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  اإلھداء
  

  الذي خبرت بفقدانه معنى استجابة الحزن أبي الغاليالى روح 

  

  و الى ارواح الشهداء الذین قضوا بالحرب االخیرة على غزة  

  

  هداء فلسطینو ارواح كل ش 

  

الى یومنا هذا



د 

  شكــر وتقدیــر
 

اتقدم بالشكر الى كل من ساعدني التمام هذه الدراسة بدءًا ببرنامج غزة للصحة النفسـیة  حیـث  

درســـت الـــدبلوم العـــالي بالصـــحة النفســـیة ومـــن ثـــم الجامعـــة االســـالمیة التـــي اعطتنـــي االمكانیـــة  التمـــام 

  .الرسالة لنیل درجة الماجستیر بها

ل ى الدكتور سمیر قوته المشرف علـى الرسـالة لمـا اعطـاه مـن اهتمـام ومتابعـة لـي التمـام هـذه وإ

  .الدراسة

كمـا وْاخـص بالشـكر زمالئـي مرشـدي برنـامج الصـحة النفسـیة المجتمعیـة بوكالـة غـوث وتشــغیل 

اون عینـة البحـث بتعـ, الالجئین بمنطقة شمال وشرق غزة والذین قاموا بتطبیق االستبانات علـى الطـالب

  .واهتمام رائعین

الــذي اضـــاف ویضــیف لـــي الكثیـــر مــن علمـــه ومعرفتــه ممـــا ســاعدني علـــى اتمـــام  والــى زوجـــي

  .الدراسة بشكلها الحالي

 .إلى أمي الغالیة التي مازالت تدعمني كیفما استطاعت و

  .و أحمد, زینة, حال, خیرا الى عليأو 

  "أبنائي الغالیین"
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  ملخص الدراسة

مـن  أقـاربالذین فقـدوا  األطفالقیاس استجابة الحزن و التوافق النفسي لدى  إلىهدفت الدراسة 

على غزة وعالقتها ببعض المتغیرات كالعمر والجنس ودرجـة القرابـة  األخیرةالحرب  ثناءأ األولىالدرجة 

 األطفـــالوجــود فقـــدانات ســـابقة فــي حیـــاة  أیضـــاً قـــدان و جانــب الف إلـــى أخـــرىكــذلك التعـــرض لصــدمات و 

  .القتلو  األشالءرؤیة منظر من شخص بالحدث و  أكثرفقدان و 

ـــین  )211(و قـــد تكونـــت العینـــة مـــن   مـــن طـــالب مـــدارس وكالـــة غـــوث عامـــاً ) 15-9(طفـــل ب

  .تشغیل الالجئین في منطقة شمال وشرق غزةو 

 Extended Grief Inventory  2001 by"و قد استخدمت الباحثة مقیاس استجابة الحزن

C. M. Layne".  النفسـي لعلـي الـدیب بعـد تعدیلـه  كذلك مقیاس التوافـقو  ،من صدقه وثباته التأكدبعد

  .ثباته لیتناسب مع الفئة العمریة لعینة البحثمن صدقه و  التأكدو 

  :النتائج التالیة إلىتوصلت الدراسة و 

درجــة،  )14.01(درجــة وبــانحراف معیــاري  )41.9(أن متوســط درجــات الحــزن عنــد األطفــال بلــغ  •

  .متوسطوهذا یدل على أن األطفال لدیهم مستوى حزن %) 52.3(وبوزن نسبى 

درجــة وبــانحراف معیــاري  )124.7(درجــات التوافــق النفســي واالجتمــاعي لألطفــال قــد بلــغ  متوســطو  •

فـق نفسـي واجتمـاعي وهذا یدل على أن األطفال لدیهم مسـتوى توا%) 66.3(وبوزن نسبى  )22.7(

بشــكل متوســـط، فقــد تبـــین أن أعلــى نســـبة كانــت لبعـــد التوافــق األســـري حیــث احتـــل المرتبــة األولـــى 

, )%69.9(یلیه فـي المرتبـة الثانیـة بعـد التوافـق االجتمـاعي وبـوزن نسـبي , )%79.9(وبوزن نسبي 

ــبي  ــوزن نســ ــم بعــــد التوافــــق الجســــمي بــ ــــ, )%63.2(ثــ ــجامي ب ـــد التوافــــق االنســ ــــه بعـ وزن نســــبي ویلی

  .)%54.3(ثم یلیه بعد التوافق النفسي في المرتبة األخیرة بوزن نسبي  ,)60.4%(

ا لـدى الــذكور أعلــىكانـت  اإلنــاثاسـتجابة الحــزن لــدى  أنالدراســة  أوجــدتكمـا  • كــذلك كانــت و  ،منهــ

 ر بالنسـبة لمقیــاسبینمـا ال توجـد فروقـات تعــزى للجـنس اوالعمـ, اسـتجابة الحـزن تـزداد بازدیـاد العمــر

  .التوافق النفسي

خــوانهم خــالل ااألطفــال الــذین فقــدوا أبــائهم لــدیهم درجــات حــزن أكثــر مــن األطفــال الــذین فقــدوا أمــا   •

كمــا تبــین أن األطفــال الــذین فقــدوا أمهــاتهم وآبــائهم لــدیهم درجــات حــزن , الحــرب األخیــرة علــى غــزة



ل 

تــأثیر جــوهري علــى التوافــق  لــم یكــن لــه القرابــةأكثــر مــن األطفــال فقــدوا أخــواتهم بینمــا متغیــر نــوع 

  .لألطفالالنفسي واالجتماعي 

لدیهم مشاعر حزن أكثر من األطفال الذین فطفال الذین شاهدوا أشالء المتوفى أو قتله وبالنسبة لأل •

 .األطفالكذلك تأثر البعد الجسمي في مقیاس التوافق النفسي بالنسبة هؤالء و  ,ذلكلم یشاهدوا 
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Abstract 

This study aimed to measure the response to grief and coping in 
children who have lost their first-degree relatives during the recent war in 
Gaza and its relationship with some variables such as age, sex and degree of 
kinship, as well as exposure to other traumas in addition to loss and also the 
presence of  earlier losses in the lives of children and the loss of more than 
one person at the same event and witnising landscape of corpses and murder. 

  And had a sample of (211) children between (9-15) years of students 
from UNRWA  schools  in the region north and east of Gaza.  
   The researcher used the measure of grief response "Extended Grief 
Inventory 2001 by CM Layne".    as well as a measure of coping to Ali Deeb, 
as amended, and to make sure his sincerity and firmness to suit the age group 
of the research sample. 

The study found the following results:  

• that the average degree of grief when the children reached (41.9) 
degrees and a standard deviation (14.01), with weight percentage (52.3%) and 
this shows that the children have an average level of grief. 

  • The average score of coping of children has reached (124.7) degrees 
and a standard deviation (22.7) and weight percentage (66.3%) and this shows 
that the children have a compatibility level psychological and social in 
average, has been shown that the highest proportion  was to the family factor 
occupied the first rank and  weight percentage (79.9%), followed in second 
place  the social factor with weight percentage (69.9%), and then  physical 
factor with  weight percentage (63.2%), followed  by the integration factor 
with weight percentage (60.4%), followed by psychological adjustment in 
rank recent  weight percentage (54.3%). 

  • the study found that the response of grief was higher in females than 
in males, as well as the response of grief increase with age, while there are no 
differences due to gender or age for a measure of coping. 

  • Children who have lost their parents  have a degree of grief over 
children who have lost their brothers during the recent war in Gaza, was also 
found that children who have lost their mothers and fathers have a degree of 
grief more children have lost sisters, while the variable type of kinship did not 
have a material effect on the coping for children. 

  • For children who have seen the killing & the remains of the deceased  
showed a higher feelings of grief  more than children who did not watch it, as 



ن 

well as   the physical  factor influenced by in the scale of coping for these 
children 
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  مقدمة

من هـذه  شيءببساطة , مفاهیم تبدو غیر متالئمة مع بعضها البعض :األطفالو  الموت الفقدان

و  أذرعنـانحـن الكبـار وضـعهم بـین نحـاول  األطفـالني فعنـدما یعـا, لألطفـالیحـدث  أنال یجب  األشیاء

فمـاذا عـنهم , هـذا بالنسـبة لنـا نحـنو , سـتطیع مواجهـة معانـاتهمنال وهذا ینبع من داخلنا، فنحن , حمایتهم

  هم؟ 

حـدث  نإو , حرمـان أوقتـل أو  مـوتأو  لـمأدون  األطفـالهم یریدون عـیش حیـاة عادیـة كبقیـة 

  .باألماننشعرهم  أننعرف ماذا یحتاجون و  أنو , ر بألمهمنشع أنیریدون منا فهم ذلك لهم 

مـوت  أیضـاً و كـذلك , ألمـاً  أشـدهاو  األطفـالالتجارب قسوة علـى  كبرأیعتبر فقدان الوالدین من و    

, خــارجيتغییـر  يأالحمایـة مـن  أیضـاً و , الوالـدین مصــدرا للحـب واالسـتقرارفـي یـرون  فهـم دائمـاً , اإلخـوة

یجعلهــم یعیشـون فـي عـالم لـن یعـود ثانیـة لالمـان الــذي  لألطفـالز بالنسـبة فقـدان شـخص عزیـفـإن لـذلك 

             .)Bluestone,1999:228(كان علیه من قبل 

فلهــا تأثیرهــا الســلبي علــى ثقتـــه , حیــاة الطفــل العادیــة كهــذه تــؤثر علــى حــاالت مــن الفقــدان نإ

عمیقــة  بأنهــاتتمیــز تلــك التــأثیرات و  ،النفســي وتطــور شخصــیته أمانــهعلــى و , مــن حولــه و بالعــالم بنفســه

  (Tamar, 2005: 10). ل من صعید في حیاة الطف أكثرومنتشرة على  األمدطویلة 

, یتحـدث عـن العالقـة مـع المتـوفى الـذيللكبار تستمد تجربة المـوت قوتهـا مـن الماضـي  بالنسبة

بینمـا , شـاعر الحـزن لـذلكفیعبـر عـن م, فالكبیر واع لدور المتوفي في حیاته السابقة و حتـى یـوم فقدانـه

علــى المســتقبل قلقــون  أیضــاو  اآلنمــا یریدونــه  نالمســتقبل فهــم یــدركو علــى الحاضــر و  نیركــزو  األطفــال

  .(Tamar, 2005: 9) بدون الشخص المتوفى

 أبنـاء بهـاعلـى غـزة تجربـه غیـر مسـبوقة مـر  األخیـرة الحـرببالنسبة ألطفال فلسطین فقد كانت 

ـــاع مـــــن ــدمار  القطـ ــدو حیـــــث حجـــــم الــ  )370(شـــــهید مـــــنهم  )1460(وقـــــد نـــــتج عنهــــا استشـــــهاد  ,التهدیـــ

    ). 84:2009,نالتقریر السنوي للمركز الفلسطیني لحقوق االنسا(.طفل

فكـل  ،هـو مـا فـاض مـن غـزة بعـد انتهـاء الحـرب علیهـات هـو حقیقـة مطلقـة ال جـدال فیهـا و المو 

  .  لفراقهه من یذكره ویبكي ءورام ترك كل منه, عرف بهایُ و  إلیهامن عائلة ینتمي  اً ءشخص توفي كان جز 

, بشــكل متشــابه األطفــالرة بعــد الفقــدان یمــر بهــا الكبــار و مباشــطبیعیــة و تعتبــر اســتجابة الحــزن 

الطفـل قـد یكـون غیـر  أننعتقـد  ألننـا أطفـاالً لیسـوا  أي الكل في لحظات الفقدان یهتم بدعم مـن هـم كبـار
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 )%50.5(فـي تلـك الحـرب  أعـزاءفقـدوا  األطفـالمـن  یـراً كب عدداً  إن, سینسىلن یتأثر و  أو لألمرمدرك 

  .)6: 2009ثابت(  الحرب هذهما في  أحدافقدوا  األطفالمن 

 ،به و یترك داخلهم الهم الكبیر نیتأثرو و  الموت نكالكبار یخبرو  األطفال أن وهنا تؤكد الباحثة

لعــدم قــدرتنا و  األطفــال أللــمم ككبــار نتــأل ننــاإ .الــتفهم عنــد فقــدانهم شــخص عزیــزللــدعم و  نفهــم  یحتــاجو 

 أنهــم أنفســنا إقنــاعنحــاول نتجنــب الحــدیث معهــم عــن ذلـك و  أحیانـاعلـى تحمــل رؤیــتهم یشــعرون بــالحزن 

  .غیر متأثرون بالفقدان

 مشـابهةحـزن للردود فعـل  یظهر أشهر ستة هالمولود الذي عمر  أن "Bowlby" بولبي أكدقد و 

 (Bowlby, 1960: 13).  لما یشاهد عند الكبار

عرضـة  نیصـبحو  خـوةاإل أوحد الوالـدین أالذین خبروا موت  األطفال أن "Fox" فوكس یرى و 

لــم یمــروا بمراحــل الحــزن بشــكل  إذاوالمعرفیــة فــي حیــاتهم المســتقبلیة ) العاطفیــة(لالضــطرابات المزاجیــة 

  )Fox, 1985:16(جید 

 أنن فهــم یعتقــدو  ؛ً واضــحافــي ســن مــا قبــل المدرســة لــیس  لألطفــالحقیقــة المــوت  إدراكیعتبــر 

مـن  ه  فـي مرحلـة مـا قبـل العملیـاتحسـب مراحـل النمـو المعرفـي لبیاجیـو ، المیت سوف یعود في یوم ما

ــم و  نال یســـتطیعو ســـنوات  6الـــى  2 دراكفهـ ــبة  أمـــا, غیـــر الملموســـة األشـــیاء إ فـــي عمـــر  لألطفـــالبالنسـ

 أنو , المیـت لـن یعـود أنعوا فهـم یسـتطی ,سـنة 12الـى  6العملیات من المدرسة االبتدائیة یكونوا بمرحلة 

لكــن بالمســتقبل و موجــود فــالموت  ،بــالعمر أكثــرمتعلــق  األمــرلكــن و  ،حــدأ يیحــدث أل أنالمــوت ممكــن 

  .)lonetto, 1980 :157(البعید 

فهـم یرونـه  ،كشـخص الموتیرون  األطفال أنفي ذات الموضوع   "Joyce"جویس  أضافتو 

ذلك و  ،وخاصة كبار السن والمعاقین لآلخریننه یحدث أن یعتقدو و  ،یأتي ویأخذك شيءمالك  أوكشبح 

فـي مرحلـة  األطفـال أمـا ,إلـیهمفـال یمكـنهم الهـرب عنـدما یـأتي المـوت  ،لعدم قدرتهم على الجـري بسـرعة

  .) Bluestone,1999:225(شخص  يیحدث أل أنممكن الموت حتمي و  أنیدركون فهم المراهقة 

 أو األمـرنسـوا  أنهـمیعتقـد الكبـار و  ،حزن لدیهم كالكبارعن مشاعر ال األطفالعادة ما ال یعبر 

  ال یعرفوا كیف یعبروا عنهاصحیح فمشاعر الحزن ثقیلة لدیهم و لكن العكس غیر مهتمین و 

(Tamar , 2005:10).   

 نیعـدوانی بحوافقـد یصـ, اعرهم بطریقـة غیـر مباشـرةالمحزونون عن مشـ األطفالما یعبر  غالباً و 

  .التصرفي یسیئ وأن یانسحابیو  نیمتمردو 
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ردة الفعل علـى الفقـدان تظهر لدیهم  اإلناث األطفال أنفي دراسته ) Worden, 1996( ووجد   

  .أخرىمن صداع ومشاكل جسدیة  األولى السنةفي  نفیشكو على شكل اعراض جسدیة 

  (Bluestone,1999: 229)                
غیـــر  یفقـــد الـــدعم والحـــب و والحمایـــة  مـــناألكالهمـــا یفقـــد مصـــدر  أوالوالـــدین  ألحـــدبفقـــدان الطفـــل 

: 1992، القــذافي(  فــالتوافق حســب  ,یــؤثر علــى قدرتــه علــى التوافــق مــع الحــدث قــد ممــا,مشــروطال

لعالقـة یتقبل الحقائق ذات ا مما یجعلهعلى إدراك الحقیقة بشكل جید  قدرة االنسان  هو  )75، 74

عملیــة دینامیــة مســتمرة تتنــاول   أنــهب) 29: 1978زهــران، ( وعرفــه, بــه حتــى ولــو كانــت ال تعجبــه

 , التعـــدیل حتـــى یحـــدث تـــوازن بـــین الفـــرد وبیئتـــهجتماعیـــة بـــالتغییر و الســـلوك و البیئـــة الطبیعیـــة و اال

بمـوت طبیعـي  لكن هل مـن یفقـد شخصـا عزیـزاً , یتأثر بعد ذلك بالتغیرات المترتبة على هذا الفقدانف

ـــده نتیجـــة لحـــ أونتیجـــة حـــادث عـــادى  ــن یفق هنـــا بالحـــدث الصــــادم  ویقصـــددث صـــادم؟ مـــرض كمـ

 األحــداثهــذا بالضــبط مــا تمیــزت بــه و , تجنبــه أوالــذي ال یمكــن الــتحكم بــه غیــر المتوقــع و  المفــاجئ

ــیهم أعــزاء األطفــالفقــد  حیــث, علــى غــزة األخیــرةبــالحرب  تبــدل و  ،معــالم حیــاتهم فجــأة تغیــرتو  ،عل

دقیقــة معهــم  أوحتــى قبــل ســاعة  أوابق بعــدما كــانوا فــي الیــوم الســ األب أو األمفغابــت  ؛األشـخاص

, ذكـر الحــدث بالضــبط قبـل ثــوان مــن وقوعــه األطفــالیســتطیع وهنــا , النجــاة بهـمیحـاولون حمــایتهم و 

كانــت قبــل دقیقــة االثنــان بــین یــدیها و  أخواهــامــات التــي طفلــة وذلــك مثــل تلــك ال. مفــاجئهــو فلهــذا و 

  . لم تستطع حمایتهم , أشالء أصبحواف, تحضنهم حتى ال یسمعوا صوت الطائرات العالي

هـذا مـا هـو فقـدان عزیـز تحـت ظـروف صـادمة و ف ،ینتج عنه الحزن الصادم,  الحدث الصادم  

ـــذي یـــؤدى الســـتجابة حـــزن صـــادمة المفـــاجئالفقـــدان  :الحـــدیث عنـــه هنـــا أریـــد ــالعنـــدما یفقـــد , ال  األطفـ

 أجـزاء أوهدة الـدم لمشـاهد مؤلمـة كمشـان عنـدما یتعرضـو  أوشخص عزیز من خالل عنف غیر متوقع 

 مـا یسـمى حـزن الطفولـة الصـادم نشخص یـرى الجثـة ربمـا یطـورو  أولیكون  أن أو, من الجسم مقطعة

childhood traumatic grief.  )15 :2006 ,Judith A. Cohen(  

الكــل شــاهد صــور ف ،تمیــزت بالوحشــیة التــيهـذا النــوع مــن الفقــدان كــان الســائد فــي تلــك الحــرب 

 همءأقربـــافقـــد شــاهدوا , ، ومــن أولئـــك الــذین شـــاهدوا تلــك الصـــور األطفــالحـــدثت تــيالالمجـــازر القتــل و 

ال تــزال رائحــة و , غرقــوا بـدماء مــن یحبـونتطــایرت علـیهم قطــع اللحـم البشــرى و فقــد , ینزفـون حتــى المـوت

كل ذلك مختلط بمشـاعر قویـة قاسـیة مـن , ذانهمآالبكاء في و  األنین أصواتو  أنوفهماللحم المحروق في 

بمــدارس الوكالـــة  االنفعــاليفــي مجموعــات التفریــغ  األطفــالمــن روایــات ( باألمــانعــدم الشــعور الرعــب و و ز العجــ

 ).      بمنطقة الشمال
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كمــا عــد الحــرب مــن مشــاعر مؤلمــة تــنعكس الیــوم وب األطفــالمــا یشــعر بــه  نو تــرى الباحثــة ا

فهـم لیسـوا , غیر طبیعیـة حداثألعتبر ردة فعل طبیعیة ت سلوكیاتعلى هیئة یالحظ االهالى والمعلمون 

التوافـق  نبمعني یحـاولو  حیاتهم إلىدخال ما مروا به من تجارب قاسیة إ  نولكنهم یحاولو  اآلنمرضى 

و ذلك تبعا لعوامل عدیدة منها   و أشكاله, ذلك التوافق الذي قد تتفاوت فتراتهو التأقلم مع تلك االحداث 

امل التى قد تسهل او تعیق عملیـة التوافـق مـع الفقـدان  و و غیرها من العو , جتماعیةإ, سریةأ, شخصیة

, مـا تكـون تدریجیـة غالبـاً  األطفـالعملیـة الحـزن عنـد  إن  )Bluestone, 1999:229 ( هذا مـا یقولـه 

 إال نال یحتملـو  األطفـالن أل ،الفقـدان حقیقـة لیسـتطیع الطفـل اسـتیعابفقد تأخذ عدة سنوات من الحـداد 

  .المؤلمة كمیة قلیلة من المشاعر

 التوافـقلیسـتطیعوا  األفـرادمراحـل هامـة یعیشـها  أن للحـداد ,Worden) (16-1991:11ویـذكر

مراحــل حــداد  أربعــةهنــاك و , یخبروهــا أنمــن المهــم  أفكــاریعیشــوا خاللهــا مشــاعر و , مــع حقیقــة المــوت

  :وهي ,للحزن

الطفــل ف, تصــدیقعــدم الالغضــب و و االحتجــاج و ود فعــل كالصــدمة تشــمل ردو :  مرحلــة تقبــل الواقــع .1

مـــن خـــالل تســـتمر هـــذه المرحلـــة لفتـــرة طویلـــة  أنممكـــن و  ئـــامفاجلـــو كـــان  ینكـــر المـــوت خصوصـــاً 

 .الغضب على االنفصالاالستمرار في االحتجاج و 

لـم یعبـر عنهـا فتظهـر  نإ و , حقیقـة الفقـدان إلدراكـهمرحلـة المشـاعر الشـدیدة وذلـك  هـيو  :األلمخبرة  .2

مشـاعر تنـاقض وجـداني  أیضـاهنـا تظهـر و  نوكیة واضـحةكشـكاوى جسـدیة ونمـاذج سـل آخـربشكل 

 .یشعر بالذنب تجاهه أوتركه  ألنهفقد یغضب علیه  ،تجاه المفقود

تــي لعبهــا الفقیــد فــي والعالقــات ال األدواریتحــدد ذلــك مــن خــالل و : التكیــف مــع البیئــة بــدون الفقیــد .3

 .یبدأ الطفل تنظیم حیاته دون الفقیدف, األسرةحیاة الطفل و 

یجادالفقید ضمن حیاة الطفل و  موضع إعادة .4  ، حیـثذلـك مـن خـالل عملیـة البنـاءو : طرق لتـذكره إ

ــ یطــور الطفــل تمثــیال تشــمل و , الطفــل و قلــت حــدة مشــاعر الحــزن یتغیــر كلمــا نضــجللفقیــد و  اداخلی

). الذكریات(التفكیر بالفقید . 3). به اإلحساس(خبر الفقید . 2. الفقید موضع .1: البناء إستراتیجیة

   .االحتفاظ بشيء یعود للفقید .4

ــ و التوافــق عملیــة الحــداد و تعتبــر الباحثــة ان خالت  داقــد یــؤثر علــى ســیرها الطبیعــي بعــض الت

تمنــع طفلهــا مــن المشــاركة بطقــوس  أســرةفنجــد  ،یســاعدوا الطفــل أنهــماعتقــادا مــنهم  ، وذلــكاألهــاليمــن 

 أو ةتخفــي صــور  قــدبالتــالي و  ،كر الطفــلذلــك ســیذ أن تتجنــب الحــدیث عــن المتــوفي اعتقــاداً  أو, العــزاء

بـذلك هـي ال تعبـر عمـا و  ؛علـیهم خوفـاً  أطفالهـا أمـامالبكـاء كمـا أن األم أحیانـًا تتجنـب . الخاصـة هءأشیا
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هنـاك مـع أن , علـیهم ممـا یـنعكس سـلباً  أفكـارهممن مشـروعیة التعبیـر عـن مشـاعرهم و تحرمهم بداخلها و 

مـع الحـدث  التوافـقو  لـك یسـاعد علـي التعامـلكـل ذ، و لتـذكراالحـدیث و و ة للسماح بشرعیة البكاء ضرور 

  .قبل حدث الفقدان القوي الذي ربما لم یكن موجوداً  األسريالتواصل ویخلق جو من الدعم و 

  مشكلة الدراسة
اسـتجابة حاول من خالل هذه الدراسة معرفة العالقة بـین ة تفي ضوء ما سبق ذكره، فان الباحث  

  .دى األطفال في الحرب األخیرة على غزةالحزن والتوافق النفسي ل

فـي -توجـد  ال، التوافـق النفسـياسـتجابة الحـزن و وبـالرجوع إلـى الدراسـات السـابقة التـي تناولـت   

اسـتجابة الحـزن وعالقتهـا بـالتوافق النفسـي أیـا مـن هـذه الدراسـات قـد تناولـت عالقـة  -حدود علم الباحث

ــاء. فــي البیئــة الفلســطینیة وخاصــة الغزیــة ــى مــا ســبق قــد تبلــورت مشــكلة الدراســة فــي ذهــن وبن ًا عل
  :التالیة والفرعیة في صورة التساؤالت الرئیسة ةالباحث

  :األول ل الرئیسؤساتال

فــي  األطفــالبــین اسـتجابة الحــزن والتوافــق النفســي لــدي احصــائیة هـل توجــد عالقــة ذات داللــة 

  خري؟على غزة وبعض المتغیرات األ األخیرةالحرب 

  :التالیةالفرعیة  األسئلة لتساؤل الرئیس األولا ویتفرع من

  شعور االطفال باستجابة الحزن؟ دىما م .1

  استجابة الحزن لدى اطفال العینة؟ دىما م .2

  االجتماعي لدى االطفال؟التوافق النفسي و  دىما م .3

عمـر لمتغیر تعزى   األطفالاستجابة الحزن  لدى  مستوى في إحصائیةهل توجد فروق ذات داللة  .4

 ؟)15-12(-)12-9( لاألطفا

عمـر لمتغیـر تعـزى   األطفـالالتوافـق النفسـي لـدى مسـتوى في  إحصائیةهل توجد فروق ذات داللة  .5

 ؟)15-12(-)12-9( األطفال

 لمتغیـــرتعــزى   األطفـــالاســـتجابة الحــزن  لــدى  مســتوى فـــي إحصــائیةهــل توجــد فـــروق ذات داللــة  .6

 ؟األطفالجنس 
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جـنس  لمتغیـرتعـزى   األطفـالالتوافق النفسي لـدى  وىمستفي  إحصائیةهل توجد فروق ذات داللة  .7

 ؟األطفال

نـوع  لمتغیـر تعـزى األطفـالاسـتجابة الحـزن  لـدى مسـتوى فـي  إحصـائیةهل توجد فـروق ذات داللـة  .8

 القرابة مع المتوفي؟

نــوع  لمتغیــر تعــزى األطفــالالتوافــق النفســي لــدى  مســتوىفــي  إحصــائیةهــل توجــد فــروق ذات داللــة  .9

 توفي؟القرابة مع الم

 لمتغیـرتعـزى  األطفـالاسـتجابة الحـزن  لـدى مسـتوى فـي  إحصـائیةهـل توجـد فـروق ذات داللـة  .10

 من شخص في الحدث؟ أكثرفقد 

فقـد  لمتغیـرتعزى  األطفالالتوافق النفسي لدى مستوى في  إحصائیةهل توجد فروق ذات داللة  .11

 من شخص في الحدث؟ أكثر

 لمتغیـرتعـزى  األطفـالاسـتجابة الحـزن  لـدى  مسـتوى فـي إحصـائیةهـل توجـد فـروق ذات داللـة  .12

 ؟)إصابة -هدم منزل(  أخرىترافق الفقدان بخبرات صادمة 

 لمتغیــرتعــزى  األطفــالالتوافــق النفســي لــدى مســتوى فــي  إحصــائیةهــل توجــد فــروق ذات داللــة  .13

 ؟)إصابة -هدم منزل(  أخرىترافق الفقدان بخبرات صادمة 

 لمتغیـرتعـزى  األطفـالاسـتجابة الحـزن  لـدى  مسـتوىفـي  إحصـائیةهـل توجـد فـروق ذات داللـة  .14

 وجود فقدانات سابقة في حیاة الطفل؟

 لمتغیــرتعــزى  األطفــالالتوافــق النفســي لــدى  مســتوى فــي إحصــائیةهــل توجــد فــروق ذات داللــة  .15

 سابقة في حیاة الطفل؟ حاالت فقدانوجود 

 لمتغیـرتعـزى  ألطفـالااسـتجابة الحـزن  لـدى  مسـتوىفـي  إحصـائیةهـل توجـد فـروق ذات داللـة  .16

  ؟األشالءرؤیة مشهد القتل و 

 لمتغیــرتعــزى  األطفــالالتوافــق النفســي لــدى  مســتوىفــي  إحصــائیةهــل توجــد فــروق ذات داللــة  .17

 ؟األشالءرؤیة مشهد القتل و 
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  :الدراسة فروض

 األطفـالعمـر لمتغیـر تعـزى   األطفـالفي استجابة الحـزن  لـدى  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  ال-1

)9-12(-)12-15(. 

 األطفــالعمـر لمتغیـر تعــزى   األطفـالفـي التوافـق النفســي لـدى  إحصــائیةتوجـد فـروق ذات داللـة  ال-2

)9-12(-)12-15(. 

 .األطفالجنس  لمتغیرتعزى   األطفالفي استجابة الحزن  لدى  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  ال-3

 .األطفالجنس  لمتغیرتعزى   األطفالنفسي لدى في  التوافق ال إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  ال-4

نـوع القرابـة مـع  لمتغیـر تعـزى األطفـالفي اسـتجابة الحـزن  لـدى  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  ال-5

 .المتوفي

نـوع القرابـة مـع  لمتغیـر تعـزى األطفـالفـي  التوافـق النفسـي لـدى  إحصـائیةتوجد فروق ذات داللة  ال-6

 .المتوفي

مــن  أكثــرفقــد  لمتغیــرتعــزى  األطفــالفــي اســتجابة الحــزن  لـدى  إحصــائیةذات داللــة  توجـد فــروق ال-7

 .شخص في الحدث

مــن  أكثــرفقــد  لمتغیــرتعــزى  األطفــالفــي التوافــق النفســي لــدى  إحصــائیةتوجــد فــروق ذات داللــة  ال-8

 .شخص في الحدث

ترافــق الفقــدان  لمتغیـرتعــزى  األطفــالفــي اسـتجابة الحــزن  لـدى  إحصــائیةتوجـد فــروق ذات داللـة  ال-9

 .)إصابة -هدم منزل(  أخرىبخبرات صادمة 

ترافـق الفقــدان  لمتغیـرتعــزى  األطفـالفـي التوافـق النفســي لـدى  إحصــائیةتوجـد فـروق ذات داللـة  ال-10

 .)إصابة -هدم منزل(  أخرىبخبرات صادمة 

وجـود فقـدانات  لمتغیـرتعزى  األطفالفي استجابة الحزن  لدى  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  ال-11

 .سابقة في حیاة الطفل

وجـود فقـدانات  لمتغیـرتعـزى  األطفـالفـي التوافـق النفسـي لـدى  إحصـائیةتوجد فروق ذات داللة  ال-12

 .سابقة في حیاة الطفل
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رؤیــة مشــهد  لمتغیـرتعــزى  األطفــالفــي اسـتجابة الحــزن  لـدى  إحصــائیةتوجـد فــروق ذات داللـة  ال-13

  .األشالءالقتل و 

رؤیــة مشــهد  لمتغیــرتعــزى  األطفــالفــي التوافــق النفســي لــدى  إحصــائیةتوجــد فــروق ذات داللــة  ال-14

  .األشالءالقتل و 

  

  الدراسة أهداف

  :تهدف الدراسة الحالیة لتحقیق ما یلي  

 .معرفة العالقة بین استجابة الحزن والتوافق النفسي وبعض المتغیرات األخرى.

فـي المرحلـة االبتدائیـة  األطفـال ىاستجابة الحزن والتوافق النفسي لدان هناك فروق في ك إذامعرفة ما .

 .اإلعدادیةو 

 .اإلناثالذكور و  األطفالالتوافق النفسي لدي هناك فروق في استجابة الحزن  كان إذامعرفة ما .

همـا كال أوحـد الوالـدین أمـا كـان المتـوفي  إذا لألطفـالالتوافق النفسـي الفرق في استجابة الحزن و  إدراك.

 .األوليمن الدرجة  األقارب أو األخوةى من أ أو

لحـاالت مـن الـذین تعرضـوا  األطفـالما وجد اختالف بین استجابة الحزن والتوافق النفسي لدى  إذافهم .

 .األطفالفي الماضي عن غیرهم من  الفقدان

مـن  أكثـر أووفى من مت أكثرالتوافق النفسي تختلف لو كان هناك استجابة الحزن و  ما إن كانتمعرفة .

 .نوع من الفقدان

 .المتوفى أشالء أوالتوافق النفسي تتأثر برؤیة الطفل مشهد القتل استجابة الحزن و  ما إن كانتمعرفة .
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  الدراسة أهمیة

  :من تنبع أهمیة الدراسة الحالیة  

 علــى الــرغم مــن الفلســطینيمجتمعنــا  فــيلــم ینــل القســط الكــافي مــن الدراســة  تطــرح موضــوعاً  أنهــا .1

 .للعدید من التجارب الصادمة تعرضه

حیث تساعدهم على فهم  طبیعة  ,لألطفالفید المهنیین العاملین في مجال الصحة النفسیة تقد  اأنه .2

هـــي لـــیس و , التـــي قـــد تعرضـــوا لهـــا حـــاالت الفقـــدانالصـــادمة و  األحـــداثعلـــى  األطفـــال أفعـــالردود 

 .أسبابهاها و حزن لها سمات استجابة هيبالضرورة اضطرابات نفسیة لكن 

البحــث عــن  إطــارمــن  إخــراجهمالصــدمة علــى و  األطفــالســاعد مراكــز البحــوث بقضــایا ت قــد أنهــا  .3

ـــذین تعرضـــوا  لألطفـــالفهـــم ردة فعـــل الحـــزن خاصـــة  إلـــىاضـــطرابات نفســـیة یوضـــع بهـــا الطفـــل  ال

اضــطراب مــا بعــد الصــدمة بعــد  األطفــالیطــور  أنحیــث لــیس بالضــرورة , صــادمة لحــاالت فقــدان

 .لصادمالحدث ا

ضــع بــرامج مــن حیــث و  لألطفــالتعنــى بالصــحة النفســیة  التــيللمؤسســات  جدیــداً  فقــأأقــد تفــتح أنهــا  .4

 .ذویهم على التعامل مع خبرة الفقدانو  األطفالمالئمة لمساعدة هؤالء 

 .تقترح له خطط للتدخلو  أخرىقادمة تدرس الموضوع من جوانب  ألبحاثكون فكرة تربما أنها  .5

یخـافوا مــن لحـادث الفقـدان و  أطفـالهمعـن ردود فعـل  یتســاءلونالـذین قـد  ألهـاليلهـذا الفهـم مهـم أن  .6

 .تبعاته

ردات فعـل یمـر بـه الطالـب مـن اسـتجابات و  الـذيللمدرسین حیث تساعدهم على فهـم مـا  ةمهمأنها  .7

 .التي قد تنعكس داخل الفصلعلى تعرضه لحدث فقدان و 

  :مصطلحات الدراسة

  :تعریفات الحزن

Niel (1990)-  ف الحزن انه استجابة انفعالیة لحالة الفقدانعر.  

Santrock (1997)-  یأس, قلق االنفصال, عدم التصدیق, الحزن هو خدر في المشاعر ,

  .و الوحدة التى نتجت عن فقدان شخص عزیز, حزن
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Aranda, & Milne 2000)- (اجتماعیة, انفعالیة, عرفا الحزن انه ردة فعل جسدیة ,

  .رفیة للفقدانفلسفیة و مع, روحانیة

Weiss (2001)-  عرفه انه الضغط الشدید و المستمر و الذى هو استجابة لفقدان شخص

  .مهم عاطفیا

- , Lindemann (1944) و اعادة , عرف الحزن هو الحرمان من الرابطة مع المتوفي

 .التكیف مع البیئة بدونه و البدء بتشكیل عالقات جدیدة

 Robin F Goodman-    انه یحدث بعد , وا حزن الطفولة الصادمعرف  2004و اخرون

یتمیز بوجود , وفاة شخص عزیز بشكل صادم للطفل اى موت مفاجىء و غیر متوقع 

اعراض صدمة تؤثر على قدرة الطفل على المرور بمراحل الحزن العادیة و یتمیز بوجود 

و لوم الذات , الذنب, و یظهر ذلك بالكوابیس, ذكریات اقتحامیة حول الموت: االعراض التالیة

تجنب او خدر و , المخیفحول كیفیة حدوث الموت او ذكریات اقتحامیة حول حادث الموت 

او ان یتجنب الطفل ما یذكره , یعبر عنه باالنسحاب او ان یتصرف الطفل انه غیر منزعج

اعراض جسدیة او عاطفیة مثل , ة وفاته او الحدث الذى ادى للموتبالمتوفى او بكیفی

و الخوف , مشاكل بالنوم  قلة التركیز تدنى التحصیل شكاولى جسدیة, الغضب , یة العصب

  .على امانه الشخصى له و لالخرین

  :التعریف االجرائي للحزن    

   :حزن الطفولة الصادم

 :الـذین عرفـوه بأنـه Judith A. Cohen. Mannrion & Estherتتبنـى الباحثـة تعریـف كـًل مـن 

عنــدما  أوالعنـف غیــر متوقـع ویـرتبط هــذا الفقـدان بالرعــب و  مفـاجئبشــكل  فقـدان الطفـل لشــخص عزیـز"

 رأىمــن  أولیكــون هــو  أن أوالجســم المقطعــة للشــخص  أجــزاءالــدم و  :تعرضــوا لتفاصــیل مصــورة مثــلی

وذلـك التبنـي ألن هـذا التعریـف  ."فربما یطوروا حالة تسمى حزن الطفولـة الصـادم, جثة الشخص العزیز

  .على غزة األخیرةحدثت في الحرب  التيیكون نتیجة للفقدانات  أنن المتوقع یعبر عن طبیعة الحز 

  : التوافق النفسي تعریفات

هو مقدرة الفرد على التالؤم و االنسجام بینه و بین ذاته و مجتمعه في ان ) "1993(بدوي -

  ".واحد مع مقدرته على اشباع حاجاته و میوله ازاء مطالب بیئته و مجتمعه
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عملیة مستمرة یهدف بها الفرد الى ان یغیر من " عرف التوافق النفسي انه ) 1982(رفاعي -

لیحدث عالقة اكثر بینه و بین نفسه من جهه و بین بیئته من , سلوكه او من بنائه النفسي

  " جهه اخرى 

  :التعریف االجرائي للتوافق النفسي

   :نص على أنهزهران للتوافق النفسي، والذي یحامد لقد تبنت الباحثة تعریف 

بــالتغییر والتعـدیل حتــى یحــدث ) الطبیعیـة واالجتماعیــة(عملیـة دینامیــة مســتمرة تتنـاول الســلوك والبیئــة "

  "التوازن بین الفرد والبیئة

  :على غزة األخیرةالحرب 

 27/12/2008مــن یــوم الســبت  لــه قطــاع غــزة بــدءاً  ضتعــر العــدوان الــذي : "وتعرفهــا الباحثــة بأنهــا

  .17/1/2009 یوم السبت حتىو 

 حدود الدراسة

  :الحد الموضوعي. 1

ـــالالتوافـــق النفســـي لـــدي ســـتتناول الدراســـة اســـتجابة الحـــزن و   األخـــرىبعـــض المتغیـــرات و  األطف

  .على غزة األخیرةللحرب 

  :الحد المكاني. 2

  .اإلعدادیةبمدارس الوكالة االبتدائیة و  وذلك ,شرق غزةستجري الدراسة في منطقة شمال و 

  :نيالحد الزما. 3

   2010-2009ستجرى الدراسة خالل العام 

  :الحد البشري. 4

على  األخیرةالذین تعرضوا لضرر مباشر من الحرب  األطفالمن  ةالدراسة في عین هذهتتحدد    

  .اإلعدادیةلین بمدارس الوكالة االبتدائیة و المسجغزة و 
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري والمفاھیم
  
  

  بة الحزناستجا: المحور األول  

  التوافق النفسي: المحور الثاني
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  استجابة الحزن: المحور األول
  

  مقدمة
 ,الجمیــع بهــا صــعبة یمـر تجربـه فهــو,  األفـراد حیــاة فـي تــأثیراً  التجـارب أكثــر مـن الفقــدان یعتبـر

 منهـــا يالتـــ العوامـــل مـــن بالعدیــد تتـــأثر التـــي اســـتجاباته لـــه وتكــون الفقـــدان حـــدث مـــع اإلنســـان ویتفاعــل

  .ودینیه ثقافیة اجتماعیة شخصیة
للصـــراعات السیاســـیة و االجتیاحـــات  تعرضـــاً  بالعـــالم المنـــاطق أكثـــر مـــن یعتبـــر غـــزة قطـــاع إن

 حریـــةو  المــأوىو  الــرزق مصــدرو  لألمــن فقــدان مــن بأنواعهــا حــاالت الفقــدان حــدوث وبالتــالي العســكریة

 ویحـاول, هنـا النـاس منهـا یعاني التي الفقدان أنواع من آخره إلى أعزاء أشخاص لفقدان, والتنقل الحركة

  .األولى الدرجة من عزیز شخص فقدان على التركیز البحث هذا

 اللــذان والفقـدان المـوت حجـم علـى شـاهداً  كبـرأ كـان علـى غـزة الحـرب االخیـرة فـي حـدث مـاإن 

  .منطقتنا في حدثا
, بعیــد حــد إلــى بــه تتــأثر تــيال والتبعــات واألفكــار المشــاعر مــن الكثیــر هءورا ویتــرك المــوت یمـر

 و ردود أفعـال اسـتجابات مـن یتركـه مـا بقـدر نفسـه المـوتفـي  لیسـت المشـكلة ؛سـهلة لیسـت تجربه فهي

  . المحزونین األشخاص من
 كــان قــدف ،الحـرب تلــك جــراء مـن تضــرراً  الفئــات أكثـر مــن هــم األطفـال یكــون أن الطبیعــي ومـن

 الـذین األطفـال مـع الالجئـین لیوتشـغ غـوث بمـدارس یةالنفسـ الصـحة مرشـدي تعامل أثناء مالحظاً  ذلك

 وقتهـا عملـي خالل من ذلك رأیت وقد, األولى الدرجة من لهم أقارب بفقدان األخیرة الحرب من تضرروا

 الجمـــاعي اإلرشــاد مجموعــات فــي األطفـــال مــع المرشــدین عمــل أتـــابع, مســاعد نفســیة صــحة كمشــرف

 ومـاذا, الوفـاة حـدثت كیـفو , معهـم دثح وما ،لألحداث كرتذو  حزنو  لمأ مشاعر هناك فكانت, والفردي

  .الحرب تلك علیهم أثرت وماذا یشعرون كیفو , رأوا
 هـــذا لــیسو  ،یحبـــون مــن األطفــال مـــن الكثیــر مـــن فأخــذت, بیــوم یومـــاً  الحــرب بقســـوة مــروا لقــد

 إمــا هنفســ أصــیب مــن مــنهمف, أعیــنهم أمــام همئأعــزا أشــالء ورأوا القتــل بشــاعة شــاهد بعضــهم بــل فحســب

 تجــارب هــيكــل تلــك األحــداث . المجــاور المنــزل أو منزلــه ارجــد علیــه ســقط أو ناریــة أعیــرة أو بشــظایا

  .القویة المشاعر من بالكثیر األطفال عنها یتحدث صادمة
 ضااألعـر  بعـض ظهرواأ الحرب أثناء صادمة ألحدث تعرضوا الذین المدارس أطفال معظم إن

فمـنهم مـن ظهـرت لدیـه , الصـدمة بعد ما ضطرابإ من نیعانو  نهمأ علي لتشخیصهم كافیة تكن لم التي

أصـبح أكثـر عصـبیة و ال یسـتطیع السـیطرة علـى األفكـار و مـنهم مـن  ,"قلق, كوابیس" مشاكل في النوم

ممــا یــؤثر علــى التركیــز و , اإلقتحامیــة التــي تســیطر علــى تفكیــره و المتعلقــة بتفاصــیل الحــدث الصــادم

او حتـــى الرائحـــة ,المكـــان , ض تجنـــب لمـــا یـــذكر بالحـــدث كتجنـــب االشـــخاصو لـــم توجـــد اعـــرا, اإلنتبـــاه
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 هــؤالء بــه یمــر مــا لتفســیر ضــرورة هنــاك كــان لــذلكو , , المرتبطــة بالحــدث الصــادم لــدى الغالبیــة مــنهم 

 أحـاول والتي الحزن استجابة لدیهم أن هو لي بالنسبة قبوالً  األكثر التفسیر فكان, للفقدان نتیجة الصغار

  . البحث هذا في اادرسه أن
 یمكـــن وال ،متوقـــع وغیـــر مفـــاجئ كونــه حیـــث مـــن صـــدمة األخیـــرة هــو بـــالحرب حـــدث مــا نإ  

ه مــن الضــروري أنــ  و تجــد الباحثــة .األصــعدة كــل علــى للنــاس ذىاألبــ تســبب لكونــه إضــافة بــه الــتحكم

 للتفسـیرات نابرؤیت نتجه أنو  األطفال لهؤالء تشخیصات إعطاء عن اإلبتعاد على مهنیو الصحة النفسیة

 بالنتیجــة وللمنتفعـین نفسـیة صـحة كمهنیـو لنـا نفعـا بهـا سـنجد بهـا تعمقنـا لـو والتـي بالمهنیـة العالقـة ذات

  ."االطفال المحزونون"
 المهنـي العمـل فـي تـأثیره ولـه قـوي الحـزن اسـتجابة عـن المتحدث الغربي السیكولوجي األدب إن

 لمثـل بـاالً  تعـط لـم التـي العربیـةالسـیكولوجیة  األدبیات عم بالمقارنة, الذین فقدوا أعزاءهم األشخاص مع

 مــن لــیس نــهأ العلــم مــع, الصــدمة بعــد مــا واضــطراب الصــدمة بدراســة اهتمــت مــا بقــدر االســتجابة تلــك

  .الصدمة بعد ما اضطراب یطور لصدمة یتعرض من أن الضروري

ــة الحــــزن اســــتجابة أن وتعتقــــد الباحثــــة ــین قبــــل مــــن علیهــــا الضــــوء تســــلیط ویجــــب ،هامــ  المهنیــ

 التـــدخل عملیـــة فـــي یســـاعد وبالتـــالي للفقـــدان األطفــال اســـتجابات فهـــم فـــي سیســـاعد ذلـــك نأل والبــاحثین

  .معهم
ولكن في عام  ؛ینمستخدم لم یكونا  bereavement grief & إن مصطلح الحزن أو الفقدان

عـدة أخصـائیین شكلت مؤسسة طبیة لجنة صحیة لتهتم بالضغوط الناتجة عن الفقدان، وشـملت  1982

بدراسة عوامل الفقدان وتأثیراتـه علـى الصـحة العامـة وعلـى الصـحة النفسـیة،  واهتمت، ةوباطناكلینیكین 

   :كالتاليعلى التعریفات في هذه اللجنة  االتفاقوتم 
 الفقدان من خالل الموت أي :Bereavementالفقدان  §

النفســیة والفســیولوجیة أو  تاالســتجاباوهـي  :Bereavement reaction ردات الفعـل للفقــدان §

 .السلوكیة للفقدان

هـــي العملیــة التــي تضــم ردات الفعــل للفقـــدان و : Bereavement process عملیــات الفقــدان §

 .على مر الوقت

 .البكاء الناتج عن الفقد: هي المشاعر والسلوكیات المرتبطة بها مثلو  :Grief الحزن §
  .زن كطقوس العزاء وما شابهوهو التعبیر المجتمعي عن الح :Mourning الحداد §

(Kaplan, 1995 ,p.1723) 
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 نإومحللــون آخــرون  "ســیجموند فریــد"قــال  ، فلقــدلقــد كــان االهتمــام باســتجابة الحــزن منــذ زمــن بعیــد

الحـزن یكتمـل عنـدما یكـون ، و  (Grief work)االنفصـال المـؤلم لـرابط مـع المتـوفي یسـمى عمـل الحـزن

  .جدید اتجاهفي طاقة مشاعره  استثمارالفاقد حر في 
مل توالعلمــاء الحــدیثون تــأثروا بنظریــة التعلــق، ورأوا أن عمــل الفقــدان یشــتمل علــى التعلــق مثلمــا یشــ

  .االنفصالعلى 

تكـــون ردة الفعـــل الطبیعیـــة و , یمیـــل لتكـــوین عالقـــات قویـــة وثابتـــة وتؤكــد نظریـــة التعلـــق أن اإلنســـان

، وتتبـع بفتـرة طویلـة واالحتجـاجلـى هـي الـرفض األو  واالسـتجابة، االنفصـاللفقدان عالقة تعلق هي قلق 

 واالنفصـالمن سلوك البحث علـى أمـل إعـادة تكـوین العالقـة، إن عملیـة البحـث تعطـي الشـعور بالیـأس 

كسلسـلة مـن سـلوكیات  وألهذا یعتبـر الحـزن كنتیجـة و ،قبل أن یدرك الفاقد أن المتوفي لن یعود مرة ثانیة

تـوفي، ویتصـادم مـع كـل شـيء یعیـق عملیـة البحـث، ویجـد طریقـة الفاقد یبكـي، ویبحـث عـن المف. التعلق

  .للحفاظ على ذكریات حیة للفقید
ذات  وفيتبـالمه جدیـدة  ریف عالقـتهم بالفقیـد وتشـكیل عالقـعمل الحزن یسمح لألفراد إلعادة تع إن

، مـن مقابـل التعلـق االنفصـالروابط قویة، والحـزن والحـداد ممكـن أن یفهمهـا علـى أنهمـا محـاوالت لحـل 

 ناحیـــة أخـــرى الواقـــع یتطلـــب أن یتقبـــل الشـــخص الفاقـــد حقیقـــة الفقـــدان، لیســـتطیع تكـــوین تكیـــف صـــحي

(Kaplan, 1995, p.1723).  
شخصیة المحزون وخبراته الشخصیة السابقة وتاریخه النفسي وطبیعـة بإن التعبیر عن الحزن یتأثر 

ـــه  ـــدان، وطبیعـــة العالقـــة مـــع المتـــوفي، وعالقات ــة المترافقـــة،  االجتماعیـــةالفق ـــة، واألحـــداث الحیاتیـ الحالی

  .ة، وعوامل أخرىیوالصح
  :وهيوقد أظهرت األبحاث نموذج عملیة الحزن والذي یشمل على األقل ثالثة مراحل متداخلة 

 .الصدمة األولیة وعدم التصدیق واإلنكار •

 .االجتماعي واالنسحابمرحلة وسطیة من التعب الحاد  •

 .یم والتشكیلمرحلة نهائیة وهي إعادة التنظ •

فـي  متداخلـة وتتنـوع بـین األفـراد، وهي مراحل الحزن  Kubler – Rossروس  -كابلر وقد وضع 

الجنازة ودعم األصدقاء وطقوس ف, المشاعر عدم التصدیق وخدر ریسیطواإلنكار، كما مرحلة الصدمة 

  .الحداد األخرى تساعد الفرد على تقبل الفقدان في بیئة داعمة

أثیر الفقــدان الكامـــل أن ظــاهرة الحـــداد لیســت كافیــة لوصــف تــ )Kaplan, 1995(كــابلنیعتبــر 

  :كالتاليالحزن للفقدان و  األبعادمتعدد  مظاهر للتقییمقد قام بوصف سبع و  ،لشخص عزیز

 االستجابة االنفعالیة المعرفیة •
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 .استراتیجیات التأقلم •

 .استمرار العالقة مع المتوفي •

 .المهامالتغیرات في الوظائف و  •

 .ائل في العالقات الحالیةالبد •

 .تشكیل عالقات جدیدة •

ــة • ــي الهویــ  ســــتراتیجیات مســــاعدةاعقالنیــــة و  إدارة إلــــىتقیــــیم تلــــك الممیــــزات التــــي تــــؤدي , تغیــــرات فــ

(Kaplan, 1995.p.1723).  

  

الـذي سـماه الحـزن المركـب و عن ثالثة نماذج مـن الحـزن  (Kaplan, 1995) كابلن من ثم تحدثو 

  :كالتاليوهي 

Chronic Grief مـا  غالبـاً و , للمتـوقيیتمیـز برؤیـة شـمولیة مثالیـة و  شـیوعاً  األكثـرهو و  ,الحزن المزمن

عنـدما تكـون  أو, غیـر مسـتقرة أوالشخص المحـزون قویـة ندما تكون العالقة بین المتوفي و یحدث ع

دین لتـوفیر غیر متواج األقاربو  األصدقاءالدعم االجتماعي ضعیف و  أن أو, الشخصیات اعتمادیة

  .العزاءالدعم و 

Hypertrophy Grief  ًــا , ردة الفعــل تكــون شــدیدة, لمتوقــعغیــر او  المفــاجئبعــد الفقــدان  یحــدث غالب

قـد یسـتمر هـذا النـوع مـن الحـزن لفتـرة معینـة مـن و , تخدمة غیر فعالة لتقلیل القلقطرق التأقلم المسو 

  .الوقت

Delayed Grief حــزن عنــدما یكــون متوقــع مــن غیــاب ال أومنــع ظهــور  إلــىیشــیر و , الحــزن المؤجــل

على الـرغم و , شعور بالذنب أو, غضبو  إنكاریتمیز بوجود و , یبدي حزنا نتیجة لفقدان أنالشخص 

م تجــد عالقــة حــزن قلیلـة فــان الـدالئل المخبریــة لـ أعــراضیالحظــوا وجـود  األصـدقاءو  األهــل أنمـن 

 .(Kaplan & Sadock, 1995.p.1723) تبعات سلبیةبین الحزن المتأخر و 

  

رغـم كثرتهــا، تحـدثت عـن الحـزن  التــينـه مــن الضـروري الحـدیث عـن النظریـات أ وتـرى الباحثـة هنـا

 :التالیةمنها النظریات  أجمل أنحاولت ولكن هنا 

  

  Freud فرویدنظریة : أوالً 

وكانـت نظریـة , كانـت تعتمـد علـى نظریـة التحلیـل النفسـي الحـزنمعظم النظریات التي تحـدثت عـن      

الطاقــة  أن" :وجهــة نظــره فــي هــذا الخصــوص تقــول تكانــو , المجــال فــي هــذا تــأثیراً  ألكثــرافرویــد هــي 

یقــــوم  ؛قــــدذلــــك الشــــخص العزیــــز قــــد فُ  أن یــــتم ادراكعنــــدما و , زنفســــیة هــــي مرتبطــــة بالشــــخص العزیــــال

  ."حتى یستطیع فصل الطاقة النفسیة عنه الوعي إلىالمرتبطة به  األفكارباستحضار كل 
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عملیـــة  تنتهــيعنـــدما و , فهــو صـــعب ویلقــى مقاومــة مـــن الشــخص نفســه, لـــیس ســهالً هــذا التنفــیس و    

ن االكتئــاب هـــو نتیجــة للفقـــدان والــذي یبقـــى إوحســب فرویــد فـــ, مــرة ثانیـــة حـــراً  األنــاالحــزن هــذه یصـــبح 

  .شعوریاً ال

لـت مـن عملیـة الحـزن ال زا بعضـاً  أنكبـت مشـاعر العـدوان تجـاه الفقیـد تعنـى  نأ" فرویـد"كما یؤكد      

النســحاب الفشــل بــاالعتراف بالفقــدان ســیؤدي  أنیــري فرویــد و , مــن الشــعور فــي مرحلــة الالشــعور بــدالً 

 الغضــب مــن الشــخصاالســتیاء و  أنیعتبــر فرویــد و  .ســیوحد نفســه معــه األنــالكــن و , الطاقــة النفســیة منــه

, یتــهنیعبــر بشــكل واضــح عــن عدوا أندون , ذلــك بعقــاب الــذاتالمتــوفى یصــبح موجــه للشــخص نفســه و 

الحــزن و هـذا یولــد الكبــت و , حیــث یتواجـد الحــب والغضــب, تجــاه المتــوفىفتكـون هنــاك مشــاعر متناقضـة 

 .)(Cleiren, 1993, p.13غیر الطبیعي 

 Melancholia andعـن الفقـدان كانـت واضـحة فـي مقالتـه الشـهیرة  "فرویـد"وجهـة نظـر  إن

depression  المالنخولیا الحداد و  أنهو یرى و Melancholia كانـت تعـرف و , تركةلهما سمات مش

 الفقـدان( :هيو  "فروید"عرفها  أوضاعالمیالنخولیا لها ثالثة له  بالنسبةو , عملیة طبیعیة ومتوقعة بأنها

 Regression of libido األنـاارتـداد الطاقـة النفسـیة داخـل و   Ambivalentالتنـاقض بالمشـاعرو 

into the ego.( 

مـرض اكتئــاب وتتمیـز بالضـعف والخجــل  بأنهـا Melancholiaالمالنخولیــا  "فرویـد"قـد عـرف ل

  .هذا متزامن مع شعور مستمر بالظلمو  ،وفقدان احترام الذات

فقــدان  أن "فرویــد"هنــا یــري و , آخــرشــخص  أيلــیس تجــاه و  األنــاالطاقــة النفســیة تتجــه نحــو  إن

وان فـي هـذه منظومـة العـد أن "فرویـد"وحسب  ).(Freud,1917,p.157 األناالشخص یتحول لفقدان 

  .المرحلة تتسبب بحدوث االكتئاب

هـو نفسـه لـم یهـتم بـالموت نفسـه احي الداخلیة للذات فـي الفقـدان و اهتمت بالنو  "فروید"نظریة  إن

  .لدینامیكیة عملیة الفقدان أساسيقد قدم عرض بالعوامل البیئیة المحیطة و  أو

  

  lindermanنظریة لیندرمان : ثانیاً 

نظریتــه علــى مالحظــات  أســسو , تحلیــل النفســيلل "فرویــد"نظــر  ةمــن وجهــ "رمانلینــد" أقـد بــد          

فـي حریـق ملهـى لیلـي فـي  الـذین قتلـوا األشـخاصلثالثـة عشـر مـن  أقرباءشخص من  )151( ـحثیثة ل

فـان اسـتجابة  ؛نه في حالة الحزن الحادأقد استنتج و , وا في الحرب العالمیة الثانیةقتل )88(و, بوستون

الشعور و  وفيبالمتاستغراق في التفكیر و  اضطرابات جسدیة: وهيض، أعرال على خمسة الفقدان تشم

  :اهمو الحزن غیر الطبیعي  أعراضمن  نینقد شاهد اثو  .السلوك غیر المنظمو  العدوانیةو بالذنب 

 .و التي قد تظهر بعد مرور فترة من حدوث الفقدان  :استجابة الحزن المؤجلة
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 أعـراضمخـاوف مرضـیة تشـبه و , يیشـمل علـي انسـحاب اجتمـاع أنممكـن الـذي مـن الو  :الحزن المشوه

 .السلوكیات غیر المدروسةالهوس و و , نفسیة جسمیة أمراضو , مرض المتوفي

  

عـادةو , التحرر مـن العالقـة مـع المتـوفيالتعافي من الحزن هو  أن "لیندرمان"یرى و التكیـف مـع  إ

مشـاعر هـذا یشـمل التـأقلم مـع و , یـل عملیـة الحـزناز ذلك یجب تحلالنجو , وتكوین عالقات جدیدة, البیئة

  .ان والحدیث عن مشاعر الذنبالفقد إحساسالتعبیر عن العدوان والخوف و 

  

التـي عرضـت تصـنیف نتیجـة مالحظـات للظـاهرة  األولى ألنهاقیمة تعتبر " لیندرمان"نظریة  إن

  المتوقــع  النــاتج عــن الفقــدان ولكنهــا لـم تتعامــل مــع الحــزن, المفــاجئفقــدان الحــزن للتشـمل علــى اســتجابة 

  .)(Cleiren, 1993, p.14 نتیجة لمرض

  

  Bowlby نظریة بولبي: ثالثا

الموجــود بخبــرات مرحلــة الطفولــة  التعلــقد افتــراض مســبق لعملیــة الالشــعور و بوجــو  "بــولبي"قــال 

لــه دور  ياإلنســانســلوك التعلــق  أنفــي نظریتــه للتعلــق یــري و , لمراحــل التطــور الالحقــة بالنســبة أهمیتــهو 

, كبیـر علـي البیئـة بهـدف البقـاء الطفل الصغیر معتمد بشـكل أن "بولبي"یري ف, بالتزامهم بعضهم ببعض

 أو تلك السلوكیات التي تخدمه في الحفـاظ علـى درجـة مـن القـرب, سلوكیات التعلق بإظهارهذا یحدث و 

جعـل النـداء ل أوالبكـاء  أو عنـد رؤیـة الشـخص المتعلـق بـهفاإلبتسـام  ،المعینـین األشـخاصالتواصـل مـع 

مـا تكـون فـي البدایـة عالقـة  التـي غالبـاً و ( وسلوكیات البحث في عالقـة التعلـق الشخص المتعلق به یأتي

فــي و , یعتبــر التعلــق محــدد الهــدف ولــه وظیفــة البقــاءو , محمــي بأنــهفــان الشــخص یشــعر , )الطفــلو  األم

  .طبیعي أمرحال وجود سلوك تعلق لدى البالغین یعتبر ذلك 

بـــین ردة فعـــل لقـــد وجـــد تشـــابه و , یعبـــر عـــن قلـــق االنفصـــال باألســـاسالحزن فـــ "بـــولبي"حســـب و 

  .بین استجابة البالغین للفقدان في حالة الموتو , أمهاتهملالنفصال عن  األطفالالحیوانات الصغیرة و 

 یشـبهالـذي و , االنفصال عن الشخص المتعلق بهالحزن یبدو كعدم الرغبة ب أن "بولبي"لقد رأى ف

  .الحیواناتو  األطفالالمالحظة على صغار ودة و وكیات التعلق الموجسل

مختصــرة تتبــع بفتــرة مــن ســلوكیات بحــث الســتجابة الحــزن تبــدأ بفتــرة احتجــاج  األولــىالمرحلــة ف

حیـث یتأكـد الشـخص مـن , السـلوكیات هـذهتختفـي بعد بعـض الوقـت ولكن , و هي المرحلة الثانیة أطول

د ذلــك بعــو , االكتئــابو  ستتمیــز بالیــأهــي و : ویــدخل فــي المرحلــة الثالثــةالشــخص المتــوفي  بإعــادةفشــلها 

، بالعمـــل لألفـــرادالمعرفـــي  اإلدراك یبـــدأحیـــث , الترتیـــب إعـــادةهـــي مرحلـــة و  :تـــأتي مرحلـــة رابعـــة نهائیـــة

فـي عملیـة  أنبـولبي  أكـدفلقـد " فروید"وعلى العكس من , المراحل تتشكل استجابة الحزن بمواصلة هذهو 
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الشخص الفاقد توجد لدیه مشـاعر داخلیـة مرتبطـة ف, ال تنكسر العالقة مع المتوفي دائماً  الحزن الصحي

  .تشكیل حیاته إلعادةتدعمه وهي بدورها تریحه و , وفيبالمت

قــد عنــون و , أساســیةحــددها بســبعة مراحــل و  عــن العملیــة الطبیعیــة للحــزن  "Bowlby"تحــدث 

حیــث ، "نفســیة المرتبطــة بــالحزن الطبیعــي؟لعملیــة المــا هــي طبیعــة ا"بســؤال  األولــي األساســیةالمرحلــة 

  .االستعداد لتكوین عالقات جدیدةمشاعر التعلق من الشخص المتوفي و كشف هنا عن تأثیر انسحاب 

ثالـث بحـث اللكـن و " لماذا یعتبـر الحـزن مـؤلم؟"اله بسؤ  انلموضوع الثاني للمرحلة الثانیة كاوأما 

, مقلـق هـو اسـتجابة لغیـاب مؤقـت لـألال أنالقائلـة  هرجع لوجهة نظر هذا یو , في العالقة بین الحزن والقلق

والـذي للموضـوع الرابـع بالتـالي هـذا یـؤدي و  .لألبـداستجابة حـزن لـو كـان الغیـاب دائـم  إليالذي یتحول و 

خـذ الحـزن المـرتبط بالغضـب أقـد لو , عـن تعبیـر البكـاء كسـلوك داخلـي كشـفالو , عن دوافـع الحـزن یسأل

ي حـدوث فـ قویـاً  الغضب على المتـوفي یلعـب دوراً فكان , كبیر منه بالموضوع الخامس الكراهیة اهتمامو 

كان الغضب موجود في الحزن الصحي  إذاسؤال قائم هنا ولكن یظل  .)المرضي(الحزن غیر الصحي 

الغضـب  أو، لـه مسـئولیة عـن الفقـدان أوشخص یبدو انـه سـاهم  أيالغضب على  :هما، ینفان له هدف

  .(Bowlby, 1969, p.317-318) التوحد مع المتوفي أویمنعون التواصل  أنهمعلى من یرون 

الـذي و , بـین الحـزن المرضـي عـن الطبیعـي یوضـح الفـرقفهـو لموضـوع السـادس لبالنسـبة وأما  

ش الحــزن الــذي یحــاول مــن خاللهــا نقــابالســؤال الســابع للفكــرة الســابقة و ثــم جــاء  .الیــوم علیــه جــدل إلــى

ـــة مـــن مراحـــل النمـــو و  أيلـــي ع"المرضـــي مـــن الطبیعـــي ـــة یســـتطیع الشـــخص  أيمـــن خـــالل مرحل عملی

  .الوصول للحالة التي تمكنه من االستجابة بشكل صحي

  :وهي كالتالي ،نمراحل للحزن أربعةعن  "بولبي"لقد تحدث 

  .عدم فهم الموتو  إنكار-1

ــد مـــع المتـــوفي و هـــذا یشـــمو , البحـــث والبكـــاء والنحیـــب-2 ــتغراقل الرغبـــة فـــي التوحـ ـــه  االسـ بـــالتفكیر فی

  .الغضبوما یمیز هذه المرحلة هو البكاء و  ،الیقظةأو في  باألحالم

فـي كـذلك نالحـظ , عـودة المتـوفي أوالتوحـد  إمكانیةمن  أمل بخیبةحیث یصاب , التشویشالیأس و -3

  .المستقبل ال معنى له أنالمرحلة الثالثة الالمباالة و 

, ویبـدأ بتكـوین عالقـة جدیـدة, بنفسـه وبـالموقف اسـهإحسیستعید الشـخص و , وفيبالمتینكسر التعلق -4

  .یكتسب مهارات جدیدةو 

 األطفـالبه العملیة بین صغار الحیوانات و هي االفتراض القائل بتشا "بولبي"المشكلة في نظریة 

 التجریبیـة األبحـاث  نأعلـى الـرغم مـن , جابة البـالغین لـهاسـت أساسللفقدان هي  األطفالاستجابة  أنو 

فــإن الشــبه غیــر واضــح بالنســبة , األمصــغار الحیوانــات لفقــدان و  األطفــالبــین اســتجابة  اتشــابه توجــد

  .لردة فعل الكبار على الفقدان
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 علیـة النظریـة ال یعتبـر مفهومــاً  أكــدتالـذي القلــق وسـلوك البحـث و  أنبالمالحظـة البحثیـة ظهـر 

 أنلحیوانـــات وجـــد عـــن ا هفـــي تجـــارب الحقـــو  ،)parkes, 1983(للحـــزن  اإلنســـانالســـتجابة  عامـــاً 

میــزت بقــوة باالختالفــات الفردیــة ت االســتجابةوهــذه , اآلخــرمــن بعضــهم  أكثــربعضــهم حســاس للفقــدان 

  .)(Rosenblum, 1984) .Cleiren, 1993, p.16(اختالف المواقف و 

  

  Engel نظریة انجل: اً رابع

  :كالتالي، وهي عملیة الحزن العادیة بسته مراحل "انجل" وصف       

, الموت حقیقةو  األلمهذا ما یمنع و  ،حیث یصدم الشخص ،عدم التصدیقالصدمة و  :األولىحلة المر . 1

  .یحمي نفسه من خالل الخدر أنویحاول 

الشـخص بـدخول  یبـدأ,  لـه معنـى أصـبحموضـوع المـوت ل بدأ حقیقة الموت الوصول للوعيعندما تو . 2

كــون یُ و  الــذنبو  یشــعر الشــخص بالغضــبوهنــا , تكــون الــوعي "Engel"التــي ســماها و , المرحلــة الثانیــة

المجتمـع  طلـب مـنل و البكـاء مهـم لالتصـا أن Engel""یـرى و  .یكون البكاء شائع هناو , اندفاعیاً  سلوكاً 

  .الدعم

, حیـث یكـون وقـت الطقـوس ،هي نتیجة طبیعیـة للحـزنو  ،والتعویض اإلرجاعمرحلة  :المرحلة الثالثة. 3

ر عـن التعبیـحقیقـة  المـوت و  إدراكهـذا یكـون مـن خـالل و , شـفاءالجنازة والتي تسـاعد فـي عملیـة ال: مثل

  .هذا یؤدي للمرحلة الرابعةو  ،الشخص على التكیف مساعدةالدعم االجتماعي و , المشاعر

بـالتفكیر  باالسـتغراق یقـوم سـتطعلـم ی نإ حاول الشخص التعامـل مـع الفقـدان و ی :المرحلة الرابعةوفي . 4

  .م عنهالكالمن خالل التفكیر و  وفيبالمت

االسـتغراق و  ،المتـوفيالشـعور بالمسـئولیة تجـاه المـوت و وهنا غالبـًا مـا یحـدث  :المرحلة الخامسةوأما . 5

  .باالستمتاع بالعالقات الجدیدة یبدأو , لحزن یتناقص عند تذكر المتوفياو  بالتفكیر یقل تدریجیاً 

 ســيء أوواقعیــة مــا هــو جیــد یتــذكر ب أنتكتمــل عنــدما یســتطیع الشــخص  :المرحلــة السادســةوأخیــرًا . 6

  .)(Cleiren, 1993, p.17 أكثر أو ذلك عادة ما یأخذ عاماً و  ،بعالقته مع المتوفي

  

    Parkes نظریة باركس: اً خامس

 إعـادةعلـى عملیـة  تأكـد ، وهـذه النظریـةBowlby""بنظریـة  جزئیـاً " بـاركس"نظریـة لقد تأثرت 

ـــاء المعرفـــي ـــ, البن ــد اســـتخدم عناصـــر لنمـــاذج مختلف طبـــي وهـــي , ح طبیعـــة اســـتجابة الحـــزنیوضـــتة لوقـ

ـــي و و  )دوائــــي( ـــاً معرفـ ـــة رأى , مــــا تفریغــــي نوعـ ــن ناحیـ الوضــــع االجتمــــاعي للشـــــخص  أن Parkes""مــ

حـــزن لـــه شـــكل الـــدواء  إظهـــارفهـــو یبحـــث عـــن , مجـــروح أوالمحـــزون مشـــابه لوضـــع مـــن هـــو مـــریض 

هنــا یصــف و , والباراســمبثاويفــدرس الجهــاز الســمبثاوي , لقــد درس الحــزن مــن ناحیــة طبیــةف, والتشــخیص

, نوبــات هلــع, تــوتر, غضــب, رفــة بالقلــب, صــداع, فقــدان الشــهیة: (وتشــمل, بعــد المــوت فــوراً  أعــراض
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تنــوع العوامــل التــي  "parkes"وقــد الحــظ  ,الضــغط النفســي ألعــراضهــي مشــابهة و  ،)بــالنوم صــعوبات

وســائل ، دث الضــاغططبیعــة الحــ(ـ دة فعــل الشــخص علــى الحــدث الضــاغط وقــد حــددهم بــتــؤثر فــي ر 

  ).الحفاظ على تقدیر الذات ،القدرة علي تحمل القلق، الخبرات السابقة ،الــتأقلم المستخدمة

حزن كـردة فعـل استجابة الو , شكل قلق االنفصالیالحزن أن " باركس"رأى فلقد  أخرىمن ناحیة 

  .)(Bowl by Cleiren, 1993, p.18""ذلك كما رأى , على هذا االنفصال

 Parkes""یـري و , فـي وصـفه لعملیـة التعـافي إیجـادهعنصر التفریغ یمكن لنظریة على وأكدت ا

ویعتبـر , لالتفكیر البـدیالغضب یساعد في شاعر الذنب و على اختبار مبمساعدة الشخص المحزون  هأن

ـــالتوتر و اســـتجابة الحـــزن ا أن ــرة تتمیـــز ب ـــة هـــي فتـ ــافيتعطیـــل الوظـــلطبیعی , ائف تتبـــع بالقـــدرة علـــى التعـ

لكـن و , بـدأ بتكـوین وظـائف جدیـدة مسـتقلةو , التخطـیط لحیاتـه إعـادةالشخص استطاع  أنافي یعني التعو 

  .لو لم یحدث التعافي تكون االستجابة غیر طبیعیة

تشــبه مراحــل وصــف  هــيو  ،مراحــل أربعــةفــان اســتجابة الحــزن تتكــون مــن  parkes""وحســب 

Bowl by"" ،وهي كالتالي:  

تـوهم والحلـم بالشـخص الوتتمیـز باالسـتثارة العالیـة و , سـلوكیات البحـث تتمركز حـول :األولىالمرحلة . 1

  .بالقلقالمتوفي و 

 أصــبحالســلوك انفعــالي و و هنــاك قبــول معرفــي  أصــبحو , واقعیــة أكثــرصــبح الفقــدان ی :المرحلــة الثانیــة. 2

  .اتساقاً  أكثر

نــه أیــري العــالم ( اومكتئبــ ایصــبح منســحبهنــا الشــخص و , الیــأسالتشــویش و وتســمى  :المرحلــة الثالثــة. 3

  ).غیر جید

  .ایجابیة عن العالم أكثرنموذج جدید هنا یكون الشخص و  :المرحلة الرابعة. 4

للوصـــول نــه أوهــو یــرى , معرفــي للوصــول للمرحلــة الجدیــدةعلــى البنــاء ال parkes"" أكــدلقــد و 

  .تبطة بهالتعبیر عن المشاعر المر لم الفقدان واستحضاره للشعور و أللتعافي یعني المرور على 

 ".فروید"التفریغ مثل  موضوع "parkes"هنا یتبنى و , حزن مرضي إلىربما یؤدي  األلمقمع  إن

ووضـحوا  "التعـافي مـن الفقـدان"علـى ورقـة بعنـوان  Weiss (1983)مـع  Parkes""لقد عمـل ف

  :وهذه المهام كالتالي، تكتمل للتعافي من الحزن أنالتي یجب و , مهام لعمل الحزن ثالث

 أســبابیحــدد و  األســئلةیجیــب علـى للفقــدان و  مـدركایكـون الشــخص الفاقــد  أنیجــب : ة األولــىالمهمـ •

 .فیهاالستغراق بالتفكیر هذه المرحلة بالبحث عن الفقید و  تتمیزو , الموت

مــن خــالل اســترجاع ذكریــات , كریــاتذو  أفكــارتشــمل مشــاعر و هــي تقبــل المــوت و  :المهمــة الثانیــة •

 .یحدث التقبل للموتالذكریات مؤلمة و  أنحقیقة وبعد ذلك یصل الشخص ل ،مواقفو 

 .العالم الحاليشخص التفریق بین العالم السابق و یستطیع ال ثحی ،ةهویة جدیدن یتكو  :أخیراً و  •
  . (Cleiren, 1993, p.17)  
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  Marris سنظریة مار : اً سادس

ه نـه هامـه بحیـاة الشـخص تصـبح حیاتـموت الشـخص الـذي یحتـل مكانه عند أ  "Marris"یري

 بالنســبة أســاسالقــدرة علــى التوقــع  أنهــو یقــول و , وتبــدأ معــاني جدیــدة بالتشــكل, توقعــاً و  قــل وضــوحاً أ

 لشـخص نفسـه فـي موقـع فیـرى ا, التـي تحـدث لنـا األشـیاءبدونها ال نستطیع تفسـیر معنـى و , لألشخاص

  :وهما، بطریقتین مختلفتین یحل ذلك أنیحاول و , متأكدالغیر 

, العــیش مواقــف معینـــه إعـــادة, للمتــوقياالشــتیاق ( وقــت مــا قبـــل الوفــاة إلـــىه یســتطیع العــودة بخیالــ أن

 .)مرتبطة بالماضي أفكار, هلوسات

 ).بالمستقبل هیركز تفكر , وفيبالمتیتجنب التفكیر ( األمرینكر  أوینسى  أنأو 

 یــتم هــذا جزئیــاً و , هــاتین الطــریقتین مــن الصــراع مــعالحــل للحــزن علــى النجــاح فــي التعامــل یعتمــد 

تشـــكیل معنـــى للعـــالم  إعـــادةلتســـهیل عملیـــة , التـــي تبـــدو تنفـــیس للصـــراعو , التنـــاقض بالمشـــاعر بإظهـــار

  .أخرىللتوقع مرة  لیصبح قابالً 

تســمح للشــخص  فهــي, طقــوس الحــداد فـي التعامــل مــع ذلــك التنـاقض أهمیــةعلـى  "مــارس" أكــدلقـد و 

  .اعد على التعافيتس أخرىبینما من ناحیة , التفكیر بالماضيو  وفيبالمتبالتفكیر 

 إلـىبـل نزعـت , دینامیكیتهـالـم تهـتم بـالنفس الداخلیـة و  إال أنهـا  ولكن رغم آراء تلك النظریة المتمیزة

  .)(Cleiren, 1993, p.19 یعزز من الخارج أوالحزن شيء طبیعي یمنع  رؤیة
 

 Ramsay نظریة رامساي: اً سابع

بعـد وفـاة  الفسـیولوجیةاالسـتجابة النفسـیة و  أنمـاط إلـىلیشـیر " سلوك الحزن"مصطلح " رامساي"تبنى 

 باألعضـاءتركیبـه عامـة معقـدة مـن االسـتجابة النفسجسـمیة  الحزن وهذه النظریة ترى أن. شخص عزیز

  .البیولوجیة

الحــزن ظـــاهرة كونیـــة  أنو , بالعــادات االجتماعیـــة الســـائدة ســـلوك یعـــرف الحــدادأن " رامســـاي"ویــرى 

جسـدیة نفسـیة و  أعـراضلكـن لـدیها و  ؛معقـدةن عملیـة ز ا یـرى أن الحـكمـ .والحیـوان اإلنسانموجودة لدى 

ینتهـــي عنـــدما تتشـــكل عزیــز و  شـــيءتخیــل فقـــدان  أوالمثیــر بـــالحزن هـــو حقیقـــة االمـــر  كمـــا أن. نمطیــة

یــتم تكوینهــا مــع شــخص بــدیل عــن الشــخص المتــوفي یحــل محلــه فــي نــواحي عدیــدة مــن  عالقــة جدیــدة

  .الحیاة

یتمثل في عـدم قـدرة  حزن بشكل طبیعي یؤدي لحزن مرضيقدرة على العدم الكما ترى النظریة أن 

ممــا یــؤثر علــى  قــدرة علــى تشــكیل عالقــات جدیــدةالم الشــخص علــى تقبــل حقیقــة المــوت و بالتــالي عــدم

  (Cleiren:1993, p.18) .قدرته على مواصلة حیاته بشكل عادي
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  Rando نظریة راندو: اً ثامن

  :تشملو  ،لعملیة الحداد ستةمراحل  لقد وضعت هذه النظریة

 .یعترف الشخص بالموتفهم الموت حیث یتفهم و  -

 .األلمتشمل تجریب و  ،االستجابة لالنفصال -

عـادةاسـتعادة و  - المـرور بالمشــاعر و , القـة مـع المتــوفي نفسـه بـالتفكیر وتــذكر المتـوفيتجمیــع الع إ

 .المرتبطة بذلك

 .حالیةالحیاة التشكیل العالقة مع المتوفي والعالم و  إعادة -

 على الذكریات للعالقة القدیمة مع البقاء لألماماالستمرار الشخص التكیف و  استطاعة -

عادةو  یستطیع تشكیل عالقات جدیدةو  -   . استثمار الحیاة إ

 :يهـــ ،علـــى وجـــود ثالثـــة اســـتجابات للحـــزن أكـــدتو , اآلخـــرینعمـــل و  عملهـــا "Rando"قـــد راجعـــت لو 

عـــادة، و Depression & despair االكتئـــاب و الیـــأسو  ،Avoidanceالتجنــب ( -Re التأســـیس إ

establishment( Cleiren, 1993, p.16)(.  

  

  Worden نظریة ووردن: اً تاسع

بـدون  وفيبـالمتتكتمل عندما یسـتطیع الشـخص التفكیـر و , الحزن عملیة طویلة المدى أنیرى   

 أنــاستواصــل لدیــه مــع عنــدما یســتطیع الفــرد اســتثمار مشــاعر الو , الشــعور بــردود الفعــل الجســدیة أولــم أ

  .(Worden 1987, p.11) أحیاء

 :، وهي كالتالينلحز ا مراحل الستجابةأربع " وردن" عرضوی

 .قبول حقیقة الموت -

 .السلوكلم في المشاعر والجسم و أوتشمل , الم الحزن خبارإ -

 .شخصدوره في حیاة العلى العالقة مع المتوفي و  داعتمو , یئة بغیاب المتوفيالتأقلم مع الب -

  .أخرىاستثمارها بعالقة سحب طاقة المشاعر و  -

هـذا مـا و , س عـدم احتـرام لـذكریات المتـوفيلـی إن تأكیده على اهمیـة اسـتثمار المشـاعر بعالقـات جدیـدة 

یرى وجوب إكمال المراحل األربع السابقة لتكـون " ووردن"ولكن الحقیقة أن , یساء فهمه في هذه النظریة

  .(Worden, 1987, p.16)وافیة 

 Grief counseling and"بقـد ناقشـها بكتـاو , مهمـةالحـزن عملیـة  أن "Worden" یـرى كمـا  

Grief therapy" ، وقــد جمعهــا بســتة , ابة الحــزن الناتجــة عــن الفقــدانقــد نــاقش مــا الــذي یحــدد اســتجو

طبیعـة ؟، متنـاقض أم مـنأم آقـوي طبیعـة التعلـق هـل هـو ، المتوفيمن هو الشخص ( :هيو  ،تصنیفات
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 ,Worden).  امـل اجتماعیـةو ع، عوامـل شخصـیة، لتـأقلم المسـتخدمة لفقـدانات سـابقةنمـاذج ا ،مـوتال

1987, p.13-17)(  

  

  Mc Kissock نظریة میك كیسوك: اً عاشر 

 Coping"فــي كتابــه  أكـدقــد فل ،عـن الحــزنكاتــب اسـترالي معــروف فــي كتاباتــه " كیســوك"ویعتبـر 

with grief"  مــا هــو الحـــزن "قــد حــدد تحــت عنــوان و , یـــة الحــزنیمــر الشــخص بعمل أن أهمیــةعلــى

  .)p.10): Mc Kissock,1989محددة لمراحل الحزن  أوقات" الطبیعي؟

كـر بعـدة نظریـات مثلمـا ذُ , الصدمةبحالة من الخدر و  اإلنسانیمر : و الثاني األولالیوم في  مثالً ف 

, یبدأ باستیعاب الحقیقـة :سادسحتى ال في الیوم الثالثو  .p.10 ,1989)(اإلنكارهذا هو وقت و , سابقة

الوحـدة و  یتمیـز بالعزلـة :الیـوم السـابعفـي أمـا و  .التـأقلم إمكانیـةالقلـق مـن و  األلـمیبـدأ ول الخـدر و حیث یـز 

 .للواقع أكثر إدراكیبدأ  األصدقاءو  األقاربعندما یغادر و , الیأسو 

" أســـوأ صـــبحواأ" أنهـــمالنـــاس یعبـــرون ”Mc kissock"وجـــد أســـابیع ســـتة إلـــى أربعـــةخـــالل فـــي و  

(1989, p.12)                                                                                               .  

لكـــن وســـائل الـــدفاع و  ،لألســـوأ تلـــك الحـــاالت لـــیس بالضـــرورة أن یعتبـــر األلـــم والیـــأس مؤدیـــانفـــي و 

نعبـــر لـــه عـــن و  إلینـــاشـــخص یســـتمع  إیجـــادهـــو یؤكـــد علـــى ضـــرورة و , تختفـــي وتكـــون المشـــاعر ظـــاهرة

  .مشاعرنا في ذلك الوقت

فـي العـام  األلـمذكرى المناسبات مـع المتـوفي تزیـد مـن حـدة مشـاعر  أنعلى " kissock " أكدكما  

اضـطرابات النـوم جسـدیة للحـزن بالـذات ضـعف الشـهیة و االسـتجابات ال أن أكدكذلك و  .في شدتها األول

الســماح  أهمیــةعلــى  أكــد أیضــاً و  .الیــأساالكتئــاب و و  غضــب والــذنبكمــا فــي مراحــل الشــعور بال, ةطبیعیــ

  .إرشادیةالبحث عن مساعدة بنظام و ضرورة العیش و , للناس بالحزن والحدیث عن قصصهم

زون القـدرة علـى الشخص المحـ إلعطاءمهمة  أنهایرى  أساسیة مبادئستة " kissock"ولقد أعطى 

  :وهي كالتالي، التعافي من الحزن

 .لم الفقدانأعن مشاعر و  التعبیر -

 "to healing the wound of separation"عملیة الحزن ضروریة لتضمید جراح االنفصال  -

 یصـل أن إلـىالصـدمة الحزن و و  یمر بها الشخص المحزون من الغضب مدى واسع من المشاعر قد -

 ."The painful feelings will diminish with time" التقبلالتعافي و و  لألمل

 .كانت المشاعر شدیدة إذاضرورة البحث عن مساعدة مهنیة  -

 .البحث عن مساعدة لو لم یكن هناك مشاعر حزن -

  .جسدیةنفسیة و  بأمراضیمروا ما عادة فهم  ،الناس الذین ال ینجحوا في عملیة الحزن أنیرى   
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ث تحـدثت عـن حیـ ، ضـمن النظریـات القدیمـة  تعتبر النظریات المذكورة سابقاً وبنهایة المطاف 

تدریســه للعــاملین فــي مجـــال المجتمعــات لــه وفـــي كیفیــة التعامــل معــه و  إدراكفــي  كثیــراً  أثــرتو  ،الحــزن

النســبة للتعامـــل مـــع موضـــوع ب أهمیتهـــاضـــحت طبیعــة ردات الفعـــل المتوقعـــة و حیـــث و , الصــحة النفســـیة

بعــض النظریــات لقــد اقترحــت هــذه ف, لكــن كــان هنــاك بعــض االنتقــادات علــى هــذه النظریــاتو . الفقــدان

لـــم  ، ولكـــن؟مـــا حزنــوا إذایشـــعروا  أنمـــاذا یجــب و  ؟للفقــدان األشـــخاصكیــف یســـتجیب : األســئلة التالیـــة

تصرفوا بطریق واحد في وقت ی األشخاص أنهذه النظریات ترى كما . األفرادیهتموا بالتنوع الستجابات 

  .لم یمر بنفس ما ذكر فیها إذاهذا ما قد یقلق الشخص محدد و 
(Osterwies, Soloman & Green, 1984; Carter, 1989; Wortman & Silver, 

1989; Wortman et al, 1993; Woof & Carter, 1997).  (Cleiren, 1993, p.20)  
 

 أهمیـة أكثرهـاو  أولهـا :لـدیها عناصـر مشـتركة التـيت الحدیثـة و جـاءت مـا عرفـت بالنظریـا وبعـد ذلـك

 .یشــجع علــى الحفــاظ علــى عالقــة مســتمرة مــع المتــوفي أنیجــب  أوالشــخص المحــزون مســموح لــه  أن

ـــــار ـــــذا اإلطـ ــــي هـ ــــول  وفــ ـــــة تقـــ ـــات القدیمـ ــــــت النظریـــ ــــیس  أنكان ــــذا لــ ـــــحيهــ ـــــزن أ أو صـ ـــــؤدي لحــ ــه یـ ــــ ن

 ,Freud, 1917; Bowl by, 1961; Parkes, 1972; Rando, 1984; Worden).مركـب
1987).  
 التـيو  ,هـا معنـى مـع المتـوفية صحیة ولالنظریات الحدیثة الیوم تقول بضرورة تأسیس عالق نأكما 

  .(Walter, 1996, p.7)تأهل المحزون من دمج ذكریات المتوفي في حیاته المستمرة 

) (Worden, 1987للحــدیث عــن النظریــات الحدیثــة التــي تحــدثت عــن ذلــك یجــب التنویــه لعمــل و 

ا  ، والتـيوالـذي سـبق الحــدیث عـن نظریتــه ثمارها اســتالشـخص علیــه سـحب طاقــة المشـاعر و  أنقــال فیهـ

ــ أنال یجــب ثــم تراجــع عــن قولــه هــذا بقولــه أنــه ، (Worden, 1987, p.15)  أخــرىبعالقــة  ى یتخل

هــذا یعنــي موافقتــه علــى الفكــرة و . فــي حیاتــه موضــعهایعیــد  أنلكــن الشـخص عــن العالقــة مــع المتــوفي و 

  .التي تدعم الحفاظ على رابطة مع الشخص المتوفي

  Worthman & Silver نظریة ورث مان وسیلفر: عشر حادي

خرجــوا بخمســة و , التــي ناقشــت موضــوع الفقــدان والحــزن األبحــاثبمراجعــة بیانــات قــام هــؤالء العلمــاء    

  :وهي كالتالي ،قلم مع الفقدانحول التأ أساسیةافتراضات 

 هـذا متشـابه مـعو . االكتئـاب أوالطریقـة الوحیـدة لالسـتجابة هـي اللوعـة الشـدیدة فـإن عند حدوث فقدان 

فــي  أیضــاً  ذكــرت أیضــاً هــذه االســتجابة ، كمــا أن Bowl by(1980) & Freud (1917)مـا قالــه 

 .تعتبر استجابة عامة ، ولهذا فهيالنظریات الحدیثة

 .ل في المرور به یعتبر مؤشر مرضيالفشو , اللوعة والحزن ضروري-

 .التعامل مع الفقدان أهمیة-

 .توقع التعافي-
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  .Worthman & Silver, 1989, p.353)( الحلالوصول لمرحلة من الحزم و -
 
  Walter نظریة والتر: عشر نيثا

 آخـرون أشـخاصالشخص الفاقد یرغب في الحدیث عن الشخص المتوفي مـع  أنبفكرة " والتر"لقد بدأ 

 .(Walter, 1996,p.7)فهو یبني السیرة الذاتیة لیدمج الحدث في حیاته , یعرفونه

ــة  Walter""لقــــد اقتــــرح و  ــول عــــن متنوعــــة  أســــبابثالثــ ــذي یقــ ــؤال الــ ــاذا ال یســــتطیع الشــــخص الســ لمــ

  :فقال :؟الذین یعرفون المتوفي اآلخرینزون الحدیث مع حالم

الوفــاة  أســبابمنشــغلین عــن توضــیح  نیكونــو  األطبــاءو  ینالمختصــفــإن بعــد المــوت المفــاجئ أنــه : أوالً 

  .صعباً  بعد افیم األصدقاءللعائلة و  یجعل أمر التوضیحوهذا , بالتفصیل

لـو كـان  خصوصـاً و , تكـون الطقـوس الدینیـة المتبعـة تمنـع النقـاش حیـث, قد یكـون التواصـل صـعباً : ثانیاً 

 المنـزل( :مثـلفـي الحیـاة  أخـريمـن مواقـع  اآلخرونفقد یكون یعرف , الشخص ال یعرف كیف یتصرف

  .مكان الحزنون مختلف عن ما یكون مالئم وقت و هذا قد یكو ) مكان عام إي أو لعملوا

  .).(Walter: 1996, p.10تحرك الجغرافي والبعد المكاني یجعل التواصل صعباً لا: ثالثاً 
 

   Attig  نظریة آتیج: عشر ثالث

ي العـالج الـدوائرفض فكـرة المراحـل والخطـوات و  كما, فكرة أن الحزن عملیة سلبیة" آتیج"رفض 

  (Attig: 1996, p.387)  یري الحزن كمشاعر ویعتبره عملیة تأقلم ألنه, للحزن

مـع المتـوفي بـرغم بشـكل أفضـل یتواصـل لشخص المحزون یجد طریقـة لیتـذكر و أن اما یعتبر ك

  .(Attig, 1996, p.392)  أفضلغیابه الجسدي بشكل 

الــتعلم  إعــادةعلــى  أكــدكـذلك , تثقــل علیــه أنمــن  یحــتفظ و یرعــي الـذكریات بــدالً  أنهـذا یعنــي و 

  .جد عالقتان متشابهتانحیث ال تو , احترام خصوصیتهامن العالقة مع المتوفي و 

الرعایـة علـى فهــم المقـدمون للخدمـة و  األشـخاصرابـط مـع المتـوفي یسـاعد  إیجـاد أهمیـةفهـم  إن

  . في النظریات القدیمة هذا ما لم یكن موجوداً و , الدعم للشخص المحزوناالستماع و  أهمیة

  

  Silverman & Wickman نظریة سیلفرمان وویك مان: عشر رابع

 أن نلكــنهم ال یــرو , ى رابــط مــع المتــوفيقیمــة الحفــاظ علــو  أهمیــة علــى" مــانســیلفرمان و "أكــد 

یصــبح لدیــه لــرابط ســیتحول و یتغیــر مــع الوقــت و ا أن نفهــم یــرو , یعــیش بالماضــي أنالشــخص یجــب 

 .(Silverman & Wickman, 1996, p.351) طقوس وبالعائلة والمجتمعسیتأثر بالو , أخرى أهمیة
 

  Vickio نظریة فیكو: عشر خامس

  :وهي كالتالي، خمسة طرق للحفاظ على التواصل مع المتوفي" فیكو"قدم 
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التــي یعرفهــا الشــخص و , التــي تــأثر بهــا المتــوفي كثیــراً  األفكــار, بالحیــاة تــأثیراً  األكثــرنقــاش المفــاهیم  •

 .االتجاهاتبطریقة المشاعر والتصرفات و  المحزون

, هبهـا معـ  معینـة كـان یقـوم أنشـطة بأخـذلـك و ذ, السماح لحیاة ذلك الشخص الدخول لحیاتنا شكلیاً  •

اتجاهـات الشـخص نفسـه و  أهـدافیكـون هـذا السـلوك غیـر جیـد عنـدما تصـبح  أن إمكانیـةلكن هنـا و 

 .تلقى جانباً 

یشـكل  الذيكة مع المتوفي بعد الموت ویهتم بالصور والفیدیو و الخبرات المشتر االهتمام بالذكریات و  •

  ”Vickio "“the role of symbolic representation فیكو" مع المتوفي سماه یاقو  ارابط

 .كأنها حیة لتستمر العالقةر المناسبات المرتبطة بالمتوفي و تذك

-Vickio,1999.P.166 رســائل معقــدةبكــل مــا فیهــا مــن معــاني عمیقــة و  اســترجاع قصــة الحیــاة •

167).( 

 اإلرشــادیةمـن خــالل  تجربتــه رأى و , اإلرشــادیةهــذه النقـاط فــي العملیــة  أهمیــة "Vickio"لقـد اســتنتج و 

علــى , الحــزن ال یعنــي انتهــاء الشــيء أنتحســنوا عنــدما ســاعدهم علــى اكتشــاف المرضــى اســتفادوا و  أن

تؤخـذ بعـین  أنطبیعة العالقـة یجـب كما أن , ةوقت ویواجه بمشاعر صعب إلىذلك یحتاج  أنالرغم من 

الحتــرام الفروقــات الفردیــة فــي هنــاك ضــرورة ألن , الشــخص علــى ذلــك إجبــاریجــب تجنــب و , االعتبــار

  .األفرادعملیة الحزن لدى 

  

مــن حیــث قــدرتها علــي الحــدیث عــن الفقــدان  اووضــوح أهمیــة األكثــركانــت تلــك هــي النظریــات 

 فقد وضعت هذه النظریـات الحـزن فـي مراحـل تقریبـا متشـابهه , األفرادوصف االستجابات المتوقعة من و 

فــي مرحلــة  األفــرادلبقــاء  حریــةفهنــاك  ،زمنیــه معینــه لكــل مرحلــة لــم یحــددوا فتــرة أنهــم أالحظــهلكــن مــا  ؛

وهـذا مـا یؤكـد وجهـة , نتقـال للمرحلـة التالیـةاالو , بقدرتهم على تجاوزها بشـكل صـحيمعینه حتى یشعروا 

لكــن و , خـاطئحـزن فتـرة معینـه للحـزن ولـیس هنــاك حـزن صـحیح و  أونـه ال یوجـد طریقــة أالنظـر القائلـة 

لذلك فللجمیع الحریة بممارسة و , هو الموتقساوة و  األفرادفي حیاة  األحداث ألكثر هو استجابة انفعالیة

ردة فعـل طبیعیـة بعیـدة  هـيلهـذا تعتبـر اسـتجابة الحـزن و , یشـعر ویفكـر استجابة الحزن الخاصة به كما

و أجــد أن , الفســیولوجیة أوالنفســیة  األعــراضعــن كونهــا اضــطراب حتــى لــو مــر الفــرد خاللهــا بــبعض 

 بالحــدیث  ریــات الحدیثــة هــي االقــرب لفهمــي الســتجابة الحــزن فهــي متشــابهة مــع النظریــات القدیمــةالنظ

و لكــن مــن الجیــد فهــم , مراحــل الحــزن لكنهــا تؤكــد ان المــوت ال یعنــي انتهــاء العالقــة مــع المتــوفيعــن 

رتبطــه اهمیــة التواصــل مــع المتــوفي كــذكرى و العمــل علــى ایجــاد مكــان لــه لتســتثمر بــه كــل الطاقــات الم

كــدت انــه ال یجــب التخلــي أنظریــة قدیمــة حدیثــة  )(Worden,1987بالنســبة لــي أجــد نظریــة , بالعالقــة

النظریــة إضــافة الن هــذه , عــن العالقــة مــع المتــوفي و لكــن یجــب اعــادة موضــعها فــي حیاتــه مــن جدیــد

ورهم بمشـاعر و مـن ثـم مـر , تحدثت عن مراحل اربعة الستجابة الحزن تبدأ بقبـول االفـراد لحقیقـة المـوت
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و انتهـى باهمیـة الحفـاظ علـى العالقـة مـع       , وبعد ذلك التأقلم مع البیئة بغیاب المتـوفي, و سلوكیات االلم

طبیعـة , معـه طبیعـة العالقـة, مـن هـو المتـوفي"و قد ناقش ما یحدد استجابة الحزن حیث ذكـر , المتوفي

و بـذلك یلفـت االنتبــاه , "صـیة و اجتماعیـةردات الفعـل لحـاالت فقـدان سـابقة اضـافة لعوامـل شخ, المـوت

للفروقــات الفردیــة بــین اســتجابات االفــراد و ان لكــل حالــة فقــدان خصوصــیتها و بالتــالي اســتجابة الحــزن 

  .المرتبطة بها

  

  األطفالاستجابة الحزن عند 

ــرى  ــق فــــي حیاتــــهى مــــن أطفــــل یعتبــــر مــــوت أي أن  Shapiroتــ عتمــــد ت و ,الوالــــدین هــــو تغیــــر عمیــ

, أخـرى عوامـل شخصـیةو , الطفل في ذلك الوقت عمرعلى  ؛ والوالد على كیف ماتة للفقدان االستجاب

یعیشـــوا  أنمـــن والـــدیهم یتوقعـــون  األطفـــال أنو ,  تكـــون متنوعـــة أنردة الفعـــل علـــى المـــوت ممكـــن  نإ

  .)(Shapiro,1994,p.23 تنتهك أیضا األساسیةما تنتهك هذه الحقیقة فان الثقة عندو , لألبد
  :كالتالي وهي، األطفالالحزن لدى البالغین و  استجابةفرق واضح بین جد وهنا یو 

و ذلـك الفهـم یتنـوع حسـب المرحلـة , فهمـا لموضـوع المـوت أكثـر أصـبحكلمـا  أكثـركلما نمـا الطفـل : أوالً 

قـل أقـد تبـدو اسـتجابتهم و  .هكـذاعشـر و  أربعـةیختلـف عـن عمـر  أربعـةعمـر  ففي, بها یمر التيالعمریة 

لكنهــا تســتمر لفتــرة زمنیــة طویلــة حیــث یمــر المــوت علــى مراحــل نمــوهم مــع حقیقــة المــوت و  حــدة مقارنــة

 .(Baker & Sendney. 1996, p.111)المختلفة 
نشاط  إلىلكنهم یغیروا و  ,شدیدة بشكل متواصلستطیعوا الحفاظ على مشاعر حادة و ال ی األطفال :ثانیاً 

  (Webb, 1993, p.56).  باأللم اإلحساسعن  بعیداً  أخرىفكرة  أو
كلمــا هـذا یختلـف و , عكـس البـالغین, اعرهم بالكلمـاتقـدرة محـدودة علـى وصـف مشـ األطفـاللـدى  :ثالثـاً 

  (Webb, 1993, p.56).  نضجاً  أكثر أصبحواكبروا و 

 م لهـــم المســـاعدة للتعامـــل مـــع المـــوتیقـــدشـــخص بـــالغ ودائـــم یثقـــوا بـــه و  إلـــى نیحتـــاجو  األطفـــال: رابعـــاً 

(Furman, 1974, p.114). 

الحفـاظ علـى رابطـة مـع نمـوذج  نیختـارو  أنهـممـا فـي  عن الكبار نوعـاً  نیختلفو  األطفال :أخیراً خامسًا و 

 ,Shapiro, 1994).  عــن شخصــیة المتــوفي أنفســهم نبینمــا الكبــار یبعــدو , یتشــبهوا بهــمالوالــد بــأن 
p.25)  

ي رؤیتهـــا اعتمـــدت علیـــه نظریـــات عدیـــدة فـــ أســـاس هـــيللتعلـــق  (Bowlby, 1980)نظریـــة تعتبـــر 

فقـدان الشـخص ف .التعلق میزة واضحة في الحزن لـدیهم أنحیث اعتبروا , األطفالالستجابة الحزن عند 

   (Shapiro, 1994, p.25)العجزالختبار فترة  طویلة من التوتر و  باألطفالیؤدى , المتعلق به
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  :مفهوم الموت عند االطفال

بهــا وقـت حــدوث  نیمـرو  التــيحلــة العمریـة لمفهـوم المــوت بـاختالف المر  األطفــال إدراكیختلـف 

یث عـن مراحـل نمـو العلماء للحـد اعتمدهالذي  األساس هيوكانت نظریة بیاجیه للنمو المعرفي , الموت

دراكهالطفل المعرفي و    .لمفهوم الموت في كل مرحلة إ

  :الرضیع: أوالً 

ولكنـه فقـط یختبـر , نه ال توجد للرضـیع المقـدرة المعرفیـة لفهـم المـوتأ (Shapiro,1994)ترى 

مــن لحظــة الحركــي  يالنمـو الحســیمــر بمرحلــة فـإن الطفــل الرضــیع حســب بیاجیــه و , الجســدياالنفصـال 

أن كمــا , الم عــن طریـق حواســه الخمسـةالعـالطفــل یختبـر مـن خاللهــا  الـوالدة و حتـى عمــر سـنتین حیــث

, متوقـعبشكل ثابـت و  یل عنهااالم او البدالتغذیة  الجسدیة من لرضیع بالعالم تأتي من الرعایة و معرفة ا

حساســو  أساســیةهــذا یبنــي ثقــة و  ن إعنــدما تنكســر هــذه الثقــة بســبب المــوت فــولكــن  .فــي العــالم باألمــل اإ

لكـن و  أي یـتم نسـیان تفاصـیل الحـدث و السـلوكیات المرتبطـة بـه التجارب المـؤثرة كـالموت تنسـى معرفیـاً 

ــاً  ــدانتبقـــــى المشـــــ انفعالیـــ ـــة بالفقـــ ـــة المرتبطــ ــى ثقـــــه الطفـــــلم اعر المؤلمــ ـــؤثر علـــ ــالم  االساســـــیة مـــــا یــ  بالعـــ

(Shapiro, 1994, p.29).  

  :طفل ما قبل المدرسة: ثانیاً 

فــي  األطفـالو , ســنوات ال یزالـوا فــي مرحلـة التفكیـر الخیــالي 6 إلـى 2مـن  األعمــارفـي  األطفـال

  .(webb.1993, p.20) عمر یمروا بالفقدان بشكل مباشر ومطول لغیاب الشخص العزیزهذا ال

الطفـــل علـــى اســـتخدام لغـــة  یســـاعد حســـب بیاجیـــه التطور المعرفـــي لمرحلـــة مـــا قبـــل العملیـــاتفـــ

  .األفعالالرموز ویبدأ بربط الكلمات بالناس و 

ـــالو  ــــ األطفـ ــاجوا أل يف ــ ـــاهلون فــــي تفكیــــرهم ویحت ــان یكــــون لــــدیهم هــــذا العمــــر جـ التــــي  تالكلمــ

  ).لینامذهب  أو ،لألبدلم یذهب , الموت( :؛ وذلك مثلمباشرةیستخدمونها 

یعني  ىلهؤالء الموت, الرجوع مرة ثانیة إمكانیةعدم و , بعد مفهوم حتمیة الموتاألطفال  لم یدرك

المقــدرة  تــأثیر ذلــك هــو تمامــاً ســبب و و , المــوت فقــط بــالتمني نیســببو  أنهــم نهــم یعتقــدو و  ,العــودة إمكانیــة

  .(Shapiro, 1994, p.29)  المعرفیة في هذه المرحلة

  :عمر المدرسة في األطفال: ثالثاً 

فكـروا بـالموت , مرحلـة العملیـات العقلیـة حسـب بیاجیـه سـنوات 9-6في عمر المدرسـة  األطفال

فهـم یزیـدوا مـن  ؛بعض النواحي من التفكیر الخیاليیزال وهنا ال , ویخافوا من كونه معدي ،یأخذ كشيء

, علــى التفكیــر العملــي تزیــد مــن قــدرتهمفــي مرحلــة تطــور معرفــي  ولكــونهم, آمــالهمقــوة تفكیــرهم و  أهمیــة

فهـم , تصـبح لـدیهم وجهـة نظـرو , حل المشكالت والسیطرة علـى الـنفس وأسلوب, فتتحسن المقدرة اللغویة

قـوا هـم یفر ف, بشـكل منطقـي متسلسـل األحـداثیصفوا و  أسئلة لیسألواو  أنفسهمیستخدموا اللغة للتعبیر عن 

غیـر ملــومین  أنهــمیفهمـوا و , النیــةین السـلوك و یفرقـوا بــ أصــبحواف, بـین المعلومـات ذات العالقــة والمختلفـة
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 ,Shapiro, 1994) مرحلـة تعتمـد علـى مـا یمكـن رؤیتـه ولمسـههذه الو , معینة في حیاتهم أحداثعلى 
p.30)  

  :مرحلة ما قبل المراهقة: رابعاً 

 شــيءیــرون المــوت بیاجیــه ل العقلیــةال یزالــوا بمرحلــة العملیــات  ســنة 12-9مــن عمــر األطفــال 

 شـيءرغبـوا بحـدوث  أوفكروا  إذا أنهم نهم ال یزالوا یعتقدو , المتوفي ال یعودیحدث للجمیع و و , البد منه

یحبــون و , بالتفاصــیل البیولوجیــة لمــا یحــدث نیســتمتعو كمــا أنهــم , ســیحدث بقــوة الســحر الشــيءن هــذا إفــ

لكــن تمــر و  ،المــوت مــن ناحیــة عقلیــة نیــدركو  ، كمــا أنهــماآلخــرینیهتمــوا بالعالقــة مــع و  ،لجنــازةاطقـوس 

 .من تجاوز ذلك همتمكن علیهم لحظات مؤلمة ال

حیـث تقـدیر  ،مقابـل الشـعور بـالنقص اإلنتاجیـةالنمـو االنفعـالي فـي هـذا الوقـت یركـز علـي أمـا  

  .اإلنتاجو  األداءالذات یعتمد على قدرة الطفل على 

ابقةالتــوتر االنفعــالي یهــدأ بممار أمــا  یشــاهد  أنئع نــه مــن الشــاإ و , ســة اللعــب كمــا بالمراحــل الســ

بالحفاظ على عالقة قویـة مـع المتـوفي  نیستمرو و , كأنهم غیر مهتمون بالموتفي هذا العمر و  األطفال

 & Barker)بتصــرفاتهم  اآلخــرینتقلیــد  إلــىویمیلــوا , انــه مــازال موجــودأ أنفســهممــن خــالل خــداع 
Sendey, 1996, p.71).  

 :المراهقون: خامساً 

فــي مراحــل  خصوصــاً  ،اســتجابة حــزن مشــابهة للبــالغین ملــدیهســنة 18 – 13المراهقــون بعمــر 

  .(Shapiro, 1994, p.30) المراهقة المتأخرة

ـــا یحتـــاج المراهقـــونو  ــاعدة  هن ــع یالحـــزن لیفهمـــوا مشـــاعرهم ول أثنـــاءمسـ ــاملوا مـ علمـــوا كیـــف یتعـ

لحیــاة فـي بدایـة فهمهـم ل ه مـؤثراً یعتبـر حدوثـو , حتمـلال یُ  كشـيءالمـوت  نیـرو المـراهقین  معظـمف ،األزمـة

 الهویــــةالتـــي تشـــمل تكـــوین بهـــا و  نیمـــرو  التـــيهـــذا یتـــداخل مـــع مرحلـــة النمـــو و  .للقـــیمبدایـــة تكـــوینهم و 

 يالتیهم القدرة على التفكیر المجرد و لدفهم في مرحلة التفكیر العملي و  ,التخطیط للمستقبلواالستقاللیة و 

عرضــة  نلكـنهم ال یزالــو و , فیــهة ال رجعـال مفـر منــه و أمــر ه نــأللمــوت باعتبـار  األساسـیةشـمل المفــاهیم ت

مـع فقـدان التعلـق النـاتج هـم فـي صـراع  ، وبهـذالیظـ أنالشخص العزیز مـن العائلـة ممكـن  أنلتصدیق 

   .(Shapiro, 1994, p.30) عن الموت

  

  مراحل تطور استجابة الحزن لدى األطفال

للتعامـل مـع هـذا  طفـالاألممـا یـدفع , األطفـالي حیـاة فـ اقویـو  امـؤثر  افقدان الوالد یعتبـر حـدث إن

اسـتراتیجیات التـأقلم عامـل مهـم وهـو وسـائل الـدفاع و  هنـاكو  .بغض النظر عـن جـاهزیتهم النفسـیة األمر

 (Barker & Sendey, 1996) لقـد تحـدثو . مختلفة من مراحـل التطـور لـدیهم أوقاتالمستخدمة في 

  :كالتالي األطفالعن وسائل الدفاع المستخدمة من قبل 
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لـذي یغیــر او  ،اإلسـقاطو  اإلنكــاربدائیـة مثـل  أولیــةالســتخدام وسـائل دفـاع  نر یعمـدو الصـغا األطفـال •

 .لحقیقة الموت لدرجة معینة إدراكهممن 

  intellectualizationما یسـتخدموا وسـائل دفـاع مثـل  المراهقین غالباً مرحلة المدرسة و  أطفال أما •

 .غیر السارة المشاعرتكبت و  اراألفكحیث تعزل المشاعر عن , وعزل الوجدان) األمورمنطقة (

یعتبـر و , التسـاميمثـل الكبـت و  نضـجاً  أكثـرالمراهقون قد یكونوا قادرون على استخدام وسـائل دفـاع  •

 .(Barker & Sedney, 1996, p.116) بالنسبة للبالغین أیضاً  ذلك صحیاً 

حتــى عمــر المدرســة و مــا قبــل  أطفــال مــثالً , أخــرى إلــىاســتجابة الحــزن تختلــف مــن مرحلــة نمــو  إن •

لمراحـل نمــو  نكــوصقــد یحـدث لـدیهم  أو, باضـطرابات النــوم كـالكوابیس نخمسـة سـنوات ربمــا یمـرو 

 .تصرفات طفولیة لتغطیة مشاعر القلق الخارجة عن سیطرتهم أونوبات غضب أو , سابقة

المشــاعر المرتبطــة  أهمیــة نعشــرة ربمــا ینكــرو  إلــىمرحلــة المدرســة مــن عمــر ســتة ســنوات  أطفــال •

بشــيء ن یمــرو  أنهــم أو بأنفســهمبشــكل معتــاد بــدون االهتمــام  األمــور تســتمر أن نیهتمــو و , بــالموت

 .مختلف

مشــاعر الــذنب المفرطــة هامــة كمــا أن , باألمــانبــالحزن یظهــر فقــط عنــدما یشــعر الطفــل  اإلحســاس •

سـبب  ئافعلـوا شـی أنهـمالشـعور  أوفي هـذا العمـر الـذین مـا زالـوا عرضـة للتفكیـر  األطفاللدى هؤالء 

 .فاةالو 

 .أمنهمكثیرا بصحتهم و  نفكرو كذلك قد یو , ربما یقلقوا على الوالد الحي وعلى راحته •

كونـوا ن یلـدیهم حاجـة قویـة ألو , بالمرحلة السـابقة لألطفالالمراهقون یظهروا سمات مشابهة كما أن  •

 ىأخـر سـلوكیات ظاهریـة وهذا یؤثر على تعبیرهم عن الحـزن وقـد یـؤدي بهـم لالكتئـاب و  أقرانهممثل 

یصارعون  أیضاً  أنهمكما  .سلوك المخاطرةسوك استخدام العقاقیر و , الهرب, العزلة, مثل االنحراف

 ة فــي البیــت منــذ لحظــة ذهــاب الوالــدالرعایــوحقیقــة االهتمــام و , ذات طــابع فلســفي عــن المــوت أفكــار

(Shapiro, 1994, p.28).  

  

  األطفالاتجاهات لفهم استجابة الحزن عند 

تشـــمل وجهـــة التحلیـــل النفســـي  ، وهــياألطفـــاللفهـــم اســتجابة الحـــزن لـــدى نظـــر  نهنــاك وجهتـــا

  .وجهة التطور المعرفيو 

  :وجهة نظریة التحلیل النفسي: أوالً 

بعــض , األطفــالالســتجابة الحــزن لــدى نظرتهــا ات التحلیــل النفســي مــؤثرة فــي لقــد كانــت نظریــ

أن (Wolfenstein 1966)  رؤیـةقد كانت فل تسببت بجدلفتراضات وضعت بواسطة محلل نفسي و اال

 أونـه لـیس لـدیهم نضـج أیـرى كمـا , الحـزن قبـل مرحلـة المراهقـة تجربـةلیس لدیهم المقـدرة علـى  األطفال

   (Shapiro, 1994, p.38) . .للمرور بتجربة الحزن األناتطور في 
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هـذا و , بـرت عملیـة الحـداد كبدایـة للـوعي واالعتـراف بـالموتاعتو  )(Furman 1974ثم جاءت 

 Furmanعمـل  إن طفل ما قبل المدرسة قادرون علـى الحـداد؟كان الرضیع و  إذاعن ما  ر سؤاالظهیُ 

قـادر علـى  بشـيءكانـت لـه عالقـة  إذامفهـوم المـوت  إدراكطفـل السـنتین قـادر علـى  أناقترح  )(1974

لشــدة   لكــن مــوت الشــخص العزیــز ال یعتبــر ســهالً و  .)حیــوان صــغیر أو مــوت طــائر مــثالً ( إلیــهالرمــز 

 أنغیــر قــادرون علــى غیــر ناضــجون كفایــة و  األطفــال أنلقــد اســتنتجت ف, شــاعر التعلــق المرتبطــة بــهم

 .بعملیـة الحـزن أویمروا بالحـداد  أنلذلك ال یستطیعوا و  ،المرحلة هذهفي  معرفیاً و  الموت انفعالیاً  یتمثلوا

هـذا و , اعر الثقیلـة للفقـدانم مـع المشـعلى النضوج للمقدرة على التأقل وبهذا فوجهة التحلیل النفسي أكدت

 ,Shapiro).  هام للمساعدة على فهم كیف یتعامل الطفل مع تجربة الحزن في مراحل النمـو المختلفـة
1996, p.38)  

  

  :وجهة نظریة النمو المعرفي: ثانیاً 

نو  .یمــروا بالحــدادیحزنــوا و  أن بإمكــانهمالــذین تعرضــوا للفقــدان  األطفــالتــرى هــذه النظریــة أن   إ

یكتمــل حتــى یفهــم الطفــل مــا  أنالحــداد ال یمكــن ف, زن یختلــف عنــد الكبــار منــه عنــد البــالغینعمــل الحــ

ال یسـتطیع تحمـل الطفـل یتحـرك داخـل وخـارج الحـزن و باإلضافة إلى أن  .یترتب على الفقدان بالمستقبل

  .(Grollman, 1995, p.78)شدة مشاعر الحزن التي یتحملها الكبیر 

نـه حتـى یسـتطیع الطفـل الحـزن علـى أ وجهة نظر محتواها (Webb, 1993, p.93)فلقد كون 

مرتبطــة ذه وجهــة نظــر نوقشــت و هــو , نهــائي الفقــدان أن إدراكیقــدر علــى  أنفقــدان شــخص عزیــز یجــب 

  .سنوات 10 - 9الموت ال رجعة فیه حتى عمر  أن إدراكحیث ال یستطیع  ،بمراحل النمو لدى الطفل

یمــر بهــا  أنیجــب  مراحــلنــاقش ثالثــة  (Barker & Sedney, 1996, p.111)كمــا أن 

  :وهي كالتالي، ابتهم للحزناستج أثناء األطفال

 .فهم الموت •

 .تقبل و التعامل مع الفقدان •

  .التعامل مع المشاعر المؤلمة •

ضــرورة لمعرفــة كیــف تمــت  هنــاك لألطفــالبالنســبة , هــذه المهــام تتــأثر بمراحــل نمــو الطفــل إن

 إلــىلـن ینتقلـوا فـي هـذه المرحلــة و  نیه الحقیقـة بهـدف حمــایتهم فسـیبقو و تـم خــداعهم بتشـ إذالكـن و , الوفـاة

  .الثانیة

نو , لفهـم مـا حـدث األسـئلةفـي بیئتـه لیـتمكن مـن طـرح  باألمانكذلك فالطفل بحاجة لیشعر  لـم  إ

  .بشكل غیر مناسب اإلجاباتربما یحصل على و  األسئلةیحدث ذلك سیتوقف عن 

عادةو , قدانانیة للحزن تشمل قبول الفالمهمة الث ك التعامـل مـع كـذلو , تقییم العالقة مع المتوفي إ

 مـاأ. لـك معـاكس لنظریـة التحلیـل النفسـيذو , بعملیة الحـدادالطفل یمر  أنقد وجدوا لو , المشاعر المؤلمة
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, یتحملـوا كمیـة قلیلــة مـن المشـاعر المؤلمــة األطفـالفـان معظــم , فـي جزئیـة التعامـل مــع مشـاعر الفقـدان

  .بحیث ال تثقل المشاعر على قدرة الطفل على التأقلم, لحزن بالتدریجحیث تتم عملیة ا

لفقــدان مــع هویتــه الحالیــة حــدد شــعوره بهویتــه فــیم یتعلــق بایالطفــل بحاجــة ل أن األخیــرةالمهمــة 

لطفــل ا نإذ, مــع المتــوفيكــون عالقــة جدیــدة تت ، وبهــذافــي مراحــل تطــور شخصــیته هــذا یســتمرو , كفــرد

بدون الحاجة لمقارنـة الشـخص الجدیـد و , دون الشعور بالخوف من الفقداندة ببحاجة لتكوین عالقة جدی

  .بالمتوفي

كـذلك التعامـل و , مة لمرحلة النمو التي یمر بهاالمالئ األنشطةن یمارس بحاجة أل أیضاً الطفل ف

  .)خاصة إجازات أوالمیالد  أعیاد مثالً (مر بها المتوفي  اعر مؤلمة مرتبطة بالذكریات التيمش أيمع 
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  التوافق النفسي: المحور الثاني
  مقدمة

 تتوقـــف هـــل حیـــاتهم؟ یكملـــوا أن عزیـــزاً  فقـــدوا الـــذین المحزونـــون لألشـــخاص كیـــف نتســـاءل قـــد

 بالشـــكل للحیــاة نیعــودو  ثــم ومــن مؤلمــة تجربــة حـــدث مــا اعتبــروا أنهــم أم الفقــدان؟ لحظــة عنــد حیــاتهم

نو  المعتاد؟  علـى التجربـة تلـك مـن خرجـوا بمـاذا ذلـك؟ لـىع ستساعدهم التي العوامل هي ما استطاعوا إ

  والشخصي؟ الجسديو  االجتماعيو  النفسي المستوى

 مــع هــؤالء تــأقلم أو تكیــفأو  توافــق كیــف: التــالي بالســؤال اختزالهــا ممكــن عدیــدة أســئلة هنــاك

  الفقدان؟ حادثة

 تــؤثر تــاليوبال النفســیة طاقتنــا مــن الكثیــر تســتهلك أنهــا شــك ال حیاتنــا فــي المؤلمــة األحــداث إن

 مـع والتعامـل المواجهـة تسـتطیع أن عنيی توافقفال .حولنا من لألشیاء ونظرتنا استجاباتنا سلوكیاتنا على

 مـــؤلم حـــدث هنـــاكف .والجســـدي الشخصـــيو  االجتمـــاعيو  النفســـي المســـتوى علـــى الخســـائر بأقـــل الحـــدث

 افیمـ الحـدث مـع األفـراد وافقت كیفیة في تؤثر التي والمشاعر األفكار من الكثیر وبینهما استجابة وهناك

  .فراداأل حیاة على وتأثیرها نتائجه شدتهمن حیث  الحدث بنوع عالقة لها األفكارو  المشاعر تلك, بعد

 شـدته ,المـوت هـو هنـا الحـدث فنـوع األولـى الدرجـة مـن قریب موت عن حدثتن هنا دراستنا في

 ،والطفـل المتـوفي بین العالقة طبیعة فتعني اداألفر  حیاة على  تأثیره أما, الوفاة حدوث بكیفیة عالقة لها

, األنـا لقوة تحدي :التحدي هو هذا بدونه؟ الحیاة ستكون وكیف ؟أهمیتهو  حیاته؟ في دوره هو ماوكذلك 

  .الحیاة في المتعلمة وللنماذج المعرفیة للقدرات تحدي

 وأ تجنـب ا دونبهـ مررنـا التـي المؤلمـة التجـارب مـن كواحد الحدث مع نتعامل أن هنا فالتحدي

 كالسـابق الحیـاة ممارسـة علـى قـادرون نعود ال أن حد إلى عنده الوقوف ودون ناحیة من ألهمیته إنكار

  .من ناحیة أخرى

 هــذا فــي المفــاهیم بــین الخلــط هــو) التوافــق( المصــطلح هــذا مفهــوم تحدیــد فــي الخــالف كــانلقــد 

 العربیـة وفـي ) Adaptation, Coping، Adjustment(: مثـل كلمـات توجـد اإلنجلیزیـة ففـي المجـال

كــل هــذه المفـــاهیم یختلــف بعضــها عـــن  ،)مجــاراة مســـایرة، تــالؤم، تكیــف، توافـــق،(: مثــل كلمــات توجــد

  ).34 :1974 دسوقي. (المجال الذي تستخدم فیه بعض، وذلك حسب المعنى أو

  :النحو التاليبین هذه المفاهیم على ) 35 -34م، ص 1987عبد الحمید، (قد فرق لو 

• Accommodation  :وهو مصطلح اجتمـاعي یسـتخدم باعتبـاره عملیـة اجتماعیـة  :وتعنى التالؤم

 .وظیفتها تقلیل أو تجنب الصراع بین الجماعات

• Adaptation: دارون " وهــو مــا یقصــده: وتعنــى التكیــف "Darwenمصــطلحًا بیولوجیــًا  باعتبــاره
 .یئتهیعني قدرة الكائن الحي على أن یعدل نفسه أو أن یغیر من ب



 36

• Conformity: والتوقعـات  اجتماعي یعنى االمتثـال للمعـاییر وهو أیضًا مصطلح :ویعنى المسایرة

 .الشائعة في الجماعة

• Adjustment: وبصفة عامة هو مفهوم نسبي،  ،وهو المفهوم النفسي واالجتماعي :ویعني التوافق

 .یرة متداخلة ومتشابهةولقد حظي بانتشار واسع بین علماء النفس الذین استخدموه بمعان كث

 إمـا أن مهما اختلفت هذه التعریفات فإنهـاو . إلى تباین خلفیاتهم العلمیة والثقافیةكله ویرجع هذا 

 .تركز على توافق الفرد مع نفسه أو توافقه مع مجتمعه

والتــي  Copingكثرمــع كلمـة أ موضــوع الفقـدان أجــد أن مفهـوم التوافــق متناسـباً  إطـارلكـن فــي و 

 .Dictionary of psychology القاموس النفسي حسبو  بیةتعني بالعر 

• Coping :إلــى لإلشــارةالمصـطلح مســتخدم , هـو طریقــة عقالنیــة واعیــة للتعامـل مــع تــوترات الحیــاة   

 Reber)حسـب لـیس التـوتر نفسـه التـوتر و  أسـبابو  أصـولالمسـتخدمة للتعامـل مـع  تاالستراتیجیا
S. Arthur (1985), p. 185) 

النجـــــاة و  النجـــــاحو  دارةاإل: تعنـــــي المقـــــدرة علـــــى Copingفـــــان ) Oxford (2000)( حســـــبو 

  .(Betty Kirkptrick (2000), p. 146) اقف الحیاة المختلفةالتعامل مع مو و 

  

  تعریف التوافق

   :في اللغة: أوالً 

ه، وقـــد وافقـــه موافقـــة واتفـــق معـــه وفـــق الشـــيء مـــا الءمـــ :ورد التوافـــق فـــي لســـان العـــرب بمعنـــى

  ). 62 :1988ن منظوراب( وتوافقنا

  :في االصطالح: ثانیاً 

ــانیة المختلفـــة التـــي یصـــعب  ــاء فـــي التوافـــق شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن الظـــواهر اإلنسـ اختلـــف العلمـ

تحدیدها أو تعریفها بسبب اختالف وجهـات نظـر كـل باحـث واهتماماتـه وتعـدد النظـرات واألطـر الثقافیـة 

  :ما یلي عرض لتعریفات التوافقوفي  .واالتجاهات التي تم من خاللها تناول الموضوع

األسلوب الذي بواسطته یصـبح الشـخص أكثـر كفـاءة  :بأنه) 385 :1971 الملیجي وآخرون( عرفه •

 .في عالقته مع البیئة

قدرة الشخص على تقبـل األمـور التـي یـدركها، بمـا  :على أنه)  613: 1951، روجرز(  كما عرفه •

 .ي تنظیم شخصیتهفي ذلك ذاته، ثم العمل بعد ذلك على تبینها ف

اإلنسان القادر علـى إدراك الحقیقـة  :على أنهالشخص المتوافق  )75، 74: 1992، القذافي(وذكر  •

 .یتقبل الحقائق ذات العالقة به حتى ولو كانت ال تعجبه مما یجعلهبشكل جید 
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و عملیـــة دینامیـــة مســـتمرة تتنـــاول الســـلوك و البیئـــة الطبیعیـــة  كأنهـــب) 29: 1978زهـــران، ( وعرفـــه •

 .التعدیل حتى یحدث توازن بین الفرد وبیئتهجتماعیة بالتغییر و اال

تلــك العملیــة الدینامیــة المســتمرة التــي یعبــر بهــا الشــخص  :بأنــه )23: 1970فهمــي، ( وأیضــًا عرفــه •

توافقـًا بینــه وبـین البیئــة، وبنــاًء علـى هــذا الفهـم نســتطیع أن نعــرف  ســلوكه، لیحـدث عالقــة أكثــرعـن 
 .القدرة على تكوین العالقات المرضیة بین المرء وبیئته هذه الظاهرة بأنها

 "Mourer Klukhonوكالكهون  مورار" تعریف كل من )12 : 1984عوض، (وذكر  •

والتوافـق هـو . ذلك أن زیادة التوتر إنما یعني انعـدام التوافـق ،خفض التوتر :للتوافق، وذلك بأنه

  .النجاح في تحقیق خفض التوتر

عالقـة إیجابیـة یقـوم الفـرد بهـا عامـدًا لتكـون متناغمـة ومنسـجمة : بأنـه )66 :1988بخیـت، (وعرفه  •

مع البیئة وتنطوي على قدرة الشـخص علـى إدراك الحاجـات البیولوجیـة أو االجتماعیـة أو االنفعالیـة 

 .التي یعانیها الفرد

تبـدو و ئتـه، حالة من التواؤم واالنسجام بین الفرد ونفسه وبین بی :بأنه )470 :1973راجح، (وعرفه  •

ـــاء أغلـــــب حاجاتـــــه تلـــــك  ـــى إرضــ ـــه علــ ــي قدرتــ ـــة المادیـــــة إزاء م والتصـــــرف المرضـــــيفـــ طالـــــب البیئــ

 .واالجتماعیة

) وقد وضعه صاحبه استنادًا إلى تعریـف أحمـد عـزت راجـح): (113:  1988الدیب،(وكذلك عرفه  •

مع البیئـة ) غمةعالقة متنا(بأنه حالة من التواؤم واالنسجام : فیعرف التوافق الشخصي واالجتماعي

تنطــوي علــى قــدرة الفــرد علــى إشــباع معظـــم حاجاتــه، وتصــرفه تصــرفًا مرضــیًا إزاء مطالــب البیئـــة 

 .المادیة واالجتماعیة أو تجیب على معظم المتطلبات الفیزیائیة واالجتماعیة التي یعانیها الفرد
 

تصـنیفات ضـوء ضـت فـي یتبین من العرض السابق أن هناك تعریفات متعددة للتوافـق العـام عر 

  :وهي كالتالي، رئیسیة ثالثة

  :التصنیـف األول

وهو على المستوي البیولوجي، ویریدون أن التوافق هو المرونة في مقابلة الظروف البیئیة، كما 

  .أنه عملیة دینامیة مستمرة یتوافق بها الكائن الحي مع البیئة

  :التصنـیف الثاني

ر إنمـا توافق هو خفض التوتر، ذلك أن زیـادة التـوتوهو على المستوى السیكولوجي، ویرى أن ال

إشـباع عـام، ال إشـباع لـدافع واحـد  ؛التوافق هو االعتـدال فـي اإلشـباع كما یرى أن .یعني انعدام التوافق

  .هو توافق انفعاليفتوافق یتمیز بالضبط الذاتي، وتقدیر المسئولیة، و على حساب دوافع أخرى، 

  :التصنـیف الثالث
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. ویرى أن التوافق هو إحداث تغییر لألحسـن فـي البیئـة أو فـي الفـرد ،االجتماعيعلى المستوى 

المواقــف المختلفــة،  تــالءموأنــه العالقــة المنســجمة بــین الفــرد والبیئــة، وهــو القــدرة علــى اســتجابات منوعــة 

ل، وحـل مشـاكله، وهـو المرونـة مـع قابلیـة شـدیدة للتشـكی ،لوب الفرد في مقابلة ظـروف الحیـاةكما أنه أس

 :1984 عـوض( بیئـة، وعملیـة التطبیـع االجتمـاعيأي أن التوافق عملیـة یشـترك فـي تكوینهـا عناصـر ال

27.(  

والموضـوع  )الفـرد(عملیـة تقـوم علـى محـور العالقـة بـین الـذات : ویمكـن القـول أن التوافـق یعنـي

اإلمكانیــات، عالقــة هــدفها إشــباع الحاجــات لخفــض التــوترات، وتحقیــق الوجــود والــذات و  ، وهــي)البیئــة(

  .وبعبارة أخرى هو عودة باإلنسان إلى حالة من االتزان الذي اختل نتیجة للمثیرات المختلفة

  

  التوافق خصائص

  :ةالتوافق عملیة كلی: أوالً 

ـــوتعنـــي ضـــرورة النظـــر إ ــاره شخصـــیة كلی ــالي یصـــدق التوافـــق علـــى ة؛ لـــى اإلنســـان باعتبـ وبالتـ

كــذلك یصــدق التوافــق علــى ، ى مجــال جزئــي مــن حیاتــهالمجــاالت المختلفــة فــي حیــاة الفــرد، ولــیس علــ

المظاهر والمسـالك الخارجیـة للفـرد لحیاتـه الداخلیـة وتجاربـه الشـعوریة مـن حیـث الرضـا عـن نفسـه وعـن 

  .العالم في الدراسة والعمل والزواج والعالقات اإلنسانیة المختلفة بوجه عام

  : تطوریة التوافق عملیة: ثانیاً 

اعتبارنــا حاجــات الفــرد ودوافعــه فــي كــل مرحلــة مــن المراحــل العمریــة  وهــذه تعنــي أن نضــع فــي

ســـیطة إلـــى وخصائصــها ومتطلباتهـــا، وكمــا یكـــون بــالرجوع إلـــى مــدار الترقـــي مــن الـــدوافع واألهــداف الب

  .وكذلك بالرجوع إلى مدارج الترقي من الذات إلى الموضوع ،األكثر تطورًا وتعقیداً 

  :ةوظیفیة التوافق عملی: ثالثاً 

یقصد به أن التوافق سویًا كان أو مرضیًا ینطوي على وظیفة إعادة االتزان، أو تخفیف التوتر و 

  .الناشئ من صراع القوى بین الذات والموضوع

 فـي مجـال الصـحة النفسـیة لإلنسـانوالتوافق لیس مجرد خفض للتوتر، إنمـا یشـمل بجانـب ذلـك 

  .اإلنساني كموقف من العالم تحقیق للوجودو تحقیق إلمكاناتها و تحقیق لقیمة الذات 

  

  :ةالتوافق عملیة دینامی: رابعاً 

، فــي )الحــدث(ویقصــد بــه أن التوافــق یقــوم علــى صــراع القــوى، صــراع بــین الــذات والموضــوع 

سلســلة متصــلة ال تنتهــي وكــل صــراع مــن هــذه السلســة ینتهــي بمحصــلة أو نتــاج معــین یســمى  بــالتوافق 

  .أحیانًا وبسوء التوافق أحیانًا أخرى
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  :ادیةالتوافق عملیة اقتص: خامساً 

عبـارة أخـرى ب. أي النظر إلیه من حیث كمیة الطاقة المستخدمة في الصراع بین القوى المختلفة

لــى أیــن تتجــه الطاقــة؟ إلــى الــداخل أم إلــى  مــدى الطاقــة المســتخدمة؟ ولصــالح مــن القــوى المســتخدمة؟ وإ

ــا ؟ ولكــي نقتــرب أكثــر مــن فهــم مفهــوم التوافــق ینبغــالخــارج لهــذا  التالیــة يالمعــاني أن نضــع فــي اعتبارن

  :المفهوم

 .عملیة مستمرة ولیست حالة قائمة بذاتها لها حدودها الثابتةسبق إن التوافق كما  •

 .التوافق مسألة نسبیة معیاریة زمانًا ومكانًا وظروفاً  •

ة، وهـــي أو همـــا اســـتجابتان مختلفتـــان لمشـــكلة واحـــد. التوافـــق أو ســـوء التوافـــق وجهـــان لشـــيء واحـــد •

 .مشكلة خفض التوتر واأللم وتحقیق الوجود اإلنساني

ـــة فـــي آن واحـــد • ــألة كمیـــة  وكیفی ـــه یختلـــف فـــي الدرجـــة والنـــوع والكیفیـــة والتـــوتر . التوافـــق مسـ أي أن

 .الخ… واالنتظام والحدة والعمق 

  

  قالت التوافامج

  :هماو ،أو نوعین من التوافقیمیز علماء النفس بین اتجاهین 

  :وافق النفسي أو الشخصي أو الذاتيالت: لاالتجاه األو

المواءمـة بــین الشــخص وذاتـه، ویعنــي ذلــك أن یكـون راضــیًا عــن نفسـه، متقــبًال لهــا، ویقصـد بــه 

مع التحرر النسبي من التوترات والصراعات التي تقترن بمشاعر الذنب والقلق والنقص والضـیق والرثـاء 

  .للذات) مشاعر سلبیة(

ارتباطــًا وثیقـًا بمـدى إشـباع الــدوافع والحاجـات الفردیـة وتحقیـق األهــداف ویـرتبط التوافـق النفسـي 
  .الشخصیة

 :التوافق االجتماعي :االتجاه الثاني

ــع و  ـــاس، ویشـــمل ذلـــك جمیـ ـــره مـــن الن ـــین الشـــخص وغی یقصـــد بـــالتوافق االجتمـــاعي المواءمـــة ب

تبط التوافــق االجتمـــاعي المجــاالت االجتماعیــة التـــي یعــیش فیهـــا الفــرد كالمدرســة والمهنـــة واألســرة، ویـــر 

ًا بمـــدى إشـــباع الــدوافع والحاجـــات االجتماعیـــة وتحقیـــ  أبـــو حطـــب(ق األهــداف االجتماعیـــة ارتباطــًا وثیقـــ

  ).165 :1993 وآخرون

  )أبعاد التوافق(ق كونات التوافم

ـــار المســـتخدم فـــي  ــاه صـــاحب االختب یشـــتمل تعریـــف التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي الـــذي تبنـ

  :هيو خمسة أبعاد  الدراسة الحالیة على
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ــــق • ـــمي التوافــ ـــراض  :الجســـ ـــراض األمـــ ــــن أعـــ ـــو مــ ـــمیة، والخلـــ ــــحة الجســـ ــــرد بالصـ ـــع الفــ ویعنــــــي تمتـــ

 ).67: 1991 دسوقي(   . السیكوسوماتیة، والقدرة على مقاومة األمراض المیكروبیة والفیروسیة

قـبًال لهـا، هـو حالـة االتـزان الـداخلي للفـرد، بحیـث یكـون الفـرد راضـیًا عـن نفسـه مت: التوافق النفسـي •
وحالـة االتـزان . مع التحرر النسبي من التوترات والصـراعات التـي تـرتبط بمشـاعر سـلبیة عـن الـذات

ـــه،  ـــة بطریقـــة ســـلیمة تحقـــق للفـــرد ذات الـــداخلي للفـــرد تمكـــن صـــاحبها مـــن التعامـــل مـــع الواقـــع والبیئ

الـرغم مـن عـدم وجـود  االستمرار بالحیاة علـىتقبل حقیقة الموت و  یستطیع الفرد أنوبالنسبة للفقدان 

 ).21 :1989 الشحومي( المتوفي فیها

ومعنــاه مــدى تمتــع الفــرد بعالقــات ســویة ومشــبعة بینــه وبــین أفــراد أســرته، ومــدى  :التوافــق األســري •

القدرة األسریة على توفیر اإلمكانیـات الضـروریة، ومـدى تـوفر الحـب والتعـاون والتضـحیة بـین أفـراد 

 .األسرة
صــد بـــه تلـــك التغیـــرات التــي تحـــدث فـــي ســلوك الفـــرد أو فـــي اتجاهاتـــه أو ویق :التوافـــق االجتمـــاعي •

قامة عالقات منسجمة معهـا إشـباعاً . عاداته بهدف مواءمة البیئة  لحاجـات الفـرد ومتطلبـات البیئـة وإ

 ).57 :1975 لحنفيا(

یـة الماد –لخارجیـة توافـق الفـرد مـع بیئتـه ا یقصـد بـهو  ):التوافـق االنسـجامي(التوافق مع المجتمع  •

أمـا  ،)كل ما یحیط بنا من عوامـل مادیـة كـالطقس والجبـال واألبنیـة: (المادیة، ویقصد بواالجتماعیة

ــادات وتقالیـــد ودیـــن وعالقـــات (فنعـــي بهـــا  :البیئـــة االجتماعیـــة ــود المجتمـــع مـــن قـــیم وعـ كـــل مـــا یسـ

 . )اجتماعیة ونظم اقتصادیة وسیاسیة وتعلیمیة وآمال وأهداف

ــذه التغیـــرات  -دیـــة أو اجتماعیـــةما-ولمـــا كانـــت هـــذه البیئـــة  ــد مـــن مواجهـــة هـ متغیـــرة كـــان البـ

طلـــع فیـــه بـــدور جتمـــاعي، الـــذي یتحـــرك فیـــه الفـــرد ویوبقـــدر مـــا یتوافـــق فـــي اإلطـــار اال ،والتوافـــق معهـــا

اجتماعي معین، بقدر مـا یكـون ذلـك عـامًال محـددًا لتكیـف الفـرد تكیفـًا سـلیمًا، األمـر الـذي یحقـق سـعادة 

ًا معــاقین أو أســویاء(الفــرد مــع اآلخــرین  ألن الفــرد هــو جــزء مــن المجــال االجتمــاعي ) ســواء كــانوا جمیعــ

: 1976 فهمــي(حیاتــه مــن ســیاق هــذا  المجــال الــذي یوجــد فیــه، یكتســب صــفاته وخصائصــه وأســلوب 

13.(  

ـــؤثر علـــى صـــحته  ــادمة التـــي یمـــر بهـــا اإلنســـان ت لقـــد أصـــبح مـــن الواضـــح بـــأن الحـــوادث الصـ

كــذلك أصــبح مــن الواضــح أن هــذه اآلثــار . هــا تــؤثر علــى قدرتــه علــى التوافــقكمــا أن الجســدیة والنفســیة،

ســـنحاول فـــي هـــذا الجـــزء مـــن الدراســـة فهـــم الكیفیـــة التـــي و . بـــاختالف األفـــراد وطبیعـــة الحـــوادث تختلـــف

هــي فقــدان شــخص عزیــز فــي وم التوافــق مــع الحــوادث الصــادمة و یســتطیع مــن خاللهــا الشــخص المصــد

  .هذه الدراسة
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  :المفسرة للتوافق النفسيالنظریات 

  :أوال النظریات الفسیولوجیة

  :نظریة ولتر كانون -

 "Walterمـع الضـغوط النفسـیة كـان اإلنسـانمن ساهم في البحث في موضوع تعامل  أول إن

Cannon1932  "  الهــرب  أوفــي وصــفه الســتجابة المواجهـةFight or flight response  هــي و

 بأنــهموقفـا مـا  اإلنسـانیـدرك  أنبمجـرد  هنــأ "Cannon"یـري و مهـدد خـارجي  ألياسـتجابة فسـیولوجیة 

النخامیـة حیـث تـزداد ضـربات  الغدةضاغط ومهدد فان الجسم یثار ویحفز الجهاز العصبي السمبثاوي و 

یـزاد ضـخه یقـل ضـخ الـدم للجلـد و و  األنفـاستتسـارع تزداد نسبة السكر بالـدم و و  الدم یرتفع ضغطو  القلب

الجسـم  علـي االسـتجابة  أعضـاءتسـاعد  ألنهـاطریقة تكیف مع ذلك المهـدد وتعتبر تلك هي , للعضالت

ات لمساعدة الجسـم تلك االستجاب أهمیةعلى الرغم من و  أخريمن ناحیة و  الخارجیة  تالسریعة للمهددا

ن تكــرار الضــغوط ســیؤدي لتكــرار تلــك االســتجابات إالضــاغطة فــ األحــداثالتعامــل مــع علــى المواجهــة و 

الوظـائف تتسـبب بحـدوث تشـویش باالنفعـاالت و حیـث  ،ذیة للجسم لو حدثت باسـتمرارالتي قد تصبح مؤ 

  .الفسیولوجیة مما قد یؤدي لحدوث مشاكل صحیة مع مرور الوقت

ــددات  "Cannon"كانــــت تلــــك رؤیــــة  ـــع المهــ ـــل مـ ــيللتعامـ ــ ـــفت  الت ـــة وصـ ــن ناحیـ ــتجابة مــ االســ

 أجـد بـاآلخرن النفسیة فكل منهمـا یـؤثر فصل االستجابة الفسیولوجیة ع باإلمكانلیس  ألنهو , فسیولوجیة

هـي تعتبـر و  ة للمهددات مـن ناحیـة فسـیولوجیة عن االستجاب أیضانه من المجدي تناول نظریة تحدثت أ

  .النظریات التي تحدثت عن هذا الموضوع أهممن 

  :نظریة هانز سیلي -

نــه عنــدما أیــرى و   ،General adaptation syndromeمفهـوم  "Hans Selye"وضـع   

ــه الجســــم الموقــــف الضــــی جــــه بواســــطة الغــــدة ذلــــك التحــــرك یو و  ،فهــــو یتحــــرك لعمــــل اســــتجابة اغط واجــ

االســتجابة نفســها غیـــر  أن Selye""یـــرىو  .عمـــل الجهــاز العصــبي الســمبثاوي التــي تحفــزدرینالینیــة األ

ــــوع الحــــدث الضــــاغط  ــدد أومرتبطــــة بن ـــ ،المهــ ــتجابة  اً فأیـ ـــدد الخــــارجي ســــیؤدي لحــــدوث االســ كــــان المهـ

  .ولوجیة نفسهاالفسی

ـــد تحـــدث  ــن ثالثـــة مراحـــل لـــزمالت التكیـــف العـــام  Selyeلق  General adaptationعـ

syndrome ،وهي كالتالي:  

 .حیث یتحرك الجسم لمواجهة المهدد الخارجيAlarm:   اإلنذار :األولىالمرحلة  •

ــا Resistance: المقاومــة  :المرحلــة الثانیــة • ع المهــدد التوافــق مــالجســم یبــذل مجهــود للتعامــل و وهن

 .الخارجي
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 ،لجسم في مواجهـة المهـدد الخـارجيیفشل ا اعندمتحدث و  Exhaustion: اإلنهاك :المرحلة الثالثة •

 Taylor) (1995) p الجسـدیة لألمـراضفـي حـال تكـرار ذلـك الفشـل سیصـبح الجسـم عرضـة و 
221) 
  

بین و  فراداألالضاغطة في حیاة  األحداثفي تفسیر العالقة بین  Seley" " ساهمت نظریة قدو 

مباشــر علــى الناحیـــة لتركیزهــا الالنظریـــة لكــن انتقــدت هــذه و , علــى صــحتهم الجســدیة والنفســـیة تأثیراتهــا

همالهــاالفســیولوجیة و  تــأثیره علــى حیــاة و شــدته و  عــهنو ( :محیطــة بالحــدث الضــاغط مثــل أخــريلعوامــل  إ

ـــة فـــي  أیضـــاالفـــرد لـــه و  إدراككـــذلك طریقـــة الفـــرد و   ألحـــداث أولـــنفس الحـــدث  االســـتجابةالفـــروق الفردی

  ).مختلفة

  :نظریة الزاروس -

بتحلیــل العالقــة بــین طریقــة تفســیر ) Lazarus (1981), p. 177-214( "الزاروس"قــام   

ــیة وا ــابة باالضـــطرابات النفسـ ــراض الجســـمیة، وفـــي هـــذا الســـیاقالحـــدث واإلصـ  "الزاروس"اســـتخدم  ألمـ

ألولــي والســریع للموقــف مــن قبــل الشــخص، والــذي یقصــد بــه التقیــیم ا ؛)Appraisalالتقیــیم (مصــطلح 

أن هـــذا  "الزاروس"، وهكـــذا یـــرى ةأوتوماتیكیـــوهـــذا التقیـــیم ال یـــتم بطریقـــة شـــعوریة، بـــل أنـــه یـــتم بطریقـــة 

  .التقییم یلعب دورًا هامًا في تحدید شكل رد الفعل األول للحدث الصادم

ن ثالثة أشكال من بی)  p. 287-327) ,)1978 (Lazarus et alوآخرون  "الزاروس"ویفرق 

، ) primary appraisalالتقیـیم األولـى(اسـم  "الزاروس"التقیـیم؛ أول هـذه األشـكال هـو مـا یطلـق علیـه 

ویقصد بـه التقیـیم الـذي یضـفیه الشـخص علـى الحـدث للوهلـة األولـى وذلـك بغـرض التعـرف علـى مـا إذا 

توافقـه مـع الوسـط المحـیط للشخص، قد تجعـل عملیـة " مهدد"كان هذا الحدث سیتسبب في خلق مشاكل 

بــه عملیــة عســیرة أم ال، وخــالل هــذه العملیــة یقــوم الشــخص بإضــفاء العدیــد مــن المعــاني علــى الحــدث 

ــابي  irrelevantالصـــادم، فهـــو قـــد یحكـــم علـــى الحـــدث بأنـــه ال عالقـــة لـــه بحیاتـــه  ، أو أنـــه حـــدث إیجـ

positive أو أنه حدث صادم ،traumatic .ذا التقیـیم إلـى إحـداث العدیـد وفي الحالة األخیـرة یـؤدي هـ

القلق والخــوف أو الشــعور بتأنیــب الضــمیر أمــا الشــكل الثــاني مــن . مــن المشــاعر الســلبیة مثــل الشــعور بــ

عنــدما تنشــأ تلــك المشــاعر الســلبیة داخــل الشــخص، حیــث  -"الزاروس"حســب  -أشــكال التقیــیم فیحــدث 

ومصـادري للتعامـل  إمكانیـاتيمـا هـي  ما الذي یمكنني فعله تجاه هـذا الحـدث؟: یتساءل الشخص عندئذ

ما الهروب أو اإلنكـار أو إ :ي كالتاليهو  ،؟ وردود الفعل المحتملة في هذه الحالة عدیدةمع هذا الحدث

، )Copingالتوافــق (اسـم مرحلــة  "الزاروس"العمـل علــى تغییـر الظــروف المحیطـة وهــو مــا یطلـق علیــه 

یـه مـن مهـارات ومعلومـات وتسـخیرها لعملیـة التغییـر حیث یقوم الشخص باستجماع قدراتـه ومـا یتـوفر لد

 "الزاروس"، وهكــذا وكمــا یقــول ةأوتوماتیكیــالمطلــوب، ویــتم ذلــك كلــه إمــا بطریقــة شــعوریة أو الشــعوریة 

)Lazarus(1981), p. 195" ( فــإن ردود الفعــل الناتجــة عــن التعــرض لموقــف صــادم یعتمــد علــى
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كما یعتمد على الخیارات المتوفرة لـدى الشـخص فیمـا  التفسیر الذي یضفیه الشخص على ذلك الموقف،

 یبعضـهماأن هذین الشكلین من أشكال التقییم مرتبطان  "الزاروس"ویعتقد   ،"یتعلق بالتوافق مع المشكلة

الــبعض، كمــا یحــدد أحــدهما اآلخــر، فالمهــارات والوســائل التــي یعتقــد الشــخص بأنــه یملكهــا تــؤثر علــى 

ة والمشــاكل المؤلمــة، كمــا أن هــذین الشــكلین مــن أشــكال التقیــیم یركــزان إدراك الشــخص للمواقــف الخطیــر 

إلــى التأكیــد علــى أن هــذین  "الزاروس"علـى تقیــیم المعلومــات أثنــاء وقـوع الحــدث الصــادم؛ وهــذا مــا دعـا 

 التقیــیم األولــى(یســمي أحــدهما  الشــكلین مــن أشــكال التقیــیم متممــان لبعضــهما اآلخــر، ممــا جعلــه الحقــاً 

primary( ، واآلخــر)التقیــیم الثــانوي secondary( أمــا الشــكل الثالــث مــن أشــكال التقیــیم؛ وهــو مــا ،

البیئـة؛ وهـذا فیحدث نتیجة العالقة المتجددة بـین الفـرد و ) reappraisalإعادة التقییم ( "الزاروس"یسمیه 

قــدم وهكــذا ی. أن تقیــیم الشــخص للحــدث یكــون متجــددًا وفــي حركــة مســتمرة  -"الزاروس"حســب  -یعنــي 

فـي ردود أفعـال البشـر عنـدما یتعرضـون لحـوادث متشـابهة، ذلـك أن األمـر  لالختالفـاتالزاروس تفسیره 

یعتمــد علــى طریقــة تفســیر الشــخص للحــدث، فــاختالف التفســیر مــن شــخص آلخــر یــؤدي إلــى اخــتالف 

 (Taylor (1995), p. 225).  ردود الفعل، ومن ثم إلى اختالف طرق التوافق لدى هؤالء األشخاص

فلـو , فـي حالتنـا لألطفالمهدد تعتبر حدث ضاغط و  األولىن وفاة شخص عزیز من الدرجة إوبالتالي ف

تعتمـد  التوافـق عملیـة "الزاروس"فحسـب , األخـوةى مـن أ أوكالهمـا  أوحـد الوالـدین أكان ذلـك الشـخص 

نـــه لــیس لدیـــه أو  األولــيفلـــو اعتبــره حــدث صـــادم فــي التقیـــیم , تقیــیم الطفـــل للفقــدانعلــى كیفیــة تعامـــل و 

بدورها ستؤثر على  التين االستجابة النفسیة إاقبه في التقییم الثانوي فمصادر داعمة كافیة لمواجهة عو 

 أن :مـثالً (قـل قسـاوة أ أولىتقییم  إعطاءالعكس صحیح في حال و , جابة الفسیولوجیة ستكون سلبیةاالست

قـل حــدة أسـیكون  األولــيفـان التقیـیم , اً یمـوت شــهید أنكانـت هـذه رغبــة المتـوفي  أو كـان المـوت متوقعــاً 

 االسـتجابةن إفـي قناعاتـه الشخصـیة فـ أیضـاً صادر الداعمة للطفل في العائلة والمجتمع و المرت لو توفو 

  . أفضلالقدرة على التوافق ستكون للفقدان و 

   :نظریة هروفیتز -

عملیـة  إلـى عملیـة التوافـق علـى أنهـا  Horowitz(1979), p.235-263)( "هروفیتـز"ینظـر 

 للموقــف القــائم، ومالئمــةتغییــر، واســتبدال للمنظومــة العقلیــة القائمــة بمنظومــة عقلیــة ُأخــرى أكثــر حداثــة 

ینشـــأ اإلجهـــاد النفســـي الســـلبي : "جهـــاد النفســـي والتوافـــق بـــالقولنظریتـــه الخاصـــة باإل "هروفیتـــز"ویـــوجز 

negative stress ـــد التعـــرض للفقـــدان ــة أو أو اإلصـــابة ســـواء كانـــت جســـمیة   عن أو نفســـیة، حقیقیـ

متخیلة، وبالتالي فـإذا لـم یكـن باسـتطاعة الشـخص القیـام بفعـل مـا لتغییـر الموقـف فـإن النمـاذج الداخلیـة 

inner models العقلیــــة یجــــب أن تــــتم مراجعتهــــا بحیــــث تصــــبح مالئمــــة للواقــــع الجدیــــد للمنظومــــة" 

)(1979), p. 244 Horowitz.(  

وهـــذه  ،لكـــل شــخص صـــورة ذات مهیمنـــة"  "روفیتـــزه"یقــول  self-imageوعــن صـــورة الـــذات 

. )p. 246 Horowitz ,(1979)( "وهي بمثابة المنظم األساسي للعملیات العقلیة ،ً الصورة ثابتة نسبیا



 44

شــأنها فــي ذلــك شــأن المنظومــة   structuring systemوهكــذا فــإن صــورة الــذات هــي نظــام مركــب

مة یحدث تحول من صورة الذات القویة ذات الكفاءة العقلیة، وهكذا وعند التعرض ألحد الحوادث الصاد

على ذلك باألشخاص  "هروفیتز"، ویدلل )الدونیة والعجز :مثل( خرى للذات، تتمیز بصفاتإلى صورة أُ 

الذین تظهر لدیهم أعراض الخـوف وعـدم الطمأنینـة وعـدم الشـعور بـاألمن بعـد تعرضـهم ألشـكال العنـف 

راض لــدى أولئـــك األشــخاص لفتـــرة طویلــة، ال بســـبب التعـــرض المختلفــة، وقـــد یســتمر ظهـــور هــذه األعـــ

للعنف فقط بل لخشیتهم من احتمال تعرضهم للعنف مرة ُأخرى في المسـتقبل، وهكـذا یعتقـد هروفیتـز أن 

تخـیالت  الحوادث الصادمة تؤدي إلى تغییرات في أفكار الشخص وتوقعاته، كما أنهـا تـؤدي إلـى ظهـور

س ذلــك فحســب بــل إن التخـــیالت القدیمــة تصــبح بحاجــة لتفســـیرات ، ولـــیجدیــدة لــدى هــؤالء األشــخاص

  .ومعان جدیدة

تقتضـي   completion tendencyأن حاجـة النـاس نحـو المیـل إلـى الكمـال "هروفیتـز"ویـرى 

ــبقة  ــع االفتراضـــــات المســـ ــدة مـــ ـــ ـــات الجدی ــــاغم المعلومــ ـــجام، وتنـ ـــات  presuppositionsانســ واالنطباعــ

 ابقة، وحاجـــة المیـــل إلــى الكمـــال مــا هـــي إال تســمیة عقلیـــة معرفیـــةوالمعلومـــات الســ  notionsالقدیمــة

cognitive reformulation  قهـر التكـرار (بــ  سـابقاً  "دیـفرو "لما أسـماهrepetition compulsion 

، حیث یتم استحضار الذكریات مرة تلو اُألخرى إلى أن یتم انسـجامها واتسـاقها مـع المنظومـة العقلیـة، )

لتوافق عند هروفیتز هي عملیة اتفاق وتناغم بین الواقع الخارجي من جهة، والنماذج وهكذا فإن عملیة ا

  .الداخلیة للمنظومة العقلیة من جهة ُأخرى

  

ــل الـــــذي قدمـــــه  ــى ال "هروفیتـــــز"یشـــــیر التحلیـــ ــد أعطـــ ـــق إلـــــى أنـــــه قـــ ــ ــاً عملیـــــة التواف ــرًا  هتمامـــ ـــ كبی
هــتم كثیــرًا بمحتــوى عملیــة ولكنــه لــم ی التــي تســاعد علــى معالجــة الحــدث الصــادم، ـزمات الداخلیــةیــناللمیك

ومنهـا علـى سـبیل ، وهذا یدعونا إلى طرح بعـض األسـئلة ذات العالقـة بمحتـوى عملیـة التوافـق، التوافق

  :المثال

ــدة ال • ــة المعلومـــات الجدیـ ــادم؟ مـــا هـــي نوعیـ ــتج بعـــد التعـــرض للحـــدث الصـ ولمـــاذا یكـــون مـــن تـــي تنـ

ویقودنـا ذلـك إلـى بعـض  تسـق مـع هـذه المعلومـات؟ة بحیـث تالمطلوب إعادة تنظـیم المنظومـة العقلیـ

 :وذلك كما یلي ،االقتراحات أو الفرضیات ذات العالقة

 .إنه بعد التعرض للحدث الصادم فإن الشخص یسعى جاهدًا إلى البحث عن معنى لما حدث له .1

 .إن الشخص یحاول استعادة التحكم والسیطرة على الموقف .2
تلعـب دورًا هامـًا فــي   social- psychological processesإن العملیـات النفسـیة االجتماعیـة  .3

تحدیــد اآلثــار الناتجــة عــن التعــرض للحــدث الصــادم، كمــا أنهــا أحــد العوامــل الهامــة التــي تــؤثر فــي 

  .عملیة التوافق ذاتها
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إن هـذه الفرضـیات یمكـن توضـیحها فـي ضـوء النتـائج التـي توصـلت إلیهـا العدیـد مـن الدراســات 

ففـي . االجتمـاعي، وعلـم الـنفس اإلكلینیكـي، والدراسـات الخاصـة باإلجهـاد النفسـيفي مجـال علـم الـنفس 

 ,Janoff-Bulman & Frieze (1983)) " جانوف بولمـان وفریـزي"المقالة التي شارك فیها كل من 

p. 1-17)  أكـد هـؤالء أن األشـخاص الـذین یتعرضـون للحـوادث الصـادمة یناضـلون بعـد ذلـك مـن أجـل

عقلیـــة القدیمـــة لـــدیهم مـــع المعلومـــات الجدیـــدة، وذلـــك مـــن خـــالل عملیـــة البحـــث عـــن توفیـــق المنظومـــة ال

دث الصـادم، حیــث المعنـى، ذلـك أن الشــخص الضـحیة یحــاول أن یجـد معنــى لوجـوده بعــد التعـرض للحــ

  لماذا أنا؟: یتملكه السؤال

ي وهكـذا فــإن مشــكلة فقــدان المعنــى یبــدو فــي الغالـب أن ســببها ال یرجــع إلــى حــدوث الصــدمة فــ

وكـذلك فـي الدراسـة التـي قامـت . حد ذاتها، ولكـن فـي المعنـى الـذي یضـفیه الشـخص علـى تلـك الصـدمة

ء اللــواتي یعــانین مــن ســرطان لمجموعــة مــن النســا P 1161-1173) )(Taylor (1983بهــا تــایلور

، وجــدت أن أكثــر مــا یشــغل هــؤالء النســوة هــو البحــث عــن ســبب اإلصــابة بــذلك المــرض، وعلــى الثــدي

ن أن أسباب هذا المرض غیر أكیدة لدى األطباء فإن هؤالء النسـوة قـد كـان لكـل مـنهن تفسـیرها الرغم م

  .)الخ..تلوث الهواءو  السیئالطعام و  اإلجهاد النفسيو  الطالق :مثل(لألسباب الخاصة بها 

أن محــاوالت أولئــك المصــابین بالســرطان إلیجــاد معنــى لإلصــابة بــالمرض  "تیلــور"وهكــذا تــرى 

  ".یر المرض ذاتهرات التي طرأت على اتجاهاتهم نحو الحیاة أكثر ما یعكس مساعیهم لتفسیعكس التغی

 p 17-22 Den Bout et al (1988)(  "فانـدن بـاوت وآخـرون"وضـمن هـذا اإلطـار یـرى 

(Van  أن محاولة األشخاص المصدومین للتعرف على سبب ما حدث لهم، ما هو إال جـزء مـن عملیـة

ء للبحــث عــن المعنــى، فالنســاء المصــابات بســرطان الثــدي یعملــن علــى إعــادة التوجــه العامــة لــدى هــؤال

تفسیر حیاتهن مـن خـالل محـاوالتهن للبحـث عـن المعنـى، هـذا مـن ناحیـة، ومـن ناحیـة ُأخـرى فإنـه كلمـا 

زادت قــدرة اإلنســان علــى الــتحكم فــي الموقــف الصــادم خفــت درجــة المعانــاة وحــدة األعــراض، وذلــك مــا 

د مـن األبحـاث التـي تناولـت بالدراســة ظـاهرة الـتحكم ونـذكر منهـا علـى سـبیل المثــال؛ توصـلت إلیـه العدیـ

والدراسة التي قام بها  p.5-37) " (1982),   (Rothbam et alروثبام وآخرون"الدراسة التي قام بها 

، والعكس صحیح، ذلك أن فقدان )(Weisz et al(1984), p. 955-969 "وایز وروثبام  وبالك بیرن"

بــ )  Silgman (1975) ( "سـیلي مـان"درة علـى الـتحكم فـي الموقـف الصـادم یـؤدي إلـى مـا أسـماه القـ

هــذا المصـطلح لیصــف ســلوك  "مـان"حیـث اســتخدم ســیلي ) learned helplessness مالعجـز المــتعل(

بعــض الحیوانــات التــي أخضــعها لــبعض التجــارب، ثــم اســتخدمه بعــد ذلــك، لیصــف الســلوك اإلنســاني، 

رضى االكتئاب موضـحا أن التعـرض لمواقـف یعجـز اإلنسـان عـن الـتحكم فیهـا تـؤدي إلـى خاصة لدى م

 Emotionalالشــعور بــالعجز، وفقــد االهتمــام كمــا أنهــا تــؤدي إلــى الشــعور بــالقلق والتخــدر العــاطفي 

numbness.  
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مـن هـذه  وانطالقـاً ) Peterson & Silgman(1983), p. 103-116(وهكـذا یـرى كـل مـن 

لســـلوك الســـلبي وعـــدم القـــدرة علـــى التوافـــق النـــاتج عـــن التعـــرض للحـــدث الصـــادم یمكـــن القاعـــدة، فـــإن ا

  .تفسیرها ضمن هذا اإلطار

  : النفسیة لنظریات ا: ثانیا

  

  Psychoanalytic theoryمدرسة التحلیل النفسي : أوالً 

ًا أن الشخصــیة  "فرویــد"یــرى   ، واألنــا)Id( تتكــون مــن ثــالث منظومــات هــي الهــو فرضــیاً مفهومــ

)Ego( واألنا األعلى )Superego(هدفـه و منظم مـن الشخصـیة، الغیر   ، ویمثل الهو الجزء المتأصل

، وهــو )كــالجوع والجــنس والغضــب(عــن طریــق الحصــول علــى الرغبــات الرئیســیة  الناشــئتقلیــل التــوتر 

یعمـــل حســـب مبـــدأ اللـــذة والـــذي یهـــدف إلـــي التقلیـــل اآلنـــي للتـــوتر والوصـــول إلـــى أعلـــى درجـــات الرضـــا 

كما أن رغبات الهو ال یمكن أن یـتم إشـباعها بالكامـل أو بصـورة مسـتمرة وذلـك لوجـود الجـزء  .اإلشباعو 

  .الثاني من مكونات الشخصیة وهو األنا

وم عملهـا علـى ویقـ ،ویمثل األنا األعلى مبدأ المثل والقیم التـي یكتسـبها الفـرد مـن خـالل التنشـئة

وعملـه حمایـة الفـرد  ،بـأعلى درجـة، ویمثـل األنـا مبـدأ الواقـعواألخالقـي لـدى الفـرد  يإشباع الجانب القیمـ

أو غیـر متوافـق، فاألنـا القویـة تسـیطر  وهو یوازن بین الهو واألنا األعلى، فاألنا تجعل من الفـرد متوافقـاً 

ة فتضـــعف أمـــام الهـــو علـــى الهـــو واألنـــا األعلـــى وتحـــدث توازنـــًا بینهمـــا وبـــین الواقـــع، أمـــا األنـــا الضـــعیف

فتكون شخصـیة شـهوانیة تحـاول إشـباع غرائزهـا دون مراعـاة الواقـع أو  ؛على الشخصیة) واله(فتسیطر 

ومـــن ثـــم إلـــى  ؛وعـــدم مراعـــاة الواقـــع یـــنعكس علیهـــا ســـلباً . المثـــل ممـــا تـــؤدى بصـــاحبها إلـــى االنحـــراف

مــا أن تســیطر األنــا األعلــى فتجعــل الشخصــیة متشــددة بالمثــل إلــى درجــة عــدم المرونــة  االضــطراب، وإ

لـى االضـطراب النفســي كبـت الرغبـات والغرائـز الطبیعیـة، أو تشـعر بالـذنب المبـالغ فیـه وتـؤدى إوتكـون ب

مــا  ویعتبـر فرویــد أن التوافــق نـادر لــدى اإلنسـان كمــا یعتبــر أن بدایـة ســوء التوافـق غالبــاً  .وسـوء التوافــق

غیر سـلیم، فـالنمو  ترجع إلى مرحلة الطفولة، وخاصة في السنوات الخمس األولى حینما تنمو األنا نمواً 

ــق حیــــل الــــدفاع  الســـلیم یــــؤدى إلـــى نشــــوء األنـــا القویــــة، ویواجـــه الفــــرد حـــاالت التــــوتر والقلـــق عــــن طریـ

-163: 2004 سـفیان(نه یؤدى إلى سوء التوافـق إإذا بالغ في استخدام هذه الحیل فالالشعوریة، ولكن 

164(.  

أي أن األفــراد ال  ؛ن ال شــعوریةو مــا تكــ أن عملیــة التوافــق الشخصــي غالبــاً  "فرویــد"كمــا اعتقــد 

فالشــخص المتوافــق هــو مــن یســتطیع إشــباع المتطلبــات . تعــي األســباب الحقیقیــة لكثیــر مــن ســلوكیاتهم

  .)86: 1999 عبد اللطیف( الضروریة للهو بوسائل مقبولة اجتماعیاً 

  :وهى ،conscious)(ثالثة مستویات من الوعي أو اإلدراك  "فروید"كما وضع 

 .وهو الجزء من العقل الذي یكون مدركا للبیئة الحالیة أو اآلنیة conscious:شعورال •
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حضـارها : preconscious الشعورما قبل  • وهى عبارة عن األشیاء التي نستطیع تذكرها بسهولة وإ

 .إلى الوعي

والـــدوافع التـــي ال یـــدركها اإلنســـان،  ویتكـــون مـــن الخبـــرات والمشـــاعرunconscious:  شـــعورالال •

لتحلیـــل النفســـي فـــان هـــذه األفكـــار والمشـــاعر والـــدوافع التـــي تنطـــوي تحـــت مســـتوى وحســـب نظریـــة ا

یعتقــد أن الخبــرات  "فرویــد"؛ لــذلك فـان motivations)(ضــروریة وأساســیة لفهـم المحفــزات  شـعورال

، ومكونـات الشخصـیة تزودنـا بصـور وتفسـیرات واضـحة شـعورراحل الحیاة األولى، ومستوى الفي م

 (Kaplan and Stein, 1984).   للشخصیة بالنسبة

هو قدرة الفرد على أن یقوم بعملیاته العقلیـة  :وافق من وجهة نظر التحلیل النفسيوبذلك فان الت

 فــال یكــون خاضــعاً  ؛ثنــاء القیــام بهــا بالســعادة والرضــاوالنفســیة واالجتماعیــة علــى خیــر وجــه، ویشــعر أ

الضمیر، وال یتم له ذلـك إال إذا توزعـت الطاقـة لقسوة األنا األعلى وعذاب  لرغبات الهو، وال یكون عبداً 

یستطیع أن یوازن بین متطلبات الهو وتحذیرات األنا  یحوز األنا على أغلبه، لیصیر قویاً  النفسیة توزیعاً 

فـي سـن الرشـد، فالبـد لـه مـن أن بهـذا المعنـى  األعلى ومقتضـیات الواقـع، ولكـي یصـبح اإلنسـان متوافقـاً 

: 1975زیــور (قیــة یســودها الحــب والحنــان لحــوار بــین أقطابهــا بطریقــة منطفــي أســرة ســویة یــتم ا أینشــ

68.(  

  Behavioral theory المدرسة السلوكیة: ثانیاً 

أن معظــم ســلوك اإلنســان مــتعلم، وأن  :هــذه النظریــةهي التــي ترتكــز علیــهالعامــة  المبــادئمــن 

) االسـتجابةو المثیـر ً ( بادئهان أهم مالمتوافق، ومالفرد یتعلم السلوك السوي وغیر السوي والمتوافق وغیر 

  .ة بینهما سلیمة كان السلوك سلیماً فإذا كانت العالق ؛وهو أن لكل سلوك مثیر

تمیـز الفـرد عـن  الشخصیة في نظرهم هي مجموعة أسـالیب سـلوكیة متعلمـة ثابتـة نسـبیاً كما أن 

  .)168-167: 2004 سفیان( غیره

نع الفــرد ویشــكله كمــا یشــاء، فــالفرد صــفحة هــو الــذي یصــمــن وجهــة نظــرهم المجتمــع كمــا أن 

بیضاء والمجتمع یشكله من خـالل عملیـة التنشـئة االجتماعیـة فـي البیـت والمدرسـة وینمـى فیـه الحاجـات 

واألهداف التي تتفق مع تقالیـده وقیمـه، ویعلمـه العـادات المقبولـة فـي إشـباعها ویكسـبه السـلوك المناسـب 

  .)91: 1999 يمرس(للتعییر عن النفس  جتماعیاً ا

ــاً وبالتــالي   فــإن الشــخص المتمتــع بصــحة نفســیة هــو الــذي اكتســب الســلوكیات المقبولــة اجتماعی

التــي تمكنــه مــن التوافــق مــع نفســه ومــع المجتمــع توافقــا یشــبع حاجاتــه ویرضــى المجتمــع، أمــا الشــخص 

قبولــة واهــن الصــحة النفســیة، فهــو الــذي فشــل فــي اكتســاب هــذه الســلوكیات أو اكتســب ســلوكیات غیــر م

تثیــر ســخط المجتمــع علیــه، أو تعلــم ســلوكیات متناقضــة فــي الموقــف الواحــد تجعلــه فــي حیــرة  اجتماعیــاً 

  .)91: 1999مرسى (اإلحجام فیقع في الصراع النفسي -ماإلقدا



 48

كما تركز النظریة السلوكیة على مبدأ الثواب والعقاب للسـلوك الظـاهر للنـاس أكثـر مـن تركیزهـا 

الداخلیــة للفــرد، كمــا تؤكــد علــى أن الســلوك المالحــظ هــو الــذي یجــب أن یكــون علــى األفكــار والمشــاعر 

محط التركیز عندما نرید أن نستكشف الشخصیة، واإلیمان بـان السـلوك یتـأثر بالدرجـة األولـى بالعوامـل 

 .الخارجیة المحیطة بالفرد

كـون یُ  وبذلك فان المدرسـة السـلوكیة تـرى أن الشـخص المتوافـق هـو الشـخص الـذي اسـتطاع أن

نتجـــت مــن خـــالل ارتباطـــات بــین متغیـــرات حســـیة واســتجابات جســـمیة وعقلیـــة وانفعالیـــة،  عــادات ســـویة

  .)52: 1980 طه(عمت باإلثابة وتكررت فأصبحت عادة و 

ن أنمــاط التوافــق وســوء التوافــق تعــد متعلمــة أو مكتســبة؛ وذلــك مــن إللمدرســة الســلوكیة فــ وطبقــاً 

والسلوك التوافقي یشتمل على خبرات تشیر إلـى كیفیـة االسـتجابة . دخالل الخبرات التي یتعرض لها الفر 

  .لتحدیات الحیاة والتي سوف تقابل بالتعزیز أو التدعیم

أن عملیــة التوافــق الشخصــي ال یمكــن  Skinner"ســكینر "و Watson"واطســون "ولقــد اعتقــد 

 تلمیحـــات البیئـــة أو آلیــة عـــن طریــقولكنهـــا تتشــكل بطریقـــة  ؛لهــا أن تنمـــو عــن طریـــق الجهــد الشـــعوري

  .إثابتها

ـــن  ــل مــ ــــض كـــ ــاهونى "و Bandura"بنـــــدورا "ولقـــــد رفـ ـــن الســـــلوكیین Mahoney"مـــ  وهمـــــا مــ

  .تفسیر تشكیل طبیعة اإلنسان بطریقة آلیة میكانیكیة(Cognitive Behaviorists) المعرفیین 

ـــل مـــــن  ـــراد أن أ "Krasnerكراســـــنر "و Ullmann"یولمـــــان "وأوضـــــح كــ ـــد األفــ ــدما یجــ نـــــه عنـــ

اتهم مــع اآلخــرین غیــر مثابــة أو ال تعــود علــیهم باإلثابــة فــإنهم قــد ینســلخون عــن اآلخــرین ویبــدون عالقــ

أو غیـر  شاذاً  قل فیما یتعلق بالتلمیحات االجتماعیة وینتج عن ذلك أن یأخذ هذا السلوك شكالً اً  اهتماماً 

  ).88: 1999 عبد اللطیف(متوافق 

  ryHumanistic Theo المدرسة اإلنسانیة: ثالثاً 

ى سلوكه، ولهذه االحتیاجات ترتیـب تصـاعدي تبـدأ مـن فأن احتیاجات الفرد تؤثر  "ماسلو"یرى 

تلیهـا حاجـات التقـدیر ثـم تلیهـا حاجـات الحـب، ثـم لیها حاجات األمن، الحاجات الجسمیة الفسیولوجیة، ت

  .واالحترام، ثم حاجات المعرفة فالحاجات الجمالیة فتحقیق الذات

أدنــى الســلم، ات حســب أهمیتهــا فالحاجــات األكثــر أساســیة وضــعت فــي وقــد رتبــت هــذه الحاجــ

قل أهمیة من سابقتها، وال ینتقل الفرد إلى الحاجة األعلى إال بعد أن یشبع الحاجة أواألعلى منها مرتبة 

  .التي قبلها بالقدر الكافي

شــباع الحاجــات الفســیولوجیة ضــروري لتحقیــق الصــحة النفســیة، كمــا أن إشــباع الحاجــة إلــى  وإ

حـد األسـباب الرئیسـیة لسـوء أكمـا أن عـدم إشـباع حاجـة الحـب یعـد ، األمن أساس الصحة النفسیة أیضـاً 

ذا تــم إشــباع بعــض الحاجــات بغیــر الترتیــب الســابق ســوى عــن طریــق القصــر أو الرضــا أو  التوافــق، وإ

  .اإلقناع فان ذلك سیؤدى إلى اإلحباط والعداوة والالمباالة
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ذو إرادة یحكـم عقلـه ویتـدخل فـي و فاعـل  فهـو یـرى أنـهنسان بایجابیـة، لإل "روجرز"وتتسم نظرة 

 :وهـى ،مـن ثالثـة مفـاهیم "روجـرز"تحدید مصیره، ویندفع نحو أهداف ایجابیة، وتتكون الشخصیة لـدى 

یعنــى الفــرد بكلیتــه أفكــاره وســلوكه،  :فالكــائن العضــوي ،)الكــائن العضــوي، والمجــال الظــاهري، والــذات(

الخبــرات التـي یمــر بهــا  أي(ي فیشــیر إلـى كــل مـا یخبــره الفـرد المجــال الظـاهر  وأمـا . يالجســمانووجـوده 

فتعنى الكل التصوري الثابت والمنظم والمؤلف من مدركات الفرد وعالقتـه بـاآلخرین  :، وأما الذات)الفرد

  .الشخص والقیم المرتبطة بهذه المدركات، وباإلضافة إلى الذات الذات المثلى وهى ما یطمح أن یكونه

یشـیر كبرهـا إلـى عـدم و  ،، وقد تحدث بینهما هـوةالیةالتطابق بین الذات والذات المث وقد یحصل

ــى المســـاعدة توافـــق ــاهري  .الشـــخص، والـــى حاجتـــه إلـ ــال الظـ كـــذلك قـــد یحـــدث عـــدم تطـــابق بـــین المجـ

ــرد بأنـــه مهـــدد؛ األمـــر الـــذي یدفعـــ للشـــخص والواقـــع الخـــارجي، ویـــؤدى هـــذا أیضـــاً  ه إلـــى أن یشـــعر الفـ

  .لالستعانة بمیكانزمات الدفاع في سلوكه واتصاف تفكیره بالتزمت والصرامة

كما أن سوء التوافق ینتج من احتمال قیام حالة من عدم اتساق بین الذات وخبرات الكـائن، فـال 

ن مدركاتـه الذاتیـة تتنـاقض مـع الصـورة التـي لدیـه عـن علـى التصـرف كوحـدة واحـدة؛ أل یعود الفرد قادراً 

  ).170-169: 2004فیان س( اتهذ

ــوا نظـــرة فرویـــد التشـــاؤمیة، ونظـــرة الســـلوكیة  وبـــذلك فـــان أصـــحاب المـــذهب االنســـانى قـــد رفضـ

لـیس كمـا أنـه تتعـارض مصـالحه مـع مصـالح مجتمعـه، أو  السلبیة للتوافق، فاإلنسان عندهم لـیس شـریراً 

مـا یشـاء؛ بـل اإلنســان بسـلوكیات حتمیـة، ولـیس صـفحة بیضــاء یـنقش المجتمـع علیهـا  آلـة تسـتجیب آلیـاً 

التـي یتوافـق بهـا  هـو حـر لـه إرادة فـي اختیـار أفعالـهخیر بطبعه، ومطالبـه تتفـق مـع مطالـب المجتمـع، و 

، ومـــع مجتمعـــه وعنـــده القـــدرة علـــى تحمـــل مســـئولیة اختیـــار هـــذا الســـلوك المقبـــول اجتماعیـــاً  ،مـــع نفســـه

مرسى، (ا إال إذا تعرض لضغوط في بیته سیئویتوافق توافقا حسنا مع نفسه ومجتمعه، وال یتوافق توافقا 

1999 :91(.  

ن كمــا أن بعــض المعتقــدات األساســیة للنظــرة اإلنســانیة تــزود بإطــار مســاعد لدراســة التوافــق؛ الْ 

وهى فهم سلوك اإلنسان فـي محـیط الخبـرة الكلیـة للفـرد، فمـثال  ؛المدرسة اإلنسانیة تؤكد على مبدأ الكلیة

  معین عنهم عندما یكونوا مرتاحین یكونوا متعبین أو تحت ضغط یتصرف الناس بشكل مختلف عندما
.(Kaplan and Stein, 1984)  

  Cognitive Theory المدرسة المعرفیة: رابعاً 

نـه لكـي نفهـم طبیعـة العواطـف والسـلوك، یجـب أن نركـز علـى المحتـوى تقوم هذه النظریة على اْ 

  .یمتلكه من معلومات وخبرات معرفیةبما  المعرفي لألفراد، حیث أن الفرد تصدر عنه السلوكیات

 األوتوماتیكیـةاألفراد من وجهة نظر المدرسة المعرفیة یصدر عـنهم مـا یسـمى باألفكـار  كما أن

(Automatic thoughts)  وهى عبارة عن انطباعات شخصیة تحفز بواسـطة مثیـر خـاص یـؤدى إلـى

عیـدة عـن المشـاكل النفسـیة تـؤدى بـالفرد وجـود هـذه األفكـار بالصـورة الصـحیحة البو . اسـتجابات عاطفیـة
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ن المشـاعر والسـلوكیات الصـحیة تتمثـل إبین الخیال والواقع؛ وبالتـالي فـ إلى التوافق والقدرة على التفریق

فـي القـدرة علـى التمییــز بـین األفكـار الداخلیـة للفــرد واألحـداث التـي تحـدث فــي الواقـع، بحیـث یعـي الفــرد 

  (Corey, 1996, p66).وسلوكه وحتى على بیئتهلى مشاعره تأثیر هذه المعرفة ع

ــن"وقـــد عـــرف  ــورج كالیـ ــاه عـــام یحكـــم  (Klayn,1954) "جـ ــى انـــه اتجـ ــلوب المعرفـــي علـ األسـ

  .السلوك في مواقف بیئیة معینة وله خصائص الدافعیة

فتوضـح أعمـالهم أن األسـلوب المعرفـي  (Witkin et al, 1962,1967) "وتكـن وزمـالؤه"أمـا 

والعقلیـة، وفـى الشخصـیة أیضـا، كمـا  اإلدراكیـةض نفسـها، وتظهـر فـي قـدرات الفـرد هو سمة شاملة تعر 

ـــه طریقـــة الفـــرد الممیـــزة فـــي اســـتقبال المعلومـــات، والتعـــرف علیهـــا  أن األســـلوب المعرفـــي یعبـــر عنـــه بأن

فقد عرفـوا األسـلوب  (Kagan et al,1963 ) "كاجان وزمالؤه"أما  .واالحتفاظ بها، ومن ثم استخدامها

 يظــیم االدراكــى، والتصــنیف المفــاهیمنــه یشــیر إلــى التفصــیالت الفردیــة الثابتــة فــي التنرفــي علــى اْ المع

وبالتـالي فهـو یعكـس األسـلوب المتسـق والـذي یتصـف بسـمة الثبـات النسـبي لـدى الفـرد،  ،للبیئة الخارجیة

وب المعرفــي وبــذلك یعكــس األســل ؛والــذي یفضــله فــي تنظــیم إدراكــه الحســي والعقلــي للممیــزات المختلفــة

البیئـة التـي یوجـد بهـا هـذا  طریقة الفرد المفضلة في اإلدراك وتنظیم المثیرات أو المعلومات الهامة داخل

  .)33-32: 2002 يلالخو (الفرد 

  Social Theory النظریة االجتماعیة: خامساً 

یـة أن أن هنـاك عالقـة بـین الثقافـة وأنمـاط التوافـق، ویوضـح مریـدو هـذه النظر رى هذه النظریة ت

الطبقـــات االجتماعیـــة فـــي المجتمـــع تـــؤثر فـــي التوافـــق، حیـــث صـــاغ أربـــاب الطبقـــات االجتماعیـــة الـــدنیا 

الطبقــات  يفــي حــین قــام ذو . قلــیال لعــالج المعوقــات النفســیة ظهــروا مــیالً مشــاكلهم بطــابع فیزیقــي، كمــا اْ 

ــیاغة مشـــكالتهم بطــــابع نفســــي واْ  ــة بصــ قــــل لمعالجــــة المعوقــــات اْ  ظهــــروا مـــیالً االجتماعیـــة العلیــــا والراقیــ

  .)93: 1999 عبد اللطیف(الفیزیقیة 

عملیة التوافق ال تحدث في فراغ، بل إنها تتأثر بالعدید من العوامل المتعلقـة بـالموقف الـذي  إن

كمــا أنهــا تتــأثر بالصــفات  .والقیــود التــي یفرضــها ،حــدث الصــادم، كمتطلبــات ذلــك الموقــفیحــدث فیــه ال

  .تأثرها بالعوامل االجتماعیة والثقافیة المحیطةالشخصیة للفرد، باإلضافة ل

وذلـك علــى النحــو  ،تلــك العوامـل لنـرى كیــف تـؤثر فــي عملیـة التوافــقوسـوف نعـرض فیمــا یلـي 

  :التالي

  Characteristics of the eventصفات الحدث  •

مــن الصــفات الممیــزة للحــدث الصــادم التــي تناولتهــا األبحــاث المختلفــة بالدراســة والتحلیــل صــفة 

، حیــث وجــد أن هــذه الصــفة مــن العوامــل الهامــة التــي تــؤثر فــي عملیــة التوافــق مــع )severityالحــدة (

  ) p 17-27) )1987 "فوي وكارول ودوناهوي"ففي الدراسة التي قام بها كل من  .األحداث الصادمة

(Foy et alكلكـا "بهـا  وكـذلك فـي الدراسـة التـي قـام ،كیین الـذین شـاركوا فـي حـرب فیتنـامللجنـود األمـری



 51

علـى نفـس الجنـود، وجـدوا أن هنـاك ارتباطـات إحصـائیة دالـة بـین ) Kulka et al  1991( "وآخـرون

 ،ُأخـرى المشاركة في المعركة من ناحیة، والتوافق النفسي واالضطرابات الناتجة عن الصدمة من ناحیـة

  :وهما ،ال بد أن نأخذ بعین االعتبار عاملین هامین ولتفسیر ذلك

 :ثتوقع الحد .1

أشـارت العدیـد مـن الدراسـات إلـى مـدى أهمیـة التوقـع، وتـأثیره علـى السـلوك اإلنسـاني، ومــن لقـد 

ودراســة . ن اإلجهــاد النفســي وعملیــة التوافــقعــ )Lazarus 1966( "الزاروس"هــذه الدراســات دراســة  

حدوث عن اإلجهاد النفسي واإلحباط، حیث أشارت تلك الدراسات إلى أن توقع  )Janis 1971("جانیز"

الكارثة ال یؤدي فقط إلى الشعور بالخوف وعدم الشعور باألمن، بـل أنـه یـؤدي كـذلك إلـى مجموعـة مـن 

وفـــي . انفعالیـــاً و  التـــي تســـاعد الفـــرد علـــى االســـتعداد الســـتقبال تلـــك الكارثـــة مادیـــاً  ســـلوكیاتالمشـــاعر وال

ــا  ــــام بهــــ ــي قــ ـــة التــــ ــتروبي وآخــــــرون"الدراســـ ـــدوا )  Stroebe et al 1982( "ســــ الحــــــزن أن وجـــ

وكـذلك فـي الدراسـة . یظهر بدرجـة بسـیطة بعـد أحـداث الوفـاة المتوقعـة  pathological griefالمرضي

، وجـد اج والزوجات الذین فقدوا أقـرانهمعلى األزو )  Glick et al 1974( التي قام بها جلیك وآخرون 

ثـالث إلــى أربـع ســنوات أن أولئـك الـذین فقــدوا أقـرانهم بصــورة مفاجئـة لــم یتزوجـوا علـى الــرغم مـن مــرور 

  .من األزواج الذین توقعوا وفاة أقرانهم قد تزوجوا% 65على وفاتهم، على حین وجد أن 

وهكـذا فـإن توقـع الكارثــة یـدفع الشـخص إلــى االسـتعداد لهـا، وذلـك عــن طریـق جمـع المعلومــات 

  .التي تمكنه من التوافق معها بطریقة أفضل

  سلوك الشخص أثناء الموقف الصادم .2

عوامل الهامة التـي تـؤثر فـي عملیـة التوافـق، هـو نشـاط الشـخص أثنـاء الموقـف الصـادم، ومن ال

 p1021-1030 (1982)( تشــیر إلــى قــدرة الشــخص علــى الــتحكم فالســلوك النشــط یعتبــر عالمــة بــارزة

Smith(.  

  Personal Characteristics  السمات الشخصیة •

 فــي قمــنهم مـن یســتطیع التوافـصـادمة ، فتختلـف ردود فعـل األشــخاص عنـد التعــرض لحـوادث 

حین نجد آخـر یعـاني لفتـرة مـن الوقـت، وثالثـًا قـد تسـتمر المعانـاة لفتـرة طویلـة مـن حیاتـه، ومـن العوامـل 

متعــددة ، وهــي )الســمات الشخصــیة(الهامــة التــي تــؤدي إلــى مثــل هــذه الفــروق الفردیــة هــو مــا یســمي بـــ 

ــكال ــق بالمظــــاهر البیوغرافیــــة  :األشـ العمــــر والجــــنس والمســــتوى ( :مثـــل biographicalفمنهــــا مــــا یتعلـ

، ومنهــا مــا یتعلــق بتــاریخ الشــخص الســابق وخبراتــه الســابقة، ومنهــا مــا یتعلــق )االجتمــاعي االقتصــادي

  .)كالمیول والطباع والصفات العامة للشخصیة( personality traitsبالسمات الشخصیة 

  والسـمات، لنـرى كیفیـة تأثیرهـا أن نعرض لـبعض هـذه العوامـل وسنحاول في هذا المقام بإیجاز

وقد اتضح لنا مـن خـالل مراجعتنـا لـبعض الدراسـات واألبحـاث فـي هـذا المجـال أن . على عملیة التوافق

  :وذلك كالتالي ،هناك تضاربا في نتائج تلك الدراسات
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  Ageالعمر . 1

 علــى مجموعــة مــن)  Parkes 1986(  "بــاركیس"أوضــحت نتــائج الدراســة التــي قــام بهــا لقــد 

النساء األرامل أنه كلما كانت المرأة صغیرة في السـن وقـت وفـاة الـزوج كلمـا زادت لـدیها مشـاعر الحـزن 

األرامـل صـغیرات السـن  أولئـك أوضـحت الدراسـة أن كمـاوالحداد وتأثرت صحتها العامة بصـورة سـلبیة، 

ت كبیرة، هـذا باإلضـافة كن یترددن كثیرًا على عیادات األطباء، كما أن كمیة األدویة التي تعاطینها كان

إال  ،انیة عشر التالیة على وفاة الـزوجإلى أن حجم المعاناة العاطفیة كان كبیرًا، خاصة في األشهر الثم

لـم تؤكـد، حیـث أوضـحت   pathological grief أن هذه العالقة العكسیة بین العمر والحزن المرضـى

علـى عینـة مـن األرامـل أن الشـعور ) Sanders (1988) p 97-111(  نتـائج الدراسـة التـي قـام بهـا 

  .بالوحدة والقلق یزداد لدى األرامل األكبر سناً 

  Genderالجنس . 2

أما فیما یتعلق بعامل الجنس، فإنـه لـیس مـن الواضـح مـا إذا كانـت االختالفـات فـي ردود الفعـل 

فــات فــي ختالوهــذا مــا توضــحه اال ال،الناتجــة عــن التعــرض للحــدث الصــادم ترجــع إلــى هــذا المتغیــر أم 

ال أوضــحت فعلــى ســبیل المثــ. التــي تناولــت متغیــر الجــنس بالدراســة والبحــثنتــائج الدراســات المختلفــة 

علـى مـوظفي أحـد البنـوك الـذي تعـرض  )p 123-132 Leymann (1988)( نتـائج الدراسـة التـي قـام

مة أعلــى للسـرقة مــن قبـل مجموعــة مـن اللصــوص أثنـاء دوام المــوظفین، وجـد أن أعــراض مـا بعــد الصـد

) p 1630-1634  elzer et al (1987)(أما في الدراسة التي قام بهـا . لدى النساء منها لدى الرجال

وهي دراسة مسحیة لألعراض الناتجة عن الصدمة، فلم توضح النتائج أیة عالقة لمتغیـر الجـنس بزیـادة 

ه مـن المالحـظ أن أنـ) p 98-101  Martin et al (1986)(ویـرى مـارتن وآخـرون . أو قلة األعراض

نسبة تمثیل النساء في األبحاث التي تناولـت دراسـة األعـراض المرضـیة الناتجـة عـن الحـوادث الصـادمة 

أعلــى مــن نســبة تمثیــل الرجــال، إال أن ذلــك ال یعنــى بالضــرورة أن النســاء أكثــر تــأثرًا مــن الرجــال بهــذه 

  .الحوادث

  Education and Social Classالتعلیم والمستوى االجتماعي . 3

اآلراء حــول عالقــة هــذین المتغیــرین بنتــائج وآثــار الحــوادث الصــادمة، ففــي الوقــت  لفــتاختلقــد 

) p164 Kleber & Brom (1992)(  "كلیبر وبروم"كدراسة  الذي أشارت فیه نتائج بعض الدراسات

ارت نتــائج علــى الصــدمة، أشــ المترتبــةن هنــاك عالقــة عكســیة بــین مســتوى التعلــیم واآلثــار الســلبیة أإلــى 

هـذا . علـى الصـدمة المترتبةدراسات ُأخرى إلى عدم وجود أیة عالقة بین مستوى التعلیم واآلثار السلبیة 

ینتمـــون لطبقـــات ن األشـــخاص الـــذین أ) p 1-27))1989 (Dohrenwend  "هرونـــددو "یـــرى  كمـــا

ن ونـد إلـى أن یـرى دوهـر كمـا  عرض لحوادث صـادمة،یعانون أكثر من غیرهم عند الت اجتماعیة متدنیة،

  .هؤالء األشخاص یفتقدون للمهارات المطلوبة والالزمة للتوافق مع تلك الحوادث

  Recent life history of the person التاریخ الشخصي. 4
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لقـــد أصـــبح مـــن المؤكـــد أن عـــدد الحـــوادث الصـــادمة التـــي یعیشـــها الشـــخص خـــالل فتـــرة زمنیـــة 

ـــرتبط ارتباطـــاً  ـــه ت ــاً  محـــددة مـــن حیات ــطرابات والمشـــاكل وثبحـــد وثیقـ تـــوتس  و یـــرى .كـــل أشـــكال االضـ

)Thoits (1982) p 145-159 (  أن عملیة التوافق مع الحوادث الصادمة تتأثر سلبیا بعـدد الحـوادث

ــادم الحـــالي،ا ــدث الصـ ـــىالبـــاحثون  توصـــل   قـــد  لســـابقة علـــى الحـ ــابقة لیســـت مـــن  ال أن الحـــوادث السـ

  .العوامل الهامة المؤثرة في عملیة التوافق

  Locus of controlمواضع الضبط والتحكم . 5

یرجـــع الضـــبط والـــتحكم إلـــى الشـــعور العـــام لـــدى الشـــخص بقدرتـــه علـــى تحدیـــد وتأكیـــد وجـــوده، 

یؤمنـون بـأنهم هـم  internal locus of controlفاألشـخاص ذوو مواضـع الضـبط والـتحكم الـداخلي 

الضــبط والـــتحكم الخـــارجي حــین یـــؤمن األشــخاص مـــن ذوي مواضـــع  فـــيعمـــا یحــدث لهـــم،  المســئولون

external  بـــأن هنـــاك قـــوى خارجیـــة هـــي التـــي تحـــدد مجـــرى حیـــاتهم، كالقضـــاء والقـــدر أو أي عوامـــل

 Lefcourt(1980) p( "لیفكـورت"وفـي هـذا الصـدد تشـیر نتـائج الدراسـة التـي أجراهـا . خارجیـة ُأخـرى

نجـاز، كمـا أنهـم أكثــر أن األشـخاص ذوي الضـبط والـتحكم الـداخلي هـم أكثـر قـدرة علـى اإل) 220-236

فـي الدراسـة التـي قـام بهـا كـل مـن أمـا و  .حیـاتهمنجاحًا في الدراسة والعمل وهم یسعون دائمـًا إلـى تنظـیم 

أن األشـخاص ذوي الضـبط والـتحكم فلـوحظ  Sndler & Laky (1982)p 65-80)(" سـاندلر والكـى"

  .من ذوي الضبط والتحكم الخارجيالداخلي كانوا أكثر قدرة على التوافق مع الصدمة مقارنة بأولئك 

 Social supportاالجتماعي الدعم  •

 stress andأشــارت العدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع اإلجهــاد النفســي والصــحة 

health  موللر"كدراسة"p147-161) )1980(Mueller ( ساراسـون وساراسـون"ودراسة ")Sarason 

& Sarason (1985) ( ســیة بــین الــدعم االجتمــاعي واألمــراض والمشــاكل ن هنــاك عالقــة عكأإلــى

" فینیوبست ومارسیلیسین وكلیبـر"وعالوة على ذلك یعتقد كل من . الناتجة عن التعرض لحوادث صادمة

)p 475-482  (1982) Winnubst et al ( أن الـدعم المقـدم مـن اآلخـرین یعمـل علـى الوقایـة مـن

لنظــر عــن حجــم وعــدد الحــوادث الصــادمة التــي اإلصــابة باالضــطرابات واألعــراض المرضــیة، بغــض ا

ات التــي تناولــت هــذا كتقــدیم supportوأشــكال الــدعم االجتمــاعي عدیــدة، حیــث . یتعــرض لهــا اإلنســان

عـن الـدعم االجتمـاعي والصـدمة ) Flanerry (1990) p 563-593( "فالنیـري" كدراسـة -الموضـوع 

فـق مـع عـن أنظمـة الـدعم الطبیعـي والتوا) p 159-172 Hirsch (1980)( "هـایرش"النفسـیة، ودراسـة 

عـن ) Moos & Mitchell 1982( "مـوس ومیتشـل"وكذلك دراسـة كـل مـن ، تغییرات الحیاة األساسیة

أن أنمــاط الــدعم االجتمــاعي یمكــن تقســیمها إلــى خمســة أنمــاط؛  :كة المصــادر االجتماعیــة والتوافــقشــب

  :وذلك كالتالي

كتقدیم النصائح واإلرشادات والمعلومات التي تساعد  :cognitive supportالدعم العقلي المعرفي . 1

  .على تفسیر وتوضیح الظاهرة
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كموافقـة الجماعـة علـى أنمـاط معینـة مـن  :social sanctioningالموافقة أو التصـدیق االجتمـاعي . 2

  .السلوك أو معارضتها

  .دعم الماليال وذلك: material supportالمساعدة المادیة . 3

وذلك بتقدیم النصح واإلرشاد، والمـؤازرة العاطفیـة، التـي مـن  : motional supportعاطفيالدعم ال. 4

  .شأنها تخفیف وطأة الحدث الصادم

ـــرین . 5 ـــة  أو companionshipمرافقــــة ومعاشــــرة اآلخـ ــادقة الحمیمـ ذلـــــك أن  ؛camaraderieالمصــ

، االجتمــاعي والعــاطفيدة مـن الــدعم القـرب مــن األصــدقاء المفضـلین لــدى الشــخص یـزوده بأشــكال عدیــ

) p 454-481 Hobfoll et al (1990)( "هوب فول وستیفنـز"هذا من ناحیة، ومن ناحیة ُأخرى یرى 

بیة في لأنه بالرغم من أهمیة الروابط والعالقات االجتماعیة للوجود اإلنساني فإنها قد تؤدى إلى نتائج س

  .بعض األحیان
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  ثالثال الفصل
  

  السابقة الدراسات
  

  

  

 الدراسات التي تناولت موضوع الفقدان والحزن :أوالً 

  الدراسات التي تناولت موضوع التوافق النفسي: ثانیاً 

  التعلیق على الدراسات السابقة: ثالثاً 
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  مقدمة
  

ت كثـر االبحـاث و الدراسـات التـي تناولـت دراسـة متغیـرافي هذا الفصل تحاول الباحثـة عـرض اْ 

علـى درایـة بمـا تمـت دراسـته  نو نكـذلـك للثقـافتین العربیـة واْالجنبیـة و افـي خر و بـآالبحث الحالي بشكل اْ 

فـي مجتمعـات تعرضـت فـي ثقافتنـا الفلسـطینیة و  یضـاً اْ في ثقافات مختلفـة و  من قبل حول نفس الموضوع

باالضــافة الــى  للــدى االطفــا لتوافــق النفســيوا متنوعــة درســت اســتجابة الحــزن و أشــكال فقــدلصــدمات 

  .واضحة من حیث انتهى االخرونرضیة صحیحة و لنبدا من اْ  ذلك ,خرىمتغیرات اْ 

  

وبعــدها , متعلقــة بدراســات اســتجابة الحــزنجنبیــة المــن ثــم االْ فســتتم عــرض الدراســات العربیــة و 

فـي و , حـدثقـدم فاالْ مـن االْ  عـرض الدراسـات سـیبداْ  ,جنبیة المتعلقة بالتوافق النفسياالالدراسات العربیة و 

  . نتائجهافها ادوتها و اهداْ كل دراسة سنوضح متغیراتها 
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  سات التي تناولت موضوع الفقدان والحزنالدرا: أوالً 
 الدراسات العربیة •
  )2002(دراسة شعت وثابت، ناضل وعبد العزیز . 1

األطفـال  كـرب مـا بعـد الصـدمة لـدىالصدمات النفسـیة لالحـتالل وأثرهـا علـى الحـزن و ": عنوان الدراسة

  ".في قطاع غزة

على تطور  2000لمعرفة تأثیراالحداث الصادمة النتفاضة األقصى هدفت هذه الدراسة : هدف الدراسة

  .الحزن لدى األطفالصدمة و كرب ما بعد ال

-12أعمارهم بین  تتراوحو  ،ذكور 196إناث و 209طفل منهم  405عینة من تكونت ال: ةعینة الدراس

  .عام 15

  : لقد أظهرت نتائج الدراسة ما یلي :اسةنتائج الدر 

ا ا متوسط الخبـرات. 1 حـد ك 4، ويدنـأخبـرات لكـل طفـل بحـد  9ألطفـال كـان الصـادمة التـي تعـرض لهـ

   .لحد أقصى 14متوسط، و

 إحصائیةداللة  تق ذاو كان هناك فر و , من كرب ما بعد الصدمة نعانو من األطفال ی%  19.5أن . 2

  .مكان السكن أوال توجد فروق تعزى للجنس ولكن  ,سناً  األكبر األطفاللصالح 

رجـع لمكـان السـكن تداللـة  تق ذاو كـان هنـاك فـر و  ،%47.9 األطفـالبلغ معدل انتشار الحـزن بـین . 3

  .العمر أوداللة ترجع للجنس  تبینما لم توجد فروق ذا, مخیم خانیونس أطفاللصالح 

عالقـة و , وتطور كرب ما بعد الصدمة والحـزن طردیة بین شدة الصدمة النفسیة عالقة معنویة وجود. 4

  .الحزنع الخبرات التي تتضمن المشاهدة والسمع وتطور كرب ما بعد الصدمة و بین نو  ارتباطیة

  

  )2007(دراسة ثابت وآخرون، عبد العزیز . 2
  ".ة النفسیةبالصحة النفسیة لألطفال الذكور والصال تأثیر هدم البیوت على ": عنوان الدراسة

 الذین الذكور ألطفالا في الصادمة الخبرات شدة  أنواع بحثهدفت هذه الدراسة إلى : الدراسة هدف

 ةبالصال ومعرفة ت،بالصدما وعالقته الصدمة بعد ما كرب انتشار مدى ومعرفة م،للهد نتیجة بیوتهم فقدوا

  .والمخاوف الصدمة بعد ما وكرب بالصدمة وعالقتها األطفال في النفسیة

 الفتـرة فـي بیوتهـا هـدمت التـي العـائالت مـن اهـقمر و  طفـل45 مـن مكونـة عینـة اختیـار تـم: ةاسـعینة الدر 

  .حانون بیتو   رفح منطقة في األخیرة

ف، المخـاو  مقیـاس، و الصـدمة بعـد مـا كرب مقیاس, ة،الصادم الخبرات اختبار تطبیق تم: أدوات الدراسة

  .النفسیة الصالبة قیاسوم

 لوحظ وقد، حدث 9.4 األطفال عند الصادمة لألحداث التعرض متوسط أن سةالدرا بینت: نتائج الدراسة
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 التلفزیـون فـي والشـهداء الجرحـى وصـور منـاظر مشـاهدة هـي األطفـال الهـ تعـرض التـي حـداثاألأكثر  أن

 وفي،  95.6%وبنسبة غزة قطاع من المختلفة للمناطق المدفعي للقصف سماع وأیضاّ  ، 95.6%وبنسبة

 لصـدمة تعرضـوا،  7%.6و، متوسـطة نفسـیة لصـدمة تعرضـوا األطفـال مـن 60% أن تبـین الدراسة هذه

 بعـد مـا لكـرب بالنسـبة أمـا .شـدیدة نفسـیة لصـدمة تعرضـوا األطفـال مـن 33.3% حین في بسیطة، نفسیة

  أن حـین فـي متوسـطة، بدرجـة یعـانون 62.2% و خفیفـة، بدرجـة یعانون 15.6% أن تبین فقد الصدمة

 أكثـر أن وتبـین ، 4.3 9.0 ± هـي للمخـاوف الـدرجات متوسـط أن وتبـین. یدةشـد بدرجـة یعـانون%20

 ، 66.7% لغتوب لحد تزعق أو عالي بصوت المعلمة تتكلم عندما بالخوف الشعور هي شیوعاً  المخاوف

 فقـد النفسـیة للصـالبة بالنسـبةو  .64.4%  وبنسـبة الجـو في  طیارة وأسمع أشوف لما وأصرخ أنفزع ویلیه

 بلغ حین في ، 37.4± 4.3 االلتزام  بعد درجات متوسط  وبلغ ، 99.5±8النفسیة  لصالبةا متوسط بلغ

 الدراسة في تبینو  .± 3.7 33.7 التحدي درجات بعد ومتوسط ± 28.4 3.4التحكم بعد درجات متوسط

 االضـطرابات ودرجـة الصـادمة لألحـداث األطفـال تعـرض بـین إحصـائیة داللـة ذات طردیـة عالقـة وجـود

 المخـاوف درجـات بـین إحصـائیة داللـة ذات طردیة عالقة وجود ولوحظ . الصدمة بعد ما الناتجة ةالنفسی

 ذات عكسـیة عالقـة وجـود لـوحظ فقـد النفسـیة الصـالبة بالنسـبة لدرجـة أمـا  .الصـدمة بعـد مـا كرب ودرجة

  .الصدمة بعد ما كرب ودرجة الصالبة النفسیة درجات بین إحصائیة داللة

  

  )2009(عبد العزیز وآخرون  دراسة ثابت،. 3
واضـــطراب مـــا بعـــد الصـــدمة لـــدى ضـــحایا الحـــرب علـــى غـــزة مـــن  الحـــزنو  الصـــدمة": عنـــوان الدراســـة

  ".األطفال

لفهـــم العالقـــة بـــین الخبـــرات الصـــادمة للحـــرب األخیـــرة علـــى غـــزة  هـــدفت هـــذه الدراســـة : هـــدف الدراســـة

  .سة في فبرایرالحزن واضطراب ما بعد الصدمة عند األطفال تمت هذه الدراو 

  .عاماً  17-6بین ما قطاع غزة تراوحت أعمارهم  منطفل  374أجریت الدراسة على : ةعینة الدراس

مـن أقـاربهم مـن من األطفال فقـدوا أحـدا  %50.5أن : لقد أظهرت نتائج الدراسة ما یلي :نتائج الدراسة

مـن  %1.3 كمـا أن .لإلنـاث 18.29للـذكور و 19.96متوسط الحزن كان , أثناء الحربالدرجة االولى 

ــراض ردة فعـــل للصـــدمة ـــم یظهـــروا أعـ ــال ل ــل للصـــدمة خفیفــــة %7.2, األطفـ ــراض ردة فعـ , اظهـــروا أعـ

اظهــروا أعــراض ردة فعــل للصــدمة %  61.5اظهــروا أعــراض ردة فعــل للصــدمة متوســطة و% 29.9و

كــن هنــاك ولــم ت .التعــرض للصــدمة كــان مــرتبط بــردة فعــل اضــطراب مــا بعــد الصــدمةكمــا أن , شــدیدة

  .فروقات تعزى للجنس
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 الدراسات األجنبیة •
  )Darrin R. Lehman , et al )1989 دراسة . 1

  ".العالقة الزوجیة والوالدیة واستجابة األطفال: التأثیر طویل المدى للفقدان المفاجئ": عنوان الدراسة

مـرت بتجربـة مـوت مفـاجئ هدفت الدراسة إلى معرفة التوافق طویل األمد للعائالت التي  :هدف الدراسة

حــد أفــراد األســرة علــى وعالقــة مــوت اْ , بــن علــى العالقــة الزوجیــةألحــد أفرادهــا وتــدرس تــأثیر الفقــدان لإل

  .العالقة مع األطفال

-4أزواجهم ماتوا بحوادث دراجات ناریة في  39منهم  :شخص 193 تكونت العینة من :ةعینة الدراس

 44بمتوســط عمــر , ن ســائقي الــدرجات الناریــة بالغالــب ذكــورإنــاث الْ  مــنهم% 85و, ســنوات األخیــرة 7

ا فـــي عاًمــ 18-1مــن اآلبــاء الــذین مـــات أوالدهــم بأعمــار  54و ،عینــة ضـــابطة 39 ویقابــل ذلــك, عــام

عینـــة  41مـــع , عـــام 42مـــنهم إنـــاث بمتوســـط عمـــر % 67و, ســـنوات األخیـــرة 7-4حـــوادث طـــرق فـــي 

 الــدخلو  العمــرو  ة لعینــة الدراســة مــن ناحیــة الجــنسالعینــة الضــابطة كانــت مشــابهو  .ضــابطة مــن اآلبــاء

  .التعلیم وعدد األوالدو 

ســاعة ونصــف  المقابلـة مــدة كانـت, منــازلهم فــي العینـة أفــراد مـع مقــابالت جـراءا تــملقــد : أدوات الدراسـة

ســبانر، ل الزوجــي التوافــق مقیــاس تعبئــة تــم ثــمومــن , دیمغرافیــة بیانــات جمــع تــم البدایــة فــيو , لســاعتین

 المفتوحــة األســئلة مــن مجموعــة، و األبنــاء أداء مقیــاسلبیــارلین وســكولر، و  الشــریك دور مقیــاس ككــذلو 

 حیاتـــك علـــى أثـــرت ابنـــك وفـــاة أن تشـــعر كیـــف, عـــائالتهم علـــى تأثیرهـــا و الطـــرق حـــوادث عـــن( :مـــثالً 

  .اوغیره الزوجیة؟

ــة ـــائج الدراسـ ــالواال للطـــالق مـــیالً  أكثـــر الفاقـــدون اآلبـــاء أن البـــاحثون وجـــد :نت  العینـــة أفـــراد مـــن نفصـ

 الزوجیـة حیـاتهم علـى والقلـق الملـلو  بـالتوتر أكثـر شـعوراً  سـجلوا ابناً  فقدوا الذین اآلباء كذلكو , الضابطة

 زواجـك؟ أثـرت االبـن وفـاة أن تشـعر كیـف سـؤال علـى اإلجابـة عنـد، و الضـابطة العینـة مـن أكثر الحالیة

ــار% 29و, أســـوأ صـــار زواجهـــم أن قـــالوا% 21 اإلجابـــات كانـــت ــا بقـــي% 17و, أفضـــل صـ , هـــو كمـ

 الــذین المشــاركون، و اآلن مــن البدایــة فــي أفضــل% 10و, أفضــل واآلن البدایــة فــي ســيء كــان% 10و

 ســؤال علــى اإلجابــة وفــي, الضــابطة العینــة مــن أكثــر انفعــالي وقلــق وانزعــاج تــوتراً  ظهــرااْ  أزواجهــم فقــدوا

 أصـبحت أنهـا% 32فأجـاب  اآلخـرین؟ اؤكأبنـ مـع عالقتـك علـى ثـراْ  ابنـك-زوجـك وفـاة أن تشـعر كیف

ـــالقرب یشـــعروا ال% 13و, تغییـــر ال% 21و, أفضـــل ، لهـــم وتحمـــالً  صـــبراً  أكثـــر أصـــبحوا% 3و, لهـــم ب

 بعـد لـیس ولكـن؛ اإلخـوة وفـاة بعـد أصـبح سـلبي أبناؤهم أداءأن  نیرو  اآلباءفإن  :األبناء ألداء بالنسبةو 

  .الوالد وفاة

  )Judith C. Tozeland )1996دراسة . 2
ــوان الدراســــة ــ ــن وعــــائالتهم األطفــــال مــــع العمــــل": عن ــزن خــــالل مــ ـــدان الحــ ــردي االتجــــاهین: والفقـ  الفــ
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  ."والجماعي

 فــردي بشــكل وعــائالتهم الفاقــدین األطفــال مــع العمــل أهمیــة معرفــةهــدفت الدراســة إلــى  :هــدف الدراســة

  .وجماعي

 فـي والـدهم فقـدواًا، وهـو مـن الـذین عامـ 12 إلـى 8 عمـر مـن األطفـالتكونت العینة من  :ةعینة الدراس

 للعـــالج أطفـــال 3 مـــن وعـــائلتین للعـــالج الجمـــاعي عـــائالت  أربـــع اختیـــار تـــم وقـــد, األخیـــرتین الســـنتین

  .الرعایة مانحي من بالغین 6 و أطفال 8 المجموع كانو , أولیة مقابلة بعد الفردي

 األطفــال ســلوك ومقیــاسلــد وریشــارد، لیوتو  األطفــال عنــد القلــق مقیــاس لقــد تــم اســتخدام: أدوات الدراســة

 8 الجلســـاتوبلـــغ عـــدد , مقابلـــة خـــالل مـــن للمجموعـــات وبعـــدي قبلـــي تقیـــیم عمـــل تـــمولقـــد  .شـــنباشأل

  .ونصف ساعة الجلسة مدةو  ،جلسات

وأن , الحــزن مشــاعر عــن للتعبیــر منفــتح عــائلي لجــو بحاجــة الطفــلأظهــرت النتــائج أن  :نتــائج الدراســة

 أیضــاً و , التـدخل عنـد العمـر فـروق مراعـاة یجـب ، كمـااإلرشـادي التـدخل إلـى ةإضـاف مهـم العـائلي الـدعم

 أن یجــب االجتمـاعي الـدعمكمـا أن , الــدین وكـذلك تـأثیر لـه لألســرة االقتصـادي والوضـع السـائدة الثقافـة

 أن یجـــبإال أنـــه  للطفــل مهـــم الفـــردي التــدخل أنمـــن  الـــرغم علــىو  .التـــدخل عنـــد االعتبــار بعـــین یؤخــذ

  .مجتمعي عائلي تدخل طارإ في یحدث

  

  )Hilda R. Glazer )1998دراسة . 3
  ".نوعیة دراسة: األطفال عند الحزن عن التعبیر": عنوان الدراسة

  .الخیال الموجه كوسیلة لمساعدة األطفال في التعبیر عن الحزن استخدامهدفت الدراسة إلى  :هدف الدراسة

هـؤالء األطفـال مشـاركون فـي برنـامج و , عـام 9.5عمـر  ثالثة ذكور وستة إنـاث بمتوسـط :ةعینة الدراس

  .تلتقي المجموعات مرتین في الشهر, معالجة ما بعد الفقدان في مستشفى بأهایو

، وهـي "جـون آالن"هي طریقة طورها و  Rosebush techniqueتكنیك الـ  استخدام تم: أدوات الدراسة

  .ا بعد الرسمثم أسئلة ممن لرسم و وا التخیلو  تعتمد على االسترخاء

حیــث , بعــد تحلیــل الرســومات بواســطة مخــتص لــوحظ تغیــرات بــین الرســم األول والثــاني :نتــائج الدراســة

ظهرت و , ورسمت الوجوه داخل الشمس وتنوعت  بین السعیدة والعادیة, وأكثر إضاءة, قل سواداً أصبح اْ 

 .مـع اآلخـرین لـة وأكثـر تواصـالً قـل عز فـي الرسـم الثـاني كانـت الزهـرة اْ و , قطرات المطر في الرسم األول

  .كانت إجابات األطفال علي األسئلة بالمرة الثانیة أكثر ایجابیة وأمالً كما 

  )Christopher M. Layne, et al. )2001دراسة . 4
بعــد الحــرب مــع  تــدخل مدرســي مــا: العــالج الجمــاعي المرتكــز علــي الصــدمة والحــزن": عنــوان الدراســة

  ".وسناالمراهقین المصدومین بالب
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التعرف من خالل مجموعات عالج نفسي مركزة من المراهقین الذین هدفت الدراسة إلى  :هدف الدراسة

ذكریـات ، التجربـة الصـادمة: (أشـیاء، وهـيعلـي خمسـة ) 1992-1995(تأثروا من الحرب في البوسنا 

ثیر بعیــد المــدى التــأ، و الفقــدان وتــأثیر الصــدمة والحــزن، و صــعوبات مــا بعــد الحــرب، و الصــدمة والفقــدان

  ).على التطور

مــنهم % 27و إنــاثمــنهم % 73 :طالــب مــن المرحلــة الثانویــة 87شــملت العینــة علــى  :ةعینــة الدراســ

تـم اختیـار كمـا , مدرسـة ثانویـة بالبوسـنة 17مـن  ًا، وهـؤالءعامـ 19-15 ا بینم أعمارهم ، وبلغتذكور

 أفــرادحـد فقـدان اْ  أولصـدمة مـوت  رضـاً المشـاركون بنـاء علـى مقـابالت مسـحیة للطـالب الـذین سـجلوا تع

شـدیدة لضـغط مـا بعـد الصـدمة  أومتوسـطة  أعـراضوسـجلوا , حـدهماْ  إصابة أوشاهدوا موت  أو األسرة

التحصـــیل واألقـــران و  األســـرة: مـــن المجـــاالت التالیـــة أكثـــر أوحـــد ومؤشـــرات لتشـــویش فـــي التكیـــف فـــي اْ 

  . أو العالقات الخاصة األكادیمي

الحـزن والتوافـق و االكتئاب و  م عمل مقیاس قبلي و بعدي لقیاس ضغط ما بعد الصدمةت: أدوات الدراسة

  .النفسي االجتماعي

ــة ـــائج تبـــین  :نتـــائج الدراسـ مـــن  األعـــراضمـــن الطـــالب اظهـــروا تحســـن فـــي % 49 أنبعـــد مقارنـــة النت

 ضأعـرااظهروا تحسـن واضـح فـي % 51.4، والمقیاس القبلي للبعدي لقیاس اضطراب ما بعد الصدمة

بالنســبة للتوافــق النفســي االجتمــاعي تــم ، وأمــا االكتئــاب أعــراضاظهــروا تحســن فــي % 35.2، والحــزن

بــااللتزام بقــوانین  ضــغط مــا بعــد الصــدمة مــرتبط ایجابیــاً  أعــراضقلــة  أنوتبــین  ،بمقیــاس الرضــي قیاســه

  .األقران وبشكل ایجابي بتحسن العالقة مع, ومرتبط بشكل سلبي بالقلق المدرسي واالنسحاب, الصف

  

  )William R. Saltzman, et al. )2001دراسة . 5
: التدخل المرتكز علي الصدمة والحزن لدي المراهقین الذین تعرضوا للعنف المجتمعي": عنوان الدراسة

  ".نتائج مسح مدرسي وبروتوكول مجموعة عالج

دارس المتوسـطة وتقیـیم تقییم نسـبة التعـرض للصـدمة عنـد طـالب المـهدفت الدراسة إلى  :هدف الدراسة

تــأثیر مجموعــات التــدخل للعــالج النفســي للحــزن والصــدمة لــدى األطفــال الــذین یعــانوا مــن اضــطراب مــا 

  .ولقیاس الخلل الوظیفي باستخدام أداة معینة ,الصدمةبعد 

ذكـور % 61مـنهم  :اً عامـ 14-11بـین ما أعمارهم  بلغت طالباً  812من  تكونت العینة :ةعینة الدراس

ــارهماألطفـــال كمـــا أن . إنـــاث% 39و مـــا شـــاهدوا أو تعرضـــوا مباشـــرة لعنـــف أو لفقـــدان إ الـــذین تـــم اختیـ

  .صدیق أو قریب أو مروا بفقدان صدیق عزیز أو فرد من العائلة

  .قیاس الحزن ةواستبان, مقیاس التعرض للصدمة ةاألطفال الستبان تعرض: أدوات الدراسة

مـا  میـذ الـذین تعرضـوا لدرجـة عالیـة مـن العنـف المجتمعـي غالبـاً التال أنالنتائج  أظهرت :نتائج الدراسة
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 ؛وجــود اضــطراب مــا بعــد الصــدمة الشــدید عنــد المــراهقین أمــاو  ،وال یــتم االهتمــام بهــم ,العــالجال یتلقــوا 

  .ما یرتبط بخلل باألداء والتحصیل المدرسي غالباً ف

  

  )Patric smith, et al. )2002دراسة . 6
ــة مـــن  ةتعـــرض للحـــرب لـــدى أطفـــال البوســـنة والهرســـیك والتوافـــق النفســـي لـــدى عینـــال": عنـــوان الدراسـ

  ".المجتمع

الصدمة ومستوى االكتئاب والقلق لـدى عینـة  دهدفت الدراسة لمعرفة مستوى كرب ما بع :هدف الدراسة

  .من األطفال الذین تعرضوا للحرب بالبوسنة والهرسك

   .عاماً  14-9أعمارهم بین  ، وبلغطفل 2.976من  ة مكونةعینتم اختیار  :ةعینة الدراس

خضــع هــؤالء األطفــال لمقیــاس أعــراض اضــطراب مــا بعــد الصــدمة واالكتئــاب والقلــق : أدوات الدراســة

  .والحزن وكذلك لتقریر حجم تعرضهم للعنف المترتب على الحرب

د الصــدمة مسـتوى عـالي مـن أعـراض ضـغوط مـا بعـلـدیهم أظهـرت النتـائج أن األطفـال  :نتـائج الدراسـة

درجــة  كمــا أظهــرت النتـائج أیضــًا أن . وكانـت أعــراض االكتئــاب والقلـق غیــر عالیـة, واسـتجابات الحــزن

أعلـى مـن  ظهـرن ضـغوطاً اإلنـاث اْ  أن أیضـاً وأظهـرت , الضغوط كان لها عالقة بدرجه تعرضهم للعنف

  .وكان هناك دالئل قلیلة لتأثیر العمر, األوالد

  

  )Irwin N. Sandler al. )2003دراسة . 7
ــة ـــامج وقـــائي علـــي أســـاس نظـــري لألطفـــال : برنـــامج الفقـــدان العـــائلي": عنـــوان الدراسـ فعالیـــة تقیـــیم برن

  ".والمراهقین الذین فقدوا والدیهم

عرض برنامج تقییمـي لبرنـامج الفقـدان العـائلي لمجمـوعتین مـن األطفـال إلى هدفت هذه  :هدف الدراسة

  .الذین فقدوا والدیهم

طفـل ومراهـق عـن طریـق االتصـال  244 بطریقـة عشـوائیة، مـنهم عائلة 156تم اختیار  :ةعینة الدراس

وتـــم , "أریزونـــا"المستشـــفیات فـــي و  الكنـــائسو باألهـــالي الـــذین ســـجلوا وجـــود أطفـــال فاقـــدین فـــي المـــدارس 

 وأن یكـون, أن یكـون الطفـل قـد فقـد الوالـد البیولـوجي أو شـخص یمثلـه( :االختیار حسب المعاییر التالیـة

ویحضـر الطفـل للمجموعـة مـع , شـهر مـن بدایـة البرنـامج 30الموت حدث قبل أربعـة شـهور  لـیس بعـد 

  .)متولي الرعایة وهو األب الحي أو من یمثله

 ةوأجـاب معطـى الرعایـة علـى اسـتبان, عالقـة الطفـل بالوالـد ةأجاب األطفال على اسـتبان: أدوات الدراسة

وتـم , كیف یستجیب معطي الرعایة لألحداث الضاغطة فـي العائلـةقیم تعبیر الوالد عن المشاعر والتي تُ 

تـم تعبئــة مقیـاس االكتئــاب ، و قیـاس الصــحة النفسـیة لمعطــى الرعایـة عــن طریـق عمــل مقابلـة تشخیصــیة



 63

  .  وتم تعبئة مقیاس الـتأقلم عند األطفال ومقیاس فعالیة التأقلم, لبیك

قـل اْ كـانوا  هما البرنـامج مـع والـدیءو العینـة الـذین بـد أفـراد مـن%  50 أظهـرت النتـائج أن :نتائج الدراسـة

مـن معطیـي % 15و .شهر من المتابعة بعـد انتهـاء البرنـامج 11خالل  اً ایجابی اً ظهروا تحسناْ و  ،ایجابیة

فـي برنـامج و  .واضح في التعامل مع المشاكل العائلیة بالمقارنة مع النتائج القبلیة ظهروا تحسناً الرعایة اْ 

ًا مـن اإلنـاث تحسـن% 30وأظهـرت , تي أظهرت اإلناث تحسـن فـي التكیـف أكثـر مـن الـذكورالدراسة الذا
إلناث في برنامج الفقدان العائلي استفدن أكثر منهن فـي برنـامج الدراسـة الـذاتي فـي التعامـل وا. ملحوظاً 

كذلك و  .ولم یكن هناك تحسن ملحوظ لدى الذكور, مع الضغوط والتعبیر عن المشاعر وحل المشكالت

ــن األطفـــال تحســـن حســـب تقـــاریر مدرســــیهم فـــي التعامـــل مـــع الضـــغوط والتعبیـــر عــــن % 25ظهـــر اْ  مـ

ـــار اْ % 35و .المشـــاعر ــن األطفـــال الكب كمـــا أن  .فـــي أفكـــارهم تجـــاه المواقـــف الســـلبیة ظهـــروا تحســـناً مـ

تحسـن یظهروا أي  لم% 47ظهروا بعض األعراض اإلكلینیكیة في االختبار القبلي وهم األطفال الذین اْ 

مـن % 42بالنسـبة لبرنـامج الدراسـة الـذاتي تبـین أن و  .وبقوا محتفظین بتلك األعراض حتى بعد البرنامج

% 71مـن المـراهقین و% 38و, عینة معطیي الرعایة قد قرؤوا نصف أو أكثـر مـن نصـف الثالثـة كتـب

 ،مباشـرة و فوریـة لقـد تبـین أن البرنـامج یعطـى نتـائجو  .من األطفال قرؤوا النصف أو أكثر للثالثـة كتـب

للــذین كــان لــدیهم نتــائج  شــهر مــن المتابعــة یبقــى التحســن لصــالح اإلنــاث وأیضــاً  11لكــن علــى مــدى و 

  .ضعیفة باالختبارات القبلیة

  
 
  )Elissa J. Brown & Robin F. Goodman )2005دراسة . 8

  ".سبتمبر 11ن في توضیح للتأثیر على األطفال الفاقدی: الحزن الصادم بالطفولة": عنوان الدراسة

  .إلى توضیح المقاییس والروابط مع الحزن الصادم بالطفولةهدفت هذه الدراسة  :هدف الدراسة

ســنة وهــم أبنــاء لعمــال بقســم الطــوارئ  18إلــى  8طفــل عمــرهم مــن  183بلغــت العینــة  :ةعینــة الدراســ

  .مطافئ والمواصالتالقتلى كانوا یعملوا بشرطة ال، و سبتمبر 11بمدینة نیویورك وقتلوا بأحداث

مقیـاس القلـق و , ومقیاس كرب ما بعد الصـدمة, مقیاس الحزن الصادماستخدم الباحثون : أدوات الدراسة

  .واالكتئاب

وجــد البــاحثون عالقــة ایجابیـــة طردیــة بــین اســتجابة الحــزن الصــادم ومقیــاس أعـــراض  :نتــائج الدراســة

وكـذلك وجـدت  .ي مقیـاس الحـزن الصـادمبالنسبة لمتغیـرات فـ% 53أعراض الصدمة سجلت ، و الصدمة

لم توجد عالقـة ذات داللـة بـین الحـزن ولكن  .مقیاس القلق واالكتئابو لحزن الصادم بین عالقة ایجابیة 

و الفتــرة الزمنیــة ودرجــة القلــق علــى مــن أعمــر األب أو  الصــادم ومقیــاس تقــدیر الــذات أو عمــر الطفــل

  .تحب
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  )George A. Bonanno al. )2005دراسة . 9
 الوالیـات فـي الفاقدین واآلباء األزواج لدى ةمقارن منظور من: المتجنب لحزناو  الحزن": عنوان الدراسة

  ".المتحدة والصین المتحدة

 لنـوعین بـالتوافق ومعرفـة عالقتـه المتجنـب والحـزن الحـزنإلى معرفة مستوى هدفت هذه  :هدف الدراسة

  ).األمریكیة المتحدة والوالیات الصین( ثقافتین في) الطفل -الزوج( الفقدان من

 اســتهداف تــمبالصــین، حیــث " نـانجنج"بأمریكــا و " واشــنطن"تــم اختیــار العینـة مــن والیــة  :ةعینــة الدراســ

 مـن 68 :التـالي النحـو، وكـانوا علـى عامـاً  66 مـن ، علـى أن یكونـوا أصـغرالبلـدین كـال مـن األشخاص

اة 23و الــزوج وفــاة 45( مــنهم) امــرأة 42و رجــل 26( أمیركــا  رجــل 28( الصــین مــن 74، و)االبــن وفــ

ـــرأة 46و ــــاة 45( مـــــنهم) امــ ـــزوج وفــ ـــاة 29و الــ ــن وفـــ ـــون  ).االبـــ ــى أن یكــ ــببعلــــ  للوفــــــاة األساســـــي الســــ

 قلبیــةال نوبــةوأمــا ال, %12.5 فكــان حــادثوأمــا ال, %12.5فكــان  قتــلو الأ نتحــاروأمــا اال, %69مــرض

  %.11 فكان

 بـین تجمع  استخدام وتم, المتجنب للحزن ومقیاساً , الحزن لیةلعم مقیاساً  الباحثون طور: أدوات الدراسة

  .الجسدیة الصحة ةاستبانق، و والقل االكتئاب أعراض

 اسـتمرار لتوقـع ایجـابي مؤشـر أشـهر أربـع أول فـي الحـزن عملیـة كانـت العینتین كال في :نتائج الدراسة

 اختالفـات هنـاك وجـدكمـا  .األولـى فـي والضـغط الحـزن مسـتوى عـن النظر بغض شهر 18 لبعد الحزن

 األشـهر فـي الحـزن مـن حـادة أنماطـاً  الفاقـدون بـین قـد بالصـین الحـداد طقوس شدة فبسبب ؛للثقافة تعود

 ضـغوط بالصـین المشاركون سجل بینما, أمریكا في المشتركین من أكثرو  أسرعكان شفاءال ولكن ،األولى

 تحســناً  ظهــروااْ  بینمــا, الحــزن بــدایات يفــ المتحــدة الوالیــات فــي مــنهم أســوأ جســدیة صــحة و حــدة أكثــر

 .أمریكـا فـي لـه مشـابه صـحي ووضـع قـلاْ  ضـغوطاً  الصـینیون ظهـراْ  شـهر 18 وبعـد, الوقت مع أفضل

 مــع للتوافــق بالنســبةوأمــا , المتحــدة الوالیــات مــن أكثــر الوقــت عبــر متجنــب حــزن اظهــروا الصــین فــيو 

 بینمــا, الصــحة فــي ســيء وتحســن مــزمن قلــق هــرواظاْ  أطفــال فقــدوا الــذینفقــد تبــین فــي أمریكــا : الفقــدان

 اً حـاد اً قلقـ ظهـروااْ  الصـینیون، فلقـد المشـاركونب بالمقارنـة .الوقت مع تحسن ظهروااْ  أزواجهم فقدوا الذین

  .زوج أو طفل وفيتالم كان نإ النظر بغض الوقت مر على الصحة في وتدهور

  

  )Betty Pfefferbaum et al )2006.دراسة . 10
للســـفارة  1998 عـــام الحــزن واالكتئـــاب لـــدى أطفـــال نیروبــي بعـــد تفجیـــراتو الصـــدمة ": لدراســـةعنـــوان ا

  ".األمریكیة

  .لفت االنتباه لمفهوم الحزن الصادمهدفت الدراسة ل :هدف الدراسة
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بـین  مـا أعمـارهم، بلغـت إناث% 58ذكور و% 41منهم طفل  156بلغت عینة الدراسة  :ةعینة الدراس

حــدث مــن  اً شــهر  14 - 8 قتــل فــي تلــك التفجیــرات بعــد عرفــوا أحــداً ى أن یكونــوا علــ ًا،عامــ 10 – 12

   .1998 عام تفجیر سفارتین أمریكیتین في شرق أفریقیا في

مقیاس كـرب مـا بعـد و , مقیاس التعرض الجسدي لألذىلقد تم استخدام في هذه الدراسة  :أدوات الدراسة

  .مقیاس الحزنو , الصدمة

% 42ومنهم سمعوا التفجیر، % 62تبار التعرض الجسدي للتفجیر كانت نتائجه في اخ :نتائج الدراسة

دقیقـة  30وخـالل  .غطاهم الغبار الناتج عـن التفجیـر %29وشموا رائحة الحریق، %  30وشعروا به، 

رأوا دماء الجرحى خالل % 83والجرحى  او راْ % 73ومنهم سمعوا الصراخ والنواح، % 46بعد التفجیر 

 %5وتعرضوا أنفسهم لدماء الجرحى بالنسـبة لمقیـاس العالقـة بـالمفقودین مـن التفجیـر، % 10والنهار، 

كمــا . فقــدوا معــارف% 42أصــدقاء وفقـدوا % 32وأقربــاء، فقــدوا % 37وفقــدوا أخ،  %1وفقـدوا الوالــد، 

وجــد بالدراســة عالقــة طردیــة إیجابیــة بــین ردة فعــل الصــدمة بعــد التفجیــر والتعــرض الجســدي للتفجیــر، 

ردة الفعـل الصـادم و ك وجود أحداث سابقة سلبیة بالحیاة مرتبطة بوجـود ردة فعـل صـادمة للتفجیـر، وكذل

ممـا یزیـد احتمالیـة تعـرض هـؤالء األطفـال ألحـداث صـادمة فیمـا  ؛مرتبطة بوجـود خبـرات صـادمة سـابقة

زیــد مــن یعلــى االنفجــار  نــاتجأیضــًا تــرى الدراســة أن وجــود أحــداث حیاتیــة ســلبیة إضــافیة وفقــدان . بعــد

هنــاك عالقــة بــین االســتجابة كمــا أظهــرت النتــائج أن  .ةاحتمالیــة أن یكــون لــدى الطفــل اســتجابة صــادم

ال توجد عالقة واضحة بین الفقدان بعـد وكذلك أظهرت بأنه . الصادمة الناتجة عن التفجیر وبین الحزن

بین االسـتجابة الصـادمة بعـد  التفجیر واالستجابة الصادمة والحزن، مع األخذ بعین االعتبار أن العالقة

لـم یفقـدوا أحـدًا بعـد التفجیـر، إضـافة مـن التفجیر والحزن لم تختلف لفقـدان احـد بعـد التفجیـر مقارنـة بـین 

أیضًا أنه ال توجد عالقة واضحة بین الفقدان بعد التفجیـر ومقیـاس اضـطراب مـا بعـد الصـدمة مـع لذلك 
الصادم بعد التفجیر مع الحزن كانت متشـابهتین الحدث ة العالقة بین استجاب الدراسة أنالحزن، وتقترح 

  .لمن فقدوا أفراد من األسرة أو األقرباء ومن فقدوا أصدقاء ومعارف

  

  )Marilyn Charles  &Devon R. Charles )2006دراسة . 11
  ".تمهیدیة استكشافیة دراسة :التعلق ونوع اإلخوة انفقد ": عنوان الدراسة

وأســـلوب التــأقلم ووســـائل الـــدفاع , معرفــة العالقـــة بـــین نــوع التعلـــقإلـــى الدراســـة هــدفت  :هـــدف الدراســـة

  .حد األخوة في مرحلة الطفولة لدي عینة من الشباب الذین فقدوا أي من إخوتهمالمكبوتة وبین فقدان اْ 

, من طالب علم النفس المستوى األول في جامعة میتشـیجن فـي أمریكـا 34بلغت العینة  :ةعینة الدراس

مــع , اً عامــ 18.35إنــاث بمتوســط عمــر  24ذكــور و 10وشــملوا علــى , الــذین فقــدوا أخــا خــالل حیــاتهمو 

  .ماً عا 23-0وعمر اإلخوة تراوح بین , اً عام 19-0بین  عمر ماوقت وفاة إخوتهم  بلوغهم
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 :استبیان یحاول تحدید مشاعرهم تجاه العالقات الشخصیة العمیقة هـل هـيتم استخدام : أدوات الدراسة

استبیان طریقة التأقلم ووضع لقیاس طرق التأقلم المستخدمة ، و )فیها رفض أو مخیفة, مضغوطة, آمنة(

اسـتبیان هوجــان لقیــاس تنــوع األفكــار والمشــاعر التــي ، و اســتبیان التــأقلم النســخة الثانیــة، و أثنـاء الضــغوط

  .جتماعيتایلور للقلق، ومقیاس ماسلو للعجز اال استبیان، و اختبروها بعد وفاة اإلخوة

أن مهــارة حــل المشــكالت مرتبطــة بشــكل ایجــابي بتلقــي مــن خــالل هــذه الدراســة اتضــح  :نتــائج الدراســة

ــاعي ــدعم االجتمــ ــابي بالبعــــد أنو  .الــ ــرتبط بشــــكل ایجــ بالنســــبة  مــــاأو  .التــــأقلم المرتكــــز علــــى المشــــاعر مــ

ســلوك الهلــع ســبة لوبالن .الســتجابة الحــزن فــان الیــأس كــان مــرتبط بســلوك الهلــع واالنفصــال والتشــویش

لنمـو الشخصـي مـرتبط بشـكل وبالنسـبة ل .مرتبط بلوم الذات والغضـب واالنفصـال والتشـویش فـي العالقـة

أن اســـتجابة  وجـــد أیضـــاً كمـــا  .واللـــوم والغضـــب مرتبطـــان بشـــكل ایجـــابي باالنفصـــال, ســـلبي باالنفصـــال

وأسـلوب حـل المشـكالت الحزن لنمو الشخصیة كانت مرتبطة بشكل ایجابي بكـل مـن الـدعم االجتمـاعي 

  .واستراتیجیات التأقلم

  

  )et al. Dorthy Morgos )2007دراسة . 12
  ".الحرب على األطفال المهجرین في جنوب دارفور ةاآلثار النفسیة لتجرب": عنوان الدراسة

االكتئاب و , ل وعالج االستجابة الصادمةاّ فهم ودراسة أسباب ومهدفت هذه الدراسة إلى : هدف الدراسة

  .والحزن لدي عینة من األطفال

 17-6أعمــارهم بــین وبلغــت  ،طفــل 331ن مــن جنــوب دارفــور عــددهم و أطفــال مهجــر : ةعینــة الدراســ

  .ذكور% 57إناث و% 43منهم , عاماً 

قیـــاس اســـتجابة وم ،قیـــاس االكتئـــابمو  ،ردة الفعـــل علـــى الصـــدمةاســـتبانة  اســـتخدامتـــم : أدوات الدراســـة

  .الحزن

مــن حجــم العینــة انطبقــت علــیهم أعــراض اضــطراب مــا بعــد % 75ت الدراســة أن وجــد :نتــائج الدراســة

األطفـــال الـــذین  كمـــا أن. اظهـــروا أعـــراض الحـــزن% 20و, اظهـــروا أعـــراض اكتئـــاب% 38و, الصـــدمة

اجبروا على إیذاء أو قتل أفـراد مـن العائلـة أو الـذین اغتصـبوا أو مـن اختبئـوا لحمایـة أنفسـهم كـانوا أكثـر 

أما األطفـال الـذین شـاهدوا غیـرهم یغتصـب أو تعرضـوا هـم لـذلك أو , د فعل صادمةعرضة لتطویر ردو 

كـذلك و , نوا أكثر عرضة لتطویر اكتئابجبروا على القتال أو اختبئوا لحمایة أنفسهم كامات والدیهم أو اْ 

تؤكـد و  ,قتـال اظهـروا أكثـر أعـراض الحـزنجبـروا علـى الالذین فقدوا والدیهم أو هربوا لحمایة أنفسـهم أو اْ 

  .الدراسة أن هناك تداخل بین الثالثة
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  لتي تناولت موضوع التوافق النفسيالدراسات ا: ثانیاً 
 الدراسات العربیة •

  )1990(یحیى  السوداني،دراسة . 1
  ".الشهداء في المرحلة المتوسطة ألبناءقیاس التوافق االجتماعي والنفسي ": عنوان الدراسة

و التعـرف إلـى التوافـق , بناء مقیاس التوافق النفسي واالجتمـاعي سة إلىهدفت هذه الدرا :هدف الدراسة

والتعـرف إلــى الفـروق بــین أبنـاء الشــهداء وأقـرانهم اآلخــرین , الشـهداء بــالعراق ألبنــاءالنفسـي واالجتمـاعي 

  .في المرحلة الدراسیة المتوسطة ومتغیرات أخرى

ن عـــدة مـــدارس متوســـطة بالطریقـــة الطبقیـــة وطالبـــة مـــ طالبـــاً  536تكونـــت العینـــة مـــن  :ةعینـــة الدراســـ

  .العشوائیة من عدة مدن من العراق

نـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین أبنـاء الشـهداء وأقـرانهم فـي وجـدت الدراسـة اْ  :نتائج الدراسة

 بسـبب الرعایـة, إذ أن أبناء الشهداء یتمتعون بتوافق نفسي واجتمـاعي عـال. التوافق النفسي واالجتماعي

كمــا ال یوجــد فــروق بــین الــذكور , واالهتمــام الــذي یتلقونــه ولمكانــه أبــائهم فــي المجتمــع بعــد استشــهادهم

  .واإلناث من أبناء الشهداء في التوافق النفسي االجتماعي

  )1996( راویة دسوقي،دراسة . 2
كتئــاب لـــدى الحرمــان األبـــوي وعالقتــه بكـــل مــن التوافــق النفســـي ومفهــوم الـــذات  واال": عنــوان الدراســـة

  ".طالب الجامعة

معرفـة الفــروق بـین مجموعـة األبنــاء المحـرومین مـن األب فــي  هـدفت هـذه الدراســة إلـى :هـدف الدراســة

  .ومعرفة الفرق بین الذكور اإلناث بالنسبة لتلك المتغیرات, )مفهوم الذات واالكتئاب, التوافق(متغیرات 

ألمهــات مطلقــات  30طالبــة بیــنهم  60 :مــنهم ،طالــب وطالبــة 120 تكونــت العینــة مــن: ةعینــة الدراســ

  .جمیع أفراد العینة یعیشون مع أمهاتهمو ، 60ونفس الشيء بالنسبة لعینة الذكور ال, ألب متوفى 30و

ـــة مقیـــاس  :أدوات الدراســـة ، عثمـــان نجـــاتي :وتعریـــب للتوافـــق النفســـي) بـــل. م. هیـــو(اســـتخدمت الباحث

ومقیـاس االكتئـاب وهـو صـورة مختصـرة لمقیــاس , یم فیـتسإعـداد ولــمـن لمفهـوم الـذات ) تنسـي(ومقیـاس 

  .إعداد غریب عبد الفتاحمن لالكتئاب ) بیك(

ســري والصــحي واالجتمــاعي توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي كــل مــن التوافــق األ :نتــائج الدراســة
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أبعاد التوافـق والكلي واالنفعالي بین مجموعة أبناء المطلقات ومجموعة األبناء المحرومین من األب في 

ال توجد فروق بین مجموعتي الدراسة من الـذكور و  .لصالح األبناء المحرومین من األب, النفسي والكلي

بینمـا توجـد فـروق بـین مجمـوعتي اإلنـاث فـي التوافـق .في التوافق األسري والتوافـق الصـحي واالجتمـاعي

وأثبتـت , لصالح بنات المطلقـاتوكذلك توجد فروق في االكتئاب , األسري لصالح المحرومات من األب

  .الدراسة أن الحرمان األبوي بسبب االنفصال أكثر خطورة بالنسبة لإلناث

  )1996(سمیر مخیمر، دراسة . 3
  ".تقدیر الذات والتوافق االجتماعي للطلبة أبناء الشهداء بقطاع غزة": عنوان الدراسة

و التوافـق االجتمـاعي للطلبـة أبنـاء الشـهداء قیـاس تقـدیر الـذات  هـدفت هـذه الدراسـة إلـى :هدف الدراسة

  .بقطاع غزة

 أبنـاءمـن  150الشـهداء و أبنـاءمـن  150 :مـنهم ،طالب وطالبة 300تكونت العینة من  :ةعینة الدراس

  .غیر الشهداء من المدارس الثانویة

االجتمـاعي  واختبـار التوافـق, استخدم الباحث اختبـار تقـدیر الـذات إعـداد موسـى جبریـل :أدوات الدراسة

  .إعداد محمود الزیادي

فـي تقـدیر الـذات بـین أبنـاء  عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائیاً أظهـرت نتـائج تلـك الدراسـة  :نتائج الدراسـة

كـــذلك توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه بـــین التحصـــیل الدراســـي وكـــل مـــن تقـــدیر الـــذات , الشـــهداء وبـــین العـــادیین

فــروق بــین أبنــاء الشــهداء الــذكور واإلنــاث فــي التوافــق توجــد كمــا , الشــهداء ألبنــاءوالتوافــق االجتمــاعي 

  .وال توجد فروق بین الذكور واإلناث أبناء الشهداء في تقدیر الذات, االجتماعي لصالح الذكور

  )1997(نبیل كامل محمد  دخان، دراسة. 4
ي المرحلــة التوافــق النفســي المدرســي لــدى الطلبــة الفلســطینیین العائــدین مــن الخــارج فــ": عنــوان الدراســة

  ".اإلعدادیة وعالقته بتحصیلهم الدراسي

دراسة التوافق النفسي المدرسي لعینة البحـث مـن طلبـة المـدارس  هدفت هذه الدراسة إلى :هدف الدراسة

اإلعدادیة بوكالة الغوث بقطاع غزة وأثر ذلـك علـى تحصـیلهم الدراسـي وبعـض المتغیـرات األخـرى لعـدد 

  .الخ....والجنسي سنوات الغربة والمستوى الدراس

مـن العائـدین إلـى ) 1005(طالبـًا وطالبـة مـن أصـل ) 643(بلغ عدد أفـراد عینـة البحـث  :ةعینة الدراس

  .م1996 – 1995والمسجلین في العام الدراسي  1995قطاع غزة بعد أكتوبر 

المقـاییس أعد الباحث مقیـاس التوافـق النفسـي المدرسـي مسـتعینًا فـي تصـمیمه بعـدد مـن  :أدوات الدراسة

العربیة واألجنبیة في هذا المجال بینما اعتمـد الباحـث علـى درجـات تحصـیل الطلبـة مـن خـالل سـجالت 
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  .المعلمین التحصیلیة

كما أظهرت  .وهي درجة مرضیة% 77.2نسبة التوافق الكلي  أظهرت نتائج الدراسة أن :نتائج الدراسة

لى المجال األول والثـاني والثالـث الدرجـة الكلیـة هناك عالقة دالة إحصائیة بین التوافق والتحصیل عأن 

ال توجد فروق دالـة إحصـائیة وكذلك أظهرت أنه  .للمقاییس وعدم وجود هذه العالقة على المجال الرابع

ال توجـد فـروق دالـة إحصـائیَاً◌ فـي و  .في مستوى التوافق النفسي المدرسي لعینة البحث یعزى لبلد الغربة

درسي لعینة البحث یعزى لمدة اإلقامة داخل الـوطن أو للجـنس علـى مجـاالت مستوى التوافق النفسي الم

على المجال %  0.01المقیاس األول والثاني والثالث والدرجة الكلیة بینما توجد فروق دالة عند مستوى 

ال توجد فروق تعزى للمستوى الدراسي فیما عدا و  ,لصالح الذكور) الخلو من األعراض العصابیة(الرابع 

علــى هــذا , 01جــال الثالــث للمقیــاس وهــو نشــاطات الالصــفیة حیــث توجــد فــروق دالــة عنــد مســتوى الم

توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائیا فــــي مســــتوى التوافــــق النفســــي و  .المجــــال لصــــالح المســــتوى الدراســــي األول

المدرســي یعــزى لعــدد ســنوات الغربــة علــى المجــالین الثالــث والرابــع وكــذلك الدرجــة الكلیــة للمقیــاس وهــذه 

فــي حــین لــم تظهــر فــروق دالــة إحصــائیًا علــى ) ســنوات 5- 1(الفــروق هــي لصــالح فئــة ســنوات الغربــة 

  .المجالین األول والثاني

  )1998(إخالص  محمد، دراسة. 5
  ".فقدان األم وعالقته بالتوافق الشخصي واالجتماعي والتحصیل الدراسي لألبناء": عنوان الدراسة

الكشف عن الفـروق بـین التالمیـذ الـذین فقـدوا أمهـاتهم والـذین لـم  إلى هدفت هذه الدراسة :هدف الدراسة

ــیل , یفقـــدوهم مـــن حیـــث التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي والكشـــف عـــن العالقـــة االرتباطیـــة بـــین التحصـ

ومعرفـة الفـروق بــین الـذكور واإلنـاث الـذین فقــدوا , الجتمـاعي لـدى مجتمــع الدراسـةاوالتوافـق الشخصـي و 

  .أمهاتهم

الســابع والثــامن و لــب و طالبــة مــن الصــف الســادس اط 120تكونــت عینــة الدراســة مــن  :ةراســعینــة الد

لـم  ممـن ممـن فقـدوا أمهـاتهم والنصـف اآلخـرتكونـت نصـف العینـة و , بمدارس محافظـة سـندي بالسـودان

  .یفقدوهم

محمد   :ترجمة, )بل.م.هیو(ـ استخدمت الباحثة اختبار التوافق الشخصي واالجتماعي ل :أدوات الدراسة

  .عثمان نجاتي

ال یوجد فروق بین الطـالب والطالبـات مـن أبنـاء األمهـات المتوفیـات أظهرت النتائج أنه  :نتائج الدراسة

وجـــود ارتبـــاط ســـلبي بـــین التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي , فـــي متغیـــر التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي

  .للتالمیذ الذین فقدوا أمهاتهم وبین تحصیلهم الدراسي
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  )1998(نور الهادي الصغیر، سة درا. 6
التوافق االجتماعي لدى أبناء الشهداء وعالقته بالتحصیل الدراسي في مرحلة األسـاس ": عنوان الدراسة

  ".بوالیة الخرطوم

التعـرف علـى األوضـاع النفسـیة ألبنـاء الشـهداء وانعكاسـات قـیم  هدفت هـذه الدراسـة إلـى :هدف الدراسة

  .مع محیطهم االجتماعي وتأثیر ذلك على تحصیلهم الدراسي ومعاني الشهادة على توافقهم

 هممـن ،السـابع والثـامنو  طالـب وطالبـة یدرسـون بالصـفوف السـادس 60تكونت العینة من :ةعینة الدراس

  .من أبناء غیر الشهداء 30من أبناء الشهداء و 30

خــذت درجــات الطــالب مــن وأ, اســتخدم الباحــث اختبــار التوافــق النفســي إعــداد الباحــث :أدوات الدراســة

  .سجالت امتحاناتهم النهائیة

عــدم وجــود عالقــة دالــة موجبــة بــین التالمیــذ أبنــاء الشــهداء وأبنــاء غیــر أظهــرت النتــائج  :نتــائج الدراســة

كمــا وال یوجــد ارتبــاط بــین درجــات التالمیــذ أبنــاء الشــهداء فــي , الشــهداء فــي درجــات التوافــق االجتمــاعي

وال یوجــد فــروق بــین الــذكور واإلنــاث أبنــاء , درجــاتهم فــي التحصــیل الدراســيالتوافــق االجتمــاعي وبــین 

وال یوجد فروق في التحصیل الدراسي بین أبناء الشـهداء وأبنـاء , الشهداء في درجات التوافق االجتماعي

  .غیر الشهداء
 
  )2000( إصبیح، خالد علي دراسة. 7

األب دارسة میدانیة ألبناء الشهداء في محافظـات توافق النفسي لدى المحرومین من ال": عنوان الدراسة

  ".غزة

تسلیط الضوء على الحرمـان األبـوي، وأثـره علـى التوافـق النفسـي هدفت هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

الشــهداء فــي مجتمعنــا الفلســطیني، باإلضــافة إلــى معرفــة دور كــل مــن مســتوى تعلــیم األم، والمــدة  بنــاءأل

ستوى الدخل، والجنس، والسن، وعدد أفراد األسرة لبیان أثرها علـى درجـة التوافـق الزمنیة لوفاة األب، وم

  .الشهداء ألبناءالنفسي 

إنـاث،  48ذكـور و  56مـن الجنسـین مـن أبنـاء الشـهداء مـنهم 104حـوالي  العینـة بلغـت :ةعینة الدراسـ

  .عام 18 – 16ممن تتراوح ما بین 

  .م1988وافق للدكتور علي الدیب استخدم الباحث اختبار الت: أدوات الدراسة

ــائج الدراســة فــروق ذات داللــة إحصــائیة علــى أبعــاد التوافــق بــین أبنــاء أظهــرت الدراســة أن هنالــك  :نت

ادیین وجــود فــروق ذات داللــة فــي بعــد و  .الشــهداء واألبنــاء العــادیین، وكانــت النتــائج لصــالح األبنــاء العــ

فــروق بـالتوافق مــن حیــث  كمــا أظهــرت عـدم وجــود ".ئـینالالج"التوافـق االجتمــاعي لصـالح أبنــاء المخــیم 

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي بعـد كـذلك أظهـرت النتـائج و  .مستوى الدخل المرتفـع أو المـنخفض
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من حیث متغیر المدة الزمنیة لوفاة األب، لـم تظهـر النتـائج أي وأما  .التوافق االجتماعي لصالح اإلناث

لزمنیة لوفاة األب وكما لـم تظهـر أي فـروق فـي التوافـق مـن حیـث سـن فروق في توافق من حیث المدة ا

لـــم تظهـــر النتـــائج أي فـــروق فـــي التوافـــق مـــن حیـــث عـــدد أفـــراد , )ســـنة 18 – 17 – 16ســـن (الطالـــب 

  ).أفراد فأكثر 9أفراد فأقل،  8(األسرة 

  

  )2000( ماهر یوسف المجدالوي،دراسة . 8
  ."في المرحلة اإلعدادیة همء المحرومین من أمهاتالتوافق النفسي لألبنا": عنوان الدراسة

التعـرف علـى مـدى وجـود فـروق فـي التوافـق النفسـي لـدى أبنـاء هـدفت هـذه الدراسـة إلـى  :هدف الدراسـة

  .المحرومین وغیر المحرومین من أمهاتهم في المرحلة اإلعدادیة

إناث،  29(رومین من أمهاتهم طالبًا وطالبة من المح 60:تكونت من مجموعتین األولى :ةعینة الدراس

ًا وطالبــة مــن المحــرومین یعیشــون مــع والــدهم 60مكونــة مــن : والثانیــة) ذكــور31  34إنــاث،  26( طالبــ

  ).ذكور

  ).إعداد الباحث(لقد استخدم الباحث اختبار التوافق النفسي : أدوات الدراسة

ق ذات داللـة إحصـائیة بـین األبنـاء توجد فـرو : في اآلتي هذه الدراسةیمكن إیجاز نتائج  :نتائج الدراسة

 .لصــالح األبنــاء غیــر المحــرومین 0.05المحــرومین واألبنــاء غیــر المحــرومین فــي التوافــق عنــد مســتوى 

توجد فروق ذات داللة إحصـائیة بـین األبنـاء المحـرومین واألبنـاء غیـر المحـرومین مـن أمهـاتهم كما أنه 

ـــ ـــحي والتوافــ ـــري والتوافـــــق الصــ ـــد التوافـــــق األســ ــر  0.01ق الشخصـــــي عنـــــد فـــــي بعــ ــالح األبنـــــاء غیـــ لصـــ

 اختبــارفــروق ذات داللــة بــین اإلنــاث المحرومــات والــذكور المحــرومین فــي  ولكــن ال توجــد .المحــرومین

ــرت النتــــائج عــــن  .التوافــــق ــن أظهــ ــاث ولكــ ــذكور واإلنــ ــین الــ ــر  وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــ غیــ

  .فق الشخصي لصالح اإلناثمحرومین في مجموع في مجموع التوافق وفي بعد التواال

  

  )2001(فضل  أبو هین،دراسة .  9 
الجتمــاعي لـدى الشـباب الفلسـطیني المشــارك اتقـدیر الــذات وعالقتـه بـالتوافق النفسـي و ": عنـوان الدراسـة

  ".ىقصفي انتفاضة األ

ى التعــرف إلــى تقــدیر الــذات و التوافــق النفســي االجتمــاعي لــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى :هــدف الدراســة

  .عینه من الشباب المشاركین في انتفاضة األقصى

شــخص مــن الــذكور الــذین شــاركوا ولــم یشــاركوا فــي فعالیــات  500ت العینــة مــن تكونــ :ةعینــة الدراســ

  .انتفاضة األقصى
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  .تم استخدام اختبار تقدیر الذات و اختبار التوافق االجتماعي :أدوات الدراسة

ــة ـــائج الدراسـ ـــائج :نت ــین فـــروق  أظهـــرت النت ــذات والتوافـــق النفســـي بـ ائیة فـــي تقـــدیر الـ ــ ـــة إحصـ ذات دال

ووجــدت داللــة , ولــم توجــد فــروق تعــزى لمكــان اإلقامــة, المشــاركین وغیــر المشــاركین لصــالح المشــاركین

  .ارتباطیه بین تقدیر الذات والتوافق النفسي االجتماعي لدى أفراد العینة

  

  )Vostanis, Thabit & Aabed )2002دراسة . 10
  ".منطقة الحرب فيالمشاكل االنفعالیة لدى األطفال الفلسطینیین الذین یعیشون ": ان الدراسةعنو 

ــة ــذه الدراســـة إلـــى  :هـــدف الدراسـ ــدفت هـ ــال هـ ـــة التـــي قـــد تظهـــر علـــى األطفـ ــاكل االنفعالی معرفـــة المشـ

  .المتواجدون في مناطق الحروب

ـــة الدراســـ ـــة مـــن  :ةعین ـــ 91 :طفـــل 180تكونـــت العین دمیر منـــازلهم خـــالل انتفاضـــة مـــنهم تعرضـــوا لت

-6(األطفــال مــا بــین  روبلــغ أعمــا, مــنهم تعرضــوا ألنــواع أخــرى مــن األحـداث الصــادمة 89األقصـى و

  . عاماً  )16

ومقیـاس القلـق , اختبار قیاس ردود الفعل الصادمة :وهي ،ثالثة اختباراتتم تطبیق  لقد: أدوات الدراسة

  .لالخوف عند األطفا :واستبانه, عند األطفال

ظهروا أعراض مـا بعـد الصـدمة بدرجـة النتائج أن األطفال الذین دمرت بیوتهم اْ  أظهرت :نتائج الدراسة

 أن ىاْ , أكثـر مــن األطفــال الـذین تعرضــوا ألنــواع أخــرى) 0.002(وأعـراض خــوف بدرجــة , )0.0008(

ضـــوا مـــن الـــذین تعر % 25و, ظهـــروا ردات فعـــل أعـــراض مـــا بعـــد الصـــدمةمـــن هـــؤالء األطفـــال اْ % 56

وكان التعرض للتدمیر مصدر تنبؤ اجتماعي اقتصـادي  ،ظهروا ردة فعل ما بعد الصدمةألنواع أخرى اْ 

ظهــروا أكثــر اْ  ، فلقــدألطفــال الــذین تعرضــوا ألحــداث أخــرىبابالمقارنــة  ,قــوى لــردة فعــل مــا بعــد الصــدمة

  .مشاكل معرفیة ناتجة عن الضغطو أعراض قلق 

  

  )2006(مد سامي محمود محمنصور،  دراسة. 11
ــة ـــاطق ": عنـــوان الدراسـ ـــة القـــاطنین فـــي المن ـــة الثانوی ـــدى طـــالب المرحل التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي ل

  ".الساخنة بمحافظة رفح وعالقته بسمات الشخصیة

معرفــة مــدى مســتوى التوافــق النفســي واالجتمــاعي لــدى طــالب هــدفت هــذه الدراســة إلــى  :هــدف الدراســة

كذلك التعرف على مدى الفروق في مجـاالت التوافـق و ح وما هي أبعاده، المرحلة الثانویة بمحافظات رف

الجنس، العمر، الصف األساسي، التخصص األكادیمي، مستوى (للطلبة موضع الدراسة تبعًا لمتغیرات 

ــدخل ــروق فــــي أبعــــاد ســــمات الشخصــــیة و ، )التــ ـــدى الفــ ـــواء، / االنبســــاط (كــــذلك التعــــرف علــــى مـ االنطـ
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الجـنس، العمـر، الصـف الدراسـي، التخصـص األكـادیمي، ( تبعًا لمتغیـرات ) بالعصابیة، الذهانیة، الكذ

وكـذلك التعـرف علـى  ،التعرف على سمات الشخصیة الممیـزة لطـالب موضـع الدراسـةو ). مستوى الدخل

أثـر القلــق والتـوتر النــاتج عـن ســكنهم فـي منــاطق سـاخنة علــى التوافـق النفســي واالجتمـاعي لــدى طــالب 

  .افظة رفحموضع الدراسة في مح

علــى طـــالب المرحلــة الثانویــة الـــذین یقطنــون المنـــاطق ) 2005(أجریــت الدراســة عـــام  :ةعینــة الدراســـ

) 660(وتكونت عینة الدراسـة مـن ) 2005 – 2004(الساخنة بمحافظة رفح والمسجلین للعام الدراسي 

الب بالطریقــة وتــم اختیــار الطــ ،مــن مجتمــع الدراســة األصــلي%) 7(طالــب وطالبــة، وهــي تمثــل حــوالي 

  .العشوائیة البسیطة بحیث تكون ممثلة لكفایة طالب وطالبات مدارس محافظة رفح

، وكـــذلك )1988(علـــي الـــدیب : اختبـــار التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي للراشـــدین إعـــداد: أدوات الدراســـة

  .   مقیاس أیزنك للشخصیة

بین كل مجاالت التوافق النفسي ) 0.01(وجود عالقة موجبة دالة إحصائیًا عند مستوى  :نتائج الدراسة

وجـود عالقـات سـالبة ) االنطـواء والجاذبیـة االجتماعیـة/ االنبسـاط(والتوافق العام أبعاد سمات الشخصیة 

بــین كــل مــن مجـاالت التوافــق النفســي والتوافــق العــام وأبعــاد ســمات ) 0.01(دالـة إحصــائیًا عنــد مســتوى 

فروق بین الجنسین في مجال التوافق الجسمي والتوافق العام عدم وجود ) العصابیة، الذهانیة(الشخصیة

بینما توجد فروق بین الجنسـین فـي مجـال التوافـق النفسـي، األسـري، واإلنسـجامي لصـالح الـذكور، بینمـا 

ا لــوحظ وجــود فــروق فــي  توجــد فــروق بــین الجنســین فــي مجــال التوافــق االجتمــاعي لصــالح اإلنــاث، كمــ

بینمــا لــم توجــد ) األكبــر ســناً (ســنة ) 18(ســمي لصــالح ذوي الفئــة العمریــة مجــاالت التوافــق النفســي، الج

فـروق بــین الفئــات العمریـة المختلفــة فــي مجــال التوافـق األســري وكــذلك وجــود فـروق فــي جمیــع مجــاالت 

الثــانوي لصــالح طــالب وطالبــات الصــف ) األول، الثــاني، الثالــث(التوافــق النفســي بــین طــالب الصــف 

  .الثالث الثانوي

  

  Al arjani, thabet & vostanis (2007) دراسة. 12
  ".استراتیجیات التكیف لألطفال المصدومین الذین فقدوا أبائهم في الصراع الحالي": عنوان الدراسة

تــأثیر الحــدث الصــادم الــذین مــروا بــه األطفــال الــذین  هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة :هــدف الدراســة

  .قصىاستشهد آباؤهم في ثناء انتفاضة األ

 138ذكـر و 112طفـل مـن أبنـاء الشـهداء فـي قطـاع غـزة مـنهم  250تكونت العینة من  :ةعینة الدراس

  .الشهداء ألبناءوالمسجلین لدى جمعیة الصالح  اً عام 16-10ما بین  ، وبلغت أعمارهمأنثى

صـــادمة لقـــد تـــم تطبیـــق اســـتمارة الوضـــع االقتصـــادي واالجتمـــاعي، وقائمـــة األحـــداث ال: أدوات الدراســـة

  .واستراتیجیات التكیف
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ـــد  :نتـــائج الدراســـة ـــدى ولق مـــن األطفـــال كانـــت % 92.2أظهـــرت النتـــائج أن أكثـــر األحـــداث الصـــادمة ل

وكانـت هنـاك اختالفـات ترجـع للجـنس لصـالح الـذكور , مشاهدة صور الشهداء والجرحى على التلیفزیون

 .16-13لصــالح األطفــال األكبــر وجــدت اختالفــات بمســتوى الصـدمة تعــزى للعمــر  .مـن أبنــاء الشــهداء

 .%30.3قلها كان استخدام األدویة واْ , %86.4أكثر طرق التكیف المستخدمة كانت الدین كما أن 

  :الدراسات االجنبیة-

  )Kimberly R. Schneider et al. )2007دراسة  .1
 المركـب لحـزنوا الصـدمة بعـد مـا كـرب أعـراض بشـدة ینبـىء المسـتخدم التـأقلم أسـلوب": عنوان الدراسة

  ".صادم لفقدان تعرضوا الذین الجامعة طالب لدى

 و الصـدمة بعـد مـا كـرب أعـراض بشـدة مـرتبط المسـتخدم التـأقلم أسـلوب أن كیف معرفة :هدف الدراسة

  .الجامعات طالب لدى صادم فقدان بعد المركب الحزن

 فــي الــنفس علـم ســمق مـن معظمهــمو ) ذكـور 14و إنــاث 91(مــنهم  جـامعي طالــب 123 :ةعینـة الدراســ

 أفـراد مـن عزیـز شـخص فقـدواممـن  وهـم, عامـاً  45 -18 مـن أعمـارهمو , أمیركا في "میدوسترن" جامعة

  .عاطفي شریك أو صدیق أو األسرة

  :تم استخدام في هذه الدراسة األدوات التالیة: أدوات الدراسة

  .والدیانة لسنويا الدخلو  العالقات مستوىو  العمرو  الجنس لمعرفة دیمغرافیة استبانه. 1

  .ة لجودمان وّاخرونالحیا أحداث ضغوط مقیاس. 2

 .بریجرسون وجاكوبسل المركب الحزن مقیاس. 3

  .ألوكارفي التأقلم مقاس. 4

  .لواثر الصدمة بعد ما كرب مقیاس. 5

 المتمركــز والتــأقلم التجنــب مشــاعر وخاصـة المســتخدم الـــتأقلم أســلوب أن البـاحثون وجــد :نتــائج الدراســة

  .المركب والحزن الصدمة بعد ما كرب أعراض بوجود قوي بشكل مرتبط القویة والمشاعر المشكلة ىعل
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  الدراسات السابقة على قیبلتعا

التوافـق ات عالقـة بموضـوع اسـتجابة الحـزن و بعـرض أكثـر الدراسـ امت الباحثةفي هذا الفصل ق

اســات الســابقة العربیــة فــي موضــوع فــي الواقــع كانــت الدر و , النفســي لــدى األطفــال فــي الظــروف الصــعبة

حیـث لـم یتـرك , بالمقارنة مع ما وجدتـه مـن دراسـات أجنبیـة فـي هـذا الموضـوع استجابة الحزن قلیلة جداً 

إلــى , أزمــة مــر بهــا العــالم دون أن یدرســوا تأثیرهــا علــى اســتجابة الحــزن لــدى األطفــال البــاحثون تقریبــاً 

كـــان مـــن ضـــمن  فمـــثالً , د الصـــدمة أو االكتئـــابجانـــب دراســـة اســـتجابات أخـــرى مثـــل اضـــطراب مـــا بعـــ

عــد بد تفجیــر نیروبـي و بعـو , عنــد األطفـال فــي منطقـة دارفــور الدراسـات األجنبیــة دراسـة الســتجابة الحـزن

إضــافة إلــى دراســة , الهرتســیكلك تــم قیاســه لــدى أطفــال البوســنة و كــذو , ســبتمبر فــي أمریكــا 11أحــداث 

قـد ر دراسة أجریت حول هذا الموضـوع و هي آخعلى غزة و  حزن بعد الحرب األخیرةالاستجابة الصدمة 

الفقـــدان التـــي حـــاالت لالزمـــات و  لكـــن بالنســـبة, انتهـــاء الحـــرب مباشـــرة دبعـــ 2009تمـــت بشـــهر فبرایـــر 

م بدراسـة بدراسـة هـذا الموضـوع لـدیهم مثـل اهتمـامه اً اهتمامـ تجـد الباحثـةتتعرض لها المنطقة العربیة لم 

فــي الدراســات الســابقة  أیضــاً , تئــاب و غیرهــا مــن االضــطرابات النفســیةاالكاضــطراب مــا بعــد الصــدمة و 

الفــردي أو الجمــاعي فـي هــذا الفصـل كــان هنــاك دراسـات لتقیــیم بـرامج عالجیــة للتـدخل  عرضــت  التـي 

و اتفقت تلك الدراسـات علـى اهمیـة , حد من أفراد األسرة سواء في مراكز عالجیة أو مدارسبعد فقدان اْ 

و أیضـا  دراسـة فئـة االطفـال  ,ن مشاعر الحزن و ضـرورة وجـود جـو اسـري داعـم لهـمتعبیر االطفال ع

الــذین مــروا بصـــدمات متنوعــة مثـــل الفقــدان و هـــدم المنــزل و التعـــرض الصــابة و كـــذلك رؤیــة مشـــاهد 

و هــذا مــا یتفــق مــع مــا أوجدتــه  و كانــت اســتجابة الحــزن لــدى االنــاث أعلــى منهــا لــدى الــذكور ,صــادمة

بـین اسـتجابة الحـزن الصـادم و مقیـاس في تلك الدراسـات و كذلك وجدت عالقة طردیة , ةالدراسة الحالی

عـرض بعـض الدراسـات التـي  بـاب اثـراء الدراسـةوجدت الباحثة أنه من  أیضا,اضطراب ما بعد الصدمة

 إضافة لوجود دراسة مقارنة استجابة الحزنتتحدث عن استجابة الحزن لدى البالغین الذین فقدوا ابنائهم 

 فــــي قیاســــها الســــتجابة الحــــزن اســــتخدمتو , الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــةلــــدى ثقــــافتین مثــــل الصــــین و 

  , ض معینة تقیس نسبة وجوده لدى األفرادالذي یشتمل على أعراالدراسات مقیاس استجابة الحزن و 

عربیـة رة فـي البیئـة الأما بالنسبة للدراسـات التـي تناولـت موضـوع التوافـق النفسـي فقـد كانـت متـوف

فهناك  ،یعانوا من الصراع الدائرلفلسطینیة لألطفال الذین عانوا و خاصة بدراسة األوضاع ابشكل جید و 

كـذلك دراسـات للتوافـق النفسـي و , التوافق النفسي ألبناء الشهداء ولألطفال فاقدي أمهـاتهمدراسات قاست 

اتفقـــت معظـــم   ،التوافـــقالبـــاحثون مقیـــاس لقیـــاس ذلـــك اســـتخدم و , لـــدى األطفـــال فـــي الظـــروف الصـــعبة

الدراسات على دراسة فئة ابناء الشهداء و لم تكن هنـاك فـروق ذات داللـة احصـائیة فـي التوافـق النفسـي 

  و االجتماعي لدى تلك الفئة و هو ما أوجدته هذه الدراسة ایضا
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 التوافـق النفسـي لـدى األطفـالدراسات تجمع بین استجابة الحزن و ولكن في أثناء بحثي لم أجد  

مـا تنـوى و , ةموجـودة تـدرس كـل متغیـر علـى حـدكما هـو واضـح أن الدراسـات الو    ،بعد الحدث الصادم

  . لدى األطفال الغزیین سة فعلة أن تقیس استجابة الحزن والتوافق النفسي معاً هذه الدرا
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  رابعلفصــل الا
  

  الطریقة واإلجراءات
  

  

  

  مقدمة

  منهج الدراسة

  اسةمجتمع الدر 

  عینة الدراسة

  الدراسة أدوات

  اجراءات تطبیق أدوات الدراسة

  األسالیب اإلحصائیة
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  :مقدمة
واختیـار عینـة  مجتمـع الدراسـةو  ثة بالشرح والتوضیح مـنهج الدراسـةفي هذا الفصل تتناول الباح

واختبار صدقها وثباتها، ثم األدوات المستخدمة في الدراسة من حیث بنائها و  اسة وتوزیع أفراد العینةالدر 

  .تنهي الباحثة بخطوات الدراسة

  

  :منهج الدراسة: أوالً 

مــنهج الوصــفي التحلیلــي الــذي یحــاول اإلجابــة علــى الســؤال األساســي فــي العلــم باحثــة اتبعـــت ال

ــة وطبیعـــة الظـــاهرة موضـــوع ا ــ وبیئتهـــا وبیـــان العالقـــة بـــین  ویشـــمل ذلـــك تحلیـــل الظـــاهرة. لبحـــث وماهیـ

ــا ــات أو ؛ مكوناتهـــ ــــ ـــــات أو الفئ ـــروط أو العالقـ ـــًا بالوحـــــدات أو الشــ ـــــتم أساســ ـــــى ذلـــــك أن الوصـــــف ی معن

، وكـــذلك اآلراء حولهـــا واالتجاهـــات إزائهـــا ، وقـــد یشـــمل ذلـــكات أو األنســـاق التـــي توجـــد بالفعــــلالتصــنیف

 یمتــد إلــى تنــاول كیــف، ومعنــى ذلــك أن المــنهج الوصــفي تحــدثها العملیــات التــي تتضــمنها واآلثــار التــي

  .)104-104 :1991أبو حطب وصادق ( .تعمل الظاهرة

  

  : مجتمع الدراسة: ثانیاً 

 )أخــت, أخ, أم, أب( األولــىیتكــون مجتمــع الدراســة مــن الطلبــة الــذین فقــدوا أقربــاء مــن الدرجــة 

المسجلون لدى مـدارس وكالـة شرق غزة و في منطقتي شمال و ) 2009-2008( خالل الحرب على غزة

  ).االونروا(تشغیل الالجئین غوث و 

  

  :عینة الدراسة: ثالثاً 

مــن  اتطالبــ) 10(و البطــ) 10(طالــب وطالبــة مــنهم ) 20(االســتطالعیة مــن  تكونــت العینــة

  :بهدف تحقیق النقاط التالیةالمرحلة االبتدائیة واإلعدادیة وهم من الطلبة الذین فقدوا أقرباء لهم، 

 .التأكد من وضوح الصیاغة اللغویة بالنسبة للطلبة •

 .أكد من مناسبة الفقرات لمستوي الطلبةالت •

ــد یتعـــرض لهـــا الباحـــثالتعـــرف إلـــي المشـــكالت وا • ـــد التطبیـــق  لمواقـــف التـــي قـ مـــن أجـــل تفادیهـــا عن

 .النهائي

 .معرفة متوسط الزمن المتطلب لإلجابة على االستبانة •

ــع  • ــة لتحدیـــد هیكـــل العمـــل المطلـــوب والقـــائم علـــى توزیـــع وجمـ الوصـــول إلـــى أنســـب الطـــرق المنظمـ

 .الستمارات وتنفیذ المقیاس بدقة وسهولةا

 .المعالجة اإلحصائیة من أجل التأكد من صدق وثبات االستبانة •
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مـن طلبـة المرحلـة االبتدائیـة واإلعدادیـة وهـم مـن الطلبـة الـذین ) 211(لدراسة الفعلیة لعینة البلغت و 

, مـن العینـة% 57.3إلنـاث مـن العینـة، بینمـا شـكلن ا% 42.7فقـد شـكل الـذكور نسـبة , فقدوا أقرباء لهـم

 1.84معیـاري  سنة وبانحراف 12.3بمتوسط عمري , سنة 16سنوات إلى  8بین ما تراوحت أعمارهم و 

فــي  مــن األطفــال% 18.5مــن أطفــال العینــة فــي الصــف التاســع، بینمــا % 19.4حیــث وجــد أن , ســنة

مـن األطفـال % 17.5في الصف الثامن، و من أطفال العینة% 17.5والصف السادس، في حین كان 

  :والنتائج موضحة من خالل الجدول التاليیدرسون في الصف الرابع، 

 إحصاءات وصفیة  لمتغیرات الدراسة الدیمغرافیة):1(جدول 

 النسبة المئویة العدد صائص الدیمغرافیةخال

   نوع الجنس

 42.7 90 ذكر

 57.3 121 أنثى

   المستوى الصفي

 17.5 37 الرابع

 14.2 30 الخامس

 18.5 39 السادس

 12.8 27 السابع

 17.5 37 الثامن

 19.4 41 التاسع

  :أدوات القیاس المستخدمة في الدراسة: رابعاً 

قامـــت الباحثـــة باســـتخدام مقیاســـین للدراســـة حســـب المتغیـــرات الموجـــودة فـــي الدراســـة، حیـــث تـــم 

مــن إعــداد علــى الــدیب،  اعي وهــومقیــاس التوافــق النفســي واالجتمــو اســتخدام مقیــاس اســتجابات الحــزن، 

سـطینیة عـن طریـق إعـداد صـدق تقنین مقیاس استجابات الحـزن علـى البیئـة الفلبترجمة و قامت الباحثة و 

  ).إناث 10ذكور،  10(منهم طفل ) 20(داة المستخدمة على عینة تجریبیة قوامها األوثبات 

   :مقیاس استجابات الحزن •

  :وصف المقیاس. 1

 .Extended Grief Inventory 2001 by C. M" متـدالحـزن الم تـم اسـتخدام مقیـاس

Layne"  االرتباط االیجابي ( :هيو  ،فقرة موزعة على ثالثة أبعاد 29عن  هو عبارةبالدراسة الحالیة، و

الحــزن المركــب ، (Traumatic grief)صــادمة الالحــزن ، (positive connection)مــع المتــوفى 
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(Complicated grief)( , بترجمــة هـذا المقیــاس الــى اللغـة العربیــة و التأكــد مــن حیــث قامـت الباحثــة

  .ثباته و صدقة كالتالي

  :ثبات مقیاس استجابات الحزن .2

یقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتیجة لـو تـم إعـادة توزیـع االسـتبانة أكثـر 

ي االســتقرار فــي نتــائج مــن مــرة تحــت نفــس الظــروف والشــروط، أو بعبــارة أخــرى أن ثبــات االســتبانة یعنــ

االستبانة وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعـادة توزیعهـا علـى أفـراد العینـة عـدة مـرات خـالل فتـرات 

ـــاخ . زمنیـــة معینـــة وقـــد تحققـــت الباحثـــة مـــن ثبـــات مقیـــاس الحـــزن مـــن خـــالل طریقـــة معامـــل ألفـــا كرونب

  :النتائج موضحة من خالل التاليو والتجزئة النصفیة، 

بعد تطبیق المقیاس تم حساب معامل ألفا كرونبـاخ لقیـاس  :Alphaكرونباخ  –ت بطریقة ألفا الثبا -

، وهذا دلیل كافي على أن مقیـاس 0.89الثبات، حیث وجد أن قیمة ألفا كرونباخ للمقیاس الكلي تساوي 

  .الحزن یتمتع بمعامل ثبات عالي

تـم حسـاب معـامالت الثبـات باسـتخدام طریقـة التجزئـة  : Split _Half Methodsالثبات بطریق�ة التجزئ�ة النص�فیة  -

النصفیة، حیث تم قسمة بنود المقیاس إلى نصفین، ومن ثم حساب معامل االرتبـاط بـین مجمـوع فقـرات النصـف 

األول ومجموع فقرات النصف الثاني للمقیاس، حیث بلغ معامـل ارتبـاط بیرسـون لـدرجات المقیـاس بهـذه الطریقــة 

، وهذا دلیـل كـافي علـى )0.92(براون المعدلة أصبح معامل الثبات  -ستخدام معادلة سبیرمان ، وبعد ا)0.86(

  . أن المقیاس یتمتع بدرجة ثبات عالیة

  :مقیاسالصدق . 3

قامـت الباحثـة بالتأكـد حیـث یقصد بصدق المقیاس أن تقیس أسئلة المقیاس ما وضعت لقیاسه، 

  :بطریقتین همامن صدق المقیاس 

مـن األسـاتذة المتخصصـین فـي  )7(األولـى علـى  حیث عرض المقیـاس فـي صـورته :مینصدق المحك -

و علـى عـدد مـن االسـاتذة المختصـین فـي كلیـة التربیـة ) 1ملحـق رقـم (مجال الصحة النفسیة وعلم الـنفس 

ئمــة مــن حیــث مال فقــرات المقیــاس فــي معــانيوذلــك إلبــداء الــرأي , قســم علــم الــنفس بالجامعــة االســالمیة

، وصـیاغة الفقـرات بصـورة سـلیمة وواضـحة، وشـطب )المشـاعر والعواطـف(لقیاس درجات الحـزن  الفقرات

  .ضافة فقرات جدیدة یجدونها مناسبةأو تعدیل أو إ

ًا لـــذلوفـــي ضـــوء أراء الســـادة المحكمـــین  ك، حیـــث أن قامـــت الباحثـــة بتعـــدیل بعـــض العبـــارات وفقـــ

یــث بلغــت عــدد العبــارات ل فــي الفقــرات، حلــم یحــذف منــه أي فقــرة ولكــن وجــدت فیــه بعــض تعــدیالمقیــاس 

 ،)0(تعطـي  أبـداً  :درجـات) 5(، ویوجد أمـام كـل عبـارة میـزان تقـدیر مكـون مـن )2ملحق رقم (فقرة ) 29(

ــاً و ، )1(وقلــیًال تعطــي  ، وبــذلك تكــون الباحثــة قــد )4(تعطــى  دائمــاً و  ،)3(تعطــى  وغالبــاً ) 2(تعطــي  أحیان

  .تحققت من الصدق المنطقي للمقیاس
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معامل االرتباط بـین كـل فقـرة ) 1(جدول یوضح و :Internal Validityدق االتساق الداخلي ص -

من فقرات المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس، والذي یبـین أن معـامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مسـتوي 

  .وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه α= 0.05معنویة 

  ن كل فقرة من فقرات المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاسمعامل االرتباط بی) 2(جدول 

 مستوى الداللة معامل سیبرمان   رقم الفقرة مستوى الداللة  معامل سیبرمان الفقرةرقم 
1 0.46 *0.04 16 0.82 **0.001 
2 0.41 *0.05 17 -0.03 //0.89 
3 0.40 *0.05 18 0.56 **0.001 
4 -0.17 //0.47 19 -0.15 //0.52 
5 0.72 **0.001 20 0.66 **0.001 
6 0.76 **0.001 21 0.44 *0.05 
7 0.17 //0.47 22 -0.21 //0.38 
8 0.46 *0.04 23 -0.42 *0.05 
9 0.67 **0.001 24 0.59 **0.001 

10 0.10 //0.67 25 0.65 **0.001 
11 0.76 **0.001 26 0.21 //0.38 
12 0.72 **0.001 27 0.21 //0.37 
13 0.75 **0.001 28 -0.15 //0.53 
14 0.64 **0.001 29 0.56 **0.001 
15 0.43 *0.05    

  0.01االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة          **0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

  

تبــین مــن خــالل الجــدول الســابق أن فقــرات مقیــاس الحــزن تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط قویــة ودالــة 

 ،)0.82 - 0.40(، حیـث تراوحــت معـامالت االرتبــاط بــین 0.01صـائیا عنــد مسـتوي داللــة أقـل مــن إح

( في حین تبـین أن الفقـرات التالیـة . فقراته یتمتع بمعامل صدق عاليوهذا یدل على أن مقیاس الحزن و 

  .و علیه قامت الباحثة بحذفهاإحصائیًا  ةغیر دال) 28، 27، 26، 22 ،19 ،17 ،10، 7، 4
  

 :1988علي الدیب .من إعداد د: اعياالجتمقیاس التوافق النفسي و م •

یتكـــون االختبـــار مـــن علـــي الـــدیب و  إعـــداداالجتمـــاعي الباحثـــة اختبـــار التوافـــق النفســـي و اســـتخدمت 

  .العبارات الخاصة بها أرقامو  األبعاد أنواعیبین ) 3(الجدول رقم و  أبعادخمسة 

  

  الخاصة بها العبارات أرقامو  األبعاد أنواع )3(جدول 

 العبارات المعبرة أرقام البعد  

-66-61-56-51-46-41-36-31-26-21-11-6-1 البعد الجسمي
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71-75-79-86-88-90-92-94-96-98-100 

-67-62-57-52-47-42-37-32-27-17-12-7-2 البعد النفسي

72-76-80-83-87-89-91-93-95-97-99 

-63-58-53-48-43-38-33-28-23-18-13-8-3 األسريالبعد 

68-73-77-81-84 

-64-59-54-49-44-39-34-29-24-19-14-9-4 البعد االجتماعي

69-74-78-82-85 

- 65- 60- 55- 50- 45- 40-35-30-25-20-15-10-5 البعد االنسجامي
70 

  

  :وصف المقیاس. 1

االختبـــار الخمســـة  أبعـــادارتبـــاط بـــین كـــل بعـــد مـــن  بإیجـــاد) 1988:الـــدیب(قـــام معـــد االختبـــار 

, وبــین الدرجــة الكلیــة لــه, االختبــار أبعــادفقــد حســب معامــل االرتبــاط بــین كــل بعــد مــن , ككــل االختبــارو 

  :كان معامل االرتباط كالتاليو , كلیة التربیة بالفیومطالبة من طلبة طالب و  30وذلك على عینة قدرها 

 .0,78=  المجموع الكلي لدرجات اختبار التوافقامل االرتباط بین البعد الجسمي و مع -

 .0,83= المجموع الكلي لدرجات اختبار التوافقو  يالبعد النفسمعامل االرتباط بین  -

 .0,64= المجموع الكلي لدرجات اختبار التوافقعامل االرتباط بین البعداالسري و م -

 .0,66= المجموع الكلي لدرجات اختبار التوافقو  يالبعد االجتماعمعامل االرتباط بین  -

  .0,63= التوافق المجموع الكلي لدرجات اختباربعد االنسجام مع المجتمع و ط بین معامل االرتبا -

  :ثبات االختبار. 2

ذلك بعد و , االختبار إعادةتم حساب ثبات االختبار باستخدام طریقة  ):مصریاً (ثبات االختبار عربیا  -

ــالفیومو  طالبــاً  30علــى  األولمــن التطبیــق  خمســة عشــر یومــاً  حیــث أن هــذه , طالبــة مــن كلیــة التربیــة ب

 0,8=لثبـات یســاوي كـان او  األبعــادن فقراتـه متسـاویة الْ و , التـي تصــلح فـي هـذه االختبــارات الطریقـة هـي

  ).117 :1988الدیب ) (0,766(

تـم التحقـق مـن ثبـات لقـد  ،)118:2000, النجـار( )على البیئة الفلسـطینیة( ثبات االختبار محلیاً  -

  :االختبار بالطرق التالیة

قـام الباحـث بتطبیـق االختبـار علـى  لقـد :اإلعـادةاالجتمـاعي بطریقـة بار التوافق النفسـي و ثبات اخت* 

یـق االختبـار تطب إعـادةتـم  أسـبوعینبعـد مضـي و , األصـليمن مجتمـع الدراسـة  فرداً ) 40(مجموعة من 

, ناستخدام معامل ارتباط بیرسون الستخراج معامل الثبات للدرجات في التطبیقیو , على نفس المجموعة

 .صالحیتهو  االختبارهذا یؤكد ثبات و ) 0,81(حیث بلغ معامل الثبات 
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مــن ثبــات االختبــار باســتخدام " النجــار"الباحــث  تأكــد كمــا :ثبــات االختبــار بطریقــة التجزئــة النصــفیة* 

یتكـــون و , الفردیـــة األرقـــاممـــن البنـــود ذات  األولبحیـــث یتكـــون النصـــف , نصـــفین متســـاویین إلـــىقســـمته 

, فـرداً ) 40(مـن  نمجموعـة تتكـو حیـث تـم تطبیقـه علـى , الزوجیـة األرقـاممـن البنـود ذات النصف الثاني 

فكانــت قیمــة الثبــات , اســتخدام معادلــة بیرســونوب, تــم اســتخراج معامــل الثبــات لدرجــة نصــفي االختبــارو 

  . صالحیتهاالختبار و  مما یؤكد ثبات%) 78(

  :صدق االختبار. 3

 )117:1988, الدیب): (مصریاً ( صدق االختبار عربیاً  -

العبــارات  أخــذتقـد و , علـم الــنفس أســاتذة 10حیــث عــرض االختبـار علــي لجنـة مــن : صـدق التحكــیم* 

 ألغیـتولقـد , فـي قیـاس المفهـوم المـراد قیاسـه%) 80(مـن  أكثـرالتي بلغت نسبة اتفاق المحكمین علیهـا 

 .أخرىتحكیمها مرة  أعیدقل من ذلك و ارات التي حصلت على اْ عدلت العب أو

ـــاملي*  ــدق الع ــقصــــال إلثبـــات :الصـ مصــــفوفة " الـــدیب"حلـــل الباحـــث  :دق العـــاملي فـــي اختبـــار التوافــ

 جـــرىأثـــم  .االختبـــار الخمـــس أبعـــادمعـــامالت االرتبـــاط للتعـــرف علـــى مســـتوى معـــامالت االرتبـــاط بـــین 

ـــدرجات الطـــالب علـــى  وذلـــك للتعـــرف علـــى مـــدى , المختلفـــة لالختبـــار األبعـــادالباحـــث تحلـــیال عاملیـــا ل

 األدنـى األربـاعو  األعلـى األربـاعبـین ) ت(استنتج عن طریق استخدام قیمة و  .الصدق العاملي لالختبار

 األســريو  الجســميو  ي التوافــق النفســيهــو , ار الخمــساالختبــ أبعــادعلــى كــل بعــد مــن , لــدرجات الطــالب

  ).118:1988, الدیب(االختبار قادر على التمییز الطرفي  أن االنسجام مع المجتمعو  االجتماعيو 

  :بحساب صدق االختبار بطریقتین "النجار"قام ): في البیئة الفلسطینیة(صدق االختبار  -

هیئـــة  أعضــاءة وعلــم الـــنفس و التربیــ أســـاتذةعلــى عـــدد مــن  حیــث عـــرض االختبــار: صــدق التحكـــیم* 

زة و برنـــامج غـــ ةبغـــز  جامعـــة االقصـــى األزهـــرجامعـــة و  اإلســـالمیةالتـــدریس مـــن كلیـــة التربیـــة بالجامعـــة 

كمـا , علیهـا اإلجمـاعلجنة التحكیم قام الباحث بتثبیت العبارات التي تم  آراءبناء على و , للصحة النفسیة

ثــم قــام بعــرض االختبــار علــى , تعــدیلها أكثــر أومــن المحكمــین  أربعــةقــام بتعــدیل العبــارات التــي اقتــرح 

كمــون علــى جمیــع عبــارات قــد اتفــق المحو , ســالفة الــذكر فــي صــورته المعدلــةاللجنــة  أعضــاءمــن  أربعــة

بعـض التعـدیالت  أجـرىمـن ثـم و  ،باعتمـاد هـذا االختبـار) 2002: ةشـمال بـوأ(الباحث ثم قام  .االختبار

  :سنوات كما في الجدول التالي 9ن م األصغرعلى العبارات لتتناسب مع المرحلة العمریة 
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  الجتماعياو على استبانه التوافق النفسي أجریت التعدیالت التي  )4(جدول 

رقم 

 العبارة

 العبارة بعد التعدیل العبارة قبل التعدیل

یشعرونني بالمكانة االجتماعیة التي  أصدقائي 9

 أتمناهاكنت 
 یحبونني أصدقائي أنعندي شعور 

 أهدافأهدافي و طموحاتي تتفق بدرجة كبیرة مع  10

 إلیهلمجتمع الذي انتمي ا

 تحقیقها لخدمة أتمنىطموحات و  أهدافعندي 

 المجتمع
تسود حفلة فإنني استطیع أن  الكآبةإذا ما وجدت  19

 اشبع فیها روح المرح

 السرور على زمالئيادخل السعادة و  أنأستطیع 

المكان  أو( اشعر بجو من التفاهم داخل المنزل شعر بجو من التفاهم داخل المنزلاْ  38

 )فیه أعیشالذي 
 من حولي أو تيأسر  بأفرادثقتي كبیر  أسرتي بأفراد أثق 43
 أالرؤسائي في العمل یفضلون  أنعندي شعور  50

 العمل التي یرأسونها أماكنفي  أكون

 أكون أنالمسئولین عني یفضلون  أنعندي شعور 

 معهم
حضور الجلسات العائلیة في المنزل  یسعدني جداً  53

 أخوتيمع والدي و 

حضور الجلسات العائلیة في المنزل  یسعدني جداً 

 )معهم أعیشن أ أو(  أسرتي أفرادمع 
 أكون أنزمالئي في العمل یسرهم  أناشعر  82

 معهم

 معهم أكون أنزمالئي یسرهم  أناشعر 

  

  :صدق االختبار على النحو التاليبالتأكد من ثبات و ) 2002: شمالة أبو(قام 

ل الت االرتبــاط بـین درجــة كــبحسـاب معــام: Internal Consistencyصـدق االتســاق الــداخلي  -

ثم درجة كل فقرة مـع مجمـوع  درجـات , بیان مستوى الداللة في كل حالةو , الدرجة الكلیة لالختبارفقرة و 

 األبعـاداالختبـار مـع  أبعـادانتهـي بحسـاب درجـة ارتبـاط كـل بعـد مـن و , هـذه الفقـرة إلیهالبعد الذي تنتمي 

  :التالي على الترتیبوذلك , لدرجة الكلیة لالختباراو  األخرى

فقــرات اختبــار التوافــق الشخصــي  :الدرجــة الكلیــة لالختبــارالرتباطــات بــین درجــة كــل فقــرة و ب احســا *

فقـرة دالـة ) 26( أنو ,  0,01 فقرة دالـة عنـد مسـتوى) 68( أنالدرجة الكلیة لالختبار تبین واالجتماعي و 

ر التوافـق فیصـبح المجمـوع الكلـي لعبـارات اختبـا, إحصـائیاً فقرات غیر دالة ) 6(ن اْ و  0.05عند مستوى 

  .عبارة فقط 94النفسي بعد عملیة الحذف في هذا الجزء 

عنــد حســاب فقــرات البعــد  :إلیهــاالتــي تنتمــي  لألبعــادلكلیــة احســاب ارتباطــات الفقــرات مــع الــدرجات * 

) 1(الفقرة رقـم  أنهذه الفقرة الختبار التوافق النفسي تبین  إلیهالدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي الجسمي و 

بنــاء علــى ذلــك قــام الباحــث و  ،اإلحصــائیةمــن مســتوى الداللــة  األدنــىلــم تحققــا الحــد ) 26(ة رقــم والفقــر 

قـل مـن د مسـتوى داللـة اْ نـع إحصـائیاً معظم فقرات البعد الجسمي حققـت ارتباطـات دالـة  أنكما , بحذفها
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بـذلك و , 0,05د نـحققـت مسـتوى الداللـة عالتي ) 41(مع الدرجة الكلیة للبعد باستثناء العبارة رقم  0,01

  .فقرة فقط) 22( رات هذا البعد في صورته النهائیةیصبح المجموع الكلي لعدد فق

اغلــب الفقــرات حققــت ارتباطــات دالــة  أنالدرجــة الكلیــة للبعــد وجــد عنــد حســاب فقــرات البعــد النفســي و * 

, 87, 47, 17(مــع الدرجــة الكلیــة للبعــد باســتثناء الفقــرات  0,01قــل مــن عنــد مســتوى داللــة اْ  إحصــائیاً 

93.(  

قـــد حققـــت  دهـــذا البعــاغلــب فقـــرات  أنو الدرجـــة الكلیـــة لهــذا البعـــد تبـــین  األســريعنــد حســـاب البعـــد * 

ي التو ) 48(لبعد باستثناء الفقرة رقم مع الدرجة الكلیة ل 0,01عند مستوى داللة  إحصائیاارتباطات دالة 

  .فقرة فقط 17بعد بذلك یصبح عدد فقرات هذا الو , 0,05حققت مستوى داللة عند 

عنـــد مســتوى داللـــة  إحصــائیاً بالنســبة للبعـــد االجتمــاعي فـــان جمیــع فقراتـــه قــد حققـــت ارتباطــات دالـــة * 

بــذلك تصــبح فقـرات هــذا البعــد وقــد تــم حـذفها و ) 74(باســتثناء الفقــرة رقـم , بعـدمـع الدرجــة لكلیــة لل 0,01

  .فقرة فقط 17

مـع  0,01 قـل مـنعنـد مسـتوى داللـة اْ  إحصائیاً ات دالة فقد حققت فقراته ارتباط االنسجاميالبعد  أما* 

بالتالي یصبح عدد فقرات قیاس التوافق النفسي و و  .فقرة 14عدد فقرات هذا البعد و , الدرجة الكلیة للبعد

  ).120:2002,شمالة أبو.(فقرة فقط) 94( ةالنهائیاالجتماعي في صورته 

اختبـار  مباسـتخداثـم قـام نفـس الباحـث  :Test of Extreme Groupصـدق المقارنـة الطرفیـة  -

ــار مـــان ــا هـــو اختبـ ــات الصـــغیرة و  Uویتنـــي -البارامتریـ ــتخدامه فـــي حالـــة العینـ ــذا االختبـــار یمكـــن اسـ هـ

قــد و  ،بــین مجمــوعتین صــغیرتین فــي العــددغیــر المتجانســة علــى حــد ســواء بغــرض المقارنــة و  المتجانســة

عنـد مسـتوى  األعلـىو  األدنـىبین الحـد  قت فروقاً االجتماعي قد حقالتوافق النفسي و  أبعادجمیع  أنتبین 

  .عالیاً  تمییزیاً  االختبار قد حقق صدقاً  أنمما یعني , 0,05داللة 

  :Reliabilityالثبات . 4

بحساب معامـل ) شمالة أبو(قام الباحث  :Split Half methodالثبات بطریقة التجزئة النصفیة  -

ر التوافـق النفسـي االزوجیـة الختبـ األسـئلةومجموع درجـات , الفردیة األسئلةاالرتباط بین مجموع درجات 

 0,8166= الختبار رحیث بلغ معامل ارتباط بیرسون لنصفي ا, فقرة 100البالغ عددها و , االجتماعيو 

, بـراون لتعـدیل طـول االختبـار-ثم استخدم معادلة سبیرمان, 0,01عند مستوى داللة  إحصائیاً هو دال و 

  .صغرلتطبیق هذا االختبار على فئة عمریة اْ  إمكانیةال من الثبات یعطي الذي یعكس مستو ع األمر

نهائیة الختبار التوافق النفسـي قام نفس الباحث بتقدیر ثبات الصورة ال :كرونباخ-ألفاالثبات بمعامل  -

المجمــوع  إلــى باإلضــافة, الخمســة لالختبــار األبعــادكرونبــاخ لكــل مــن -ألفــامعامــل  بإیجــاداالجتمــاعي و 

ممــا یســمح , االختبــار یتمتــع بثبــات عــال أنوتبــین , االجتمــاعياختبــار التوافــق النفســي و  ألســئلةلــي الك

اعتمــدت الباحثــة الحالیــة و ).122:2002,شــمالة أبــو( امعــ 16-9مــن  األطفــالباســتخدامه علــى عینــة 

ي االجتمـــاعیالت علـــى مقیــاس التوافـــق النفســي و مــن تعــد هبعملـــ)  2002:شــمالة أبـــو(علــى مــا قـــام بــه 
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االجتمـاعي لـدي لقیـاس التوافـق النفسـي و  كـأداةبالتـالي اسـتخدمته و  سـناً  األقـلللفئة لعمریة  لیكون مناسباً 

  .العینة موضوع البحث الحالي

  

  :تصحیح المقیاس .5

احتوى المقیاس على ورقة التعلیمات لطریقة اإلجابة تلیهـا عبـارات المقیـاس، بحیـث وضـع أمـام 

بحیـث  وتـم التصـحیح) بین بـین(، والثالث )ال(، والثاني )نعم(الختیار األول الثة اختیارات، اكل عبارة ث

كمـا ). ال(وال تعطـى أي درجـة لإلجابـة ) ین بـینبـ(وتعطـى درجـة لإلجابـة ) نعم(تعطى درجتان لإلجابة 

وفــي العبــارات الموجبــة یكــون توزیــع الــدرجات كمــا  ،یوجــد فــي المقیــاس عبــارات ســالبة وعبــارات موجبــة

ین بـ(وتعطـى درجـة واحـدة لإلجابـة ) نعـم(في حال العبارات السـالبة فـال تعطـى درجـة لإلجابـة  ذكر، أما

  ).ال(وتعطى درجتان لإلجابة ) بین

  

  :المعالجات اإلحصائیة: خامساً 

  :تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضهالقد 

  .راتالنسبة المئویة والتكرا. 1

  .المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة و الوزن النسبي. 2

  . معامل ارتباط بیرسون ومعادلة سبیرمان براون. 3

  .الثبات من خالل طریقة التجزئة النصفیة. 4

  .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة) Cronbach's Alpha(معامل ألفا كرونباخ . 5

  .one way ANOVAاختبار تحلیل التباین األحادي . 6

  .للتعرف إلى اتجاه الفروق وداللتها Scheffe Testاختبار شیفیه . 7

  .لكشف الفروق بین متغیرات الدراسة T. Test"اختبار . 8

  

  :خطوات إجراء الدراسة: اً سابع

  :للخطوات التالیة قامت الباحثة بإعداد هذه الدراسة وفقاً 

 الحــزن،وهــي اســتجابات ســة وتحدیــد المتغیــرات التالیــة، راقامــت الباحثــة بإعــداد اإلطــار النظــري للد. 1

  .التوافق النفسي واالجتماعي

لـدى فئـات مختلفـة وفـي متغیـرات الدراسـة قامت الباحثة بإجراء مسـح للدراسـات السـابقة التـي تناولـت . 2

 . بیئات عربیة وأجنبیة

ـــة . 3 ــا و قامــــت الباحثــ ـــدقها وثببتجهیـــــز أدوات الدراســـــة وتقنینهـــ ـــن صــ ـــة التأكـــــد مـ ــن خـــــالل العینــ اتهـــــا مـــ

 . االستطالعیة وبعد عرضها على لجنة من المحكمین
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بعـــد التأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات األداة بطـــرق متعـــددة، قامـــت الباحثـــة بتحدیـــد عینـــة الدراســـة وتطبیـــق . 4

 .األدوات علیها

 .خرجت الباحثة بمجموعة نتائج قامت بتفسیرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. 5

بناء على تلك النتائج وتفسیرها، خرجت الباحثة بمجموعة من االستنتاجات حیث قدمت بناًء علیها و . 6

واقترحــت عــدة مواضــیع للدراســات ي میــدان العمــل التربــوي والنفســي، بعــدة توصــیات؛ لالســتفادة منهــا فــ

  . المستقبلیة
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  خامسالفصل ال
  

  وتفسیرھاومناقشتھا نتائج الدراسة 
  

  

  

 ئیةبیانات احصا

 تساؤالت الدراسة

  األول  عرض نتائج الفرض

 عرض نتائج الفرض الثاني

 الثالثعرض نتائج الفرض 

 الرابععرض نتائج الفرض 

  الخامسالفرض  عرض نتائج

 السادسعرض نتائج الفرض 

   عرض نتائج الفرض السابع

  الثامن عرض نتائج الفرض

  التاسع عرض نتائج الفرض

  العاشر عرض نتائج الفرض

  الحادي عشر تائج الفرضعرض ن

  الثاني عشر عرض نتائج الفرض

  الثالث عشر عرض نتائج الفرض 

  الرابع عشر عرض نتائج الفرض
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  مقدمة

مـع النتـائج الحالیـة التـي توصـلت  مقارنتهـابذكر فرضیات البحـث و تقوم الباحثة في هذا الفصل 

الســابقة المتعلقــة بــذات الموضــوع  اتالیهــا الدراســة اضــافة لمقارنةهــذه النتــائج مــع مــا خلصــت بــة الدراســ

ة تفســر مــن وجهــة نظرهــا االســباب المتعلقــومــن ثــم توضــح و , فــي فصــل الدراســات الســابقة التــي ذكــرت

عــض النســب التــي تهــتم بوصــف حاولــت الباحثــة اظهــار بكمــا , بكــون النتــائج كانــت بهــذا الشــكل أو ذاك

  .صفات العینة مما قد یثري البحث من وجهة نظرهاطبیعة و 

     

  :والحرمان التي تعرض لها األطفال إحصاءات وصفیة حول نوعیة اإلصابة: أوالً 

الغالبیة العظمى من األطفال في العینة فقدوا قریب واحد فقط مـن الدرجـة األولـى خـالل الحـرب 

مــن أطفـال العینـة فقـدوا شخصـین مـن األقــارب % 7.6بینمـا , %88.6األخیـرة علـى قطـاع غـزة وبنسـبة 

ومنهم من فقد ثالثة أشخاص من األقارب مـن الدرجـة األولـى وذلـك , ولى في تلك الحربمن الدرجة األ

والجـدول التـالي , منهم فقد أربعة أشخاص من األقـارب مـن الدرجـة األولـى% 2.4بینما  ,%1.4بنسبة 

  :یوضح النتائج

  

  یوضح عدد األشخاص الذین توفوا بالحرب األخیرة من الدرجة األولى) 5(جدول 

 النسبة العدد شخاصعدد األ

1 187 88.6 
2 16 7.6 
3 3 1.4 
4 5 2.4 

 100.0 211 المجموع

  

  :طبیعة العالقة بین األطفال واألفراد الذین فقدوا خالل الحرب على غزة. 1

ــدوا % 53.9أظهــــرت النتــــائج إلــــى أن  بینمــــا , خــــالل الحــــرب األخیــــرة خــــواتهمإمــــن األطفــــال فقــ

مـن األطفـال فقـدوا % 6.8م خالل الحرب األخیرة علـى غـزة، فـي حـین من األطفال فقدوا أبائه% 35.4

 .والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي, فقدوا أمهاتهم في تلك الحرب% 3.9أخواتهم، بینما 
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  یوضح نوع قرابة األطفال باألفراد المتوفین) 6(جدول 

 النسبة العدد نوع القرابة للمتوفى

 53.9 111 األخ

 35.4 73 األب

 3.9 8 األم

 6.8 14 األخت

 100.0 206 المجموع

  

  :مدى تعرض األطفال في العینة لتجارب صادمة خالل الحرب على غزة. 2

حیـث بلغـت , من أطفال العینة تعرضوا لتجـارب صـادمة% 41.9تبین من النتائج أن ما نسبته 

مـنهم % 11.3بینمـا , %30.1نسبة األطفال في العینـة الـذین تعرضـوا لتجربـة صـادمة مثـل هـدم منـزل 

  .تعرضوا لتجربة صادمة عبارة عن إصابة والجدول التالي یوضح النتائج

  

  العینة لتجارب صادمة خالل الحرب على غزة ونوعها ى تعرض أطفالمد) 7(جدول 

 النسبة العدد التعرض لتجارب صادمة

   التعرض لتجارب صادمة

 41.9 85 نعم

 58.1 118 ال

   صادمةنوعیة التجارب ال

 30.5 62 هدم منزل

 11.3 23 إصابة

  :مدى مشاهدة األطفال لمنظر القتل واألشالء لألفراد المتوفین ومدى مرورهم بفقدانات سابقة. 3

مـــن بـــین أطفــال العینـــة شـــاهدو منظـــر القتـــل أو أشـــالء % 43.1أظهــرت النتـــائج أن مـــا نســـبته 

ســـابقة قبـــل الحـــرب  تبفقـــداناي العینـــة مـــروا مـــن األطفـــال فـــ% 31.7كـــذلك بینـــت النتـــائج أن , المتـــوفى

  :ج موضحة من خالل الجدول التاليوالنتائ, األخیرة
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 بتجارب فقدان مدى مشاهدة األطفال لمناظر القتل واألشالء لألفراد المتوفین والمرور  )8(جدول 

  سابقة

 النسبة العدد مدى مشاهدة األطفال

شاهدت منظر القتل 

 وأشالء المتوفى
  

 43.1 90 نعم

 56.9 119 ال

   مررت بفقدان سابقة

 31.7 64 نعم

 68.3 138 ال

  

  :طبیعة الوفاة لدى األطفال األكثر صعوبة علیهم. 4

مــن األطفــال یعتبــرون مــوت األخ األكثــر صــعوبة فــي % 55.6أوضــحت النتــائج أن مــا نســبته 

ال یعتبــر مــوت األخــت مــن األطفــ% 5.3و, مــنهم یعتبــر مــوت األب صــعباً % 32.6ومــا نســبته , تقبلهــا

األكثـــر " تجـــارب الفقـــدان الســـابقة"فـــي حـــین اعتبـــر األطفـــال مـــوت الصـــدیق أو الخـــال أو العـــم , صـــعبا

ــنة الفقـــدان فقـــد تبـــین أن %2.7صـــعوبة فـــي تقبلـــه حیـــث كانـــت النســـبة  مـــن % 78.2، أمـــا بالنســـبة لسـ

من هؤالء % 21.8بینما , ممن یعتبرون فقدانهم األكثر صعوبة 2009في عام  األطفال فقدوا أشخاصاً 

ویعتبرون فقدانهم األكثر صعوبة، الغالبیة العظمى لسبب الوفاة  2008في عام  األطفال فقدوا أشخاصاً 

لـك بنسـبة لمن یعتبر أطفال العینة أن فقدانه كان األصعب هو قصـف مـن طـائرة وقصـف صـاروخي وذ

تـائج موضـحة مـن خـالل الجـدول والن .والجدول التالي یوضح النتائج, على التوالي% 40.1, 41.6%

  :التالي
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  طبیعة الوفاة لدى األطفال األكثر صعوبة علیهم )9(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تساؤالت الدراسة: ثانیاً 

  ؟ات الحزنشعور األطفال باستجاب دىما م :األولالتساؤل 

للتحقــق مــن التســاؤل األول، تــم إیجــاد النســبة المئویــة لبنــود مقیــاس الحــزن، فقــد تبــین أن أكثــر 

ن بـذكریات األطفال یستمتعو  )%44.1(بصورة دائمة، كانت كالتالي الفقرات التي أجاب علیها األطفال 

ون بـأن جـزءًا یشـعر % 32.2یشـعرون بـأنهم مصـدومون لوفـاتهم، ومن األطفـال % 35.1جیدة عنهم، و

% 28.4و، نــه مــات فعــالً ال یســتطیعون قبــول اْ % 28.9كبیــرة مــنهم تــوفى مــع الشــخص الــذي فقــدوه، و

 النسبة العدد طبیعة الوفاة والسنة

طبیعة الوفاة األكثر صعوبة على 

 األطفال
  

 55.6 104 األخ

 32.6 61 األب

 3.7 7 األم

 5.3 10 األخت

 2.7 5 العم أو الخال أو الصدیق

   الفقدان سنة

2008 45 21.8 
2009 161 78.2 

  العدد أسباب الوفاة

 41.6 84 قصف طائرة

 3.0 6 قصف فسفور

 5.4 11 عیار ناري

 4.0 8 استشهاد

 5.9 12 قذیفة دبابة

 40.1 81 قصف صاروخ
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أن  یـــرون% 26.5أنـــه قریـــب، و أویعتقـــدون أنهـــم ســـوف یرونـــه أو یســـمعوا عنـــه أو یشـــعرون بوجـــوده 

  :ولمعرفة تفاصیل أكثر أنظر الجدول التالي, )الذكریات عنه تعطیهم الدعم

  یوضح نسبة استجابة األطفال حول فقرات مقیاس الحزن) 10(جدول  

 %دائماً  %غالباً  %أحیاناً  %قلیالً   %أبداً  الفقرة الرقم

 44.1 25.1  24.6 4.3 1.9  استمتع بذكریات جیدة عنه 1

 35.1 24.6 19 16.1 5.2 اشعر أنني مصدوم لوفاته 5

 32.2  25.6 18 14.7  9.5 أنا اشعر إن جزئا كبیرا منى توفى معه 18

 28.9 17.5 18.5  22.3 2.8 ال أستطیع قبول انه مات فعال 8

 28.4 18 27 16.6 10 اعتقد أنني أراه أو اسمعه أو اشعر بوجوده قریب 3

 26.5 22.3 27.5 19.9 3.8 الذكریات عنه تعطیني الدعم 29

 25.6 20.9 21.8 19.4 12.3 أنا ال أرى إن لدي حیاه جیدة بدونه 16

 23.7 22.3 19.9 22.3 11.8 ن حیاتي فارغة بدونهاشعر إ 14

 23.2 23.7 25.6 13.3 14.2 اشعر كثیرا بالوحدة منذ وفاته 9

24 
اشعر بالغیرة الشدیدة من أشـخاص آخـرون الـذین لـم یفقـدوا مـن 

 یحبون
33.2 14.2 18.5 11.4 22.7 

  21.8 26.1 17.5 18 16.6 أنا ال أتحدث عن الشخص المتوفى ألنه من المؤلم التفكیر به 15

 18.5 21.3 24.6 19.9 15.6 الحیاة بالنسبة لي لم یعد لها تلك الغایة منذ وفاته 12

 18.5 22.3 26.5 21.3 11.4 اشعر بالتوتر منذ وفاته 20

6 
ال اسـتطیع التوقــف عــن التفكیــر بالشــخص المتــوفى عنــدما أریــد 

 التفكیر بأشیاء أخرى
5.2 19 36 21.8 18 

 13.3 11.4 23.2 25.6 26.5 لمسافة بیني وبین األشخاص من حولي منذ وفاتهاشعر با 25

 11.8  19 21.3 23.2 24.6 لدي أفكار مزعجة عن وفاته 11

13 
انه من الصعب إن أثق بأناس آخرون منذ وفاته حتى من كنت 

 أجد لدیهم الراحة من قبل
30.3 21.3 24.6 12.8 10.9 

2 
أو صــحیة احتاجهــا ألنهــا تــذكرني ال أقــوم بعمــل أشــیاء ایجابیــة 

 بالمتوفى
16.6 31.3 28.4 13.7 10 

21 
أنا أحاول عدم التفكیر بالشخص المتـوفى الن ذلـك یتسـبب لـي 

 بذكریات ومشاعر غیر سارة
19.4 27.5 24.2 20.9 8.1 

 7.6  7.1 17.1 14.2 54 لدي أحالم غیر سارة ومخیفة عنه 23
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  الحزن لدى األطفال في العینة؟ى استجابات دما م: التساؤل الثاني

ـــاب  ـــال، قامــــت الباحثــــة بحسـ ـــاعر عنــــد األطفـ ـــتوى اســــتجابات الحــــزن والمشـ ــــى مسـ للتعــــرف عل

ذلــك مــن خــالل الجــدول  حویتضــ الحــزن،المتوســطات واالنحــراف المعیــاري والــوزن النســبي الســتجابات 

  :التالي

ي الستجابات الحزن یوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسب) 11(جدول

  لألطفال

  100یتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلیة ثم ضرب الناتج في 

  

ابق أن متوســـط درجـــات الحـــزن عنـــد األطفـــال بلـــغ أظهـــرت النتـــائج الموضـــحة فـــي الجـــدول الســـ

وهــذا یــدل علــى أن األطفــال %) 52.3(درجــة، وبــوزن نســبى  14.01درجــة وبــانحراف معیــاري  41.9

  .متوسطلدیهم مستوى حزن 

  

  ى التوافق النفسي واالجتماعي لدى األطفال في العینة؟دما م: لثالتساؤل الثا

مــاعي لــدى األطفــال، فقــد قامــت الباحثــة بحســاب للتعــرف علــى مســتوى التوافــق النفســي واالجت

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد مقیاس التوافق النفسي واالجتمـاعي 

  :ذلك من خالل الجدول التالي حویتضللمقیاس، والدرجة الكلیة 

  

  

  

 
 
  

 %الوزن النسبي االنحراف المعیاري المتوسط الدرجة الكلیة عدد الفقرات األبعاد

 52.3 14.01 41.9 80 20 استجابات الحزن
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لتوافق لنسبي ألبعاد مقیاس ایوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن ا )12(جدول

  لالنفسي واالجتماعي لألطفا

  100یتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلیة ثم ضرب الناتج في 

  

واالجتمـاعي متوسط درجات التوافـق النفسـي أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق أن 

وهــذا یــدل علــى أن %) 66.3(، وبــوزن نســبى 22.7درجــة وبــانحراف معیــاري  124.7لألطفــال قــد بلــغ 

األطفـــال لـــدیهم مســـتوى توافـــق نفســـي واجتمـــاعي بشـــكل متوســـط، فقـــد تبـــین أن أعلـــى نســـبة كانـــت لبعـــد 

یــة بعـد التوافــق یلیــه فـي المرتبـة الثان, %79.9التوافـق األسـري حیــث احتـل المرتبـة األولــى وبـوزن نسـبي 

ویلیــه بعــد التوافــق , %63.2ثــم بعــد التوافــق الجســمي بــوزن نســبي , %69.9االجتمــاعي وبــوزن نســبي 

  %.54.3ثم یلیه بعد التوافق النفسي في المرتبة األخیرة بوزن نسبي ,% 60.4االنسجامي بوزن نسبي 

  :فرضیات الدراسة: اً لثثا

تعزى لمتغیر العمر بة الحزن صائیة في مقیاس استجاال توجد فروق ذات داللة إح: "الفرضیة األولى

"  

-Independent - Sample T)) ت(الختبـار هـذه الفرضـیة قامـت الباحثـة باسـتخدام اختبـار 

Test)  ــات األطفـــال الـــذین أعمـــارهم أقـــل مـــن ـــین متوســـط درجـ ــتقلتین للمقارنـــة ب ســـنة،  12لعینتـــین مسـ

سنة بالنسبة لدرجات استجابات الحـزن لألطفـال،  12ومتوسط درجات األطفال الذین أعمارهم أكثر من 

  :ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي

 األبعاد
عدد 

 الفقرات

الدرجة 

 الكلیة
 المتوسط

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

 %النسبي
 الترتیب

 3 63.2 7.5 26.5 42 21 البعد الجسمي

 5 54.3 6.2 26.1 48 24 البعد النفسي

 1 79.9 6.3 27.2 34 17 البعد األسري

 2 69.9 5.3 25.1  36 18 اعيالبعد االجتم

 4 60.4 4.6 16.9 28  14 البعد االنسجامي

  66.3 22.7 124.7 188 94 الدرجة الكلیة
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لكشف الفروق بین الفئات العمریة لألطفال بالنسبة لدرجات استجابة ) ت(نتائج اختبار  )13(جدول 

  الحزن والمشاعر لألطفال

 مستوى الداللة "ت"قیمة  االنحراف معیاري المتوسط العدد الفئات العمریة

 13.9 40.5 109 سنة 12 – 9
-1.5 0.12 // 

 14.2 43.5 102 سنة 16 – 13

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـط  عدم وجودتبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق 

ســنة بالنســبة ) 16-13(ط درجــات األطفــال فــي ســن ســنة، ومتوســ) 12-9(درجــات األطفــال فــي ســن 

، وهذا یدل على أن األطفال في t-test =-1.5, p-value>0.05 ) (لألطفال  درجات استجابة الحزنل

  .لدیهم مشاعر متساویة في الحزن) 15-12(واألطفال في الفئة العمریة ) 12-9(الفئة العمریة 

لــوحظ ف عنــد االطفـال تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون و لمعرفـة العالقــة بــین متغیــر العمــر و الحــزن

  ,وجود عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین العمر ودرجة استجابة الطفل للحزن

  ( r = 0.15, p-value<0.05) , وهـذا یـدل علـى أنـه كلمـا كبـر العمـر لـدى األطفـال كلمـا أدى إلـى

 Elissa et al) أجرتهـاالدراسـة التـي  :ق معهذا ال یتفو , زیادة درجات مشاعر الحزن والعكس صـحیح

 Patric smith)مـن سـبتمبر و دراسـة  11بعـد تفجیـرات  آبـاؤهمالـذین فقـدوا  األطفـالعلـى   (2005

هناك عالقة ذات داللة حیث لم تكن  الهرسكالذین تعرضوا للحرب في البوسنة و  األطفالعلى  (2002

) 2002ثابت ناضل شعت و ( أجراهاالدراسة التي  :مع بینما تتفق, بین استجابة الحزن و متغیر العمر

 إحصـائیاغزة حیث وجد فرق دال  أطفالحول اثر صدمات االحتالل النفسیة على استجابة الحزن لدى 

  .سناً  األكبر األطفالبین استجابة الحزن یعزى للعمر لصالح 

ــدى الفئـــة ذلـــك یرجـــع الْ  أنتـــرى الباحثـــة و  ــیس ) 12-9(العمریـــة الصـــغرىن مفهـــوم المـــوت لـ لـ

ـــداً أو  واضـــحاً  ـــة العمریـــة  كی ـــركمـــا هـــو للفئ االنفعـــالي یهـــدأ التـــوتر  وفـــي تلـــك المرحلـــة , )16-13( األكب

یسـتمروا و , في هذا العمر وكأنهم غیـر مهتمـون بـالموت األطفالیشاهد  أنفمن الشائع ، بممارسة اللعب

تقلیــد  إلــىیمیلــوا و , موجــود انــه مــازال أنفســهمبالحفــاظ علــى عالقــة قویــة مــع المتــوفي مــن خــالل خــداع 

المؤلمـة بالنسـبة لهـم  األمـورقد یتجنبوا الحدیث فـي  أنهم إلى إضافةهذا من ناحیة  ,بتصرفاتهم اآلخرین

الـذین یمـرون فـي مرحلـة المراهقـة فـي ذلـك و  سـناً  األكبـر األطفـالمـع  بالمقارنـةغیره  أوینشغلوا باللعب و 

بالتالي تظهـر بوضـوح عنـد تعبیـرهم عـن مـا یشـعروه طرة و واالنفعاالت هي المسی الوقت فتكون المشاعر
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ذلـك علـى  تـأثیرواع بشـكل كبیـر لمـدى فالمراهق مدرك لحقیقة المـوت و , متجاه وفاة شخص عزیز علیه

قد یكون للحزن لدى المراهق عالقة بالشعور بالذنب خصوصا لو كان لدیه عالقة یشوبها  أیضاً , حیاته

لتـــي لهـــا عالقـــة اوف مشـــاكل المـــراهقین فـــي العائلـــة و مـــن المعـــر وفـــاة و قبـــل ال األخ أو األبالتـــوتر مـــع 

  . غیرهابالسیطرة و 

ــة إحصــائیة فــي التوافــق النفســي واالجتمــاعي بالنســبة : "الفرضــیة الثانیــة ال توجــد فــروق ذات دالل

  ."للفئات العمریة لألطفال

-Independent - Sample T)) ت(الختبـار هـذه الفرضـیة قامـت الباحثـة باسـتخدام اختبـار 

Test)  ــات األطفـــال الـــذین أعمـــارهم أقـــل مـــن ـــین متوســـط درجـ ــتقلتین للمقارنـــة ب ســـنة،  12لعینتـــین مسـ

ــن  ــر مـ ــذین أعمــــارهم أكثــ ــال الــ ــاعي  12ومتوســـط درجــــات األطفــ ســــنة بالنســــبة للتوافــــق النفســــي واالجتمــ

  :ویتضح ذلك من خالل الجدول التاليلألطفال، 

  روق بین الفئات العمریة لألطفال بالنسبة للتوافق النفسي واالجتماعيلكشف الف) ت(نتائج اختبار  )14(جدول 

التوافق النفسي 

 واالجتماعي

 سنة  16 -13 سنة  12 – 9
 "ت"قیمة 
 

 الداللة مستوى
 المتوسط

االنحراف 

 المعیاري
 المتوسط

االنحراف 

 المعیاري

 0.73// 0.35 7.1 26.4 7.9 26.7 البعد الجسمي

 0.07// 1.79 6.3 26.7 6.9 28.4 البعد النفسي

 0.25// 1.17 6.8 26.6 5.9 27.7 البعد األسري

 0.08// 1.73 5.2 24.5 5.3 25.8 البعد االجتماعي

 0.56// 0.59 4.9 18.0 4.5 18.3 البعد االنسجامي

 0.13// 1.52 23.0 122.2 22.8 127.1 الدرجة الكلیة

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 

  

بالنســـبة للدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس التوافـــق النفســـي : تبـــین مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق مـــا یلـــي

 12-9(واالجتماعي، تبین عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات األطفال فـي سـن 

ــي ســـن ) ســـنة ــات األطفـــال فـ توافـــق النفســـي ال(بالنســـبة للدرجـــة الكلیـــة ) ســـنة 16 – 13(ومتوســـط درجـ

الذین فقدوا أقرباء من الدرجة األولى ) سنة 12- 9(وهذا یدل على أن األطفال في سن , ) واالجتماعي
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لـدیهم توافـق نفسـي واجتمـاعي بدرجـة ) سـنة 16-13(في الحـرب األخیـرة علـى غـزة، واألطفـال فـي سـن 

   .متساویة

لـوحظ عـدم وجـود فـروق ذات داللـة أما بالنسبة ألبعاد مقیاس التوافق النفسـي واالجتمـاعي، فقـد 

 – 13(ومتوسط درجات األطفال في سن ) سنة 12-9(إحصائیة بین متوسط درجات األطفال في سن 

ــنة 16 ــاد التالیـــة ) سـ ــبة لألبعـ التوافـــق الجســـمي، التوافـــق األســـري، التوافـــق االجتمـــاعي، التوافـــق ( بالنسـ

الـذین فقـدوا أقربـاء مـن الدرجـة األولـى ) سـنة 12- 9(، وهذا یدل على أن األطفال في سن )سجامياالن

قریبـًا متسـاویة فـي هـذه لـدیهم درجـات ت) سـنة 16-13(في الحرب األخیرة على غزة، واألطفال فـي سـن 

الشـهداء فـي  ألبنـاءعـن التوافـق النفسـي ) 2000خالـد إصـبیح (دراسـة  أوجدتـههذا یتفـق مـع مـا األبعاد و 

  .األطفالستوى التوافق ترجع لعمر غزة حیث لم تكن هناك فروق ذات داللة في م

  :ذلك قد یعود لعدة عوامل منها أنترى الباحثة وهنا 

ü أقـارب أن إلـىن هم شهداء فعلى الرغم من صعوبة حقیقة الموت یطبیعة الوفاة فالمتوف 

مـنهم  األطفـالخاصـة بیـر و المسـاندة مـن فئـات المجتمـع بشـكل كالشهداء یلقون الدعم و 

  .ما قبل المراهقة أوهقة سواء كانوا بمرحلة المرا

ü  ًــا ــدان واقعـــة علـــى شـــخص  أیضـ ــة دون  أولـــم تكـــن كارثـــة الفقـ ــرىعائلـ ـــة  ،األخـ فالغالبی

الوحیـد  بأنـهمراهـق  أوبالتـالي لـن یشـعر طفـل و  ،األقـلالعظمى فقدوا عزیزا واحدا على 

هــذا یهــون و , أكثــر أو الشــيءقریبــه یمــر بــنفس  أوبتلــك المحنــه بــل ربمــا جــاره صــدیقة 

یلعبـوا الـدورین دور الفاقـد مـن ناحیـة ودور مقـدم الـدعم  أیضـاً نتهم و یجعلهـم علیهم مح

  .أخرىمن ناحیة 

ü ة نفســیة تســاعدهم علــى بیعطــي هــؤالء مــا یحتاجونــه مــن صــال اإلســالم أن إلــى ضــافةإ

الصـبر  أهلـهممـا یلهـم  بالجنـةالتوافق بشكل جیـد حیـث وضـع الشـهید فـي درجـات علیـا 

مــا شــعور  هــذا یعطیــه نوعــاً ف ،قریــب لشــهید أوالطفــل ابــن كــون  إذاً , الفخــر بــه أیضــاً و 

ــالبعــــض  أنذكــــر اْ وهنــــا , بالرضـــا بالمدرســــة علــــى  الــــذین لــــم یكونــــوا معروفــــون األطفــ

مــنهم مــن تفــوق معروفــون و  أصــبحواحتــى االجتمــاعي قبــل الحــرب المســتوى الدراســي و 

 .التي مر بها األحداثبعد الحرب و  دراسیاً 
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  "جنسلل هفي مقیاس استجابة الحزن بالنسب جد فروق ذات داللة إحصائیةال تو : "الفرضیة الثالثة

للمقارنـــة بـــین متوســـط درجـــات األطفـــال الـــذكور ) ت(الختبـــار هـــذه الفرضـــیة تـــم إجـــراء اختبـــار 

والنتــائج المتعلقــة بهــذه الفرضــیة , ومتوســط درجــات األطفــال اإلنــاث بالنســبة لمقیــاس اســتجابة الحــزن

  :موضحة بالجدول التالي

  

لعینتین مستقلتین لكشف الفروق بین الذكور واإلناث بالنسبة لمقیاس " ت"نتائج اختبار  )15(جدول

  لألطفال استجابات الحزن

 المتوسط العدد نوع الجنس
االنحراف 

 المعیاري
 )ت(قیمة 

مستوى 

 الداللة

 12.8 38.5 90 ذكور
-3.01 ** 0.00 

 14.5 44.4 121 إناث

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند **   غیر دالة        //     

  

تبــین مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین 

متوســط درجــات األطفــال الــذكور ومتوســط درجــات األطفــال اإلنــاث بالنســبة لــدرجات مقیــاس اســتجابات 

الفـروق كانـت لصـالح اإلنـاث، وهـذا یـدل , t-test =-3.01, p-value<0.0 ) (الحـزن لـدى األطفـال 

دراســة  :ذلــك ال یتفــق مــعو , ر حــزن أكثــر مــن األطفــال الــذكورعلــى أن األطفــال اإلنــاث لــدیهن مشــاع

علــى غـزة حیـث لــم تكـن هنــاك  األخیـرةمباشــرة بعـد انتهـاء الحــرب  أجریـتالتــي ) 2009 آخـرونثابـت و (

توجـد فـروق  ال) 2002اضـل شـعت وثابـت ن(دراسـة  كـذلكو  ،ت تعزى للجنس في اسـتجابة الحـزنفروقا

 أجریـتالتـي  (Patric Smith 2002)دراسـة  :بینما یتفـق مـع ,الحـزنتعزى للجنس بالنسبة الستجابة 

وتـرى  .منهـا لـدى الـذكور أعلـى اإلنـاثحیث وجدت اسـتجابة الحـزن لـدى  الهرسكالبوسنة و  أطفالعلى 

الـذي یلزمهـا البقـاء فـي البیـت اعي الثقـافي للبنـت الوضـع االجتمـ :التالیة لألسبابذلك یعود  أنالباحثة 

التــي مــن فیــه لیســت بــذلك العمــق للبنــت التواصــل فتكــون عالقتــه بالبیــت و و یســمح للولــد بحریــة الحركــة و 

الكبیـر  األخیصـبح  األبلـو مـات و  األبحیـث یكـون  ،التبعیـة لشـخص مـاربى على الحاجـة لالنتمـاء و تُ 

لــك فــي حـال مــوت ذ, روتـین حیــاة یومیـةتواصــل و هـا عالقــة تعلـق و التبعیـة ینشــأ عن تلــك ,ومـن ثــم الـزوج

للبنــت  أیضــاً  .الحــزنو  األمــانتشــعر بعــدم  أنمــن الطبیعــي , الحمایــةالشــخص الــذي تســتمد منــه الــدعم و 
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یعــود لطبیعــة تربیــة البنــت قــد  برأیــيذلــك و  ،منــه للولــد أفضــلالقــدرة علــي التعبیــر عــن المشــاعر بشــكل 

ــةالولــــد فــــي مجتمعاتنــــا العر و  ــن تبكــــي وتشــــكي و  أنفمســــموح للبنــــت , بیــ ــمتعبــــر عــ ـــالكالم  األلــ والحــــزن بـ

حتــى یكــون " ال یعبــر"یكــون قــوي  أنبــل یجــب  ،بینمــا غیــر مقبــول للولــد فعــل ذلــك, الــدموعوالمشــاعر و 

تلـك الحقیقـة , مریـرةحـرب مؤلمـة و  أثنـاءله عالقة بطبیعة الحدث فهـو مـوت بشـهادة  اآلخر األمر .رجل

الرغبـة باالنتقـام وتخـتلط حقیقـة المــوت بنــوع مـن الغضـب و  األلـمكور مـنهم یتحـدثوا عـن الـذ بـاألوالدتـدفع 

تلـك الـروح فـي العـادة تكـون موجـودة لـدى و  ،لتعبیرات التي لها معنى التحـدي والصـمود والصـبرببعض ا

  . اإلناثمن  أكثرالذكور 

ــة إحصــائیة فــي التوافــق النفســي: "الفرضــیة الرابعــة    واالجتمــاعي بالنســبة  ال توجــد فــروق ذات دالل

  ."لجنسل

للمقارنة بین متوسط درجات األطفال ) ت(الختبار هذه الفرضیة قامت الباحثة باستخدام اختبار

الـذكور ومتوسـط درجـات األطفـال اإلنـاث بالنســبة لمجـاالت التوافـق النفسـي واالجتمـاعي لألطفـال الــذین 

والنتائج المتعلقة بهذه الفرضـیة موضـحة , ى غزةفقدوا أقرباء من الدرجة األولى في الحرب األخیرة عل

  :بالجدول التالي

لكشف الفروق بین الذكور واإلناث بالنسبة ألبعاد التوافق النفسي ) ت(نتائج اختبار ) 16(جدول 

  واالجتماعي لألطفال

 األبعاد

 إناث ذكور
قیمة 

 "ت"

مستوى 

 المتوسط الداللة
االنحراف 

 معیاري
 المتوسط

االنحراف 

 يمعیار 

 0.80// 0.26 7.2 26.4 8.0 26.7 البعد الجسمي

 0.18// 1.34 6.8 27.1 6.3 28.3 البعد النفسي

 0.16// 1.41 7.0 26.6 5.3 27.9 البعد األسري

 0.80// 0.26 5.5 25.1 4.9 25.3 البعد االجتماعي

 0.64// 0.47 4.9 18.0 4.3 18.3 البعد االنسجامي

 0.32// 0.99 24.6 123.3 20.5 126.5 الدرجة الكلیة

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 
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بالنســـبة للدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس التوافـــق النفســـي  :تبـــین مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق مـــا یلـــي

واالجتماعي،فقـــد لـــوحظ عـــدم وجـــود فـــروق جوهریـــة ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات الـــذكور 

-t-test =0.99, p ) (جــات اإلنــاث بالنســبة لـــدرجات التوافــق النفســي واالجتمــاعي ومتوســط در 

value>0.05 , وهــذا یــدل علــى أن األطفــال الــذكور الــذین فقــدوا أقربــاء مــن الدرجــة األولــى فــي الحــرب

أمـا بالنسـبة  .األخیرة على غزة واألطفال اإلناث لدیهم درجـات متسـاویة فـي التوافـق النفسـي واالجتمـاعي

ـــد لـــوحظ عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین أل بعـــاد مقیـــاس التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي، فق

التوافـــق الجســـمي، التوافـــق (إلنـــاث بالنســـبة لألبعـــاد التالیـــة متوســـط درجـــات الـــذكور ومتوســـط درجـــات ا

ل اإلنـاث ، وهذا یدل على أن األطفال الذكور واألطفـا)افق االنسجامياألسري، التوافق االجتماعي، التو 

تقریبًا متساویة فـي هـذه الذین فقدوا أقرباء من الدرجة األولى في الحرب األخیرة على غزة لدیهم درجات 

المحرومین  لألبناءحول التوافق النفسي ) 2000المجدالوي (دراسة كل من  :وذلك ال یتفق مع ,األبعاد

, التوافق الشخصيموع التوافق و بمج اإلناثحیث كان الفرق لصالح  اإلعدادیةفي المرحلة  األمهاتمن 

فرق ذا داللة  ، حیث وجدالشهداء في غزة أبناءعن التوافق النفسي لدى ) 2000اصبیح (كذلك دراسة و 

ـــق االجتمــــاعي لصــــالح  ــد التوافـ ـــاثفــــي بعــ ـــدت دراســــة , اإلنـ ـــا وجـ حــــول التوافــــق ) 1996مخیمــــر (بینمـ

:  بینمــا یتفــق مــع ،لصــالح الـذكور إلنــاثالشـهداء حیــث وجــد فــرق بـین الــذكور و ا أبنــاءاالجتمـاعي لــدى 

نور (دراسة و  لألطفالعالقته بالتوافق النفسي م و حول فقدان األ )1998محمد  إخالص(دراسة كل من 

الســوداني (خرطــوم ودراســة الشــهداء فــي ال أبنــاءعــن التوافــق االجتمــاعي لــدي ) 1998الهــادي الصــغیر 

مـن  اإلناثحیث ال یوجد فروق بین الذكور و  ،ءلشهداا ألبناءالنفسي حول التوافق االجتماعي و ) 1990

دم تفسیر ذلك مشابه لما كنـت قـد تحـدثت بـه بالنسـبة لعـو  .النفسيالشهداء في التوافق االجتماعي و  أبناء

ابه لـه مـن حیـث مـا كذلك متغیر الجـنس مشـو , بالنسبة للعمراالجتماعي وجود فرق في التوافق النفسي و 

 أیضــاً الخاصــة بموضــوع المــوت والشــهادة و تفســیراتهم لــرؤیتهم و  إضــافة ،عــممــن د اإلنــاثیلقــاه الــذكور و 

  . الدعم الدیني
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بـــین درجـــات  0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة ": الفرضــیة الخامســـة

  ".استجابة الحزن بالنسبة لنوع القرابة مع المتوفى

لدراسـة ) One-Way ANOVA –ن األحـادي تحلیل التبای(للتحقق من ذلك تم إجراء اختبار 

, أم, أب, أخ(ع القرابــة للمتــوفى وهــي كالتــالي الفروقــات بــین درجــات مقیــاس اســتجابة الحــزن بالنســبة لنــو 

  :النتائج موضحة من خالل الجدول التاليو , )أخت

  

نوع یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي لدرجات مقیاس االستجابة للحزن تبعا ل )17(جدول

  القرابة للمتوفى

 مصدر التباین
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

" ف"قیمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.001 ** 4.65 876.2 3 2628.5 بین المجموعات

   188.5 202 38078.5 داخل المجموعات

    205 40707.0 المجموع

  0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 

  

تبــین مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین 

ولمعرفـة , (F= 4.65 ,p-value < 0.05)درجات استجابة الحزن بالنسبة لنوع قرابة المتوفى لألطفـال 

 least significant difference, أقـل فـرق معنـويLSDالفـروق بـین المجموعـات تـم إیجـاد اختبـار 

للمقارنات البعدیة في حالة تجانس التباین، فقد تبـین أن األطفـال الـذین فقـدوا أبـائهم لـدیهم درجـات حـزن 

كما تبین أن األطفال الذین فقـدوا , أكثر من األطفال الذین فقدوا أخوانهم خالل الحرب األخیرة على غزة

 ،وهذه الفروق ذات داللـة إحصـائیة, دوا أخواتهمأمهاتهم وآبائهم لدیهم درجات حزن أكثر من األطفال فق

 :والنتائج موضحة بالجدول التاليفي حین لم تالحظ أي فروق بین المجموعات األخرى، 
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للمقارنات البعدیة بین طبیعة نوع القرابة للمتوفى بالنسبة  LSDیوضح نتائج اختبار) 18(جدول 

  الستجابات الحزن لألطفال

 األخت األم األب األخ توسطالم العدد نوع القرابة

 0.13 0.18 0.001** 1 39.9 111 األخ

 0.003** 0.89 1  45.8 73 األب

 0.04* 1   46.5 8 األم

 1    33.9 14 األخت

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 

  
الحــزن و  الصــدمةحــول ) 2006وآخــرون  Betty Pfefferbaum( ذلــك ال یتفــق مــع دراســةو 

ــرات و  ــدى أطفـــال نیروبـــي بعـــد تفجیـ ـــة 1998االكتئـــاب لـ ــین  أنحیـــث وجـــد  .للســـفارة األمریكی ــة بـ العالقـ

االستجابة الصادمة بعد التفجیر مع الحزن كانت متشابهتین لمن فقدوا أفراد من األسرة أو األقرباء ومن 

  .فقدوا أصدقاء ومعارف

علــى الطفــل مــن  أصــعبیعتبــران  األم أو األبن النتیجــة منطقیــة حیــث فقــدا أنتــرى الباحثــة و 

مایة من كل ما قد یسبب التهدیـد والقلـق معنى للرعایة والح والدینبالفیرى الطفل  ،األخت أو األخفقدان 

لـه  أعمـقبل هنـاك فقـدان , اشتیاقا ال یقتصر فقط على فقدان جسدي و هن األمرو , في المجتمع المحیط

 األصـغر أوسـواء المـراهقین  ألبنـائهمفي البنـاء النفسـي  لآلباءدور قوي  هناكف ،االنتماءعالقة بالهویة و 

فهـو  ،حیاتـهمسـتقبله و  إلیـهقلـق لمـا سـیؤول و بـل هـو حـزین  همالطفل هنـا ال یحـزن فقـط لمـوتف, سنا منهم

لكن الحـزن هنـا و  ،أیضاً فهو مؤلم  األخبالنسبة لفقدان  أما .حزین على نفسه كما هو حزین لفقدان والده

  .وهنا ما فقد هو عالقة أكثر منه فقدان حمایة أو انتماء. لشخص نفسهدان الفق

  

بـــین درجـــات  0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة : "الفرضــیة السادســـة

  ".مجاالت التوافق النفسي واالجتماعي بالنسبة لنوع قرابة المتوفى باألطفال

لدراسـة ) One-Way ANOVA –ل التبـاین األحـادي تحلی(ر للتحقق من ذلك تم إیجاد اختبا

الفروقــات بــین مجــاالت التوافــق النفســي واالجتمــاعي بالنســبة لنــوع قرابــة المتــوفى لألطفــال الــذین فقــدوا 
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والنتــائج ، )أخــت , أم, أب, أخ( أقربـاء مــن الدرجـة األولــى فـي الحــرب األخیــرة علـى غــزة وهـي كالتــالي 

  :موضحة من خالل الجدول التالي

  

یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي لدرجات مجاالت التوافق النفسي واالجتماعي  )19(جدول

  تبعا لنوع القرابة للمتوفى

 مصدر التباین األبعاد 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

" ف" قیمة

 المحسوبة
 الداللة مستوى

 البعد الجسمي

 0.52//  0.74 42.4 3 127.1 بین المجموعات

   57.2 200 11440.5 داخل المجموعات

    203 11567.6 المجموع

 البعد النفسي

 0.83 // 0.17 7.3 3 21.9 بین المجموعات

   43.6 201 8771.9 داخل المجموعات

    204 8793.8 المجموع

 البعد األسري

 0.30 // 1.22 49.5 3 148.4 بین المجموعات

   40.6 201 8155.5 داخل المجموعات

    204 8303.9 المجموع

 البعد االجتماعي

 0.48 // 0.83 23.4 3 70.1 بین المجموعات

   28.3 202 5720.3 داخل المجموعات

    205 5790.4 المجموع

 البعد االنسجامي

 0.07//  2.40 52.4 3 157.1 بین المجموعات

   21.8 201 4378.1 داخل المجموعات

    204 4535.2 المجموع

 الدرجة الكلیة

 0.88 // 0.22 118.1 3 354.3 بین المجموعات

   536.6 198 106255.2 داخل المجموعات

    201 106609.5 المجموع

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 
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ذات داللــة إحصــائیة تبــین مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق 

التوافــق الجســمي، التوافــق النفســي، التوافــق (بعــاد التالیــة األجتمــاعي لألطفــال و بــین التوافــق النفســي واال

بالنسـبة لنـوع قرابـة المتـوفى لألطفـال، وهـذا یـدل علـى ) ق االجتماعي، التوافق االنسجامياألسري، التواف

  .التوافق النفسي واالجتماعي ومجاالته عند األطفاللم یكن له تأثیر جوهري على  القرابةأن متغیر نوع 

 ةمؤازر وما ترتب علیها من  أحداثهاو  األخیرةخصوصیة الحرب  إلىذلك یعود  أنترى الباحثة و 

فقـد  ،النفسـيو  االجتمـاعيو  لـى المسـتوى المـاديالمساندة من شرائح كثیـرة فـي المجتمـع عو ورغبة بالدعم 

القـوا اهتمـام بهـم ربمـا لـم یعرفـوه مـن قبـل العدید من البرامج الداعمـة و  في أقرباؤهمالشهداء و  أبناءاندمج 

 أخبــن الشــهید محــط االهتمــام وكــذلك إ فأصــبح, التواصــلممــا ســاعدهم علــى التعبیــر و  ،لمســتوىبــنفس ا

خبروهـا سـواء  التـي التعبیر والمبـادرة علـى الـرغم مـن المأسـاةذلك عزز قدرتهم على التواصل و و , دالشهی

و ذلــك نــاتج عــن مــا یعطیــه االســالم مــن قیمــة و مكانــه علیــا للشــهداء و , أخــت أو أخ أو أبمــن فقــد 

  .و ما یوصي به الناس لالهتمام و رعایة االیتام, بالتالي اهلهم 

  

ال توجــد فـروق ذات داللــة إحصـائیة فـي اســتجابة الحـزن بالنســبة لنـوع التجربــة : "الفرضـیة السـابعة

  ".)إصابة, زلهدم من(تي تعرضوا لها الصادمة ال

ـــم إجـــراء اختبـــار  ــذه الفرضـــیة ت ـــة بـــین متوســـط درجـــات األطفـــال الـــذین ) ت(الختبـــار هـ للمقارن

ــال الـــذین تعرضـــوا لإلصـــابة بالنســـبة الســـتجابات الحـــزن  ــزل ومتوســـط درجـــات األطفـ تعرضـــوا لهـــدم منـ

  :والنتائج المتعلقة بهذه الفرضیة موضحة بالجدول التاليلألطفال، 

  

لكشف الفروق بین المرور بتجارب صادمة بالنسبة استجابة الحزن ) ت(تبار نتائج اخ )20(جدول 

  لدى األطفال

 مستوى الداللة "ت"اختبار  االنحراف المعیاري المتوسط العدد نوع التجربة الصادمة

 16.7 43.2 62 هدم منزل
0.58  //0.56 

 13.2 41.0 23 إصابة

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 
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 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیةتبــین مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول الســابق 

 إلصابة توسط درجات األطفال الذین تعرضوابین متوسط درجات األطفال الذین تعرضوا لهدم منزل وم

عرضـوا لهـدم منـزل وهـذا یـدل علـى أن األطفـال الـذین ت, (t-test=0.58, p-value >0.05) :كالتـالي

ثابـت (دراسـة  :وذلـك ال یتفـق مـع, واألطفال الذین تعرضوا لإلصابة لدیهم مشاعر حزن تقریبًا متسـاویة

 أنحیـــث وجـــد  ،الفلســـطینیین فـــي منطقـــة الصـــراع لألطفـــالحـــول المشـــاكل االنفعالیـــة ) 2002 آخـــرونو 

ن أكثـر مـن األطفـال الـذیأعـراض خـوف هم اظهـروا أعـراض مـا بعـد الصـدمة و األطفال الذین دمرت بیوت

 :بعنــوان) Patric smith,   et al) )2002كـذلك دراســة و . تعرضـوا ألنـواع أخــرى مـن الصــدمات

لــدیهم مســتوى  األطفــال أنوجــد  ، حیــثالتوافــق النفســيو  ســكالهر و  البوســنة أطفــالالتعــرض للحــرب لــدى 

لهـا عالقـة بدرجـه  انالضـغوط كـ درجـةو  ،اسـتجابات الحـزنضغوط ما بعد الصدمة و  أعراضعالي من 

والتي كانت بعنـوان ) 2006(وآخرون  Betty Pfefferbaum :كذلك وجدت دراسةو . تعرضهم للعنف

عالقــة طردیــة " ةللســفارة األمریكیـ 1998االكتئـاب لــدى أطفـال نیروبــي بعــد تفجیـرات الحــزن و و  الصـدمة"

  .فجیراتمن الت لألذىإیجابیة بین ردة فعل الصادمة بعد التفجیر والتعرض الجسدي 

, األولـىمن كال الفئتین تعرضوا لفقدان شخص عزیز من الدرجة  األطفال أنهنا ترى الباحثة و 

الحـرب  أثنـاء إلصابةتعرضوا أثر تلك االستجابة للذین فقدوا و لكن لم تتو  ،فوجدت لدیهم استجابة الحزن

الغالـب فـي  أسـئلتهانـت المقیـاس المسـتخدم لقیـاس اسـتجابة الحـزن ك أن إلـىوذلـك یعـود  ،هدم منزلهم أو

 أولهـا عالقـة باالنتمـاء للمنـزل  أسـئلةلم تطرح و  ،الحیاة بدونهتركز على الشخص المتوفي والعالقة به و 

مــن  رأیــتمــن خــالل مــا و  أخــرىمــن ناحیــة و  ،هــذا مــن ناحیــة, فقدانــهالحیــاة بعیــدا عنــه و  أوالعالقــة بــه 

الدعم من المحیطین بهم بشـكل كبیـر سـواء  یلقون األطفالهؤالء  أنفي الحرب  إلصابةتعرضوا  أطفال

هـذا و  ،رج مـن حـربالطفـل یبـدوا كبطـل خـ أنإلـى  إضـافة, مؤسسـات المجتمـع أوالمدرسـة  أوفي البیت 

اسـة حیـث یمـروا بمرحلـة موضـع الدر  األطفـالخاصـة لـدى  اآلخرین األطفالما یمیزه ربما عن غیره من 

 أیضـاً فهـو  ،لـدى الـبعض مسـاعد نفسـیاً  عـامالً  اإلصـابة تعتبـر أیضـاً , مرحلـة مـا قبـل المراهقـةالمراهقة و 

م لــربمــا ذلــك یخفــف عنــه اْ و  ،أب أو أخــت أخ كــانلــیس فقــط الشــهید متــأثر مــن جــراء الحــرب و مصــاب و 

ولــم یســتطع المســاعدة  أمامــهلــو كــان حــادث االستشــهاد  خصوصــاً  ؛وجــد إنالشــعور بالــذنب الفقــدان و 

  .وقتها
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ق ذات داللــة إحصــائیة فــي مجــاالت التوافــق النفســي واالجتمــاعي ال توجــد فــرو: "الفرضــیة الثامنــة

  .")إصابة, هدم منزل(وا لها بالنسبة لنوع التجربة الصادمة التي تعرض

للمقارنة بین مجاالت التوافـق النفسـي ) ت(الختبار هذه الفرضیة قامت الباحثة باستخدام اختبار

رضوا لهدم منزل ومتوسط درجات األطفـال الـذین واالجتماعي بالنسبة لمتوسط درجات األطفال الذین تع

   :والنتائج موضحة بالجدول التالي ،تعرضوا إلصابة

  

لكشف الفروق بین المرور بتجارب صادمة بالنسبة لمجاالت التوافق ) ت(نتائج اختبار  )21(جدول 

  النفسي واالجتماعي

 مجاالت الدراسة

 إصابة هدم منزل
 قیمة

 "ت"

 مستوى

 طالمتوس الداللة
االنحراف 

 معیاري
 المتوسط

االنحراف 

 معیاري

 0.64 // 0.46 9.46 25.5 8.08 26.4 البعد الجسمي

 0.91 // 0.10 7.86 25.8 6.52 26.0 البعد النفسي

 0.73 // 0.34 8.86 26.3 6.48 27.1 البعد األسري

 0.78 // 0.27- 4.70 26.0 5.87 25.7 البعد االجتماعي

 0.93 // 0.07- 4.60 17.3 4.60 17.3 البعد االنسجامي

 0.91 // 0.11 26.69 124.2 24.77 124.9 الدرجة الكلیة

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 

  

بالنســـبة للدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس التوافـــق النفســـي  :تبـــین مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق مـــا یلـــي

ذات داللة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات األطفـال الـذین تعرضـوا واالجتماعي، لوحظ عدم وجود فروق 

ـــق النفســـــي  ـــذین تعرضـــــوا إلصـــــابة بالنســـــبة لـــــدرجات التوافــ ــال الــ ــدم منـــــزل ومتوســـــط درجـــــات األطفـــ لهـــ

تعرضـوا لهـدم  األطفـال الـذینوهـذا یـدل علـى أن , t-test =0.11, p-value>0.05 ) (واالجتمـاعي 

أمــا  .دیهم درجــات متســاویة فــي التوافــق النفســي واالجتمــاعيمنــزل واألطفــال الــذین تعرضــوا إلصــابة لــ

بالنسبة ألبعاد مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي، فقد لوحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 

متوســط درجــات األطفــال الــذین تعرضــوا لهــدم منــزل ومتوســط درجــات األطفــال الــذین تعرضــوا إلصــابة 
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، )ق االجتمــاعي، التوافــق االنســجاميالتوافــق الجســمي، التوافــق األســري، التوافــ( بالنســبة لألبعــاد التالیــة 

درجــات تعرضــوا إلصــابة لــدیهم  وهــذا یــدل علــى أن األطفــال الــذین تعرضــوا لهــدم منــزل واألطفــال الــذین

 أن إلـىاالجتمـاعي بـین الفئتـین د عـدم الفـرق فـي التوافـق النفسـي و یعـو و  .تقریبًا متساویة في هـذه األبعـاد

هنــاك  أنصـحیح , األطفــالاالقتصـادیة المحیطــة هـي متشــابهة لـدى الغالبیــة مـن لظـروف االجتماعیــة و ا

منهــا للغالبیــة  أيبنــاء  أعیــد أنلــم یحصــل و  منــازل وبیــوت مجــاورة لكــن الهــدم حــدث لعــدة هــدم لمنــزل و 

ــى انتهــــاء الحــــرب و  ،إصــــابةذلــــك بالنســــبة لحــــدوث و  ،العظمــــى ــتبیان كانــــتفبعــــد عــــام علــ  تطبیــــق االســ

 أیضـاً  .البناء بإعادةلوعود  سكنهم انتظاراً  أماكنكذلك استقر الناس في في معظمها شفیت و  اإلصابات

  .االستمرارلهؤالء لمساعدتهم على التكیف و  أجنبیةندة من مؤسسات محلیة و دعم ومساهناك تواصل و 

  

لمشـاهدة منظـر  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اسـتجابة الحـزن بالنسـبة" :الفرضیة التاسعة

  ."القتل أو أشالء المتوفى

للمقارنة بین متوسط درجات األطفال الذین شاهدو ) ت(الختبار هذه الفرضیة تم إجراء اختبار 

القتـل للمتــوفى أو األشــالء ومتوســط درجــات األطفــال الـذین لــم یشــاهدوا ذلــك بالنســبة الســتجابات الحــزن 

  :لسابقة موضحة بالجدول التاليوالنتائج المتعلقة بالفرضیة الدى األطفال، 

لقیاس الفروق بین درجات استجابة الحزن بالنسبة لمشاهدة ) ت(یوضح نتائج جدول  )22(جدول 

  القتل أو األشالء لدى األطفال

 المتوسط العدد مشاهدة القتل واألشالء
االنحراف 

 معیاري
 مستوى الداللة "ت"اختبار 

 14.2 44.8 90 نعم
2.61 0.01 ** 

 13.7 39.7 119 ال

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 

تبین من خالل الجدول السابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات األطفـال 

الــذین شــاهدو القتــل أو أشــالء المتــوفى ومتوســط درجـــات األطفــال الــذین لــم یشــاهدوا ذلــك فــي درجـــات 

والفـروق كانـت لصـالح األطفـال الـذین  ,(t-test=2.61, p-value < 0.05)حـزن المقیـاس اسـتجابة 

شاهدوا القتل واألشالء، مما یـدل علـى أن األطفـال الـذین شـاهدوا أشـالء المتـوفى أو قتلـه لـدیهم مشـاعر 

العزیـز ثابـت  عبدو ناضل شعت ( دراسة :یتفق معذلك و  ,ذلكحزن أكثر من األطفال الذین لم یشاهدوا 
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 األطفـالكـرب مـا بعـد الصـدمة لـدى علـى الحـزن و  أثرهـاالصـدمات النفسـیة لالحـتالل و "حول ) )2002(

ع الخبرات التي تتضمن المشاهدة والسمع وتطور كرب ما ربط بین نو  وجد عالقة حیث ،"غزةفي قطاع 

 أن توجــد (Al arjani, thabet & vostanis 2007)  دراســة كــذلكو . بعــد الصــدمة والحــزن

أن أكثـر وجـد حیـث  ،"فقدوا أبـائهم فـي الصـراع الحـالي التكیف لألطفال المصدومین الذین استراتیجیات"

  .الجرحى على التلیفزیونطفال كانت مشاهدة صور الشهداء و من األ% 92.2األحداث الصادمة لدى 

مشـهد القتـل لیزیـد مشـاعر الحـزن و  األشـالءالفقـدان تـأتي رؤیـة  أللـم باإلضافةنه ترى الباحثة اْ و 

فتخــتلط مشــاعر الحــزن , یدیــرتبط دائمــا بالــذكریات المرتبطــة بالشــه األشــالءرؤیــة مشــهد ف, األطفــال لــدى

 .أعمـــقو  أكثـــرالحـــزن مؤلمـــة و  فتصـــبح الـــذكریات, المؤلمـــة األحاســـیسالغضـــب وغیرهـــا مـــن بـــالخوف و 

عتبـر وبالتالي ت, ما بعد الصدمة أعراضالصادمة من العوامل المسببة لظهور  األحداثتعتبر مشاهدة و 

الطفـل التفكیـر  أرادفكلما , الستجابة الحزن ممفاقو  محزن أمرلشخص قریب  األشالءرؤیة مشهد القتل و 

و هـذا مـا ,لتسـیطر علـى التفكیـر وتتسـبب بـالحزن" صـور القتـل والـدم"االقتحامیـة  األفكـاربالمتوفي تأتي 

االونــروا بعــد الحــرب فقــد  ذكــرة و عبــر عنــه العدیــد مــن االطفــال فــي جلســات التفریــغ االنفعــالي بمــدارس

فلـم یكـن مـن  كانوا یصفون الحدث بالكثیر مـن المشـاعر القویـة عنـد حـدیثهم عـن مشـهد القتـل الـذي رأوه

االمــر مــرتبط بــالحواس مــن مشــاهدة للمنظــر الــى ســماع , الســهل علــیهم رؤیــة اشــالء مــن یحبــون امــامهم

لك من الصعب نسـیانه بـل یعمـل علـى لذ صوت االنین و الصراخ الى شم رائحة الدم و اللحم المحروق

یتــذكر  ت بــدون رؤیــة مشــهد القتــل فــالطبیعيمــع لــو كــان المــو  بالمقارنــة,ازدیــاد مشــاعر الحــزن و االلــم 

  . محببةفي الغالب تكون الذكریات و  ،األشالءعن الدماء و  بشكل بعیداً  أخوه أوالطفل والده 

  

فــي مجــاالت التوافــق النفســي واالجتمــاعي ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة ": الفرضــیة العاشــرة

  ".بالنسبة لمشاهدة منظر القتل أو أشالء المتوفى

للمقارنة بین متوسط درجات األطفال ) ت(الختبار هذه الفرضیة قامت الباحثة باستخدام اختبار

ة الـذین شــاهدوا منظـر القتــل أو أشـالء المتــوفى ومتوسـط درجــات األطفـال الــذین لـم یشــاهدوا ذلـك بالنســب

لمجــاالت التوافــق النفســي واالجتمــاعي لألطفــال الــذین فقــدوا أقربــاء لهــم مــن الدرجــة األولــى فــي الحــرب 

  :والنتائج المتعلقة بالفرضیة السابقة تتضح من خالل الجدول التالي ،األخیرة على غزة
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توافق لكشف الفروق بین مشاهدة القتل واألشالء بالنسبة ألبعاد ال) ت(نتائج اختبار  )23(جدول 

  النفسي واالجتماعي

أبعاد التوافق النفسي 

 واالجتماعي

 ال نعم

 مستوى الداللة "ت"قیمة 
 المتوسط

االنحراف 

 معیاري
 المتوسط

االنحراف 

 معیاري

 0.03*  2.19- 7.72 27.5 7.04 25.2 البعد الجسمي

 0.09 // 1.69- 5.83 26.6 6.64 25.2 البعد النفسي

 0.12// 1.57- 5.92 27.7 6.80 26.3 البعد األسري

 0.58 // 0.55 5.23 24.9 5.38 25.3 البعد االجتماعي

 0.52 // 0.64 4.69 16.7 4.58 17.1 البعد االنسجامي

 0.14 // 1.5- 21.76 126.7 23.96 121.9 الدرجة الكلیة

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 

  

وجـدت فـروق جوهریـة " البعـد الجسـمي"بالنسـبة للمجـال األول : ول السابق مـا یلـيتبین من خالل الجد

ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات األطفال الذین شاهدوا منظر القتل أو أشالء المتـوفى ومتوسـط 

 >t-test=2.19, p-value)درجات األطفال الذین لم یشـاهدوا ذلـك فـي درجـات مجـال البعـد الجسـمي 

، أي أن األطفال الذین لـم لم یشاهدوا مناظر القتل واألشالءرق كانت لصالح األطفال الذین الف ,(0.05

یشـــاهدوا منـــاظر القتـــل واألشـــالء لـــدیهم توافـــق جســـمي أكثـــر مـــن األطفـــال الـــذین شـــاهدوا منـــاظر القتـــل 

صـائیة بـین اتضـح أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إح" البعد النفسـي"أما بالنسبة للمجال الثاني  .واألشالء

متوسط درجات األطفال الذین شاهدوا منظر القتل أو أشالء المتوفى ومتوسط درجات األطفال الذین لم 

یشـاهدوا ذلــك مـن بــین الــذین فقـدوا أقربــاء مــن الدرجـة األولــى فــي الحـرب األخیــرة علــى غـزة فــي درجــات 

فـال الـذین شـاهدو القتـل وهـذا یـدل علـى أن األط, (t-test=1.69, p-value > 0.05)التوافـق النفسـي 

أمـــا بالنســبة للمجـــال  .أو األشــالء والــذین لـــم یشــاهدوا ذلــك لـــدیهم درجــات متســاویة فـــي التوافــق النفســي

اتضح أنه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات األطفال الـذین " البعد األسري"الثالث 

طفال الـذین لـم یشـاهدوا ذلـك مـن الـذین فقـدوا شاهدوا منظر القتل أو أشالء المتوفى ومتوسط درجات األ

-t)أقربـــاء لهـــم مـــن الدرجـــة األولـــى فـــي الحـــرب األخیـــرة علـــى غـــزة فـــي درجـــات مجـــال البعـــد األســـري 
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test=1.57, p-value > 0.05)  وهذا یدل على أن األطفال الذین شاهدو القتل أو األشالء والذین لـم

" البعـد االجتمـاعي"أمـا بالنسـبة للمجـال الرابـع  .األسـري یشاهدوا ذلك لدیهم درجـات متسـاویة فـي التوافـق

اتضح أنه ال یوجد فروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات األطفـال الـذین شـاهدوا منظـر القتـل 

أو أشــالء المتــوفى ومتوســـط درجــات األطفـــال الــذین لـــم یشــاهدوا ذلـــك مــن الـــذین فقــدوا أقربـــاء لهــم مـــن 

-t-test=0.55, p) یـرة علـى غــزة فـي درجـات مجــال البعـد االجتمـاعيالدرجـة األولـى فـي الحــرب األخ

value > 0.05) , وهـذا یـدل علـى أن األطفـال الـذین شـاهدو القتـل أو األشـالء والـذین لـم یشـاهدوا ذلـك

اتضـح " البعـد االنسـجامي"أمـا بالنسـبة للمجـال الخـامس  .لدیهم درجات متسـاویة فـي التوافـق االجتمـاعي

ذات داللـــة إحصـــائیة بــین متوســـط درجــات األطفـــال الـــذین شــاهدوا منظـــر القتـــل أو أنــه ال یوجـــد فــروق 

أشالء المتوفى ومتوسط درجات األطفـال الـذین لـم یشـاهدوا ذلـك مـن الـذین فقـدوا أقربـاء لهـم مـن الدرجـة 

 < t-test=0.64, p-value)األولى في الحرب األخیرة على غزة في درجات مجال البعـد االنسـجامي 

ذا یــدل علــى أن األطفــال الــذین شــاهدو القتــل أو األشــالء واألطفــال الــذین لــم یشــاهدوا ذلــك وهــ, (0.05

أمـــا بالنســـبة للدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس التوافـــق النفســـي  .لـــدیهم درجـــات متســـاویة فـــي التوافـــق االنســـجامي

وا واالجتماعي اتضح أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات األطفـال الـذین شـاهد

منظر القتل أو أشـالء المتـوفى ومتوسـط درجـات األطفـال الـذین لـم یشـاهدوا ذلـك مـن الـذین فقـدوا أقربـاء 

-t)لهم من الدرجة األولى في الحرب األخیرة على غزة في درجات مقیاس التوافـق النفسـي واالجتمـاعي 

test=1.5, p-value > 0.05) ,األشـالء والـذین لـم  وهذا یدل على أن األطفال الذین شـاهدو القتـل أو

  .یشاهدوا ذلك لدیهم درجات متساویة في مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي

 اً جســمی اً ظهــروا توافقــاْ  األشــالءالــدماء و الــذین شــاهدوا منظــر القتــل و  األطفــال أنتــرى الباحثــة و 

برؤیــة و , یةجســد أعــراضمتعلقــة باســتجابات و  األســئلةالتوافــق الجســمي عنــد قیاســه كانــت  عــدن بُ الْ  ؛قــلاْ 

ذي یــؤثر االشــمئزاز الــممــا یســبب الخــوف و  اإلنســانقطــع دامیــة مــن جســم یعنــي رؤیــة الــدماء و  األشــالء

فـي مجموعــات  األطفـالبعـض  أنذكــر وهنـا أْ . )الم فــي المعـدة والجسـمآ( :علـى اسـتجابات جسـدیة مثـل

 ،د كـانوا یحبونهـا مـن قبـلقـو  ،اللحـوم أكـللم یعودوا یرغبـوا فـي  أنهمالمساندة في مدارس االونروا ذكروا 

برؤیـــة تلـــك  إذن؛ یـــذكرهم بالحـــدث ألنـــهال یرغبـــوا حتـــى بشـــم الرائحـــة المنبعثـــة مـــن شـــواء اللحـــم  أیضـــاً و 

تـوافقهم مما یعني وجود استجابات جسدیة غیر مریحة تـؤثر علـى  لألكلالمشاهد المؤلمة تأثرت القابلیة 

ذاتـي لـیس مـن السـهل التـأثیر  أمـرات الجسـدیة االسـتجابو  األحاسیستعتبر و , األلمتسبب لهم الجسدي و 

لعـدم وجـود  تتـأثرلمقیـاس التوافـق لـم  األخـرى األبعـادبینمـا . األخـرى األبعـادعلیة بعوامل خارجیة كبقیـة 



 112

ادتلــك و  األشــالءعالقــة مباشــرة بــین رؤیــة   األســريكالــدعم  أخــرىلتــدخل عوامــل مســاعدة  إضــافة, األبعــ

  . متعددة بأشكال األطفالالنفسي لهؤالء  أیضاً و  المجتمعيو 
  

لمــدى ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي اســتجابة الحــزن بالنســبة :  "الفرضـیة الحادیــة عشــر

  ".وجود فقدانات سابقة لألطفال

للمقارنـة بـین متوسـط درجـات األطفـال الـذین لـدیهم ) ت( بار هذه الفرضیة تم إجراء اختبارالخت

ـــدان ــات األ حـــاالت فق ــط درجـ ــدیهم ســــابقة ومتوسـ ســـابقة بالنســــبة  حـــاالت فقــــدانطفــــال الـــذین ال یوجــــد لـ

  :والنتائج المتعلقة بالفرضیة السابقة موضحة بالجدول التاليالستجابات الحزن لدى األطفال، 

  

لقیاس الفروق بین درجات استجابة الحزن بالنسبة لمدى ) ت(یوضح نتائج جدول  )24(جدول 

  سابقة لدى األطفال حاالت فقدانوجود 

ى وجود فقدانات مد

 سابقة
 مستوى الداللة "ت"اختبار  االنحراف المعیاري المتوسط العدد

 14.9 46.2 64 نعم
3.10 0.01 ** 

 13.3 39.7 136 ال

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 

درجـات األطفـال وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـط  تبین من خالل الجدول السابق

ابقة ســـ حـــاالت فقـــدان، ومتوســـط درجـــات األطفـــال الـــذین ال یوجـــد لـــدیهم ســـابقاالـــذین فقـــدوا آخـــرین لهـــم 

والفـروق كانـت لصـالح األطفـال  ,(t-test=3.10, p-value < 0.05)درجـات مقیـاس اسـتجابة الحـزن 

ســابقة  حــاالت فقــدان ســابقة، ممــا یــدل علــى أن األطفــال الــذین لــدیهم حــاالت فقــدانالــذین یوجــد لــدیهم 

مــا  :ممــا یتفــق مــع, ســابقة حــاالت فقــدانلــدیهم مشــاعر حــزن أكثــر مــن األطفــال الــذین ال یوجــد لــدیهم 

االكتئــاب لــدى أطفــال نیروبــي الحـزن و  حــول) 2006(آخــرون و  Betty Pfefferbaumوجدتـه دراســة 

مرتبطــة بوجــود ردة فعــل وجــود أحـداث ســابقة ســلبیة بالحیـاة مــن  للســفارة األمریكیـة 1998بعـد تفجیــرات 

صــادمة للتفجیــر، ردة الفعــل الصــادم مرتبطــة بوجــود خبــرات صــادمة ســابقة، ممــا یزیــد احتمالیــة تعــرض 

  . هؤالء األطفال ألحداث صادمة فیما بعد
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 إدراكـهصـعب خاصـة بعـد  أمـرن الفقـدان فـي حیـاة الطفـل یعتبـر ذلـك یعـود الْ  أنترى الباحثـة و 

تبعاتهـا السـلبیة علیـه  أدركر بتجـارب فقـدان سـابقة وفهـم صـعوبتها و مـ أنفـي حـال و ، المیت ال یعود أن

لـو كـان المتـوفي قریـب  فبالقطع هو لن یرغب بان یمـر بتلـك التجربـة مـن جدیـد خصوصـاً  ،أسرتهعلى و 

علـى خصوصـیة المرحلـة العمریـة  أؤكـد أن أریـد أیضـاً , بـذلك تـزداد مشـاعر الحـزنف ،األولـىمن الدرجـة 

ــا توجــد طبیعــة افهــم یمــروا بمرحلــة المراهقــة ومــا قبــل المراهقــة و  ؛ســةعینــة الدرا ألطفــال لتفكیــر الــذي هن

مــن مــرة لهــؤالء  ألكثــربــذلك یكــون المــرور بتجربــة الفقـدان و , األسـوأتوقــع تغلـب علیــه العاطفــة والخیــال و 

 ،مـةیفقدوهم فـي مـرات قاد أن نیخافو لهم بالقلق على من یحبون و أیضًا یتسبب قد  ،السهل باألمرلیس 

  .مما یزید لدیهم مشاعر الحزن

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مجاالت التوافق النفسي واالجتمـاعي : "الفرضیة الثانیة عشر

  ".بالنسبة لمدى وجود فقدانات سابقة لألطفال

للمقارنة بین متوسط درجات األطفال ) ت(الختبار هذه الفرضیة قامت الباحثة باستخدام اختبار

جد لدیهم فقدانات سـابقة ومتوسـط درجـات األطفـال الـذین ال یوجـد لـدیهم فقـدانات سـابقة بالنسـبة الذین یو 

والنتائج المتعلقة بالفرضـیة السـابقة تتضـح مـن خـالل الجـدول لمجاالت التوافق النفسي واالجتماعي، 

  :التالي

ل بالنسبة لكشف الفروق بین مدى وجود فقدانات سابقة لألطفا) ت(نتائج اختبار ) 25(جدول 

  ألبعاد التوافق النفسي واالجتماعي

أبعاد التوافق النفسي 

  واالجتماعي

 ال نعم

 "ت"قیمة 
مستوى 

 المتوسط الداللة
االنحراف 

 معیاري
 المتوسط

االنحراف 

 معیاري

 0.39// 0.85- 7.2 26.8 8.2 25.8 البعد الجسمي

 0.16// 1.40- 6.5 28.0 7.1 26.6 البعد النفسي

 0.73// 0.34 6.3 26.9 6.6 27.3 سريالبعد األ

 0.81// 0.24- 5.0 25.1 6.1 24.9 البعد االجتماعي

 0.79// 0.27- 4.8 18.1 4.6 18.0 البعد االنسجامي

 0.46// 0.74- 23.0 125.1 23.8 122.5 الدرجة الكلیة

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 
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بالنسـبة للدرجـة الكلیـة لمقیـاس التوافـق النفسـي واالجتمـاعي،  :الجـدول السـابق مـا یلـي تبین مـن خـالل

  سابق فقدانلوحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات األطفال الذین یوجد لدیهم 

تمـاعي بالنسبة لدرجات التوافق النفسـي واالج سابق نطفال الذین ال یوجد لدیهم فقداومتوسط درجات األ

) ( t-test =-0.74, p-value>0.05 , األطفـال الـذین یوجـد لـدیهم فقـدان سـابقوهـذا یـدل علـى أن 

أمـا  .لدیهم درجـات متسـاویة فـي التوافـق النفسـي واالجتمـاعي قساب طفال الذین ال یوجد لدیهم فقدانواأل

ذات داللة إحصائیة بین بالنسبة ألبعاد مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي، فقد لوحظ عدم وجود فروق 

طفـال الـذین ال یوجـد لـدیهم ومتوسـط درجـات األ األطفال الـذین یوجـد لـدیهم فقـدان سـابقمتوسط درجات 

االجتمــاعي، التوافـــق  التوافــق الجســمي، التوافـــق األســري، التوافــق(بالنســبة لألبعـــاد التالیــة  ســابق فقــدان

طفـال الـذین ال یوجـد لـدیهم واأل هم فقـدان سـابقاألطفال الـذین یوجـد لـدیوهذا یدل على أن  ،)االنسجامي

  .لدیهم درجات تقریبًا متساویة في هذه األبعاد فقدان سابق

نه بالنسـبة للتوافـق النفسـي واالجتمـاعي للمجمـوعتین فـال یوجـد فـرق حیـث حقیقـة تري الباحثة اْ و

بــذلك و  ،خیــرةب االبطبیعــة الحــال فــي الحــر حــدث یلــم  الفقــدان الســابقف ،الفقــدان واحــدة فــي تلــك الحــرب

 أحــداثمــا رافقهــا مــن و  األخیــرةفــي الحــرب  أحــداً فقــدوا  ألنهــم ،التوافــق متشــابه للجمیــع اســتجابةكانــت 

والمجتمعــي كـــان  األســـريالــدعم و , فبشـــاعة الحــرب والخـــوف والمــوت كانــت متشـــابهة, متشــابهة للجمیــع

و فــي ظــروف  عــن الحــرب داً التــي حــدثت بعیــابقة و ســ حــاالت فقــدانبالحســبان وجــود  أخــذیُ لــم و , متســاو

إضافة لخصوصـیة الـدعم , ما یمیز الموت فیهاو  وبشاعتها هنا متعلق بالحرب فاألمر, مختلفة و عادیة

  .و التواصل و القیمة االجتماعیة و الدینیة للشهداء في هذة الحرب

  

جــات بـین در  0.05ال توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة " :الفرضـیة الثالثـة عشـر

  ".سبة لفقدان أكثر من شخص في الحدثاستجابة الحزن بالن

لدراسـة ) One-Way ANOVA –تحلیل التباین األحـادي (للتحقق من ذلك تم إجراء اختبار 

ر مـن شـخص فـي الحـدث وهـي كالتـالي الفروقات بین درجات مقیاس استجابة الحزن بالنسبة لفقدان أكثـ

  :ئج موضحة من خالل الجدول التاليالنتاو , )واحد ، اثنان، ثالثة، أربعة(
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یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي لدرجات مقیاس االستجابة للحزن تبعا  )26(جدول

  لفقدان أكثر من شخص في الحدث

 مصدر التباین
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

" ف"قیمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.66// 0.5 106.8 3 320.3 بین المجموعات

   199.0 207 41198.9 داخل المجموعات

    210 41519.3 المجموع

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 

  

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عــدم تبــین مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول الســابق 

 < F= 0.54, p-value)أكثـر مـن شـخص فـي الحـدث بـین درجـات اسـتجابة الحـزن بالنسـبة لفقـدان 

وهـذا یــدل علــى أن متغیــر فقــدان أكثــر مــن شــخص فــي الحــدث لــم یكــن لــه تــأثیر جــوهري علــى , (0.05

  .استجابات الحزن لدى األطفال

الحزن یظهـر بسـبب فـ, الكمـي تـأثیرهمـن  أكثـر المـوت نـوع تـأثیر أنذلـك یؤكـد  أنترى الباحثـة و 

هــذا ســیؤثر فمــن شــخص  ألكثــرلكــن كــون المــوت حــدث و , مــن مــن قســوةحــدوث المــوت بكــل مــا فیــه 

مــن  ألكثـرالمــوت حـدث  أنلكــن بعـد مـرور الوقــت تكـون الحقیقـة المطلقـة و  ،باالسـتجابة الفوریـة للفقـدان

و , إیالمــاً  األكثـرنحـو الشـخص الـذي یعتبــر موتـه  أكثــرتمیـل مشـاعر الحــزن بالوضـوح و  فتبـدأ ،شـخص

قســوة و الشــدة و التكــرار مــن العوامــل التــي قللــت مــن التــأثیر الكمــي للمــوت فــي الحــرب االخیــرة كانــت ال

فطبیعـة المــوت و شـدته و مــروره علـى اغلبیــة البیــوت و االحیـاء قلــل مـن اهمیــة العـدد و زاد مــن اهمیــة 

 أكثـرتكون له اسـتجابة حـزن  األبفقدان  أنوجد في هذه الدراسة  فمثالً , الكیفیة و الطریقة و التفاصیل

اكثــرمن  األبتكــون اســتجابة الحــزن لدیــه متجهــة نحــو  األخو  األبمــن فقــد  أنفاعتقــد  ,األخفقــد ممــن 

, أفضـلالذي كانت العالقـة معـه  األختكون استجابة الحزن لدیه تمیل نحو  أخمن  أكثرمن فقد و , األخ

  .توضح الفرق باالستجابة لدى الفئتین أخرىدراسات  إلىیحتاج  األمرربما و 

  

بـین درجـات  0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة : "ابعـة عشـرالفرضیة الر 

  ".مجاالت التوافق النفسي واالجتماعي بالنسبة لفقدان أكثر من شخص في الحدث
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لدراسـة ) One-Way ANOVA –تحلیل التبـاین األحـادي (للتحقق من ذلك تم إیجاد اختبار 

واالجتمــاعي بالنســبة لفقــدان أكثــر مــن شــخص فــي الحــدث وهــي الفروقـات بــین مجــاالت التوافــق النفســي 

  :والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي، )واحد، اثنان، ثالثة، أربعة(لي كالتا

  

یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي لدرجات مجاالت التوافق النفسي واالجتماعي ) 27(جدول

  تبعا لفقدان أكثر من شخص في الحدث

 مجموع المربعات مصدر التباین  األبعاد
درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

" ف"قیمة

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 البعد الجسمي

 0.08// 2.3 125.5 3 376.5 بین المجموعات

   55.7 205 11411.3 داخل المجموعات

    208 11787.8 المجموع

 البعد النفسي

 0.74// 0.4 18.2 3 54.7 بین المجموعات

   44.1 206 9084.5 داخل المجموعات

    209 9139.1 المجموع

 البعد األسري

 0.11// 2.0 80.0 3 240.1 بین المجموعات

   39.6 206 8165.7 داخل المجموعات

    209 8405.8 المجموع

البعد 

 االجتماعي

 0.96// 0.1 2.8 3 8.3 بین المجموعات

   28.1 207 5826.2 داخل المجموعات

    210 5834.4 المجموع

البعد 

 االنسجامي

 0.75// 0.4 8.9 3 26.8 بین المجموعات

   22.2 206 4563.6 داخل المجموعات

    209 4590.4 المجموع

 الدرجة الكلیة

 0.30// 1.2 646.0 3 1938.0 بین المجموعات

   525.3 203 106636.2 داخل المجموعات

    206 108574.2 المجموع

   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          / /
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تبــین مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة 

التوافــق الجســـمي، التوافــق النفســـي، التوافـــق (تمـــاعي لألطفــال وأبعـــاده التالیـــة بــین التوافـــق النفســي واالج

بالنســبة لفقــدان أكثــر مــن شــخص فــي الحــدث، وهــذا ) اعي، التوافــق االنســجاميفــق االجتمــاألســري، التوا

یدل على أن متغیر فقـدان أكثـر مـن شـخص فـي الحـدث لـم یكـن لـه تـأثیر جـوهري علـى مسـتوى التوافـق 

تــأثیره موجــود علــى حیــاة الطفــل فحقیقــة المــوت واقعــة و    .النفســي واالجتمــاعي ومجاالتــه عنــد األطفــال

لقـد كـان التركیـز , فمن فقد شـخص او اكثـر  لقـي الـدعم و المسـاندة ,  أكثر أوواحد  سواء كان المتوفي

التفاصیل االخرى مهمة و لكن لیست ذات تأثیر مثـل عـدد مـن , على كیف و این و متى حدثت الوفاة 

كـذلك فـالمجتمع , توفوا فالمحزونین یشعروا باالسى عند وصفهم لما حدث أكثر منه عند و صفهم للعدد

العالم قدما دعما نفسیا اجتماعیا كبیـرا لمـن فقـدوا اكثـر مـن شـخص ممـا سـاعدهم علـى التعامـل مـع و ا

  .حقیقة ما جرى بشكل مشابه لمن فقدوا شخصا واحدا

  

ــة إحصــائیة بــین التو  :عشــر خامســةالفرضــیة ال افــق النفســي واالجتمــاعي ال توجــد عالقــة ذات دالل

  ":لرجات استجابات الحزن لدى األطفادوأبعاده و 

توافـــق الختبــار هـــذه الفرضـــیة تـــم إیجــاد معامـــل ارتبـــاط بیرســـون لدراســة العالقـــة بـــین درجـــات ال

والنتـائج المتعلقـة بهـذه الفرضـیة , ودرجات استجابات الحزن لدى األطفـال النفسي واالجتماعي وأبعاده

  : موضحة من خالل الجدول التالي

ات الحزن لألطفال ودرجات التوافق یوضح نتائج معامل ارتباط بیرسون بین درج) 28(جدول 

  النفسي واالجتماعي لألطفال

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 0.001**  0.37- البعد الجسمي

 0.001**  0.51- البعد النفسي

 0.001**  0.19- البعد األسري

 0.001**  0.21- البعد االجتماعي

 0.07//  0.13- البعد االنسجامي

 0.001**  0.40- لیةالدرجة الك
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   0.05دالة عند *        0.01دالة عند ** غیر دالة          // 

وجــدت عالقــة عكســیة ذات داللــة : تبــین مــن النتــائج الموضــحة فــي الجــدول الســابق مــا یلــي

وهذا  ,r = -0.37, p-value<0.05 )( سمي واستجابات الحزن عند األطفالإحصائیة بین التوافق الج

قلـت درجـات التوافـق الجسـمي عنـد األطفـال  األطفـال كلمـاكلمـا زادت درجـات الحـزن عنـد  یدل على أنـه

واسـتجابات الحـزن  حصائیة بین التوافق النفسـيوجدت عالقة عكسیة ذات داللة إكما  .صحیحوالعكس 

وهـذا یـدل علـى أنـه كلمـا زادت درجـات الحـزن عنـد , (r = -0.51, p-value<0.05 )عنـد األطفـال 

وجدت عالقة عكسـیة وكذلك .   ي عند األطفال والعكس صحیحنفسقلت درجات التوافق ال لمااألطفال ك

-r = -0.19, p )ذات داللــة إحصـــائیة بـــین التوافـــق األســـري واســـتجابات الحـــزن عنـــد األطفـــال 

value<0.05) , وهـــذا یـــدل علـــى أنـــه كلمـــا زادت درجـــات الحـــزن لألطفـــال كلمـــا قلـــت درجـــات التوافـــق

عالقة عكسیة ذات داللـة إحصـائیة بـین التوافـق  لوجودباإلضافة  .طفال والعكس صحیحاألسري عند األ

وهذا یدل على أنـه كلمـا , (r = -0.21, p-value<0.05 )االجتماعي واستجابات الحزن عند األطفال 

كمـا  .زادت درجات الحزن لألطفال كلما قلت درجات التوافـق االجتمـاعي عنـد األطفـال والعكـس صـحیح

دم وجـود عالقـة ارتباطیـه ذات داللـة إحصـائیة بـین التوافـق االنسـجامي واسـتجابات الحـزن عنـد لوحظ عـ

وجـدت عالقـة عكسـیة ذات داللـة إحصـائیة بـین وأیضـًا  .r = -0.13, p-value<0.05 )( األطفـال 

-r = -0.40, p )واســتجابات الحــزن عنــد األطفــال ) الدرجــة الكلیــة(التوافــق النفســي واالجتمــاعي 

value<0.05) , وهـــذا یـــدل علـــى أنـــه كلمـــا زادت درجـــات الحـــزن لألطفـــال كلمـــا قلـــت درجـــات التوافـــق

  .النفسي واالجتماعي عند األطفال والعكس صحیح

العقلـي و هـود النفسـي استجابة الحزن یترتب علیها الكثیـر مـن المج أن إلىنعزو ذلك  أنیمكننا و 

 ،بالتـالي كلمـا زادت درجـات الحـزنو , على التوافقعلى قدرة الشخص  بالتالي تؤثرو  ،االنفعالي والبدنيو 

تقـف حیاتـه عنـد و  ،لهـا أسـیراً یبقـى  أویـرفض حقیقـة المـوت یستسلم الطفل للمشاعر المؤلمـة و  أنبمعني 

 ،جــزء منــه أنهــمال یشــعر و  أســرته أفــرادیتواصــل مــع  أنالشــخص یــرفض  أنلحظــة المــوت فهــذا مؤشــر 

لتوافـق ا ىقـادر علـنـه غیـر هـذا یعنـي اْ و  ؛جعلى االندما ه قادراً ال یجد نفسال یتفاعل مع مجتمعه و  أیضاً 

 األقــاربع المجتمـع و االنـدماج مــو  األســريحیــث التوافـق  ؛العكــس صـحیحو , نتیجـة لزیـادة درجــات الحـزن

یعنــى و  ،علــى تجــاوز حالــة الحــزن بشــكل جیــدالتفكیــر االیجــابي هــذا یســاعد وتقبــل الحقیقــة و  األصــدقاءو 

علـي التوافـق  األطفـالقـدرة  أنحیـث  األخیـرة یثبـت عكـس الفرضـیة بـذلك و  .فـققدرة الشخص علـى التوا

 أهمیـةنؤكـد بـذلك نـدرك و و , سـتجابة الحـزن لـدیهمتقلـل مـن درجـات التعامل مع الفقدان و اتساعدهم على 
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بالتــالي یتجــاوزوا و  ،حسـن قــدرتهم علـى التوافــق النفسـيالمحـزونین حتــى تت األطفــالالتواصــل مـع الـدعم و 

 مع العمل" حول )Judith C. Tozeland )1996: به دراسةهذا ما خلصت بشكل جید و  حزنالحالة 

 علـى الدراسـة أكـدت حیـث" والجمـاعي الفـردي االتجـاهین: والفقـدان الحـزن خالل من وعائالتهم األطفال

 التـدخل إلـى إضـافة مهـم العـائلي الـدعم, الحـزن مشاعر عن للتعبیر منفتح عائلي لجو بحاجة الطفل أن

 لـه لألسرة االقتصادي والوضع السائدة الثقافة أیضاً , التدخل عند العمر فروق مراعاة ویجب ،اإلرشادي

و فـي معظـم , التـدخل عنـد االعتبـار بعـین یؤخـذ أن یجـب االجتمـاعي الـدعمكذلك و  ،الدین وكذلك تأثیر

مســتوى توافــق جیــد و الدراســات التــي تناولــت التوافــق النفســي و االجتمــاعي البنــاء الشــهداء كــان لــدیهم 

ذلك یعني ان هؤالء االطفال تعاملوا مع حقیقـة المـوت و مـروا بتجربـة الحـزن بشـكل جیـد و ذلـك بفضـل 

ان الذین فقدوا في , الدعم االسري و الدیني و االجتماعي مما یؤثر بشكل قوي على التوافق النفسي لهم

مثــواهم الجنــة الــى جــوار االنبیــاء و , هللاهــذه الحــرب هــم شــهداء و الشــهداء هــم فــي المراتــب العلیــا عنــد ا

كل تلك المعاني و القـیم التـي یعطیهـا االسـالم للشـهداء تـؤثر , و هم أحیاء عند ربهم یرزقون, الصدیقین

قـدرتهم علـى , بشكل كبیر على قدرة الناس على التوافـق و التعامـل مـع الحقیقـة المـرة للمـوت بشـكل جیـد

و هـــذا یوضـــح و یؤكـــد مـــا , مراحـــل الحـــداد ایضـــا بشـــكل جیـــد التوافـــق تعكـــس مـــرورهم بحالـــة الحـــزن و

ـــدى  ــاعي ل ــزن و التوافـــق الـــنفس االجتمـ ــود عالقـــة عكســـیة بـــین اســـتجابة الحـ ــة بوجـ ــذه الدراسـ اوجدتـــه هـ

و ظهــر ذلــك واضــحا لــدى بعــض الحــاالت مــن االطفــال الــذین اصــروا علــى رفــض الواقــع و , االطفــال

التعامل معه انه ذكرى و امتنعوا عن التعامل بایجابیة مع تشبثوا بعدم االنفصال عن المتوفي و رفضوا 

و تـأثرت ایضـا رؤیـتهم للمسـتقبل و ثقـتهم بـه , هؤالء الصغار تـأثرت عالقـاتهم بمـن حـولهم, البدیل عنه 

و هـذا یـدل علـى انـه بازدیـاد , مما اثر على قدرتهم على التركیـز و التواصـل فتـدنى تحصـیلهم الدراسـي 

  .العكس صحیح الحزن یقل التوافق و

 
+ 
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  الدراسة توصیات

 جیــدة بدایــة تكــون علهــا توصــیات الباحثــة تقــدم, نتــائج مــن الدراســة إلیــه توصــلت مــا ضــوء فــي

, عزیـزاً  فقـدوا الـذین المحـزونین األشـخاص لـدى الحـزن اسـتجابة موضـوع علـى الضوء تسلیط إلى تهدف

 ومـن ومالحظتهـا معرفتهـا أهمیـة كـدلتؤ  الحـزن اسـتجابة موضوع إلى األنظار لفت الدراسة حاولت حیث

 مـــن نــهاْ , طبیعــي بشــكل الفقــدان مــع التعامــل علـــى األشــخاص هــؤالء ومســاعدة لفهــم معهــا التعامــل ثــم

 المتعلقــة والدراســات األدبیــات علــى طلعــوای أن اإلرشــادو  النفســیة الصــحة مجــال فــي للعــاملین الضــروري

 فقـدان حـدوث عنـد لصـدمةا بعد ما ضطرابوا الصدمة موضوع على التركیز فقط ولیس الموضوع بهذا

  .األفراد حیاة في ما

علـى  الفلسـطینيمجتمعنـا  فيلم ینل القسط الكافي من الدراسة  هذه الدراسة تطرح موضوعاً  نإ

هنـاك لـذا , المتعـددة بأوجههـاالمتكـررة  حـاالت الفقـدانو  للعدیـد مـن التجـارب الصـادمة تعرضـهالرغم من 

  .عالقته بمتغیرات جدیدةو ضرورة لدراسة هذا الموضوع 

حیــث , خاصــة بهــذا الموضــوع لألطفــالیهــتم المهنیــین العــاملین فــي مجــال الصــحة النفســیة  نأ

الصــادمة والفقــدانات التــي قــد تعرضــوا  األحــداثعلــى  األطفــال أفعــالتســاعدهم علــى فهــم  طبیعــة ردود 

  .أسبابهاا و حزن لها سماته استجابة هيهي لیس بالضرورة اضطرابات نفسیة لكن و , لها

البحث عـن اضـطرابات  إطاروالصدمة من  األطفالتخرج مراكز البحوث المختصة بقضایا  أن

, الــذین تعرضــوا لفقــدانات صــادمة لألطفــالفهــم ردة فعــل الحــزن خاصــة  إلــىنفســیة یوضــع بهــا الطفــل 

  .اضطراب ما بعد الصدمة بعد الحدث الصادم األطفالیطور  أنحیث لیس بالضرورة 

ــيمؤسســــات تضــــع ال أن ــاعدة هــــؤالء  لألطفــــالتعنــــى بالصــــحة النفســــیة  التــ ــة لمســ بــــرامج مالئمــ

  .ذویهم على التعامل مع خبرة الفقدانو  األطفال

  .تقترح له خطط للتدخلو  أخرىقادمة تدرس الموضوع من جوانب  ألبحاثربما یكون فكرة 

عـن  تسـاءلونیالـذین قـد  مـع األهـاليتعمل مؤسسات الصحة النفسیة على التواصل  أنضرورة 

  .یخافوا من تبعاتهلحادث الفقدان و  أطفالهمردود فعل 

ن یمــر بــه الطالــب مــ الــذيحیــث تســاعدهم علــى فهــم مــا  بــاألمرالمدرســین تهــتم المــدارس و  أن

  .التي قد تنعكس داخل الفصلدات فعل على تعرضه لحادث فقدان و ر استجابات و 
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  :مقترحات لدراسات مستقبلیة

همیـــة الموضـــوع یوضـــح اْ  لعنـــاوین لدراســـات مســـتقبلیة علهـــا تضـــیف شـــیئاً تقـــدم الباحثـــة بعـــض ا

  .خرىیساعد في التعامل مع موضوع الحزن من جوانب اْ و 

  .ولىمن الدرجة االْ  طفال الذین فقدوا قریباً ة النفسیة لدى االْ استجابة الحزن وعالقتها بالصالب. 1

  :ـرنة بطفال مقازن لدى االْ دراسات مقارنة تقیس استجابة الح. 2

  .)المراهقة والبلوغ, عمر المدرسة, لمدرسةما قبل ا(مراحل النمو المختلفة  -

  .ابناء الشهداء مقارنة بمن توفوا وفاة عادیة -

  .الفقدان قاربهم بعدبین من یعیشوا مع اْ یتام و یتام في مراكز االْ بین االْ  -

  .اءعز مقترح برنامج ارشادي للتعامل مع االطفال الذین فقدوا اْ . 3

  ).للمستقبل النظرة, تقدیر الذات, لتحصیل الدراسي(استجابة الحزن وعالقتها ببعض المتغیرات مثل . 4
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  أسماء المحكمین: أوالً 

  

  )1(قم ملحق ر 

  

  

  أستاذ مشارك بقسم علم النفس بالجامعة اإلسالمیة بغزة      سمیر قوته. د

  أستاذ مشارك بقسم علم النفس بجامعة األزهر بغزة  عبد العظیم المصدر  . د

  بجامعة األزهر بغزةبقسم أصول التربیة أستاذ مساعد     محمد هاشم أغا. د

  امعة األقصى بغزةأستاذ مشارك بقسم علم النفس بج    فضل أبو هین. د

  بجامعة األقصى بغزةبقسم أصول التربیة أستاذ مشارك       ناجي سكر. د

  أخصائي نفسي ببرنامج غزة للصحة النفسیة      سمیر زقوت. د

  ماجستیر باالحصاء التطبیقي ببرنامج غزة للصحة النفسیة      خلیل مقداد. أ
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  قائمة استجابات الحزن: ثانیاً 

)2( ملحق رقم   

بات الحزن األولي للتحكیممقیاس استجا  

  

  :بیانات أولیة

  _______________________/االسم-

  _________________/ الصف___  _____________________/العمر-

  ______________/عدد األشخاص الذین توفوا بالحرب األخیرة من الدرجة األولى-

  _____________________________/ن/نوع القرابة بالمتوفى-

ابة أو غیرها؟ اذكر إص  -هدم منزل : ل مررت أثناء تلك الحرب بتجارب صادمة أخريه-

_________  

  ___________________________ /ت منظر القتل و األشالء للمتوفىهل شاهد-

  ____________________/هل مررت بفقدانات سابقة قبل الحرب األخیرة؟ اذكر-

  )29انتقل إلى السؤال (ال            ن أقربائك المقربین؟ هل توفي أي م-أ

  )29رجاءا أكمل األسئلة حتى سؤال(نعم  )                   على اإلجابة ضع دائرة رجاءً (  

____________________________________________________  

  ).رجاءا صف عالقتك بهم(وفاة من تعتبر األكثر صعوبة في التعامل معها؟ -ا

________________________________________________  

  __________________هذا الشخص؟  أي شهر و أي سنه توفيفي  -ب

  ما الذي أدى إلى وفاته ؟ -ج

_________________________________________  

أو األشـخاص المهمـین بالنسـبة / حـدأ الجمل التالیة هي حول كیفیة تعاملك مع وفاة : إرشادات

أشـخاص الـذین / باسـتجاباتك لفقـدان الشـخص فكـر خصوصـاً , تجیب علـى كـل سـؤال بینما, لك

یحـدث ذلـك خـالل الشـهر  الرقم الذي یخبر كـم غالبـاً  ضع دائرة حول. وصفتهم بالسؤال السابق

 تـذكر دائمــاً , مسـتخدما مقیـاس الـدرجات الموجـود فــي بدایـة هـذا االسـتبیان لمسـاعدتك, الماضـي

  .لذلك اجب كل سؤال بالشكل الصحیح قدر اإلمكان, أو خاطئة انه ال توجد إجابات صحیحة
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 دائما غالبا أحیانا قلیال أبدا الفقرة الرقم

      استمتع بذكریات جیدة عنه 1

      ال أقوم بعمل أشیاء ایجابیة أو صحیة احتاجها ألنها تذكرني بالمتوفى 2

      اعتقد أنني أراه أو اسمعه أو اشعر بوجوده قریب 3

      انه من الصعب جدًا االستمرار بالعیش بدونه  4

      اشعر أنني مصدوم لوفاته 5

6 
ال استطیع التوقف عن التفكیر بالشخص المتوفى عندما أرید التفكیر 

                                                         بأشیاء أخرى
          

     

حة للشخص المتوفيأرى أحالم سعیدة ومری 7       

      ال أستطیع قبول انه ما فعال 8

      اشعر كثیرا بالوحدة منذ وفاته 9

10 
هي ما زال جزئا مهما في / أشعر انه على الرغم من أنه ذهب هو 

 حیاتي
     

      لدي أفكار مزعجة عن وفاته 11

      الحیاة بالنسبة لي لم یعد لها تلك الغایة منذ وفاته 12

13 
انه من الصعب إن أثق بأناس آخرون منذ وفاته حتى من كنت أجد 

 لدیهم الراحة من قبل
     

      اشعر إن حیاتي فارغة بدونه 14

      أنا ال أتحدث عن الشخص المتوفى ألنه من المؤلم التفكیر به 15

      أنا ال أرى إن لدي حیاه جیدة بدونه 16

ها/به انا استمتع بالتفكیر 17       

      أنا اشعر إن جزئا كبیرا منى توفى معه 18

      أفكار غیر سارة عن كیف توفى تتداخل عندما اتذكر ذكریات ممتعة له  19

      اشعر بالتوتر منذ وفاته 20

21 
أنا أحاول عدم التفكیر بالشخص المتوفى الن ذلك یتسبب لي بذكریات 

 ومشاعر غیر سارة
     

نفسي اتمنى أن یرجع وبذلك تكون معا مرة اخرى أجد  22       

      لدي أحالم غیر سارة ومخیفة عنه 23

      اشعر بالغیرة الشدیدة من أشخاص آخرون الذین لم یفقدوا من یحبون 24

      اشعر بالمسافة بیني وبین األشخاص من حولي منذ وفاته 25

م من معرفتي انه لیس موجوداشعر بالرغبة في النظر الیه على الرغ 26       

      انا اشعر بالغضب النه توفى وتركني 27

      افكر باالنتقام ممن كان مسؤوال عن وفاته  28

      الذكریات عنه تعطیني الدعم 29
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)3( ملحق رقم   

 مقیاس استجابات الحزن بعد التحكیم
 دائما غالبا أحیانا قلیال أبدا الفقرة الرقم

ع بذكریات جیدة عنهاستمت 1       

      ال أقوم بعمل أشیاء ایجابیة أو صحیة احتاجها ألنها تذكرني بالمتوفى 2

      اعتقد أنني أراه أو اسمعه أو اشعر بوجوده قریب 3

      انه من الصعب جدًا االستمرار بالعیش بدونه  4

      اشعر أنني مصدوم لوفاته 5

تفكیر بالشخص المتوفى ال استطیع التوقف عن ال 6       

      أرى أحالم سعیدة ومریحة للشخص المتوفي 7

      ال أستطیع قبول انه ما فعال 8

      اشعر كثیرا بالوحدة منذ وفاته 9

10 
هي ما زال جزئا مهما في / أشعر انه على الرغم من أنه ذهب هو 

 حیاتي
     

      لدي أفكار مزعجة عن وفاته 11

لحیاة بالنسبة لي لم یعد لها تلك الغایة منذ وفاتها 12       

13 
انه من الصعب إن أثق بأناس آخرون منذ وفاته حتى من كنت أجد 

 لدیهم الراحة من قبل
     

      اشعر إن حیاتي فارغة بدونه 14

      أنا ال أتحدث عن الشخص المتوفى ألنه من المؤلم التفكیر به 15

ن لدي حیاه جیدة بدونهأنا ال أرى إ 16       

ها/انا استمتع بالتفكیر به 17       

      أنا اشعر إن جزئا كبیرا منى توفى معه 18

      یتسبب لي التفكیر  بالمتوفي أفكار غیر سارة عن كیف توفى  19

      اشعر بالتوتر منذ وفاته 20

21 
ب لي بذكریات أنا أحاول عدم التفكیر بالشخص المتوفى الن ذلك یتسب

 ومشاعر غیر سارة
     

      اتمنى أن یرجع وبذلك تكون معا مرة اخرى  22

      لدي أحالم غیر سارة ومخیفة عنه 23

      اشعر بالغیرة الشدیدة من أشخاص آخرون الذین لم یفقدوا من یحبون 24

وبین األشخاص من حولي منذ وفاته اشعر بوجود بعد  بیني 25       

      اشعر بالرغبة في النظر الیه على الرغم من معرفتي انه لیس موجود 26

      انا اشعر بالغضب النه توفى وتركني 27

      افكر باالنتقام ممن كان مسؤوال عن وفاته  28

عنه تعطیني الدعمتساعدني الذكریات  29       
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)4(ملحق رقم   

 مقیاس استجابات الحزن النهائي للتطبیق
 دائما غالبا أحیانا قلیال أبدا الفقرة الرقم

      استمتع بذكریات جیدة عنه 1

      ال أقوم بعمل أشیاء ایجابیة أو صحیة احتاجها ألنها تذكرني بالمتوفى 2

      اعتقد أنني أراه أو اسمعه أو اشعر بوجوده قریب 3

      اشعر أنني مصدوم لوفاته 4

ر بالشخص المتوفى ال استطیع التوقف عن التفكی 5       

فعال تال أستطیع قبول انه ما 6       

      اشعر كثیرا بالوحدة منذ وفاته 7

      لدي أفكار مزعجة عن وفاته 8

      الحیاة بالنسبة لي لم یعد لها تلك الغایة منذ وفاته 9

10 
انه من الصعب إن أثق بأناس آخرون منذ وفاته حتى من كنت أجد 

راحة من قبللدیهم ال  
     

      اشعر إن حیاتي فارغة بدونه 11

      أنا ال أتحدث عن الشخص المتوفى ألنه من المؤلم التفكیر به 12

      أنا ال أرى إن لدي حیاه جیدة بدونه 13

      أنا اشعر إن جزئا كبیرا منى توفى معه 14

ف توفى یتسبب لي التفكیر  بالمتوفي أفكار غیر سارة عن كی 15       

      اشعر بالتوتر منذ وفاته 16

17 
أنا أحاول عدم التفكیر بالشخص المتوفى الن ذلك یتسبب لي بذكریات 

 ومشاعر غیر سارة
     

      لدي أحالم غیر سارة ومخیفة عنه 18

      اشعر بوجود بعد  بیني وبین األشخاص من حولي منذ وفاته 19

تعطیني الدعم تساعدني الذكریات عنه 20       
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  مقیاس التوافق النفسي االجتماعي قبل التعدیل: اً ثالث

  علي الدیب. د إعداد

  

  -____________/الصف___________ /العمر ______________/االسم

   

 بین بین ال نعم  العبارة الرقم

    أعاني من نزالت البرد .1

    ینفذ صبري بسهولة مع اآلخرین .2

    أحب أسرتي إلى درجة كبیرة .3

    اندمج في معظم النشاطات االجتماعیة مع زمالئي دائما .4

    المجتمع الذي أعیش فیه یشبع حاجاتي و رغباتي .5

    تنتابني اآلم في عیني .6

    أجد نفسي مرحا على غیر العادة دون سبب معین .7

    أتمتع بعالقة طیبه للغایة مع أفراد أسرتي . 8

    أتمناهایشعرونني بالمكانة االجتماعیة التي كنت  أصدقائي  .9

المجتمع  أهدافو طموحاتي تتفق بدرجة كبیرة مع  أهدافي  .10

 .إلیهالذي انتمي 

   

    أعاني من اضطرابات في معدتي و أمعائي .11

    من السهل أن یتملكني الغضب .12

    .عالقاتي طیبه مع والدي .13

    عالقاتي االجتماعیة مع جیراني طیبه للغایة .14

    .سهل االختالط بالناس إنني .15

    .بضیق في التنفس أصاب .16

    افقد ثقتي بنفسي بسهولة .17

    .عالقاتي طیبه بوالدتي  .18

اشبع فیها  أناستطیع  فإننيتسود حفلة  الكآبةما وجدت  إذا .19

 .روح المرح

   

    مجاراة الجو االجتماعي بدرجة كبیرةاستطیع  .20

    أصاب بنوبات إغماء في المواقف الصعبة .21

    اشعر في معظم األوقات بالحزن .22
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    .أخواتيتنشأ خالفات بیني و بین  .23

    اشعر بالحرج عند التعرف على أناس ألول مرة .24

یش اشبع معظم حاجاتي االقتصادیة في المجتمع الذي أع .25

 فیه

   

    یسهل أن تنتقل إلى عدوى الزكام .26

    اشعر بالوحدة حتى لو كنت مع الناس .27

    مشاجراتي قلیلة مع أفراد أسرتي .28

أجد متعة في ممارسة أنواع كثیرة من وسائل الترویح و  .29

 الرحالت و الحفالت

   

    اشعر بالفخر ألنني انتمي إلى هذا المجتمع .30

    عیناي شدیدة الحساسیة للضوء .31

    حالتي العصبیة مستقرة .32

    یتوافر الحب و الوفاق داخل أسرتي .33

    أفضل أن تقتصر حیاتي االجتماعیة على أفراد أسرتي .34

    اشعر بالرضا الن اآلخرین یفهمون مشاعري .35

    تستلزم صحتي الرعایة الطبیة المستمرة .36

    ى البقاء في المنزل في حالة مرحیصعب عل .37

    اشعر بجو من التفاهم داخل المنزل .38

في بعض األلعاب أو  أتطوع لالشتراكاشعر بالحرج عندما  .39

 األخرىنواحي النشاط 

   

    اشعر بان معظم الناس یستمتعون بالتحدث معي .40

    . الحساسیة الربو أو أبدا بمرضلم اصب  .41

    لسهل إثارتيمن ا .42

    بأفراد أسرتي أثق .43

    اكره النشاط االجتماعي .44

في الغالب یضطرني زمالئي إلى التشاجر معهم دفاعا عن  .45

 ما املك

   

    أسناني في حالة عالج .46

    إنني حساس أكثر من الالزم .47

    اشعر بالرضا و الراحة في المنزل .48
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    بلة الغرباءال أمانع في مقا .49

عندي شعور أن رؤسائي في العمل یفضلون أن ال أكون في  .50

 أماكن العمل التي یرأسونها

   

    اشعر بالتعب عندما انهض في الصباح .51

    إنني سریع البكاء .52

یسعدني جدا حضور الجلسات العائلیة في المنزل مع والدي  .53

 .إخوانيو 

   

    جیدة جداعالقاتي بزمالئي  .54

    ال اهتم كثیرا بالناس .55

    أعاني من تصلب في عضالتي .56

    أحیانا تعاودني رغبة شدیدة في الهروب من المنزل .57

    ظروفي األسریة ممتازة .58

    .أصادق اآلخرین بسهولة تامة .59

اشعر في كثیر من األحیان كما لو كنت أرید أن ابكي بسبب  .60

 یعاملني بهما الناس الظلم الذيو القسوة 

   

    من رض في سمعي أعاني .61

    أیأس بسهولة .62

    أسرتي توفر لي الجو الصالح للعمل و الجد .63

    أنا محبوب من زمالئي       .64

    . أشعر بالراحة و األلفة في هذا العالم الذي أعیش فیه .65

    من النادر أن یصیبني اإلمساك .66

    أشعر بالضیق و االكتئاب في معظم األحیان .67

    توجد عالقة طیبة بین أفراد أسرتي و أقاربي .68

    .أتمتع بشعبیة اجتماعیة بین األصدقاء .69

عندي التسامح و المرونة مما یجعلني أتقبل نقد اآلخرین و  .70

 .استفید منه

   

    .كنت أمرض بكثرة في طفولتي .71

    .یضایقني شعوري بالنقص .72

    .یسود التفاهم بیني و بین أفراد أسرتي .73

الذي ) الكلیة أو - المدرسة أو(منسجم في العمل  أننياشعر  .74

 إلیهاذهب 
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    أتشنجغالبا ما یغمى علي و  .75

    .أشعر بالراحة النفسیة .76

    .أشعر أنني أكثر سعادة في الحیاة العائلیة .77

ال ادعى إلى الحفالت أو المهرجانات التي تقیمها المدرسة  .78

 . أو المؤسسة أو الزمالء

   

    .أجد صعوبة في توازني أثناء سیري .79

    .أنا سعید في حیاتي .80

    .أعاني كثیرا من وجود خالفات أسریة .81

    .أشعر أن زمالئي یسرهم أن أكون معهم .82

    .ارتيمن الصعب استث .83

    .أشعر من وقت آلخر بالكراهیة نحو أفراد أسرتي التي أحبها .84

    .في الغالب ال یهتم من حولي بآرائي 85

    بسبب المرض) العمل أو(أتغیب عن الدراسة  .86

    .أكون متماسكا تماما و هادئا في المواقف الصعبة .87

    .أشعر معظم الوقت باآلم في رأسي .88

تتقلب حالتي المزاجیة بین السعادة و الحزن دون سبب  .89

 ظاهر

   

    .أشعر برعشة في حركات یدي .90

    .كثیرا ما تشغلني األفكار إلى درجة ال استطیع معها النوم .91

    تصیبني نوبات الصرع .92

    .ال أحب االشتراك في المناقشات الدینیة .93

    .ینتابني قلق على صحتي .94

    .االهتمام بأوامر الدین و تطبیقاتها أمر صعب بالنسبة لي .95

    .جسمي متناسق تماما مع وزني .96

    یشغل الدین جانبا بالغ األهمیة في حیاتي .97

    الم في القلب و الصدرآلدي  .98

    .اعتقد أن الدین و المسجد لهم أعظم األثر في نفسي .99

    .ةأشعر بآالم صحی .100

 
  بصورته النهائیة مقیاس التوافق النفسي االجتماعي
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ـــم ــــ ــــ ـــــ ــــ ــر______________________________   /االسـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ___________ /العمــ

  -____________/الصف

   

 بین بین ال نعم  العبارة الرقم

    أعاني من نزالت البرد .1

    ینفذ صبري بسهولة مع اآلخرین .2

    أحب أسرتي إلى درجة كبیرة .3

    أشارك في معظم النشاطات االجتماعیة مع زمالئي دائما .4

    المجتمع الذي أعیش فیه یشبع حاجاتي و رغباتي .5

    تنتابني اآلم في بعض أنحاء جسمي .6

    أجد نفسي مرحا على غیر العادة دون سبب معین .7

    أتمتع بعالقة طیبه للغایة مع أفراد أسرتي . 8

    ور أن أصدقائي یحبوننيعندي شع .9

    عندي أهداف و طموحات أتمنى تحقیقها لخدمة المجتمع .10

    أعاني من اضطرابات في معدتي و أمعائي .11

    من السهل أن یتملكني الغضب .12

    عالقاتي طیبه مع والدي أو من یقوم مقامه .13

    عالقاتي االجتماعیة مع جیراني طیبه للغایة .14

    من السهل على االختالط بالناس .15

    اشعر بضیق في التنفس أحیانا .16

    افقد ثقتي بنفسي بسهولة .17

    عالقاتي طیبه بوالدتي أو من یقوم مقامها .18

    استطیع أن ادخل السعادة و السرور على زمالئي .19

    استطیع مجاراة الجو االجتماعي بدرجة كبیرة .20

    اب بنوبات إغماء في المواقف الصعبةأص .21

    اشعر في معظم األوقات بالحزن .22

    اشعر بالحرج عند التعرف على أناس ألول مرة .23

    اشبع معظم حاجاتي االقتصادیة في المجتمع الذي أعیش فیه .24
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    یسهل أن تنتقل إلى عدوى الزكام .25

    اساشعر بالوحدة حتى لو كنت مع الن .26

    مشاجراتي قلیلة مع أفراد أسرتي .27

    لرحالت و الحفالتاأنواع كثیرة من وسائل الترویح و أجد متعة في ممارسة  .28

    اشعر بالفخر ألنني انتمي إلى هذا المجتمع .29

    جسمي شدید الحساسیة .30

    حالتي العصبیة مستقرة .31

    رتيیتوافر الحب و الوفاق داخل أس .32

    أفضل أن تقتصر حیاتي االجتماعیة على أفراد أسرتي .33
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