ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر التربوي الخامس

"التداعيات التربوية والنفسية للعدوان على غزة"
المنعقد في الجامعة اإلسالمية بغزة في الفترة  13-12مايو 2015
بعنوان
التحديات التي تواجه األخصائي النفسي االجتماعي
خالل تقديم االسعافات األولية النفسية وقت األزمات واَلية التغلب عليها
إعـداد
د .أمجد عزات جمعة

أستاذ علم النفس المساعد

د .جون -هاكون شولتز

أستاذ علم النفس المساعد

جامعة ترومسو -النرويت

المجلس النرويجي لالجئين –غزة

أ .عالء الدين إبراهيم النجمة
أخصائي نفسي اجتماعي

وكالة الغوث الدولية  -غزة

أبريل 2015
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التحديات التي تواجه األخصائي النفسي االجتماعي خالل تقديم االسعافات األولية
النفسية وقت األزمات واَلية التغلب عليها

د .أمجد عـزات جمعة د .جون– هاكون شولتز أ .عالء الدين النجمة

 ملخــص الدراســة :هــدفت الد ارســة للتعــرف علــى التحــديات التــي تواجــه األخصــائي النفســي ا جتمــاعي خــالل
تقــديم ا ســعافات األوليــة النفســية وقــت األزمــات واليــة التغلــب عليهــا مــن وجهــة نظــر العــاملين فــي ب ـرامت الــدعم
النفســي ا جتمــاعي بقطــاع غ ـزة .وتيونــت عينــة الد ارســة مــن  )95أخصــائي نفســي اجتمــاعي مــن العــاملين فــي
ب ـرامت ال ــدعم النفســي ا جتم ــاعي بقطــاع غـ ـزة مرشــدي ال ــدعم النفســي ا جتم ــاعي واألخصــائيين ا جتم ــاعيين
التــابعين لوكالــة الغــوث والمؤسســات المحليــة) والــذين قــاموا بالعمــل مــع النــازحين فــي م اريــز اإلي ـواء خــالل فت ـرة
الح ــرب عل ــى غـ ـزة يوليـ ـو -أغس ــطس .2014ولتحقي ــق أغـ ـراض الد ارس ــة اس ــتخدم الب ــاحثون ف ــي د ارس ــتهم الم ــنهت
الوصفي المسحي وتيونت أداة الدراسة من استبانة التحديات التي تواجه مقدمي اإلسعافات األولية .وبعد إجـراء
المعالجـة اإلحصـائية للبيانـات أظهـرت نتـائت الدارسـة أن معـدل التحـديات التـي تواجـه مقـدمي ا سـعافات األوليـة
النفسية وقـت األزمـات بلغـت  )%73.4وهـو مسـتوى عـال .وبينـت النتـائت أن البعـد الخـاص بالتحـديات المرتبطـة
بــالموارد والتجهي ـزات أتــى فــي المرتبــة األولــى بنســبة  )%76.4ويليــه البعــد الم ـرتبط بالتحــديات اإلداريــة بــوزن
نســبي  )%73.3ويليــه البعــد الخــاص التحــديات المهنيــةل بــوزن نســبي  )%72.9ويليــه البعــد الخــاص لالتحــديات
األسرية والمجتمعيةل بوزن نسـبي  .)%72.4كمـا كشـفت النتـائت عـن عـدم وجـود فـروق ذات د لـة احصـائية فـي
متوســط تقــديرات العــاملين فــي ب ـرامت الــدعم النفســي ا جتمــاعي بقطــاع غ ـزة للتحــديات التــي تواجــه األخصــائي
النفســي ا جتمــاعي خــالل تقــديم ا ســعافات األوليــة النفســية وقــت األزمــات والي ـوارث تعــزى لمتغي ـرات الجــنس–
المؤهل العلمي– عدد سنوات الخبرة– نوع المؤسسـة– منطقـة العمـل الجغرافيـة) .وأشـارت نتـائت الد ارسـة أن نسـبة
ردود الفعل التي واجهت األخصائي النفسي ا جتماعي خـالل أو بعـد تقـديم ا سـعافات األوليـة النفسـية للنـازحين
في مرايز اإليواء بلغت  .)%72ومن أبرز الحلول المقترحة التي توصلت إليها الدراسة لمواجهة التحديات التي
تواجه ا خصائي النفسي ا جتماعي :تدريب فرق الطوارئ على التدخل واإلسعاف األولي النفسي وقت األزمات
والحروب وضع خطة واضحة لعمـل الطـوارئ فـي قطـاع غـزة الـذي يتعـرض إلـى تهديـد مسـتمر تنسـيق الجهـود
بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الـدعم النفسـي ا جتمـاعي وقـت األزمـات فتـرة الطـوارئ تشـكيل لجنـة
طوارئ عليا على مستوى المـدن والقـرى والمحافظـات وتـوفير ا حتياجـات الالزمـة لهـا تخصـيص أمـاين مناسـبة
لتقــديم اإلســعاف األولــي النفســي للنــازحين داخــل م اريــز اإليـواء وخارجهــا تــوفير ا حتياجــات واألدوات والمعــدات
الالزمة لتقديم اإلسعاف األولي النفسي للنازحين على اختالف أعمارهم توفير مساحة ترفيهية وترويحية لمقـدمي
اإلســعاف األولــي النفســي بعــد ا نتهــاء مــن العمــل فــي وقــت األزمــات والي ـوارث حفاظــا علــى ســالمتهم النفســية.
أوصت الدراسة بضرورة عقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في الحقل النفسي وتزويدهم بالمهارات التي
تس ــاعدهم عل ــى مواجه ــة ح ــا ت األزم ــات والطـ ـوارئ وتنس ــيق الجه ــود ب ــين المؤسس ــات المختلف ــة الحكومي ــة–
الدولية– المحلية) العاملة في مجال الـدعم النفسـي ا جتمـاعي وتشـكيل لجنـة طـوارئ عليـا مـن كافـة المؤسسـات
لبناء خطة واضحة.
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Challenges that Face Psychosocial Specialist during
Providing Psychological First Aid in Crisis and How to
Overcome Them
 Abstract:
This study aimed at identifying the challenges that face psychosocial
specialists during providing psychological first aid in crisis and how to
overcome them. The sample of the study consisted of (95) psycho social
counselors who follow UNRWA and local organizations and who worked
with displaced people in shelter centers during the war on Gaza 2014.
The researchers adopted the analytical descriptive method. The tool of study
was the Questionnaire of challenges that face psychosocial specialists
during providing psychological first aid . After statistical treatment of the
data results shows:
The average of challenges that face psychosocial specialists was (73.4%)
which was high level. The results also revealed that There are no
statistically significant differences in challenges that face psychosocial
specialists during providing psychological first aid in crisis due to sex
variable, academic level, experience years, organization type, and place of
work. In addition the results indicated that the psychosocial specialists
reactions during providing psychological first aid in crisis were (72%).
The researchers recommended that it important to hold advanced training
courses in psychological first aid for psycho social counselors and to set up
committees and blisters with clear emergency plan.
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مقدمـة:

لقــد شــهد اإلنســان علــى مــر العصــور واألزمــان فصــو مختلفــة مــن األحــداث األليمــة مثــل

الح ــروب والمج ــازر واليـ ـوارث الطبيعي ــة فف ــي الحـ ـربين الع ــالميتين األول ــى والثاني ــة زهق ــت مالي ــين

األرواح وشــهد القــرن الحــالي العديــد مــن الصـراعات والحــروب والن ازعــات المســلحة فــي أرجــاء العــالم

ويعتب ــر اإلنس ــان األيث ــر تض ــر ار وتهدي ــدا م ــن ه ــذي األعم ــال م ــن حي ــث قدرت ــه النفس ــية عل ــى التحم ــل
والمواجهة وخاصة األطفال والنساء والشيون المدنيين.
ه ــذا وق ــد م ــر الش ــعب الفلس ــطيني عب ــر الس ــنوات الس ــابقة بالعدي ــد م ــن األح ــداث والتج ــارب

المؤلمة التي زادت مـن المعانـاة النفسـية وا جتماعيـة وا قتصـادية لـدى كافـة شـرائحه وفئاتـه وكانـت

الحرب اإلسرائيلية األخيرة التي شنها اإلحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة في  7يوليو 2014والتي

تركـت أثارهـا السـلبية علـى جميـع السـكان الـذين يعيشـون فـي مـدن وقـرى قطـاع غـزة علـى اخـتالف

أعمـارهم ومسـتوياتهم و كانـت هـذي الحـرب مـن أطـول الحـروب حيـث اسـتمرت  51يومـا وكـذل مـن

أشـد الحـروب التـي عرفهـا سـكان قطـاع غـزة فالقصـف اإلسـرائيلي بالطـائرات الحربيـة وطـائرات
ا ستطالع وبالمدفعية الثقيلة لم يتر منطقة إ وأصابها الدمار الشديد.

وتشير اإلحصائية النهائية التي أعدها المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إلى أن عدد

الضحايا اإلجمالي بلل  2147شهيدا منهم 530 :طفال و 302امرأة و 32من الطواقم الطبية 16
صـحفيا  11مـن مـوظفي وكالـة الغـوث التابعـة لألمـم المتحـدة

).Human Rights, 2014

(Euro-Mid Observer For

وبفعل هذي الحرب تم تدمير ا ف المنازل بشكل كلي وجزئي األمر الذي أجبر سكان هذي

المنـازل علـى النـزوح والفـرار القسـري الجمـاعي إلـى منـاطق أيثـر أمانـا للحفـا علـى حيـاتهم وأفـراد
أسـرهم فاقـدين كـل أمتعـتهم وذكريـاتهم حـاملين معانـاة شـديدة مـن هـول الـدمار الـذي لحـق بمنـازلهم

لدرجة أن معالم هذي المنازل والمناطق التـي توجـد بهـا هـذي المنـازل قـد اختفـت تمامـا .مـن هنـا تـداعت
العديـد مـن المنظمـات الدوليـة العاملـة فـي قطـاع غـزة وعلـى أرسـها وكالـة هيئـة األمـم المتحـدة إلغاثـة

وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين فــي الشـرق األدنـى األنــروا) وكـذل المؤسسـات األهليـة المحليــة
لمساعدة النازحين داخل مرايز اإليواء حيث تـم فـتح مـدارس األنـروا ومـدارس الحكومـة كم اريـز إيـواء
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رسمية للنازحين الذين أصبحوا بال مأوى ورفعت األنروا حالة الطوارئ لـدى طواقمهـا مـن أجـل تـوفير
ا حتياجات ا ساسية وتقديم الدعم والمساندة للنازحين على كافة المستويات.

وقد أفادت التقارير الصادرة عن مكتب األمم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية )(OCHA

أن أعداد النازحين خالل فترة الحرب على غـزة  2014بلغـت  500.000نـازح أي بنسـبة  %28مـن
نســبة الســكان وتوزعــت أعــداد النــازحين مــا بــين م اريــز اإلي ـواء الرســمية المتمثلــة بـ ـ مــدارس األنــروا

 293.000نازح ومدارس الحكومة  49.000نازح وكـذل م اريـز اإليـواء غيـر الرسـمية 170.000
نــازح والمتمثلــة بالبنايــات الفارغــة غيــر المأهولــة البيــوت المســتأجرة اإلقامــة عنــد األقــارب المســاجد
الينائس ).(OCHA, 2014

هذا وتشير العديد من الدراسات النفسـية إلـى أن األفـراد الـذين يعيشـون فـي منـاطق الحـروب

واألزمات أيثر عرضـة ل هصـابة بالمشـكالت النفسـية المختلفـة مـن غيـرهم كمـا أن التجـارب المؤلمـة
الناتجة عن ذل لها اثار طويلة األمـد علـى الصـحة النفسـية للفـرد لـذا فـإن مقـدمي الخـدمات النفسـية
ا جتماعيــة ملقــى علــى عــاتقهم دور هــام فــي مســاعدة النــاجين والنــازحين أثنــاء األزمــة وبعــد ا نتهــاء
منهـا .وهـذا مـا تؤكـد عليـه شـعبان  )9 : 2013أن الشـعوب فـي ظـل الحـروب واليـوارث تتعـرض
ألبشـع أنـواع الظـروف الصـادمة والضـاغطة والتـي تتـر بصـماتها علـى معظـم نـواحي الحيـاة مـن بعـد
عيشها ان لم تدرن برامت دعم نفسي متخصصة وداعمة لذل .

مــن هنــا تبــرز الحاجــة لالهتمــام بمجــال اإلســعافات األوليــة النفســية فــي الظــروف الصــعبة

حي ــث إن الق ــائمين عل ــى الرعاي ــة النفس ــية ف ــي المجتم ــع يمثل ــون خ ــط ال ــدعم والرعاي ــة األول لمس ــاندة
المتضــررين وتلبيــة احتياجــاتهم مــن ال ــدعم النفس ــي ا جتمــاعي .وتع ــرف اإلســعافات األوليــة النفس ــية

حســب مشــروع ســيفير ) Sphere (2011بأنهــا ا ســتجابة اإلنســانية الداعمــة ألشــخاص يتعرضــون
للمعانـ ــاة وتنطـ ــوي علـ ــى جوانـ ــب أهمهـ ــا تقـ ــديم الرعايـ ــة والمسـ ــاندة دون تطفـ ــل وتقـ ــدير ا حتياجـ ــات

والمخــاوف ومســاعدة النــاس علــى تلبيــة احتياجــاتهم ا ساســية كالغــذاء والمــاء والمعلومــات وا ســتماع
إليهم واراحتهم ومسـاعدتهم فـي الوصـول إلـى الـدعم النفسـي ا جتمـاعي وحمـايتهم مـن التعـرض لمزيـد
مــن األذى منظمــة الصــحة العالميــة  .)3 : 2012أمــا الجــادرلي  )8 :2009فيــرى بــأن اإلســعاف

األولي النفسي هو كل ما يقدمه المسعف النفسي أو القائم على تقديم الـدعم والرعايـة النفسـية للنـاجين
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م ــن الحـ ـوادث أو اليـ ـوارث المروع ــة م ــن الم ــداخالت العالجي ــة به ــدف التخفي ــف م ــن اآلث ــار النفس ــية
للصــدمات الناتجــة عــن تل ـ الح ـوادث .ويعرفهــا بركــات  )2007بأنهــا مجموعــة مــن الخط ـوات التــي
يعبروا عن انفعا تهم بطريقـة آمنـة وأن يسـتعيدوا السـيطرة عليهـا
تساعد الناس المصدومين على أن ه
كي تتطور لديهم إلى ما هو أسوأ في الوقت الراهن أو في المستقبل.
وتع ــد اإلس ــعافات األولي ــة النفس ــية المقدم ــة أثن ــاء وبع ــد انته ــاء األزم ــات م ــن أب ــرز التقني ــات

والخدمات التي تساعد في التخفيـف مـن حـدة الضـغوط النفسـية والتجـارب الصـادمة التـي يتعـرض لهـا
الفــرد والتــي تهــدد ســالمته النفســية والجســدية وكــذل مــع األع ـراض الناتجــة عنهــا حيــث يتلقــى الفــرد
مجموعــة مــن خــدمات الــدعم النفســي ا جتمــاعي النفســي المهنيــة والمنظمــة التــي تهــدف إلــى مســاعدة
األف ـراد علــى التوافــق النفســي ا جتمــاعي فــي ظــل الظــروف الصــعبة مؤسســة ميرســي كــور مركــز

فلسطين لرعاية الصدمة .)6 : 2010

وتعتبر اإلسعافات األوليـة النفسـية بـديل عـن التفريـل النفسـي الـذي ثبتـت عـدم فعاليتـه كونهـا
تضــم عوامــل تبــدو مفيــدة للغايــة فــي عمليــة تعــافي النــاس علــى المــدى البعيــد وتشــمل الشــعور باألمــان
وا رتباط باآلخرين والهدوء وامكانية الحصول على الدعم ا جتماعي والجسـدي والعـاطفي واإلحسـاس
بالقـدرة علـى مسـاعدة الـذات مباشـرة بعـد حصـول الحـوادث المؤسـفة ;Lewis, 2009
). Hobfoll et al, 2007

(Bisson

أمــا منظمــة الصــحة العالميــة  )3 : 2012وشــعبان  )32 : 2013تصــف التفريــل

النفسي بأنها تعزيز بث الشكوى من خالل الطلب من الشخص بأن يقدم إيجا از متماسكا ومنظما عن
تعرض له مؤخ ار .وهذا التدخل غيـر موصـى
تصوراته وأفكاري وردود فعله العاطفية خالل حادث أليم ه
به وهو يختلـف عـن عمليـة جمـع المعلومـات العملياتيـة الروتينيـة لـدى عمـال اإلغاثـة الـذي تنتهجـه
بعض المنظمات في نهاية أي مهمـة أو عمـل .كمـا وتسـتهدف اإلسـعافات األوليـة النفسـية األشـخاص
الذين يعانون من ضيق نفسي جراء أزمة حقيقيـة جـراء وتشـمل اإلسـعافات األوليـة العديـد مـن الفئـات
واألفـراد وان تعـددت مسـمياتهم فهـم تـارة يسـمون النـاجين مـن حادثـة خطيـرة وقـد يسـمون الالجئــين إذا

كــانوا فــارين مــن حــرب طاحنــة أو الضــحايا إن كــانوا تعرض ـوا لالغتصــاب أو الســلب أو الســطو أو

الرهائن إن تعرضوا للخطف أو المنكوبين أو المفجوعين إن كانوا تعرضوا ليارثة ألحقت بهم خسـائر
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هائلــة بمــا فــي ذل ـ فقــدان األحبــة أو األمــال أو األوطــان  .كمــا أنــه يــتم تقــديم اإلســعافات األوليــة

النفســية إلــى أشــخاص يرغبــون بهــا أو

يمــانعون علــى األقــل فــي الحصــول عليهــا و تقــدم لألفـراد

قس ار أو بالقوة  .هـذا ويوجـد هنـا أشـخاص يحتـاجون إلـى دعـم فـوري ايثـر تقـدما كالمصـابين بجـروح
خطيرة تهدد حياتهم ويحتـاجون الـى رعايـة طبيـة طارئـة والـذين يعـانون مـن ا نزعـان الشـديد بحيـث

يس ــتطيعون ا هتم ــام بانفس ــهم وال ــذين ق ــد ي ــؤذون أنفس ــهم أو ي ــؤذون اآلخـ ـرين م ــن يج ــب عل ــى مق ــدم
اإلســعافات األوليــة النفســية التعــاون مــع جهــات ا ختصــاص فــي مثــل هــذي الحــا ت منظمــة الصــحة
العالمية . )5-4 : 2012
وتختلف األوقات التي تقـدم فيهـا اإلسـعافات األوليـة النفسـية فقـد تـتم خـالل الحـادث األزمـة أو حالـة

الطوارئ) أو بعدي مباشرة مع أشخاص يعانون من ضيق شديد أو بعد عدة أيام أو أسـابيع مـن وقوعـه
نسبة إلى الفترة الزمنية التي استغرقها الحادث ومدى شدته ويتم تقديم المساعدة في أي مكان آمـن أو

في مكان يوفر قد ار من الخصوصية للتحدث مع الشخص لضمان السرية واحترام كرامته.

ومن الضروري عند تقديم المساعدة النفسية ا ولية اجتنـاب تعـريض األشـخاص لمزيـد مـن الخطـر أو
األذى وحمــايتهم مــن األذى النفســي والجســدي والتعامــل مــع النــاس بــاحترام وحســب ثقــافتهم وأع ـرافهم

ا جتماعيــة ومســاعدتهم بشــكل منصــف ودون تمييــز لتحصــيل حقــوقهم والوصــول إلــى الــدعم المتـوافر

والتصـرف علـى أسـاس المصـلحة الفضـلى ألي شـخص تـتم مقابلتـه .ويحكـم تقـديم ا سـعافات النفســية
الحصـر :الصـدق والثقـة واحتـرام حـق ا شـخاص

األولية إرشادات أخالقية منهـا علـى سـبيل المثـال

فــي اتخــاذ ق ـ ارراتهم الخاصــة واحت ـرام خصوصــيتهم وعــدم ا ســتغالل أو طلــب المــال مقابــل المســاعدة
وعدم اعطاء وعود مزيفة وعدم المبالغة في المهارات وعدم فرض المساعدة على اآلخرين أو إجبارهم
عل ــى س ــرد قصص ــهم والحكـ ــم عل ــيهم م ــن خ ــالل أفعـ ــالهم أو مش ــاعرهم

Helpline

(Child

International, 2012: 67-68).
وتحـ ــدد الثقافـ ــة ا جتماعيـ ــة كيفيـ ــة التعامـ ــل مـ ــع اآلخ ـ ـرين فمـ ــن المهـ ــم ا نتبـ ــاي إلـ ــى الخلفيـ ــة الثقافيـ ــة

والمعتقدات الخاصة في المجتمع لتحييد مشاعر التحيز والعمل على تقديم المساعدة بـالطرق األنسـب

لألشــخاص الــذين يحتــاجون الــدعم وتــوفير أيبــر قــدر ممكــن مــن ا رتيــاح لهــم .لــذا يجــب م ارعــاة عــدة
أمور عند تقديم اإلسعافات األولية النفسية منها :مراعاة اختيار اللبـاس واللغـة وم ارعـاة الجـنس والعمـر
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والتقاليــد والســلو والمعتقــدات والــدين والتركيــز علــى التواصــل الجيــد وعــدم ممارســة الضــغط علــى أي
شخص ليروي ما حدث له إذ إن الحفا على الصمت لمدة ما قـد يـوفر للشـخص فسـحة مناسـبة وقـد

يشجعه ذل على مشاركة تجربته مع مقدمي المسـاعدة إن كـان يرغـب بـذل  .كمـا أن التواصـل الجيـد
مع األشخاص يتطلب ا نتباي إلـى طريقـة اليـالم ولغـة الجسـد وم ارعـاة الثقافـات والمجتمعـات المختلفـة
واتباع السلوكيات المناسبة التي تظهر ا حترام.

وتـرى شـعبان  )32 : 2013أن هنـا مجموعـة مـن ا عتبـارات قبـل الـدخول فـي بـرامت الـدعم

اإلسعافي أبرزها :عدم تجاهل أي تعبير انفعالي منطوق او غير منطوق أو أي إشـارة لغويـة لفظيـة

ام غيـر لفظيـة تصـدر عـن ضـحايا العنـف واليـوارث والتركيـز علـى دور األهـل أو المقـربين مـن
األصـدقاء والجيـران فـي المسـاعدة

للتغلـب علـى آثـار الصـدمة التـدخل المباشـر وعـدم ا نتظـار

ستيمال فريق المساعدة بل من المهم البدء باإلمكانات المتوفرة مهما كانت بسيط

بتصـنيف لضـحايا العنـف واليـوارث وفـق مجموعـات متشـابهة

مثـل  :األطفـال

بد مـن القيـام

النسـاء

ذوي

ا حتياجات الخاصة وضحايا ا غتصاب دون أن نضع سـمة معينـة ليـل مجموعـة أي وصـمهم

بوصمة معينة بل التصنيف غايته التصنيف الذهني المبدئي لتقديم أفضل اساليب الدعم وأيسـرها
ايصـا عبـر وقـت قصـير ا سـتفادة مـن المـوارد المتاحـة فـي المكـان الـذي نحـن عليـه واألشـخاص

موضوع اهتمامنا.

وعلى الرغم من أن هنا بعض الدراسات اهتمت بالمساندة النفسية وا جتماعية خالل وبعـد األزمـات
مثل دراسة السميري  )2010المومني والزغول  )2009إ أن موضوع اإلسعافات األولية النفسية
لــم يحــن بالعنايــة اليافيــة مــن قبــل العــاملين بالحقــل النفســي فــي المجتمعــات العربيــة لــذل تهــدف هــذي
الد ارســة بش ــكل ع ــام إل ــى تس ــليط الض ــوء عل ــى موض ــوع اإلس ــعافات األولي ــة النفس ــية والتع ــرف إل ــى

التح ــديات الت ــي تواج ــه مق ــدمي اإلس ــعافات األولي ــة النفس ــية وق ــت األزم ــات والي ــة التغل ــب عل ــى ه ــذي
التحديات في ضوء مجموعة من المتغيرات.
مشكلة الدراسة وأسئلتها :

لقــد فــاق العــدوان اإلس ـرائيلي فــي الحــرب األخي ـرة علــى غ ـزة  2014كــل التوقعــات حيــث شــن عــدوان
شامل على قطاع غزة ونظ ار لذل فإن أعداد المهجرين والنازحين في م اريـز اإليـواء مـدارس األنـروا
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والحكومة) فاق بأضـعاف العـدد المق هـدر فـي خطـط الطـوارئ التـي اعتمـدت علـى تجـارب سـابقة قـد تـم
ـإن العديـد مـن التحـديات قـد واجهـت مقـدمي
خوضها خالل الحـروب السـابقة علـى قطـاع غـزة لـذل ف ه

اإلســعافات األولي ــة النفســية خ ــالل عمله ــم م ــع الن ــازحين حي ــث تســعى التخصص ــات المختلفــة وق ــت

الحــروب واألزمــات للتخفيــف مــن حــدة ا ثــار الســلبية الناتجــة عــن مــا يتعــرض لــه األفـراد حــين يمــرون
بأزمــات أو ك ـوارث مــن قبيــل الحــروب أو األزمــات أو الي ـوارث الطبيعيــة كــالز زل والب ـرايين وغيرهــا

وعلى رأس هذي التخصصات مجال الدعم النفسي ا جتماعي والذي يهتم بسالمة الفرد النفسية .وهـذا
مــا دعــا البــاحثين إلــى تنــاول موضــوع الد ارســة حيــث تــم استشــعار هــذي التحــديات مــن خــالل العمــل
المباشــر مــع النــازحين فــي م اريــز اإلي ـواء خــالل فت ـرة الحــرب وكــذل العمــل مــع المرشــدين النفســيين
ا جتماعيين بعد الحرب من خالل برامت تدريبية مختلفة.

وعليه تتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي- :

ما التحديات التي واجهت األخصائي -النفسي االجتماعي خـالل تقـديم االسـعافات األوليـة النفسـية

وقـت األزمـات واَليـة التغلــب عليهـا مـن وجهــة نظـر العـاملين فـي بـرامج الـدعم النفسـي االجتمــاعي

بقطاع غزة؟

وينبثق عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية -:

 .1مـا درجـة تقـدير العـاملين فـي بـرامت الـدعم النفسـي ا جتمـاعي بقطـاع غـزة للتحـديات التـي تواجــه
األخصائي النفسي ا جتماعي خالل تقديم ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليوارث؟

 .2هــل توجــد فــروق ذات د لــة احصــائية فــي متوســط تقــديرات العــاملين فــي ب ـرامت الــدعم النفســي
ا جتم ــاعي بقط ــاع غ ـ ـزة للتحـ ــديات التـ ــي تواج ــه األخصـ ــائي النفسـ ــي ا جتمـ ــاعي خ ــالل تقـ ــديم

ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليوارث تعزى لمتغير الجنس؟

 .3هــل توجــد فــروق ذات د لــة احصــائية فــي متوســط تقــديرات العــاملين فــي ب ـرامت الــدعم النفســي
ا جتم ــاعي بقط ــاع غ ـ ـزة للتحـ ــديات التـ ــي تواج ــه األخصـ ــائي النفسـ ــي ا جتمـ ــاعي خ ــالل تقـ ــديم
ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليوارث تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟
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 .4هــل توجــد فــروق ذات د لــة احصــائية فــي متوســط تقــديرات العــاملين فــي ب ـرامت الــدعم النفســي
ا جتم ــاعي بقط ــاع غ ـ ـزة للتحـ ــديات التـ ــي تواج ــه األخصـ ــائي النفسـ ــي ا جتمـ ــاعي خ ــالل تقـ ــديم

ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليوارث تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة؟

 .5هــل توجــد فــروق ذات د لــة احصــائية فــي متوســط تقــديرات العــاملين فــي ب ـرامت الــدعم النفســي
ا جتم ــاعي بقط ــاع غ ـ ـزة للتحـ ــديات التـ ــي تواج ــه األخصـ ــائي النفسـ ــي ا جتمـ ــاعي خ ــالل تقـ ــديم

ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليوارث تعزى لمتغير نوع مؤسسة العمل؟

 .6هــل توجــد فــروق ذات د لــة احصــائية فــي متوســط تقــديرات العــاملين فــي ب ـرامت الــدعم النفســي
ا جتم ــاعي بقط ــاع غ ـ ـزة للتحـ ــديات التـ ــي تواج ــه األخصـ ــائي النفسـ ــي ا جتمـ ــاعي خ ــالل تقـ ــديم

ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليوارث تعزى لمتغير منطقة العمل الجغرافية؟

 .7م ــا ردود الفع ــل الت ــي أظهره ــا األخص ــائي النفس ــي ا جتم ــاعي خ ــالل أو بع ــد تق ــديم ا س ــعافات
األولية النفسية للنازحين في مرايز اإليواء؟
 .8ما ا ليات والحلول المقترحة لمواجه التحديات التي تواجـه األخصـائي النفسـي ا جتمـاعي خـالل
تقــديم ا ســعافات األوليــة النفســية وقــت األزمــات والي ـوارث مــن وجهــة نظــر العــاملين فــي ب ـرامت
الدعم النفسي ا جتماعي بقطاع غزة؟
أهمية الدراسة:

تيمن األهمية النظرية للدراسة الحالية في موضوع الدراسة الذي تتناولـه ومـن المشـكلة التـي

تحملهـا مـن خـالل مسـاهمتها فـي إثـراء األدب النفســي حـول موضـوع ا سـعافات األوليـة النفسـية وقــت
ا زمـ ــات والط ـ ـوارئ حيـ ــث تسـ ــلط الضـ ــوء علـ ــى التحـ ــديات التـ ــي تواجـ ــه مقـ ــدمي الخـ ــدمات النفسـ ــية

ا جتماعي ــة وق ــت األزم ــات واليـ ـوارث وتض ــع مجموع ــة م ــن ا لي ــات والمقترح ــات للتغل ــب عل ــى ه ــذي
التح ــديات م ــن وجه ــة نظ ــر مق ــدمي اإلس ــعافات األولي ــة النفس ــية الع ــاملين ف ــي بـ ـرامت ال ــدعم النفس ــي
ا جتماعي بالمؤسسات الدولية والمحلية العاملة في قطاع غزة.

ف ــي ح ــين تيم ــن األهمي ــة التطبيقي ــة للد ارس ــة ف ــي إثـ ـراء خبـ ـرة مق ــدمي الخ ــدمات النفس ــية ا جتماعي ــة
بالمهــارات العمليــة لهســعافات األوليــة النفســية وكــذل ا ســتفادة مــن نتائجهــا فــي تزويــد العــاملين فــي
برامت الدعم النفسي ا جتماعي في المؤسسات الحكومية والدولية واألهلية المختلفة بمقترحات وحلـول
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للتح ــديات الت ــي تـ ـواجههم خ ــالل تق ــديمهم لهس ــعافات األولي ــة النفس ــية .باإلض ــافة إل ــى أن نت ــائت ه ــذي

الد ارسـة تفـتح الطريـق أمـام طلبــة الد ارسـات العليـا والبـاحثين إلجـراء د ارســات أخـرى فـي بيئـات مشــابهه
للبيئة الفلسطينية.
أهداف الدراسة:

تهدف هذي الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 .1اليشف عن التحديات التي تواجه األخصائي النفسي ا جتماعي خـالل تقـديم ا سـعافات األوليـة
النفســية وقــت األزمــات واليـوارث مــن وجهــة نظ ـر العــاملين فــي ب ـرامت الــدعم النفســي ا جتمــاعي

بقطاع غزة.

 .2اليشــف عــن أهــم الفــروق اإلحص ــائية فــي متوســط تقــديرات الع ــاملين فــي ب ـرامت الــدعم النفس ــي
ا جتم ــاعي بقط ــاع غ ـ ـزة للتحـ ــديات التـ ــي تواج ــه األخصـ ــائي النفسـ ــي ا جتمـ ــاعي خ ــالل تقـ ــديم
ا ســعافات األوليــة النفســية وقــت األزمــات والي ـوارث تبعــا لمتغي ـرات الد ارســة الجــنس – المؤهــل

العلمي – عدد سنوات الخبرة – نوع المؤسسة– منطقة العمل الجغرافية).

 .3التعــرف إلــى ردود الفعــل التــي ظهــرت لــدى األخصــائي النفســي ا جتمــاعي خــالل أو بعــد تقــديم
ا سعافات األولية النفسية للنازحين في مرايز اإليواء.
 .4وضــع مجموعــة مــن الحلــول المقترحــة للتح ــديات التــي واجهــت األخصــائي النفس ــي ا جتمــاعي
خالل تقديمه ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليوارث بقطاع غزة.
حـدود الدراسـة:
الحد النوعي :تقتصر هـذي الد ارسـة علـى تحديـد التحـديات التـي تواجـه األخصـائي النفسـي ا جتمـاعي

خالل تقديمه لهسعافات األوليـة النفسـية وقـت األزمـات واليـوارث مـن وجهـة نظـر العـاملين فـي بـرامت
الدعم النفسي ا جتماعي بالمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية) بقطاع غزة.
الحد المكاني  :يمثل قطاع غزة الحد المكاني لهذي الدراسة.

الحد الزماني  :أجريت هذي الدراسة خالل شهري يناير وأبريل . 2015

الحـد البشـري  :تقتصـر هــذي الد ارسـة علـى العـاملين فـي بـرامت الـدعم النفسـي ا جتمـاعي بقطـاع غـزة

مرشــدي الــدعم النفســي ا جتمــاعي واألخصــائيين ا جتمــاعيين التــابعين لوكالــة الغــوث والمؤسســات
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المحليــة) والــذين قــاموا بالعمــل مــع النــازحين فــي م اريــز اإليـواء خــالل فتـرة الحــرب علــى غــزة يوليــو-
أغسطس .2014
مصطلحات الدراسة:

اإلسعافات األولية النفسية  :ويعرفها الباحثون إجرائيا هي كل ما يقدمه القـائم علـى الرعايـة النفسـية
ا جتماعية من دعم ومساندة للناجين المصابين بالصدمة خالل فترة الحرب على غزة  2014وذل

خــالل تواجــدهم داخــل م اريــز اإليـواء بغـرض المســاعدة فــي التخفيــف مــن حــدة الخبـرة الصــادمة التــي
تعرض لها والتي تهدد سالمته النفسية والجسدية.

األخصــــائي النفســـــي االجتمـــــاعي :يعـ ــرف أبـ ــو عبـ ــاة ونيـ ــازي  )55 :2000األخصـ ــائي النفسـ ــي

ا جتم ــاعي ه ــو الش ــخص المؤه ــل علمي ــا لتق ــديم المس ــاعدة المتخصص ــة لألفـ ـراد والجماع ــات ال ــذين

يواجهون بعض الصعوبات والمشكالت النفسية ا جتماعية.

التعريف اإلجرائي :هو الشخص المؤهل علميا في مجـال اإلرشـاد النفسـي والخدمـة ا جتماعيـة والـذي
يعمل في برامت الدعم النفسي ا جتماعي بقطاع غـزة مرشـد الـدعم النفسـي ا جتمـاعي -األخصـائي

ا جتم ــاعي) التابع ــة لوكال ــة الغ ــوث والمؤسس ــات الحكومي ــة والمحلي ــة وق ــام بتق ــديم ال ــدعم والمس ــاندة
النفسية ا جتماعية للنازحين في مرايز اإليواء خالل فترة الحرب على غزة يوليو-أغسطس .2014

 التحـــديات التـــي تواجـــه األخصـــائي النفســـي :التعريـــف اإلجرائـــي :ه ــي مجموع ــة الص ــعوبات أوالمشــكالت أو العوامــل الت ــي تعرقــل عمــل األخصــائي النفس ــي ا جتمــاعي خــالل تقديمــه ا ســعافات

األولية النفسية للنازحين في مرايز اإليواء وتحول دون تقـديم خدمـة نفسـية ذات جـودة عاليـة وتحقيـق

األهداف المرجوة من وراء التدخل .وتنقسم هذي التحـديات إلـى  :تحـديات أسـرية مجتمعيـة تحـديات
إدارية تحديات مرتبطة بالموارد والتجهيزات تحديات مهنية).

 -ردود أفعــال األخصــائي النفســي :ويعرفهــا البــاحثون إجرائيــا بأنهــا مجموعــة ا ســتجابات الحســية -

ا نفعالي ــة والحركي ــة الت ــي أظهره ــا األخص ــائي النفس ــي ا جتم ــاعي خ ــالل أو بع ــد تق ــديم ا س ــعافات
األولية النفسية للنازحين في مرايز اإليواء.
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الدراسات السابقة :

بعــد مراجعــة البــاحثين للعديــد مــن الد ارســات التــي تناولــت الخــدمات النفســية ا جتماعيــة المقدمــة وقــت
األزمات والحروب واستراتيجيات التعامل مع الناجين فقـد تبـين أنـه

توجـد هنـا د ارسـات فـي البيئـة

العربي ــة تتن ــاول موض ــوع اإلس ــعافات األولي ــة النفس ــية وق ــت ا زم ــات بش ــكل مباش ــر وفيم ــا يل ــي أه ــم
الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة بشكل غير مباشر:

أما دراسة السميري ( :)2010هدفت للتعرف على العالقة بـين المسـاندة ا جتماعيـة واألمـن النفسـي
لدى أهالي البيوت المدمرة خالل العدوان اإلسرائيلي على محافظات غـزة – ديسـيمبر  2008وكـذل

التع رف على التفاوت في النسب المئويـة لمجـا ت مقياسـي المسـاندة ا جتماعيـة واألمـن النفسـي لـدى
أهــالي البيــوت المــدمرة كمــا هــدفت الد ارســة للتعــرف علــى الفــروق فــي المســاندة ا جتماعيــة واألمــن

النفســي والتــي تعــزى إلــى متغيــر الجــنس وكــذل علــى حجــم المســاندة ا جتماعيــة علــى الجنســين مــن
أهالي البيوت المدمرة .وشملت عينـة الد ارسـة  200مـواطن نصـفهم مـن الـذكور والنصـف ا خـر مـن
اإلن ــاث واس ــتخدمت الباحث ــة مقي ــاس المس ــاندة ا جتماعي ــة ومقي ــاس األم ــن النفس ــي وأظه ــرت نت ــائت

الدارســة أن أيثــر مجــا ت مقيــاس المســاندة ا جتماعيــة شــيوعا هــو الرضــا عــن المســاندة بــوزن نســبي

 %86ويليه مجال المساندة المعنوية بوزن نسبي  %83ويليه مجال المساندة المادية ووزنه النسبي
 %73وأن مستوى المساندة ا جتماعية لدى أهالي البيوت المـدمرة مرتفـع حيـث بلغـت الدرجـة اليليـة

للمقياس  %80كما بينت نتائت الدراسة أن أيثر مجا ت مقياس األمن النفسي شـيوعا هـو المواجهـة
الواقعية لألمـور وعـدم الهـروب منهـا ووزنهـا النسـبي  %63ويليـه الشـعور باليفـاءة والقـدرة علـى حـل

المشــكالت وتمل ـ زمــام األمــور والنجــاح ووزنهــا النســبي  %60كمــا بينــت نتــائت الد ارســة أن مســتوى

األمن النفسي لـدى أهـالي هـذي البيـوت موضـع الدارسـة مـنخفض حيـث بلغـت الدرجـة اليليـة للمقيـاس

 %50.67كما كشفت النتائت عن وجـود عالقـة ارتبـاط موجبـة بـين الدرجـة اليليـة لمقياسـي المسـاندة
ا جتماعية واألمن النفسي كما أظهرت نتـائت الد ارسـة وجـود فـروق معنويـة بـين الجنسـين فـي الدرجـة

اليليــة لمقيــاس األمــن النفســي لصــالح اإلنــاث ووجــود فــروق معنويــة بــين الجنســين فــي الدرجــة اليليــة
لمقياس المساندة ا جتماعية لصالح اإلناث كما كشفت نتائت الد ارسـة أن حجـم المسـاندة ا جتماعيـة

كبير على الجنسين من أهالي البيوت المدمرة.
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أما دراسة المومني والزغـول ( :)2009هـدفت إلـى التعـرف علـى اسـتراتيجيات التعامـل لـدى النـاجين

واألســر المتض ـررة مــن تفجي ـرات فنــادق عمــان وتيونــت عينــة الد ارســة مــن  )353فــردا مــن النــاجين

وأسرهم من الدرجة القرابية األولى .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتصميم مقياس اسـتراتيجيات

التعامل .وقد استخدم الباحث ستخالص النتـائت األوسـاط الحسـابية وا نح ارفـات المعياريـة وتحليـل
التباين الثنائي .وأشارت نتائت الدراسة إلى أن أبرز استراتيجيات التعامل المستخدمة مـن قبـل النـاجين
واألســر المتضــررة مــن تفجيـرات فنــادق عمــان جــاءت بدرجــة متوســطة علــى جميــع أبعــاد اســتراتيجيات
التعامــل باســتثناء بعــد حــل المشــكالت والتعامــل النشــط الــذي جــاء بدرجــة مرتفعــة .وأظه ـرت نتــائت

الد ارسـة وجــود فـروق ذات د لــة إحصــائية فـي درجــة امـتال النــاجين واألســر المتضـررة مــن تفجيـرات

فنادق عمان ستراتيجيات التعامل تعزى ألثر الجنس في مجال التـدين وفـي مجـال التفريـل العـاطفي

وكانت هذي الفروق لصالح اإلنـاث بينمـا لـم تيـن هنـا فـروق فـي المجـا ت األخـرى .وأشـارت نتـائت
الدراسة إلى وجود فروق ذات د لة إحصائية تعزى ألثر وجودهم في موقع التفجيـرات فـي مجـال حـل

المشكالت كانت الفروق لصالح فئة الموجـودين فـي موقـع التفجيـرات وفـي مجـال لـوم الـذات وكانـت

الفروق لصالح فئة غير المتواجدين في موقع التفجيرات بينما لم تظهر فروق في المجا ت األخرى.

وانتهـت الد ارسـة إلــى وجـود فـروق ذات د لــة إحصـائية تعـزى ألثــر الخبـرة الصـدمية فــي مجـال التــدين
وكانت الفروق لصالح فئة من لـديهم خبـرة صـدمية سـابقة ومجـال ا سـترخاء والترفيـه وكانـت الفـروق
توجد فروق في المجا ت األخرى.

لصالح من ليس لديهم خبرة صدمية سابقة بينما

وهدفت دراسة ليفـي واَخـرون ) Leavy et al. (2009للتعـرف علـى مـدى مسـاهمة ا شـت ار فـي
مجموعات المساندة ا جتماعية على التييـف مـع صـدمة الفقـدان وشـملت عينـة الد ارسـة  )44أرمـال

و  ) 25أرملة وكشفت نتائت الدراسة أن خبرة الفقدان تمثل أيثـر ا حـداث المرضـية وأنهـا تمثـل أزمـة
فــي إطــار األسـرة إ أن إد ار الفــرد لوجــود مســاندة اجتماعيــة ورضــا الفــرد عنهــا وعمــق عالقــة الفــرد

ممن يساندي تخفف من األسى والحزن والقلق الناتت عن خبرات الفقد.

كما وهدفت دراسة المومني والزغول ( :)2009للتعرف على مستوى الدعم ا جتمـاعي المـدر لـدى
ضحايا وأسر تفجيرات فنادق عمان .حيـث تـألف أفراد الدراسة من  )353فردا مـن الضـحايا وأسـرهم
مــن درجــة الق اربــة األولــى .ولتحقيــق أهــداف الد ارس ــة ق ــام الباحثــان بتصــميم مقيــاس الــدعم ا جتمــاعي
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المدر  .وقد استخدم الباحثان ستخالص النتـائت األوسـاط الحـسابية وا نح ارفـات المعيارية وتحليل

التب ــاين الثالث ــي .وأش ــارت نت ــائت الد ارس ــة إل ــى أن مس ــتوى ال ــدعم ا جتم ــاعي المق ــدم لض ــحايا وأس ــر

تفجيرات فنادق عمان اإلرهابية جاء بدرجـة متوسطة على األداة ككل وعلـى كـل أبعادهـا حيـث احتـل
مجال شبكة الدعم ا جتمـاعي المرتبـة األولـى فيمـا احتــل مجــال الـدعم المـادي المرتبـة األخيـرة كمـا

بينــت النتــائت عــدم وجــود فــروق ذات د لــة إحصــائية علــى األداة ككــل فــي مســتوى الــدعم ا جتمــاعي
تعــزى ألثــر الجــنس فــي جميــع المجــا ت وكــذل إلــى عــدم وجــود فــروق ذات د لــة إحصــائية تعــزى
ألثر التواجد في منطقة التفجيـرات في حين أظهرت نتـائت الد ارسـة وجـود فـروق ذات د لـة إحصـائية

تعزى ألثر الخبرة الصدمية وكانـت الفـروق لصـالح فئــة مـن لـديهم خبـرة صـدمية سـابقة .وفيمـا يتعلـق
باألبعــاد الفرعيــة الخمســة لــألداة فقــد أظهــرت نتــائت الد ارســة عــدم وجــود فــروق ذات د لــة إحصــائية

تعزى ألثر الجنس في جميع المجا ت باستثناء مجال الـدعم العـاطفي حيـث كانـت الفــروق لــصالح
فئـة اإلنـاث .وكـذل عـدم وجـود فـروق ذات د لـة إحصـائية تعـزى ألثـر التواجـد فـي منطقـة التفجيـرات

وذلـ فــي جميــع المجــا ت  .كمــا بينــت النتــائت عــدم وجــود فــروق ذات د لــة إحصــائية تعــزى ألثــر
الخبرة الصدمية فـي مجـالي شـبكة الــدعم ا جتمــاعي والـدعم العـاطفي بينمـا كانـت هنـا فـروق ذات

د لــة إحصــائية تعــزى ألثــر الخبـرة الصــدمية فــي مجــا ت الــدعم المــادي والــدعم التقييمــي وتشــجيع

اآلخرين وكانت الفروق لصالح فئة من لديهم خبرة صدمية.

أما دراسة الهـاي وآخـرون ) Elhai et al. (2006هـدفت للتعـرف علـى مـدى اسـتخدام مـوظفي

اإلغاثة واليوارث في الصليب األحمر األمريكي لخدمات الصحة النفسية قبل أحداث سبتمبر 2011
وبعـد عـام مـن ا حـداث وكـذل للتعـرف علـى الخصـائص الديموغرافيـة لهـؤ ء المـوظفين .وتيونـت
عينـة الد ارسـة مـن ) (3015مـن مـوظفي اإلغاثـة حيـث تـم تطبيـق الد ارسـة علـيهم بعـد عـام مـن

التفجيرات .وقد أظهرت نتائت الدراسة أنه في الوقت الذي كان فيه ) (13.5 %من موظفي اإلغاثة

يسـتخدمون خـدمات الصـحة النفسـية قبـل الهجمـات أصـبح )(10.7 %

مـنهم يسـتخدمونها بعـد

التفجيرات .في حين أن العوامل التـي سـاهمت فـي زيـادة احتماليـة اسـتخدام الخـدمات كانـت كمـا يلـي:
عدم وجود معالجة نفسية سابقة وصغر السن واعتبار الشخص مطلقا أو أرمال وأعراض عالية من
ا قحام أو اإلثارة الزائدة لضغوط ما بعد الصدمة .
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هذا وقـام كـل مـن مننـديز ومـولي ومجالـدي ( Menendez Molly Magaldi (2006بد ارسـة

حـول ا سـتجابات الصـحية لزوجـات وعـائالت رجـال المطـافب بعـد هجمـات  11سـبتمبر 2001

بعد الصعوبات البالغة التي واجهها رجال مصلحة المطافب في إخماد حريـق تفجيـرات مركـز التجـارة
العالمي وامكانية تعرضهم للموت وأهوال الـدمار ومشـاهد الجرحـى والجثـث ومـا ترتـب عليـه مـن

متابعة وقلق وترقب من عائلتهم نتيجـة للخسـائر البشـرية التـي تعـرض لهـا رجـال المصـلحة .وتيونـت
عينـة الد ارسـة مـن )  ( 130زوجـة .وتـم تطبيـق اسـتبانه مقننـة علـى مجموعـة مـن زوجـات رجـال
المطافب الذين كانت مهمتهم في الطابق األرضي .وقد بينـت نتـائت الد ارسـة أن النسـاء قـد اسـتخدمن

أشكال ا رتباط والدعم والمساندة النفسـية وا جتماعيـة مـع األزوان للتييـف مـع األثـار النفسـية الناتجـة
عن الخبرات الصادمة التي تعرضوا اليها خالل عملهم واسعافهم للناجين كمـا أفـاد المشـاركون أنهـم

كانوا يتعاملون بحذر دائم أثناء مساعدة عائلة رجال المطافب في التييف.

هـذا وهـدفت د ارسـة فوسـتانس واَخـرون ) Vostains et al. (2001للتعـرف علـى مشـكالت
الص ــحة النفس ــية وال ــدعم النفس ــي ا جتم ــاعي ل ــدى األمه ــات المتش ــردات واألطف ــال ض ــحايا العن ــف

األســري والمجتمعــي .وقــد تمــت مقارنــة  3مجموعــات مــن العــائالت المشــردة :مجموعــة العــائالت التــي

تعرضت للعنف األسري  48أما مع  75طفال) ومجموعة ضـحايا العنـف مـن قبـل األحيـاء السـكنية
والجيران  14أما مع  29طفال) والمجموعة ا خيرة شملت المتشردين نتيجـة ألسـباب متعـددة 31
أمـا مـع  54طفـال) .وقــد اسـتخدم البـاحثون المقابلــة شـبه المقننـة ومقيــاس مشـكالت الصـحة العامــة

ومقيــاس المســاندة األس ـرية ومقيــاس الوضــع الصــحي .وقــد أشــارت نتــائت الد ارســة إلــى أن مســتويات

اإلصابة في ا ضطرابات النفسية كانت مرتفعـة لـدى المجموعـة التـي تعرضـت للعنـف األسـري بنسـبة

 %35.7لألطف ــال و  %21.9لألمه ــات) وك ــذل كان ــت النس ــبة ل ــدى المجموع ــة الت ــي تعرض ــت

للعنف المجتمعي الحي والجيران)  %52.2لألطفال و  % 50لألمهات) .كما أشارت النتائت إلى
أن مســتويات الــدعم النفســي ا جتمــاعي كانــت علــى قــدر كبيــر مــن مــن األهميــة وخصوصــا الــدعم
النفســي ا جتمــاعي مــن أف ـراد األس ـرة .وقــد أوصــت الد ارســة بضــرورة تيامــل واعــادة دمــت التــدخالت

المتعلقـة بالصـحة النفسـية لضـحايا العنـف األسـري مـع البـرامت المجتمعيـة  .ويتوجـب علـى أخصـائي
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الصــحة النفســية العمــل والتعــاون عــن قــرب مــع دوائــر الســكان والخــدمات ا جتماعيــة ومؤسســات
التعليم والشرطة.

هـذا وأجـرى اورسـانو واخـرون ) Ursano et al. (1995د ارسـة طوليـة لتقيـيم اضـطرابات مـا بعـد
الصدمة وا يتئاب بعد التعرض لصـدمة المـوت و تيونـت عينـة الد ارسـة مـن )  ( 54عامال مسـعفا

من حاملي الجثث بعد شهر وأربعة أشهر وثالثة عشر شه ار ًعلى وقوع الحادث مقابل عينة أخرى
من العمال لم يتعرضوا للحادث وقد استخدم الباحـث وزمـالؤي مقيـاس تـأثير الحـدث ) (IESومقيـاس
) (Zunkلاليتئاب وقد بينت نتائت الدراسة ارتفـاع أعـراض األفكـار ا قتحاميـة والتجنبيـة فـي الشـهر
األول والرابع والثالث عشر ثم تناقصت بمرور الوقت .وكذل أشـارت نتـائت الد ارسـة إلـى اضـطراب
ضغوط ما بعد الصدمة كان في الشهر الول بنسبة  %11و  10 %في الشهر الرابع و  2%في
الشهر الثالث عشر.
من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يمكن استنتاج اآلتي-:


يتب ــين م ــن مراجع ــة الد ارس ــات الس ــابقة ن ــدرة الد ارس ــات العربي ــة واألجنبي ــة الت ــي اهتم ــت بموض ــوع
الدراسة الراهنة ا سعافات األوليـة النفسـية والتحـديات التـي تواجـه مقـدمي الخـدمات النفسـية وقـت

األزم ــات واليـ ـوارث والتعام ــل م ــع ض ــحايا اليـ ـوارث والح ــروب والت ــي تناول ــت متغيـ ـرات الد ارس ــة

مجتمعة في حدود علم الباحثين.


بــالرغم مــن تنــوع البيئــات الجغرافيــة والفت ـرات الزمنيــة التــي أجريــت فيهــا الد ارســات الســابقة إ أن
معظــم نتائجهــا أيــدت نتائجهــا علــى أهميــة الــدعم النفســي ا جتمــاعي وقــت األزمــات والي ـوارث
ودورها في التخفيف من حدة ا ضطرابات النفسية لدى الضـحايا الـذي تعرضـوا لخبـرات صـادمة

ومساعدتهم على تحقيق التوافق النفسي.



لقد استفاد الباحثون من الدراسات السابقة من خالل توسيع نطاق اطالعهما على هذي الدراسات

من الناحيـة النظريـة وكـذل كيفيـة بنـاء ا سـتبانة وطريقـة تنفيـذها واسـتخدام الطـرق اإلحصـائية
المناسبة وفي تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وصياغة األسئلة ومن ثم تفسير النتائت.


مــا يميــز هــذي الد ارســة اهتمامهــا بفئــة هامــة وهــي مقــدمي اإلســعافات األوليــة النفســية العــاملين فــي

ب ـرامت الــدعم النفســي ا جتمــاعي بقطــاع غ ـزة مرشــدي الــدعم النفســي ا جتمــاعي واألخصــائيين
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ا جتماعيين التابعين لوكالة الغوث والمؤسسات المحلية) والـذين قـاموا بالعمـل مـع النـازحين فـي
م اريـز اإليـواء خـالل فتـرة الحـرب علـى غـزة يوليــو -أغسـطس  2014باإلضـافة إلـى أن الدرســة
تسعى لوضع حلول مقترحة ألبرز التحديات التي واجهتهم خالل تقديمهم للخدمة النفسية.

إجراءات الدراسة :

منهجيــة الدراســة  :قــام البــاحثون باســتخدام المــنهت الوصــفي المســحي) الــذي يهــتم بد ارســة األحــداث
والظـ ـواهر والمواق ــف المختلفل ــة وتحليله ــا وتفس ــيرها دون ت ــدخل م ــن الباح ــث وق ــد ت ـ َّـم تط ــوير اس ــتبانة
لغايات جمع البيانات وتحليلها إحصائيا لهجابة على أسئلة الدراسة األغا واألستاذ .)83 :2004
مجتمع وعينة الدراسة :

 .1مجتمـــع الدراســـة  :يتيــون مجتمــع الد ارســة مــن العــاملين فــي ب ـرامت الــدعم النفســي ا جتمــاعي

بقطاع غزة مرشدي الدعم النفسي ا جتماعي واألخصائيين ا جتماعيين التابعين لوكالة الغـوث

والمؤسسات المحلية والحكومية).
 .2عينة الدراسة :

قسم الباحث عينة الدراسة إلى قسمين -:

أ -عينـة اسـتطالعية  :قـام الباحـث بتطبيـق أدوات الد ارسـة علـى عينـة اسـتطالعية مكونـة مــن )30

أخصــائي نفســي اجتمــاعي مــن العــاملين فــي بـرامت الــدعم النفســي  -ا جتمــاعي بقطــاع غـزة وقــد تــم

اختيارهم بشكل حصصي لهجابة على ا ستبانة المكونـة وذلـ لحسـاب صـدق وثبـات أدوات الد ارسـة

.

ب -العينـــة الفعليـــة  :تيون ــت عين ــة الد ارس ــة الفعلي ــة م ــن  )95أخص ــائي نفس ــي  -اجتم ــاعي م ــن
الع ــاملين فـ ــي ب ـ ـرامت الـ ــدعم النفسـ ــي ا جتمـ ــاعي بقطـ ــاع غ ـ ـزة مرشـ ــدي الـ ــدعم النفسـ ــي ا جتمـ ــاعي

واألخصــائيين ا جتمــاعيين التــابعين لوكالــة الغــوث والمؤسســات المحليــة) والــذين قــاموا بالعمــل مــع
النــازحين فــي م اريــز اإلي ـواء خــالل فت ـرة الحــرب علــى غ ـزة يوليــو  2014حيــث تــم اختيــارهم بشــكل
عشوائي والجدول  )1يبين خصائص عينة الدراسة.
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جدول ()1
يبين بيانات وخصائص عينة الدراسة
المتغير
الجنس

المؤهل العلمي

عدد سنوات الخبرة

المؤسسة التي عملت معها
فترة الطوارئ

المنطقة التي عملت بها

البيان

العدد

النسبة المئوية

ذكر

59

62.1

أنثى

36

37.9

المجموع

95

%100

بكالوريوس

80

84.2

ماجستير

15

15.8

دكتوراي

-

-

المجموع

95

%100

 5 -1سنوات

36

37.9

 10 – 6سنوات

35

36.8

 11سنة فأكثر

24

25.3

المجموع

95

%100

مؤسسة دولية

46

48.4

مؤسسة أهلية

40

42.1

مؤسسة حكومية

9

9.5

المجموع

95

%100

شمال غزة

14

14.7

غزة

42

44.2

الوسطى

4

4.2

خانيونس

15

15.8

رف

20

21.1

المجموع

95

%100

84

أداة الدراسة:

بعــد اإلطــالع علــى الد ارســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الد ارســة والنتــائت التــي توصــلت إليهــا

والمق ــاييس الت ــي اس ــتخدمتها مث ــل د ارس ــة د ارس ــة الس ــميري  )2010الم ــومني والزغ ــول )2009

وكــذل اســتطالع رأي عينــة مــن مرشــدي الــدعم النفســي ا جتمــاعي عــن طريــق المقــابالت الشخصــية

ذات الطابع غير الرسمي وسؤالهم عن أبرز التحديات التي واجهتهم خالل عملهم في م اريـز اإليـواء
بعد ذل تم بناء استبانة تيونت من ثالثة أجزاء:
الجــزء األول :يتضـ َّـمن المعلومــات األساســية عــن أف ـراد عينــة الد ارســة :الجــنس – المؤهــل العلمــي –
عدد سنوات الخبرة – نوع المؤسسة– منطقة العمل الجغرافية).

الجزء الثاني :يتناول التعرف علـى التحـديات التـي تواجـه األخصـائي النفسـي ا جتمـاعي خـالل تقـديم
ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليـوارث مـن وجهـة نظـر العـاملين فـي بـرامت الـدعم النفسـي

ا جتمــاعي بقطــاع غ ـزة ويتضـ َّـمن  )36فق ـرة موزعــة علــى أربــع مجــا ت رئيســية وهــي مجــال:
تحديات أسرية مجتمعية تحـديات إداريـة تحـديات مرتبطـة بـالموارد والتجهيـزات تحـديات مهنيـة )

ت ــم قياســها مــن خ ــالل مقيــاس ليكــرت  )Likertالخماس ــي أواف ــق بش ــدة موافــق محايــد مع ــارض
معارض بشدة).
الجزء الثالث :تضمن سؤال حول ردود الفعل الخاصة التي أظهرها مقدمي اإلسعافات األولية النفسية
أثناء أو بعد العمل مع النازحين في مرايز اإليواء واشتمل على  )10فقرات أما السؤال ا خر فكان
عبــارة عــن س ـؤال مفتــوح حــول كيفيــة التغلــب علــى التحــديات التــي تواجــه مقــدمي اإلســعافات األوليــة
النفسية في حالة األزمات والطوارئ.
صدق األداة:

تم ايجاد الصدق داة الدراسة بعدة طرق منها-:

أ  -الصدق الظاهري :قام الباحثون بعرض ا ستبانة على مجموعة من الخبراء والمختصين فـي علـم
النفس والصحة النفسية من أجل الوقوف على مدى مالئمة ا ستبانة لما وضعت من أجله وكذل

من أجل إبداء مالحظاتهم وتعليقاتهم علـى فقـرات ا سـتبانة .ومـن ث َّـم أخـذ اقت ارحـاتهم وموافقـاتهم علـى
األسئلة بعين ا عتبار وتم حذف األسئلة التي اتفق محكمان اثنان فأيثر على حذفها.
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ب) صدق االتساق الـداخلي  :Internal Consistencyتـم التحقـق مـن صـدق ا تسـاق الـداخلي

من خالل حساب معامالت ا رتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات ا ستبانه والدرجـة اليليـة للمجـال
كما هو موضح في جدول )2

جدول ( )2معامالت االرتباط بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال

الفقرة

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

أوال  :التحديات األسرية
والمجتمعية

الفقرة

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

ثالثا  :تحديات مرتبطة
بالموارد والتجهيزات

1

0.585

**

0.602

**

**

2

0.55

**

19

0.784

**

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

35

0.625

**

36

0.602

**

خامسا  :ردود األفعال
الخاصة باألخصائي

3

0.751

**

20

0.625

**

37

0.625

**

4

0.623

**

21

0.958

**

38

0.555

**

5

0.530

**

22

0.751

**

39

0.685

**

6

0.458

**

23

0.702

**

40

0.625

**

7

0.623

**

رابعا  :التحديات المهنية

41

0.784

**

8

0.526

**

24

0.502

**

42

0.639

**

9

0.741

**

25

0.745

**

43

0.741

**

أوال  :التحديات اإلدارية

26

0.625

**

44

0.625

**

10

0.741

**

27

0.456

**

45

0.784

**

11

0.652

**

28

0.369

*

46

0.625

**

12

0.759

**

29

0.942

**

13

0.654

**

30

0.665

**

14

0.602

**

31

0.754

**
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الفقرة

مستوى

معامل

الفقرة

معامل

االرتباط

الداللة

15

0.669

**

32

16

0.789

**

33

0.620

17

0.741

**

34

0.520

** دالة عند 0.01

مستوى

االرتباط

الداللة

0.651

**
**
**

* دالة عند 0.05

الفقرة

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

غير دالة

يتضح من الجدول  )2أن جميع الفقرات دالة إحصائيا حيث كان مستوى الد لة لجميع الفقـرات أقـل
مــن  . α= 0.05ممــا يعنــي أن هــذي هــذي الفق ـرات تنتمــي إلــى مجــا ت ا ســتبانة ممــا يحقــق صــدق
ا تساق الداخلي لها.

ثبات األداة  :تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقتين -:

أ .الثبات بطريقة ألفا كرونباخ :قـام البـاحثون بحسـاب ثبـات ا سـتبانة عـن طريـق بحسـاب معامـل
ألفا كرونبان ليل من المجا ت الفرعية والدرجة اليلية لالستبانة موضوع الد ارسـة والجـدول )3

يبين ذل
جدول (  ) 3معامل الثبات ألفا كرونباخ لمجاالت االستبانة
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

المجال

9

0.84

8

0.74

6

0.64

التحديات المهنية

13

0.69

ردود األفعال الخاصة باألخصائي

10

0.67

الدرجة الكلية

46

0.78

التحديات األسرية والمجتمعية
التحديات اإلدارية
التحديات المرتبطة بالموارد والتجهيزات

يبــين الجــدول  )3أن معــامالت ألفــا لتقــدير ثبــات ا ت لألبعــاد الفرعيــة تراوحــت مــا بــين – 0.67
 )0.84تقريبــا وهــي معــامالت مرتفعــة كمــا أن معامــل ثبــات ا ســتبانة كلــه بلــل  )0.78وهــي قيمــة
مرتفعة وقوية وتشير إلى درجة عالية من الثبات.
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ب .الثبات بطريقة التجزئة النصفية :Split Half Method

قام الباحثون بحساب معامل ا رتبـاط بـين مجم ــوع درجـات األسـئلة الفرديـة ومجمـوع درجـات األسـئلة
الزوجيــة ليــل مــن المجــا ت الفرعيــة والدرجــة اليليــة لالســتبانة ثــم اســتخدم معادلــة ســبيرمان – بـراون

التنبؤيــة لتع ــديل طــول ا ختبـــار حيــث أن معام ــل ا رتب ــاط المحس ــوب ه ــو لنصــف ا ســتبانة فق ــط

ويعــرف األغــا واألســتاذ  )110 :2004معادلــة ســبيرمان-بـراون بأنهــا المعادلــة التــي تســتخدم لقيــاس
ثبــات المقيــاس كلــه بعــد اج ـراء التجزئــة النصــفية والتــي

تقــيس إ نصــف المقيــاس لــذا يلــزم قيــاس

ثبات المقياس كله من خالل معادلة سبيرمان-براون .والجدول  )4يبين ذل :

جدول ( )4يبين معامالت ثبات المجاالت الفرعية والدرجة الكلية للمقياس بطريقة التجزئة النصفية
معامل الثبات

معامل الثبات
0.72

المجال

عدد الفقرات

التحديات األسرية والمجتمعية

9

0.56

التحديات اإلدارية

8

0.69

0.82

التحديات المرتبطة بالموارد والتجهيزات

6

0.87

0.93

التحديات المهنية

13

0.54

0.70

ردود األفعال الخاصة باألخصائي

10

0.69

0.82

الدرجة الكلية

46

0.84

0.91

قبل التعديل

بعد التعديل

يبين الجدول  )4أن معامالت ثبات المجا ت الفرعية لالستبانة والمحسوبة بطريقة التجزئـة النصـفية

باســتخدام معام ــل ارتب ــاط بيرس ــون تراوح ــت بــين  )0.69 – 0.54كم ــا أن قيم ــة معام ــل ا رتب ــاط
للدرجــة اليليــة لالســتبانة قــد بلــل  )0.84تقريبــا وذل ـ قبــل التعــديل فيمــا ارتفعــت هــذي المعــامالت

بصورة جيدة بعد استخدام معادلة سبيرمان – براون التنبؤية لتعديل طول المقياس بحيث تراوحـت بـين
 )0.93 – 0.70ومعامــل ا رتبــاط المعــدل للدرجــة اليليــة لالســتبانة  )0.91وهــو معامــل ثبــات

مرتفع ودال إحصائيا عند مستوى د لة . 0.05
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عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:

هدفت هذي الدراسة لليشف عن التحديات التي تواجه األخصـائي النفسـي ا جتمـاعي خـالل

تقديم ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات والية التغلب عليها من وجهة نظـر العـاملين فـي بـرامت
الدعم النفسي ا جتماعي بقطاع غزة .وفيما يلي عرض للنتائت بحسب ترتيب أسئلة الدراسة:

السـؤال األول ونصــه :مــا درجــة تقــدير العــاملين فــي بـرامج الــدعم النفســي االجتمــاعي بقطــاع غــزة
للتحديات التي تواجه األخصائي النفسـي االجتمـاعي خـالل تقـديم االسـعافات األوليـة النفسـية وقـت

األزمات والكوارث؟

وللتحقق من ذل تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذل في الجداول التالية:
جدول ( )5يوض النسب المئوية ألبعاد التحديات التي تواجه األخصائي النفسي خالل تقديم
االسعافات األولية النفسية وقت األزمات والكوارث

م

المجال

المتوسط

االنحراف

النسبة

الرتبة

الحسابي

المعياري

المئوية

 1التحديات األسرية والمجتمعية

3.62

0.6

72.4

4

 2التحديات اإلدارية

3.66

0.67

73.3

2

 3التحديات المرتبطة بالموارد والتجهيزات

3.82

0.69

76.4

1

 4التحديات المهنية

3.64

0.59

72.9

3

3.67

0.48

الدرجة الكلية

73.4

أش ــارت نت ــائت الد ارس ــة أن نس ــبة التح ــديات الت ــي واجه ــت مق ــدمي ا س ــعافات األولي ــة النفس ــية وق ــت

األزمات قد بلغت  )%73.4وهو مستوى عال.

وكمـ ــا يتضـ ــح مـ ــن الجـ ــدول السـ ــابق  )5أن البعـ ــد الثالـ ــث الخـ ــاص لبالتحـ ــديات المرتبطـ ــة بـ ــالموارد

والتجهيـزاتل أتــى فــي المرتبـة األولــى بنســبة  )%76.4ويليـه البعــد الثــاني لالتحـديات اإلداريــةل بــوزن

نســبي  )%73.3ويليــه البعــد ال اربــع ل التحــديات المهنيــةل بــوزن نســبي  )%72.9ويليــه البعــد األول
لالتحــديات األس ـرية والمجتمعيــة ل بــوزن نســبي  )%72.4مــن حيــث التحــديات التــي واجهــت مقــدمي
ا ســعافات األوليــة النفســية وقــت األزمــات .ويعــزو البــاحثون هــذي النتيجــة إلــى أعــداد النــازحين اليثيفــة
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الذين نزحوا إلى م اريـز اإليـواء مـن شـدة وكثافـة القصـف والقـذائف فـي ضـوء الـنقص العـددي ألعـداد
األخصائيين في مرايز اإليواء المدربين على التعامل مع النـازحين وقـت األزمـات وكـذل عـدم وجـود

ترتيبات مسبقة في إطار خطة طوارئ وطنية شاملة وأماين مجهزة أليواء النازحين.

جدول ( )6يوض المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال التحديات األسرية والمجتمعية
م

المتوسط

الفقرة

 1عــدم تعــاون ا هــالي النــازحين مــع مقــدمي
الخدمات النفسية بمرايز اإليواء.

 2النظ ـرة الســلبية مــن قبــل األهــالي النــازحين
لخدمات الدعم النفسي ا جتماعي.

 3قلـ ـ ــة التوعيـ ـ ــة المجتمعيـ ـ ــة بأهميـ ـ ــة الـ ـ ــدعم
النفسي وقت األزمات.

 4غي ـ ـ ــاب السياس ـ ـ ــات الوطني ـ ـ ــة والتشـ ـ ـ ـريعية
الخاصة بالدعم النفسي وقت األزمات.

 5اهتم ـ ـ ــام الن ـ ـ ــازحين بالمس ـ ـ ــاعدات المادي ـ ـ ــة
والغذائية على حساب الخدمات النفسية.

 6اخـ ـ ــتالف الخلفيـ ـ ــة الثقافيـ ـ ــة وا جتماعيـ ـ ــة
لألسر النازحة في مرايز اإليواء.

 7انتشــار المشــايل العائليــة بــين بعــض أســر
النازحين.

 8إعتــداء بعــض النــازحين علــى العــاملين فــي
مرايز اإليواء.

 9تحــرن النســاء مــن طلــب المســاعدة النفســية
بسبب العادات والتقاليد.

الدرجة الكلية
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الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

2.98

1.25

59.6

8

2.46

1.02

49.3

9

3.56

1.09

71.2

6

3.65

1.14

73.1

5

4.36

0.78

87.2

1

4.25

0.84

85.1

2

4.03

0.82

80.6

3

3.88

1.01

77.7

4

3.42

1.28

68.4

7

3.62

0.6

72.4

الرتبة

أش ــارت نت ــائت الد ارس ــة أن نس ــبة التح ــديات التـ ـي واجه ــت مق ــدمي ا س ــعافات األولي ــة النفس ــية وق ــت

األزمات المتعلقة بالتحـديات األسـرية والمجتمعيـة قـد بلغـت  )%72.4وهـو مسـتوى عـال حيـث حـدد

الباحثون ما نسبته  %60كمستوى افتراضي.

بالنظر إلى الجدول رقم  )6يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقرة رقم  )5والتي نصت على لاهتمام
النــازحين بالمســاعدات الماديــة والغذائيــة علــى حســاب الخــدمات النفســية ل والتــي نســبتها )%87.2

ويعــزو البــاحثون هــذي النتيجــة فــي إطــار إهتمــام اإلنســان وقــت األزمــات والحــروب بتــوفير ا حتياجــات
األساسية التي تساعدي على البقاء ويتضح أن الفقرة رقم  )2والتي نصت على لالنظرة السـلبية مـن
قبل األهالي النازحين لخدمات الدعم النفسـي ا جتمـاعيل احتلـت بالمرتبـة الـدنيا بنسـبة مئويـة مقـدارها
 )%49.3م ــن حي ــث التح ــديات الت ــي واجه ــت مق ــدمي ا س ــعافات األولي ــة النفس ــية وق ــت األزم ــات

المتعلقة بالتحديات األسرية والمجتمعية.

جدول رقم ( )7يوض المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال التحديات اإلدارية
المتوسط االنحراف

م

الفقرة

1

عـ ــدم وجـ ــود خطـ ــة واضـ ــحة لهسـ ــعاف النفسـ ــي

الحسابي المعياري

األولي وقت األزمات.
2

قلـة عـدد األخصــائيين المـؤهلين لتقـديم اإلســعاف
األولي النفسي وقت األزمات.

3

اس ـ ــتغراق ا خص ـ ــائيين وق ـ ــت طوي ـ ــل أو تع ـ ــذر
وصولهم لمرايز ا يواء بسبب القصف.

4

قل ـ ـ ـ ــة المؤسس ـ ـ ـ ــات المتخصص ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي تقـ ـ ـ ـ ــديم
ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات.

5

ضعف مستوى األخصائيين المدربين على تقديم
اإلسعافات األولية النفسية للنازحين.
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النسبة

المئوية

الرتبة

3.69

0.97

73.9

4

3.82

1.05

76.4

2

3.95

1.02

78.9

1

3.47

1.15

69.5

7

3.27

1.08

65.5

8

م
6

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

التــداخل والتضــارب بــين عمــل المؤسســات التــي
تقدم الخدمات النفسية في مرايز اإليواء.

7

انحصار خدمات الدعم النفسي فـي م اريـز إيـواء

8

ع ـ ـ ــدم التـ ـ ـ ـزام الن ـ ـ ــازحين ب ـ ـ ــالقوانين والتعليم ـ ـ ــات

دون مرايز أخرى.

الصادرة من إدارة مرايز اإليواء.
الدرجة اليلية

النسبة

المئوية

الرتبة

3.67

1.2

73.5

5

3.63

1.25

72.6

6

3.8

0.87

76

3

3.66

0.67

73.3

أش ــارت نت ــائت الد ارس ــة أن نس ــبة التح ــديات الت ــي واجه ــت مق ــدمي ا س ــعافات األولي ــة النفس ــية وق ــت

األزمــات المتعلقــة بالتحــديات اإلداريــة بلغــت  )%73.3وهــو مســتوى عــال حيــث حــدد البــاحثون مــا

نسبته  %60كمستوى افتراضي .بالنظر إلى الجدول رقم  )7يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقـرة رقـم
 )3والتــي نصــت علــى لاســتغراق ا خصــائيين وقــت طويــل أو تعــذر وصــولهم لم اريــز ا يـواء بســبب
القصف ل والتي نسبتها  )%78.9وهذا يدلل على صعوبة وخطورة األوضاع األمنية التي عايشها

مقدم ي اإلسعافات األولية النفسـية وبالتـالي أثـرت علـى قـدرتهم علـى التحـر والوصـول لم اريـز اإليـواء
فــي ضــوء قصــف الطــائرات ألي هــدف متحــر علــى األرض وفصــل بعــض المنــاطق عــن بعضــها

ال ــبعض جغرافي ــا ويتض ــح أن الفقـ ـرة رق ــم  )5والت ــي نص ــت عل ــى ل ض ــعف مس ــتوى األخص ــائيين

المدربين على تقديم اإلسـعافات األوليـة النفسـية للنـازحين ل احتلـت المرتبـة الـدنيا بنسـبة مئويـة مقـدارها
 )%65.5م ــن حي ــث التح ــديات الت ــي واجه ــت مق ــدمي ا س ــعافات األولي ــة النفس ــية وق ــت األزم ــات

المتعلقة بالتحديات اإلدارية.
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جدول رقم ( )8يوض المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال التحديات المرتبطة
بالموارد والتجهيزات

م

الفقرة

 1نقـ ــص الرعايـ ــة الصـ ــحية فـ ــي م اريـ ــز
اإليواء.
 2نقص كميات المياي الواردة إلى مرايز
اإليواء.
 3نقــص كميــات الخبــز والطعــام ال ـواردة
إلى مرايز اإليواء.
 4انعدام النظافة داخل مرايز اإليواء.
 5ظهــور بعــض األم ـراض المعديــة بــين
النز ء في مرايز اإليواء.

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المتوسط

3.93

0.97

78.5

4

3.68

1.18

73.7

5

2.67

1.05

53.5

6

4.13

0.94

82.2

2

4.11

0.87

82.1

3

المئوية

الرتبة

 6عـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة م اريـ ـ ـ ــز اإلي ـ ـ ـ ـواء علـ ـ ـ ــى
اسـ ـ ـ ـ ــتيعاب األعـ ـ ـ ـ ــداد اليبي ـ ـ ـ ـ ـرة مـ ـ ـ ـ ــن

4.41

0.78

88.2

1

النازحين.
الدرجة الكلية

3.82

0.69

76.4

أش ــارت نت ــائت الد ارس ــة أن نس ــبة التح ــديات الت ــي واجه ــت مق ــدمي ا س ــعافات األولي ــة النفس ــية وق ــت

األزمــات المتعلقــة بالتحــديات المرتبطــة بــالموارد والتجهي ـزات قــد بلغــت  )%76.4وهــو مســتوى عــال

حيث حدد الباحثون ما نسبته  %60كمستوى افتراضي.

بــالنظر إلــى الجــدول رقــم  )8يتضــح أن أعلــى الفقـرات هــي الفقـرة رقــم  )6والتــي نصــت علــى لعــدم
قدرة مرايز اإليواء على استيعاب األعداد اليبيرة من النازحينل والتـي نسـبتها  )%88.2ويتضـح أن
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الفقرة رقم  )3والتي نصت على ل نقص كميات الخبز والطعام الـواردة إلـى م اريـز اإليـواء ل احتلـت
المرتبــة الــدنيا بنســبة مئويــة مقــدارها  )%53.5مــن حيــث التحــديات التــي واجهــت مقــدمي ا ســعافات
األولية النفسية وقت األزمات المتعلقة بالتحديات المرتبطة بالموارد والتجهيزات.
جدول ( )9يوض المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال التحديات المهنية
المتوسط االنحراف

م

الفقرة

1

ع ـ ــدم الش ـ ــعور ب ـ ــاألمن أثن ـ ــاء تق ـ ــديم الخ ـ ــدمات

الحسابي المعياري المئوية

النفسية ا جتماعية.

2

قل ــة معرف ــة الع ــاملين ف ــي م اري ــز اإليـ ـواء بط ــرق

3

عدم القدرة علـى تقـديم ا سـعاف النفسـي ا ولـي

التدخل النفسي األولي في اليوارث واألزمات.

ألعداد كبيرة من النازحين.
4

ع ــدم ت ــوفر مك ــان خ ــاص لتنفي ــذ أنش ــطة ال ــدعم
النفسي.

5

صـ ـ ـ ــعوبة التعامـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع النـ ـ ـ ــازحين م ـ ـ ـ ــن ذوي
اإلعاقات حركية سمعية بصرية).

6

ام ــتال مق ــدمي الخـ ــدمات النفس ــية ا جتماعي ــة
اتجاهات سلبية نحو النازحين.

7

الش ــعور ب ــالخوف والقل ــق علـــى األسـ ـرة واأله ــل
خالل التواجد في مرايز اإليواء

8

الشعور بالتعب وعدم القدرة على التركيز بسـبب
طول فترة العمل في مرايز اإليواء.

9

النسبة

قلـ ـ ــة ا مكانيـ ـ ــات واألدوات التنشـ ـ ــيطية الالزمـ ـ ــة
لتقديم الخدمات النفسية.
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الرتبة

3.88

1.04

77.8

6

3.58

1.06

71.6

10

3.94

1.1

78.7

5

4.18

0.9

83.6

2

4.05

0.87

81.1

3

2.62

1.17

52.4

13

4.01

0.91

80.2

4

3.61

1.02

72.2

9

4.29

0.78

85.9

1

م

المتوسط االنحراف

الفقرة

النسبة

الحسابي المعياري المئوية

 10عـ ـ ــدم القـ ـ ــدرة علـ ـ ــى تـ ـ ــوفير الحمايـ ـ ــة لألطفـ ـ ــال
النازحين من اإلساءة وا ستغالل
 11ع ــدم ام ــتال مه ــارات التعام ــل م ــع األش ــخاص
الذين يعانون من صدمة الفقدان والحزن الحاد.

الرتبة

3.72

1.05

74.3

8

2.99

1.23

59.8

11

 12عـ ـ ــدم القـ ـ ــدرة علـ ـ ــى تمييـ ـ ــز األشـ ـ ــخاص الـ ـ ــذين
يحتـ ـ ـ ـ ــاجون إلـ ـ ـ ـ ــى اإلحالـ ـ ـ ـ ــة وتلقـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ــدمات
متخصصة ومتقدمة.

 13عدم القدرة على دخول غرف النازحين .
الدرجة اليلية

2.86

1.08

57.3

12

3.89

1.04

77.9

7

3.64

0.59

72.9

أش ــارت نت ــائت الد ارس ــة أن نس ــبة التح ــديات الت ــي واجه ــت مق ــدمي ا س ــعافات األولي ــة النفس ــية وق ــت

األزمات المتعلقة بالتحديات المهنية قـد بلغـت  )%72.9وهـو مسـتوى عـال حيـث حـدد البـاحثون مـا

نسبته  %60كمستوى افتراضي.

بالنظر إلى الجدول رقم  )9يتضح أن أعلى الفقرات هـي الفقـرة رقـم  )9والتـي نصـت علـى لقلـة
ا مكانيــات واألدوات التنشــيطية الالزم ـة لتقــديم الخــدمات النفســية ل والتــي نســبتها  )%85.9ويعــزى

ذل لعدم وجود فرق تدخل نفسي مجهزة بكافة األدوات الالزمة لهسعافات النفسية األولية تعمـل فـي
ضوء خطة وطنية خاصة بالدعم النفسي ا جتماعي وقت األزمات والطوارئ ويتضح أن الفقرة رقـم

 )6والتي نصت على ل امتال مقدمي الخدمات النفسية ا جتماعية اتجاهـات سـلبية نحـو النـازحين

ل احتلــت المرتبــة الــدنيا بنســبة مئويــة مقــدارها  )%52.4مــن حيــث التحــديات التــي واجهــت مقــدمي
ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات المتعلقة بالتحديات المهنية.
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السـؤال الثــاني ونصــه  :هــل توجــد فــروق ذات داللـة احصــائية فــي متوســط تقــديرات العــاملين فــي
برامج الدعم النفسي االجتمـاعي بقطـاع غـزة للتحـديات التـي تواجـه األخصـائي النفسـي االجتمـاعي

خالل تقديم االسعافات األولية النفسية وقت األزمات والكوارث تعزى لمتغير الجنس (ذكر -أنثى) ؟

لهجابة عـن السـؤال تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية وا نح ارفـات المعياريـة ليـل مجـال مـن مجـا ت

ا ستبانة واستخدام اختبار) (tلتحديد مصادر هذي الفروق بحسب جنس أفراد العينة ويوضـح جـدول
 )10ذل .
جدول ()10

نتــائج اختبــار ) (tللعينــات المســتقلة لداللــة الفــروق بــين متوســط تقــديرات العــاملين لمســتوى
التحديات التي واجهت األخصائي النفسي تبعا لمتغير الجنس

االنحراف

البعد

الجنس

التكرار

المتوسط

التحديات األسرية

ذكر

59

3.69

0.64

أنثى

36

3.51

0.5

ذكر

59

3.76

0.69

أنثى

36

3.51

0.6

ذكر

59

3.8

0.73

أنثى

36

3.85

0.61

ذكر

59

3.66

0.64

أنثى

36

3.62

0.5

ذكر

59

3.71

0.54

أنثى

36

3.6

0.37

والمجتمعية

التحديات اإلدارية
التحديات المرتبطة

بالموارد والتجهيزات
التحديات المهنية
الدرجة الكلية

المعياري

قيمة

مستوى

1.44

0.15

1.64

0.07

0.32

0.74

0.32

0.74

1.06

0.25

"ت "

الداللة

يتبـين مـن نتـائت الجـدول  )10أن قيمـة مسـتوى الد لـة للدرجـة اليليـة للمجـا ت  (0.25وهـي أيبـر
من  α= 0.05وبذل

توجد فروق ذات د لة إحصـائية فـي متوسـط تقـديرات العـاملين فـي بـرامت
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الــدعم النفســي ا جتمــاعي بقطــاع غـزة للتحــديات التــي واجهــت األخصــائي النفســي ا جتمــاعي خــالل

تقديم ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليوارث تعزى لمتغير الجنس ذكر -أنثى).

ويعــزو البــاحثون هــذي النتيجــة لتشــابه بيئــة العمــل فــي م اريــز اإليـواء وظروفهــا وأن المـوارد والتجهيـزات
المتــوفرة كانــت واحــدة حيــث كانــت تعتمــد علــى مــا يتــوفر داخــل المــدارس مــن إمكانيــات وبالتــالي لــم

تظهر أي فروق بين درجة تقدير أفراد العينة الذكور وا ناث للتحديات التي تواجههم.

السـؤال الثالــث ونصــه  :هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية فــي متوســط تقــديرات العــاملين فــي
برامج الدعم النفسي االجتمـاعي بقطـاع غـزة للتحـديات التـي تواجـه األخصـائي النفسـي االجتمـاعي

خـــالل تقـــديم االســـعافات األوليـــة النفســـية وقـــت األزمـــات والكـــوارث تعـــزى لمتغيـــر المؤهـــل العلمـــي

(بكالوريوس – ماجستير  -دكتوراه) ؟

لهجابــة عــن الس ـؤال الثالــث تــم حســاب المتوســطات الحســابية وا نح ارفــات المعياريــة ليــل مجــال مــن

مجــا ت ا ســتبانة واســتخدام اختبــار) (Fلتحديــد مصــادر هــذي الفــروق بحســب نــوع الؤهــل العلمــي
ويوضح جدول  )11ذل .
جدول ()11

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAللتعرف على الفروق بين متوسط

تقديرات العاملين لمستوى التحديات التي واجهت األخصائي النفسي باختالف متغير المؤهل
العلمي

المجاالت
التحـ ــديات األس ـ ـرية

والمجتمعية

التحديات اإلدارية

مجموع

درجات

متوسط

بين المجموعات

1.16

2

0.58

داخل المجموعات

32.4

92

المجموع

33.5

94

بين المجموعات

1.09

2

داخل المجموعات

41

92

المجموع

42.1

94

مصدر التباين

المربعات الحرية المربعات
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0.35

قيمة
F

1.65

مستوى
الداللة
0.2

0.54
0.45

1.22

0.3

مجموع

درجات

متوسط

بين المجموعات

0.15

2

0.08

داخل المجموعات

44

92

المجموع

44.2

94

بين المجموعات

0

2

داخل المجموعات

32.7

92

المجموع

32.7

94

بين المجموعات

0.25

2

داخل المجموعات

21.8

92

المجموع

22.1

94

المجاالت
التحــديات المرتبطــة
بالموارد والتجهيزات

التحديات المهنية

الدرجة اليلية

مصدر التباين

المربعات الحرية المربعات

0.48

قيمة
F

0.16

مستوى
الداللة
0.85

0
0.36

1.65

0.45

0.13
0.24

0.53

0.59

يتبين في الجدول  )11أن نتـائت تحليـل التبـاين األحـادي تفيـد أن قيمـة مسـتوى الد لـة للدرجـة اليليـة
للمجا ت بلغت  )0.59وهي أيبر مـن  α= 0.05وبـذل

توجـد فـروق ذات د لـة إحصـائية فـي

متوســط تقــديرات العــاملين فــي ب ـرامت الــدعم النفســي ا جتمــاعي بقطــاع غ ـزة للتحــديات التــي واجهــت
األخصائي النفسي ا جتماعي خـالل تقـديم ا سـعافات األوليـة النفسـية وقـت األزمـات واليـوارث تعـزى

لمتغير المؤهل العلمي.

السؤال الرابع ونصه :هل توجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط تقديرات العـاملين فـي بـرامج

الدعم النفسي االجتمـاعي بقطـاع غـزة للتحـديات التـي تواجـه األخصـائي النفسـي االجتمـاعي خـالل
تقديم االسعافات األولية النفسية وقت األزمات والكوارث تعزى لمتغيـر عـدد سـنوات الخبـرة (5 - 1

سنوات 10-6 ،سنوات ،أكثر من  10سنوات)؟

وللتحقــق مــن ذل ـ تــم حســاب المتوســطات الحســابية وا نح ارفــات المعياريــة ليــل مجــال مــن مجــا ت
ا س ــتبانة واس ــتخدام اختب ــار) (Fلتحدي ــد مص ــادر ه ــذي الف ــروق بحس ــب متغي ــر ع ــدد س ــنوات الخبـ ـرة

ويوضح جدول  )12ذل .
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جدول ()12

نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي ) (One Way ANOVAللتعــرف علــى الفــروق بــين متوســط

تقديرات العاملين لمستوى التحديات التي واجهت األخصائي النفسي باختالف متغير سنوات الخبرة
المجاالت
التحديات األسرية
والمجتمعية

التحديات اإلدارية

التحديات المرتبطة
بالموارد والتجهيزات

التحديات المهنية

الدرجة اليلية

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

المربعات الحرية المربعات

بين المجموعات

1.79

2

0.9

داخل المجموعات

31.7

92

0.35

المجموع

33.5

94

بين المجموعات

0.41

2

0.2

داخل المجموعات

41.7

92

0.45

المجموع

42.1

94

بين المجموعات

1.15

2

0.58

داخل المجموعات

43

92

0.47

المجموع

44.2

94

بين المجموعات

1.4

2

0.7

داخل المجموعات

31.3

92

0.34

المجموع

32.7

94

بين المجموعات

0.81

2

داخل المجموعات

21.2

92

المجموع

22.1

94

قيمة

مستوى

F

الداللة

2.6

0.45

1.23

2.05

0.08

0.64

0.3

0.14

0.41
0.23

1.76

0.18

تظهر نتائت تحليل التبـاين األحـادي أن قيمـة مسـتوى الد لـة للدرجـة اليليـة للمجـا ت  )0.18وهـي
أيبر مـن  α= 0.05وبـذل

توجـد فـروق ذات د لـة إحصـائية فـي متوسـط تقـديرات العـاملين فـي

بـرامت الــدعم النفســي ا جتمــاعي بقطــاع غ ـزة للتحــديات التــي واجهــت األخصــائي النفســي ا جتمــاعي

خالل تقديم ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليوارث تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
99

ويرجــع الباحــث ذل ـ إلــى تشــابه الظــروف ا جتماعيــة والسياســية وا قتصــادية التــي يعيشــها مقــدمي
اإلسعافات األولية النفسية في قطاع غـزة وبالتـالي تتشـابه المشـكالت والتحـديات بـالرغم مـن اخـتالف

المستوى األياديمي.

السـؤال الخــامس ونصـه :هــل توجــد فـروق ذات داللــة احصـائية فــي متوســط تقـديرات العــاملين فــي

برامج الدعم النفسي االجتمـاعي بقطـاع غـزة للتحـديات التـي تواجـه األخصـائي النفسـي االجتمـاعي

خالل تقـديم االسـعافات األوليـة النفسـية وقـت األزمـات والكـوارث تعـزى لمتغيـر نـوع المؤسسـة التـي
عمل بها األخصائي فترة الطوارئ (مؤسسة دولية – مؤسسة أهلية – مؤسسة حكومية)؟

وللتحقــق مــن ذل ـ تــم حســاب المتوســطات الحســابية وا نح ارفــات المعياريــة ليــل مجــال مــن مجــا ت
ا ستبانة واستخدام اختبـار) (Fلتحديـد مصـادر هـذي الفـروق بحسـب متغيـر نـوع المؤسسـة التـي عمـل

بها األخصائي فترة الطوارئ ويوضح جدول  )13ذل .

جدول ( )13نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAللتعرف على الفروق بين
متوسط تقديرات العاملين لمستوى التحديات التي واجهت األخصائي النفسي باختالف متغير نوع
مؤسسة العمل
المجاالت
التح ـ ــديات األسـ ـ ـرية
والمجتمعية

التحديات اإلدارية

التح ــديات المرتبط ــة
بالموارد والتجهيزات

مجموع

درجات

متوسط

بين المجموعات

1.37

2

0.69

داخل المجموعات

32.1

92

0.35

المجموع

33.5

94

بين المجموعات

0.59

2

0.3

داخل المجموعات

41.5

92

0.45

المجموع

42.1

94

بين المجموعات

0.35

2

0.17

داخل المجموعات

43.8

92

0.48

المجموع

44.2

94

مصدر التباين

المربعات الحرية المربعات
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قيمة
F

1.97

0.65

0.37

مستوى
الداللة
0.15

0.52

0.7

المجاالت

التحديات المهنية

الدرجة اليلية

مجموع

درجات

متوسط

بين المجموعات

0.22

2

0.11

داخل المجموعات

32.5

92

0.35

المجموع

32.7

94

بين المجموعات

0.51

2

داخل المجموعات

21.5

92

المجموع

22.1

94

مصدر التباين

المربعات الحرية المربعات

قيمة
F

0.31

مستوى
الداللة
0.74

0.25
0.23

1.08

0.34

تظهــر نتــائت تحليــل التبــاين األحــادي فــي الجــدول الســابق  )8أن قيمــة مســتوى الد لــة للدرجــة اليليــة
للمجا ت  )0.34وهي أيبر من  α= 0.05وبذل

توجد فروق ذات د لة إحصائية في متوسط

تقديرات العاملين في برامت الدعم النفسـي ا جتمـاعي بقطـاع غـزة للتحـديات التـي واجهـت األخصـائي
النفسي ا جتماعي خالل تقديم ا سعافات األوليـة النفسـية وقـت األزمـات واليـوارث تعـزى لمتغيـر نـوع

المؤسسة التي عمل بها األخصائي فترة الطوارئ مؤسسة دولية – مؤسسة أهلية – مؤسسة حكومية)

وتعزى هذي النتيجة إلى أن غالبية المدارس المستخدمة كمرايز إيواء فـي جميـع محافظـات قطـاع غـزة
كانت تتبع لوكالة غوث الالجئين –األنروا والعديد مـن مقـدمي الخـدمات النفسـية ا جتماعيـة يقـدمون
خدماتهم داخل مدارس الوكالة وبالتالي لم توجد فروق في درجة تقديرهم للتحديات تعزى لنوع مؤسسـة

العمل فالخدمة المقدمة بالرغم من اختالف جهة العمل التي يتبعها األخصائي إ أنهـا كانـت تـتم فـي
ظروف وبيئة واحدة.

الســـؤال الســـادس ونصـــه :هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية فـــي دوافـــع اســـتخدام الشـــباب
الفلســطيني الجــامعي لشــبكات التواصــل االجتمــاعي مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات الفلســطينية

بمحافظات غزة تعزى لمتغير منطقة العمل خالل فترة الطوارئ (محافظة شمال غـزة – محافظـة غـزة
– محافظة الوسطى -محافظة خانيونس – محافظة رف ) ؟
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وللتحقــق مــن ذل ـ تــم حســاب المتوســطات الحســابية وا نح ارفــات المعياريــة ليــل مجــال مــن مجــا ت
ا ستبانة واستخدام اختبـار) (Fلتحديـد مصـادر هـذي الفـروق بحسـب متغيـر نـوع المؤسسـة التـي عمـل

بها األخصائي فترة الطوارئ ويوضح جدول  )14ذل .

جدول ( )14نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAللتعرف على الفروق بين
متوسط تقديرات العاملين لمستوى التحديات التي واجهت األخصائي النفسي باختالف متغير
منطقة العمل خالل فترة الطوارئ

المجاالت
التح ـ ـ ـ ــديات األسـ ـ ـ ـ ـرية
والمجتمعية

التحديات اإلدارية

التح ـ ـ ــديات المرتبط ـ ـ ــة
بالموارد والتجهيزات

التحديات المهنية

الدرجة اليلية

مجموع

درجات

متوسط

بين المجموعات

1.22

4

0.3

داخل المجموعات

32.3

90

0.36

المجموع

33.5

94

بين المجموعات

0.76

4

0.19

داخل المجموعات

41.3

90

0.46

المجموع

42.1

94

بين المجموعات

2.12

4

0.53

داخل المجموعات

42.1

90

0.47

المجموع

44.2

94

بين المجموعات

1.49

4

0.37

داخل المجموعات

31.2

90

0.35

المجموع

32.7

94

بين المجموعات

1.01

4

داخل المجموعات

21

90

المجموع

22.1

94

مصدر التباين

المربعات الحرية المربعات
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قيمة
F

0.85

0.42

1.13

1.08

مستوى
الداللة
0.5

0.8

0.35

0.37

0.25
0.23

1.08

0.37

تظهــر نتــائت تحليــل التبيــاين األحــادي بحســب الجــدول الســابق  )14أن قيمــة مســتوى الد لــة للدرجــة
اليليـ ــة للمجـ ــا ت  )0.37وهـ ــي أيبـ ــر مـ ــن  α= 0.05وبـ ــذل وبـ ــذل

توجـ ــد فـ ــروق ذات د لـ ــة

إحصائية في متوسط تقديرات العاملين في برامت الدعم النفسي ا جتماعي بقطاع غزة للتحديات التي
واجهت األخصائي النفسي ا جتماعي خالل تقديم ا سعافات األولية النفسية وقت األزمات واليوارث

تعــزى لمتغيــر منطقــة العمــل خــالل فت ـرة الط ـوارئ محافظــة شــمال غ ـزة – محافظــة غ ـزة – محافظــة
الوسطى -محافظة خانيونس – محافظة رفح).

ويعزو الباحثون ذل إلى التقارب الجغرافي والمكاني بين جميع محافظات القطـاع باإلضـافة إلـى أن
العدوان اإلسرائلي لم يتر أي مكان في قطاع غزة إ وصل إليه وبالتالي لم تختلف التحديات التـي

واجهت مقدمي اإلسعافات األولية النفسية تبعا ختالف منطقة العمل.
السـؤال الســابع ونصــه :مــا ردود الفعــل التــي أظهرهــا األخصــائي النفســي االجتمــاعي خــالل أو بعــد
تقديم االسعافات األولية النفسية للنازحين في مراكز اإليواء؟

لهجابة عن السؤال السابع تم حساب التيرات والنسب المئوية لردود األفعال األيثر تيـ ار ار وواظهـا ار
من قبل أفراد العينة ويوضح الجدول  )15ذل :
جدول ()15

يوض المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لردود الفعل التي واجهت األخصائي النفسي
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المتوسط

1.12

72.2

5

79.8

3
8

م

الفقرة

1

الشعور بالحزن

3.61

2

الشعور بالعجز

3.99

0.92

3

الشعور بأنني قادر على المساعدة

3.38

1.13

67.6

4

الشعور بالدافعية العالية

4.18

0.81

83.6

1

5

اضطرابات النوم

4.08

0.93

81.7

2

6

الشعور با حباط

3.16

1.3

63.2

9

7

الشعور بالغضب

2.79

1.38

55.8

10
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المئوية

الرتبة

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المتوسط

1.06

69.9

6

77.3

4

69.7

7

م

الفقرة

8

الشعور باإلرهاق والتعب

3.49

9

الشعور بالسعادة

3.86

1.01

10

الشعور بالخوف

3.48

1.49

3.6

0.59

الدرجة اليلية

المئوية

الرتبة

72

تشـير نتــائت الد ارســة الـواردة فـي الجــدول الســابق  )15أن نســبة ردود الفعـل التــي أظهرهــا األخصــائي
النفسـي ا جتمـاعي خـالل أو بعــد تقـديم ا سـعافات األوليــة النفسـية للنـازحين فــي م اريـز اإليـواء بلغــت
 )%72وهو مستوى عال حيث حدد الباحثون ما نسبته  %60كمستوى افتراضي.

وبالنظر إلى الجدول  )15يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقرة رقم  )4والتي نصت على لالشعور
بالدافعية العالية ل والتي نسبتها  )%83.6ويتضح أن الفقرة رقم  )7والتي نصت على ل الشعور
بالغضب ل احتلت بالمرتبة الدنيا بنسبة مئويـة مقـدارها  .)%55.8وهـذا يـدلل علـى حجـم المسـؤولية

العالية التي تحلى بها العاملون في مرايز اإليواء حيث قدموا خدمة نفسية مميـزة بـالرغم مـن مشـاعر
الخوف والتوتر المحيطة بهم وتركهم لبيوتهم وعائالتهم في مثل هذي األوقات العصيبة.
 .9السؤال الثامن ونصه :ما االَ ليات والحلول المقترحـة لمواجـه التحـديات التـي تواجـه األخصـائي

النفسي االجتماعي خالل تقديم االسعافات األولية النفسية وقـت األزمـات والكـوارث مـن وجهـة

نظر العاملين في برامج الدعم النفسي االجتماعي بقطاع غزة؟

فــي ضــوء التحــديات التــي واجهــت األخصــائي النفســي خــالل تقديمــه لإلســعافات األوليــة النفســية
للنــازحين فــي مراكــز اإليـواء ،وكــذلك تلخــيص اســتجابات أفـراد العينــة علــى السـؤال المفتــوح ،يقتــرح

الباحثون االَ ليات والمقترحات التالية- :

 .1التخطيط المسبق والدقيق لعمل الطوارئ سيما بأن قطاع غزة يتعرض إلى تهديد مستمر.
 .2تدريب فرق الطوارئ على التدخل واإلسعاف األولي النفسي وقت األزمات والحروب.

 .3تنس ــيق الجه ــود ب ــين المؤسس ــات والهيئ ــات العامل ــة ف ــي مج ــال ال ــدعم النفس ــي ا جتم ــاعي
والتدخل وقت األزمات والعمل بروح الفريق خاصة في فترة الطوارئ.
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 .4تش ــكيل لجن ــة طـ ـوارئ علي ــا عل ــى مس ــتوى الم ــدن والق ــرى والمحافظ ــات وت ــوفير ا حتياج ــات
الالزمة لها.
 .5تخصــيص أمــاين مناســبة لتقــديم اإلس ــعاف األولــي النفس ــي للن ــازحين داخــل م اريــز اإلي ـواء
وخارجها.
 .6تــوفير ا حتياج ــات واألدوات والمع ــدات الالزم ــة لتق ــديم اإلس ــعاف األول ــي النفس ــي للن ــازحين
على اختالف أعمارهم.

 .7إعداد النشرات والمطويات والملصقات اإلرشادية الخاصة بالجانب النفسي مسبقا.

 .8توفير وسائل نقل آمنة لتنقل فريق الطوارئ في الميدان وتنقلهم مـن البيـت إلـى مكـان العمـل
والعكس.

 .9زي ــادة ع ــدد الع ــاملين فـــي المي ــدان وفـ ــي م اري ــز اإليـ ـواء بحي ــث يس ــتطيعوا تغطي ــة الفتـ ـرتين
الصباحية والمسائية.
 .10زيــادة عــدد مقــدمي اإلســعاف األولــي النفســي مــن اإلنــاث فــي م اريــز اإلي ـواء وذل ـ بســبب
ايتظا مرايز اإليواء بالنازحات اإلناث.
 .11توفير حوافز معنوية ومادية للطواقم العاملة في تقديم اإلسعاف األولي النفسي.

 .12توزيع األدوار بين مقدمي الخدمـة مـا بـين مخـتص فـي العمـل مـع األطفـال وآخـر فـي العمـل
مع األهالي والبالغين.
 .13توعية األهالي والنازحين بأهميـة اإلسـعافات األوليـة النفسـية وقـت األزمـات وذلـ مـن خـالل
تنظيم حمالت إعالمية وارشادية عبر اإلذاعات المحلية ووسائل اإلعالم المختلفة.

 .14العمل على إيجاد نقطة إسعاف أولي نفسي في كل منطقة وفي كل مركز إيواء حتى يسهل
على األهالي والنازحين الوصول إلى الخدمة إذا احتان األمر.
 .15تنظــيم ســاعات العمــل لمقــدمي الخدمــة وتخصــيص أوقــات لل ارحــة ومكــان خــاص بهــم فــي
المرايز لمساعدتهم على المتابعة وا ستمرار بالعطاء.

 .16إيجــاد آليــة مناســبة لتحويــل بعــض الحــا ت الصــعبة التــي
األولي النفسي على التعامل.
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يســتطيع مقــدم خدمــة اإلســعاف

 .17الحفـا علـى الحالــة الصـحية لمقــدمي اإلسـعاف األولـي النفســي مـن خــالل عمـل فحوصــات
طبيــة لهــم واعطــاءهم بعــض التطعيمــات ضــد األمـراض وذلـ قبــل وبعــد العمــل فــي الميــدان
وذل حفاظا على سالمتهم الجسمية.
 .18تــوفير مســاحة ترفيهيــة وترويحيــة لمقــدمي اإلســعاف األولــي النفســي بعــد ا نتهــاء مــن العمــل
في وقت األزمات واليوارث حفاظا على سالمتهم النفسية.

التوصيات:

بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،يمكن صياغة التوصيات التالية:

 .1عق ــد ال ــدورات التدريبي ــة المتخصص ــة للع ــاملين ف ــي الحق ــل النفس ــي واثـ ـراء معـ ـرفتهم باإلس ــعافات
األولية النفسية وتزويدهم بالمهارات التي تساعدهم على مواجهة حا ت األزمات والطوارئ.
 .2تنســيق الجهــود بــين المؤسســات المختلفــة الحكوميــة – الدوليــة – المحليــة) العاملــة ف ــي مجـ ـال
الدعم النفسي ا جتماعي وتشكيل لجنة طوارئ عليا من كافة المؤسسات تعمل بناء علـى خطـة

واضحة.
 .3تفعيــل وســائل اإلعــالم المرئيــة والمســموعة والمقــروءة وكــذل شــبكات التواصــل ا جتمــاعي فــي
تقديم اإلسعافات األولية النفسية وقت األزمات والطوارئ.

 .4ربــط الجامعــات الفلســطينية بــالمجتمع مــن خــالل :مشــاركة م اريــز اإلرشــاد التابعــة للجامعــات فــي
تق ــديم اإلس ــعافات األولي ــة النفس ــية خ ــالل وبعـ ــد ا نته ــاء مـــن حـــا ت الطـ ـوارئ وتشـــكيل فـــرق

متط ــوعين م ــن طلب ــة أقســـام عل ــم ال ــنفس واإلرش ــاد النفس ــي والخدم ــة ا جتماعي ــة لتق ــديم الـ ــدعم

والمساندة للنازحين في مرايز اإليـواء وكـذل القيـام باألبحـاث الخاصـة باألزمـات والطـوارئ التـي

تساهم في وضع خطط الطوارئ ا ستراتيجية.

 .5إنشــاء خــط هــاتفي لتقــديم اإلســعافات األوليــة النفســية والنصــائح الالزمــة لجميــع ش ـرائح المجتمــع
الفلسطيني خالل األزمات والطوارئ.

 .6يقتـرح البـاحثون إجـراء د ارسـات ميدانيـة مماثلـة لسـد العجـز فـي المكتبـة الفلسـطينية فيمـا يتعلـق
بميدان الدارسة:
106



أثــر برنــامت إرشــادي فــي التخفيــف مــن حــدة المشــكالت التــي تواجــه مقــدمي اإلســعافات األوليــة
النفسية.



أثر برنامت تدريبي قائم علـى مهـارات اإلسـعافات ا وليـة النفسـية فـي تطـوير المهـارات اإلرشـادية
لدى المرشد النفسي ا جتماعي.




ا ضطرابات النفسية لدى مقدمي اإلسعافات ا ولية النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات.

دراسة مستوى التوافق المهني لمقدمي اإلسعافات األولية النفسية خالل الحرب على غزة.
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