openness.االنفتاح على الخبرة3
 . 3واالهتمام بالثقافة، والتفوق وحب االستطالع، وسرعة البديهة، والسيطرة والطموح، والمنافسة

يعكس هذا العامل كيفية التفاعل مع اآلخرين،  (Agreeableness):. الوداعة أو المقبولية4
ويتميزون بالود والتعاون وااليثار والتعاطف والتواضع والحرص والمحافظة، ويحترمون مشاعر 

 . 4وعادات االخرين

وهي مجموع السمات الشخصية التي تركز على  (:Conscientiousness.يقظة الضمير ) 5
 . 5لتزام في الواجباتضبط الذات والترتيب في السلوك واال

هي مجموع الدرجات التي يحصل عليها المفحوص علي  التعريف اإلجرائي لسمات الشخصية:
 مقياس العوامل الخمس الكبرى.

                                                           

ة من خصية لدى مضطربي الهويالسيد محمد عبد العال،" بعض متغيرات الذات والعوامل الخمسة الكبرى في الش1 
 .67 - 3(، ص 61(، ع)2006،)-طالب الجامعة"، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة

السيد محمد أبو هاشم، النموذج البنائي للعالقات بين السعادة النفسية والعوامل الخمس الكبرى للشخصية وتقدير 2 
 (.2010جامعة بنها،)الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة، مصر، 

 السيد محمد أبو هاشم، مرجع سابق.3 
 السيد محمد أبو هاشم، مرجع سابق.4 
عامر الماريحة، تقنين قائمة نيو لقياس األبعاد الخمسة للشخصية عل الطلبة الجامعيين في األردن، األردن، 5 

 ٠(2005جامعة مؤتة، ) 
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هو مجموعة أعراض تحدث بعد ما يتعرض  (:PTSDثالثا: اضطرب كرب ما بعد الصدمة )
 . 1طيرة، أو العنف الجنسيالشخص الحتمال الموت الفعلي أو التهديد بالموت، أو إلصابة خ

هو الدرجة التي يحصل عليها المفحوص بعد استجابته  التعريف اإلجرائي للكرب ما بعد الصدمة:
 لمقياس اضطراب كرب ما بعد الصادمة. 

 اإلطار النظري:

 أواًل: العوامل الخمس الكبرى للشخصية:

علم النفس الحديث، ويشير) يعد نموذج العوامل الخمس الكبرى األكثر انتشارا ومالئمة في 
س هي األكثر قبوال وشهرة وذلك لقابليته للتطبيق في مجال ( إلى أن نموذج العوامل الخمديجمان

 .2علم نفس الشخصية

هي أول أداة موضوعية لقياس العوامل ) (Costa&McCraeوكما ذكر كوستا وماكري 
ات التحليل العاملي للعديد من اختبار األساسية الكبرى للشخصية، وقد تم استخراجها عن طريق 

الشخصية، وكل عامل منها يستقل تماما  عن العوامل األخرى، ويضم عددا كبير من سمات 
الشخصية المميزة. وهناك قوائم أخرى لقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية إال أنها اعتمدت 

 .3على منهج المفردات اللغوية المشتقة من معاجم اللغة

                                                           
1 American Psychiatric Association , Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM- 5). Washington, D.C.: A.P.A. Author,(2013). 

 

فؤاد الموافي، وفوقية راضي، الخصائص السيكو مترية الستبيان الخمسة الكبرى لألطفال لدى عينة من األطفال 2 
 (.53)16(، 2006المصريين في مرحلة الطفولة المتأخرة. المجلة المصرية للدراسات النفسية،)

 

الكبرى لدى طلبة جامعة أـم القرى نجاح بنت عامر مطلق العميري، أنماط التعمق وعالقتها بعوامل الشخصية 3 
 ٠(2015في ضوء بعض المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية، جامعة أم القرى، )
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تجلى أهمية نموذج العوامل الخمسة في قدرته على التنبؤ بالسلوك عموم ا ونتائج كما وت
هذا السلوك، و أظهرت دارسات متعددة ارتباطات دالة بين طبيعة الشخصية وسماتها وبين مختلف 

 . 1األنواع والسلوك المتوافق والمضطرب

نفس نفس االجتماعي وعلم الو تناولته العديد من الدارسات في مجال علم نفس الشخصية وعلم ال
 . 2الصناعي والتنظيمي، وعلم النفسى اإلكلينيكي لدراسة الفروق الفردية

ويمثل هذا النموذج أداة جيدة في مجال التقييم والتنبؤ للشخصية، كما يعد منبئ بمخرجات شديدة 
ة حقيقية لتناول كالتنوع ومن ثم فهو مفيد في فهم ظاهرة في ثقافة ما وبالتالي يمكن توفير لغة مشتر 

 .3ظاهر الشخصية

 ثانيًا: الخبرة الصادمة واضطراب مابعد الصدمة :

تترك األحداث الصادمة أثارا  كبيرة على نفسية المصابين ، وتتراوح هذه اآلثار ما بين ردود 
فعل مؤقتة ، قد ال تتجاوز بضع أسابيع أو أشهر، إلى اضطرابات ومشكالت نفسية وانفعالية شديدة 

 تمتد لفترة أطول من ذلك وقد تستمر مدى الحياة. وقد 

وللدعم النفسي والعاطفي األثر الكبير والفاعل في تمكين المصاب من العودة إلى وضعه 
 . 4الطبيعي وجعله يواجه الحالة الجديدة والمفروضة عليه جراء اإلصابة

                                                           

 مرجع سابق.فؤاد الموافي، وفوقية راضي، 1 
حصة محمد سيف السهلي، العوامل الخسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالشعور بالوحدة' النفسية لدى النساء 2 

 24(، ص ص 3(، ع)5(، م)2016المطلقات في المجتمع السعودي"، المجلة الدولية التروية المتخصصة،)
- 42. 

 ( 2012حيدر ثابت عبد هللا، التلكؤ األكاديمي وعالقته بحيوية الضمير. رؤية نظرية، مجلة الفلسفة،)   3
( ،8 ،)23-56. 

 و اإلسعاف النفسي األولي للقائمين على الرعاية للمصابين مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، مبادئ الدعم4 
(، 2007بالصدمة النفسية الناجمة عن حوادث العنف والكوارث، إعداد للعربية عبد المناف الجادري،)

 .14-13ص
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القلق ن بوتختلف ردود الفعل والمشاعر التي قد تصدر عن األشخاص فمنهم قد يشعرو 
والخوف الشديد، أو بحالة من البالدة والعزلة ، في حين قد تظهر لدي البعض اآلخر ردود فعل 
أشد. وتعتمد ردود الفعل على عوامل عديدة منها: شدة األحداث التي عاشوها وطبيعتها، وتجاربهم 

يخهم ار مع أحداث مؤلمة سابقة، والدعم الذي يحصلون عليه في حياتهم، صحتهم الجسمية، وت
 1العائلي والشخصي في مشكالت الصحة النفسية، باإلضافة إلى عاداتهم وتقاليدهم ، وأعمارهم

 (.8201)منظمة الصحة العالمية،

وتؤثر الخبرات الصادمة على األفراد أما بشكل مباشر أو غير مباشر ، وقد يفوق الحدث 
 . 2يةاالضطرابات النفسية والسلوكأحيانا  قدرة الشخص على تحمل هذه الخبرة ، مما قد ينتج عنه 

 تعقيب عام:

بناء  على ما تقدم يمكن القول بأن نموذج العوامل الخمس الكبرى للشخصية نموذجا  جيدا  
لتفسير سمات الشخصية في الوقت الحاضر، وهذا يوضح الدور اإليجابي لهذا النموذج في دراسة 

عوامل خصية اإلنسانية، كما أن البحث في الالشخصية، فهو يوفر لغة مشتركة وحقيقية لتناول الش
الخمس الكبرى للشخصية أثبت أن هذه العوامل أكثر شمولية وعالمية واستقرار، باإلضافة إلى 

 قدرتها التنبؤية. 

وال تزال األحداث واألزمات الصادمة كالحروب والعدوان ونتائجها المدمرة من قتلي وجرحي 
بنية اإلنسان الجسدية والنفسية وتصيب الكثير من الذين  ومبتوري أطراف واعاقات كبري تخترق 

تعرضوا لهذا اإلجرام ألعراض نفسية طويلة األمد مثل اإلضطراب الناتج عن الصدمة وأمراض 
نفسية أخري مثل اإلكتئاب والقلق ، أما الجزء األخر من ضحايا الحروب والعدوان يحاول أن يتأقلم 

مر حياتهم اليومية دون انكار وجود الندبات النفسية التي لها عالقة مع هذا الواقع وهذا الفقدان وتست
                                                           

ن يمنظمة الصحة العالمية، مؤسسة رضوخ الحرب: مؤسسة الرؤية العالمية: اإلسعافات األولية النفسية: دليل العامل1 
 (.2008في الميدان، جنيف، )

 

سمير قوتة، مقياس األحداث الصادمة انتفاضة االقصى، برنامج غزة للصحة النفسية، دائرة التدريب والبحث  2 
 (.2001العلمي، فلسطين، غزة، )
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بالحدث الصادم والتي من الممكن أن تذكر الضحية بهمجية هذا المعتدي من خالل الذكريات 
 المؤلمة التي تركها عالمة أبدية علي جسده. 

 دراسات السابقة:

اهتمام العديد من الباحثين موضوع سمات الشخصية وادراك الخبرة الصادمة علي حظي 
والدارسين وذلك في محاولة لمعرفة مدي شيوع الخبرة الصادمة وخاصة في المجتمعات التي 
تتعرض للحروب والعدوان والكوارث الطبيعية ومحاولة معرفة طبيعة استجابة اإلنسان لهذه الخبرات 

 ع:الصادمة وأهم سمات الشخصية ومن الدراسات التي تناولت هذا الموضو 

العوامل الخمس الكبرى للشخصية وعالقتها بإدراك الخبرة  بعنوان" (2021دراسة الزير) .1
وسلوك المخاطرة لدى مصابي الحواد َ ومصابي مسيرات العودة )دراسة الصادمة 
 مقارنة(".

هدفت الدراسة التعرف إلى أبرز العوامل الخمس الكبرى للشخصية شيوعا  لدى مصابي 
مسيرات العودة.وسعت الدراسة إلى تحقيق الهدف باستخدام أدوات عديدة: وهي الحوادث ومصابي 

، ومقياس الخبرات الصادمة 1992مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية كوستا وماكري 
، واستبانة سلوك المخاطرة من إعداد الباحث. واعتمد 2018للمركز الوطني األمريكي للصدمة 

( مصابا  ومصابة  من مصابي مسيرات 334يلي المقارن على عينة )الباحث المنهج الوصفي التحل
 .2019، 2018العودة ومصابي حوادث الطرق في قطاع غزة لعامي 

توصلت الدراسة إلى أن أكثر العوامل الخمسة الكبرى شيوعا  لدى مصابي مسيرات العودة 
دمة ى كرب ما بعد الصومصابي الحوادث هو عامل يقظة الضمير. وبينت نتائج الدراسة أن مستو 

 .لدى مصابي مسيرات العودة ومصابي الحوادث جاء بدرجة متوسطة

( بعنوان" العنف في العمل وأعراض اضطراب كرب 2020ويخرون ) Jankovicدراسة  .2
 ما بعد الصدمة وسمات الشخصية "

هدفت الدراسة لمعرفة مدى ارتباط أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والعوامل الخمسة 
الكبرى للشخصية بإدراك العنف لدى المرضى، ولمعرفة إلى أي مدى تؤثر وترتبط سمات الشخصية 
لدى الموظفين   بأعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة وإدراك اإليذاء في مكان العمل. وتكونت 
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عام من  42.4رجال( بمتوسط عمري  166نساء،  183مشارك، ) 353عينة الدراسة من 
 ن بأقسام الطب النفسي الشرعي.الموظفين العاملي

وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة طردية بين العصابية وأعراض اضطراب كرب ما بعد 
الصدمة للموظفين وكانوا أكثر عرضة للعنف اللفظي، في حين ارتبطت المستويات المنخفضة في 

د من العنف بالمزي سمة االنفتاح على الخبرة والمستويات العالية في سمة االنبساط كانت مرتبطة
 .الجسدي لدى الموظفين

( بعنوان" دور سمات الشخصية وإستراتيجياته 2020ويخرون ) Puechlongدراسة  .3
 تنظيم العاطفة المعرفية في اعراض اضطراب ما بعد الصدمة بين ضحايا الفيضانات" 

هدفت الدراسة لمعرفة العالقة بين سمات الشخصية واضطراب كرب ما بعد الصدمة، 
وهدفت لمعرفة أثر التفاعل ما بين سمات الشخصية وإستراتيجيات تنظيم العاطفة المعرفية 

 واضطراب كرب ما بعد الصدمة.

رجال( ممن تعرضت بيوتهم  32نساء و 35مشارك ) 67وكانت عينة الدراسة مكونة من 
عام.  55.81عام بمتوسط  88-22للغرق بالفيضانات بفرنسا لمرة أو مرتين، أعمارهم ما بين 

استخدمت هذه الدراسة مقياس اضطراب كرب ما بعد الصدمة )النسخة الفرنسية(، مقياس العوامل 
 الخمسة الكبرى للشخصية )النسخة الفرنسية(، ومقياس واستراتيجياته تنظيم العاطفة المعرفية.  

ض اوتوصلت الدراسة الى أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة ما بين سمة العصابية وشدة أعر 
 كرب ما بعد الصدمة.

" العوامل الخمس الكبرى للشخصية وعالقتها ( بعنوان2018دراسة هالل والحلبية) .4

 بالتفكير اإلبداعي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ".

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة االرتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، 
الجامعات الفلسطينية، وكذلك تحديد الفروق بينهما بحسب؛  وبين التفكير اإلبداعي لدى طلبة

( طالبا  وطالبة من 428الجنس، والجامعة، والتخصص، ومعدل الدخل. تكونت عينة الدراسة من )
-2016طلبة جامعة القدس، وجامعة بيت لحم، وجامعة النجاح والمسجلين للعام الدراسي)
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امل الخمس الكبرى لكوستا وماكرى تعريب (واستخدمت الباحثتين كال من مقياس العو 2017
 الصورة اللفظية، وتكونت عينة الدراسة من -(،واختبار تورنس للتفكير اإلبداعي1997االنصاري)

 ( طالبا  وطالبة.450)

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن أهم العوامل الخمسة 
الفلسطينية تمثلت في: )االنبساط(، تاله )يقظة  عاتالكبرى للشخصية شيوع ا لدى طلبة الجام

 الضمير/التفاني(، وأخيرا  )الصفاوة/االنفتاح على الخبرة(.

("العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى الموهوبين 2017دراسة الحارثي وشاهين) .5

 والعاديين"

والكشف  والعاديين،هدفت هذه الدراسة إلى تحديد عوامل الشخصية السائدة لدى الموهوبين 
عن داللة الفروق اإلحصائية في العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية بين الطلبة الموهوبين 
والعاديين ، واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من جميع الطالب 

( طالبا   موهوبا  128و)( طالبا  من العاديين 97الموهوبين والعاديين بالمرحلة الثانوية، وتم اختيار )
بالطريقة العشوائية من طالب األول والثاني والثالث ثانوي، وتم تطبيق مقياس العوامل الخمسة 
الكبرى للشخصية لكوستا وماكري تعريب األنصاري ، وبينت النتائج وجود درجة متوسطة من 

ضمير، تيب)يقظة اللجميع عوامل الشخصية الكبرى لدى الطلبة العاديين والتي كانت على التر 
 االنبساطية، العصابية، الصفوة)المقبولية(، االنفتاح على الخبرة(.

( اضطراب مابعد الصدمة لدي مبتوري األطراف نتيجة األزمة 2016سعدي وأخرون ) .6
 السورية في ضوء بعض المتغيرات.

هدف البحث الحالي إلي التعرف إلي مستوي اضطراب مابعد الصدمة لدي مبتوري األطراف       
في مشافي مدينة الالذقية ، والكشف عن الفروقات في هذا اإلضطراب تبعا لبعض المتغيرات 

( فردا من مبتوري 40)الحالة االجتماعية،المستوي التعليمي ومكان البتر( وتكونت عينة البحث من )
طراف فى مشفي زاهى أزرق،وقد تم استخدام مقياس اضطراب مابعد الصدمة دافيسون، تعريب األ

( من أفراد العينة يعانون من أعراض %15الدكتور عبد العزيز، وقد أشارت النتائج أن نسبة )
( لم تظهر عليهم أعراض %42.5( بدرجة متوسطة و)%42.5اإلضطراب بدرجة مرتفعة و)

ت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة على اإلضطراب ، كما أشار 
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مقياس اضطراب مابعد الصدمة تبعا لمتغيرات البحث )الحالة االجتماعية،المستوي التعليمي ومكان 
 البتر(
(بعنوان "العوامل الخمسة للشخصية وعالقتها باالكتئاب لدى 2015دراسة شمالي ) .7

 برنامج غزة للصحة النفسية" –ركز غزة المجتمعيالمرضى المترددين على م
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين األبعاد الخمسة الكبرى للشخصية 
)العصابية, اإلنبساطية, التفاني, عامل الوداعة, و عامل اإلنفتاح على الخبرة( وبين االكتئاب و 

 خمسة للشخصية وكذلك إمكانية التنبؤمعرفة الفروق بين مرضى االكتئاب في ضوء العوامل ال
بمستوى االكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة باختالف كل من المتغيرات الديمغرافية التالية )الفئات 
العمرية, المستوى التعليمي, المستوى االقتصادي،الحالة االجتماعية, الترتيب الوالدي، الجنس, 

( من المرضى 100ي، تكونت عينة الدراسة من )السكن(. إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل
( سنة، وقد  60 – 18المشخصين باالكتئاب في مركز غزة المجتمعي، تراوحت أعمارهم بين ) 

تم إختيار العينة بطريقة العينة المتاحة)المتيسرة(. ولتحقيق أهداف الدراسة إستخدم الباحث مقياس 
وتعريب األنصاري  1992اد كوستا وماكري قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من إعد

وتعريب أحمد عبد الخالق  1961وتقنين الباحث، ومقياس "بيك" لالكتئاب من إعداد بيك  1997
1996. 

وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي: وجود إرتباط موجب دال إحصائيا  بين عامل العصابية 
 األنفتاح على الخبرة ،االنبساط ،الوداعة واالكتئاب، ووجود إرتباط سالب دال إحصائيا  بين عامل

 التفاني، واالكتئاب.

( بعنوان" اآلثار النفسية طويلة األمد الناتجة عن العدوان Khamis, 2014دراسة ) .8
 اإلسرائيلي األخير على غزة وأثرها على األطفال واآلباء الفلسطينيين".

جة النفسية واالجتماعية طويلة المدى الناتهدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في التداعيات واآلثار 
عن الحرب األخيرة على قطاع غزة، وتأثيرها على الصحة النفسية والرفاه لألطفال واآلباء، وتشمل 
هذه الدراسة عدد من المقاييس التي تقيس وتحلل التجارب الحرجة لألسر المتضررة خالل الحرب 

ى الصحة النفسية والرفاه لألطفال واآلباء، حيث األخير على قطاع غزة وآثارها طويلة المدى عل
تكونت عينة الدراسة من جزائيين الجزء النوعي، ويتكون من مجموعة من التركيز ومناقشات مع 
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( أسرة من الوالدين 205أفراد األسرة المتضررة وطروحاتهم، والجزء الكمي تألفت عينة فيه من )
قاييس والتي تقيس وتحلل التجارب الحرجة لألسر وأطفالهم، واعتمدت الدراسة على عدد من الم

المتضررة خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة وآثارها طويلة األمد على الصحة النفسية والرفاه 
من األطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا  % 30لألطفال واآلباء، وبينت نتائج الدراسة أن ما يقارب 

ب األخيرة على غزة تطورت حالتهم إلى اضطراب ما لمستويات عالية من الصدمات خالل الحر 
بعد الصدمة مع مخاطر زائدة لمرافقة اضطرابات أخرى مثل األعراض النفسية والعصابية، باإلضافة 

 إلى الخوف من القصف والهجمات الصاروخية.
 :السابقة بالدراسات الحالية الدراسة عالقة

من خالل عرض الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة، يتضح أنه يوجد اتفاق مع 
الدراسات السابقة في أن موضوع البتر يؤدي إلي اإلصابة باضطراب كرب مابعد الصدمة، وأن 
أكثر سمات الشخصية انتشار ا بين أفراد الشعب الفلسطيني هي سمة يقظة الضمير وسمة اإلنبساطية 

ضا اختالف من حيث نسبة اضطراب كرب مابعد الصدمة ووجود سمة العصابية هي ،ويوجد أي
كذلك تختلف هذه  الدراسة عن الدراسات األخرى في اعتبارها من السائدة في احدي الدراسات. ، 

مبتوري األطراف في مسيرات العودة الدراسات التي تناولت محاور ومتغيرات الدراسة لدي أوائل 
 .الكبرى 

 راءات الدراسة: إج

 منهج الدراسة:

الذي يتناول  من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي
أحداث وظواهر وممارسات موجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي دون إحداث أي تدخل للباحث 

 . 1في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها

 

                                                           

 (.2003إحسان األغا، ومحمود األستاذ، تصميم البحث التربوي فلسطين، غزة، )1 
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 مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع  مصابي مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة المبتورة 
( 2019أطرافهم والذي قدر عددهم بحسب تقارير وزارة الصحة الفلسطينة عام )

(ذكر ا وأنثى واحدة،وتم استثناء األنثى من الدراسة بسبب صغر حجم 158(شخصا )159حوالي)
 داللتها اإلحصائية.العينة وعدم 

 عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراســـــــة من نوعين :النوع ااألول العينة االســـــــتطالعية، والنوع الثاني العينة 

 الكلية.

 . العينة االستطالعية: 1

( شــــخص من مبتوري األطراف في مســــيرات 30بلغ عدد أفراد العينة االســــتطالعية من )
ريقة العشـــــــــوائية من مجتمع الدراســـــــــة ، وذلك بهدف التحقق العودة الكبرى، حيث تم اختيارهم بالط

 من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة وهي معامالت الصدق والثبات.

(  شخص من مبتوري 109بلغ عدد أفراد العينة الكلية في الدراسة )العينة الكلية الفعلية:  .1
 العيةأفراد العينة اإلستطاألطراف في مسيرات العودة الكبرى بقطاع غزة ومن ضمن العينة 

لعدم حدوث أي تعديل علي اإلستبيان، وقد تم اختيارهم بالطريقة القصدية حيث تم تطبيق 
أدوات الدراسة علي أفراد العينة في جميع محافظات قطاع غزة، وعدد الذين استجابوا 

( من أفراد 68.9(( شخص حيث كانت نسبة اإلستجابة109وقاموا بتعبئة المقياس)
 .تمع األصليالمج

 الخصائص الديمغرافية والسكانية:

للتعرف على الخصائص الديمغرافية والسكانية واألسرية والتعليمية ألفراد العينة، سوف يتم 
 عرض النتائج المتعلقة بذلك فيما يلي:

 ( توزيع أفراد العينة بالنسبة للمتغيرات الديموغرافية1جدول )

 % N التصنيف المتغير

 المحافظة

 28.4 31 غزة شمال

 26.6 29 غزة

 16.5 18 الوسطى

 12.8 14 خانيونس
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 أدوات الدراسة:

 أواًل: مقياس قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
 وصف المقياس:

هدف المقياس إلى التعرف إلى العوامل الخمســة الكبرى للشــخصــية التي تميز األفراد عن  
( فقرة، يحتوي المقياس على 60فقد تضــــــــــمن المقياس في صــــــــــورته النهائية ) بعضــــــــــهم البعض،

فقرة، االنفتاح على  12فقرة، االنبســـــاط مكون من  12خمســـــة عوامل وهي )العصـــــابية مكون من 
 12فقرة، وعامل يقظة الضــمير مكون من  12فقرة، الوداعة وهو مكون من  12الخبرة مكون من 

، وأمام كل فقرة خمســة إجابات وهي )أبدا، قليال، أحيانا، كثيرا، دائما ( بحســب مقياس ليكرت فقرة(

 15.6 17 رفح

 100.0 109 المجموع

 مكان اإلقامة

 56.9 62 مدينة

 9.2 10 قرية

 33.9 37 مخيم

 100.0 109 المجموع

 طبيعة السكن

 38.5 42 ملك

 20.2 22 مستأجر

 41.3 45 مع العائلة

 100.0 109 المجموع

 الفئات العمرية

15-22 24 22.0 

23-27 31 28.4 

28-35 34 31.2 

 18.3 20 فما فوق 36

 100.0 109 المجموع

 الحالة االجتماعية

 71.6 78 متزوج

 26.6 29 اعزب

 1.8 2 مطلق

 100.0 109 المجموع

 المؤهل العلمي

 21.1 23 ابتدائي

 29.4 32 اعدادي

 31.2 34 ثانوي

 18.3 20 جامعة

 100.0 109 المجموع

 مستوى الدخل الشهري

 73.4 80 شيكل فاقل 1000

1000-2500 29 26.6 

 100.0 109 المجموع

 نوع البتر

 19.3 21 اطراف علوية

 80.7 88 اطراف سفلية

 100.0 109 المجموع



 

528 
 

أمام العبارة التي تتفق وتعبر عن مشاعره والعبارات  (x، ويضع المبحوث إشارة )Likertالخماسي 
 كلها صحيحة، ويتم اإلجابة على واحدة من الخيارات التي أمام العبارة.

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
للتعرف على الخصــــائص الســــيكومترية للمقياس، قام الباحث بحســــاب معامالت الصــــدق  

 نتائج بالتفصيل من خالل التالي:والثبات للمقياس، وسيقوم الباحث بعرض ال

 معامالت الصدق لقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية: -1
للتحقق من معامالت الصـــــــدق للمقياس قام الباحث بحســـــــاب صـــــــدق االتســـــــاق الداخلي،  

 وسوف نعرض نتائجه بالتفصيل من خالل التالي:

 :صدق االتساق الداخلي 
معامل االرتباط بين فقرات كل بعد على للتحقق من صـــــدق االتســـــاق الداخلي تم حســـــاب 

حــده مع الــدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمي لــه الفقرة، وذلــك لمعرفــة مــدى ارتبــاط كــل فقرة بــالــدرجــة 
 الكلية للبعد. ويوضح الجدول التالي مدى ارتباط الفقرات بالبعد الخاص بها:

 (30لدرجة الكلية لكل بعد على حده )ن=( يوضح معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد من األبعاد وا3جدول )
 يقظة الضمير الوداعة االنفتاح على الخبرة االنبساط العصابية

 الفقرة
معامل 
االرتباط 
 بيرسون 

 الفقرة
معامل 
االرتباط 
 بيرسون 

 الفقرة
معامل 
االرتباط 
 بيرسون 

 الفقرة
معامل 
االرتباط 
 بيرسون 

 الفقرة
معامل 
االرتباط 
 بيرسون 

1 .286** 2 .634** 3 .248* 4 .373** 5 .508** 

6 .537** 7 .525** 8 //.178 9 -.209* 10 .634** 

11 .532** 12 .488** 13 //.149 14 .487** 15 .709** 

16 .224* 17 .586** 23 .326** 19 .529** 20 .703** 

21 .656** 22 .274** 28 .230* 24 .639** 25 .547** 

26 .528** 27 //.031 33 .335** 29 .530** 30 //.192 

31 .296** 32 .512** 38 .215* 34 .320** 35 .709** 

36 .569** 37 .594** 43 .539** 39 .610** 40 .409** 

41 .301** 42 .451** 48 .325** 44 .300** 45 .394** 

46 .300** 47 //.131 53 .531** 49 .343** 50 .788** 

51 .632** 52 .575** 58 .468** 54 .485** 55 .570** 

56 .458** 57 .301**     59 .320** 60 .670** 

 0.05// غير دال إحصائيا عند  0.05* دالة إحصائيا عند             0.01** دالة إحصائيا عند  

أبعاد قائمة العوامل الخمســــــــة أظهرت النتائج الموضــــــــحة في الجدول الســــــــابق بأن فقرات 
 ،0.05بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصــــــــائيا  عند مســــــــتوى داللة )تتمتع الكبرى للشــــــــخصــــــــية 
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رات ، ما عدا الفقتتمتع بمعامالت صـــــدق مرتفعةأبعاد المقياس (، وهذا يدل على أن فقرات 0.01
( فقد وجد أنهما غير دالة إحصـــــــــــــــائيا  فلذلك تم حذفها من البعد 30،47، 27، 13، 8التالية )

 الخاص بهما.

 الثبات للمقياس:ثانيًا: معامالت 
للتحقق من معامالت الثبات للمقياس قام الباحث بحســـــــــــــــاب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 

 وطريقة التجزئة النصفية، وسوف نعرضها بالتفصيل من خالل التالي:

 كرونباخ: –معامالت الثبات بطريقة ألفا  -1
( 30قوامها )تم تطبيق قائمة العوامل الخمســــة الكبرى للشــــخصــــية على عينة اســــتطالعية 

شخص من مبتوري األطراف خالل مسيرات العودة بقطاع غزة، وبعد تطبيق المقياس تم احتساب 
معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات لكل سمة على حده، فقد بلغ معامل ألفا كرونباخ لبعد العصابية 

وبعــد  0.62، وبعــد االتفتــاح على الخبرة 0.67، وبلغ معــامــل الثبــات لبعــد االنبســــــــــــــــاطيــة 0.65
، وهذا دليل على أن قائمة 0.79، وأخير بعد يقظة الضــــــمر بلغ معامل الثبات لها 0.65الوداعة 

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تتمتع بمعامل ثبات جيد.

 .معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:2

( 30ا )هتم تطبيق قائمة العوامل الخمســـة الكبرى للشـــخصـــية على عينة اســـتطالعية قوام 
شــــــــــــخص من مبتوري األطراف من خالل مســــــــــــيرات العودة بقطاع غزة، وبعد تطبيق المقياس تم 
حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تم قسمة بنود المقياس إلى نصفين وكذلك بنود كل 
بعد إلى قســـــــمين، وتم حســـــــاب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصـــــــف األول ومجموع فقرات 

 -الثاني لكل بعد على حده، فقد تراوحت معامالت الثبات بعد تطبيق معادلة ســـــــبيرمان النصـــــــف 
(، مما ســــــــــــــبق يتبين أن المقياس بفقراته يتمتع 0.84 -0.60براون المعدلة لألبعاد الخمســـــــــــــــة )

بمعامل ثبات جيد، كما في الجدول التالي، مما يشــــــــــــــير إلى صــــــــــــــالحية المقياس لقياس األبعاد 
وبــذلــك اعتمــد البــاحــث هــذا المقيــاس كــأداة لجمع البيــانــات ولإلجــابــة على فروض المــذكورة أعاله، 

 وتساؤالت الدراسة.
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  (قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية( معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية )4جدول )

 عدد أبعاد المقياس #
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفية
 سبيرمان براون  معامل االرتباط

 0.68 0.51 0.65 12 العصابية 1

 0.60 0.43 0.67 10 االنبساط 2

 0.60 0.43 0.62 9 االنفتاح على الخبرة 3

 0.68 0.52 0.65 12 الوداعة 4

 0.84 0.73 0.79 12 يقظة الضمير 5

 
  كرب ما بعد الصدمة  ثانيًا: مقيـاس 

فقرة تتعلق بالخبرات الصـــــــادمة التي تعرض لها األشـــــــخاص ســـــــابقا  وكل  20يتكون المقياس من 
عبارة في المقياس ترتبط بالحدث الصــــــــادم الســــــــابق وأمام كل عبارة خمســــــــة إجابات تبدأ اإلجابة 

( xاألولي أبدا  والثانية نادرا  والثالثة أحيانا  والرابعة غالبا  والخامســـة دائما ، ويضـــع المبحوث إشـــارة )
 . بارة التي تتفق وتعبر عن مشاعرهأمام الع

 تصحيح المقياس:

علي الدرجات ألولئك الذين تعرضــــــــــــــوا أ وهي  80تتراوح درجات هذا المقياس من صــــــــــــــفر وحتى 
الخبرات الســـــــابقة وصـــــــفر لمن لم يتعرض لهذه الخبرة، فاإلجابة بأبدا  تأخذ صـــــــفر واإلجابة بنادرا  
تأخذ درجة واحدة واإلجابة أحيانا  تأخذ درجتان واإلجابة غالبا  تأخذ ثالث درجات ودائما  تأخذ أربع 

 ة. درجات، تحسب الدرجات حسب اإلجابة بالموافق

 .معامالت الصدق لمقياس كرب ما بعد الصدمة:1
للتحقق من معامالت الصـــــــدق للمقياس قام الباحث بحســـــــاب صـــــــدق االتســـــــاق الداخلي،  

 وسوف نعرض نتائجه بالتفصيل من خالل التالي:

 :صدق االتساق الداخلي 
للتحقق من صدق االتساق الداخلي تم حساب معامل االرتباط بين درجات فقرات المقياس 
مع الدرجة الكلية للمقياس، وذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس. ويوضـــــــــــــح 

 الجدول التالي مدى ارتباط الفقرات بالمقياس بالدرجة الكلية للمقياس: 
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 (30االرتباط بين فقرات مقياس كرب ما بعد الصدمة والدرجة الكلية للمقياس )ن=( يوضح معامالت 5جدول )
 الفقرة معامل االرتباط القمية االحتمالية الفقرة معامل االرتباط القمية االحتمالية

.000 .608** 11 .000 .545** 1 

.000 .607** 12 .000 .615** 2 

.000 .625** 13 .000 .456** 3 

.000 .582** 14 .000 .512** 4 

.000 .603** 15 .000 .603** 5 

.000 .486** 16 .000 .431** 6 

.000 .361** 17 .000 .471** 7 

.000 .451** 18 .000 .359** 8 

.000 .534** 19 .000 .506** 9 

.000 .380** 20 .000 .490** 10 

  0.05* دالة إحصائيا عند             0.01** دالة إحصائيا عند 

اط تتمتع بمعامالت ارتب مقياس كرب ما بعد الصـــــــدمةأظهرت النتائج الموضـــــــحة في الجدول الســـــــابق بأن فقرات 
مقياس كرب ما بعد الصــــدمة  (، وهذا يدل على أن فقرات0.01 ،0.05قوية ودالة إحصــــائيا  عند مســــتوى داللة )

 .تتمتع بمعامالت صدق مرتفعة

 معامالت الثبات للمقياس:ثانيًا: 

للتحقق من معامالت الثبات للمقياس قام الباحث بحســـــــــــــــاب الثبات بطريقتين وهما: طريقة ألفا 
 كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، وسوف نعرضها بالتفصيل من خالل التالي:

 كرونباخ: –معامالت الثبات بطريقة ألفا  -1
تطبيق المقياس تم احتســـــــــــاب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات، حيث وجد أن قيمة بعد 

، وهذا دليل كافي على أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات 0.91ألفا كرونباخ للمقياس الكلي يساوي 
  جيد.

 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -2

نود صـــــــــــفية، حيث تم قســـــــــــمة ببعد تطبيق المقياس تم حســـــــــــاب الثبات بطريقة التجزئة الن
المقياس إلى نصــــــــــفين وكذلك بنود كل بعد إلى قســــــــــمين، حيث تم حســــــــــاب معامل االرتباط بين 
مجموع فقرات النصــــــــــــــف األول ومجموع فقرات النصــــــــــــــف الثاني للمقياس، فقد بلغ معامل ارتباط 

معامل  براون المعدلة أصـــــبح -، وبعد اســـــتخدام معادلة ســـــبيرمان 0.70بيرســـــون للمقياس الكلي 
(، مما ســــــــــــبق يتبين أن المقياس بفقراته يتمتع بمعامل ثبات جيد، مما يشــــــــــــير إلى 0.82الثبات )

صـــــالحية المقياس، وبذلك اعتمد الباحث هذا المقياس كأداة لجمع البيانات ولإلجابة على فروض 
 وتساؤالت الدراسة.
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 (30)كرب ما بعد الصدمة( )ن=( معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 6جدول )

 أبعاد المقياس #
معامل ألفا  عدد

 كرونباخ
 التجزئة النصفية

 سبيرمان براون  معامل االرتباط الفقرات

 0.82 0.70 0.91 20 كرب ما بعد الصدمة 1
 

 األســاليـب اإلحصـــائيـة:

 .SPSS 25.0)) قام الباحث بتفريغ وتحليل البيانات من خالل برنامج التحليل اإلحصائي

 نتائج الدراسة 
 أوالً: تساؤالت الدراسة:

التساؤل األول: ما سمات الشخصية األكثر شيوعًا لدى مبتوري األطراف في مسيرات العودة 
 الكبرى بقطاع غزة؟

للتعرف على ســــمات الشــــخصــــية األكثر شــــيوعا  لدى مبتوري األطراف في مســــيرات العودة 
الباحث بحســـــــاب المتوســـــــطات واالنحرافات المعيارية والوزن النســـــــبي الكبرى بقطاع غزة، فقد قام 

 للعوامل الخمسة للشخصية، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية للعوامل الخمسة للشخصية لدى 7جدول )
 طاع غزةمبتوري األطراف في مسيرات العودة الكبرى بق

 N سمات الشخصية 
الدرجة 
 الكلية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

 الترتيب

 5 60.1 6.51 36.04 60.00 12 العصابية

 2 69.6 6.02 34.80 50.00 10 االنبساط

 4 62.2 4.24 28.01 45.00 9 االنفتاح على الخبرة

 3 68.1 5.54 40.89 60.00 12 الوداعة

 1 72.9 7.38 43.73 60.00 12 يقظة الضمير

 100يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق بأن من أكثر سمات الشخصية شيوعا  لدى 
جاء في المرتبة األولى وبوزن مبتوري األطراف في مسيرات العودة كانت عامل يقظة الضمير 

، في حين جاء في المرتبة الثالثة %69.6، ويليه عامل االنبساطية بوزن نسبي %72.9نسبي بلغ 
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، في %62.2، ويليه عامل االنفتاح على الخبرة بوزن نسبي %68.1عامل الوداعة بوزن نسبي 
 . %.60حين جاء في المرتبة األخيرة عامل العصابية وبوزن نسبي 

مبتوري  لدي الجرحىهي أكثر سمات الشخصية شيوعا  يقظة الضميرضح من النتائج أن ويت
،  وهذا %72.9األطراف في مسيرات العودة الكبرى وجاءت في المرتبة األولى وبوزن نسبي بلغ 

جاء متوافقا مع توقعات الباحث حيث أن هذه الفئة من الشعب الفلسطيني تتميز بصفات المسئولية 
والوطنية ، فهم الصفوة التي أثرت مواجهة العدو عند خطوط التماس علي الجلوس في المجتمعية 

المنزل وكانوا يمثلوا رسالة واضحة للعدو الصهيوني بمواجهتهم السلمية بصدورهم العارية أننا 
أصحاب الحق وأصحاب األرض ومهما طالت فترة اغتصاب األرض إال أن الحقوق سوف تعود 

 وأن العودة حق كالشمس. ألصحابها بإذن هللا

ومن خالل اإلطار النظري وتعريف سمات الشخصية فإن سمة يقظة الضمير يتميز أصحابها 
ته األخالقية والوطنية الخاصة بالفرد ضمن تفاصيل حياته وتفاعالوالمسئوليات بااللتزام بالواجبات 

يد بالقيم الضمير والتق وعالقاته مع من حوله، وهذه الفئة تتميز باإلخالص الذي يميليه عليهم
 األخالقية المجتمعية. 

( ودراسة ذيب 2012ودراسة جبر)( 2021وتتفق هذه النتائج مع دراسة الزير)
والتي بينت أن سمة  يقظة الضمير جاءت في المرتبة ( 2011(ودراسة القيق )2012وعلوان)

( والشوربجي 2018لحلبية )دراسة دراسة هالل وااألولي، في حين اختلفت نتائج هذه الدراسة مع 
والتي أظهرت أن سمة اإلنبساط جاءت في المرتبة األولي، ويعزو الباحث هذا االختالف ( 2009)

 الختالف أدوات وعينة هذه الدراسات عن الدراسة الحالية. 

أظهرت أن سمة العصابية جاءت بالمرتبة  (2015دراسة الشمالي ) في حين وجد الباحث أن
مة يقظة الضمير جاءت في المرتبة األخيرة وهذه النتائج مختلفة مع نتائج الدراسة الحالية األولي وس

، ويفسر الباحث هذه النتيجة مقارنة بدراسة الشمالي  بأنها كانت عينة الدراسة  فيها على مرضى 
 االكتئاب وهذه نتيجة منطقية لمجموعة من المرضى المشخصين باالكتئاب.

ة فاستهدفت عينة مجتمعية من المصابين مبتوري األطراف الذين لم يعانوا أما الدراسة الحالي
من قبل من اضطرابات نفسية سابقة وهذه النتائج تدحض بعض االدعاءات التي كانت توجه 

بأن مشاركتهم كانت نتيجة اليأس واإلحباط أانهم كانوا يريدون إنهاء للمشاركين في مسيرات العودة 
 ركة في مسيرات العودة. حياتهم من خالل المشا
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، %69.6ويتضح من النتائج أيضا أن عامل االنبساطية جاء في المرتبة الثانية بوزن نسبي 
، ويرى الباحث أن هذه السمات %68.1في حين جاء في المرتبة الثالثة عامل الوداعة بوزن نسبي 

معظمهم عودة الكبرى و من االنبساطية والوداعة موجودة بشكل واضح بين المشاركين في مسيرات ال
يتميز بقوة العالقات العامة واالجتماعية وهي ميزة من ميزات المجتمع الفلسطيني الذي يعتمد علي 
الروابط والعالقات االجتماعية القوية بين األفراد والعائالت في األفراح واألتراح،مما يعني انعكاس 

الجرحي مبتوري األطراف في مسيرات هذه الصفات علي األفراد ومن بينهم أفراد عينة الدراسة 
الكبرى كجزء أصيل من هذا الشعب ، والذين يتميزون بالثقة بالذات والنشاط والتنظيم والمثابرة العودة 

وتحقيق الذات واألهداف والمشاركة في جميع الفعاليات التي تقوم بها جمعية السالمة الخيرية 
برنامج شفاء الجروح لتاهيل الجرحي مبتوري  لرعاية الجرحي والصليب األحمر الدولي من خالل

األطراف حيث قاموا بتكوين فريق كرة قدم وفريق قيادة الدراجات ورياضة الباركور وأنشطة وهوايات 
أخري وهذا يؤكد أن السمات الثالث السابقة من االنبساطية والوداعة ويقظة الضمير تدل علي أن 

ودة الكبرى يتسموا بالقدرة علي التفاعل مع األخرين الجرحي من مبتوري األطراف في مسيرات الع
 وبناء العالقات االجتماعية.

( و 2018( و دراسة الحنظلي )2018وتتفق الدراسة الحالية مع و دراسة هالل والحلبية )
( مع اختالف بعض الرتب في بعد 2009(  و دراسة الشوربجي )2017دراسة الحارثي وشاهين )
 (.2015في في حين اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الشمالي )العوامل الخمس الكبرى 

ويعزو الباحث ذلك إلي أن اإلنسان الفلسطيني ضمن متطلبات حياته الصعبة ضرورة التأقلم 
مع الواقع من أجل النجاة وتحقيق الكثير من األمور التي يراها الكثير حقوقا عادية وهذا يتطلب 

 رة وااللتزام.  مستويات عالية من المثاب

جاء في المرتبة الرابعة ، في  %62.2وبينت النتائج عامل االنفتاح على الخبرة بوزن نسبي 
أن هذه السمات . ويرى الباحث %. 60حين جاء في المرتبة األخيرة عامل العصابية وبوزن نسبي 

العودة  يراتمن االنفتاح علي الخبرة والعصابية من أقل السمات شيوعا بين المشاركين في مس
 الكبرى.

ويفسر الباحث ذلك بأن سمة اإلنفتاح علي الخبرة أصحابها خياليون،ابتكاريون،يهتمون 
بالثقافة وهذا ان دل علي شيء فهذا يؤكد أن الجرحي المبتورة أطرافهم في مسيرات العودة الكبرى 
اجتماعيون  عمليون وبعيدون عن الخيال  يحبون المشاركة في الفعاليات االجتماعية الوطنية، 

ة  إلي أن اإلنسان الفلسطيني ضمن متطلبات حياته الصعبة ضرورة التأقلم مع الواقع من إضاف
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أجل النجاة وتحقيق الكثير من األمور التي يراها الكثير حقوقا عادية وضمن أساسيات الحياة وهذا 
 .   ةيتطلب مستويات عالية من المثابرة واإللتزام وقليال من الخيال واإلبتكار واإلهتمام بالثقاف

سمة العصابية فجاءت في المرتبة األخيرة ألن الدراسة الحالية استهدفت مجموعة من أما 
المصابين مبتوري األطراف الذين لم يعانوا من قبل من اضطرابات نفسية سابقة وهذه النتائج 
تدحض بعض االدعاءات التي كانت توجه للمشاركين في مسيرات العودة بأن مشاركتهم كانت 

 لعودة.اليأس واإلحباط وأنهم كانوا يريدون إنهاء حياتهم من خالل المشاركة في مسيرات نتيجة ا

(  2012(   ودراسة جبر)2018ودراسة هالل )( 2021وتتفق هذه النتائج مع دراسة الزير)
( في في حين اختلفت 2011( ودراسة الساعاتي )2011( ودراسة القيق )2011ودراسة شقفة )

 (.2015مع دراسة الشمالي )نتائج هذه الدراسة 

التساؤل الثاني: ما مستوى اضطراب كرب ما بعد الصدمة لدى مبتوري األطراف في مسيرات 
 العودة الكبرى بقطاع غزة؟

للتعرف على مستوى اضطراب كرب ما بعد الصدمة لدى مبتوري األطراف في مسيرات 
اب ات والنسبة المئوية لمقياس اضطر العودة الكبرى بقطاع غزة، فقد قام الباحث بحساب التكرار 

وقد تم حساب كرب ما بعد الصدمة حسب التشخيص األمريكي الخامس كرب ما بعد الصدمة، 
DSM-5 والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:لألمراض النفسية ، 

 رى بقطاع غزة( يبين مستوى اضطراب كرب ما بعد الصدمة لدى مبتوري األطراف في مسيرات العودة الكب8جدول )

 % N كرب ما بعد الصدمة

 67.0 73 ال يوجد اضطراب كرب ما بعد الصدمة

 33.0 36 يوجد اضطراب كرب ما بعد الصدمة

 100.0 109 المجموع

من أفراد العينة مبتوري  %33.0أظهرت النتائج الموضــــــــــــــحة في الجدول الســـــــــــــــابق بأن 
 %67اضطراب كرب ما بعد الصدمة، بينما األطراف في مسيرات العودة بقطاع غزة يوجد لديهم 

 من أفراد العينة ال يوجد لديهم اضطراب كرب ما بعد الصدمة.

( بأن واحد www.rcpsych.ac.ukوهذه النتائج تؤكدها الكلية الملكية لألطباء النفســـيين )
(%من الذين تعرضـــــوا لتجربة قاســـــية ومخيفة وخارجة عن ارادتهم 33.3من كل ثالثة أشـــــخاص )
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( يتغلبوا علي هذه التجارب 66.6في حين أن )  PTSD)وا اضــــطراب الناتج عن الصــــدمة)يطور 
 بمرور الوقت حتي بدون مساعدة نفسية.

(  حول األثار بعيدة 2001وهذ النتائج تتفق مع العديد من الدراسات ومنها دراسة )الزير،
من األسري  %35أن المدي للتعذيب لدي األسري الفلسطينيين المحررين حيث أظهرت النتائج 

ودراسة  30% (Khamis,2014)المحررين يعانوا من االضطراب الناتج عن الصدمة ودراسة 
 (PTSDاضطراب ناتج عن الصدمة ) %41(2016سعدي وأخرون )

 20,7%( Stevanoic,2016وتختلف هذه النتائج مع دراسات أخري مثل دراسة دراسة )
ودراسة    Yalniz,et al 77.2%) 2010,سة )ودرا 47.3%(  Masten,et al,2014ودراسة )

(Margoob,et al.2008)80 % ( ودراسةThabet et al,2008)61%  يعانوا من اضطراب
( ويعزو الباحث هذا االختالف في النتائج نتيجة اختالف عينة  PTSDالناتج عن الصدمة )

 راسة.الممثلة إضافة الي مكان الدالدراسة والفترة الزمنية التي تمت فيها الدراسة وطبيعة العينة 

فخالل فترة التطبيق الحظ الباحث أن نسبة كبيرة من الجرحي مبتوري األطراف كانوا يتمعون 
بمعنويات عالية حيث أنهم اعتبروا إصابتهم خالل مسيرات العودة هي قضاء وقدر وفخرا لهم ، 

بة اإلصابة تعتبر وسام شرف بالنس وأن الجزء الذي فقدوه من جسدهم سبقهم إلى الجنة، وأن هذه
لهم وألسرهم وهناك تقدير كبير من مجتمعهم لهم، فهم الذين ضحوا من أجل الوطن، لذلك فهم 

من  %67يتقبلوا وضعهم الجديد بكل رحابة صدر وإيمان كبير بالقضاء والقدر وهؤالء يمثلون 
 عينة الدراسة. 

طراف لم يتقبلوا اإلصابة ويشعرون بالحزن والحظ الباحث أن عدد آخر من الجرحى فاقدي األ
ي النوم فوالفقدان وأعراض ما بعد الصدمة من : كوابيس وقلق وتجنب ومشاعر سلبية وصعوبة 

 عينة الدراسة .  %33وهؤالء يمثلون 

أفراد العينة الذين يعانون من أعراض الصدمة خالل  علىومن أكثر األعراض التي ظهرت 
 تحليل النتائج:

 واألحالم المزجة أثناء النوم، وتذكر جديد والكوابيسبحصول التجربة الصادمة من  الشعور -
الحدث خالل النهار وكأن األحداث تحدث من جديد، وتجنب مواقف وأماكن وأشخاص لهم عالقة 

 بالحدث الصادم.
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