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 أقرباء الفلسطينيات للنساء واالجتماعي النفسي التىافق
 اإلسرائيلية األرقام مقابر يف احملتجزين الشهداء

ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ عمى التوافؽ النفسي  _ممخص ال
واالجتماعي لمنساء الفمسطينيات ٌأقرباء الشيداء المحتجزيف في مقابر 
األرقاـ اإلسرائيمية وعالقتو مع متغيري صمة القرابة بالشييد الفمسطيني 
وعدد سنوات احتجاز الجثماف. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ بناء استبانة 

يف فقرة تقيس التوافؽ النفسي ببعديو النفسي مكونة مف ثالث
واالجتماعي، واستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي. بمغ حجـ 

( فاقدة بالطريقة القصدية العرضية. وأظيرت نتائج 081العينة )
الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التوافؽ النفسي 

ت ألقربائيف الشيداء في واالجتماعي لدى النساء الفمسطينيات الفاقدا
فمسطيف والمحتجزة جثامينيـ في مقابر األرقاـ اإلسرائيمية وذلؾ مع 
متغيرات صمة القرابة بالشييد وعدد سنوات احتجاز الجثماف. وقد 
خمصت الدراسة بعدة توصيات أىميا برامج إرشاد وتوجيو نفسي 

 .واجتماعي لمنساء الفاقدات وخاصة أميات الشيداء
التوافؽ النفسي واالجتماعي، أقرباء الشيداء في   مفتاحية:الكممات ال

 .مقابر األرقاـ اإلسرائيمية
 المقدمة. 1

ُيعد الشعب الفمسطيني مف أكثر شعوب العالـ التي      
تعرضت لمفقداف، وال يزاؿ الكثير مف أبناء الشعب الفمسطيني 
يعانوف مف تبعات الفقداف وخاصة النساء. حيث تعتبر تجربة 
الفقداف مف التجارب المؤلمة في حياة اإلنساف لما ليا مف 
انعكاسات مختمفة سواء أكانت نفسية أو اجتماعية أو جسدية قد 
تؤدي إلى ظيور العديد مف االضطرابات أو المشاكؿ النفسية 
واالجتماعية. ومما ال شؾ فيو أف تجربة الفقداف في فمسطيف قد 

شخص يعيش تحت مّست معظـ شرائحو حتى إنو ال يكاد 
االحتالؿ اإلسرائيمي لـ يمر بيذه التجربة بصورة مباشرة أو غير 

 .مباشرة
وبما أف التوافؽ النفسي واالجتماعي يعتبراف مف المفاىيـ       

المرتبطة بالشخصية البشرية في مراحؿ نموىا المختمفة فقد حاز 

 ىذا المفيـو عمى الصدارة، واالىتماـ لدى العديد مف الباحثيف
في العمـو االجتماعية، خاصة في ميداف الصحة النفسية 
والخدمة االجتماعية وعمـ االجتماع، كما أف ىناؾ عالقة ما بيف 
الفقداف ومدى التوافؽ النفسي واالجتماعي، وذكر بيذا الصدد 

[ بأف لمتوافؽ ثالثة اتجاىات تتمثؿ في: التوافؽ 0] الشاذلي
ممي العاـ الذي يجمع الشخصي والجماعي واالجتماعي، والتكا

 .ما بيف االتجاىيف األوؿ والثاني مًعا
[ إلى عدد 6] ىذا وقد أشار عدد مف الباحثيف أمثاؿ حشمت     

مف العوامؿ التي تساىـ في تحقيؽ التوافؽ السوي لدى األفراد 
ممثاًل ذلؾ بمجموعة مف السموكيات كتمتع الفرد بالراحة النفسية، 

اجية العقبات والمشكالت وحميا التي مف خالليا يستطيع مو 
بطريقة ترضاىا نفسو ويقرىا المجتمع، وكذلؾ قدرتو عمى العمؿ 
واإلنتاج وفؽ ما تسمح بو قدراتو ومياراتو والتي تعد مف أىـ 

 .دالئؿ الصحة النفسية
[ 1] وتأكيدًا عمى ما سبؽ أشارت منظمة الصحة العالمية     

والسموكيات التوافقية، في تقريرىا إلى مجموعة مف االستجابات 
التي تظير عمى األفراد الذيف تعرضوا لمصدمات في التعافي مف 
آثار الصدمة النفسية وىي القدرة عمى التصرؼ الموضوعي 
السميـ والنشاط الدؤوب كوسيمة تكيفية في مواجية تبعاتيا 

 .وانعكاساتيا الشخصية
مدافف وبيذا الصدد ُنشير بأف مقابر األرقاـ عبارة عف       

بسيطة أحيطت بالحجارة دوف شواىد، ومثبت فوقيا لوحة معدنية 
تحمؿ أرقاًما، وىي غير معدة حسب الشريعة اإلسالمية أو حتى 
حسب المعايير األخالقية كأماكف لمدفف، ويستخدميا اإلسرائيمييف 
لدفف مف تقتميـ أو تغتاليـ بدـ بارد مف الفمسطينييف أو العرب، 

رقًما معيًنا وتاريخ الدفف يشير لصاحبو  إذ إف كؿ شييد يحمؿ
 .عمى شاىد قبره
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ليذا أطمؽ حبيب اهلل رئيس جمعية أصدقاء المعتقؿ والسجيف في 
 ].4الناصرة ىذا االسـ ألنيا تتخذ مف األرقاـ أسماء لمشيداء ]

وتأكيدًا عمى ما سبؽ فإف لمفقداف تبعات نفسية وسموكية      
مف العوامؿ ومنيا نوعية  عمى الفاقديف، وىذا يرتبط بعدد

الفقداف، ىؿ ىو حدث طبيعي أو استشياد؟ وفي ىذه الدراسة 
يتعامؿ الباحثوف مع االستشياد كأحد أنواع الفقداف السياسي 
والذي لو خصائصو التي تختمؼ في بعض جوانبيا عف الموت 
حدى  الطبيعي، مف حيث معناه والمواجية مف قبؿ الفاقديف، وا 

ستشياد أمر ال يخص العائمة الفاقدة فقط ىذه الخصائص أف اال
نما أبناء المجتمع الفمسطيني عامة سواء داخؿ أو خارج حدود  وا 
فمسطيف التاريخية، ويصبحوف شركاء في األلـ والفقداف. وىذا 
يمنح ىذه الخاصية جانب سيكو اجتماعي إيجابي وخاصة 
المشاركة والدعـ النفسي واالجتماعي الذي يبديو المجتمع 

 .فمسطيني ككؿ تجاه العائمة الفاقدةال
أما الجانب السيكولوجي السمبي فيتمثؿ في عدـ إتاحة     

الفرصة لمتعبير عف مشاعر الحزف واأللـ لمنساء الفاقدات لكوف 
الحدث أمرًا بطولًيا يتعمؽ بالوطف لما يحممو مف قيمة كبيرة، 

مما إضافة لعدـ رؤية ذوي الشييد لو أو معرفتيـ لمكاف دفنو، 
 .يشّكؿ لدييـ المزيد مف الحزف واأللـ

 مشكمة الدراسة. 2
عمى الرغـ مف أىمّية بعض الدراسات السابقة التي تناولت     

الفقداف بأنواعو وانعكاساتو المختمفة عمى النساء الفاقدات: 
، إال أف ىذه الجيود العممية غير كافية في مجاؿ [5,6,7,8]

تبعات الفقداف والتوافؽ فيًما البحث العممي بغرض تفسير وفيـ 
عميًقا، ويرى الباحثوف عمى حد عمميـ أف الدراسات في المجتمع 
الفمسطيني لـ تتناوؿ ظاىرة التوافؽ النفسي واالجتماعي لمنساء 
الفمسطينيات الفاقدات لجثاميف أقربائيف في مقابر األرقاـ 

اؤالت اإلسرائيمية دراسة كافية، وىذا ما دفع الباحثوف لمعرفة تس
تحتاج إلجابات وتفسيرات لموضوع الدراسة. وبيذا فإف الدراسة 

 :الحالية ستحاوؿ اإلجابة عف األسئمة
 أ. أسئمة الدراسة

ما درجة التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى النساء  -1
 الفمسطينيات الفاقدات مع صمة القرابة بالشييد؟

ما درجة التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى النساء  -2
 الفمسطينيات الفاقدات بعدد سنوات احتجاز الجثماف؟

 فرضيات الدراسةب. 
 :انبثؽ عف تساؤالت الدراسة الفرضيات اآلتية وىي

 الفرضية األولى: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
(α ≤ 0.05)  في درجة التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى النساء

الفمسطينيات الفاقدات ألقربائيف الشيداء المحتجزة جثامينيـ في 
 .مقابر األرقاـ اإلسرائيمية تعزى لمتغير صمة القرابة بالشييد

 الفرضية الثانية: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
(α ≤ 0.05)  واالجتماعي لدى النساء في درجة التوافؽ النفسي

الفمسطينيات الفاقدات ألقربائيف الشيداء المحتجزة جثامينيـ في 
مقابر األرقاـ اإلسرائيمية تعزى لمتغير عدد سنوات احتجاز 

 .الجثماف
 أهداف الدراسةج. 
تيدؼ الدراسة إلى معرفة درجة التوافؽ النفسي واالجتماعي      

الفمسطينيات في فمسطيف ( مف النساء 081لدى عينة قواميا )
الفاقدات ألقربائيف مف الشيداء في مقابر األرقاـ اإلسرائيمية، 
وعالقتو مع متغيرات: صمة القرابة بالشييد وعدد سنوات 

 .احتجازه
 أهمّية الدراسةد. 

تنبع أىمية الدراسة الحالية مف أىمية الظاىرة التي تتناوليا،      
حيث تتناوؿ موضوًعا وما يعكسو موضوعيا مف جدة وحداثة 

مركزًيا في حياة المرأة الفمسطينية بشكؿ خاص واألسرة 
الفمسطينية بشكؿ عاـ. كما تكمف األىمية في معطيات لدى 
العامميف في الصحة النفسية في التدخؿ الوقائي أو العالجي مف 
الناحية التطبيقية في بناء استراتيجيات مع ىذه الفئة المستيدفة، 

قد تشكؿ مدخال لتوليد المزيد مف الدراسات  كما أف الدراسة
تتناوؿ متغيرات أخرى مثؿ: العمر والمنطقة الجغرافية والحالة 

 .االجتماعية لمشييد والفصيؿ الذي ينتمي إليو
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 محددات الدراسةه. 
تتحدد الدراسة الحالية باألداة المستيدمة مف تصميـ      

والحدود البشرية مف  الباحثيف التي تتالءـ مع البيئة الفمسطينية.
ـ و 6101ية بيف األعواـ: النساء الفاقدات كذلؾ بالفترة الزمن

ـ. كذلؾ تتحدد بالمعالجات اإلحصائية التي 6105ـ و6104
 .استخدمت فييا

 معيقات وصعوبة الدراسة
صعوبة التنقؿ بيف المناطؽ الفمسطينية بسبب الحواجز      

إلى عينة الدراسة،  العسكرية اإلسرائيمية مما أطاؿ بالوصوؿ
إضافة إلى انتشار عينة الدراسة عمى مساحات واسعة والتكمفة 

 .المادية والوقت إلجراء الدراسة
 مصطمحات الدراسةو. 

ىو عممية تفاعمية بيف الذات ومتغيرات البيئة  التوافؽ النفسي:
مف خالؿ استخداـ أساليب توافقية عند التعامؿ مع األحداث 

التوترات والصراعات التي تقترف بمشاعر الذنب الخالية مف 
 ].9] والقمؽ والشعور بالنقص

ىي الدرجة التي تحصؿ  التعريؼ اإلجرائي لمتوافؽ النفسي:
عمييا الفاقدة لجثماف الشييد عمى مقياس التوافؽ النفسي 

 .المستخدـ بالدراسة الحالية
مف ىو القدرة عمى إقامة اتصاؿ اجتماعي  التوافؽ االجتماعي:

خالؿ االلتزاـ بالقيـ والعادات ومسايرة المعايير االجتماعية 
والمشاركة باألنشطة االجتماعية، وعدـ الشعور بالخجؿ أو 

  [9].اإلحراج في التعامؿ مع اآلخريف
ىي الدرجة التي تحصؿ  التعريؼ اإلجرائي لمتوافؽ االجتماعي:

جتماعي التي عمييا الفاقدة لجثماف قريبيا عمى استبانة التوافؽ اال
 .تـ إعدادىا ألغراض ىذه الدراسة

ىو استشياد أو اعتقاؿ أو ىدـ بيت أو سمب أي نوع  الفقداف:
مف الحقوؽ واألمالؾ الناتجة مف ممارسات االحتالؿ النفسية 

 ].5والعسكرية والسياسية والمدنية ]
والمقصود مف الناحية اإلجرائية ىو االستشياد وعدـ الحصوؿ 

 قبؿ عائمة الشييد مما أثر عمى إتماـ عممية  عمى الجثماف مف

 .الحداد بسبب ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي
تعني جمع جثماف وعّرؼ عند فقياء الديف بأنو جسد  جثاميف:

اإلنساف بعد مفارقة الروح لمبدف، وىي المرحمة التي يمر بيا 
  [10].اإلنساف نتيجة الحكـ بوفاتو في عرؼ الطب والشرع

بالجثاميف في ىذه الدراسة ىي أجساد الشيداء بعد والمقصود 
مفارقة الروح لمبدف نتيجة القتؿ عمى أيدي قوات االحتالؿ 

 .اإلسرائيمي وتـ دفنيـ دوف عمـ ذوييـ
جمع شييد وىو مف استشيد بسبب القضية الفمسطينية  الشيداء:

وكاف مسجاًل في سجالت شيداء منظمة التحرير الفمسطينية 
 ].00أسر الشيداء ]ومؤسسة رعاية 

والمقصود بالشيداء في ىذه الدراسة ىـ الشيداء المحتجزة 
 .جثامينيـ في مقابر أعدتيا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي

مدافف بسيطة أحيطت بالحجارة دوف شواىد  مقابر األرقاـ:
ومثبت فوقيا لوحة معدنية تحمؿ أرقاًما، وىي غير معدة بشكؿ 

ف، وتستخدميا إسرائيؿ لدفف مف ديني أو إنساني كأماكف لمدف
 .تقتميـ مف الفمسطينييف

ىـ في ىذه الدراسة: الزوج، األبناء، اآلباء،  أقرباء الشييد:
 .األخوة لمشيداء المحتجزة جثامينيـ

  اإلطار النظري. 3
 :أواًل: الفقداف في حياة المرأة الفمسطينية

ار تعرض المجتمع الفمسطيني لمعديد مف الفقداف عمى مد     
سنوات االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف مما انعكس سمبا عمى حياة 
األسرة الفمسطينية بما في ذلؾ المرأة. وبيذا الصدد ىناؾ عدة 
أشكاؿ مف الفقداف األوؿ الفقداف المادي ويتمثؿ في: تدمير 
المنازؿ ومصادرة األراضي وحرؽ الممتمكات. وثانًيا الفقداف 

ي االعتداء عمى الحريات الشخصية المعنوي أو النفسي ويتمثؿ ف
 ].06ومنع التجواؿ واالعتقاؿ واالعتقاؿ اإلداري ]

 [؛ وحسنيف01وفي السياؽ ذاتو أشار كؿ مف أبو عياش، ]     
[ إلى أنواع الفقداف التي يتعرض لو المجتمع الفمسطيني 5]

أىميا: االستشياد، االعتقاؿ، اإلصابات، المطاردات، فقداف 
 داف الوطف، وفقدافػػػة، فقػػػاس بالقيمػػػداف اإلحسػػػمصدر الرزؽ، فق
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 .الدور االجتماعي
 :مراحؿ الفقداف

ىناؾ تبايف بيف نتائج الدراسات والنظريات في تحديد       
أف  Bowlby [17] وقد ذكر[14,15,16,17] مراحؿ الفقداف 

 :الفقداف يمر بمراحؿ أربعة ىي
الفاقد بالذىوؿ ويصبح مرحمة الخدراف حيث يشعر الشخص . 1

 .غير قادر عمى معالجة المعمومات مع تشوش حواسو
مرحمة الشوؽ والبحث وىي مرحمة خميط بيف التوتر والقمؽ . 2

الشديد الذي يدفع الفاقد لمرغبة في البحث عف الشخص المتوفي 
 .واستعادتو

مرحمة اليأس ويقع الفاقد في حالة شديدة مف الكرب واأللـ. . 3
نوبات مف البكاء الشديد وال يستطيع التحكـ فييا ويدخؿ وتنتابو 

 .في حالة مف الصمت والكآبة الشديدة إضافة إلى العزلة
مرحمة إعادة التنظيـ وقد تستغرؽ عاًما كاماًل عمى حدث . 4

وف بإعادة التنظيـ والعودة ؤ الفقداف، وىنا فإف معظـ الفاقديف يبد
 ].06إلى الحياة الطبيعية ]

 :دافأعراض الفق
 :[ مجموعة مف أعراض الفقداف تتمثؿ في5] ذكر حسنيف

اضطرابات نفسية كالشعور بالخدراف وتبمد المشاعر . 1
واإلحساس باالنفصاؿ عف اآلخريف وكأف الفاقد ال يعرؼ ما 
يحدث حولو، إضافة لإلحساس بالقمؽ الشديد وتجنب الحديث 

 .عف الفقداف
تذكر الحدث  سوء التكيؼ كالشعور بضيؽ نفسي لمجرد. 2

 .واضطراب ممحوظ في الحياة االجتماعية والمينية
تكرار رؤية الحدث عمى شكؿ صور ذىنية أو أفكار أو . 3

أحالـ مزعجة وكأف الفقداف يتكرر ثانية، وفقداف الشيية 
 .وصعوبات في التركيز واالنزعاج غير العادي مف الضجة

ى مكاف التحسب مف فقداف إضافي والرغبة في المحافظة عم. 4
 .وممتمكات الفقيد كما ىو دوف إحداث تغيير فيو

[ في دراسة ليما أنو تظير 08] وقد ذكر شوقي وشحادة     
حساًسا  لدى األرممة الفاقدة أعراًضا أبرزىا االكتئاب النفسي وا 

بأف الزوج المتوفى ما زاؿ حًيا مع صعوبة بالتوافؽ مع الوضع 
وبرـو عمى عينة مكونة الجديد. وفي دراسة أخرى أجراىا كمبر 

مف مائة وخمسيف أرمؿ وأرممة حيث اتضح أنو وبعد مرور 
سنتاف عمى الفقداف أنيـ أصيبوا بنقصاف شديد في الخاليا 

 .المناعية الوظيفية
 العوامؿ المؤثرة عمى الفقداف والتوافؽ معيا

يتأثر الفاقد بعوامؿ عدة تؤثر عمى فترة األسى وطبيعة ردة 
امؿ تختمؼ في شدتيا وطبيعتيا وعمى التوافؽ الفعؿ، وىذه العو 
 :[، ومف ىذه العوامؿ8مف فاقد آلخر ]

  :درجة القرابة مع الفقيد. 1
لوحظ أنو كمما كانت صمة القرابة بالمفقود أقرب زاد         

الحزف واألسى، وقد أشارت نتائج دراسات أف فقداف الزوج أو 
الزوجة يعتبر مف الصدمات األشد ألًما لما يترتب عميو مف 
تحمؿ الشريؾ الباقي عمى قيد الحياة أعباًء وقيامو بوظائؼ 

 ].09الشريؾ المتوفي ]
أف المرأة   [18,20]:دراسات كؿ مفوقد أشارت نتائج      

الفاقدة تكوف أكثر تعرًضا لالكتئاب واإلصابة باألمراض البدنية 
والنفسية وصعوبة بالتوافؽ النفسي بسبب تعدد المياـ. كما أنيا 
أقؿ توافًقا نفسًيا وتفتقد إلى األمف النفسي إضافة ألعراض قمؽ 

 .الموت
 :كيفية الوفاة. 2

أكثر تأثيرًا عمى الفاقد في فترة األسى فالموت المفاجئ       
والحزف مما يؤدي لظيور استجابات مرضية متطرفة. وقد 

[ أف التغمب عمى األسى في 60] أظيرت دراسة لػ محمود وفرج
 .حاالت الفقداف المتوقع أفضؿ مقارنة بالموت المفاجئ

 :الدخؿ الشيري. 3
مى مدى توافقو يعتبر الدخؿ الشيري مؤثرًا قوًيا لحياة اإلنساف وع

النفسي واالجتماعي لمفاقديف واستمرارية الحزف واألسى الرتباطو 
 .بإشباع حاجات الفاقد

 :مستوى التديف. 4
 ف وعالقتو بالفقداف والتوافؽ ػر التديػػؿ لتأثيػػف التوصػػػد أمكػػوق     
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معو مف خالؿ دراسات متعددة. فتجارب النساء الفمسطينيات 
العدواف اإلسرائيمي عمى غزة أظيرت أنيف الفاقدات بسبب 

تعاممف مع صدمات الحرب والفقداف بالبكاء واالستعانة باهلل 
والدعاء والصالة. والفاقديف بسبب انتفاضة األقصى تعايشوا مع 
الفقداف بالمساندة االجتماعية وحسف التكافؿ إضافة لحسف 

ني وذلؾ استخداـ استراتيجية التديف لدى أفراد المجتمع الفمسطي
 ].66مف خالؿ زيادة إيمانيـ باهلل وعدالة قضيتيـ ]

 :مقابر األرقاـ
مقابر األرقاـ ىي مدافف بسيطة أحيطت بالحجارة دوف     

شواىد، ومثبت فوقيا لوحة معدنية تحمؿ أرقاما، ويستخدميا 
االحتالؿ اإلسرائيمي لدفف مف تقتميـ مف الفمسطينييف والعرب، إذ 

ما معينا وتاريخ الدفف يشير إلى صاحبو إف كؿ شييد يحمؿ رق
عمى كؿ قبر. وىؤالء الشيداء توفوا داخؿ السجوف اإلسرائيمية أو 

 ].4بعمميات عسكرية ضد ناشطيف فمسطينييف ]
وتحتوي ىذه المقابر عمى جثاميف عدد كبير مف المختفيف      

ىو اختفاء قسري حسب القانوف الدولي، والجثاميف عممت قوات 
عمى إخفاء جميع المعمومات المتعمقة بيـ، ويقدر عدد  االحتالؿ

المقابر حسب المعمومات المتوفرة ستة مقابر إضافة لالحتفاظ 
ببعضيا داخؿ الثالجات. وبالنسبة لموقع ىذه المقابر موجودة 
في مناطؽ عسكرية مغمقة يمنع زيارتيا أو االقتراب منيا أو 

يمي ووزارة الدفاع حتى تصويرىا وخاضعة لسيطرة الجيش اإلسرائ
داخؿ منطقة الخط األخضر باستثناء واحدة تقع باألغوار قرب 

 ].61جسر دامية ]
 :انعكاس فقداف الجثاميف عمى النساء الفاقدة

عند الحديث عف الفقداف وانعكاساتو السمبية عمى النساء وما     
يسببو مف اضطرابات متعددة ليذا يشكؿ اقتحاـ وتيديد لمحالة 

لتي تتسـ بالثبات النسبي لألفراد المتسميف بالتوافؽ النفسية ا
 ].5الشخصي، واألسري واالجتماعي ]

وفي إطار الحديث عف الفقداف وتحديدا فقداف الجثاميف     
واحتجازىا وتأثير ذلؾ عمى النساء فقد أشار تقرير المجنة الدولية 

ف [ أنو بعد انتياء النزاع المسمح بي64] لمصميب األحمر الرفاعي

ما زالت عائالت الضحايا خاصة  0991جورجيا وانجازيا عاـ 
 .النساء يعانيف مف آالـ بسبب عدـ معرفتيف لمكاف دفف أبنائيف

أف احتجاز جثاميف  Yehezkel [25] وأشارت دراسة     
حباط لمعائالت الفاقدة وصعوبة  القتمى نتج عنو معاناة وحزف وا 

 .بالتكيؼ مع الموت
[ أف الموت ومراسـ الدفف تعتبر مف 66] ويؤكد غوردف     

الركائز الميمة ألي مجتمع ولذلؾ فإف الدوؿ تبذؿ جيودا جبارة 
الستعادة جثاميف جنودىا بسبب االنعكاسات السمبية عمى أسر 

 .ىؤالء الموتى
[ أف العديد مف 67] وفي السياؽ ذاتو أشارت كسوس       

دائـ ألنيف قتؿ النساء في المغرب ما زلف يعشف في حالة حزف 
أو اختفى أزواجيف أو أبناؤىف ولـ يتمكف مف إقامة الحداد 

 .عمييـ
[ أف الكثيريف ممف يفقدوف أحباؤىـ يشعروف 68] ويؤكد ماكموىف

 .بالراحة عندما يروف جثثيـ
وعمى الرغـ مما تحدثو عمميات نبش القبور إلعادة الجثث      

ف ذكريات مؤلمة إلى ذوييا مف أثر نفسي مؤلـ لما تستحضره م
ومشاىد مفجعة، لكنيا بالوقت ذاتو تنزؿ السكينة في القموب 
بسبب استعادة الجثماف أو الرفات وتمكف المفجوع مف السير 

 ].69قدما في الحياة ]
 ثانيا: التوافؽ النفسي

إف التوافؽ مرتبط بالشخصية اإلنسانية في جميع مراحؿ       
االىتماـ في العمـو  نموىا ومواقفيا المختمفة، وحاز عمى

اإلنسانية وخاصة عمـ الصحة النفسية وعمـ االجتماع، وقد زادت 
أىمية دراسة التوافؽ في المجتمعات نتيجة الحاجة إلى األمف 
واالستقرار النفسي واالجتماعي. وىناؾ شبو إجماع عمى اختالؼ 
المنظريف ومنطمقاتيـ النظرية بأف التوافؽ عممية تفاعؿ ديناميكي 

قطبيف أحدىما: الفرد نفسيف والثاني البيئة االجتماعية بيف 
بحيث يسعى الفرد مف خالليما إلى إشباع حاجاتو النفسية 

 ].11,10والبيولوجية ]
 :مفيـو التوافؽ النفسي واالتجاىات في تعريفو
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تعددت تعريفات التوافؽ النفسي وذلؾ حسب اىتماـ العمماء      
بأنو يتضمف عالقة الفرد  Richard [32] واتجاىاتيـ. وقد عرفو

بمحيطو، حيث إف الفرد يتصرؼ بطريقة توافقية في محيطو 
 .الذي يعيش فيو في نطاؽ األسرة والعمؿ والمدرسة

[ بأف التوافؽ ىو قدرة الفرد عمى تغيير 11ويرى راجح ]    
سموكو وعاداتو عندما يواجو موقفا جديدا أو مشكمة مادية أو 

سية وىذا التغير يناسب الظروؼ اجتماعية أو صراعات نف
 .الجديدة
وىناؾ ثالث اتجاىات لدى الباحثيف عند تعريفيـ لمتوافؽ:      

االتجاه األوؿ وىو الذي يميؿ إليو التحميميوف ويرى إف التوافؽ 
عممية ذاتية الصبغة وأف الفرد المتوافؽ نفسيا يخمو مف 

لحاجاتو  الصراعات الداخمية الشعورية والالشعورية وأنو مشبع
ومتوافؽ مع مطالب النمو عبر المراجؿ النمائية وىذا ينعكس 

 ].14عمى بيئتو التي يعيش فييا ]
أما االتجاه الثاني الذي يميؿ إليو السموكيوف فيرى أف التوافؽ 
يكمف في مسايرة المجتمع بما فيو مف معايير وأعراؼ وتقاليد 

 ].15والعمميات التوافقية متعممة ]
الث والذي يمثمو المعرفيوف يرى أف التوافؽ النفسي واالتجاه الث

ىي عممية توازف ومواءمة بيف الفرد ونفسو مف جية وبيف البيئة 
مف جية أخرى، ويحقؽ حاجاتو ومتطمباتو المادية والنفسية 

 ].16ضمف اإلطار الثقافي الذي يعيش فيو ]
 :مظاىر التوافؽ النفسي

ميكية مستمرة تتضمف يتضح أف التوافؽ ىو عممية دينا       
تعديؿ وتغيير الفرد لسموكو وفؽ متطمبات البيئة بحيث يستطيع 
الفرد توافقو النفسي واالجتماعي وبالتالي الشعور بالرضا واألمف، 
لذلؾ فإف التوافؽ يتكوف مف عنصريف ىما التوافؽ مع الذات 
والتوافؽ مع البيئة، ويترتب عمى ذلؾ إما توافقا سويا أو غير 

 .سوي
أما التوافؽ السوي فنالحظو بمجموعة مف السموكات تشمؿ:      

تمتع الفرد بالراحة النفسية، القدرة عمى العمؿ واإلنتاج، تكويف 
 عالقات اجتماعية متبادلة، الخمو مف الصراعات، ضبط الذات 

 ].6] وتقبؿ الذات
[ إلى بعض السمات 17] وفي السياؽ ذاتو أشار الطحاف

بالفرد تشير إلى التوافؽ السوي وىي: الشخصية المرتبطة 
دراؾ واقعي لمبيئة، تحمؿ  اتجاىات سوية نحو الذات، وا 

 .المسؤولية وتفعيؿ الذات
[ أشارت إلى مجموعة مف 1وبالنسبة لمتوافؽ غير السوي فإف ]

السموكات الالتوافقية التي تظير عمى األفراد أثناء تعرضيـ 
 :لمصدمات تتمثؿ في

كار وعدـ االعتراؼ بما حدث وتجنب مالو اإلفراط في األف -1
 .عالقة بالحدث الصادـ

 .السموؾ االندفاعي غير الطبيعي -2
 .االعتمادية المفرطة عمى اآلخريف -3
 .االنسحاب والعزلة مف المجتمع -4
 .والمخدرات والكحوؿتعاطي الميدئات  -5

 العوامؿ المؤثرة بالتوافؽ النفسي
المؤثرة في تحقيؽ التوافؽ ومف ىناؾ العديد مف العوامؿ      

أىميا توفر مطالب النمو النفسي الجسمية والعقمية واالنفعالية 
واالجتماعية، وىذه المطالب تتـ أساسًا عف طريؽ مؤسسات 

 ].17التنشئة االجتماعية كاألسرة والمدرسة ]
[ أف أىـ مطالب النمو 18] وفي ىذا الصدد ذكر زىراف     

ة لمفرد: النمو الجسمي إلى أقصى حد خالؿ المراحؿ المتتابع
ممكف، والنمو العقمي والمعرفي، والنمو االجتماعي واالنفعالي، 

 .وبالتالي تحقيؽ الصحة النفسية
[ إلى مجموعة أخرى تؤثر بالتوافؽ 19] وقد أشار جالؿ     

النفسي منيا: عوامؿ وراثية تمعب دورا في سموؾ الفرد، وعوامؿ 
ت قد تكوف سببا لسوء التوافؽ ناتجة عف بيئية ولكف ىناؾ إعاقا

ماعية ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف، وعوامؿ بيئية اجت
مف المجاؿ  شباعيا ليكوف متوافقاً إلمفرد وىي حاجات ال بد مف 

االجتماعي ولكف في الظروؼ االجتماعية الحالية كالفقداف 
        والظروؼ االقتصادية والسياسية السيئة التي يعيشيا 

 ؿ عوامؿ لسوء التوافؽ، كذلؾ عوامؿ نفسية ػػػي تمثػػرد الفمسطينػػػالف
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 .متعددة أخرى
 :معايير التوافؽ النفسي

لقد أجمؿ عدد مف عمماء النفس معايير التوافؽ النفسي      
[ وأحد المعايير ىو 41] ؛ فاروؽ[0] ؛ الشاذلي[11] مثؿ: راجح

ت الفرد إلى المتوسط المعيار اإلحصائي مف خالؿ إرجاع سما
فغير المتوافقيف ىـ الذيف ينحرفوف عف المتوسط العاـ لمتوزيع 
الطبيعي أو السموؾ، أما أصحاب االتجاه القيمي الثقافي فيروف 
أف الشخص المتوافؽ ىو الذي يساير قيـ مجتمعة ومعاييره، في 
حيف يرى أصحاب المعيار النظري والذي يعتمد سوء التوافؽ 

لخمفية النظرية فالتحميميوف يحددوف سوء التوافؽ عندىـ عمى ا
بدرجة معاناة الفرد مف الخبرات المؤلمة المكبوتة، أما السموكيوف 
فينظروف إلى التوافؽ وسوؽ التوافؽ مف خالؿ ما يتعممو الفرد 

 .مف سموكيات مناسبة أو غير مناسبة
وىناؾ مف ربط التوافؽ بالشعور بالسعادة والرضا كمعيار      

متوافؽ مف خالؿ القدرة عمى االستمتاع مع الشعور بالرضا عف ل
الذات وخمو الفرد مف القمؽ إلى حد ما وانخفاض أشكاؿ الحيؿ 

 .الدفاعية الالسوية التي تحوؿ دوف وعي الفرد بحالتو
 :خصائص التوافؽ النفسي

[ أف التوافؽ لو خاصيتيف رئيستيف ىما: 11] يرى العامري    
باستمرار الحياة، وأنو عممية نسبية بمعنى أف  أنو عممية مستمرة

الفرد قد يكوف متوافقًا في مرحمة نمائية عمرية مف حياتو وغير 
متوافؽ في فترة أخرى، وقد يكوف متوافقًا في مجاؿ مف مجاالت 

 .الحياة وغير متوافؽ في مجاؿ آخر وىكذا
 الدراسات السابقة. 4

ت التوافؽ النفسي تتعدد البحوث والدراسات التي تناول     
واالجتماعي لدى الفاقديف أثناء الحروب واألزمات. ولكف ىذه 
الدراسات لـ تتناوؿ دراسات لدى شيداء أرقاـ المقابر عمى حد 
عمـ الباحثيف بصورة مطابقة تماما لمدراسة الحالية بؿ مشابية 
ليا مف حيث التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى األقرباء الفاقديف. 

 .لبعض ىذه الدراسات وىذا عرض
 دى ػػػة لػػػاة النفسيػػانػواف المعػػػة بعنػػػدراس[ 40] يػػرى المزينػػػأج     

ـ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 6118زوجات شيداء حرب غزة 
استخدـ الباحث مقياس المعاناة النفسية والمنيج الوصفي، وذلؾ 

الدراسة ( مف زوجات الشيداء. توصمت 091عمى عينة قواميا )
إلى نتائج متعددة أىميا: أف ىؤالء الزوجات لدييف مستوى 
معاناة نفسية مرتفعة رغـ مرور عاميف عمى االستشياد، وتبّيف 

 .أف أعمى معاناة ىو الجانب الوجداني ثـ الفسيولوجي والمعرفي
 Thabet & Thabet [42] وفي دراسة أخرى قاـ بيا     

لمرأة الفمسطينية وطرؽ تكيفيا بعنواف تأثير صدمة الفقداف عمى ا
معيا الناتجة عف حرب غزة، حيث ىدفت لمتعرؼ إلى تأثير 
الصدمات عمى الصحة النفسية لممرأة الفمسطينية وطرؽ التكيؼ 
مع ظاىرة الفقداف. وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي 
االرتباطي واالستبياف الذاتي الذي يحتوي عمى معمومات 

اف أعراض الصحة العامة، وتكونت عينة ديمغرافية، واستبي
%( 68( امرأة. أظيرت النتائج أف ما نسبتو )076الدراسة مف )

%( شعرف 61.7يشعرف بتدىور في صحتيف العامة، وأف )
، 75بالسوء أكثر مف المعتاد، و) %( لدييف صعوبة في النـو

وتبيف أف النساء المواتي مررف بأحداث صادمة كالتعرض 
و قصؼ منازليف، وفقداف أقربائيف، لو أثر إلطالؽ النار، أ

 .واضح في ظيور القمؽ واالكتئاب النفسي
[ وىي بعنواف النساء والعنؼ 67وأما دراسة كسوس ]     

السياسي خالؿ سنوات الرصاص في المغرب، فيدفت لمتعرؼ 
مف خالؿ روايات مفصمة وشخصية عف تبعات الفقداف الناتج 

ـ مف وجية 0999-0956اـ عف العنؼ السياسي خالؿ األعو 
نظر النساء المغربيات ممف عشف تمؾ التجارب المتنوعة مف 
فقداف األقارب إضافة إلى التعرؼ عمى االختالفات بينيف مف 
حيث الطبقة االجتماعية والحالة االجتماعية ومستوى التعميـ، 

( 81حيث استخدمت الباحثة المنيج الكيفي عمى عينة قواميا )
لدراسة أف العديد مف النساء يعانيف مف امرأة. أظيرت ا

اضطرابات نفسية كاالكتئاب وسوء التوافؽ النفسي واألرؽ 
والكوابيس والقمؽ النفسيف كما أظيرت أف العديد مف النساء ما 
زلف يعشف في حالة حزف وحداد مستمر خاصة المواتي قتؿ 
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واختفى أزواجيف أو أبناؤىف ولـ يتمكف مف إقامة الحداد عمييـ، 
وكاف لدييف أمؿ قوي في استعادة رفات ذوييف ومعرفة مكاف 

 .دفنيـ
[ دراسة ىدفت 41] وبيذا الصدد أجرى مقبؿ ويونس     

لمتعرؼ إلى اآلثار النفسية واالجتماعية وانعكاساتيا عمى المرأة 
في مخيـ جباليا ومنطقة بيت الىيا التي فقدت أبناءىا ومقارنة 

اف في فترة الفمتاف األمني مقارنة ىذه االنعكاسات في حالة الفقد
بالفقداف نتيجة لالجتياحات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة. وقد 
شممت الدراسة متغيرات متعددة وىي الوضع االقتصادي 
والمستوى التعميمي وصمة القرابة بالشييد والتديف ومكاف السكف 
عمى عينة بمغت عشريف امرأة فاقدة. ومف نتائج الدراسة وجود 

ظاىرة في المتوسطات الحسابية حسب متغير صمة القرابة  فروؽ
 .بالشييد لصالح أميات الشيداء

، وىي بعنواف النتائج النفسية Klaric, et al [6] أما دراسة     
لصدمة الحرب والضغوطات االجتماعية لمنساء في البوسنة 
واليرسؾ، فيدفت إلى تحديد درجة أعراض ما بعد الصدمة 

باالضطرابات االجتماعية والعقمية لدى النساء المواتي ممثمة 
عشف بالمناطؽ المنكوبة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 

 (SCL-90-R) وكانت األداة استبياف قائمة مراجعة األعراض
( بالطريقة العشوائية 167عمى عينة قواميا ) (PTSD) واستبياف

أىميا أف النساء المنتظمة. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج 
ظير لدييف أعراض نفسية سمبية مرتفعة بعد انتياء الحرب منيا 

 .االكتئاب والقمؽ والعدوانية وأعراض الوسواس القيري
دراسة عقب اإلبادة الجماعية في  Braham [44] وأجرى      

( أسرة فاقدة، 414ـ عمى عينة مكونة مف )0994رواندا عاـ 
ف أىميا: أعراض اضطرابات وتوصمت الدراسة إلى نتائج م

نفسية لدى أسر القتمى الرواندييف والتي تفاقمت بسبب عدـ إتاحة 
الفرصة لدفف أقربائيـ أو أداء مراسـ الحداد وأف العديد منيـ لـ 
يروا حتى رفات وجثاميف القتمى مما انعكس سمبا عمى مجمؿ 

 .حياة األسر النفسية واالجتماعية وعمى توافقيـ مما الفقداف
 [ دراسة ىدفت إلى معرفة اآلثار 45كما أجرت صبيح ]      

النفسية عمى أسر الشيداء بسبب االعتداءات في أحداث 
ض الدراسة استخدمت الباحثة اانتفاضة األقصى، ولتحقيؽ أغر 

ومقياس بيؾ لالكتئاب،  (SCL-90) قائمة األعراض التسعيف
سب درجة ( بالطريقة العشوائية الطبقية وح611وبمغت العينة )

القرابة )أب، أـ، زوج، زوجة( مع متغيرات العمر والجنس وصمة 
القرابة ومكاف السكف وعدد سنوات الدراسة. أظيرت النتائج وجود 
عالقة طردية بيف االضطرابات النفسية وصمة القرابة مف الشييد 
وكمما كانت العالقة قوية كمما كانت اإلصابة باالضطرابات 

 .النفسية أشد
[ بدراسة لمعرفة طقوس الحداد في 47] اـ أبو سمرةوق     

فمسطيف لدى أميات الشيداء خالؿ االنتفاضة األولى ما بيف 
في فمسطيف ومعرفة ردود أفعاليف جراء  0996-0987األعواـ 

( أما 615الفقداف، وذلؾ عمى عينة عشوائية بسيطة بمغت )
ظيرت فاقدة. أشارت النتائج إلى أف أميات الشيداء المواتي أ

ردود أفعاليف الطبيعية لمفقداف كالبكاء لـ يعانيف مف آثار 
ومشاكؿ جسدية ونفسية واجتماعية بعد الفقداف مقارنة مع 
األميات المواتي منعف أو لـ يعبرف عف مشاعر الحزف أو 
البكاء. كما أظيرت النتائج أف كال المجموعتيف مف األميات 

لمناسبات الفاقدات قمت مشاركتيف بشكؿ ممحوظ في ا
االجتماعية كحفالت الزواج واالكتفاء بالمشاركة بالمناسبات 
الدينية والسياسية إضافة إلى ارتداء مالبس الحداد السوداء 

 .بشكؿ دائـ
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 
لمالءمتو ألغراض  استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي نظراً      

 .الدراسة
 الدراسةمجتمع وعينة ب. 
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع النساء الفاقدات لجثاميف      

أقربائيف الشيداء في مقابر األرقاـ اإلسرائيمية. أما عينة الدراسة 
( فاقدة ممف اسماؤىف 081فيي عينة قصدية عرضية قواميا )

موثقة في مركز القدس لممساعدة القانونية وحقوؽ اإلنساف 
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 (.6(، )0في الجدوليف )د جثاميف الشيداء، وذلؾ كما ىو موضح والمجنة الوطنية الستردا
 1 جدول

 توزيع عينة الدراسة من النساء الفاقدات لجثامين أقربائهن الشهداء حسب المحافظات وصمة القرابة بالشهيد
 النسبة المئوية % المجموع صمة القرابة بالشهيد اسم المحافظة

 األخت االبنة الزوجة األم
 %1.07 10 5 6 00 01 الخميؿ
 %1.01 09 1 0 8 7 بيت لحـ

 %1.15 8 1 0 1 0 راـ اهلل والبيرة
 %1.14 66 9 1 06 14 نابمس

 %1.19 07 6 - 5 6 طولكـر وسمفيت
 %1.14 7 0 - 6 4 قمقيمية
 %1.60 19 5 1 8 61 جنيف

 %011 081 16 01 51 88 المجموع
 الفاقدات النساء مف الدراسة عينة توزيع( 0) الجدوؿ يوضح     

 أف أشار حيث. المحافظات حسب الشيداء أقربائيف لجثاميف
 نابمس، محافظة مف ىف%( 14) وبنسبة الفاقدات النساء أغمبية
 مف%( 07) وبنسبة ،%(60) وبنسبة جنيف محافظة تالىا

 ومف لحـ، بيت محافظة مف%( 01) وجاء الخميؿ، محافظات
 والبيرة اهلل راـ محافظتي ومف ،%(9) وسمفيت طولكـر محافظتي

 مف ىف الفاقدات الفمسطينيات النساء مف%( 4) مقابؿ ،%(5)
 .قمقيمية محافظة

 2 جدول
 الجثمان احتجاز سنوات وعدد بالشهيد القرابة صمة متغيري حسب والنسب باألرقام الدراسة عينة توزيع

 النسبة % العدد المتغير
 48.0 88 أـ صمة القرابة بالشييد

 5.5 01 ابنة
 07.5 16 أخت
 69.1 51 زوجة

 70.1 011 عاـ 01أقؿ مف عدد سنوات احتجاز الجثماف
 0.6 1 عاـ61أقؿ مف 

 67.1 51 عاـ وما فوؽ 61
 مف%( 48.0) نسبتو ما أف( 6) رقـ الجدوؿ مف يتضح     
 مف%( 69.1) وأف الشيداء، أميات مف ىف الدراسة عينة

. ابنة%( 5.5) حيف في أخوات،%( 07.5) وأف الزوجات،
 وبنسبة الفاقدات النساء عينة مف األغمبية أف الجدوؿ يشير كذلؾ

 أقربائيف جثاميف احتجاز سنوات عمى مضى%( 70.1)
%( 0.6) ومنيف ،(01 مف أقؿ) األرقاـ مقابر في الشيداء
 مقابر في الشيداء أقربائيف جثاميف احتجاز سنوات عمى مضى
 عمى مضى منيف%( 67.1) مقابؿ عاـ،( 61 مف أقؿ) األرقاـ
 .عاـ( 61) مف أكثر الجثماف احتجاز
 الدراسة ج. أداة

 المعمومات جمع استبانة الدراسة في الباحثوف استخدـ     
 الباحثاف، إعداد مف وىما واالجتماعي النفسي التوافؽ واستبانة
: اآلتية الدراسة متغيرات عمى المعمومات جمع استبانة وشممت
 استبانة أما الجثماف، احتجاز سنوات عدد بالشييد، القرابة صمة

 يتناوؿ األوؿ قسميف مف فتكونت واالجتماعي النفسي التوافؽ
 كؿ ويتكوف االجتماعي، التوافؽ يتناوؿ والثاني النفسي التوافؽ
 فقرة كؿ عمى تجيب أف الفاقدة مف يطمب فقرة( 05) مف منيما
 (Kikert Scale)الخماسي ليكرت سمـ وفؽ االختيار خالؿ مف

        العبارة في جاء ما اف إلى تشير( 0) الخانة أف بحيث
  ال( 1) والخانة موافقة، غير( 6) والخانة بشدة، عميو موافقة غير
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 .بشدة موافقة( 5) والخانة موافقة،( 4) والخانة أعرؼ،
 :األداة صدؽ
 :التقنيف مف نوعيف استخداـ تـّ  األداة صدؽ مف لمتأكد
( 6) عمى األولية صيغتيا في عرضيا تـ: المحكميف صدؽ

 وعمـ االجتماعية الخدمة) مجاالت في متخصصيف محكميف
 األخذ وتـ ،(النفسية والصحة النفس وعمـ والتربية اإلجراـ

جراء المحكمة، بمالحظاتيـ  جاءت حتى المناسبة، التعديالت وا 
 .الدراسة عينة عمى ووزعت ثـ النيائية بصيغتيا
 معامؿ بحساب األداة صدؽ مف التحقؽ تـ: المحتوى صدؽ

 قسـ كؿ لفقرات (Pearson Correlation) بيرسوف االرتباط
 كما وذلؾ حدى، عمى قسـ وكؿ الكمية، بالدرجة االستبانة مف
 (.4) ،(1) الجداوؿ في واضح ىو

 3 جدول
 النفسي لمتوافق الكمية الدرجة مع النفسي التوافق استبانة لفقرات( Pearson Correlation) بيرسون االرتباط معامل نتائج

 (Rارتباط ) معامل الفقرات الرقم
 1.50* أشعر أني تعيسة الحظ جراء احتجاز جثماف الشييد  .0
 1.59* ال أعتمد عمى نفسي في إنجاز أعمالي منذ فقداف جثماف الشييد  .6
 1.66* أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي منذ فقداف جثماف الشييد  .1
 1.55* أشعر بعدـ الرضا عف نفسي منذ فقداف جثماف الشييد  .4
 1.57* الميؿ منذ احتجاز جثماف الشييدأخاؼ مف   .5
 1.66* أعاني مف األرؽ باستمرار منذ فقداف جثماف الشييد  .6
 1.71* ال استطيع السيطرة عمى انفعاالتي منذ فقداف جثماف الشييد  .7
 1.76* أشعر بالممؿ مف الحياة منذ فقداف جثماف الشييد  .8
 1.68* الشييدأعاني مف شرود الذىف )السرحاف( منذ احتجاز جثماف   .9

 1.70* احتجاز جثماف الشييد يشعرني بأنني معاقبة مف قبؿ االحتالؿ  .01
 1.71* أقضي أوقات الفراغ بمفردي منذ احتجاز جثماف الشييد  .00
 1.69* أشعر بعدـ الثقة بنفسي منذ احتجاز جثماف الشييد  .06
 1.54* أعاني مف كوابيس وأحالـ مزعجة منذ احتجاز جثماف الشييد  .01
 1.51* احتجاز جثماف الشييد أصبحت أعاني مف أمراض مزمنةبعد   .04
 1.61* أشعر باني ضعيفة اإلرادة منذ فقداف جثماف الشييد  .05

  ≤ α) 1.15دالة عف مستوى ) *
      ( أف جميع ارتباطات 1يتضح مف الجدوؿ رقـ )      

 مستوىع الدرجة الكمية لمتوافؽ النفسي كانت دالة عند ػػػرات مػػالفق

 (1.15 (α ≥  فاقؿ، حيث وحد أف معامالت االرتباط لمفقرات
(، وىذا يدؿ عمى أف الفقرات 1.76-1.50كانت محصورة بيف )

 .كانت قوية ومنتمية لمحور التوافؽ النفسي بشكؿ جيد
 4جدول 

 ( لفقرات استبانة التوافق االجتماعي مع الدرجة الكمية لمتوافق االجتماعيPearson Correlationمعامل االرتباط بيرسون )نتائج 
 (Rمعامل ارتباط ) الفقرات الرقم
 1.60* أتجنب مقابمة الغرباء منذ احتجاز جثماف الشييد  .0
 1.49* الجثمافأشعر بعدـ التقدير واالحتراـ مف الذيف أعرفيـ منذ احتجاز   .6
 1.56* تؤلمني الخالفات التي تحدث بيني وبيف اآلخريف عند الحديث عف احتجاز جثماف الشييد  .1
قامة العالقات االجتماعية منذ احتجاز الجثماف  .4  1.64* أتجنب الزيارات وا 
 1.60* ال أستمتع بالحديث مع األصدقاء منذ احتجاز جثماف الشييد  .5
 1.55* مف اآلخريف منذ احتجاز جثماف الشييديصعب عمي طمب المساعدة   .6
 1.61* أحسد اآلخريف مف عائالت الشيداء عمى الحياة التي يعيشونيا منذ احتجاز جثماف الشييد  .7
 1.66* أتجنب المشاركة في النشاطات االجتماعية )كاألعراس( منذ احتجاز جثماف الشييد  .8
 1.58* جثماف الشييدأشعر وكأف اآلخريف يجرحوف مشاعري منذ احتجاز   .9
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 1.71* أشعر بعدـ جدوى ما أقـو بو مف أعماؿ منذ احتجاز جثماف الشييد  .01
 1.68* إيماني باهلل ساعدني إلى حد ما عمى تقبؿ احتجاز جثماف الشييد  .00
 1.65* أتجنب مشاركة اآلخريف في طقوس الدفف منذ احتجاز الجثماف  .06
 1.56* احتجاز جثماف الشييدمف الصعب عمّي االختالط بالناس منذ   .01
 1.51* أشعر بتقصير المجتمع الذي انتمي إليو والذي مف أجمو احتجز جثماف الشييد  .04
 1.51* أشعر بأف الديف ال يشكؿ جانبًا بالغ األىمية في حياتي منذ احتجاز جثماف الشييد  .05

  ≤ α) 1.15) دالة عف مستوى* 
( أف جميع ارتباطات الفقرات مع 4مف الجدوؿ رقـ )يتضح     

 1.15الدرجة الكمية لمتوافؽ االجتماعي كانت دالة عند مستوى )
≥ α)  فاقؿ، حيث وجد أف معامالت االرتباط لمفقرات كانت

(، وىذا يدؿ عمى أنو الفقرات كانت 1.71-1.49محصورة بيف )
 .قوية ومنتمية لمحور التوافؽ االجتماعي بشكؿ جيد

 :ثبات األداة
لمتحقؽ مف ثبات األداة تـ حساب الثبات ألداة الدراسة       

بمحورييا بطريقة االتساؽ الداخمي بحساب معامؿ الثبات 
، وقد جاءت النتائج كما (Cronbach Alpha)  كرونباخ ألفا

 (.5في الجدوؿ ) موضحةىي 

 5جدول 
  (Cronbach Alphaلمحوري أداة الدراسة حسب معامل كرونباخ ألفا )االتساق الداخمي 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات المحاور الرقم
 1.76 05 محور التوافؽ النفسي  .0
 1.79 05 محور التوافؽ االجتماعي  .6

 1.77 11 الدرجة الكمية
 :متغيرات الدراسة

ولو أربعة مستويات وىي األـ، االبنة، صمة القرابة بالشييد:  -
 .األخت، والزوجة

سنوات احتجاز الجثماف: ولو أيضا أربعة مستويات وىي: أقؿ  -
سنة  61سنة، ومف  61-01سنة،  06-7سنوات، مف  6مف 
 .فأكثر

 .فقرة 05التوافؽ النفسي ويتكوف مف  -
 .فقرة 05التوافؽ االجتماعي ويتكوف مف  -

 نتائج. ال6
 :الفرضية األولى ونصيا مناقشة •

 ≤ α) 1.15)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 
في التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى النساء الفمسطينيات 
الفاقدات ألقربائيف الشيداء في الضفة الغربية والمحتجزة 

 .جثامينيـ في مقابر األرقاـ تعزى لمتغير صمة القرابة بالشييد
الفرضية االولى استخدـ الباحثاف اختبار تحميؿ الختبار      

 (One Way Analysis of Variance) التبايف األحادي
لمفروؽ في التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى النساء الفمسطينيات 
الفاقدات ألقربائيف الشيداء في الضفة الغربية والمحتجزة 

لشييد، جثامينيـ في مقابر األرقاـ تعزى لمتغير صمة القرابة با
 (.6وذلؾ كما ىو واضح مف الجدوؿ )

 6جدول 
( لمفروق في التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء One Way Analysis of Varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )

 الفمسطينيات الفاقدات تعزى لمتغير صمة القرابة بالشهيد
قيمة ف  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين التوافق

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 1.111 5.656 6.165 1 08.176 بيف المجموعات التوافؽ النفسي
 1.096 079 15.048 داخؿ المجموعات

 086 51.664 المجموع
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 1.101 1.780 6.715 1 61.616 بيف المجموعات التوافؽ االجتماعي
 1.101 079 56.189 داخؿ المجموعات

 086 76.695 المجموع
 1.110 0.856 5.751 1 07.649 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 1.416 079 77.481 داخؿ المجموعات
 086 94.716 المجموع

( إلى وجود فروؽ 6) تشير المعمومات الواردة في الجدوؿ     
في التوافؽ  ≤ α) 1.15) ذات داللة إحصائية عند المستوى

النفسي واالجتماعي لدى النساء الفمسطينيات الفاقدات ألقربائيف 
الشيداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينيـ في مقابر األرقاـ 
تعزى لمتغير صمة القرابة بالشييد. مما يدحض الفرضية 

 اد مصدر ىذه الفروؽ استخرج اختبار توكيالصفرية. وإليج
(Tukey test) والذي أظير أف الفروؽ في التوافؽ لدى النساء ،

الفمسطينيات الفاقدات في بعدّي التوافؽ النفسي واالجتماعي 
تعزى لمتغير صمة القرابة بالشييد كانت بيف المبحوثات أميات 

لشيداء الشيداء واالبنة لصالح األميات، وكانت بيف أميات ا
واألاخوات لصالح أميات الشيداء، وبيف زوجات الشيداء واالبنة 
لصالح الزوجات، وبيف زوجات الشيداء واألخوات لصالح 

 .الزوجات
ويعزو الباحثوف الفروؽ لصالح األميات والزوجات       

الفاقدات في المجتمع الفمسطيني مف أف أميات الشيداء حرمف 
لى المقابر وأصبحف يشعرف بأنو مف توديع أبنائيف وتشييعيف إ

ليس لدييف ىدؼ في استمرار الحياة بعد فقدانيف لفمذات 
أكبادىف، لتستمر المعاناة وتتراكـ لدييف ويزداد الخوؼ والقمؽ 
مف مصير جثاميف أبنائيف الشيداء المحتجزة لدى االحتالؿ، 
مما يجعؿ مشاعر الحزف واألسى مستمرة ال تنتيي وتتفاقـ إلى 

نفسية وجسمية وفكرية وينعكس ذلؾ سمبًا عمى توافقيف مشكالت 
النفسي واالجتماعي مع ىذا الحرماف، أما فيما يتعمؽ بالفروؽ 
لصالح الزوجات فيعزو الباحثاف ذلؾ أف زوجات الشيداء غالبًا 
يعانيف مف الشعور بالوحدة والكآبة والفراغ حتى مع وجود باقي 

ة يضاؼ إلييا الحاجات أفراد أسرىف، ولعؿ ىذه العوامؿ مجتمع
النفسية التي تظير نتيجة لفقداف الزوج وما يصاحبو مف فشؿ 
في إشباعيا مف شعور بالعجز والضعؼ، يمكف أف تؤدي إلى 

اختالؿ البنية النفسية لمزوجة الفاقدة ويعرضيا لإلصابة بالعديد 
مف االضطرابات مما ينعكس عمى التوافؽ النفسي واالجتماعي 

لمعايشة الباحث لواقع العديد مف األسر والنساء لدييا، ونتيجة 
الفاقدات لمجثاميف يتضح أنو ما زلف يعشف معاناة وىمًا يستمر 
تأثيره عمى نفسيتيف حتى لو توفر ليف كافة متطمبات الحياة 
واشبعت احتياجاتيف واحتياج أبنائيف كافة، وتتفؽ ىذه النتيجة 

ت الشيداء لدييف [ التي أظيرت أف زوجا40] مع دراسة المزيني
معاناة نفسية مرتفعة رغـ انقضاء عاميف عمى انتياء الحرب، 
وتبيف اف أعمى جانب فيو معاناة ىو الجانب الوجداني، فالجانب 
الفسيولوجي، فالجانب المعرفي، فالجانب الحدادي، وىذا يتفؽ 

والتي  Thabet & Thabet [42] مع ما جاء في دراسة
بأحداث صادمة تراوحت بيف أظيرت أف المرأة التي مرت 

التعرض إلطالؽ النار، وقصؼ منازليا، وشيدت فقداف قريبيا، 
وتدمير المنزؿ وفقداف األرض والمنزؿ، زادت تمؾ األحداث مف 
معاناة وعذابات النساء، وأدت إلى القمؽ واالكتئاب واألعراض 
الجسدية واالجتماعية، وتتفؽ ىذه النتيجة أيضًا مع نتيجة دراسة 

[ مف أف البعد األسري جاء في المرتبة األولى، تال 67] كسوس
ذلؾ البعد الجسماني في المرتبة الثانية، ثـ جاء البعد االجتماعي 

في المرتبة الرابعة،  االنسحابيفي المرتبة الثالثة، تال البعد 
وأخيرًا جاء البعد النفسي في المرتبة الخامسة واألخيرة في 
درجات التوافؽ لدى زوجات الشيداء. ومما يصادؽ ىذه النتيجة 

مف أف األسرى  Klark, et al [6] كذلؾ ما جاء في دراسة
الذيف لدييـ أسموب استخداـ فعاؿ لمواجية الصعاب أثناء 

يجابي عمى المدى الطويؿ، أما أولئؾ الذيف األسر، لدييـ توافؽ إ
يعانوف مف فقداف األمؿ، واالضطرابات النفسية، والذيف يشعروف 
بالخذالف والقابمية ليا، ظير لدييـ سوء توافؽ طويؿ األمد. كذلؾ 

[ مف أف بعض 41] تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مقبؿ ويونس
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لمأكوالت مف النساء الفاقدات ألبنائيف أصبحف ال يعممف بعض ا
أجؿ ابنيا المفقود وتحـر أبنائيا الموجوديف، وبعض النساء 
أصبح حديثيا كمو عف ابنيا الشييد اماـ أبنائيا اآلخريف. وتتفؽ 

[ مف اف عددًا كبيرًا مف 6أيضًا مع دراسة كالرؾ وآخروف ]
النساء الفاقدات يعانيف األلـ والصدمة بسبب فقداف الزوج أو 

ء الحرب. وتتفؽ مع نتيجة دراسة صبيح االبف أو أسرىـ جرا
[ بأف ىناؾ عالقة طردية بيف األمراض النفسية ودرجة 45]

[ 46] القرابة )مف الشييد(، وىذا ما أكدتو أيضًا دراسة أبو سمرة
التي أشارت أف أميات الشيداء المواتي أظيرف ردود أفعاليف 

اء لـ الطبيعية عمى فقداف فمذات أكبادىف بالندب والعويؿ والبك
يعانيف مف آثار ومشاكؿ جسمية ونفسية واجتماعية بعد الفقداف، 
أما األميات المواتي منعف مف التعبير عف مشاعرىف الحزينة 
وكبحف جماح عواطفيف وحافظف عمى أعصابيف أثناء مراسـ 

الدفف والعزاء فقد أصبف بآثار جسمية ونفسية تمثمت بضغط الدـ 
 .كآبة والتعب وعدـ التركيزواآلالـ في األيدي واألرجؿ وال

 :مناقشة الفرضية الثانية ونصيا •
 ≤ α) 1.15)ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند المستوى 

في التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى النساء الفمسطينيات 
الفاقدات ألقربائيف الشيداء في الضفة الغربية والمحتجزة 

عدد سنوات احتجاز جثامينيـ في مقابر األرقاـ تعزى لمتغير 
 .الجثماف

الختبار الفرضية الثانية استخدـ الباحثاف اختبار تحميؿ التبايف 
لمفروؽ في  (One Way Analysis of Variance) األحادي

التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى النساء الفمسطينيات الفاقدات 
في  ألقربائيف الشيداء في الضفة العربية والمحتجزة جثامينيـ

مقابر األرقاـ تعزى لمتغير عدد سنوات احتجاز الجثماف، وذلؾ 
 (.7كما ىو واضح في الجدوؿ )

 7 جدول
( لمفروق في التوافق النفسي واالجتماعي لدى النساء One Way Analysis of Varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )

 فاقدات تعزى لمتغير عدد سنوات احتجاز الجثمانالفمسطينيات ال
متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين التوافق

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 1.111 6.160 6.141 6 4.180 بيف المجموعات التوافؽ النفسي
 1.486 081 87.540 داخؿ المجموعات

 086 90.666 المجموع
 1.655 1.145 1.660 6 1.561 بيف المجموعات التوافؽ االجتماعي

 1.450 081 80.110 داخؿ المجموعات
 086 80.864 المجموع

 1.156 4.690 1.011 6 6.810 بيف المجموعات الدرجة الكمية
 1.141 081 60.166 داخؿ المجموعات

 086 68.061 المجموع
 ( إلى وجود فروؽ7في الجدوؿ ) الواردةتشير المعمومات        

 في التوافؽ (α ≤ 1.15ذات داللة احصائية عند المستوى ) 
النفسي واالجتماعي لدى النساء الفمسطينيات الفاقدات ألقربائيف  

في مقابر األرقاـ  الشيداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينيـ
تعزى لمتغير عدد سنوات احتجاز الجثماف. مما يدحض 
الفرضية الصفرية. وإليجاد مصدر ىذه الفروؽ استخرج اختبار 

الذي أظير أف الفروؽ في التوافؽ لدى  (Tukey test) توكي

الفاقدات في بعد التوافؽ النفسي تعزى  الفمسطينياتالنساء 
ماف كانت بيف المبحوثات لمتغير عدد سنوات احتجاز الجث

-6المواتي مضى عمى احتجاز جثاميف أقربائيف الشيداء مف )
-01( عاـ ومف مضى عمى احتجاز جثاميف أقربائيف مف )06
( عاـ، ولصالح المواتي مضى عمى احتجاز جثاميف أقربائيف 09

( عاـ، وبيف الفاقدات ممف مضى عمى 06-6الشيداء مف )
( عاـ ومف مضى 06-6يداء مف )احتجاز جثاميف أقربائيف الش
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عاـ وما فوؽ(، ولصالح  61عمى احتجاز جثاميف أقربائيف مف )
-6المواتي مضى عمى احتجاز جثاميف أقربائيف الشيداء مف )

 .( عاـ06
ف ىذه النتيجة إلى اف النساء الفاقدات و ويعزو الباحث     

لجثاميف أقربائيف الشيداء والمحتجزة جثامينيـ لدى قوات 
( عاـ، ىّف أكثر تعمقًا وارتباط 06-6تالؿ منذ الفترة )االح

بالمفقود، ويمتازوف بالمحافظة الشديدة عمى المقتنيات الشخصية 
العائدة لممفقود، حيث إف ىذه الفترة الزمنية تعتبر قريبة نسبيًا 
عمى وقوع حادثة الفقداف ولـ تمتئـ الجروح النفسية بعد، إضافة 

نيف بشكميا الطبيعي مما انعكس سمبًا إلى عدـ اكتماؿ دورة أحزا
عمى توافقيف النفسي واالجتماعي. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة 

[ التي أوضحت بأف المشاركة في طقوس 45دراسة صبيح ]
الجنازة ميـ في تيسير التوافؽ مع الحزف في تمؾ الحاالت التي 

 (.يكوف فييا الفقداف مفاجئَا )الموت الفجائي
[ 67] فؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كسوسوكذلؾ تت      

التي اشارت إلى أف العديد مف النساء المغربيات ما زلف يعشف 
في حالة حزف وحداد مستمر، خاصة المواتي قتؿ أو اختفى 
أزواجيف أو أبناؤىف ولـ يتمكف مف إقامة الحداد عمييـ، بالنظر 

يف لدييف إلى أنيف لـ يشاىدف أبدًا جثماف أي مف ذوييـ، وجميع
أمؿ قوي في استعادة رفات ذوييـ ومعرفة مكاف دفنيـ وكيؼ لقوا 

 .حتفيـ
 توصيات. ال7

 :في ضوء نتائج ىذه الدراسة يقترح الباحثوف ما يمي     
جراء برامج باإلرشاد والصحة النفسية لكيفية . 1 بناء خطط وا 

تقديـ المساعدة النفسية واالجتماعية لمنساء الفاقدات لجثاميف 
أقربائيف وخاصة أميات وزوجات الشيداء المحتجزة جثاميف 

 .أقربائيف الشيداء في مقابر األرقاـ
تفعيؿ دور المؤسسات الرسمية والقانونية ومؤسسات المجتمع . 6

المدني بيدؼ الضغط عمى سمطات االحتالؿ مف أجؿ إعادة 
تسميـ جثاميف ورفات الشيداء المحتجزة لذوييـ، لما لو مف أثر 

 التوافؽ النفسي واالجتماعي لعائالتيـ.عمى 

 المراجع
 أ. المراجع العربية

(. التوافؽ النفسي لممسنيف. 6110الشاذلي، عبد الحميد ) [1]
 اإلسكندرية: المكتبة الجامعية.

(. 6117حشمت، حسيف أحمد وباىي، مصطفى حسيف ) [2]
التوافؽ النفسي والتوازف الوظيفي. مصر: الدار العالمية 

 لمنشر والتوزيع.

(. مبادئ الدعـ واإلسعاؼ 6117منظمة الصحة العالمية ) [3]
األولي لمقائميف عمى الرعاية النفسية لممصابيف بالصدمة 

رث. العراؽ: النفسية الناجمة عف حوادث العنؼ والكوا
 مكتب منظمة الصحة العالمية.

(. مفيـو الجرائـ ضد 6118نّصار، وليـ نجيب جورج ) [4]
 اإلنسانية في القانوف الدولي. بيروت: مركز دراسات.

(. المرأة الفمسطينية، االحتالؿ 6101حسنيف، سييؿ ) [5]
 والفقداف الجمعي. القدس: مركز الدراسات النسوية.

(. النساء والنزاع 6117ة وعويضة، ساما )اسبنيولي، ىال [8] 
 المسمح والفقداف "تجربة النساء الفاقدات في الدعـ النفسي 

 المتبادؿ". القدس: مركز الدراسات النسوية.      

(. دراسة مقارنة في 0997الشمري، محمود جاسـ ) [9]
التحصيؿ الدراسي والتوافؽ النفسي واالجتماعي واالتجاه 

طالبات كمية التربية لمبنات وطالبات  نحو االختالط بيف
كمية التربية المختمطة. )رسالة دكتوراه غير منشورة(، 

 بغداد: جامعة بغداد.

(. أحكاـ الترصؼ بالجثة في 6101عرار، رقية اسعد ) [10]
الفقو اإلسالمي. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة 

 النجاح الوطنية: نابمس.



596106
 

16 

(. مالحظات عمى مسودة قانوف 6114نزاؿ، ريما كنانة ) [11]
-9(، 016الشيداء الفمسطيني. مجمة الحوار المتمدف، )

06. 

(. النساء والنزاع المسمح 6114أبو بكر، خولة وآخروف )[12] 
والفقداف: الصحة النفسية لمنساء الفمسطينيات في المناطؽ 

 المحتمة. القدس: مركز الدراسات النسوية.

(. سيكولوجية الفقداف. نابمس: 6116أبو عايش، أحمد ) [13]
 المركز الفمسطيني لممساعدة في حؿ النزاعات المجتمعية.

(. سيكولوجية الشخصية. 6111أحمد، سيير كامؿ ) [14]
 القاىرة: مركز االسكندرية لمكتب.

(. نظريات العالج واإلرشاد 0998الزيود، نادر فيمي ) [15]
 فكر.النفسي. عماف: دار ال

(. التخفيؼ مف 0994شوقي، طريؽ وشحادة، عبد المنعـ ) [18]
األسى الناتج عف وفاة األزواج. مصر: الييئة العامة 

 .61-07(، 10)4لمكتات، مجمة عمـ النفس، 

(. التغمب عمى 0991محمود، عبد المنعـ وفرج، طريؼ ) [21]
األسى الناتج عف وفاة ابف. مصر: الييئة المصرية العامة 

 .15-67(، 68اب، مجمة عمـ النفس، )لمكت

(. اضطراب 6111القدومي، عبد الناصر والحمو، غساف ) [22]
الضغوط التالية لمصدمة والتعايش معيا لدى آباء وأميات 
شيداء انتفاضة األقصى في محافظات نابمس وطولكـر 

 (.89وقمقيمية. مجمة رسالة الخميج العربي، العدد )

مقارب األرقاـ جرح ممتد عبر (. 6118قاسـ، نجود ) [23]
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ABSTRACT_ The current study aims to identify the relationship between the psychological 

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

Palestine, whose bodies detained in the Cemeteries. In the light of variables relationship to the 

martyr, and the number of years to the body detained in the cemetery numbers. To achieve this, a 

questionnaire was prepared and designed that includes two main themes and 30-items. 

 The tools of the study was conducted on sample available of (183) Palestinian women who lost 

relative as martyrs, whose bodies detained in the cemeteries number in the west bank. The study 

results have revealed statistically significant differences in the psychological and social 

adjustment the Palestinian who lost relatives as martyrs. according to relationships and the 

numbers of years. The study ends up with several recommendations such as planning 

psychological program and social support. 

KEY WORDS: Psychological & Social adjustment. Palestinian women who lost on of relatives as 

martyrs whose bodies destined in cemeteries. 

 

 

 

 

 


