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ملخص: 
تع�ين املراأة الفل�سطينية من مم�ر�س�ت االحتالل، لذلك تعدُّ خربة الفقدان مرحلة مميزة 
التكيف والدعم االجتم�عي مورداً ال يتجزاأ من عملية  يف حي�ته� من ن�حية، وتعدُّ عملية 

مواجهة اأعرا�ص م� بعد الفقدان من ن�حية ث�نية. 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل و�سف دور الدعم االجتم�عي امل�ستند اإىل نهج من »ف�قدة اإىل 
ف�قدة« ومن�ق�سته�، ومن خالل ا�ستخدام املنهج الكمي بهدف ر�سد التغيريات التي ح�سلت 
اأ�س�ليب  الدرا�سة  ت�ستخدم  من��سبة.  ا�ستم�رات  وب��ستخدام  الدعم،  نتيجة  الف�قدات  لدى 
اإح�س�ئية متعددة و�سفية )املتو�سط احل�س�بي واالنحراف املعي�ري( ، وا�ستداللية )اختب�ر 
م�س�در  لفح�ص  �سيفيه  واختب�ر  االجت�ه  اأح�دي  التب�ين  وحتليل  الثن�ئية،  للمق�رن�ت  ت 

الفروق يف املواقف( .
االجتم�عية  وح�لتهن  الف�قدات،  وعمر  الفقدان،  لنوع  اأن  االإح�س�ئي  التحليل  اأظهر 
ول�سنوات التعليم، ال يوجد اأي ت�أثري على اأمن�ط التوا�سل خالل القي��ص القبلي والبعدي. يف 

حني اأن التحليل اأظهر وجود الفروق يف متغريين: املنطقة ال�سكنية ونوع الف�قدات. 
اأظهر التحليل االإح�س�ئي اأي�س� ح�سول تغيريات جوهرية يف مواقف الف�قدات اجت�ه 
مع  التع�مل  على  ت�أثرياً  الدعم  لعملية  اأن  يوؤكد  حيث  الدعم،  وجتربة  الفقدان  ا�سطراب�ت 
ا�سطراب�ت الفقدان. اإن جزءا من هذه اال�سطراب�ت موجود لدى الف�قدات قبل الفقدان، وهذا 
موؤ�رص لت�أثري الفقدان اجلمعي الذي تع�ين منه �رصائح عديدة يف املجتمع الفل�سطيني نتيجة 

ملم�ر�س�ت االحتالل. 
من اال�ستنت�ج�ت املهّمة التي تو�سلت اإليه� التجربة احل�لية اأن نهج الدعم املتب�دل 
ا�سطراب�ت  حدة  من  التخفيف  يف  واإمك�ن�ته  فع�ليته  اأثبت  ف�قدة«  اإىل  »ف�قدة  ال�سمويل 
االآخرين.  ومع  اأنف�سهن  مع  توا�سلهن  اأمن�ط  م�ستوى  على  وبخ��سة  والداعم�ت،  الف�قدات 
ميكن اعتب�ر جتربة الدعم مع حتدي�ته� واإجن�زاته� هي البداية، ف�حل�جة ملحة اإىل تطوير 

هذه التجربة وتوفري ال�رصعية له� على امل�ستوى املوؤ�س�س�تي واالجتم�عي.
كلمات مفتاحية: الفقدان، الدعم، نهج من ف�قدة اإىل ف�قدة.
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Abstract: 
The current study aimed to describe and understand the effects of holistic 

intervention, based on the mutual support approach “from a bereaved woman 
to another”. The quantitative method has been utilized to form an integrated 
description, analysis and explanation of the experience’s consequences, that 
has been analyzed through using arithmetic mean and standard deviation 
measures, and by using the Paired Samples T-Test and One Way ANOVA, 
followed by using Scheffe test. 

The results of the study have revealed that there are concrete changes in 
women’s attitudes in terms of intra communication and inter communication 
patterns comparing before and after support’s experience. Such outcome may 
reflect the fact that loss is a personal crisis, first and collective, second. It also 
reflects that it strongly affects the communication of the individual with self 
and then with others.

Results showed that there has been no effect, as regards to type of 
loss, age, social status and education, on the bereaved women’s attitudes in 
communication patterns; whilst the statistical analysis revealed differences in 
two variables: residential area and type of bereaved women.  The statistical 
analysis revealed that there have been essential changes in bereaved women’s 
attitudes towards loss-related disorders and towards the support experience. 
It confirmed that support process affects dealing with loss-related disorders. 

This current study has importantly concluded that the holistic, mutual 
support approach, based on the concept of bereaved woman-to-bereaved 
woman, has proved effective and promising as regards the alleviation of the 
intensity of the direct bereaved disorders.

The study concluded that there is a need to develop this approach and 
provide it with societal and political legitimacy. 

Key words: collective loss, social support, "from a bereaved woman to 
another" approach
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مقدمة: 
�سعبة،  مهمة  هي  والدعم  والفقدان  واالحتالل،  الن�س�ء،  تربط  جتربة  يف  اخلو�ص  اإن 
حيث حت�ول الدرا�سة احل�لية الرتكيز على جتربة الن�س�ء، كم� انبثقت من اأن�سطة الدعم، ومن 

الدرا�سة الكمية التي اأجريت لفح�ص نت�ئج هذه التجربة. 
اأطف�اًل و�سب�بً� وم�سنني حتت وط�أة م�ستمرة  الفل�سطيني رج�اًل ون�س�ء،  ال�سعب  يعي�ص 
من اإجراءات االحتالل التي ت�سكل تهديداً م�ستمراً على حي�تهم. هذه االإجراءات ت�سبب بيئة 
من اخلوف والقلق، وم� يقرتن بهم� من التوتر النف�سي والع�سبية واالإحب�ط والبلبلة وعدم 
القدرة على التفكري املنطقي، وتوقع�ت م�ستمرة حل�سول �سدم�ت واأزم�ت، وفقدان ال�سبط 
وال�سيطرة، وم�س�عر األيمة اأخرى. تت�أثر الن�س�ء ب�سكل ملحوظ بهذه املم�ر�س�ت. اإنهن يع�نني 
مع اأ�رصهن يف ح�الت االعتق�ل اأو االإ�س�ب�ت اأو ا�ست�سه�د اأحد اأفراده�، اأو احل�س�ر اأو هدم 
اأو ف�قدات، معتقلني ومعتقالت. هذه  اأخوات وبن�ت لف�قدين  اأمه�ت،  اأي�س�  البيت. والن�س�ء 
االأو�س�ع توؤدي لفقدان م�ستمر، ويف ح�الت كثرية تظهر لدى الن�س�ء اأعرا�ص اأو »ا�سطراب�ت 

م� بعد ال�سدم�ت«. 
ال�سجينني،  اأو  املعتقلني  اأوالدهن  اأو  اأزواجهن  زي�رة  حق  من  اأحي�ن�  الن�س�ء  حترم 
وينتظرن االأي�م واللي�يل واالأ�سهر اأحي�نً�، من اأجل احل�سول على اإذن، ولكن دون جدوى. اأكرث 
من ذلك، وب�سبب غي�ب الزوج، جترب الن�س�ء على حتمل اأعب�ء االأ�رصة وم�سوؤولي�ته�، وب�سبب 
اأبوي  املجتمع املح�فظ فهن غري مهيئ�ت لهذه االأدوار اجلديدة، كونهن يع�سن يف جمتمع 

د من مع�ن�تهن، اإ�س�فة ملع�ن�تهن من اإجراءات االحتالل. وهذه احلق�ئق االجتم�عية ت�سعِّ
حقيقة تع�ين الن�س�ء الفل�سطيني�ت- �س�أنهن �س�أن ن�س�ء الع�مل العربي والع�مل الث�لث- 
خ��سة من الفقدان وال�سدم�ت. يف حني اأن مع�ن�ة الن�س�ء ن�بعة من مم�ر�س�ت االحتالل، اإال 
اأن هذه املم�ر�س�ت توؤثر اأي�س� على االأفراد واملجموع�ت واملجتمع�ت، حيث تع�ين االأ�رصة، 
وبخ��سة االأطف�ل واالأزواج من جت�رب موؤملة يوميً�، ومن اأ�سك�ل خمتلفة من الفقدان. م� 
مييز هذا الفقدان اأنه يج�سد عنفً� �سدميً� م�ستمراً بدون اأي ا�ستعدادات م�سبقة؛ حدث �سدمي 

ي�سكل»ك�رثة معنوية للفل�سطينيني« )املركز العربي للدرا�س�ت امل�ستقبلية، 2002( . 

سياق عملية دعم النساء الفاقدات: 
من  اإليهن  النظر  الفل�سطيني�ت، ومن خالل  الن�س�ء  واقع  ال�سعي يف بحث  االجت�ه هو 
لكلم�ت  اال�ستم�ع مب��رصة ووجهً� لوجه  اإىل  النهج  ي�ستند هذا  الذي يع�سنه.  ال�سي�ق  داخل 
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على  التعرف  اإىل  وال�سعي  ن�حية،  من  وذكري�تهن  واآالمهن  م�س�عرهن  و�سف  يف  الن�س�ء 
اأ�س�ليب مالئمة مل�س�عدة الن�جني االآخرين من الن�حية االأخرى. 

وقد ُطرحت فكرة جديدة حول كيفية الو�سول اإىل اأكرب عدد ممكن من الف�قدات، وكيفية 
تطوير اآلي�ت متكن من ذلك، فك�نت فكرة جتريب منهج »من ف�قدة اإىل ف�قدة« مع مراع�ة 
اأمور عدة منه� املنطقة اجلغرافية، وذلك لتغطية اأكرب عدد ممكن من املواقع، طبيعة الفقدان، 
اأنواع الفقدان، اإمك�نية احلركة للف�قدة، الرغبة الذاتية للف�قدة يف امل�س�ركة يف هذا العمل، 

�سخ�سية الف�قدة، ومدى اإمك�نية تبوئه� لدور قي�دي يف املجتمع املحلي. 
�سمن  العمل  مت  حيث  الفقدان،  �سدمة  ملواجهة  �س�مل  دعم  تدخل  منوذج  ُطوِّر  لقد 
بعد  م�  التدخل يف مرحلة  اإىل  يهدف  الذي  الفردي  ف�لدعم  م�ستوي�ت دعم خمتلفة:  اأربعة 
الفقدان مب��رصة مل�س�عدة الف�قدة على مواجهة ال�سدمة والعودة اإىل احلي�ة الطبيعية ب�أ�رصع 
مب��رص  ب�سكل  معه�  للعمل  داعمتني  قبل  من  للف�قدة  التوجه  خالل  من  وذلك  ممكن،  وقت 
اأم� الدعم اجلم�عي، فيهدف اإىل توفري الراحة النف�سية  وم�س�عدته� على التفريغ الوجداين. 
حيث  الفقدان،  يف  تت�س�رك  التي  املجموع�ت  داخل  االجتم�عي  النف�سي  الدعم  خالل  من 
الوعي  اإىل زي�دة  الذي يهدف  الدعم املجتمعي،  ثم  الف�قدات خرباتهن وجت�ربهن.  تتب�دل 
املجتمعي حول الفقدان واآلي�ت التع�مل معه مب� ي�سمن توفري بيئة جمتمعية داعمة للن�س�ء 
الف�قدات، حيث تقوم الف�قدات الداعم�ت بعقد حلق�ت نق��ص وحم��رصات من خالل التن�سيق 
مع املوؤ�س�س�ت املجتمعية املختلفة، يعر�سن فيه� جت�ربهن ويتطرقن بو�سوح اإىل االأخط�ء 
املجتمعية التي مت�ر�ص وتزيد من عبء الفقدان على الف�قدات، وت�سهم يف زي�دة مع�ن�تهن، 
ُت�رصك  حيث  وتوجيههن،  الداعم�ت  تدريب  واأخرياً  جمتمعيً�.  تطويره�  املطلوب  والبدائل 

الداعم�ت يف برن�مج تدريبي يتم�سى وفق ح�جي�تهن خالل تنفيذ لق�ءات دعم الف�قدات. 
اأعرا�ص  مثل  الف�قدات،  له�  تعر�ست  التي  املوا�سيع  تن�ول  على  النهج  هذا  يركز 
الفقدان، واأنواع الفقدان، وم�س�عف�ت الفقدان وت�أثرياته على الف�قدات وعلى اأفراد االأ�رصة، 
الف�قدات  على  وت�أثرياته�  االحتالل  مم�ر�س�ت  من  ن�بعة  واقت�س�دية  اجتم�عية  واأو�س�ع 
وعلى اأ�رصهن، كيفية التع�مل مع الفقدان على م�ستوى الف�قدة، وعلى م�ستوى االأ�رصة ككل، 
ق�س�ي� حمددة مرتبطة ب�لفقدان مثل: )زواج االأرامل، وخم�س�س�ت االأرامل، وعالق�ت زوجية 

وت�أثري الفقدان، ودور الف�قدة يف االأ�رصة واملجتمع( . 

مصطلحات الدراسة: 

على  وهيمنته�  االإ�رصائيلية  ال�سلط�ت  ا�ستيالء  عملية  االإ�رضائيلي: ◄  االحتالل 
مكون�ت ال�سعب الفل�سطيني من اأر�ص واإن�س�ن منذ 1967. وُتعدُّ هذه ال�سيطرة ال�س�ملة اأحد 
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اأ�سك�ل اال�ستعم�ر واأكرثه� و�سوحً� واإث�رة، وت�سمل ال�سيطرة النف�سية، والثق�فية، واملدنية، 
واالقت�س�دية، وال�سي��سية والع�سكرية. 

اأي نوع من احلقوق  �سلب  اأو  بيت  اأو هدم  اإ�س�بة  اأو  اعتق�ل  اأو  ا�ست�سه�د  الفقدان: ◄ 
واالأمالك الن�جتة من مم�ر�س�ت االحتالل. 

 - مراحل امل�رضوع: املرحلة االأوىل )2002- 2004( ، واملرحلة الث�نية )2004 ◄
2006( ، واملرحلة الث�لثة )2007- 2010( .

ن�ساء فاقدات جدد: ◄ ن�س�ء فقدن اأحد اأفراد االأ�رصة اأو اأقرب�ء من الدرجة االأوىل، اأو 
اأمالك يف االآونة االأخرية )2007- 2010( . 

ن�س�ء ف�قدات خالل انتف��سة االأق�سى وبعده� ا�سرتكن يف  فاقدات داعمات جدد:  ◄
فع�لي�ت املرحلة الث�نية من امل�رصوع ب�عتب�رهن ف�قدات، وي�سرتكن ب�عتب�رهن داعم�ت 

يف املرحلة الث�لثة. 
فاقدات داعمات قدامى: ◄ ن�س�ء ف�قدات خالل انتف��سة االأق�سى وبعده� ا�سرتكن يف 
فع�لي�ت املرحلة االأوىل من امل�رصوع كف�قدات وا�سرتكن كداعم�ت جدد يف املرحلة الث�نية، 

وا�سرتكن اأي�س� كداعم�ت �سليع�ت يف املرحلة الث�لثة. 
اأن  توؤمن  تدخل  اإ�سرتاتيجية  فاقدة: ◄  اإىل  فاقدة  من  اأو  املتبادل،  الدعم  نهج 
االجتم�عية  اخللفية  ويف  التجربة،  يف  مت�س�به�ت  ف�قدات  خالل  من  يتم  الف�قدات  دعم 

وال�سي��سية. 
اآراء و م�س�عر تعك�ص ميول االأفراد االإيج�بية اأو ال�سلبية نحو  مواقف اأو اجتاهات:  ◄

 (Psychology Glossary, 2011( سيء م�، وبدوره� توؤثر على ال�سلوك�

أهداف الدراسة وأسئلتها: 
املجتمع  يف  الف�قدين  وعدد  خ��سة،  الف�قدات  الن�س�ء  عدد  يف  االزدي�د  �سوء  يف 
الفل�سطينيني ع�مة، نفرت�ص اأن احل�جة ملحة لدعم ح�جي�ت الن�س�ء واملجتمع�ت التي تع�ين 
من اأعرا�ص م� بعد ال�سدم�ت ومواجهته�. ب�لت�يل ف�لغر�ص االأ�س��ص للدرا�سة هو فح�ص اأثر 
نهج »من ف�قدة اإىل ف�قدة« على الف�قدات من ن�حية توا�سلهن مع اأنف�سهن ومع االآخرين. 
اأي اأن للدرا�سة هدفً� اأ�س��سيً� هو توفري جمموعة من اال�ستنت�ج�ت والتو�سي�ت الن�بعة من 

فح�ص ف�علية هذا النهج وكف�ءته. 
اجت�ه  الف�قدات  مواقف  درا�سة  اأهمه�:  فرعية  اأهداف  حتقيق  اإىل  الدرا�سة  ت�سعى 
االآخرين؛  مع  والتوا�سل  الذاتي  التوا�سل  اأمن�ط  م�ستوى  على  لديهن  احل��سلة  التغيريات 
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الف�قدة،  الف�قدات وفق متغريات مثل: عمر  التب�ين وم�سدره واحل��سل يف مواقف  فح�ص 
مواقف  يف  التغيريات  ح�سول  فح�ص  الع�ئلي؛  والو�سع  الفقدان  ونوع  ال�سكن،  ومنطقة 
الدعم  عملية  اجت�ه  الف�قدات  مواقف  فح�ص  ال�سدمة؛  بعد  م�  ا�سطراب�ت  جت�ه  الف�قدات 

املعنوي واالجتم�عي، وفح�ص مواقف اأهل الف�قدات اجت�ه الفقدان والدعم. 
والداعم�ت اجت�ه  الف�قدات  االأ�سئلة: م� مواقف  االإج�بة عن  الدرا�سة  ب�لت�يل، حت�ول 
مواقف  يف  فروق  هن�لك  هل  القبلية؟  ب�لفرتة  مق�رنة  الدعم  جتربة  بعد  التوا�سل  اأمن�ط 
�سكن  منطقة  )مثل:  م�ستقلة  ملتغريات  تعزى  التوا�سل  اأمن�ط  اجت�ه  والداعم�ت  الف�قدات 
الف�قدة، والعمر، ونوع الف�قدة، ونوع الفقدان، واحل�لة االجتم�عية و�سنوات التعليم( ؟ ويف 
اأمن�ط التوا�سل بني جمموع�ت  اإح�س�ئية يف املواقف اجت�ه  ح�ل وجود فروق ذات داللة 
املعنوي  للدعم  الف�قدات  تنظر  كيف  الفروق؟  هذه  م�س�در  م�  امل�ستقلة:  املتغريات  هذه 
واالجتم�عي ع�مة قبل الدعم وبعده؟ كيف تت�سور الف�قدات تع�ملهن مع الفقدان والقدرة 
على اال�ستمرار قبل الدعم وبعده؟ م� هي مواقف الداعم�ت اجت�ه التغيريات احل��سلة لديهن 
خالل  الف�قدة  اأو�س�ع  االأ�رصة  يف  اأفراد  يدرك  وكيف  الدعم؟  لق�ءات  يف  امل�س�ركة  نتيجة 

مرحلة الدعم وبعده�؟ 

منهجية الدراسة: 
اللواتي ا�سرتكن  الن�س�ء  الدرا�سة من فئة مق�سودة تتكون من جمموع  يتكون جمتمع 
للمجتمع  النه�ئي  العدد  اإن  والفقدان«.  االحتالل  »الن�س�ء،  الث�لثة من م�رصوع  املرحلة  يف 
امل�س�رك يف فع�لي�ت امل�رصوع ك�ن 70 ف�قدة، و24 ف�قدة داعمة. وفق البي�ن�ت، ف�إن م� 
اأفراد  اأحد  اأو  الزوج  ا�ست�سه�د  اأو  اعتق�ل  نوع  من  فقدان  هو  الف�قدات  جمتمع  اأغلبية  مييز 
يع�نني  الف�قدات  من  حوايل %12  اأن  حني  يف  الكلي(  املجموع  من  )حوايل %77  االأ�رصة 
من فقدان متعدد، وهذه الن�سبة لي�ست بقليلة، مل� له� من م�س�عف�ت على ال�سحة النف�سية 
واالجتم�عية. تظهر البي�ن�ت اأي�س� اأن اأغلبية الف�قدات والداعم�ت متزوج�ت )71%( واأرامل 
 40  -31 منهن   %24.5 و  �سنة،   50  -41 هو  منهن   %39.4 عمر  اأن  حني  يف   ،  )%20(
�سنة؛ 23.4% منهن بعمر 50 �سنة فم� فوق والب�قي دون 30 �سنة. يبدو، من ن�حية �سنوات 

التعليم، اأن 50% من الف�قدات هن دون 9 �سنوات تعليمية. 
يتطرق  حيث  اأق�س�م،  اأربعة  من  تتكون  ا�ستم�رة  على  املعلوم�ت  جمع  عملية  ترتكز 
الق�سم االأول ملعلوم�ت �سخ�سية حول الف�قدة )11 فقرة( ؛ ويتطرق الق�سم الث�ين لوجهة نظر 
الف�قدة جت�ه التع�مل مع الفقدان والقدرة على اال�ستمرار )23 فقرة مغلقة، االإج�ب�ت عليه� 
يتطرق  الث�لث  الق�سم  ؛  »مطلق�«(  بـ  وانته�ء  »دائم�«  من:  ابتداء  خم��سي  �سلم  على  تندرج 
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ملواقف الف�قدات جت�ه الدعم املعنوي واالجتم�عي )5 فقرات مغلقة( ؛ الق�سم الرابع ي�سف 
روؤية الف�قدة لنف�سه�، وهذا الق�سم مهم جداً، ويتكون من 20 متغرياً، من نوعني: متغريات 
مرتبطة مبواقف جت�ه الذات )9 متغريات( : مدى معرفة الذات، وتقومي الذات، والثقة ب�لذات، 
الغ�سب،  حني  والت�رصف  الفكري،  واالنفت�ح  الذاتي،  والتح�سيل  والطم�أنينة،  واالرتي�ح 
والتخطيط للم�ستقبل، واال�ستقاللية. ومتغريات مرتبطة مبواقف جت�ه االآخرين )11 متغريا( 
: حمبة االآخرين، ورد فعل ملودة االآخر، ومدى م�س�ركة االآخرين للم�س�عر واالأفك�ر، ومدى 
امل�س�همة يف املجتمع، والعالقة مع املوؤ�س�س�ت، ورد الفعل لعنف االآخر، واالهتم�م يف دعم 
الفعل لنقد االآخر وتقوميه، مدى تقبل املختلف  االإن�س�ت لالآخر، ورد  االآخر، والقدرة على 
م�س�ر  على  اجلواب  يندرج  حيث  مغـلقة،  الق�سم  هذا  واأ�سئلة  فردية.  جل�سة  يف  العمل  وحب 
يت�ألف من 10 درج�ت: )قيم تدريجية من درجة 1- االأقل اإىل درجة 10- االأكرث( . اإ�س�فة 
مرتبط  ث�ن  وجواب  املوجود،  ب�لو�سع  مرتبط  اأول  جواب  جواب�ن:  �سوؤال  لكل  ذلك،  اإىل 
و�سعه�  تعك�ص  التي  الدرجة  بني  خطً�  الف�قدة  ت�سع  اأن  املتوقع  ومن  املرغوب.  ب�لو�سع 

املوجود، وبني الدرجة التي تعك�ص و�سعه� املرغوب. 
ا�ستم�رة  الداعم�ت والف�قدات معً� )94  اال�ستم�رة على جمتمع  الب�حث بتطبيق  ق�م 
قبلية( ، واُ�ستخرج مع�مل ثب�ت االت�س�ق الداخلي وفق مع�دلة الثب�ت كرونب�خ األف�، وك�نت 
ب�أغرا�ص  يفي  بثب�ت  االأداة  هذه  اإىل متتع  ت�سري  النتيجة  وهذه   ،  )0.925( الكلية  الدرجة 

الدرا�سة، مم� يجعل اال�ستم�رة ث�بتة، ويعتمد عليه� لقي��ص م� اأعدت له.
من ن�حية تعبئة هذه اال�ستم�رات، فقد ُعبئت اال�ستم�رات يف نقطتني زمنيتني: قبل 
الدعم )خالل اآذار 2009( وبعده )خالل �سب�ط 2010( . لقد متت املح�فظة على تالوؤم بني 
داعمة، )من خالل عملية  اأو  ف�قدة  لكل  البعدي  والفح�ص  القبلي  القي��ص  اال�ستم�رات بني 

ترقيم لكل ا�ستم�رة، بحيث ح�سلت كل ا�ستم�رة على رقم مت�س�به يف القي��سني( .
االجتماعية  العلوم  يف  االإح�سائية  الرزم  برنامج  با�ستخدام  البيانات  ُحلِّلت 

)SPSS( م�ستنداً اإىل طرق التحليل االإح�سائي الو�سفية واال�ستداللية االآتية: 

عر�ص املعطي�ت االأولية ب��ستخدام الر�سوم البي�نية واجلداول،  االإح�ساء الو�سفي:  ♦
ثم ب��ستخدام ثالثة اأنواع من املق�يي�ص االإح�س�ئية الو�سفية: اأحد مق�يي�ص النزعة املركزية 
توا�سل  اأمن�ط  لو�سف  املعي�ري(  )االنحراف  الت�ستت  مق�يي�ص  واأحد   ، احل�س�بي(  )الو�سط 

الف�قدات والداعم�ت.
االإح�ساء اال�ستدالل: ♦ جمموعة من الطرائق ت�ستخدم للتعرف اإىل خ�س�ئ�ص جمتمع 

الف�قدات املحدد. وقد اُ�ستخدم اختب�ر »ت« للمق�رن�ت الثن�ئية
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القبلي  االختب�رين  درج�ت  يف  الفروق  الختب�ر  ♦  (Paired Samples T- Test(
والبعدي، وا�ستخدام حتليل التب�ين اأح�دي االجت�ه )One Way ANOVA( ، وذلك لفح�ص 
اأمن�ط  يف  الف�قدات  ملواقف  املجموع�ت  وداخل  املجموع�ت  بني  الفروق  دالالت  م�ستوى 
التوا�سل )متغريات ت�بعة( ، والتي تعزى للمتغريات امل�ستقلة مثل: )منطقة الف�قدة، ونوع 
الف�قدة، ونوع الفقدان، واأجي�ل الف�قدات، واحل�لة االجتم�عية، و�سنوات التعليم( ، متبوعً� 
بني  جمموعة(  اأي  )ل�س�لح  الفروق  م�س�در  لفح�ص   (Scheffe test( �سيفيه  ب�ختب�ر 
للفروق  اإح�س�ئية  املجموع�ت وداخل املجموع�ت يف هذه املواقف يف ح�ل وجود داللة 
بني املتو�سط�ت احل�س�بية، تعزى للمتغريات امل�ستقلة. واُ�ستخدمت درجة ثقة ذات م�ستوى 
اأقل من 0.05 )على �سبيل املث�ل: اإذا ك�نت القيم ترتاوح بني 0.00 و 0.05، فذلك يعك�ص اأن 

هن�لك فروقً� يف املواقف تعزى ملتغري حمدد( .

اإلطار النظري: الفقدان والدعم يف مناطق الصراع: 
لل�رصاع�ت  عر�سة  هي  متعددة  من�طق  يف  اأجريت  متعددة  ميدانية  درا�س�ت  حت�ول 
امل�سلحة وللعنف املنظم املوجه من قوات ع�سكرية خ�رجية، اإظه�ر اأهمية الدعم االجتم�عي 
يف مواجهة اال�سطراب�ت م� بعد ال�سدم�ت وت�أكيد اأهمية هذا الدعم يف و�سط فئ�ت الن�س�ء 
. تفح�ص   )Dybdahl, 2000; Stein, 2000( ال�سدم�ت واال�سطراب�ت  االأكرث عر�سة لهذه 
بعد  م�  وا�سطراب�ت  للفقدان  التكيف  ومدى  ن�حية،  من  االحتالل  تبع�ت  الدرا�س�ت  هذه 

ال�سدمة من ن�حية اأخرى. 
من  لكثري  اأ�س��سي�ن  مفهوم�ن  هم�  االجتم�عي  والتكيف  الفقدان  اأن  يبدو  هن�  من 
االنتف��سة  خالل  ن�س�ء  لرواي�ت  توثيقً�   )2007( اله�دي  عبد  اأجرت  فقد  الدرا�س�ت. 
الث�نية، والتي هدفت اإىل التعرف على االأدوار وال�سعوب�ت التي تواجه املراأة. وقد تو�سلت 
لنت�ئج ب�أن زوج�ت ال�سهداء يع�نني من فقدان االأم�ن الع�طفي وال�سغط الن�جم عن تلبية 
اأك�دميية حول فردنية زوج�ت  احتي�ج�ت االأ�رصة االقت�س�دية والنف�سية. وتو�سلت درا�سة 
ال�سهيد  اأن زوجة  اإىل نتيجة مف�ده�،  �سهداء انتف��سة االأق�سى )تع�مرة وح�سنني، 2010( 
تع�ين كثرياً نتيجة الفقدان، ولكن اإمي�نه� ب�هلل �س�عده� على تقبل الفقدان، وك�ن عزاوؤه� 
الوحيد مع االأهل واالأق�رب واالأ�سدق�ء. وقد تبني اأن لدى زوج�ت ال�سهداء درجة متو�سطة 
من التكيف االجتم�عي. وتبني درا�سة عواد )2006( ، اأن الف�قدة لو اخت�رت اإعط�ء فقدانه� 
م�س�عره�،  عن  التحدث  عدم  قوامه  ثمن  دفع  عليه�  �سيتوجب  و�سي��سًي�،  جم�هريًي�  معنى 
وغ�سبه�، واأمله� وحزنه�. فتكيف الف�قدة مرتبط بع�ملني: ع�مل املع�ن�ة ال�سخ�سية وع�مل 
التوقع�ت االجتم�عية، والقومية والدينية منه� ك�أم �سهيد. كم� تو�سح اأبو دقة )2009( اأن 
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تكيف الن�س�ء للفقدان ن�جت من توافر العوامل االجتم�عية التي تتمحور حول ميزة التم��سك 
االأ�رصي والروابط االجتم�عية يف املجتمع الفل�سطيني، وبخ��سة يف اأوق�ت الفقدان.

-Bajra (  يف هذا ال�سدد، من ال�رصورة التطرق ملفهوم مهم وهو »الفقدان اجلمعي«
واحلروب  امل�سلحة  لل�رصاع�ت  االآتية  ال�سدم�ت  من  الن�جت   )tarevic- Hayward, 2008
واالحتالل املزمن، وعالقته ب�لدعم االجتم�عي املتوافر للف�قدات. توؤكد الدرا�س�ت امليدانية 
)Liabre & Hadi, 1997; Drumm, Perry & Pittman, 2001( اأن بيئة »الفقدان اجلمعي« 
لذلك ف�لدعم  الدعم االجتم�عي.  بتوافر  الف�قدات، ويرتبط ذلك  مهمً� يف حي�ة  توؤدي دوراً 
االجتم�عي ال�سعيف هو ع�مل منبئ ال�سطراب�ت م� بعد ال�سدمة واأقوى من ت�أثري ال�سدمة 
نف�سه�. اإ�س�فة اإىل ذلك، ف�لبيئة االأ�رصية القريبة توؤثر ب�سكل وا�سح على خمرج�ت ال�سحة 
مع  التع�مل  على  الف�قدات  ي�س�عد  االجتم�عي  الدعم  توافر  اإن  حيث  للف�قدة،  النف�سية 
ال�سعوب�ت والتحدي�ت الن�جتة عن ال�سدم�ت، وعلى دمج الفقدان يف مواقف حي�تية جديدة 
تتعلم الف�قدات من خالله� تقبل اأو�س�عهن اجلديدة، ومب�س�ندة من املجتمع ودعمه. من هن� 
تربز ال�رصورة بتوفري الفر�ص ت�ستطيع الن�س�ء من خالله� التعبري حقيقة عن جت�رب حي�تية 
 Gardam & Charlesworth, 2000; Wolte, 2004;( اأو االحتالل.  يف ظل هذه احلروب 

. (Somasundaram, 2007

واإمدادهم  اأف�سل،  ب�سكل  ال�س�غط  احلدث  فهم  على  االأفراد  م�س�عدة  الدعم  يعني 
وم�س�عدتهم  وجداني�  مب�س�ركتهم  الدعم  يكون  وقد  معه.  التكيف  واأ�س�ليب  ب�مل�س�در 
م�س�عرهم  تنظيم  اإع�دة  على  وم�س�عدتهم  املعلوم�ت  بتقدمي  اأو  االنفع�يل،  التنفي�ص  على 
للحرب  ال�سلبية  االآث�ر  عن  التدريجي  التخفيف  من  ميكنهم  م�  وهو  و�سلوكهم،  واأفك�رهم 
)ال�سيمي، 2006( . ويبدو اأن هذا االجت�ه من التدخل هو جمعي والذي يلزم، لكي ن�ستخدمه، 
الذاتي            والدعم  االأمن  على  الف�قدات  ح�سول  ت�سمن  التي  الك�فية  واملوارد  االأدوات  توفري 
)Gupta, 2008( . ب�لت�يل، ف�لدعم اجلمعي ال�سمويل )Kostelny, 2006( يقرتح العمل مع 
واأفراد  اأو ف�قدات،  الن�س�ء كن�جي�ت  التطرق خلم�سة م�ستوي�ت:  الف�قدات من خالل  الن�س�ء 
االأ�رصة )خ��سة االأزواج واالأطف�ل( ، واأفراد املجتمع املحلي، وموفري اخلدم�ت االجتم�عية، 

ثم املجتمع ع�مة.
اإن ال�سف�ء الع�طفي والعقلي والروح�ين الن�جت من عملي�ت الدعم هي عملية م�ستمرة، 
االجت�ه  اأن  الوا�سح  ومن  اخل�رجية.  ومنه�  الداخلية،  منه�  متعددة،  بعن��رص  مرتبط  وهو 
الذي يركز على ح�سول االإن�س�ن على الدعم االجتم�عي )مب� ي�سمل اال�ستم�ع واحلديث معه( 
، ي�س�هم ب�سكل اأجنع خالل التع�مل مع الفقدان، وخ��سة يف ح�ل اأن دافعيته للتغيري تكون 
 The Salvation Army International Headquarters( معدومة، وبح�جة الإع�دة التنظيم

 .(Health Services, 2006
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يف هذا ال�سي�ق اخل��ص ب�لدعم ف�إن اخلطوة االأوىل املهمة هي قبول حقيقة، اأن الدعم 
جديد.  من  املجتمع  لبن�ء  جهد  احلقيقة  يف  هو  �سلوكية  لتغريات  يوؤدي  الذي  االجتم�عي 
بح�جة  الف�قدة  لدى  العن��رص  من  اأي  وحتديد  التدخل،  نت�ئج  فهم  املتوقع  من  ب�لت�يل 
التدخل  وهذا   .  )International Development Research Center, 2008( للتغيري 
ال�سمويل يطوي بداخله تدخل وقت الفقدان )Dyer, 2005( الذي ي�سمن الك�سف عن ح�جي�ت 
انفع�الته�،  عن  التعبري  ت�ستطيع  خالله�  من  طرق  عن  والتفتي�ص  ال�سح�ي�،  لدى  ملمو�سة 
والعمل على م�س�عدتهم على مواجهة �رصاع�ت يومية، والك�سف عن موارد دعم داخلية يف 
البيئة املحيطة، واالأهم هو م�س�عدة ال�سحية على اال�ستمرار يف احلي�ة؛ يف حني اأن حمور 

هذا التدخل هو امل�س�ندة النف�سية ل�سح�ي� االحتالل واحلروب.
الدعم  حول  درا�س�ت  يف  ُيذكر  تف�سرياً  الن�س�ء  على  للفقدان  املتب�ين  الت�أثر  ملدى  اإن 
االأوىل  االجتم�عي:  للدعم  ميزت�ن  تتوافر  حيث  االجتم�عي،  ب�لنوع  املرتبط  االجتم�عي 
تتطرق مل�س�عدة فعلية موجهه للفرد، والث�نية تتطرق للمنفعة التي حت�سل يف اإط�ر التوا�سل 
من  االجتم�عي.  الدعم  يف  املهم  العن�رص  هو  الع�طفي  العن�رص  اإن  حني  يف  االجتم�عي، 
مق�يي�ص الدعم االجتم�عي عدد التداخالت االجتم�عية وتكرار التوا�سل، وجودة التوا�سل، 
يف الوقت الذي تكون فيه امليزات الع�طفية واالجتم�عية والعالق�ت الذاتية القريبة موارد 

اأ�س��سية يتغذى منه� الدعم االجتم�عي. 
ي�ستند هذا الدعم على مفهوم متكني الن�س�ء من خالل بن�ء موارد جمتمعية وعالق�ت 
�رصورية  بيئة  يوفر  املجتمعية  االأطراف  مبرافقة  ف�لعمل  ذلك،  اإىل  ب�الإ�س�فة  اجتم�عية. 
للتع�مل مع الفقدان، من خالل معرفة ال�سي�ق�ت الت�ريخية ال�سي��سية واالجتم�عية والنف�سية 
التي اأنتجت هذا الفقدان واأفرزته )Kostelny, 2006; Conner, 2005( والتع�مل معه� كجزء 
من عملية الدعم من خالل توعية الف�قدات لتج�رب ذاتية وجمعية، وحتليل هذه التج�رب 
احل�لة  )ح�سب  احلرب  وقت  يف  الن�س�ء  اأ�سبحت  املث�ل،  �سبيل  فعلى  ال�سي�ق�ت.  هذه  وفق 
االأوغندية( م�سوؤوالت عن االأ�رصة وبداأن بتنفيذ اأدوار جديدة اإ�س�فة للم�سوؤولي�ت التقليدية، 
مثل املح�فظة وحم�ية االأطف�ل، وتنظيم الغذاء لالأ�رصة، ويف الوقت نف�سه ا�سرتكن يف فع�لي�ت 
اجتم�عية )Liebling et al., 2007( وفق هذه التجربة فقد مت العمل مع الن�س�ء من خالل 
تبني ا�سرتاتيجي�ت تهدف اإىل املح�فظة على البق�ء، وذلك من خالل تكوين جمموع�ت دعم. 
حت�ول درا�سة ليبلنج واآخرون )Liebling et al., 2008( ، اإظه�ر االأدوار املهمة التي توؤديه� 

الن�س�ء يف اأوق�ت احلرب وم� بعده�، وخ��سة على م�ستوى التدخل واالندم�ج االجتم�عي. 
املدى  طويل  التدخل  اأن  ث�ن،  كمث�ل  كمبودي�،  يف  احلروب  �سح�ي�  جتربة  تظهر 
ي�س�عد الف�قدات على الك�سف، وعلى تو�سيح طرق الإدارة ال�سعوب�ت النف�سية. فمن ن�حية 
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التدخل اأُجريت لق�ءات دعم فردية وجم�عية جلميع �سح�ي� العنف الع�سكري. هذه اجلل�س�ت 
ا�ستخدمت تقني�ت العالج املعريف االنفع�يل، يف حني اأن هدفه� هو م�س�عدة ال�سح�ي� على 
 )Hinton, Navarro, & Pointe, 2006( �فهم م�س�در عوار�ص الفقدان، والتخفيف من حدته
. اأم� التجربة االأثيوبية، كمث�ل ث�لث، فتتع�مل مع ذكري�ت رمزية من ن�حية اأن املجتمع�ت 
خالل ال�رصاع امل�سلح متر بتج�رب، وهذه التج�رب ت�سبح ذكري�ت يعرب عنه� بطرق خمتلفة 
مثل الق�س�ص. ك�ن اجت�ه التدخل هو البدء يف حتليل ال�سدمة الفردية وعالجه�، وب�ملق�بل 
اإىل  اأي تكوين هوية جديدة م�ستندة  القدمية  للهوية  الف�قدات من خالل بن�ء جديد  متكني 
الهوية القدمية، وهي قوية ب�سكل ك�ف، وت�سمن تطوير احلل الذاتي للفقدان والوق�ية من اأي 

 . )Trapman, 1997( فقدان ق�دم
ف�قدة                      اإىل  ف�قدة  من  نهج  وفق  الفقدان  مع  فتتع�مل  الفل�سطينية  التجربة  اأم� 
)Espanioli, & Aweidah, 2007( . اأي العمل من داخل املبنى الع�طفي والنف�سي للثق�فة، 
�س�دقً�  النف�سي  الدعم  يجعل  مم�  العالج،  يف  وال�سلطة  القوة  عن�رص  اإزالة  اإىل  ب�الإ�س�فة 
وف�عاًل و�رصيع املفعول. ي�ستند هذا العمل اإىل عملية توا�سل الف�قدات مع مع�ن�تهن الذاتية 
للف�قدات  توفر  جتربة  بيئتهن.  يف  مهمني  اأفراد  ومع  االأخري�ت،  الف�قدات  مع  وتوا�سلهن 
التعبري عن اأ�سواتهن الع�طفية االأمومية الطبيعية، وتود الن�س�ء االإف�س�ح عنه� بخ�سو�ص 
الفقدان )اأبو بكر واأخري�ت، 2006( . وب�لت�يل فقد ُنظر للف�قدات ككي�ن حقيقي ق�ئم بحد ذاته 
.)Abu- Baker, et al., 2004 حول طرق مواجهتهن ملم�ر�س�ت االحتالل )ح�سنني، 2011ب؛

نتائج الدراسة: 
اإن فرتة الفقدان ُتعدُّ هدم� للتوا�سل، لي�ص فقط مع البيئة القريبة والبعيدة، واإمن� مع 
الذات. ومم� ال �سك فيه اأن توا�سل الفرد يبداأ من ذاته، يليه تقوية التوا�سل مع االآخرين، ومن 
املمكن القول اأي�س�، وهذه احلقيقة ال تن�ق�ص م� قيل �س�بق�، اإن العالقة بني التوا�سل مع 
الذات والتوا�سل مع االآخر هي جدلية. ُتعدُّ عملية توجيه جمموعة من الفقرات، التي تفح�ص 
توا�سل الف�قدات مع اأنف�سهن ومع االآخرين خالل فرتتني مهمتني يف حي�تهن )خالل الفقدان 
وبعد عملية الدعم( ، مقي��سً� جوهريً� من �س�أنه معرفة هل ب�لفعل طراأ تغيري حقيقي نتيجة 

امل�س�ركة يف جتربة الدعم.

أمناط تواصل الفاقدات والداعمات: 
اأبدين موقفً� متو�سطً�  الف�قدات والداعم�ت  اأن حوايل 60% من  الدرا�سة  تظهر نت�ئج 
جت�ه توا�سلهن الذاتي واالجتم�عي املوجود، يف حني اأن ن�سبة ع�لية منهن )36%( يحددن 



219

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )1( - حزيران 

 10.00 جمموع  من   3.33  -1.00 حدود  )يف  �سعيفة  ب�أنه�  احل�لية  توا�سلهن  اأمن�ط 
درج�ت( قبل خو�سهن جتربة الدعم والتدريب. يبدو اأي�س� اأن الف�رق بني روؤيتهن املوجودة 
وروؤيتهن املرغوبة فرق �س��سع حيث اإن 94% من الف�قدات والداعم�ت اأبدين موقفً� متو�سطً� 

جت�ه توا�سلهن املرغوب )مق�رنة بـــــ 60% اأبدين املوقف نف�سه جت�ه التوا�سل املوجود( .
الجدول )1( 

N: 94 استجابات الفاقدات والداعمات اتجاه أنماط التواصل الموجود والمرغوب القبلي والبعدي

بعد الدعمقبل الدعمالدرجةاأمناط التوا�سل

الن�سبةالن�سبة

املوجود

�سعيفة )1.00- 3.33( 
متو�سطة )3.34- 6.67( 

قوية )6.68- 10.00(
املجموع

36.2
59.6
4.3

100.0

21.3
78.7
0.0

100.0

املرغوب

�سعيفة )1.00- 3.33( 
متو�سطة )3.34- 6.67( 

قوية )6.68- 10.00(
املجموع

6.4
93.6
0.0

100.0

0.0
0.0

100.0
100.0

املرتفعة،  التوقع�ت  ب�س�أن  مهمة  نتيجة   )1( البي�ين  والر�سم   )1( اجلدول  يف  يظهر 
و�سعهن  عن  الف�قدات  ر�س�  عدم  يعك�ص  االأمر  وهذا  املزيد،  على  احل�سول  يف  ورغبتهن 

احل�يل.
اأن  هو  ح�سل  م�  خمتلفة:  ك�نت  والنتيجة  نف�سه�  االأ�سئلة  ُطرحت  ال�سنة،  حوايل  بعد 
الف�قدات عربن عن مواقف اأكرث اإيج�بية جت�ه و�سعهن املوجود واملرغوب: 79% )مق�رنة 
بــ 60% قبل الدعم( حددن اأن درجة توا�سلهن احل�لية هي متو�سطة و100% منهن حددن اأن 
موقفهن جت�ه توا�سلهن املرغوب هي بدرجة قوية )جدول 2 ور�سم بي�ين 2( . هل للتجربة 
التي مررن به� ت�أثري على هذه التغيريات؟؟ يفرت�ص البحث اأن لهذه التجربة االأثر اجلوهري 

على التغريات يف اأفك�ر الف�قدات وم�س�عرهن و�سلوكهن.
يوؤكد اجلدول االآتي )2( هذه النت�ئج، من ن�حية ح�سول تغيريات ملمو�سة يف متو�سط 
الكلية،  الدرجة  م�ستوي�ت:  ثالثة  على  والداعم�ت  الف�قدات  عليه�  ح�سلت  التي  الدرج�ت 
والتوا�سل الذاتي والتوا�سل مع االآخر. ب�سكل ع�م: روؤية جمتمع الدرا�سة لتوا�سلهن املوجود 
هي من �سعيفة اإىل متو�سطة، يف حني اأن املتو�سط احل�س�بي للدرجة الكلية جلميع الفقرات 
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الت�بعة ملحور التوا�سل مع الذات هي منخف�سة، مق�رنة ب�ملتو�سط احل�س�بي للدرجة الكلية 
جلميع فقرات حمور التوا�سل مع االآخر. وهذه النتيجة رمب� تعك�ص اأن الفقدان ك�أزمة �سخ�سية 
اأواًل، وجمعية ث�نية توؤثر ب�سكل اأقوى واأ�سد على توا�سل الفرد مع ذاته، ثم على توا�سله مع 
االآخرين. وب�ملوازنة مع هذه النتيجة يبدو اأن جتربة الدعم التي مرَّت به� الف�قدات له� اأثر 

على هذا التوا�سل، وعلى ح�سول تغيري ايج�بي يف روؤيتهن الأنف�سهن ولالآخرين.
هذا على م�ستوى مواقف الف�قدات والداعم�ت جت�ه التوا�سل »املوجود«، ولكن ب�لتطرق 
مل�ستوى التوا�سل »املرغوب« فيظهر التغيري الظ�هر وامللمو�ص يف درج�ت املتو�سط احل�س�بي 

بني املواقف البعدية والقبلية للف�قدات.
من  اأمن�ط  ثالثة  تربز   ،  )2 جدول  )ح�سب  الع�رصين  االأمن�ط  من  منط  لكل  ب�لتطرق 
مواقف الف�قدات جت�ه الذات: )1( مدى ثقة الف�قدة بذاته� )تغري من متو�سط ح�س�بي 3.95 
اإىل 4.92 نتيجة الدعم جت�ه الو�سع املوجود وتغيري من متو�سط الدرجة 8.52 اإىل متو�سط 
الدرجة 9.26 بعد الدعم جت�ه الو�سع املرغوب( . )2( كيفية ت�رصف الف�قدة حني الغ�سب 
حيث يربز اأن الف�قدات ال يعربن عن غ�سبهن جت�ه االآخرين واإمن� امليل املوجود هو توجيه 
الدعم  نتيجة   3.50 ح�س�بي  متو�سط  اإىل   3.78 ح�س�بي  متو�سط  من  )تغري  للذات  الغ�سب 
اجت�ه الو�سع املوجود وتغيري من متو�سط ح�س�بي 7.66 اإىل متو�سط 7.36 بعد الدعم اجت�ه 
غ�سبهن  توجيه  اإىل  ميلن  الف�قدات  اأن  وبخ��سة  مهمة  النتيجة  وهذه  املرغوب(  الو�سع 
الف�قدات  اأن  اأي  امليل  يقوي هذا  ف�لدعم  يبدو  لالآخر، وكم�  توجيهه  بدال من  اأنف�سهن  اإىل 
والداعم�ت يف�سلن كبت الغ�سب حتى لو ك�ن م�سدر الغ�سب خ�رجيً� و )3( مدى االرتي�ح 
املوجود  الو�سع  جت�ه  وبخ��سة  انخف��سً�  االأكرث  هي  النمط  هذا  درجة  ف�إن  والطم�أنينة، 
قبل الدعم )تغري من متو�سط ح�س�بي 3.11 اإىل متو�سط ح�س�بي 4.16 نتيجة الدعم جت�ه 
الدعم  بعد  اإىل متو�سط ح�س�بي 9.02  املوجود وتغيري من متو�سط ح�س�بي 7.78  الو�سع 
لدرج�ت  احل�س�بي  املتو�سط  ال�س��سع بني  الفرق  . م� يربز هن� هو  املرغوب(  الو�سع  جت�ه 
التوا�سل جت�ه املوجود مق�رنة ب�ملتو�سط احل�س�بي لدرج�ت التوا�سل جت�ه املرغوب قبل 

الدعم وبعده.
الدعم وبعده، فتربز  التوا�سل مع االآخر قبل  الف�قدات جت�ه  اأم� على م�ستوى مواقف 
اأربعة تغيريات يف: )1( مدى تقبل االآخر. )2( مدى م�س�ركة االآخر ب�مل�س�عر، وهذا منط مهم 
و�رصوري خ��سة للداعم�ت والف�قدات. )3( مدى حمبة االآخر وهن� يظهر التح�سن يف قدرة 
الف�قدات على توجيه املحبة لالآخر بعد عملي�ت الدعم. )4( مدى االهتم�م ب�مل�س�ركة يف 

دعم االآخر.
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الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن متغيرات أنماط التواصل

ا�سم املتغري
القبلي
N: 94

البعدي
N: 94

مرغوبموجودمرغوبموجود

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

اأمناط توا�سل ذاتي

3.461.608.281.334.091.589.020.80مدى معرفة الذات
3.571.588.141.414.141.649.030.94تقومي الذات

3.951.738.521.304.921.799.260.85مدى الثقة ب�لذات
3.111.387.781.274.161.719.021.09االرتي�ح والطم�أنينة
3.691.678.001.394.401.969.220.89التو�سل لتح�سيل م�

3.781.667.661.733.501.597.361.43الت�رصف حني الغ�سب
3.611.668.131.124.401.568.681.12انفت�ح فكري

3.771.808.591.144.601.908.931.14التخطيط للم�ستقبل
3.621.528.101.564.271.758.901.04اال�ستقاللية

3.741.318.141.314.271.338.430.84املجموع

اأمناط توا�سل مع االآخر

4.051.838.151.404.992.138.720.99حمبة االآخرين
3.841.808.241.225.012.118.731.06التعبري عن مودة االآخرين

3.971.947.851.674.311.688.181.41م�س�ركة االآخرين ب�مل�س�عر
3.601.778.291.454.261.868.341.36م�س�همة يف املجتمع

3.111.7156.972.152.811.747.242.12عالقة مع موؤ�س�س�ت
3.811.767.781.633.401.697.691.52رد فعل لعنف االآخر

4.031.638.341.214.781.988.821.16القدرة على االإن�س�ت لالآخر
3.791.448.091.2834.291.838.431.36رد فعل لنقد االآخر

4.431.668.171.054.732.018.531.25تقبل املختلف
4.301.978.361.394.372.028.871.10امل�س�ركة يف الدعم

3.741.887.361.744.712.287.762.07امل�س�ركة يف جل�سة فردية
3.981.378.010.854.241.218.300.84املجموع

3.861.298.070.784.260.818.340.67املجموع الكلي
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يلخ�ص اجلدول االآتي )3( الفروق بني القي��ص والقبلي والقي��ص البعدي، والذي يظهر 
املتو�سط�ت  يف  الفروق  م�ستوى  على  اإح�س�ئية  داللة  وذات  جوهرية  التغيريات  هذه  اأن 
»املوجود«                          التوا�سل  اأمن�ط  جممل  يف  القبلي  والفح�ص  البعدي  الفح�ص  بني  احل�س�بية 
الفروق بني  اجلوهرية يف  االإح�س�ئية  الداللة  هذه  تظهر   .  )t (93) = 2.442; P=0.012(

 . )t (93) = 4.756; P=0.000( »الفح�سني اأي�س� يف جميع اأمن�ط التوا�سل »املرغوب
الجدول )3(

N: 94 ملخص نتائج اختبار »ت« للمقارنة بين مجموعتي الداعمات القبلية والبعدية

م�ستوى الداللة t قيمة االنحراف املعياري الو�سط احل�سابي القيا�س منط التوا�سل

0.012 2.442
1.208 4.255 البعدي

املوجود
ع�م

1.258 3.816 القبلي
0.000 4.756 0.660 8.34 البعدي

املرغوب
0.784 8.07 القبلي

0.107 1.630
1.208 4.240 البعدي

املوجود
توا�سل مع االآخر

1.372 3.975 القبلي
0.043 2.050 0.841 8.301 البعدي

املرغوب
0.854 8.009 القبلي

0.002 3.120
1.331 4.374 البعدي

املوجود
توا�سل مع الذات

1.307 4.738 القبلي
0.025 2.281 0.835 8.433 البعدي

املرغوب
0.877 8.139 القبلي

يت�سح من اجلدول )3( اأن نتيجة واحدة غري جوهرية اإح�س�ئي� وهي ب�س�أن الفروق يف 
املتو�سط�ت احل�س�بية بني القي��ص البعدي والقي��ص القبلي يف اأمن�ط التوا�سل مع االآخر يف 
م�ستوى »املوجود« )t (93) = 1.630; P=0.107( . ال�سوؤال املطروح هن�: اأي متغريات من 
اأمن�ط التوا�سل مع االآخر هي املوؤثرة على هذه النتيجة غري اجلوهرية؟ لالإج�بة على هذا 
ال�سوؤال ُحلِّلت الفروق يف كل منط من اأمن�ط التوا�سل مع االآخر »املوجود« خالل القي��سني 
البعدي والقبلي. تظهر النت�ئج وجود فروق جوهرية وذات داللة اإح�س�ئية بني املتو�سط�ت 
احل�س�بية بني القي��ص البعدي وبني القبلي يف خم�سة اأمن�ط توا�سل مع االآخر »املوجود« 
التعبري عن  ؛ مدى   )t (93) = 3.450; P=0.001( االآخر  وهذه املتغريات هي: مدى حمبة 
 t (93) = 2.381;( ؛ مدى امل�س�همة يف املجتمع )t (93) = 4.404; P=0.000( مودة االآخرين
P=0.019( ؛ مدى القدرة على االإن�س�ت لالآخر )t (93) = 2.896; P=0.005( ؛ ومتغري رد 
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االأخرى  ال�ستة  للمتغريات  اأم� ب�لن�سبة  ؛   )t (93) = 2.176; P=0.032( االآخر  الفعل لعنف 
من التوا�سل مع االآخر )وهي: مدى م�س�ركة االآخر ب�مل�س�عر؛ ومدى العالقة مع موؤ�س�س�ت؛ 
ومدى تقبل االآخر املختلف؛ ومدى الرغبة للم�س�ركة يف الدعم؛ ومدى رد الفعل لنقد االآخر، 
ومدى امل�س�ركة يف جل�سة فردية( ، ف�لتحليل االإح�س�ئي البعدي والقبلي ال يظهر فروقً� ذات 
داللة اإح�س�ئية، اأي ال تتوافر تغيريات للمتو�سط�ت احل�س�بية يف درج�ت مواقف الف�قدات 

يف هذه االأمن�ط من التوا�سل من خالل املق�رنة بني القي��ص البعدي والقي��ص القبلي. 
الف�قدات  لدى  اإيج�بية  تغيريات  ح�سول  توؤكد  التحليل  هذا  نت�ئج  اأن  الوا�سح  من 
والداعم�ت، وبخ��سة على م�ستوى الوعي للهوية الذاتية. ومن الوا�سح اأي�سً� اأنه مل حت�سل 
تغيريات جوهرية يف القي��ص البعدي مق�رنة ب�لقبلي. من املمكن طرح بع�ص من التف�سريات 
التي تو�سح عدم وجود هذه التغيريات: )1( جزء من الف�قدات مررن بتجربة دعم �س�بقة، 
اأي ف�رق  يف�رص عدم وجود  الدعم، وهذا م�  لق�ءات  امل�س�ركة يف  وعربن عن ر�س�هن عن 
ملمو�ص يف ت�سورهن جت�ه امل�س�ركة يف الدعم يف الفح�ص القبلي البعدي )متو�سط ح�س�بي 
الف�قدات  تراجع يف ت�سور  )2( ح�سل   . الدعم(  بعد  الدعم مق�رنة مع 3.71-  3.74 قبل 
والداعم�ت ملدى العالقة مع املوؤ�س�س�ت )من متو�سط ح�س�بي 3.11 قبل الدعم اإىل 2.81 
بعد الدعم( وميكن اعتب�ر هذه النتيجة منطقية، من ن�حية تعبري الف�قدات عن مدى ر�س�هن 
»ال�سلبي« عن اأداء املوؤ�س�س�ت، وهذا املدى تعمق بعد الدعم بعدم� مررن بتجربة الدعم يف 
هذه  مثل  توفري  على  االأخرى  املوؤ�س�س�ت  قدرة  »عدم  حول  موقفهن  عززت  التي  امل�رصوع 

التجربة لهن«. 

الفروق يف أمناط التواصل: 
كم� ذكرن� �س�بق� هن�لك جمموعة حمددة من املتغريات امل�ستقلة التي تعرب عن مميزات 
جمتمع البحث. هذه املتغريات هي: املنطقة ال�سكنية، ونوع الف�قدة، ونوع الفقدان، واالأعم�ر، 

واحل�لة االجتم�عية و�سنوات التعليم.
وملعرفة داللة الفروق يف املتو�سط�ت احل�س�بية لدرج�ت مواقف الف�قدات والداعم�ت 
التب�ين  حتليل  اُ�ستخدم  حدة،  على  كل  املتغريات،  لهذه  تعزى  التي  التوا�سل  اأمن�ط  يف 
االأح�دي االجت�ه )One- Way ANOVA( . يعك�ص التحليل اأن نوع الفقدان، واالأعم�ر، واحل�لة 
االجتم�عية و�سنوات التعليم ال يوجد له� اأي ت�أثري على املتو�سط�ت احل�س�بية لدرج�ت مواقف 
الف�قدات والداعم�ت يف اأمن�ط التوا�سل. يف حني اأن التحليل االإح�س�ئي يظهر وجود الفروق 
يف متغريين: املنطقة ال�سكنية ونوع الف�قدات. يتطرق البحث اإىل الفروق يف اجلداول االآتية 

)4- 7( . يظهر اجلدول )4( داللة الفروق يف اأمن�ط التوا�سل تعزى للمنطقة ال�سكنية.
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الجدول )4( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد مجتمع الدراسة 

 )N: 94( على أنماط التواصل لمتغير منطقة السكن

جمموع م�سدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة »ف«
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

الدرجة الكلية/ 
املوجود القبلي

34.604217.302بني املجموع�ت
12.8810.000 122.237911.343داخل املجموع�ت

57.23893املجموع

الدرجة الكلية/ 
املوجود البعدي

49.193224.596بني املجموع�ت
25.8430.000 86.612910.952داخل املجموع�ت

57.23893املجموع

الدرجة الكلية/ 
املرغوب القبلي

3.68451.842بني املجموع�ت
3.1300.048 53.5545500.589داخل املجموع�ت

57.238555املجموع

الدرجة الكلية/ 
املرغوب البعدي

9.24624.632بني املجموع�ت

13.1480.000
32.057910.352داخل املجموع�ت

41.32193املجموع
55.035910.605داخل املجموع�ت

64.98693املجموع

يظهر هذا التحليل وجود فروق ذات داللة اإح�س�ئية يف املتو�سط�ت احل�س�بية للدرجة 
احل�س�بية  املتو�سط�ت  م�عدا  ال�سكنية،  للمنطقة  تعزى  التوا�سل  اأمن�ط  ملح�ور  الكلية 
للدرجة الكلية ملحور »توا�سل مع الذات« على امل�ستوى املرغوب يف القي��ص القبلي. اأي اأن 
مواقف الف�قدات والداعم�ت جت�ه اأمن�ط توا�سلهن خمتلفة يف املن�طق الثالث: بيت حلم، 
ون�بل�ص وجنني. وال�سوؤال املطروح هو: ل�س�لح اأي منطقة تكمن الفروق الدالة اإح�س�ئي� يف 

املتو�سط�ت احل�س�بية؟ 
الجدول )5( 

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمواقف الفاقدات والداعمات 
 )N: 94( من أنماط التواصل لمتغير مكان السكن

م�ستوى الداللةالفرق يف املتو�سطاتاملناطقاأمناط التوا�سل والقيا�س

العام
املوجود القبلي

جنني
جنني

ن�بل�ص

بيت حلم
ن�بل�ص

بيت حلم

1.409
1.106
0.303

0.000
0.001
0.597
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م�ستوى الداللةالفرق يف املتو�سطاتاملناطقاأمناط التوا�سل والقيا�س

املوجود البعدي
جنني
جنني

ن�بل�ص

بيت حلم
ن�بل�ص

بيت حلم

1.634
1.390
0.244

0.000
0.000
0.623

املرغوب القبلي
جنني
جنني

ن�بل�ص

بيت حلم
ن�بل�ص

بيت حلم

0.405
0.422
0.017

0.127
0.087
0.996

املرغوب البعدي
بيت حلم

ن�بل�ص
ن�بل�ص

جنني
جنني

بيت حلم

0.463
0.742
0.278

0.012
0.000
0.194

الفروق  اأن  البعدية  للمق�رن�ت  »�سيفيه«  اختب�ر  ح�سب  االإح�س�ئي  التحليل  يظهر 
اجلوهرية يف املتو�سط�ت احل�س�بية ملحور التوا�سل الع�م يف امل�ستوى »املوجود« القبلي 
اأن للف�قدات والداعم�ت من  النتيجة تعني  اأن هذه  اأي  والبعدي هي ل�س�لح منطقة جنني. 
القي��سني  خالل  االآخر  ومع  الذات  مع  توا�سلهن  جت�ه  اإيج�بية  اأكرث  ت�سوراً  جنني  منطقة 
البعدي والقبلي على م�ستوى التوا�سل »املوجود«. يظهر هذا التحليل اأي�س� اأنه على م�ستوى 
التوا�سل »املرغوب« ال ن�ستطيع الك�سف عن فروق جوهرية بني منطقة ومنطقة يف القي��ص 
القبلي، مق�رنة مع القي��ص البعدي: يف حني توجد فروق جوهرية بني منطقة بيت حلم وجنني 
ل�س�لح بيت حلم، وبني منطقة ن�بل�ص وجنني ل�س�لح ن�بل�ص، وهذه النت�ئج )اأي على م�ستوى 
املرغوب البعدي( تختلف عن نتيجة �س�بقة )املوجود البعدي( ، حيث تبني اأن الفروق هن�ك 
ل�س�لح منطقة جنني. والنتيجة املهمة يف جميع االأحوال هي ب�س�أن الت�س�به والتج�ن�ص يف 
ت�سور ف�قدات وداعم�ت منطقتي ن�بل�ص وبيت حلم جت�ه توا�سلهن. هذه النتيجة تختلف عن 
نتيجة �س�بقة تظهر اأن ف�قدات منطقة جنني ومنطقة ن�بل�ص هن االأكرث مع�ن�ة من الفقدان. 
من ال�سعب اإيج�د التف�سريات املن��سبة خ��سة حول ف�قدات منطقة جنني، فعلى الرغم من 
اأن فقدانهن هو االأ�سد، ف�إن موقفهن جت�ه توا�سلهن الع�م على امل�ستوى املوجود هو االأكرث 
اإيج�بيً�، وخ��سة  ت�أثرياً  الفقدان  ل�سدة  اأن  االإج�بة منطقية، وهذا يبني  اإيج�بيً�. تبدو هذه 

على م�ستوى اإدراك الف�قدات لتوا�سلهن احل�يل مع الذات ومع االآخرين. 
املتو�سط�ت  يف  الفروق  وجود  يظهر  االإح�س�ئي  التحليل  ف�ن  �س�بقً�،  ذكرن�  كم� 
احل�س�بية لدرج�ت مواقف جت�ه التوا�سل تعزى ملتغري »نوع الف�قدات«. يتطرق امل�رصوع 
لثالثة اأنواع من الف�قدات ا�سرتكن يف فع�لي�ته: الف�قدات اجلدد، والف�قدات الداعم�ت اجلدد، 
والف�قدات الداعم�ت القدامى. وال�سوؤال الذي نطرحه هن�: هل لكل نوع من الف�قدات اأمن�ط 
يف  تبدو  ال�سوؤال  هذا  عن  االإج�بة  وبعده؟  الدعم  قبل  ومرغوبة  موجودة  خمتلفة  توا�سل 

اجلدول )6( . 
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الجدول )6( 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد مجتمع الدراسة 
 )N: 94( على أنماط التواصل لمتغير نوع الفاقدة

جمموع م�سدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة »ف«
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

الدرجة الكلية/ املوجود
القبلي

20.088210.044بني املجموع�ت
6.6840.002 136.752911.503داخل املجموع�ت

156.84193املجموع

الدرجة الكلية/ املوجود
البعدي

15.02527.513بني املجموع�ت

5.6600.005 120.779911.327داخل املجموع�ت

135.80493املجموع

الدرجة الكلية/ املرغوب
القبلي

1.23350.616بني املجموع�ت

1.0010.371 56.0055500.615داخل املجموع�ت

57.238555املجموع

الدرجة الكلية/ املرغوب
البعدي

0.22620.113بني املجموع�ت

0.2500.780 41.095910.452داخل املجموع�ت

41.32193املجموع

التوا�سل  اأمن�ط  يف  الف�قدات  جميع  ت�سور  يف  ت�س�به  توافر  ب�س�أن  املهمة  النتيجة 
والقبلي   )8.34 هي:  الكلية  للدرجة  احل�س�بي  )املتو�سط  البعدي  القي��سني  يف  املرغوبة 
)املتو�سط احل�س�بي للدرجة الكلية هي: 8.07( ؛ يف اأمن�ط التوا�سل الذاتي املرغوب والقبلي 
املرغوب  االآخر  التوا�سل مع  اأمن�ط  ، ويف  الكلية هي: 8.14(  للدرجة  احل�س�بي  )املتو�سط 
اأن جلميع  النت�ئج تعك�ص  . وهذه  الكلية هي: 8.30(  للدرجة  )املتو�سط احل�س�بي  والبعدي 

الف�قدات طموح�ت اإيج�بية وت�سورات قوية مل� يردن ويرغنب احل�سول عليه م�ستقباًل.
اأم� على م�ستوى الت�سورات التي تعك�ص توا�سل الف�قدات االآتية: فتتوافر فروق جوهرية 
اأين تكمن هذه الفروق؟ لالإج�بة على هذا الت�س�وؤل،  ن�سبة اإىل جمموع�ت الف�قدات الثالث. 

اُ�ستخدم اختب�ر »�سيفيه« للمق�رن�ت البعدية ونت�ئجه تظهر يف اجلدول )7( . 
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الجدول )7( 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمواقف الفاقدات 

 )N: 94( من أنماط التواصل لمتغير نوع الفاقدة

م�ستوى الداللةالفرق يف املتو�سطاتاملتغريات

املوجود القبلي
داعمة قدمية
داعمة قدمية
ف�قدة جديدة

ف�قدة جديدة
داعمة جديدة
داعمة جديدة

1.166
1.763
0.596

0.012
0.003
0.302

املوجود البعدي
داعمة جديدة
داعمة قدمية
داعمة جديدة

ف�قدة جديدة
ف�قدة جديدة
داعمة قدمية

0.961
0.870
0.092

0.032
0.050
0.981

املرغوب القبلي
داعمة قدمية
داعمة قدمية
ف�قدة جديدة

داعمة جديدة
ف�قدة جديدة
داعمة جديدة

0.441
0.279
0.161

0.390
0.523
0.805

املرغوب البعدي
داعمة قدمية
داعمة جديدة
داعمة جديدة

ف�قدة جديدة
ف�قدة جديدة
داعمة قدمية

0.069
0.1400
0.070

0.947
0.801
0.967

اأن   )7( اجلدول  يف  والواردة  �سيفيه  اختب�ر  وفق  البعدية  الثن�ئية  املق�رن�ت  ت�سري 
هن�لك فروقً� ذات داللة اإح�س�ئية يف ت�سورات الف�قدات من التوا�سل املوجود والقبلي بني 
اأربع جمموع�ت من الف�قدات، وهي: الداعم�ت القدامى والف�قدات اجلدد ل�س�لح الداعم�ت 
ال  ولكن  القدامى.  الداعم�ت  ول�س�لح  اجلدد،  والداعم�ت  القدامى  الداعم�ت  وبني  القدامى، 
توجد فروق جوهرية يف املتو�سط احل�س�بي لدرجة التوا�سل املوجود والقبلي بني الف�قدات 
اجلدد والداعم�ت اجلدد. ولكن ب�لتطرق للمواقف جت�ه التوا�سل املوجود والبعدي، ف�لفروق 
القدامى  الداعم�ت  جمموع�ت:  اأربع  بني  جوهرية  احل�س�بية  املتو�سط�ت  يف  اجلوهرية 
والف�قدات اجلدد ل�س�لح الداعم�ت القدامى وبني الداعم�ت اجلدد والف�قدات اجلدد ل�س�لح 
الداعم�ت اجلدد. وهذه النت�ئج منطقية ومتوقعة، حيث اإن للداعم�ت القدامى جتربة �س�بقة 
الث�نية،  املرحلة  يف  جتربة  اجلدد  وللداعم�ت  امل�رصوع،  من  والث�نية  االأوىل  املرحلة  يف 
ولهذه التج�رب ت�أثري ايج�بي على مواقفهن جت�ه اأمن�ط توا�سلهن على م�ستوى التوا�سل 
مع الذات ومع االآخر. اأي اأن للداعم�ت القدامى مواقف اأكرث اإيج�بية جت�ه توا�سلهن الذاتي، 

وتوا�سلهن مع االآخر، مق�رنة ب�لداعم�ت اجلدد والف�قدات اجلدد.
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الدعم املعنوي واالجتماعي من وجهة نظر الفاقدات: 

هل �سحيح اأن الت�سامن وامل�ساعدة تخفف على النا�س  ال�سوؤال االأول:  ◄
همومها وم�سائبها؟ 

الجدول )8( 
تأثير التضامن

القيا�س
N: 94

غري موافقة اأبداغري موافقةاىل حد ماموافقةموافقة جدا

الن�سبةالن�سبةالن�سبةالن�سبةالن�سبة
51.434.311.41.41.4قبل الدعم
64.324.310.00.01.4بعد الدعم

p= 0.091

p> 0.05 :اأي t=1.21
S.D.= 0.846 M.D.= 1.671 القبلي

S.D.= 0.794 M.D.= 1.500 البعدي

تظهر بي�ن�ت هذا اجلدول اأن اأغلبية الف�قدات والداعم�ت توافقن على اأن الدعم ي�س�عد 
الن��ص على التخفيف من ال�سعور ب�ل�س�ئقة، يف حني اأن الفروق بني القي��سني غري جوهرية 

اإح�س�ئيً�، االأمر الذي يعني اأنهن يوؤمن ب�أهمية الدعم قبل خو�سهن هذه التجربة. 
ال�سوؤال الث�ين: هل ت�سعرين اأنك مررت بظروف اأدت اإىل طلب امل�ساعدة؟  ◄

الجدول )9( 
ظروف بحاجة للمساعدة

القيا�س
N: 94

وال مرةاأحياناكثري مرات
الن�سبةالن�سبةالن�سبة

77.121.41.4قبل الدعم
91.48.60.0بعد الدعم

P= 0.017

p< 0.05 :اأي t= 2.628
S.D.= 0.462 M.D.= 1.242 القبلي

S.D.= 0.281 M.D.= 1.085 البعدي

من الوا�سح ح�سب هذا اجلدول اأن اأغلبية الف�قدات والداعم�ت يوؤمن اأنهن بح�جة اإىل 
املوقف،  لهذا  وعيهن  رفع  يف  �س�عدت  الدعم  عملية  اأن  حني  يف  الفقدان،  نتيجة  م�س�عدة 

وبخ��سة اأن املق�رنة البعدية القبلية تظهر تغيريات جوهرية يف املوقف.
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ي�ساندك  اأن  من ميكن  هناك  اأن  �سخ�سيا  ت�سعرين  هل  الث�لث: ◄  ال�سوؤال 
وي�ساعدك يف حمنتك و�سعوباتك؟ 

الجدول )10( 
المساندة والدعم الخارجي

الأحيانانعمالقياس

N: 94النسبةالنسبةالنسبة

62.920.017.1قبل الدعم
70.021.48.6بعد الدعم

P= 0.187

p> 0.05 :اأي t= 1.332
S.D.= 0.774 M.D.= 1.542 القبلي

S.D.= 0.643 M.D.= 1.385 البعدي

وفق هذا اجلدول ال تتوافر فروق دالة اإح�س�ئيً� يف موقف الف�قدات والداعم�ت حول 
القي��سني  بني  الفقدان  خالل  م�س�عدته�  ت�ستطيع  خ�رجية  دعم  م�س�در  بوجود  �سعوره� 

البعدي والقبلي. ولكن من الوا�سح اأن غ�لبيتهن ي�سعرن ب�أهمية امل�س�ندة اخل�رجية. 
ال�سوؤال الرابع: كيف ممكن تقييم هذا الدعم؟ ◄ 

الجدول )11( 
تقييم الدعم

القيا�س
N: 94

ال ت�ساعد باملرةال ت�ساعدت�ساعد بع�س ال�سيءت�ساعدت�ساعد كثريا

الن�سبةالن�سبةالن�سبةالن�سبةالن�سبة

37.132.925.72.91.4قبل الدعم
40.045.714.30.000.0بعد الدعم

P= 0.091
t= 1.715

S.D.= 0.940 M.D.=1.985 القبلي

p> 0.05 :اأي S.D.= 0.695 M.D.=1.742 البعدي

يو�سح اجلدول )11( اأن حوايل 86% من الف�قدات والداعم�ت يقررن بف�ئدة امل�س�عدة بعد 
تلقيهن الدعم مق�رنة بــ 70% منهن )قبل الدعم( ، يف حني ال توجد فروق دالة اإح�س�ئيً� بني 

املتو�سط�ت احل�س�بية يف القي��ص البعدي مق�رنة ب�ملتو�سط�ت احل�س�بية يف القي��ص القبلي. 
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ال�سوؤال اخل�م�ص: ما هي م�سادر هذا الدعم؟  ◄
الجدول )12( 
مصادر الدعم

موؤ�س�ساتيةاجتماعيةعائليةالقيا�س
N: 94الن�سبةالن�سبةالن�سبة
52.921.425.7قبل الدعم
27.121.451.4بعد الدعم

P=0.000
t=4.114

S.D.=0.879 M.D.=2.257 البعدي
p< 0.05 :اأي S.D.=0.879 M.D.=1.742 القبلي

ب�س�أن م�س�در  مواقفهن  على  ت�أثرياً  والداعم�ت  الف�قدات  به�  التي مرت  للتجربة  اإن 
الدعم، اأي اأن حوايل 26% منهن اعتقد قبل الدعم اأن املوؤ�س�س�ت هي م�سدر امل�س�عدة، ولكن 
الن�سبة ارتفعت اإىل 51% بعد الدعم وهذه التغيريات تعدُّ جوهرية اإح�س�ئيً�، وهذه النتيجة 

تعزز اأهمية الدعم الذي يوفره امل�رصوع.

مواقف الفاقدات جتاه التكيف مع الفقدان: 
قدرتهن  ُفح�ست  الفقدان، كم�  اجلدد مع  الف�قدات  به�  تتع�مل  التي  الكيفية  ُفح�ست 
على الت�أقلم. وقي�ست مواقفهن يف ثالث مراحل حرجة: قبل الفقدان، وقبل الدعم وبعد الدعم. 

واجلدول )13( يظهر توزيع الف�قدات ح�سب مواقفهن جت�ه جميع فقرات الفقدان والدعم. 
الجدول )13( 

 )N: 94( توزيع الفاقدات حسب الدرجة الكلية لمواقفهن تجاه االضطرابات

القيا�س
مطلقانادرااأحياناغالبا دائما

الن�سبةالن�سبةالن�سبةالن�سبةالن�سبة
0.00.012.948.638.6قبل الفقدان

0.02.967.127.12.9قبل الدعم
0.01.418.647.35.7بعد الدعم

تظهر هذه النت�ئج اأن حوايل 92% من الف�قدات اجلدد عربن عن ندرة اأو عدم مع�ن�تهن 
من اأي ا�سطراب�ت قبل الفقدان التي ُفح�ست، اأي اأن 8% منهن ع�نني من اال�سطراب�ت قبل 
الفقدان. يف حني اإن 66% منهن عربن عن ندرة اأو عدم مع�ن�تهن من اأي ا�سطراب�ت بعد 
ت 30% عن ندرة  الدعم. اأم� ب�لن�سبة لفرتة قبل الدعم )اأو ب�الأحرى خالل الفقدان( فقد عربَّ
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اأو عدم وجود اأي ا�سطراب�ت لديهن. اأي اأن 70% منهن ع�نني من ا�سطراب�ت بعد ال�سدمة 
على جميع متغرياته خالل فرتة الفقدان. هل هذه الفروق هي جوهرية اإح�س�ئيً�؟ نرى ذلك 

يف اجلدول االآتي )14( .
الجدول )14( 

ملخص نتائج اختبار »ت« للمقارنة بين مجموعتي الفاقدات القبلية والبعدية 
)N: 70( لمتغيرات التعامل مع الفقدان والدعم

م�ستوى الداللة t قيمة االنحراف املعياري الو�سط احل�سابي القيا�س التعامل مع الفقدان

0.000 5.278
0.674 4.257 قبل الفقدان

ملخ�س
0.528 3.842 بعد الدعم

0.000 6.462 0.574 3.300 بعد الدعم
0.528 3.842 قبل الدعم

اأنه ح�سلت تغيريات جوهرية يف مواقف الف�قدات اجلدد جت�ه  يظهر يف هذا اجلدول 
ا�سطراب�ت الفقدان وجتربة الدعم. يف حني اإن املتو�سط احل�س�بي للدرجة الكلية ملتغريات 
الفقدان ك�نت 4.28 قبل الفقدان )اأي، ن�دراً( و 3.30 خالل الفقدان )اأي، اأحي�نً�( لت�سبح 
3.84 بعد الدعم )اأي، ن�دراً( . توؤكد هذه النت�ئج اأن لعملية الدعم ت�أثرياً اإيج�بيً� على مواقف 

الف�قدات جت�ه التع�مل مع ا�سطراب�ت الفقدان. 
وقد فح�ص كل نوع ا�سطراب على حدة، لرنى هل ح�سلت تغيريات يف مواقف الف�قدة 
نتيجة الدعم اأو ال؟ ب�لتطرق ال�سطراب�ت النوم على �سبيل املث�ل، تظهر النت�ئج وجود فروق 
ذات داللة اإح�س�ئية بني موقف الف�قدات يف فرتة الفقدان، وبني موقفهن يف فرتة م� بعد 
الدعم )t (69) =3.59; p=0.000( يف حني اإن موقف الف�قدات لو�سعهن قبل الفقدان م�س�به 
مت�س�بهة  اأخرى  متغريات  ع�رصة  هن�لك   )t (69) =0.58; p=0.554( الدعم.  بعد  ملوقفهن 
يف النت�ئج وهي: فقدان ال�سهية، والعزلة، واخلوف من الوحدة، وكوابي�ص واأحالم مزعجة، 
االأ�رصة، وعدم  اأفراد يف  ال�سديد، و�رصب و�رصاخ على  والبك�ء  الراأ�ص،  اأ�سوات يف  و�سم�ع 
اأن  النت�ئج  تعني هذه  ب�س�أن مولود جديد.  والقرار  م�سكن�ت  وا�ستخدام  البيت،  اخلروج من 
لعملية الدعم ت�أثرياً يف التخفيف من حدة هذه ال�سلوكي�ت امل�س�حبة للفقدان، وهذه النت�ئج 

تنعك�ص ب�سكل جوهري، اإح�س�ئيً�، من خالل املق�رنة بني الفرتات الثالث.
درجة  يف  تختلف  التي  الفقدان  ملتغريات  تتطرق  املتغريات  من  الث�نية  املجموعة 
متو�سطه� احل�س�بي خالل املق�رنة بني الفرتات الثالث. فعلى �سبيل املث�ل، ب�لتطرق ملتغري 
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الف�قدات يف فرتة  اإح�س�ئي� بني موقف  دالة  تتوافر فروق  اأمرا�ص ج�سم�نية  ال�سكوى من 
واإن   )t (69) =3.34; p=0.001( الفقدان  قبل  م�  فرتة  يف  موقفهن  وبني  الدعم،  بعد  م� 
 t (69) =4.38;(.موقف الف�قدات لو�سعهن بعد الدعم خمتلف اأي�سً� عن موقفهن قبل الدعم
p=0.000( كذلك االأمر ب�لن�سبة لع�رصة متغريات اأخرى هي: الت�ستت وعدم الرتكيز، والرعب 
والطي�رات،  الدب�ب�ت  من  واخلوف  االجتي�ح،  من  واخلوف  الليل،  من  واخلوف  امل�ستمر، 
واجلريان،  االأهل  زي�رة  وعدم  الزوج،  مع  جن�سية  وعالق�ت  للطبيب،  املتكررة  والزي�رات 
وعدم لب��ص املالب�ص التي تريده� وعدم �سنع كعك العيد. هذه النت�ئج توؤكد اأثر الدعم على 
التخفيف من ا�سطراب�ت الفقدان، واأن و�سع الف�قدات قبل الفقدان ك�ن يف درجة »ن�دراً« 

جت�ه اال�سطراب�ت، وك�ن »غ�لبً�« قبل الدعم واأ�سبح »اأحي�نً�« بعد الدعم. 
الف�قدات  لدى  موجود  اال�سطراب�ت  من  جزءاً  اأن  املعطي�ت  هذه  ح�سب  الوا�سح  من 
املجتمع  �رصائح  جميع  منه  تع�ين  الذي  اجلمعي  الفقدان  لت�أثري  موؤ�رص  وهذا  الفقدان،  قبل 
الفقرة  يف  الف�قدات  موقف  املث�ل،  �سبيل  فعلى  االحتالل.  ملم�ر�س�ت  نتيجة  الفل�سطيني 
»اخلوف من االجتي�ح« ك�ن مت�س�بهً� اإىل حد م� يف ثالث فرتات: فقبل الفقدان ك�ن املتو�سط 
وي�سبح  )غ�لبً�(   2.11 الفقدان  خالل  احل�س�بي  املتو�سط  وك�ن  )اأحي�نً�(   2.64 احل�س�بي 
3.53 )ن�دراً( م� بعد الدعم. لكن النقطة املهمة هن� هي اأن عملية دعم الف�قدات خففت من 

�سعورهن ب�خلوف من االجتي�ح، على �سبيل املث�ل. 

مناقشة وتوصيات - أثر جتربة الدعم: 
اإن املراأة الفل�سطينية تواجه، بل تق�وم االحتالل من خالل �سموده� ووعيه� رغمً� عن 
االأ�سى واحلزن، وتواجه اأي�س� وب�لتزامن نف�سه م�س�ألة املح�فظة على مك�نته� يف ظل النظ�م 
الثالثية  اأدوار جديدة. هذه املواجهة  الوقت نف�سه هي ف�قدة وفر�ست عليه�  االأبوي، ويف 

االأوجه تخلق ك�ئنً� قويً� وم�ستعداً خلو�ص اأي جتربة جديدة. 
اإن مع�ن�ة الن�س�ء يف ظل االحتالل ال تقل عن مع�ن�ة اأي فئة �سك�نية اأخرى وخ��سة 
الرج�ل. فكثري من الدرا�س�ت امليدانية ُتظهر اأن املراأة هي االأكرث ت�رصراً من االحتالل الع�سكري 
ومن ت�أثرياته وتبع�ته ال�سي��سية، والع�سكرية، واالقت�س�دية واالجتم�عية. وب�لرغم من ذلك، 
يتم جت�هل مع�ن�ته�، بل يف اأحي�ن يتم اإ�سك�ت �سوته�، فتتزايد مع�ن�ة الن�س�ء يف فرتات 
امللق�ة على ع�تقهن  االإ�س�فية  وامل�سوؤولي�ت  االأدوار  نتيجة  واحلروب  الع�سكري  االحتالل 

كونهن زوج�ت واأمه�ت وف�قدات. 
لقد مت، �سمن جتربة ن�س�ء ف�قدات، و�سف اأو�س�عهن وحتليله�: م� قبل الفقدان، وخالل 

الفقدان، وخالل الدعم وبعد الدعم، كم� تت�سوره� الف�قدات والداعم�ت اأنف�سهن.
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االجتم�عية  وح�لتهن  الف�قدات،  وعمر  الفقدان،  لنوع  اأن  االإح�س�ئي  التحليل  يظهر 
ول�سنوات التعليم ال يوجد اأي ت�أثري على اأمن�ط التوا�سل خالل القي��ص القبلي والبعدي. يف 

حني اأن التحليل يظهر وجود الفروق يف متغريين: املنطقة ال�سكنية ونوع الف�قدات. 
الف�قدات  مواقف  يف  جوهرية  تغيريات  ح�سول  اأي�سً�  االإح�س�ئي  التحليل  يظهر 
مع  التع�مل  على  ت�أثرياً  الدعم  لعملية  اأن  ويوؤكد  الدعم،  وجتربة  الفقدان  ا�سطراب�ت  جت�ه 
ا�سطراب�ت الفقدان. اإن جزءا من هذه اال�سطراب�ت موجود لدى الف�قدات قبل الفقدان، وهذا 
موؤ�رص لت�أثري الفقدان اجلمعي الذي تع�ين منه �رصائح عديدة يف املجتمع الفل�سطيني نتيجة 

ملم�ر�س�ت االحتالل. 
درا�س�ت كثرية ومتعددة تركز على جت�رب الن�س�ء خالل االحتالل واحلروب وخ��سة 
لبن�ن والكويت والعراق وفل�سطني )حب اهلل، 1996؛ �س�لح، 2006؛ ر�سوان، 2006؛  يف 
ج�ر اهلل، 2006؛ الن�بل�سي، 2006( ، ودرا�س�ت اأخرى تربز جت�رب مل�س�ريع عديدة اأجريت 
. وُتظهر   (Ahern, 2004; Kawachi and Berkman, 2001( يف من�طق �رصاع ع�سكري 
اأو الفئ�ت املت�أثرة هن الن�س�ء اللواتي ال يتوافر  نت�ئج هذه الدرا�س�ت اأن اأكرث املجموع�ت 
لهن دعم اجتم�عي ك�ف للتع�مل مع الفقدان. درا�س�ت �سبيهة تظهر اأهمية الدعم االجتم�عي 
الدعم خ��سة يف و�سط فئ�ت  اأهمية هذا  الفقدان، وتوؤكد  يف مواجهة اال�سطراب�ت م� بعد 
الن�س�ء مق�رنة بفئ�ت الرج�ل، وذلك الأن الن�س�ء هن االأكرث عر�سة لهذه اال�سطراب�ت، وهذا 
 . (Dybdahl, 2000; Stein, 2000( يعني اأن الرج�ل بح�جة للدعم، ولكن رمب� ب�سكل خمتلف
االحتالل  الأن  الفل�سطينية؛  املراأة  به�  متر  التي  التج�رب  عن  التج�رب  هذه  تختلف 
م�ستمر، وهذا التهديد مزمن. ف�لتجربة الفل�سطينية فريدة من نوعه� كونه� حت�سل يف �سي�ق 
اال�سطراب�ت  حدة  تت�س�عد  الفقدان  ح�سول  فمع  واالأر�ص.  االإن�س�ن  على  ي�سيطر  احتالل 
فت�سبح املراأة الفل�سطينية تع�ين من توترات وقلق، لي�ص فقط ب�سبب االأو�س�ع االجتم�عية 
واالقت�س�دية وال�سي��سية التي تعي�سه� كل اأ�رصة فل�سطينية، واإمن� الأن زوجه� اأو ابنه� مط�رد 
اأو معتقل اأو م�س�ب اأو �سهيد، اأو ب�سبب هدم بيته� اأو ب�سبب الفقدان املتعدد. وم� نتو�سل اإليه 
من خالل الدرا�سة اأن املراأة الفل�سطينية هي الفئة االأكرث ت�رصرا نتيجة الفقدان، فزي�دة على 
الزوج  االأ�رصية )نتيجة فقدان  اإىل تعزيز واجب�ته�  الذي ينت�به�، ا�سطرت  اخلوف واحلزن 
خ��سة( يف اأحي�ن عديدة، اإ�س�فة اإىل الت�أقلم مع ظروف جديدة فر�ست عليه�. لكن النتيجة 
االإيج�بية هي اأن الن�س�ء، وهنَّ �سح�ي� احلرب، ا�ستطعن التعبري عن قدرتهن على التكيف مع 
هذه الظروف اجلديدة والتف�عل معه�، وهذا التكيف ن�بع من توافر العوامل االجتم�عية التي 
تتمحور حول ميزة التم��سك االأ�رصي والروابط االجتم�عية واالإمي�ن ب�هلل وخ��سة يف اأوق�ت 

ال�سدم�ت )اأبو دقة، 2009؛ عبد اله�دي، 2007؛ تع�مرة وح�سنني، 2010( . 
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التع�مل  �سعوبة  احل�لية  الدرا�سة  نت�ئج  تظهر  ال�سمويل  التدخل  اجت�ه  من  وانطالق� 
مع الفقدان اجلمعي اإال ب�نته�ج تدخل ي�أخذ ب�حل�سب�ن جميع االأطراف: االأفراد واجلم�ع�ت 
الف�قدات والف�قدات  الن�س�ء  العمل �سوية مع  النهج ي�سمن  اأن هذا  واملوؤ�س�س�ت، واالأهم هو 
اإىل توعية  اأي�س�  اأطراف جمتمعية. هذا التوجه يتطرق  اإىل العمل مع  الداعم�ت، ب�الإ�س�فة 
والت�ريخية،  وال�سي��سية،  الع�سكرية،  ال�سي�ق�ت  ت�أثري  حول  املختلفة  املجتمعية  االأطراف 
)Kostelny, 2006; Conner, 2005( الفقدان  هذا  اأفرزت  التي  والنف�سية  واالجتم�عية 
والتع�مل معه� كجزء من عملية الدعم، ومن خالل توعية الف�قدات لتج�رب ذاتية، وحتليل 

هذه التج�رب من منطلق هذه ال�سي�ق�ت. 
اإن عملية فح�ص نت�ئج التجربة �رصورية من ن�حية دعمه� الذاكرة اجلمعية و«�رصاع 
نت�ئج  اأهم  من  الفقدان.  حول   )2007 كيفوركي�ن،  2011اأ؛  )ح�سنني،  والهوية«  الذاكرة 
الدرا�سة هي اأن عملية فح�ص واقع الن�س�ء الف�قدات تعطي الفر�سة يف م�س�ركة هذه التج�رب 
مع الع�مل اخل�رجي. اإن مواقف الف�قدات، كم� وردت وخالل فرتات حي�تية خمتلفة، )خ��سة 
خالل الفقدان وخالل الدعم وبعده( ، تعك�ص اإدراك الف�قدات اخل��ص مل�س�در الفقدان اأال وهو 
االحتالل، وتعك�ص قوة الن�س�ء على حتدي ذلك من خالل االإ�رصار على التغيري وبن�ء مك�نة 
ثق�فية جديدة. ب�لت�يل ففهم هذه التغيريات يف مواقف الف�قدات مهمة لعلم�ء االجتم�ع، 
وهي  واالجتم�عية،  النف�سية  املج�الت  يف  والع�ملني  النف�سيني  ولالأخ�س�ئيني  للب�حثني 
�رصورية ل�س�نعي القرارات وال�سي��س�ت االجتم�عية، بهدف �سم�ن ا�ستمرارية التع�مل مع 

هذه التج�رب، وتطوير التدخل االجتم�عي ال�سمويل يف جم�ل الفقدان.
اأ�سهمت ب�سكل  الدعم احل�لية  اأن جتربة  الدرا�سة،  اإىل نت�ئج  يبدو، من خالل اال�ستن�د 
وهي  املن�سودة،  االأهداف  نحو  جميعه�  تتجه  الف�قدات،  لدى  حتوالت  اإحداث  يف  وا�سح 
الفقدان، واإحداث تغيريات فكرية وع�طفية لديه�، وب�لت�يل  التخفيف من حدة ا�سطراب�ت 
�سلوكية من خالل التع�مل مع ذاته�، ومع اأفراد اأ�رصته�، ومع اأفراد يف بيئته�، ف�لف�قدات 
رغم احلزن واالأ�سى مل ي�ست�سلمن، بل جنحن يف اإع�دة توازنهن وتوازن اأ�رصهن خالل الدعم 
وبعده. ف�لف�قدات اليوم، يظهرن القوة واجلراأة والتحدي، ويظهرن اأن لديهن هوية وذاكرة 

جمعية قوية.
التجربة.  قبل  لديهن  تغيري ح�سل  اأي  من  اأقوى  هو  الف�قدات  لدى  احل��سل  ف�لتطور 
االإح�س�ئي  التحليل  اإن  والداعم�ت جتربة جديدة.  للف�قدات  الدعم وفرت  املرحلة من  هذه 
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الوعي  م�ستوى  على  وبخ��سة  والداعم�ت،  الف�قدات  لدى  اإيج�بية  تغيريات  ح�سول  يوؤكد 
ملركب�ت التوا�سل الذاتي. ولكن يف بع�ص اأمن�ط التوا�سل، وخ��سة التوا�سل مع املوؤ�س�س�ت 
العالقة مع املوؤ�س�س�ت، وميكن اعتب�ر  الف�قدات والداعم�ت ملدى  ح�سل تراجع يف ت�سور 
هذه النتيجة منطقية، من ن�حية مدى تعبري الف�قدات عن مدى ر�س�هن »ال�سلبي« عن اأداء 
املوؤ�س�س�ت، وهذا املدى تعمق بعد الدعم بعدم� مررن بتجربة الدعم التي عززت مواقفهن 

حول عدم قدرة املوؤ�س�س�ت االأخرى على توفري مثل هذه التجربة لهن. 
بالتال تتو�سل الدرا�سة ملجموعة من التو�سيات من اأهمها: 

املراأة  ت�ستطيع  الفل�سطيني، ال  املراأة يف املجتمع  للق�س�ي� املرتبطة مبك�نة  نظراً  1 .
دعم  �سبكة  اإق�مة  هو  ف�ملن�سود  وب�لت�يل  لديه�.  تغيريات  واإحداث  لوحده�،  نف�سه�  متكني 

ن�س�ئية يف جم�ل الفقدان. 
. 2 الفهم الثق�يف �رصوري لتطوير اأي برن�مج تدخل للمراأة والفقدان الن�جم عن وجود 
االحتالل، وب�لت�يل من االأهمية اأن تراعي هذه الربامج احل�س��سي�ت الثق�فية واالجتم�عية 

وعالق�ت النوع االجتم�عي. 
. 3 اإن دمج املراأة يف عملية �سنع القرار مهمة �س�قة نظراً للقيود الثق�فية وال�سي��سية 
والعملية. ومع ذلك، ميكن تطوير جمتمع�ت حملية اأو منظم�ت �سعبية له� قدرة الت�أثري على 
هيئ�ت �سنع القرار، ك�مل�رصعني واحلقوقيني والن��سطني االجتم�عيني والنواب ال�سي��سيني، 

يف جم�ل تطوير برامج من��سبة ل�سح�ي� الفقدان. 
. 4 من ال�رصورة اأن ي�س�عد الدعم على تقوية امل�س�عي لك�سب العي�ص من خالل توفري 

فر�ص عمل جديدة وتطويره� للف�قدات.
. 5 اإن مدى الوعي لت�أثري االحتالل على املراأة قد ارتقى خالل ال�سنوات امل��سية، وم� 
زال هن�ك كثرٌي مم� ينبغي معرفته حول امل�س�ئل املعقدة التي حتيط ب�لفقدان والدعم. اإن 
من اأهداف الربامج، هي حت�سني حي�ة املراأة الف�قدة من خالل اتب�ع نهج متداخل ومتك�مل 

يركز على التوا�سل الذاتي، والتوا�سل مع االآخرين خالل فرتة الفقدان. 
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