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ممخص الدراسة 
 طمبة كمية التربية  اإلسرائيمي من وجية نظر االنعكاسات النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحصارإلىالتعرف ىدفت الدراسة  

طالبا وطالبة بواقع من  (117)ا األزىر  بغزة ، ولقد صمم الباحث أداة الدراسة وقام بتطبيق األداة عمى عينة قواموبجامعة 
. طالبة  ( 53)طالب و ( 64)

وتوصل الباحث إلي عدة نتائج أىميا 
 %(.70.9 )أن االنعكاسات النفسية حصمت عمى وزن نسبي -1
 %(.61 )أن االنعكاسات االجتماعية  حصمت عمى وزن نسبي -2
 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث عمى مفيوم االنعكاسات النفسية لصالح الذكور -3
 .ال توجد فروق داللة إحصائية بين الذكور  واإلناث عمى مفيوم  االنعكاسات االجتماعية -4
عمى مفيوم االنعكاسات النفسية لصالح  (مخيم )و (مدينة  )توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين مكان السكن  -5

 .المدينة
 .عمى مفيوم االنعكاسات االجتماعية  (مخيم  )و  (مدينة  )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين مكان السكن  -6

Abstract 
The study aimed at identifying the psychological and social consequences of the Israeli siege 
from the point of view of the students of the Faculty of Education at Al-Azhar University in 
Gaza. The researcher designed the study tool and applied the tool to a sample of 117 students 
with 64 students and 53 students. 
The researcher reached several results, the most important 
1-Psychological effects have a relative weight (70.9%) 
2-The social repercussions have a relative weight (61%) 
3-There are differences of statistical significance between males and females on the concept of 
psychological repercussions for the benefit of males. 
4-There are no statistically significant differences between males and females on the concept 
of social repercussions. 
5-There are significant differences between the place of residence (city) and (camp) on the 
concept of psychological repercussions for the benefit of the city. 
6-There are no significant differences between the place of residence (city) and 
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 مقدمة
لقد واكب الشعب الفمسطيني كثير من الكوارث ، والمعاناة ، والظروف الحياتية الصعبة التي واجيتو في مسيرتو النضالية من 

.والذي مارس كل أنواع العنف سواء الجسدي، أو النفسي، ممارسات االحتالل اإلسرائيمي   
سياسة الحصار المفروض عمى الشعب : لقد كان من أخطر األحداث التي شيدتيا القضية الفمسطينية في المرحمة األخيرةو

من أجل عزل األراضي الفمسطينية، رغم كّل التنديدات والمناشدات " إسرائيل" ىذه السياسة التي تبّنتيا ومارستيا ،الفمسطيني
األراضي "، وغيرىا، التي تقضي بمنع دخول الفمسطينيين إلى "اإلجراءات األمنية"العربية والدولية، تحت ذرائع عديدة؛ منيا 

 وبسبب ىذه اإلجراءات اإلسرائيمية، ومنذ ذلك الحين، يتعّرض الشعب الفمسطيني ألبشع أساليب القمع ، دون رقابة" المحتمة 
واالضّطياد من قبل االحتالل اإلسرائيمي، المتمّثمة في االعتداءات المنّظمة والمستمّرة عمى األراضي الفمسطينية، وما يتبعيا من 

 ومعابر السفر لمخارج معبرْي  ، إجراءات انتيت بالحصار االقتصادي الظالم عمى قطاع غّزة من خالل إغالق المعابر التجارية
وقياميا بحرمان اإلنسان الفمسطيني من أبسط حقوقو اإلنسانية كالحّرية واالستقالل، وحّتى من أبسط ، رفح وبيت حانون

الخدمات األساسية كالتعميم والصّحة وحّق العمل وحّق الحياة، مع حرمانو من شعوره بإنسانيتو ومن حّرية الحركة في وطنو 
 .وأرضو المقّطعة األوصال

 (.1: 2009العيمة ، ) .ومن ىنا تشكمت مشكمة الدراسة لمتعرف إلي مسببات الحصار، وتبعاتو الذي شمل جميع فئات الشعب
وخاصة ،  النفسية واالجتماعية التي يعيشيا الشعب الفمسطيني األوضاع تتمثل مشكمة الدراسة في استبيان  :مشكمة الدراسة 

ولإلجابة عن ذلك من خالل السؤال الرئيس ، الطمبة في ظل الحصار الخانق الذي يمارسو االحتالل اإلسرائيمي وخاصة من   
 التالي

 جامعة التربية كمية طمبة نظر وجية من اإلسرائيمي الحصار عن الناتجة واالجتماعية النفسية االنعكاسات ما
 األزىر؟

 وتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية
  طمبة كمية التربية بجامعة األزىر؟من وجية نظر  اإلسرائيميما االنعكاسات النفسية الناتجة عن الحصار .1
 طمبة كمية التربية بجامعة األزىر؟ اإلسرائيمي من وجية نظرما االنعكاسات االجتماعية الناتجة عن الحصار  .2
 عمى  اإلسرائيميواالجتماعية الناتجة عن الحصار، ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في االنعكاسات النفسية  .3

؟ (، السكن النوع):  طمبة كمية التربية بجامعة األزىر تعزى لمتغيرات
فرضيات الدراسة 

 عمى طمبة اإلسرائيميىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في االنعكاسات النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحصار  .1
(.  ، أنثى ذكر):  كمية التربية بجامعة األزىر تعزى لمتغير النوع

 عمى طمبة  اإلسرائيميىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في االنعكاسات النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحصار .2
. كمية التربية بجامعة األزىر تعزى لمتغير السكن

أىداف الدراسة 
.  عمى طمبة كمية التربية بجامعة األزىر اإلسرائيميالتعرف إلي االنعكاسات النفسية الناتجة عن الحصار .1
.  عمى طمبة كمية التربية بجامعة األزىر اإلسرائيميبيان االنعكاسات االجتماعية الناتجة عن الحصار .2
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 عمى طمبة كمية التربية بجامعة ر اإلسرائيمي واالجتماعية الناتجة عن الحصا،التعرف عمى عالقة االنعكاسات النفسية .3
. األزىر

 عمى اإلسرائيميالكشف عن فروق ذات داللة إحصائية في االنعكاسات النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحصار  .4
. (النوع ، والسكن):  طمبة كمية التربية بجامعة األزىر تعزى لمتغيرات

 أىمية الدراسة
. حيوية الموضوع الذي تتناولو الدراسة مما لو من أىمية عمى الصعيد المحمي واإلقميمي -1
إظيار الدور الذي يمعبو االحتالل  في حصار شعبانا  والطالب والميتمين ب ،تمثل ىذه الدراسة مرجعًا يفيد الدارسين- 2

  والعالمي، وتوضحيو لمرأي العام العربي ،واضطياده
يجاد الطرق المناسبة لمتسييل عمى شعبنا ، القرارات في تصور عام عن ىذا الحصارتفيد  مثل ىذه الدراسات صناع- 3  وا 

.  وطرق المواجية المتاحة ،و لتخفيف المعاناة عن شعبناالمحاصر، 
حدود الدراسة 

 التربية كمية طمبة نظر وجية من ،الحصار عن الناتجة واالجتماعية ، النفسية نعكاساتاال: الحد الموضوعي -1  
.األزىر جامعة  
 .قطاع غزة: الحد المكاني -2
 (.م2017 )سيتم إجراء الدراسة في الفصل الصيفي من العام الدراسي: الحد الزماني -3

 . طمبة كمية التربية:الحد البشري- 5 .جامعة األزىر: الحد المؤسسي -4
 مصطمحات الدراسة 

، لمحصار البري  عن تعرضيم والناتجة ،تحدث لممتعممين  التي النفسية االستجابات تمك ىي: النفسية إجرائيا   االنعكاسات
 .الكبت النفسي و ، القمق  و،والقير ،، والضغط الشعور بالضيق مثل 2007والبحري والجوي عمى قطاع غزة بعد أحداث 

نتيجة الحصار  لممتعممين تحدث التي عادية والغير ،و التوجيات السمبية ،التغيرات تمك ىي: االجتماعية إجرائيا  االنعكاسات
 مكان لتغيير اضطرارىم مثل االجتماعي تكيفيم عمى تؤثر والتي ،2007الخانق الذي مورس عمى قطاع غزة بعد أحداث عام 

.  وعسر المعيشة ،بسبب ضيق الحال األسرية حياتيم وتأثر ،االجتماعية وتقميص عالقاتيم إقامتيم
ىو عمل عدائي تمجأ إليو الدول في حاالت االستعداد لمحرب ، أو خالل الحرب أو بعد الحرب، من أجل :  الحصار مفاىيميا 

. (16: 2009العيمة ، ). انتزاع مطمب أو تحقيق مأرب أو إكراه الخصم عمى الرضوخ ألمٍر معّين
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اإلطار النظري 
 مقدمة

 ؛ االجتماعي ونسيجو ،كيانو الجسدي، والنفسي تيدد  يعاني ظروفا قاسية  ، وصعبة ، الفمسطيني مما الشك فيو فإن الشعب
،  البيوت وىدم القتل، في المتمثل العنف المتواصل ، والمستمر سياسة يمارس الذي اإلسرائيمي االحتالل نتيجة ممارسات

 األولية اإلنسانية الحقوق ، والحاجات أبسط يحرم ىذا الشعب من حيث ، حمقاتو وأشد أخطر يعتبر من والذي ، والحصار
  .والتعميم ، والوقود ، والحرية وغيرىا ، والسفر والتنقل والعالج ، ، كالمأكل ، والمشرب

 عمى لمحفاظ أساسية حاجة ىو بل ، معانٌها بأوسع البشرٌة التنمٌة لتحقٌق ضرورٌا مطلبا النفسً واألمن ،االستقرار حٌث أن
 األمن وىو والنفسية، االنفعالية الطمأنينة بأنو " يعرف كما النفسي األمن أن اعتبار عمى .لإلنسان والبيولوجي النفسي البقاء

 إلى والحاجة الفسيولوجية، الحاجات مثل) لمخطر معرض وغير مضموناً  الحاجات إشباع فييا يكون حالة وىو الشخصي،
 إلى يحتاج وأحياناً  نمجيود بدون الحاجات إشباع يكون وأحياناً  (الذات تحقيق إلى والحاجة الذات، احترام إلى والحاجة األمن،
 (.1984:297 ، زىران( . .لتحقيقو الجيد وبذل،  السعي

 عمى القدرة كعدم ، سمبية آثار من عنيا ينشأ لما وذلك ، االنفعالي النفسي وتوازنو الفرد صحة عمى خطراً  الضغوط تشكلو
 النفسي باإلنياك والشعور لمعمل الدافعية وانخفاض ، اليومية الحياة ميام ممارسة عن والعجز األداء مستوى وضعف التكيف

 عاجزاً  الفرد من تجعل ، والدراسة والعمل، األسرة، " مجال في تظير وظيفية باضطرابات تتأثر لألفراد النفسية الفعل ردود أنو
 (.Solomon 1988: 323).) "جذري وبشكل المشكالت لحل المألوفة ق الطر باستخدام معينة مواقف مواجية عن

 في الباحثون اىتم ولقد ، األشياء ىذه عن يكونونيا التي نظرىم وجيات بسبب ولكن األشياء بسبب ليس يضطربون إذن فالناس
 آثارىا، وتالفي معيا التعايش وكيفية ، حياتيم في األفراد ليا يتعرض التي واألزمات الضاغطة المواقف بدراسة األخيرة اآلونة
 أماميا ينيار اآلخر والبعض ، أزماتيا وتجاوز معيا والتعامل المواقف ىذه استيعاب يستطيعون األفراد بعض أن لوحظ وقد

 وبذلك الضغوط ، عن الناتج الفعل رد في اختالف عنو ينتج األشخاص فاختالف ، الضاغطة الحياة تحوالت تجاوز في ويفشل
 حينما اإلنسان أن خاصة ، النفسي التوافق إلعادة ؛ الضغوط ىذه مع المناسبة التعامل أساليب الفرد واختيار معرفة أىمية تبرز

 تقميل عمى تساعد أن أو اليروب أو التجنب عمى تساعد أن شأنيا من بطريقة يستجيب فإنو ، الضاغطة المواقف مع يتعامل
 (1983:63الطواب،).المشكمة ومعالجة األزمة
ن  ، وبالتالي األىداف نفسو العالي التعميم محتوى خطير بشكل تيدد التعميمية المسيرة عمى وانعكاساتو الحصار، تداعيات وا 

 تخمف تجاه الحصار في يدفع بل مشاكمو ، وحل ،معارفو وزيادة ، المجتمع وتطور تنمية جوىرىا في يقع والتي  ،المتوخاة 
 اآلثار من فالتخمص .الحصار مستقبالً  ىذا من التخمص تم حال في حتى والتطور، التنمية عمى عصيا وجعمو المجتمع
 وقدرتيا العالي التعميم مؤسسات في حالة ضعف من نممسو ما ظل في سيما سنوات كثيرة ، إلى بحاجة عنو الناجمة التدميرية

(  52 : 2010،اإلنسان مركز الميزان لحقوق ).المطموب الشكل في برسالتيا القيام عمى
 الجماعي العقاب سياسة إطار في وذلك العالي ، التعميم في الحق فييا بما الغزية الحياة مكونات اإلسرائيمي الحصار ولقد طال
 وتتنافى العقوبات ، تمك الذي يحرم اإلنساني الدولي القانون بذلك منتيكاً  غزة، قطاع في وممتمكاتيم المدنيين ، بحق المنظمة
المرجع ).العالي  التعميم في الحق ومنيا اإلنسان ، عمى حقوق الخطورة بالغة آثار من تمحقو وما الجماعي ، العقاب سياسة

( 15:السابق ص
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ونقص الوقود أزمة ، والتعميم في غزة  رأي في ذلك حيث أكدت أن الحصار ، ومشكمة المواصالت ، ولقد كان لوزارة التربية  
 ألف 130و تؤثر بشكل سمبي عمى العممية التعميمة ، وبينت الوزارة ان ما يقارب من ، ترىق طمبة المدارس ، والجامعات 

خميل حماد مدير عام التعميم الجامعي بوزارة . ، من جيتو أكد د مبينة ، طالب جامعي يعانون حتى يصموا إلى أمكان دراستيم 
التعميم أن الحصار ، ونقص الوقود يعرقل الحياة التعميمية لطمبة الجامعات من جانبين األول في مجال التنقل ، والثاني في 
مجال العممية التعميمية داخل المؤسسات التعميمية حيث إن انقطاع الوقود والكيرباء يعرقل الدروس والبرامج التعميمية التي 

 والدروس التطبيقية العممية ، كما أن الحصار واإلغالق عرقل سفر  ،تعتمد عمى التيار الكيربائي مثل المختبرات والحوسبة
والتعميم العالي المجتمع ، الطمبة الذين يدرسون في الخارج حيث إنيم في قمق عمى مستقبميم األكاديمي ، وناشدت وزارة التربية 

 30: 2013 ،اإلخباريةوكالة سما  ).الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان والدول الشقيقة لمتدخل لرفع الحصار عن قطاع غزة
 .(13:21، سبتمبر 
 ستؤثر معيا؛ التكيف في وفشل بعضيم ، الفمسطيني الشعب عمى والحصار،  الضاغطة الظروف استمرار فإن الحال وبطبيعة

 والنظرة الحياة جودة أن ، و بإمكانياتو الفرد استمتاع اعتبار درجة عمى وجودتيا ، قيمتيا ومدى ، ولمحياة لمعالم رؤيتيم عمى
حساسو ، لمحياة إلياموأو  الحياة قيمة أن يعني وىذا يرى ىو، كما تعني المستقبل إلى  (2005:9 الشاعر،) معنى لمحياة بأن وا 
 طمبة لدى النفسية المشكالت من العديد أفرزت عن االنتفاضة الناجمة الضاغطة الظروف أن بينت النفسية الناحية ومن

  1994 ،الحمو ).وغيرىا،  واإلحباط ،والغضب ،بالخوف الشعور في تتمثل  والتي،الممارسات اإلسرائيمية نتيجة ؛ الجامعة
:275 )
من سمات المرحمة الراىنة لمجتمعنا الفمسطيني ، والمجتمعات العربية عمومًا  أنيا المرحمة األكثر إظالمًا وتراجعًا ، وتخّمفًا و

من كّل ما سبقيا من مراحل في التاريخ المعاصر والحديث ، وىي مرحمة تتخّمر فييا العوامل التي تدفع نحو تزايد األزمات 
والتغيير عن إدراك طبيعة التحّديات التي تواجييا ، ، الالحقة عمى كّل صعيد ، إذا استمّر تقاعس قوى وعناصر النيوض 

وبناء األطر السياسية المنّظمة كأدوات تغييريو تحّدد كيفية التعامل اإليجابي مع تمك التحّديات بفاعمية وعمق، إن المجتمعات 
 ومعيار تفّوقيا ،ورعاية بالتعميم، وذلك من منطمق أن التعميم ىو أساس تقّدم المجتمعات، وعناية ، بكاّفة أشكاليا تولي اىتمامًا 
 وعن طريق التعميم، يكتسب الفرد المعرفة وتقنّية العصر، والقيم . والثقافية ،والسياسية، واالقتصادية ،في المجاالت االجتماعية

واالتجاىات التي تنّمي شخصيتو من جميع الجوانب، وتجعمو قادرًا عمى التكّيف والتفاعل اإليجابي في البيئة التي يعيش فييا، 
فقد عمدت إسرائيل إلى . من جانب آخر، إاّل أن ممارسات إسرائيل التي انتيجتيا أّدت إلى انتياك حّق الفمسطينيين في التعميم

فرض سياسة تجييل رسمية عمى السّكان، وسعت إلى عزل مؤسسات التربية والتعميم في الضفة الغربية عن قطاع غزة، حيث 
ويعود السبب في ذلك إلى صعوبة . يعتمد طمبة القطاع عمى جامعات ومعاىد الضفة الغربية في مواصمة تعميميم العالي

. الدراسة خارج المناطق المحتّمة ، وتحّكم إسرائيل في حّرية التنّقل والسفر، حيث يخضع سفر الطمبة في أحياٍن كثيرٍة لالبتزاز
وبفرض اإلغالق الشامل، ُحِرم الطمبة من التوّجو إلى جامعاتيم ومعاىدىم من أجل تكممة تحصيميم العممي ، مما يؤّثر حتمًا 

 ( 20: 2009العيمة  ، .   ( عمى تخّرجيم ومستواىم األكاديمي
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دراسات سابقة 
بعد الرجوع إلي األدب التربوي حول موضوع الدارسة  ، تبين لمباحث أن الدراسات السابقة والتي ستمس موضوع الدراسة التي 

 قام الباحث بترتيب الدراسات السابقة  .ولتبيان مدى مالئمة ، ومقاربتيا  لموضوع البحث، ولالستفادة منياسيتم سردىا تباعا ، 
 .من األحدث إلي األقدم 

 والكشف ، الحصار عن المترتبة النفسية اآلثار أىم الى التعرف إلى (2010)واستكماال لما سبق فمقد اكدت دراسة البرعاوي 
 العوامل  وبعض،الحصار عن المترتبة النفسية اآلثار عالقة عن والكشف ، األزمات مع النفسي التكيف أساليب عن أىم
 الباحث أعد وقد . الفمسطينيين لدى اآلباء المستقبل إلى والنظرة األزمات ، مع والتعامل ،التكيف بأساليب والمتمثمة ،النفسية
 وقام ، المستقبل إلى والنظرة ، األزمات مع التكيف لمحصا ر ، وأساليب النفسية اآلثار وىي ، الدراسة ألغراض أدوات ثالث

. سنة 55-25 بين ما تتراوح مختمفة عمرية فئات من الفمسطينيين اآلباء من عينة عمى بتطبيقيا
 كما وفي ، ،عمى الفمسطينيين التأثير حيث من األولى المرتبة االقتصادية التالية ، احتمت اآلثار النتائج إلى الدراسة وتوصمت
 متغيري بين ارتباطيو عالقة وجود النتائج ، وبينت المعرفية اإلقدامية التكيف أساليب الفمسطينيين يعتمدون أن النتائج أظيرت
 النفسية اآلثار بين عكسية عالقة ظيرت حين في (0.205 ) بواقع مع األزمات التكيف وأساليب ،لمحصار النفسية اآلثار

 0.153 ) )بواقع المستقبل إلى والنظرة ،لمحصار
 غزة بمحافظة شمال الجامعة طمبة لدى النفسية الضغوط عمى التعرف  (2010) سخيمة أبوولقد حاولت دراسة  

 الباحثة استخدمت وقد  وطالبة،طالب ( 200 ) من الدراسة عينة تكونت وقد ،انتشارا الضغوط أكثر وعمى ،منازليم المدمرة
 النتائج التالية إلى الباحثة وتوصمت ،إعدادىا من النفسية الضغوط مقياس

 .الضغوط السموكية وأخيرا المعرفية ثم ،الجسمية ثم ، األول الترتيب في االنفعالية الضغوط جاءت -
 الضغوط أن أوضحت كما ،،المدمرة منازليم الطمبة لصالح الضغوط في إحصائيا دالة فروق ىناك أن الدراسة أظيرت كما -

 .الذكور لدى منيا أكثر اإلناث لدى النفسية
 عمى الواقع االجتماعي واالقتصادي والنفسي اإلسرائيميتبيان تأثير الحصار   (2009 )العيمة ، وحمد واستكممت دراسة  

، ، حيث كانت نتائج الدراسة من خالل كّل ما تّم عرضو ، وخاّصة ما يتعّمق باآلثار االجتماعية " لمفمسطينيين في قطاع غزة
 واإلغالق عمى الشعب الفمسطيني عامة ، وفي قطاع غزة خاّصة ، األمر الذي أّثر ،واالقتصادية التي خّمفتيا سياسة الحصار

 أو المجتمع ، كما نممس ما تركو الحصار من تقطيع  ، أو األسرة،بدوره عمى مختمف الجوانب الحياتية ، سواء عمى الفرد
غالق المعابر،  والحركة ، والتحّكم في حّرية التنّقل،أوصال الشعب الواحد  والبضائع ، األمر الذي ، والمنافذ أمام حركة األفراد،وا 

 كما قّمل الحصار من فرص تقّدم الوضع ،أّدى بدوره إلى انخفاٍض شديٍد في مستوى المعيشة ، مّما أّثر سمبًا عمى صّحة األفراد
وىناك العديد من العوامل واألسباب األخرى التي أّثرت سمبًا عمى التنمية في األراضي الفمسطينية ، التي ،االقتصادي الفمسطيني

 ، والناتج والقومي اإلجمالي ، األمر الذي أّدى إلى انخفاٍض في نصيب الفرد،تمّثمت في تدىوٍر حاٍد في الدخل القومي اإلجمالي
وبالتالي، المزيد من الفقر، وفي قطاع غزة بصورة خاّصة؛ ومن الواضح أن ىذه األوضاع تّتجو إلى . وتدىوٍر في مستوى الدخل

  . ، حيث تتفاقم معاناة المواطنين واإلغالق الكامل عمى قطاع غزة، األسوأ مع استمرار فرض الحصار اإلسرائيمي الشامل 
 ،الوكالة مدارس في والمعممات ،درجات المعممين متوسطات بين الفروق إلى  التعرف2007 ) )اليمول  وبينت دراسة

 الجنسين، بين التفاعل عمى التعرف إلى ىدفت كما ، القيمية و واالجتماعية ، النفسية اآلثار في غزة بقطاع والحكومة
   .الفمسطينية البيئة في القيمية و واالجتماعية ، ، النفسية اآلثار في التعميمية والمؤسسة
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 ) من الدراسة عينة وتكونت .الدراسة ألغراض المستخدمة األدوات وثبات ،صدق من لمتأكد طريقة من أكثر الباحث واستخدم
 المعممين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج وأظيرت  .والحكومة ، الوكالة مدارس من ومعممة معمماً  ( 254
 بين إحصائياً  دالة فروق وجدت كما ، المعممات لصالح والتحدي ،االلتزام في واالجتماعية ، النفسية اآلثار في والمعممات

 . القيمية و ، واالجتماعية النفسية اآلثار بعض في والحكومة،  الوكالة معممي
 وقد الغربية ، الضفة في الفمسطينيين حياة عمى اإلسرائيمية الحواجز أثر لمعرفة  2007 ))سي  بي بي   وكالةدراسةوأسيمت 

ناث مما ،ذكوًرا الغربية الضفة سكان من فمسطيني مواطن (500 )عمى الدراسة طبقت  ،(عاًما 30- 20 )تتراوح أعمارىم  ال وا 
. الجامعة من تخرجيم بعد ليم وظيفة أول ويزاولون

 التالية النتائج الدراسة أظيرت وقد
والمعيشة  ، الدراسة عينة من % 25 بقرابة التعميم عمى الحواجز اإلسرائيمية األمنية باإلجراءات تأثًرا الحياة مناحي أن أكثر
 ىي المعيشية الظروف أن % 24 قرابة الذكور من أعمى نسبة واعتبرت ،% 20 والعائمة قرابة ،واألصدقاء % 20 من أكثر

 األمنية تأثًرا باإلجراءات األكثر ىم والعائمة ،األصدقاء وأن ،  % 20 قرابة اإلناث من أعمى نسبة أشارت بينما األكثر تأثًرا،
  . اإلسرائيمية

 الجامعات طمبة لدى الحواجز اإلسرائيمية عن الناتجة النفسية الضغوط مستوى إلى التعرف  (2005  )وبينت دراسة عسمية 
 عينة عمى الدراسة طبقت وقد ، السكن ومكان ،الدراسي والمستوى الجنس بمتغيرات وعالقتيا غزة ، محافظات في الفمسطينية

الضغوط  مقياس الباحث استخدم وقد ، غزة بمحافظات الفمسطينية الجامعات طمبة من طالب وطالبة ( 300 ) قواميا بمغ
  .لمدراسة  كأداة النفسية

 الجامعات  طمبة لدى اإلسرائيمية الحواجز عن الناتجة النفسية الضغوط نسبة ارتفاع-:التالية لمنتائج الدراسة توصمت وقد
يتعرضون  الذين بةالطل بين النفسية الضغوط مستوى في إحصائيا دالة فروق وجود ،%60 عن غزة بمحافظات الفمسطينية
 .ليا الذين يتعرضون الطمبة لصالح الحواجز ليذه يتعرضوا لم الذين زمالئيم وبين اإلسرائيمية لمحواجز

 محافظات في الجامعات طمبة اإلسرائيمية لدى الحواجز عن الناتجة النفسية الضغوط مستوى في إحصائيا دالة فروق وجود -
 .الذكور لصالح غزة

 /قرية والبيئة والجنس، التخصص  وىي الدراسة ومتغيرات المختمفة القمق أنماط بين الكشف  ( 1993 )وكشفت دراسة عثمان 
 العموم طالب بين والفروق. المدينة/القرية في  والقاطنين واإلناث الذكور الطالب بين الفروق عمى التعرف وكذلك .مدينة

 وطالبة،  طالًبا 140 من تكونت عينة عمى الدراسة وطبقت. الدراسة عينة لدى الخميج أزمة أثناء البحرين بجامعة واآلداب
 مناصفة

 بين إحصائيا فروق دالة يوجد وكذلك القمق من حالة خمق إلى تؤدي والضغط االستثارة ظروف أن إلى الدراسة وتوصمت . 
 .القمق وأنماط والبيئة الجنس بين ارتباط يوجد وال ، الضاغط الموقف في القمق متغيرات عمى واآلداب العموم ب طال

 ويالحظ ، لألفراد النفسية الصحة الضاغطة عمى الحياة ألحداث سمبي تأثير وجود سابقة دراسات من عرضو تم مما ويتضح
 تبًعا يختمف التأثر ىذا وأن الضاغطة ، الحياة بأحداث تأثرىم في درجة يختمفون األفراد أن أيضا السابقة الدراسات نتائج من
 جديدة عميا فمسطينية دراسة السابقة الدراسات إلى لتضيف الدراسة ىذه وتأتي ، السكن ومكان كمتغير الجنس : متغيرات لعدة
 اإلسرائيمي ، االحتالل ظمم تحت يرزحبواقع  تتميز بيئة الفمسطينية البيئة أن حيث والفمسطينية العربية لممكتبة فائدة ذات تكون

 بيا يتأثر التي واالجتماعية النفسية واآلثار الضغوط حجم خاص بسبب طابع ليا سيكون الحالية الدراسة نتائج فإن وبالتالي
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عمى حد عمم الباحث ، الفمسطينية ،  األراضي في المنتشرة اإلسرائيمية الحواجز عن تحديدا الفمسطيني والناتجة الجامعي الشباب
،  وتشابو الواقع االقتصادي ، حدود الدراسة متشابيةأن وحمد مع دراستنا الحالية من حيث  ،ولقد تشابيت دراسة العيمة

 ،ولمتغير الجنس، واالجتماعي والنفسي ، وتطابقت دراسة اليمول مع دراستنا من خالل الصالبة النفسية لتحدي الحصار 
والنفسي ،  ايضا ، و تميزت دراستنا الحالية بأنيا تفردت بإظيار انعكاس الحصار عمى الواقع االجتماعي اإلناثولصالح 

. لمفمسطينيين 
منيجية الدراسة 

  مقدمة
، حيث تناول ىذا الفصل  مجـال الدراسة الميدانية في ىذا الفصل  سنعرض إجــراءات خطـوات الدراسة المنيجيــة التي تمت في

وتضمن  األدوات المستخدمـة في الدراسـة ، ، ، والعينـة التي طبقت عمييـا الدراسـة، كما  ، ومجتمـع الدراســة منيـج الدراسـة
  . لمتوصـل إلى النتائج ، وفيما يمي تفاصيـل مـا تقـدم،،واألساليب اإلحصائيـة التي استخدمت في تحميـل البيانـات

منيج الدراسة 
اتبع الباحث في دراستو ىذه المنيج الوصفي التحميمي الذي يصف الظاىرة المدروسة وصفًا كميًا وكيفيًا من خالل جمع 
المعمومات وتصنيفيا، ومن ثم تحميميا وكشف العالقة بين أبعادىا المختمفة من أجل تفسيرىا تفسيرًا كافيًا والوصول إلى 

(.189:م  1996العساف،). استنتاجات عامة تسيم في فيم الحاضر وتشخيص الواقع وأسبابو  
 مجتمع الدراسة

 . األزىر طمبة كمية التربية بجامعة مجموعتكون مجتمع الدراسة من 
عينة الدراسة 

: وموزعين حسب الجدول التالي ، األزىرمن طمبة كمية التربية بجامعة  (117)تم اختيار عينة عشوائية عددىا 
خصائص عينة الدراسة  (1)جدول رقم 

النسبة العدد البيانات الشخصية م 

النوع  1
 54.701 64ذكر 
 45.299 53أنثى 

السكن  2
 55.556 65مدينة 
 44.444 52مخيم 

% 100 117العدد الكمي 
 

أداة الدراسة 
تبين درجة ، ، تكون من مجموعة من الفقرات تم استخدام استبانة وىي المقياس الذي اعتمده الباحث واشتمل عمى محورين

لتقابل التقديرات السابقة لكل فقرة  (1، 2، 3، 4، 5)وتم تحديد القيم ، (قميمة جدا، قميمة، كبيرة، متوسطة، كبيرة جدا)الموافقة 
 .من فقرات االستبانة
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صدق أداة الدراسة 
  صدق المحكمين

من أجل التأكد من سالمة الصياغة المغوية لالستبانة، ، من المحكمين من ذوى االختصاص (5)تم عرض االستبانة عمى عدد 
، وانتماء الفقرات ألبعاد االستبانة، ومدى صالحية ىذه األداة لقياس األىداف المرتبطة بيذه  ووضوح تعميمات االستبانة

. الدراسة، وبذلك تم التأكد من صدق المحكمين
  صدق االتساق الداخمي

 كما ىو موضح في الجدول التالي، تم حساب صدق االتساق الداخمي لمحاور االستبانة
 

معامالت االرتباط لمحاور االستبانة  (2)جدول رقم 
 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور م
 α≤0.01 دالة إحصائيا عند  0.843االنعكاسات النفسية  1
 α≤0.01 دالة إحصائيا عند  0.855االنعكاسات االجتماعية  2

يتبين من الجدول السابق أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا، وىذا يدل عمى أن محاور االستبانة تتمتع 
. بمعامالت صدق عالية
ثبات أداة الدراسة 

  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ
: كما ىو مبين في الجدول التالي، "معامالت ألفا كرونباخ"لقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب قيمة 

معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل  (3)جدول رقم 
 معامالت ألفا كرونباخ المحور م
 0.837االنعكاسات النفسية  1
 0.742االنعكاسات االجتماعية  2
 0.938االستبانة ككل  

وتفي ،  يتبين من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل ىي معامالت ثبات عالية
. بأغراض الدراسة

  الثبات بطريقة التجزئة النصفية
كما ىو مبين في الجدول ،  لقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية

 التالي
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معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية  (4)جدول رقم 

 المحور 
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.923 0.857االنعكاسات النفسية  1
 0.865 0.762االنعكاسات االجتماعية  2
 0.867 0.765االستبانة ككل  

وتفي ،  ولالستبانة ككل ىي معامالت ارتباط عالية، يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة 
 .بأغراض الدراسة

ينص السؤال األول عمى ما يمي : نتائج السؤال األول 
؟ األزىرعمى طمبة كمية التربية بجامعة اإلسرائيمي ما االنعكاسات النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحصار 

كما ىو مبين في الجدول ،  والوزن النسبي، واالنحراف المعياري، باستخدام المتوسط الحسابي،ولقد تم اإلجابة عمى ىذا السؤال
التالي 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحاور االستبانة واالستبانة ككل  (5)جدول رقم 

المحور  م
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيبالنسبي 

 كبيرة 1 70.969 0.762 3.548االنعكاسات النفسية  1
 متوسطة 2 67.043 0.564 3.352االنعكاسات االجتماعية  2

 كبيرة  69.006 0.608 3.450 االستبانة ككل 
، األزىرعمى طمبة كمية التربية بجامعة اإلسرائيمي حيث أنو قد تم حساب االنعكاسات النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحصار 

كما ىو مبين في الجدول التالي ،  بحسب مقياس خماسي التدريج
مقياس خماسي التدريج  (6)جدول رقم 

الدرجة 
الوزن النسبي المتوسط الحسابي 

إلى من إلى من 
 35.99 20.00 1.79 1قميمة جدا 
 51.99 36.00 2.59 1.8قميمة 

 67.99 52.00 3.39 2.6متوسطة 
 83.99 68.00 4.19 3.4كبيرة 
 100.00 84.00 5 4.2 كبيرة جدا
وقد تبين من الجدول السابق أن 

 جاءت بوزن األزىرعمى طمبة كمية التربية بجامعة اإلسرائيمي  واالجتماعية الناتجة عن الحصار ،االنعكاسات النفسية 
 (.كبيرة)وىو بدرجة ، (69.006)نسبي 
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  (.كبيرة)، وىو بدرجة (70.969)، وقد جاء بوزن نسبي (االنعكاسات النفسية)الترتيب األول ىو محور 
  (.كبيرة)، وىو بدرجة (67.043)، وقد جاء بوزن نسبي (االنعكاسات االجتماعية)الترتيب الثاني ىو محور 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات المحور األول  (7)جدول رقم 

المتوسط الفقرة  م
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن 
النسبي 

 الدرجة الترتيب

 وأنا ال  في الدراسة التركيز أستطيع ال 1
 متوسطة 10 60.513 1.494 3.026اممك نقود 

2 
وأنا  األمن بفقدان إحساس ينتابني

 كبيرة 6 73.504 1.519 3.675محاصر في وطني 

3 
فكرت في ترك الدراسة بالجامعة بسبب 

 متوسطة 11 56.068 1.582 2.803ظروف المعيشة الصعبة 

4 
آثار  في أفكر وأنا وقتي من كثيرا يضيع

 متوسطة 9 65.641 1.299 3.282الحصار وتبعاتو عمى وطني 

 في فرصتي من يقمل الحصار أن أعتقد 5
أىدافي العممية  تحقيق

 كبيرة 3 79.316 1.098 3.966

6 
 المتاعب لي تسبب قد أمور في أفكر
المصانع والبيوت  منظر مشاىدتي لمجرد

الميدمة 
 كبيرة 2 80.513 1.070 4.026

اشعر بالقمق عمى مستقبمي عندما اري  7
 كبيرة 3 79.316 0.946 3.966فرص العمل نادرة بسبب الحصار 

8 
 ميمة محاضرات عمي تضيع ما كثيرا
 متوسطة 12 54.188 1.408 2.709المعيشية  ظروفي بسبب

9 
فقيرة بسبب  أسر أرى وأنا بالقمق أشعر

 كبيرة 1 83.590 0.867 4.179الحصار 

10 
تذكري  لمجرد األفكار مني تتطاير

 كبيرة 5 76.581 1.061 3.829اغالق المعابر امام طمبة العمم 

اشعر ان الحصار يقمل من فرص  11
استمراري في التعميم 

 كبيرة 7 72.137 1.098 3.607

 عما لمتنفيس كثيرة أحيان في أبكي 12
بداخمي 

 كبيرة 8 70.256 1.436 3.513

 كبيرة  70.969 0.762 3.548 المحور ككل 
وقد تبين من الجدول السابق أن 
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) جاءت بوزن نسبً األزهرعلى طلبة كلٌة التربٌة بجامعة اإلسرائٌلً االنعكاسات النفسٌة الناتجة عن الحصار  70.969 وهً بدرجة ، (

. سنواتعشر الذي وصل له الطلبة فً قطاع غزة من اثار الحصار المفروض منذ اإلحباطوٌرجع الباحث ذلك لمستوى . (كبٌرة)  

  (83.590)، وقد جاءت بوزن نسبي ( اإلسرائيميفقيرة بسبب الحصار أسر أرى وأنا بالقمق أشعر)أعمى ترتيب فقرة ،
 . المتواصلاإلسرائيمي الحصار  بسبب  قطاع غزة أبناءحيث وصمت معادالت الفقر نسبا كبيرة بين . (كبيرة)وىي بدرجة 

  وقد جاءت بوزن نسبي (المعيشية ظروفي بسبب ميمة محاضرات عمي تضيع ما كثيرا)أدنى ترتيب فقرة ،
 (.متوسطة)، وىي بدرجة (54.188)

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات المحور الثاني  (8)جدول رقم 

الفقرة  م
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيبالنسبي 

 متوسطة 9 65.470 1.297 3.274اشعر بالغربة في وطني بسبب الحصار  1

2 
عدم تواصمي مع اصدقائي بسبب 

انقطاع الكيرباء يؤثر عمى تحصمي 
العممي 

 متوسطة 11 59.487 1.405 2.974

 من معاناتي لكثرة عصبية أكثر أصبحت 3
القاسية  الظروف

 متوسطة 8 67.350 1.304 3.368

بسبب  الناس معاناة مدة تطول أن أخاف 4
 كبيرة 2 82.393 1.018 4.120نتائج الحصار 

5 
اصبحت اكثر انطواء وليس لي اصدقاء 

 قميمة 15 45.299 1.094 2.265بسبب شدة الحصار 

6 
ال ازور اقاربي في اماكن بعيدة بسبب 

 متوسطة 12 56.068 1.198 2.803قمة األموال 

7 
 المساء اقتراب عند األمان بعدم أشعر
 متوسطة 10 60.342 1.345 3.017بيتي  عن بعيد وأنا

 متوسطة 13 55.726 1.299 2.786ال اقيم كثيرا من الصداقات مع جيراني  8

انقطاع الكيرباء يساعد عمى تدني  9
تحصيمي العممي 

 كبيرة 3 80.000 1.059 4.000

 زمالئي مع التواصل في صعوبة أجد 10
الطارئة  الظروف بسبب

 كبيرة 5 76.581 1.268 3.829

 متوسطة 14 54.530 1.424 2.726ومتشائم  يائسة نظرة المستقبل إلى نظرتي 11

 بسبب وطني من اليجرة في فكرت 12
المعاناة والحصار 

 كبيرة 7 68.376 1.527 3.419

 كبيرة 4 79.658 1.008 3.983كثرة السرقات والجرائم في مجتمعي  13
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بسبب ضيق الحال 

قمة اقبال الشباب عمى الزواج من نتائج  14
الحصار 

 كبيرة 1 83.761 0.754 4.188

انقطعت اواصل المودة بيني وبين اقاربي  15
في الخارج بسبب الحصار 

 كبيرة 6 70.598 1.412 3.530

 متوسطة  67.043 0.564 3.352 المحور ككل 
وقد تبين من الجدول السابق أن 

  جاءت بوزن نسبي األزىرعمى طمبة كمية التربية بجامعة اإلسرائيمي االنعكاسات االجتماعية الناتجة عن الحصار 
 (.متوسطة)وىي بدرجة ، (67.043)
  (83.761)، وقد جاءت بوزن نسبي ( اإلسرائيميقمة اقبال الشباب عمى الزواج من نتائج الحصار)أعمى ترتيب فقرة ،

وقمة العمل المتوفر ،  األفراح غالء الميور وارتفاع االسعار وغمو االىل في طمبات إليويرجع الباحث ذلك .(كبيرة)وىي بدرجة 
 .لمشباب بعد التخرج من الجامعة 

  وقد جاءت بوزن نسبي ( اإلسرائيمي بسبب شدة الحصارأصدقاءاصبحت اكثر انطواء وليس لي )أدنى ترتيب فقرة ،
 (.قميمة)، وىي بدرجة (45.299)
 الطمبة كان ليم صالبة اجتماعية أنإال ،، وبرغم الضنك الشديد والحصار المحكم من االحتالل  ،ويفسر الباحث ذلك 

 السبل لمتخمص من اثار ذلك الحصار إيجاد والعمل عمى ،قوية وان الحصار ال يثنييم عن تكوين الصداقات
ينص السؤال الثاني عمى ما يمي :نتائج السؤال الثاني 

 في االنعكاسات النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحصار (α≤0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
؟ (ذكر، أنثى) .النوع تعزى لمتغير األزىر عمى طمبة كمية التربية بجامعة اإلسرائيمي

وتمت صياغة ىذا السؤال بالفرضية التالية 
 في االنعكاسات النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحصار (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

. (ذكر، أنثى) .النوع تعزى لمتغير األزىر عمى طمبة كمية التربية بجامعة اإلسرائيمي
كما ىو مبين في الجدول التالي ، T-Testولقد تم التحقق من صحة ىذه الفرضية عن طريق اختبار 

 االجتماعي النوعالفروقات بالنسبة لمتغير  (9)جدول رقم 

المتوسط  العددالنوع  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
"T" 

قيمة 
Sig.. 

 الداللة

االنعكاسات النفسية 
 0.912 3.405 64ذكر 

 دالة 0.024 2.280-
 0.480 3.722 53 أنثى

االنعكاسات االجتماعية 
 0.589 3.285 64ذكر 

 غير دالة 0.160 1.413-
 0.526 3.433 53 أنثى

 االستبانة ككل
 0.700 3.345 64ذكر 

 دالة 0.039 2.085-
 0.448 3.577 53 أنثى
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 1.980( = 0.05)وعند مستوى داللة ، ( 115)الجدولية عند درجة حرية " T"قيمة * 
وقد تبين من الجدول السابق أن 

  قيمة"T " المحسوبة أكبر من قيمة"T "وىذا يدل عمى وجود فروق ، الجدولية في االستبانة ككل وفي المحور األول
 عمى طمبة كمية  اإلسرائيميفي االنعكاسات النفسية الناتجة عن الحصار (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .(اإلناث)، ولصالح  النوع تعزى إلى متغيراألزىرالتربية بجامعة 
  قيمة"T " المحسوبة أقل من قيمة"T "وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة ، الجدولية في المحور الثاني

 عمى طمبة كمية التربية اإلسرائيميفي االنعكاسات واالجتماعية الناتجة عن الحصار  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى داللة 
 .النوع تعزى إلى متغير األزىربجامعة 

  وعدم تمكنين من الخروج من المنازل الفسيولوجية ، االناث اكثر تأثرا بحسب طبيعتين أن إليويرجع الباحث ذلك 
 .حيث ان الحواجز االجتماعية تمنعين من ذلك 

ينص السؤال الثالث عمى ما يمي : نتائج السؤال الثالث 
 في االنعكاسات النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحصار (α≤0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

؟ (مدينة، مخيم) تعزى لمتغير السكن األزىر عمى طمبة كمية التربية بجامعة اإلسرائيمي
:  وتمت صياغة ىذا السؤال بالفرضية التالية

  واالجتماعية الناتجة عن الحصار ،في االنعكاسات النفسية (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
. (مدينة، مخيم) تعزى لمتغير السكن األزىر عمى طمبة كمية التربية بجامعة اإلسرائيمي

كما ىو مبين في الجدول التالي ، T-Testولقد تم التحقق من صحة ىذه الفرضية عن طريق اختبار 
الفروقات بالنسبة لمتغير السكن  (10)جدول رقم 

المتوسط  العددالسكن  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
"T "

قيمة 
Sig.. 

 الداللة

االنعكاسات النفسية 
 0.608 3.673 65مدينة 

 دالة 0.047 2.005
 0.900 3.393 52 مخيم

االنعكاسات 
االجتماعية 

 0.520 3.347 65مدينة 
 غير دالة 0.907 0.117-

 0.619 3.359 52 مخيم

 االستبانة ككل
 0.491 3.510 65مدينة 

 غير دالة 0.237 1.188
 0.726 3.376 52 مخيم

 1.980( = 0.05)وعند مستوى داللة  (115)الجدولية عند درجة حرية " T"قيمة * 
وقد تبين من الجدول السابق أن 

  قيمة"T " المحسوبة أكبر من قيمة"T "وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية ، الجدولية في المحور األول
 األزىر عمى طمبة كمية التربية بجامعة  اإلسرائيميفي االنعكاسات النفسية الناتجة عن الحصار (α≤0.05)عند مستوى داللة 

، وىذا يدلل عمى ان طمبة المدينة يعانون من الحصار اكثر من طمبة المخيم حيث  (المدينة)تعزى إلى متغير السكن، ولصالح 
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 العالية ولوازم الترفية اعمى من المخيم لألسعاران اىل المدينة تتوفر ليم شروط معيشية اعمى والمدينة دائما ما تكون محكومة 
 والعكس بالنسبة لممخيم حيث تعود طمبة المخيمات عمى المعيشة البسيطة وبأقل التكاليف 

  قيمة"T " المحسوبة أقل من قيمة"T "وىذا يدل عمى عدم وجود ، الجدولية في االستبانة ككل وفي المحور الثاني
 عمى اإلسرائيميفي االنعكاسات االجتماعية الناتجة عن الحصار  (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 . تعزى إلى متغير السكناألزىرطمبة كمية التربية بجامعة 
 التوصيات

 يوصي الباحث بالتالي 
 . تزويد الطالب بجرعات وبرامج نفسية لمتخفيف من حدة االنعكاسات النفسية التي واجيوىا خالل مراحل الحصار  -1
 العمل عمى نشر العدالة المجتمعية في مجتمعنا وان ال يكون ىناك تأثير لمحزب والتنظيم عمى التآخي والترابط  -2

 .المجتمعي 
مساعدة الشباب عمى الزواج بأيسر الطرق وتثقيف االسر بتخفيف الميور والتسييل عمى االىل ولوازم االفراح التي  -3

 .ترىق االسرة وتكون تربة خصبة الفتعال المشاكل بعد الزواج 
عمل دورات مكثفة لإلناث من الطمبة عمى اساس نتائج الدراسة والتخفيف عميين من معاناة الحصار حيث ان الفتيات  -4

 . بالحصار من الذكور تأثرايبقين في بيوتين ايام وليالي بدون الخروج والترويح عن النفس فين اكثر 
 .العمل عمى مخاطبة الجيات الدولية والمنظمات األىمية لمضغط لرفع الحصار االسرائيمي وصوال إلي التحرر الكامل  -5
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ممحق الدراسة 
االستبانة 

ابنائي الطمبة 
 من وجية نظر طمبة  اإلسرائيمي االنعكاسات النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحصار  " إلى لمتعرف تيدف استبانة أيديكم بين

 ولن سرية ستبقى إجابتك بأن الخانة ، عمًما  في (×)إشارة  ووضع فقراتيا عن باإلجابة التكرم  آمل( األزىركمية التربية بجامعة
.  الباحث د سميمان الحسنات. األمن القومي الخامس العممي ، مقدم لمؤتمر  البحث ألغراض إال تستخدم
 (        )انثى     (       )ذكر : النوع 
   (        )مخيم    (      )مدينة :  السكن 

 اإلسرائيمي االنعكاسات النفسية الناتجة عن الحصار 
 أوافق

 

اوافق 
بشدة 

ال محايد 
اوافق 

ال 
اوافق 
بشدة 

      وأنا ال اممك نقود   في الدراسة التركيز أستطيع ال
     وأنا محاصر في وطني  األمن بفقدان إحساس ينتابني

     فكرت في ترك الدراسة بالجامعة بسبب ظروف المعيشة الصعبة 
     آثار الحصار وتبعاتو عمى وطني  في أفكر وأنا وقتي من كثيرا يضيع
     أىدافي العممية  تحقيق في فرصتي من يقمل الحصار أن أعتقد
المصانع  منظر مشاىدتي لمجرد المتاعب لي تسبب قد أمور في أفكر

والبيوت الميدمة  ,
     

     اشعر بالقمق عمى مستقبمي عندما اري فرص العمل نادرة بسبب الحصار  
       المعيشية ظروفي بسبب ميمة محاضرات عمي تضيع ما كثيرا
     فقيرة بسبب الحصار  أسر أرى وأنا بالقمق أشعر
     تذكري اغالق المعابر امام طمبة العمم  لمجرد األفكار مني تتطاير

     اشعر ان الحصار يقمل من فرص استمراري في التعميم 
     بداخمي  عما لمتنفيس كثيرة أحيان في أبكي

 
اوافق  أوافق اإلسرائيمي االنعكاسات االجتماعية الناتجة عن الحصار 

بشدة 
ال محايد 

اوافق 
ال 

اوافق 
بشدة 

     اشعر بالغربة في وطني بسبب الحصار  
عدم تواصمي مع اصدقائي بسبب انقطاع الكيرباء يؤثر عمى تحصمي 

العممي   
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     القاسية  الظروف من معاناتي لكثرة عصبية أكثر أصبحت
     بسبب نتائج الحصار  الناس معاناة مدة تطول أن أخاف

     . اصبحت اكثر انطواء وليس لي اصدقاء بسبب شدة الحصار
     ال ازور اقاربي في اماكن بعيدة بسبب قمة األموال 

     بيتي  عن بعيد وأنا المساء اقتراب عند األمان بعدم أشعر
     ال اقيم كثيرا من الصداقات مع جيراني  

     انقطاع الكيرباء يساعد عمى تدني تحصيمي العممي 
     الطارئة  الظروف بسبب زمالئي مع التواصل في صعوبة أجد

     ومتشائم  يائسة نظرة المستقبل إلى نظرتي
     المعاناة والحصار  بسبب وطني من اليجرة في فكرت

     كثرة السرقات والجرائم في مجتمعي بسبب ضيق الحال 
     قمة اقبال الشباب عمى الزواج من نتائج الحصار  

     انقطعت اواصل المودة بيني وبين اقاربي في الخارج بسبب الحصار 
 

 تم بحمد اهلل وتوفيق


