
 2014، )6( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  في محافظات غزة لدى زوجات الشھداء فعالية برنامج إرشادي لتحسين التوافق النفسي

The Effectiveness of Aguidance Program to Improve the 
Psychological Adjustment among Martyrs' Wives in Gaza 

Governorates 
  

  نجاح السميري

Najah Al-Sumairi 
  فلسطين، غزة، جامعة األقصى، ةكلية التربي، قسم علم النفس

   najahzolozolo@hotmail.com:بريد الكتروني

  )23/12/2013: (، تاريخ القبول)11/6/2012: (تاريخ التسليم
  

  ملخص
ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية البرنامج اإلرشادي في تحسين التوافق النفسي 

زوجة من زوجات ) 40(ينة الدراسة ع لدى زوجات شھداء الحرب االخيرة على غزة، وشملت
ي، والبرنامج اإلرشادي، من األخيرة، واستخدمت الباحثة مقياس التوافق النفسشھداء الحرب 

أبو مصطفى، حيث كشفت : الباحثة، واستمارة المستوى اإلقتصادي اإلجتماعي، إعداد :إعداد
دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية  نتائج الدراسة عن وجود فروق

، كما أظھرت نتائج الدراسة وجود أثر كبير البعدي لصالح القياس البعديلي، وفي القياسين القب
للبرنامج في أفراد المجموعة التجريبية، كما أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة 

  .بية في القياسين البعدي والتتبعيإحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجري
 
Abstract 

This study aimed to identify the effectiveness of aguidance program 
in improving the psychological adjustment of the Martyrs' wives in the 
recent war on Gaza. The study sample included (40) of Martyrs' wives. 
The researcher used the measure of psychological adjustment and the 
guidance Program both prepared by the researcher), and the socio-
economic level form prepared by Abu Mustafa. The results of the study 
indicated that there were statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental group in the pre and post measures in 
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favor of the post measure. In addition, it showed a significant effect of 
the program on the experimental group. Also , the results of the study 
clarified that there were no statistically significant differences between 
the average scores of the experimental group in the post and follow up 
measures 

 
  مقدمـــة

ي الن وتر النفس غوط والت ر بالض ذا العص م ھ روبيتس ن الح ئ ع ل، اش رد ،والقت  ،والتش
ا، والتي تعانى بعض الشعوب من آو غيرھا ،والتعدي ا، ،ثارھ ار الضغوط  وويالتھ د آث د تمت وق

  .حسب الضغوط  التي ألمت بھاأو قصيراً حسب طبيعة ھذه الشعوب، و زمناً طويالً 

د أشار فردريك ه نظراً  (Frederic, 1986, p55) وق ى أن ؛ ألن ردود الفعل األساسية إل
ك وعلى الكيفية ال ،للحوادث المختلفة تعتمد على مدى شدة الحدث الصادم تي يدرك بھا اإلنسان تل

ر الحوادث ذه الحوادث بصورة غي ل ھ ة، وأن ما يزيد األمر سوءاً أن تحدث مث ك أن متوقع ، ذل
د  أة يفق ر المفاج ا(عنص تعداد Ego) األن ى االس درة عل وادث ،الق ذه الح تقبال ھ يم الس  ،والتنظ

  .والتوافق معھا

ام  ه ع ى أرض رائيل عل أة إس ذ نش طيني ومن عب الفلس ة ) 1948(والش روراً بمجموع وم
والحرم  ،ومجازر األقصى ،انتھاء باالنتفاضة الفلسطينيةواألحداث ابتداء بدير ياسين و ،المجازر

ل وتشري اإلبراھيمي تعرض على مدار ة من قت داھمات  د،كل تلك الفترة لكل األساليب القمعي وم
ع ،وإھانات ،ليلية ين وھدم بيوت، واعتقاالت بھدف فرض سياسة األمر الواق ، وإشاعة الخوف ب

اريخ) 1995(حيث أشار سرمك المدنيين،  ذ فجر الت ة من ات معروف ة كبت الحري ى أن عملي ، إل
ا ،ح كفة الجماعات، والذي يستخدم في ترجيوذلك باألسر  ،واألمم في الصراعات التي قامت بينھ

ة ،إجبار الجماعات على اعتناق معتقداتھا السياسية ،ولعل من أسباب استخدام األسر  ،واالجتماعي
   ).3 ، ص1995: سرمك(وإشاعة الخوف بين المدنيين 

اطھاو ر نش ى تغيي ة إل ات الحي ل الكائن ا تمي د ،دائم ا يح اً لم ا وفق ي بيئتھ رات، ث ف ن متغي م
دل سلوكھار على البيئة افعندما يطرأ تغي ا تع رلتي تعيش فيھا فإنھ ذا التغي اً لھ وتبحث عن  ،، وفق

ً  طرق جديدة إلشباع الحاجات، وھذا النوع ا ى من السلوك ھو الذي نسميه تكيف التوافق يشير إل ، ف
ية  داث النفس وترأن األح االت الت تبعاد ح ى اس ل عل ى تعم رد إل ادة الف و ، وإع ين ھ توى مع مس

   .)111 ص ،1990 ،الديب(المستوى المناسب لحياته في البيئة التي يعيش فيھا 

ان ل إنس غ ك ية مبل ا تفشت والصحة النفس د م ر بع ل ھي أكث مية، ب ه للصحة الجس ، كحاجت
دعو ددة الرواف رداً بأوضاعامل الضغط النفسي متع رة ،، حيث نعيش عصراً متف  ،وأحداث مثي

بعض  ،والظروف الصعبة ،والسياسية ،حيث المتغيرات االجتماعيةومتقلبة السرعة،  ا ال ا دع مم
  ). 3ص  ،1995 ،كفافي(إلى تسمية ھذا العصر بعصر القلق 
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ا ھي إ ان م ية لإلنس ن والصحة النفس ه م ا في ان،بكل م ه االنس ذي يعيش ع ال اس للواق ال انعك
ي، ووقائعأحداث ك ، فإذا توافرت عناصر الصحة النفس ا إة انعكس ذل ى االنسان، أم اً عل ذا إيجاب

  .وعلى توافقه النفسي ،ا عليهفسوف ينعكس ذلك سلبً  ،ومصادر التوتر ،تعرض للخوف

ر اكل األخ ن المش روبوم حايا الح ا ض اني منھ ي يع تطيعون  ،ى الت نھم ال يس راً م أن كثي
ادمة راتھم الص اوز خب نھم لتج ،تج ة م ي محاول ك ف ة، وذل اة العام ي الحي دماً ف ب والمضي ق ن

ات أي التزام ام ب د ال يستطيعون  ،المستقبل غير المضمون، أو لخوفھم القي دة ق أو اتصاالت جدي
دى  ،فإن ھذه الخبرات الصادمة تترك بصمات ،التحكم فيھا، وعالوة على ذلك ة ل وعالمات معين

ن  د م ث يصبحون عرضة لتطوير العدي ھم بحي ى تحصين أنفس درة عل دوا الق ذين فق الضحايا ال
م  .، واألمراض النفيسةباتاالضطرا ومن االستجابات األكثر شيوعاً التذكر المستمر لما حدث لھ

وم،  ،سواء في ساعات اليقظة اء الن اآلخرينأو أثن ة ب د الثق ذلك فق نفس وصعوبة و، وك سرعة الت
   ).15ص  ،1999 ،أبوطواحينة(التركيز، واالكتئاب 

انجد أ ة لما يدور حولنا في فلسطين،ذا نظرنا نظرة واقعيإ ا نواجه حي المتغيرات نن ة ب ة مليئ
ا قتصاديةالسياسية، واإل ة، فحياتن ة بالرعب، واالجتماعي ل ،مليئ ى والقصف، باإلضافة إ ،والقت ل
ا  ،شعورنا بالظلم واالضطھاد والكيل بمكيالين من قبل العالم من حولنا، تلك المواقف التي نواجھھ
لبية،سب، وإلوال فعالة، قد ال تضايقنا فحوال نجد لھا ح واتج س ادة في نسبة  نما قد يكون لھا ن وزي

ه رصيدنا من االضطرابات النفسية، د األ )2001(فلقد وجد قوت اع نسبة االضطرابات عن  ،مارتف
  .لييسرائوالطفل الفلسطيني نتيجة القصف اإل

د ة بالفق دمات المتعلق غوط والص ات أن الض ض الدراس ت بع د أثبت زوج، أو وق د ال ، كفق
اة والصدمات ،يشكل أشد الضغوط ،أو فقد صديق مقرب ،بنأو فقد اإلالزوجة،  اھا في حي ، وأقس

د  ،فردا 4500تمت مقارنة نسبة الوفيات فى عينة مكونة من : ، على سبيل المثالالفرد والتي تزي
د  45أعمارھم عن  ة، لق ة العمري سنة بنسبة الوفيات في عينة مماثلة من المتزوجين من نفس الفئ

ين األرامل زادت  تبين مما ات ب زوجين % 40يتسق مع ھذه الحقيقة أن نسبة الوفي ة المت عن عين
   ).124ص ، 1988، إبراھيم( خاصة في الشھور األولى من وفاة الزوج أو الزوجة

ا،  ،فالفقد خبرة إنسانية تزداد بزيادة الصراعات انون منھ والحروب، كما تزداد أعداد من يع
د  د يعتم يوالفق أثيره عل ف تجابات ت ه اس ب علي ا تترت د، كم رد بموضوع الفق ة الف دى عالق ى م

ل  ،فاالستجابات االنفعالية، ومرضية ،واجتماعية ،ومعرفية ،انفعالية يوالمرضية تتمث اة  ف المعان
درة  ،والعجز ،والخوف ،والمسئولية ،والشعور بالذنب ،كانخفاض تقدير الذات ،النفسية وعدم الق

ور ى األم يطرة عل ى الس زو ،عل ى التركي درة عل اض الق رار  ،انخف اذ الق ى اتخ درة عل دم الق وع
)Shuchter & Zisook, 2005; pp 23 -43( .ة الضغوط اة  ،ونظري رى أن أحداث الحي ت

رات  ،الضاغطة يوالتغي ية ف اكل نفس ؤ بمش وى للتنب ع ق د داف ى أن الفق اة دال عل مية ،الحي ، وجس
أثي ر األحداث الضاغطة ت ل أكب د تمث ردفخبرات الفق ى الف ادة األعراض  ،راً عل رتبط بزي ا ت وأنھ

  .)Reif et al, 2007; pp 292 – 306(إطار األسرة  فيوأيضاً تمثل أزمة ، المرضية
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ا ر حادث صدمى شديد ، تصاب بالخسارة النفسية فاألسرة التى تفقد أحد أفرادھ حيث يعتب
بات قد تتفجر فى صورة تلك االضطرا ،الوطأة نتوقع منه أخطار التعرض لالضطرابات النفسية

رة ،صريحة د مباش ة الفق ى حال ة عل ة ،وتالي تجابات االكتئابي  ،واالضطرابات الشخصية ،كاالس
ة  ره المقبل رد فى مراحل عم ى الف ؤثر عل حيث  .)Bowlby, 2003, pp 10 – 49(والتى ت

ه ظھرتأ اكى ،دراسة سمير قوت اد السراج  ،وبونام  ,Qouta, Punamaki & Sarraj(وإي
والتى تشكل  ،و تجارب الفقد ،أن ثلث النساء الفلسطينيات تعرضن لنوع من أنواع العنف) 1995

  .عضاء األسرة نتيجة الحرب والقتالمن النساء فقدن أحد أ% 70النسبة األكبر ذلك أن 

رى  كوفى ھذا السياق ي راد األسرة) Beck, 1976( بي د أحد أف رد يشعر  ،أن فق يجعل الف
على أنھا ، مما يجعله يبالغ فى تقدير المواقف التى يمر بھا، وعدم الثقة ،فايةوعدم الك ،بعدم األمن

 ً ع ) أى الفرد(مما يجعله أكثر قلقاً ويبدأ ، ويشعر بعدم القدرة على مواجھتھا ،تمثل ضغوطا فى توق
وجس ،ويمتد ھذا القلق، أم ألسرته ،سواء لنفسه ،والشر ،الخطر ع الشر فى الحاضر ،والت  ،وتوق
  .)Beck, 2001; p 85, p 40( قبلوالمست

شأن كافة أفراد المجتمع  الحرب الشرسة على غزة شأنھا ا خالللقد عانت المرأة كثيرً 
 ،وفقدان األبناء ،لخطروالتعرض الدائم ل ،باألمان وعدم اإلحساس ،فعدم االستقرار ،الغزي
الصھيونية المتكررة؛  ءاتوالكوارث المجتمعية الناتجة من االعتدا ،واألقرباء ،والزوج ،واألحبة

 ،واجتماعية ،وأسرية ،من شخصية ،ا في كل جوانب حياة المرأة الفلسطينيةا سلبيً ترك أثرً 
وبـال مصـدر للـرزق، ، حـيث أصبحـت اآلالف من النسـاء بـال مـأوى ،وسياسية ،واقتصادية

لكن رغم  ،اجھنوأصبحـت المئـات مـن النسـاء مسئوالت عن رعاية أسـرھن، بعد أن فقدن أزو
فكان رد فعل المرأة الفلسطينية اآلني لما . ومن صمودھا ،الحرب من عزيمتھا هذلك لم تنل ھذ

رغم بكاؤھا أحيانا الذي كان  ،وتفھمھا ،وثباتھا ،يحدث حولھا في الحرب كان مليء بصمودھا
  .)3 ص ،2009 بو دقة،أ( )وليس بكاء خوف وذعر(وعطف  ،بكاء رحمة

ن أو ل م ر اللع غوطاتفئكث ك الض ي تعرضت لتل ادمةواأل ،ات الت داث الص ات  ،ح زوج
ى فمن المعروف أ الشھداء، ا عل ا الزوجة في ممارسة حياتھ ن الزوج يمثل القوة التي تستند عليھ

والد، وھو المسئول عن توفير ولأل ،والطمأنينة للزوجة ،فھو يمثل مصدر الحنان جميع االصعدة،
ل،  ن مأك يولوجية م ات الفس رب،الحاج كن  ومش ذكر ال ).84، 2005 الخضري،(ومس اجز وي ع

م أ) 1997( د أرغ بعض يعتق اھرةن ال ل ن ظ ة لالنتفاضة ،الترم اھرة ثانوي م  ،ظ ن أھ ا م إال أنھ
اكلھا ر مش دھا، وأ ،وأكب اء االعق ى البن لبي عل أثير الس ا الت تج عنھ ث ين ى األحي اعي عل ر جتم س

دم اعية بين األات اجتمالفلسطينية، والتي نتج عنھا حدوث تغير رات بع ذه التغي فراد حيث تتسم ھ
ا زان االجتم طينيين، ،عياالت ى الفلس رائيل عل ھا إس ي تمارس ات الت بب الممارس ار أاب بس ن عتب

ه ساسية يتكون من مجموعھا المجتمع تؤثر سلبً سالمة األسرة كوحدة اجتماعية أ ا في تكوينة وبنائ
   ).5ص ، 2002 بو زايد،أ(

ى  لھا أثر كبير ،ففجيعة الوفاة ا ومعاناة،كثر الناس تأثرً لشھداء من أوال شك أن زوجات ا عل
لبي ،النفس ا التجاھات س االت شديدة يتصدرھا األسى ،ةقد يتعرض المرء خاللھ ال،( وانفع  الني
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دن أزواجھن في الحرب ).119ص ، 1998 ر ھن أ ،كما يرى البعض أن الزوجات الالئي فق كث
ة بزوجات األا من غيرھنوتوترً  ،انعزااًل  ات ، مقارن ي،(سرى والزوجات العادي  ،1997 الخراف
  ). 20 ص

ث  ه بالبح دت ل ي تص ات الت ن الدراس د م وراً للعدي ا زال مح ان وم ق ك وع التواف وموض
اً  اً وتوافق اً ذاتي رد توافق ق الف ي تواف ية تعن حة النفس ى أن الص بعض إل ير ال ث يش ة حي والدراس

ة باستمرار  ،في قدرة الفرد على حل صراعاته اجتماعياً، ويتمثل التوافق الذاتي ه الداخلي وتوترات
راد الجماعة  حالً مالئماً، ويقصد بالتوافق االجتماعي قدرة الفرد على إقامة عالقات مناسبة مع أف

ه  ه واتجاھات رام الجماعة آلرائ و (التي ينتمي إليھا ويحظى في الوقت نفسه بتقدير وتكريم واحت أب
   .)13 ص ،1985 ،النيل

ة موضوع  ارت الباحث ذا اخت امج (لھ اديبرن ات  إرش دى زوج ي ل ق النفس ين التواف لتحس
رحجم  ورأت لشھيد، أختالباحثة  أنكما  ،لكونھا تشاھد ھذه المعاناة كل يوموذلك  )الشھداء  األث

ى زوجات  ه االستشھاد عل اتالذي يترك رة ،الشھداء وأمھ واتي يتعرضن لضغوط كثي ا ، الل منھ
ا ھذه  أبدون وجود  وتحمل توجيھھم ،اءاألبنتربية  رة عليھ درة تعتبر مسئولية كبي دھا الق ا يفق مم

   .االجتماعيالتكيف  أوعلى التوازن 

  مشكلة الدراســــة
ار األحداث االحتالل العسكري مجرد أمور  ،وبالطبع ال يمكن اعتب ة ب والمصاعب المتعلق

ا،  ،عفوية بسيطة، بل ھي نتاج لصراع عدائي بين االحتالل اختالف أھداف كل منھم والمحتل، ب
ذ  الي صعد من ة، وبالت ى المقاوم ود الساعية إل ى كبت كل الجھ ذلك سعى االحتالل إل وارتباطاً ب
واطنين الفلسطينيين،  ة ضد الم اللحظات األولى الحتالله األرض الفلسطينية من ممارساته القمعي

  .و سجينم يكد بيت فلسطيني يخلو من شھيد أو جريح ألو

 ،لما يتعرض له الشعب الفلسطينى من عنف ،لقد جاء اھتمام الباحثة بھذه المشكلة منذ زمن
دوان ل ،وع ل الجيش الصھيوني ،وقت ن قب كرية، ،م ه العس ود أ ومخابرات ى وج ا أدى إل داد مم ع

ة األب واأل ،صبحن كل شئ داخل االسرة، اللواتي أكبيرة من زوجات الشھداء وم بوظيف ا تق م مم
  .ا على توافقھا النفسيانعكس سلب

  :الدراسة في السؤال الرئيس التاليوتتبلور مشكلة 

ا أ ر م امج إث ادي لبرن اترش ي محافظ ھداء ف ات الش دى زوج ق النفسي ل ين التواف  تحس
  :سئلة الفرعية التاليةغزة،وينبثق عن السؤال الرئيس األ

قبل عة التجريبية فراد المجموأ  درجاتمتوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ھل  .1
  ؟وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

فراد المجموعة التجريبية في أ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجاتھل  .2
   رشادى؟بيق البرنامج اإلالقياسين البعدي والتتبعي بعد مرور شھر من تط
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  أھمية الدراسة
بالدراسة الحالية في أ ھميةجلى أتت ذي تت ھمية الجان هال وھي تحسين التوافق النفسي ، ناول

امج إ لدى زوجات الشھداء، ى ، سلوكيمعرفي رشادي من خالل برن ذا الجانب ينطوي عل وھ
  .و الناحية التطبيقيةة كبرى سواء من الناحية النظرية أھميأ

  الناحية النظرية  :أوال
  :ھمية الدراسة الى ما يليترجع أ

التوافق النفسي لدى زوجات الشھداء في البيئة  ندرة البحوث والدراسات التي عالجت مشكلة .1
 .الفلسطينية على حسب علم الباحثة

وا .2 ات عن زوجات الشھداء الل انين من قد توفر ھذه الدراسة بعض المعلومات والبيان تي يع
ا،وما ھي أ، سوء توافق انين منھ ي يع ا ھ ھم مشكالت سوء التوافق الت ي ي األوم سباب الت

 .لى سوء التوافقتؤدي إ

  الناحية التطبيقية
  : تتمثل األھمية التطبيقية للدراسة الحالية فيما يلي

ى المشكالت يسھم البرنامج اإل قد .1 رشادي المعرفي السلوكي في تعلم طرق جديدة للتغلب عل
ي يعيشھا الشعب الفلسطيني  التي تواجه زوجات الشھداء في ظل ھذه الظروف الصعبة الت

  .عامة وزوجات الشھداء خاصة

د ت .2 ن ق انون م ذين يع ھداء وخاصة ال ات عن زوجات الش ة بعض المعلوم ذه الدراس وفر ھ
  .تحول دون توافقھم التوافق الحسن مع المجتمع، مشاكل

وء  .3 ا س ب عليھ ا يترت كالت مم ب المش د تجل ي ق ف الت ب المواق ي تجن امج ف ھم البرن د يس ق
  . التوافق النفسي لدى زوجات الشھداء

  .بغزة زوجات الشھداءلدى  لتوافق النفسي إعداد مقياس يتناول مجاالت ا .4

اد  .5 ه واإلرش تصميم وإعداد برنامج إرشادي معرفي سلوكي يقوم على أحدث نظريات التوجي
ك لتحسين وتوجيه زوجات الشھداء وربما المرأالنفسي خاصة في مجال إرشاد  ة عامة، وذل

ي تمت في فلسطين عام ،التوافق النفسي ة وغزة خاصة حيث أن الدراسات والبحوث الت
ى  ا منح ي معظمھ ام وانتحت ف كل ع ق النفسي بش ة التواف ى دراس ا عل ي أغلبھ دت ف اعتم
  .ارتباطياً سعت من خالله إلى التعرف على عالقته ببعض المتغيرات االجتماعية والنفسية

د كما تكمن األھمية التطبيقية لھذه الدراسة فيما ستوفره من معلومات وبيانات في مجال إعدا .6
  .ةم البرامج اإلرشادية للمرأوتصمي
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ة  .7 رامج مماثل ام لب توظيف ما ستسفر عنه الدراسة الحالية من نتائج وبيانات في التخطيط الع
  .تساعد على تحسين حياة ھؤالء النساء والنساء االخريات

 ھداف الدراسةأ
ة ھدفت ال امج إرشاديدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى فاعلي في ) سلوكيمعرفي ( برن

  . غزةالنفسي لدى زوجات الشھداء في محافظات  ين التوافقتحس

  مصطلحات الدراســـة
ه : النفسي التوافق ة المحيطة ب عملية دينامية مستمرة تھدف إلى تناغم سلوك الفرد مع البيئ

اعي التوازن والرضا النفسي واالجتم ه الشعور ب ق لنفس ص ، 2004 ،رشدي( من أجل أن يحق
15.(  

على مقياس  عليھا زوجة الشھيدحصل تالدرجة التي : اإجرائيً سي تعريف التوافق النف
  .موضع الدراسةالتوافق النفسي 

ما عن في الحرب األخيرة على غزة إھي المرأة التي استشھد زوجھا  :زوجات الشھداء
 الشئون االجتماعية،وزارة (حتالل ستشھاد في االشتباكات مع قوات اإلو االأ، فطريق القص

  ).6 ص ،2008

  حدود الدراسة
جراء الدراسة على عينة من زوجات الشھداء في محافظة الوسطى تم إ :الحد المكاني

سالمية في سة الصالح اإلدير البلح، ومؤس وطبقت الدراسة في مؤسسة الشھيد بمدينةبقطاع غزة 
  .المدينة نفسھا

أي بعد  ،2009ني من عام تم تطبيق البرنامج المقترح في النصف الثا :الحد الزماني
  .غزة ىخيرة علالحرب األ

  . خيرة على غزةى عينة من زوجات لشھداء الحرب األاقتصرت الدراسة عل :الحد النوعي

  الدراسات السابقة
الي ال يمكن ألي ، تعتبر الدراسات السابقة جزءاً ھاماً ألي بحث فالعلم مكون تراكمي، وبالت

راكم وا ى الت تناد إل ه، دون االس ق أھداف تعراض البحوث بحث أن يحق ا أن اس ابقة، كم رة الس لخب
ه  احثون في ميدان ه الب والدراسات السابقة، يؤدي إلى إثراء فكر الباحث، واستفادته مما توصل إلي

ا وتضاربھا ائج بتوافقھ ة والنت دة .ومالحظة التغيرات في مجال المعرف ذه الدراسات فائ ا أن لھ كم
ات والمراجع كبرى من خالل إنارة الطريق أمام الباحث في مع اھيم، والنظري رفة الحقائق، والمف

وع في  التي قد يستفيد منھا الباحث في بحثه، باإلضافة إلى أن سعة االطالع تقي الباحث من الوق
  .أو تكرار دراسة ما تم دراسته سابقاً أو استخدام أساليب ثبت عدم جدواھا، أخطاء من سبقوه
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ة جمع ال د حاولت الباحث ك، فق اول وبناًء على ذل ي تتن أدراسات الت ى ت د عل رات الفق ثير خب
  :وھي كالتالي، زواجھنللنساء اللواتي فقدن أ التوافق النفسي واالجتماعي

ك  ة ھن روندراس ة  ):Henk et al )2000 وآخ دفت الدراس ىھ ى  إل رف عل التع
ى حاالت الموت التعرف  إلىكما ھدفت  من الفقد، األولىاالضطرابات التي تحدث في السنة  عل

ة الدراسة  د، وشملت عين د صدمة الفق ا بع د من اضطرابات م ر كمخاطر تزي ي تعتب  )572(الت
ا  ما بعد الصدمة، أعراضمن العينة وجد عندھم % 18 أنبينت نتائج الدراسة  ،وأرملة أرمل كم
ائج للتعرض ألعراض ما بعد الصدمة، أكثرالرجال الصغار عندھم قابلية  أنوجد  كما أظھرت نت

ة  زوج% 52 أنالدراس وت ال وا م ة،/قبل ن % 19وأن  الزوج ا ع ين كلي ر راض ؤالء غي ن ھ م
  . الفقدان

ى مستوى اضطراب الضغوط  :)2001(الحلو، دراسة القدومي ھدفت الدراسة التعرف إل
اء وأمھات شھداء انتفاضة األقصى في محافظات  دى آب ا ل ايش معھ التالية للصدمة ودرجة التع

اف ة، إض ولكرم وقلقيلي ابلس وط دخل ن ھيد، وال ع الش ة م رات صلة القراب ر متغي ة أث ى معرف ة إل
ك ا . الشھري لألسرة، ومكان السكن بالنسبة للمواجھات في ذل ة قوامھ ى عين أجريت الدراسة عل

ع ) 100( ھداء بواق ا و) 48(أب وأم للش ت عل) 52(أبً ا، طبق ة أًم غوط التالي تبانة الض ا اس يھ
اء وقد أظھرت نتائج الدراسة أن ا، للصدمة د آب رة عن ضطراب الضغوط التالية للصدمة كانت كبي

ى  ة إل ة الكلي ة للدرج بة المئوي لت النس ث وص ھداء حي ات الش ة %)71.4(وأمھ ت درج ، وكان
ى  ة إل بة المئوي ث وصلت النس رة أيضا حي ايش كبي ود %). 79.8(التع ائج وج رت النت ا أظھ كم
م تكن فروق دالة إحصائيًّا في الضغوط التالية للصدمة بين اآل ات، ول باء واألمھات لصالح األمھ

روق في  ى وجود ف ائج عل ا دلت النت ايش مع الصدمة، كم ا في التع ة إحصائيًّا بينھم الفروق دال
دني،  دخل المت الي ولصالح أصحاب ال دني والع دخل المت الضغوط التالية للصدمة بين أصحاب ال

ان السكن ولم تكن الفروق دالة إحصائيًّا في التعايش مع الصدمة، كم ر مك ائج أن متغي ا دلت النت
أثير في  ه ت ان ل ا ك ايش مع الصدمة بينم ة للتع بالنسبة للمواجھات ليس له تأثير في الدرجة الكلي

  .الضغوط التالية للصدمة ولصالح مكان السكن القريب من المواجھات

ة  ):2008(علوان  دراسة ى عالق ى التعرف عل ين كل منھدفت الدراسة إل الرضا عن  ب
ه من زوجات الشھداءالحياة،  دى عين روق، ووالوحدة النفسية ل ى الف الرضا عن في  التعرف إل

رات اً لمتغي ية؛ تبع دة النفس اة، والوح توي : الحي ادي، المس ع االقتص ھاد، الوض اريخ االستش ت
د أظھرت  ..ھيدزوجة ش )211(اسة من وتكونت عينة الدر.، الخلفية الثقافيةالتعليمي، المھنة و ق

ةنتائ البة دال ين كل من  ج الدراسة وجود عالقة س يةب اة، والوحدة النفس وجود .. الرضا عن الحي
اريخ االستشھاد، لصالح االنتفاضة  ر ت ا لمتغي ة؛ تبع ات االجتماعي ى فروق في مجال العالق األول

اريخ االستشھاد، لصالح االنتف وجود ر ت ا لمتغي اعي؛ تبع تقرار االجتم اضة فروق في مجال االس
اريخ  ال توجد فروق . نيةالثا ر ت في مجاالت السعادة، والطمأنينة، والتقدير االجتماعي؛ تبعا لمتغي

ھاد اريخ .االستش ر ت ا لمتغي ية؛ تبع دة النفس اس الوح االت مقي ي مج ة ف روق جوھري د ف ال توج
اة لمقياسي مجال السعادة، والدرجة الكلية  توجد فروق جوھرية فال. االستشھاد ؛ الرضا عن الحي
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الكذلك .  الخلفية الثقافيةبعا لمتغير ت والدرجة ، ال توجد فروق جوھرية في مجال الشعور باإلھم
  .الطمأنينة، والتقدير االجتماعي: ال توجد فروق جوھرية في مجالي.الكلية للمقياس

ة  ئون االجتماعي ة وزارة الش ر : )2008(دراس ى أكث رف إل ى التع ة ال دفت الدراس ھ
روق المشكالت شيوعا والتي  ان يوجد ف تواجه زوجات الشھداء بمحافظات غزة، والتعرف إذا ك

ي  كالت الت زة للمش ات غ ھداء بمحافظ ات الش ديرات زوج ة تق ين درج ائية ب ة إحص ذات دالل
ائج الدراسة أن ز) 200(وشملت عينة الدراسة .تواجھھن تبعا لمتغير العمر وجة شھيد،كشفت نت

دى زوجاتأ يھن  الشھداء كثر المشكالت شيوعا ل وي عدم تلق ل نفسي وترب د تأھي اعي بع واجتم
ناستشھاد  اء .أزواجھ ة األبن ديم مساعدة من أحد في تربي وصعوبات في التعامل مع . وعدم تق
  .وصعوبات في تدريس األبناء، معاناة من الوحدة، معاناة مادية، معاناة في السكن األبناء

مشكالت التي تواجه أسر الشھداء ھدفت الدراسة إلى تحديد أھم ال  ):2010(دراسة عوض 
دتھا ا وح ن الفلسطينيين من حيث طبيعتھ رح م ى تصور مقت م الوصول إل ة  ث منظور الممارس

ا أسر ي تتعرض لھ ة المشكالت الت ة لمواجھ ة االجتماعي  .الشھداء الفلسطينيين العامة في الخدم
كالت ا ول المش طينيين ح ھداء الفلس ر الش تبيان ألس تخدم البااحث  اس ذه واس ا ھ اني منھ ي تع لت

ر اعيي .األس ائيين االجتم تبيان لألخص ا أاس اني منھ ي تع كالت الت ول المش رن ح ھداء  س الش
 معاناة الشعور بالوحدة بعد استشھاد الزوج،: توصلت الدراسة إلى أھم النتائج اآلتية. الفلسطينيين

ى مساعدة القلق من شدة التفكير في أعباء األسرة، درة عل ا عدم الق زواجاألبن ى ال ين عل ، ء المقبل
 المعاناة من ضعف في، المعاناة من االضطرابات الھضمية، اضطراب عالقات الزوجة بالجيران

اعي الشعور بآالم في الظھر والكتفين،، الشھية للطعام الشعور ، عدم كفاية معاش الضمان االجتم
رامج المؤسسة، بالخوف من مواجھة الناس ديم الخدمات ا اقتصار ب ى تق ط،عل ة فق ضعف  لمادي

  . البرامج الخاصة برعاية أسر الشھداء،عدم توافر متخصصين في مجال رعاية أسر الشھداء

ة العالقة بين جودة الدراسة إلي معرفة ھدفت : )Carra )2010كارا دراسة  الحياة الزوجي
ان التوافق النفسيلى معرفة ما إكذلك ھدفت إ ،ألرامل كبار السنلوالتوافق النفسي  لألرامل  ذا ك

ة  ،الصراع، بجودة الحياة الزوجيةيتأثر  دفء و الثق ة الدراسة . ال  اشخًص) 1532(وشملت عين
ق ظھرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة أ. إلى كبار السن 65تتراوح أعمارھم بين  ا،متزوجً  ين القل ب

دناأل ن يعتم واتي ك ل الل م رام ى أزواجھ ر عل كل كبي ا ، بش ة فيم ائج الدراس فت نت اك  أنكش ھن
توي ن مس واتي ك ل الل ين األرام ق ب ن القل ى م نات أدن ى أزواجھ دن عل ائج . ال يعتم ت نت ا بين كم

اك الدراسة أ ل من التون ھن ين(ق افمستويات أق اتھم ) الحن ذين تتسم عالق لألشخاص األرامل ال
ا ، بالخالف مع أزواجھن ق بينم اارتفعت مستويات القل ارب في الحي ذين يتمتعون بتق ة ألولئك ال

  .الزوجية

ريفة  و ش ة أب ين : )2011(دراس ة ب ة االرتباطي ى العالق رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ھ
ى . اضطراب ما بعد الصدمة النفسية والتوجه نحو الدعاء لدى زوجات الشھداء ذلك التعرف إل ك

دى زوجات  دعاء ل الفروق في كل من متغيرى اضطراب ما بعد الصدمة النفسية والتوجه نحو ال
ة السكن، عدد سنوات الشھدا يم، المستوى االقتصادي، منطق ء حسب متغير العمر، مستوى التعل
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ة الدراسة  .الزواج ة مقياسي ) 314(وشملت عين زوجة من زوجات الشھداء، استخدمت الباحث
ى  ة، وتوصلت الدراسة إل اضطراب ما بعد الصدمة النفسية والتوجه نحو الدعاء من إعداد الباحث

دعاء : امنھ، أھم النتائج وجود عالقة سالبة بين اضطراب ما بعد الصدمة النفسية والتوجه نحو ال
لدى زوجات الشھداء، كذلك وجود فروق في متغيري اضطراب ما بعد الصدمة النفسية والتوجه 
توى  ادي، والمس توى االقتص زواج، والمس نوات ال دد س ر، ع ن العم ل م اً لك دعاء تبع و ال نح

  .   التعليمي

  :الدراسات السابقةالتعقيب على 

  :من خالل عرض الدراسات السابقة نالحظ ما يلي
اديً ھا طبقت برانامًجكونلم تعثر الباحثة على دراسة شبيھة بالدراسة الحالية من حيث  .1 ا ا إرش

دى زوجات الشھداء،لتحسين ال ة  توافق النفسي ل م الباحث ك في حدود عل ا ووذل في إطار م
  .توافر لھا من دراسات

، والحزن ،األسى خبرات الفقد تفرض على االنسانعلى أن  الدراسات السابقة اتفقت معظم .2
ق التوتر والقل ان ب عور االنس ى ش ؤدي ال ه ي ذا كل اط واإل ،وھ هوحب ي توافق ؤثر ف الي ي  ،بالت

  . وصحته النفسية

ي  .3 ي الدراسة، وف اييس المستخدمة ف داد المق ي إع ابقة ف ة من الدراسات الس تفادت الباحث اس
  .فھا وتفسير نتائجھاصياغة أھدا

امج إرشادي لتحسين  من خالل العرض السابق ألدبيات الدراسة لم نجد دراسة تناولت برن
الل ن خ ك م اولوا ذل ھداء،بل تن ات الش دى زوج ي ل ق النفس د، الصالبة : التواف ع الفق ف م التكي

  .االلتزام الديني، الوحدة النفسية وغيره من المتغيرات األخرى، النفسية

م يتضح من  ي ل األدبيات السابقة أن موضوع الدراسة الراھنة وعينتھا من الموضوعات الت
ة –حيث خلت ، والبحث من قبل المتخصصين في علم النفس ،تنل االھتمام  –في حدود علم الباحث

ة للدراسة ، وضع برامج تخفف من حدة الفقد لدى زوجات الشھداء من ة البحثي وھذا يعزز األھمي
  .الحالية

  اسةفروض الدر
فراد المجموعة التجريبية قبل وبعد أ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات .1

 . لصالح القياس البعدى  ،تطبيق البرنامج اإلرشادي

فراد المجموعة التجريبية في أ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجاتال  .2
  .تطبيق البرنامج ر شھر منبعد مروالكلية القياسين البعدي والتتبعي 
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  جراءات الدراسةإ
وم بعرض مفصل ذ الدراسة،لإل سوف أق ي تنفي ة ف ا الباحث ي اتبعتھ ك  جراءات الت ومن ذل

ة، نھج الدراس ع الدرا تعريف م ة،ووصف مجتم ة، س ة الدراس د عين داد أ وتحدي ةوإع  داة الدراس
ا،، )االستبانة( د من صدقھا وثباتھ ان إجراءات الدراسة، والتأك اليب اإلواأل وبي ي س حصائية الت

  .فيما يلي وصف ھذه االجراءات استخدمت في معالجة النتائج،

  منھج الدراسة
د  ،بحدوده المعروفة التجريبي المنھج استخدمت الباحثة امج المع ق البرن وما يشمله من تطبي

ذه الدراسة إ ،لھ ام ب ين الوالقي افؤ ب ق بالتك ي المتعل وعتين التجرجراءات الضبط التجريب ة مجم يبي
اس التتوالضابطة ثم إ ا القي امج،ثم يليھ ق البرن د تطبي اس البعدي بع د جراء التجربة ثم القي بعي بع

ات للتوصل  ،)اشھر تقريبً (جراء القياس البعدي بفترة قصيرة من الزمن إ ثم عرض وتحليل البيان
  .الى النتائج

  لدراسةمجتمع ا: ثانياً 
ع  ة جمي ع األصلي للدراس ات يتضمن المجتم ي زوج اطنين ف رة والق رب األخي ھداء الح ش

ة حسب وزارة  امتزوًجا شھيدً ) 100(وعددھم غزة محافظة الوسطى بقطاع  الشئون االجتماعي
  .سر الشھداءومؤسسة رعاية أ

  عينة الدراسة: ثالثاً 
 تشمل تجريبيةمجموعة  إلىحيث قسمت العينة ، زوجة شھيد) 40( تتكون عينة الدراسة من

ھيد) 20( ة ش ددھا وم ،زوج ة ضابطة وع ھيد) 20(جموع ة ش رادزوج انس أف اة تج ع مراع  ، م
ي،المجموعتين من حيث  اعي لألسرة، ،والمستوى االقتصادي المستوى التعليم ان  واالجتم ومك

  . السكن

  المستخدمة في الدراسةدوات األ

 ).الباحثة(بيانات األساسية عن أفراد العينة استمارة لجمع ال .1

  .)الباحـثة(. الجتماعيمقياس التوافق النفسي وا .2

 .)الباحـثة(التوافق النفسي لدى زوجات شھداء حرب غزة األخيرة  برنامج لتحسين .3

 .)1997 ،مصطفى أبو(االجتماعي  االقتصادياستمارة المستوى  .4

  ضبط العينة أدوات

ي توى التعليم ين أ :المس ة ب ت المجانس راد تم وعتين التجريبف ةالمجم ي  ،ي ابطة ف والض
ة عن  مستوى تعليمھن يقل الشھداء اللواتي مي حيث اختارت الباحثة زوجاتالمستوى التعلي ثانوي
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ديھن أ ن ول ة وال يعمل اءعام ينبن روق ب الي الف دول الت ات أ ، ويوضح الج طات درج راد متوس ف
  .المجموعة التجريبية في المستوى التعليمي

المجموعتين  بين متوسطات درجات زوجات الشھداء في Zداللة الفروق وقيم : )1(جدول 
  )40- ن( في المستوى التعليمي والضابطة ،جريبيةالت

  مستوى الداللة  Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد   المجموعة 
  غير دالة إحصائيا  0.361  423.00  21.15  20  التجريبية
  397.00  19.85  20  الضابطة

ين متوسطات درج ة ب روق دال شھداء زوجات الات يتضح من الجدول السابق عدم وجود ف
ي وعتين ا ف ةالمجم ة  ،والضابطة في المستوى التعليمي ،لتجريبي ة Zحيث كانت  قيم ر دال ، غي

  .يدل على تكافؤ المجموعتين في المستوى التعليميوھذا 

  المستوى االجتماعي االقتصادي

ين  ة ب يتمت المجانس ھداء ف ات الش توى  زوج ي المس ة والضابطة ف وعتين التجريبي المجم
و : (باستخدام استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي من إعدادي جتماعي االقتصاداال نظمي أب

يويوضح الجدول التالي الفروق بين متوسطات درجات ، )2002 ،مصطفى  زوجات الشھداء ف
موضع زوجات الشھداء ل المستوى االجتماعي االقتصاديوالضابطة في  ،المجموعتين التجريبية

  .الدراسة 

زوجات الشھداء في المجموعتين بين متوسطات درجات  Zداللة الفروق وقيم ): 2( جدول
  ).40-ن(التجريبية والضابطة في المستوى االجتماعي االقتصادي 

  مستوى الداللة Zقيمة   مجموع الرتب متوسط الرتب  العدد  المجموعة
  غير دالة إحصائيا  0.421  394.50  19.73  20  التجريبية
  425.50  21.25  20  الضابطة

ين متوسطات درجات ة ب روق دال زوجات الشھداء  يتضح من الجدول السابق عدم وجود ف
اعي االقتصادي لألسرة حيث كانت في  ة والضابطة في المستوى االجتم وعتين التجريبي المجم

  .غير دالة Zقيمة 

  توافق النفسي الشخصي واالجتماعيال

ة  وعتين التجريبي ين طالب المجم ة ب ت المجانس ق تم اس التواف اد مقي ى أبع ابطة عل والض
ي ي الشخص اعي، ،النفس داد واالجتم ن إع ة: (م ين ، )الباحث روق ب الي الف دول الت ح الج ويوض

وعتين متوسطات درجات  ةزوجات الشھداء في المجم ة والضابطة وقيم اد   Zالتجريبي ى أبع عل
  .واالجتماعي ،مقياس التوافق النفسي الشخصي
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ين متوسطات درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة داللة الفروق ب): 3( جدول
  ).40- ن(على مجاالت مقياس التوافق النفسي واالجتماعي  Zوقيمة 

متوسط   العدد  المجموعة  المقياس
  الرتب

مجموع 
 مستوى الداللة Zقيمة   الرتب

غير دالة   1.055  449.00  22.45  20  التجريبيةالتوافق الشخصي
  371.00  18.55  20  طةالضاب  إحصائيا

التوافق 
 االجتماعي 

غير دالة   1.136  368.00  18.40  20  التجريبية
  452.00  22.60  20  الضابطة  إحصائيا

غير دالة   1.055  436.50  21.83  20  التجريبية  سريالتوافق األ
  383.50  19.17  20  الضابطة  إحصائيا

غير دالة   1.055  436.50  21.80  20  التجريبية  التوافق الجسمي
  383.50  19.18  20  الضابطة  إحصائيا

التوافق 
  المجتمعي

غير دالة   0.421  394.50  19.73  20  التجريبية
  425.50  21.25  20  الضابطة  إحصائيا

غير دالة   0.162  416.00  20.80  20  التجريبية  الدرجة الكلية 
  404.00  20.20  20  الضابطة  إحصائيا

ين متوسطات درجات يتضح من الجدول السا ة ب روق دال زوجات الشھداء بق عدم وجود ف
اعي في المجموعتين  التجريبية والضابطة في مجاالت مقياس التوافق النفسي الشخصي واالجتم
ة، Zحيث كانت قيمة  وعتين في التوا غير دال افؤ المجم ى تك دل عل ذا ي فق النفسي الشخصي وھ

  .واالجتماعي

  ةاألدوات المستخدمة في الدراس

  قياس التوافق النفسي واالجتماعيم  :أوال
  :قامت الباحثة بتصميم ھذا المقياس وذلك حسب الخطوات التالية

وھو تصميم مقياس التوافق النفسي واالجتماعي لدى زوجات شھداء حرب ، تم تحديد الھدف .1
  .غزة األخيرة

التع .2 ة ب ت الباحث الل االقام ن خ ق م وم التواف ى مفھ ى األدب الرف عل يكولوجي طالع عل س
وم  د مفھ م تحدي ك ت ا من ذل ابقة وانطالق والتربوي المتعلق بموضوع التوافق والدراسات الس

  .التوافق النفسي واالجتماعي

والدراسات السابقة  ،تم تحديد المجاالت المناسبة من خالل االطالع على األدب السيكولوجي .3
  : وعلى مجموعة من مقاييس التوافق ومنھا
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  .)1988: الديب(صي واالجتماعي للراشدين مقياس التوافق الشخ -

  .)1981، عبيد(مقياس التوافق النفسي للراشدين  -

  .)1980 ،بل( اختبار التوافق -

 .)1997 ،مصطفىأبو ( مقياس التوافق النفسي -

  .)2002 ،الطالع( مقياس التوافق النفسي -

ى أ - وح الطرف بھدف التعرف عل م التوجه إلى مجموعة من زوجات الشھداء بسؤال مفت ھ
  .مظاھر التوافق وسوء التوافق لديھم، بعد توضيح مفھوم التوافق

وعلى ضوء ذلك تمكنت الباحثة من تحديد المجاالت المالئمة لطبيعة الدراسة، وھي كما ھو 
  :مبين بالجدول التالي

  .يوضح عدد فقرات المقياس حسب كل مجال من مجاالتھا: )4(جدول 

  طريقة تصحيح المقياس
رة(وجد أمام كل عبارة ثالث إجابات ي ة -بدرجة متوسطة -بدرجة كبي ، يطلب )بدرجة قليل

رة أو س راءة كل فق ه بوضع إشارة من المفحوص ق ة علي ه  )(ؤال واإلجاب ا يتناسب ورؤيت بم
) بدرجة متوسطة(ثالث درجات، و) بدرجة كبيرة(لنفسه، وفي حالة العبارات اإليجابية أعطيت 

لبية أعطيت ) بدرجة قليلة(درجتين، و ارات الس ة العب ا في حال رة(درجة واحدة، أم ) بدرجة كبي
ل درجة ثالث درجات ) درجة قليلةب(درجتين و) بدرجة متوسطة(درجة واحدة، و ذلك أق  )48(ل

  .درجة) 144(عالھا درجة وأ

  صدق المقياس  .أ
  : تحققت الباحثة من صدق المقياس بأنواع الصدق التالية

 عدد العبارات المجال  
 12 شخصيالتوافق ال  1
 8 التوافق االجتماعي  2
 9 التوافق األسري  3
 10 التوافق الجسمي  4
  9 التوافق المجتمعي  5

  48  المقياسالمجموع الكلي لعبارات 
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  الصدق الظاھري  .1
موضع الدراسة  التوافق النفسي واالجتماعي  لدى زوجات الشھداءتم عرض فقرات مقياس 
ة األقصىعلى عدد من أعضاء الھيئة الت نفس جامع م ال ى مجاالت ، دريسية في قسم عل م عل للحك

التوافق النفسي واالجتماعي لدى زوجات وأوضحوا أن المقياس شامل لمجاالت مقياس ، المقياس
  .ويقيس ما وضع من أجله، موضع الدراسةالشھداء 

  صدق االتساق الداخلي  .2
تبانة بتطبيقھ داخلي لالس ةجرى التحقق من صدق االتساق ال ة استطالعية مكون ى عين  ا عل

ى غزة، من خارج أزوجة شھيد من شھداء الحرب االخي) 30(من  ة الدراسة،رة عل راد عين  ف
ه ،االرتباط بين درجة كل فقرةبحساب  ذي تنتمي إلي ة للمجال ال حيث إن الدرجة ، والدرجة الكلي

  .مالت صدق المقياسوالجداول اآلتية توضح معا، الكلية للفرد تعتبر معياراً لصدق المقياس

  الشخصيالتوافق  –المجال األول 
والدرجة التوافق  الشخصي  من فقراتمعامالت االرتباط البينية بين درجة كل فقرة : )5(جدول 
  .مجاللالكلية ل

معامالت  فقرات مجال م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ** 40,  .ينتابني الحزن عند سماع خبر استشھاد شخص ما 1
 **  49,  .عونات المالية التي تقدم ألسر الشھداء تكفي احتياجاتھمأضحت الم 2
 ** 46,  .تماسكت عند سماع خبر استشھاد زوجي 3
 ** 52,  .تخفف قراءة القرآن من المتاعب النفسية 4
ي  5 ر ف ب التفكي ي متاع دره عن ا وق اء ب ان بقض ف اإليم يخف

  .المستقبل
,42 ** 

 ** 68,  .ستشھاد زوجيعندما أتذكر ا أشعر بالسعادة، 6
 ** 61,  .استقبلت استشھاد زوجي بالتھاني بدالً من العزاء 7
 ** 70,  .أشعر بأنه ال قيمة للحياة بعد استشھاد زوجي 8
 ** 48,  .ودعت زوجي بالتكبير والزغاريد 9
 ** 46,  .أتمنى الشھادة لاللتحاق بزوجي 10
  ** 80 ,  .شھاد زوجيبعد استصعوبة في انجاز أعمالي األسرية  أجد 11
  ** 75,  .تغير دوري في الحياة بعد استشھاد زوجي 12

د ، التوافق الشخصي يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم فقرات مجال ة إحصائياً عن دال
  .وھذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي، 01,مستوى 
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  التوافق االجتماعي –لمجال الثاني ا
التوافق االجتماعي  من فقرات مجال رتباط البينية بين درجة كل فقرةمعامالت اال: )6(جدول 

  .والدرجة الكلية لمجال

معامل  فقرات مجال م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ** 59,  أشعر بعدم احترام مشاعر ذوي الشھداء  1
 ** 58,  أشعر بتقدير اآلخرين لي بعد استشھاد زوجي 2
 ** 63,  تشھاد زوجيالمس وقوف  الجيران معي بعد اس 3
 ** 52,  اشعر بالراحة عندما أمر بمحنة لمؤازرة اآلخرين 4
 ** 66,  أشعر بالرضا عند تكريم المجتمع لزوجات الشھداء  5
ھاد 6 د استش دة بع رة جدي اء أس ة لبن دى دافعي د ل ه ال يوج د أن أعتق

 زوجي ضعيفة
,52 ** 

 ** 72,  اق زوجيأشعر أن مؤازرة اآلخرين لي ساعدني على تحمل فر 7
 ** 70,  أشعر باالعتزاز عند مقابلة اآلخرين ؛ لكوني زوجة شھيد  8

د التوافق االجتماعييتضح من الجدول السابق أن جميع قيم فقرات مجال  ، دالة إحصائياً عن
  .وھذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي ، 01,مستوى 

  التوافق األسري –المجال الثالث 
 من فقرات مجال التوافق األسري معامالت االرتباط البينية بين درجة كل فقرة :)7(جدول 

  .والدرجة الكلية لمجال

معامل  سريالتوافق األفقرات مجال  م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ** 61,  أعاني من وجود خالفات أسرية مع أسرة زوجي 1
 ** 0.48  أعاني من تسلط أسرة زوجي على 2
 **  0.48  ي األسرية إيجابية بعد استشھاد زوجيأعتقد أن ظروف 3
 ** 0.56  تعاون أفراد أسرتي ساعدني على تحمل أزماتي  4
 ** 0.36  يوفر لي أسرة زوجي كل متطلباتي الحياتية 5
 ** 0.57  معاملة أبنائھمتعاملني أسرة زوجي  6
مثلما كان يقوم ؛اشعر بعدم قدرتي على القيام باألعباء األسرية 7

 "الشھيد"ا زوجيبھ
0.37 ** 

 ** 0.57  اشعر بعدم القدرة على القيام باألعباء األسرية المختلفة  8
 ** 0.36  تقدر أسرتي ما أقوم به؛ من أعمال بعد استشھاد زوجي  9
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رات مجال   د ، سريالتوافق األيتضح من الجدول السابق أن جميع قيم فق ة إحصائياً عن دال
  .تميز المجال باالتساق الداخلي وھذا يدل على ، 01,مستوى 

  التوافق الجسمي –جال الرابع الم
دول  رة: )8(ج ل فق ة ك ين درج ة ب اط البيني امالت االرتب ق الجسمي مع ال التواف رات مج ن فق  م
  .للمجالالكلية  والدرجة

 مستوى الداللة معامل االرتباط التوافق الجسميفقرات مجال  م
 ** 56,  .أعاني من زيادة العرق باليدين 1
 ** 57,  .أحس ببرودة األطراف 2
 ** 61,  تزداد مرات التبول أثناء فترة النوم 3
 ** 62,  أشعر بحرقان في البول  4
 ** 65,  أحس بسرعة ضربات القلب 5
 ** 62,  أحس بما يشبه الغصة في صدري 6
 ** 65,  أعاني من ضعف الشھية 7
 ** 65,  أعاني من اإلمساك 8
 ** 0.54  فاخ في بطنيأحس بوجود انت 9
 ** 0.40  أحس بالغثيان والدوخة 10

ي ع ق رات مجال يتضح من الجدول السابق أن جمي د ، التوافق الجسميم فق ة إحصائياً عن دال
  .وھذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي ، 0.01مستوى 

  التوافق المجتمعي –ال الخامس المج
من فقرات مجال التوافق المجتمعي  ة بين درجة كل فقرةمعامالت االرتباط البيني: )9(جدول 

  .مجاللالكلية لوالدرجة 

معامل  التوافق المجتعيفقرات مجال  م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

أشعر بالرضا عن تقديم  المعونات المالية ألسرتي من  2
  مؤسسات رعاية أسر الشھداء

,540 ** 

 ** 710,  شھيد زوجة المجتمع؛ ألني يحترمني 3
 ** 610,  أشعر باھتمام المسئولين بأسر الشھداء  4
أشعر باالرتياح للمعاملة التي يتلقاھا أبنائي من مؤسسات  5

  المجتمع
0,63 ** 
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 )9(تابع جدول رقم ... 

معامل  التوافق المجتعيفقرات مجال  م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

تقديم المعونات العينية من قبل مؤسسات المجتمع المختلفة  6
  ألسرتي؛ تشعرني بتقدير المجتمع ألسر الشھداء

,550  ** 

 ** 450,  رعاية الشھداء ألسر الشھداءأشعر باھتمام مؤسسات  7
تجنبني المساعدات التي أتلقاھا من وزارة الشئون االجتماعية؛  8

  طلب المعونة من أحد
,640 ** 

 ** 560,  يفتخر المجتمع بزوجات الشھداء 9
 ** 540,  اشعر بالرضا عند تكريم المجتمع ألبناء الشھداء 10

د ، التوافق المجتمعي قرات مجالف يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم ة إحصائياً عن دال
  .وھذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي ، 01,مستوى 

اس   -ثم قامت الباحثة بحساب عالقة االرتباط بين درجات كل مجال مع الدرجة الكليـة للمقي
رد تع -وذلك باالستعانة بدرجات عينة الثبات نفسھا  اراً لصدق حيث إن الدرجة الكلية للف ر معي تب

  .والجدول اآلتي يوضح معامالت الصدق، المقياس

 التوافق النفسيبين درجة كل مجال من مجاالت مقياس معامالت االرتباط البينية : )10(جدول 
  .والدرجة الكلية للمقياس

 مستوى الداللة معامالت االرتباطمجاالت مقياس التوافق النفسي  م
 ** 61, التوافق النفسي 1
 ** 49, التوافق االجتماعي 2
 ** 81, التوافق األسرى 3
 ** 70,  التوافق الجسمي 4
 ** 77,  التوافق المجتمعي 5
 ** 60,  الدرجة الكلية للمقياس 6

اس  يم كل من مجاالت مقي ع ق والدرجة التوافق النفسي يتضح من الجدول السابق أن جمي
د مستوى  ه ال ،01,الكلية للمقياس دالة إحصائياً عن اس ومجاالت ز المقي ى تمي دل عل ذا ي  خمسةوھ

  .باالتساق الداخلي

  ثبات المقياس  .أ
  : وھما، تم استخدم طريقتين، ألجل التأكد من ثبات المقياس
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  إعادة القياس  .1
موضع الدراسة على التوافق النفسي واالجتماعي حسبت معامالت الثبات لمجاالت مقياس 

بتطبيق المقياس  وذلك، طريق حساب معامل االستقرار، عن زوجة شھيد )30(عينة قوامھا 
  .، والجدول األتي يوضح معامالت الثباتاقدره شھر مرتين بفرق زمني

  .بطريقة إعادة القياسالتوافق النفسي  معامالت الثبات لمجاالت مقياس: )11(جدول 

 مستوى الداللة معامالت االرتباط التوافق النفسيمجاالت مقياس  م

 ** 0,93 النفسي التوافق 1
 **  0,93 التوافق االجتماعي 2
 ** 0,92 التوافق األسرى 3
 ** 0,88  التوافق الجسمي 4
 ** 0,88  التوافق المجتمعي  5

  ** 770,  الدرجة الكلية للمقياس

  .0, 0 1دالة عند مستوى** = 

  0, 354) =  2 – 50( لدرجة حرية  0 01,حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة 
اس  اط لمجاالت مقي التوافق النفسي يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتب

، 0 01,موضع الدراسة،والدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائياً عند مستوى  لدى زوجات الشھداء
  .وھذا يؤكد على تميز مجاالت المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات 

  طريقة ألفا كرونباخ  .ب
  .بطريقة ألفا كرونباخ التوافق النفسيمعامالت الثبات لمجاالت مقياس : )12(جدول 

 مستوى الداللة معامالت االرتباط التوافق النفسيمجاالت مقياس  م
 ** 82, التوافق النفسي 1
 ** 92, التوافق االجتماعي  2
 ** 91, التوافق األسرى 3
 ** 88,  التوافق الجسمي 4
 ** 77,  التوافق المجتمعي  5

 ** 94,  الدرجة الكلية للمقياس
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اس  اط لمجاالت مقي التوافق النفسي يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتب
 01,والدرجة الكلية للمقياس، دالـة إحصائياً عند مستوى ، موضـع الدراسـة زوجات الشھداءلدى 

  .ثباتوھذا يؤكد على تميز مجاالت المقياس بدرجة مرتفعة من ال0

  حصائية المستخدمة في الدراسةاألساليب اإل
  .معامالت االرتباط .1

  Willcoxonاختبار ويلكسون الالبارمتري  .2

  Pearsonمعامل ارتباط بيرسون .3

  معامل ارتباط الفا كرونباخ .4

  .اليجاد حجم االثر Dو، معامل ايتا .5

   "اعداد الباحثة"لزوجات الشھداء  المعرفي السلوكيرشادي اإلالبرنامج 
امج يخاطب  اھداف الدراسة،تبر من االدوات االساسية التي تم اعدادھا لتحقيق يع وھو برن

  .ساليب والفنياتمع استخدام بعض األ، فكار ومشاعر وسلوك زوجات الشھداءأ

  التخطيط للبرنامج
ي اھتمت بمجال اإلقامت الباحثة باستعراض البحوث والدرا ابقة الت اد النفسي سات الس رش

  .افق النفسيفي تحسين التو

  الھدف العام للبرنامج
رشادي معرفي سلوكي في تحسين ادي الى قياس مدى فاعلية برنامج إرشيھدف البرنامج اإل

  .التوافق النفسي لدى زوجات الشھداء في الحرب االخيرة على غزة

  ھداف االجرائيةاأل
ه التوا .1 ذي يؤدي دور ال ى ال اة األالتعرف عل اعي في حي رافق النفسي واالجتم مخاطر وال ،دف

  .ى مشكلةالتي يسببھا إذا حدثت فيه أ

راد والتي اكتساب المھارات الالزمة للتعايش مع المواقف المتنوعة .2 اة األف ؤثرة في حي ، والم
ة من شأنھا أ تراتيجيات المعرفي ن تؤثر في التوافق النفسي واالجتماعي،باستخدام بعض االس

  .والسلوكية التي تم تعلمھا في البرنامج

در .3 ا أالت م تعلمھ ي ت لوكية والت اليب الس تخدام بعض األس ى اس امجيب عل ق البرن اء تطبي  ،ثن
دريجي وتساعد في التغلب على المشكالت التي تؤدى الى سوء التوافق،  ،وھي التحصين الت

  .واالسترخاء
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ومن ثم استخدامه في  التعرف على الدور الذي يؤديه االسترخاء العضلي في خفض التوتر، .4
  . لى خفض التوافق النفسي واالجتماعياغطة التي تؤدي إف الضالمواق

  الحدود االجرائية للبرنامج
بواقع جلستين ) جلسة 15(ربعة شھور، بواقع استغرق تطبيق البرنامج أ: الحدود الزمنية

  .ھو مبين في الجدول اوقت الجلسة يختلف حسب نوعھا ،كم، سبوعياأ

ومؤسسة  ي مدينة دير البلح،مؤسسة الصالح فتم تنفيذ البرنامج داخل  :الحدود المكانية
  .سر الشھداء في نفس المدينةرعاية أ

ة شھيد الى زوج) 40(تم تقسيم عينة الدراسة والتي تحتوى على  :الحدود البشرية
نشطة والتي لم تتعرض ألزوجة شھيد ) 20(وعددھا  ،ولى الضابطةمجموعتين المجموعة األ

 زوجة شھيد،) 20( وعددھم ،نشطة البرنامجلتي تعرضت إلى أعة التجريبية االبرنامج، والمجمو
 الزمني، ومستوى الذكاء، رفراد العينة التجريبية والضابطة في العموتم التجانس بين جميع أ

النفسي  دوالمرش ،وفريق العمل يتكون من الباحثة .والمستوى االجتماعي واالقتصادي
  .الموجود بالمؤسستين ،واالجتماعي

  نامجتنفيذ البر
سابيع، موزعة كما ھو مبين في الجدول أ) 8(خالل  ،جلسة) 15(يحتوى البرنامج على 

  :التالي

  .محتوى وعدد ومدة جلسات البرنامج: )13(جدول 

  موضوع الجلسة رقم الجلسة
مدة 
 الجلسة
  بالدقيقة

  الفنيات السلوكية

تعارف بين الباحثة والسيدات   االولى 
  المشاركات في البرنامج

-الحوار محاضرة ،المناقشة وال   50
  التعزيز -اللعب الحر

امج   الثانية وي البرن رض محت ع
ادي  ق  –اإلرش ين التواف تحس

   اءھدالنفسي لزوجات الش

الحوار والمناقشة  –رة المحاض   90
  .االنفعاليالتفريغ  –

ونضال ، القضية الفلسطينية  الثالثة
الشعب من اجل الحرية 

  واالستقالل

لمناقشة ا –المحاضرة   120
  لعب الدور –الجماعية 

  .الدور لعب -المناقشة الجماعية  120  .والفراق  ،والموت ،االستشھاد  الرابعة
الحياة اليومية بما فيھا من مشاعر   الخامسة 

  وانفعاالت
  رالدولعب -المناقشة الجماعية  90
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 )13(تابع جدول رقم ... 

  موضوع الجلسة رقم الجلسة
مدة 
 الجلسة
  بالدقيقة

  الفنيات السلوكية

وصف (التعبير عن المشاعر   السادسة
  )الخبرات والمشاعر

 –دوار لعب األ –النمذجة   120
  اإلفصاح الذاتي 

 –المناقشة  - التعزيز –النمذجة   90  التدريب على االسترخاء   السابعة 
  االسترخاء

 الثامنة
  والتاسعة

دور االسترخاء في تحسين 
  التوافق لدى زوجات الشھداء

 - التعزيز –المنافسة والحوار   150
 –الحوار الذاتي  - النمذجة

  االسترخاء
ودوره في المواقف  الحوار الذاتي  العاشرة

  المثيرة لسوء التوافق
 - النمذجة _ المناقشة الجماعية   50

 -التعزيز   -لعب الدور 
  .االسترخاء -اإلفصاح الذاتي 

الحادية 
  عشر

 –النمذجة  –لعب الدور   90  تعديل الحوار الداخلي الذاتي 
االسترخاء  –اإلفصاح الذاتي 

  التعزيز –
 الثانية عشر

و الثالثة 
  عشر

مية أسلوب حل المشكلة للتحكم تن
  في سوء التوافق

حل  –النمذجة  –لعب الدور   60
 –االسترخاء  –المشكلة 
  .الواجبات المنزلية  –التعزيز 

الرابعة 
  عشر

 –االسترخاء  –لعب الدور   60  الترويح عن النفس
  التعزيز

الخامسة 
  عشر

مراجعة وتلخيص جلسات 
  البرنامج

 –االسترخاء  –المناقشة   60
  التعزيز

  نامجتقويم البر
جب مراعاتھا عند وضع أي الخطوات الھامة، والتي ي تقدير عملية التقويم تقوم على

يضا ويتضمن أشخاص، ر الحكم على قيمة األشياء واألصداألنه من خالله تتم عملية إ برنامج،
، 1976 مان،سيد عث فؤاد ابو حطب،(حكام ، أو التطوير على ھذه األو التعديل، أمعنى للتحسين

9.(  

  :وقد قامت الباحثة بتقويم البرنامج من خالل 

  .مالحظة تعامل ھؤالء النساء مع بعضھن البعض .1

  .والمناقشة مع زوجات الشھداء ،الحوار .2
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قبل تطبيق البرنامج وبعده، وبعد مرور شھر من القياس تطبيق مقياس التوافق النفسي  .3
  .البعدي

  

  نتائج الدراسة
توجد فروق ذات داللة " :نهينص الفرض األول على أ: ناقشتھاول ومنتائج الفرض األ

أفراد المجموعة التجريبية  قبل وبعد تطبيق البرنامج  إحصائية بين متوسطات درجات
  ."لصالح القياس البعدى  ،اإلرشادي

ابية  ين المتوسطات الحس ة ب ة بالمقارن ذا الفرض قامت الباحث راد ألوللتحقق من صحة ھ ف
دي،المجموعة التجر ي والبع ي  يبية على مجاالت مقياس التوافق النفسي  في اإلجراء القبل ا يل فيم

  .جدول يوضح ما توصلت إليه الباحثة من نتائج

فراد المجموعة التجريبية على لحسابية واالنحرافات المعيارية ألالمتوسطات ا: )14( جدول
  .والبعدي ،نفسي في القياسين القبليمجاالت مقياس التوافق ال

  القياس البعدي  القياس القبلي  المجال
  ع  م  ع  م

 ,970  2.14 26,0  1.53  التوافق الشخصي
 ,480  2.61 0,51  1.73  التوافق االجتماعي
 ,300  2.73 ,540  1.99  التوافق األسري
 ,190  2.90 ,690  1.62  التوافق الجسمي
  0,00  3.00  0,82  1.40  التوافق المجتمعي
 ,750  13.4 0,17  8.27  الدرجة الكلية

ابية  طات الحس دول إن المتوس ن الج ح م ي يتض ق الشخص ال التواف بة ب) 1.53(لمج النس
أما بالنسبة  في القياس البعدي بالنسبة لمجال التوافق الشخصي،) 2.14( للقياس القبلي بينما بلغت

ق في) 1.73(للمجال االجتماعي فكانت المتوسطات الحسابية  ي التطبي  يف) 2.61(وبلغت ، القبل
ابية . البعدي التطبيق د بلغت المتوسطات الحس قفي ) 1.99(وبالنسبة للمجال األسري فق  التطبي
ي دي،) 2.73( وبلغت ،القبل ق البع ي التطبي طات  ف د بلغت المتوس مي فق ال الجس بة للمج وبالنس

ي وبالنسبة للمجال المجتمع. البعديالتطبيق ) 2.73(وبلغت  ،يقبلفي التطبيق ال) 1.62(الحسابية 
ق في) 3.00(وبلغت  ،في التطبيق القبلي) 1.40(فقد بلغت المتوسطات الحسابية  دي، التطبي  البع

ابية  طات الحس ت المتوس د بلغ ة فق ة الكلي بة للدرج ق ال) 8.27(وبالنس ي التطبي ت  ،يقبلف وبلغ
  .في التطبيق البعدي) 13.38(
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لقياسين القبلي والبعدي وللتحقق من النتائج السابقة ،وتحديد وجھة داللة الفروق بين ا
لمتوسطات درجات افراد المجموعة التجريبية،استخدمت الباحثة اختبار ويلكسون الالبارمتري 

Willcoxon T  ،فيما يلي جدول يوضح ما  للتعرف على داللة الفروق بين ھذه المتوسطات
سين القبلي في القيا  Zتوصلت له الباحثة من نتائج الفروق بين المتوسطات الحسابية وقيمة

  .والبعدي
مجاالت على  Zوقيمة  ،داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية: )15(جدول 

  .)20=ن(في القياسين القبلي والبعدي  مقياس التوافق النفسي

متوسط   العدد  القياس  المجال
  الرتب

مجموع 
مستوى  Zقيمة   الرتب

  الداللة
التوافق 
  الشخصي

دالة عند   3.46  6.00  2.00  3  السالبةبعدي الرتب  / قبلي
 6.00  11.00  15  الرتب الموجبة 0,01

      2  التساوي
  20  اإلجمالي

التوافق 
  االجتماعي

دالة عند   3.92  0,00 0,00  0  بعدي الرتب السالبة / قبلي
  210.00 10.50  20  الرتب الموجبة  0,01

      0  التساوي
 20  اإلجمالي

وافق الت
  سرياأل

دالة عند   3.62  8.00  2.67  3  بعدي الرتب السالبة / قبلي
 202.00 11.88  17  الرتب الموجبة  0,01

      0  التساوي
 20  اإلجمالي

التوافق 
  الجسمي

دالة عند   3.73  0.00 0,00 .  0  بعدي الرتب السالبة / قبلي
 171.00   9.50  18  الرتب الموجبة  0,01

      2  ويالتسا
 20  اإلجمالي

لتوافق ا
  المجتمعي

  0,01  3.95  2.50  2.50  1  بعدي الرتب السالبة / قبلي
  187.50  10.42  18  الرتب الموجبة

  1  التساوي
  20  اإلجمالي

الدرجة 
الكلية 
  للمقياس

    3.92 0,00 0,00  0  بعدي الرتب السالبة / قبلي
  210.00  10.50  20  الرتب الموجبة

      0  التساوي
  20  اإلجمالي
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روق  دايتض ود ف ابق وج دول الس ن الج راد ح م ات أف طات درج ين متوس ائيا ب ة إحص ل
ة ي والبعدي حيث بلغت قيم التوافق الشخصي لمجال   Zالمجموعة التجريبية في القياسين القبل

ة ، )3.46( ت قيم ا بلغ ال Zبينم اعي لمج ق االجتم ة ، )3.92( التواف ت قيم ا بلغ ال  Zكم لمج
ة، )3.73(لمجال التوافق الجسمي  Zكما بلغت قيمة ، )3.62(سري التوافق األ ا بلغت قيم  Z كم

ة ، )3.95(لمجال التوافق المجتمعي  اس  Zكما بلغت قيم ة للمقي ا جميعو، )3.92(للدرجة الكلي ھ
  .0,01إحصائيا عند دالة 

ما " :شھداء قامت الباحثة باالجابة علىللتعرف على حجم تأثير البرنامج على زوجات ال
  ".ي لدى أفراد المجموعة التجريبيةثر البرنامج المقترح في تحسين التوافق النفسأ

قامت الباحثة  لبرنامج االرشاد على أفراد المجموعة التجريبيةحجم التأثير لللتعرف على 
  .بحساب حجم األثر كما ھو مبين في الجدول

η"و " ت"قيمة ): 16(جدول 
2

إليجاد  لمقياس والدرجة الكلية للمقياسلكل مجال من مجاالت ا" 
  .للبرنامج االرشاد على أفراد المجموعة التجريبيةثير بين حجم التأ

االنحراف  المتوسط  العدد  المجال
 المعياري

قيمة
 "ت"

درجة 
  الحرية

مستوى 
η  الداللة

2
حجم   

  التاثير
  يركب 0,87  000.  19  11.49  0.26  1.53  20  الشخصي
  كبير 0,79  000.  19  8.34  0.27  2.54  20  االجتماعي
  كبير 0,66  000.  19  6.03  0.51  1.73  20  األسري
  كبير 0,78  000.  19  8.14  0.25  2.73  20  الجسمي
  كبير 0,71  000.  19  8.71  0.54  1.99  20  المجتمعي
  كبير 670,   000.   19  6.17  0.26  2.86  20  الكلي

ود ابق وج ن الجدول الس أثير  يتضح م ر ت امج كبي ق للبرن اس التواف ة لمقي ة الكلي ي الدرج ف
ا في )0,66( الشخصي مجاللل حجم التأثيربينما بلغ ، )0,79(النفسي واالجتماعي حيث بلغ  ، أم

أ سريالمجال األ، أما في )0,73( التأثيراالجتماعي فبلغ حجم المجال  غ حجم الت  ،)0,66(ريثفبل
غ حجم  أثيركما بل غ حجم )0,78( لجسميفي المجال ا الت ا بل أثير، كم  في المجال المجتمعي الت

راد التأثير  مما يدل على ،)0,71( دى أف اعي ل الكبير للبرنامج في تحسين التوافق النفسي واالجتم
ذا المجال، المجموعة التجريبية، ائد في ھ اه الس ه  وتتفق ھذه النتيجة مع االتج د فاعلي ذي يؤك وال

  .المجموعة التجريبية افق النفسي واالجتماعي  لدى أفرادن التوالبرنامج اإلرشادي في تحسي

ذي  تخدم ال ادي المس امج االرش ة البرن دوي وفاعلي ي ضوء ج ة ف ذه النتيج ير ھ ن تفس يمك
ة  ة عين ة لطبيع ي جاءت متنوعة، ومالئم تضمن العديد من االنشطة والفنيات واالسترتيجيات الت

ه زوجات الشھداء من  از ب ة خاصة،ھذه النتيجة تشير إمشكالت ذالدراسة وما تمت ى ات طبيع ل
  .فاعلية البرنامج في تحسين التوافق النفسي لدى زوجات الشھداء في المجموعة التجريبية
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رة أ ات كثي ة الدراس ق نتيج توتتف عت  ثبت ا وض ادى فيم امج اإلرش ة البرن   فاعلي
ه ن أجل ا، م ة أ :ومنھ ةدراس ماء العطي ي وب)2001( س ة بياسينتيس ان، ودراس   يرجم

 piacentini & Bergman  )2001( ودراسة فيصل الزراد ،)1997(.  

ى اشتراك وانتظام يجة إتوترجع ھذه الن امج  المجموعة نساء ل ة في جلسات البرن التجريبي
ا أرشادي المستخدم في الدراسة الحالية،اإل اة طالحيث كانت الفنيات المستخدمة لھ ر في حي ات ث ب

وا ة الل ة التجريبي رُ تي أالمجموع ة نظ رات المتنوع اب الخب ي اكتس ديد ف ھن الش رن حماس ا ظھ
ة، ة معاشة وواقعي ات  الرتباطھا في مواقف حياتي تفادة من فني ى االس ا زاد من حرصھن عل مم

سھمت الفنيات المستخدمة في اتھن الشخصية وفي عالقاتھن مع اآلخرين، حيث أالبرنامج في حي
ة الت ي المجموع ھداء ف ات الش اعدة زوج ىمس ة عل ر ع جريبي اعر،التعبي ن مش داخلھن م ا ب  م

ة دون خوف أ وأحاسيس، ة، وبحري ار بتلقائي يوأفك ك ف اھم ذل ردد بحيث س دراتھن  و ت تطوير ق
ى أ يطرة عل ى الس ھعل ذات بصورة إ ن،نفس م ال ي فھ اھم ف ذلك س ارات يجاك اب مھ ة، واكتس بي

    .أقلم مع الظروف التي تولد الضعوطخرين والتاالتصال باآل

ة وأالبرنامحرزته جلسات سر النجاح الذي أيفو راد المجموعة ج الى قوة العالقة بين الباحث ف
اء ت ت النس ث كان ة حي ى االصغاء واإلالتجريبي ام الق ى ھتم تماع إل ة واالس ل الباحث ن قب ر م لكبي

  .دى الى عملية تفريع انفعالي للنساءمشكالتھن وتقدم النصح لھن واإلرشاد مما أ

امج من مناقشات فردي لى ذلك ماويضاف إ ى تم في جلسات البرن ز عل ة والتركي ة وجماعي
ر الزيادة األنشطة السارة واالبتعاد عن األ وترا وأنشطة غي ل ت ا سارة لتكون النساء أق ر تحكم كث

داث والحقائق ليست ھي حانفعاالتھم التي تؤدي إلى حدوث سوء التوافق،على افتراض بأن االفي 
  .لى سوء التوافقفق ولكن النظرة إلى تلك األحداث ھي التي تؤدي إالتي تؤدي إلى سوء التوا

ادية  سلوب المناقشة الجماعية يتيحعالوة على ذلك فإن أ فرصة كبيرة ألفراد الجماعة اإلرش
ورة لآل رأي والمش نھم ال د م ل واح دم ك أن يق رينب درة أ، خ يھم ق ث يعط ر بحي ى التفكي ر عل كب

يزيد من ثقته بنفسه،  مما نه ذو فائدة،عضو في الجماعة بأ، وبذا يشعر كل المنطقي والموضوعي
ه السيكولوجي، توسيسع مجال إ لى توسيع دائرة اھتمامات الفرد الفكرية، وكذاوھذا يؤدي إ دراك

   .)171ص ،1998 الخطيب،( ومن ثم ضبط سلوكه االنفعالي تدريجيا

من فتتيح فرص باألع مشترك تقلل من الخوف وتشعر ن المناقشة الجماعية لموضوكما أ
  .)84 ص ،1998 محمود،(التنفيس والتفريغ االنفعالي 

ا أ ام كم ل ھ اك عام يأن ھن ادقة ف ة الص ل الرغب و عام ة ھ ة التجريبي ة المجموع  حرزت
ان في األ امج ك ى البرن اء المشاركة الفعالة في الجلسات اإلرشادية حيث أن االنضمام إل ساس بن

 ،1998 زھران،(كده ق مع معظم الدراسات السابقة وما أفعلى رغبة زوجات الشھداء وھو ما يت
  .رشاديةجاح العملية اإلمر ھام وضروي لنمن أن اإلقبال من قبل المسترشد أ) 235 ص

يھن  النساءوكان لمساھمة  ن عل ي درب يقھن للمواقف الت في الجلسات من خالل نقلھن وتطب
امج وتحسين التوافق النفسينجاح اإلرشادية إلى المواقف الحياتية األثر الواضح إل حيث ، البرن
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د الحظت  سات اإلرشادية،نجازه في الفترة التي تقع بين الجلكان ھناك متابعة ومناقشة لما تم إ وق
الكاملة من جلسات البرنامج، حيث أكدت معظم النساء ن زوجات الشھداء لديھن الرغبة الباحثة أ

   .بقن ما تعلمن خالل الجلساتنھن يتذكرن ما يحدث في الجلسات االرشادية ويطأ

ابع سلوب للعالج النفسي مھما اختلفت المدرسة التان أي أ) 105 ص ،1987 ،طه(ويرى 
ديل النواحي المعرفية ال من خالل تغيير وتعوإيجابية إ لھا اليمكن أن يؤدي إلى نتائج فعالة
كذلك تصوراته عن نفسه ه، ووتوقعات، فكار الفرد ومعتقداتهوالمتمثلة أساسا في تعديل وتصحيح أ

  .خرينوعن اآل

دىا كان ال ستخدام فنية االسترخاء أكم وتر ل راد المجموعة أ ثر كبير في التخفيف من الت ف
  .التجريبية،حيث بينت الباحثة لھن الفرق بين العضالت المشدودة وغير المشدودة

تتات خال  ،ادئ ومريح للتدريب على االسترخاءكما راعت الباحثة اختيار مكان ھ من المش
ة كما قامت الباحثة بتزويد أ زعاج والضوضاء،واإل ة بالتعليمات الالزم راد المجموعة التجريبي ف

ترخاء، ة االس اح عملي ي نج اھمة ف ة بإ للمس ت الباحث ا قام ة كم يقى ھادئ ه موس ريط ب داد ش ع
  .الستخدامه عند القيام بتمرينات االسترخاء المختلفة

ذاتين استراتيجية حل المشكالكما أ  ،ت المستخدمة في الدراسة الحالية أحد أشكال الضبط ال
ة  لوك، والكفاي ة الس تقاللية ومرون ذات كاالس دى لضبط ال دة الم د بعي ي تتضمن فائ الي فھ وبالت

تمكن تمكن فالھدف األ، وال ى ي ة حت وعي بالستجابة الفعلي ادة ال ارة حل المشكالت ھو زي ول لمھ
  ).7 ص ،2002 الزريقي،(لجديدة باستقاللية الفرد من التكيف مع مواقف الحياة ا

سلوب حل المشكالت يسھم في وھذا يعنى من وجھة نظر الباحثة أان التعامل مع الضغوط بإ
ي ق النفسيتحس امج اإل، ن التواف ة البرن ة وفعالي ى أھمي دل عل ا ي ي ضوء الظروف مم ادي ف رش

   .ت الشھداء بصفة خاصةوزوجا الصعبة والمعاناة التي يعانيھا الشعب الفلسطيني عامة،

  ومناقشتھا نينتائج الفرض الثا
فراد حصائيا بين متوسطات درجات أال توجد فروق دالة إ" :على انهني ينص الفرض الثا

التوافق  مجاالت مقياسجميع التتبعي على البعدي و ينفي القياس جموعة التجريبيةالم
  ."النفسي

ة بال ذا الفرض قامت الباحث ابية ألموللتحقق من صحة ھ ين المتوسطات الحس ة ب راد قارن ف
ي  المجموعة التجريبية على مجاالت مقياس التوافق النفسي  في اإلجراء البعدي والتتبعي، فيما يل

  .جدول يوضح ما توصلت إليه الباحثة من نتائج
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فراد المجموعة التجريبية على لحسابية واالنحرافات المعيارية ألالمتوسطات ا: )16(جدول 
  .والتتبعي لتوافق النفسي في القياسين البعديمقياس امجاالت 

  القياس التتبعي  القياس البعدي  المجال
  ع  م  ع  م

 ,650  2.05 ,490  2.14  التوافق الشخصي
 ,460  2.56 ,480  2.61  التوافق االجتماعي
 ,440  2.61 ,300  2.73  التوافق األسري
 ,210  2.89 ,190  2.90  التوافق الجسمي
 ,220  2.95 ,0000  3.00  تمعيالتوافق المج

 ,150  2.68 ,520  2.61  الدرجة الكلية

دول أ ن الج ح م ي يتض ق الشخص ال التواف ابية لمج طات الحس بة ) 2.14(ن المتوس بالنس
دي ا بلغت  ،للقياس البع اس التتبعي) 2.05(بينم اعي فكانت ، في القي ا بالنسبة للمجال االجتم أم

وبالنسبة . التتبعيفي التطبيق ) 2.56(، وبلغت البعدي يقفي التطب) 2.61(المتوسطات الحسابية 
في ) 2.61(وبلغت  ،البعدي في التطبيق) 2.73(للمجال األسري فقد بلغت المتوسطات الحسابية 

ابية التطبيق التتبعي د بلغت المتوسطات الحس ق ) 2.90(، وبالنسبة للمجال الجسمي فق في التطبي
ت  دي وبلغ ق التتب) 2.89(البع يالتطبي طات . ع ت المتوس د بلغ ي فق ال المجتمع بة للمج وبالنس

وبالنسبة للدرجة الكلية  في التطبيق التتبعي،) 3.00(في التطبيق البعدي وبلغت ) 1.40(الحسابية 
ابية  طات الحس ت المتوس د بلغ ت ) 2.95(فق دي وبلغ ق البع ي التطبي ق ) 13.38(ف ي التطبي ف

  .التتبعي

والتتبعي البعدي داللة الفروق بين القياسين  ديد وجھةوللتحقق من النتائج السابقة ،وتح
استخدمت الباحثة اختبار ويلكسون الالبارمتري  تجريبية،ال فراد المجموعةلمتوسطات درجات أ

Willcoxon T ،فيما يلي جدول يوضح ما  للتعرف على داللة الفروق بين ھذه المتوسطات
في القياسين القبلي   Zات الحسابية وقيمةتوصلت له الباحثة من نتائج الفروق بين المتوسط

  .والبعدي
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 مجاالتعلى  Zداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وقيمة : )17(جدول 
  .)20=ن(التتبعي في القياسين القبلي و مقياس التوافق النفسي

متوسط   العدد  القياس  المجال
  الرتب

مجموع
 الرتب

قيمة 
Z 

مستوى 
  الداللة

فق التوا
  الشخصي

بعدي الرتب/قبلي
 السالبة

غير   80,0 126.50  9.73 13
  دالة

 83.50 11.93 7 الرتب الموجبة
    0 التساوي
 20 اإلجمالي

التوافق 
  االجتماعي

بعدي الرتب/قبلي
 السالبة

غير   75,0 92.50  10.28 9
  دالة

 60.50 7.56 8 الرتب الموجبة
    3 التساوي

20 إلجماليا
التوافق 

  سرياأل
بعدي الرتب/قبلي

 السالبة
غير   41,0 95.00  9.50 10

  دالة
76.00 9.50 18 الرتب الموجبة

    2 التساوي
20 اإلجمالي

التوافق 
  الجسمي

بعدي الرتب/قبلي
 السالبة

غير   75,0 41.50 5.93 7
  دالة 

  6.13 4 الرتب الموجبة
  

24.50

    9 التساوي
 20 اإلجمالي

التوافق 
  المجتمعي

بعدي الرتب/قبلي
 السالبة

1 1,00 1,00 1,00
   

غير 
  دالة

  0,00    0,00 0 الرتب الموجبة
 19 التساوي
 20 اإلجمالي

الدرجة 
الكلية 
  للمقياس

بعدي الرتب/قبلي
 السالبة

غير   65.501.47 13.10 05
  دالة

 144.50  9.63 15 رتب الموجبةال

    0 التساوي
 20 اإلجمالي



 " ......لدى  فعالية برنامج إرشادي لتحسين التوافق النفسي"ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1328

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )6( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

راد  ين متوسطات درجات أف ة إحصائيا ب روق  دال يتضح من الجدول السابق عدم وجود ف
ة لمجال التوافق الشخصي   Zالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والتتبعي حيث بلغت  قيم

ة ، )80,0( ت قيم ا بلغ ال  Zبينم اعي لمج ق االجتم ة ، )75,0(التواف ت قيم ا بلغ ال  Zكم لمج
ة، )75,0(لمجال التوافق الجسمي  Z، كما بلغت قيمة ) 41,0(سري التوافق األ ا بلغت قيم  Zكم

ة ، )1,00(لمجال التوافق المجتمعي  اس  Zكما بلغت قيم ة للمقي ا  ،)1.47(للدرجة الكلي وجميعھ
  .غير دالة اجصائيا

ة أ رى الباحث ذه اوت منه البرن ھ ا تض وء م ي ض ة ف ة طبيعي ات لنتيج ن فني امج م ن
ه النساء من إ واستراتيجيات، ا أظھرت وع وم ذلك في ضوء تن اون خالل البرنامج،وك ام وتع ھتم

ة، ي انعكست  الفنيات المستخدمة كالمحاضرة والمناقشة الجماعي ة السلوكية الت ات المعرفي والفني
ا أك ،ي تواجه زوجات الشھداءالت على المشكالت ي م ة في ضوء الدراسات الت ا نتيجة طبيعي نھ

   .رشادية في تحسين التوافق النفسي وخفض حدة المشكالتإلتناولت فاعلية البرامج ا

لمعرفي كذلك نتيجة الدراسة طبيعية في ضوء نتائج الدراسات التي تناولت فاعلية البرنامج ا
اب،السلوكي في خفض اضطرابات  ق واالكتئ ا القل ة كلدراسة  :ومنھ د هللا العطي  من اسماء عب

)2001.(   

ائج أن أ راد المجموعة التجريبتعنى ھذه النت د ف امج اإلرشادي ق ذين اشتركوا في البرن ة ال ي
ا تواجھھم بطريقة منطقية وعلمية، وأكثر قدرة على التعامل مع المشكالت التي أصبحوا أ كثر ثبات

درة  ا وق تجاباتھم وردود أواتزان ي اس تحكم ف ى ال اة فععل ة ضغوط الحي ي مواجھ لوكية ف الھم الس
يم حيث أن األساس الذي يستند إليه ھذا األ كالت،سلوب حل المش،مما يؤكد فعالية أ سلوب ھو تعل

رد  ه،وليس حل مشكالت الف ى نفس ادا عل تقبل اعتم ي المس ه ف ة حل المشكالت بنفس رد طريق الف
   ).ص112 ،2002 ،الخولي(التالية فحسب 

ق مرار التحسن لدى أفسر الباحثة استوت اء تطبي فراد المجموعة التجريبية بعد شھر من انتھ
لى استمرار ممارسة النساء لالستراتيجيات المتضمنة في البرنامج المستخدم بالدراسة نامج، إالبر
م ية، ومن خالل شريط الكاسيت الذي أالحال ه ث امج وفنيات عدته الباحثة لھم، وتضمن ملخص للبرن

ى االس دريب عل ي الت ترخاء ف ة االس ه ممارس تماعھم ل تمرار اس ى اس اء عل ث النس ترخاء ،ح
ا ا يس فالمواقف الضاغطة والصعبة، مم ك المواق ى تخطي تل تمباإلضافة إ، عدھم عل ى اس ار رل

ي نسجتھا  م الت دة معھ ا الجي ق من سؤال الباحثة عن ھؤالء النساء من خالل عالقتھ خالل تطبي
ي أ. البرنامج احثونكوھي تلك العالقة الت ا الب رامج والتي ھي من أ، د عليھ م عوامل نجاح الب ھ

ق  وء التواف الج س ة لع لوكية المقدم ه الس رون (المعرفي دال واخ  ،Kendall et al ،1992كين
p99 .(  

عرفية السلوكية لھا خاصية الثبات أن األساليب الم) 92 ص،1992، الشرقاوي(ويرى 
  .الوقتالنسبي في سلوك الفرد على مر 
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  الدراسة توصيات
  : بما يلي الباحثةفي ضوء النتائج توصي 

 . زيادة قيمة معاش الضمان اإلجتماعي ألسر الشھداء الفلسطينيين .1

 .زيادة عدد المؤسسات التي تھتم بأسر الشھداء .2

 .القيام بالعديد من برامج الدعم النفسي لزوجات الشھداء .3

ات الصغيرة والتي توفر لھم زوجات الشھداء الفلسطينيين في بعض المشروع تنمية مھارات .4
 ً  .دخالً مناسبا

وأيضاً ، تقديم قروض ميسرة لمساعدة أسر الشھداء على إقامة المشروعات الصغيرة .5
  .مساعدتھا في الخبرة الفنية في ذلك المجال

الفلسطينيين  توفير عدد أكبر من األخصائيين اإلجتماعيين في مؤسسات رعاية أسر الشھداء .6
 . لشھداء في كل مؤسسةيتناسب مع عدد أسر ا

الشھداء باألخصائيين النفسيين لمساعدة زوجات وأبناء الشھداء  تزويد مؤسسات رعاية أسر .7
 .الحزن واأللم بعد استشھاد الزوج على التخفيف من مشاعر

 .ھالي الشھيد، بحقوق زوجات الشھداءالتي أقرھا الشرع والقانونتوعية أ .8

رك مع زوجة الشھيد من أجل المساھمة في تربية ھل الشھيد بأھمية العمل المشتأتبصير  .9
 .االبناء ورعايتھم، وبيان أن التصادم والتشاحن بينھم له نتائج ضارة على األبناء

ضرورة توفير مكان سكن لزوجة الشھيد مستقل عن أھل الشھيد وأھلھا ما أمكن حتى  .10
 .تستطيع أن تستقل بنفسھا وبأبنائھا

  دراسات مستقبلية
  :الدراسات االتيةإجراء ة تقترح الباحثة في ضوء الدراس

  .المعاناة النفسية لدى زوجات الشھداء وعالقتھا ببعض المتغيرات .1

  .المشكالت النفسية لدى أسر الشھداء وعالقتھا ببعض المتغيرات .2

  .برنامج إرشادي للتخفيف من الوحدة النفسية لدى زوجات الشھداء .3

  .ءدراسات حول قلق المستقبل لدى زوجات الشھدا .4
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  المالحق

  الجلسة األوليٍ 

  )تعارف بين الباحثة و السيدات المشاركات في البرنامج(تمھيدية : ةموضوع الجلس

 ةأھداف الجلس
  .ناء عالقة طيبة بين المشاركات و الباحثة من جھة ،و المشاركات و بعضھم البعض من جھة أخرىب - 
  .جسر الھوة بين المشاركات و تعميد المحبة و التعاون بينھن وبين الباحثة  - 
  االتفاق على قوانين الجلسات - 

  .التعزيز، المناقشة و الحوار ،اللعب الحر :الفنيات المستخدمة

ودة، : ةمحتوى الجلس بدأت الباحثة الجلسة بالترحيب بأفراد المجموعة اإلرشادية ،ثم تقدم نفسھا لھن بكل لطف وم
ي بعض ديم المشاركات بعضھن إل ا التعليمات  ،وتقوم كذلك بتق ة لوحة الحائط المسجل عليھ ق الباحث ك تعل د ذل بع

  .ھا طوال فترة تطبيق البرنامجوالقوانين الخاصة بأدبيات الجلسات والواجب علي المشاركات االلتزام ب

عرضت الباحثة علي المشاركات القيام بتنفيذ بعض تمارين التعارف لتأكيد التعارف والتواصل بينھن وتمثلت 
  : تلك األلعاب في

ا ، أحضرت الباحثة صندوق سكاكر ة فتجد ملصقا بھ تقط قطع اوب أن تل بحيث تطلب من كل مشاركة بالتن
  .وھكذا حتى آخر سيدة، رف على نفسهبطاقة مكتوب عليھا أنا فيع

ا  د التصفيق تقف كل واحدة مع زميلتھ وازيين وعن ى خطين مت طلبت الباحثة من المشاركات  أن يمشين عل
ا ا يجول بخاطرھم رح وھن ، وتتحدثان عن أنفسھما وعن أوضاعھما وم يھن عالمات السعادة والف دت عل حيث ب

  يير الشكل الھندسي للحركة من خطين على شكل دائري وھكذا وتكرار ھذا النشاط بتغ، يمارسن ھذا النشاط

لية ة مس ديم لعب ة المعلومات الشخصية، بعد انتھاء المشاركات من لعبة التعارف ،قامت الباحثة بتق وھي ، لعب
ة ، عبارة عن بطاقات تقدم للمشاركات وتشتمل علي مجموعة أسئلة متعلقة بالبيانات الشخصية تمثلت في اسم العائل

ديھا، الھواية ، اسم الزوج، عدد أفراد األسرة، سنال ة عن ، البرنامج التليفزيوني المحبب ل اء من اإلجاب د االنتھ وبع
  .وتطلب من كل واحدة سحب ورقه وقراءة ما كتب فيھا ، تتسلم البطاقات وتضعھا في سلة قش صغيره، األسئلة

اقش مع السيدات تم اامج وأھدافه واألنشطة التي سيقدمت الباحثة فكرة عن البرن ا تن اء الجلسات كم تباعھا أثن
ومن ، مع التنويه علي أن حضور الجلسات ليس إجباريا، المشاركات الخطوط الرئيسية المتبعة أثناء تطبيق الجلسات

امج ي ، حق أي سيدة منھن مغادرة المجموعة إذا شعرت بعدم االستفادة من البرن ي األمور الت اق معھن عل م االتف وت
  : راعاتھا إلنجاح البرنامج وھييجب م

 .اركة الفعالة أثناء الجلساتضرورة المش .1

 .وحرية التعبير لكل فرد، االلتزام بأدب الحوار .2

 .تقديم الواجبات المنزلية في المواعيد المحددة لھا .3

 .أثناء الجلسات) االجتماعية  –العينية (الحصول علي المكافآت والھدايا  شروط .4

  . سات والمعلومات والبياناتالتأكيد علي سرية الجل .5

ة  م شكرت الباحث ته ث ا ممارس ديھا وعليھ ار نشاط محبب ل يدة اختي ة من كل س في نھاية الجلسة طلبت الباحث
  .وبعدھا يتم تحديد موعد الجلسة الثانية، المشاركات وتكافؤھن علي تعاونھن معھا في الجلسة
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  الجلسة الثانية

  . تحسين التوافق النفسي لزوجات الشھداء –رشادي عرض محتوي البرنامج اإل: موضوع الجلسة

  :أھداف الجلسة

ً بعضالمشاركات في البرنامج وبعضھن  توطيد العالقة بين -    .ا

  .معني التوافق النفسي بأبعاده إلىالتعرف  - 

 .مظاھر التوافق النفسي إلىالتعرف  - 

 .أھداف البرنامج اإلرشادي ومحتواه إلىالتعرف  - 

 .النشاط المنزلي  –التفريغ االنفعالي  –الحوار والمناقشة  –ضرة المحا: الفنيات المستخدمة

ى الحضور في الموعد المحدد :محتوى الجلسة رك المجال لكل  ،في بداية الجلسة تشكر الباحثة المشاركات عل تت
ثة في وتشاركھن الباح ،بتبادل أطراف الحديث مع بعضھن عن أحوالھن ، سيدة مشاركة بالتعريف بنفسھا كيفما تشاء

  .ذلك قصداً منھا بتعميق التواصل

ي تتضمن التعرف  ،تقدم الباحثة فكرة موجزة عن البرنامج وأھدافه ىوالت اده إل ق النفسي وأبع وم التواف ، مفھ
ره اعي واألسري وغي ق، الشخصي واالجتم وء التواف تخدام  ،واألعراض المصاحبة لس ى اس دريب عل م الت ن ث وم

دى زوجات الشھداءاستراتيجيات التعايش المالئمة  ق ل ق السواء والتواف بابه وتحقي ق وأس  ،للتغلب على سوء التواف
وتوضح للمشاركات سبب اختيارھن ضمن ھذه المجموعة ودورھن المرتقب والفائدة التي ستعود عليھن بالنسبة لھن 

ا امج وأھدافه واألنشطة التي سيتم اتقدم الباحثة فكرة عن البرن ،في حياتھن الخاصة النفسية تباعھا أثناء الجلسات كم
دة من , تناقش معھن الخطوات الرئيسية للبرنامج  اعھن بالفائ تھن واقتن ه أن حضور الجلسات حسب رغب مع التنوي

  .ورائه 

مع  ،تشجع الباحثة المشاركات على طرح تساؤالتھن واستفساراتھن عن البرنامج مؤكدة لھم أھمية ذلك
  .الحرص على تقديم اإلجابات لھن

ح المشاعر واألفكار في ھذه اكتبي قصة مثيرة حدثت لك وسببت لك السعادة مع توضي: جب المنزليالوا
  .القصة

  الجلسة الثالثة

  .ونضال الشعب من اجل الحرية واالستقالل، القضية الفلسطينية: موضوع الجلسة

  أھداف الجلسة

  .تى يومنا ھذاح) 1948(ية بالدھن منذ النكبة عم إعطاء المشاركات صورة مبسطة عن قض - 

  .معاناة الشعب الفلسطيني عامة والنساء بصفة خاصة في ظل االحتالل إلىالتعرف  - 

  . الواجبات المنزلية –لعب الدور  –المناقشة الجماعية  –المحاضرة  :الفنيات المستخدمة

وم ، عضتبدأ الجلسة بزيادة التعارف بين الباحثة والمشاركات وبين المشاركات بعضھن بب :محتوى الجلسة حيث تق
وعتين الباحثة بتقسيم ا اسمھا، المشاركات إلي مجم دون عليھ ة ت ام كل مشاركة بطاق ة ، وتضع أم تبدل الباحث م تس ث

ل، البطاقات بين المجموعتين ا مث ي بحوزتھ ة الت ئلة لصاحبة البطاق ا : وتطلب من كل واحدة توجيه ما تريد من أس م
  .وھكذا، ا لونك المفضلم، ماھي ھوايتك، ماھي بلدتك األصلية، عمرك



 " ......لدى  فعالية برنامج إرشادي لتحسين التوافق النفسي"ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1336

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )6( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة  دأ ً من نكب ديم عرض حول القضية الفلسطينية ب دأ بتق رة وتب تطلب الباحثة من المشاركات الجلوس في دائ
ام ، ومروراً  بقيام منظمة التحرير الفلسطينية 1948 ى انتفاضة ع ة ، 1987حت ام السلطة الوطني ة أسلو وقي واتفاقي

  .الفلسطينية حتى انتفاضة األقصى 

ي الصعيد السياسي تناق ببه عل ذي س دمار ال ة عن االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وال ار الناجم ش الباحثة اآلث
  . واالجتماعي واالقتصادي والنفسي ال سيما عن قطاع غزة

اره وتسجل مالحظاتھن حول  ئلة حول االحتالل اإلسرائيلي وآث توجه الباحثة للمشاركات مجموعة من األس
  . إجاباتھن

  . احثة من المشاركات الحديث عن بعض األحداث التي عاشوھا وتأثروا بھاتطلب الب

ريقين ي ف اركات إل ة المش م الباحث تالل، تقس اومين لالح طينيين المق ل الفلس ق يمث ود ، فري ل الجن ق يمث وفري
  . تطلب منھن لعب دور المواجھة باللسان بين الجنود والمقاومين حول الحق في وطننا، االسرائيلين

  . وتحديد موعد الجلسة القادمة، اية الجلسة تقوم الباحثة بتلخيص ما تم فيھافي نھ

ي الشعب الفلسطيني : الواجب المنزلي ه االحتالل عل ذي خلف دمار ال تكلف الباحثة المشاركات جمع الصور حول ال
  . منذ النكبة وحتى يومنا ھذا

  الجلسة الرابعة

  .مشاعر وانفعاالتالحياة اليومية بما فيھا من  : موضوع الجلسة

  1:أھداف الجلسة 

  .المشاعر واالنفعاالت المصاحبة لمواقف الحياة اليومية التعرف إلى - 

  . وصف زوجات الشھداء للمشاعر واالنفعاالت التي يشعرن بھا تجاه تلك المواقف التي تمر بھا - 

  .تلك المواقف وانفعاالتھن تجاه التغيرات الفسيولوجية والنفسية المصاحبة لمشاعرھن التعرف إلى - 

  .الواجب المنزلي –النمذجة  –لعب الدور  –التعزيز  :التقنيات المستخدمة

وتراجع الباحثة ، تبدأ الجلسة بترحيب الباحثة بالسيدات وشكرھن علي الحضور في الموعد المحدد: محتوى الجلسة
الباحثة وبمشاركة السيدات بلصق  وتقوم ،وتقوم باستالم الواجب المنزلي، أسماء الحضور في عجالة لتأكيد التعارف

  .الصور على لوحة كبيرة وتأريخ تلك الصور بالتسلسل

يدة بطا ل س ة ك لم الباحث االت تس د االنفع ا أح وب عليھ ة مكت رح (ق زن  –ف  –ضيق  –خوف  –غضب  –ح
  ).اليأس –القلق  –السعادة 

ا ا كتب عليھ رأ م ا، تلتقط الباحثة ھي األخرى بطاقة وتق دم لھن نموذج ا وتتضمن ◌ً  وتق عن موقف حدث لھ
  ).الجسم –الوجه  –األفكار ( انفعاالته معني تلك الكلمة وذلك من خالل وصفھا بالتعبيرات المختلفة

يدة  ة من الس ا) س(بعد ذلك تطلب الباحث راءة بطاقتھ االت ، ق ل المشاعر واالنفع ى تمثي م تشجيعھا عل ومن ث
  .علي بطاقتھا من خالل رواية حدث حصل معھاالمختلفة التي يتضمنھا معني الكلمة التي كتبت 

 وكيف نتعرف إلى، )الكبار والصغار(تقدم الباحثة مفھوم المشاعر واالنفعاالت المختلفة التي يشعر بھا الناس 
رات الوجه ؟ھذه المشاعر لدينا ولدى اآلخرين امنا من حركات ومن تعبي ه أجس وم ب ا تق وكيف ، وذلك من خالل م

  ؟وبين المشاعر التي نشعر بھا يمكن أن نربط بينھا
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ة ) صغار –كبار (جمع صور ألشخاص  :الواجب المنزلي ي ورق تبدوا عليھم مشاعر وانفعاالت مختلفة ولصقھا عل
  .وكتابة المشاعر واالنفعاالت المصاحبة لھذه الصورة

  الجلسة الخامسة

  .االستشھاد والموت والفراق :وضوع الجلسةم

  أھداف الجلسة 

 .نى االستشھاد والموت والفراقمع إلىالتعرف  - 

 .مواقف االستشھاد والموت والفراق مواجھة - 

  .الواجبات البيتية -لعب الدور  - المناقشة الجماعية :الفنيات المستخدمة

ى الموت، : محتوى الجلسة  وكيف تقوم الباحثة بعرض موجز لما تم في الجلسة السابقة ،ثم تشرح للمشاركات معن
ا  ن كالً وإ، ال دخل لإلنسان بھا، لخالق عز وجلن الحياة والموت في كل لحظة ھي بيد اوإ ؟نھاية كل إنسان يكون من

ى  ؤدي إل ي ت االت الت دمار واالغتي معرض للموت في كل لحظة بطبيعة الظروف التي نعيشھا من واقع االحتالل وال
ة الشريفةوتدعم حديثھا باآليات القر، سقوط العديد من الشھداء وھو ما نشھده على أرضنا م ، آنية واألحاديث النبوي ث

ى ، تتحدث الباحثة عن مكانة الشھيد في اإلسالم وفي المجتمع الفلسطيني اً نتمن ا جميع ي تجعلن ة الت ة العالي ھذه المكان
ي، الشھادة ام والمحل م تتحدث مع المشاركات ، ثم تذكر نماذج لبعض أسماء الشھداء المعروفين على المستوى الع ث

بحيث تسمح ، موت وتشييع الجنازات ومراسم الحداد وبيوت العزاء والدعم االجتماعي ألھالي الشھداءعن مراسم ال
  . الباحثة لھن بالمشاركة بمداخالتھن وتناقشھن في ذلك

حد المشاركات حسب رغبتھا الحديث عن زوجھا الشھيد من حيث عالقتھما األسرية وكونه تطلب الباحثة من أ
ً أب يدة ، رھا فيه وقصة استشھاده وكيفية تعاملھا مع الخبرومرحلة نضاله ودو ا يھن قصة سميرة وھي س ثم تقص عل

اء حيث إ,ا في قصف حي الدرج المشھور فقدت زوجھ نھا عندما عادت من السوق وجدت حشد من الرجال والنس
يراً ولكن وجدت زنت كثجف دمعھا وح، فتساءلت؟ ماذا ھناك ؟ ترى من فقدت ؟ وعلمت بالخبر، أمام منزلھا يبكون

ا أو أن تصطحبھم في عزائ ودع أطفالھ ان دون أن ت ى أي مك ذھاب إل وم رفضت ال ك الي ھا الصبر واإليمان ومنذ ذل
راد أسرتھا ،معھا خوفاً من أن تفقدھم ھم أيضا ل  ،ثم تطلب الباحثة من المشاركات لعب دور سميرة أو أحد أف وتمث

رق عن  ھا صواب أوعل تصرفثم تناقشھم في سلوك سميرة  ،المشھد د أو نفت دما نفق اذا يجب أن نفعل عن خطأ، وم
وذكر مقترحاتھن حول ما يجب أن تفعل ، وتترك الباحثة المجال للمشاركات للتحدث واإلدالء بآرائھن، أحد األعزاء

  .سميرة حيال ھذا الموقف

  .كاتھن واقتراحاتھن وتناقشھن فيھاتشكر الباحثة المشاركات على مشار

ثم تطلب من كل مشاركة أن تضئ الشمعة التي  الجلسة تضئ الباحثة شمعة وتھديھا إلى كل الشھداء،في نھاية 
د ات الخل ه جن ة ل االت مع مر، معھا وتھديھا لزوجھا الشھيد متمني ة انفع اة أن تراقب الباحث ى حدة اع كل واحدة عل

  .وتسجلھا في سجل المالحظات الخاص بھا

  .كن من أسماء الشھداء الفلسطينيينممسجلي أكبر عدد  :الواجب المنزلي

  الجلسة السادسة

  .)وصف الخبرات والمشاعر(التعبير عن المشاعر : موضوع الجلسة

إتاحة الفرصة للمشاركات للتعبير عن مشاعر وانفعاالت تصاحبھن في مواقف يتعرضن لھا : أھداف الجلسة
  .واستجابتھن النفسية والجسمية لھا
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  .النشاط المنزلي –اإلفصاح الذاتي  –لعب األدوار  –جة النمذ: الفنيات المستخدمة

ثم تراجع الواجب المدرسي فردياً , تقوم الباحثة بمراجعة سريعة لما تم في الجلسة السابقة  :محتوي الجلسة
  .مع كل مشاركة

اال, تقوم الباحثة بتوزيع ورقة عمل تتضمن التوصيل بين عمودين   ،تاألول يضم مجموعة المشاعر واالنفع
  .بعد االنتھاء تناقش الباحثة ورقة العمل ،واألخر يضم االستجابات الجسمية المعبرة عنھا

اط ار  ،تقدم الباحثة نموذجاً لموقف حدث معھا وسبب لھا الخوف واإلحب ا حدث بتوضيح األفك ل م بحيث تمث
ل وتقل ،واإلشارات الجسمية التي شعرت بھا آنذاك اثم تطلب من إحدى المشاركات أن تمث ك تطلب ، د دورھ د ذل بع

منھن حسب رغبتھن الخروج أمام األخريات وتمثيل دور مثير حدث معھا مع توضيح ذلك بكافة التعبيرات الجسمية 
واإلفصاح عن دواتھن وبعدھا تناقشھن ، تشجعھن الباحثة األطفال في التعبير عن أنفسھن وعن خبراتھن، والحركية

ي تعرضن  ،ھا وسبب اختيارھن لھاالباحثة في المشاھد التي قمن بتمثيل ة المشكالت الت ومن ثم تساعدھن في مواجھ
  .ومن ثم مكافأتھن، لھا وتحسين المشاعر التي شعرن بھا

  .تكتب المشاركة عن قصة حدثت معھا وسببت لھا الحزن :الواجب المنزلي

  الجلسة السابعة

  .التدريب على االسترخاء: موضوع الجلسة

  .تدريب على االسترخاء ودوره في تحقيق التوافق للفردتقديم ال: أھداف الجلسة

  .الواجب المنزلي –االسترخاء  –المناقشة  -التعزيز –النمذجة : الفنيات المستخدمة

بشرح فكرة االسترخاء من حيث أنه راحة للجسم ال يشعر بھا الفرد إال بعد المعاناة  تقوم الباحثة:  محتوى الجلسة
  .من شد عضلي وإجھاد

تطلب من  ،ونموذج آخر يوضح الغضب والعصبية ، الباحثة بتقديم نموذج يوضح الھدوء والسكينةتقوم 
 وحالة، أي حالة االسترخاء في نموذج السكينة والھدوء ،الفرق بين الموقفينمالحظة اإلشارات الجسمية والسيدات 

  .التوتر في نموذج الغضب والعصبية

اح االسترخاء والتي تمثل في التدريب في التدريب في غرفة توضح الباحثة الشروط التي تساعد على نج
ويتم  ،مع خلع المالبس الضيقة والحذاء والنظارات إن وجدت ،ذات إضاءة خافتة وبعيدة عن الضوضاء ،معتمة

وإغماض العينين لمنع التشتت البصري في أرجاء  ،االسترخاء على كرسي مريح أو على األرض لبعض دقائق
مستمرين في التنفس  ،ونھر ،البحر ،ببطء وعمق ونتخيل شيئا جميال مثال الحديقة) زفير/ شھيق (س والتنف ،الغرفة

  .بعمق ونقول ألنفسنا سوف نسترخي لعدة دقائق

ثم تطلب من كل واحدة أن تجلس على الكرسي وتبدأ في التنفس  ،تقوم الباحثة بشرح التدريب وأداؤه أمامھن
  : تبدأ معھن جزًء  جزءً تنفذ التعليمات ووتتخيل المنظر الجميل أمامھا و

  الذراع األيسر: الذراعان: أوال

  .ركزي تفكيرك على ذراعك األيسر ،)بضع ثواني(أغمضي عينيك واستريحي على كرسيك تماما  .1

الحظي أن عضالت اليد وعضالت مقدمة الذراع األيسر حتى الكوع  ،أغلقيھا بشدة ،إغالق راحة يدك اليسرى .2
وتقوم الباحة بالمرور خاللھن وتصحيح  ،ثواني) 10(ركزي على ھذا التوتر الشديد  ،بشدةتنقبض وتتوتر 

  .أوضاع جلساتھن بشكل فردي
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 ،االنقباضبين االنبساط و ،االسترخاءالحظي الفرق بين التوتر و ،رخي يدك اليسرى وافردي أصابعك ببطءأ .3
 .خرىكرري التدريب مرة أ ،ثواني) 10(اتركي يدك في الوضع الحالي 

 اليدين:ثانيا

وھنا يجب أن تراعي الباحثة قص السيدات ( ثواني) 10(اثني راحة يدك اليمنى واقبضي عليھا بقوة  .1
ثواني وتالحظ النتائج الجسمية لھذا ) 10(اآلن نرخي يدنا بسرعة  ،)ألظافرھن حتى ال يتسبب لھم األذى

  .)االسترخاء–التنميل –الدفء (التمرين بين العضلة المشدودة والمسترخية 

  .نكرر ھذا التمرين مع اليد اليسرى بنفس الكيفية .2

 األكتاف: ثالثا

  .ثواني) 10(استمري على ھذا الوضع  ،ارفعي كتفيك معا والحظي الشد في منطقة الكتفين وعضالت الرقبة .1

  . ثواني) 10(استمري على ھذا الوضع  ،أعيدي كتفيك إلى وضعھما ببطء واسترخي تماما .2

 .مرة أخرىكرري التمرين  .3

 .في نھاية الجلسة تسلم الباحثة السيدات شريطا مسجل عليه تمرينات االسترخاء

  .التدريب على االسترخاء :النشاط المنزلي

  الثامنة والتاسعة الجلسة

  .دور االسترخاء في تحسين التوافق لدى زوجات الشھداء: موضوع الجلسة

  .توافق وتحقيقه لزوجة الشھيدتقديم االسترخاء كعالج في تحسين ال: أھداف الجلسة

  .النشاط المنزلي –االسترخاء  -الحوار الذاتي  - النمذجة - التعزيز –المنافسة والحوار : الفنيات المستخدمة

لحوار الذاتي الذي يجابية و اآلخر مشاعر سلبية و انموذجين أحدھما يحمل مشاعر إ احثةتقدم الب: محتوى الجلسة
  .صاحب كل منھما

احثة بطاقات تحمل رسوما لمواقف بسيطة تظھر مشاعر مختلفة وتطلب من السيدات كتابة الحوار ثم تقدم الب
  .الذي قد يكون في ھذه المواقف

مع النفس حيث يعزز الذات وينمي ) االيجابي(تناقش الباحثة السيدات في ما تم كتابته موضحة أھمية الحديث 
الت سلبية كالتوتر الزائد والخوف وأساس التوافق و الصحة الثقة بالنفس وھو أساس التخلص من مشاعر و انفعا

  .النفسية

بعدھا تطلب الباحثة من اللواتي يلبسن النظارات الطبية والعدسات الالصقة خلعھا قبل البدء بالتدريب على 
  .االسترخاء

  .اتتقوم الباحثة بأداء تدريب االسترخاء للرأس والرقبة أمامھن وتطلب منھن أداؤه حسب التعليم

  عضالت الوجه

  .وتنفسي بعمق أغمضي عينيك ،ضمي جبھتك وضمي حاجبيك على بعضھما .1

  .أن عضالت الجبھة قد تقلصت تماما استمري في الشد حتى تشعري .2
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 .كرري التدريب مرة أخرى ،ثواني) 1(وضع وافتحي عينيك واستمري على ھذا ال ،افردي حاجبيك ببطء .3

  الفم واألسنان

ى شفتيك بشدة حتى تشعري بتوتر العضالت المحيطة بالفم واستمري على ھذا اضغطي عل ،خدي نفس عميق .1
  .ثواني) 10(الوضع 

استمري في وضع االسترخاء ھذا  ،استرخي ببطء وأرخي عضالت شفتيك واجعلي ذقنك في وضع مريح .2
  . ثواني) 10(

 .كرري التدريب مرة أخرى .3

 الرقبة

 ،إلى أسفل حتى تشعري بتوتر عضالت الرقبة رجعي رأسك إلى الخلف ثم اضغطي على عضالت رقبتكأ .1
  .ثواني) 10(استمري 

استمر على ، أرخي عضالت رقبتك ببطء وأعيدي رأسك إلى األمام حتى تشعري باسترخاء عضالت رقبتك .2
  .كرري التدريب مرة أخرى ،ثواني) 10(ھذا الوضع 

) 10(ى ھذا الوضع استمري عل، اضغطي بذقنك على صدرك بشدة حتى تشعري بتوتر عضالت الرقبة .3
 .ثواني

 .حتى تشعري باسترخاء عضالت وجھك، ارفعي ذقنك ببطء ،استرخي اآلن ببطء .4

وتوزع عليھن بعض  ،في نھاية الجلسة نشكر الباحثة السيدات على حسن استماعھن والتزامھن بالتعليمات
 .الھدايا التذكارية 

  عضالت البطن

  .ثواني) 10(الوضع شدي عضالت بطنك إلى الداخل واستمري على ھذا  .1

أرخي عضالت بطنك وصدرك ببطء حتى تشعري أن بطنك وصدرك في حالة راحة واسترخاء الحظي كيف  .2
نتنفس ونأخذ زفير ونشعر أن عضالت معدتنا مسترخية وأن الشد يبتعد عن صدرنا و ؟أصبحت دافئة وطليقة

  ).وزفير - شھيق( عمق بھدوء و

 . كرري التدريب مرة أخرى ،ثواني) 10(الصدر لمدة  استمري في حالة استرخاء عضالت البطن و .3

 عضالت الظھر

) 10(استمري على ھذا الوضع لمدة  ،قوسي ظھرك بثنيه إلى أسفل  كأنك تريدين إن يلتصق الصدر بالبطن .1
  .ثواني

استمري على  ،ارجعي ببطء إلى الوضع الطبيعي حتى تشعري باسترخاء عضالت الجزء األعلى من الظھر .2
لسة تشكر الباحثة السيدات في نھاية الج. ثم كرري ھذا التدريب مرة أخرى ،ثواني) 10(لمدة  ھذا الوضع

  .أثناء التدريبات وتحدد معھن النشاط المنزلي وتكافؤھن على حسن تعاونھن وتجاوبھن

  .كتبي موقف سبب لكن االنفعال والضيق مع ممارسة تمارين االسترخاء في حينها: النشاط المنزلي
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  العاشرةالجلسة 

  .الحوار الذاتي ودوره في المواقف المثيرة لسوء التوافق :موضوع الجلسة

  : أھداف الجلسة

 .التدريب على االسترخاء - 

 .تقديم مفھوم الحوار الذاتي - 

  .تشجيع المشاركات على البدء في اإلفصاح الذاتي في المواقف المختلفة - 

  .االسترخاء - اإلفصاح الذاتي  - التعزيز   -لعب الدور   -النمذجة  -المناقشة الجماعية :  الفنيات المستخدمة

ثم تقدم ، تقوم الباحثة في بداية الجلسة باالستماع إلى خبرة المشاركات في تمرين االسترخاء: ةمحتوى الجلس
الذي  فإنه عندما يحدث لنا موقف ما نجري حديثاً بيننا وبين أنفسنا عن الموق: الباحثة مفھوم الحوار الذاتي لھن قائلة

وتظھر علينا ، أن ھذا الحديث بيننا وبين هللا فقط ال يعلم به أحدو ،)وكيف سيحدث، ماذا(حدث أو الذي سوف يحدث 
أي أن ھناك عالقة بين ، مع اآلخرينويؤثر على سلوكنا نع أنفسنا و، مشاعر بسبب حديثنا الذي يتضمن تفكيرنا

فأفكار ومعارف الفرد مرتبطة اضطراباته النفسية ، ة للفردالتلقينات الموجھة إلى الذات وبين الحالة المزاجي
  .والسلوك ليست سوى عمليات مستقلة أو منفصلة بل متداخلة، واالنفعال، و بذلك يمكن القول أن التفكير، والجسمية

كفقدان (وكيف شعرت في ھذا الموقف واإلشارات الجسمية ، تقدم الباحثة نموذج لموقف حزين حدث لھا
وشعورھا بعد ذلك وھي ) ماذا سأفعل ؟، ھل حدث لي ھذا من قبل ؟، ماذا يحدث ؟(وأفكارھا فيه ) لتعبالطاقة وا

  .تشجع المشاركات على المناقشة وطرح األسئلة

وذلك بنفس الطريقة التي قدمت بھا ، تطلب الباحثة منھن بالترتيب بتقديم نماذج لمواقف حزينة حدثت لھن
  الباحثة المشاركات لتدريب االسترخاء بشكل جماعي وحسب توجيھھا لھم الباحثة موقفھا بعد ذلك تھيئ 

  تدريب الساقين والقدمين 

  . ثواني) 10(ارفع بأصابع أقدامك أسفل على األرض بقوة حتى تشعر بألم وشد في أقدامك لمدة  .1

  . ثواني) 10(أرخي أقدامك بحيث تجعل أصابعك طليقة وتشعر بالراحة والسعادة والدفء لمدة  .2

 . ثواني) 10(ارفع الساقين ألعلى حتى تشعر بالشدة واأللم لمدة  ،وابدأ في شد عضالته ،فكر في الساق .3

 . ثواني ثم كرر التمرين مرة أخرى) 10(اجعل قدمك تالمس األرض ويعود الساق إلى وضعه الطبيعي لمدة  .4

 تدريب الفخذين

  . ثواني وفكر بما تشعر به) 10(تطاعتك لمدة فكر في عضالت الفخذ وشدھا بدفع رجلك إلى أعلى بقوة قدر اس .1

  . ثواني) 10(أرخي فخدك وساقيك بحيث يتالشى الشد تدريجياً لمدة  .2

 . كرر ھذا التمرين مرة أخرى

  . تودع الباحثة الجميع وتحدد معھم موعد الجلسة القادة وتطلب حضور الجميع

  . التدرب على االسترخاء:  النشاط المنزلي
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  شرةالجلسة الحادية ع

  .النشاط القصصي: موضوع الجلسة

  .يجابيالحديث الذاتي السلبي إلى حديث إ تعديل: أھداف الجلسة

  .التعزيز –االسترخاء  –اإلفصاح الذاتي  –النمذجة  –لعب الدور : الفنيات المستخدمة

ثم تقدم الباحثة  ،اءتقوم الباحثة في بداية الجلسة باالستماع إلى خبرة السيدات في تمرين االسترخ :محتوى الجلسة
  .األخر مشاعر سلبية والحوار الذاتي الذي صاحب كل منھماجين أحدھما يحمل مشاعر ايجابية ونموذ

تقدم الباحثة بطاقات تحمل رسوما لمواقف بسيطة تظھر مشاعر مختلفة و تطلب منھن كتابة الحوار الذي قد 
  .يكون في ھذه المواقف

مع النفس حيث يعزز الذات ) يجابياإل(كتابته موضحة أھمية الحديث  تناقش الباحثة المشاركات في ما تم
  .الصحة النفسية و التوافق بأبعادهوينمي الثقة بالنفس وھو أساس 

ألنھا تمتلك بيتا صغيرا  ،حيث كانت القطة الال حزينة ،ثم تروي الباحثة قصة القطة التي استبدلت بيتھا
وھي أن تنتقل إلى بيت  ،و فجأة خطرت في بالھا فكرة ،جميالتا واسعا وتعرف كيف تجعل منه بي وكانت ال ،وقديما
حملت حقائبھا وانتقلت  ،فأخذت تجھز أمتعتھا وتضعھا في صناديق صغيرة لكي تنقلھا إلى المنزل الجديد ،جديد

 ،زل الجديدنقلت جميع أمتعتھا في عربتھا الصغيرة وتوجھت إلى المن ،نزلھا القديم راحلة منه دون عودةفأغلقت م
وألنني  ،وألنني لم أودع جيراني ،فأخذت تقول في نفسھا ھذا ألنني تركت منزلي ،لكنھا لم ترتح ولم تكن سعيدة
وأخذت  ،وحزنت حزنا شديدا حتى مرضت ،وھكذا أخذت تفكر في األشياء السيئة ،تركت أصدقائي وذكرياتي

ا أن ما حدث معھا ليس له عالقة بانتقالھا إلى المنزل وقال لھ،إلى أن زارھا أحد جيرانھا الجدد ،تتناول الدواء
وعملت  ،ونصحھا بترك األفكار السيئة والتمتع بحياتھا الجديدة ،وربما تغير عليھا المناخ ،بل ھي صدفة ،الجديد

  .فعادت إليھا السعادة ،بنصيحة جارھا

سببت لھن الحزن أو السعادة طلبت الباحثة من السيدات المشاركات في البرنامج رواية قصص حدثت معھن و
  .كافأتھن على ذلكو

  الجلسة الثانية عشرة

  .التوافقتنمية أسلوب حل المشكلة للتحكم في سوء  :موضوع الجلسة

  :أھداف الجلسة

  تقديم التدريب على استرخاء الجسم ككل  .1

 .ستراتيجية التحكم في سوء التوافق تنمية ا .2

  .الواجبات المنزلية –التعزيز  –االسترخاء  –حل المشكلة  –النمذجة –لعب الدور : الفنيات المستخدمة

ثم البدء بالتدريب على . تقوم الباحثة بمراجعة الواجب المنزلي مع المشاركات في البرنامج :محتوى الجلسة
  .استرخاء الجسم ككل مع مراعاة تفقد مواضع جميع السيدات في القاعة وخلع النظارات والعدسات إن وجدت

  :جسم ككلاسترخاء ال

الصدر  –البطن  –الوجه  –الرقبة  –الذراعين  –اليدين (وقومي بشد جميع العضالت السابقة  ،أغمضي عينيك .1
  . )الفخذين –الساقين  –الكتفين  –الظھر  –
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وتخيلي منظراً جميالً أمامك وانسي كل ما يمكن أن يسبب لك ،أرخي جميع العضالت السابقة ،أغمضي عينيك .2
  . ثواني 10استمري على ھذا الوضع لمدة  ،ق وھدوءتنفسي بعم ،الضيق

بشكل  10- 1اآلن سأعد من  ،ك أعمقوفي كل مرة اجعلي استرخاء ،10- 1 أعيدي التدريب وسأعد من .3
ھنا ستشعرين بالراحة  ، 1وخالل العد عليك أن تستيقظي وتفتحي عينيك ببطء حتى تصلي إلى الرقم  ،عكسي

  . وال تنتبھي ألي حدث أو موقف ينغص عليكن سعادتكن ،السترخاءاستمتعي با, والسعادة واالسترخاء 

تطرح الباحثة على السيدات مجموعة من األسئلة والتي تذكرھم بالخطوات التي تم تعلمھا في الجلسات 
: السؤال الثاني، والتي تسمى بالخطوة األولى) من يخبرني بذلك ( ؟كيف أعرف أنني خائف: السؤال األول، السابقة
  ..وھي الخطوة الثانية)  ؟ماذا أتوقع( ؟ألفكار التي سأفكر بھاما ا

ً لموقف قلق ومخيف موضحة اإلشارات الجسمية التي تصاحب قلقھا وخوفھا  وھذه ھي (تقدم الباحثة نموذجا
وھذه ھي الخطوة (ثم وضحت األفكار التي راودتھا وحوارھا الذاتي السلبي ، )الخطوة األولى شعوري بالخوف

ثم تطلب من ، وتحرص الباحثة على أن تشجع السيدات على طرح األسئلة ومناقشتھا، )توقع األشياء السيئة ،الثانية
  .أحدھن لعب الدور في الموقف مكان الباحثة

 :توزع الباحثة على السيدات بطاقات كتب عليھا خطوات التغلب على أي مشاعر سيئة

إشارات جسمية ~ رني جسمي بذلك وظھرت عليھل أخب ھل عرفت أنني قلق أم خائف؟ :ولىالخطوة األ
  ).االسترخاء(أرخي عضالتي المشدودة خذ نفساً عميقاً وأحاول أن ؟ ھنا آتوحي بذلك

ھل أنا خائف من حدوث شيء  ؟)حواري الذاتي(ما ھي األفكار التي فكرت بھا  ؟ماذا أتوقع  :الخطوة الثانية
ابيھنا يجب تنمية الح ؟ھل حدث ھذا لي من قبل ؟سيئ  ذاتي اإليج ة ،وار ال ه كي نشعر بالطمأنين د ، ونطبق وال نزي

  .الوضع سوءاً 

بعد أن أدرك أنني خائف )  ؟كيف أتعرف(حل المشكلة والتغلب على الخوف  وھي أسلوب :الخطوة الثالثة
  :وھنا قدمت الباحثة خطوات حل المشكلة ، من خالل اإلشارات التي زودني بھا جسمي وأفكاري السيئة

  ؟كلتيما مش - 

  .ما الحلول الممكنة لخل ھذه المشكلة - 

  .اختيار أفضل الحلول بعد اختيار الحلول الممكنة - 

  ).تطبيق الحل المناسب(اتخاذ القرار  - 

  .)التحقق من الحل(تقييم النتائج  - 

ً لموقف قلق حدث معھا تباعھا عليھا اوتطلب من األطفال تذكيرھا بالخطوات الواجب ، تقدم الباحثة نموذجا
  .ك المشكلةلحل تل

  ، تطلب الباحثة من السيدات تقديم نماذج مشابھة مع استخدام أسلوب حل المشكلة

  . و مكافأة السيدات على المشاركة، في نھاية الجلسة يتم تحديد الواجب المنزلي

  كتابة موقف سيء وممارسة تمارين االسترخاء: الواجب المنزلي
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  الجلسة الثالثة عشرة

  .لوب حل المشكلة للتحكم في سوء التوافق ومن ثم تحسينهتنمية أس: موضوع الجلسة

  أھداف الجلسة

  .تنمية استراتيجيه حل المشكلة للتحكم في سوء التوافق - 

  .ى استخدام استراتيجيه حل المشكلةتشجيع السيدات عل - 

 :الفنيات المستخدمة

 .زليةالواجبات المن_ حل المشكلة  –لعب األدوار  –االسترخاء  –التعزيز  –النمذجة 

ي مع ، في بداية الجلسة تقوم السيدات بممارسة تمارين االسترخاء :محتوى الجلسة ثم تناقش الباحثة الواجب المنزل
في حين تقوم بقية المجموعة بكتابة ، كل سيدة على حدة مركزة على قدرتھا على التمييز بين الخطوات الثالثة للخطة

  .الخطوات الثالثة على بطاقات

امھن  بمراجعة خطوات حل المشكلة وتشجيع السيدات على المناقشة والحوار،تقوم الباحثة  ثم طرح مشكلة أم
ة ق الخطوات الثالث اً ، وتطلب منھن مناقشة تلك المشكلة من خالل تطبي ديم نموذج وم إحدى السيدات بتق م تق ومن ث

  .مع أعضاء المجموعة قف و بالترتيبيحمل تلك المشكلة وآخري توجھھا في كل خطوة من الخطوات في الموا

ا اء بھ ا ج تم تلخيص م ة ي ة الجلس ي نھاي ى انضمامھن ، ف ع عل أة الجمي تم مكاف ي وت دد الواجب المنزل م يح ث
  .ومشاركتھن

  .كتابة أمثلة على كل خطوة من خطوات التغلب على سوء التوافق :الواجب المنزلي

  الجلسة الرابعة عشرة

  .تحكم في سوء التوافقتنمية أسلوب حل المشكلة لل :موضوع الجلسة

  أھداف الجلسة

  .م التدريب على استرخاء الجسم ككلتقدي - 

  .ستراتيجية التحكم في سوء التوافقتنمية ا - 

  .الواجبات المنزلية –التعزيز  –االسترخاء  –حل المشكلة  –النمذجة –لعب الدور  :الفنيات المستخدمة

ثم البدء بالتدريب على . ع المشاركات في البرنامجبمراجعة الواجب المنزلي م تقوم الباحثة :محتوى الجلسة
  .استرخاء الجسم ككل مع مراعاة تفقد مواضع جميع السيدات في القاعة وخلع النظارات والعدسات إن وجدت

  :استرخاء الجسم ككل

تطرح الباحثة على السيدات مجموعة من األسئلة والتي تذكرھم بالخطوات التي تم تعلمھا في الجلسات 
: السؤال الثاني، والتي تسمى بالخطوة األولى) ؟من يخبرني بذلك(كيف أعرف أنني خائف : السؤال األول، قةالساب

 ..وھي الخطوة الثانية) ؟ماذا أتوقع( ؟ما األفكار التي سأفكر بھا

ً لموقف قلق ومخيف موضحة اإلشارات الجسمية التي تصاحب قلقھا وخوفھا  وھذه ھي (تقدم الباحثة نموذجا
وھذه ھي الخطوة (ثم وضحت األفكار التي راودتھا وحوارھا الذاتي السلبي ، )وة األولى شعوري بالخوفالخط
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ثم تطلب من ، وتحرص الباحثة على أن تشجع السيدات على طرح األسئلة ومناقشتھا، )توقع األشياء السيئة، الثانية
 .أحدھن لعب الدور في الموقف مكان الباحثة

 :خطوات التغلب على أي مشاعر سيئة دات بطاقات كتب عليھاتوزع الباحثة على السي

إشارات جسمية ~ ھل أخبرني جسمي بذلك وظھرت علي  ؟ھل عرفت أنني قلق أم خائف :الخطوة األولى
  ).االسترخاء(خذ نفساً عميقاً وأحاول أن أرخي عضالتي المشدودة ھنا آ ؟توحي بذلك

ھل أنا خائف من حدوث شيء  ؟) حواري الذاتي(التي فكرت بھا  ما ھي األفكار ؟ماذا أتوقع :الخطوة الثانية
وال نزيد ، ھنا يجب تنمية الحوار الذاتي اإليجابي ونطبقه كي نشعر بالطمأنينة ؟ھل حدث ھذا لي من قبل  ؟سيئ 

  .الوضع سوءاً 

ائف من بعد أن أدرك أنني خ) كيف أتعرف(وھي أسلوب حل المشكلة والتغلب على الخوف : الخطوة الثالثة
  :وھنا قدمت الباحثة خطوات حل المشكلة، خالل اإلشارات التي زودني بھا جسمي و أفكاري السيئة

  . ؟ما مشكلتي - 

  ؟ما الحلول الممكنة لخل ھذه المشكلة - 

  .اختيار أفضل الحلول بعد اختيار الحلول الممكنة - 

  ).تطبيق الحل المناسب(اتخاذ القرار  - 

  ).التحقق من الحل(تقييم النتائج  - 

تباعھا تذكيرھا بالخطوات الواجب عليھا ا وتطلب من األطفال، قدم الباحثة نموذجاً لموقف قلق حدث معھات
  .لحل تلك المشكلة

  ، تطلب الباحثة من السيدات تقديم نماذج مشابھة مع استخدام أسلوب حل المشكلة

  . و مكافأة السيدات على المشاركة، في نھاية الجلسة يتم تحديد الواجب المنزلي

  كتابة موقف سيء وممارسة تمارين االسترخاء: الواجب المنزلي

  الجلسة الخامسة عشرة

  .كم في سوء التوافق ومن ثم تحسينهنمية أسلوب حل المشكلة للتحت :موضوع الجلسة

  أھداف الجلسة

  .تنمية استراتيجيه حل المشكلة للتحكم في سوء التوافق - 

  .المشكلة ى استخدام استراتيجيه حلتشجيع السيدات عل - 

 .الواجبات المنزلية - حل المشكلة  –لعب األدوار  –االسترخاء  –التعزيز  –النمذجة  :الفنيات المستخدمة

ثم تناقش الباحثة الواجب المنزلي مع ، بداية الجلسة تقوم السيدات بممارسة تمارين االسترخاء في :محتوى الجلسة
في حين تقوم بقية المجموعة بكتابة ، بين الخطوات الثالثة للخطةكل سيدة على حدة مركزة على قدرتھا على التمييز 

  .الخطوات الثالثة على بطاقات
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ثم طرح مشكلة أمامھن  تقوم الباحثة بمراجعة خطوات حل المشكلة وتشجيع السيدات على المناقشة والحوار،
ديم نموذجاً إحدى السيدات بتقومن ثم تقوم ، وتطلب منھن مناقشة تلك المشكلة من خالل تطبيق الخطوات الثالثة

  .قف و بالترتيب مع أعضاء المجموعةخري توجھھا في كل خطوة من الخطوات في الموايحمل تلك المشكلة وأ

ثم يحدد الواجب المنزلي وتتم مكافأة الجميع على انضمامھن و ، في نھاية الجلسة يتم تلخيص ما جاء بھا
  .مشاركتھن 

  .لى كل خطوة من خطوات التغلب على سوء التوافقكتابة أمثلة ع :الواجب المنزلي

  الجلسة السادسة عشرة

  الترويح عن النفس : موضوع الجلسة

  التنفيس والتخفيف من معاناة زوجات الشھداء  : أھداف الجلسة

  التعزيز  –االسترخاء  –لعب الدور : الفنيات المستخدمة

وتشرح الباحثة  ،ھن إلى مالھي السند باد في مدينة غزةالباحثة باصطحاب السيدات مع أطفال تقوم: محتوى الجلسة
ثم تصطحبھن في جولة الكتشاف  ،لھن الھدف من تلك الرحلة أال وھو التنفيس عن مشاعرھن والترويح عنھن

وتطلب منھم االنطالق للعب في المالھي مع أطفالھن فرادى أو جماعات حسب  ،محتويات المالھي من األلعاب
وأثناء اللعب تسألھن  ،أحضرتھا الباحثة من أحد المطاعم ركتھم في اللعب وتناول وجبة طعام قدرغبتھم وتقوم بمشا

ً بعضومع بعضھم ، تذكارية معھا تارةتأخذ للجميع بعض الصور ال ،عن شعورھن في ھذه اللحظات   . تارة أخرى ا

  الجلسة السابعة عشرة

  .الختام والتقييم البعدي: موضوع الجلسة

  .مراجعة وتلخيص جلسات البرنامج : أھداف الجلسة

   .ق مقياس التوافق النفسيتطبي -

 .التعزيز –االسترخاء  –المناقشة : الفنيات المستخدمة

ثم تقوم  ،وتطلب من السيدات أداء تمرين االسترخاء ،تقوم الباحثة باستعراض لما تم في جلسات البرنامج
ثم تناقشھن  ،اكتسبتھا المشاركات وتعلمتھا خالل الجلسات بمراجعة شاملة لكل اآلليات واألساليب والمھارات التي

وتحثھن الباحثة على نقل ما تعلمن من  ،في مدى استفادتھن منھا والصعوبات التي واجھتھن في تطبيق البرنامج
  . خبرات ومعارف ومھارات إلى أصدقائھن ممن لم يشاركوا في البرنامج

، وذلك للتعرف لى أفراد عينة المجموعتين التجريبية والضابطةعالتوافق النفسي  بعد ذلك يتم تطبيق مقياس
  . مدى فاعلية البرنامج في تحسين مستوى التوافق النفسي لدى أفراد المجموعة التجريبية إلى

إليھا السيدات المشاركات في البرنامج وإحضار من يرغبن  ة بمناسبة انتھاء البرنامج وتدعوتقيم الباحثة حفل
وفي نھاية الحفلة توزع عليھم الھدايا والجوائز وتأخذ لھم بعض الصور ، أسرھن وأصدقائھنمعھن من أفراد 

ً الستقبالھن واإلجابة على استفساراتھن ،التذكارية تودع  ،تؤكد الباحثة للمشاركات أن بابھا سوف يكون مشروعا
مدى  إلىوذلك للتعرف  ،المتابعةوتحدد معھن موعد جلسة التقييم التتبعي بعد انتھاء فترة  ،الباحثة المشاركات

 .استمرار احتفاظھن للمھارات المكتسبة في البرنامج اإلرشادي

 


