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  اإلهداء

بعد غياب طويل في ظلمات  إلى أولئك الذين ما زالوا ينتظرون العودةهدي هذه الدراسة أ

  .... شهدائنا األبرار.... هم في مقابر األرقام ؤوضاعت أسما اإلهمال

  ..ن في الضياعهم حتى ال تغرق فلسطيؤإلى الذين يرفضون أن يفقدوا أسما

إلى كل امرأة فلسطينية فقدت زوجها، وابنها، وأخاها، وأباها، وظلّـت صـامدةً كالجبـال    

  .الرواسي، ورمزاً للعطاء والصمود والتحدي

رمز العطاء العزيزين إلى والدي...  

  ...ي تزوج عمري في حياتي ةشريك ىإل

  أشقائي وشقيقاتي رفقاء دربي  ىإل

  .ريتا، وتوحة، وهيلين، وهمام، علي، وفلذات كبدي ىإل

  ومن بعدهم

  .له الرحمة" أبو هشام"حمد حبيب اهللا أإلى 

  .هدي هذا العمل عسى أن يجعله اهللا علماً نافعاً وعمالً مقبوالًأم جميعاً هإلي

  

  عيسى علي عيسى طقاطقة: الباحث
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  :إقرار

  

دمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وإنها نتيجـة أبحـاثي   أقر أنا مقدم هذه الرسالة بأنها قُ
جزء منها، لم يقـدم لنيـل    هذه الرسالة، أو أي نأوالخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، 

خرآجامعة أو معهد  ةعليا ألي درجة.  
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  تقديرالشكر وال

ال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتور نبيل عبد الهادي على ما 

 اًمزيد له أكنني فأن قدمه لي من تشجيع ومساعدة من بداية اإلعداد لهذه األطروحة وصوالً إلى نهايتها،

العظيم لجميع النساء الفلسطينيات  مشاعر الشكر واالمتنان، واالعتراف بالجميل، كما أتقدم بالشكر من

  .عز فلذات أكبادهن لحسن تعاونهن معي في إتمام هذه الدراسةأاللواتي فقدن 

ممثلة  عامةً ودائرة الخدمة االجتماعية خاصةًجامعة القدس إلى الجزيل  كما أتقدم بالشكر

جميع العاملين في الدائرة من مدرسين ومرشدين، وشكري موصول من برئيسها الدكتور خالد هريش، و

وأعضائها لجنة برنامج الماجستير في العمل االجتماعي الدكتور صالح الدين وتد، منسق أيضا إلى 

ل إلى هذه المرحلة في الوصوالذين كان لهم الفضل الدكتور سهيل حسنين، والدكتور إبراهيم محاجنة، 

  .أكمل وجه علىهذا العمل إلنجاز  ومساعدة إرشاد األكاديمية المتقدمة لما قدموه من

وأود أن أشكر كالً من الدكتور عبد العزيز ثابت، والدكتور سهيل حسنين، والدكتور خالد 

حكيمهم على توالدكتور محمد إبراهيم عسلية هريش، والدكتور زياد بركات، والدكتور عبد عساف، 

  .ألداة الدراسة وإعطائهم المالحظات القيمة التي كانت بمثابة الموجه نحو الهدف الصحيح

إلى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، والحملة الوطنية  كما أتقدم أيضا بالشكر

صل وفعال لما قدموه من جهد متوا السترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين

وال أنسى تقديم شكري إلى األخوين أبو مجدي وأبو محمد على استضافتهم لي في . نجاز هذه الدراسةإل

والشكر موصول إلى األستاذ عقاب ديرية على جهده . مسكنهم طيلة فترة تعبئة استمارة الرسالة

  .قيق اللغويواألستاذ نظمي أبو هليل على جهده الطيب في التد المتواصل في عملية الترجمة

ن تكون هذه األطروحة قد شكلت أوأشكر كل من كان له مساهمة في إتمام هذا العمل، وأتمنى 

  . الفقدان وتبعاته في المجتمع الفلسطينيالتوافق ذات االرتباط بإضافة جديدة إلى دراسات 



  ت
 

 مصطلحات الدراسة  

لبيئة من خالل استخدام أساليب توافقية هو العملية التفاعلية بين الذات ومتغيرات ا :التوافق النفسي   

عند التعامل مع األحداث الخالية من التوترات والصراعات التي تقترن بمشاعر الذنب والقلق والشعور 

  ). 1997الشمري،( بالنقص

 ةهي الدرجة التي تحصل عليها الفاقدة لجثمان قريبها على استبان :التعريف اإلجرائي للتوافق النفسي   

  .ألغراض هذه الدراسة هاالنفسي الذي تم إعدادالتوافق 

هو القدرة على إقامة صالت اجتماعية ناجحة من خالل االلتزام بالقيم والعادات  :التوافق االجتماعي   

ومسايرة المعايير االجتماعية والمشاركة باألنشطة وعدم الشعور بالخجل أو اإلحراج في التعامل مع 

 ).1999الزبيدي والشمري، (اآلخرين 

هي الدرجة التي تحصل عليها الفاقدة لجثمان قريبها على  :التعريف اإلجرائي للتوافق االجتماعي   

  .ألغراض هذه الدراسة هاالتوافق االجتماعي الذي تم إعداد ةاستبان

مع البيئة، تنطوي ) عالقة متناغمة(هو حالة من التواؤم واالنسجام : التوافق النفسي واالجتماعي   

قدرة الفرد على إشباع معظم حاجاته، وتصرفاته تصرفاً مرضياً إزاء مطالب البيئة المادية  على

  ).1985راجح، (واالجتماعية 

هي الدرجة الكلية التي تحصل عليها الفاقدة لجثمان  :التعريف اإلجرائي للتوافق النفسي واالجتماعي   

  .ألغراض هذه الدراسة هام إعدادالتوافق النفسي واالجتماعي الذي ت ةقريبها على استبان

هو استشهاد أو اعتقال أو إصابة أو هدم بيت أو سلب أي نوع من الحقوق واألمالك الناتجة  :الفقدان   

والمقصود بالفقدان في  ).2010حسنين، (من ممارسات االحتالل النفسية والعسكرية والسياسية والمدنية 

لى الجثمان من قبل عائلته مما اثر على إتمام عملية الحداد هذه الدراسة هو االستشهاد وعدم الحصول ع

  .بسبب ممارسات االحتالل اإلسرائيلي



  ث
 

مصطلح تم اعتماده في هذه الدراسة من قبل الباحث يقصد به النساء الفلسطينيات  :النساء الفاقدات   

القيام بمراسم الدفن الشهداء وحرمن من ) أبنائهن، أزواجهن، أبائهن، أخوائهن(اللواتي فقدن جثامين 

 .والجنازة ومن إتمام عملية الحداد

 وهي للبدن، الروح مفارقة بعد اإلنسان جسد" وعرف عند فقهاء الدين بأنه ) جمع جثمان: (جثامين   

المقصود ). 2010عرار، (ع والشر الطب عرف في بوفاته الحكم نتيجة اإلنسان بها يمر التي المرحلة

ة هي أجساد الشهداء بعد مفارقة الروح للبدن نتيجة القتل على يد أو بسبب بالجثامين في هذه الدراس

  .قوات االحتالل اإلسرائيلي وتم دفنها دون علم ذويهم

في سجالت  ستشهد بسبب القضية الفلسطينية وكان مسجالًامن والشهيد هو ) جمع شهيد( :الشهداء   

والمقصود بالشهداء في  ،) 2004نزال،( الشهداءشهداء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة رعاية أسر 

 .االحتالل اإلسرائيلي قوات هاهذه الدراسة هم الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر أعدت

عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة دون شواهد، ومثبت فوقها لوحة معدنية : مقابر األرقام   

قوات االحتالل لدفن من  وتستخدمهااني كأماكن للدفن، نسإتحمل أرقاماً، وهي غير معدة بشكل ديني و

ن كل شهيد يحمل رقما معيناً وتاريخ الدفن يشير لصاحبه على إتقتلهم من الفلسطينيين والعرب، إذ 

رئيس جمعية أصدقاء المعتقل " حمد حبيب اهللاأشاهدة كل قبر، لهذا سميت بهذا االسم من قبل المرحوم 

 ). 2008نصار، (ا تتخذ من األرقام أسماء للشهداء ألنه" والسجين في الناصرة

الشهداء المحتجزة  )الزوج، األبناء، اآلباء، اإلخوة( األقرباء في البحث الحالي هم: أقربائهن   

  .جثامينهم
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  ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى العالقة بين التوافق النفسي واالجتماعي للنساء الفلسطينيات 

بعض في ضوء الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام 

الغرض  اوتحقيقاً لهذ .حيث إن هذا االحتجاز يمارس من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي. المتغيرات

فقرة ) 30(تضمنت إستبانة الباحث ولإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها طور 

: مقياس التوافق ببعديه وهماالثاني و، عن المبحوثيناشتمل األول على بيانات : قسمين وزعت على

الفاقدات في الضفة  توطبقت أداة الدراسة على عينة متاحة من النساء الفلسطينيا .النفسي، واالجتماعي

برنامج  استخدموقد ، يليالمنهج الوصفي التحلالباحث استخدام قد فاقدة، و) 183(الغربية بلغت 

)SPSS (في تحليل نتائج الدراسة.  

التوافق النفسي واالجتماعي لدى فروق ذات داللة إحصائية في وجود أظهرت نتائج الدراسة و

النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام 

، عدد سنوات لقرابة بالشهيد، الدخل الشهري، سنوات الدراسة، مستوى التدينة اصل: وفقاً لمتغيرات

   .لجثمانااحتجاز 

التوافق النفسي فروق ذات داللة إحصائية في  إلى عدم وجودكما وأشارت نتائج الدراسة 

مينهم واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثا

  .مكان السكن في مقابر األرقام تعزى إلى متغير

وضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي : كان أبرزهاوخرجت الدراسة بعدة توصيات 

، لكي نوديني للنساء الفاقدات لجثامين أقربائهن وخاصة أمهات وزوجات الشهداء، وتفعيل دوره

  .أكثر توافقاً نفسياً واجتماعياً نيصبح
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الدراسة بضرورة مطالبة المؤسسات الرسمية والقانونية بالتدخل لإلفراج عن  كما أوصت

 .جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل، لما له من آثار سلبية على التوافق النفسي واالجتماعي
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The relationship Between The Psychological and Social Adjustment of 

Palestinian Women who lost one The relatives as Martyrs in the West 

Bank and Their bodies detained in the Cemeteries of Numbers, in the 

light of some variables. 

 
Prepared by: Issa Ali Issa Taqatqa 
 
Supervisor: Dr. Nabil Abed Elhadi 
 
Abstract 
 

The current study aims at identifying the relationship between the psychological 

and social adjustment of Palestinian women who lost one the relatives as martyrs in the 

West Bank and their bodies detained in the Cemeteries of Numbers in the light of some 

variables. This detained practiced by the Israeli occupation forces.  

To achieve this end, the researchers developed a 30-item questionnaire; divided 

into two parts: The first part includes primary data about the interviewees; the second part 

includes the adjustment scale with its two dimensions: (psychological, and social). The tool 

of the study was conducted on a sample available of (183) Palestinian women who lost in 

the West Bank. The researcher used a descriptive analytical method, The data was 

analyzed by using (SPSS) program.   

The study results have revealed statistically significant difference in the 

psychological and social adjustment among for the Palestinian women who lost one the 

relatives as martyrs in the West Bank and their bodies detained in the Cemeteries of 

Numbers According to: relationship to the martyr, monthly income, years of schooling, 

level of religiosity, number of years of detained for the body.  

 Results also showed that there were no statistical differences in the psychological 

and social adjustment of Palestinian women who lost one the relatives as martyrs in the 

West Bank and  their bodies detained in the Cemeteries of Numbers According to Place of 

residence. 

 In conclusion, the study end up with several recommendations, among which the 

most prominent is the necessity of planning programmed of psychological, social, 

religiosity, and economic support to activate their role in the various activities, Especially 

for mothers and wives of martyrs. and to demand official organizations and legal to 



  د
 

intervene immediately to release the bodies of the martyrs detained in Israel for its negative 

effects on the psychological and social adjustment. 
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  الفصل األول

  

 الدراسة إلى المدخل

 مقدمةال 1.1

ستين من أكثرِ مدى على للفقدانِ تعرضت التي الشعوبِ أكثرِ من الفلسطيني الشعب يعتبر 

، حيث منهم النساء وخاصة الفقدان تبعات من يعانون الفلسطيني الشعبِ ناءأب من الكثير يزاُل وال عاماً،

نفسية (كانت أن من التجارب المؤلمة في حياة اإلنسان، لما له من تبعات مختلفة سواء تعتبر تجربة الفقدا

، لتؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل واالضطرابات النفسية )أو اجتماعية أو جسدية أو سلوكية

 واالجتماعية والسلوكية، ومما ال شك فيه أن تعدد الفقدان في المجتمع الفلسطيني قد مس كل شرائحه،

 من الكثير وإنه يكاد ال يوجد شخص يعيش في ظل االحتالل اإلسرائيلي لم يمر بتجربة الفقدان، وهناك

 وأزمات لكوارث تعرضهم الفاقدين خاصة النساء جراء معاناة لتوضح نتائجها جاءت التي الدراسات

 والهرسك، نةالبوسو الكويت،و فلسطين، في الحال هو كما وخارجية، داخلية وحروب ونزاعات طبيعية

 ,Klaric, et al ؛Hasanovic et al., 2007؛ 2010حسنين،  ؛2007وعويضة، اسبنيولي( كوسوفوو

2007.(  
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 النساء، وخاصة السكان مجمل على سلباً يؤثر الفقدان أن إلى األجنبية الدراسات أشارت وقد

 النساء على الفقدان تأثيرات عن كوسوفو في أجريت التي) Rushiti, 2005(رشيت  دراسة ففي

 في وخلل العنف، الغضب، االكتئاب، التوتر، مثل بالفقدان مرتبطة أعراض وجود نتائجها أظهرت

 في) Klaric, et al., 2007(وآخرون  أخرى كالرك دراسة نتائج أظهرت كما. االجتماعي التواصل

 من سنوات عشر إلى وصلت ولمدة الصدمة بعد ما أعراض من عانين النساء أن والهرسك البوسنة

  .الحرب انتهاء

 تعرضاً أكثر الفاقدة األرملة أن إلى )1994( ةدوشحا شوقي دراسة توصلتأما عربياً فقد 

 تعدد بسبب واالجتماعي الشخصي التوافق في وصعوبة والنفسية البدنية باألمراض واإلصابة لالكتئاب

 الجديد الوضع مع تكيفها وبةوصع ،االقتصادي مستواها وانخفاض زوجها فقدان بعد واألدوار المهام

 ردود حول) )1996(وفرج  عويد، في ورد كما )1993( الديب( كويتية دراسة نتائج وأظهرت كأرملة،

 وقلق وجسدية، نفسية اضطرابات من يعانين الكويتيات النساء أن من الحرب لصدمة المتأخرة الفعل

 المحلية الدراسات نتائج وأظهرت ،اليأسو باالكتئاب والشعور واآلخرين، بالنفس الثقة وفقدان وخوف

 أثرت التي الصدمات أكثر أن النساء على الفقدان تأثيرات حول الفلسطيني المجتمع في أجريت التي

 وتحميلهن االجتماعي، النوع عالقات في خلل إلحداث أدى والذي الفقدان هي الفلسطينية المرأة على

 الظروف مع يتكيفن لكي متعددة وسائل الستخدام منهن محاولة في عليها يتعودن لم إضافية اًأدوار

 بأن) 2007(الهادي  عبد دراسة نتائج كشفت حين في). 2004 وبسيوني، األشقر(بهن  المحيطة الجديدة

 االقتصادية األسرة احتياجات تلبية عن الناجم والضغط العاطفي األمان فقدان من يعانين الشهداء زوجات

 .والنفسية
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لناتج عن النزاعات والحروب المسلحة، والصدمات المتتالية المهددة للتوافق النفسي أن الفقدان ا

واالجتماعي ليس لها تأثير مؤقت في فترة الفقدان فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أبعد المراحل المستقبلية مما 

 .)2003وادي، (يؤدي إلى اضطرابات في البناء النفسي واالجتماعي للفاقدين 

فإن  ،الثقافية وتقاليدهم لعاداتهم وفقاً دفنها من الفاقدة العائالت تمكن وعدملجثامين أما فقدان ا

مع هذا  واالجتماعي النفسي توافقهن عدم إلى تؤدي الفاقدات، النساء على ضاغطة سلبية أثاراً ذلك يترك

 االضطرابات من العديد ظهور) Brahm, 2004(براهم  دراسة نتائج أكدته ما وهذا .النوع من الفقدان

 السياق هذا وفي أقربائهم، لدفن فرصة توفر عدم بسبب تفاقمت والتي الروانديين القتلى سرأ لدى النفسية

النساء  أن) Brysiewicz, 2008 Mukamana&(وبريسيوسز موكامانا دراسة نتائج أظهرت أيضاً

 ن اضطرابات نفسية وسلوكيةيشعرن بفقدان الهوية والعزلة االجتماعية ويعانين م ارواند في الفاقدات

 نتائج أوضحتنفسه  السياق وفي، أحبابهن بسبب تراكمية الفقدان خاصة فيما يتعلق بفقدانهن لقبور

 بسبب القبور زيارة من الحرمان من يعانين النساء بعض هناك أن) 2007(وعويضة  اسبنيولي دراسة

 احتجاز أن) Yehezkel, 1999(يل يحزقئ دراسة نتائج أوضحتكذلك ، الشهداء لجثث استالمهن عدم

 أن في وصعوبة الفاقدة للعائالت وإحباط مستمرة معاناة عنه نتج لذويهم تسليمها ومنع القتلى جثامين

 .قريبهم مع فقدان ويتكيفوا ايستوعبو

 لنكبات وتعرضه تعدد أشكال الفقدان جراء طويلة لسنوات الفلسطينيين معاناة فإن وعليه،

 الخبرات هذه ظل وفي مريراً، وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً نفسياً واقعاً أفرز قد متتالية، وحروب

 لها يكون أن يمكن والتي والسلوكية، والنفسية العقلية واالضطرابات المشاكل تبرز واالحباطات األليمة

 .)2003وادي، (النفسي واالجتماعي توافقه  ومدى الفلسطيني الفرد شخصية في األثر بالغ
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  مشكلة الدراسة 2.1

 النساء على بأنواعه وتأثيراته المختلفة كافة الفقدان تناولت التي الدراسات أهمية من الرغم على

 أن إال ،),.Hasanovic et al ؛Klaric, et al, 2007 ؛2010 حسنين، ؛2007وعويضة، اسبنيولي(

 فهماًوالتوافق  الفقدان تبعات فهم بغرض العلمي البحث مجال في كافية غير تبقى العلمية الجهود هذه

  .منهم النساء وخاصة واألسر األفراد علىالفقدان  يتركها التي التبعات توضيح بغرض وكذلك عميقاً،

الدراسات تناولت الفقدان والتوافق النفسي واالجتماعي وعالقتهما  أغلبية أنويرى الباحث 

في حين لم تتناول هذه الدراسات الفلسطيني،  في العديد من المجتمعات ومنها المجتمعبمتغيرات مختلفة، 

 ليعشن أقربائهن في المجتمع الفلسطيني، لجثامين الفاقدات للنساءالعالقة بين التوافق النفسي واالجتماعي 

الحصول على جثامين أقربائهن الشهداء وعدم  من حرمانهن بسبب المنتهي غيردوامة الحزن المستمر 

هذا الحرمان وهذا النوع من ، ونتيجة لذلك، ومن الطبيعي أن ينعكس نأحبابه قبور زيارةتمكنهن من 

عديدة جعلت النساء الفاقدات غير  كالتالفقدان على توافقهن النفسي واالجتماعي مما أدى إلى مش

، ومما دفع الباحث إلى تناول هذا الموضوع أهمية هذه الشريحة مع فقدان الجثمان قادرات على التوافق

مجتمع الفلسطيني، وعلى حد علم الباحث وبعد االطالع لم يجد أية دراسة تتناول موضوع من أبناء ال

 الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافقالعالقة بين 

 طرح يمكن لك،ذ من وانطالقاً بعض المتغيرات،في ضوء  األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية

  :آلتيا النحو على وذلك الدراسة لمشكلة الرئيس التساؤل

 في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات للنساء واالجتماعي النفسي التوافق بين العالقة ما   

   .المتغيرات؟ بعضفي ضوء  األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة
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  أسئلة الدراسة 3.1

 الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق في إحصائية دالة فروق توجد هل .1

 القرابة صلة متغير حسب األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن

  .بالشهيد؟

 الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق في ةإحصائي ةدال فروق توجد هل .2

 سكن مكان متغير حسب األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن

 .الفاقدة؟

 الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق في ةإحصائي ةدال فروق توجد هل .3

 الشهري الدخل متغير حسب األرقام مقابر في مينهمجثا والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن

 .للفاقدة؟

 الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق في ةإحصائي ةدال فروق توجد هل .4

 سنوات متغير حسب األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن

 .للفاقدة؟ الدراسة

 الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق في ةإحصائي ةدال فروق توجد هل .5

 التدين مستوى متغير حسب األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن

 .للفاقدة؟

 الفاقدات نياتالفلسطي النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق في ةإحصائي ةدال فروق توجد هل .6

 سنوات عدد متغير حسب األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن

 .الجثمان؟ احتجاز
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  فرضيات الدراسة 4.1

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى. 1

 األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن تالفاقدا الفلسطينيات النساء

  .صلة القرابة بالشهيد لمتغير تعزى

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى. 2

 األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

 .الفاقدة سكن مكان لمتغير تعزى

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى. 3

 األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

 .الدخل الشهري للفاقدة لمتغير زىتع

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى. 4

 األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

  .سنوات الدراسة للفاقدة لمتغير تعزى

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى .5

 األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

 .مستوى التدين للفاقدة لمتغير تعزى

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( المستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند. 6

 األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

  .عدد سنوات احتجاز الجثمان لمتغير تعزى
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  الدراسة أهمية 5.1

 الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن اقداتالف النساء من عينة اختيارها في الدراسة أهمية تنبع

 الدراسة وتعد النساء، لتلك واالجتماعي النفسي للتوافق وتناولها األرقام، مقابر في جثامينهم والمحتجزة

 من العديد في المسلحة والنزاعات الحروب عن الناتج الفقدانو التوافق لدراسات علمية إضافة الحالية

 للتدخل جديدة معلومات انتائجه تزود أن المتوقع ومن خاص، بشكل فلسطين يوف عام بشكل العالم بلدان

إبراز  ويمكن ،الفقدان من النوع هذا الناتج عن ئالتوافق السي على المترتبة الفعل ردود مواجهة في

  :اآلتية النقاط في الدراسة أهمية

 .شريحة النساء الفاقدات في المجتمع الفلسطيني أهمية .1

الفاقدات لجثامين أقربائهن الشهداء على التوافق والتكيف السليم في ظل غياب وعدم مساعدة النساء  .2

 . معرفة مصير الجثمان

 .مساعدة النساء الفلسطينيات الفاقدات على حل المشكالت المترتبة على هذا االحتجاز والحرمان .3

عض المتغيرات، بفي ضوء قد توفر هذه الدراسة المعلومات األساسية حول العالقة بين التوافق  .4

 .وبالتالي تستحث الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالموضوع

 .تقديم بعض التوصيات المهمة حول موضوع الدراسة باالستناد إلى نتائجها .5
  

   الدراسة أهداف 6.1

 نياتالفلسطي للنساء االجتماعيو النفسي التوافقالعالقة بين  في تبحث الحالية الدراسة نإ حيث

 بعضفي ضوء  األرقام مقابر في همجثامين والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات

  :اآلتية الجوانب في تتمثل الدراسة أهداف نإف المتغيرات،
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  :أهداف نظرية 1.6.1.

 الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق كان إذا ما معرفة .1

  .بالشهيد القرابة بصلة يتأثر األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في

 الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق كان إذا ما معرفة .2

 .دةالفاق سكن بمكان يتأثر األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في

 الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق كان إذا ما معرفة .3

 .للفاقدة الشهري بالدخل يتأثر األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في

 الشهداء قربائهنأل الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق كان إذا ما معرفة .4

 .للفاقدة الدراسة بسنوات يتأثر األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في

 الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق كان إذا ما معرفة .5

 .للفاقدة التدين ىبمستو يتأثر األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في

 الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى واالجتماعي النفسي التوافق كان إذا ما معرفة .6

 .الجثمان احتجاز سنوات بعدد يتأثر األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في

  :أهداف تطبيقية 2.6.1.

في سياق  هنوطبيعة المشاكل والصعوبات التي تواجفاقدات ال اتالفلسطيني النساءواقع  إلى التعرف .1

كالت تلك المش، وذلك بهدف فهم احتجاز جثامين أقربائهناالجتماعي مع التوافق النفسي و نمحاولته

من من نتائج الدراسة  االستفادة، ومن ثم بعض المتغيراتفي ضوء مجاالتها  وإدراكها، والتعرف إلى

ليتمكن من  طريقة تعاملهم مع تلك النساء الفاقداتفي سيين واالجتماعيين الباحثين واألخصائيين النف

 . تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي السوي
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وبشكل خاص وزارتي شؤون  تعميم نتائج الدراسة على المستوى الرسمي واألهلي ذات العالقة .2

لتطوير طرق التدخل ا جل تطبيقهأمن والجمعيات النسوية  األسرى والمحررين والشؤون االجتماعية

 .بهذا النوع من الفقدان في المجتمع الفلسطينيبالتوافق والمرتبط المهني الخاص 

  

 حدود الدراسة 7.1

 تركز هذه الدراسة على دراسة التوافق النفسي واالجتماعي مع فقدان الجثمان :الحدود الموضوعية .1

   .لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات

ر هذه الدراسة فيما يتعلق بالحدود المكانية للمجتمع الفلسطيني في الضفة تنحص :الحدود المكانية .2

  .الغربية

  .2011/2010والممثلة بالعام  وهي الفترة الزمنية المرتبطة بإجراء الدراسة :الحدود الزمانية .3
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  الفصل الثاني

 

 الخلفية النظرية

  المقدمة 1.2

 يضم فهو الدراسة، لهذه والمنطقي النظري األساس تشكل التي النظرية المادة الفصل هذا يتناول

 التوافق، ومظاهر ،وأنواعهما وعناصرهما واالجتماعي النفسي التوافق تناولت التي التعاريف أهم

 يتناولس حين في. التوافق معايير جانب إلى التوافق، على رةالمؤث والعوامل التوافق، وخصائص

 الفعل وردات ،ومراحله الفقدان وأعراض الفقدان، وأنواع الفقدان، مفهوم إلى تطرقت التي التعريفات

 الفاقدين عند والحزن األسى فترة على تؤثر التي الفعل بردود الصلة ذات العواملو عنه، الناتجة

 األرقام، مقابر ماهية عن الحديث سيتمو الفقدان، عن الناتج والحزن األسى اعوأنو ،معها والتوافق

 من العديد في الفاقدات النساء على الجثامين فقدان انعكاسو بالشهداء، الخاصة الجنائزية والطقوس

 داخلية عسكرية قوات من الموجه المنظم وللعنف المسلحة للصراعات عرضة كانت التي المجتمعات

 وعالقته والفقدان بالتوافق تهتم التي السابقة واألبحاث العلمية النظريات إلى اإلشارة سيتمو ،وخارجية

 .أخرى ومتغيرات الفاقدات سكن ومكان التدين، ومستوى القرابة صلة مثل مختلفة بمتغيرات
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  )Adjustment( التوافق 2.2

 المفهوم هذا حاز لذا ،مختلفةال ومواقفها مراحلها في اإلنسانية بالشخصية مرتبط مفهوم التوافق

 وعلم النفسية، والصحة النفس، علم في خاصة اإلنسانية، العلوم من العديد لدى واالهتمام الصدارة على

 األمان إلى حاجتها زيادة نتيجة اإلنسانية المجتمعات أغلبية لدى أهميته ازدادت وقد االجتماع،

 هو التوافق أن في النظرية منطلقاتهم اختالف على المهتمون ويجمع واالجتماعي، النفسي واالستقرار

 المادية البيئة والثاني ،نفسه الفرد :احدهمأ نيأساس قطبين بين ةمستمر ديناميكي تفاعل عملية

 مختلف وتحقيق والسيكولوجية البيولوجية حاجاته إشباع إلى خاللها من الفرد يسعى واالجتماعية،

 ,Smith ؛1974العامري، ( هابين يعيش التي وللجماعة لذاته ئمةمال وسائل ذلك يف اًمستخدم مطالبه

 ألهم التطرق فسيتم الجيدة، النفسية بالصحة اإلنسان تمتع على دليل التوافق لكون ونظراً) 1988

 غير والتوافق السوي التوافق في المؤثرة والعوامل وعناصره واالجتماعي النفسي التوافق تعريفات

  .له المفسرة النظريات همأو سوي،ال

   :وياًلغ التوافق 1.2.2.

 مأخوذة التوافق وكلمة ،))ت.ب( ،أبادي الفيروز( في ورد كما والتظاهر االتفاق يعني التوافق

 عنده ما ويتجنب الجماعة مسلك المرء يسلك أن والتوافق بينهما، الءم أي موافقة الشيئين بين وافق من

  ).1972 أنيس،( والسلوك الخلق في شذوذ من

  :اصطالحاً التوافق 2.2.2.

 وارتباطه واتجاهاتهم والباحثين العلماء اهتمام حسب وذلك للتوافق قدمت التي التعاريف تعددت

 لدىاتجاهات  ثالث هناك نإ :القول يمكن وعليه النظريات، وبتعدد اإلنسانية للطبيعة النظري بالتصور

  :وهي للتوافق تعريفهم عند الباحثين



12  

 نأو الصبغة ذاتية التوافق عملية أن هذا االتجاه يرى التحليليون، إليه يميل الذي هوو :األول االتجاه .1

 من بقدر ويتحلى والالشعورية، الشعورية الداخلية الصراعات من يخلو الذي هو المتوافق الفرد

 ثانويةوال األولية لحاجاته مشبع نهأو ومالئمة، متناسقة باستجابات الجديدة للمؤثرات ويستجيب المرونة،

 التي بيئته على بالطبع ينعكس وهذا المختلفة، العمر مراحل عبر النمو مطالب مع متوافق نهأو المكتسبة،

 الذي الفعالة األنا صاحب هو المتوافق الفرد أن نيالتحليلي من االتجاه هذا أصحاب ويرى فيها، يعيش

 األعلى، األنا وتحذيرات الهو باتمتطل بين يوازن أن ويستطيع األعلى واألنا الهو من كل على يسيطر

 ).1997 دسوقي،( وجه خير على واالجتماعية النفسية بعملياته يقوم أن يستطيع وبالتالي

 المجتمع مسايرة في يكمن التوافق أن االتجاه هذا يرى السلوكيون، إليه يميل والذي :الثاني االتجاه .2

 العمليات أن ويرون معها، االصطدام أو ليهاع الخروج وعدم وتقاليد وقيم وأعراف معايير من فيه بما

 االجتماعية، بالتلميحات اهتماماً أقل وأصبحوا المجتمع، عن ابتعدوا متى األفراد نأو متعلمة، التوافقية

 ).1990 اللطيف، عبد( متوافق غير شاذاً مظهراً تأخذ سلوكياتهم نإف

 بين ومواءمة توازن عملية هي التوافق أن ههذا االتجا ويرى والذي يمثله المعرفيون، :الثالث االتجاه .3

 حاجاته يحقق الذي هو المتوافق الشخص وان أخرى، جهة من البيئة وبين وبينه جهة من ونفسه الفرد

 تالزم اًأمور هناك نأب يرى من وهناك فيه، يعيش الذي الثقافي اإلطار ضمن والنفسية المادية ومتطلباته

 السعادة تحقيق هو التوافق أن الصدد هذا في) 1980( زهران ويشير ية،النفس السعادة مثل الجيد التوافق

 والثانوية والفسيولوجية والعضوية الفطرية األولية والحاجات الدوافع وإشباع عنها، والرضا النفس مع

 .والمكتسبة

 :أهم التعريفات التي تناولت مفهوم التوافق ومنهاوعليه يمكن استعراض 

 التغلب على الفرد تساعد التي النفسية العمليات مجموع": هو التوافق أن) Lazarus( الزاروس يرى   

 ).1998 القذافي،(" المتعددة الضغوطو المتطلبات على
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 موقفاً يواجه عندما وعاداته سلوكه تغيير على الفرد قدرة :هو التوافق بأن) 1985( راجح ويرى   

 الظروف هذه يناسب تغييراً نفسية، صراعات أو خلقية، وأ اجتماعية، أو مادية، مشكلة أو ،جديداً

  .الجديدة

 نإ حيث بمحيطة، الفرد عالقة يتضمن: التوافق أن إلى) Richard, 1993( ريشارد ويشير

  .والمدرسة والعمل األسرة نطاق في فيه يعيش الذي محيطه مع توافقية بطريقة يتصرف الفرد

  :في تتمثل اتجاهات ثالث للتوافق نإف) 2001( الشاذلي وحسب

  .وهو االتجاه الفردي أو الشخصي :االتجاه األول .1

  .وهو االتجاه الجمعي أو االجتماعي :االتجاه الثاني .2

 .معاً والثاني األول االتجاهين يجمع الذي) العام( التكاملي االتجاه وهو :الثالث االتجاه .3

 سلوكه، تغير ستهدفاًم الفرد بها يقوم مستمرة عملية: بأنه) Smith, 1988( سميث عرفه كما   

 البيئة وبين وبينه جهة من نفسه وبين بينه توافقاً أكثر عالقة ليحدث المشكالت حل في النجاح ومحاولة

  .أخرى جهة من

التي تم ذكرها تتفق حول التوافق في أمور كثيرة  جميعها أن التعريفات يرى الباحثمما سبق 

  :منها

لنجاح ما في موقف معين، أو تحاشي األضرار قدر أن التوافق سلوك يهدف إلى تحقيق الفرد  .1

 .المستطاع

 وتنفعل معها ينفعل البيئة في يجابيإ بدور القيام خالل من بيئته تغيير على الفرد قدرة هو التوافق أن .2

 .له

 .أن التوافق عبارة عن تغيب األعراض المرضية والتوترات والصراعات واألمراض .3

 .جابية مع اآلخرين تتفق وقدرات الفرد الفكرية والسلوكيةأن التوافق يتضمن وجود عالقات اي .4
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 .أن التوافق عملية تفاعل مستمرة بين الفرد وبيئته .5

 تعديل الفرد افيه يحاول مستمرة دينامية عملية: بأنه التوافق الحالية الدراسة في الباحث ويعرف

 وبين بينه النسبي التوازن ليتحقق مافيه تعديله يمكن ال ما وتقبل واالجتماعية، الطبيعية بيئته في سلوكه

 والنفسية البيولوجية حاجاته إلشباع وذلك أخرى، جهة من به المحيطة والبيئة نفسه وبين ،جهة من نفسه

 .والصراعات والتوترات النفسية األمراض تغيب إلى يؤدي مما واالجتماعية،

 :مفهوم التوافق النفسي 3.2.2.

 الوسط مع وتوافقه ذاته مع الفرد توافق نهأ على النفسي التوافق مفهوم النفس علماء يطرح

 هو ذاتياً المتوافق فالفرد به، ويتأثر فيه يؤثر وإنما اآلخر عن ينفصل الالمستويان كالهما و به، المحيط

 وبين دوافعه بين التوفيق على الفرد قدرة هو الذاتي التوافق نأ النفس علماء ويضيف اجتماعياً المتوافق

 ).2009 دلو، أبو( داخلي صراع هناك يكون ال بحيث الدوافع هذه مع المتصارعة االجتماعية أدواره

 حياته وتتسم نفسه عن الفرد رضا به يقصد النفسي التوافق أن" )34 .ص: 1979( فهمي ويرى

 إشباع من نفيتمك والنقص القلق الذنب، بمشاعر تقترن التي النفسية والصراعات التوترات من بالخلو

  ".الجميع تغضب الو ترضيه بصوره افعهدو

 السلوك تتناول مستمرة دينامية عملية النفسي التوافق أن) "29. ص :1977( زهران ويرى

 ".والبيئة الفرد بين التوازن يحدث حتى والتعديل بالتغيير) واالجتماعية الطبيعية( والبيئة

مفهوم خاص باإلنسان في سعيه بأنه : "التوافق) 35. ص :1998(عرف داود  السياق هذا وفي

لتنظيم حياته وحل صراعاته ومواجهة مشكالته من إشباع وإحباطات وصوال إلى ما يسمى بالصحة 

  ".النفسية، أو السواء أو االنسجام والتناغم مع الذات ومع اآلخرين في األسرة وفي العمل
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لتفاعلية بين الذات العملية ا"التوافق النفسي بأنه ) 24 .ص :1997(الشمري  عرف حين في

ومتغيرات البيئة من خالل استخدام أساليب توافقية عند التعامل مع األحداث الخالية من التوترات 

 ". والقلق والشعور بالنقص لصراعات التي تقترن بمشاعر الذنبوا

أن التكيف "وهو  واحداً التكيف والتوافق النفسي تعريفاً عرف فقد) 12 .ص :2001( عطية أما

لتوافق النفسي هو بناء متماسك موحد سليم لشخصية الفرد، وتقبله لذاته وتقبل األفراد اآلخرين له، أو ا

وشعوره بالرضا واالرتياح النفسي واالجتماعي، إذ يهدف الفرد إلى تعديل سلوكه نحو مثيرات البيئة، 

   ".الجتماعية المتنوعةوتكوين ارتباطات وعالقات توافق بينه وبين تلك المثيرات البيئية والمثيرات ا

لباحث من خالل التعريفات السابقة، أن التوافق النفسي الذي يتناسب مع هذه الدراسة هو ويرى ا

الشعور باالرتياح والرضا والسعادة نتيجة تعديل السلوك لمواجهة الضغوط المتعلقة  :عبارة عن

  .هبالمثيرات الداخلية والخارجية التي تواجه الفرد في أثناء حيات

 :مفهوم التوافق االجتماعي 4.2.2.

  :أهمها الباحث ستعرضيتعاريف عديدة للتوافق االجتماعي ولذا سوف هناك مفاهيم و

بأنه يتضمن السعادة مع اآلخرين وااللتزام : "التوافق االجتماعي) 29. ص: 1977(عرفَ زهران    

لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغير  بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير االجتماعية واالمتثال

االجتماعي والتفاعل االجتماعي السليم والعمل لخير الجماعة والسعادة الزوجية مما يؤدي إلى تحقيق 

  ".الصحة االجتماعية

القدرة على ": التوافق االجتماعي بأنه) 82 .ص :1999(في حين عرف الزبيدي والشمري 

خالل االلتزام بالقيم والعادات ومسايرة المعايير االجتماعية  إقامة صالت اجتماعية ناجحة من

  . "والمشاركة باألنشطة وعدم الشعور بالخجل أو اإلحراج في التعامل مع اآلخرين
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يتضمن السعادة مع اآلخرين ": التوافق االجتماعي بأنه) 113 .ص :2008(بطرس  ويعرف

جتماعية وقواعد الضبط االجتماعي والتغير االجتماعي وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير اال

واألساليب الثقافية السائدة في المجتمع والتفاعل االجتماعي السليم والعالقات الناجحة مع اآلخرين وتقبل 

نقدهم وسهولة االختالط معهم والسلوك العادي مع أفراد الجنس اآلخر والمشاركة في النشاط االجتماعي 

 ."حقيق الصحة االجتماعيةمما يؤدي إلى ت

 االجتماعي التوافق أن إلى" االجتماعي للتوافق تعريفة في) 60 .ص :1994( عباس ويشير

  ".الغير مع ومشبعة وفعالة اجتماعية عالقات إقامة على الفرد قدرة في يتمثل

 :االجتماعيو النفسيمفهوم التوافق  5.2.2.

 إشباع على الفرد قدرة على تنطوي البيئة، مع) ةمتناغم عالقة( واالنسجام التواؤم من حالة هو

  .)1985 راجح،( واالجتماعية المادية البيئة مطالب إزاء مرضياً تصرفاً وتصرفاته حاجاته، معظم

 :التوافق مظاهر 6.2.2.

، أن التوافق هو عملية ديناميكية مستمرة تتضمن تعديل وتغيير الفرد ما سبقم للباحث تضحا

على تحقيق توافقه النفسي واالجتماعي وبالتالي  ت البيئة بحيث يكون هذا الفرد قادراًلسلوكه وفق متطلبا

التوافق مع الذات : في أن التوافق يتكون من عنصرين أساسيين هما اًالشعور بالرضا، وأن هناك اتفاق

توازن والتوافق مع المحيط أو البيئة، أما التوافق في شكله العام فيشتمل على قدرة الفرد على ال

 .واالستقرار مع ذاته وبين البيئة التي يعيش فيها

يعتبران من مظاهر التوافق من التوافق  هناك نوعينأن وأكدت الدراسات النفسية واالجتماعية 

  .سويالغير التوافق السوي والتوافق : يتمثالن في
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  :السوي التوافق 1.6.2.2.

 يعيش التي البيئة ومتطلبات احتياجاته بين نالتواز تحقيق على القادر هو المتوافق اإلنسان نإ

 به المحيطين من ومقبولة ومرضية ةسوي بطريقة وحاجاته دوافعه إشباع على القدرة ولديه كنفها، في

  ).1985 الهابط،(

العوامل إلى العديد من ) 1995فهمي،  ؛2007حشمت وباهي،( العديد من الباحثين وقد أشار

، وهذه العوامل تتمثل كأحد مظاهر التوافق الجيد السوي لدى الفردالتي تساهم في تحقيق التوافق 

  : بمجموعة من السلوكيات التي تشمل

ريقة تمتع الفرد بالراحة النفسية والتي من خاللها يستطيع مواجهة العقبات وحل المشكالت بط .1

 .ترضاها نفسه ويقرها المجتمع

ما تسمح به قدراته ومهاراته والتي تعتبر من أهم قدرة الفرد على العمل واإلنتاج والكفاية فيها وفق   .2

 .دالئل الصحة النفسية

 .أساسها الثقة المتبادلة عالقات اجتماعيةالقدرة على تكوين   .3

 .الُمرضية األعراض الجسمية  .4

 .لو من المشاكل والصراع واإلحباطوالخ الشعور بالسعادة  .5

 .ضبط الذات وتحمل المسؤوليةالقدرة على  .6

 .لشخصية والثبات االنفعاليل في االتكام  .7

 .النسجام بين أهداف الفرد وجماعته، بحيث تكون األهداف واقعيةا .8

 .تقبل الذات وتقبل اآلخرين .9
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 التي الشخصيةب المرتبطة السمات بعض وجود إلى )1996( الطحان أشار نفسه السياق وفي

 ما السمات هذه وأهم بدونها فقالتوا تحقيق الفرد على يتعذر أنه مؤكداً السوي التوافق مظاهر على تدل

  :يأتي

  .اتجاهات سوية نحو الذات - أ 

 .إدراك الواقع بشكل واقعي - ب 

وانفعالية تجعل الفرد قادراً على مواجهة  واجتماعيةأن يتوفر لدى الفرد كفاءات جسمية وعقلية  - ج 

  .مشكالت الحياة

  .المسؤولية وتحمل الذات في والثقة االستقاللية، -  د

 .حدها األقصىعي الفرد إلى تنمية إمكاناته إلى سحقيق الذات بمعنى ت  – هـ

 من مجموعة إلى تقريرها في) 2007( العالمية الصحة منظمة أشارت قدف الصدد هذا وفي

  :تشمل للصدمات تعرضهم أثناء األفراد على تظهر التي التكيفيةو التوافقية السلوكياتو االستجابات

  .آثار الصدمةيسهم في التعافي من بما  االجتماعية المشاركة .1

  .مع تبعات الصدمة القدرة على التصرف السليم بسرعة .2

  .ةآثار الصدمالسليم للمصادر المتاحة في مواجهة  االستخدام .3

  .التعبير المناسب عن العواطف المؤلمة .4

  .اندفاعيةالتعايش مع األوضاع الجديدة دونما اللجوء إلى أفعال  .5

  .الصدمة عن جماالن القلق مصادر مع التعامل في التوتر عن خفيفالت سبلو اإلرادة ستخدامإ .6

 .تبعات الصدمة مواجهة وتوافقية فيالنشاط الدؤوب كوسيلة تكيفية  .7
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 :سويال غير التوافق 2.6.2.2.

 بعقبات عادة يواجه نهأ إال واالتزان السوي التوافق تحقيق هو الحياة في الشخص هدف أن رغم

 غير توافق مظاهر عنهما ينتج مما وبيئة ذاتية أسباب إلى العقبات هذه ترجعو ذلك، تحقيق دون تحول

 عجز إذا أنه الصدد بهذا) 1985( راجح ويرى وانفعاالته، وأفكاره سلوكياته على سلباً ينعكس سوي

  . التوافق سيئ نهإ :قيل نفسه وبين بيئته وبين بينه واالنسجام التواؤم إقامة عن الفرد

ويونس،  مقبل ؛2007وباهي،  حشمت ؛1990 الديب،( الدراسات من عديدال نتائج وأشارت

  :أهمها من العوامل من لمجموعة تعود عادة سويال غير التوافق مظاهر أن )1997 مياسا، ؛2008

 .القدرات العقلية، والحالة الجسمية العامة .1

 .نفعاليةالالحاجات األولية والفسيولوجية وا .2

  .األزمات والكوارث والحروب .3

 حياته دورة في اإلنسان بها يمر التي المؤلمة والخبرات التجارب أن على العلماء يتفقو

 النفسي توافقه على ينعكس مما لديه النفسية االضطرابات وتنمية تحفيز عن لةؤومس تكون المختلفة

) Henderson, 1994؛Hodginson, 1989( دراسات نتائج أشارتبهذا الصدد فقد و واالجتماعي،

 مشاكل ومن والكوابيس والقلق االضطراب من يعانون والصدمات الكوارث من الناجين األفراد أن إلى

 اإلنسان يتعرض فعندما. النوم في واضطرابات الشهية كفقدان جسدية ومشاكل كاالكتئاب عقلية

 وتوتر اضطرابات حدوث إلى يؤدي ذلك نإف المثال سبيل على) االستشهاد( كالفقدان شديدة لصدمات

 السكان مجمل على مضاعفات له السياسي الفقدان تبعات نأ أوضحت الدراسات نتائج من العديدو لق،وق

 النفسي توافقهم دون تحول وخطيرة المدى طويلة متباينة اجتماعيةو وفسيولوجية نفسية آثاراً لهم ويسبب

 خطورة األكثر هكنول ذلك من استثناء الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع وليس الفقدان مع واالجتماعي

  ).Khamis, 1993؛ 2002؛ عساف، 1993أبو سمرة، ( وأهمية
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 الناجمة النفسية الضغوط مع التكيف حول) Khamis, 1998( كاموس بها قامت دراسة وفي

 الضغوط هذه لمثل تتعرض اللواتي النساء أن تبين البيوت تدمير أو واألبعاد واالعتقال الفقدان عن

 سلوكهم، أنماط وعلى والجسمية النفسية صحتهم على تؤثر الضغوط هذه ألن ذلك ،سلباً تتأثر السياسية

 تعرضن) استشهاده نتيجة أي( االنتفاضة في نأبنائه أحد نفقد اللواتي النساء أن الدراسة ووجدت

 لضغوط تعرضت التي الضابطة المجموعة في الموجودة العائالت من نغيره من أكثر نفسية لضغوط

 في صعوبة واجهت أعزائها فقدت التي المرأة أن أيضاً وتبين مثالً، كاإلبعاد آخر وعن من سياسية

 .الضغوط هذه مع تأقلماً األكثر المبعدين نساء كانت حين في النفسية، الضغوط مع التكيف

 السلوكيات من مجموعة إلى) 2007( العالمية الصحة منظمة أشارت السياق هذا وفي

  :في تتمثل للصدمات تعرضهم أثناء األفراد لىع تظهر التي الالتوافقية

  .الصادم بالحدث عالقةوتجنب ما له  لبما حص االعترافوعدم  اإلنكاراإلفراط في  .1

  .غير السليم االندفاعيالسلوك  .2

  .اآلخريناإلتكالية المفرطة على  .3

  .العزلة من المجتمعو االنسحاب .4

 .المخدرات والمهدئاتالكحول و استخدام .5

 سوي،ال غير لتوافقا مظاهر ومن المباشرة العوامل من تعتبر العقبات هذه أن الباحث ويرى

 النساء فان ولذلك. العوامل هذه إحدى تحت تندرج فإنها مباشرة غير أخرى عوامل هناك كانت نإو

 أكدت ما وهذا التوافق بسوءو واالجتماعية النفسية باالضطرابات لإلصابة عرضة أكثر نه الفاقدات

؛ 1994 ،دةوشحا شوقي،؛ 1994 ؛ أحمد،1993 سمرة، أبو( الدراسات نتائج من دالعدي عليه

Khamis, 1998.( 
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 :العوامل المؤثرة على التوافق 7.2.2.

طالب النمو النفسي متوفر  هنالك العديد من العوامل التي تسهم في تحقيق التوافق، وإن من أهما

، وهذه المطالب )، العقلية، االنفعالية، االجتماعيةالجسمية( :السليم في مراحله جميعها ومظاهره كافةً

التنشئة (تعتبر جميع األشياء التي يتطلبها النمو النفسي للفرد التي يجب توفرها للفرد عن طريق التعليم

التي يتم اكتسابها من خالل العائلة أو المدرسة أو المجتمع ككل حتى يصبح سعيداً وناجحاً ) االجتماعية

 .)1996، انالطح( في حياته

  :ومنها للفرد المتتابعة المراحل خالل النمو مطالب أهم) 1977( زهران ذكر الصدد هذا وفي

 .الجسمية الصحة وتحقيق ممكن، حد أقصى إلى الجسمية اإلمكانات ستغاللا نمو .1

 .النمو العقلي المعرفي، واستغالل اإلمكانات المادية إلى أقصى الحدود الممكنة .2

 .متوافق إلى أقصى حد مستطاع، وتقبل الواقع وتكوين قيم سليمةالنمو االجتماعي ال .3

وإشباع الدوافع  بالوسائل كافةًالنمو االنفعالي إلى أقصى درجة ممكنة، وتحقيق الصحة النفسية  .4

 .المختلفة

  :منها التوافق على المؤثرة العوامل من مجموعة إلى) 1985( جالل ويشير

في سلوك الفرد، فإذا كانت سليمة، وكذلك التربية  اًة دورن للوراثإعوامل وراثية وجسمية، حيث  .1

والبيئة، فإننا نتوقع أن يكون الفرد حسن التوافق، إال أن بعض اإلعاقات المختلفة قد تكون سبباً لسوء 

 .خاصة الناتجة عن ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي التوافق

ها ليكون متوافقاً إال أن إشباعها ال بد أن يكون عوامل بيئة واجتماعية، للفرد حاجات ال بد من إشباع .2

بصورة اجتماعية، وال شك في أن الظروف االجتماعية واألسرية كالفقدان وتعدده والظروف االقتصادية 

 .قتمثل عوامل لسوء التوافالتي يعيشها الفرد الفلسطيني السيئة والسياسية 
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 وغير الشديدة االنفعاالت: منها الفعل وردود االستجابات من بمجموعة وتتمثل نفسية، عوامل .3

 لعب عن الناتج األدوار وصراع للذات، السالب التقدير أو لذاته الفرد فهم وعدم للمواقف، المناسبة

    .بأنواعها كافةً النفسية واالضطرابات واحد، آن في متصارعين دورين

 :التوافق معايير 8.2.2.

 جلأ نوم سوي،ال غير والتوافق السوي التوافق اهم سابقاً ذكر كما التوافق من نوعان يوجد

 وتقييمه تمييزه المراد السلوك تصنيف يسهل خارجي معيار وجود ذلك يقتضي بينهما والتفريق التمييز

 ؛ شاذلي،1985 راجح،( منهم النفس علماء من عدد اقترح الصدد وبهذا له، المناسب المكان في

 اإلحصائي االتجاه أصحاب فنجد للشخص، التوافق ىمستو على للحكم معايير )1993 ؛ فاروق،2001

 إلى الفرد سمات إرجاع خالل من المتوافقين وغير المتوافقين لتحديد اإلحصائية األفكار يطبقون

 أو السمات أو األشخاص لتوزيع العام المتوسط عن ينحرفون الذين هم المتوافقين فغير المتوسط،

 مجتمعه قيم يساير الذي هو المتوافق الشخص أن فيرون الثقافي يلقيما االتجاه أصحاب أما. السلوك

 اتفاق أي ،مسايرة نهأ على التوافق إلى وينظرون ذلك، عكس يسلك الذي هو متوافقال وغيرومعايره 

 يرى حين في. المجتمع في السليم المسلك أو التصرف تحدد التي المعاني أو األساليب مع السلوك

 فنجد المعيار، لمستخدم النظرية الخلفية على عندهم التوافق سوء يعتمد والذي النظري المعيار أصحاب

 السلوكيون أما المكبوتة، المؤلمة الخبرات من الفرد معاناة بدرجة التوافق سوء يحددون نالتحليليي

. مناسبة غير أو مناسبة سلوكيات من الفرد يتعلمه ما خالل من التوافق وسوء التوافق إلى فينظرون

 الكفاية مع المتعة على القدرة خالل من للتوافق، كمعيار بالسعادة بالشعور التوافق ربط من ناكوه

 كف من عليها يترتب لما والكراهية، الخوف من السعيد الفرد وخلو الذات، عن بالرضا والشعور

 لحيلا من مختلفة أشكال في الوقوع لتجنب ضده الدفاع يتطلب قلق ومن وطاقاته، الفرد إلمكانات

  .بحالته الفرد وعي دون تحول التي الالسوية الدفاعية
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 :التوافق خصائص 9.2.2.

 :هما نرئيستي خاصيتين له التوافق أن )1974( العامري يرى

  .الحياة باستمرارأنه عملية مستمرة  . أ

 أخرى، فترة في متوافق وغير حياته من فترة في متوافق الفرد يكون قد أنه بمعنى نسبية، عملية أنه . ب

     .وهكذا آخر مجال في متوافق وغير الحياة، مجاالت من مجال في متوافق يكون وقد

 الفقدان 3.2

أو اعتقال أو إصابة أو هدم بيت أو  استشهادهو " :الفقدان) . 13ص 2010:( حسنين يعرف

سلب أي نوع من الحقوق واألمالك الناتجة من ممارسات االحتالل النفسية والعسكرية والسياسية 

 ."مدنيةوال

 بين المدى طويل فراق أي أو الموت يعني نهأ: "للفقدان تعريفه في) 2003( مصالحة ويشير

 ".عائلته أفراد وأحد الفرد

فقدان شخص عزيز : " الفقدان بأنه يقصد به) 2007(منظمة الصحة العالمية  تفي حين عرف

أو فقدان الجاه  اعتياديةأو غير  اعتياديةعلى الفرد بالموت ألسباب متوقعة أو غير متوقعة في ظروف 

صديق أو محب جراء  والمنصب أو فقدان المال والممتلكات أو خسارة شخص االجتماعيوالموقع 

  ."... خالف شخصي 

 :1967 العام منذ الفلسطينية المرأة حياة في الفقدان أنواع 1.3.2.

ن على مدار الصراع يرى الباحث أن المجتمع الفلسطيني تعرض إلى العديد من أنواع الفقدا

وتركيبتها، مخلفاً آثاراً يصعب  سطينيةعلى مجمل حياة العائلة الفل اًسلب انعكسالفلسطيني اإلسرائيلي مما 

الخروج منها نظراً لتراكمية تبعات الفقدان وتعمقه، وبهذا الصدد يمكن الحديث عن أنواع عدة للفقدان 

  :  منها
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  ):2004 وآخرون، بكر أبو( امنه مظاهر بعدة ويظهر المادي، الفقدان •

 .تدمير البيوت .1

 . االستيالء على األراضي .2

 .حرق الممتلكات .3

 .منع العمل داخل إسرائيل .4

  :الفقدان المعنوي أو النفسي، ومن مظاهره •

 .االستيالء على الحريات الشخصية .1

 .منع التجول .2

 .والسجن االعتقال اإلداري .3

  :الفقدان اإلنساني، ويأخذ المظاهر اآلتية •

 .بات ذات اإلعاقات المستديمةاإلصا  .1

 ).االستشهاد( اإلصابات المميتة  .2

 ممارسات من النابع الفقدان لسيكولوجية تناوله في) 2006( عايش أبو أشارنفسه  السياق وفي 

  :منها الفلسطيني المجتمع في مظاهر بعدة يتظاهر الفقدان أن إلى اإلسرائيلي االحتالل

 .فقدان األمن واألمان .1

 .للدور االجتماعي فقدان الشخص .2

 .فقدان الوطن .3

 .فقدان األمن االقتصادي .4

 .فقدان اإلمدادات الجسدية والصحية .5

 . فقدان اإلحساس بالقيمة الذاتية .6



25  

  :منها الفلسطيني المجتمع له يتعرض للفقدان أنواع سبعة تحديد إلى) 2010( حسنين وتوصل 

 .االستشهاد .1

 .االعتقال .2

 .ببت نوع من العجز أو اإلعاقة ألحد أفراد األسرةاإلصابات البسيطة أو الشديدة التي س .3

 .حد أفراد األسرةأأو الزوج أو  االبنمطاردة  .4

 .خسائر في الممتلكات، هدم البيوت أو حرقها بشكل كلي أو جزئي .5

 .فقدان مصدر الرزق والمعاناة المادية .6

  .قي أفراد األسرةحد أفراد األسر بوضع نفسي غير من أحواله وأثر بالتالي نفسياً على باأإصابة  .7

   :الفقدان مراحل 2.3.2.

 تحديد كيفية على الموضوع حول أجريت التي الدراسات ونتائج النظريات بين اختالف هناك     

 ,Bowlby؛ Bee, 1994؛ 1988 عسكر، ؛1998 ؛ الزيود،2003 أحمد،( الفقدان مراحل ووصف

  ).Worden, 1991؛ Steen, 1998؛ Sanders, 1989؛ 1980

  :في نظريته مراحل الفقدان بأربع مراحل وهي) Bowlby, 1980(صف جون بولبي فقد و

يشعر الشخص المحزون أو الفاقد بالذهول ويصبح غير قادر على معالجة : مرحلة الخدران .1

 .تصبح الحواس مشوشةوالمعلومات 

الرغبة في  هذه المرحلة عبارة عن خليط من التوتر والقلق الشديد الذي يولد: مرحلة الشوق والبحث .2

البحث عن الشخص المتوفى واستعادته، ونظراً للفشل في إعادة الفقيد يصاب الفاقد باإلحباط وخيبة 

 .األمل

، وفيها يكون الفاقد قد سقط في أعماق استجابته العاطفية وأصبح في حالة مرحلة البلبلة واليأس .3

ستطيع التحكم فيها ويدخل في نوبات شديدة من الكرب واأللم، وتنتابه نوبات من البكاء والنحيب وال ي
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نفسي أو جسدي أو اجتماعي مرئي أو (من الصمت المطبق، والكآبة الشديدة، وتتمثل برفض واعتزال 

هي مرحلة البكاء فقد أشار إلى أن هذه المرحلة ) 2011(، أما المزيني )2010حسنين، (غير مرئي 

 .وضيق الصدر وعدم الرغبة في أي شيء، وتبلد الشعور

، وتستغرق هذه المرحلة سنة كاملة على حدث الفقدان، وعليه فإن معظم الذين رحلة إعادة التنظيمم .4

بإعادة التنظيم والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد مضي حوالي ستة أشهر، مع ون أيبد مروا بتجربة الفقدان

أبو بكر وآخرون، (ه المدة أن الكثيرون يقولون أن الحياة ال تعود إلى طبيعتها كما كانت بعد انقضاء هذ

2004.( 

 تمر الفاقدة األرملة نأ إلى) Olson &Defrain, 1994( وديفرن اولسون مثل آخرونويشير 

  :وهي ،لزوجها فقدانها عند مراحل بثالث

 المرحلة هذه خالل الفاقدة وتتعرض الزوج، وفاة بعد تأتي التي المرحلة وهي :الزوج فقد مرحلة .1

  .مواجهتها عليها يصعب شديدة بصدمة وتصاب الشديدة، لفوضىوا االرتباك من لحالة

 الحزن حدة من للتقليل لحياتها جديد نظام ابتكار الفاقدة تحاول المرحلة هذه وفي :االنتقالية المرحلة .2

  . جديدة حياة بداية وتحاول زوجها وفاة بعد واأللم

 إلشباع حياتها في بتغييرات قيامال على المرحلة هذه خالل الفاقدة تعمل :الجديدة الحياة مرحلة .3

  .لألسرة العائل الزوج فقدت أن بعد نفسها على االعتماد وتحاول أبنائها، واحتياجات احتياجاتها،

  :مرحلتين من يتكون الفقدان أن إلى بولوك أشار حين في

 ).الصدمة، والحزن، واالنفصال( :من ونالمرحلة الحادة والتي تتك .1

 المفقود، غياب مع الدائم والتوافق التكيف نحو متقدمة خطوة المرحلة ههذ تشكل: المزمنة المرحلة .2

 أو البيت خسارة مثل للفقدان مرافقة وتكون أخرى ثانوية ةخسار وقوع حالة في نهأ بولوك ويضيف

 التعويض عملية من يصعب مما للفاقد جديد أسى أو حزنا تسبب قد االجتماعية الجماعات أو الممتلكات
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 من العديد إليه أشارت ما وهذا). Worden, 1991؛Sanders, 1989( الفقدان عن اجمالن الضرر عن

 .)2010 حسنين،؛ 2007 وعويضة، اسبنيولي( "المتعدد الفقدان" اسم تحت الدراساتنتائج 

  :هي المراحل من مجموعة من يتكون الفقدان أن إلى) 2010( حسنين أشار نفسه السياق وفي

 .سماع الخبر .1

 ).الحدث، الموت، الفقدان(إنكار الخبر .2

 ).نفسي أو جسدي أو اجتماعي مرئي أو غير مرثي( رفض واعتزال .3

 .غضب ومعارضة .4

 .مساومة وجدل كمحاولة لتغيير الوضع النهائي للفقدان .5

 .اكتئاب، ويصاحبه تغيير في عادات الحياة اليومية .6

 .الواقع الجديدوتقبل  استسالم .7

 .األمل من جديد وأخيراً .8

  :الفقدانأعراض  3.3.2.

 التي المجتمعات من العديد في الفقدان على أجريت التي الدراسات أغلبية نتائج في اتفاق هناك 

 ودرجة الفقدان لنوع تبعاً متباينة فعٍل وردود اًأعراض للفقدان أن على السياسي للعنف عرضة كانت

 اسبنيولي ؛2004 وآخرون، بكر أبو(منها  الدراسات العديد من نتائج وتؤكد ،)Wolfelt, 1988( شدته

 Parkes ؛Miller, 2008 ؛2008 ويونس، مقبل ؛2002 كحيل،؛ 2010 حسنين، ؛2007وعويضة،

&Weiss, 1983؛ Paterson, 1987 ؛Raphael, 1984( لديهم تظهر الفاقدين من العديد حالة أن 

 والعزلة الحياة، في تعةالم فقدان: مثل واالجتماعية والنفسية والسلوكية الجسدية واالضطرابات المشاكل

 التفكير نتيجة باالختناق والشعور اآلخرين، رؤية في الرغبة وعدم بالوحدة والشعور واالنطواء،
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 القدرة وعدم الفقدان تكرار من بالخوف الدائم الشعور باستمرار، الحدث واسترجاع بالحدث المستمر

 ).للفقدان تذكرهم جراء يصيبهم الذي االضطراب بسبب النوم على

 واالضطرابات المشاكل من بمجموعة الفقدان أعراض) 2010( حسنين يصف السياق هذا وفي 

  :منها الفاقدات تعاني التي

االضطرابات النفسية، وتتميز هذه االضطرابات بالشعور بالخدران وتجمد أو تلبد المشاعر، الشعور  .1

تفاصيل مهمة من الحدث الذي باالنفصال عن اآلخرين وكان الفرد ال يعرف ما يحدث حوله، نسيان 

تسبب بالصدمة أو استرجاع الحدث المؤلم بكثافة عبر صور ذهنية وأحالم، الشعور بالخوف الشديد 

وبعدم األمان من احتمال تكرار الفقدان، تجنب الحديث عن الفقدان أو تجنب المرور بالمكان الذي حدث 

 .فيه

لمجرد التعرض للحدث أو التهديد بحدوثه، يشعر الفرد بضيق نفسي : سوء التكيف، ومن أعراضه .2

 .اضطراب ملحوظ في الحياة االجتماعية والمهنية

تكرار رؤية الحدث على شكل صور ذهنية أو أفكار أو أحالم : القلق النفسي، ومن أعراضه .3

، فقدان ثمزعجة، التصرف وكأن الفقدان يتكرر ثانية، الشعور بالضيق الشديد بمجرد التعرض للحد

ي المشاركة باألنشطة اليومية على أنواعها، اضطرابات في النوم، فقدان الشهية، صعوبات في الرغبة ف

التركيز، االنزعاج غير العادي من الضجة، سيطرة الشعور بمشاعر جياشة كالبكاء واألسى والحزن 

 .الشديد، اإلصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري

طويل على حدث الفقدان ويبقى الفاقد في حالة نفسية صعبة المرض النفسي، يحدث عندما يمر وقت  .4

الشعور المستمر بالحزن واألسى، الخوف والتحسب من فقدان إضافي، : أو تسوء، ومن أعراضه

الرغبة في المحافظة على مكان وممتلكات الفقيد كما هي دون إحداث تغيير، تفاقم األمراض الجسدية 
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جربة الفقدان وعدم القدرة على احتواء األلم، الشعور بنوبات من التي لها أسباب نفسية، عدم تقبل ت

 .البهجة واالنشراح الزائد، تقليد قهري لبعض تصرفات الفقيد، وأخيرا نزعات نحو تدمير الذات وإيذائها

 لالكتئاب تعرضاً أكثر تكون الفاقدة األرملة أن )1994( وشحادة شوقي دراسة أشارت حين في

 زوجها، فقدان بعد واالجتماعي الشخصي التوافق في وصعوبة والنفسية البدنية باألمراض واإلصابة

 تكيفها وصعوبة موجوداً، مازال المتوفى الزوج بأن شعورها في يتمثل لديها األسى خصائص أهم وأن

 . لآلخرين االجتماعية باألحزان تأثراً أكثر وتكون كأرملة، الجديد الوضع مع

 )150( على أجريت التي) Kleber &Brom, 1992( برومكلبر و دراسة نتائج وأضافت

 سنتين مرور بعد) للصدمة المسبب( المؤذي بالحزن باإلصابة شخصوا منهم )33( أن وأرملة أرمل

 المزمن الحزن من عانوا وأرملة أرمل) 120( على أجريت أخرى مماثلة ودراسة الفقدان، حدوث على

 الخاليا في وكبير شديد بنقصان أصيبوا العينة أفراد أن ئجهانتا أوضحت الفقدان بعد) للصدمة المسبب(

 ).Bower, 1997( الوظيفية المناعية

 تصيب التي والجسمية الصحية األمراض بعض) 2008( محمد دراسة أظهرتنفسه  السياقب

  : أهمها من وكان الشهداء زوجات من الكثير

ن التهاب شديد أو خلل في أحد وهي عبارة ع: وخاصة قرحة المعدة: أمراض الجهاز الهضمي .1

المجاري في جدار المعدة أو الجزء العلوي من األمعاء الدقيقة، وتتكون نتيجة لزيادة اإلفرازات 

أو التهابات قد تتحول ) فجوات ملتهبة(تشكل  )ظروف نفسية انفعالية(والحمضيات المتولدة نتيجة لوجود 

 وعمالً وإرهاقاً ة شديدة وتفرض على المعدة إجهاداًإلى نزيف داخلي حين تكون الضغوط واآلالم النفسي

 .مزدوجاً

مما يؤثر على صحة زوجات الشهداء، حيث تفقد زوجة الشهيد شهيتها لألكل نتيجة : فقدان الشهية .2

 .االضطرابات النفسية والصدمة الشديدة التي تعرضت لها بسبب فقدان الزوج
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 .لقلق الكبير على مستقبل األسرةوا بسبب الخوف والتوتر الشديدين: قرحة القولون .3

 .اضطرابات الجهاز التنفسي عند الكثير من زوجات الشهداء .4

والصداع الناتج عن توتر عضالت الرأس بسبب القلق  وخاصة الصداع النصفي،: الصداع الشديد .5

  .والضغوط التي تتعرض لها زوجات الشهداء

  :لغوياً الشهيد 4.3.2.

 ما على يشهد الذي الشاهد ومنه الغيب تقابل التي الشهادة ومنه الحاضر هو نهأ على يعرف  

 ). 2005 وهبه،( ويسمع يرى

 ) 9 آية الرعد، سورة(   ﴾ والشَّهادة الْغَيبِ عاِلم ﴿: تعالى قوله في كما

  :اصطالحاً الشهيد 5.3.2.

 لكي لمسلمينوا اإلسالم عن العدوان ورد دينه عن الدفاع أجل من اهللا سبيل في قتُلي من هو

     ).2005 وهبه،( العليا هي اهللا كلمة تكون

ء اللَّه والرسوَل فَُأولَِئك مع الَّذين َأنْعم اللَّه علَيهِم من النَّبِيين والصديقين والشُّهدا ﴿  ومن يطعِ:قال تعالى

 )69آية  سورة النساء،(   والصاِلحين وحسن ُأولَِئك رفيقاً ﴾ 

 وكان الفلسطينية القضية بسبب استشهد منهو : الشهيد الفلسطيني القانون مسودة وعرفت

 .) 2004نزال،( الشهداء أسر رعاية ومؤسسة الفلسطينية التحرير منظمة شهداء سجالت في مسجال

 على وقتلوا عذبوا نالذي المسيحيون هم واألرثوذكس الكاثوليك من المسيحي الدين في والشهداء

 الشهيد أي ،المسيحية قديسي" أول هؤالء وكان دينهم عن يتراجعوا لم ولكنهم المسيحيين، مضطهدي يد

 ).1992 يفريموفا،( مبدأ أو عقيدة سبيل في ونفسه بحياته يضحي من كل
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  :المعقد الحزنو الطبيعي الحزن 6.3.2.

 ككل، والمجتمع والعائلة الفرد تواجه التي زنةوالمح المؤلمة التجارب من الفقدان تجربة تعتبر

 فعل ردات بأنها العلماء بعض عند اعتبرت اكتئابي بعد ذات حزينة فعل ردات الفقدان هذا ويرافق

 فاقد من حدتها تتفاوت هذه الفعل وردود). Freud, 1957( خارجي تدخل إلى بحاجة وليست طبيعية

 تدريجياً، حزنه يزول من فهناك الكامنة، وبقدراته نفسه، نبالفقدا و الشخصية، بتجاربه وتتعلق ألخر

 . معقد وأسى حزن إلى العادي حزنه يتحولو الفقدان هذا مع والتوافق التكيف يستطيع ال من وهناك

 مستخدمين الموضوع هذا إلى تطرقت التي والدراسات النظريات من العديد تناولت حيث

 ؛Sanders, 1989؛ Freud, 1957 ؛1988 ر،عسك( الظاهرة نفس لوصف مختلفة مصطلحات

Wolfelt, 1988 ؛Worden, 1991.(  

  :وكانت األبحاث كشفت عن نوعين من الحزن واألسى الناتج عن الفقدان وهما

 .)الحزن العادي( األسى والحزن الطبيعي .1

  .)الحزن المعقد( األسى والحزن المرضي .2

 آلية أن إلى وأشار ،)elancholiaM( المرضي واألسى الطبيعي األسى بين فرويد ميز فقد

 نفسه بفصل الفاقد ينجح ال وعندما بينهما، عالقة وجود نتيجة بالفقيد السابق التعلق من تأتي األسى

 المرضي بالحزن يصاب وبالتالي لذاتا على االنكفاء من دائمة مرحلة في يدخل نهإف الفقيد عن تدريجيا

  ).1988 عسكر،(
 المرض واألسى )العادي( الطبيعي األسى بين الفيصل هو الذات تراماح أن اعتبار يمكن وعليه  

 حالة في أما ولآلخرين، ألنفسهم احتراماً يبدون العادي األسى حاالت في الفاقدين أن وتبين ،)المعقد(

 الشديد الغضب من نوبات ويظهرون المفقود تجاه بالذنب يشعرون الفاقدين أن فوجد المعقد األسى
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 ما الفقدان يالزم الذي االكتئاب أن كما بالوحدة، القاتل الشعور إلى بهم يؤدي مما ،لحياةا من وينسحبون

  ).Wolfelt, 1988( األحيان أغلب في أشهر أربعة لمدة يستمر مؤقت اكتئاب إال هو

 )المعقد( واألسى المرضي )العادي( بين األسى الطبيعي) Wolfelt, 1988(وقد ميز ولفيلت 

ن االستجابات واألعراض النفسية والجسدية واالجتماعية التي تظهر على الفاقد من خالل مجموعة م

  :وهي تضم

إلى المؤاساة والدعم المعنوي، في حين ال يستجيب لهذه  العادييستجيب الفاقد في حاالت األسى  .1

 .المعقدالمؤاساة والدعم في حاالت األسى 

2. ايظهر الفاقد جبينما ال يعبر عن هذا الغضب بوضوح يالعاد غضبه بوضوح في حاالت األسى م ،

 .المعقدوبشكل مباشر في حاالت األسى 

بالذنب تجاه بعض الجوانب المحددة للشعور بالفقدان الذي ألم  في حاالت األسى العادي يشعر الفاقد  .3

 .وره بالذنب بصورة عامةعفانه يعبر عن ش المعقدبه، أما في حاالت األسى 

يعاني من  المعقدلفترة قصيرة األمد، بينما في األسى  العاديالت األسى يمر الفاقد في الحزن في حا .4

 .مزمنة ونفسية أعراض جسمية

يمتد فقدان  المعقد، بينما في حاالت األسى العادييتأثر احترام الفاقد لذاته مؤقتاً في حاالت األسى  .5

 .االحترام لذاته لفترات طويلة

ال  المعقديستمتع ويتمتع بالحياة، بينما في حاالت األسى أن  العادييستطيع الفاقد في حاالت األسى  .6

 .يحصل ذلك

 من اعتبرت)) 2005(كما ورد في صبيح  )Lindeman, 1944( لندمن بها قام دراسة وفي   

 نادي في أبنائها حدأ فقدت التي العائالت اسر على أجريت حيث الفقدان، تناولت التي األولى الدراسات

 الضحايا، ألهالي مقابلته خالل ومن شخص، خمسمائة حوالي فقد حيث فيه فجأة رالنا اشتعال ثرأ ليلي
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 والمصاحب المعقد الحزن مصطلح إلى األحيان بعض في يعود الطبيعي الحزن مصطلح أن لندمان وجد

 مالحظاته خالل ومن الفقدان، بعد عليهم بوضوح ظاهرة كانت والتي متفاقمة ومشاعر بسلوكيات

 األسى وصفت التي لألعراض مشابهة نماذج اكتشف المحزونين المرضى من) 101( لحوالي وزمالئه

  :تضم والتي والحاد الطبيعي

  .العدوانية .1

  .الضغوطات الجسدية .2

  .تخيل المتوفى .3

  .إعادة التخيل مع المتوفى .4

  .الشعور بالذنب تجاه المتوفى أو تجاه العالقة أو الظروف التي حدثت فيها الوفاة .5

  .عمل كما كان قبل الفقدانعدم القدرة على ال .6

  . التماثل مع المتوفى .7

  :معها والتوافق الفاقدين عند لحزنوا األسى فترة على تؤثر التي العوامل 7.3.2.

 جراء لديه الناتج الفعل ردة طبيعة وعلى األسى فترة على تؤثر التي العوامل ببعض الفاقد يتأثر

اسبنيولي وعويضة، (آخر إلى فاقد من وتأثيراتها تهاوطبيع شدتها حيث من العوامل هذه وتختلف الفقدان،

  :العوامل هذه ومن )2007

    :درجة القرابة مع المفقود 1.7.3.2.

 هذا وفي ،شدة أكثر والحزن األسى كان كلما قربأ بالمفقود القرابة صلة كانت كلما بحيث

 األكثر الصدمات من تبريع الزوجة أو الزوج فقدان أن لتؤكد الدراسات من العديد نتائج جاءت الصدد

 الشريك بادوار وقيامه جما أعباء الحياة قيد على الباقي الشريك تحمل من عليه يترتب لما ،وإيالماً شدة

  ).Parkes &Weiss, 1983( المتوفى
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 لالكتئاب تعرضاً أكثر تكون الفاقدة األرملة أن )1994( وشحادة شوقي دراسة نتائج وأشارت

 المهام تعدد بسبب واالجتماعي الشخصي التوافق في وصعوبة والنفسية نيةالبد باألمراض واإلصابة

 ما المتوفى الزوج بأن شعورها في يتمثل لديها األسى خصائص أهم وأن زوجها، فقدان بعد واألدوار

 االجتماعية باألحزان تأثراً أكثر وتكون كأرملة، الجديد الوضع مع تكيفها وصعوبة موجوداً، زال

 المساندة ومنها للفاقدة األسى من التخفيف إلى تؤدي التي األساليب إلى الدراسة أشارت كما لآلخرين،

 السيدات من بنماذج واإلقتداء الحداد مظاهر عن والتخلي والجيران األهل ومساعدة لها االجتماعية

 .قصير وقت في األسى على تغلبن اللواتي الفاقدات األرامل

 لدى واالجتماعي النفسي بالتوافق وعالقته األب غياب حول )1994( حمدأ دراسة وفي

 نفسياً توافقاً اقل الزوج متغيبات السيدات أن نتائجها تظهرأ ،المراهقة مرحلة في واألبناء األمهات

 وأيضاً الزوج، في المتمثل واألمن للسند الفتقادهن وذلك الزوج، موجودات السيدات من واجتماعياً

 مدى على يؤثر أن شأنه من ذلك كل نأو الزوج متغيبات السيدات هاتتحمل التي اإلضافية األعباء

 السيدات من توافقاً اقل واجتماعياً نفسياً المتوافقات غير السيدات أبناء نأو السوي، التوافق على قدرتهن

 سياًنف توافقاً اقل األب غائبي والتلميذات التالميذ أن الدراسة أثبتت كما ،واجتماعياً نفسياً المتوافقات

  .األب متواجدي التالميذ من واجتماعياً

 األرامل النساء أن) Ghufran &Ansari, 2008( أنصاريو غفران دراسة نتائج وأشارت

  .ألزواجهن الفاقدين األرامل الرجال من أكثر الموت قلق عالمات لديهن ألزواجهن الفاقدات

 أدوارها أداء عن تعوقها التي الصعوبات من الكثير تواجه المرأة أن) 2001( الصديقي وتؤكد

 للعمل والهجر والطالق االنفصال بسبب الزوج لغياب نتيجة األسرية الروابط تفكك ومنها المجتمع في

 الترمل، ومنها إرادتها عن خارجة لمشكالت األسرة تعرض وأيضاً األسرة، عن بعيداً طويلة لفترة

 تتحمل حيث مختلفة أسرية لمشكالت ناءواألب األرملة تتعرض األسرة في الترمل مشكلة وبحدوث
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 وأبنائها األرملة تحتاج لذلك الزوج فقدان عن الناتجة ةأالزم بسبب وبأبنائها بها الخاصة األعباء األرملة

  .لهم المتكاملة الرعاية توفير إلى

 الحياة على سلبية وانعكاسات آثار لها الوفاة أن إلى) 1994( رمضان يشير السياق هذا وفي

 األرملة دور كان نأو الحياة قيد على الباقي للشريك االجتماعي الدور في تغير إلى تؤدي ألنها يةاألسر

 أن حيث الفاقد، األرمل الرجل بدور مقارنة واجتماعياً سيكولوجياً التوافق مجال في صعوبة أكثر الفاقدة

 والتي وبأبنائها بها الخاصة األرملة ومشاكل الرجل، عن للمرأة بالنسبة أهمية أكثر عادة يكون الزواج

 كما ،لالنخفاض وبآخر بشكل سيتعرض الذي المعيشة مستوى في النظر معاودة إمكانية تواجه سوف

 .الفاقد األرمل الرجل يواجهه مما أكثر قيوداً االجتماعية حياتها في الفاقدة األرملة تواجه

 ,Jacqueline, Maren &Ronald( رونالدو مارين، جاكلين، من كل بها قام دراسة وفي

 لكل األسرية الحالة في الخلل حدوث في رئيسياً سبباً يعتبر الترمل أن على نتائجها توصلت) 2007

 العائلي، الدخل في الكبير واالنهيار الممتلكات قلة في يتسبب كما والعرقية، األثينية الجماعات من النساء

 نخفاضاًإ يسبب كما والعرقية، األثينية الجماعات في تالفاقدا بالنساء االهتمام قلة يسبب الترمل أن والى

 نوقشت لذلك الفاقدات، األرامل حياة يهدد الذي الفقر خطر النتائج أظهرت كما األسرة، دخل في كبيراً

  .األرامل للنساء المالي األمن إلى تؤدي التي األسباب

  :كيفية الوفاة 2.7.3.2.

 والحزن عامل الموت المفاجئ تأثير في فترة األسىهل هي مفاجئ أو غير مفاجئ، حيث يوجد ل 

  .الناتج عن الفقدان، مما يؤدي لظهور استجابات مرضية متطرفة ولردود فعل مختلفة

 في اختالف هناك إن ))2003(كما ورد في مغالسة ) Sandros, 1983( ساندروز أشار حيث

 حالة في نهأ وجد وقد األمد، يلطو مرض نتيجة أو المفاجئ الموت حالة في الواضحة األفعال ردود
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 من أكثر الوقت مرور بعد الناتجة الجسدية والمشاكل الصدمة بعد ما أعراض ظهرت المفاجئ الموت

  .مزمن مرض بسبب العائلة من فرد فقدوا الذين أولئك

 من )1000( من مكونة عينة على أجريت التي) Norris, 1992( سينور دراسة وفي

 ووجد حياتهم، في صادمة لضغوطات تعرضوا العينة من )%69( أن وجد قيا،أفري شمال في الراشدين

 تؤدي تقريباً هي الدرجات من الناتجة األحداث نأو شيوعاً الصدمات أكثر من هو المفاجئ الموت أن

 مهمة تأثيرات) العنصرية الجنس، العمر،( لمتغيرات وكان الصدمة، بعد ما ألعراض عالي معدل إلى

 الصدمة، عن الكشف في عالي معدل لديهم السود الرجال أن وجد المثال سبيل فعلى ة،الصدم ظهور في

  .الصدمة بعد ما أعراض في عالي معدل لديهم كان الجنسين كال من الشباب بينما

 إلجراء فرصة توفر أو الموت توقع أن الخصوص بهذا )Wilken, 2006( ويكلن ويشير

 الموت صدمة من المصدومين يحمي للحزن، للتحضير فرصة وجود أو يتوفى أن قبل عزيز مع محادثة

  .المعقد الحداد على المؤشرات أقوة من المفاجئ الموت ويعتبر المفاجئ،

 أوضحت ،االبن وفاة عن الناتج األسى على التغلب). 1993( وفرج محمود اأجراه دراسة وفي

 استقرار ضوء في المتوقعة بالوفاة ةبالمقارن األسى من كبرأ درجة تحدث المفاجئة الوفاة أن نتائجها

   .المصري المجتمع

  :الدخل الشهري 3.7.3.2.

 النفسي التوافق مدى على قوي تأثير ذات الحياة جوانب من كثير في الدخل الشهري يعتبر

 الحاجات بإشباع بارتباطه وكذلك الفقدان، عن الناتج واألسى الحزن واستمرارية للفاقدين واالجتماعي

 النفسي التوافق عدم من كثيرة جوانب إلى السيئ الدخل يقود أن الممكن ومن للفاقدات األساسية

 تفاوت وجود إلى) 1997( فريحات دراسة نتائج أشارت فقد لذلك، استعداد لديهم من لدى واالجتماعي

 على حدة أكثر االستشهاد واقع تأثير كان حيث ،الدخل الشهري حسب أخرى أسرة إلى شهيد أسرة من
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 األسرة لرب األسر هذه فقدان بسبب وذلك ،متزوجينال غير الشهداء أسر من وأبنائها الشهداء جاتزو

 وأبنائها الشهيد زوجة إلى تلقائياً انتقل بدورة الذي وإشرافي، اقتصادي فراغ ترك مما الوحيد، ومعيلها

  .دورهن مع الشهيد األب دور يأخذن الشهداء زوجات جعل مما

 تتحمل التي هي األسر بسبب لزوجها الفاقدة الزوجة أن) 1997( سالمة دراسة نتائج وبينت

 لزوجات األساسية االهتمامات نأو ،معدومة شبه لها األقارب مساعدات نأو وحدها، االقتصادي العبء

 .المعيشة مستوى من األدنى بالحد العيش جلأ من العائلة حدود في تنحصر أصبحت األسرى

 مستوى عند إحصائيا دالة فروق وجود إلى) 2005( الفي دراسة نتائج عليه أكدت ما هذاو

 الحالة لعامل تعزى الفلسطينيين األسرى زوجات لدى النفسي الضغط مستوى من فأقل) 0.05( داللة

  . للزوجة االقتصادية

 مع التكيف على القدرة بين ارتباط وجود )2004( وآخرون بكر أبو دراسة نتائج أظهرت كذلك

 الجيد االقتصادي المستوى ذوات النساء من%) 52.6( نسبته ما أن حيث االقتصادية لحالةوا الفقدان

   جداً الفقيرات النساء من%) 18.9( بـ مقارنة وذلك طبيعي بشكل حياتهن مواصلة على قادرات

 .المتوسط االقتصادي الوضع ذوات النساء من %)46.1(و الفقيرات النساء من) %27.9(و

 للصدمة التالية الضغوط في فروق وجود على )2003( والحلو القدومي دراسة نتائج دلت ماك

  .المتدني الدخل أصحاب ولصالح والعالي المتدني الدخل أصحاب بين

 فيما إحصائية داللة ذات فروق دووج لتؤكد )2002( وشعث عساف دراسة نتائج وجاءت

 تتعرض التي واالجتماعية النفسية ضغوطال على لألسرة ومكان السكن الشهري الدخل متغير بأثر يتعلق

  .الفلسطينية المرأة لها
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 :مستوى التدين 4.7.3.2.

هناك العديد من الدراسات التي أكدت على أهمية الدين واعتبرته من العوامل التي لها صلة 

عن الفقدان بالتكيف والتوافق لدى الفاقدين وخاصة النساء الفاقدات وعالقته باالستجابات المختلفة الناتجة 

 ).Raphael, 1984 ؛Mclntosh et al, 1993 ؛2007اسبنيولي وعويضة،( لديهن

 النساء لقصص توثيق خاللها من أجرى التي) 2009( المرأة شؤون مركز دراسة فحسب

 وقد األليمة، ورواياتهن النساء لتجارب االستماع بهدف )2008( عام غزة على الحرب أثناء الغزاويات

 لتوفير إضافية أعباء وتحملهن المفقود األمان توفير في كبيراً عبئاً تحملن النساء بان ئجنتا إلى توصلت

 أقوالهن وأجمعت الموت، من هربا منزلهن ترك إلى واضطرارهن وشراب، طعام من الحياة متطلبات

 وكل وبيوتهن وأبنائهن أزواجهن بفقدان المرير وشعورهن وجراحهن المهنآ بين وحدت الحرب أن

 والصالة بالدعاء اهللا إلى وتوجههن والصراخ بالبكاء الحرب صدمات مع تعاملت من ومنهن ،شي

  .البالء هذا على الصبر اتطالب

إلى أن درجة تعايش أباء وأمهات شهداء ) 2003(وهذا ما أشارت إليه دراسة القدومي والحلو 

أن السبب في ذلك قد يعود اسة ترى الدروانتفاضة األقصى مع الضغوط التالية للصدمة كانت كبيرة، 

من االحتالل اإلسرائيلي، وحسن  زيادة رغبة المجتمع الفلسطيني في التخلص: عوامل منها إلى عدة

 إلى ذلك حسن استخدام إضافةالواحد،  بين أسر المجتمع الفلسطيني االجتماعية التكافل والمساندة

من خالل زيادة إيمانهم باهللا وعدالة قضيتهم،  التدين لدى أفراد المجتمع الفلسطيني، وذلك إستراتيجية

  .لمواجهة الضغوط في المجتمع الشرقي االستراتيجيات استخداما أكثرالتدين من  إستراتيجية وتعد

 االستراتيجيات أكثر من التدين أن أظهرت التي) 1998( العارضة دراسة نتائج دعمته ما وهذا

  .فلسطين في لمينالمع تواجه التي الضغوط لمواجهة استخداماً
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 داللة ذات فروق وجود إلى أشارة والتي )2010( مصطفى دراسة نتائج أيضاً أكدته ما وهذا

 مما التدين، متغير حسب المفاجئ الموت في األبناء لفقدان االجتماعي التكيف مدى في بالغة إحصائية

 درجة تزيد الفاقدين، األهالي ينتد درجة زادت فكلما أبنائهم، لفقدان تكيفاً أكثر المتدينين أن على يدل

 .تديناً قلأ هم ممن الفقدان مع تكيفهم

؛ 1998عبد الحميد، ( ومجمل القول هناك الكثير من نتائج الدراسات للعديد من المهتمين

Pevey, Jones, & Yarber, 2008-2009 ؛Hossain & Suddique, 2008 ( والتي أشارت إلى

ألمان والطمأنينة وبدوره يساعد على التوافق والتكيف والتقليل من أن الدين يعتبر مصدراً للشعور با

 .، وله عالقة بمدى ردود الفعل عند الفقدان)الموت( االنعكاسات الخطيرة للفقدان وخاصة

 إضافة إلى ما سبق ذكره من عوامل ذات الصلة بردود الفعل التي تؤثر على فترة األسى

) Kmeyers, 1989(دراسة كميرزنتائج توصلت نفسه في السياق ووالحزن عند الفاقدين والتوافق معها 

حد أوالذين فقدوا  اًعام )35-60( التي أجراها على مجموعة من القوقازيين الذين تتراوح أعمارهم من

في الحد من استمرارية شدة الحزن الناتج عن  والديهم، إلى تحديد مجموعة من العوامل التي تلعب دوراً

  :يأتيخصها فيما فقدان األعزاء ول

 ).قريبة أو بعيدة( الفترة الزمنية التي حصلت فيها الوفاة .1

 ).أي إذا كان الموت مفاجئاً أو متوقعاً( طبيعة الموت .2

 .عمر المتوفى عند الوفاة .3

 .نوعية العالقة بين المتوفى والفاقد .4

  ).أي نوع العالقة العاطفية معه( مدى االعتماد العاطفي على الفقيد .5

 حزنه عن التعبير في الخاصة طريقته فرد لكل أن إلى أشارت) 2002( كماهونما مثل آخرون

 العالقة نوع الوفاة، كيفية(ومنها الطريقة هذه على المؤثرة العوامل من مجموعة وجود مع وخسارته،
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 عند الحزن يستمر وقد ،)األخيرة المبتلي تجارب من الناتجة األخرى والضغوط الوفاة، قبل الطرفين بين

 مشاعرهم، فيكبتون ،الحزن على قدرتهم بعدم آخرون يشعر قد الذي الوقت في سنوات، عدة عضالب

 مما أسرع حياتهم بناء إعادة من يتمكنون قد وآخرون متأخرة، حزن فعل ردود شكل على الحقا لتظهر

   .الناس يتوقعه أو يتوقعون

 الفاقد استقاللية دور ثرأ إلى ))Kmeyers, 1989(كما ورد في ) Andrw( أندرو وأشار هذا

 حدأ عن باستقاللية يتمتعوا لم الذين األبناء أن فوجد وشدته، الحزن استمرارية في ذاته على واعتماده

  .شدته من والتخفيف الحزن فترة تقليل حيث من الحزن على التغلب في جمة صعوبات واجهوا والديهم

   :األرقام مقابر 8.3.2.

 النساء ألحوال وخاصة الفلسطيني للشعب المرير الواقع لمعايشته ونتيجة الباحث يؤكد

 مجمل على تأثيره يستمر والذي الفاقدات، النساء لبعض كبرأ هماً هناك أن الفاقدات، الفلسطينيات

 كافة وأشبعت الحياة متطلبات كافة لهن توفر ولو حتى واالجتماعية ةوالجسدي والسلوكية النفسية حياتهن

 غير والحداد ،)Chronic Grief( المزمن والحزن واألسى واأللم النفسي القلق نله مسبباً احتياجاتهن،

 أقربائهن جثامين احتجاز من يعانين نهنإ حيث واالجتماعي، النفسي توافقهن على يؤثر مما منتهيال

 ديالما واالنفصال الفراق لعملية إتمامهن دون حال مما) األرقام مقابر( عليها أطلق مقابر داخل الشهداء

 االحتالل قوات قبل من المقابر هذه عدتإ حيث وسوي، طبيعي بشكل الجثامين هذه مع والنفسي

 يقومون من أو الحدود على تقع التي المسلحة المواجهات أثناء أو سراً تقتلهم من لدفن اإلسرائيلي

 ).2008 قاسم،( )1948( العام مناطق داخل فدائية بعمليات

 لوحة فوقها ومثبت شواهد، دون بالحجارة أحيطت بسيطة دافنم" عن عبارة األرقام ومقابر

 االحتالل قواتوتستخدمها  للدفن، كأماكن نسانيإو ديني بشكل معدة غير وهي أرقاماً، تحمل معدنية

 لصاحبه يشير الدفن وتاريخ معيناً رقماً يحمل شهيد كل نإ إذ والعرب، الفلسطينيين من تقتلهم من لدفن
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 في والسجين المعتقل أصدقاء جمعية رئيس "اهللا حبيب حمدأ المرحوم سماها لهذا .قبر كل شاهدة على

  ).306 .ص 2008: نصار،( "للشهداء أسماء األرقام من تتخذ ألنهابهذا االسم، " الناصرة

 داخل توفوا الذينورفاتهم  نالفلسطينيي الشهداء منالعديد  جثامين المقابر هذه تضم حيث

 ناشطين ضد االحتالل قوات نفذتها عسكرية بعمليات أو فدائية بعمليات استشهدوا أو اإلسرائيلية السجون

 تعتبر المقاييس وبكل المختفين، من كبير عدد جثامين على أيضا تحتويو). 2007 دغلس،( فلسطينيين

 كل إخفاء إلى االحتالل قوات وعمدت لها، الدولي القانون تعريف حسب قسري اختفاء حاالت هذه

 أسرهم وتركت جثثهم أخفت كما مختلفة، ظروف في سقطوا الذين الشهداء بهؤالء المتعلقة ماتالمعلو

 لإلعالم، الفلسطينية المجموعة( المجهول وترقب والتوتر الدائم القلق من حالة في ومعارفهم وأقاربهم

2007.( 

 لتوثيق وفقاً رةالمتوف المعلومات كل وتؤكد مقبرة، من بأكثر إسرائيل في األرقام مقابر وتقدر

 بها تحتفظ التي الجثامين من العديد إلى إضافة األقل، على مقابر ستة وجود اآلن حتى الباحث به قام

 مغلقة عسكرية مناطق في المقابر هذه تقع). 2008 قاسم،( عديدة لسنوات الثالجات داخل إسرائيل

 ووزارة اإلسرائيلي الجيش طرةلسي خاضعة وهي تصويرها، حتى أو منها االقتراب أو زيارتها ويمنع

 منطقة في تقع منها واحده باستثناء إسرائيل، في األخضر الخط مناطق داخل واقعه وأغلبيتها الدفاع،

 ).1999 كوك،( دامية جسر قرب األغوار

 :بالشهداء الخاصة الجنائزية لطقوسا 9.3.2.

 من بالعديد يرتبط وهذا دين،الفاق على وسلوكية وفكرية نفسية تبعات له الفقدان أن الواضح من

 مع الباحث تعاملي الدراسة هذه وفي استشهاد؟ أم طبيعي موت هو هل الفقدان، نوعية ومنها العوامل

 الموت عن جوانبه بعض في يختلف التي خصائصه له والذي السياسي الفقدان أنواع كأحد االستشهاد

 يخص ال أمر االستشهاد أن الخصائص هذه إحدى الفاقدين، قبل من ومواجهته معناه حيث من الطبيعي
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 والفقدان، الخسارة في شركاء جميعهم ويصبحون عامة، المجتمع أبناء يخص وإنما فقط الفاقدة العائلة

 يبديه الذي المعنوي والدعم المشاركة وخاصة ايجابي سيكولوجي جانب الخاصية هذه يعطي وهذا

 عن للتعبير الفرصة إتاحة عدم في فيتمثل السلبي يكولوجيالس الجانب أما الفاقدة، العائلة تجاه المجتمع

 مهما النهاية في األمر نأل ،موجودة تكون أن الطبيعي من التي ،)خاصة للنساء( واأللم الحزن مشاعر

الذين الشهيد ألهل شخصياً أمراً يبقى نهأ إال الوطن، مستوى على نتائج وله وشجاعاً بطولياً نكُي 

 مصالحة،( فجائي بشكل األحيان غالبية في يأتي االستشهاد أن األخرى خاصيةوال لوداعه، يحزنون

2003.(  

 وآلمهن نأحزانهِ عن التعبير من تالفاقدا النساء بمنع عادة المجتمع يقوم السياق هذا وفي

 السير ومن الشهداء أقربائهن توديع من الحاالت من كثير في يمنعن كما والصراخ، البكاء من ومنعهن

 آثار المواقف هذه عن ينتج مما القبور، زيارة من يمنعن المتدينة الجماعات بعض وفي الجنازة، وراء

  ).2004 وآخرون، بكر أبو( الفاقدات لدى والسلوكية واالنفعالية والنفسية العاطفية المستويات على سلبية

 بين مطلق بشكل سومةمق بنية داخل عالقات الفاقدات النساء أن) 2006( عواد دراسة نتائج وتبين   

 ثمن دفع عليها سيتوجب ،وسياسياً جماهيرياً معنى فقدانها إعطاء اختارت لو الفاقدة نأو والخاص، العام

 عدم من وضع في تضعها حالة وهي وحزنها، وألمها وغضبها مشاعرها عن التحدث عدم قوامه

 وهكذا شهيد، كأم منها والدينية القومية االجتماعية، التوقعات وعالم الشخصية المعاناة عالم بين االنسجام

 وكبت والفقدان الحزن مشاعر عن التعبير عن والتنازل قومي، كأمر الشهادة معنى تقبل فبإمكانها

 وتحظى األبطال، ميتة مات الذي الشهيد والدة فهي للفخر، كمصدر الشهادة مع والتعاطي مشاعرها

 في تقف أمومتها بالتضحية، مطالبة الفاقدة الفلسطينية لوالدةا ،"ابنها شهادة"بفضل ةاجتماعي ومرتبة بتقدير

 واالهتمام أوالدها حمايةفي  ملأل الغريزي الدور بين التناقض تمثل الظاهرة وهذه الصراع، واجهة
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 أجل من أوالدها بحياة للتضحية باالستعداد يطالبونها وطنية كأم دورها وبين ورفاهيتهم بسعادتهم

  .الوطن

 المجتمع في السائدة الثقافة أن إلى أشارت عندما) 2007( الهادي عبد لكذ على وتؤكد

 بفقدان األمر يتعلق عندما خاصة ومشاعرها عواطفها عن تعبر نأب للمرأة تسمح ال عادة الفلسطيني

 عدم على قدرتها خالل من ضعفها أو المرأة قوة على الحكم ويتم ،االستشهاد نتيجة االبن أو الزوج

 االحتفاء جلأ من المرأة على يضغط المجتمع أن يعني وهذا ،والعواطف المشاعر هذه عن التعبير

  .أحبتها الستشهاد وحزنها بكاءها عليها وينكرون بنتها،أ أو بنهاأ أو زوجها لشهادة واالبتهاج

 المشاكل من العديد هناك أن )Harrel &Wilson, 1990( وويلسن هاريل من كل وأشار

 في ودفنوا أعزائها فقدت التي الالجئة بالعائالت المتعلقة والتكيفية والسلوكية ةالنفسي واالضطرابات

 العديد في الحال هو كما والجنازات الدفن طقوس إقامة من حرمهم مما ذويهم علم دون جماعية مقابر

 الحروب حاالت مثل المجتمعات لبعض الخاصة الظروف بعض وفي األفريقية، الدول من

 هذه داخل) نالالجئي( المختلفة الثقافات ذات الجماعات قيام دون تحول التي ختلفةالم واالضطرابات

 ليتم الجثث تعاد أن األهمية من يكونو وثقافتها يتناسب بما الدفن طقوس بإجراء القيام من المجتمعات

 .ليمةس بطريقة والجنازات بالدفن الخاصة الثقافية الطقوس تنفيذ يتعذر عندما األم الوطن في دفنها

 الذين وخاصة الفاقدة العائالت أن الفلسطيني المجتمع في كثيرة حاالت في أنه الباحث ويرى

 ظروف وفي ،اإلسرائيلي االحتالل قوات مع مسلحة تاشتباكا في أو فدائية عمليات في أقربائهم يفقدون

 ادفنه ليتم عائالتهم إلى إعادتها نع وتمتنع الشهداء جثامين باحتجاز االحتالل قوات تقوم ما عادة مختلفة

 القيام من العائالت هذه تحرم وبالتالي ،يالفلسطين المجتمع في المتبعة الدينية والطقوس للعادات وفقا

 وظيفتين من الدفن ومراسم الجنازة يفقد بدوره وهذا الحداد، عملية إتمام ومن والجنازة الدفن بمراسم
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 ؛ Bowen, 2004 ؛2003 مصالحة،( دراسات نتائج هماإلي تأشار كما النفسية الناحية من أساسيتين

Chigier, 1988 ؛Raphael, 1983 ؛Yehezkel, 1999 (وهما:  

 .الميت، بحيث يتم وداعه األخير أو االنفصال عنعملية الفراق  :الوظيفة األولى .1

 .تسهيل التعبير عن المشاعر عندما يبكي ويصرخ أهالي الشهيد: الوظيفة الثانية .2

 الجنازة مراسم بحضور الفاقدين يقوم أن أهمية إلى) 2002( ماكماهون أشارت لسياقا هذا وفي   

 إتمام على يعينهم قد ذلك نأل الفراق، اآلم بسبب يعانونها التي المعاناة من بالرغم الدفن مواقع وزيارة

 والتدخل ادالحد بعملية الخاصة التقييم عمليات في إكلينيكية عالجية وظيفة لها والتي الحداد، تاممه

  ):2005 صبيح،(  المهمات هذه ومن المهني،

 .تقبل واقع الفقدان •

 .لم الفقدانأتجربة  •

 .التوافق والتكيف مع البيئة الخالية من الفقيد •

 .سحب الطاقة العاطفية من العالقة المفقودة نتيجة رحيل الفقيد واستثمارها في عالقة جديدة •

 للمشاركة اًمظهر عتبري )Mourning( لحدادا أن نفسه السياق في )2003( بيكمان ويرى

 ثقافية طقوس شمليو داعمة، بيئة في الفقدان عن الناتج واألسى األلم عن الخارجي والتعبير الظاهرة

 ويعبر للفاقد، الفردية الشخصية التجربة إلى فيشير) Grief( األسى أما ،واألسى بالحزن ةطمرتب ودينية

   .  والظاهرة الخارجية السلوكيات في الحقاً تؤثر والتي بالخسارة المرتبطة الداخلية المشاعر عن

األمر معلقاً فال ينتهي مهما امتد العمر وهذا اإلحساس  غياب الوداع يبقي ويؤكد الباحث أن

صعب، ومثال على ذلك حاجة السالم باليد حين وداع صديق، إن لمسة اليد البسيطة تعطي إحساس 

لدفن اع الصديق، إن عدم السماح بإقامة مراسم الموت كاملة والجنازة وابالراحة والطمأنينة بعد ود

يؤثر بشكل سلبي على الفاقدين، وبما أن هذه الظاهرة من الصعب  وبمشاركة أهل الميت وأصدقائه
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تفاديها بسبب السياسة اإلسرائيلية تجاه جثامين الشهداء المحتجزة وعائالتهم، ففي حاالت كثيرة 

لجنازة الرمزية، حيث يحمل النعش فارغاً مع تخيل جثمان الشهيد بداخله من قبل استخدمت ظاهرة ا

 .العائالت الفاقدة والمشاركين في الجنازة الرمزية

 :التراكمية المعاناة: الفاقدات النساء على الجثامين فقدان انعكاس 10.3.2.

 فهذا متعددة اضطرابات من يسببه وما النساء على السلبية وتأثيراته الفقدان عن الحديث عند

 الشخصي، بالتوافق المتمتعين األفراد لكل النسبي بالثبات تتسم التي النفسية للحالة وتهديد اقتحام يشكل

 الجثامين فقدان وخاصة الفقدان عن حديثنا إطار وفي). 2010 حسنين،( واالجتماعي واألسري

 ،الرفاعي( األحمر للصليب دوليةال للجنة تقرير أشار فقط النساء على ذلك وتأثير واحتجازها

 عائالت مازالت) 1993( عام وابخازيا جورجيا بين المسلح النزاع انتهاء بعد نهأ) 2008ديسمبر

 القتلى أبنائهن دفن لمكان معرفتهن عدم بسبب والمعاناة ماآلال يعانين- - منهن النساء خاصة -  الضحايا

 شخص ألف عشرة قرابة هناك كان األرجنتين وفي الطرفين، كال من مفقوداً) 1935( عددهم والبالغ

 إعادتها قبل منهم أربعمائة هوية إلى والتعرف جماعية مقبرة من شخص ألفي رفات استخراج وتم مفقود

 . وآلمهم أحزانهم لتخفيف حداً النهاية في العائالت تلك لتجد العائلة مقبرة في دفنها ليتم لذويهم

 مقابر في وأودعوا قتلهم تم أغلبيتهم مفقود شخصٍ ألف) 13( هناك يزال ال البوسنة وفي

 في البدء تم فقد سبانياأ أما متعددة، نفسية واضطرابات مستمرة مأساة لتعيش عائالتهم علم دون جماعية

 األهلية الحرب من عاماً سبعين بعد الهوية محددي غير األشخاص من اآلالف عشرات مدافن فتح

 ).2007األحمر، للصليب الدولية اللجنة( القانونية ؤسساتوالم القتلى أهالي من وبضغط

 تسليمها ومنع )الشهداء( القتلى جثامين احتجاز أن) Yehezkel, 1999( دراسة نتائج وأشارت

 مع ويتكيفوا ايستوعبو أن في وصعوبة الفاقدة للعائالت وإحباط مستمر وحزن معاناة عنه نتج لذويهم
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 عند يتخذونها التي والممارسات الفلسطينية والعادات والقيم للمعتقدات خرق وهي قريبهم، وفقدان الموت

 .عائالتهم أفراد حدأ موت

 كافة في مهمةال الركائز من تعتبر الدفن ومراسم الموت نأ) شباط 18، 2003( غوردن يؤكدو

 في سقطوا الذين جنودها جثث ستعادةال جبارة جهوداً تبذل دولة عن نسمع ما وكثيراً ،المجتمعات

 إخفاء وتحاول أعدائها بجثث تمثل الحكومات هذه فان جنودها جثث استعادة عملية أثناء ولكن المعركة،

 .جديدة ظاهرة ليست جنازة بإقامة السماح ورفض السيئ التعامل أسلوب وأن ،عائالتهم عن دفنهم أماكن

 إسرائيل أن) 2009( اإلنسان وحقوق القانونية للمساعدة القدس مركز تقرير في وجاء

 من النوع هذا من انتهى قد العالم أن المفروض من جريمة ترتكب )الشهداء(الموتى لجثث باحتجازها

 جثمان تقطيع عقوبة تمارس عشر التاسع القرن بداية إلى بريطانيا، فيه كانت الذي الزمن منذ الجرائم

 دولي نزاع في سواء متنازعةال األطراف على أن التقرير وأوضح إعدامه، بعد الجرائم بعض في المتهم

 سواء االعتقال في وهم ماتوا أو المسلح النزاع أثناء قتلوا الذين الموتى جثامين احترام دولي، غير أو

 تشويه عدم كذلك ذويهم، وإعالم قبورهم على مميزة عالمات ووضع ودفنها وإخالئها جمعها حيث من

 قربأ طلب على بناء أو إليه ينتمون الذي رفالط طلب على بناء الموتى رفات وإعادة الموتى، جثث

   .إليهم الناس

 النساء معانات مدى وتظهر تعكس التالية الدراسات في سترد التي األقوال أن الباحث ويرى

 الضغوطات تراكم ومن) واحتجازه الجثمان فقدان( وخاصة الفقدان على المترتبة اآلثار من الفاقدات

 Chronic(المستمر لألسى نهاية وضع وعدم التحمل، على القدرة فقدان إلى تؤدي التي النفسية

Grief(، الصعوبة من ويصبح واليأس، واإلحباط والمرارة باأللم المتراكم الشعور إلى يؤدي بحيث 

 .جديد من الطبيعية الحياة إلى والعودة واالجتماعي النفسي والتوافق الفقدان من النوع هذا مواجهة
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 من يعانين الفاقدات النساء بعض هناك أن) 2007( وعويضة يولياسبن دراسة أشارت حيث

 استالمهن وعدم القبر غياب بسبب الشهداء أبنائهن قبور زيارة على قدرتهن عدم في والمتمثل الحرمان

 غير والحزن المستمر واألسى المأساة تلك عن عبرن وقد دفنهم، من التمكن وعدم أبنائهن لجثامين

 كل شفت ألني ،شديدة حسرة في كنت العيد في" الشهداء حدأ والدة كقول لنساءا من العديد محلولال

 بتحسر دايما الناس، زي البني قبر في ما أنا أما وأهلها أوالدها وبتزور القبور على بتروح وهي الناس

 بدي وين ابني، جثة استلمت ما وبعدني سنين أربع لسة هاي" أخرى فاقدة وتقول". العيد يوم خاصة

 األسى عملية يشمل) Bereavement( الحرمان أن إلى) 2003( بيكمان ويشير ".حسرة يا رهأزو

 مهمة الفروقات هذه وتعتبر الحقاً، الشخصي والتطور المرحلة هذه تخطي عملية كذلك بأسرها، والحداد

 ون،يحد ال لكنهم األسى مشاعر تنتابهم قد المجتمع في الفاقدين من العديد ألن الخصوص وجه على

 دراسة نتائج وتورد. ديمومتهو األسى فترة في ويزيد الحرمان، عملية نجاح في يؤثر بدوره وهذا

 أبنائهن لجثامين الفاقدات النساء ترويها التي األقوال من العديد) (Yehezkel, 1999: 24-25يحزقئيل 

 المستمر واألسى بالحزن إحساسهن تعكس األقوال وهذه األرقام، مقابر في جثامينهم والمحتجزة الشهداء

 ابني: "مريم الفاقدة فتقول أخرى، لصدمات تعرضهن من يزيد مما أعزائهن لفقدان خسارتهن ومدى

 الى اعمل أن أريد منه، إشي أريد أنا إياها، يعطوني بدي واحدة يد منه بقيت لو ولكن استشهد، صالح

 العيد صباح يوم المقبرة في حبابأ إلها اللي الناس كل عشان الفطر، عيد في وأزوره مناسب قبر

 قبر في ما أنا إال أوالدهم قبور بتزور وهي اللي الناس بشوف يوم محطم وقلبي يأسانه أنا بزوروهم،

 جسم شفت حين التلفزيون بشوف وأنا صدمة يأصابتن لقد: "تقول أخرى وفاقدة". أزوره عشان البني

 في مسئولون سنه، وبعد ترجعلي جثته وطلبت نيالفلسطي التنسيق مكتب إلى ذهبت مفتفت، ربحي ابني

 يرجعوه، اليهود بطلوا وبعدها إلنا، أترجعه بدها إسرائيل إنوا وقالوا دارنا في زارونا الفلسطيني االرتباط

 أن واحد كل من بطلب واني األحالم، في إلها وبيجي فيه بتحلم دايما أمال وأخته استشهد ما يوم ومن
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 بدفنا ما يوم إال قلبي بتريح وما حزينة وبظل باستمرار واصرخ ابكي بظل دايما ابني، بإرجاع يساعدني

 ". المخيم في عندي

 عدة دول في الفاقدات النساء أحوال أما الفلسطيني، المجتمع في الفاقدات النساء أحوال هي هذه

 والحسرة فالمعاناة الفلسطينيات، أحوال عن تختلف ال أحوالهن فان وحروب نزاعات وتشهد شهدت

 .التقاطع حد متشابه والحزن

: فتقول ابنها جثمان وفقد قتل نأ منذ يكتنفها الذي والحزن حسرتها تصف صربيا من فاقدة أم

 األم قالتها التي األقوال وهذه ،"أبني عظام رأيت لو هنا، معنى للسعادة كان ما إذا سعيدة، سأكون إنني"

 عداد في يعد فقد من أن الناس يقول أن يريحني ال: "قالت حينما بوسنية أم أيضا هاأكدت الصربية

 ).2001 إبريل ،سيف وآخرون" (ولماذا؟ أين أعرف أن أريد فأنا الموتى،

 إبان اختفوا الذين األشخاص آالف نأب لبنان في )2011( الدولية العفو لمنظمة تقرير وذكر

 وقد مفقودون، يزالون ال تالها وما) 1975-1990( الفترة في بلبنان عصفت التي األليمة األهلية الحرب

 مقابر في ودفنوا القتال أتون في آخرون قتل وربما النزاع، أطراف مختلف أيدي على بعضهم احتجز

 يكابدون نمنه النساء وخاصة ذويهم فان لذلك، ونتيجة الهوية، مجهولة جثثهم تزال ال حيث جماعية،

. بهم الالئقة الحداد عملية وإكمال لرفاتهم كريمة دفن مليةبع القيام يستطيعون وال لها، نهاية ال آالماً

 العمر من والبالغة احمد أم كحال اللبنانيات الفاقدات من العديد أقوال التقرير يورد الموضوع هذا وحول

 المفقود ابنها جثمان بشأن الحقيقة عن الكشف اجل من ملل أو كلل بال تناضل والتي والسبعين الثامنة

 لكنني األكفان، في كانوا لو حتى أبنائنا استرجاع نريد كلنا ابني، استرجع أن أريد: ")1986( العام منذ

 ). 5. ص :2011 الدولية، العفو منظمة( "قلبي وهدأ والده قبر جانب إلى لدفنته جثمانه استرجعت لو

 لنا دب ال: "زوجها جثمان فقدان مع تجربتها عن) Isma Balak( بالك إسما تقول سراييفو وفي

 تستمر الحياة إن ميتاً، أو حياً المفقود كان ما إذا نعرف أن بد ال عليهم، الحداد ونقيم موتانا، ندفن أن
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 تعرف وأن أعرف أن لي بد فال مات قد زوجي ما فإذا االستقرار، أو األمان من قدر أدنى دون لكن

 ).2001 إبريل ،سيف وآخرون(" ننتظر أن دون حياتنا لنقيم بناته

: أعوام تسعة لمدة بنهاأ لجثمان فقدانها مع تجربتها عن تقول الشهداء حدأ فوالدة إيران في أما

 تماماً اسم، دون من شهيداً يكون أن أراد لنفسه، الشرف بهذا يحظى وأن شهيداً يصبح أن ولدي أراد"

 بعظامه، لي أتوا حتى ونحت بكيت أعوام لتسعة أراد، ما على حصل النهاية وفي الزهراء، فاطمة مثل

. )2008ديسمبر ،الرفاعي(" قلبي فارتاح ودفنتها عظامه قبلت بولدي، فخورة وأنا بحياته، ضحى لقد

 عشن الفاقدات الفلسطينيات عند الحال هو كما العالم حول الفاقدات النساء من اآلالف عشرات  

 زلن ما ومنهن ،)2010 حسنين، ؛2007وعويضة، اسبنيولي( المتعدد الفقدان أنواع تجارب من العديد

 على األخيرة الوداع نظرة إلقاء من قدرتهن فعدم المسلحة، والنزاعات الحرب في فقدن عمن يبحثن

 الحزن واستمرار لديهن الحداد عملية إتمام وتعثر والحروب النزاعات في سقطوا الذين أقربائهن جثامين

 النفسي بالتوافق تمتعهن وند حال النفسية لحالتهن اضطرابات ظهور إلى ذلك أدى المستمر

 . واالجتماعي

 ما المغرب في النساء من العديد أن إلى دراستها في) 2009( كسوس أشارت نفسه السياق فيو

 ولم أبناؤهن أو أزواجهن اختفى أو قتل اللواتي النساء خاصة مستمر، وحداد حزن حالة في يعشن زلن

 أمل لديهن وجميعهن ذويهم، من أي جثمان أبداً يشاهدن مل نهأ إلى بالنظر عليهم، الحداد إقامة من يتمكن

 .حتفهم لقوا وكيف دفنهم مكان ومعرفة ذويهم رفات استعادة في قوي

 ؛Brahm, 2004 ؛2007 وعويضة، اسبنيولي( منها دراسة الدراساتنتائج  من العديد وهناك

Harrel &Wilson, 1990 ؛Kenneth, 1985 ؛&Brysiewicz, 2008 Mukamana؛ 

Yehezkel, 1999(  لدى والفكرية والسلوكية النفسية االضطرابات من العديد نتائجها أظهرتالتي 
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 انعكس مما الحداد، مراسم أداء أو لدفنها فرصة توفر وعدم الجثامين فقدان بسبب تفاقمت والتي الفاقدات

 .والخسارة لفقدانا من النوع هذا مع توافقهن ومدى واالجتماعية النفسية حياتهن مجمل على سلباً

 ءهمأحبا يفقدون ممن الكثيرون أن عندما أشارت إلى) 2002( ماكماهون ذلك على تؤكدو

 رؤية نإ للجنازة، استعداداً وممددة مطمئنة صورة في محبوبيهم جثث يرون عندما بالراحة يشعرون

 صورة كانت اإذ خاصة الصدمات لبعض ذويهم لتعرض سبباً تكون قد بها ممثالً تكون عندما الجثة

 األخيرة الوداع نظرة إلقاء عند واالطمئنان الراحة تجد الفاقدة األسر من الغالبية أن إال مخيفة، الجثة

 .الطبيعية الحزن دورة إتمام في ميساعده وهذا ضرر، من بها لحق مما الرغم على الجثة على

 والمفقودين، القتلى ليأها على مؤلم نفسي أثر من القبور نبش عمليات تحدثه مما الرغم وعلى

 ذلك القلوب، في السكنية تنزل نفسه الوقت في لكنها مفجعة، ومشاهد مؤلمه ذكريات من تستحضره بما

 في قدماً السير من المفجوع وتمكّن الفاجعة، وطأة من تخفف زوج أو ابن رفات أو جثمان استعادة ألن

 ). 2005هدجز،( الحياة

 للدراسة النظرية الموجهات 4.2

 والبحوث، الدراسات كل في األساس هي علمية ظاهرة أي لتفسير النظرية الموجهات تعتبر  

 النفسية البحوث في الحديثة المواضيع من يعدان كونهمالو ألهميتهما خاصة والفقدان التوافق موضوعلو

 التي مجتمعاتال في الفاقدات النساء وخاصة األفراد بحياة مباشرة عالقة من لهما لما وذلك واالجتماعية،

 الدراسة هذه فيالحديث عن أهم النظريات المفسرة لسوء التوافق  وسيتم ،الفقدان تبعات من تعاني

 :ومنها

 :نظرية التحليل النفسي 1.4.2.

يرى رواد هذه النظرية أن الحياة عبارة عن سلسلة من  )Freud(برز روادها فرويد أ

: النظرية أن الشخصية تتكون من ثالثة نظم وهيالصراعات تعقبها إشباعات أو إحباطات، وتفترض 



51  

للشخصية  ، وبالرغم من أن كل نظام من هذه النظم)Super Ego، واألنا األعلى Ego ، واألناIdالهو (

التي تعمل وفقها، فإنها جميعاً تتفاعل معاً تفاعالً وثيقاً  دينامياته وخصائصه وميكانزماته ومبادئه هل

ا، وأن السلوك في الغالب هو محصلة التفاعل بين هذه النظم الثالثة، هكٍل منبحيث يصعب فصل تأثير 

  ).2008 بطرس،( ونادراً ما يعمل أحد هذه النظم بمفرده دون النظامين اآلخرين

 يعون ال األفراد أن بحكم شعورية ال تكون ما غالباً الفرد لدى التوافق عملية أن فرويد ويرى

 المتطلبات أتباع يستطيع الذي الشخص هو المتوافق فالشخص ،سلوكياتهم من لكثير الحقيقية األسباب

 ).2001 الشاذلي،( اجتماعياً مقبولة بوسائل الضرورية

 المنفذ المدير بمثابة األنا عنده تكون الذي هو فرويد، نظر في توافقمال الشخص أن كما

 مع التفاعل حركة ويدير فيها مويتحك األعلى واالنا الهو من كل على يسيطر الذي هو أي للشخصية،

 ومن ناحية، من هذا حاجات، من لها وما بأسرها الشخصية مصلحة فيه تراعي تفاعالً الخارجي العالم

 الواقع، لمطالب وتكيفه لدوافعه الشعوري بإدراكه يكون الفرد عند الجيد التوافق نإف أخرى ناحية

 مراحله في الفرد لها تعرض التي المؤلمة تهابخبرا الطفولة مرحلة إلى التوافق سوء فرويد ويرجع

  ). 1990 الديب،( شخصيته تشكيل في أساسي عامل لها والتي األولى

 والصحة التوافق مفتاح أن ))1990(اللطيف  عبد فيكما ورد  )Yong( يونج يرى حين في

 وأهمية حقيقيةال الذات اكتشاف أهمية على وأكد توقف، دون الشخصي النمو استمرار في يكمن النفسية

 ميوالتنا بين الموازنة يتطلبان والتوافق النفسية الصحة نأو المتوافقة السوية الشخصية في التوازن

  .واالنبساطية االنطوائية

  :النظرية السلوكية 2.4.2.

ترى المدرسة السلوكية التوافق على أنه اكتساب الفرد لمجموعة من العادات المناسبة والفعالة 

خرين والتي سبق أن تعلمها الفرد وأدت إلى خفض التوتر عنده أو أشبعت دوافعه في معاملة اآل
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مرة أخرى، وهكذا  ذاته الموقف اً يستدعيه الفرد كلما وقف فيت وأصبحت سلوكمعد وحاجاته وبذلك

يرى أصحاب هذه النظرية أن السلوك التوافقي هو الذي يؤدي إلى خفض التوتر الناتج عن إلحاح 

والفرد بتعلمه يميل إلى تكراره في المواقف التالية، ويكون ثباته حسب عدد مرات التدعيم  الدوافع،

  ). 2008بطرس،( ثابة التي وفرهاإلوقدرة ا

 Bandura( ماهونيو بندورا مثل المعرفيين السلوكيين بعض أراء جاءت حينفي 

&Mahoney(  كما ورد في النيال)آلية بطريقة يحدث نهأ ىعل الفرد توافق تفسير مستبعده ))2002 

 من عالية درجة على والفرد تتم البشرية الوظائف من كثير أن واعتبروا البشرية الطبيعة عن تبعده

 .األساسية والمفاهيم لألفكار مزاملة واإلدراك الوعي

 دركي أن يجب ولذلك وتوافقه، الفرد شخصية تشكيل في دور لها البيئية المواقف نإف وعليه،

كما ورد في  )Dollerd &Millir( وميللر دوالرد يرىو ،بعينه بموقف خاص نهأ ىعل السلوك

 من وذلك السلوكية أنماطنا بها نكتسب التي نفسها بالطرق شخصياتنا نكتسب أننا"  ))1994(الزعبي 

 السلوك أن على السلوكيون أكد كما ."شخصياتنا تكوين في اًرئيس دوراً وتلعب والتدعيم، الدافعية خالل

 مصدر عن ناتجاً يكون قد العالقة هذه في التوافق عدم نأو واستجابة، مثير عن ناتج عامة بصفة

 المثير، مستقبل عن ينتج وقد الصحيح، بالشكل يريده ما تواصل عن المصدر هذا عجز بحيث المثير،

 إلى السواء عدم يرجع وقد اجتماعي، عيب أو انفعالي عيب أو معرفي لنقص إما يعود السبب وهذا

 ).1991،ونمر سماره( خارجية عوامل

  :المدرسة اإلنسانية 3.4.2.

على خصوصية اإلنسان بين الكائنات الحية، وعلى أن التحدي الرئيسي  االتجاهيؤكد أنصار هذا 

حيث وضع الدوافع ) Maslow, 1970(وكان أبرزهم ماسلو , أمام اإلنسان هو أن يحقق ذاته كإنسان

تدرج من الحاجات تبدأ بالحاجات الفسيولوجية مثل الجوع والعطش ثم تأخذ على شكل سلسلة أو هرم م
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في االرتقاء نحو حاجات نفسية أعلى كالحاجة إلى األمن واالنتماء والحب والتقدير اإليجابي وتحقيق 

الذات وأن التوافق يرتبط بتحقيق الذات، وأن سلوك اإلنسان في الحياة ليس محكوماً بالدوافع على 

  .، بل محكوماً بالدوافع غير المشبعة ألنها دوافع تظل تعمل وتوجه سلوك الفرداإلطالق

وأشار ماسلو إلى أهمية تحقيق الذات في تحقيق التوافق السوي الجيد ووضع مجموعة من 

  : )1990عبد اللطيف، ( الخاصة بالتوافق تمثلت بما يأتي المعايير

  .اإلدراك الفعال للواقع - 

 .قبول الذات - 

 .ول المشكالت لحلهاالتمركز ح - 

 .االستقالل الذاتي - 

 .العالقات االجتماعية القوية - 

 .الخلق الديمقراطي - 

  .التوازن أو الموازنة بين أقطاب الحياة المختلفة - 

تؤدي بالفرد إلى التوافق بصفة ايجابية  كلها المعايير هذه أن من) 1990( عوض عليه أكد ما وهذا   

فيرى أن التوافق واالنسجام يتحقق للفرد )  (Carl Rogersرزأما كارل روج .مع نفسه ومع اآلخرين

وإذا  ،مة واحدةعلى استقا )Real-Self(والذات الحقيقية ) Self-Ideal(عندما تكون الذات المثالية للفرد 

فيحدث عدم التوافق واالنسجام وتظهر هذه الحالة غالباً عند التعرض نفسها االستقامة  كانتا خارجة من

وعليه فان سوء التوافق عند روجرز هي تلك الحالة التي يحاول الفرد فيها االحتفاظ  .سيللضغط النف

ببعض الخبرات بعيداً عن اإلدراك أو الوعي وفي الواقع إن عدم قبول الفرد لذاته دليل على سوء توافقه 

 ).2002 النيال،( وهذا ما يولد فيه التوتر واألسى

  :حيانو ثالث في تكمن روجرز عند التوافق معايير نأ إلى) 1990( اللطيف عبد وأشار    
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  .بالحرية اإلحساس .1

  .الخبرة على االنفتاح .2

   .الذاتية بالمشاعر الثقة .3

 :المعرفية النظرية 4.4.2.

 كما الشخصي فالتوافق ،توافقه إلى تؤدي محيطه معالجة في الفرد طريقة أن النظرية هذه ترى

 مع بها يتفاعل التي نفسها بالطريقة به المحيط عالمه مع الشخص تفاعل عبر يأتي )Kelly( كيلي يرى

 في الفرد يتخذه الذي األسلوب على الفروض هذه وتعتمد واختبارها، الفروض بوضع يقوم حيث العالم،

 وشك على أساسياً تغييراً بأن يشعر نهإف ما تهديد من يعاني الذي الشخص أما وتغييرها، خبراته تنظيم

 ).1994 الزعبي،( تكوينيال جهازه في الحدوث

 وقدرته لذاته اإلنسان معرفة عبر يأتي التوافق أن فيرى )Albert Ellis( إليس ألبرت أما

 وعلى الذاتي، التوافق على القدرة يمتلك إنسان كل نإو المتاحة إمكانياته حسب والتوافق معها والتكيف

 على) الداخلي الحديث عبر( القدرة كامتال لهم يوضح أن المرضى مع خبراته عبر أكد فقد األساس هذا

 نأو المشكالت حل في تفكيرهم يغيرون كيف النفسيين المرضى تعليم أهمية على أكد فقد التوافق،

 هذه أن كيف له يبين نأو االنفعالي، الضطرابه مصدراً يعتبر ذاته مع حديثه أن للمريض يوضح

 أكثر لديه الذاتي الحديث يصبح حتى تفكيره قيميست أن على يساعده نأو منطقية غير الذاتية األحاديث

 ونمر، سماره( للذات تكيفي ال بسلوك أو سلبية بانفعاالت مصحوب غير وبالتالي فاعلية وأكثر منطقية

1991.( 

 نفسه مع بها يتوافق التي أفعاله اختيار في حرية لإلنسان أن النظرية هذه أصحاب يرى كما 

 ومجتمعه نفسه مع حسناً توافقاً ويتوافق اجتماعياً المقبول السلوك راختيا على يقبل وهو مجتمعه ومع
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 بضغوط شعر إذا إال يعتدى وال ينحرف ال فالطفل بيئية، لضغوط ضتعر إذا إال سيئاً توافقاً يتوافق وال

 ). 1988 مرسي،( التقبل وعدم بالتهديد وشعر للظلم وتعرض والمدرسة األسرة في

 ما حسب إليه تنظر التوافق موضوع تبحث التي المختلفة العلمية النظريات أن الباحث يرىو

 التحليل نظرية فأما منها، فيستفيد األخرى النظريات مزايا إلى ينظر وال فقط نظرية كل صاحب يراه

 الجنسية الغريزة تمثل التي الهو بين الموائمة على األنا قدرة حسب التوافق إلى فتنظر الفرويدية النفسي

 تخضع التي هي الضعيفة األنا أن فرويد يرى نفسه الوقت وفي والقيم، المثل تمثل التي علىاأل واألنا

 والمبادئ القيم سيطرة هي األعلى األنا ةسيطر نأ الباحث ويرى ،عاجزة متزمتة فتصبح األعلى لألنا

 تكون وال االعلي ومبادئه القيمية المجتمع متطلبات مع متوافقة تكون صاحبها عند واألنا واألخالق،

 .األعلى األنا سايرت إن خاضعة عاجزة

وأما النظرية السلوكية فتنظر إلى أنماط سلوك الفرد على أنها رد فعل ألنماط سلوك البيئة 

ن اإلنسان يختار السلوك الذي يراه مناسباً حسب درجة استثارة المثير، أاالجتماعية من حول اإلنسان، و

نه ليس كل مثير أياً أالتي يقوم بها اإلنسان قد تأتي نتيجة لمثير إال ويرى الباحث أن كثير من األعمال 

أما النظرية المعرفية فترى أهمية قدرة الفرد  .ليست كل استجابة ورائها مثير كان له استجابة، وأيضاً

واقع الذاتية والمعرفية في إكسابه التوافق فكلما كان الفرد متعلماً ومكتسباً األفكار التي تتناسب مع ال

  .المحيط، كلما كان قادراً على التوافق السليم

 السابقة الدراسات 5.2

 حيث من الفقدان تناولت والتي واالجتماعي، النفسي التوافق تناولت التي الدراسات تنوعت

 حتى ،ينقسم إلى السابقة الدراسات الباحث قسم وقد. والنتائج الدراسة ومتغيرات واألهداف، العينات،

  :التالي النحو على اممنه فائدةال أخذ يسهل

 .دراسات تناولت التوافق .1
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 .دراسات تناولت الفقدان .2

 :دراسات تناولت التوافق 1.5.2.

 النفسية الصحة على الصدمات تأثير إلى التعرف) Thabet &Thabet, 2009( هدفت دراسة

 عينة تكونت. 2008 غزة حرب عن الناتج والفقدان الصدمات مع التكيف وطرق الفلسطينية، للمرأة

 واستبيان ديمغرافية معلومات يحوي الذي الذاتي االستبيان الدراسة استخدمت امرأة، )176( من الدراسة

) %68(نسبته  ما أن النتائج طرق التكيف، أظهرت واستبيان) GHQ-28(العامة  الصحة أعراض

 المعتاد، من أكثر بالسوء شعرن) %60.7( نأو العامة، صحتهن في أسوأ إلى بالسوء يشعرن منهن

 بين تراوحت صادمة بأحداث مرت التي المرأة أن وأظهرت نائمات، البقاء في صعوبة وجدن) %75(و

 األرض وفقدان المنزل وتدمير أقربائهن، فقدان وشهدت منازلهن، وقصف النار، إلطالق التعرض

 واألعراض الكتئابوا القلق إلى وأدت النساء، وعذابات معاناة من األحداث تلك زادت. والمنزل

 .واالجتماعية الجسدية

إلى معرفة مستوى التوافق لدى مريضات سرطان ) 2007(وهدفت دراسة أبو اسحق والحجار   

الثدي بمحافظات غزة وعالقته بمستوى االلتزام الديني ومتغيرات أخرى، وتكونت عينة الدراسة 

التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة مريضة مصابة بسرطان الثدي، واستخدم المنهج الوصفي ) 60(من

قام الباحثان بتطبيق اختبارين األول لقياس التوافق من إعدادهما والثاني لقياس االلتزام الديني إعداد 

، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بين التوافق )2002(رضوان 

كما أظهرت النتائج وجود فروق . ن الثدي بمحافظات غزةالكلي وااللتزام الديني لدى مريضات سرطا

  .الدخل الشهريمستوى وفي مستوى التوافق ومتغيرات التحصيل العلمي، 

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق درجة إلى التعرف هدفت دراسة) 2005(الخضري  وأجرى   

 أو أزواجهن يستشهد لم تياللوا العاديات والزوجات المهدمة المنازل ذوي وزوجات الشهداء زوجات
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 في جاء األسري البعد أن النتائج وأظهرت زوجة،) 130(وتكونت عينة الدراسة من  منزلهن، يهدم

 الثالثة، المرتبة في االجتماعي البعد جاء ثم الثانية، المرتبة في الجسماني البعد ذلك تال األولى، المرتبة

 في واألخيرة الخامسة المرتبة في النفسي البعد جاء اوأخير الرابعة، المرتبة في اإلنسحابيالبعد تال

  .الشهداء زوجات لدى التوافق درجات

 على األشخاص يساعد معرفي كمخطط الدين )Koenig, 2002(كونيج  وتناولت دراسة

 نحو التوجه أن إلى الدراسة خلصت وقد ،فرداً) 122( منالدراسة  عينة وتألفت المشقة، مع التوافق

 فعالية من ويزيد والنفسية الجسمية صحتهم من يحسن أنه كما المشقة، تحمل على األفراد يساعد التدين

  .بينهم االيجابي االجتماعي التفاعل

 عينة وشملت. الحرب أسرى لدى الضغوط التعرف إلى) Slolmon, 1998( وسعت دراسة

 لمواجهة فعال تخداماس أسلوب لديهم الذين األسرى أن الدراسة وأظهرت حرب، أسير) 164( الدراسة

 األمل، فقدان من يعانون الذين أولئك أما الطويل، المدى على إيجابي توافق لديهم األسر، أثناء الصعاب

  .األمد طويل توافق سوء لديهم ظهر لها، والقابلية بالخذالن يشعرون والذين واالضطرابات النفسية،

 وإجراء التخطيط في المشاركة أن من التحقق إلى) Kenneth, 1985( كينيث وهدفت دراسة

وتكونت . الفقدان عن الناتج الحزن مع والتكيف التوافق تحقيق في ويسهل يساعد سوف الجنازة طقوس

 على مضى التي الفاقدة األزواج مقابلة مع) 50(أجريت  زوج وزوجة، حيث) 50(عينة الدراسة من 

 طقوس في المشاركة أن لتوضح النتائج ءتوجا شهر، )12-18( من امتدت زمنية ألبنائها فترة فقدانها

 أوضحت حين في ،)المتوقع الموت( الفقدان عن الناتج الحزن مع والتوافق التكيف عملية تسهل ال الدفن

 يكون التي الحاالت تلك في الحزن مع التوافق تيسير في مهم الجنازة طقوس في المشاركة بأن النتائج

  ).يالفجائ الموت( مفاجئاً الفقدان فيها
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  :الفقدان دراسات تناولت .2.5.2

 غزة حرب شهداء زوجات لدى النفسية المعاناة معرفة بهدف دراسة) 2011(المزيني  أجرى

) 193( من الدراسة عينة وتكونت النفسية، المعاناة أبعاد وترتيب المتغيرات بعض ضوء في 2008

 الوصفي، والمنهج النفسية، المعاناة راختبا الباحث واستخدم غزة، مدينة في الشهداء زوجات من زوجة

 انقضاء رغم مرتفعة نفسية معاناة لديهن الشهداء زوجات أن: أهمها عدة نتائج إلى الدراسة وتوصلت

 الفسيولوجي، فالجانب الوجداني، الجانب هو معاناة فيه جانب أعلى أن وتبين الحرب، انتهاء على عامين

 النفسية المعاناة في إحصائية داللة ذات فروق هناك أن بينوت لحدادي،ا فالجاني المعرفي، فالجانب

  .الزوجة وتعليم االقتصادي الوضع إلى تعزى

روايات مفصلة وشخصية عن تبعات الفقدان  إلىالتعرف  )2009( كسوس وهدفت دراسة 

من وجهة نظر مجموعة متنوعة من النساء ) 1956-1999(الناتج عن العنف السياسي خالل سنوات 

والتعرف إلى االختالفات ناتج عن العنف السياسي، بيات ممن عشن تجارب متنوعة من الفقدان الالمغر

بينهن من حيث الطبقة االجتماعية، والمنطقة، والحالة االجتماعية، ومستوى التعليم، حيث استخدمت 

دية والمناقشات واستخدمت الباحثة المقابالت الفر ،امرأة) 80( الباحثة المنهج الكيفي على عينة قوامها

أن مستوى التعليم مهما كان مستواه  :العديد من النتائج من أهمها الدراسة أظهرتو. الجماعية المركزة

، كما أظهرت الدراسة أن ال يمكن أن يوفر الحماية الكافية لهؤالء النساء من نتائج العنف السياسي

أن ألزواجهن وآبائهن، وأشارت إلى  األوضاع االقتصادية الصعبة زادت من معاناة النساء الفاقدات

من االرتجاع و من اضطرابات نفسية عديدة واالكتئاب على المدى الطويل بعانينالعديد من النساء 

 من النساءالعديد ، وأشارت أيضا إلى أن والكوابيس واألرق، ويعشن في خوف دائم، وذعر وقلق دائمين

نساء اللواتي قتل أو اختفى أزواجهن أو أبناؤهن ما زلن يعشن في حالة حزن وحداد مستمر، خاصة ال
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لديهن أمل قوي في استعادة رفات ذويهم ومعرفة مكان دفنهم وكيف وولم يتمكن من إقامة الحداد عليهم، 

  .لقوا حتفهم

 منها تعاني التي واالجتماعية النفسية اآلثار التعرف إلى) 2008(ويونس  وهدفت دراسة مقبل

 األمني الفلتان فترة في الفقدان حالة في اآلثار هذه بين والمقارنة غزة، قطاع في هاأبنائ فقدت التي المرأة

 الفردية والمقابالت الوصفي، المنهج الدراسة اإلسرائيلية، استخدمت لالجتياحات نتيجة بالفقدان مقارنة

 صلة عليمي،الت المستوى االقتصادي، الوضع: وشملت الدراسة المتغيرات المستقلة التالي لها، كأداة

 مختلف من فاقدة امرأة) 20(من الدراسة تكونت عينة الديني، الوضع السكن، ومكان بالشهيد، القرابة

 وإجراء قصدي، بشكل العينة اختيار وتم. أبنه أو زوجةأو  ،اًأختأو  ،اًأم المرأة كانتأ سواء األعمار،

 الصدمة وبعد أثناء النساء لىع الدين أثر أهمية: الدراسة نتائج فردية، وأظهرت مقابلة) 20(

 الفرصة لهن يتيح وال للنساء والمعنوي النفسي الجانب يقوي مما والصبر التكيف على ومساعدتهن

الصدمة، كما وأظهرت النتائج وجود فروق ظاهرة في المتوسطات  وطأة تحت والعيش بأنفسهن لالنفراد

 بالشهيد، القرابة صلة التعليمي، مستوىال االقتصادي، الوضع: الحسابية حسب المتغيرات المستقلة

 .السكن ومكان

 )Brysiewicz, 2008 Mukamana &(بريسيويز و موكامانانتائج دراسة  أظهرتفي حين 

الجماعية انعكست نتائجها على  اإلبادةاللواتي عشن تجربة الصدمة الناتجة عن  اأن النساء في رواند

، إضافة الهوية والعزلة االجتماعية، وفقدان األمل في المستقبل، وفقدان واالحترامالنساء بفقدان الكرامة 

ن هذه االعتداءات تأتي ضمن االنتقام الكامل ليس من المجتمع أ، وإلى تعرضهن إلى االغتصاب

كما وأظهرت النتائج أن المستوى التعليمي الروندي فحسب بل انتقام من المجتمعات اإلنسانية كافة، 

، وخلصت ر في حمايتهن من تبعات الصدمة الناتجة عن اإلبادة الجماعيةدو أيوالعمر لم يكن له 

واجتماعية  تركت آثاراً نفسية) 1994(عام  االدراسة إلى أن اإلبادة الجماعية التي حدثت في رواند
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، وكانت الدراسة قد مدمرة على كامل السكان الروانديين وخاصة النساء اللواتي يفتقدن لقبور أحبابهن

 .من النساء )540(عينة بلغت  على طبقت

دراسة هدفت إلى تحديد درجة أعراض ما ). Klaric, et al., 2007( وأجرى كالرك وآخرون

بعد الصدمة وأعراض االضطرابات العقلية لدى النساء اللواتي كن يعشن في المناطق المنكوبة جراء 

 احتوتو، ةعينة عشوائية منتظم، وكانت الامرأة) 367(الحرب لعدة سنوات، تكونت عينة الدراسة من 

). الوضع العائلي، التعليم، الوضع الوظيفي، الوضع االقتصادي( :التالية لةعلى المتغيرات المستق

ض نفسية كبيرة ومكثفة بعد أن النساء كان لديهن أعرا :عدة نتائج من أهمها الدراسة إلى وتوصلت

، )اض الوسواس القهري، وأعراض أخرىأعراض جسدية، اكتئاب وقلق، عدوانية، أعر( شملتالحرب 

أن استنفاذ الموارد المتبقية وانخفاض كما وأظهرت النتائج  ،خاصة ذوات الوضع االقتصادي المتدني

، وأشارت مستوى الدعم االجتماعي ساهم في انخفاض مستوى التكيف والتأقلم مع الصدمة لدى النساء

مي مرتفع يتعايشن مع الصدمات التي خلفها النزاع في أن النساء اللواتي مستواهن التعليالنتائج أيضا 

 .البوسنة والهرسك أكثر من غيرهن من ذوات التعليم المنخفض

سر الشهداء من أدراسة هدفت إلى معرفة اآلثار النفسية على  )2005( وأجرت صبيح 

 درجة القرابةفرد حسب ) 230(من  تكونت العينة. في أحداث انتفاضة األقصى اإلسرائيلية االعتداءات

وأظهرت ، )، التعليمالعمر، الجنس، مكان السكن( والمتغيرات الديمغرافية) أب، أم، أخت، زوجة، زوج(

 عكسياً ارتباط التعليم ارتباطاًوعمل على تحسين الوضع النفسي للفرد، يلم  مكان السكنأن  :نتائجال

كما دلت  .صابة باألمراض النفسيةباألمراض النفسية، فكلما زادت نسبة التعليم كلما قلت فرصة اإل

، كلما كانت العالقة )من الشهيد( عالقة طردية بين األمراض النفسية ودرجة القرابةالنتائج على وجود 

ن األمراض النفسية أوتوصلت النتائج ايضا إلى  .قوية كلما كانت اإلصابة باألمراض النفسية أعلى

 .عامل مهم في دفع األفراد للتدين
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هدفت إلى الكشف عن عالقة الضغوطات النفسية لدى زوجات دراسة  )2005( يوأجرى الف

تكونت عينة الدراسة من . ببعض المتغيراتاألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي و

تحليلي، واستخدمت زوجة وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي ال) 93(المجتمع األصلي والبالغ 

 عند إحصائية دالة فروق وجود عدم :عدة نتائج من أهمها الدراسةوأظهرت . ذلكل الدراسة استبانة

 لعامل تعزى الفلسطينية األسرى زوجات لدى النفسية الضغوط مستوى في فأقل) 0.05( داللة مستوى

 إحصائية دالة فروق وجود ، كما أظهرت النتائجالدينية بالقيم الزوجة والتزام األبناء وعدد الزوجة عمر

 تعزى الفلسطينيين األسرى زوجات لدى النفسي الضغط مستوى في فأقل) 0.05( داللة مستوى دعن

 .للزوجة واالقتصادي االجتماعي والمستوى الزوجة تعليم لعامل

على ) 1994( عام ادراسة عقب اإلبادة الجماعية في رواند )Brahm, 2004( وأجرى براهم

العديد من ظهور : الدراسة عدة نتائج من اهمهاأسرة فاقدة، وتوصلت ) 434(عينة مكونة من 

سر القتلى الروانديين والتي تفاقمت بسبب عدم توفر فرصة لدفن أقربائهم أو أاالضطرابات النفسية لدى 

ن مراسم الحداد أالقتلى، و رفات وجثامين أحباءهم أالنحتى  ن العديد منهم لم يروأأداء مراسم الحداد، و

بيعي مما انعكس سلباً على مجمل حياتهم النفسية واالجتماعية ومدى توافقهم لم تسير وفق مجراها الط

 .مع هذه الخسارة

 في الدين دور معرفة إلى هدفت دراسة). Mclntosh et al, 1993( وآخرون مكلنتش وأجرى

 وقد المفاجئ، األطفال موت متالزمة بسبب أطفالهم فقدوا ألزواج الحياة في السلبية لإلحداث التوافق

 األطفال موت متالزمة بسبب أطفالهم فقدوا الذين اآلباء من زوج) 124( من الدراسة عينة تكونت

) 18( بعد أخرى ومرة الوفاة، من أسابيع ثالثة بعد مرتين بواقع المقابلة الدراسة أداة وكانت المفاجئ،

) الدينية واألهمية لدينيةا المشاركة( وهما الدينية المكونات من مكونين معاينة وتمت الوفاة، من شهراً

 ووجود المعرفية، القدرات االجتماعي، الدعم تلقي: وهما التأقلم عملية من متغيرات بثالث وعالقتهما
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 االجتماعي الدعم تلقي زيادة أن إلى الدراسة نتائج وأكدت. العميق اإليمان من ينتج الموت في معنى

 للقدرات نتيجة ايجابية كانت الدينية األهميةو نية،الدي المشاركة زيادة عنهما ينتج العميق واإليمان

 جيدة بصحة التمتع عن ناتجة مباشرة غير بطريقة كانت الدينية واألهمية الدينية المشاركة المعرفية،

  .أطفالهم موت بعد شهراً 18 خالل لآلباء بالنسبة للضغوط تعرضاً قلأو

ن كان الفقد الناتج عن فقدان إدراسة هدفت إلى معرفة ). Parkes, 1993(وأجرى باركس 

فسية، واستخدمت بالعوامل التي تزيد من وجود المشاكل الن ضحايا القتل العمد أو الخطأ يقترن غالباً

ظهرت عليهم بعض المشاكل النفسية نتيجة  شخص) 17( ، تكونت عينة الدراسة منالدراسة االستبانة

ما  القلق واالنعزال التي يضع الفرد فيها نفسه غالباًللفقد، وأظهرت النتائج أن حالة الحزن واالكتئاب و

تؤدي إلى استمرار األعراض والمشاكل النفسية المتمثلة في اضطرابات الضغوط الحادثة بعد الخبرة 

  .الصادمة، وحاالت القلق وأعراض الهلع والبحث عن االنتقام الذي يالزم المرء لدرجة االكتئاب

دراسة حول طقوس الحداد على أمهات الشهداء خالل  )1993( أجرى أبو سمرةأخيراً و

أشارت النتائج إلى أن أمهات الشهداء اللواتي أظهرن ردود ) 1987-1992( االنتفاضة األولى ما بين

أفعالهن الطبيعية على فقدان فلذات أكبادهن بالندب والعويل والبكاء لم يعانين من آثار ومشاكل جسمية 

ان، أما األمهات اللواتي منعن من التعبير عن مشاعرهن الحزينة وكبحن ونفسية واجتماعية بعد الفقد

جماح عواطفهن وحافظن على أعصابهن أثناء مراسم الدفن والعزاء فقد أصبن بآثار جسمية ونفسية 

تمثلت باألزمة وضغط الدم واآلالم في األيدي واألرجل والكآبة والتعب وعدم التركيز، هذا وقد ال 

قدان على إظهار مشاعر الحزن واألسى ومظاهر الحداد بفترة قصيرة وحسب وإنما قد يقتصر تأثير الف

نسحاب من بعض جوانب الحياة ، وبالتالي يقوده إلى االيمتد ليصيب سلوك الفاقد والمحزون اجتماعياً

من أمهات الشهداء قلت كالهما أن المجموعتين  االجتماعي منها، وأوضحت النتائج أيضاً خاصةً
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هن بشكل ملحوظ في المناسبات االجتماعية كحفالت الزواج على سبيل المثال واالكتفاء مشاركت

  .بالمشاركة في النشاطات الدينية والسياسية ولبس مالبس الحداد السوداء بشكل دائم

   السابقة دراساتالتعقيب على ال 2.6

الكافي من الدراسة  يتضح من الدراسات السابقة أن موضوع الدراسة الحالية لم ينل االهتمام   

واالجتماعية، حيث خلت البحوث حسب علم الباحث من  اإلنسانيةوالبحث من قبل المختصين في العلوم 

تناول التوافق النفسي واالجتماعي للنساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء والمحتجزة جثامينهم 

ومنها دراسة التي تناولت التوافق ت السابقة في مقابر األرقام، وأيضا من خالل االطالع على الدراسا

 ,Slolmon؛ Koenig, 2002؛ Kenneth, 1985؛ 2005الخضري، ؛ 2007أبو اسحق والحجار، (

فقدان أقربائها زادت تلك  التي مرت بتجربة المرأة أنتفيد . )Thabet &Thabet, 2009؛ 1998

 وأعراضضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب التجربة من معاناة وعذابات النساء، وظهور العديد من اال

نسحابي والنفسي، كذلك الوا األسريظهور معاناة في الجانب  إلى إضافةجسمية ونفسية واجتماعية، 

واالضطرابات النفسية والذين يشعرون بالخذالن يظهر لديهم سوء  األملفإن الذين يعانون من فقدان 

على  تأثيرالتوافق بالعديد من المتغيرات ذات الصلة التي لها التوافق على المدى الطويل، كذلك ارتباط 

يساعد األفراد ، كذلك التوجه نحو الدين واألسريالدعم االجتماعي  نإمستوى التوافق لدى النساء، حيث 

على تحمل المشقة النفسية وتبعات الفقدان، كذلك يرتبط التوافق بالتحصيل العلمي وبالمستوى االقتصادي 

فاقدات، وهذا يعني أن التغييرات التي تحدث في حياة المرأة الفاقدة تزيد من معاناتهن بشكل للنساء ال

ن المشاركة في طقوس الجنازة مهم في تحقيق إخاص، وعلى العائالت الفاقدة بشكل عام، كذلك ف

  .التوافق مع الحزن خاصة في الفقدان المفاجئ

 ؛ صبيح،1993أبو سمرة، (ها دراسة كذلك، أوضحت الدراسات التي تناولت الفقدان ومن

؛ Brahm, 2004؛ 2008ويونس،  مقبل ؛2011المزيني،  ؛2009كسوس،  ؛2005الفي،   ؛2005
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Klaric, et al., 2007 ؛Mclntosh et al, 1993 ؛& Brysiewicz, 2008 Mukamana؛ 

Parkes, 1993.( الجانب هو ناةمعاال في جانب أعلى أن وتبين نفسية، معاناة لديهن الفاقدات أن 

أن العديد من النساء بعانين من ولحدادي، ا فالجانب المعرفي، فالجانب الفسيولوجي، فالجانب الوجداني،

على المدى الطويل، ومن االرتجاع والكوابيس واألرق، ويعشن في  اضطرابات نفسية عديدة كاالكتئاب

ؤدي يعض جوانب الحياة غالباً ما خوف دائم وذعر وقلق مستمر، كذلك فإن االنعزال واالنسحاب من ب

إلى استمرار االضطرابات واألعراض والمشاكل النفسية، إضافة إلى أن النساء قلت مشاركتهن بشكل 

ملحوظ في المناسبات االجتماعية كحفالت الزواج واالكتفاء بالمشاركة في النشاطات الدينية والسياسية، 

ألسر بسبب عدم توفر فرصة لدفن أقربائهم أو أداء مراسم كذلك تفاقم وزيادة االضطرابات النفسية لدى ا

الحداد، مما انعكس سلباً على مجمل حياتهم النفسية واالجتماعية ومدى توافقهم، وأشارت إلى أن 

ثر في المساعدة على التكيف والصبر، إضافة إلى أاألمراض النفسية تدفع األفراد للتدين لما له من 

نفسية وصلة القرابة، كذلك ارتباط مستوى التعليم للنساء بالمعاناة والمشاكل وجود عالقة بين األمراض ال

ن النساء اللواتي مستواهن التعليمي مرتفع يتعايشن مع الصدمات أكثر من إ النفسية واالجتماعية، حيث

ن المستوى المتدني للوضع االقتصادي كان مرتبطاً على نحو أ، وغيرهن من ذوات التعليم المنخفض

في زيادة المعاناة واألعراض المرضية، إضافة إلى مكان سكن الفاقدات حيث كان مرتبط بمستوى  كبير

 .المعاناة

ن الدراسات السابقة تشكل أهمية كبيرة في البحوث العلمية في العديد من إخالصة القول 

بشكل ي المجتمعات التي تعاني من النزاعات والحروب والكوارث بشكل عام، وفي المجتمع الفلسطين

الباحث من هذه الدراسات في الكثير من المجاالت،  استفادخاص والذي يعاني من فقدان متعدد، فلقد 

فمن خاللها استطاع الباحث أن يحدد منهج البحث المناسب لهذه الدراسة واألساليب اإلحصائية المناسبة 

تحليلها، وعلى الرغم من أن وأدواتها، كما استفاد منها في تنظيم اإلطار النظري وتفسير النتائج و
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وأداة الدراسة ) النساء( ألغلبية الدراسات السابقة من حيث مجتمع الدراسة الدراسة الحالية تعتبر امتداداً

التوافق النفسي للعالقة بين وموضوع الدراسة، إال أنها اختلفت عنهما في تناولها  )االستبانة( المستخدمة

فاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في واالجتماعي للنساء الفلسطينيات ال

إضافة إلى األداة المستخدمة التي تم تصميمها وإعدادها من  ،بعض المتغيراتفي ضوء مقابر األرقام 

وهذا ما لم تتعرض له أياً من الدراسات السابقة، لذا . قبل الباحث لتتناسب وأهداف الدراسة الحالية

حث أال تكون هذه الدراسة الحالية تكراراً وصورة معادة تماماً من الدراسات التي تم عرضها حرص البا

فيما سبق، لذلك، تكمن أهمية هذه الدراسة في إضافة علمية جديدة إلى الدراسات التي أجريت في 

وافق النفسي الفقدان وتبعاته، وفي التعرف على العالقة والفروق في التالتوافق والمجتمع الفلسطيني عن 

واالجتماعي للنساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في 

الدخل مكان سكن الفاقدة، صلة القرابة بالشهيد، (: متغيرات الدراسة الحالية في ضوءمقابر األرقام 

  ).قدة، عدد سنوات االحتجاز للجثمانللفاقدة، مستوى التدين للفاقدة، سنوات الدراسة للفا الشهري
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  الفصل الثالث

  
  

  إجراءات الدراسة

   ةقدممال 1.3

الباحث من خالل هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي تمت في مجال الدراسة  يعرض     

، ثم ينتقل إلى أداة الدراسة عينتهو الميدانية والتي تشمل على تحديد منهج الدراسة، مجتمع الدراسة

كذلك توضيح كيفية التحقق من بنائها لقياس متغيرات الدراسة،  فيعرض األداة التي استخدمها وكيفية

في حين سيقوم الباحث ومتغيرات الدراسة،  المراحل التي تمت فيها الدراسة،و صدق األداة وثباتها،

التي استخدمها في الدراسة لمعالجة البيانات المستخلصة من  اإلحصائيةألساليب المعالجة  باستعراض

التوافق بالعالقة بين من النتائج المرتبطة استخالص مجموعة  إلىبدورها  أدتق، والتي بعد التطبي األداة

النفسي واالجتماعي للنساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة 

  .بعض المتغيراتفي ضوء جثامينهم في مقابر األرقام 
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  منهج الدراسة 2.3

تخدام المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الظاهرة في الوقت الحاضر في هذه الدراسة تم اس

  .لموضوع الدراسة المناسب واألفضل وتفسيرها والتنبؤ بها كما هي في الواقع، وهو المنهج

  مجتمع الدراسة 3.3

  .تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين أقربائهن في الضفة الغربية  

   الدراسة عينة 4.3

لقد واجه الباحث صعوبة في تحديد مجتمع الدراسة من النساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين     

أقربائهن الشهداء في الضفة الغربية، لعدم توفر المعلومات الكافية عنهم، وتبعاً لذلك تم استخدام أسلوب 

اقدة عن طريق الحصول على قائمة ف) 183(فقد وصل الباحث إلى عينة مكونة من  ،العينة المتاحة

بأسمائهن من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية السترداد جثامين الشهداء 

: وممن وافقن على المشاركة في الدراسة موزعين على المحافظات الفلسطينية. والكشف عن المفقودين

وذلك كما هو واضح في . طولكرم وسلفيت، قلقيلية، وجنين الخليل، بيت لحم، رام اهللا والبيرة، نابلس،

  ).1.3(الجدول 

الدراسة من النساء الفاقدات لجثامين أقربائهن الشهداء حسب المحافظات  عينةتوزيع  :1.3جدول 

  .بالشهيد وصلة القرابة

  اسم المحافظة
  صلة القرابة بالشهيد

  األخت  االبنة  الزوجة  األم

  5 2  11 13  الخليل

 3 1 8 7  ت لحمبي
 3 1 3 1  رام اهللا والبيرة
 9 3 16 34 نابلس

 6  - 5 6 طولكرم وسلفيت
 1  - 2 4 قلقيلية
 5 3 8 23 جنين

 32 10 53 88  فاقدة 183  لعينةامجموع 
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  خصائص عينة الدراسة 5.3

  المستقلة ات الدراسةالدراسة باألرقام والنسب حسب متغير عينةتوزيع : 2.3جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المتغيرات

 صلة القرابة بالشهيد

  48.1 88 أم 

 5.5 10  ابنة

 17.5 32 أخت

 29.0  53 زوجة

  مكان السكن للفاقدة
  41.5 76 مدينة

 45.4 83 قرية

 13.1 24 مخيم

 الدخل الشهري للفاقدة

 40.4 74  شيكل 1000حتى 

 49.2 90 شيكل 2000-1001

 10.4 19  شيكل 3000-2001

 مستوى التدين للفاقدة

 10.4 19 أقوم بالفرائض الدينية فقط

 49.2 90 أقوم بالفرائض والسنن

 40.4 74 أقوم بالفرائض والسنن والنوافل

 سنوات الدراسة للفاقدة

 7.7 14 لم أتعلم

 20.8 38 ابتدائي

 42.1 77  إعدادي

 18.6 34 ثانوي

 10.9 20 جامعي

 نعدد سنوات احتجاز الجثما

 71.0 130  عام 12-6

 1.6 3  عام 19-13

 27.3  50  عام وما فوق 20

  

من  نالدراسة ه عينةمن ) %48.1(أن ما نسبته  :)2.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول        

ويتضح  .ابنة )%5.5( ، في حينأخوات) %17.5( نأ، والزوجاتمن ) %29.0(ن أوأمهات الشهداء، 
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) %13.1( ، بينما نجديسكن في القرى )%45.4(، وي المدنساء الفاقدات يسكن فمن الن) %41.5(أن 

يتراوح بين ) 49.2%( الدراسة وبنسبة لعينةأن الدخل الشهري ويتضح  .منهن يسكن في المخيم

، وكان )شيكل 2001-3000(منهن ) %10.4( ، وكان الدخل الشهري لدى)شيكل 2000-1001(

من ) %10.4( أن ما نسبتهويظهر أيضا . )شيكل 1000حتى (هن من) 40.4%( الدخل الشهري لدى

 ،الفرائض والسنن يقمن بتأدية منهن )%49.2(النساء الفاقدات يقمن بتأدية الفرائض الدينية فقط، و

من النساء الفاقدات لم  )%7.7( أن ما نسبتهكذلك يظهر  .يقمن بالفرائض والسنن والنوافل) %40.4(و

 إعدادي، وكان سنوات دراستهنمنهن  )%42.1(، وابتدائيسنوات دراستهن  )%20.8(يتعلمن، بينما 

 سنوات دراستهنمن النساء الفاقدات ) %10.9( ثانوي، في حين أن سنوات دراستهنمنهن ) 18.6%(

على سنوات احتجاز جثامين مضى ) %71.0(النساء الفاقدات وبنسبة عينة أن األغلبية من و .جامعي

مضى على سنوات احتجاز جثامين ) %1.6(ومنهن ، عام )6-12( األرقامي مقابر أقربائهن الشهداء ف

مضى على احتجاز الجثمان منهن ) %27.3( مقابل، عام )13 - 19( أقربائهن الشهداء في مقابر األرقام

  .عام )20( من أكثر

  داة الدراسةأ 6.3

تصميم بوقام الباحث  ،الالزمة يقصد باألداة الوسيلة التي تستخدم في البحث بغرض جمع البيانات   

  : باالعتماد على المصادر التالية وذلك) 1( نظر ملحق رقمأ، خاصة بهذه الدراسة ةستبانإ

وتأثيراته على الفقدان و االجتماعيالتوافق النفسي والمادة النظرية والدراسات السابقة التي تناولت . 1

 .النساء الفاقدات

 ).الخ...طقوس الدفن، الحداد، عادات وقيم خاصة بالشهداء( مواد تتصل بالمجتمع الفلسطيني. 2

عامة تضم متغيرات  بياناتالقسم األول يحتوي على : من قسمين رئيسين ةاالستبان تكونتو  

للفاقدة، مستوى التدين  الدخل الشهريمكان سكن الفاقدة، صلة القرابة بالشهيد، : الدراسة المستقلة وهي
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عبارات في حين ضم القسم الثاني ، عدد سنوات االحتجاز للجثمانلفاقدة، وات الدراسة لللفاقدة، سن

عليها وفق االختيار من سلم خماسي على نمط  اإلجابةعبارة تتم ) 56(االستبانة والتي احتوت على 

بشدة، عليه تشير إلى أن ما جاء في العبارة غير موافقة ) 1( بحيث أن الخانة) Likert Scale( ليكيرت

كما  موافقة بشدة،) 5( موافقة، والخانة) 4( ال أعرف، والخانة) 3( غير موافقة، والخانة) 2( والخانة

  :ماوهمنهما في هذه الدراسة  ينمحورأربعة محاور تم اعتماد إلى  عبارات االستبانة تقسيم وجرى

  .)27-41( محور التوافق النفسي، وتمثله العبارات من. 1

  ).42-56(من ثله العبارات محور التوافق االجتماعي، وتم. 2

الذي يحدد ) Closed Questionnaire(وقد تبنى الباحث في إعداد االستبانة الشكل المغلق    

  .عبارةاالستجابة المحتملة لكل 

  صدق أداة الدراسة 7.3

 قامو، )1995العساف، ( تقيس ما أعدت لقياسه سوف األداة التأكد أنهو  بصدق األداة ويقصد    

حملة مين من كّحمال من الباحث بالتحقق والتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة

 ،ات محلية، ودوليةفي جامعوالصحة النفسية درجة الدكتوراه في الخدمة االجتماعية، وعلم النفس، 

صدق األداة في  مدى إلىبهدف التعرف  ،والذي يشمل قائمة بأسماء المحكمين ،))2( نظر ملحق رقمأ(

 على مالحظاتهم ديالت المناسبة على فقراتها بناءاًإجراء التعتم قياس ما وضعت لقياسه، ومن ثم 

  .المحكمة

  ثبات أداة الدراسة  8.3

وفي نفس  الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة" األداةيقصد بثبات     

 بمحوريهاحساب الثبات ألداة الدراسة تم للتحقق من ثبات األداة  ،)48. ص: 2002األغا، ( "الظروف
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، وقد جاءت النتائج )Cronbach Alpha(الثبات كرونباخ الفا  ملبطريقة االتساق الداخلي بحساب معا

   ).3.3(كما هي واضحة في الجدول 

 Cronbach Alpha)(معامل كرونباخ ألفااالستبانة حسب  وريالداخلي لمح االتساق :3.3جدول 

  ألداة الدراسة بمحاورها المختلفة

  Alphaقيمة   عدد الفقرات  المحاور  الرقم

 0.76 15 محور التوافق النفسي  .1

 0.79 15 محور التوافق االجتماعي  .2

 0.77 30  الدرجة الكلية 

  

  الدراسة خطوات 9.3

الحصول على كتاب رسمي  بعد إعداد االستبانة وتحكيمها والموافقة عليها بصيغتها النهائية، تم    

 ةمن جامعة القدس لتسهيل مهمة إجراء الدراسة، وتم تسليم الكتاب إلى مركز القدس للمساعدة القانوني

نظر أ(، اللجنة الوطنية لحملة استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودينو وحقوق اإلنسان

هيل إجراء الدراسة، وحددت المحافظات التي تم خذ الموافقة على التعاون وتسأومن ثم ، ))3( ملحق رقم

محافظة الخليل، ومحافظة بيت لحم، : تمرير االستبانة فيها إلى النساء الفلسطينيات الفاقدات، وهي

ومحافظة قلقيلية، ومحافظة ومحافظتي رام اهللا والبيرة، ومحافظة نابلس، ومحافظتي طولكرم وسلفيت، 

  .جنين

صعوبة التنقل الدراسة على محافظات الضفة الغربية وما يتضمنه من  ينةع وانتشارونظراً لتوزيع    

 الدراسة صعباً عينة إلىمما يجعل الوصول  ،والقرى والمخيمات بسبب الحواجز اإلسرائيلية نبين المد

وحقوق اإلنسان  ةمركز القدس للمساعدة القانونيب االستعانةولتجاوز هذه الصعوبات، فقد تم  .ويأخذ وقتاً

المفقودين، والذين بدورهما قاما للجنة الوطنية لحملة استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير او
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النساء عينة باالتصال مع ممثليهم في جميع المحافظات وطلب منهم التعاون مع الباحث للوصول إلى 

  ).التطبيق( الفاقدات واالجتماع معهن وشرح لهن كيفية تعبئة االستبانة

دقيقة لكل استبانة على حدة، ولم تبدى أي فاقدة  )20-30(ملية تعبئة االستبانة بين ع استغرقت    

  .أدنى صعوبة في فهم األسئلة وعبارات االستبانة نظراً لسهولتها ووضوحها

 ).2012/8/24وحتى  2012/5/25(متدت فترة توزيع وجمع االستبانات ثالث أشهر وذلك من أ    

   .ميعها صالحة للتحليلستبانة كانت جإ) 183(فتم جمع 

  أساليب المعالجة اإلحصائية 10.3

م الباحث بمراجعتها تمهيداً إلدخالها للحاسوب، وتم إدخالها للحاسوب ابعد جمع بيانات الدراسة ق     

غير موافقة بشدة اإلجابة  أعطيتبإعطائها أرقاماً معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية، بحيث 

غير موافقة درجتان، ال أعرف ثالث درجات، موافقة أربع درجات، موافقة بشدة خمس درجة واحدة، 

 ألقربائهنوبذلك تم قياس مستوى التوافق النفسي واالجتماعي للنساء الفلسطينيات الفاقدات ، درجات

  .في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام الشهداء

اليب اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم العديد من األس استخدامتم و    

المعالجة اإلحصائية  تمت، و)Statistical Package for Social Science( (SPSS) االجتماعية

المتوسطات الحسابية، ( الالزمة للبيانات، باستخراج األعداد، النسب المئوية، مقاييس النزعة المركزية

عن طريق االختبارات  )α≥0.05( ، وتم فحص فرضيات الدراسة عند المستوى)عياريةاالنحرافات الم

، اختبار )One Way Analysis of Variance( اختبار تحليل التباين األحادي: اإلحصائية التالية

  .)Cronbach Alpha( ، معامل الثبات كرونباخ ألفا)Tukey test( توكي
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  متغيرات الدراسة 11.3

   :وتشمل غيرات المستقلةالمت 1.11.3

 .            زوجة. 4أخت  . 3ابنه   . 2ُأم  . 1: صلة القرابة بالشهيد وله أربعة مستويات. 1

 .مخيم. 3قرية   . 2مدينة  .      1:وله ثالث مستوياتمكان سكن الفاقدة . 2

   2000لى إ 1001من . 2شيكل   1000حتى . 1 :مستويات أربعةوله  للفاقدة الدخل الشهري. 3

  شيكل فأكثر 3001. 4شيكل     3000إلى  2001من .                                               3

أقـوم  . 3أقوم بـالفرائض فقـط    .2ة غير ملتزم. 1: وله أربع مستوياتمستوى التدين للفاقدة . 4

 .أقوم بالفرائض والسنن والنوافل. 4بالفرائض والسنن 

 إعدادي. 3    ابتدائي  .2    لم أتعلم . 1: مستويات خمسةوله فاقدة سنوات الدراسة لل. 5

  جامعي. 5    ثانوي  .4

 عام  12 -6. 2أعوام  6قل من أ. 1: وله أربعة مستوياتعدد سنوات االحتجاز للجثمان . 6

 .عام وما فوق 20. 4عام   19 - 13. 3                                

  :شملوتالمتغيرات التابعة  2.11.3

   .فقرة 15ويشمل ، التوافق النفسي. 1

  .فقرة 15ويشمل ، التوافق االجتماعي. 2

  صعوبات الدراسة 12.3

 إلىمما يجعل الوصول  ،والقرى والمخيمات بسبب الحواجز اإلسرائيلية نصعوبة التنقل بين المد. 1

  .ويأخذ وقتاً الدراسة صعباً عينة

 اأطول للوصول إليه مما تطلب وقتاً الضفة الغربيةفي  الدراسة على مساحة واسعة عينة نتشارا. 2

 .وارتفاع التكلفة المادية العالية للمواصالت
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انعكاسات وآثار فقدان التي تناولت  في مكتبات الضفة الغربية السابقةالدراسات واألبحاث  انعدام. 3

  .الجثامين على األسر الفاقدة وخاصة النساء
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  الرابعالفصل 

  
  

  عرض نتائج الدراسة

   مقدمةال 1.4  

في هذا الفصل سيقوم الباحث بعرض النتائج حسب الفرضيات للتحقق من صحتها باستخدام 

يشمل هذا الفصل عرضاً مفصالً لنتائج الدراسة بعد تحليل البيانات التقنيات اإلحصائية المالئمة، و

 One way analysis( التباين األحادي اختباروباستخدام  )SPSS(ئي بواسطة برنامج التحليل اإلحصا

of variance( ،اختبار توكيو )Tukey test (والمتوسطات الحسابية لمعرفة مصدر الفروق ،

  .واالنحرافات المعيارية
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  فرضيات الدراسةنتائج  2.4

  :الفرضية األولى 1.2.4.

في التوافق النفسي واالجتماعي لدى  )α≥0.05( ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستو

النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر 

  .األرقام تعزى لمتغير صلة القرابة بالشهيد

ق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتواف الفرضيةللتحقق من صحة 

النفسي واالجتماعي لدى النساء الفاقدات حسب متغير صلة القرابة بالشهيد، وذلك كما هو واضح في 

  ).1.4(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق النفسي واالجتماعي لـدى النسـاء   : 1.4جدول 

  .متغير صلة القرابة بالشهيدتعزى لالفاقدات 

  

  التوافق
صلة القرابة 
  بالشهيد

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التوافق النفسي

 0.51 4.05 88  أم
 0.44 4.15 53  زوجة
 0.67 2.30 10 ابنة
 1.03 2.41 32 أخت

التوافق 
  االجتماعي

 0.54 3.90 88  أم
 0.38 3.99 53  زوجة
 0.59 2.38 10 ابنة
 0.80 2.49 32 أخت

  الدرجة الكلية

 0.77 3.98 88  أم
 0.91 3.59 53  زوجة
 0.63 2.34 10  ابنة
 0.86 2.54 32 أخت

  
التوافق النفسي واالجتماعي لدى  بين متوسطات ظاهرةوجود فروق  )1.4(يتضح من الجدول 

  .صلة القرابة بالشهيدتعزى لمتغير  نيات الفاقدات ألقربائهن الشهداءالنساء الفلسطي
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 One way analysis of( حليل التباين األحاديالفرضية استخدم اختبار تلفحص و

variance (لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء  للفروق في التوافق النفسي واالجتماعي

قرابة بالشهيد، وذلك كما متغير صلة اللفي الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى 

    .)2.4(ضح في الجدول هو وا

للفروق في ) One way analysis of variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :2.4جدول 

  .صلة القرابة بالشهيد لمتغيرلدى النساء الفلسطينيات الفاقدات تعزى  التوافق النفسي واالجتماعي

  

  التوافق
مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  حسوبةالم

الداللة 
  اإلحصائية

التوافق 
  النفسي

بـــــين 
 6.025 3 18.076  المجموعات

5.256 
 
 

ــل  0.000* داخــ
 0.196 179 35.148  المجموعات

 
 182 53.224  المجموع

التوافق 
  االجتماعي

بـــــين 
 6.735 3 20.206  المجموعات

3.781 
 
 

ــل   0.010* داخــ
 0.313 179 56.089  المجموعات

 
 182 76.295  المجموع

الدرجة 
  الكلية

بـــــين 
 5.750 3 17.249  المجموعات

ــل   0.031* 1.856 داخــ
 179 77.483  المجموعات

0.432 
 182 94.732  المجموع

  

  α≥0.05دالة عند مستوى  *

مستوى الد فروق ذات داللة إحصائية عند ووجإلى  )2.4(تشير المعلومات الواردة في الجدول 

0.05≤α  لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة  النفسي واالجتماعي التوافقفي

بذلك تكون الفرضية و. متغير صلة القرابة بالشهيدلالغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى 

 للمقارنات) Tukey test( وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار توكي .قد رفضتالصفرية 
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تعزى لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين أقربائهن  البعدية في التوافق النفسي واالجتماعيالثنائية 

  .)3.4(ضح في الجدول وذلك كما هو وا. متغير صلة القرابة بالشهيدل

البعدية في التوافق النفسي الثنائية للمقارنات ) Tukey test(نتائج اختبار توكي : 3.4جدول 

  .متغير صلة القرابة بالشهيدتعزى للدى النساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين أقربائهن  اعيواالجتم
  

  التوافق
صلة القرابة 
  بالشهيد

  أخت  ابنة  زوجة  أم

التوافق 
  النفسي

 *1.24 *1.75 0.09    أم
 *0.34  *0.70-     زوجة
  0.51-     ابنة
      أخت

التوافق 
  االجتماعي

 *1.08 *1.52 0.08-    أم
 *1.16 *1.61     زوجة
  0.44-     ابنة
      أخت

  

  α≥0.05دالة عند مستوى  *

أن الفروق في التوافق لدى النساء  )3.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول 

 بينمتغير صلة القرابة بالشهيد كانت النفسي واالجتماعي تعزى ل بعدى التوافق في الفلسطينيات الفاقدات

لصالح األمهات، وكانت بين أمهات الشهداء واألخوات لصالح أمهات االبنة وأمهات الشهداء  اتالمبحوث

االبنة لصالح الزوجات، وبين زوجات الشهداء واألخوات لصالح ووبين زوجات الشهداء الشهداء، 

  .أعلىدرجة التوافق النفسي واالجتماعي  حيث كانت. الزوجات

  :يةالثان الفرضية 2.2.4.

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

  .الفاقدة سكن مكان لمتغير تعزى األرقام
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سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق الفرضية تم استخراج المتوللتحقق من صحة 

، وذلك كما هو واضح في مكان سكن الفاقدةمتغير تعزى لالنفسي واالجتماعي لدى النساء الفاقدات 

  ).4.4(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء  :4.4جدول 

  .كان سكن الفاقدةمتغير متعزى لالفاقدات 

  

  التوافق
مكان سكن 
  الفاقدة

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التوافق النفسي
 0.46 3.42 76 مدينة
 1.10 3.40 83 قرية
 0.50 3.48 24 مخيم

  التوافق االجتماعي
 0.46 3.43 76 مدينة
 1.10 3.60 83 قرية
 0.50 3.44 24 مخيم

  الدرجة الكلية
 0.44 3.57 76 مدينة
 1.03 3.56 83 قرية
 0.47 3.39 24 مخيم

  

التوافق النفسي واالجتماعي  بين متوسطاتظاهرة عدم وجود فروق  )4.4(يتضح من الجدول    

  .تعزى لمتغير مكان سكن الفاقدة نيات الفاقدات ألقربائهن الشهداءلدى النساء الفلسطي

 One way analysis of( ين األحاديالفرضية استخدم اختبار تحليل التبا لفحصو

variance ( للفروق في التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء

، وذلك كما هو مكان سكن الفاقدةمتغير لفي الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى 

  ).  5.4(ضح في الجدول وا
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للفروق في   )One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 5.4جدول 

  .مكان سكن الفاقدة لمتغيرالتوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات تعزى 

  

  التوافق
مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

 الداللة
  اإلحصائية

التوافق 
  النفسي

بـــــين 
 0.06 2 0.131  المجموعات

0.404 
 
 

ــل  0.636 داخــ
 0.12 180 23.338  المجموعات

 
 182 23.469  المجموع

التوافق 
  االجتماعي

بـــــين 
 0.03 2 0.063  المجموعات

0.074 
 
 

ــل  0.801 داخــ
 0.34 180 62.96  المجموعات

 
 182 63.032  المجموع

الدرجة 
  لكليةا

بـــــين 
 0.032 2 0.064  المجموعات

داخل  0.823 0.503
 180  17.762  المجموعات

0.594 
 182  17.826  المجموع

  

د فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    ووجإلى عدم  )5.4( تشير المعلومات الواردة في الجدول

ت الفاقـدات ألقربـائهن   لدى النساء الفلسـطينيا  التوافق النفسي واالجتماعيفي  α≥0.05مستوى داللة 

 ،متغير مكـان سـكن الفاقـدة   لالشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى 

  .قد قبلت الصفرية تكون الفرضية وبذلك

  :الثالثة الفرضية 3.2.4.

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

  .الدخل الشهري للفاقدة لمتغير تعزى األرقام
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الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق  للتحقق من صحة

الشهري للفاقدة، وذلك كما هو واضح في  لزى لمتغير الدخالنفسي واالجتماعي لدى النساء الفاقدات تع

  ).6.4(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء  :6.4جدول 

  .الفاقدات تعزى لمتغير الدخل الشهري للفاقدة

  

  التوافق
الدخل الشهري 

  للفاقدة
  العدد

المتوسط 
  الحسابي

ف االنحرا
  المعياري

التوافق 
  النفسي

 0.69 4.26 74 شيكل 1000 حتى
1001 - 2000  90 3.72 0.70 

2001 - 3000  19 2.16 0.57 

التوافق 
  االجتماعي

 0.83 4.21 74 شيكل 1000 حتى
1001 - 2000  90 3.66 0.86 

2001 - 3000  19 2.30 0.73 

  الدرجة الكلية
 0.63 4.12 74 شيكل 1000 حتى

1001 - 2000  90 3.60 0.76 
2001 - 3000  19 2.13 0.52 

  
النفسي واالجتماعي لدى بين متوسطات التوافق ظاهرة وجود فروق ) 6.4(يتضح من الجدول 

  .النساء الفاقدات تعزى لمتغير الدخل الشهري للفاقدة

 One way analysis of(الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي لفحص و

variance ( للفروق في التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء

ل الشهري للفاقدة، وذلك كما في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى لمتغير الدخ

  ).7.4(ضح في الجدول هو وا

  

  



82 
 

للفروق في  ) One way analysis of variance(األحادي نتائج اختبار تحليل التباين : 7.4جدول 

  .التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات تعزى لمتغير الدخل الشهري للفاقدة

  

  التوافق
مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

التوافق 
  النفسي

بـــــين 
 5.115 2 10.231  المجموعات

4.024 
 
 

ــل  0.036* داخــ
 0.36 180 66.338  المجموعات

 
 182 76.569  المجموع

التوافق 
  االجتماعي

بـــــين 
 12.93 2 25.863  المجموعات

12.10 
 
 

ــل  0.001* داخــ
 0.34 180 62.96  المجموعات

 
 182  88.823  المجموع

الدرجة 
  الكلية

بـــــين 
 3.832 2 7.664  المجموعات

داخل  0.023* 6.503
 180  51.172  المجموعات

0.284 
 182  58.836  المجموع

  
  α≥0.05دالة عند مستوى  *
  

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  )7.4(تشير المعلومات الواردة في الجدول 

0.05≤α  الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات في

وبذلك تكون . الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى لمتغير الدخل الشهري للفاقدة

) Tukey test(وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار توكي . قد رفضتالصفرية الفرضية 

تماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين للمقارنات الثنائية البعدية في التوافق النفسي واالج

  ).8.4(ضح في الجدول وذلك كما هو وا. ل الشهري للفاقدةأقربائهن تعزى لمتغير الدخ
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للمقارنات الثنائية البعدية في التوافق النفسي ) Tukey test(نتائج اختبار توكي : 8.4جدول 

  .ثامين أقربائهن تعزى لمتغير الدخل الشهري للفاقدةواالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات لج
  

 2001 - 3000 1001 - 2000  1000 حتى  الدخل الشهري  التوافق

التوافق 
  النفسي

 *1.75 0.09     1000 حتى

2000 - 1001    -0.70*  
3000 - 2001     

التوافق 
  االجتماعي

 *1.52  0.08-     1000 حتى

2000 - 1001    1.61* 
3000 - 2001     

  
  α≥0.05دالة عند مستوى  *   
  

أن الفروق في التوافق لدى النساء ) 8.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول 

النفسي واالجتماعي تعزى لمتغير الدخل الشهري للفاقدة كانت في بعدى التوافق الفلسطينيات الفاقدات 

شيكل لصالح ذوات ) 2001-3000(ذوات الدخل يكل وش) 1000حتى (بين المبحوثات ذوات الدخل 

شيكل ) 2001-3000(وذوات الدخل ) 1001-2000(شيكل، وبين ذوات الدخل ) 1000حتى (الدخل 

حيث كانت درجة التوافق النفسي واالجتماعي للفاقدات . شيكل )1001-2000(لصالح ذوات الدخل 

  .أعلى) 2001-3000(ذوات الدخل الشهري 

  :الرابعة يةالفرض 4.2.4.

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

   .سنوات الدراسة للفاقدة لمتغير تعزى األرقام
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استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق  الفرضية تمللتحقق من صحة 

النفسي واالجتماعي لدى النساء الفاقدات تعزى لمتغير سنوات الدراسة للفاقدة، وذلك كما هو واضح في 

  ).9.4(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء  :9.4جدول 

  .اقدات تعزى لمتغير سنوات الدراسة للفاقدةالف

  

  التوافق
 سنوات الدراسة

  للفاقدة
  العدد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

التوافق 
  النفسي

 0.66 3.52 14  أتعلم لم
 0.76 3.41 38 ابتدائي
 0.86 3.43 77 إعدادي
 0.75 2.58 34 ثانوي
 0.80 1.85 20 جامعي

التوافق 
  االجتماعي

 0.65 2.45 14  أتعلم لم

 0.55 2.57 38 ابتدائي

 0.68 2.23 77 إعدادي

 0.59 2.19 34 ثانوي

 0.87 1.60 20 جامعي

  الدرجة الكلية

 0.84 3.50 14  أتعلم لم

 0.60 3.44 38  ابتدائي

 0.77 3.43 77 إعدادي

 0.67 2.33 34 ثانوي

 0.63 2.08 20 جامعي

  

النفسي واالجتماعي لدى بين متوسطات التوافق  ظاهرةوجود فروق ) 9.4(يتضح من الجدول    

  .للفاقدة سنوات الدراسةالنساء الفاقدات تعزى لمتغير 

 One way analysis of(الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي لفحص و

variance (دات ألقربائهن الشهداء للفروق في التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاق
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الدراسة للفاقدة، وذلك  في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى لمتغير سنوات

  ).  10.4(ضح في الجدول كما هو وا

للفروق ) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 10.4جدول 

اعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات تعزى لمتغير سنوات الدراسة في التوافق النفسي واالجتم

  .للفاقدة

  

  التوافق
مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

التوافق 
  النفسي

بـــــين 
 0.696 4 2.785  المجموعات

ــل  0.041* 3.472 داخــ
 178 26.575  المجموعات

0.149 
 182 29.36  المجموع

التوافق 
  االجتماعي

بـــــين 
 0.626 4 2.507  المجموعات

ــل  0.501 0.706 داخــ
 178 62.065  المجموعات

0.348 
 182 64.572  المجموع

الدرجة 
  الكلية

بـــــين 
 0.952 4 3.810  المجموعات

داخل  0.018 5.410
 178 20.131  المجموعات

0.113 
 178 23.941  المجموع

  

   α≥0.05دالة عند مستوى  *

  

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  )10.4(تشير المعلومات الواردة في الجدول  

التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في  α≥0.05المستوى 

وبذلك . قام تعزى لمتغير سنوات الدراسة للفاقدةفي الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األر

) Tukey test(وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار توكي . قد رفضتالصفرية تكون الفرضية 

للمقارنات الثنائية البعدية في التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين 

  ).11.4(ضح في الجدول وذلك كما هو وا. دراسة للفاقدةال أقربائهن تعزى لمتغير سنوات
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للمقارنات الثنائية البعدية في التوافق النفسي ) Tukey test(نتائج اختبار توكي : 11.4جدول 

واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين أقربائهن تعزى لمتغير سنوات الدراسة 

  .للفاقدة
  

  التوافق
سنوات 
  الدراسة

 جامعي ثانوي إعدادي ابتدائي  أتعلم مل

التوافق 
  النفسي

 *2.28 *2.02 0.35  0.07    أتعلم لم
  *0.70- *1.64 0.77    ابتدائي
 *0.23 *0.60     إعدادي
  - 0.01      ثانوي

       جامعي

  
  α≥0.05دالة عند مستوى  *

  

لفروق في التوافق لدى النساء أن ا) 11.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول 

الفلسطينيات الفاقدات في بعد التوافق النفسي تعزى لمتغير سنوات الدراسة للفاقدة كانت بين المبحوثات 

لم يتعلمن واللواتي سنوات دراستهن ثانوي، لصالح ممن لم يتعلمن، وبين اللواتي لم يتعلمن واللواتي 

اللواتي سنوات دراستهن إعدادي واللواتي سنوات ، وبين سنوات دراستهن جامعي لصالح ممن لم يتعلمن

دراستهن ثانوي لصالح اللواتي سنوات دراستهن إعدادي، وبين اللواتي سنوات دراستهن إعدادي 

حيث كانت درجة التوافق . واللواتي سنوات دراستهن جامعي لصالح اللواتي سنوات دراستهن إعدادي

  .أعلىالنفسي للفاقدات 

  :الخامسة يةالفرض 5.2.4.

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

  .مستوى التدين للفاقدة لمتغير تعزى األرقام
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ستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق الفرضية تم ا للتحقق من صحة

للفاقدة، وذلك كما هو واضح في  لدى النساء الفاقدات تعزى لمتغير مستوى التدينالنفسي واالجتماعي 

  ).12.4(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء  :12.4جدول 

  .للفاقدةمستوى التدين قدات تعزى لمتغير الفا

  التوافق
مستوى التدين 

  للفاقدة
  العدد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

التوافق 
  النفسي

أقوم بالفرائض 
  الدينية فقط

19 4.10 0.68 

أقوم بالفرائض 
 والسنن

90 2.52 0.83 

أقوم بالفرائض 
 والسنن والنوافل

74 1.97 0.76 

التوافق 
  جتماعياال

أقوم بالفرائض 
  الدينية فقط

19 3.74 0.59 

أقوم بالفرائض 
 والسنن

90 2.45 0.52 

أقوم بالفرائض 
 والسنن والنوافل

74 2.10 0.45 

  الدرجة الكلية
  
  

  

أقوم بالفرائض 
  الدينية فقط

19 3.56 0.64 

أقوم بالفرائض 
 والسنن

90 2.50 0.87 

أقوم بالفرائض 
 والسنن والنوافل

74 2.03 0.75 

  
النفسي واالجتماعي بين متوسطات التوافق ظاهرة وجود فروق  )12.4(يتضح من الجدول 

  .للفاقدة مستوى التدينلدى النساء الفاقدات تعزى لمتغير 
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 One way analysis of(الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  ولفحص

variance (ي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء للفروق في التوافق النفسي واالجتماع

للفاقدة، وذلك كما  مستوى التدينفي الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى لمتغير 

  ).  13.4(ضح في الجدول هو وا

روق للف) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 13.4جدول 

مستوى التدين في التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات تعزى لمتغير 

  .للفاقدة

  التوافق
مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

التوافق 
  النفسي

بـــــين 
 5.646 2 11.293  المجموعات

ــل  0.020* 4.972 داخــ
 180 69.802  المجموعات

0.387 
 182 81.095  المجموع

التوافق 
  االجتماعي

بـــــين 
 3.765 2 7.531  المجموعات

ــل  0.051* 6.516 داخــ
 180 61.085  المجموعات

0.339 
 182 68.616  المجموع

الدرجة 
  الكلية

بـــــين 
 2.531 2 5.062  المجموعات

داخل  0.012* 4.531
 180 59.705  المجموعات

0.331 
 182 64.767  المجموع

  

  α≥0.05دالة عند مستوى  *

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  )13.4(تشير المعلومات الواردة في الجدول 

التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في  α≥0.05المستوى 

وبذلك . حتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى لمتغير مستوى التدين للفاقدةفي الضفة الغربية والم

) Tukey test(وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار توكي . قد رفضتالصفرية تكون الفرضية 
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للمقارنات الثنائية البعدية في التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين 

  ).14.4(ضح في الجدول وذلك كما هو وا. للفاقدةمستوى التدين ربائهن تعزى لمتغير أق

للمقارنات الثنائية البعدية في التوافق النفسي ) Tukey test(نتائج اختبار توكي : 14.4جدول 

  .للفاقدة مستوى التدين واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين أقربائهن تعزى لمتغير
  

  التوافق
مستوى التدين 

  للفاقدة
أقوم بالفرائض 
  الدينية فقط

أقوم بالفرائض 
 والسنن

أقوم بالفرائض 
 والسنن والنوافل

التوافق 
  النفسي

أقوم بالفرائض 
  الدينية فقط

  0.07* 0.95*  

أقوم بالفرائض 
 والسنن

   -0.60  

أقوم بالفرائض 
 والسنن والنوافل

   
 

التوافق 
  االجتماعي

فرائض أقوم بال
  الدينية فقط

  0.44*  0.52*  

أقوم بالفرائض 
 والسنن

   
-0.12  

أقوم بالفرائض 
 والسنن والنوافل

   
 

  
  α≥0.05دالة عند مستوى  *   

أن الفروق في التوافق لدى النساء ) 14.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول    

للفاقدة كانت بين  لنفسي واالجتماعي تعزى لمتغير مستوى التدينافي بعدى التوافق الفلسطينيات الفاقدات 

، لصالح اللواتي يقمن بالفرائض والسننبين اللواتي يقمن ممن يقمن بالفرائض الدينية فقط و المبحوثات

 بالفرائض والسننبين اللواتي يقمن بالفرائض الدينية فقط، وبين من يقمن بالفرائض الدينية فقط و

حيث كانت درجة التوافق النفسي واالجتماعي . لح اللواتي يقمن بالفرائض الدينية فقطوالنوافل، لصا

  .للفاقدات ممن يقمن بتأدية الفرائض الدينية فقط أعلى
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  :السادسة الفرضية 6.2.4.

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات اتالفلسطيني النساء

  .عدد سنوات احتجاز الجثمان لمتغير تعزى األرقام

الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق  للتحقق من صحة 

د سنوات احتجاز الجثمان، وذلك كما هو النفسي واالجتماعي لدى النساء الفاقدات تعزى لمتغير عد

  ).15.4(واضح في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء  :15.4جدول 

  .الفاقدات تعزى لمتغير عدد سنوات احتجاز الجثمان
  

  التوافق
عدد سنوات 
  احتجاز الجثمان

  راف المعيارياالنح  المتوسط الحسابي  العدد

  التوافق النفسي

 0.55 4.14 130  عام 6 - 12

 0.73 2.31 3  عام  13 - 19

20 +  50 2.46 0.66 

  التوافق االجتماعي

 0.50 2.11 130  عام 6 - 12

 0.36 2.66 3  عام  13 - 19

20 +  50 1.61 0.65 

  الدرجة الكلية

 0.78 3.75 130  عام 6 - 12

 0.53 2.23 3  عام  13 - 19

20 +  50 2.49 0.40 
  

  

النفسي واالجتماعي بين متوسطات التوافق  ظاهرةوجود فروق  )15.4(يتضح من الجدول 

  .عدد سنوات احتجاز الجثمانلدى النساء الفاقدات تعزى لمتغير 
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 One way analysis of(الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  ولفحص

variance (فق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء للفروق في التوا

، عدد سنوات احتجاز الجثمانفي الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى لمتغير 

  ).  16.4(ضح في الجدول وذلك كما هو وا

للفروق ) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 16.4جدول 

عدد سنوات احتجاز  في التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات تعزى لمتغير

  .الجثمان

  

  التوافق
مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

التوافق 
  النفسي

بـــــين 
 2.040 2 4.081  المجموعات

ــل  0.000* 6.021 داخــ
 180 87.541  المجموعات

0.486 
 182  91.622  المجموع

التوافق 
  االجتماعي

بـــــين 
 0.261 2 0.523  المجموعات

ــل  0.655 0.345 داخــ
 180 81.301  المجموعات

0.451 
 182 81.824  المجموع

الدرجة 
  الكلية

بـــــين 
 3.400 2 6.801  المجموعات

داخل  0.052* 4.291
 180 61.322  المجموعات

0.340 
 182 68.123  المجموع

  
    α≥0.05دالة عند مستوى  *

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  )16.4(تشير المعلومات الواردة في الجدول 

لشهداء التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن افي  α≥0.05المستوى 

. في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام تعزى لمتغير عدد سنوات احتجاز الجثمان

وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار توكي . قد رفضتالصفرية وبذلك تكون الفرضية 
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)Tukey test (الفلسطينيات  للمقارنات الثنائية البعدية في التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء

ضح في الجدول وذلك كما هو وا. ت احتجاز الجثمانالفاقدات لجثامين أقربائهن تعزى لمتغير عدد سنوا

)17.4.(  

للمقارنات الثنائية البعدية في التوافق النفسي ) Tukey test(نتائج اختبار توكي : 17.4جدول 

عدد سنوات احتجاز  هن تعزى لمتغيرواالجتماعي لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين أقربائ

  .الجثمان
  

  التوافق
عدد سنوات 

  + 20    13 - 19   6 - 12  الجثمان احتجاز

التوافق 
  النفسي

 *0.32 *0.68    عام 6 - 12

  0.36-     عام  13 - 19

20 +      

  
  α≥0.05دالة عند مستوى  *
  

ن الفروق في التوافق لدى النساء أ) 17.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول 

كانت بين  عدد سنوات احتجاز الجثمانالتوافق النفسي تعزى لمتغير بعد الفلسطينيات الفاقدات في 

من مضى على عام و) 6 - 12(اللواتي مضى على احتجاز جثامين أقربائهن الشهداء من  المبحوثات

واتي مضى على احتجاز جثامين أقربائهن عام، ولصالح الل) 13 - 19(احتجاز جثامين أقربائهن من 

 - 12(مضى على احتجاز جثامين أقربائهن الشهداء من ، وبين الفاقدات ممن عام )6 - 12(الشهداء من 

، ولصالح اللواتي مضى على )عام وما فوق 20(عام ومن مضى على احتجاز جثامين أقربائهن من ) 6

حيث كانت درجة التوافق النفسي للفاقدات من . عام) 6 – 12(احتجاز جثامين أقربائهن الشهداء من 

  .عام أعلى) 6 – 12(اللواتي مضى على احتجاز جثامين أقربائهن الشهداء من 
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  الخامسالفصل 

  
  

  مناقشة نتائج الدراسة

  المقدمة  1.5

تناول الباحث في هذا الفصل مناقشة النتائج التي تمخضت عنها الدراسة، وربط هذه النتائج مع 

العالقة بين  " معرفة الدراسات السابقة والنظريات العلمية ذات الصلة بسؤال الدراسة الرئيس، وهو

تماعي للنساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة الغربية التوافق النفسي واالج

، وتقديم بعض التوصيات المرتبطة "بعض المتغيراتفي ضوء  والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام

  .بنتائج الدراسة
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  الفرضية األولى ةجينتمناقشة  2.5

في التوافق النفسي واالجتماعي لدى  )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

النساء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر 

  .األرقام تعزى لمتغير صلة القرابة بالشهيد

في التوافق النفسي واالجتماعي لدى  )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

اء الفلسطينيات الفاقدات ألقربائهن الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام النس

) محوري التوافق( أمهات الشهداء واالبنة في بعدى، كانت بين تعزى لمتغير صلة القرابة بالشهيد

واتي كانت درجة لصالح أمهات الشهداء، وبين أمهات الشهداء واألخوات لصالح أمهات الشهداء الل

وبين الزوجات واالبنة في بعدى التوافق لصالح . أعلى) سي واالجتماعيالنف(التوافق لديهن في البعدين 

التوافق  نت درجة التوافق لديهن في بعدىاللواتي كا الزوجات، وبين الزوجات واألخت لصالح الزوجات

  .أعلى) النفسي واالجتماعي(

في المجتمع الفلسطيني من أن أمهات  الفاقدات مهات والزوجاتيعزو الباحث الفروق لصالح األ

الشهداء حرمن من توديع أبنائهن وتشييعهن إلى المقابر وأصبحن يشعرن بأنه ليس لديهن هـدف فـي   

استمرار الحياة بعد فقدانهن لفلذات أكبادهن، لتستمر المعاناة وتتراكم لديهن ويزداد الخوف والقلق علـى  

هن الشهداء المحتجزة لدى االحتالل، مما يجعل مشاعر الحزن واألسى مسـتمرة ال  مصير جثامين أبنائ

تنتهي وتتفاقم إلى مشكالت نفسية وجسمية وفكرية وينعكس ذلك سلباً على توافقهن النفسي واالجتماعي 

 مع هذا الحرمان، أما فيما يتعلق بالفروق لصالح الزوجات فيعزو الباحث ذلك أن زوجات الشهداء غالباً

يعانين من الشعور بالوحدة والكآبة والفراغ حتى مع وجود باقي أفراد أسرهن، ولعـل هـذه العوامـل    

مجتمعة يضاف إليها الحاجات النفسية التي تظهر نتيجة لفقدان الزوج وما يصاحبه من فشل في إشباعها 

ـ    دة ويعرضـها  من شعور بالعجز والضعف، يمكن أن تؤدي إلى اختالل البنية النفسـية للزوجـة الفاق
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لإلصابة بالعديد من االضطرابات مما ينعكس على التوافق النفسي واالجتماعي لديها، ونتيجة لمعايشـة  

الباحث لواقع العديد من األسر والنساء الفاقدات للجثامين يتضح أنه ما زلن يعشن معاناة وهمـاً يسـتمر   

 ،كافـةً  احتياجاتهن واحتياج أبنائهن بعتواشتوفر لهن كافة متطلبات الحياة  تأثيره على نفسيتهن حتى لو

 نفسـية  معانـاة  لديهن الشهداء زوجات أن التي أظهرت )2011(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المزيني 

 الوجداني، الجانب هو معاناة فيه جانب أعلى أن وتبين الحرب، انتهاء على عامين انقضاء رغم مرتفعة

 Thabet( وهذا يتفق مع ما جاء في دراسة لحدادي،ا بفالجان المعرفي، فالجانب الفسيولوجي، فالجانب

&Thabet, 2009( إلطالق التعرض بين تراوحت صادمة بأحداث مرت التي المرأة أن والتي أظهرت 

 تلـك  زادت، والمنـزل  األرض وفقـدان  المنزل وتدمير ،قريبها فقدان وشهدت ،منازلها وقصف النار،

، واالجتماعيـة  الجسـدية  واألعـراض  واالكتئاب القلق إلى وأدت ،النساء وعذابات معاناة من األحداث

 المرتبـة  فـي  جـاء  األسري البعد أن من) 2005(الخضري وتتفق هذه النتيجة أيضا مع نتيجة دراسة 

 البعد تال الثالثة، المرتبة في االجتماعي البعد جاء ثم الثانية، المرتبة في الجسماني البعد ذلك تال األولى،

 درجـات  فـي  واألخيـرة  الخامسة المرتبة في النفسي البعد جاء وأخيرا الرابعة، المرتبة في نسحابياإل

) Slolmon, 1998(ومما يصادق هذه النتيجة كذلك ما جاء في دراسـة   .الشهداء زوجات لدى التوافق

ـ  توافـق  لديهم األسر، أثناء الصعاب لمواجهة فعال استخدام أسلوب لديهم الذين األسرى من أن  ابيإيج

 يشـعرون  والذين واالضطرابات النفسية، األمل، فقدان من يعانون الذين أولئك أما الطويل، المدى على

  .األمد طويل توافق سوء لديهم ظهر لها، والقابلية بالخذالن

أن النساء اللواتي فقدن  التي أكدت )Khamis, 1998(كاموس  وتتفق كذلك مع نتائج دراسة

تعرضن لضغوط نفسية أكثر من غيرهن من النساء ) أي نتيجة استشهاده( أحد أبنائهن في االنتفاضة

الموجودات في المجموعة الضابطة اللواتي تعرضن لضغوط سياسية من نوع آخر كاإلبعاد مثال، وتبين 

 حمدأ أيضا أنهن واجهن صعوبة في التكيف مع الضغوط النفسية، ومما يدعم هذه النتيجة أيضا دراسة
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من السيدات  واجتماعياً نفسياً قل توافقاًأمتغيبات الزوج  النساءحت نتائجها أن أوض التي )1994(

الفاقدة  الزوجةأن من  )1994(ة دشوقي وشحاتتفق هذه النتيجة مع دراسة  كذلك .موجودات الزوج

تكون أكثر تعرضاً لالكتئاب واإلصابة باألمراض البدنية والنفسية وصعوبة في التوافق الشخصي 

دراسة كسوس  ومما يصادق هذه النتيجة ،عي بسبب تعدد المهام واألدوار بعد فقدان زوجهاواالجتما

التي أكدت على أن النساء الفاقدات في المغرب ما زلن يعشن في حالة حزن وحداد مستمر، ) 2009(

ظر إلى خاصة النساء اللواتي قتل أو اختفى أزواجهن أو أبناؤهن ولم يتمكن من إقامة الحداد عليهم، بالن

أنه لم يشاهدن أبداً جثمان أي من ذويهم، وجميعهن لديهن أمل قوي في استعادة رفات ذويهم ومعرفة 

بعض  من أن )2008(تتفق هذه النتيجة مع دراسة مقبل ويونس  كذلك .مكان دفنهم وكيف لقوا حتفهم

ود وتحرم أبنائها النساء الفاقدات ألبنائهن أصبحن ال يعملن بعض المأكوالت من أجل أبنها المفق

وتتفق أيضا مع  .الموجودين، وبعض النساء أصبح حديثها كله عن ابنها الشهيد أمام أبنائها اآلخرين

من أن عدداً كبيراً من النساء الفاقدات يعانين األلم ) Klaric, et al., 2007(كالرك وآخرون  دراسة

 )2005(صبيح  دراسة وتتفق مع نتيجة .والصدمة بسبب فقدان الزوج أو االبن أو أسرهم جراء الحرب

، وهذا يتفق مع ما أشار إليه )من الشهيد(بأن هناك عالقة طردية بين األمراض النفسية ودرجة القرابة

للصدمة بين اآلباء  فروق دالة إحصائيا في الضغوط التالية بأنه توجد) 2003( القدومي والحلو

التي أشارت أن أمهات ) 1993(راسة أبو سمرة وهذا ما أكدته أيضا د ،واألمهات لصالح األمهات

الشهداء اللواتي أظهرن ردود أفعالهن الطبيعية على فقدان فلذات أكبادهن بالندب والعويل والبكاء لم 

يعانين من آثار ومشاكل جسمية ونفسية واجتماعية بعد الفقدان، أما األمهات اللواتي منعن من التعبير 

اح عواطفهن وحافظن على أعصابهن أثناء مراسم الدفن والعزاء فقد عن مشاعرهن الحزينة وكبحن جم

ُأصبن بآثار جسمية ونفسية تمثلت بضغط الدم واآلالم في األيدي واألرجل والكآبة والتعب وعدم 

 بأن أوضحت التي )Kenneth, 1985( ومما يدعم هذه النتيجة ما أشارت إليه دراسة كينيث. التركيز
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 الفقدان فيها يكون التي الحاالت تلك في الحزن مع التوافق تيسير في مهم نازةالج طقوس في المشاركة

المدرسة اإلنسانية في تناولها للتوافق، حيث أشار  وهذا يتفق مع ما أشارت إليه ).الفجائي الموت( مفاجئاً

لية للفرد إلى أن التوافق واالنسجام يتحقق للفرد عندما تكون الذات المثا)  (Carl Rogersكارل روجرز

)Self-Ideal ( والذات الحقيقية)Real-Self( نفسها االستقامة  ة واحدة، كانتا خارجة منعلى استقام

ن سوء إوعليه ف فيحدث عدم التوافق واالنسجام وتظهر هذه الحالة غالباً عند التعرض للضغط النفسي،

ببعض الخبرات بعيداً عن  تلك الحالة التي يحاول الفرد فيها االحتفاظ" التوافق عند روجرز هي 

اإلدراك أو الوعي وفي الواقع إن عدم قبول الفرد لذاته دليل على سوء توافقه وهذا ما يولد فيه التوتر 

  ). 2002النيال، (" واألسى والحزن

  الثانية الفرضيةنتيجة مناقشة  3.5

 لدى االجتماعيو النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

  .الفاقدة سكن مكان لمتغير تعزى األرقام

 واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء لدى

  .الفاقدة سكن مكان لمتغير تعزى األرقام

تعرضن لشتى أنواع الفقدان  يجميع النساء الفاقدات في المجتمع الفلسطينيعزو الباحث ذلك بأن 

افقهن النفسي واالجتماعي الناتج عن ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي، لذلك ال نجد فروقاً في تو

 ن مدينة أو قرية أو مخيم كان عرضةكاأتبعاً لمتغير مكان السكن، وهذا يعني أن مكان السكن سواء 

وهذا أدى لظهور العديد من االضطرابات والمشاكل لمختلف أنواع العنف الممارس من قبل االحتالل، 

شتى المناطق الفلسطينية وبالتالي اضعف ذلك  فيومتفاوتة لسلوكية لجميع الفلسطينيين وبنسب النفسية وا
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، وهذا يفسر عدم من قدرتهن على التوافق النفسي واالجتماعي مع تعدد الفقدان وخاصة فقدان الجثامين

عرضه ألشكال مختلفة من القمع  وجود فروق تبعا لمتغير مكان السكن، ألن جميع المناطق الفلسطينية

التي أظهرت أن مكان السكن  )2005(تيجة مع نتيجة دراسة صبيح وتتفق هذه الن .والعنف اإلسرائيلي

لم يعمل على تحسين الوضع النفسي للفرد، وتخالف هذه النتيجة مع ما أظهرته نتيجة دراسة مقبل 

بأنه توجد فروق في اآلثار النفسية واالجتماعية التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية ) 2008(ويونس 

 وشعث عساف زة حسب متغير مكان السكن، وتخالف كذلك نتيجة دراسةأثناء االجتياحات في غ

 الضغوط على لألسرة مكان السكن بأثر يتعلق فيما إحصائية داللة ذات فروقبأنه توجد  )2002(

  .الفاقدة الفلسطينية المرأة لها تتعرض التي واالجتماعية النفسية

  الثالثة الفرضيةنتيجة مناقشة  4.5

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( داللة إحصائية عند المستوىال توجد فروق ذات 

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

  .الدخل الشهري للفاقدة لمتغير تعزى األرقام

 لدى واالجتماعي النفسي وافقالت في )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

في التوافق ببعديه النفسي واالجتماعي بين  وكانت الفروق .الدخل الشهري للفاقدة لمتغير تعزى

ذوات الدخل و شيكل) 2001-3000(الدخل شيكل وذوات ) 1000حتى (ذوات الدخل المبحوثات 

  .شيكل) 1000حتى (شيكل لصالح ذوات الدخل ) 2000-1001(

رتبط بعوامل اقتصادية وذلك تالتوافق النفسي واالجتماعي  درجةيعزو الباحث هذه النتيجة بأن 

كـذلك  ألهمية الجانب االقتصادي في كثير من جوانب الحياة وال سيما التوافق النفسـي واالجتمـاعي،   

بإشباع الحاجات األساسية للنساء الفلسطينيات الفاقدات لجثامين أقربائهن، كذلك يمكن أن يقـود   رتباطهإل
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وتتفق هذه  .الوضع االقتصادي المنخفض إلى جوانب كثيرة من عدم التوافق لدى من لديهم استعداد لذلك

فـي مسـتوى التوافـق لـدى     بأنه توجد فروق ) 2007(النتيجة مع نتيجة دراسة أبو اسحق والحجار 

مريضات سرطان الثدي بمحافظات غزة ومستوى الدخل الشهري، وتتفق ايضا هذه النتيجة مع نتيجـة  

لزوجـات الشـهداء    النفسية المعاناة في إحصائية داللة ذات فروق بأنه توجد )2011(دراسة المزيني 

التـي أوضـحت أن   ) 2009( االقتصادي، وهذا ما أكدته ايضا نتيجة دراسة كسوس الوضع إلى تعزى

، تصادية كبيرة، خاصة الفقيرات مـنهن النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو آباؤهن عانيين من صعوبات اق

وهذا يشير إلى أن الفقدان الناتج عن العنف السياسي كانت له آثار اقتصادية مدمرة على النساء بصـفة  

ومما يدعم هذه النتيجـة أيضـا   . صاديةخاصة حيث زاد من فقرهن ومنعهن من تحسين ظروفهن االقت

التي توصلت إلى أن النساء ذوات الوضع ) Klaric, et al., 2007( نتيجة مع دراسة كالرك وآخرون

االقتصادي المتدني كان لديهن أعراض نفسية كبيرة ومكثفة بعد الحرب وشـملت، أعـراض جسـدية،    

، كـذلك وجـود عالقـة بـين     خـرى أ ة، أعراض الوسواس القهري، وأعراضاكتئاب وقلق، عدواني

) األوضاع االقتصـادية (الضغوطات اليومية واألحداث المجهدة التي تتعرض لها النساء ما بعد الحرب 

مسـتوى  مـن أن   )2005( الفـي  تتفق هذه النتيجة مـع دراسـة  كذلك . مع أعراض ما بعد الصدمة

، ةمتوسـط  تد االقتصادي كانعلى الصعي الضغوطات النفسية العامة لدى زوجات األسرى الفلسطينيين

مستوى الضـغط النفسـي لـدى زوجـات      في) 0.05(فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ووجود 

أبـو   هذه النتيجة مع دراسةكذلك وتتفق  .األسرى الفلسطينيين تعزى لعامل المستوى االقتصادي للزوجة

اقـدات حـالتهن االقتصـادية    مـن الف %) 48.9(التي أشارت إلى أن ما نسبته  )2004( بكر وآخرون

جيدة، وجود ارتباط بين القدرة على التكيف مع الفقدان %) 66.6(متوسطة، %) 44.5(فقير جدا، /فقيرة

من النساء ذوات المستوى االقتصادي الجيد قادرات على مواصـلة  %) 52.6( والحالة االقتصادية حيث

مـن النسـاء   %) 27.9(ء الفقيرات جداً ومن النسا%) 18.9(طبيعي وذلك مقارنة بـ ال هاحياتهن بشكل
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 وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة   . من النساء ذوات الوضع االقتصادي المتوسط%) 46.1(الفقيرات و

للصدمة بين أصـحاب الـدخل المتـدني     فروق في الضغوط التاليةبأنه يوجد  )2003( القدومي والحلو

بأنـه توجـد    )2002( عساف وشعث دراسةمع كذلك وتتفق . الدخل المتدني والعالي ولصالح أصحاب

ومصدر الـدخل علـى   ) دخل األسرة(فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بأثر المتغيرات الديمغرافية 

) 1997(وتتفق النتائج مع نتيجة دراسة فريحات . الضغوط النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها المرأة

حيث كـان تـأثير واقـع    رى حسب الوضع االقتصادي، بأنه يوجد تفاوت من أسرة شهيد إلى أسرة أخ

وذلك بسبب فقدان . متزوجينالاالستشهاد أكثر حدة على زوجات الشهداء وأبنائها من أسر الشهداء غير 

هذه األسر لرب األسرة ومعيلها الوحيد، مما ترك فراغ اقتصادي وإشرافي، الذي بدورة انتقل تلقائيا إلى 

 . مع دورهن الشهيد جعل زوجات الشهداء يأخذن دور األبزوجة الشهيد وأبنائها مما 

  الرابعة الفرضيةنتيجة مناقشة  5.5

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

               .سنوات الدراسة للفاقدة لمتغير تعزى األرقام

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى    

 األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

وكانت الفروق في التوافق لدى النساء الفاقدات في التوافق النفسي . سنوات الدراسة للفاقدة يرلمتغ تعزى

تعزى لمتغير سنوات الدراسة للفاقدة كانت بين المبحوثات ممن لم يتعلمن واللواتي سنوات دراستهن 

ي لصالح ممن لم ثانوي، لصالح ممن لم يتعلمن، وبين اللواتي لم يتعلمن واللواتي سنوات دراستهن جامع

يتعلمن، وبين اللواتي سنوات دراستهن إعدادي واللواتي سنوات دراستهن ثانوي لصالح اللواتي سنوات 



101 
 

دراستهن إعدادي، وبين اللواتي سنوات دراستهن إعدادي واللواتي سنوات دراستهن جامعي لصالح 

  .أعلىات حيث كانت درجة التوافق النفسي للفاقد. اللواتي سنوات دراستهن إعدادي

يعزو الباحث ذلك إلى أنه كلما كانت النساء الفاقدات لجثامين أقربائهن متعلمات ويتمتعن بخلفية 

ثقافية ووعي وخبرات متنوعة ساعدهم ذلك على التغلب على مشاعر الحزن واألسى الناتج عن الفقدان 

عور باألمن والثقة بالنفس لدى ، إضافة إلى أن التعليم يلعب دوراً هاماً في تعزيز الش)فقدان الجثامين(

مجتمع الفاقدات ويسهم في تحقيق توافقهن النفسي واالجتماعي مع هذا النوع من الفقدان، بعكس النساء 

. تكون أصعب ويعشن بشقاء وقلق وحزن دائم ةالفاقدات اللواتي تعليمهن متدني أو لم يتعلمن فالمعانا

التي أجريت بعد الحرب في ) Klaric, et al., 2007(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كالرك وآخرون 

البوسنة والهرسك والتي أشارت إلى أن النساء اللواتي مستواهن التعليمي مرتفع يتعايشن مع الصدمات 

وتتفق أيضا مع . التي خلفها النزاع في البوسنة والهرسك أكثر من غيرهن من ذوات التعليم المنخفض

فأقل من مستوى ) 0.05(توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة بأنه ) 2005(نتيجة دراسة الفي 

وتتفق كذلك هذه النتيجة  ،الضغط النفسي لدى زوجات األسرى الفلسطينيين تعزى لعامل تعليم الزوجة

التي أشارت إلى ارتباط التعليم ارتباطاً عكسياً باألمراض النفسية، فكلما ) 2005(مع دراسة صبيح 

وتتفق مع نتيجة دراسة أبو  ،ليم للمرأة كلما قلت فرصة اإلصابة باألمراض النفسيةزادت نسبة التع

بأنه توجد فروق في مستوى التوافق لدى مريضات سرطان الثدي بمحافظات ) 2007(اسحق والحجار 

 فروق هناك التي بينت أن )2011(غزة حسب متغير التحصيل العلمي، وتتفق مع نتيجة دراسة المزيني 

وتدعم هذه النتيجة ما أشارت له دراسة ، الزوجة تعليم إلى تعزى النفسية المعاناة في إحصائية لةدال ذات

التعليمي للمرأة  بأنه يوجد فروق ظاهرة في المتوسطات الحسابية حسب المستوى )2008(ويونس  مقبل

تي أشارت إلى ال) 2002(الفاقدة في قطاع غزة، وهذه النتيجة أيضا تؤكدها نتيجة دراسة عساف وشعث 

على ) مستوى الدراسة(وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بأثر المتغيرات الديمغرافية 



102 
 

وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع . الضغوط النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية

ال يمكن أن يوفر  التي أوضحت أن مستوى التعليم مهما كان مستواه) 2009(نتيجة دراسة كسوس 

 موكاماناالحماية الكافية لهؤالء النساء من نتائج العنف السياسي، وتعارضت ايضا من نتيجة دراسة 

التي أظهرت أن المستوى التعليمي للنساء في   )Brysiewicz, 2008 Mukamana &(وبريسيويز 

ادة الجماعية، وتتفق هذه دور في حمايتهن من تبعات الصدمة الناتجة عن اإلب أيلم يكن له  ارواند

التي أشارت إلى أهمية قدرة الفرد الذاتية والمعرفية ) 1991سماره ونمر،(النتائج مع النظرية المعرفية 

فكلما كان الفرد متعلماً ومكتسباً األفكار التي تتناسب مع الواقع المحيط، كلما كان  ،في إكسابه التوافق

  .  قادراً على التوافق السليم

  الخامسة الفرضيةنتيجة شة مناق 6.5

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

  .مستوى التدين للفاقدة لمتغير تعزى األرقام

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( داللة إحصائية عند المستوى توجد فروق ذات

 األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

ت ببعديه وكانت الفروق في التوافق لدى النساء الفلسطينيات الفاقدا .مستوى التدين للفاقدة لمتغير تعزى

النفسي واالجتماعي تعزى لمتغير مستوى التدين للفاقدة كانت بين المبحوثات ممن يقمن بالفرائض 

، لصالح اللواتي يقمن بالفرائض الدينية فقط، وبين من بالفرائض والسننبين اللواتي يقمن الدينية فقط و

نوافل، لصالح اللواتي يقمن وال بالفرائض والسننبين اللواتي يقمن يقمن بالفرائض الدينية فقط و

حيث كانت درجة التوافق النفسي واالجتماعي للفاقدات ممن يقمن بتأدية الفرائض . بالفرائض الدينية فقط

  .الدينية فقط أعلى
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على الشعور باألمن واالستقرار  الفاقدات مساعدة يعمل على التدين نأيعزو الباحث ذلك ب

للفاقدات وال يتيح لهن الفرصة قوي الجانب النفسي والمعنوي وي الحمايةنظام من لهن وفر يالنفسي، و

 تهنمما يؤدي إلى مساعد نفراد بأنفسهن والعيش تحت وطأة تبعات فقدان الجثامين وعدم استالمها،لإل

إلى ) 2007(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو اسحق والحجار . النفسي واالجتماعي التوافق في

ه موجبة ذات داللة إحصائية بين التوافق الكلي وااللتزام الديني لدى مريضات وجود عالقة ارتباطي

توجد فروق  بأنه) 2010( مصطفى وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسةسرطان الثدي بمحافظات غزة، 

ن المتدينين أ، وحسب مستوى التدين األبناءبالغة في مدى التكيف االجتماعي لفقدان  إحصائيةذات داللة 

 التي أظهرت )Koenig, 2002(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كونيج ، لفقدان األبناء ثر تكيفاًأك

 والنفسية الجسمية صحتهم من يحسن أنه كما المشقة، تحمل على األفراد يساعد التدين نحو التوجه أن

مقبل  ع نتيجة دراسةهذه النتيجة مكذلك وتتفق  .بينهم االيجابي االجتماعي التفاعل فعالية من ويزيد

أن معظم النساء الفاقدات تكيفن مع الفقدان باللجوء إلى اهللا والصبر وقراءة التي أكدت  )2008( ويونس

أن األمراض النفسية ) 2005( صبيحوهذا يتفق مع ما أشارت إليه  .القرآن، وزيارة المقابر والصدقات

 Mclntosh et( مكلنتش وآخرون جة مع دراسةتتفق هذه النتيكذلك  .عامل مهم في دفع األفراد للتدين

al, 1993 ( التي أشارت إلى أن اإليمان العميق ينتج عنه زيادة في المشاركة الدينية، واألهمية الدينية

كانت ايجابية نتيجة للقدرات المعرفية، المشاركة الدينية واألهمية الدينية كانت بطريقة غير مباشرة ناتجة 

وتتفق  .شهراً بعد موت أطفالهم 18قل تعرضاً للضغوط بالنسبة لآلباء خالل أعن التمتع بصحة جيدة و

التي أكدت بأن أمهات الشهداء قلت مشاركتهن بشكل ملحوظ في ) 1993( مع دراسة أبو سمرة كذلك

المناسبات االجتماعية كحفالت الزواج على سبيل المثال واالكتفاء بالمشاركة في النشاطات الدينية 

) 1998( نتائج دراسة العارضةأيضا وهذا ما أكدته  .ولبس مالبس الحداد السوداء بشكل دائموالسياسية 

التي أظهرت أن التدين من أكثر االستراتيجيات استخداماً لمواجهة الضغوط التي تواجه المعلمين في 
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ة بأنه ال توجد فروق دال) 2005( هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الفيفي حين تعارضت  .فلسطين

فأقل في مستوى الضغوط النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينية ) 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

  .تعزى لعامل التزام الزوجة بالقيم الدينية

  السادسة الفرضيةنتيجة مناقشة  7.5

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في الشهداء ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

  .عدد سنوات احتجاز الجثمان لمتغير تعزى األرقام

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق في )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 األرقام مقابر في جثامينهم والمحتجزة الغربية الضفة في ءالشهدا ألقربائهن الفاقدات الفلسطينيات النساء

وكانت الفروق في التوافق لدى النساء الفلسطينيات الفاقدات  .عدد سنوات احتجاز الجثمان لمتغير تعزى

في بعد التوافق النفسي تعزى لمتغير عدد سنوات احتجاز الجثمان كانت بين المبحوثات اللواتي مضى 

عام ومن مضى على احتجاز جثامين أقربائهن من ) 6 - 12(أقربائهن الشهداء من  على احتجاز جثامين

عام، ) 6 - 12(عام، ولصالح اللواتي مضى على احتجاز جثامين أقربائهن الشهداء من ) 13 - 19(

عام ومن مضى على ) 6 - 12(وبين الفاقدات ممن مضى على احتجاز جثامين أقربائهن الشهداء من 

، ولصالح اللواتي مضى على احتجاز جثامين أقربائهن )عام وما فوق 20(أقربائهن من  احتجاز جثامين

حيث كانت درجة التوافق النفسي للفاقدات من اللواتي مضى على احتجاز . عام) 6 – 12(الشهداء من 

  .عام أعلى) 6 – 12(جثامين أقربائهن الشهداء من 

ات لجثامين أقربائهن الشهداء والمحتجزة جثامينهم يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن النساء الفاقد

أكثر تعلقاً وارتباط بالمفقود، ويمتـازون بالمحافظـة    هنعام، ) 6-12(لدى قوات االحتالل منذ الفترة 

نسـبياً علـى    ةن هذه الفترة الزمنية تعتبر قريبإالشديدة على المقتنيات الشخصية العائدة للمفقود، حيث 
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، إضافة إلى عـدم اكتمـال دورة أحـزانهن بشـكلها     ن ولم تلتئم الجروح النفسية بعداوقوع حادثة الفقد

كينيـث   وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة. بيعي مما انعكس سلباً على توافقهن النفسي واالجتماعيالط

)Kenneth, 1985 (التوافق مع الحزن بأن المشاركة في طقوس الجنازة مهم في تيسيرأوضحت  التي 

تتفق هذه النتيجة مـع نتيجـة   كذلك و). الموت الفجائي(يكون فيها الفقدان مفاجئا تلك الحاالت التي في 

التي أشارت إلى أن العديد من النساء المغربيات ما زلن يعشن في حالة حـزن   )2009( كسوس دراسة

لحـداد علـيهم،   وحداد مستمر، خاصة اللواتي قتل أو اختفى أزواجهن أو أبناؤهن ولم يتمكن من إقامة ا

لم يشاهدن أبدا جثمان أي من ذويهم، وجميعهن لديهن أمل قوي في اسـتعادة رفـات    ننهأبالنظر إلى 

وبريسـيويز   و موكامانـا  مع نتيجة دراسـة  أيضاوتتفق . ذويهم ومعرفة مكان دفنهم وكيف لقوا حتفهم

)&Brysiewicz, 2008 Mukamana (1994عـام   ااندمن أن اإلبادة الجماعية التي حدثت في رو 

تركت آثاراً نفسية واجتماعية مدمرة على كامل السكان الروانديين وخاصة النساء اللواتي يفتقدن لقبـور  

التي أشـارت إلـى   ) Brahm, 2004( براهم دراسةومما يؤكد هذه النتيجة أيضا ما جاء في . أحبابهن

بسبب عدم توفر فرصة والتي تفاقمت سر القتلى الروانديين عديد من االضطرابات النفسية لدى أظهور ال

القتلـى،   ن العديد منهم لم يرو حتى أالن رفات وجثامين أحباءهمأأو أداء مراسم الحداد، و لدفن أقرباءهم

ن مراسم الحداد لم تسير وفق مجراها الطبيعي مما انعكس سـلباً علـى مجمـل حيـاتهم النفسـية      أو

ـ يحزق مع دراسـة  كذلكتفق وت. واالجتماعية ومدى توافقهم مع هذه الخسارة  )Yehezkel, 1999(ل ئي

ومنع تسليمها لذويهم نتج عنه معاناة مستمرة وإحباط للعـائالت  ) الشهداء( أن احتجاز جثامين القتلى من

ويتكيفوا مع الموت وفقدان قريبهم، وهي خـرق للمعتقـدات والقـيم     االفاقدة وصعوبة في أن يستوعبو

حد أفراد عائالتهم، وأن من حق العـائالت  أالتي يتخذونها عند موت  والعادات الفلسطينية والممارسات

الثكلى عقد الجنازة ومراسم دفن موتاهم ووضع شاهدة القبر عليهم، إن عدم السماح للعائالت الفاقدة من 

هذه النتيجة تتفـق  . االنفصال األخير مع موتاهم ودفنهم يؤدي إلى اضطرابات ومشاكل نفسية وسلوكية
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التي أشارت إلى أهمية قدرة الفرد الذاتية والمعرفيـة فـي   ) 1991 ،نمرو سماره( ة المعرفيةمع النظري

ومكتسباً األفكار التي تتناسب مع الواقع المحيط، كلما كان قـادراً  إكسابه التوافق فكلما كان الفرد متعلماً 

  . على التوافق السليم

  توصيات الدراسة 8.5

راسات السابقة والنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ضوء عرض اإلطار النظري والدفي    

  :ح التوصيات التاليااقتريمكن 

وضع خطط وبرامج لكيفية تقديم المساعدة النفسية واالجتماعية والمادية والدينية للنساء الفاقدات . 1

  .لجثامين أقربائهن وخاصة أمهات وزوجات الشهداء

من النساء الفاقدات  ،شيكل) 1000حتى (خل الشهري المنخفض تقديم مساعدات مادية لذوات الد. 2

سـر الشـهداء   الشؤون االجتماعية، مؤسسة رعاية أوزارة (ة واألهلية يمن قبل المؤسسات الحكوم

فع مسـتواهن  من خالل مشاريع تنموية إنتاجية ليتمكن من ر) والجرحى، المراكز النسوية المختلفة

  .على مستوى توافقهن النفسي واالجتماعي يجابياالقتصادي، لما له من أثر إ

، )ليميـة مختلفـة، نـدوات وورش عمـل    محو أمية، دورات تع( ةوضع برامج تعليمية خاص. 3 

، واللواتي سنوات دراستهن ابتـدائي وإعـدادي،   )األميات(يستهدف النساء الفاقدات ممن لم يتعلمن 

المترتبة علـى فقـدانهن لجثـامين     بهدف إكسابهن العلم والمعرفة وتزويدهن بطرق حل المشكالت

  .أقربائهن

العمل على إبراز دور الدين في رفع مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء الفاقـدات  . 4

  .خاصة اللواتي يقمن بتأدية الفرائض الدينية فقط، من خالل المدارس ووسائل اإلعالم والمساجد
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لطبي والتعليمي من قبـل المؤسسـات الرسـمية    وضع سياسات وطرق لتوفير الدعم النفسي وا. 5

اللواتي مضى على احتجاز جثامين أقربائهن الشهداء والجمعيات الخيرية، لجميع الفاقدات وبخاصة 

  .عام) 6 - 12(من 

تفعيل دور المؤسسات الرسمية والقانونية ومؤسسات المجتمع المـدني بهـدف الضـغط علـى     . 6

جثامين ورفات الشهداء المحتجزة لذويهم، لما له من أثر على  سلطات االحتالل من أجل إعادة تسليم

 .التوافق النفسي واالجتماعي لعائالتهم

إجراء دراسات مشابهة وتتبعية لتبعات الفقدان تتناول متغيرات لم تتطرق إليها الدراسة الحاليـة  7. 

  .، ومقارنتها بنتائج الدراسة الحاليةألب واالبن والعمرمثل األخ وا
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  إستبانة الدراسة: )1(ملحق رقم
  

  

  

       جامعة القدس

  الدراسات العليا 

  برنامج العمل االجتماعي

  

   الشهيد المحترمةأخت / ابنة/ زوجة/والدة 

  :تحية وبعد

بتعبئة هذه االستمارة بهدف إجراء دراسة حول التوافق النفسي واالجتمـاعي للنسـاء    ننتوجه إليكُ

، قربائهن الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر األرقـام الفلسطينيات الفاقدات أل

وذلك كأحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص العمل االجتماعي فـي جامعـة   

  .القدس

وال يطلب منكن كتابة أسمائكن أو ما يشـير إليهـا، مـع     ستحاط بالسرية التامةعلما بان إجاباتكن 

 ننكم ىرجيلذا  .ولن تستخدم لغير ذلك انات الدراسة هي إلغراض البحث العلمي فقطبان بيتأكيدي 

  .ستمارةاال هالتعاون بتعبئة هذ

  

  

  وتفضلوا بقبول الشكر والتقدير
  
  

  إشراف                                                             الباحث              
  

  عبد الهادي الدكتور نبيل                                                          عيسى طقاطقة
  
  
  
  
  

  رقم االستمارة
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  : القسم األول

حول اإلجابة الصحيحة بالنسبة  Oالرجاء من حضرتكن قراءة األسئلة بتمعن ووضع عالمة دائرة 

  .لكُن

  

    :صلة القرابة بالشهيد

              .زوجة .4أخت   3.ابنه    2.  ُأم   1.                     

   :سكنالمكان 

  .مخيم .3  قرية  . 2   مدينة  1.                     

 

   :الدخل الشهري للفاقدة
  شيكل 2000إلى  1001من . 2شيكل                   1000حتى .                             1

                                 ل فأكثرشيك 3001. 4شيكل         3000إلى  2001من . 3                        

   :مستوى التدين للفاقدة

  

  أقوم بالفرائض والسنن .2          فقط   الدينية أقوم بالفرائض .                         1

    غير ملتزمة. 4        أقوم بالفرائض والسنن والنوافل. 3                    

  

   :للفاقدة سنوات الدراسة

   جامعي. 5ثانوي     . 4إعدادي    . 3بتدائي    إ. 2لم أتعلم    . 1                       

  

   :عدد سنوات االحتجاز للجثمان

  عام 12 -6 .2         أعوام 6قل من أ.                                    1

  .وما فوق عام 20 .           4عام   19 -13 .3                             
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  :القسم الثاني

  تعليمات

، مع وضع عالمة دائرة ثم أشيري إلى أي مدى تعبر عن حالتكالرجاء قراءة الجمل اآلتية بتمعن، 

O  تشير إلى أن ما جاء في الجملة غير موافقة عليه ) 1(في حين أن ألخانة المناسبة اإلجابة حول

موافقـة  ) 5(موافقة، وألخانة ) 4(أعرف، وألخانة ال ) 3(غير موافقة، والخانة ) 2(بشدة، وألخانة 

  .بشدة

  

  الرقم
غير   األسى والحزن المستمر : األول محورال

موافقة 
  بشدة
)1(  

غير 
  موافقة
)2(  

ال 
  اعرف
)3(  

  موافقة
)4(  

موافقة 
  بشدة
  الفقرات  )5(

  5  4  3  2 1 .قوي باللهفة والشوق إلعادة جثمان الشهيدشعور لدي .1

  5  4  3  2 1  .شعور مريران الشهيد خلق لدي حتجاز جثمإ.2

  5  4  3 2 1  . أشعر باالختناق بسبب التفكير المستمر بجثمان الشهيد.3

4.

أعاني من اضطرابات في الشهية منذ احتجاز جثمـان  

  .الشهيد
1 2  3  4  5  

  5  4  3  2 1  .اشعر بالرعب المستمر منذ احتجاز جثمان الشهيد.5

  5  4  3  2 1  .تجاز جثمان الشهيدأعاني من البكاء الشديد منذ اح.6

7.

حتجاز جثمان الشهيد جعلني دائما حزينة على مصـير  إ

  .الجثمان
1 2  3  4  5  

8.

اشعر باني بحاجة إلى لمـس قبـر جثمـان الشـهيد     

  . المحتجز
1 2  3  4  5  

  5  4  3  2 1 .أحافظ على ممتلكات جثمان الشهيد المحتجز كما هي.9

  5  4  3  2 1  .يد المحتجزأحلم باستمرار بزيارة قبر جثمان الشه.10

  5  4  3  2 1 . أشعر بالذنب تجاه جثمان الشهيد المحتجز.11

  5  4  3  2 1 .دائما ارتدي مالبس الحداد منذ احتجاز جثمان الشهيد.12

13.

تقبل حقيقة فقدان جثمان الشهيد مـع   عليّمن الصعب 

  .غياب قبره
1 2  3  4  5  

14.

عدم حدوث مراسم جنازة لجثمان  بسببشعر بالحرمان أ

 .الشهيد
1 2  3  4  5  
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15.

أشعر بالحزن ألنني لم أتمكن من رؤية جثة الشهيد قبل 

 .  أن تدفن
1 2  3  4  5  

  الدعم االجتماعي: الثانيمحور ال

غير 
موافقة 
  بشدة
)1(  

غير 
  موافقة
)2(  

ال 
  اعرف
)3(  

  موافقة
)4(  

موافقة 
  بشدة
)5(  

16.   
نني بحاجة إلى الدعم االجتماعي منـذ احتجـاز   أشعر أ

  .جثمان الشهيد
1 2  3  4  5  

17.   
الدعم منذ أن احتجز جثمان  بسبب غياب بالضعفشعر أ

  .الشهيد
1 2  3  4  5  

18.   
ساعدني على التغلب علـى مشـاعر فقـدان    لم يالدعم 

 .جثمان الشهيد
1 2  3  4  5  

19.   
قام المقربون بإعطائي اإلبر المهدئة لحظة سماع خبـر  

  .جاز جثمان الشهيداحت
1 2  3  4  5  

20.   
سمح لي أقاربي بالبكـاء علـى جثمـان الشـهيد     لم ي

  .المحتجز كما أشاء
1 2  3  4  5  

21.   
أتردد على المؤسسات من اجل مساعدتي في إعـادة  لم 

 .جثمان الشهيد
1 2  3  4  5  

22.   
بمؤسسات عدة من اجل المساعدة  امتنعت عن االتصال

  .في الحصول على الجثمان
1 2  3  4  5  

23.   
تقـاربي مـن عـائالت     قلبعد احتجاز جثمان الشهيد 

 .الشهداء المحتجزة جثامين أقربائهم
1 2  3  4  5  

24.   
مساعدتي فـي الحصـول علـى    في لم يهتم المحامون 

  .جثمانال
1 2  3  4  5  

25.   
خفف علي همي ومصابي جراء احتجـاز  لم يالتضامن 

  .الشهيد جثمان
1 2  3  4  5  

26.   
حداد جراء احتجاز ال) لفك(إلنهاء مهم غير دعم األهل 

 .الجثمان
1 2  3  4  5  

  التوافق النفسي: الثالثمحور ال

غير 
موافقة 
  بشدة
)1(  

غير 
  موافقة
)2(  

ال 
  اعرف
)3(  

  موافقة
)4(  

موافقة 
  بشدة
)5(  

  5  4  3  2 1  .  جثمان الشهيدأشعر أني تعيسة الحظ جراء احتجاز    .27

  5  4  3  2 1جثمان ال أعتمد على نفسي في أنجاز أعمالي منذ فقدان    .28
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  .  هيدالش

29.   
جثمـان  أجد صعوبة في اتخاذ قراراتـي منـذ فقـدان    

  .  الشهيد
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2 1  .  جثمان الشهيدأشعر بعدم الرضا عن نفسي منذ فقدان    .30

  5  4  3  2 1  .أخاف من الليل منذ احتجاز جثمان الشهيد   .31

  5  4  3  2 1  .  جثمان الشهيدأعاني من األرق باستمرار منذ فقدان    .32

33.   
جثمـان  ال أستطيع السيطرة على انفعاالتي منذ فقـدان  

  .  الشهيد
1 2  3  4  5  

  5  4  3  2 1  .  جثمان الشهيدأشعر بالملل من الحياة منذ فقدان    .34

35.   
جثمـان  منذ احتجاز ) السرحان(أعاني من شرود الذهن 

  .  الشهيد
1 2  3  4  5  

36.   
احتجاز جثمان الشهيد يشعرني بأنني معاقبة من قبـل  

  .لاالحتال
1 2  3  4  5  

37.   
منـذ احتجـاز جثمـان    أقضي أوقات الفراغ بمفـردي  

    .الشهيد
1 2  3  4  5  

  5  4  3  2 1  .  جثمان الشهيدأشعر بعدم الثقة بنفسي منذ احتجاز    .38

39.   
أعاني من كوابيس وأحالم مزعجة منذ احتجاز جثمـان  

  .الشهيد
1 2  3  4  5  

40.   
بعد احتجاز جثمان الشهيد أصبحت أعاني من أمـراض  

  .مزمنة
1 2  3  4  5  

  5  4  3  2 1   .  جثمان الشهيدأشعر بأني ضعيفة اإلرادة منذ فقدان    .41

  التوافق االجتماعي: المحور الرابع

غير 
موافقة 
  بشدة
)1(  

غير 
  موافقة
)2(  

ال 
  اعرف
)3(  

  موافقة
)4(  

موافقة 
  بشدة
)5(  

  5  4  3  2 1 .منذ احتجاز جثمان الشهيدأتجنب مقابلة الغرباء    .42

منـذ  قدير واالحترام من الذين أعـرفهم  التبعدم أشعر    .43

 .جثمانالاحتجاز 
1 2  3  4  5  

تؤلمني الخالفات التي تحدث بيني وبين اآلخرين عنـد     .44

  .احتجاز جثمان الشهيدالحديث عن 
1 2  3  4  5  

  5  4  3  2 1منذ احتجاز  الزيارات وإقامة العالقات االجتماعية أتجنب   .45
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  .جثمانال

منذ احتجـاز جثمـان    اءال أستمتع بالحديث مع األصدق   .46

  .الشهيد
1 2  3  4  5  

منذ احتجـاز   يصعب علي طلب المساعدة من اآلخرين   .47

   .جثمان الشهيد
1 2  3  4  5  

أحسد اآلخرين من عائالت الشهداء على الحياة التـي     .48

  .منذ احتجاز جثمان الشهيد يعيشونها
1 2  3  4  5  

 )كـاألعراس (أتجنب ألمشاركة في النشاطات االجتماعية   .49

  .ذ احتجاز جثمان الشهيدمن
1 2  3  4  5  

منـذ احتجـاز    أشعر وكأن اآلخرين يجرحون مشاعري   .50

  .جثمان الشهيد
1 2  3  4  5  

منـذ احتجـاز    اشعر بعدم جدوى ما أقوم به من أعمال   .51

    .جثمان الشهيد
1 2  3  4  5  

علـى تقبـل احتجـاز    إلى حداً ما إيماني باهللا ساعدني    .52

 .جثمان الشهيد
1 2  3  4  5  

نب مشاركة اآلخرين في طقوس الدفن منذ احتجـاز  أتج   .53

 .الجثمان
1 2  3  4  5  

منذ احتجاز جثمـان   االختالط بالناس علي الصعبمن    .54

 .الشهيد
1 2  3  4  5  

من اجله إليه والذي الذي انتمي بتقصير المجتمع أشعر    .55

  .احتجز جثمان الشهيد
1 2  3  4  5  

 في حيـاتي بالغ األهمية يشكل جانباً ال شعر بان الدين أ   .56

 .منذ احتجاز جثمان الشهيد
1 2  3  4  5  

  
  
  

  شاكرين حسن تعاونكن معنا
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  قائمة بأسماء المحكمين لالستبانة: )2(ملحق رقم

  
  

  الجامعة  التخصص  االسم  الرقم

  الدكتور سهيل حسنين .1
الخدمة االجتماعية وعلم 

  اإلجرام
  جامعة القدس

  جامعة القدس  الخدمة االجتماعية  الدكتور خالد هريش  .    2

  جامعة القدس المفتوحة  علم النفس  الدكتور زياد بركات  .    3

  جامعة النجاح الوطنية  علم النفس  الدكتور عبد عساف  .4

  كندا/جامعة يورك  الصحة النفسية  عبد العزيز ثابتالدكتور   .5

  جامعة األقصى  تربية وعلم نفس  الدكتور محمد إبراهيم عسلية  .6
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  المالحق فهرس

  

  الصفحة  الملحق  الرقم 

  

 121  .......................................................استبانة الدراسة  .1

 127  ......................................قائمة بأسماء المحكمين لالستبانة  .2

 128  .....................................كتاب تسهيل مهمة إجراء الدراسة  .3
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  الجداول فهرس

  

  عنوان الجدول  الرقم 

  

  الصفحة

1.3 
توزيع عينة الدراسة من النساء الفاقدات لجثـامين أقربـائهن الشـهداء    

  ..............................حسب المحافظات وصلة القرابة بالشهيد
67  

  68  .توزيع عينة الدراسة باألرقام والنسب حسب متغيرات الدراسة المستقلة  2.3

3.3 
االتساق الداخلي لمحوري االسـتبانة حسـب معامـل كرونبـاخ ألفـا      

)Cronbach Alpha (ألداة الدراسة بمحاورها المختلفة..............  
71  

1.4  
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