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التىجهات العامة للصحة النفسية 
خدمات وإحتياجات 

 تعالج هذه الدراسة الكمٌة التوجهات العامة للصحة النفسٌة.

وتعتبر األولى من حٌث المعالجة بحٌث تهدف إلى تقٌٌم  ”خدمات واحتٌاجات“ .
حالة الصحة النفسٌة والعقلٌة 

 توجهات الناس وثقافتهم ومواقفهم تجاه التعامل مع المشاكل النفسٌة، معرفة

:معرفة بمعنى آخر

أثر الوصمة االجتماعٌة فً تقبل الخدمات النفسٌة1.

مساندة المرضى النفسٌٌن،2.

وعً الناس فً المجتمع الفلسطٌنً بالتعامل مع األمراض النفسٌة3.

مدى الحاجة إلى الخدمات النفسٌة 4.



مجتمع الدراسة

شخص من  600أجرٌت الدراسة على عٌنة حجمها 

األفراد البالغٌن الموجودٌن فً مناطق مختلفة فً الضفة 
الغربٌة

تجمعاً سكنٌاً، تم اختٌارهم بطرٌقة عشوائٌة باستخدام  60فً  
عٌنة طبقٌة عنقودٌة متعددة المراحل، 



أسباب الدراسة 

 عدم توفر دراسات يمكن االعتماد عليها، لتفسير ظاهرة
ضعف اإلقبال على الخدمة أو المتابعة فيما بعد 

تعتبر هذه الدراسة نوعيًة من حيث دراسة بيئة وثقافة

  المجتمع التي تساعد على فهم الظاهرة، والتي تعطي
مؤشرات مهمة للمؤسسات ذات العالقة بخدمات الصحة 

النفسية ومقدمي الخدمة من حيث طبيعة الظروف التي يجب 
أن تأخذ بعين االعتبار للتغلب على هذه الظاهرة

 على الرغم من تعدد أسباب الصدمة وتواصلها في المجتمع
الفلسطيني، إال أن نسبة طالبي الخدمات النفسية متدنية مقارنة 

باألحداث الصادمة التي تعرضوا لها، رغم توفر هذه 
الخدمات مجاناً عند بعض المراكز 



مشكلة الدراسة 
 خدمات الصحة معرفة ميل أفراد المجتمع إلى تقبل أو رفض

، ومعرفة أثر الوصمة االجتماعية في تقبل الخدمات النفسية 
النفسية، ومساندة المرضى النفسيين، ووعي الناس في 

المجتمع الفلسطيني بالتعامل مع األمراض النفسية، ومدى 
الحاجة إلى الخدمات النفسية من خالل مسح أهم 

. االضطرابات واألمراض النفسية في المجتمع الفلسطيني



أهداف الدراسة 

معرفة مدى معانة الناس من االضطرابات واألمراض  -أ
للصحة اختبارات النفسية في الضفة الغربية من خالل ثالثة 

:النفسية هي

 Beck Depression Inventory , (BDI)  

(SCI90) symptoms checklist 90

Posttraumatic Stress Disorder Questionnaire   
PTSD ))



توجهات الناس وثقافتهم ومواقفهم تجاه  -ب 
: التعامل مع المشاكل النفسٌة وتشمل

أسباب األمراض النفسية .

 المرضى النفسيينتقبل .

نظرة المجتمع إلى المرضى النفسيين  .

طريقة التعامل مع المرضى النفسيين من قبل المجتمع .

طريقة التعامل مع معالجة األمراض النفسية .

مدى معرفة الناس بتوفر مراكز تعتني بالصحة النفسية  .

تقييم الناس لخدمات الصحة النفسية المتوفرة في المجتمع.



:أهم ما توصلت إلٌه الدراسة

المشاكل أن ٌرون العٌنة أفراد من %85 أن الدراسة أظهرت 

 وأن الفلسطٌنً المجتمع فً موجودة ظاهرة النفسٌة واألمراض

 بٌن تزداد النسبة هذه وأن نفسٌة، وأمراض مشاكل من عانوا 17%

.باإلناث %16مقارنةب %19 إلى لتصل الذكور

النفسً المرض ظهور اسباب 

 الصادمة االحتالل ممارسات سببهأن ٌعتبرون 83%

64% هللا من عقاب سببه النفسً المرض أن ٌرون 

 44% نفسً، مرٌض مع العٌش عن ناتج النفسً المرض أن ٌرون 



 42% وراثً سببه النفسً المرض أن ٌرون

 32% الجن تلبس سببه النفسً المرض أن ٌرون

 كماأظهرت النتائج أن هناك تشوهاً فً النظرة إلى المرضى

ٌشعرون بالحزن % 75النفسٌٌن، حٌث أظهرت النتائج أن 

واإلحباط عند التفكٌر فً أشخاص عندهم مشاكل نفسٌة 

ٌعتقدون أنه % 44ٌعٌشون معهم أو  فً منطقة سكنهم، و

/  لٌس من الصواب زواج رجل من امرأة أو العكس تعانً
.ٌعانً من مشاكل نفسٌة



 أظهرت النتائج أن هناك نظرة إٌجابٌة إلى مراكز الصحة

لن ٌترددوا فً الذهاب % 75النفسٌة والعاملٌن فٌها، وأن 

سوف % 80إلى هذه المراكز إذا احتاجوا إلى ذلك، وأن 

ٌنصحون معارفهم بالذهاب إلى هذه المراكز إذا عانوا من 

مرض نفسً، وأنه رغم هذه النظرة اإلٌجابٌة إال أن 

األشخاص الفعلٌٌن الذٌن توجهوا إلى المركز ِمن َمن عانوا 
 .وذلك بسبب النظرة السلبٌة إلى المرض النفسً% 35هم 



 فقاط ٌارون أن المارض النفساً ال % 11أظهرت النتاائج أن

ٌمكن شفاؤه، وأن هناك تشاوهاً فاً عاالج المارض النفساً، 

مان الماارض عان طرٌااق  التشااافًحٌاث إن هنااك تشااوهاً فاً 
.% 93المعالجٌن حٌث بلغت النسبة 

 وأخاذ المارٌض إلاى أمااكن مقدساة % 90عن طرٌق القارآن

64.%



  عاااانوا ماان اضاااطرابات مااا بعاااد % 41أظهاارت النتااائج أن

عانوا من إجهاد نفسً حاد % 19الصدمة 

 وأن شدة التأثر لدى اإلناث أكثار منهاا لادى الذكوروأناه كلماا

زاد العماارت تاازداد الشاادة، وكلمااا قاال الاادخلت ازدادت الشاادة، 

.وكلما قل التعلمت زادت الشدة



 ٌعااانون ماان اكتئاااب متوسااط إلااى % 18أظهاارت النتااائج أن

ٌعانون من اكتئاب شدٌد،% 10شدٌد و

 ،وأن متوسط الشدة على اإلناث أكثر من الذكور

 العاااملٌن  وفااً األساار  غٌاار وأن متوسااط الشاادة ٌزٌااد لاادى

الممتدة مقارنة باألسر النووٌة،

  وأن شدة االكتئاب تزٌد مع تقدم العمر وكلما قل الادخل وقال

التعلٌم، 

أن محافظة طولكرم هً األكثر معاناة.



 اضطرابات من المعاناة على المؤشرات أكثر أن النتائج أظهرت
 االضطهادٌة، من المعاناة هً  SCL90 مقٌاس على نفسٌة

 .والعدوانٌة واالكتئاب،



:النقاش

إلى المجتمع أفراد توجه فإن السابقة، النتائج إلى بالنظر 

 األعراض شدة تفاقم بعد ٌأتً النفسٌة، الخدمات تلقً

 إلى السلبٌة النظرة عن ناتج وهذا واستفحالها، المرضٌة

 خدمات إلى التوجه أو االستعانة، خالل من التعافً أو العالج

.والمختصٌن النفسٌة الصحة

واقتصارها المناطق من العدٌد فً المراكز هذه توفر عدم 

 للوقاٌة الكافً الوعً توفر وعدم المكتبٌة، الخدمات على
الخدمات هذه خالل من



 كما أن مقدار الثقة بالخدمات ال ٌنعكس من ناحٌة كمٌة على التوجه

لطلب الخدمات، بسبب الخوف من النظرة المجتمعٌة تجاه األشخاص 

المرضى أو المعالجٌن باعتبار أن ذلك ٌؤثر على المكانة االجتماعٌة 

وعالقات الزواج، األمر الذي ٌتطلب تغٌٌراً فً نمط وتوجهات هذه 

المراكز والمؤسسات بما ٌحقق التخفٌف والتغلب على النظرة 

.السلبٌة ألفراد المجتمع للتعامل واإلقبال على مثل احتٌاجات كهذه 

 إضافة إلى ذلك، فإن البٌئة االجتماعٌة متفاوتة بٌن منطقة وأخرى

ٌّرات مثل السنوات  وفً مقدار الوعً الذي ٌعتمد على عدد من المتغ

... .الدراسٌة، والجنس، والتدٌن 



 غٌاب اإلعداد والتوعٌة بأهمٌة الخدمات النفسٌة ٌكاد ٌكون

شبه معدوم فً السنوات الماضٌة، وهناك تقصٌر، أٌضاً، فً 

الوقت الحالً، منذ الطفولة فً األسرة مروراً بالمدرسة 

.وانتهاًء بثقافة المجتمع ومؤسساته

 إضافة الى أن التخلف اإلعالمً الذي ٌصّور المرضى

والمعالجٌن على أنهم معتوهون ومجانٌن وال ٌمكن التعامل 
.معهم كّرس وعّزز من النظرة السلبٌة



والمراكز المتخصصة الكوادر وقلة اإلمكانٌات وجود عدم 
  .الظاهرة هذه استفحال سّبب والمؤسسات



التوصٌات 

القٌام بحمالت توعٌة بأهمٌة العالج النفسً والنظر إلٌه 
على أنه مرض جسدي ٌحتاج إلى البحث عن عالج عند 
المتخصصٌن فٌه، وعدم ترك المرٌض دون عالجت مما 

ٌؤدي إلى تفاقم  الحالة المرضٌة لدى المرٌض وٌجعل من 
الصعوبة بمكان عالجها فً الحاالت المزمنة والمتقدمة، 

:على أن تتم مراعاة ما ٌلً فً حمالت التوعٌة



 التركٌز  فً حمالت التوعٌة على القرى أكثر من المدن

والمخٌمات، حٌث  أظهرت النتائج أن النظرة السلبٌة إلى 

.األمراض النفسٌة تزداد فً القرى

  ٌّن أظهرت النتائج ضرورة العمل مع كال الجنسٌن حٌث تب

من خالل النتائج أن معرفة الذكور بمراكز الصحة النفسٌة 

أكثر من اإلناث، ولكنهم رغم ذلك  أقل توجهاً من اإلناث 

إلى مراكز الصحة النفسٌة، إضافة إلى أن اإلناث لدٌهن 

والعالج " الجن أو العقاب من هللا"إٌمان أكثر بالمعتقدات 

".  الروحً وبالقرآن

 التركٌز على األقل تعلٌماً، حٌث إن معرفتهم بمراكز

على أن ٌكون . الصحة النفسٌة أقل حظاً من المتعلمٌن
.التركٌز بلغة تتناسب مع قدراتهم



  ضرورة فتح المزٌد من مراكز الصحة النفسٌة، حتى تكون

كافٌة لإلعداد المتزاٌدة من المرضى وخاصة محافظة 

طولكرم، حٌث أظهرت النتائج أنها أكثر محافظة تعانً من 
واالكتئاب وعدم وجود  PTSDاضطراب ما بعد الصدمة 

.مراكز صحة نفسٌة فٌها

 ضرورة عدم االقتصار فً تقدٌم الخدمات النفسٌة على

المراكز والعٌادات النفسٌة، وإنما تطوٌر الخدمة المنزلٌة 

لخدمات الصحة النفسٌة للوصول المبكر للحاالت المرضٌة 
.وعالجها والتغلب على الوصمة النفسٌة



النهوض بنوعٌة الخدمات وعدم االكتفاء بالخدمات الكمٌة.

 ضرورة تطوٌر مناهج وكتب مدرسٌة لكافة الفئات العمرٌة

.المدرسٌة فً الصحة النفسٌة والتثقٌف االجتماعً

 ضرورة التوجه إلى اإلعالم المرئً والمسموع
.والمقروء فً عمل برامج تستهدف الصحة النفسٌة

 ضرورة أن تكون هناك أقسام فً كل المستشفٌات للكشف
المبكر عن األمراض النفسٌة والمساهمة فً بناء قدرات 

.األطباء العاملٌن فٌها



 تبنً نماذج عالجٌة ذات طابع متعدد التخصصات مكون من

طبٌب نفسً واختصاصٌٌن نفسٌٌن واجتماعٌٌن، 

.وتخصصات أخرى إلى تكامل نوعً فً الخدمة المقدمة

 إعداد دراسات دورٌة ذات طابع شمولً لمسح حالة الصحة

النفسٌة ورصد توجهاتها سلباً أو إٌجاباً، وذلك بهدف رصد 

الظواهر االجتماعٌة أو الظواهر المحٌطة التً  قد تضر 
.بالصحة النفسٌة 



اعداد

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب 
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