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ملخص: 
لدى  الجتماعّي  التكيُّف  ارتباط  اإىل مدى  التعرف  اإىل حماولة  الدرا�سة  تهدف هذه 
ال�الدين الفاقدين لأبنائهم من ال�سفة الغربّية والقد�ض جّراء امل�ت املفاجئ بحدة ردود 
ملنا�سبته  الجتماعّي  امل�سح  منهج  اُ�ستخدم  وقد  الفقيد.  وجيل  للفاقدين  النف�سّية  الفعل 
فقدوا  الذين  والأمهات  الآباء  من   )298( من  العينة  وتكّ�نت  الدرا�سات،  من  الن�ع  لهذا 
مناطق:  على  م�زعني  البحث  يف  امل�ساركة  على  ووافق�ا  املفاجئ،  امل�ت  جّراء  اأبناءهم 
وخميمات  وقرى  مدن  بني  ما  واأريحا،  ونابل�ض،  اهلل،  ورام  واخلليل،  حلم،  وبيت  القد�ض، 
واأ�سارت  احلايل،  البحث  لغر�ض  اأعّدت  ا�ستبانة  ممت  و�سُ والقد�ض.  الغربّية  ال�سفة  يف 
النتائج اإىل وج�د عالقة ذات دللة اإح�سائية بني حدة ردود الفعل النف�سّية لدى الفاقدين 
لأبنائهم جّراء امل�ت املفاجئ، وبني تكيُّف ال�الدين الجتماعّي، وكذلك وج�د فروق يف 
اأبنائهم ُتعزى اإىل جيل البن الفقيد، فتبنّي  مدى تكيُّف ال�الدين الجتماعّي جّراء فقدان 
م�ت  جّراء  النف�سّية  الفعل  ردود  من  جداً  حادة  م�ست�يات  من  يعان�ن  الذين  الأهايل  اأّن 
الفعل  ردود  م�ست�يات  لديهم  ممن  اأقّل  الجتماعّي  تكيُّفهم  يك�ن  مفاجئًا  م�تًا  اأبنائهم 
النف�سّية اأقّل حدة، واأّن الأهايل الفاقدين لأبنائهم يف جيل ال�سباب اأقّل تكيُّفا من الأهايل 

الفاقدين لأبنائهم يف اأجيال اأخرى. 
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The Extent of the Social Coping of Bereaved Parents Who 
Lost an Offspring Due to Sudden Death in the West Bank and 
Jerusalem in Relation to the Extent of Their Religiosity and 

the Death Circumstances

Abstract:

The present study aims at acknowledging the extent of social coping 
among bereaved parents who have lost an offspring due to sudden death 
in the West Bank and Jerusalem and its relation with the level of parents’ 
religiosity and the circumstances of the offspring’s death. The accumulative 
approach ,with its both parts the descriptive and the deductive, has been used 
for this study and the sample consist of 298 mothers and fathers who lost 
their offspring due to sudden death. They have all agreed to take part in this 
study. The sample members have come from different areas in Jerusalem; 
Bethlehem; Hebron; Ramallah; Nablus; and Jericho, in addition to villages 
and camps in the West Bank and Jerusalem. A questionnaire has been 
especially designed for the purpose of this study. 

The results indicate that there are significant differences among the 
parents’ cooping in terms of religiosity. For as, the parents who were more 
religious, were also more accepting compared to the parents who were less 
religious. Moreover, the results also indicate that the parents who lost an 
offspring due to sudden death such as martyrdom, drowning, and killing were 
less accepting and coping compared to the parents who have lost an offspring 
to illness and other causes. 
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متهيد: 
ينط�ي  نتيجة ملا  الإن�سان  ت�اجه  التي  ال�ساغطة  اأ�سد احلالت  الفقدان من بني  يعّد 
عليه الفقدان من تاأثريات واأبعاد خمتلفة على ج�انب حياة الفاقدين اجل�سدّية، والنف�سّية، 
اأملًا  اأكرثها  يك�ن  فاإّنه  املفاجيء،  بامل�ت  الفقدان  يتعلق  وال�سل�كّية. وعندما  واملعرفّية، 
وحزنًا )ا�سبني�يل، 2007( ، حيث تتفاوت حدة ردود الفعل وط�ل مدتها، وتتفاوت تبعًا لها 

 . )McMahon & Gladena, 2000( الفرتات الزمنية الالزمة للتكيُّف
فاعترب ميلر )Miller, 2008( اأّن امل�ت املفاجئ يعّد من بني اأ�سد احلالت ال�ساغطة 
التي قد ُتعر�ض الفاقدين للخطر، فالأزمة حتدث تغريات �سلبية يف حياة الإن�سان، وتنعك�ض 
ا�ستجابات  قد تظهر  واأحيانًا   ،  )Park & Helgeson, 2006( على جميع جمالت حياته 

 )Barakat, Alderfer & Kazak, 2006( مر�سّية اأكرث تطرفًا
اإّن ردود فعل الإن�سان تتاأثر مبدى ردود فعل اأ�رصته ومدى تكيُّفها يف م�اجهة الفقدان، 
وقد اأ�سار ميلر )Miller, 2006; 2008( يف درا�ستني له اإىل اأّن معظم اأفراد العائالت الفاقدة 
يفقدون ال�سيطرة على اأنف�سهم و على اأم�ر حياتهم. وكثرياً ما تتعلق ا�ستجابات الفاقدين يف 
الأ�رصة بن�عّية القرابة مع الفقيد. وعليه، فاإّن انعكا�سات م�ت البن تختلف عن انعكا�سات 
 )Sanders, 1989( واعتربت �ساندر�ض . )Moore, 2008( م�ت الأب، اأو الزوجة، اأو الزوج
يعانيه  قد  نتيجة ملا  تعقيداً  الفقدان  اأن�اع  اأ�سد  من  املفاجئ  امل�ت  البن جّراء  فقدان  اأّن 

ال�الدان من اأعرا�ض �سحّية، وج�سدّية، ونف�سّية، والإ�سابة باكتئاب حاد. 
العلمي يف  البحث  اأّن  الفقدان، غري  البن جانبًا يف درا�سات  لقد ترك م��س�ع م�ت 
البحث يف ما  ال�سابق كرثت قي�ُد  ال�سن�ات الأخرية. ففي  هذا املجال قد جتدد وت��سع يف 
الأهل  عند  امل��س�ع  هذا  يثريه  كان  الذي  الرف�ض  ب�سبب  الفقدان  م��س�ع  بدرا�سة  يتعلق 
من التعاون مع الباحثني ف�ساًل عن عدم رغبة الباحثني للخ��ض فيه، وبخا�سة، واأّن م�ت 
 Stroebee,( اأكرث  نف�سّية  وجه�دا  طاقات  الباحث  من  ويتطلب  بامل�ساعر،  م�سح�ن  البن 

 . )Hansson, Stroebe & Schut, 2002

ويختلف تكيُّف الأ�رص يف م�اجهة الفقدان والثكالن بع�سها عن بع�ض: فمنها من يك�ن 
تكيُّفها �سليمًا ومنها من يك�ن تكيُّفها �سيئًا )اأب� زيد، 1987; والرفاعي، 1988; واإ�سبني�يل 
 );Rubin, 2000 Norman, 1998 ;1989 ،وع�ي�سة، 2007; وجربيل، 2002; وعبد احلق
. وتتعلق م�ست�يات ردود الفعل والتكيُّف يف م�اجهة م�ت الأبناء عند الأ�رص والأفراد بع�امل 
�سخ�سّية، ودميغرافّية خمتلفة، واجتماعّية، و�سحّية، وثقافّية، كما يتفاوت تاأثريها من فرد 
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اإىل اآخر ), Stroebee, Hansson, Stroebe, & Schut, 2002( ، ومن بني هذه الع�امل 
جيل املت�يف. 

لقد اأ�سارت الأدبيات النظرّية اإىل اأّن التكيُّف الجتماعّي للفقدان قد يرتبط بحدة ردود 
فعل الفاقدين النف�سّية )Stroebe, Hansson , 2002( وقد حتدث الأزمة ال�سخمة تغريات 
 Calhoun, & Tedeschi,( فه  تكيُّ �سلبًا على م�ست�يات  الإن�سان وتنعك�ض  �سلبية يف حياة 
2006( ، وقد يرتبط التكيُّف للفقدان بجيل الفقيد، حيث يعّد اجليل من بني الع�امل املهمة 
املرتبطة يف جمالت خمتلفة يف حياة الإن�سان، ففي عدد من احلالت يعّد م�ؤ�رصاً خطرياً، 
ويرتبط كذلك مبراحل النم� ال�سخ�سّي، ودورة حياة الأ�رصة، فقد اأ�سارت الأدبّيات النظرّية 
اإىل ارتباط جيل الفقيد مبدى تكيُّف ال�الدين يف املراحل الالحقة ل�فاته، فم�ت الأبناء يف 
اأكرث حدة ك�ن ال�فاة حدثت يف غري وقتها املت�قع عند الأهل خالفًا  ال�سباب يك�ن  جيل 
ال�سبا  جيل  يف  الأبناء  ت�يف  واإذا   ،  )McGoldrick, Walsh, 2004( الأ�رصة  حياة  لدورة 
وال�سباب، فاإّن حزن الأهل يك�ن اأ�سد بحيث ي�سعب عليهم التكيُّف لفقدانه، وخا�سة اإذا ت�يف 
Stroebee, Hansson, Stroebe, & Schut, 2002 McGold�(  ��سبب امل�ت املفاجيء

 . )rick, & Walsh; 2004

الفل�سطيني مع الفقدان مريرة وقا�سية، فاخل�س��سّية التي يتميز  اإّن جتربة املجتمع 
بها هذا املجتمع مع الفقدان متتد على مدار عق�د ط�يلة، كما اأّن الظروف غري الطبيعية التي 
قلة  مع  مقارنة  التحديات  وتزايد  الحتياجات،  وكرثة  ال�سغ�طات  يف  واملتمثلة  يعي�سها 
امل�ارد، وغياب التدخل املهني، و�ساآلة الدعم الر�سمي وغري الر�سمي، مع ارتفاع احلالت 
التي تعاين من م�ست�يات خمتلفة يف حدة ردود الفعل وم�ست�يات متدنية يف التكيُّف العام 
من  تزيد  قد  املفاجئ.  امل�ت  جّراء  كان  اإذا  �سيما  ول  ب�سكل خا�ض،  الفقدان  مع  والتكيف 
اأّن حلالت  ويبدو  اأبنائهم  ثكالن  عند  فعلهم  ردود  حّدة  وترفع  الفاقدين،  الأهايل  معاناة 
الفقدان ي�جد عدم تكيُّف م�ستمر نتيجة حلّدة ردود الفعل الذي يرتكها الفقدان لدى ال�الدين، 
املجتمع  يعي�سها  التي  الظروف  نتيجة  خمتلفة  بظروف  ال�سباب  من  الكبري  العدد  وفقدان 
بني  العالقة  اإىل  التعرف  يف  تنح�رص  التي  الدرا�سة  م�سكلة  برزت  هنا  ومن  الفل�سطيني، 
حّدة ردود الفعل النف�سّية لدى الأهايل الفاقدين لأبنائهم جّراء امل�ت املفاجئ يف ال�سفة 
الغربّية والقد�ض وبني تكيُّف الأهل الجتماعّي وكذلك، الفروق يف مدى التكيُّف الجتماعّي 
لالأهل ُتعزى اإىل جيل البن حني يت�فى. ورغم جتربة املجتمع الفل�سطيني مع الفقدان وثكل 
الأعزاء، فاإن البحث العلمي يف جمال الفقدان ب�سكل عام يف املجتمع الفل�سطيني نادر جداً، 
ويف جمال فقدان الأبناء جّراء امل�ت املفاجئ يكاد يك�ن معدوما، وكذلك مل يتّم التطرق 
اإىل ارتباط التكيُّف لثكل وفقدان الأبناء بحدة ردود الفعل النف�سّية لالأهل وجيل الفقيد حني 
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ت�فى. لذلك تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف التعرف اإىل العالقة بني حّدة ردود الفعل النف�سّية 
لدى الأهايل الفاقدين لأبنائهم جّراء امل�ت املفاجئ بالتكيُّف الجتماعّي، وكذلك ارتباط 
التكيُّف بجيل الفقيد. وقد تك�ن لنتائج البحث وج�ه عملية وتطبيقية لتط�ير طرق تدخل 
خا�سة بالفقدان يف املجتمع الفل�سطينّي على م�ست�ى الفرد واجلماعة واملجتمع، والتكيُّف 
اإ�سافة املعرفة ح�ل خا�سية الفقدان يف املجتمعات املحتلة ب�سكل عام، ويف  له، وكذلك 
املجتمع الفل�سطينّي ب�سكل خا�ض. وتزود اأ�سحاب املهن الإن�سانّية باملعرفة الالزمة للتدخل 

يف م�اجهة ا�ستجابات الفقدان والتكيف له. 
لدى  الجتماعّي  التكيُّف  ارتباط  اإىل مدى  التعرف  اإىل حماولة  الدرا�سة  وتهدف هذه 
والقد�ض بحّدة ردود  الغربّية  ال�سفة  الفاقدين لأبنائهم جّراء امل�ت املفاجئ من  ال�الدين 

الفعل النف�سّية لديهم وبجيل الفقيد من اأبنائهم. 

اخللفية النظرّية: 
من  والفاقد  بامل�ت   " الفقدان:   )1993( العرب  ل�سان  معجم  يف  منظ�ر  ابن  يعرف 
الذي عرفه  بالثكل  الفقدان  اأو حميمها"، ويقرتن  ولدها  اأو  التي مي�ت زوجها  الن�ساء هي 
ابن منظ�ر: "بامل�ت والهالك وفقدان احلبيب وفقدان الرجل واملراة ولدهما"، فيعّد الفقدان 
من بني اأ�سد احلالت ال�ساغطة التي ي�اجهها الإن�سان يف حياته، ملا له من اأبعاد خمتلفة 
يف ج�انب حياة الفاقد املختلفة. وقد يت�سل الفقدان بثكالن ووفاة اأحد اأعزائه ومعارفه اأو 
اأقاربه. ولدى م�ت اأحدهم، فاإّن العالقة معه تتح�ل من عالقة واقعية اإىل عالقة مبنية على 

الذكريات و احللم )عبد اخلالق، 1987( . 
اإىل  والنتقال  الإن�سان  ج�سم  من  الروح  خروج  ه�  امل�ؤمن  للم�سلم  بالن�سبة  وامل�ت 
يف  الروح  وتك�ن  نهاية،  ل  ما  اإىل  خالدة  احلياة  فيها  تك�ن  التي  الأخرى  احلياة  مرحلة 
حالني: اإّما يف النار، واإّما يف اجلنة. وذلك ح�سبما قدم الإن�سان يف حياته. وي�ؤمن امل�سلم�ن 
باأّن الروح هي من علم الغيب عند اهلل. واأّن الإن�سان ميت ل حمالة، واأّن اهلل ه� الذي يق�سي 
يُت  َماَواِت َواالأَْر�ِس ُيْحِيـي َومُيِ َ َلُه ُمْلُك ال�شَّ متى �سيم�ت الإن�سان يف ق�له تعاىل: {اإِنَّ اهللرّ
رٍي " )التوبة 116( ، ويف قوله تعاىل: » ُكلُّ َنْف�ٍس  ِ ِمن َويِلٍّ َوالَ َن�شِ ن ُدوِن اهللرّ َوَما َلُكم مِّ
َة َفَقْد  نَّ اِر َواأُْدِخَل اجْلَ ْوَن اأُُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحِزَح َعِن النَّ َا ُتَوفَّ َذاآِئَقُة امْلَْوِت َواإِمنَّ

ْنَيا اإِالَّ َمَتاُع اْلُغرُوِر} )اآل عمران: 185( .  َياُة الدُّ َفاَز َوما احْلَ
يظهر امل�ت مبظاهره املختلفة عند كثري من النا�ض، اإ�سافة اإىل وج�د اأ�سكال خمتلفة 
للم�ت وم�اقف م�ؤدية اإليه. ف�قع امل�ت املت�قع على الفاقدين يف احلالت املر�سّية عند 
الأبحاث  وا�ستعرا�ض  تناول  وقبل  املفاجيء.  امل�ت  عن  يختلف  للم�ت  مقدمات  وج�د 
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التي تطرقت اإىل الفقدان الناجم عن امل�ت املفاجئ واملت�قع، ل بد من التطرق اإىل بع�ض 
النظريات التي حاولت تف�سري ردود الفعل وال�ستجابات، والتكّيف للفقدان. 

النظريّات اليت تفسر الفقدان: 
ت�جد العديد من النظريات التي حتاول تف�سري جمرى و�سري مراحل الفقدان واحلداد، 
وحتاول كل نظرّية من جهتها اأن تف�رص ال�ستجابات العادية واملر�سية املختلفة، الناجتة 

عن الفقدان والثكالن. 

نّظرية التحليل النفسّي: 

غري  قدمي  نف�سّي  �رصاع  تن�سيط  تعيد  قد  ال�سدمة  اأو  ال�سدة  اأّن  النظرّية  هذا  تفرت�ض 
حمل�ل، وانبعاث اأو جتدد الر�سا الطف�يل، الأمر الذي ينتج عنه النك��ض وا�ستخدام الآليات 
امل�قف  يحدث  حني  جديد  من  ال�رصاع  وينبعث  والإلغاء.  والإنكار،  الكبت  مثل:  الدفاعّية 
 . )Freud, 1957( ال�سادم مرتافقا مع حماولت الأنا اأن ت�سيطر على امل�قف لتخفيف القلق
وباملقابل، فاإّن اإحدى اأهم نقاط الق�ة لنظرّية التحليل النف�سّي يكمن يف التعامل مع 
الأ�سخا�ض الفاقدين، حيث احلاجة ملحة لفهم الفرد و�سخ�سيته، وه� ما ميكن اأن تق�م به 
هذه النظرّية مب�سامينها عن بناء ال�سخ�سّية، وذلك من خالل فهم الن�سق الثالثي لل�سخ�سّية 
الدفاع  اآليات  لتجنب  ت�ازن  حالة  يف  تبقى  اأن  يجب  والتي   ، العليا(  والأنا  والأنا،  )اله�، 
اإليها،  اللج�ء  واإمكانّية  النظرّية  هذه  باأهمية  ال�ستنتاج  ميكن  وبالتايل،  ال�سحية.  غري 
معها  التعامل  يتم  التي  الظاهرة  ل�سم�لّية  مفيد  نظري  كاإطار  وت�ظيفها  وا�ستخدامها، 

وو�سفها )علي، 1995( . 

نظرّية احملبة والعالقات اإلنسانّية: 

على الرغم من اأّن نظرّية املحبة الإن�سانّية انبثقت عن النظرّية التحليلّية، فاإنها ترتكز 
الآخرين هي  لربط عالقة حب ق�ية مع  النا�ض  باأّن ميل  الجتماعّية، وتدعي  املاهية  يف 
ق�سية غريزية. ويف هذا الإطار، ميكن النظر اإىل النف�سال والبتعاد كاأّنه من دون رغبة، 
 Bowlby,( ال�سخ�سّية  النف�سّية، ويف  وا�سطرابات يف  اإىل �سائقات  بدوره  ي�ؤدي  قد  والذي 

 . )1980; Parkes, &Weiss, 1983; Silverman, 1982

نظرّية التدخل يف األزمات: 

باأّنها:  ُتعّرف  والتي   )Caplan, 1964( كابلن  يد  الأزمة" على  "نظرّية  تط�ير  جرى 
غري  م�اقف  ي�اجه�ن  عندما  الأ�سخا�ض  اأفعال  بردود  املتعلقة  املفاهيم  من  "جمم�عة 
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ماأل�فة "، وقد تك�ن هذه امل�اقف على هيئة ك�ارث طبيعّية، اأو فقدان معنى ما، اأو تغيريات 
لقابلية مفاهيم  . ونظراً   )Ell, 1996( احلياة  اأو تغيريات يف دورة  الجتماعّي،  البناء  فى 
نظرّية الأزمة للتطبيق على كّل من الفرد والأ�رصة على حّد �س�اء، فقد ُدِر�ض تغيري حياة الأ�رصة 
حتت تاأثري الأزمة )Ell, 1995( . ونظراً للمفاهيم اخلا�سة بالبناء الأ�رصّي وتفاعله واأدائه 
ال�ظيفي، ولأّن لها �سلة وثيقة مبا�رصة بالتعامل مع وحدة الأ�رصة التي يف م�قف الأزمة 
)اخل�يل، 2000؛ اب� �سكينة وخ�رص، 2011( ، فاإّن نظرّية الدور لها مكان مهم يف نظرّية 
الأزمة فيما يتعلق بتحليل اأدوار الأ�رصة )ال�سديقي، وعبد اخلالق، 2004( . ومبا اأّن الأزمة 
تخلق حالة حادة من الذعر، فاإّن الإن�سان الفاقد قد يتعر�ض اإىل خطر عدم النتظام املتزايد. 
وذلك لأّن الفقدان يزيد من ا�ستخدام اأ�ساليب ذات اأ�سكال يف امل�اجهة والدفاع. فامل�ت قد 
يتيح الفر�سة للتعرف، ومعاجلة ما كان قبل ذلك يف الالوعي، لذلك فاإّن احلالت احلياتّية 

ال�ساغطة تدرك مثل حالة حتفز على النم� والتغيري )ال�سديقي، وعبد اخلالق، 2004( . 

النظرّية الوظيفّية: 

هناك عدد من املفاهيم التي ت�سكل الأ�سا�ض النظرّي للنظرّية ال�ظيفّية وهي: مفه�م 
الإن�سان، وعالقته بال��سط املحيط به، وبناء ال�سخ�سّية، وخربة ال�لدة، وديناميكّية النم�، 
التكيُّف  ارتباط  تف�سري  ن�ستطيع  قد  املفاهيم  هذه  بع�ض  خالل  فمن  ال�سل�ك،  وديناميات 
الجتماعّي للفاقدين لأبنائهم بحّدة ردود الفعل النف�سّية، وارتباط ذلك بالقدرات الكامنة 

لدى الإن�سان )ال�سديقي وعبد اخلالق، 2004( . 
وتعّد النظرّية ال�ظيفّية الإن�سان كائنًا بي�ل�جّيًا، ونف�سّيًا، واجتماعّيًا بطبيعته، ولد مع 
طاقة نف�سّية اأ�سماها النف�ض اأو الإرادة. وترى هذه املدر�سة اأّن الإن�سان يف عالقته بالبيئة 
املحيطة به قادر على اإحداث تعديل كلّي يف حياته وبيئته. واأّن الإرادة هي طاقة كامنة 
متحفزة للن�ساط، وبالرغم من اأّنها �ساكنة فاإّنها تن�سط فقط، وتبلغ ذروة ن�ساطها عند التحدي، 
ويف م�اقف الأمل، مثل حالت الثكالن والفقدان، وقد ترفع لدى الفاقد القدرة على امل�اجهة 
والتكيُّف. ويف ال�قت نف�سه، فاإّنه بنم� الفرد تكت�سب الإرادة جانبا �سلبيا )اإحباطيا( ي�سميه- 
رانك كما جاء يف ال�سديقي وعبد اخلالق )2004( - بالإرادة امل�سادة التي تع�ق ن�ساط 
الإرادة نف�سها، وهي تن�ساأ �سّد اإرادة الآخرين اأو �سّد ال�اقع، وال�رصاع بني اإرادة الفرد وبني 
ال�اقع املحيط به مبا يف ذلك اإرادة الآخرين اأمر م�روث يف التك�ين البي�ل�جّي لالإن�سان. 
الأم،  رحم  اإىل  للع�دة  املر�سّية  والنزعة  الت�اكلّية  الفرد  جه�د  ال�رصاع  هذا  عنا�رص  ومن 
وهذه قد تن�ساأ لدى الفرد بعد اأن يفقد اأحد اأعزائه، ويزيد ذلك يف اإحباطه وعدم القدرة على 

التكيُّف ال�سليم. 
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عملية  وتتّم  م�ستمر.  ن�سال  اأّنها  على  الإن�سايّن  النم�  عملية  اإىل  ال�ظيفي�ن  وينظر 
النم� على ثالث مراحل وهي: مرحلة الت�سال التي ت�سكل رغبة الفرد بالت�ا�سل والرتباط 
ومرحلة  الآخرين،  مع  والرتباط  الت�ا�سل  فيها  يتّم  التي  الت�سال  ومرحلة  الآخرين،  مع 
النف�سال، وهي اآخر مراحل العالقة واأكرثها اإيالمًا نظراً ملا ي�ساحبها من افتقاد لالإ�سباع 
 Hajek, Sidak, & Sen,( الت�حد،  مرحلة  اأثناء  واأي�رص  اأ�سهل  ب�س�رة  يتحقق  كان  الذي 
الفاقدين لأبنائهم حيث تك�ن  ال�الدين  الفقدان لدى  وهذه املرحلة قد متثل حالة   )1999
�سديدة وم�ؤملة، اإل اأّن هذا الأمل والتحدي ين�سط الإرادة ويدفعها اإىل التحرك مل�اجهته بحيث 
ي�ستطيع الفرد اأن ي�ستغني عما كان يحققه له الت�حد من اإ�سباع. وي�ساعد ذلك برفع م�ست�ى 

امل�اجهة والتكيُّف لدى الفاقدين. 
على  وانعكا�ساته  الفقدان  تف�سري  وتناولت  عاجلت  التي  النظرّيات  اإىل  التطرق  وبعد 
الفاقدين، يت�جب بال�رصورة التمييز بني حالت امل�ت املفاجئ، وامل�ت املت�قع، وردود 

الفعل الناجمة عن كل واحدة منهما. 

املوت املفاجىء واملتوقع: 
اعتاد املهتم�ن بحياة الإن�سان ت�سنيف حالت امل�ت من حيث وق�عها اإىل ن�عني: 
 )Eberwein, 2006( حالت م�ت مت�قعة، وحالت م�ت غري مت�قعة. ويعّد كل من اإبروين
)Raphael & Maddison, 1976( اأّن هناك اأهمية ق�س�ى للم�قف  ، ورفائيل، ومدي�س�ن 
الذي حتدث به حالة امل�ت، وفيما اإذا كانت مت�قعة اأم مفاجئة. وكانت االأدبيرّات النظريرّة 

قد ك�شفت عن ثالثة مواقف حلاالت املوت وهي: 
امل�ت املفاجيء غري املت�قع. . 1
امل�ت نتيجة مر�ض مزمن ق�سري املدى. . 2
امل�ت نتيجة مر�ض مزمن ط�يل املدى. . 3

املوت املفاجيء: 

امل�ت املفاجيء اأو ما ي�سمى مب�ت الفجاأة، وياأتي ب�س�رة مباغته، ويجد الفاقدين غري 
م�ستعدين مل�اجهته، فتنجم عنه حالت من ال�سدمة، واحلزن، والأ�سى، والأعرا�ض املر�سّية 
قد  املفاجيء  امل�ت  بها  يحدث  التي  وامل�اقف  الظروف  اإّن   .  )2003 )بيكمان،  املختلفة 
تت�سل مب�اقف واأحداث تتميز بالعنف، اأو بانهيار مفاجيء مع حماولت يائ�سة لالإنعا�ض، 
الفتاكة،  الأمرا�ض  اأّن  اإىل   )Miller, 2008( ميلر  و   )Paris, 2000( باري�ض  وي�سري كل من 
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عمليات  اإجراء  خالل  حتدث  التي  وامل�ساعفات  والتعقيدات،  ال�سعبة،  ال�سحّية  والأمرا�ض 
ال�فيات قد حتدث حال  اإّن هذه  املت�قعة.  ال�فاة غري  اإىل  ت�ؤدي كذلك  قد  جراحية معقدة 
وق�ع املر�ض اأو بعد ذلك باأيام عدة، وقد يحدث امل�ت املفاجيء حني وج�د املت�يف بعيداً 
عن اأهله وبلده، فيحتمل اأن يقع يف امل�ست�سفى اأو يف ال�س�ارع، اأو يف م�ؤ�س�سة، اأو يف ور�سة 
عمل، اأو يف مركبة. فريى ميلر )Miller, 2008( اأّن امل�ت املفاجئ يعّد من بني اأ�سد احلالت 
ال�ساغطة التي قد تعر�ض الفاقدين للخطر، وقد ي�ؤدي بهم ذلك اإىل م�ساعفات �سلبية مكثفة، 
 Macleod,( و�ساغطة، وم�ستمرة، ورمبا اإىل ا�ستجابات مر�سّية دائمة. وي�سري كل من مكل�د
1999( و ميلر )Miller, 2003( يف اأبحاث اأجرياها ح�ل طبيعة ردود فعل العائالت التي 
وفاته،  وظروف  الفقيد  ح�ل  املعل�مات  زادت  كلما  اأّنه  اإىل  القتل،  ب�سبب  لها  ولداً  فقدت، 
تتعر�ض  قد  العائلة  باأّن  تف�سري ذلك،  العائلة. وميكن  اأفراد  ال�سغط املالحظ على  زاد  كلما 
اإىل خربات ماأ�ساوية ومروعة عندما يطلب منها التعرف اإىل الفقيد خا�سة عند العث�ر على 
بقايا جثتة، هذا عدا عن اأّن خامتة عملية التعرف عادة ما تنط�ي على انعكا�سات مزدوجة: 
فمن ناحية تتاأكد الأ�رص من اأّن فقيدها قد مات، وبالتايل اإنهاء اأي اأمل باأن يك�ن فقيدهم 
ما زال على قيد احلياة، ومن ناحية ثانية فاإّن �سكل اجلثة ومالب�سات ال�فاة قد تعمق الأ�سى 
وتعيق التكيُّف للفقدان. ويف بحث اأجرته �ساندر�ض )Sanders, 1983( حاولت فيه التمييز 
الغ�سب  اأّن م�جات ف�رات  الناجمة عن امل�ت املفاجئ، ف�جدت  الفعل  بني مظاهر ردود 
اأقاربه  َفَقد  باملقارنة مع من  وحادة،  فقد قريب مب�ت مفاجئ كبرية جداً  كانت عند من 
مب�ت مت�قع. وت�سري نتائج البحث اإىل اأّن حالت امل�ت املفاجيء وغري املت�قعة قد �سببت 
لدى الفاقدين فقدان ال�سيطرة على عاملهم الداخلي. ولقد وجدت �ساندر�ض اأنه بعد مرور فرتة 
قليلة على الفقدان تبني اأّن من فقدوا قريبًا ب�سكل مفاجيء اأكدوا على وج�د معاناة ج�سدية 

بخالف من فقدوا قريبًا مب�ت مت�قع حيث حت�سن و�سعهم ب�سكل ملم��ض. 

املوت واألسى املتوقع: 

م�سطلح "الأ�سى املت�قع" )Anticipatory grief( عادًة ما ي�سف حالة الهلع واخل�ف 
من الفراق التي متّر بها اأ�رص املر�سى الذين ي�سهدون امل�ت البطيء وامل�ؤمل، نتيجة معاناتهم 
من اأمرا�ض �سعبة. فالتهي�ؤ وال�ستعداد النف�سّي عند الأقارب لت�قعهم وفاة اأحبائهم قد ت�سهل 
رئي�سة مر�سّية،  ا�ستجابات  ال�فاة، وتقل�ض من خماطر وق�ع  بعد  والهلع  من حّدة احلزن 
الفقدان  الفقدان بحّد ذاته ي�ساعد على امل�اجهة والتغلب على  واجتماعّية ونف�سّية. فت�قع 

 . )Stroebee,& Hansson, 2002(

امل�ت تختلف من حالت م�ت مفاجيء، وحالت  نتيجة  الفقدان  اأّن خربة  نرى  لذا 
م�ت مت�قع، الذي ميكن الفاقدين من الفر�سة للتهي�ؤ وللم�اجهة. 
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استجابات وردود الفعل لدى الفاقدين البالغني: 

عن  تنتج  التي  والفجيعة  والثكالن،  الفقدان،  مع  تت�سل  التي  ال�ساغطة  احلالت  اإّن 
ال�فاة ت�ستدعي ا�ستجابات وردود فعل، نف�سّية، وج�سدّية، ومعرفّية، و�سل�كّية، وقد تختلف 
 Moor,( حّدة هذه ال�ستجابات وردود الفعل باختالف احلالة، واحلدث، وامل�قف فاأ�سار م�ر
اأ�ساليب  اتباع  الرغم من  وعلى  ومتعددة.  للفقدان كثرية  الكبار  ا�ستجابات  اأّن  اإىل   )2007
املنهجّي  البحث  فاإّن  القدم،  منذ  الفقدان  جّراء  وال�ستجابات  الفعل  ردود  ل��سف  خمتلفة 
الأول يف م��س�ع امل�ت املفاجيء اأجري ب�ا�سطة لندمن )Lindemann, 1944( من خالل 
 Coconut( م�ساهداته ومتابعاته الإكلينيكّية للناجني من حادثة حرق القطارات يف لندن
اأعرا�سها املر�سّية  ل  حيث و�سف ب�س�رة منهجّية مراحل الفقدان املركبة، وف�سّ  )Grove
الب�شيطة  واحلزن  الفقدان  اأعرا�س  و�شف  فلقد  جرائها.  من  والهلع  واحلزن 

"Uncomplicated Grief" كاأعرا�س تظهر يف اآن واحد وهي ت�شم: 

اآلم ج�سدّية. . 1
الن�سغال بهيئة املت�فى. . 2
ال�سع�ر بالذنب. . 3
العدوانّية. . 4
فقدان اأمناط ال�سل�ك املعتادة. . 5
اجتاه الفاقدين نح� ردود فعل مر�سية. 6

واأّدت الدرا�سات التي اأجريت منذ ذلك احلني بدورها اإىل تراكم كم كبري من املعرفة يف 
و�سف مراحل الفقدان، واإىل اأّن ال�ستجابة للفقدان بعد م�ت قريٍب لي�ست م�قفًا اأو حادثة 
 Bowlby, 1980;( وقعت ملرة واحدة، واإمّنا هي �سل�سلة اأحداث مت�ا�سلة تك�ن مراحل الفقدان

 . )Parkes & Weiss,1983

التكيُّف مع الفقدان: 

تق�م  التي  التالوؤم  عملية  ويعني  اأ�ساًل،  بي�ل�جي  مفه�م  ه�  التكيُّف  مفه�م  اإّن 
يعني:  املعنى  بهذا  فالتكيُّف  البيئة،  والتعاي�ض مع  البقاء  �سبيل  احلّية يف  الكائنات  بها 
�رصاع  وه�  املحيطة،  البيئة  �رصوط  وبني  وحاجاته،  احلّي  الكائن  بني  ال�رصاع  عملية 
فالإن�سان  هنا  ومن  ال�رصوط،  وهذه  احلاجات  هذه  بني  التالوؤم  اإىل  لل��س�ل  يهدف 
والتالوؤم  التكيُّف  اإىل  لي�سل  الظروف  هذه  م�اجهة  يف  باملرونة  يت�سف  باأن  مطالب 

 . )Norman, 1998( معها
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الذي   )Eysenk, 1972( اإي�سنك  للتكيُّف منها تعريف  التعريفات  العديد من  وقد ورد 
ف�رص التكيُّف بانه: "حالة من الإ�سباع التام حلاجات الفرد من جهة وظروف البيئة من جهة 
اأخرى، واإيجاد حالة من الن�سجام التام بني الفرد والبيئة املادّية والجتماعّية". اأّما مفه�م 
التكيُّف باملعنى النف�سّي، في�سري اإىل اأّن التعديالت التي يحدثها الكائن احلي �س�اء اأكان يف 
اأو بيئة متغرية. )جابر، الكفايف،  اأم يف ال�ظيفة ليتمكن من البقاء يف بيئة جديدة  البيئة 

1988؛ اخلالدي، العلمي، 2009( . 
تتلخ�ض  العام،  التكيُّف  اأّن عنا�رص  ال�ستنتاج  ال�سابقة، ميكن  التعريفات  ومن خالل 
يف اأّنه عملية م�ستمرة ديناميكّية بني الفرد والبيئة، واأّنه عملية متغرية ال�سل�ك وتعديل يف 
والبيئة، حتتاج ل�ستقبال خربات جديدة  الفرد  ان�سجامّية بني  النف�سّي، وه� عالقة  البناء 
ومتعلمة. و للتكيُّف اأهمية يف بناء العالقات الجتماعية، وهنالك ن�عان من التكيُّف هما: 

التكيُّف ال�سليم والتكيُّف ال�سيء. 
يتمثل التكيُّف ال�سليم مبجم�عة من املظاهر ال�سل�كّية مثل املحافظة على ال�سخ�سّية 
املتكاملة، وفهم الفرد لطبيعة �سل�كه، وتغلبه على انفعالته وف�سله، وامل�ساركة الجتماعّية، 
والإح�سا�ض بامل�س�ؤولية اأو الن�سجام بني اأهداف الفرد وجماعته، والثبات الن�سبي على بع�ض 
�سل�كّياته والتزان النفعايّل )الرفاعي، 1988: فهمي، 1979( . فالتكيُّف الإيجابي يك�ن 
من خالل حتقيق الفرد لأهدافه وو�س�له اإىل غاياته واتباعه لدوافعه وحاجاته عن طريق 
قيامه ببع�ض الأمناط ال�سل�كّية التي تر�سيه وير�سى عنها املجتمع. اأّما ال�سكل الثاين، فه� 
التكيُّف ال�سيء وه�: عجز الفرد عن اإ�سباع حاجاته ودوافعه بطريقة مر�سية لنف�سه وير�سى 

عنها املجتمع. ويرجع العجز اإىل اأ�سباب وراثّية، وبيئّية، وانفعالّية )عبد احلق، 1989.(.
ولقد اأ�سارت الأدبّيات النظرّية اإىل حماولة حتديد مراحل احلداد التي يحتاجها الفرد 
 Stroeb and( و�سفها  يف  اختلفت  لكنها  الطبيعية،  للحياة  والع�دة  بها  املرور  اأجل  من 

 . )Schut′s, 1999

مراحل الفقدان: 

ل ي�جد اتفاق بني الباحثني على كيفّية و�سف مراحل الفقدان وت�سنيف مظاهرها 
و�شف  حتاول  عدة  مناذج  توجد  ال�سبب،  ولهذا  املت�قع.  اأم  املفاجيء  امل�ت  يف  �س�اء 

مراحل الفقدان هي: 
النم�ذج الذي يتطرق اإىل الفقدان مركبًا من عدة مراحل. . 1
النم�ذج الذي يتطرق اإىل الفقدان مك�نًا من مركبات واأجزاء. . 2
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النم�ذج الذي يتطرق اإىل الفقدان مهمات. . 3
من  مركبًا  الفقدان  اإىل  يتطرق  الذي  ه�  واعتماداً  انت�ساراً  الأكرث  ال�سائع  فالنم�ذج 
من  املك�ن  وه�   )Kübler� Ross, 1969( رو�ض  ك�بلري-  كنم�ذج  املراحل.  من  �سل�سلة 
و�شف  الذي   )Bowlby, 1980( بولبي  ومنوذج  بدورة احلزن،  خم�ض مراحل واملعروفة 

الفقدان على اأنرّه ميتدرّ على اأربع مراحل: 
فرتة ت�س��ض احل�ا�ض. . 1
مرحلة الت�س�ق اجلارح للفقيد والبحث عنه. . 2
مرحلة البلبلة والياأ�ض. . 3
مرحلة التنظيم من جديد. . 4

واآخرون مثل وتكنز )Watkins, 1992( قلرّ�شوا مراحل الفقدان اإىل ثالثة مراحل: 
مرحلة ال�سدمة. . 1
مرحلة امل�اجهة. . 2
مرحلة التغلب وال�سيطرة. . 3

املرحلة االأوىل- ال�شدمة: 
وتبداأ هذه املرحلة عند تلقي خرب الفقدان وت�ستمر لفرتة زمنية قد ل تك�ن ط�يلة. ول 
يدرك الفاقد يف هذه املرحلة، ب�سكل معريف، مدى كارثته وه�ل خ�سارته من خالل ح�س�ل 
ال�سع�رية تك�ن  ا�ستجاباته  فاإّن  للفاقد وبني م�ساعره. ولذلك  املنطقي  التفكري  فج�ة بني 
بالعادة اأكرثها عف�ية، وكلما كانت الكارثة مفاجئة وغري مت�قعة اأكرث، كلما كانت ال�سدمة 
اأ�سد حدة. فال�ستجابات ال�سع�رية تتجه نح� احلدة والتطرف، اأو تتخذ ت�جها عك�سّيا، فقد 
اأو  اأزمة الفقدان  ي�ستجيب الفاقد بذه�ل وعدم ا�ستجابة ما قد يع�ق قدرتهم على م�اجهة 

 . )McMahon & Gladena, 2000( باملقابل اإ�سابة الفاقد باإجهاد ال�سدمة
املرحلة الثانية- املواجهة: 

يف  والن�سغال  امل�ؤمل  بال�ستياق  عادة  وتبداأ  وط�يلة،  و�سعبة  بطيئة  مرحلة  هذه 
بعد  الرابع  الأ�سب�ع  اإىل  الثاين  الأ�سب�ع  تك�ن من  واأ�سعب فرتة  الذهني،  واخليال  الذاكرة 
اجلنازة. وفيما ياأتي بع�ض امل�ساعر الق�ية التي قد تظهر يف هذه الفرتة، والتي قد متتد اإىل 
ثالثة اأ�سهر، وتبداأ بالتال�سي عند ا�ستكمال مدة �ستة اأ�سهر اإىل �سنة كما و�سفتها مكماه�ن 

 . )McMahon & Gladena, 2000( وغالدينا
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ال�ستياق امل�ؤمل لدرجة التحدث مع ال�سخ�ض امليت. . 1
الن�سغال يف م��س�ع امل�ت )ل ميكن التفكري باأي �سئ اآخر( . . 2
ذكريات ح�ل الفقيد. . 3
خيالت ذهنية عن الفقيد. . 4
5 . )Price, 2005( ال�سع�ر باأّن ال�سخ�ض امليت م�ج�د يف الغرفة
احلزن. . 6
�سق�ط الدم�ع وحدها وب�سكل تلقائي عند تذكر الفقيد. . 7
فقدان القدرة على الن�م. . 8
فقدان القدرة على الرتكيز. . 9

فقدان ال�سهية. . 10
الع�سبية الدائمة. . 11
الك�سل. . 12

يتمثل التح�ل واخلروج من هذه املرحلة يف حلظات قليلة من ال�سع�ر بالع�دة اإىل 
ووج�د  غداً،  يحدث  قد  ل�سيء  واأمل  ما،  ب�سيء  اهتمام  حلظات  ووج�د  الطبيعّية  احلياة 
وبق�ة  كثيف  ب�سكل  امل�ساعر  هذه  تكررت  وكلما  بالراحة.  ال�سع�ر  من  ق�سرية  حلظات 
وعمق، كلما اقرتب الفاقد اأكرث للمرحلة الثالثة وهي مرحلة ال�سيطرة والنتظام من جديد 

 . )McMahon & Gladena, 2000(

املرحلة الثالثة- االنتظام من جديد: 
من  كاملة  �سنة  فرتة  خالل  تك�ن  الطبيعّية  احلياة  اإىل  والع�دة  جديد  من  النتظام 
الفقدان، وب�سكل عام، فاإّن معظم الذين فقدوا اأ�سخا�سًا مقربني يبداأون بالع�دة اإىل احلياة 
الطبيعّية بعد م�سي ح�ايل �ستة اأ�سهر، مع اأن كثريين يق�ل�ن اأن احلياة ل تع�د اأبدا طبيعّية 

كما كانت بعد انق�ساء هذه املدة )اأب� بكر، كيف�ركيان، ع�ي�سة، �سبيط، 2004( . 
قد يحدث خلل يف مراحل الفقدان ال�سابقة، بحيث تاأخذ �سكال مر�سيا، اأو تك�ن مبالغ 
فيها اأو تاأخذ فرتة اأط�ل من املفرت�ض اأن تاأخذه، ويحدث ذلك يف غياب امل�ساندة الجتماعية 

)علي، 1995( . 
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اسرتاتيجيات التكيُّف مع الفقدان: 

طريقة  ي�جد  ول  لأخر،  �سخ�ض  من  تختلف  الأزمات  م�اجة  يف  النا�ض  اأفعال  ردود 
واحدة منا�سبة جلميع احلالت اأو جميع الأ�سخا�ض يف م�اجهة الأزمات، فهذه الردود تتعلق 
بتجارب ال�سخ�ض، وبقدراته الكامنة، وباحلادث نف�سه، وبالظروف واخل�س��سيات التي ميّر 
بها ال�سخ�ض »املنك�ب« بالأزمة. بيد اأّنه من املعروف اأن جميع الأ�سخا�ض ميلك�ن م�ارد 
احلياة  �سغ�طات  مل�اجهة  عام  ب�سكل  وي�ستخدم�نها  والتكيُّف،  للم�اجهة  كامنة  وقدرات 
العمل  اخللل يف  فاإّن  الأبناء،  اأحد  فقدان  . يف حالة  )اإ�سبني�يل، ع�ي�سة، 2007(  الي�مية 
عدة  لأ�سهر  ي�ستمر  وقد  للفقدان،  الأوىل  الأ�سابيع  ق�ي خالل  ب�سكل  يكمن  قد  والت�رصفات 
)Rubin, 2000( ، ولكن طرق التكيُّف مع الفقدان والطرق التي يتم تذكر الفقيد بها هي اأهم 
 )Rubin, 1999( .من ذلك خا�سة؛ لأّنها قد تبقى جزءاً من �سخ�سية الفاقد ط�ال فرتة حياته

استجابات األسرة حلاالت الفقدان وتكيُّفها: 

ت�اجه الأ�رصة العديد من التحديات التي يتطلب منها التكيُّف معها من جديد ب��ساطة 
اإعادة الت�ازن الأ�رصي، فتمّر الأ�رصة يف دورة حياتها بحالت �ساغطة خمتلفة منها: العادية 
العابرة واملت�قعة مثل: �سغ�طات العب�ر من مرحلة اإىل مرحلة يف دورة حياتها، ومنها 
تلك احلالت غري املت�قعة واملفاجئة التي قد تعجز الأ�رصة عن م�اجهتها، وتك�ن مبثابة 
اأزمة م�ستع�سية من قبيل: ال�رصاع، والعنف، والفقدان. وعندما يتعلق الفقدان بامل�ت، فقد 
مباغتًا.  امل�ت  كان  اإذا  اأ�سى  واأكرثها  الفاقد،  على  حدة  الفقدان  اأن�اع  اأ�سد  بني  من  يك�ن 
خلاًل  وحتدث  الأ�رصة،  حياة  جمرى  ت�س��ض  التي  الأزمات  بني  من  ه�  املفاجيء  وامل�ت 
مبا�رصاً يف ت�ازنها، وي�ؤدي اأحيانًا كثرية اإىل عجزها عن امل�اجهة حني تاأتي الأزمة دون 
عليها  وتظهر  فيها،  العاطفي  والت�ازن  ال�ستقرار  فيت�س��ض  لها،  م�ستعدة  الأ�رصة  تك�ن  اأن 
م�جات ال�سدمة التي قد تط�ل اأعرا�سها اإىل �سن�ات. وتع�د ردود الفعل اإىل ظروف امل�قف 

ال�ساغط التي ت�اجهه الأ�رصة. 
وينعك�ض الفقدان يف الأ�رصة على اإعادة بناء الن�سق الأ�رصّي باأن�ساقه الفرعية من جديد، 
واإعادة حتديد الأدوار، وت�زيع الأعباء فيها من جديد، وقد يتطلب نقل الأعباء التي قام بها 
الفقيد من قبل اإىل اأحد اأفراد الأ�رصة الآخرين اأو ت�زيعها عليهم جميعًا اأو اأّن الأ�رصة �ستك�ن 
بحاجة اإىل دعم خارجي للقيام بدور الفقيد، مما يتطلب اإعادة تاأهيل الأ�رصة وتكيفها يف 

ظل الظروف ال�ساغطة من جديد. 
وقد اأكّدت درا�ستان اأجراهما ميلر )Miller, 2006, 2008( على اأّن معظم اأفراد العائالت 
الفاقدة يفقدون ال�سيطرة على اأنف�سهم وعلى اأم�ر حياتهم، ولكّنهم من خالل دعمهم لبع�سهم 
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بع�سًا، ودعم املجتمع املحيط بهم، فاإّنهم يك�ن�ن بذلك يتدرب�ن على ال�سيطرة من جديد 
على حياتهم. 

موت األبناء يف األسرة: 

الفقيد. وميكن  القرابة مع  بن�عية  الفقدان  الفاقدين على  ا�ستجابات  تتعلق  ما  كثرياً 
ال�ستنتاج باأّن انعكا�سات م�ت البن تختلف عن انعكا�سات م�ت الأب اأو الزوجة اأو الزوج، 
. من   )Moore, 2008; Rubin, & Malkinsson, 2001( منها  اأكرث حّدة  تك�ن  لرمبا  بل 
الطبيعي اأّن يك�ن الفقدان والأ�سى م�ؤملا، لكن اأغلب النا�ض ت�سعر باأّن م�ت الأبناء ه� الأكرث 
حّدة بني حالت الفقدان الأخرى، وذلك لتعار�سه مع ت�قعاتنا يف دورة حياة الأ�رصة. ي�سري 
اأّن امل�ت يف ال�اقع ه� حدث حمزن، ولكن م�ت البن ه� حدث  اإىل   )Moor, 2008( م�ر 
�سعب وماأ�ساوي اكرث بالن�سبة لالب�ين لأن الأبناء- بغ�ض النظر عن اأعمارهم- لي�ض من 
ماأ�ساوي  ميعاده حدث  قبل  البن  فان م�ت  وبالتايل،  والديهم.  قبل  اأن مي�ت�ا  املفرت�ض 
اأكرث  اأن ل يعي�ض املهتم  و�سديد. فمن الأ�سا�سيات املعروفة منطقيًا يف حياة الإن�سان هي 
 Neimeyer,( واأن ل يبكي الكبري على ال�سغري بل العك�ض ، )من املهتم به )ل يدفن الأب اإبنه

 . )Keese, & Fortner, 2000

وعندما مي�ت اأحد الأبناء فاإّن الأهل ي�ساب�ن باأن�اع عدة من ال�سدمات اأولها �سدمة 
ولذلك  ابنهم،  على  احلفاظ  على  القدرة  عدم  و�سدمة  ال�سمري،  تاأنيب  �سدمة  ثم  الفقدان، 

 )Blatt, 1994( .يحاول�ن حماية الأبناء الباقني من خالل احلماية الزائدة
اإّن ردود فعل ال�الدين عند وفاة اأبنائهم كانت دائمًا �سعبة وحادة ومتاأزمة، ومليئة 
Os�( �س�ل�م�ن وغرين او�ستريفاي�ض،  الباحث�ن،  ي�سري  ال�سياق،  بالأمل. ويف هذا   ططافحة 
terweis, Solomon, & Green, 1984( اإىل اأّنه على الرغم من اأّن ا�ستجابات جميع اأن�اع 

الفقدان مت�سابهة، اإل اأّن انعكا�سات م�ت ال�لد قد تختلف عن اأن�اع ال�فيات الأخرى، واأ�سار 
كل من جرا�سيك )Girasek, 2005( و روبن )Rubbin, 1993( اإىل اأّن انعكا�سات فقدان البن 
على ال�الدين قد ت�ستمر طيلة حياتهم. فبع�سهم فقط ي�ستطيع�ن الع�دة اإىل حياتهم الطبيعّية، 
بينما بع�سهم الآخر مل يتغلب�ا قط على انعكا�سات الفقدان بحيث ي�سبح�ن منهكني ل طاقة 
لديهم عدا عن معاناتهم من م�ست�يات خمتلفة من الأرق، والكاآبة، والكتئاآب، و�سع�بات 
يف الن�م وعدم التكيُّف الدائم )Johnson, 1987; Moor, 2008; Sanders,1989( . لهذا 
فاإّن التكيُّف حلالت فقدان الأبناء قد يرتبط بردود الفعل الناجمة عن وفاتهم، ولكن حالت 

التكيُّف هذه قد تتباين باختالف جيل البن الفقيد. 
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ارتباط التكيُّف االجتماعّي للفاقدين جبيل االبن املتويف: 

يعّد اجليل من بني الع�امل املهمة املرتبطة يف جمالت خمتلفة بحياة الإن�سان، ففي 
اأم بالآخرين، ويرتبط  الإن�سان نف�سه  �س�اء تعلق بجيل  عدد من احلالت يعّد م�ؤ�رصاً خطراً 
اإىل  النظرّية  الأدبيات  اأ�سارت  فلقد  الأ�رصة،  حياة  ودورة  ال�سخ�سّي،  النم�  مبراحل  كذلك 
ارتباط جيل الفقيد مبدى تكيُّف ال�الدين يف املراحل الالحقة ل�فاته، فم�ت الأبناء يف جيل 
ال�سباب يك�ن اأكرث حّدة ك�ن ال�فاة حدثت يف غري وقتها املت�قع عند الأهل خالفًا لدورة 

 ، )McGoldrick, Walsh, 2004( حياة الأ�رصة
اأهمية  وال�سباب، من  املراهقة  بطيئًا، مبا جليل  يك�ن  عليه  الفقدان  واملرور مبراحل 
للفقدان بعد م�ت قريب  ال�ستجابة  اأّن  التكيُّف معه، وبخا�سة  ال�الدين، ما قد يع�ق  لدى 
لي�ست م�قفًا اأو حادثة واحدة حدثت ملرة واحدة، واإمّنا هي �سل�سلة اأحداث مت�ا�سلة، والتي 
 Bowlby,1980; Parkes and Weiss, 1983; Rando,( تك�ن على ط�ال مراحل الفقدان
1984( ولقد اأ�سار كل من الباحثني راندو )Rando,1983( ورو�سكني )Roskin, 1984( يف 
درا�ساتهما اإىل اأّن ا�ستجابات الأهل ط�يلة الأمد يف فقدان ال�سباب تتميز باأمناط تختلف عن 
ال�ستجابات نح� فقدان الآخرين، فاإّن تربية الأبناء والعناية بهم، ت�ستدعى م�ارد كثرية من 
الأهل، فعند و�س�لهم جيل البل�غ ي�سبح�ن اأمل اأهلهم يف تلقي الدعم منهم والتفاخر بهم 
على اعتبار اأّنهم التح�سيل ال�سخ�سي الذي يرفع مكانتهم، ويرفع م�ست�ى التقدير الجتماعّي 
 )Neimeyer, Keese, & Fortner,2000( لديهم عالوة على اأّنهم ي�سكل�ن ا�ستمراراً لالأهل
زواج  الأهل  فيت�قع  الزواج،  الإقبال على  اأو  الزواج  اأّنهم يف جيل  ا�سمهم، وخا�سة  وحمل 
الت�قعات  هذه  مع  ليتناق�ض  ياأتي  املفاجيء  م�تهم  اأّن  بيد  بهم،  والحتفال  اأبنائهم 
 Stroebee, Hansson, Stroebe, Schut,( الإيجابية كافة التي تتناق�ض مع دورة احلياة
 Belsky,( اأمل �سادمة لهم  وتك�ن مبثابة خيبة   )2002 McGoldrick, & Walsh; 2004
1988( . واأّن فقدان ال�سباب يف الأ�رصة قد يفقدها الت�ازن )ال�سديقي، وعبد اخلالق، 2004( . 

اإن جممل العر�ض النظري ياتي بنا اإىل افرتا�ض مفاده وج�د عالقة بني حدة ردود 
الفعل النف�سّية لدى ال�الدين جّراء م�ت اأبنائهم املفاجئ وبني تكيفهم الجتماعي. فالأهايل 
الذين  فالأهايل  تكيفهم،  م�ست�يات  وتختلف  ويفجع�ن  يتاأمل�ن  اأبناءهم  يفقدون  الذين 
يعان�ن من م�ست�يات غري حادة يف ردود فعلهم النف�سّية يتاأمل�ن ويقا�س�ن نتيجة الفقدان، 
ولكن الأهايل الذين يعان�ن من ردود فعل حادة اأكرث، تزيد �سريورات تكيُّفهم �سع�بة اأكرث، 
 .  )Park,& Helgeson, 2006( اأكرث  بطيء  ب�سكل  احلزن  دورة  اأو  الفقدان  مراحل  وت�سري 
فلقد اأ�سارت الأدبيات النظرّية اإىل اّن التكيُّف الجتماعّي للفقدان قد يرتبط بحدة ردود فعل 
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الفاقدين النف�سّية )Stroebe, Hansson , 2002( . كما اأ�سارت الأدبيات النظرية اإىل وج�د 
فروق يف م�ست�يات التكيُّف الجتماعّي لدى الأهل ُتعزى اإىل جيل البن الفقيد حني ت�فى، 
فيعّد اجليل من بني الع�امل املهمة املرتبطة يف جمالت خمتلفة بحياة الإن�سان، ففي عدد 
من احلالت يعّد م�ؤ�رصاً خطراً �س�اء تعلق بجيل الإن�سان نف�سه اأم بالآخرين، ويرتبط كذلك 
ارتباط  اإىل  النظرّية  الأدبيات  اأ�سارت  فلقد  الأ�رصة،  حياة  ودورة  ال�سخ�سي،  النم�  مبراحل 
جيل الفقيد مبدى تكيُّف ال�الدين يف املراحل الالحقة ل�فاته، فم�ت الأبناء يف جيل ال�سباب 
لدورة حياة  الأهل خالفًا  املت�قع عند  ال�فاة حدثت يف غري وقتها  اأكرث حدة ك�ن  يك�ن 
�س�ؤال  نطرح  تدعنا  الفرتا�سات  هذه  وجممل   ،  )McGoldrick, Walsh, 2004( الأ�رصة 
البحث املركزي الآتي: هل يرتبط التكيُّف الجتماعّي لفاقدي اأبنائهم جّراء امل�ت املفاجئ 

من ال�سفة الغربّية والقد�ض بحّدة ردود الفعل النف�سّية لديهم، وبجيل فقيدهم؟ 

الفرضيّات: 
مدى  وبني  النف�سّية  الفعل  ردود  حدة  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عك�سّية  عالقة  ت�جد 
اأبنائهم جّراء امل�ت املفاجيء. فكلما زادت حدة ردود الفعل،  التكيُّف الجتماعّي لفاقدي 

قّل التكيُّف الجتماعّي للفقدان لديهم. 
ت�جد فروقات ذات دللة اإح�سائية يف تكيُّف الفاقدين لأبنائهم جّراء امل�ت املفاجيء 
فا من  ُتعزى اإىل جيل اأبنائهم حني ت�ف�ا. اأهايل الأبناء يف جيل املراهقة وال�سباب اأقّل تكيُّ

اأهايل الأبناء ال�سغار. 

إجراءات الدراسة: 
قيد  امل��س�ع  مع  يتنا�سب  لأّنه  الجتماعي،  امل�سح  منهج  على  البحث  هذا  يعتمد 

املعاجلة. 

جمتمع الدراسة: 
احلايل  البحث  يف  )الأبناء  اأبناءهم  فقدوا  واأمهات  اأباء  من  الدرا�سة  جمتمع  يتك�ن 
هم الأبناء الذك�ر والبنات الإناث( جّراء م�ت مفاجئ يف املجتمع الفل�سطيني يف القد�ض 

وال�سفة الغربية. 

عينة الدراسة: 
 لقد واجه الباحثان �سع�بة يف حتديد املجتمع الأ�سلي من اأهايل الفاقدين لأبنائهم 
»كرة  اأ�سل�ب  اتبعا  مّت  ولذلك  عنهم،  الكافية  املعل�مات  ت�افر  لعدم  املفاجئ  امل�ت  جّراء 
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يف  اأبنائهم  اأ�سماء  وج�د  لعدم  الفاقدين  الأهايل  من  ممكن  عدد  اأكرب  اإىل  للتعرف  الثلج« 
ق�ائم �سبه منظمة. وب�سبب عدم احلما�ض لدى الأهايل امل�ساركة يف مثل هذه الأبحاث، حيث 
اأ�سارت الأدبيات النظرّية والدرا�سات اإىل عدم وج�د حما�ض، بل معار�سة لدى الفاقدين يف 
امل�ساركة يف اأبحاث الفقدان، نظراً ملا يثريه هذا امل��س�ع من ح�سا�سيات وح�سابات عند 
الأهل )Stroebe, Hansson,Stroebe & Schut, 2002( . وتبعا لذلك مت اُ�ستخدمت العينة 
فقدوا  الذين  والأمهات  الآباء  من   )298( من  مك�نة  عينة  اإىل  ال��س�ل  مّت  فلقد  املتاحة. 
اأبناءهم جّراء امل�ت املفاجئ، ووافق�ا على امل�ساركة يف البحث م�زعني على مناطق: بيت 

حلم، واخلليل، ورام اهلل، و نابل�ض، واأريحا، والقد�ض. ما بني مدن، وقرى، وخميمات. 
الجدول )1( 

 : )298=N( توزيع مجتمع البحث باالرقام والنسب حسب مكان السكن، وعمر االبن حين توفى

الن�شبة املئوية العدد مكان ال�شكن

48.3 144 قرية

34.6 105 مدينة

17.1 51 خميم

عمر االبن حني وفاته

19.8 59 من 0 – 3 �سن�ات

5.7 17 من 4- 6 �سن�ات

11.1 33 من 7- 12 �سنة

37.9 113 من 13 – 21 �سنة

25.5 76 22 �سنة فاأكرث

أداة الدراسة: 
ا�ستخدمت ا�ستبانة جرى اإعدادها ب��ساطة معدي هذا البحث لهذا الغر�ض. ولقد اُعتمد 

يف بناء ال�ستبانة على جملة من امل�سادر على النح� الآتي: 
املادة النظرّية والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت م��س�ع فقدان ابن اأو ابنة جّراء م�ت 
مفاجئ وامل�اد التي تخت�ض بردود الفعل النف�سّية، اإ�سافة اإىل امل�اد التي تخت�ض بالتكيُّف 

الجتماعي. 
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ا�شت�شارة املتخ�ش�شني يف هذا املو�شوع. 
تفا�سيل  ت�سمنت  حيث  ال�سخ�سّية،  البيانات  على  ال�ستبانة  فاحتة  �سملت  فلقد 
واحلالة  العلمّي،  والتح�سيل  ال�سكن،  ومكان  ال�سن،  مثل:  املت�فى  والبن  ال�الدين،  ح�ل 
ال�فاة، ، وجن�ض املت�يف. ومن ثم  الجتماعّية، والديانة، وعمر البن حني ت�فى، وتاريخ 
مثل:  للفقدان  والتكيُّف  الفعل  ردود  وحّدة  بالفقدان،  تتعلق  فقرات  على  ال�ستبانة  احت�ت 
ت�سعرين  ابني  “وفاة  و  حياتي”،  يف  و�سادمة  �ساعقة  كحادثة  بالفقدان  اأ�سعر  زلت  “ما 
بالغ�سب”، و “وفاة ابني/ ابنتي جعلتني اأعاين من العزلة، “وفاة ابني/ ابنتي اأثرت علّي 
ب�سكل �سلبي على عالقتي باأقاربي”، و “ابتعد عن كل ما يذكرين بابني/ ابنتي املت�فى”، 
اأّن ما جاء يف  اإىل  اإّن اخلانة )1( ت�سري  �سلم من )1- 5( بحيث  الإجابة عليها على  وتتّم 
اجلملة ه� �سحيح دائمًا، واخلانة )2( �سحيح غالبًا، واخلانة )3( �سحيح، واخلانة )4( غري 

�سحيح غالبا، واخلانة )5( غري�سحيح بتاتًا. 
وللتعرف اإىل مدى �سدق اأداة الدرا�سة يف قيا�ض ما و�سعت لقيا�سه ُعر�ست على عدد 
من املحكمني املتخ�س�سني، وبلغ عدد املحكمني )7( حمكمني، وقد جرى حذف عدد من 
الفقرات وتعديلها، واإعادة �سياغة بع�سها، واإ�سافة فقرات اأخرى يف �س�ء اآراء املحكمني 

وتعليقاتهم وملح�ظاتهم. 
وُفح�ض  الدرا�سة،  يف  امل�ساركني  ب��ساطة  وعبئت  ا�ستبانة   )20( ُوّزعت  البداية  يف 
كرونباخ  األفا  قيمة  اأّن  وتبنّي  كرونباخ،  األفا  ب�ا�سطة  ال�ستبانة  لفقرات  الداخلي  الت�ساق 
عالية بحيث تتيح مترير ال�ستبانة على جميع امل�ساركني يف عينة الدرا�سة، وبعد النتهاء 
من تعبئة جميع ال�ستبانات، فح�ض الت�ساق الداخلي جلميع فقرات ال�ستبانة، حيث تبنّي 

اّن قيمها جاءت كما هي مبينة يف اجلدول )2( اأدناه. 
الجدول )2( 

االتساق الداخلي لفقرات ومحاور االستبانة بما يخص ردود الفعل النفسّية، والتكيُّف االجتماعي، 
حسب معامل اختبار ألفا كرونباخ. 

à = 0.831ردود الفعل النف�شية
à = 0.779التكيف االجتماعيرّ مع الفقدان

à =0.726االت�شاق العام لال�شتمارة 

مراحل الدراسة: 
املدن،  حددت  النهائية،  ب�سيغتها  عليها  وامل�افقة  وحتكيمها  ال�ستبانة  اإعداد  بعد 
جّراء  اأبناءهم  فقدوا  الذين  الأهايل  اإىل  ال�ستبانة  فيها  ُمّررت  التي  واملخيمات  والقرى، 
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يف  للم�ساركة  حما�سهم  عدم  الأهل  من  الفاقدين  من  كثري  اأبدى  ولقد  املفاجيء،  امل�ت 
لديهم تتعلق  �سابقة  اإثارة م�ساعر  التعامل معه، رمبا خ�فًا من  البحث، وعدم رغبتهم يف 
باأعزائهم، ولتجاوز هذه العقبة، فقد مّت ال��س�ل اإىل الأهايل الذين اأبدو ا�ستعداداً للم�ساركة 
الأهايل  خربة  ب��ساطة  واأي�سا  ا�ستعدادهم،  مدى  ا�ستطالع  طريقة  خالل  من  البحث  يف 

وعالقتهم بالأهايل الآخرين امل�ستعدين للم�ساركة. 
وا�ستغرقت عملية تعبئة ال�ستبانة بني )20- 30( دقيقة لكل ا�ستبانة على حدة، مع 
�رصورة مالحظة اأّن اإطالة ال�قت كانت تع�د اإىل امل�ساعر التي كانت تطف�، وُت�ستح�رص عند 
التعبئة، وا�سطرار العينة للت�قف عن التعبئة. ويف مقابل تلك العقبات والعرثات التي جرى 
جتاوزها، ومل يبد الأهل اأدنى �سع�بة يف فهم عبارات ال�ستبانة، اأو ا�ستع�ساء الفقرات على 
الفهم نظراً ل�سه�لتها وو�س�حها. فتّم جمع )298( ، وامتدت فرتة جمع البيانات اإىل اأربعة 

اأ�سهر. 

النتائج: 
اأ�سارت النتائج اإىل وج�د عالقة ذات دللة اإح�سائية بني حدة ردود الفعل النف�سّية 
وكذلك  الجتماعي،  ال�الدين  تكيُّف  وبني  املفاجئ  امل�ت  جّراء  لأبنائهم  الفاقدين  لدى 
وج�د فروق يف مدى تكيُّف ال�الدين الجتماعّي جّراء فقدان اأبنائهم ُتعزى اإىل جيل البن 
الفقيد، فتبنّي اأّن الأهايل الذين يعان�ن من م�ست�يات حادة جداً من ردود الفعل النف�سّية 
م�ست�يات  لديهم  ممن  اأقّل  الجتماعّي  تكيُّفهم  يك�ن  مفاجئًا  م�تًا  اأبنائهم  م�ت  جّراء 
ردود الفعل النف�سّية اأقّل حّدة، واأّن الأهايل الفاقدين لأبنائهم يف جيل ال�سباب اأقّل تكيُّفا 
الفر�سّية  �سحة  برهنت  النتائج  وهذه  اأخرى.  اأجيال  يف  لأبنائهم  الفاقدين  الأهايل  من 

)1( والفر�سّية )2( . 
ت�جد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني حدة ردود الفعل النف�سّية، وبني مدى التكيُّف . 1

الجتماعّي لفاقدي اأبنائهم يف امل�ت املفاجيء. فكلما زادت حّدة ردود الفعل، قّل التكيُّف 
الجتماعّي لديهم. 

واأ�سارت نتائج اختبار معامل ارتباط بري�س�ن »Pearson Correlation« اإىل وج�د 
الجتماعّي  والتكيُّف  النف�سّية،  الفعل  ردود  حدة  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عك�سية  عالقة 
اأي   r= �0.597; p<0.01 املفاجيء،  لأبنائهم جّراء امل�ت  الفاقدين  ال�الدين  للفقدان عند 
اأّنه كلما زادت حدة ردود الفعل عند الأهايل الفاقدين لبنائهم، كلما قّل التكيُّف الجتماعّي 
لديهم. مما ي�سري اإىل ك�ن التكيُّف الجتماعّي يتغري ح�سب م�ست�ى حدة ردود الفعل النف�سّية 
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�سحة  لتربهن  تاتي  النتائج  هذه  املفاجئ.  امل�ت  جّراء  لأبنائهم  الفاقدين  الأهايل  عند 
الفر�سّية الأوىل. 

ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية يف تكيُّف الفاقدين لأبنائهم جّراء امل�ت املفاجيء، . 2
فا من  ُتعزى اإىل جيل اأبنائهم حني ت�ف�ا. واأهايل الأبناء يف جيل املراهقة وال�سباب اأقّل تكيُّ
One� way ANO�(  أأهايل الأبناء ال�سغار. لقد اأ�سارت نتائج اختبار التباين اأحادي الجتاه

VA( ، واختبار )Tukey( ملعرفة م�سادر الفروق كما ه� مبني على اجلدول )3( . 

الجدول )3( 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمدى التكيُّف االجتماعّي عند الفاقدين أبناءهم

 . )298=N( بسبب الموت المفاجئ ُتعزى إلى جيل االبن/ ة حين توفي

 )F )4,293االنحراف املعيارياملتو�شطالعدداجليل

3 -0593.510.446

10.940
6 -4173.690.442

12 -7333.410.425
21 -131133.180.454
763.180.403ف�ق 22

 P<0.01 

اإىل وج�د فروق ذات دللة اإح�سائّية يف مدى التكيُّف الجتماعّي لفقدان الأبناء يف 
امل�ت املفاجئ ُتعزى اإىل جيل البن/ ة حني ت�يف. )F )4,293( =10.940; p<0.01( وت�سري 
اأهايل الأبناء يف جيل  اأّن مت��سطات التكيُّف الجتماعّي لدى  اإىل   )Tukey( نتائج اختبار 
املراهقة وال�سباب )13- 21، و 22 وما ف�ق( اأقّل من مت��سطات اأهايل الأبناء من الأجيال 
ال�سغرية )0- 3، و 4- 6، و 7- 12( . مما يدل على ان الأهل الذين فقدوا اأبناءهم يف جيل 

املراهقة اأو ال�سباب اأقّل تكيفا من الأهايل الذين فقدوا اأبناءهم يف اأجيال اأ�سغر. 

النقاش: 
يف  الفقدان  درا�سة  ميدان  يف  وا�ستك�سافّيًا  طالئعّيًا  بحثًا  البحث  هذا  اعتبار  ميكن 
جّراء  لأبنائهم  الفاقدين  ال�الدين  لدى  الجتماعّي  التكيُّف  وارتباط  الفل�سطيني،  املجتمع 
خل�ض  ت�ف�ا.  حني  اأبنائهم  وبجيل  لديهم،  النف�سّية  الفلعل  ردود  بحدة  املفاجئ  امل�ت 
البحث،  ا�ستخدام نتائج  التطبيقّية والبحثّية يف  الف�ائد والت��سيات  العديد من  اإىل  البحث 
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املجتمع  يف  للفقدان  املختلفة  اجل�انب  ح�ل  املختلفة  الدرا�سات  اإجراء  اإىل  املجال  وفتح 
الفل�سطينّي. 

جّراء  اأبنائهم  فقدان  عند  الأهل  لدى  الجتماعّي  التكيُّف  ارتباط  البحث  ناق�ض  وقد 
امل�ت املفاجئ بحّدة ردود الفعل النف�سّية لديهم، وتبنّي اأّن م�ست�يات التكيُّف لفقدان الأبناء 
تك�ن بطيئة اأكرث، وتالقي �سع�بات اأكرث لدى الأهايل الذين يعان�ن من ردود فعل نف�سّية 
 )Stroebe, Hansson , 2002( اأقّل حدة.  نف�سّية  ردود فعل  لديهم  الذين  اأكرث من  حادة، 
وتبنّي اأي�سا اأّن جيل البن املت�يف حني وفاته يرتبط بتكيف الهل، حيث تبنّي اأّن الأهايل 
الفاقدين لأبنائهم يف جيل املراهقة وال�سباب اأقّل تكيُّفا من الأهايل الفاقدين لأبنائهم يف 
يعّد  بحيث  باأكملها  لالأ�رصة  ماأ�ساة  ه�  ال�سباب  ريعان  يف  البن  م�ت  فاإّن  اأخرى.  اأجيال 
 Cook &( للفقدان  التكيُّف  فر�ض  من  يقلل  الأمد  ط�يل  حزن  عنه  وينتج  للغاية،  حمزنًا 
Oltjenbruns, 1989( ، واإذا ت�يف الأبناء يف جيل ال�سبا وال�سباب، فاإّن حزن الأهل عليهم 
دعم  قيمة يف  بخ�سارته كم�رد ذي  ل�سع�رهم  لفقدانه  التكيُّف  عليهم  وي�سعب  اأ�سد،  يك�ن 
 Stroebee, Hansson, Stroebe, & Schut, 2002 McGoldrick &( الأ�رصة وا�ستمرارها

 .)Walsh; 2004

وفيما ياأتي نناق�س النتائج ح�شب موا�شيعها. 
العالقة بني حدرّة ردود الفعل النف�شيرّة لدى الوالدين الفاقدين الأبنائهم جررّاء  ◄

املوت املفاجئ وبني تكيُّفهم االجتماعيرّ 
بحّدة  يرتبط  قد  للفقدان  الجتماعّي  التكيُّف  اأّن  اإىل  النظرّية  الأدبيات  اأ�سارت  لقد 
وقد حتدث الأزمة ال�سخمة   )Stroebe, Hansson , 2002( ردود فعل الفاقدين النف�سّية، 
تغريات �سلبية يف حياة الإن�سان وتنعك�ض �سلبا على جميع جمالت حياته، وعلى م�ست�يات 
تكييفه )Park & Helgeson, 2006( وبناء على ذلك قمنا بن�ض الفر�سّية الأوىل التي اّدعت 
وج�د عالقة عك�سية ذات دللة اإح�سائية بني حّدة ردود الفعل النف�سّية، وبني مدى التكيُّف 
الجتماعّي لفاقدي اأبنائهم جّراء امل�ت املفاجيء. فكلما زادت حّدة ردود الفعل، قّل التكيُّف 

الجتماعّي للفقدان لديهم. 
واأ�سارت النتائج اإىل وج�د عالقة عك�سية ذات دللة اإح�سائية بني حّدة ردود الفعل 
النف�سّية والتكيُّف الجتماعّي للفقدان عند الأهايل الفاقدين لأبنائهم جّراء امل�ت املفاجيء، 
مما يدل على ك�ن التكيُّف الجتماعّي يتغري ح�سب م�ست�ى حدة ردود الفعل النف�سّية عند 
جدا  حاد  ب�سكل  املفج�ع�ن  فالأهايل  املفاجئ.  امل�ت  جّراء  لأبنائهم  الفاقدين  الأهايل 
تكيُّفهم الجتماعّي  لذا يك�ن  ال�سباب، تك�ن ردود فعلهم حادة جدا،  اأبنائهم  نتيجة م�ت 
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 Stroebe,& Hansson,( من جديد اأ�سعب بكثري من الأهايل الذين تك�ن ردود فعلهم اأقّل
2002( ، ك�ن الأزمة ال�سخمة الناجتة عن ال�فاة حتدث تغريات �سلبية يف حياة الإن�سان، 
 Calhoun & Tedeschi,( وال�ستقرار  التكيُّف  الت�ازن وعدم  اختالل  احتمالت  وتزيد من 
2006( وك�ّنها ت�ستدعي ا�ستجابات مر�سّية اأكرث حّدة وتطرفا و�سع�بة. قد تع�ق التكيُّف 
للفقدان وتطيل مدته، ورمبا جتعله مزمنًا ب�سبب اأّن ال�سدمة التي يحدثها امل�ت املفاجيء 
ا�ستعادة  وتع�ق  واملقاومة،  للم�اجهة  تبقي جمال  ول  الأعم،  الغالب  ق�ية جداً يف  تك�ن 
القدرة على القيام بالأداء ال�ظيفي، كما كانت عليه احلال قبل الفقدان، وقد ميتد ذلك حتى 
اأّن ال�ستجابات للفقدان بعد امل�ت  على اعتبار   )Miller, 2008( �سن�ات ط�يلة بعد ال�فاة 
املفاجيء لقريب لي�ست م�قفًا اأو حادثة واحدة حدثت ملرة واحدة، واإمّنا هي �سل�سلة اأحداث 
 Bowlby, 1980; Parkes, & Weiss, 1983; Rando,( الفقدان  مراحل  تك�ن  مت�ا�سلة 
Raphael, 1984; Worden, 1982 ;1984( . عالوة على ذلك، ت�جد ردود فعل ق�ية ي�سعب 
ا�سطراب  ب�سبب امل�ت املفاجيء يف حالت  اأعزائه  لفقدان  التكيُّف معها  الفاقد  على  جداً 
التخفيف من حّدة ال�سدمة  فاإّنه ل ميكن   )Barsky & Klerman, 1983( ما بعد ال�سدمة 
العلمي، 2009(  العالج من قبل متخ�س�سني )اخلالدي،  تلق�ا  اإذا  اإل  لها  الفاقدين  وتكيُّف 
. ولقد عززت النتائج التي اأ�سارت اإىل وج�د عالقة بني حدة ردود الفعل النف�سّية والتكيف 
العائالت  اأفراد  معظم  اأّن  على   )Miller, 2008( ميلر  درا�سة  نتائج  الأهل  لدى  الجتماعّي 
الفاقدة يفقدون ال�سيطرة على اأنف�سهم، وعلى اأم�ر حياتهم عند ارتفاع وترية م�ساعر احلزن 
والأ�سى، ويزيد من عدم تكيُّفهم، كما تعزز النتائج ما اأ�سارت اإليه اأبحاث كل من جرا�سيك 
)Girasek, 2005( وروبني )Rubbin, 1993( اإىل اأّن انعكا�سات فقدان ال�لد على ال�الدين 
اإىل حياتهم الطبيعية، بينما  قد ت�ستمر طيلة حياتهم وان بع�سهم فقط ي�ستطيع�ن الع�دة 
من  ويعان�ن  منهكني  واأ�سبح�ا  الفقدان،  انعكا�سات  على  قط  يتغلب�ا  مل  الآخر  بع�سهم 

م�ست�يات خمتلفة من الأ�سى والكاآبة و�سع�بات يف الن�م. 
ارتباط التكيُّف االجتماعيرّ للفاقدين اأبناءهم بجيل الفقيد:  ◄

اأم بالآخرين، ويرتبط كذلك  �س�اء تعلق بجيل الإن�سان نف�سه  يعّد اجليل م�ؤ�رصاً خطراً 
ارتباط  اإىل  النظرّية  الأدبّيات  اأ�سارت  فلقد  الأ�رصة،  حياة  ودورة  ال�سخ�سي،  النم�  مبراحل 
جيل الفقيد مبدى تكيُّف ال�الدين فيما بعد، فم�ت الأبناء يف جيل ال�سباب يك�ن اأكرث حّدة 
McGold�(  ��ن ال�فاة حدثت يف غري وقتها املت�قع عند الأهل خالفا لدورة حياة الأ�رصة

، وبناء على ذلك قمنا بن�ض الفر�سّية الثانية التي اّدعت ب�ج�د   )rick & Walsh, 2004
اإىل  الفاقدين لأبنائهم جّراء امل�ت املفاجيء ُتعزى  اإح�سائية يف تكيُّف  فروق ذات دللة 

جيل اأبنائهم حني ت�ف�ا. 
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فًا من اأهايل الأبناء ال�سغار. فاأ�سارت  اأهايل الأبناء يف جيل املراهقة وال�سباب اأقّل تكيُّ
النتائج اإىل وج�د فروق ذات دللة اإح�سائية يف مدى التكيُّف الجتماعّي لفقدان الأعزاء يف 
امل�ت املفاجئ ُتعزى اإىل جيل البن/ ة حني يت�فى، والتي اأ�سارت اإىل اأّن تكّيف الأهل يف 
جيل املراهقة وال�سباب اأقّل من تكيُّف الأهل الفاقدين لأبنائهم يف اأجيال اأخرى، مما يدل 
على اأّن الأهل الذين فقدوا اأبناءهم يف جيل املراهقة اأو ال�سباب قد ي�اجه�ن �سع�بات يف 
التكيُّف، لأن حادث امل�ت غري مت�قع، ولأن فقدان البن قد يفقد الأ�رصة م�رداً تعتمد عليه، 
ويرتك فراغًا للدور الذي مت�قع القيام به يف خدمة الأ�رصة. وهذه النتائج تعزز ما جاء يف 
الفعل لدى الأهايل املتزامن مع  اإىل حدة ردود  اأ�سارت  التي  النظرّية والدرا�سات  الأدبيات 
املرور مبراحل  البطء يف  ثم  وال�سباب، ومن  املراهقة  الفقدان جليل  ال�سع�بة يف م�اجهة 
لي�ست  للفقدان بعد م�ت قريب  ال�ستجابة  اأّن  التكيُّف معه، وبخا�سة  الفقدان ما قد يع�ق 
م�قفا اأو حادثة واحدة حدثت ملرة واحدة، واإمّنا هي �سل�سلة اأحداث مت�ا�سلة وتك�ن على 
ط�ال مراحل الفقدان. )Bowlby, 1980( وتعزز هذه النتائج التي اأ�سارت اإىل ارتباط التكيُّف 
ورو�سكني   ،  )Rando, 1986( راندو  من  كل  درا�سات  اإليه  اأ�سارت  مما  باجليل،  للفقدان 

 . )Roskin, 1984(

عن  تختلف  باأمناط  تتميز  ال�سباب  فقدان  يف  الأمد  ط�يلة  الأهل  ا�ستجابات  اإّن 
درا�سة  نتائج  اإليه  اأ�سارت  ما  النتائج  هذه  تعزز  كما  اآخرين.  فقدان  نح�  ال�ستجابات 
او�ستريفاي�ض، و�س�ل�م�ن وغرين )Osterweis, Solomon, & Green, 1984( التي اأ�سارت 
اإىل اأّن انعكا�سات م�ت البن قد تختلف عن اأن�اع ال�فيات الأخرى، ويع�د ذلك اإىل �سن جيل 
"ابن ي�مه" تختلف عن ال�ستجابات يف حالة وفاة  البن، لأّن ال�ستجابات مل�ت ر�سيع 
اأ�سد واأق�سى، واأّن التكيُّف لها يك�ن اأ�سعب واأبطاأ.  �ساب حيث تك�ن م�ساعر الأ�سى واحلزن 
الكثرية حيث  امل�ارد  الأهل عليهم  اأنفق  اأن  بعد  البل�غ  ال�سباب و�سل�ا جيل  الأبناء  فك�ن 
كان�ا م�ستهلكني مل�ارد الأ�رصة، وو�سل�ا اإىل مرحلة البل�غ، وا�سبح�ا اأمل اأهلهم يف تلقي 
الدعم منهم والتفاخر بهم على اعتبار اأّنهم التح�سيل ال�سخ�سي الذي يرفع مكانتهم، ويرفع 
 Neimeyer,( لالأهل  ا�ستمراراً  اأّنهم ي�سكل�ن  التقدير الجتماعّي لديهم عالوة على  م�ست�ى 
الإقبال  اأو  الزواج  جيل  يف  اأّنهم  وخا�سة  ا�سمهم،  وحمل   ،  )Keese, & Fortner, 2000

ياأتي  املفاجيء  م�تهم  اأّن  بيد  بهم،  والحتفال  اأبنائهم  زواج  الأهل  فيت�قع  الزواج،  على 
 Stroebee,( ليتناق�ض مع هذه الت�قعات الإيجابية كافة، التي تتناق�ض مع دورة احلياة
 Belsky,( وتك�ن مبثابة خيبة اأمل �سادمة لهم )Hansson, Stroebe, & Schut, 2002

1988( . وقد ترد الفروق يف م�ست�يات تكيُّف الأهل لفقدان الأبناء يف الأجيال املختلفة اإىل 
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التجارب امل�سرتكة لكال ال�الدين مع البن ال�ساب، حيث تك�ن من ناحية الدمي�مة الزمنية 
الأب والأم، وهم  ال�سباب يت�ل�ن م�س�ؤوليات م�ساعدة  اإّن  الأطفال حيث  اأكرث من  والكثافة 
يق�م�ن باأعمال ال�سيانة وامل�ساعدة املنزلية لالأم، والأم يف العادة تظهر ن�عًا من امل�ساعر 
اخلا�سة جتاه ال�سباب من اأبنائها على اختالف جن�سهم، فهي تبني اأحالمًا جتاههم وجتاه 
م�ستقبلهم، وزواجهم، وتخرجهم. وفقدان ال�سباب يف الأ�رصة قد يفقدها الت�ازن )ال�سديقي، 
اإن�سان مهم لدينا يخل بالت�ازن  الأزمة، فاإّن م�ت  . وطبقًا لنظرّية  وعبد اخلالق، 2004( 
Mc�(  للقائم عند الفاقد، كما اأن الفقدان يدرك كاأّنه حادث اأو م�قف حياتي معيب وم�ؤمل.

 )Mahon & Gladena, 2000

الصعوبات اليت واجهت الدراسة: 
مل ميّثل جميع الأهايل الفاقدين لأبنائهم جّراء امل�ت املفاجيء ب�سبب عدم ت�افر . 1

املفاجيء  امل�ت  جّراء  لأبنائهم  كفاقدين  املعروفني  الأهايل  ميّثل  فلم  عنهم،  املعل�مات 
الثلج"  "كرة  اأ�سل�ب  اُتّبع  ولذلك  البحث.  يف  امل�ساركة  على  بع�سهم  م�افقة  عدم  ب�سبب 
للتعرف اإىل اأكرب عدد ممكن من الأهايل الفاقدين لعدم وج�د اأ�سماء اأبنائهم يف ق�ائم �سبه 

منظمة كال�سهداء. 
اإ�رصاك . 2 دون  والقد�ض  الغربّية  ال�سفة  من  الفاقدين  اأهايل  على  البحث  اقت�رص  لقد 

الفل�سطينيني يف غزة، ويف الداخل، ويف ال�ستات. 
اإّن التمعن يف تفا�سيل ال�ستبانة قد يثري العديد من امل�ساعر املدف�نة من غ�سب، . 3

وحزن، ورمبا ف�ران الأع�ساب التي ترتبط مع الفقدان ب�سكل حتمّي، الأمر الذي منع بدوره 
العديد من الأهايل من امل�ساركة يف البحث. 

التوصيات: 
يف �شوء االإطار النظريرّ والعملي لهذه الدرا�شة، ونتائجها، ومناق�شتها تو�شي 

الدرا�شة مبا ياأتي: 
تعمل . 1 والتي  الفاقدين،  لالأهايل  وتقدميها  والعالجّية  الإر�سادّية  الربامج  ت�سميم 

على تنمية قدراتهم على م�اجهة ما يتعر�س�ن له من م�سكالت من خالل تدعيم �سالبتهم 
والجتماعي  النف�سي  والإر�ساد  النف�سّية،  ال�سحة  م�ؤ�س�سات  خالل  من  وتق�يتها  النف�سّية 

احلك�مّية، وغري احلك�مّية. 
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حت�سني كفاءة العاملني يف جمال الرعاية الجتماعّية و اخلدمات النف�سّية من اأجل . 2
م�ساعدة الأهايل الفاقدين لأبنائهم يف م�ت مفاجئ ب�سكل مهني ومدرو�ض مل�اجهة مثل 

هذه احلالت. 
لدى . 3 التدخل  يف  وت�ظيفها  الدرا�سة  هذه  عن  الناجتة  املعرفة  ا�ستخدام  �رصورة 

الأهايل الفاقدين لأبنائهم يف املجتمع الفل�سطيني. 
يف . 4 وبخا�سة  الفاقدين،  بالأهايل  تهتّم  م�ستقبلّية  اأبحاث  باإجراء  القيام  �رصورة 

الأخرى  احلياة  وظروف  الحتالل،  عليه  يفر�ض  الذي  الفل�سطيني  املجتمع  مثل  جمتمع 
م�اجهة الفقدان ب�سكل كبري. 

اإجراء درا�سات م�سابهة تتناول متغريات اأخرى مل تتناولها الدرا�سة احلالية مثل: . 5
اأقارب الفقيد واإخ�ته واأ�سدقائه، والتطرق اإىل ع�امل ثقافّية ودينّية. 
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