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 سنة في القدس  11-11تأثير وفاة األب في مرحمة الطفولة عمى المراهقين من عمر 

  جرايسوألبرت عوض  : ميرنا إعداُد الطالبة

  د.سالم الخطيب : إشراف

 ممخص 

إن وفاة االب أحد القضايا األساسية التي تواجو العائمة محميًا وعالميًا، وىي أسوأ في  خمفيُة الدراسة:
. وقد سمطت دراسات مختمفة الضوء عمى اآلثار العاطفية والسموكية المجتمع األبوي مثل فمسطين

والبدنية لوفاة األب باعتباره مصدر قمق رئيسي في العالم وبين المراىقين باىتمام بالغ. ومع ذلك، ىناك 
  نقص في مثل ىذه الدراسات في فمسطين.

مرحمة الطفولة عمى المراىقين من  إن اليدَف من ىذه الدراسِة ىو تقييُم تأثير وفاة االب في الهدُف:
 سنة في القدس. 18-11عمر 

تم استخداُم المنيِج الكمي المقطعي من أجِل تحقيِق ىذا اليدف، حيُث تم  جمُع   :منهجيُة الدراسة
مراىقًا من اإلناث  120، شممت العينُة شممت العينة 2018يوليو  – 2018البياناِت خالَل شيِر آذار 

عامًا ، عانوا من وفاة األب في مرحمة الطفولة في القدس.من  18و  11عمارىم بينوالذكور تتراوح أ
العينة المالئمة  – Non-probability sampleخالل استخدِم منيجيِة العينِة الغير احتمالية 

convenience sample   الختياِر المشاركين. تم جمع البيانات باستخدام االستبيانYSR  الذاتي
 1ال،  - 0مادة )النطاق:  113إنو استبيان تم ممؤه من قبل المراىقين أنفسيم. ويتكون من لممراىقين. 

 cross-informantثمانية جداول متالزمة  YSR-Selfنعم(. يتبادل تقرير  – 2بعض األحيان،  –
syndrome scales ( :المشكالت الجسدية2( االنسحاب )1من تحميل المكونات األساسية )( ،3 )

( 7( مشكالت االنتباه، )6)( مشكالت الفكر،5( المشكالت االجتماعية، )4/ االكتئاب، ) القمق
( السموك العدواني. أي ما يعادل أي تشخيص سريري لكنيا أثبتت فائدتيا 8)سموكيات انحرافية، و

 لفحص األطفال والمراىقين الذين يعانون من مشاكل سموكية عبر ثقافات متعددة.

، الحالة ، سبب الوفاةتوزيع التردد االجتماعي الديموغرافي -يات اإلحصاء الوصفيتم استخدام تقن
، الوقت المنقضي منذ وفاة األب. وأجري التكرار من مشاكل السموك المراىقة االجتماعية االقتصادية

الذاتي لممراىقين. تم اختبار  ASEBA-YSRالمصنفة من قبل المراىقين أنفسيم باستخدام تقرير 
حيث المتغيرين المستقمين الجنس  tالرتباط بين مشاكل سموك الطفل والجنس باستخدام اختبار ا

الذاتي لممراىقين متغير  YSRمجموع تقرير والعمر، كان عمل األم من المتغيرات المستقمة ومتوسط 
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نذ وفاة األب، تابع. تم اختبار االختالفات بين المتغيرات األخرى مثل سبب الوفاة ، والوقت المنقضي م
( ONE WAY ANOVAمن خالل اختبار حدودي )YSRوالحالة االجتماعية واالقتصادية، ومشاكل 

كمتغيرات    YSR حيث تم إدخال المتغيرات االجتماعية والديموغرافية كمتغير مستقل ومتوسط مشاكل
 تابعة.

% إناث، تراوحت  62.5% ذكور و37.5أـظير تحميُل بياناِت المشتركين إلى أنو يوجد : النتائج
٪ لدييم  51.7( سنة وكميم من منطقة القدس. في ما يتعمق بعدد األشقاء؛ 18-11أعماُرىم ما بيَن )

أشقاء وأكثر. أما فيما يتعمق  8٪ لدييم  7.5أخوة، و 7-5٪ لدييم 40.8وأقل من األشقاء،  4
دييم دخل عائمي متوسط، ٪ ل55٪ دخل عائمي منخفض، و29.2بالوضع االقتصادي العائمي، كان 

٪ أًبا 16.7٪ لدييم دخل عائمي مرتفع. وفيما يتعمق بالوقت المنقضي منذ وفاة األب، فقد 15.8و
سنوات. أخيرَا  5٪ فقدوا األب ألكثر من 48.3سنوات، و 5-2٪ فقدوا منذ 35.0ألقل من عامين، و 

٪ بسبب الموت 29.2ري، ٪ أباىم بسبب حادث مرو 10.0فيما يتعمق بأسباب وفاة األب؛ فقد 
 ٪ أستشيدوا.8.3٪ ُقتموا، 4.2٪ لدييم مرض مزمن ، 48.3المفاجئ، 

( كانت أعمى مع مشكالت داخمية YSRأوضحت النتائج أن إجمالي مشاكل التقرير الذاتي لل )
وأقميا  Externalizing problemsمشكالت خارجية لمذكور ، و Internalizing problemsلإلناث 

، كما وجدت الدراسة عالقة ذات داللة إحصائية بين تقرير Thought problemsية كمشاكل فكر 
وغيره من المتغيرات؛ الجنس، والعمر، ومستوى التدين، والوضع االجتماعي  YSRمشاكل 

 االقتصادي،  وسبب الوفاة ، وعمر الطفل عندما توفي األب.

 

طفولة أثرت سمًبا عمى المراىقين، مما أدى : وخمصت ىذه الدراسة إلى أن وفاة اآلباء في ال الخالصة
، الجسدية واالنسحاب( عند المراىقات، ومشاكل خارجية )القمق / االكتئاب إلى تفاقم المشاكل الداخمية

( عند المراىقين في وقت الحق. فالمراىقون الذين ينتمون إلى وضع وانحرافيو، )مشاكل عدوانية
دين وآبائيم قد ُقتموا، كانت لدييم مشاكل إجماليا أكثر من اجتماعي واقتصادي منخفض، مع قمة الت

غيرىا. ىذه النتائج يمكن أن تساعد في تحسين التدخالت والوقاية لممراىقين الذين فقدوا آباءىم في سن 
مبكرة. وتحتاج النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة إلى مزيد من االىتمام من جانب األسر، 

سية، وصانعي السياسات والقرارات، الستيداف األطفال بعد وفاة األب بقميل من وأخصائي الصحة النف
أجل مساعدة األطفال في عممية الفقدان والحزن ومنع المشاكل العاطفية واالجتماعية والسموكية في 

 المستقبل.


